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ELŐSZÓ.
Doberdo! . . . Fogalommá vált név s mégis azt hiszem,
a legtöbben távolról sem sejtik, miért és milyen körülmények között vált azzá. Mily szenvedések, hősiesség,
akaraterő, önzetlen hazafiasság és lelki nagyság kellett
ahhoz, hogy 11 rettenetes Isonzo-csatában megállhassák
csapataink helyüket; csapataink, melyeknek túlnyomó
része gyorsan váltakozott, mert elvérzett vagy nem bírta
sokáig a pokloknak e poklát; és közülük a Karszt-fennsíkon, tehát a szoros értelemben vett Doberdón csak két
hadosztály volt, melyek részben 9, illetőleg 12 csatát
vívtak végig: a 20. honvédhadosztály ós a 17. közöshadosztály. A szegedi 46. ezred pedig az egyetlen, mely
dicsőségesen mind a 12 csatában résztvett.
E művemben csak a 9. isonzói csatáig bezárólag
fogják olvasóim a Doberdo lelket fagyasztó történetét
látni, úgy mint azt én láttam, azzal a különbséggel, hogy
amit nekik nyújthatok, olyan mint a fénykép, melyet
csak az képes igazán minden részletében fölfogni, aki a
fényképet csinálta vagy látta a fényképezett jelenetet és
átérezte, átélte annak minden mozzanatát. Csak 9 csatát
írhatok le, mert a 9. után Ferenc József királyunk halálával Erdély és Bukovina védelme és visszaszerzése bízatott rám, aminek eseményeit más kötet fogja olvasóim
elé tárni.

Törekedtem lehetőleg híven leírni mindent, amit a
Doberdón átéltünk és láttam, ha tollam nem bírja csak
megközelítőleg is a kínok, szenvedések és kétségbeesett
tusák képét úgy elővarázsolni, mint azt mi, Doberdo
védői átéltük, mégis azt hiszem, az utókorra egy jó
fényképet hagyok, melyet ha érzéssel néz meg valaki,
akkor képzelete talán közel hozhatja ahhoz, amit nekünk
e szó „Doberdo" jelent.
A

SZERZŐ.

DOBERDO.
KARSZTFENNSÍK.
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I. F E J E Z E T .

ELŐZMÉNYEK. KARINTIA VÉDELMÉNEK
BERENDEZÉSE ÉS AZ ELSŐ HARCOK.
AZ 1. ISONZO-CSATA.
Németország, Ausztria-Magyarország és Olaszország 1882-ben
szerződést kötöttek, hogy Európában biztosítsák a békét az oroszfrancia egyezménnyel szemben. A szövetséget a három nagyhatalom
időről-időre megújította.
A cs. és kir. külügyminisztérium által 1915-ben kiadott
„Vörös könyv" adatai szerint a hármasszövetség legfontosabb pontjai
következőképen szóltak. 1
III.

cikk :

„Falls einer, oder zwei der hohen Vertragschließenden ohne
direkte Herausforderung von ihrer Seite, von zwei oder mehreren
Großmächten, die den gegenwärtigen Vertrag nicht unterzeichnet
haben, angegriffen und in einen Krieg mit ihnen verwickelt würden, würde sich der casus foederis für alle hohen Vertragschließenden gleichzeitig ergeben."
IV.

cikk:

„Falls eine Großmacht, die den gegenwärtigen Vertrag nicht
unterzeichnet hat, die staatliche Sicherheit eines der hohen Vertragschließenden bedrohen würde, und der Bedrohte dadurch gezwungen
wäre, ihr den Krieg zu erklären, so verpflichten sich die beiden
anderen, ihrem Verbündeten gegenüber eine wohlwollende Neutralität zu beobachten. Ein jeder behält sich in diesem Falle vor, an
dem Kriege teilzunehmen, wenn er es für angezeigt erachtet, um
mit seinem Verbündeten gemeinsame Sache zu machen."
A szövetségnek 1887-ben történt megújítása alkalmával Olaszország kívánságára a szerződésbe a szövetséges nagyhatalmak egy
új cikket vettek fel
Az új VII. cikk így hangzott:
„Österreich-Ungarn und Italien, die nur die möglichste AufTech terhaltung des territorialen status quo im Orient im Auge
1
Lásd : „Zur Vorgeschichte des Krieges mit Italien." K. u. k. Minist e r i u m des Äußern. Wien. Druck der k. k. Hof- und Staatsdruckerei 1915.
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haben, verpflichteten sich ihren Einfluß geltend zu machen, damit
jede territoriale Veränderung, die der einen oder der anderen der
den gegenwärtigen Vertrag unterzeichnenden Mächte nachteilig
wäre, hintangehalten werde. Sie werden einander zu diesem Behufe
alle Aufschlüße geben, die geeignet sind, sie gegenseitig über ihre
eigenen Absichten, sowie über die anderer Mächte aufzuklären.
Sollte jedoch der Fall eintreten, daß im Laufe der Ereignisse die
Aufrechterhaltung des status quo im Gebiete des Balkan oder der
ottomanischen Küsten und Inseln im Adriatischen oder Agäischen
Meere unmöglich würde, und daß, entweder infolge des Vorgehens
einer dritten Macht oder sonstwie, Österreich-Ungarn oder Italien
genötigt wären, den status quo durch eine zeitweilige oder dauernde
Besetzung ihrerseits zu verändern, so würde diese Besetzung nur
stattfinden nach einer vorangegangenen Übereinkunft zwischen den
beiden Mächten, welche auf dem Prinzip einer gegenseitigen
Kompensation für alle territorialen oder anderweitigen Vorteile, die
eine jede von ihnen über den gegenwärtigen status quo hinaus
erlangen würde, zu beruhen und die Interessen und berechtigten
Ansprüche der beiden Teile zu befriedigen hätte."
Csak történelmi eseményeket sorakoztatok itt fel . . .
A bécsi olasz nagykövet 1914 július 25-én a cs. és kir.
külügyminisztériumban megjelenve gróf Berchtold külügyminiszter
előtt kijelentette, hogy azon esetben, ha Ausztria-Magyarország és
Szerbia között keletkezett viszály háborúra vezetne, melynek folyamata alatt Ausztria-Magyarország szerb területet megszállana,
Olaszország a szövetségi szerződés VII. cikkelye értelmében kárpótlásra (kompenzációra) igényt tart. Az olasz kormány nézete az,
hogy a szövetségi szerződés értelmében szerb terület megszállása
előtt a cs. és kir. osztrák-magyar kormánynak a kir. olasz kormánnyal a megszállás mérvére nézve előbb meg kell egyeznie.
I. Ferenc József császár és király 1914 július 31-én Vittori»
Emanuele királyt táviratban értesítette, hogy elrendelte az általános
mozgósítást, mert Oroszország beleavatkozott Ausztria-Magyarország
és Szerbia viszályába és tengeri és szárazföldi haderejét fegyverbe
szólította. Azonban megnyugvással fejezte ki ama reményét, hogy
számíthat szövetségesének támogatására.
1914 augusztus 1-én az olasz minisztertanács elhatározta,
hogyha Ausztria-Magyarország Oroszországgal háborúba keveredik,
semleges marad és megtartja a szövetségi szerződés többi pontjait és
kötelezettségének megfelelő magatartást fog tanúsítani.
1914 augusztus 2-án Vittorio Emanuele király alabbi táviratban válaszolt I. Ferenc József császárnak és királynak.1
„Vettem Felséged táviratát. Nem szükséges biztosítanom
Felségedet, hogy Olaszország, amely minden lehető erőfeszítést megtett
1

Lásd „Vörös könyv" 22. oldal.

arra, hogy a béke fenntartását biztosítsa és amely minden tőle telhetőt el fog követni, hogy mihelyt csak lehetséges, közreműködhessen a béke helyreállításán, szövetségeseivel szemben szívélyesen
barátságos magatartást fog tanúsítani, megfelelően a hármasszövetségnek, őszinte érzelmeinek és azoknak a nagy érdekeknek, amelyeket meg kell ővnia."
Gróf Berchtold külügyminiszter 1014 augusztus 23-án báró
Macchio osztrák-magyar nagykövetet felhatalmazta, tudassa a kir.
olasz kormánnyal, hogy abban az esetben, ha Ausztria-Magyarország
a Balkánon ideiglenesen vagy tartósan területet megszálland — kész
Olaszországgal a kárpótlás (kompenzáció) kérdésében tárgyalásba
bocsátkozni.
Az erre vonatkozó tárgyalások 1915 március 9-én megindultak Ausztria-Magyarország és Olaszország között. 1915 március
27-én Ausztria-Magyarország Dél-Tirol átengedését ajánlotta fel
Olaszországnak. Ennek ellenében megkívánta Olaszország semlegességét a háború befejeztéig.
Olaszország csak hosszabb idő után, 1915 április 10-én
válaszolt ezen ajánlatra. A semlegességért Dél-Tirolt a Brennerhágóig, Isonzo-völgyét. Görz és Gradisca tartományt s a tengerpart
vidékét Nabresináig; Karintiából egy területsávot, Lissa, Lesiua,
Curzola és Lagosta szigeteket igényelte magának; azonfelül Triest
városából és környékéből egy független állam alkotását; Valona
városa és környéke felett az olasz fennhatóság elismerését követelte.
Kikötötte, hogy a felsorolt városokat, szigeteket, területeket
és tartományokat Ausztria-Magyarország azonnal adja át és jelentse
ki, hogy Albániában érdekeltsége nincsen.
Olaszország követelését teljesíteni ugyan aligha lehetett, de
minálunk tisztában voltak azzal is, hogy Olaszország semlegességét
biztosítani kell, mert majdnem elviselhetetlen lenne az, ha a Kárpátokban a túlsúlyban levő orosz tömeggel élet-halálharcát vívó
osztrák-magyar haderő hátában több mint 12 friss olasz hadtest
megjelenne.
Ezért 1915 május 10-én még egy utolsó kísérletet tett a
monarchia, hogy Olaszországot visszatartsa a háborútól. A cs. és kir.
külügyi kormány kijelentette, hogy Dél-Tirolnak olasz nemzetiségű
részét, Görz és Gradisca tartománynak az Isonzo-f'olyótól nyugatra
eső területét kész Olaszországnak átengedni; Triest város autonómiát
és olasz egyetemet kap, Valona felett elismeri az olasz fennhatóságot
és kész kijelenteni, hogy Albániában érdekeltsége nincsen.
Mindennek dacára Olaszország 1915 április 26-án az ententehez csatlakozott.
Olaszország a háború kitörésekor a szövetségi szerződés III.
cikkének mellőzésével nem állott Németország és Ausztria-Magyarország mellé, mert azt állította, hogy 1914 július 25-én Belgrádban
történt fellépésünkkel mi idéztük elő a háborút.

A IV. cikkben vállalt kötelezettségét — egyelőre — megtartotta, de semlegessége dacára haderejét hadműveleti készségbe
helyezte; a VII. cikkről azonban nem feledkezvén meg, figyelmeztette Ausztria-Magyarországot, hogy kárpótlást kíván tőlünk, amint
az osztrák-magyar haderő szerb területet száll meg.
Az osztrák-magyar haderő azonban az első kudarc után szerb
területet nem szállott meg, — hiszen erre képtelen is volt, mert
majdnem az egész ereje az északkeleti hadszíntéren küzdött és
minden még nélkülözhetőt a Kárpátok védelmére kellett összeszedni.
Az esetleges szerb betörés megakadályozására a Száva- és Drinafolyók mögött csak 2 hadtestünk (XV. és XVI.) állott őrt Horvátországban, Boszniában és Hercegovinában, tehát saját területen.
Si\lyos harctéri helyzetünket kihasználva Olaszország a monarchia
testéből egész területek kihasítását tűzte ki célul, ha lehet békés
úton, ha nem erőszak árán.
Mivel célját békés úton nem tudta elérni, 1915 április 26-án
Londonban lekötötte magát az ententenek, május 4-én felbontotta
a hármasszövetséget és május 23-án megüzente a monarchiának
a háborút.
Olaszország kétes magatartása miatt a hadseregfőpamncsnokság Op. Nr. 560. intézkedésével megszervezte a monarchia délnyugati
határának megfigyelését és lezárását.
Minthogy az orosz harctéren minden erőnkre szükség volt,
az innsbrucki és grázi katonai parancsnokságok területén csak a
haderő kiegészítését eszközlő alakulatok (pótzászlóaljak, pótszázadok,
pótütegek stb.), továbbá Triestben csak a 27. Landsturm-ezred,
az Isonzo-vonalon (Görznél, Gradiscánál, Ronchinál) csak 5 határőrszázad, Trient és Riva erődeiben csak az 1. Landsturm-ezred maradt
vissza. (Összesen 7 zászlóalj.) Ennélfogva új alakulatokat kellett
teremteni Tirol, Karintia, Krajna, Stájer, Salzburg és Felső-Ausztria
tartományok védelmére.
Ezeknek megszervezésével a hadseregfőparancsnokság Rohr
Eerenc lovassági tábornokot bízta meg, rendelkezésére bocsátván
az Innsbruck és Graz katonai terület összes visszamaradt alakulatait.
A pótcsapatok fölös tartalékalakzataiból, a k. k. Landsturm
fölös tartalékából, a tiroli Standschützen állományából, Karintia,
Stájer, Krajna, Salzburg, Felső-Ausztria önkéntes lövészeiből, a Landsturm-határcsendőrség, a vasút- és távi ró vonalakat biztosító osztagok,
a, tengerpartvédelmi őrségek és határőr pénzügyőri osztagok létszámának csökkentéséből keletkezett állományból sikerült 125
zászlóaljat megszervezni, mely zászlóaljak 5 új hadosztályba (90.,
91., 92., 93. és 94.) osztattak be.
A 90. (Bozen) és a 91. hadosztály (Trient) a tiroli, a 92.
hadosztály (Villach) a karintiai határt, a 93. hadosztály (Görz) az
Isonzo felső és középső szakaszát (Görzig bezárólag), a 94. had-

osztály (Triest) az Isonzo-folyó alsó szakaszát és a tengerpartot
(Parenzdig) zárta le és figyelte meg.
Az istriai félsziget partvidékének megfigyelésével (Parenzótól
Lovranáig) a polai hadikikötőparancsnokságot bízták meg.
Tirolban és Karintiában a határ lezárására és megfigyelésére
alakult új szervezeteknek szilárd támaszul szolgáltak a már békében
kiépített völgy-, szoros- és hágózárlatok. A Stilfsi-hágón a Gomagoierőd, a Tonale-hágón 5 erőd, a Judicaria-völgy ben Lardaronál
5 erőd, Rivánál 8 erőd, Trientnél az Etsch völgyében 19 erőd. a
Folgaria és Lavarone-fennsíkon 7 erőd, a Sugana-völgyben Leviconál 2 erőd, Felső-Avisio völgyében Somedánál és Paneveggiónál
3 erőd, Bellunóból és Pieve di Cadoréból Bruneckre vezető utakon
3 erőd, a Felső-Dráva völgyébe vezető utakon Landrónál és Sextennél 4 erőd, a Közép-Dráva völgyébe vezető utakon Malborgethnél.
Raiblnél és Flitschnél Ö erőd.'
Kezdetben az új hadosztályok csupán gyalogságból állottak.
Géppuskásosztagok, tüzérség, lovasság, műszaki csapat új szervezéséről szó sem lehetett, hiszen az orosz haderővel szemben e tekintetben még a hadba vonult fegyveres erőnk is igen nagy hátrányban
volt. De nemcsak ezek hiányoztak, hanem puskában, sőt ruházatban
és felszerelésben is nagy volt a hiány.
A gyárakból kikerült lőszer, géppuskák, ágyúk, műszaki eszközök stb. mind a hadban álló sereghez küldettek a beállott
fogyatékok pótlására.
Hiszen emlékezetünkben vau még, hogy voltak egyes csapatok,
melyek télvíz idején, hóban, fagyban a Kárpátokban könnyű ruházatban harcoltak; hogy voltak népfölkelődandárok, melyeknek se
géppuskáik, se ágyúik, se telefonjuk, de még gyalogsági ásóik sem
voltak, sőt az is megesett, hogy régi feketeszínű ruhában, idegen
rendszerű (mexikói) puskákkal érkeztek a hadszíntérre!
Az általános helyzet csak 1915 tavaszán javult, midőn Olaszország kétes magatartása következtében most már nemcsak a • délnyugati határ megfigyeléséről volt szó, hanem szükségessé válhatott
a határoknak meglepő olasz vállalkozásokkal szemben való megvédelinezése is.
A hadseregfőparancsnokság elrendelte, hogy az új hadosztályok
a fő betörési irányokat az utak, szorosok, völgyek és hágók mentén
futólagosan tábori erődítésekkel zárják el.
Az erődítési munkálatok csak lassan létesülhettek, mert hiányoztak a kellő számú munkásosztagok, szerszámok és mérnökök;
a hadszíntér sajátossága is (szikla, karszt, hó- és jégmező) hátráltatta
a munkálatokat.
Rohr lovassági tábornok nagy körültekintésének, fáradhatatlan
munkájának és akaraterejének köszönhető, hogy az útjába tornyosuló
akadályok nagy részét leküzdötte.

1915 májas közepén a gondjára bízott 600 km-es határterületen már 75.000 puska és 200 ágyú állt őrt és megvetette az
alapját ama szívós védelemnek, melyet 1915 május havában felvonult
osztrák-magyar haderőnek fokozatosan annyira sikerült tökéletesbítenie. hogy az olaszok sorozatos áttörő kísérletei összezúzódtak.
A hadseregfőparancsnokság 1915 április 16-án kelt Op. Nr.
8.995. rendeletével Rohr lovassági tábornoknak meghagyta, hogy
az erősítések beérkezte után az olaszok betörése esetén azok térnyerését a Dráva völgyében a klagenfurti medence irányában, illetve
(íőrzőn át a laibaclii medence irányában akadályozza meg. E célból
Tolmeintől délre az Isonzo-szakaszán át vezető betörési útvonalakat
tábori erődítésekkel zárja le, a Comeni-fennsíkot pedig szívós ellenállásra rendezze be.
Rohr lovassági tábornok feladatát a hadseregfőparanrsnokság
1915 május 14-én kelt Op. 10.170. számú utasításábau újból szabályozta. Azon esetben, ha Olaszország a monarchiával hadba lép,
az 57. hadosztály erősbítésiil Dornbergre érkezik, hogy az isonzói
arcvonalra irányítandó haderő felvonulását biztosíthassa.
A május 16. és 20-dika közötti időben az 57. hadosztály, mint
legelső erősbítés (Janale, Prvacina, Monfalconében tényleg beérkezett.
Rohr lovassági tábornok a 2. hegyidandár egyik télét azonnal
továbbszállíttatta Karintiába, mivel a 92. hadosztály összes csapatai
az első vonalbau állottak és így ott tartalék nem volt.
A dandár másik fele a Doberdó-fennsíkra került, hol Lukachich tábornok saját dandárának 3 zászlóaljával (70/11., 76/111.,
101/11.) és a 94. hadosztálynak már ott levő 2 zászlóaljával
(összesen 5 zászlóaljjal és 6 hegyiüteggel) — mint a monfalcone-i
csoport — a doberdói fennsík védelmét átvette.
Az 57. hadosztály másik hegyidandárából (6.) 2 zászlóaljat és 2 hegyiüteget Rohr lovassági tábornok a 93. hadosztály
rendelkezésére bocsátott, hogy e csapatok a Canale, Plava és Tóiméin alszakaszokat megerősítsék.
A 6. hegyidandárból még megmaradt rész Dornbergen helyezkedett el, mint tartalék.
Az 57. hadosztály parancsnoka Goiginger altábornagy az
Isonzo-szakasz védelmét (Tolmeintől a tengerig) átvette, evvel egyidejűleg parancsnoksága alá rendelték a 93., 94. és 57. hadosztályt.
A hadseregfőparancsnokság május 20-án kelt Op. 10.410. számú
rendelkezésével Rohr lovassági tábornokkal tudatta, hogy a VII.
hadtest Karintiába fog érkezni, s a hadtestet akképen csoportosítsa,
hogy a Tarvis—Villach—St. Veit-i ellenséges betörési irány biztos
módon lezárassék. Továbbá arról is értesítette, hogy az 59. hegyidandár is Karintiába fog jönni és Spitalban és Sachsenburgban fog
a vonatokból kirakodni.
Nagy gondot okozott Rohr lovassági tábornoknak, hogy az
isonzói védelmi szakasz északi és a karintiai védelmi szakasz déli

szárnya között egy 20 km-es ür volt, melyet csapatok híján megszállani nem lehetett. Itt Flitsch és Tolmein között terül el a
Krn-hegység hatalmas sziklatömbje, melyen csak gyenge határőr
csendőrőrsök figyelik a határt. Ezért meghagyta Goiginger altábornagynak, hogy az 57. hadosztálynak Dornbergben tartalékban álló
részét (38/IIL, 42/1V. és 81/IV. zászlóalj) május 20-án Görzön—Salcanon át az Isonzo völgyében tolja el Tolmeinre, hogy az ott levő
93. hadosztálynak 58. hegyidandárát megerősítve a Krn-hegységet
meg lehessen szállani.
Az előadottakból kivehető, hogy az erősbítésül beérkezett
57. hadosztályt apróra széttépték és arra használták, hogy a Krnliegységtől a tengerig elterülő Isonzo-szakaszban álló 93. és 94.
hadosztályt megerősítse.
Rohr lovassági tábornok intézkedésének végrehajtása után
a Goiginger altábornagy parancsnoksága alá helyezett Isonzo védelmi
szakaszban a helyzet következő volt:
a) A 93. hadosztály a Krn-hegységtől a Wippach-folyóig
terjedő térben három alszakaszra tagozódott. Északi szárnyát a tolmeini csoport (8 és 1A> zászlóalj és 4 üteg), a közepét a plavai
csoport (2 zászlóalj és 2 üteg), a déli szárnyát a görzi csoport
(3 zászlóalj és 1 üteg) alkotta.
b) A Doberdón Lukachich tábornok (5 zászlóalj és 6 üteg)
rendezkedett be a védelemre.
c) A 94. hadosztály (11 zászlóalj, 31/* lovasszázad és 6 üteg)
a tengerpartot figyelte meg Monfálconétől Triestig. (Triestben a
187. gyalogdandár.)
A monarchia délnyugati határának megfigyelését és lezárását
vázlatosan az 1. számú melléklet mutatja.
1915 május havában a harctéri helyzet a következő volt:
Az északkeleti hadszíntéren a gorlicei áttörés után az orosz
3. hadsereg megverve a San mögé hátrált és Przemysl várerődeibe
húzódott; a 8. hadsereg a Keleti-Kárpátokból még épen idejében
sietve kivonult és Przemyálnél a 3. hadsereghez csatlakozva Strwiaz
mocsaras területe mögött védelemre berendezkedett. Az üldöző
11. német, a 4., 3. és 2. osztrák-magyar hadsereg az Alsó-San—
Przemysl—Strwia/.-vonala elé ért.
A szerb hadszíntéren a .Jenő főherceg lovassági tábornok
]larancsnoksága alatt álló osztrák-magyar hadsereg a Száva és Drina
mögött úgy állott, mint 1914 késő őszén a sikertelen hadmüvelet után.
E hadsereg a tél és tavasz folyamán kiheverte kudarcát és
teljes hadi létszámmal állott szemben a szerbekkel, kik a Száva és
Drina túlsó partvidékén várakoztak.
A hadseregfőparancsriokság az északkeleti hadszíntéren az
üldöző hadművelet lendületét nem akarván gyengíteni, elhatározta,
hogy Jenő főherceg hadseregéből egyelőre 6 hadosztályt kivon és
mint 5. hadsereget az Isonzo-vonalon állítja szembe az olaszokkal:

az északkeleti harctéren küzdő haderőből a VII. hadtestet a karintiai határra irányítja, hogy Klagenfurt irányában az olaszok előtörését megakadályozza, Tirol hathatósabb védelmére pedig a bajor
alpesi hadtestet Bozen—Brixen terében csoportosítja.
Végül azt tervezte a hadseregfőparancsnokság, hogy a Jenő
főherceg haderejéből elvont 5. hadsereg helyébe a Mackensen-hadsereget (német 11. hadsereget) — amint lehetséges — az orosz
hadszíntérről átszállítja a szerb hadszíntérre.
A hadseregfőparancsnokságnak e nagyszabású haditerve a
következő megfontolás alapján született meg:
Az olaszok minden bizonnyal támadni fognak és pedig Venezia
tartományból kiindulva az Isonzo-vonal áttörését kísérlik meg. hogy
Triestet és Laibachot gyorsan elérjék.
E hadműveleti irány a legrövidebb, a hadműveleti terep nagy
tömegek vezetését lehetővé teszi, állandó erődítések itt nincsenek,
tehát csak az útjába állított erőt kell megtörni. Egy Friaulból
Klagenfurt hadműveleti céllal meginduló támadás már nagy nehézséggel jár: mindjárt beleütközik Malborgeth, Raibl, Flitsch völgyzáró erődeibe, amelyek ellenállása csakis ostromló tüzérséggel
küzdhető le. A nehéz tüzérség felvonulása sok időbe kerül.
A hadmüveletek a Juli-alpesekben folynának le, melyek nagy
tömegek alkalmazását kizárják.
Egy Tirol ellen irányuló támadó hadmüvelet még nagyobb
akadályokba ütközne, mert — nem tekintve azt, hogy Tirol fekvése
és természetes alakulata következtében csak mint mellékhadszíntér
jöhet szóba, — itt vannak a legellenállóbb állandó jellegű erődítések, melyek leküzdése még fölényes ostrom-tüzérség alkalmazása
esetén is hosszú időbe kerülne; azonfelül a hadműveletek a leghatalmasabb alpesekben folynának le.
Teljes biztonsággal arra lehet számítani, hogy az olasz főerő
Cividale és a tenger közötti térben fog felvonulni és a lökést az
Isonzo-folyón át a Doberdóra, Görzre fogja végrehajtani. A lökés
északi szárnyának biztosítására a felső Natisone völgyéből egy olasz
mellékelő Kolovrat és Korada határgerincről a középső Isonzo
szakaszára, illetve Karfreiten át az Isonzót keletről kísérő magaslatokra fog előtörni.
E támadó hadmüveleteket az olaszok csak azon esetben
hajthatják végre, ha a támadó föerőt és ennek hadtápteriiletet,
mely kb. 80 km széles és kb. 200 km mély űrben az Isonzo
szakasza felé Dél-Tirol és a tenger közé beékelődik — tekintélyes
erők Tirol és Karintia felől, tehát oldalbtn és hátban feltétlenül
biztosítják.
A főlökések oldalban és hátban való biztosítására egy hadseregcsoport a Felső-Piave, a Felső-Tagliamento és Fella völgyéből
a Karni-alpok határgerincen át fog támadni, hogy a Gail, illetve
Dráva völgyét birtokba vegye.

Tirolt keletről, délről és nyugatról egy erős hadseregcsoport
körülkarolva meg fogja támadni, hogy a Tirolban levő erőket lekösse.
Azon célból, hogy a főlökés oldalban és hátban hadászatilag
biztosítva legyen, a biztosítóvonalat a határról északi irányban
előre kell tolni; ebből kifolyólag tekintélyes olasz erők úgy Tirolt,,
mint Karintiát is meg fogják támadni. Mindebből az következik,
hogy az egész olasz haderő egyidejűleg fog támadni úgy az Isonzóra,,
mint Karintiára és Tirolra.
E megfontolásból jegecesedett ki a hadseregfőparancsnokság
haditerve.
A főerő az Isonzo-szakaszt aktive védelmezi, egy gyengébb
csoport megakadályozza, hogy az ellenség a karintiai határon át a
villachi és klagenfurti medencébe betörjön. Tirol önállóan lesz védelmezendő.
E haditervnek megfelelően a hadseregfőparancsnokság az erők
elosztását következő módon tervezte:
Az isow-zo-szakaszon (Krn-től a tengerig kb. 55 km) a
Horoevic gyalogsági tábornok vezérlete alá helyezendő 5. osztrákmagyar hadsereg (93., 94., 57. és 48. hadosztály, XV. és XYI.
hadtest) fogja az aktív védelmet kifejteni.
Karintiát Krn-hegységtől Tirol keleti határáig (Karni-alpok
gerince, Rosskofl-hegy, Malborgeth-erőd, Wischberg, Raibl-erődök,
Flitsch útzáró erőd, Krn-alpok kb. 100 km). Rohr lovassági tábornok a 92. hadosztállyal, az 59. hegyidandárral és a VII. hadtesttel,
Tirolt a Stilfsi-hágóig Dankl lovassági tábornok (Sexten és
Landro útzáró erődök, Cristallo-hegység, Falzarego hágózáró erőd.
Pieve völgyzáró erődök, Marmolata-hegység, Moena völgyzáró erőd,
Paneveggio völgyzáró erődök, Fasani-alpok, Cadin-hágó, Kreuz
Sp., Levico völgyzáró erődök, Lavarone-Folgaria erődcsoport, Trient
táborvár, Rovereto, Mori, lí iva, Lardaro-erődcsoport, Adamello és
Presanella-alpok, Tonale erődcsoport, Ortler-alpok, Stilfsi-hágó,
Gomagoi útzáró erőd kb. 300 km) a 90., 91. hadosztályokkal és
a bajor alpesi hadtesttel fogja védeni.
A hadseregfőparancsnokság csak azzal nem jött még tisztába,
hogy az olasz hadszíntérre szánt 5. hadsereg zavartalanul végrehajthatja-e felvonulását az Isonzo-szakaszon ?
Várható volt, hogy az olasz haderő, melynek a hadműveleti
készség elérésére 1914 július 31-től kezdve majdnem egy esztendő
állott rendelkezésre, a hadüzenettel egyidejűleg az Isonzo-szakaszra
azonnal előre fog törni!
Ez esetben az ott levő gyenge erőnk a fölényes olasz támadiísuak ellenállani nem fog tudni, miért is számításba kellett venni,
hogy az olaszok minden nagyobb nehézség nélkül a laibachi medencét
el fogják érni és így mélyen behatolhatnak Krajnába.

Ezért a hadseregfőparancsnokság azt tervezte, hogy az 5.
hadsereget Gurkfeld—Rudolfswerth—Mottling—Karlovac—Zágráb
terében gyülekezteti, ahonnan megtámadja a Laibach irányába betört
olasz haderőt.
Május 19-én a hadseregfőparancsnokság 0]>. 10.410. szám
alatt következőképen intézkedett.
Rohr lovassági tábornok feladata marad, mint eddig.
A VII. hadtest és az 59. hegyidandár Karintiába fog iráuyíttatni, hogy a Tarvis-, Villach- St. Veit, illetve Kötschach—Sachsenburg betörési irányt fedezze.
Jenő főherceg a XV. és XVI. hadtestet Zágráb körül gyülekezteti.
Június 5-ig a hadseregfőparancsnokság Marburgnál még
további 3 hadosztályt fog összpontosítani.
Ezen erők vezérletét Boroevic gyalogsági tábornok veszi át,
Jenő főherceg a Zágrábnál és Marburgnál felvonult erőkkel a
monarchiába betört olaszokra egységesen vezetett döntő csapást
fog mérni.
Május 21-én a hadseregfőparancsnokság az előbb ismertetett
intézkedését Op. 13.081. számú rendeletével hatályon kívül helyezve
elrendelte, hogy az 5. hadsereg közvetlenül az Isonzo-szakasz mögött
vonuljon fel.
A hadseregfőparancsnokság nyilván biztos tudomást szerzett
arról, hogy az olasz haderő korántsem készült még el a hadműveletek megkezdésére, így Laibach irányában való előtörésétől tartani
nem kell.
Május 23-án, midőn Olaszország megüzente a háborút, 0 Felsége Jenő főherceget vezérezredessé nevezte ki és megbízta a délnyugati arcvonal vezényletével.
Jenő főherceg főhadiszállása átköltözött Péterváradról Marbnrgba.
A szerb hadszíntéren, Szerémségben és Bánátban visszamaradt
osztrák-magyar csapatok felett a parancsnokságot Tersztyánszky
lovassági tábornok vette át, míg oda Mackensen vezérezredes a
német 11. hadsereggel beérkezik.
Jenő főherceg az utasítás értelmében Op. 13.084. szám alatt
következőképen intézkedett (kivonatosan).
„Villachban a VII. hadtest kirakodik. E hadtesttel és a
karintia határterületén álló csapatokkal (92. hadosztály és 59.
hegyidandár) Rohr lovassági tábornok az olaszoknak Karintiába
való betörését megakadályozza.
Az 5. hadsereg az Isonzón felvonul.
A XVI. hadtest (18., 57., 58., 93. és 94. hadosztály) Duino—
Britof között gyülekezik, szembeszáll az olasz főtámadással és megakadályozza, hogy az olaszok a tenger és a Salcauo—Lökve—Zoll-i
műút között előre törjenek.

A XV. hadtest (1. és 50. hadosztály) Tolmeinnél kirakodik.
Feladata, hogy az olaszoknak Idrián át Bischoflackra való előnyomulását meggátolja.
A 48. hadosztály Dornbergnél tartalék.
Az 57. hadosztály szétforgácsolt csapatai a Doberdo-fennsíkon
gyűjtendők. Az Isonzo-vonala megerődítendő.
Az Isonzo-szakasz mögött Britof—Haidenschaft—Zoll — Präwald-vonalában második védelmi állás rendezendő be."
Az 5. hadsereg felvonulása 1915 május 23-án, a VII. hadtesté május 22-én megkezdődött.
A felvonulást Goiginger altábornagy parancsnoksága alatt a
Krn-hegységtől a tengerig terjedő 55 km-es szakaszban 24 és Vs
zászlóaljból, 6 lovas századból és 22 ütegből álló csoport (57., 93.,
94. hadosztály) fedezte.1
Boroevic gyalogsági tábornok a XVI. hadtest parancsnokát
megbízta, hogy addig, míg az 5. hadsereg parancsnoksága Laibachban megalakul, a felvonuló 5. hadsereg részére a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Wurm táborszernagy Op. 1000/10. szám alatt elrendelte,
hogy az 58. hadosztály a görzi védelmi alszakaszt átveszi és a 93.
hadosztály csapatait fölváltja. Utóbbi hadosztály fölváltott része
Dragovicében és Bitezben gyülekezik; egyébként a 93. hadosztály
Görztől északra védelmi állásában megmarad.
A 18. hadosztály egyelőre hadtesttartalék Schönpass—Cernizza—III. Kreuz terében.
Az 57. hadosztálynak Lukachich tábornok parancsnoksága
alatt álló része a Doberdo-fennsíkon marad. A hadosztály többi
része a XV. hadtest által foganatosítandó felváltás után Lokvenál
gyülekezik, azután Haidenschafton át a Comen-fennsíkra menetel.
A 48. hadosztály Dornberg St. Dánielnél hadseregtartalék.
A XV. hadtest Tolmeinnél vonul fel.
Május 25-én az 58. hadosztály a görzi alszakaszt a népfölkelőcsapatoktól (93. hadosztály) átvette.
*
Az Isonzo hídjait Karfreitnél, Bodreznél, Sagradónál és Pierisnél csapataink felrobbantották. Sagradónál az Isonzo töltését is
átvágták, miáltal Bonchi-ig a síkság víz alá került.
Az Isonzo megfigyelésére a monfalconei csoport parancsnoka
a 152. népfölkelő-zászlóaljat Pierisre, 1 — 1 századot Sagradóra
(76./1.) és Sdraussinára (26. L/l.) előretolt.
Fox gyalogsági tábornok a XV. hadtestnek az Isonzo-szakaszon
való felvonulását abban az esetben, ha az ellenség azt nem zavarja
meg, akként tervezte, hogy az 50. hadosztály Baca-folyócskától
északra, az 1. hadosztály attól délre levő hegyekben csoportosul és
e térben a 93. és az 57. hadosztálynak ottani csapatait felváltja.
A 93. hadosztálynak 58. hegyidandára, mely Tolmeinnél van

állásban, továbbra is helyén marad, úgyszintén Vidale ezredes csoportja. Vidale ezredes 3 zászlóaljjal és 2 üteggel Auzza—Canale—
Plava—Kuk A 612 védelmi szakaszban, mint összekötőcsoport
állott a XV. és XYI. hadtest között. (Vidale ezredes a 93. hadosztály kötelékébe tartozott.)
Május 25-én az 50. hadosztály St. Luciánál kirakodott és
elindult, hogy a részére kiutalt teret elérje. Az 1. hadosztály május
26-án St. Luciánál szintén kirakodott a vonatokból.
Május 27-én Fox gyalogsági tábornok lvnezara megérkezve
úgy intézkedett (Op. 1.253. sz.), hogy az 50. hadosztály fele (3. hegyidandár) Mrzli v. hegységet, az 58. hegyidandár az Isonzó nyugati
partján a St. Lucia-i hídfőt (Tolmeintől Seloig) megszállja; az 50.
hadosztály másik fele (15. hegyidandár) hadosztály tartalék az Isonzó
keleti partján Tolmeintől délkeletre (Prapetno faluban). A Baöafolyócskától délre, Lom falutól nyugatra fekvő magaslatokon az
1. hadosztály fele (7. hegyidandár) foglal állást, másik fele (8. hegyidandár) hadtesttartalék az Isonzo—Baéa-folyók között (Lubino—
Podmelec—Baza).
Az elrendelt csoportosítást a XV. hadtest csapatai május 27-én
végrehajtották és felváltották az 57. hadosztályhoz tartozó 4 zászlóaljat. melyek Lokvenál gyülekeztek.
Arra a hírre, hogy az ellenség Zagoránál erősebb csoporttal
átkelt az Isonzo-folyón. Wurm táborszernagy a hadtesttartalékviszonyban álló 18. hadosztályt i^chönpass —Cernizza teréből RavneGargaróra vonta előre, hogy onnan az átkelt olaszokat megtámadja. Kiderült, hogy az olaszoknak az Isonzo-folyón Zagoránál való átkeléséről szóló hír hamis, miért is a 18. hadosztály
támadása elmaradt.
Boroevié gyalogsági tábornok május 27-én Laibaohba érkezett
és az 5. hadsereg parancsnokságát átvéve, kiadta Op. 1. és Op. 2/21.
számú intézkedéseit, melyek kivonatosan következőképen hangzottak:
„Az elfoglalt védelmi állás minden rendelkezésre álló anyaggal és erővel szívós védelemre berendezendő és az utolsó emberig
tartandó.
Az 5. hadsereg feladata az Isonzo-folyón át előtörő olaszokat
messze elől feltartóztatni és térnyerésüket meggátolni.
I. védelmi szákasz.
A XV. hadtest (1. és 50. hadosztály) védelmi szakaszának
északi határa: Karfreit—Krn A 2245—Triglav A 2864—Mittagskogl A 2144; déli határa: Auzza—V. Skopice A 865—Idria-folyó
Otaleáig—Koprivnik—Pöllander Zeier—Bischof lack.
II. védelmi szakasz.
A XVI. hadtest (18., 58. és 93. hadosztály) az I. védelmi
szakasztól délre eső terület Wippach-folyó—Wippach város — Zoli
Ober Loitsch—Ober Laibach-vonaláig.

„i III. védelmi szakaszt üoiginger altábornagy parancsnoksága alatt az 57. és 94. hadosztály képezi, mely a II. védelmi
•szakasztól délre — Parenzóig — terjed.
A IV. védelmi szakaszt a tengerpartvidék alkotja Maric tábornok parancsnoksága alatt.
A 48. hadosztály hadseregtartalék Dornberg—Reifenberg—
St. Danielben."
A hadseregintézkedés értelmében a 93. hadosztályhoz tartozó
58. hegyidandár a XV. hadtest kötelékéből kivált.
Az 50. hadosztálynak egyrészt a karfreit—Krn A, 2245, másrészt a Selo—St. Lucia vonal közötti alszakaszt, az 1. hadosztálynak
az ettől délre Auzzáig terjedő alszakaszt utalták ki.
A XVI. hadtest is átcsoportosult.
A 18. hadosztály, mely eddig hadtesttartalék volt, a XV. hadtesttől délre az Auzza és Monte San Gabrielle A 646 közötti
hegyeket szállotta meg és itt a 93. hadosztály csapatait fölváltotta.
A 93. hadosztály fölváltott csapatai Britofban gyülekeztek,
honnan pihenés és átszervezés céljából Schönpass—Cernizza terébe
meneteltek.
Az 58. hadosztály a görzi hídfő állásban megmaradt. Védelmi
vonala volt az Isonzo túlsó partján: Monte Sabotino A 609 —
Oslavija A 240 (Podgorától nyugatra)—Wippach torkolata.
A XV. és XVI. hadtest átcsoportosítása május 30-án befejeződött.
Boroevic május 31-én elrendelte, hogy a III. védelmi szakasz
a W ippach torkolatától csak Sistianáig terjeszkedjék ki. A IV.
védelmi szakasz a 94. hadosztály zöme, (a 187. gyalogdandár Triest
fölött az Opéinán) Sistianától Parenzóig terjedjen. Az V. partvédelmi szakaszt Lovranánál Maric tábornok parancsnoksága alatt
1 zászlóalj és 1 üteg képezze.
A IV. és V. védelmi szakasz közötti kapcsolatot a polai hadikikötő körlete alkotta.
Június elején az Isonzón fölváltott 6. hegyidandár zászlóaljai
a Doberdo-fennsíkra érkeztek, úgyhogy a III. védelmi szakaszban
az 57. hadosztály együtt volt, kivévén a Karintiába elvezényelt 2
zászlóaljat (8./IIÍ. és 4. B. H/V.).
A 6. hegyidandár, mint tartalék, Oppacchiasella—Kostanjevicán át Lukachich tábornok szakasza mögött állott föl.
Június 1-én a 48. hadosztály megérkezett Dornberg—Reifenberg—St. Dánielre és mint hadseregtartalék elhelyezkedett.
Ezzel az 5. hadsereg felvonulása befejeződött.1
Hadtestemet (VII.) megelőzve előre utazom vezérkari főnökömmel, hogy a karintiai határon a helyzet felől tájékozódjam.
A karintiai seregcsoport parancsnokától, Kohr lovassági
tábornoktól és a 92. hadosztály parancsnokától, Langer altábor-

nagytól nyert tájékoztatás után a Juli- és Carni-alpokban elfoglalt
helyzetünkről a következő képet nyerem.
A Krn A 2245 hegytömbtől Tirol keleti határáig terjedő
kb. 100 km-es karintiai határ védelmét a Gail ts Gailitz völgyében
a 92. hadosztály (30 és ,/a Landwehr-, Landsturm-, menet- és Staudschützen-zászlóulj, 2 és 1A> lovasszázad, 10 üteg és 6 műszaki
szakasz) és a már vasúton megérkezett fél 59. hegyi(landár
(18/111. és 30. vadászzászlóalj) négy csoportba tagozva látja el
Langer altábornagy parancsnoksága alatt.
A 184. dandárparancsnoksága (Jasehke tábornok) Tarvisban
van, a dandár csapatai lezárták a Felső-Jsonzo völgyét Socánál és
Flitschnél, a Felső-Fella völgyét Malborgethnél és a líaccolana —
Seebachtalt Ilaibl-Predilnél.
E három főbetörési utat Marborgethnél és Flitschnél 1 — 1,
Kaibl-Predilnél 3 erőd védi, ami megkönnyíti a 184. dandár feladatát.
Gössmann tábornok parancsnoksága alatt a 183. dandár (10 és
7a Landwehl--, Landsturm-, menet- és Standschützen-zászlóalj, 5 géppuskásosztag, 3/i-lovasszázad, 4 üteg és 1 — 1 árkász-, utász-szakasz)
a hermagori csoportot képezve a Carni-alpok gerincén átvezető
átjárókat Pontebba és Plöcken-hágó között megszállotta.
A Carni-alpok legfontosabb átjáróját a Plöcken-hágót a Kötschachba már beérkezett fél 59. hegyidaudár (18./III. és 30. vadászzászlóalj) őrzi Fernengfcl tábornok parancsnoksága alatt. Az 59. hegyidandár másik fele (57. III. és L3./I. honvédzászlóalj és 2 üteg) még
útban van.
A. karintiai és tiroli seregcsoport között a kapcsolatot az
57. féldandár (1 menet- és 1 Standschützen-zászlóalj, 'A lovasszázad és 1 üteg) tartja fenn Lanzinger tábornok parancsnoksága
alatt Lienznél.
E négy csoport felett a parancsnokságot idáig a Villachban
székelő Langer altábornagy vezette.
A seregcsoportparancsnokság St. Veitban van.
Rohr intézkedése szerint a karintiai fővédelmi körlet két
szakaszra oszlik.
Langer altábornagy a 92. hadosztály zömével (20 és 1 /t Landsturm-, menet- és önkéntes Landsturm, lövészzászlóalj, 5 géppuskásosztag, 1 ts 3 /i lovasszázad és 0 üteg) és a Nötsch- Maglern—
Tarvis—Weissenfels—Arnoldstein terében gyülekező 20. honvédhadosztállyal (12 zászlóalj, 12 géppuskásosztag, 2 lovasszázad, 8 üteg
és 1 árkászszázad) a Pontafel és a Krn A 2245 hegytömb közötti
40 km-es terület védelmét veszi át. A Pontafel és Tirol keleti
határa között elterülő 00 km széles határgerinc (a Carni-alpok
átjárói) védelmét reám bízták, parancsnokságom alá rendelvén az
57. féldandárt (2 zászlóalj, '/-» lovasszázad és 1 üteg), az 59. hegyidandárt (4 zászlóalj. 2 üteg), a 183. dandárt (10 és 'A Landsturm-

menet- és önkéntes Landsturrn-lövészzászlóalj, 5 géppuskás-osztag.
3
U lovasszázad és 4 üteg) és a 17. hadosztályt (17 zászlóalj, 15 géppuskás-osztag, 3 lovasszázad, 12 üteg és 1 árkászszázad).
A 17. hadosztály éle még csak május 28-án fog Oberdrauburgba érkezni.
Tirol védelme Dankl lovassági tábornokra volt bízva. Rendelkezésére bocsátották a 90. és 91. hadosztályt és az úgynevezett
bajor alpesi hadtestet, mely tulajdonképen azonban csak egy hadosztály erejű volt. (13 zászlóalj, 25 géppuskás-osztag 100 géppuskával, 2 lovasszázad és 12 üteg.)
Danidnak rendelkezésére állott összesen: 91 és Va zászlóalj.
48 géppuskásosztag, 6 lovasszázad, 27 üteg és 3 és V2 műszaki
század. A megvédelmezendő terület Ober-Tilliaohtól a Stilfsi-hágóig
terjedt és mintegy 300 km-t tett ki.
Ezen erő a kiutalt térben négy védelmi szakaszba volt
csoportosítva.
A 91. hadosztály (50., 51., 52. féldandár, 5 Landsturm-menetdandár és 181. gyalogdandár) Dél-Tirol azon csücskét szállotta meg.
melyben az ellenség esetleges betörési irányai mind Trientnél
futottak össze. A fedezendő határterület a Cadin-hágótól (2084) az
Adamello-alpokig (3554) terült el és felfogta a Judicarien, Sarca,
Etsch, Sugana völgyeiben Trientnél egyesülő betörési vonalakat.
A védelmi szakaszban a betörési utakat Lardarónál 5, Rivanál
8, Folgaria és Lavaronenál 7, Levicónál 2 erőd zárta le; eme erődhálózat mögött a betörési irányok központjában Trient táborvára
állott 19 erőddel, úgyhogy a védelem itt 41 erődre támaszkodott.
A 90. hadosztály (179., 180. dandár, 53., 54. féldandár, 56. és
55. hegyidandár) Tirol délnyugati és délkeleti határának védelmére
két-két szakaszt alkotott és azon betörési utakat fogta fel, melyek
Tirol délkeleti és nyugati határgerincén át Meran—Bozen, illetve
Brixen és Bruneck terébe torkoltak.
Tirol nyugati határán a Presanella-alpok (3564) és a svájci
határ között a Tonale-hágón (1874) át Bo/enre vezető utat, melyet
különben 5 erőd is lezárt, az 54. féldandár a Stilfsi-hágón át
Meranra vezető utat, melyet Gomagoinál 1 erőd zárt le, az 53.
féldandár szállotta meg.
Tirol délkeleti határán a Fasan i-alpokon át vezető betörési
utakat a Cadin-hágó (2084) és Sella-hegytömb (3151) közötti
területen a 179. gyalog- t's a,z 55. hegyidandár, a Fasaui-alpok
és Carni-alpok közötti határhegységekben átfutó utakat az 56. hegyidandár szállotta meg.
A 179. és 55. dandár védelmi szakaszában Agordóból Bozenba
vezető 2 utat Moenanál 1, Paneveggiónál 2 erőd, az 56. dandár
védelmi szakaszában a Felső-Piave völgyéből a Pustertalba (Innichen,
Toblach, Bruneck) vezető utakat Arabbánál 2 erőd, Falzaregónál
1 erőd, Landrónnál és Sextennél 2—2 erőd zárta le.

Kezdetben Bozen—Brixen—Bruneck terében a tiroli seregcsoportparancsnokság általános tartalékát a 180. gyalogdandár
képezte. Midőn azonban május 29-én a bajor alpesi hadtest Tirolban
felvonult s az Eisack és Rienz völgyében elhelyezkedett, a 180.
gyalogdandárt Dankl lovassági tábornok tartalékként a Folgaria—
Lavarone-fennsíkra tolta el.1
Május hó végén az olasz arcvonalon a kölcsönös harctéri
helyzetet vázlatosan a 2. számú melléklet, az osztrák-magyar haderő
hadrendjét a 3. számú melléklet, a kölcsönös erőviszonyokat a
4. számú melléklet mutatja.
Olaszország hadereje 12 hadtestből állott. Az olasz hadvezetőség a hadüzenetig (1915 május 23.) fölösszámú tartalékból
51 új (tartalék) ezredet állított fel, mely ezredekből 12 miliz-hadosztályt szervezett, úgyhogy minden hadtest három hadosztályból
állott. A 37 2 hadosztályon kívül az olasz hadvezetőségnek rendelkezésére állott még: 2 lovashadosztály, 12 bersaglieri-ezred és
52 alpini zászlóalj, mely utóbbiak Olaszország elsőrendű hegyicsapatait képezték, hegyifelszereléssel voltak ellátva és magas
hegységben való alkalmazásra voltak kiképezve.
Az olasz haderő a hadüzenetig fokozatosan Felsőolaszországba
vándorolt és a határon következőkép gyülekezett:
Az 1. hadsereg Nava tábornok parancsnoksága alatt a tiroli
határon, Svájc és a Garda-tó között a III. hadtest és 8 zászlóaljból
álló alpini csoport; a Garda-tó és Val Sugana völgye (Brenta-folvó)
között az Y. hadtest és 7 zászlóaljból álló alpini csoport.
A 4. hadsereg Brusati tábornok parancsnoksága alatt a Yal
Sugana (Brenta-folyó) és a Felső-Piave között az I., IX. és VIII.
"hadtest és 7 zászlóaljból álló alpini csoport.
A 2. hadsereg Frugoni tábornok parancsnoksága alatt a
Felső-Piave völgye és az Udine—Cormons-i vasútvonal között három
csoportban gyülekezett.
a) Karintia határán a Felső-Piave völgyétől a Felső-Fellavölgyéig a Carnia-csoport (28 zászlóalj és 14 alpini zászlóalj);
b) a Felső-Fella völgyétől a Felső-Natisone völgyéig a FelsőIsonzo szakaszával szemben a XII. hadtest 23. hadosztálya, a IV.
badtest és 8 zászlóaljból alló alpini csoport;
c) a Cividalle völgykatlanban a Közép-Isonzo szakaszával
szembeu a II. és VI. hadtest.
A 3. hadsereg az Aostai herceg parancsnoksága alatt Udine—
Mortegliano—Palmanova terében, le egészen az Adriai-tengerig az
1

Lásd az 1. számú mellékletet.
- 36 hadosztály I.—XIL hadtest kötelékében, 1 hadosztály köteléken
kívül Sardinia szigetén.

Alsó-Isonzo szakaszával szemben a XI., X. és VII. hadtest és a
lovashadtest (Turin grófja).1
A határ mentén az olasz haderő felvonulását a már békében
kiépített sűrű erődhálózat biztosította: a Tonale-hágóval szemben
a Felső-Oglio völgyében 1, Chiese völgyében a Lago D'Idro keleti
«s nyugati partján 6, a Garda-tó keleti partján 2, a Schióból Roveretóba
vezető műúton Fugazza-hágóval szemben, a határon 2, a Posina
völgyét uraló Monte Cogolo—Monte Priafora gerincen 1, az Astico
völgyét lezáró 6 Arsieronál, Asiago-fennsíkon 3, a Brenta völgyét
lezáró 6 PrimolanónáL Cismone völgyét lezáró 3 Fonzasonál,
Agordonál 1, — mely a Cordevole völgyet lezárja — Felső-Piave
völgyét lezáró 4 Pieve di Cadorenél, 5 Vigonál, Felső-Fella és
és Raccolana völgyét lezáró 2 erőd Chiusafortenál és a Tagliamento
völgyét lezáró erődcsoport (14 erőd) Gemona—Osoppo körül.
A kölcsönös erőviszonyokat a 4. számú melléklet tünteti fel.2
A hadseregfőparancsnokság attól tartott, hogy az olaszok a
hadüzenet után azonnal betörnek a monarchiába. Ezért a délnyugati
arcvonalra szánt erejét Zágráb körül akarta gyülekeztetni, hogy
azután a betört olaszokra vethesse magát. Kellemesen csalódott,
mert az olasz haderő zöme tömegtámadásait az Isonzo arcvonalra
a hadüzenet után csak egy hónap elmúltával kezdette meg. így
lehetővé vált, hogy az összekapart osztrák-magyar erő közvetlenül
az Isonzo-vonalon felvonulhatott és védelemre úgyahogy berendezkedhetett.
Több munkában azt olvastam, hogy érthetetlennek tartják
azt, hogy az olaszok a hadüzenet után az Osztrák-magyar monarchia
kedvezőtlen helyzetét nem használták ki arra. hogv az osztrákmagyar védelmet már csírájában felborítsák. E rejtély kulcsa
következő:
Az 1915 május 2-án bekövetkezett gorlicei áttörés és annak
következményei arra kényszerítették a szövetkezett és társult
hatalmakat, hogy Olaszországra erős nyomást gyakoroljanak, hogy
avatkozzék be azonnal a háborúba. Számításuk az volt, hogy az
olasz hadüzenet az osztrák-magyar hadvezetőséget arra fogja kényszeríteni, hogy az orosz hadszíntéren diadalmasan előretörő üldöző
hadmüveletét beszünteti és haderejének tekintélyes részét az új olasz
hadszíntérre át fogja szállítani s ezáltal a megvert orosz hadseregek
levegőhöz jutnak. Olaszország az entente nyomására oly időben
üzente meg nekünk a háborút, midőn hadereje a hadműveletek
megkezdésére még korántsem készült fél.
Az entente-hatalmak csalódtak, mert a hadseregfőparancsnokság az olasz hadüzenet dacára nem szakította félbe az orosz
1
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hadszíntéren az üldöző hadmüveleteket és a monarchia délnyugati
határának védelmére szükséges erőcsoportot a VII. hadtest kivételével nem az orosz hadszíntéren működő erőből merítette, hanem
a közelebb fekvő szerb hadszíntéren álló pihent erejéből tákolta össze.
Az olaszok a hadüzenet után Tirolban a határszorosokon és
hágókon át keresték az érintkezés felvételét az osztrák-magyar haderő
védelmi állásával. Gyorsan behatoltak azokra a területekre, melyeket
az osztrák-magyar haderő védelmi vonalának megrövidítése céljából
a monarchia saját testéből önként átengedett.
így az 1. olasz hadsereg kötelékébe tartozó ti. és 9. hadosztály
(III. és V. hadtest) Dél-Tirol kiürített csücskébe, a ,Garda-tótól
nyugatra (Daona, Condiuo, Molina, Brentonico, Serravalle, I'asubio
A 2282 hegység) 7, attól keletre 6 alpini zászlóaljat tolt előre
Judicarien, V. Sarca és Etsch völgyébe. Különösen a Chiese
völgyében Condino felé és az Etsch völgyében Ala felé hatolnak
be mélyen Dél-Tirolba. A Folgaria—Lavarone-fennsíkon az osztrákmagyar erődöket, különösen a Luzerna-erődöt mindjárt kezdettől
fogva nehéz olasz tüzérség lövi hevesen; maga a Luzerna-erőd
több mint 100 bombát kap.
Az osztrák-magyar hadvezetőség Strignótól kezdve a Val
Suganat és Dél-Tirolnak Trevisio felé kiugró délkeleti részét, Fiera
di Primiero vidékét is kiürítette. E területbe az 1. olasz hadsereg
kötelékébe tartozó V. hadtest jobbszárnyhadosztálya (10) és a 4.
olasz hadsereg kötelékébe tartozó IX. hadtest balszárny hadosztály a
(18) 9 alpini zászlóaljat irányított és a Val Sugana-ban Grignot
azonnal megszállották. A Cortina d'Ampezzo völgykatlant is átengedtük az olaszoknak, melybe az olasz lovasság sietve benyomult,
majd utána a 4. olasz hadsereg kötelékébe tartozó IX. hadtest 9
alpini zászlóaljat tolt előre.
Karintia határán az én védelmi vonalammal szemben a 2.
olasz hadseregnek úgynevezett Carnia-csoportja állott (24. hadosztály) 28 zászlóaljjal, mely Monte Peralba A 2691 — RosskoÜ -O2234 között But—Degano-szakaszra (Goirau tábornok) és balszomszédom (Langer altábornagy) védelmi vonalával szemben Rosskofl—
Tarvis közötti Felia-szakaszra (Lequio tábornok) tagozódott.
Mivel mi (Iíohr-seregcsoport) a határ kedvező fekvése miatt
Karintia tartományból nem engedtünk át semmit az olaszoknak,
a 2. olasz hadsereg előretolt 14 alpini zászlóalja (1., 2. és 8. ezred)
a Karni-alpok határgerincével szemben húzódó magaslatokon befészkelte magát, egyes kimagasló és uraló határcsúcsokat azonban
megszállott.
Az Isonzo-szakaszon az osztrák-magyar 5. hadsereg északi
szárnya (XV. hadtest) és a Rohr- seregcsoport déli szárnya előtt
(92. hadosztály) az Isonzo nagy kanyarulatának vidéke, mely Udine
irányában beékelődik Olaszországba, szintén átengedtetett az
olaszoknak. E területben az olasz 2. hadsereg kötelékébe tartozó

Bersaglieri és 8. hadosztály (IV. hadtest) 8 alpini zászlóaljjal
rögtön megszállotta Saga, Serpenizza, Tarnevo és Karfreit városkákat.
Tolmeintől kezdve az Isonzo-lolyótól (illetve a csatornától)
nyugatra fekvő területet — kivévén a Görznél létesített hídfőt —
szintén átengedte az osztrák-magyar hadvezetőség az olaszoknak,
mert közvetlenül az Isonzo akadály mögött a védelem nagyobb
előnyöket nyújt, mint a folyó előtt.
Az Isonzo-folyót nyugatról kísérő magaslatokra és a síkon
Gradiscától le a tengerig az Alsó-Isonzo szakaszára az olasz 2. és
3. hadsereg kötelékébe tartozó II., VI., XI., X., VII. hadtestek és a
lovas hadtest kombinált felderítő osztagokat tolt előre.
Az alpesekbea az alpini zászlóaljak, a síkon a felderítő osztagok előretolása azt a célt szolgálta, hogy az ellenség védelmi
vonalainak fekvését kifürkéssze. Az előretolt erők az érintkezés felvétele után elsáncolták magukat védelmi vonalainkkal szemben.
A sáncolás fedezete alatt a magaslatokra hegyitüzérséget cipeltek
fel és a völgyekben nehéz tüzérséget hoztak állásba. Az ekként
létesített készültségi állás mögött a hadseregek hadosztályai fokozatosan előre tolódva felzárkóztak és csoportosultak a támadáshoz.
A hátul felvonult seregtesteknek elővigyázatos, tapogatódzó előretolódása az első vonal által létesített készültségi, vagy jobban mondva,
kiinduló támadási állásába természetesen lassan folyt le és sok
időt vett igénybe.
Ez tette lehetővé, hogy az 5. hadsereg közvetlenül az Isonzofolyó mögött felvonulhatott és hogy védelemre csapataink úgyahogy berendezkedhettek. Azért mondom „úgy-ahogy" mert ahhoz,
hogy a hegységek szikláiba és a karszt köveibe mélyítsük fedezékeinket, hiányzott a kellő műszaki személyzet, robbantó anyag
és kőfúró-, kőfejtőszerszám.
Az első vonalba előretolt alpini, felderítő és biztosító csapatokat arra használták ki, hogy a tervbe vett akciók számára kedvező helyzetet teremtsenek. (Állásjavító vállalatok.)
Május hó végéig Karintiában a Karni-alpesek határgerincével
szemben az alpini járőrosztagok géppuskákkal és hegyiágyúkkal
a következő sziklacsúcsokon, gerinceken, nyergeken, hágókon fészkelték be magukat: Russkoíl- és Trogkoíl-lal szemben a Monte
Crete A 1665, Monte Cullar A 1764, Monte Zermula A 2130
magaslatokon, (Casra Pizzulnál tüzérség); a plöckeni országúttól
keletre húzódó határgerincből föltornyosuló sziklás kúpokon (Promos
-C- 2195, G. Pal -Ó 1808, Freikofl Ó 1757, Kl. Pal -C- 1862,
Promoser Töri -C- 1788, Piz-Timaunál tüzérség); a plöckeni országúttól nyugatra Collina falut, Bordaglia és Cra Valz völgyet, Bladner
Joch-ot és Valle Visdende völgykatlant szállották meg.
A Kami-alpoktól délre le a tengerig az olaszok helyzete a>
következő volt:

Az olasz 28. hadosztály Malborgethtel szembea A 1309,
Lipnik A 1952 magaslatokat, Tarvissal szemben -Ó- 1452 magaslatot alpini osztagokkal megszállotta; Raibllal szemben a Seebaeh
Talban nehéz tüzérséget állásba hozott és Flitsch városkát a környező magaslatokon (Polounik A 1472—A 1663—A 1767 —
A 1780) ívszerüen körülvette. Krn A 2245 sziklaóriás legmagasabb csúcsáról gyenge őrsünket elzavarta és azt birtokba vette.
Az alpini osztagok Vrata, Vrsié sziklafalait megmászták és e hegytömbökről gyenge határfigyelő csapatainkat visszaszorították. Malborgeth-erődöt nehéz tüzérséggel lőtték.
Az olasz II., VI., XI., X. és VII. hadtest Luiko hegyi falucskától le egészen a Korada hegycsúcsig A 812 húzódó Kolovrat
hegygerincre, (Kuk A 1234, Woltschach, Jeza A 931, Srednja
A 807, Kambreska Mia Zell S 677) és a Coglio nevű dombvidékre
(Slapnico, Verhovlje A 419, St. Florian, Mossa) századtól zászlóaljig terjedő erőből álló felderítő osztagokat géppuskákkal, tábori
ágyúkkal és tarackokkal a határon át fokozatosan előretolt ós így
teljesen úrrá lett az Isonzo völgyén.
Monte Sabotinot (A 609) nehéz olasz tüzérség állandóan lövi,
mely után ellenséges gyalogság több ízben — de sikertelenül —
kísérletezett arra, hogy e fontos támpontot birtokba vegye.
A síkon gyalogságból, lovasságból, kerékpáros-osztagokból alakított csoportok a határt Cormonsnál, Nogaredónál, Strassoldónálj és
Pergónál átlépték és St. Vito al Torrera, Villa Vicentinára és
Fiumicellóra előnyomulnak.
Tirolban az olaszok helyzete a következő volt:
Az 5. hadosztály az Adda és Oglio völgyében Tirano-Edolo
terében gyülekezik; az alpini-csapatokat Bormion át a Stilfsi-hágóra,
Ponte di Legnón át a Tonale-hágóra előretolta. Gomagoi és Passo
del Tonale-erődeinket nehéz tüzérséggel lőtte.
A 6. hadosztály és a III. hadtest miliz-hadosztálya V. Buona
völgyébe behatolva a Lardaro-erődeinkkel szemben P. Bruffione—
Condino—Limone hegyein állást foglalt.
Az V. hadtest miliz-hadosztálya az Etsch völgyének' mindkét
oldali magaslatain (Brentonico—Seravallenál) Roveretóval szemben
befészkelte magát.
A 9. hadosztály és az V. hadtest miliz-hadosztályának egy
része JFolgaria—Lavarone-erőd vonalunkkal szemben a határon
Pasubio A 2232—S. Pietro—Vezzena—C. Manderiolo A 2051
vonalban csoportosult és nehéz tüzérséggel rendkívül hevesen lövöldözte a fennsíkon levő erődeinket, különösen Luzernat.
A 10. hadosztály a Val Suganaba hatolt s Grignot megszállva
Castel Tesinonál gyülekezett; alpini-csapatait a Strigno—Cavria
közötti hegyekbe, Cadin-hágó irányában előretolta.
A 17. és 18. hadosztály Agordo— Belluno terében csoportosult, alpini-zászlóaljai Passo di Falzarego, Col di Lana, Someda és

Paneveggio-erődeinkkel szemben foglaltak állást és Monte Marmolata -C- 3360 és S. Pellegrino A 2107 hegyeket megszállották.
A 2. hadosztály Cortina dAmpezzónál gyülekezve Plätzwiese- és Landro-erődök felé alpiniket tolt előre.
A 15. és az 1. hadosztály Vigónál csoportosult, a Sextenerődökkel szemben megszállotta a határon Kreuzberg- és az obertilliachi hágót.
Nagy vonásokban ilyen volt a helyzet a délnyugati arcvonalon,
midőn útban voltam Karintia felé . . .
Vasúti kocsiban, 1915 május 27.1
„Forró nyár! A nap úgy éget, mint augusztusban, fülledt
„déli szellő lehelete barangol erdőn-mezön át északi tájakat keresve.
„Az órák hamar múlnak s mind nyugtalanabb leszek, mert úgy
„érzem, hogy nemsokára eljön életemnek legnehezebb ideje."
„Minden állomáson nagy lelkesedéssel üdvözölnek a kint levő
„embertömegek, melyek a csapatszállításokat ügyelik. Időm elég
„lévén, egy üdvözlő parancsot fogalmazok meg naplómban."
„Hadtestparancs. Hazánkat újabb ellenség támadta meg."
„Bajtársak! ez az új ellenség a ti higgadt, nyugodt ellen „állástokon és később tervszerűen, lassú kitartással és törhetetlen
„akarattal végrehajtott támadástokban kell, hogy elvérezzen . . .,
„kell, hogy megtanítsátok Magyarország fiait ismerni és támadástok
„sikerülni fog mindig. A fő kellék az, hogy az első támadásait ti
„a legvéresebben visszaverjétek és sikert ne engedjetek neki . . . "
„Mint eddig, ezentúl is veletek leszek testtel, lélekkel, veletek
„jó és rossz órákban, hogy együtt éljünk s ha kell, együtt haljunk
„szent ügyünkért! . . . "
„Bajtársak! Lelkemnek egész szeretetével s igaz ragaszkodással, győzelmünkben való szent meggyőződéssel üdvözöllek mind„nyájatokat ez új harctéren, melyre Felséges Urunk szava szólított
„szent Hazánk védelmére új ellenség ellen . . . "
„A Mindenható áldása kísérjen mindnyájatokat és ő vezesse
..győzelemre
a mi fegyvereinket . . .
,..
,.
. „
T,
J
József
tilg. lt. s. k.
„Azután borongó lélekkel gubbasztok vagonomban. Éjféltájban
„Grazba érkezem, ahol az állomásparancsnok jelentkezik s én vele,
„az öreg lelkes katonával vacsorázva egy kedélyes órát töltök.
1

Az idézőjelek között naplóm szószerinti szövege.

„Azután kocsimban lefekszem s miután szeretetteimet, hazámat, jó
„ öreg királyomat és az én szívemhez nőtt csapataimat a jó Istennek
„bensőséges imában felajánlottam, azonnal elalszom."
Oberdrauburg, 1015 május 28.1
„Villaehra érkezve kiszállok vasúti kocsimból. Napos, felhőtlen
„ég, a havasok párásán áttetszőek s a hó kékes."
„Eisner-Bubnával Langer altábornagyhoz megyek, ki a szállod á b a n már vár reám s a helyzetet megmagyarázza. Két helyen
„kezébe vette az ellenség a határélt, alig többel, mint 1—1, de
„legfeljebb 2 századdal, különben az egész hosszú, most már
„parancsnokságom alá tartozó szakaszon, még a mi birtokunkban
„van a határ és mi a hegyek élét több helyen azon túl is kezünk„ben tartjuk. Szakaszom Hermagortól a Plöcken-hágón át Ober„tilliachig terjed. Eddigi parancs a határormot tartani. Ma délig
„csak két említésre érdemes összeütközés volt, melyekben az olaszok
.. 200 halottat hagytak vissza s az életben maradottak elmenekültek.
„Nálunk 2 halott és 4—5 sebesülés volt. Az olaszok a Plöcken„hágót nehéz tüzérséggel lövik és a mi barakjainkban eddig 3 telitalálat van."
„Védelmi vonalunk rendkívül gyengén van megszállva s ehhez
„még az a körülmény is járul, hogy az itt levő csapatok csak
„Landsturmból és alig kiképzett ,Jungschützen'-ekből állanak.
„Ma várunk 1 zászlóaljat a 13. honvédgyalogezredből és egy 18-as
„zászlóaljat. E 2 zászlóalj az 59. hegyidandár kötelékébe tartozik.
„A 17. hadosztály legjobb esetben ma indítja a legelső éllépesőt
„Mezőlaborcról el. A. 20. honvédhadosztály holnap száll ki utolsó
„lépcsőivel a szomszéd szakaszban. A hadosztályt bosszúságomra
„Langer altábornagy csoportjához osztották be." (Op. 890/1. szám.)
„Sajnálatos, hogy kettészakították hadtestemet és minden
„kérésem és rábeszélésem — hogy hagyják kezemben — hiábavaló
„volt. Nagyon bánt a dolog . . . Hisz össze vagyunk szokva, nincs
„értelme új próbákat csinálni."
„Innét Hermagorra folytatom utamat felséges vidéken át. Ott
„Gössmann tábornok által — kinek körlete már az én parancsnoks á g o m alá tartozik — előadatom csoportja (183. gyalogdandár)
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1915 május '28-tól július 6-ig terjedő időben lefolyt eseményekhez
lásd az 5. és 6. számú mellékletként csatolt térképet.

„helyzetét. Miután azt a benyomást nyerem, hogy a rendelkezésre
„álló minimális erőkkel egyelőre mást nem lehet tenni, mint amit
„ő elrendelt, újra autóra ülök és a Gail völgyén át Kötschachra sietek."
„A vidék csodálatosan szép ós ha nem terhelnék lelkemet a
„legsúlyosabb gondok, kimondhatatlanul tudnám élvezni azt. így
„azonban mindig csak egy pillanat áll rendelkezésemre, hogy a
„természet elbűvölő szépségét is láthassam."
„A csínos, tiszta Kötschach városkában Fernengel tábornok
„jelentkezik. Milyen szokatlan e ragyogó tisztaság és csínosság!
„Hiszen romhalmazokhoz, leégett falvakhoz, koromhoz, füsthöz,
„hullákhoz és förtelmes fojtó bűzhöz vagyok szokva, a halálhoz és
„annak szörnyűségeihez, járványokhoz és rothadáshoz . . . És itt
„élet, valódi éltető élet és tisztaság van, mely előttem már ideg e n n é vált, de oly nagyon jóleső . . . Nemsokára itt is a halál
„fog uralkodni és bűzét fogja mindenfelé lehelleni . . . "
„Fernengel nagy bizalommal jelenti arcvonalának (59. hegyi„ dandár) beosztását és hogy naponta vannak csatározások, melyek
„mindannyiszor az olaszoknak menekülésszerű visszavonulásával
„végződnek, továbbá jelenti, hogy a Plöcken-t ma is nehéz tüzér„ség lövi. Mindig csak néhány lövés és azután több óráig tartó
„nyugalom van."
„Innét a már tökéletesen megerődített Oberdrauburgba haji a t o k . Örömmel láttam volna, ha ezen hatalmas drótakadályok és
„sziklába repesztett mintaszerű állások ott volnának a határon, ahol
„igazán kell majd harcolni. A hágóról megkapó kilátás van a hó„födte sziklaóriásokra, a határhegységre, körülöttünk pedig oly
„csodálatosan égkék minden a viruló kocsánytalan tárnicstól!"
„Oberdrauburgban visszahagyjuk a bennünket követő két autót
„és én Lienzre folytatom utamat. Egész pompájukban merednek itt
„égnek a megkapóan regényes megrepedezett dolomitkolosszusok,
„olyan vadak, oly magasztosak az ő örökké fölséges hallgatásukban.
„Lienzben az ottani szakasz (57. féldandár) parancsnoka, egy tábor„nok. jelentkezik — nevét elfelejtettem — és mindent a legszebb
„rendben találok. Sietve egy, a mi körülményeinkhez mérten, kitűnő
„ebédet eszem. Közben jelentés jön, hogy az olaszok azon egyetlen
„helyen, hol a határon állanak, erősbítéseket vonnak magukhoz."
„Visszasietek Oberdrauburgba, ahol főhadiszállásom van.
„A dolomitokat a búcsúzó nap bíborszínűre festi, a hó olyan, mintha

.„véráztatta volna... Sajnos, nemsokára igazán vér fogja megfesteni
„e makulátlan tisztaságú havat és a napnak utolsó sugara fájdal„masan fogja csókolgatni az itten elfolyó becses magyar hős vért."
A csoportparancsnok esti jelentéseiből azt veszem ki, hogv a
Karni-alpok határgerince majdnem egész hosszában csapataink
kezében van. Csakis Pal Piccolo -C> 1862, Pal Grande Ó 1808 és
a Promoser Töri -C- 1788 táját szállta meg az ellenség, a két Pal
hegyorom között kiemelkedő Preikofl-csúcs-Ó- 1757 azonban a mi
birtokunkban van. A jelentések továbbá arról számolnak be, hogy
a hegyekben járőrcsatározások vannak. Délután 1 óra 30 perckor
az ellenség eredmény nélkül megtámadta Freikoflt. Monte Dimon
-C- 2047, Monte Paularo A 2045 és Piz Timau -C- 2218 hegyekre
az ellenség hegyiágyúkat hozva, gránátokkal lőtte magaslati állásainkat. (Op. 900/2—5. szám.)
A parancsadást és a jelentőszolgálatot igen megnehezíti az,
hogy a telefonhálózat még nincsen kiépítve.
Sehogyan sem tudom megérteni, hogy az 57. féldandárt 1
idáig Lienznél, messze hátul alkalmazzák a Lienzer-Klause (Dráva
völgyszoros) lezárására. Így csoportom és a szomszédos brunecki
csoport kczött Obertilliachnál Tirol keleti határa fedetlen.
Ha az ellenség a Pustertalba próbálna betörni, annak elhárítására a Lienzer-Klause lezárására a beérkező 17. hadosztálytól
vasúton egy-két zászlóaljat azonnal eltolhatok Lienzre és nem volna
szükséges az 57. féldandárt hátul visszatartani.
A parancsnokság átvételekor elhatároztam, hogy az 57. féldandárt előrevonom Obertilliachra. Lanzinger tábornok féldandárával
megszállja a határon a Tilliaclier és Winkler Jochot és parancsnoksága alá lép Kikal százados csoportja is, mely Hochalpl és
Ofner Jochot tartja.
A tervezett átcsoportosítás után védőszakaszom három alszakaszba tagozódnék. Jobbszárnyon az Oberti 11 iach-csoport Lanzinger
tábornok (57. féldandár) Tilliacher Joch -Ó- 2091 és Steiuwand
A 2519 között; középen a Kötschach-csoport Fernengel tábornok
(59. hegyidandár)2 Plöcken-hágó -Ö- 1355 mindkétoldali magaslatain: balszárnyon a Hermagor-csoport Gössmann tábornok
(183. gyalogdandár)3 Promoser Töri -Ó- 1788-tól Pontebbaig.
1
14. ezred menetzászlóalja, lienzi Standschützen-zászlóalj és 40/6.
ágyúsüteg.
2
18/111., 30. vadászzászlóalj. 57/111., 13/1. honvédzászlóalj. 4 géppuskásosztag, 2/4. hegyiágyús-üteg és 9/3. hegyitarackos-üteg.
3
10. Landsturm-ezred menetzászlóalja, 40., -13., 150. Landsturmzászlóalj, 7. ezred
menetzászlóalj. 4. Landwéhr-ezred menetzászlóalja,
8. vadászzászlóalj menetszázad, 2. Standschützen-ezred (I—IV. zászlóalj),
5 géppuskás-osztag, 4. dragonyos-ezred 3/4. 1. menetszázada, 9/6. ágyúsüteg, 5/5. tarackosüteg, 9/7. menetágyús-üteg, 28'5. ágyúsüteg, 1 szakasz
árkász, 1 szakasz utász.

A beérkező 17. hadosztály — 1 ezredet Oberdrauburgba
kikülönítve — Gail völgyében gyülekezik és hegyifelszerelését ott
beszerzi, hogy magas hegységben alkalmazható legyen.
A tervbe vett átcsoportosítást a seregcsoportparancsnokságnak Op. 901/15. szám alatt jelentettem.
Május 29.
„Csillogva ragyognak a hegyek hófödte ormai, játszi napsugarak rakták tele gyémántporral, kis felhők lassan kúsznak
„éjjeli álmukból felébredve a fehér csúcsokra föl. míg alant álmodozó ködök nyújtózva tolják föl a völgyekből hosszú karjaikat az
„ég felé, a csúcsokra tapadt sipkákat akarván lehúzni, majd meg
„a naptól félve a semmibe széjjelfoszlanak. Pompás reggel s még„sem tudom igazán élvezni, mert nyugtalan vagyok, az az érzés
„bánt, hogy minden pillanat véres meglepetéseket hozhat."
Délelőtt folyamán ellenséges csapatok a két Pal oromra tartanak, mire Fernengel tábornok a 30. vadászzászlóaljat az AngerI lach völgyében Unter-Tschintemunt-Almra irányította azon feladattal, hogy egyrészt a FreikoHt biztosítsa, másrészt, hogy a Freikoflhoz két oldalról csatlakozó határgerincet foglalja el.
Jelentések érkeznek, hogy a But-tarpatak völgyében a Plöckenhágóval szemben levő Falz nevű házcsoportnál az olaszok 15 cm-es
üteget hoztak állásba, a Passo di Val Inferno (Lahner Joch -C>
1998.) előtt több olasz század géppuskásosztagokkal gyülekezik.
Védőszakaszom átszervezésére tett javaslatomat Rohr nem
hagyta jóvá (Op. 902/33. sz.); ahhoz azonban hozzájárult, hogy
a VII. hadtest es a szomszédos V-ik brunecki védelmi körlet között
a fedezetlen határrész lezárására az 57. feldandár egy részét átutalhatom az 50. hegyidandárparancsnoksághoz (Bankowski tábornok),
kikötötte azonban, hogy a lienzi Standschützen-zászlóaljat Lienzben
kell hagynom. (Op. 902/33. sz.)
A seregcsoport intézkedése folytán a 14-ts menetzászlóaljat
és a .40./6. ágyúsüteget vasúton Innichenbe elszállíttattam és
ezzel az 57. féldandár megszűnt.
A 17. hadosztályhoz tartozó 37/11. zászlóalj, 39. ezred és
a lovasság egy része s egy munkásosztag ma megérkeztek. A hadosztály létszáma 24.000 fő (14.000 puskalétszámmal), mely a
11. menetkiegészítés besorolása után kb. 42.000 fő élelmezési létszámra fog nőni.
Ily magasszámú egységet az alpokban nehéz volna vezetni,
ezért báró Henneberg ezredes parancsnoksága alatt egy önálló
dandárt akarok szervezni, mely a 37./1I. zászlóaljból, a 39. ezredből
és néhány ütegből állana. Az új dandárt a hegyekben, a határon

<5h ajtóm alkalmazni. Tartalékként még mindig egy teljes hadosztály
marad rendelkezésemre.1
Mivel az 57. féldandár felosztása folytán Lanzinger tábornok
rendelkezésemre áll. öt a 34. dandár vezetésével akarom megbízni.
Az önálló Henneberg-dandár megszervezését a seregcsoportparancsnokságnak Op. 903/7. szám alatt bejelentettem.
„Délután 1 órakor jön a jelentés, hogy az ellenség a Plöcken„hágón élénk tevékenységet fejt ki, szintúgy a Passo di Val
„Infernon. ü g y fest, mintha támadni akarna. Ezzel még néhány
„napig várhatna, akkor azután már bezúzhatja koponyáját, ha neki
„szalad annak az acélfalnak, melyet VII. hadtestemmel fogok nekik
„építeni. En azonban úgy vélem, hogy itt csak kisebb vállalkozás o k r a fogja magát elszánni és főerejével az alsó Isonzót fogja
„támadni, hogy mielőbb elfoglalhassa Görzöt és Triestet és így
„azonnal nagy eredményt mutathasson föl."
„Az idő teljesen megromlott, a hegyeken sűrű köd tapad és
„mind mélyebbre ereszkedik le."
„ A 24-es vadászok és a magyar kerékpároszászlóalj megérkeznek. Nagyszerű hangulatban vannak. Soká elbeszélgetek a
„legénységgel, anélkül, hogy sejtenék ki vagyok. Nagy hévvel
„beszélnek a gorlicei küzdelmekről és az oroszok nagy szívósságát
„különösen kiemelik. Meleg szavakkal elbúcsúzom tőlük. Az Isten
„kísérje Somogy és Budapest derék fiait."
Május 30.
„Sűrűn gőzölögnek a völgyek és az ég komoran szürke. A jóle s ő csendben csak a patakok zúgását lehet hallani, nincs ágyúdörgés, nincs harcizaj!..."
„A jelentések szerint kis csatározások voltak csak a határ
„mentén, különben teljes a nyugalom. Az ellenségről beérkező
„hírek nagyon is hiányosak és gyérek. Törekednünk kell egy pár
„foglyot ejteni, hogy valamit megtudhassunk róluk. így nem tudjuk,
„hogy hol és milyen ellenség van előttünk."
„Miután e pillanatban nincs dolgom, lemegyek a faluba, hol
1
A Henneberg-dandár kiválása u t á n a 17. hadosztály összeállítása
következő lenne : 33. dandár, 61. és 96. ezred, 24. vadászzászlóalj (7 zászlóalj és 7 géppuskásosztag), 34. dandár, 43. és 46. ezred (7 zászlóalj és
5 géppuskásosztag), 3 lovasszázad (7./1., 2. és 16. tartalékos lovasszázad),
17. tüzérdandár (21. ágyúsezred, 19. ágyúsezred II. osztálya, 7./I. tábori
tarackos osztály, l./I. nehéz tarackos osztály) és 7./5. árkászszázad.

„a 24-es vadászok és kerékpárosok üldögélve kedélyesen beszélgetnek. Elballagok a Dráva hídján át a Kötschach felé vezető
„ úton. Egy gyalogúthoz érek, melynek bejáratánál egy tábla van;
„,Steil' felirattal. A csendes, halkan lélegző fenyvesben minden
„olyan üde és buja, nedves moha- és gyantaszaggal tele a levegő.
„Temérdek virágocska virít és csodálatos színükkel üdítik lelkemet.
„Örömmel nézem azt a sok csendes életet, mely az erdők méla
„elhagyatottságában elrejtve szerényen és mégis oly csodálatos
„egységben adja a természetnek legfölségesebb szépségét. Madárdal,
„virágok balzsamos illata, a színeknek mesés vegyüléke, az erdőnek
„áhítatos nyugalma, a hegyipatakok váltakozó zuhogása, az ima„ harangszó halk csengése — melyet már oly régen nem hallottam —
„siránkozva száll föl a völgyből áhítatteli, lágy hangulatba dédelget
„engem, akárcsak gyermekkoromban az alcsúti templom orgonája
„ Ürfelmutatáskor . . . Egy függőlegesen szédítő, a mélységbe eső
„sziklafal fölött állok és elmerengve nézek a messze-messze alattam
„elterülő smaragdzöld rétekre, midőn a távoli ágyúdörgésnek komor
„moraja fölriaszt! . . . háború! . . . Még egy pillantást vetek a szűk
„szakadék szédületes mélységébe, hol fehér habbá válva, őrült
„sietséggel kanyarogva rohan tova a patak. Fölségesen szép vadon,
„mety megborzongat, vagy felemeli a lelket ahhoz, aki mindezen
„elbájoló pompát alkotá, . . . azután sietve lefutok a meredek par„ton, hisz az ágyúk bömbölve hívnak . . ., valamit elmulaszth a t n é k . . . Akár csak újjászületve, friss erőben érek le, hol épen
„szeretett hadtestemnek 39-es századai érkeztek meg a vonattal.
„Az én 39-eseim, a Kárpátok hősei! . . . Meglátva engem, lelkesen
„éltetik ,József apánkat!'. . ."
„Gyalogsági tüzünk két ellenséges zászlóaljat széjjelkergetett
„Karfreitnél. Ahol tüzérségem az ellenségre lőtt, az fedezékeiből
„elmenekült."
„Ma a hajnali szürkületben a 30. vadászzászlóalj az ellenség
„kezében levő határgerincet (G. Pal) el fogja foglalni. A 30. vadász„ zászlóalj, mely oly derekasan küzdött édes Atyám dandárában,
„1866-ban a Swieb erdőben."
„így úgyszólván észrevétlenül mindjobban belekeveredünk az
„olasz háborúba. Az Istennek igazságossága lesz oltalmunk, ezen
„ránk kényszerített háborúban.1'
„Az orosz harctéren igen jól állunk."

„A közben megérkezett 39. ezredet akarom meglátogatni.
., Először Simmerlachon keresem, de ott egy katonát sem látok.
„Onnét keskeny erdei úton folytatom utamat virágszőnyeges rétek
„és sötét fenyvesek gyanta- és virágzó ibolyaszagú levegőjét élvezve.
„A nap erősen tűz, azt hiszem, zivatart hoz. Tovább hajtatok
„ Potschlingra és Rittersdorfra, hol megtalálom a keresetteket.
„A kristálytiszta vizű patak mentén találom a csapat legnagyobb
„részét, ott mosdanak. Klein László alezredes, mint ideiglenes
ezredpai-ancsnok jelentkezik és vele minden századot meglátogatok.
„Vitézeimet a legszorgosabb munkában találom. Mind felugrálva
„feszesen tisztelegnek s azután lelkesen, szeretetteljesen megéljeneznek. Sapkáikat fölemelve intenek és ragyogó, mosolygó
„tekintettel üdvözölnek. Midőn hogylétük iránt érdeklődöm, mind
„azt felelik, hogy boldogok a dög- és hullaszaggal sűrített leve„gőjű Kárpátokból kijőve, jó vizet s nyári levegőt élvezhetni.
„Majd megmutatják itt is, hogy mit tud a 39-es . . . Zeiss alezredes
„a templom mellett egy magaslaton, a plébánián lakik, honnét
„elbűvölő kilátás nyílik a lienzi dolomitokra és a Jaukeu A 2275
„éles ormára, melyen még hó fekszik. Az összes századokat meglátogatom s örömmel látom, hogy vitézeim boldogan élvezik a
„természetnek pompás bujaságát. Néhány tréfás kérdést intézek
„hozzájuk, kik viccesen, nevetve felelnek. A tisztekkel, kik a kocsihoz visszakísérnek, egy ideig elbeszélgetek, azután igen jó benyomással visszasietek Oberdrauburgba."
„Délután, minthogy teendőimet elvégeztem és nincs dolgom
„és csapataim többnyire még csak ideutazóban vannak, még egy
„sétára megyek egyedül. Először közvetlenül Oberdrauburg mögött
„fekvő romhoz, onnét tovább, egy meredek, elhagyatott gyalogúton
„az erdőben fölfelé. Nyugtalanít azonban az a tudat, hogy odalent
„senki sem tudja, hová mentem. Mégis valami fontos adhatná elő
„magát. . . Leszaladok és meghagyom, hogy fölmegyek azon szaka„dékba, melynek vize Oberdrauburgnál torkolik a Drávába s ugyana r r a fogok visszajönni."
„Megnyugodva a patak mentén vezető gyalogúton, hatalmas
„sziklák alatt haladok el, melyek mint omladozó óriási tornyok
„áthajolni látszanak, akárcsak a szakadékba akarnának dőlni.
„A sziklának egy horpasza alatt egy kis faajtó van, melyet egy
„nagyszakállú öreg bácsi őriz, unottan föl- és alájárkálva. A hosszú

„szakadék felső végéről csodaszép kilátás nyílik a Monte di Timaura,
„melyet a határ szel át. Most csend van, nem hallok ágyúzást.
„! jejövet erős záporeső ért utol s bőrig áztam."
„Estefelé veszem az örvendetes hírt, hogy egyik vadász„zászlóaljam — valószínűleg a 30. — a Pal Grandénak nyugati
„oldalát rohammal elfoglalta."
Az olaszok Pal Grande keleti oldalát még tartják. A 17.
hadosztály estig megérkezett; a 39. ezred teljesen, a 43. ezred
egy része és 2 tarackosüteg.
A seregcsoportparancsnokság elrendeli, hogy a Henneberg
önálló dandár megszervezésére tegyem meg az előmunkálatokat.
(Op. 903/27. sz.)
Az átszervezést Op. 903/23. szám alatt elrendeltem úgy,
hogy Henneberg ezredes a 39. ezreddel, a 37/11. zászlóaljjal és
1 tarackosüteggel holnap Gail-völgybe, Kirchbachra menetel s
kellő tájékozódás után átveszi a kirchbachi szakasz védelmét.
A 183. gyalogdandárnak a kirchbachi szakaszban álló csapatait
felváltja, melyeket azután Gössmann tábornokhoz irányít.
Május 31.
„Éjjel tovább folyt a harc a Pal Granden és derék 30-as
„vadászaim a tegnap elfoglalt vonalat megtartották!"
„Reggel 5 óra után, zuhogó esőben az itt átmenetelő
„39-eseknek egy csoportját és a 37/11. zászlóaljat nézem meg,
„mint menetelnek vígan énekelve. A 37-eseknek különösen erős
„századaik vannak, amit örömmel állapítok meg. Délfelé két 46-os
„zászlóalj érkezik; egyik a nagy magtárban kapott ideiglenes
„szállást. Azonnal meglátogatom őket, kik pompás hangulatban
„vannak s épen étkeznek. Miutáu néhány tiszttel és legénnyel
„beszéltem, az állomásra sietek, hol épen a másik zászlóalj száll
„ki a vonatból. Kitűnő benyomással térek vissza."
„Lodron gróf tartományfőnök meglátogat engem és minden
„szükséges intézkedést megbeszélek vele, melyeket ö a legnagyobb
„előzékenységgel tudomásul vesz. A legkészségesebben kezemre jár."
„Sűrű köd és zuhog az eső. Szegény vitézeim, kik odafönt
„még 2000 méternél is magasabban vannak lövészárkaikban! Egész
„lelkem velük van."
„Tüzérségem felállítását vezérkari főnököm pontosan, kitűnően
„kidolgozta s én már intézkedtem, midőn a csoportparancsnokság
„parancsát vettem, mely egyes zászlóaljak, ütegek és ágyúk fölött

„rendelkezik. Ez leketetlen. Ha ők csinálják a részletbeos/.tást, az
„ő intézkedéseikért én nem viselhetem a felelősséget. Eisner-Bubna
„kéri Holy alezredest, a csoport hadtápparancsnokát, hogy ne avatkozzanak bele ilyen apró részletekbe, mert ezek kizárólag vagy a
„hadtest, vagy az alantosabb hatóságok intézkedési körletébe tartoznak, különben helyzetünket tarthatatlanná teszik."
A hadseregcsoportparancsnokság május ol-én kelt Op. 1760.
számú intézkedése kivonatosan következőképen szólt:
„AJ A 17. hadosztály a Karni-alpok határgerincéu védelmi
állást vesz; feladata az ellenség támadását meghiúsítani.
Csoportosítás:
1. A 4. Landwehr-ezred lezárja a Hochalp -lochot és a Kreuzenátjárót;
2. Mt. Volaja -Ó 2460—Promos <> 2195 között Fernengel
tábornok (6 zászlóalj) az 59. hegyidandárral és a 183. gyalogdandárnak 10. Ldst.-ezred menetzászlóaljával, a 43. Ldst.-zászlóaljjal megszállja Plöcken-hágót és a Wolayer-átjárót biztosítja;
3. A határgerincet Promoser Töri -Q- 1788-tól Findenig
Kofi -C- 2016-ig Henneberg ezredes (4 zászlóalj) az 57. hegyidandárral (39. ezred, 37./II. zászlóalj);
4. azontúl Pontebba-ig Gössmann tábornok (5 zászlóalj) a
183. gyalogdandárnak a 40., 150. Ldst.-zászlóaljával, a 7. ezred
menetzászlóaljjal, a 8. vadászzászlóalj menetszázadával és a 8/II1.
zászlóaljjal tartja;
5. Hadtesttartalék a 17. hadosztály 2 ezrede (a 33. és 34.
gyalogdandártól 1 — 1 ezred) Mauthen—Kötschah—Kirchbaeh—
Rattendorf—Tröppolach terében ;
6. Kerékpárzászlóalj Oberdrauburgban;
7. A lienzi Standschützen zászlóalj Lienzben;
8. A tüzérség a 17. hadosztályparancsnokság intézkedése
szerint felvonul.
B) A 92. hadosztály a karintiai erődöket (Malborgeth—
Raibl—Predil—Flitsch) tartja és a Villachra vezető átjárókat
lezáija.
Csoportosítás:
1. Jaschke tábornok (6 zászlóalj, 6 üteg) a 184. gyalogdandárral és az 1. honvédezred 2 zászlóaljával Malborgeth, Predil
erődeiben;
2. Perneczky tábornok (3 zászlóaljjal és 1 üteggel) Flitsch
terében;

3. Hadosztálytartalék Farkas ezredes (3 zászlóalj, 1 lovasszázad, 1 üteg) Nampolach—Vorderbergben;
4. Seregcsoporttartalék Nagy tábornok a 39. gyalogdandárral Arnoidsteinben."
A Plöcken-hágó erődítményeit és az ottan épített barakkokat
nehéztüzérség (15 cm) lövi gránátokkal. Szünetekkel a lövetés egész
napon át folyt, de nagyobb kárt nem okozott.
Estig a 17. hadosztály zöme a Dráva völgyében Oberdrauburg
és Greifenburg terébe, egy ezrede (43.) a Gail völgyében Hermagorba beérkezett. (A hadosztályparancsnokság Oberdrauburg, a 61.
ezred Nörsach—Pirkach, a 46. ezred egy része Oberdrauburg, a
96. ezred Radlach—Greifenburg, a 21. ágyúsezred egy része Dellach.
a 19./II. ágyúsosztály Berg.)
A hadseregfőparancsnokság értesített, hogy az új 57. hegyidandár felállításához és Lanzinger tábornoknak a 34. gyalogdandár
vezetésével való megbízásához hozzájárul. (Op. 904/6. szám.)
A tegnapi napon beérkezett 7./I. tarackososztály 1—1
ütegét báró Henneberg ezredes (57. hegyidandár) és Fernengel
tábornok dandárába (59. hegyidandár) beosztottam. Az utóbbi
tarackosüteg Kronhof—Bach és Valentin Bach völgyében állásba
megy."
Június 1.
„A 17. hadosztály mai napon a Gail völgyébe menetel és ott
„Dellach—Reisach között laktáborba száll; a 61. ezred Oberdrau„burgban visszamarad."
„Hajnalban a Gailbergnyergére vezető műúton fölfelé megyekő
„hogy a 46-osokat lássam, ha a Gail völgyébe menetelnek. Ütköz„ben találkozom velük, amint a gyülekezőhelyre vonulnak. Öröménél látom viszont sok ösmert derék vitézemet, kik sebeikből felgyógyultán újra bevonultak, ők, akik az oly keserves kárpáti
„csatákban annyi dicsőséget szereztek a magyar névnek."
„Többeknek kezemmel intek, kik kedves, néha kissé félszeg
„bókkal viszonozzák ezt és örömteli mosoly vonul át arcukon, amit
„a legfeszesebb tisztelgésnél ezerszerte többre becsülök, mert tudom,
„hogy a legvészesebb órákban sem fogok bennük csalódni s hívek
„maradnak kötelességükhöz s hozzám, mert szívüket bírom."
„A széles völgyben ezerszeres visszhangja zúg az én 46-osaim
„lelkes üdvözletének, mellyel szeretetüket akarják nekem megk u t a t n i . Énekelve, vígan vonulnak tovább, míg én egy gyalogútra
„térek, mely elibük vág s a gerincen megvárom őket, hol bár megparancsoltam, hogy ,vigyázz' ne vezényeltessék, feszesen tisztelegve..

„lángoló tekintettel szemembe nézve vonulnak el előttem. Utánuk
„a 21. ágyúsezred is elvonul, kitűnő vitézeim szintén lelkesen és
„feszesen! . . ."
„Azután sűrű köd ereszkedik le, melynek szürke vakságában
„hallom szeretett csapataim énekét mindjobban távolodva elhalni."
„Lesietek Oberdrauburgba, míg gondolataim vitézeimmel száll„nak, kik rövid szünet után megint csak ezer veszélybe, a csaták
„borzalmaiba mennek szent ügyünkért életüket feláldozni. Dalolnak,
„ — még mint távoli visszhangot hallom éneküket! Istenáldotta nép,
„szeretlek is, bámullak is. Adja az Isten, hogy oly sok borzalmas
„megpróbáltatás után boldogabbak lehessetek, mint azelőtt voltatok.
„Ha e földön valaki jót érdemel, ti vagytok azok elsősorban."

*

„Egyszerű, tiszta lakásomban feleségemnek egy kedves, szeretetteljes levélkéje vár reám. Örömmel, mohón olvasom. Ezek az
„én napsugaras perceim a gondterhes időkben."
„11 óra 30 perckor kapom a csoportparancsnokság táviratát.
„ ,A vadászzászlóalj még mindig egyedül küzd a Pal Granden; vereségnek nem szabad kitenni!1"
„Ki jelentette ezt hátam mögött helytelenül ? Ha tényleg
„valaki ezt egyenesen az én megkerülésemmel jelentette, akkor azt
„azonnal fölmentem állásából és vizsgálatot rendelek el ellene.
„Hiszen én még tegnap jelentettem Bohrnak, hogy a 18-as zászlóalj
„még ugyanaznap felmegy és a vadászokat föl fogja váltani. A
„csoportparancsnokságnak pedig elvül kellene fölállítania, hogy
„ilyen kis részletekbe nem szabad beavatkoznia, ezek az ottani
„helyszíni parancsnok ügyei; Fernengel tábornok tudni fogja, mit
„kell tennie. Ha minden kicsi részletet előírnak és mindenbe bele„beszélnek, akkor nyugalmát és önbizalmát el fogja veszíteni és
„akkor majd baj lesz."
„Sűrű köd, finoman szitáló eső, oly hidegen nyírkos itt a
„sötét völgyben. Délután a Gailberg irányában elindulva a patak
„mentén, később a patak medrében, azon hasadékba megyek, melyet
„tegnap fölülről láttam. Mindig szűkebb lesz a szoros. Mind fenye„getőbben hajolnak fölém a hatalmas sziklák s a patak habosan
„és zúgva kanyarog. Csodálatosan szép és vad ez a hely. Szeretem
„e komor nagyszerűséget! Az óriási sziklafalak élei odafönt az ég
„kékjében csókra nyújtják egymásnak ajkaikat. Kőről-kőre ugorva
„haladok a hatalmas zuhogástól megsiketítve. Végre alig négy

„méterre szűkül a vad szakadék és függőleges, járhatatlan sziklaf a l a k lehetetlenné teszik továbbmenetelemet. Itt fehér porrá válva
„magasról zuhan alá lüktetve a kristálytiszta patak és hideg a lehel„lete, mint a halálé. Csak úgy fúj a szűk hasadékból, melyet az
„alázuhanó hófehér víz egészen eltölt. Elbűvölve állok egy szik„lán és gondolatokba mélyedve nézem a természetnek e fölséges
„játékát; úgy nézem, mint azok a sima sziklafalból kínosan ki.. csavarodott, keservesen sovány életüket tengető jegenyefenyők
„ott magasan fölöttem, melyek még haldokolva is a nagy természet
„e csodáját bámulják. A patak nagy robajjal tovarohanva, zúgva
„panaszolja szüntelenül nagy bánatát, nekik és az őket követő
„nemzedékeknek, mindig és folyton ugyanazt a sok ezeréves szo„morú regét ismételve . . . Egy hegyháttal odébb, ott a Plöcken
„körül nagy, véres események készülnek."
„Este súlyos szemrehányásokkal telt sürgöny érkezik a főparancsnokságtól, a Flitschnél történtek miatt. Az nem tartozik
„az én körletembe és így fogalmam sincs arról, hogy mi történt
„ott. A sürgönyből azonban azt veszem ki, hogy az ellenség ellenállásra nem találva, könnyűszerrel nagyobb eredményeket ért el. A
„főparancsnokság elrendeli, hogy a magasabb parancsnokok menjenek
„előre és tájékozódjanak személyesen. Ez engem aligha é r i n t h e t . . . "
„Az oroszoknak nagyon rosszul megy dolguk és Przemysl
„nemsokára megint a mienk lesz."
„Nálam lázas sietséggel folyik a szervezési és erődítési munka.
„Még egynéhány helyen valamivel előbbre kell tolni állásainkat."
A Fernengel tábornok szakaszából kiküldött hírszerző-különítmény ma Passo di Val Infernón át Degano-tarpatak völgyében
Törni falucskát majdnem elérte, ellenséggel nem találkozott, ellenben
Rio Bordaglia-völgyben elhagyott lövészárkokat és ütegállásokat
látott; egy másik hírszerző-különítmény a Felső-Piave völgyébe
torkoló Cordevole-tarpatak sziklaszorosába behatolva, megállapította,
hogy a Valle Visdende nagy völgykatlanban és a Cima Canale
házcsoportnál ellenség nincsen.
Este Oberdrauburgban a 7./I. nehéz tarackosztály a vonatból
kirakodott. 1 ütegét az 57., 1 ütegét az 59. hegyidandárhoz osztom be.
Báró Henneberg ezredes dandára Kirchbachnál már együtt
van, holnap megkezdi védelmi szakaszában a 183. gyalogdandár
csapatainak felváltását. Utasítottam, hogy Rohr parancsa szerint
a Promoser Töri -O- 1788-tól csakis Monte Zermula A 2130 —
Hochwipfel A 2185 vonaláig eszközölje a felváltást. (Op. 905/29.,
906/2. sz.)
József főherceg: A világháború. XI.
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„Kisebb csatározások a Pal Grandén, különben nyugalom.
„Az ellenség tegnap néhány állását önként kiürítette, éjjel azonban
„újra megszállotta."
„Vezérkari főnökömmel autón Kirchbachra megyek, hogy
„báró Henneberg ezredessel beszélhessek. Útközben a Gail-völgyének
„nagyszerű vidékét élvezem, hófödte égbeszökő hegy óriásaival, a.
„rétek tarka virágszőnyegeivel, melyekben minden szín a leggyengédebb vegyülékben olvad össze a völgy torkolatok fehérlő,,
„pompás vízeséseivel."
„Egész 17. hadosztályomat különböző falvakban látom elszállásolva. Hegyifelszerelésük előteremtésén dolgoznak sietve, hogy
„a legközelebbi napokban állásba mehessenek. A 39-esektől már
„4 század felment."
„Mind Henneberg, mind Fernengel tábornok a legjobb benyomást nyerik és meg vannak arról győződve, hogy vitéz csapataim
„a határt minden körülmények között tartani fogják és ellenség
„nem fog bejöhetni."
„Miután Henneberggel a legkisebb részletekig mindent megbeszéltem és meggyőződtem arról, hogy ő a különböző lehetőségeket
„a leggondosabban tanulmányozta és intézkedéseit minden tekintetben
„igen jóknak találom, Kötschachra megyek, hol a sebesültekefe
„látogatom meg. Három magyart találok közöttük, kiknek megható
„az örömük, midőn anyanyelvükön kezdek velük beszélni, hisz.
„eddig senkijük sem volt! . . . Nem sejtik, hogy ki vagyok. Mindig
„csak tábornok úrnak szólítanak és áldják az Istent, hogy találkozott
„végre valaki, aki megérti őket."
„Fernengel tábornoknak most határozott utasításokat adok
„és szándékaimat pontosan közlöm vele, előírva neki a minden
„eshetőségre vonatkozó kötelmeit. Fő teendője, hogy a határt
„feltétlenül tartsa s később az állásokat előretolva a legalkalmasabb terepvonalat állandó védelemre berendezze."
„Kötschachban találom a kerékpáros-zászlóaljat is."
„Visszatérve, itt vár reám Goiginger Lajos altábornagy, aki
„a szomszéd szakaszt, Brunecket veszi át. Nálam étkezik és szóba
„kerül Tersztyánszky is, akin ő épenűgy megbotránkozott, mint
„én, hiszen életének legkeservesebb napjait ő is annak parancs-

„noksága alatt élte át, akárcsak én. Könnyedén feláldozott minden
„katonát és teljesen közömbös volt ránézve, ha mind el is esik."
„Délután az ellenséges tüzérség a Pal Grande vidékét nagyon
„erősen lövi, én nehéz és könnyű tüzérségemet kénytelen vagyok
„más állásba rendelni, nehogy nagy károkat szenvedjen. Az állás„csere éjjel fog megtörténni; csak kissé keletre tolom el."
Ezalatt Hennebergnél az én tüzérségem lövi az ellenséget;
ez egyideig felel, azután teljesen elhallgat.
Nagyon kívánatos volna, hogy a 17. hadosztályt mielőbb
fölküldjem a határhegyekbe, hogy az ellenséget a gerincről ledobja
és hogy védelemre berendezkedjék, mert a jelek arra mutatnak,
hogy az olaszok támadásra készülnek a Plöcken és az attól keletre
fekvő csúcsok ellen.
Mivel azonban részére hegyifelszerelést nem utalnak ki, sőt
még szegescipőket sem kapok, teljesen lehetetlen még gondolni is
arra, hogy a Karni-alpok vad sziklafalaira küldjem ezt az alföldi
hadosztályt.
Elrendelem, hogy holnap a 61. ezred hadosztálya után a
Gail-völgyébe meneteljen; helyébe Oberdrauburgba hadtesttartalékként a kerékpáros-zászlóalj jön.
Június 3.
„ Az ellenség a Pal Piccolóra néhány századot hozott fel az
„ottlevőkhöz és ezekkel úgy látszik a Freikoflt akarja megtámadni.
„Tüzérségem Fernengel-csoportjánál az álláscserét éjjel befejezte.
„Hennebergnél a tegnapi balsiker után az ellenség teljesen csendes.
„Nálam tegnap két halott és néhány sebesült volt."
„Ma reggel misém volt — hónapok óta először orgona„ kísérettel és énekkel. Mélységesen imádkoztam csapataimért és
„győzelmünkért. Szeretettel imádkoztam jó anyámért, kinek ma
„van nevenapja."
„Később Eisner-Bubnával Kötschachra mentem. Ragyogó nyári
„időben gyönyörűen fénylenek az egetverő bércek, míg áttetsző,
„finom párafátyolt von özvegy sziklaormaikra a havat melegen
„csókoló ifjú napsugár . . . Bájos látvány, melynek folyton változó
„szűzi szépségét nézem, míg fontos szolgálati ügyek kavarognak
„fejemben. Nem tudom szemeimet levenni e képről, mely lelkembe
„nyugalmat hoz."
„ Kötschachon díszfelállításban vár rám a kerékpáros-zászlóalj,
„hogy az Úrnapi körmeneten résztvegyen. Fernengel tábornok je3*

„lentkezik nálam és én az arcvonalon végigmegyek. Többnyire
„magyar fiúk a 24. vadászzászlóaljtól."
„Sietném kell, mert az ágyúk bömbölve hívnak. A Plöckenen
„heves tüzérségi harc folyik. Mauthenbe folytatom utamat, hol a
„30. vadászzászlóalj vár reám. Annak megszemlélése után a tisztikar
„bemutatkozik s egy szakaszvezetőnek a nagy ezüst vitézségi érmet
„adományozom; az elsőt az olasz háborúban. Magamhoz hívom a
„zászlóaljparancsnokot és meghagyom neki, hogy rövid beszédemet
„a legénység anyanyelvére, melyet csak rosszul beszélek, fordítsa
„le. Azt mondtam nekik, elvárom, hogy a zászlóalj mindig oly
„vitéz és hű lesz, mint 1866-ban boldogult Atyám vezetése alatt
„volt, ki mindig könnyes szemekkel beszélt a 30-as vadászokról,
„akik a híres Swieb erdőben oty hősiesen küzdöttek . . . A legény„ség lelkes ovációval fogadta anyanyelvükön tolmácsolt szavaimat..."
„A község elöljárósága is meleg hazafias beszéddel üdvözöl.
„Örömmel és hálás szívvel veszem tudomásul."
„Weidenburgra folytatom utamat, hol a 43. gyalogezred és a
„13-as honvédzászlóalj van, melyeket csak visszajövet látogattam
„meg."
„Meredek parton gyalog a Kronhofra kapaszkodunk föl, hol
„két 13-as honvédszázad van; meglátogatom őket. Innét egy
„— virágok százezreivel borított — üde havasi-réten megyünk át.
„Ügy tudom e sok virágot élvezni: sokféle tárnics, az orchideák
„számos faja, harangvirágok, galambvirágok, nefelejcs, a nagy aranygombos zergeboglár és még mindenféle más felséges üde havasi
„virágocskát himbál a langyos szellő. A Kronhof-Graben meredek
„partja mentén tovább megyek egy ügyesen vezetett úton fölfelé."
„Itt szemben jön egy 39-es járőr, parancsnoka egy még
„egészen bajusztalan ifjú szakaszvezető, Motsy Lajos a 4. századtól.
„A tűzvonalból jöii s arcbafordulva tiszteleg. Jelenti nekem, hogy
„odafönn nagyban dolgoznak állásainkon és jól meg tudják figyelni
„tüzérségünk hatását. Látták, hogy az ellenség lövegeket hozott fel
„az oromra, de a mi tüzérségünk észrevette s azonnal tüzelt rájuk,
„mire eltűntek, a nélkül, hogy egy lövést is próbáltak volna tenni.
„Ez többször megismétlődött. Látta, hogy amint tüzérségem az
„ellenséges állásba belelőtt, a megszálló csapat elhagyta az állást
„és csak tisztjei erélyes közbelépésére foglalta azt újra el. Kérdésemre, hol történt mindez, egy levelezőlapot vett elő zsebéből

„és a fényképen a hegy élét mutatta. Arra a kérdésemre, mikor
„jött el fölülről, jelenti, hogy 74 óra alatt a Köderhöhéről ideért,
„út nélkül csak irányt menve. Figyelmeztettem ezt a nagyon intelligens ifjút, ezt a természet gyermekét, hogy út nélkül ne szaladgáljon itt a vad hegységben, mert majd egyszer eltéved s valamely
..sziklafalról le fog zuhanni. Nagy melegséggel megdicsérem kiválóan
„szép teljesítményéért és kitűnő jelentéséért, mely rámnézve érték„kel bír. El kell csak gondolni, hogy hajdúmegyei gyerek, ki eddig
.csak az Erdőskárpátok aránylag enyhe hegyeit ismeri és életében
„először van a magas hegység sziklaóriásai között. Örömtől sugárzó
„arccal jelenti továbbá, hogy ezen ösvény, melyen mi megyünk,
„kis megszakításokkal igen erős ellenséges lövegtűz alatt szokott
„állani és nagyon nehéz lesz épen átjutni. Igen nagy örömöm tellett
„kitűnő jelentésében s Isten nevében elbocsátom, hogy parancsuk
„szerint cselekedjenek, míg magam az erősen tüzelő új ágyú üteghez
„megyek. Ellenséges tartalékokra lő, melyek a határ mögött vannak,
„épen úgy, ahogy Motsy szakaszvezető jelentette. Egy ideig meg„figyelem munkájukat, azután lefelé indulok. A szép jegenyefenyő
„erdőben két 39-es századot találok pihenve. Néhány kecskéjük
„van, melyek tréfás beszélgetésre adnak okot. Megkérdem vitézeimet,
„hogyan tetszik itt nekik? Hogyan érzik magukat és van-e valami
„kívánságuk ? . . . Kedélyes megelégedett válaszokat adnak, melyek
„nekem igazán jól esnek. Nagyszerűek az alföldnek e vitéz fiai.
„Lent még megszemlélem a kitűnő színben levő honvédeket, s
„onnét Oberdrauburgba térek vissza."
„Ott találom az örömhírt, hogy Przemyslt megint visszafoglaltuk."
„Az olasz hírek sikerekről számolnak be. A német és francia
„jelentések homlokegyenest ellenkeznek."
„Estefelé veszem a jelentést, hogy az olaszok helyenként
„tüzérséggel lövik állásainkat, de hála Istennek, eddig csak egy
„emberem sebesült meg."
A Valle Yisdende katlanban kint levő hírszerző-különítmény
harc árán megállapította, hogy a Cordevole völgyből jőve 1 ellenséges zászlóalj hegyitüzérséggel és géppuskákkal Cima Canale házcsoporthoz érkezett és a völgyet ott megszállotta.
A szélső keleti szárnyról jött jelentések azt mondják, hogy
Pontebba, Pontafel, Studena alta, Studena bassa terében nincs
ellenség. Pontebba és Pontafel összes házai ki vannak rabolva.

Saját tüzérmegfigyelők jelentik, hogy Monte Dimonról Casra
Fontana fredda nevű havasi kunyhó irányában 3 zászlóalj menetel
h egy itüzérséggel.
„Nem értem, hogy az olaszok még mindig nem támadnak és
„nem használják ki azt az időt, amíg mi még teljesen készületlenek vagyunk. Talán azon reménykednek, hogy a franciák
„csapatokkal támogatják őket? Vagy belső helyzetük nem engedi
„ezt meg? . . . Akárhogy is legyen, ezt csak örömmel üdvözölhet„jük, mert minden nap, melyet előkészületeinkre nyerünk, sok ezer
„olasznak kerül majd az életébe és sok véres áldozattól óv meg
„bennünket."
A 13./I. honvédzászlóalj egy része a Kronhof-Graben szakadékban az út helyreállításán dolgozik, hogy hegyiágyúkat tudjak
a hegyekben állásba juttatni, melyek Pal Grande ellen fognak hatni.
Plöckennél a 17. hadosztály 1 tábori és 1 nehéz tarackosütege már tüzelő állásban van; Kronhof-Grabenben is 1 nehéz
tarackosüteg fog felvonulni.
Június 4.
„A Tirolból, valamint az olasz front többi részéről jött egybehangzó jelentések szerint, az ellenség mégis kezd lámadólag fellépni. Ezen kísérletet helyenként úgy látszik igen nagy eréllyel
„hajtja végre. Eddig az ellenség igen nagy veszteségei mellett elég
„könnyen visszautasítottuk minden betörési kísérletét."
„Velem szemben a fontosabb pontoknál nagyobb erőket összpontosít és a határvédelmet megerősíti. Tüzérségem ezen mozgal„makat eredményesen lövi. Ilyenkor az olaszok többnyire elszaladnak,
„hogy másutt kíséreljék meg a gyülekezést."
„Úgy látom, nemsokára nagyon komoly lesz a dolog, de az
„Isten nem fog elhagyni.... Mi lázas sietséggel dolgozunk a védelmi
„csatának megszervezésén a határon."
Rohr (Op. 108/16. szám) elrendeli, hogy a 183. gyalogdandárt
felváltsam. A dandár Hermagorban hadseregtartalék lesz.
A parancs alapján elrendelem, hogy Lanzinger tábornok a
43. ezreddel ma Rattendorfra és Töppolachra menetel, Gössmann
tábornok védelmi szakaszában tájékozódik és a 183. dandár csapatainak felváltására az intézkedéseket akként tegye meg, hogy
június 5-én délután a felváltást végrehajthassa. A 183. gyalogdandár tüzérsége és Standschützen-zászlóaljai továbbra is állásukban
maradnak.

Báró Henneberg ezredes szakaszában a 183. dandár csapatainak felváltását ma befejezi és a felváltott csapatokat Gössmann
tábornokhoz Hermagorba küldi. Henneberg ezredes szakaszában is
állásban maradnak Gössmann tábornok tüzérsége és a Standschützenzászlóaljak. (Op. 908/1. szám.)
Fernengel tábornok csoportjában a 18./III. zászlóaljat az
éjjel a 30-as vadászok G. Pal hegyen felváltották. A 18./III.
zászlóalj Eder Almra menetelt, hogy pihenjen.
Megállapíttatott, hogy az ellenség a Promos-gerincen <|> 2195
lövészárkait meghosszabbította és hogy a Hochwipfel A 2185 és
Monte Zermula A 2130 csúcsok közötti fennsíkon, hol a DoberBaeh völgye kezdődik, védelmi állásban van.
Délután 4 órától fogva Plöckent olasz nehéz tüzérség lövi.
Az ellenséges tüzérség leküzdése lehetetlen, mivel a Pal Grande
•es Pal Piccolo csúcsok az ellenség kezében vannak, honnét ez
hozzánk majdnem mindenhova belát és így Plöcken körzetében
tüzérségi megfigyelő járőreink nem találnak alkalmas álláspontot,
honnan tüzérségünk tüzét irányíthatnák.
A határgerincen levő csúcsokat még a VII. hadtest beérkezése előtt átengedték az ellenségnek és a védelemre berendezett
támpontokat részben nem a magaslatok tetején létesítették, hanem
a fedező gerincvonalak mögött.
Délelőtt az 57. hegyidandár jelenti, hogy Monte Paularón és
Monte Dimónon ellenséges csapatmozgást és gyülekezést észlel, erre
Fernengel tábornok egy nehéz tarackos-üteget Kurnik Almra előretol.
Utasítom a csoportparancsnokokat, hogy tartalékaikat vonják
közelebb a hegyeken levő csapataikhoz, mert 10 óra alatt sem
bírnak a völgyben álló tartalékok a gerincre fölérni és így elkéshetnének.
„Miután teljes a nyugalom és én munkámat elvégeztem — míg
„a fogalmazványokat lemásolják — nagyobb sétára megyek. Utam
„irányát pontosan megadom, hogy bármikor értem küldhessenek."
„Egyelőre még nyugtalanit az a tudat, hogy csapataim most
„látnak először magas sziklahegységet és semminéven nevezendő
„hegyifelszerelésük nincs, még szöges cipőjük sem. Minden szakadatlanul ismételt sürgetésem dacára eddig még alig érkezett valami.
„Szegény alföldi vitézeim a sziklafalakon, meredek síkos gyepes
„partokon mászkáljanak elrongyolódott símatalpú cipőikkel ? . . .
„Végre már egyszer rendet kell itt csinálni."
„Ma forró nyári idő van. Ebéd után a vasútra megyek, hol
„egy nagyobb csoport sebesültet szállítanak el. Sajnos, 25 hagy„ mázos beteg is van közöttük. Szépen, rendesen megy minden és
„gondosan kezelik a betegeket, és ők megelégedetten utaznak el."

„Mi lesz most Oroszországgal?, hiszen május 2-a óta folyton
„veijük őket, kik sietve vonulnak vissza. Tán a forradalomnak
„lángjai fognak ott mindent felemészteni?... Vagy hamarost megszületik a béke?... Adná az Isten, hogy nemsokára béke legyen,
„végeredményben az egész világ ellen úgysem nyerhetjük meg a
„háborút!..."
Június 5.
„Kora reggel óta nehéz olasz tüzérség lövi a Kronhof-Grabent.
„Keresik tüzérségemet, de eddig nem találták meg. Általában véve
„mérsékelt tüzérségi harc. A határormon, ott, hol az még az olaszok
„kezében van, időközönként mozgás látható, valószínűleg eltolódások
„vagy felváltások. A Passo di Val Infemónál állásaim ellenséges
„lövegtüz alatt vannak."
„Érdekes az olasz hivatalos jelentés. Azt mondja, hogy
„mindenütt visszavetettek bennünket és mi igen nagy veszteségeket
„szenvedtünk. Mindebből semmit sem vettünk észre!... Nekem
„mindegy lehet, hogyha ők papiroson nagy győzelmeket aratnak
„a Passo di Val Infernónál, hol valóságban épen ők szenvedtek
„aránylag igen nagy veszteségeket és óvakodnak egyelőre újabb
„támadást megkísérelni, mert győzelem helyett vereséget szenvedtek/
„Miután ma nincs semmi különös tervbe véve és csak több
„óra elmúltával várhatunk újabb jelentéseket,,felfedező útra' megyek.
„Először fölkapaszkodom Oberdrauburgtól északra a meredek hegyre,
„ami másfél óra alatt sikerül is. Ott egy bájosan fekvő havasi
„tanyához érek, hol marconi távíró állomásom van. Először a felséges kilátást élvezem pár percig, a lienzi dolomitok zord vadona,
„a Gailbergen túl a megcukrozott határhegyek bástyái, hol szerentett csapataim a volt szövetségest fogják véresen föltartóztatni."
„A rádióállomásnál rövid ideig tartózkodom; épen egy
„táviratot fognak fel, hogy Vilmos császár a mi főparancsnokunknál
„volt és igen jellegzetes szavakkal gratulált neki Przemyál visszafoglalásához és születése napját vele ünnepelte. Telefonon kérdem,
„nincs-e ú j s á g ? . . . Azt felelik, hogy az ellenség nehéz gránátokkal
„lőtte a Zollnerhöhén levő barakjainkat; egy telitalálat volt egy
„halottal és több sebesülttel."
„Délután a kórházba megyek betegeimhez. Egyiket, ki tegnap
„nagyon nyugtalan volt és mindig félrebeszélt, ma egészen csendesen találom, szegény végét járja, teljesen eszméletlen és érzé-

„ketlen. Egy vitéz 39-esem, kivel a háborúban már igen gyakran
„beszéltem s mindig csak víg feleleteket kaptam tőle, most súlyos
„tüdőlövéssel fekszik i t t ; megadással viseli szegény nagy kínjait és
„boldogan néz rám, midőn vigasztalva őt sötét hajzatára teszem
„kezemet. Elmondja nekem, hogy két bajtársával a rajvonalhoz
„vitték az eledelt, folyton ködök által födve haladtak, a köd azon„ban hirtelen felemelkedett, midőn teljesen fedetlen helyen voltak.
„A közelükben levő oromról tüzet kaptak, mindhármukat eltalálták,
„de eddig mind a hárman élnek még. 0 10 hónapig más harctereken, más ellenség ellen küzdött és soha a legkisebb baja nem
„lett és most az első lövéseknek kellett találniok. De ő örömest
„még százszor is meglövetné magát hazánkért, vagy örömest meghal
„érte... Mily nagy lélek az ő tiszta egyszerűségében."
„A Monte Pizzulón egy ellenséges üteget felfedezve tüzérségem azonnal tűz alá vette és nagy robbanást idézett elő, valószínűleg lerakott vagy kocsin levő lőszert gyújtván meg. Az olaszok
„elhagyták az üteget és estig nem tértek vissza."
„Báró Henneberg ezredes védőszakaszát — hol 39-eseim
„küzdenek — kivéve, egész hadtestemnél csend és nyugalom van."
„Az olaszok állításaival szemben a valódi tényállást a
„Passo di Val Inferno körül táviratilag jelentem a főparancsnokságnak, hogy ott az olaszok nem értek el mást, minthogy megmerve, súlyos veszteségeket szenvedve vissza kellett kiindulási
„helyzetükbe vonulniok."
„Nagyon nyugtalanít az a komoly forrásból eredő hír, hogy
„a románok nagy követelésekkel állanak velünk szemben elő!...
„Nem akarom hinni! Hisz igazságos az Isten és nem fogja megengedni, hogy az ártatlan Magyaroszágot széjjeltépjék!..."
A 183. gyalogdandár felváltása folyik.
Június 6.
„Az ellenség nagyobb erősítéseket vont föl a Freikoíllal
„szemben levő állásaiba, úgy látszik ott támadásra készül. Tudo„másul veszem, hogy vonalaimat az ottani parancsnok egyelőre
„1 századdal erősíti meg tartalékából. Mi minden órában várjuk az
„olaszok támadását abban a biztos tudatban, hogy vissza fogjuk
„őket verni."
„Éjjel egész vonalamon csend volt, csak reggel kezdődött
„újra a tüzérségi harc."

„Az olasz hivatalos jelentés csodálatosképen azt állítja, hogy
„tüzérsége a Plöckenen elhallgattatta az enyémet, két ágyúmat megsemmisítette és egynéhányat megrongált, ez nem felel meg a
„valóságnak."
„Délelőtt 9 órakor jelenti Fernengel tábornok, hogy a 30.
„vadászzászlóalj reggeli 5 óra óta kemény harcban áll nagy túle r e j ű ellenséggel a Freikoöen és környékén. A Freikofl legmagasabb csúcsát az olaszok kézitusában már elfoglalták. A vadász„zászlóalj még tartja magát, de erősen szorongatják. Fernengel összes
„tartalékait (18/111. zászlóalj) már harcba vetette . . . Elrendelem,
„hogy 46-osaim azonnal Mauthenre meneteljenek, hol Fernengel
„parancsnoksága alá lépnek. Gelb altábornagy lent átveszi a parancsnokságot Fernengel (59. hegyidandár) ós Henr.eberg (57. hegyidandár) fölött. Fernengelt azonnal előre küldöm, hogy személyesen
„vezesse a harcot. Már ismételten elrendeltem, hogy a tartalékokat
„nem szabad túlságosan messze hátul a völgyben lent tartani."
„11 órakor, minthogy még mindig nem kaptam hírt, személyesen Kötschachra sietek, hogy a parancsnokkal beszéljek. Ott
„az az örvendetes hír vár rám, hogy az ellenséges támadást megállítottuk mielőtt a tartalék (18-as zászlóalj) odaért volna. Azt
„hiszik, hogy annak harcbavetése az ellenség erejét meg fogja
„törni. Mindennek dacára a biztonság kedvéért másfél zászlóalj
„46-ost az Eder Almra meneteltetek, míg az ezrednek fönnmaradó
„része (1 zászlóalj) mint szakasztartalék Mauthenben marad. Gelb
„altábornagy még ma Kötschachra költözik át és Fernengel tábornok
„fölmegy a harcot vezetni."
„ Különösen meghagyom, hogy a határormot feltétlenül tartani
„kell és ha minden várakozás ellenére mégis ellenséges kézre
„kerülne, tartalékok bevetésével azonnal vissza kell foglalni. Gelb
„altábornagy azon esetre, ha az ellenséges támadást visszaverjük,
„megfelelő erőkkel akarja üldözni. Ezt csak igen kis darabig
„engedem meg, mert a 46-osok képtelenek lesznek a Freikofl
„sziklafalain minden hegyi felszerelés nélkül rongyos símatalpú
„cipőkkel feltornázni és mászni. Másrészt n<m vagyok képes élelmet
„minden málhás állat nélkül itt a vad sziklahegységben utánszállít a n i . . . Tehát a határormot tartani, újra visszavenni, az ellenséget
„ott megtörni, megverni és további parancsomig ott maradni."
„Délután 5 órakor jön a jó hír, hogy a Freikofl megint a

„mienk s az olaszok visszaverve, nagy veszteségeket szenvedve az
„állást kiürítették."
„Kerekes József zászlós 30 vitéz debreceni fiúval ma reggel
„2 órakor a Pittstall A.-tól nyugatra Oasra Meledisre nyomult elő,
„hogy a tegnap ott megállapított ellenséges megfigyelő járőrt kiemelje. Reggel 4 órakor 400 lépésre közeledett Meledishez, még
„rövid felderítés után, biztosítva az ,Alpenhütte'-nél előrekúszott.
„ Odaérkezve 10 órakor a kunyhótól északra és északnyugatra a
„80 lépés távolban levő ellenséges állásokból — Meledis közvetlen
„közelében — a járőr tüzet kapott. Minthogy azonban az ellenség
„nagyon magasan lőtt, egész 50 lépésig közeledett a vitéz járőr,
„s élénk tüzelésbe fogott, mire az olaszok délnyugati és nyugati
„irányból is hevesen kezdtek lövöldözni. Kerekes József ekkor pici
„osztagával rohamra indult. Mire a Casra Meledisben levő 20 olasz
„nyugat felé elmenekült, s a debreceni hős fiúk tűzzel üldözték.
„Az olaszok tüze teljesen elhallgatott. Járőrünk a Casrától nyugatra
„vonult vissza miután a Casrát, mely tele volt mindenféle készlettel,
„felgyújtotta s az ellenséges támpontot lehetőleg megrongálta. Minda n n a k dacára, hogy visszamenetele alatt az olaszok hevesen lövöldöztek rá, veszteség nélkül jött meg és jelenti, hogy az olaszoknak
„meglehetős veszteségeket okozott, 20 halottat megszámoltak.
„A járőr némi zsákmányt is hozott magával. Ez valódi 39-es
„tréfa volt . . . "
„Lanzinger tábornok (34. gyalogdandár) a 183. gyalogdandárt
„már fölváltotta, a népfölkelők Hermagorra menetelnek Gössmann
„tábornokhoz."
Az 57. és 59. hegyidandárnál nem volt különös esemény.
Az este kiadott parancsomban megadtam a feladatokat.
A Karni-alpok gerincének feltétlenül birtokunkban kell lennie, ez
a feladatunk. Azon határcsúcsokat, melyek a plöckeni körzetben
jelenleg már az ellenség kezében vannak, amint lehetséges, el kell
tőle vennünk.
Szándékom, amint a 17. hadosztály hegyifelszereléssel el
lesz látva, a határgerincen át Monte Paularo A 2045 és Monte
Dimon A 2047 hegytömböt megtámadni.
Azáltal, hogy az 59. és 57. hegyidandárokat Gelb altábornagy parancsnoksága alá helyeztem, jelenleg következő egységek fölött rendelkezem: 17. hadosztály, (34. gyalogdandár,
33. 'gyalogdandár), kerékpáros-zászlóalj és a lienzi csoport.
(Op. 910/30. szám.)

Június

7.

„Reggel 4 órakor Eisner-Bubnával Mauthenbe megyek . . .
„Ott egy 46 os zászlóaljat reggeli mosdásnál találok. Nem akarom
„őket zavarni és tovább hajtatok. A Lamprechthof alatt kiszállok
„autómból és egy lóval is járható, de igen meredek taligaúton az
„ébredező erdőkön át megyünk föl a csendesen összébb húzódó
„ködökbe, majd kiérve belőlük, mintha más világban lennénk, a
„szürke felhőtengert nézem, mint nyugszik a völgyekben lábainknál.
„Egy csendőrőrmester vezet bennünket és kimondhatatlanul élvezem
„a havasok és vad sziklabércek reggeli színezetét, midőn a napnak
„első sugarai szelíden megsimogatva ébresztik fel őket és az éj
„haldokló homályát izzó pírba olvasztják fel. Az én kis kedves barátaim,
„a temérdek fajtájú virágocskák frissen virulnak és bájos illatukkal
„töltik el a balzsamos hűvös havasi levegőt. Majdnem szomorúan
„üdvözlöm őket. A kocsánytalan tárnics egész oldalakat borít el
„Olaszország legszebb egénél kékebb szőnyegével. Virág virág
„mellett oly felséges pompával szövi illatozó bársonyos szőnyegét,
„hogy szememet le se tudom róla venni. Világoskék, sárga, rózsaszín, piros, fehér, violaszín s a virágok ezreinek minden gyengéd
„színárnyalata a buja nedvű havasi rét sötétsmaragd alapszínébe
„vegyülve elbájolva köti le tekintetemet; míg lelkem nyugtot nem
„lelve, küzködik a háború súlyos kérdéseivel és felelősségeivel. . .
„Minél közelebb érünk a Mauthneralpe ormához, annál ridegebben,
„dermesztőbben emelkednek fölénk a függőleges partú hegyóriások,
„halotti csendben szenderegve örök álmukat. Nagy hómezők borítják
„és telítik el az árkokat és szakadékokat, melyek hatalmas sziklafalaktól környezve haltak meg sivár elhagyatottságukban elsorvadva. Puha mohapárnák fölé havasi rózsák és áfonyaindák hajolnak,
„a hótól még alig felszabadult sápadt gyepen pihenve, félénken
„nyiladozó kis crocusok és más virágocskák csipkés kelyhüket a nap
„után sóvárogva, a gyorsan olvadó hó hátráló széle alól nyújtják elő."
„Kovách László főhadnaggyal és két vezetővel e sok ébredező élet fölött ellépdelve a Hinter-Joch legmagasabb csúcsára
„(-Q- 1879) megyek. Fönt egy rendkívül meredek gyepes oldal
„fölött a leggyönyörűbb havasi virágok között leülök és a térkép
„szerint tájékozódom."
„Már feljövet erős ágyúdörgést hallottam, most pedig jól
„látom, hogy úgy az én tüzérségem, mint az olaszoké, hevesen

„dolgozik. Hogy mire lőnek a mieink, azt egyelőre nem tudom
„kivenni, csak az olaszok nehéz ütegeinek célját látom jól. Hosszú
„süvöltés jelzi a nehéz és legnehezebb lövedékek útját a Frei„koflig. A nehéz aknagránátok dörögve nagy fekete füstfelleget
„vetnek a légbe, szegény vitézeimet csúnyául veretik odafent. Ezután
„látom az én tüzérségemet a Pal Piccolót erősen lőni. Viszont az
„olaszok a mélyen alattam fekvő Plöcken-Hausot s közelében az
„erődítményeket lövik, melyek a völgy fenekén, a plöckeni műút
„mellett vannak. A műút alig megmászhatóan meredek sziklafalak
„között a Plöcken-hágón át Olaszországba vezet. Ezt a vidéket
„nehéz gránátokkal erősen lövi az ellenség most. Amint idelent
„értesültem, délelőtt 95 legnehezebb fajtájú bombát lőttek a Plöcken
„szállodára . . . Föntlétem alatt igen gyakran hallok rövid, elég
„heves gyalogsági és géppuskatüzet az Anger-Bach völgyében."
„Előttem, jobban mondva alattam — mint már mondtam —
„majdnem függőlegesen esik a mélységbe a hegyoldal, melynek
„tetején ülök és az erősen lőtt Plöcken-Haus többszáz méter mélységben van alattam. A Plöcken-hágótól keletre — tőlem rézsut
„balra — emelkedik ki a völgyből a Pal Piccolo, mely az Anger„Bach völgyéből meredeken szökik föl, fönt egy kis sziklafalban
„végződik és rajta egy kis karsztos fennsík van, mely elég hullánmos és nyugati végén egy kerek kúpban végződik, mely jó magasra
„emelkedik a fennsíkból; ez a tulajdonképeni Pal Piccolo -Q- 1862.
„Ezen gerinc a keleti vége felé egy csak kevéssé benyomott
„nyerget képez, amelyből mint egy kissé szélesre nyomott cukors ü v e g emelkedik ki a nehéz gránátokkal erősen lőtt Freikofl-C-1757.
„Újból egy kevéssé behorpasztott nyereg után jön a Pal Grande
„-Ő- 1808 s még odébb a Piz. Timau (Timau németül Tischlwang),
„mely függőlegesen emelkedik égnek, azután cikázón, de kevésbé
„ meredeken egy tömör hófödte, erősen szaggatott ormú hegy tömbbé
„egyesül. A kilátást kelet felé a vadon széjjelhasogatott Polinig
„hegyóriása A 2331 és az Eilfer-csúcs -C> 2251 zárják le. Ezek
„vannak hozzám legközelebb, hóval teli mély hasadékaikkal, melyek
„a csúcsok felé mint függönyráncok húzódnak, végre a hatalmas
„hegyormot képezve egybekelnek és az égnek kékesszürke párájá„ban a ködfoszlányok között tekintetünk elől elillannak."
„A Plöcken-hágótól nyugatra velem szemben van a vadregényes, óriási sziklafalakon nyugvó, járhatatlan, hómezőkkel

„kipárnázott, koj)ár sziklából és hóból álló, nagyszerűen komor
„Kellerwand Ó 2760 vidéke a Grüne-Schneiddal. Utóbbi egy pad„ szerű gerinc, melyre csak a legügyesebb hegymászók és azok
„is csak életük kockáztatásával tudnak feljutni. Ezt a gerincet
„mindennek dacára meg kellene szállani, mert különben egy szép
„napon az olaszok lesznek o d a f ö n t . . . A háttérben a Kellerwand
„mögött van a Seekopf-Ó- 2542, erre ködök másznak fel lassan és
„csimpaszkodva tornásznak át az előbbire, hol befészkelték magunkat a vad szakadékokba hatolva. A szürke sziklaóriásokat titokzatos fátyolba burkolják. A sivár, kihalt völgy felső végén a See„kopf alatt van egy sziklahasadék, — a Wolayer Töri — ez képezi
„az egyedüli átjárót a wolayi tóhoz. Nyugat felé a Rauchkofl A 2460,
„Gemskoü -Ó- 2496 és végre a meztelen sziklakolosszus, a Mooskofl
„-Q- 2510 rekeszti el a kilátást. Mindenütt rideg meredek, járha„tatlan sziklafalak az én alföldi fiaim részére, akik csak az arányl a g szelíd Erdős-Kárpátokat ismerik, csupa veszélyt rejtegetnek."
„Messze, igen messze lent énekelnek s mind lágyabban, mint
„angyali kar hangzik a dal a szelídszárnyú szellőtől, hozzám hozva . . .
„,Lekaszálták már a rétet . . Hallgatom a távoli patak halk zúgásától kísért magyar nótát, mely ma oly igen nagyon belemarkol
„a szívembe . . . Ott messze lent akár csak picinke játékszer volna
„összerakva s mohafácskákkal körülállítva, látok egy havasi tanyát.
„Távcsövemmel odanézve, táborzó legénységet látok körülötte.
„Ez a Tillacher és Eder Alm. Le muszáj mennem az éneklőkhöz,
„az én derék ,szögedi emböreiinhez', 46-osaimhoz. Megkérdem vezetőnket, hogy lehet-e egyáltalán itt lemenni ? . . Eisner-Bubna
„meglepetten néz reám s azért azt mondom neki, hogy én lemegyek
„a 46-osokkoz, aki akar, az mehet, amerre feljöttünk."
„Még egyszer körülnézek a felséges vadonban, azután felt e l e k , havasi virágokat szedek, zsebkendőmbe teszem s az egészet
„vízbemártom; azután sietve lefelé megyünk. Az ágyúk dörmögő
„hangja a sziklafalakba ütődve bömbölve ordít. A hegyek s völgyek
„csak úgy zengenek tőle, míg a patakok s a fenyves suhogása
„szeretett katonáim énekével összefolyva, mint ima és égbeszálló
„eskü hangzik . . . Hej fiaim, ti, kik oly keserves és sok megpróbáltatások közepette vitézségben és hűségben oly megingat„hatatlanul álltok itt, mint tán más népek egyike sem. Hallom
„éneketeket: ,Hazádnak rendületlenül légy híve oh magyar . .

„Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar . . . A nagy
„világon e kívül nincsen számodra hely . . . Áldjon vagy verjen
„sors keze, itt élned, halnod kell!'"
„Ttt a havasok magasságában mélyen a lelkembe hat e dal
„s összeszorul a torkom. Hiszen minden kínjukat, szenvedésüket s
„mind, amit el kell viselniök, végig láttam és ők mégis énekelnek
„és bátran, hűségesen tovább küzdenek."
„Tűrhető gyalogösvényen sietek lefelé a virágocskák megszámlálhatatlan ezrei között s a mohától meg gyantától illatozó
„harmatüde erdőben mind gyorsabban haladok."
„Nemsokára eléljük a Tillacher Almot. Két 46-os század
„üldögélve eszi menázsiját, az éneket abbahagyták. Parancsot kap„tak, hogy 10 órakor menetkészen legyenek. Mind felállanak, de
„én elrendelem, hogy üljenek le és folytassák étkezésüket. Egynéhánnyal beszélgetek, míg a többi körénk csoportosul, mert hal„lani akarják, amit mondok: ,Fiaim! Ott fönt, azon a magas
„havason voltam, hogy a harcot láthassam. Ott hallottam távolból
„hangzó éneketeket és nem bírtam annak a benső vágynak ellen„állani, hogy lássalak benneteket, és még egy szívből jövő szeretetteljes szót ne mondjak nektek, mielőtt ti is fölkapaszkodtok oda.
„Az Isten vezéreljen és oltalmazzon meg titeket, fiaim, kik büszkeségem vagytok. Adja az Isten, hogy pár nap mulya, ha följövök hozzátok, mindnyájatokat jó egészségben, jókedvben találgassam . . .' Válaszuk lelkes volt: ,Isten hozza mielőbb hozzánk
„újra szeretett apánkat és éltesse sokáig .. .!' Egy tiszt jön s
„jelentkezik, vele szintén egy ideig elbeszélgetek, néhány fontos
„tudnivalót a lelkére kötve. Azután tovább megyek, míg vitézeim
„sapkáikkal integetnek . . . Legnagyobb elégtételem s vigaszom
„vitézeimnek hűséges ragaszkodása."
„Az Eder Almon egy 46-os zászlóaljat találok és náluk
„pihenek s úgy a tisztekkel, mint a legénységgel elbeszélgetek.
„A tulajdonosnak szépséges leánya, ki egyedül maradt itt vissza,
„mióta szülei elmenekültek, enni- és innivalót tálal fel, amit jóízűen
„elfogyasztunk. Azután itt is néhány szeretetteljes lelkesítő szót
„szólok vitéz csapataimhoz és az ő lelkes ovációjuk közepette visszaindulok Mauthenre. Illatozó erdők pompáján át, szédítő mélységű
„szakadékok fölött visz utam, folyton a legmegkapóbb kilátást nyújtva
„a hatalmas Polinigra. Lent az útszél árkába félig beleborulva

„találom autómat. Egy jó félórai munkával sikerül kiemelni s
„azután sietve Kötschachra hajtunk. Délután 7 órakor a Mössel
„Almról ellenséges támadás indul meg; Freikoflt is megtámadják.
„Azt jelentik, hogy több század támad. A 17. hadosztályparancs„nokság a hírre tartalékul a 46-osok 1A zászlóalját Unter Tschinte„munt Almra, 1 zászlóalját Fernengel tábornokhoz küldi, ki
„Vorderanger Hütte tanyán tartózkodik. A hadosztály parancsn o k a utolsó tartalékát (46-osok 1 zászlóalját) is Fernengel
„tábornok rendelkezésére bocsátva Eder Almra útbaindítja." (Op.
„911/30. szám.)
„Kötschachban értesülvén az eseményekről, Gelb altábornagyn a k tudtul adtam, hogy a 46-os ezrednek elrendelt előmenetelését
„az Anger-Bach völgybe egyelőre beszüntettem, mert hegyinfélszerelésük még teljesen hiányzik és málhásállatok nélkül még
„élelmezni sem lehet őket. Szöges cipők nélkül nem képesek ily
„vad hegységben menni, legalább is igen sokan lezuhannának.
„Ezt csak akkor engedhetem meg, hogyha az állást nélkülök
„nem volnának képesek tartani."
Az újfajtájú nehéz tarackok megérkeznek s örömmel veszem
át őket.
Az olasz tüzérség délután is folytatja állásaim erős lövetését, sajnos 39-eseimnél több halottunk is van. Egy 39-es járőr jól
célzott tüzével 1 ellenséges századot, mely a határoromra akart
fölkapaszkodni, elkergetett és nagy veszteségeket okozott neki.
Éjfél felé 1 ellenséges osztag a Mössel Almról az Unt.
Tschintemunt irányában előtört, egy másik erősebb támadás a
Freikoflnak megy neki. Az ellenséges tüzérség ma a rendesnél
sokkal többet lő állásaimra és mögéjük, sajnos a Plöcken-hágóra
különösen sokat tüzelve, Fernengel csoportjában nagyobb veszteségeket okoz.
Este a 17. hadosztályparancsnok kérelmére megengedtem,
hogy szükség esetén a Mauthentől keletre fekvő Weidenburgban
laktáborozó 61-es zászlóaljat harcba vethesse. (Op. 911/31. szám.)
Június 8.
Éjjel 11 óra óta a Plöcken-hágó és az országút nehéz tüzérségi tűz alatt áll.
Freikoflra és Pal Grandéra az ellenséges tüzérség időközönként tűzcsapásokat mér.
Az ellenség rohama, melyet előbb Pal Grandéra intézett,
meghiusult. Később a plöckeni országúton végrehajtott áttörő kísérlete is kudarcot vallott.

Reggel 6 órakor jelentik, hogy az ellenség éjjeli támadását,
mellyel Freikoflt akarta elfoglalni, csapataink visszaverték.
A 61-esek egy zászlóalja — melyet még tegnap este AngerBach völgyébe elővontak — támadásra csoportosul, hogy a Freikofltól nyugatra levő gerincet elfoglalja.
A Freikoflért folyó harcok — miután annak csúcsát megint
elvesztettük — most reggel 6 órakor még nincsenek eldöntve, a
rajvonalak húsz lépés távolban fekszenek egymással szemben.
A Mössel Almnál az ellenséges támadás visszaveretett.
A 17. hadosztály parancsnoka jelenti, hogy a Freikofl legmagasabb csúcsa ismét az ellenség kezébe került. A 46-osok '/zászlóalja, melyet a balszárny biztosítására az Anger-Bach völgyében Unter Tschintemunt Almra akart eltolni, ennek következtében
nem menetel oda, hanem a Freikoflt támadó csoporthoz vonta.
E csoportnak (Böhm százados) sikerült ugyan a Freikofl
északi lejtőjén a lábát megvetni, de rendkívül szenved, mert
a Pal Piccolóról és Pal Grandéról hegyitüzérség kereszttüzében áll.
„A 46-osok 1 zászlóaljának ellentámadása a Pal Piccolo
„és Freikofl közötti gerinc ellen megindult, de csak nagyon lassan
„jut előre."
„Az egész 46. ezredet a Freikofl visszaszerzésére és a Pal
„Grande elfoglalására föl vitték. Biztosan győzni fognak vitézeim,
„habár mozgásuk igen lassú lesz, mert hegyicipő nélkül ezen
„vadon szikláin lehetetlen járni."
„Az ellenséges tüzérség temérdek lőszerrel lövi állásainkat
„és táborainkat, melyek az ő vonalaiktól távolabb esnek."
„A déli órákban még súlyos küzdelem folyik a Plöckenh á g ó t ó l keletre. A helyzet minálunk válságos, mert az ellenség„nek nehéz tüzérsége szintúgy, mint a Pal Grandén meg a Pal
„Piccolón felállított hegyi ütegei, két oldalról teljesen hosszantoz„zák vonalaimat és mi súlyos veszteségeket szenvedünk. Fernengel
„tábornok azt jelenti, hogy aligha lesz képes állásainkat tartani.
„Megparancsolom, hogy feltétlenül muszáj tartani; tüzérségemet
„utasítottam, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel a legröyi„debb idő alatt küzdje le az ellenséges ütegeket. Fernengel jelenti
„továbbá, hogy az Eder Almon levő zászlóalj kivételével az egész
„46. ezredet harcbavetette, csakhogy símatalpú cipőik miatt úgyszólván egyáltalában nem bírnak előbbre jutni, másrészt a rettenetesen nehézjáratú sziklákon még teljesen idegenek, tapasztalatlanok."
József főherceg: A világháború. I I .

Op. 912/11. számú intézkedésemmel utasítottam a 17. hadosztály parancsnokát, hogy minden áron gátolja meg, hogy az
ellenség pillanatnyi sikere nagyobb arányokat öltsön. Törekedjék
arra, hogy a Pal Piccolóról oldalozólag ható ellenséges hegyitüzérséget elhallgattassa és az előre jutott ellenségnek kitartását tüzérségének kereszttüze által megnehezítse.
Azon esetben, ha várakozásom ellenére a helyzet annyira
rosszabbodna, hogy a még birtokunkban levő határcsúcsokat tovább
tartani nem lehetne, akkor a Plöcken-zárlat—Ober Spielböden—Ober
Tschintemunt A.—Köderhöhe -C- 2281—Köderkopf-Ó-2176 vonalat kell tartani, ezt azonban a végsőkig.
„Délután I órakor Gelb altábornagy jelenti, hogy a hare
„megállott és nyugalom van. A 46-osok 1 zászlóalja végtelen
„lassúsággal közeledik a Freikofl és Pal Piccolo közötti nyereghez,
„sok emberem lezuhant! . . . "
„A dúló harcok közepette a 30-as vadászok és a 18-as
„zászlóalj 1 vegyes szakasza sajnos elvágatott és olasz fogságba
„ esett."
„Jóleső zivatar jön záporesővel, mennydörgéssel és a hegyek
„az elvonuló esőn keresztül mint leheletszerű álomképek sejtőd„nek . . . Közben sok sebesült érkezett, hozzájuk sietek. Mély
„fájdalommal látom, hogy majd mind súlyosan vannak sebesülve,
„csupa cafat, húsdarab lóg ki sebeikből, alig lehet őket megmen„teni!.., dum-dum golyó eredménye ez. Odakinn patakokban zuhog
„alá az égből a vízözön s vakító villámok cikkáznak rajta keresztül,
„nagy robajjal rázva meg hegyet s völgyet."
„Délután 4 óra 30 perckor Böhm százados csoportjának átmenetileg sikerült a Freikoflt visszafoglalni; megtartani azonban
„nem tudta, mert délután ö órakor az ellenség onnan újból leszorította."
„Míg e harcok a hegyek tetején folytak, a 46-osok Herda
„alezredes parancsnoksága alatt nagy kínnal megmászták a Frei„kofl és Pal Piccolo közötti lejtőt ; 1 század előbb ért föl Böhm
„csoportjához. Ennek beérkezése után este 8 órakor Böhm század o s csoportja a Freikoflt rohammal véglegesen visszafoglalta.
„Ezalatt Herda alézredes csoportjával (a 46-osok 1 zászlóaljával)
„a Freikofl és Pal Piccolo közötti gerincélt szintén birtokba vette."
„Kemény küzdelem folyt a Freikoflért. Háromszor volt a
„mienk, háromszor az olaszoké, míg végre este 8 órakor újból
„elfoglalták vitéz csapataim. Ekkor egy 46-os század önként jelent-

„ kezett, hogy ők akarnak fönt maradni s akkor nem fog többé
„elveszni. Adja Isten, hogy így legyen és áldja meg 46-osaimat,
„kiket szeretettel üdvözlök. Ha valaki, azok a szegedi vitézek azok,
„akiktől nem bírja elvenni az ellenség a hegyet. Hős csapataim
„ma megint csodálatos dolgot teljesítettek, olyat, amilyet a hadtörténelem arany betűkkel kell, hogy följegyezzen; hiszen egész
„nap két oldalról borzasztóan hosszantozó ellenséges tüzérségi
„tűzben állottak — ha nem folyt épen kézitusa, — pedig az olasz
„tüzérség kitűnően lő. A 39-esek megint nagyszerű járőrfelderí„téseket végeztek. Istenben bízva várjuk a holnapi nap eseményeit."
Mivel a lezajlott harcok küzdő csapataimat nagyon kimerítették, Op. 912/29. szám alatt elrendeltem, hogy a 17. hadosztályparancsnokság holnap délelőtt a 61. és 96. ezredet vonja előre és
váltsa velük föl a sötétség beálltával a freikofli harccsoportot és a
46-osokat.
Érzésem határozottan az volt, hogyha e pihent erőim a
csúcsok és gerincélek védelmét átveszik, föltétlenül ellen fognak
tudni állani az olaszok minden támadásának.
Gelb altábornagy — Fernengel tábornok védelmi szakaszparancsnokkal folyt megnyugtató értekezés után — azt jelentette,
hogy egyelői-e csak a 30-as vadász- és 18./III. zászlóaljat fogja
felváltatni a 61./III. zászlóaljjal. A 46-osok majd később kerülnek
felváltásra. Á 30-as vadászokat és a 18./III. zászlóaljat pihenés
céljából Eder Almon helyezi majd el.
Június 9.
„Fiacskáim! Látjátok odafönt a Freikofl-on bajtársainkat, a
„három oldalról őket lövő ellenséges tüzérség s a mindig újra
„rohamozó 5—6-szoros túlerejű olaszok által szorongattatva kétségbenesetten védekezni ? . . . Azt kérdem tőletek fiaim, ki jelentkezik
„e zászlóaljból önként a rendkívül veszélyes és nehéz vállalkozásra,
„hogy bajtársainkat e keserves helyzetből kimentsük? . . . "
„Ezer torokból hangzik a hatalmas kiáltás: ,mindnyájan' s
„ezer kar emelkedik fel. Egy sincs közöttük, ki nem menne önként,
„pedig csak 1 század kell! így most sorshúzás dönti el, hogy
„melyik század menjen fel."
„Az Isten áldjon meg benneteket hőseim! Tőletek mást nem
„várhattam! Ez méltó e dicső néphez! . . ."
„Az olaszok többször megkísérelték a Freikoflt rohammal
„elfoglalni, de mindannyiszor vissza verettek. Reggel felé teljesen
„lecsillapult a harc és a Freikofl a mi kezünkben maradt, mind-

„annak dacára, hogy az olasz tüzérség az enyéimet nagyon megsanyargatja ós nagy veszteségeket okoz nekik."
„Epen Mauthenbe akarok menni, hogy 82-es zászlóaljamat
„— rég nem látott hős székelyeimet — meglátogathassam, midőn
„távirat jön a csoportparancsnokságtól, hogy Rohr lovassági tábornok
„délelőtt 9 és 10 óra között ide érkezik, hogy velem beszélhessen.
„Mégis még sietve meglátogatom az én vitéz székelyeimet, mielőtt
„fölmenetelnek. Szívélyes meleg szavakkal üdvözlöm őket, mire
„lelkes éljennel felelnek."
„Rohrt helyzetemről tájékoztatom és megnyugtatom. Ezután
„ő közli velem, hogy a mi részünkről támadásra most még nem
„lehet gondolni, de viszont a határt feltétlenül tartanunk kell . . .
„Ezután autón az Eder Almra megyek vele. Útközben mindent
„lehető részletességgel megmagyarázok neki s ő nagy elismeréssel
„veszi az egészet tudomásul. Az Edéméi elbúcsúzunk és én visszaf e l é indulok."
„Az út szélén egy bakám fáradtan ül, az izzadtság csak úgy
„csepeg homlokáról. Borjújára hanyattdőlve pihen. Egy huszár
„lépésben ellovagol mellette és félig szánalommal, félig tréfás
„gúnnyal kérdi tőle: ,Komám! Hát nehéz a borjú?' — A fáradt
„baka vállat von s valami kis szikra villan meg meleg szemében.
„Egy kis villanás, mint távoli zivatar gyenge villáma s azután
„egykedvűen felel: ,Hát ha tudni akarod, kérdezd meg a lovadat!'..."
„Mauthenben meglátogatom a sok sebesültet, köztük 46-osaimat.
„Jaj ez a rettenetes nyomor és kínlódás! Egy fáj ezt néznem."
„A mai napon az elég kellemetlen — időközönként heves —
„ellenséges lövegtiizet nem számítva, melyre saját tüzérségem erélyesen válaszolt, meglehetős nyugalom van. Sokat dolgoztunk ma
„a további szervezésen."
Op. 913/27. számú intézkedésemmel figyelmeztettem Gelb
altábornagyot, hogy rendkívül nagy súlyt helyezek az ellenség
birtokában levő csúcsok mielőbbi elfoglalására.
Gössmann tábornok csoportjából — mely Hermagoron hadseregtartalék — Oberdrauburgba érkezik a 7. ezred menetzászlóalja,
melyet Rohr rendelkezésemre bocsátott.
Június 10.
„A 30. vadász- és a 18/111. zászlóaljat ma éjjel a Freikoflen
„és környékén a 61./ül. zászlóalj és a 46-osok fölváltották. A 82-es

„zászlóalj is odafönt van. Egész éjjel küzdelem. Az ellenség a
„Freikofllal szemben tetemesen megerősödött és határozottan nagyobb
„támadásra készül. Tüzérsége állásainkat nagyon erősen lövi és
„tüzét mindjobban fokozza, mely nagyrészt, sajnos, oldalazó.
„A Henneberg-csoportnál erős mindkét oldali tűzharc. Más különös
„reggelig nem történt."
„Gőzölgő ködök sűrű gomolyokban tapadnak a partokon
„egészen mélyen le, csuronvíz az erdő s komor páratelt a völgy,
„fülledt s félelemteli a csend, mint egy hallgatag rémülten kérdő
„tekintet, mint egy sejtelmes halk kérdés! . . . "
„Délben riasztó hírek jönnek a Wolayer Törlről és a Passo
„di Val Infernóról. Az ellenség — a teljesen járhatatlannak ismert
„és jelzett — Monte Canalét (-Q- 2594) és a Monte Cogliansót
„(</• 2772) megmászta és elfoglalta, még hegyitüzérséget is vitt
„föl . . . Most pedig a wolayi hágót tartó 2 századomat három
„oldalról támadja. A közelben levő tartalékokat az utolsóig a
„szorongatottak segítségére viszik . . . A Passo di Yal Infernónál
„bersaglierik támadásra készülődnek. Hiszem azonban, hogy az
„ottani 2 századom egyelőre derekasan tartani fogja magát és
„ha az erősbítések nemsokára odaérnek, nincs semmi aggodalomra
„ok, nem fog az áttörés sikerülni."
A Wolayer Törlről és a Passo di Val Infernóról érkezett
riasztó hírek következőképen szólnak.
A Kikal százados csoportjából előreküldött hírszerző-osztagok
megállapították, hogy körülbelül 6—7 bersaglieri század a Valle
Visdende katlanba vezető átjárókat Cima Canale házcsoportnál és
attól nyugatra Monte Curie A 2034 és Monte San Daniele
-Ó- 2235 sziklacsúcsok közötti erdős nyeregszerü horpadást -Ó- 1586,
•Ó- 1709, f 1617 megszállotta és támadásra csoportosul. (Op.
914/14. szám.)
A wolayi átjárót tartó Gloger százados pedig tudatja, hogy
Monte Canale -Ó- 2594, Cima di Sasso-nero <j> 2456 sziklagerincen
— hová még gyalogösvény sem vezet föl — kb. 2 ellenséges
gyalogszázad géppuskákkal és hegyiágyúkkal bukkant fel; a
tüzérség hevesen lövi a wolayi tó környékét és Ob. Wolayer Almot.
Gloger százados délután 1 órakor újból jelenti, hogy a wolayi
átjárót tartó csoportját 3 ellenséges század megtámadta. (Op.
914/18. szám.)
Erre hozzájárultam ahhoz, hogy támogatására a 7. ezred V»
menetzászlóalját Gelb altábornagy a wolayi tóhoz indítsa.
Délután 5 óra 30 perckor Kikal százados azt jelenti, hogy a

Hochalpl-Joch átjáróval szemben Monte Ciadenis -Ó- 2439 sziklacsúcson, Passo Sesis (Bladner-Joch) -C- 2307 nyeregben kb. 2
alpini század van.
A beérkezett jelentésekből azt látom, hogy az ellenség a
Plöcken-hágótól nyugatra fekvő három átjáró mentén (Wolayer
Pass, Ofner Joch ós Valle Yisdende) támadni szándékozik.
Azon csodálkozni nem lehet, hogy 2.000 méternél jóval magasabb, vad tagoltságú sziklagerinceken ós csúcsokon — amelyeken
még gyalogösvények sem vezetnek föl — az ellenség egyszerre
megjelent, hiszen ezek a csapatok a határtól alig 22 km-re délre
állomásozó tolmezzoi 8. alpini-ezredből valók, a határvidéket úgy
ismerik, mint saját zsebüket és külön a hegyiszolgálatra vannak
kiképezve, fölszerelve.
Hogy mennyire előnyben lesznek e csapatok a küszöbön álló
harcokban a mieinkkel szemben, elég rámutatnom arra, hogy csapataim zöme a magyar rónáról való, kik alpokat idáig soha életükben nem láttak és hegyifelszereléssel való ellátásuk csak
most folyik.
A hadtestparancsnokságnál este 10 óráig a Gloger-csoport
helyzete még tisztázatlan, mivel az újabbi jelentés csak arról szólt,
hogy 1 ellenséges század 2 géppuskával 800 lépésre már megközelítette a wolayi szakadékban álló csoportot. (Op. 914/35. szám.)
A 17. hadosztályparancsnokság kérelmére a 7. ezred menetzászlóalj egy részét Gloger százados támogatására útbaindíttattam.
(Op. 914/50. szám.)
„Délután sebesültjeim elszállításánál vagyok jelen. Közöttük
„van egy derék 39-esem súlyos tüdőlövéssel, az, aki többször
„mondotta nekem, hogy ezer örömmel kész meghalni, ha azzal
„ szeretett hazánknak csak egy picike kis szolgálatot is tesz. Eddig
„az összes küzdelmekben résztvett. Meghatva szorítom meg kezét
„és biztatom, hogy hamarost jó egészségben fogom viszontlátni.
„Boldog mosollyal búcsúzik. A vonat indulása után még a kórházba
„megyek, hogy a súlyosan sebesülteket látogassam meg. Sajnos,
„igen sokan vannak."
„A wolayi hágón visszavertük az ellenséges támadást . . .
„Délután 5 órakor az ellenség nagyobb erőkkel megtámadta a
„ Freikoflt; 46-osaim, nagy veszteségeket okozva neki, visszaverték
„támadását. Sajnos, azt jelentik, hogy a heves, nagyöblü ellensé„ges lövegtüz nagy veszteségeket okoz nekünk."
A 82-es zászlóalj, midőn az Anger-Bach völgyén éjjel átmenetelt, a folyton tartó heves lövegtüzben érzékeny veszteségeket
szenvedett.

A Passo di Val Infernón az ellenség, még mielőtt rohamra
tudott volna iramodni, nagy veszteségei mellett visszaveretett.
A wolayi hágónál az ellenséges hegyitüzérség a Monte Canaléról egyenest tüzelt, de nemsokára hallgatásra kényszeríttetett.
A tegnap kiadott Op. 913/27. számú utasításomra a 17. hadosztály parancsnoka jelenti, hogy június 13-án Fernengel tábornok a Pal Piccolo hegyormot, báró Henneberg ezredes a Straniger
Alm barakjai felől Findenig Kofi -O- 2016 gerincet és A 1903
kúpot fogja megtámadni. (Op. 914/21., 25. szám.)
Június 11.
„Az összes jelentések azt mondják, hogy a helyzet változatlan."
„Az egyik kerületi előljáró (Bezirkshauptmann) jelentkezett
„nálam és arra kért, hogy csapatvonataimat utasítsam arra, hogy
„ablakai alatt ne kocsikázzanak, lakása előtt ne táborozzanak,
„mert ő nem tud miattuk aludni, a lárma idegessé teszi őt. Megbotránkozva kérdem őt: ,Na és mit gondol ön, mit mondjunk
„mi katonák, akik 11 hónapja szakadatlanul küzdünk éjjel-nap„pal? . . . Ha ön már egy kis kocsizörgéstől kidől?'. . . Nagy za„varba jön és sértődve, majdnem csípősen felel: ,Azt hittem, hogy
„egy kis jóakarat mellett lehetséges volna ezen segíteni!' . . .
„ ,Ugy akkor — felelek én — teljesen egy nézeten vagyunk. Ön
„el fogja egy kis jóakarattal viselni azt, hogy mi véletlenül az ön
„közelében vagyunk kénytelen hazánkért küzdeni. Ha azonban,
„egészen várakozásom ellenére nem képes erre, akkor nincs egyszerűbb dolog, mint az, hogy azonnali felmentését kieszközölj e m ! ' . . . Kipirult arccal, izzadva távozott."
„Henneberg csoportját kivéve, ahol egy nagyobbszabású ellenséges támadás készül, mindenütt feltűnő csend van. Ott a 39-eseim„nél sziklafalnak rohannak neki az olaszok, ott ugyan be fogják
„ütni fejüket."
„Délután, minthogy semmi fontosabb elintézni valóm nincsen,
„a sebesültek elszállításához megyek, 245-en vannak, többnyire
„46-osok és 82-esek. Megnyugvással látom, hogy többnyire könnyű
„sebeik vannak. Meghagyom nekik, hogy üdvözöljék szeretett
„magyar hazámat és szeretett feleségemet, ha látnák őt. Éljenezve
„indulnak. A kórházba menve egy épen érkező súlyosan sebesült
„szállítmánnyal találkozom. Szívetfacsaró szomorú látvány ez, szedetett vitézeimet — kik tegnapelőtt egészségesen, erőteljes élet-

„kedvvel mentek föl — most így viszontlátni, mint tönkrement
„nyomorékokat vagy roncsokat, vagy a halál jegyével arcukban
„és könyörgő tekintetükben. Mélyen elszomorodva kis villámba
„megyek föl a szakadék torkolatához. Egy haldoklónak képe kö„vet, ki folyton engem hívott, kérve, hogy 1 hónapi szabad„ságot adjak neki. Szegény fiacskám, te pár óra múlva örök
„szabadságra mégy. Mosolyt kényszerítve ajkaimra azt mondtam
„neki: ,Jól van fiacskám, annyi szabadságot adok neked, ameny„nyit csak kívánsz és amint állapotod megengedi, el is indítalak!'...
„Leírhatatlan boldog mosollyal, szemeibe szökő örömkönnyekkel
„köszönte meg, az én szemeimbe is könnyek szöktek, de nem öröm„ könnyek."
„Jelentik, hogy a Plöcken környékén feltűnő szokatlan nyu„galom van. Különben az egész vonalon kisebb olasz csapateltolá„sokat látni. Helyenként nehéz tüzérségi tűz. Henneberg csoportját
„tábori és hegyiütegek is lövik, ugyanígy a wolayi hágót. A Passo
„di Val Infernón megint egy kisebb ellenséges támadás, mely köny„nyen visszaveretett. Kikal százados szakaszából jelentik: ,Egy
„ellenséges alpini járőrt, mely több nap óta a Monte Peralba A
„2693 keleti lejtőjén befészkelte magát, egy járőrünk elintézte,
„10 halott olaszt hagyva az állásban. Ezen előtörés rendkívül
„nehéz körülmények között függőleges sziklafalakon hajtatott
„ végre. Saját veszteségek: 3 sebesült. Egy a Bladner-Joch ellen
„intézett ellenséges támadás ellenlökésünkkel véresen visszaveretett.
„Itt a 2 századnál erősebb támadó 8-as bersaglieri-osztag 32 halottat hagyott hátra. Sok fegyver és temérdek lőszer maradt
„kezünkben. A Passo del Oregone (Ofner-Joch) ellen megkezdett
„ellenséges támadás már kezdetén összeomlott füzünkben és az
„ellenség futva menekült.' E harc után Kikal százados 1 — 1
„szakaszt Monte Peralbára és a Bladner-hágóra előretolt."
A Passo di Val Infernót ós a wolayi tó vidékét az ellenséges tüzérség hevesen lövi.
Megállapíttatott, hogy a Plöcken-hágótól nyugatra a Monte
Coglians -Ó- 2772 sziklás gerincén alpinik jelentek meg. A Seekopf -Q- 2542 és a Promos -Ó- 2195 csúcsra hegyiágyúkat cipeltek fel, az olaszok.
Értesítést kapok, hogy 3/4. számú hegyiágyú-üteget nekem
kiutalták. Az üteget, amint beérkezik, Birnbaumon át a Säbelspitz
-Ó- 2173 gerincre fogom előretolni, hogy onnan a Wolayer Töri és
Passo di Val Infernóra hatva Gloger százados csoportját támogassa..

Június

12.

„Éjfél után veszem Gloger százados jelentését, hogy este 11
„órakor az olaszok a Seekopfról észrevétlenül köteleken leereszkedtek s a wolayi hágón levő szakaszunkat meglepték, utolsó
„emberig leszúrták és a segítségére siető második szakasz is teljesen megsemmisült . . ."
„Itt feltétlenül óriási hanyagság az oka mindennek; mert az
„teljesen ki van zárva, hogy az előmunkálatoknál és a kötélen
„való leereszkedésnél még egy kövecske sem indult volna el és a
„görgetegen átjövő csapatok ne csináltak volna semmi zajt, és egy
„csak félig-meddig biztosított csapatot egyszerűen észrevétlenül
„lemészároljanak! . . . Nem szólnék semmit, ha 1 ember ereszk e d e t t volna le a kötélen; de 1 egész század!..., amint megt ö r t é n t ! . . . Lehetetlen, hogy némi kis éberség mellett észrevétl e n ü l hajtsa az ellenség mindezt végre . . . Vagy talán megint a
„cseheknek van szerepük b e n n e ? . . . Gloger százados jelentése
„szerint a mi csapatunk teljesen széjjel van ugrasztva és a hágó
„védelem nélkül teljesen szabadon maradt, szintúgy a Wolayer
„Töri -Ó- 2138, mely a plöckeni állásaim hátába vezet, nyitva
„van. Az olaszok itt bármerre akadálytalanul elmehetnek."
„A hadosztályparancsnokság a százados-zászlóaljparancsnokot
„fölmentette állásából. 0 azonban, azt hiszem, kevésbbé okolható,
„mint az a parancsnokság, mely őtet idehozta, hiszen szegény
„— mint most értesülük, 10 esztendeig a német nyelv tanára volt
„egy katonai nevelőintézetben. A szerencsétlen, jelentése végén:
„,a további parancsokat kéri', mintha csak feladatát fényesen megoldotta volna. Elrendelem, hogy jelentsen azonnal beteget ós a
„vizsgálatot megindíttatom ellene. A parancsnokságot Papaczek
„százados veszi tőle át."
„Reggel 4 órakor Kötschachra megyek autón, hogy azonnal
„a helyszínére siessek s magam hozzam rendbe a bajt és még a
„hadosztályparancsnokkal is megbeszéljem a további szükséges
„intézkedéseket. Gelb altábornagy már mindent megtett, amit tenni
„egyáltalában lehet, hogy a nagyon fatális helyzetet megint rendbenhozza. 1 zászlóaljat fölküldött és tüzérségét oda összpontosít o t t a , amennyire csak lehetséges volt. Olyan kitűnő intézkedések
„történtek a hadosztály részéről, hogy semmi hozzátenni valóm
„nincsen és helyszíni szemlét a hadosztályparancsnok tartván meg

„én Lanzinger tábornokhoz megyek Rattendorfra, hogy vele az ő
„szakaszának helyzetét megbeszéljem. 0 azt jelenti, hogy semmi
„különös újság nincs, hogy a 43-asok nagyszerű szorgalommal
„elkészítették állásaikat s ezek igazán egészen tökéletesek. Tegnap
„óta nehéz ellenséges tüzérség lövi azokat, leginkább a Ratten„ dorfer Alm vidékét, eddig azonban nem esett nagyobb kár.
„Ajánlja, hogy ne menjek föl a Hochwipfelre (A 2185), mert
„erős 14 órai út s nem érdemes megtenni. Azt kéri, hogy inkább
„a Schulterra (-Ó-2091) menjek, ahonnét mindent látni, úgy a
„saját, mint különösen az ellenséges állásokat! . . . Hamarost telef o n o n felhívjuk Kötschachot, hogy a wolayi események utáu
„érdeklődjem. Ott semmi újság."
„Lóra ülök és Eisner-Bubnával 2 dzsidás kíséretében a
„Rattendorfer Alm felé lovagolunk. A völgy szélétől mindjárt
..nagyon meredeken vezet föl az út, de háborúedzett derék lovaink
„pompásan mennek. A Hochwipfelen vastag ködök gubbasztanak,
„szintúgy a többi hegyek legmagasabb ormain is, de csakis azon
„a hegycsoporton, melyre én föl akarok menni; különben semerre
„sem látni felhőt és kristálytiszta a lég, mint zivatarok után vagy
„késő ősszel szokott lenni. Azt hiszem, nemsokára meg fogjuk
„látni a Gartnerkofit ( A 2195), Zweikoflt ( Ó 2013) és a Trog„koflt (-6-2282), mert csak kis felhősipkák lógnak rajtuk. Az első
„nyergen túl egy gyönyörűséges völgybe vezet utunk, hűvösen
„lehel a vízdús hatalmas hegyipatak, szaggatott sziklák között
„kanyarogva rohan tova és sziklátrázón zúgva kergeti kékesfehér
„habjait le az alattunk világító smaragdzöld rétek felé. Illatozva
„susog az ős fenyves sötét árnyékú rengetege, mindenütt temérdek
„virág, oly friss, oly rikitóan színes, oly pompás, mint azt csak a
„havasoknak a mennyországhoz közeli tájain lehet látni. Utunk
„nagy sziklatömbök között, meglehetősen egyenest vezet. Tán itt
„felejtette a jó Isten a hatalmas sziklákat, midőn kolosszusaiból
„felépítette a hegylánc vad óriásait? . . . Friss, zölden világító
„nedves mohapárnákkal vannak bevonva, rajtuk harmatcseppekkel
„megrakott üde, felségesen illatozó virágocskák pislogva álmodoz„nak. A páfrányoknak mindenféle fajtája élősdiskedik kidőlt ős
„fák korhadó hulláin és új életet szívnak a halottból. Pusztulás
„és rajta a fakadó új élet. Tárnics és mind a temérdek fajtájú
„szebbnél-szebb havasi virág szépséges kelyhét kinyitva a nap

„felé fordulva üdvözli annak éltető csókját. Oly békésen és bájosan
„szép e csendes élet, bogy egy pillanatra elfelejteti velem a háború„nak minden szörnyűségét. Egy kis erdei tisztáshoz érve felpillant o k ; előttem az évezredek alatt megőszült óriás, a Trogkofl áll
„ijesztő sziklafalaival, tornyaival, eafatos ormaival az égnek kék
„mélységébe emelkedve, havas szakadékaival, vadan szaggatott bérceivel dermesztően hat a nézőre. Alattam a csodásan világító
„zöldben kis havasi tanyák s békésen legelő marhák kolompjainak
„csengése . . . "
„Tova hömpölyögve járja be, mint a dörgés a völgyeket,
„minden sziklafalba ütközve a srapnellek magasan fölöttünk megjelenő s az égnek sötét kékjében hamarost eloszolva megsem„misülő robbanásának robaja . . . Olasz srapnellek. Haragosan
„mormognak a sziklafalak és völgyek, hogy az emberek átkos küzd e l m e itteni imás áhítattal átjárt békéjüket is megzavarja. Folyt o n dörmög s mindig új felhőcskék jelennek meg s oszlanak
„újra széjjel, akár csak szappanbuborékok volnának . . . A háború!
„. . . Ropogva és nyávogva ürülnek ki a srapnellek ott, hova
„utunk visz. Tüzérségemet lövik az olaszok a Schulter vidékén."
„Megint igen meredek lesz utunk. Lovainkat mindgyakrab„ban kell kifujtatni. Mellettünk dübörög és zuhog egy vízesés,
„és a napnak forró sugarai hűsülni térnek a völgyből gyengéd
„szellők által felhordott hideg vízporba, azt játszadozva a leggyönyörűbb szivárvánnyá varázsolják s mint ékköves fátyolt
„borítják gyengéden a fenyvesek sötét bársonyára. Fátlan havasi
„tájra érünk, kopasz sziklaóriások környeznek; mindenütt, hova a
„napsugarak nem jutnak el, még mély hó van. Lóról leszállunk s
„azokat Rattendorfra küldöm vissza. Gyalog folytatom utamat az
„évekkel ezelőtt felépített táborhoz. Egy egész kis fa városka ez."
„Itt a 43. ezrednek egy századosa mint körletparancsnok
„jelentkezik. Más jelenteni valója nincs, mint az, hogy tegnap este
„alkonyat után a szürkületben a Hochwipfel csúcsa alatti tüzérségem tüzelés által elárulta magát és azóta lövi az olasz tüzérség.
„Sok gránát csapott közé, de eddig sem ember, sem ágyú nem
„sérült meg. Éjjel azután állást cseréltek lövegeim, de az ellenség
„csak tovább lövi a régen kiürített kis fennsíkot nehéz gránátjaival
„és srapnelljeivel. Épen egy félórával ezelőtt csinált ily rajtaütést...
„Ezt magam is láttam."

„A teljes virágzásban levő havasi rózsák sűrű párnái között
„hanga, tárnics, sárga ibolya szőnyegeken haladva, törpefenyők
„komor zöldjétől környezve megyünk föl az oromra, mely körülb e l ü l 2000 méter magas. Fönt vannak lövészárkaink. A mellvédek
„kőből vannak építve, ami aggályokat ébreszt bennem az ellenséges tüzérségi hatás miatt. Elrendelem, hogy ne építsék, hanem
„vájják ki lövészárkaikat. Különben igazán nagyszerűen vannak
„vezetve a vonalak és berendezve a védelem, a Kárpátokban szerezett minden eddigi tapasztalatunk ki van használva."
„Derék csapataim csendesen fogadnak, itt hangos üdvözlés
„végzetes volna, pár szót váltok mosolygó vitézeimmel."
„Az állás egy rendkívül meredek, majdnem falszerű nagy
„mélységbe ereszkedő part fölött az élen van, kilövése nagyon messze
„terjed. A kilátás megkapóan nagyszerű. Messze-messze ellátok abba
„az országba, ahol a citrom s narancs virul. Egy hatalmas hegyt á n c emelkedik a másik mögött vadregényesen szaggatott ormaival
„és nagy hófölületeivel. A hasadékokon keresztül a párás olasz
„síkság sejtelmesen rezgő távoli körvonalait látom az égbolttal
„összefolyni s odatúl, mintha izzó volna az ég és föld szegélye,
„úgy ragyog az öreg Adria. Ragyog, mintha szürkéskék fölületén
„millió és millió gyémánttal dobálódzva játszana. Akár csak mesebeli
„tündérország volna ott. Mögöttem a jég és hó borította Alpesek
„emelkednek az erdők zöld bársonya fölé ragyogó pompájukban s
„komor sötétszürke sziklaóriások tündöklő jeges bérceikkel versengve emelkednek az ég kékjébe. Majdnem egész — 76 kilométer
„kiterjedésű — harcvonalamat látom innét, mely szédületesen
„meredek gyepoldalakon, enyhe havasi tájakon, vadan összekuszált
„sziklákon, mint vékonyka barna vonal látható. Azon lövészárokkal
„szemben, melyben én vagyok, van a Monte Zermula A 2130. Egy
„figyelő bakám, kit megkérdek, a szemben levő sziklafalon egy
„kis vízszintes vonalat mutat, mely a Monte Pizzul -C- 1987 gyepes
„partjain megszaggatva folytatódik. Távcsövemmel odanézek s látom,
„hogy néhány alpini dolgozik ott, néhánynak meg csak feje vehető
„ki. Gránát repül gránát után sustorogva fejünk fölött el s az olasz
„állások körül vágódnak a sziklába, sok telitalálatot is látok s a
„kőtörmelék kopogva dörömbölve omlik a szédítő mélységbe. Az
„olaszok gyenge puskatüzet adnak ránk le, de még golyóikat sem
„hallom zizegni, mert a távolságot alábecsülve igen mélyen lőnek.

„A bakák azt találják, hogy így van rendjén, így kellene, hogy az
„olasz mindig lőjön... Az állásban lassan az ezred egész első vonalát
„végigjárom a jobbszárnyig. Függőleges sziklafal, több száz
„méteres mélység fölött, mint fecskefészek van az ezrednek jobbSzárnya egy kis várszerüen kiépített támpontban. Itt szédülős
„ember ugyan nem járhat."
„Nagyon melegen megdicsérem a 43-asok nagyszerű munkáját.
„A támpontból átnézek a 39-esekhez, de az idő nem engedi, hogy
„átmásszak hozzájuk."
„Egy rövidebb utat keresve egyenest a Rattendorfer Almhoz
„megyek le. Útközben az előbb tapasztalt lövöldözést nagyon
„kifogásolom az illető ütegparancsnoknál, mert ilyen kis bizonytalan
„célokra csak lőszerpazarlás lőni. Végre be kell látniuk, hogy
„tábori ágyúkkal csak akkor szabad födözékekre lőni, ha hosszan„tozzák azokat. A tábori ágyúk csapatokra lőnek, nem pedig szemében levő födözékekre."
„Lemenet málhás állatokkal találkozom, ezek nagy megerőltetéssel viszik föl az ellátást csapataimhoz; a vezetők a forró
„napsugarak behatása alatt mindjobban levetkőznek."
„ Feleségemnek egy szép havasi rózsacsokrot szedegetek, melyet
„valamelyik szabadságra menő bakám fog elvinni."
„Dellachon a 30-as vadászoknál étkezem s azután ünnepélyesen
„75 vitézségi érmet tűzök úgy a vadászok, mint a 18-as zászlóalj
„legvitézebbjeinek mellére."
„Kötschachon értesülök a wolayi hágón lefolyt harcról és
„hogy a Wolayon a hágó tényleg az ellenség kezében van, de a
„tó és a főállás a mienk maradt."
A következők jutottak tudomásomra :
Éjjeli támadással erős ellenséges osztagok elfoglalták a
Seekopf gerincét. E harcban 2 szakaszunk rendkívül súlyos veszteséget szenvedett. A segítségükre előresietett harmadik szakasz
ellentámadása nem sikerült, de közbelépése a helyzeten annyiban
segített, hogy a visszaszorított század a wolayi tavat lezáró és a
wolayi hágóból kivezető öszvérutat uraló harántgerincet a Schutzhaus fölött meg tudta szállani. Ott most egy Va század géppuskákkal
az említett harántgerincet tartja a wolayi szorossal szemben; az
állás biztosítására 1 szakasz a Rauchkoflt, a 7. ezred menetzászlóaljának 1 menetszázada Maderkoflt szállotta meg.
A csoport támogatására a 7. ezred menetzászlóaljának zöme
menetben van, délben a Birnbaumon már áthaladt. (Op. 916/7. szám.)

Papaczek százados, az új védelmi szakaszparancsnok szándéka,
hogy amint az erősbítés beérkezik, éjjeli támadással az elveszített
állásokat visszaszerzi.
Gelb altábornaggyal a legrészletesebben megbeszélem a holnaputáni vállalkozást, főképen a tüzérségi részt, mely ott a fődolog.
Kötschach, június
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„Az estére tervezett támadás a Wolayer Töri ellen elmaradt,
„mert az ellenség tekintélyes erőket vont össze eredményeinek
„kibővítésére. En a halasztást helyben hagytam, mert a támadás
„így nagy veszteségekkel járna és az eredmény kétes volna,
„ameddig nem lehet elegendő tüzérséggel közreműködni. Minden
„nem feltétlenül szükséges vérontást elvből minden körülmények
„között kerülnünk kell."
„Az ellenségnél több helyütt kis csapateltolásokat észlelünk.
„Délfelé veszem az örvendetes értesítést, hogy egy 30'5 cm-es
„mozsarat kapok. Ez nagy segítségemre lesz hordereje és óriási
„romboló hatása miatt."
Ma a csoportparancsnokságnak Op. 918/17. szám alatti
parancsát átveszem:
„A seregcsoportparancsnokság nem bizonyos abban, hogy a
14-re szándékolt támadásra minden előkészület megtörtént arra,
hogy először a siker biztosíttassék, másodszor, hogy ez a siker az
AOK. által kiadott parancsok értelmében a csapatok lehető kímélésével, a "'az minden fölösleges veszteségek kizárásával éressék el.
1. Ugy látszik, hogy az ehhez szükséges tüzérségi támogatás
— kiadós előkészítés, hathatós közreműködés — nincs a legnagyobb
mértékben biztosítva. A tudósítás (az én tudósításomat érti) második
részében oly drasztikusan van a tüzérségi hatásnak és mégfigyelésnek mindenféle nehézsége leírva, hogy kételynek kell támadnia,
vájjon eredményre lehet-e egyáltalán számítani. Ezen okoknál fogva
szükséges az egész, rendelkezésre álló tüzérséget odavonni. Tekintetbe jönnek erre a Mauthner Alpe, hol már tábori ágyúk vannak,
(hiszen azért cipeltem oly óriási munka árán oda föl) a KronhofGraben, a Zollner Höhe . . .
2. Erre vonatkozó saját tájékoztatásomra kiküldetett a tüzérreferens, Schmutzer ezredes. Föladata a helyzet megítélésére szükséges részleteket tanulmányozni.
3. A támadás egyáltalában egészen a wolayi helyzettől, illetőleg a Valentin Alpera vezető útnak biztos elzárásától iügg.
Mindezt nem tekintve, még mindig kérdés, hogy az eredmény kierőszakolására és annak kihasználására és megtartására, az elfoglalt
tér megvédésére, a küzdelemben kimerült csapatok felváltására, az.

esetleges visszacsapásoknál szükséges tartalékokra okvetlenül
szükséges erők biztosítva és összpontosítva, megfelelően elhelyezve
vannak-e ? . . . Különösen meg kellene azt gondolni: a) hogy a
hadtesttartalék elérhető távolon kívül van, b) hogy a legközelebbi
napokban az állományok a menetalakzatok beosztásával kitölthetők
lesznek . . . , c) hogy a 4. Landwehr (honvéd?) gyalogezred útban
van idefelé, ami föltétlen erőgyarapodást jelent. . . Az erre vonatkozó pontos informálásra Schmutzer ezredessel Schiebel vezérkari
őrnagy küldetett ki. Mindezek után a szemben levő ellenségnek a
VII. hadtest által hangsúlyozott, a hegységben szükséges ügyességében tanúsított fölénye, sokkul jobb helyi ismerete és hegyifelszerelése arra a gondolatra vitte a seregcsoportparancsnokságot, hogy nem volna-e célszerűbb a nevezett erősbítéseket bevárni
és addig az időt az alapos előkészítésre felhasználni és az amúgyis
nehéz tüzérségi helyzetet elhamarkodás által még nehezebbé nem
tenni. Rohr s. k. lov. táb."
„Alapjában véve lelkem mélyéből beszél Rohr és kívánsága
„teljesen azonos az enyémmel. Én azonban mindezt már a legalaposabban megfontoltam és a leglelkiismeretesebben mérlegeltem
„s csak azután szántam el magamat a kényszerítő okok által
„sürgetve . . . "
„Miután Schmutzer ezredesnek megmagyarázom, hogy ezen
„támadásnak végrehajtása azért szükséges oly sürgősen, mert az
„ellenségnek megfigyelői a Pal Piccolón vannak és onnét az Eder
„Almon tűiig mindent látnak és minden csapateltolásomat, főképen
„az Anger Bach völgyében, nehéz tüzérségével vereti s ezáltal
„szenvedjük a legnagyobb veszteségeket. Azonkívül ott van neki
„egy erős hegyi tüzérségi csoportja, mely tökéletesen hosszantozza
„és pedig direkte tüzelve a mi gerinc állásunkat és ezáltal az Anger
„Bach völgynek védelmét miránk nézve lehetetlenné, illetőleg azt
„tarthatatlanná teszi. Megmagyarázom neki, hogy nézetem szerint
„állásom, melynek két helyén amúgyis már befészkelte magát az
„ellenség, a Pal Piccolo nélkül, hosszabb időre alig lesz tartható,
„de legalábbis igen nagy véráldozatokba fog kerülni. A Pal Piccolót
„el kell foglalnunk, vagy vissza kell mennünk egy gerinccel; ez
„utóbbi esetleg megingathatná az egész határvédelmet. Ami pedig
„a tüzérségi előkészítést illeti, minden olyan alaposan van előkészítve, ahogyan a mi siralmasan szegény tüzérségünkkel csak
„lehet. A kérdéses pontot sok helyről, több oldalról pásztázzuk
„és aránylag igen sok lőszerem van; így hiszem, hogy a gyalogságnak nem fog sok véres dolga akadni, mert azt a tüzérség

„fogja elvégezni; a gyalogság már csak csekély ellenállásba fog
„ütközni és tán csak egyszerű megszállás lesz az ö dolga, úgy
„ahogy azt egy jól előkészített támadásnál fel kell tételezni. Az
„urak jelentsék meg a csoportparancsnokságnak, hogyha valaki
„kíméli csapatait a véráldozatoktól, az én vagyok; azt hiszem, bebizonyítottam, hogy nagy veszteségekkel járó vállalkozásokat
„mindig elleneztem és elhárítani törekedtem; és ha ilyesmi elrendeltetett, mindig elkövettem mindent, hogy embereimet— akiket
„egész szívemből szeretek —, amennyire egyáltalában lehetséges,
„kíméljem és életüket lehetőleg ne áldozzam fel. Sokszor súlyos
„szemrehányások értek engem, hogy a tüzérségemet túlságosan
„kihasználom és a gyalogságot csak oly alapos és hosszú tüzérségi
„előkészítés után engedem rohamra menni . . . "
„Végre azt kérdem az uraktól, van-e még kételyük vagy
„aggályuk? . . . vagy az-e az ő benyomásuk, hogy Rohrnak nem
„kívánatos az én tervezett állásjavításom? Azon feleletükre, hogy
„most már teljesen meg vannak győződve, mindent belátnak és
„különben tudatják is, hogy a támadás magábanvéve a csoportparancsnoknak is intenciója, és ő is kívánatosnak tartja és csak
„kételyei voltak abban, hogy helyesen van-e bevezetve. Azt mondom
„nekik, hogy a 3. hadseregnél megszoktam mindig teljesen önállóan cselekedni, mert ott csak a nagy általános direktívákat
„kaptam meg, a végrehajtás az én dolgom volt, megszoktam, hogy
„mindent a legalaposabban megfontolok, mielőtt valamit elhatározok ós elrendelek. Ezt jelentsék meg Rohrnak . . . "
„Azt jelentik, hogy Gloger százados, akit tegnap elmozdítottunk állásából, teljesen képtelen még a legkisebb csapatot is
„vezetni. Elhiszem, de ezt előbb kellett volna tudnom."
„Elhatározásom végrehajtatik. Holnap reggel 4 órakor egész
„— lőtávolban levő — tüzérségem a Pal Piccolóra összpontosítva
„rajtaütésszerüleg kezdi meg a tüzelést és mire összetörte az ottani
„olasz csapatokat, fog gyalogságom előnyomulni és a Pal Piccolót
„megszállja. A tüzroham alatt a gyalogság a sziklapartokon felkapaszkodik és az ellenség közelében rohamra készen váija a
„betörés pillanatát. Az Isten nevében föl az első nagyobb rohamra
„az olaszok ellen."

Június 14.
„Reggel 3 órakor törzsemnek egynéhány urával Mauthenen
„át az Eder Alm felé megyek autón és az első útpatkónál lóra„szállok. Hegyi lovacskám, Miéi, melyet feleségem ajándékozott
„nekem még e tavasszal, nagyon otthonosnak érzi magát és frissen
„haladunk a hűvös hajnalban. A Lamprechtnél 21. ágyúsezredemnek
„néhány ágyúját találom. Erdőkön és virágos réteken át ugyanazon
„az úton, melyen már a minap gyalogoltam, meredeken kapaszkodnak lovaink föl. A rétek violaszínüek a temérdek harangvirágtól. Még egy negyedóra járásra vagyunk a Mauthner Alpetól,
„midőn a Polinignek óriási sziklafalai dörögve megszólalnak és az
„első ágyúlövést felhördülve tovább adják. A legjobb ágyúlőtávolban
„a Pal Piccolótól lépünk ki az erdőből a virágborította havasi
„rétre; hogy azonban a tüzet ne vonjuk magunkra, lovainkat
„visszahagyjuk. A többi úr úgyis gyalog jött föl, mert lovaik
„ezt a meredek utat nem vállalták. Csak az én kis Micim,
„meg Eisner-Bubna mezőhegyesi sárgája futott fel könnyedén.
„Míg amazok felértek, Eisnerrel a Pal Piceolót figyelem meg,
„melyen lövedékeink mindsűrübben robbannak. A nagyszerű
„hegység felhőtlen és gyengéden • rózsaszínűek ormai. Keleten egy
„felhőcske mindjobban izzik, mintha egy gyorsan hevülő vasdarab
„volna. A hegyek is fokozatosan pirulnak, bíbor borul rájuk, akár
„csak izzó palástot tenne rájuk a kelő nap. Ahitatteljes hangulat„ban ébred a természet. Ágyúim hevesedő tüzétől a völgyek szüntelenül rengve morajlanak. Két ágyúmnál állok, várva a pillanatot,
„hogy előttük elmehessek, minthogy gyalogutam arra vezet. Gyorsan
„és jól lőnek, robbanásukat a Pal Piccolón látom. Egy pillanatra
„beszüntetik a tüzet s ekkor Zagar ezredessel a virágzó, illatozó
„növényzet között egy taligaúton, mely már a tüzérségnek is használható, sietek a Hinter-Joch felé. Mint régi vadász, az egyszer
„megtett utat megjegyzem magamnak s vezető nélkül odamegyek
»a minapi megfigyelőhöz. Először egy kis kőkunyhóhoz érünk, ott
„találtam a minap az első virágzó havasi rózsát. Ezalatt a lövegtűz
„mindig hevesebben fokozódik és a Pal Piccolo sűrű acélverés alatt
„áll. Már Henneberg csoportjának tüzérsége is tüzel és az összes
„nehéz tarackok. Rettenetes lehet most odafönt, nincs ott hely, hol
„ne volna tűz és füst. A tűzpauzáknál várakozástelin figyelem a
„helyet, hol a roham neki fog iramodni, de ugyanabban a pillanatJózsef főherceg: A világháború. II.
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„ban újra egy tüzhullám jön s újra mindent füsttel borít el. Úgy
„vélem, nemsokára robamérett lehet az ellenség. Az olasz tüzérség
„sem hagyja magát, nagyon erélyesen lövi a Plöcken és Freikofl
„körüli teret."
„Reggel 5 órakor Bátorffy őrnagy támadó csoportja eléri
„a Pal Grande legmagasabb csúcsát. (Op. 918/4. szám.) 6 órakor a
„Pal Piccolo támadócsoport (10-es népfölkelők 372 százada ós a
„61-esek 3 százada) felkapaszkodott a fennsík párkányszerű fokára
„és ott rohamhoz csoportosul." (Op. 918/5. szám.)
„6 óra 35 perckor látok a Pal Piccolo ormán át embereket
„átsurranni, ugyanakkor srapnelljeim gyupontja jóval magasabbra
„száll föl, most bizton áthelyezik tüzüket csapataim közelsége miatt.
„Vagy már megfutamodott az ellenség. Mindenesetre igen jó jel..
„6 óra 40 perckor jelenti Fernengel tábornok, hogy úgy a
„Pal Grande, mint a Pal Piccolo csapataim által rohammal elfoglaltatott. Derék székelyeim rendkívül kitettek magukért!... A fölséges
„virágszőnyegen, az illattal telített levegőben a Hinter-Jochnak
„keleti kúpján vagyok. Itt minden rózsaszínű s beláthatatlan mezőket
„képez a virágzó havasi rózsa."
„Megfigyelem a küzdelem további menetét. Hirtelen sok ezer
„ember távoli kiabálása mind erősbödve halatszik. Hurrá? . . . Nem!...
„Nagy kutyák vad ugatása?... Az ordítás hatalmas zúgássá válik,
„mintha egy gyorsvonat közvetlen közelünkben elrobogna, egy fül„siketítö, az egész hegyet megrázó rettenetes reccsenésben végződik . . .
„Toronymagasságú hatalmas fekete füstfelleg gomolyog fel a völgyt ő l felénk, szekrénynagyságú sziklatömbök repülnek a dörögve
„zengő völgyből föl s ívben zuhannak nagy robajjal a mélységbe.
„Azonnal megismétlődik az ordító zúgás és a nehéz olasz mozsárnak
„második lövése nem messze az elsőtől vágódik be, valamivel
„közelebb van ez hozzánk. Az egész hegytömb megrezzen. Ezentúl
„minden 2—3 percben jön egy ilyen halálos acélszörnyeteg. Egyiket
„látom a Plöcken völgyzárlatba csapódni, látom, hogy a szikla„ tömbök, s földhantok szétforgácsolt deszkák roncsai között, több
„halott magas ívben kirepül."
„Telefonon elrendelem, hogy a Plöcken zárlatból, annak
„parancsnoka vonja ki a megszálló csapatját. Az ellenséges nehéz
„tüzérség csak lője az üres erődítést, csapatainkat így megkíméljük
„a veszteségtől. Ezt megtehetjük, miután a Pal Piccolo már

„kezünkben van, felesleges magát a zárlatot tartani; a kivont
„ védőrség fedezze inkább a plöekeni utat azon a hegyormon,
„melyről géppuskáink hosszantozzák azt."
„Délelőtt 10 órakor a 17. hadosztály parancsnoka jelenti,
„hogy a Pal Piccolót a 10-es népfölkelők 1 és V2 zászlóalja és a
„6l-esek 1 százada elfoglalta, a támadó csoport zöme a lejtőn
„még most kapaszkodik fel. A gerincélt, mely a Pal Piccolo és
„Freikofl között van, az ellenség még tartja." (Op. 918/11. szám.)
Délig már az egész népfölkelő-zászlóalj feljutott, a csoporttartalék (két 6 l-es század) is közeledik az oromhoz. Biztonság
kedvéért a szomszédos keleti csoporttól egy 46-os századot is idevontak tartalékként. (Op. 918/15. szám.)
„Délben saját szememmel látom, hogy a két Pal a mi birtokunkban van, csak a Freikofl és Pal Piccolo közötti hosszú
„nyeregszerű gerincnek egy része van még ellenséges kézen, ott
„legközelebb rohamra indulnak vitéz csapataim. Veszteségeink, hála
„Istennek, csekélyek."
„Délután több jelentés érkezik, hogy az egész gerinc a mienk,
„egy egész olasz zászlóalj megsemmisült, az ellenség teljesen széjjel„lőtt állásaiban temérdek halott. Rettenetes pusztítást vitt véghez
„tüzérségem. 150 olasz foglyot ejtettünk. De ezek szóbeli, nem
„hivatalos hírek és bizonyos fokig tartózkodva veszem őket.
„Bizonyosat majd csak este fogok odalent megtudni."
„Leérkezve, gróf Lodron tartományfőnök jön hozzám és megköszöni a jóleső rendet, a VII. hadtest nagy figyelmességét."
„Az olaszok dél óta délután 6 óráig három ellentámadást
„intéztek a Pal Piccolo visszaszerzésére, de nagy veszteségeket
„szenvedve visszaverettek. Egy negyedik támadás este 6 órakor
„kezdődött s kimeneteléről mindeddig nem tudok semmit sem... Bízom
„azonban és hiszem, hogy ezt is visszaverjük. Későn éjjel jelentik,
„bogy a támadás összeomlott, visszaveretett és az ellenség vissza„ özönlött."
„Este Op. 918/25. számú intézkedésemben figyelmeztettem a
„csoportparancsnokokat, hogy mélyen tagózodjanak; különösen
„vonatkozik ez a 17. hadosztály nyugati alszakaszára. Kikal százados
„tartson szoros kapcsolatot nyugati szomszédjával (az 56. hegyi„ dandár obertilliachi csoportja), mivel jelentések azt mondják, hogy
5*

„ezen alszakasz előtt az ellenség megerősödött. A 17. hadosztálynak
„meghagytam, hogy készítse elő a 46. ezred felváltását, melyet a
„96. ezred fog végrehajtani."
Június

15.

„Éjjel ismételt ellenséges támadásokat vertek vissza csapataim
„a Pal Piccolón. Különben egy kis ágyútűztől eltekintve, mindenütt
„nyugalom van. A határoromnak egy része még mindig ellens é g e s kézben van."
Pal Piccolón a parancsnokságot a 6 l-esek ezredese Teus vette át.
Plöckenből ismét kísérnek be olasz foglyokat, 3 tisztet,
1 zászlóst, 1 orvost és 92 katonát.
„Délelőtt Mauthenben meglátogatom sebesültjeimet; közöttük
„sok olasz van. Egy sebesült 46-os beszéli nekem, hogy egy
„altiszt parancsára ő és több bajtársa visszafutó olaszokra lőttek
„tegnap a Pal Piccolón és örömmel látták őket legurulni, midőn
„azonban a vélt olaszokhoz értek, látták, hogy a saját 10. népfölkelő zászlóalj embereit — kik vitézül előre mentek — lőtték
„agyon; a borzasztó tévedés, melyet a legjobb hiszemben követ„tek el, egészen megtörte őket, hiszen nem sejtették, hogy egy
„saját csapat elibük tolódott."
„Egész nap csak egyes ágyúlövések, és nem kapok előb-ől
„semmiféle hírt, pedig türelmetlenül várom."
Báró Henneberg ezredes (57. hegyidandár) ós Lanzinger
tábornok (34. gyalogdandár) hírszerző osztagai megállapították,
hogy Monte Dimon és Monte Zermula közötti völgyben Stua
Ramaznál egy alpini zászlóalj van, Punta Col di Cretta -0- 1906
sziklás csúcs nyugatra eső lejtőjén lövészfedezékeken dolgozik az
ellenség, szintúgy Cima Yal di Puartis A 1933-on is, melyen körülbelül 2 század van géppuskákkal. (Op. 919/21., 32.)
A 34. gyalogdandár parancsnoka védelmi szakaszának közepét és keleti szárnyát Rosskofl A 2239, Malurch A 1899, Kirschköpfe -Ó- 1367, Brisia <!> 1557 hegyekre, hol idáig csak biztosítócsapatok vannak, előre akarja tolni.
Fernengel tábornok holnap hajnalban Teus ezredes, Herda
alezredes és Putz százados csoportjával támadni akar, hogy a Pal
Piccolo és Freikofl közötti gerincet az ellenségtől teljesen megtisztítsa. (Op. 919/34. szám.)
Gelb altábornagy kérésére a hadtesttartalékból a 6 l-esek
2 századát Fernengel tábornok rendelkezésére bocsátottam.

Június 16.
„Reggel 4 órakor tüzérségem a Freikofl és Pal Piccolo
„közötti ellenséges fészkeket erősen kezdi lőni, szintúgy egy ellenséges üteget, melynek 4 lövege nekünk igen kellemetlen, mert
„hosszantoznak és igen sokat lőnek. Nehéz ütegeim a Plöckenről
„lövik azokat. Egy ellenséges 21 cm-es üteg dühösen lövi a Plöcken
„völgyerődöt, melyet tegnapelőtt újra megigazíttattam az ellenség
„megtévesztésére és üresen hagyattam, úgyhogy a megszálló
„csapat jóval előbbre, a Cellonkofl és a Maschinengewehrnase
„között kitűnően födve, jó állást tart megszállva. Ezen becsapásom
„teljes sikere nagy örömet szerez nekem."
„A támadás intézkedésszerüen megindul a Pal Piccolo ós
„Freikofl közötti gerincre. Egy ellenséges üteg a Plöcken-hágóval
„szembenfekvő Monte di Terzo A 2036 magaslatról hevesen lövi
„a Pal Piccolón levő csapataimat."
A 17. hadosztály jelenti, hogy Pal Piccolo fennsíkjának
karsztos sziklái között az elkeseredett harc egyes küzdelemmé
(kézitusa) fajul el; veszteségeink, sajnos, súlyosak. Június 14-e óta
a Pal Piccolo-csoport 400 főt (közte 100 halott), a Pal Grande
csoport 120 főt (közte 50 halott) veszített.
A mai harcban Herda alezredes csoportja egyedül 160 fő
veszteséget szenvedett (közte 40 halott). (Op. 920/8. szám.)
Reggel 7 órakor a támadás a középen csak lassan halad és
két szárnyán az erős ellentámadások miatt elakadt. Elrendelem,
hogy semmit sem szabad kockáztatni és csak biztosat szabad végrehajtani s a becses emberi életet kímélve dolgozni.
Délfelé a harc megáll, a harci zaj végkép megszűnik.
A Pal Piccolo fennsíkjára (Casra Pal pic. -di sp. és di SO)
az olaszok erős csapatokat toltak fel, úgyhogy a legmagasabb
csúcs (-<J> 1862) felé kezdik magukat előredolgozni.
Fernengel tábornok ezért utasításom szellemében eljárva,
beszünteti a támadást és arra szorítkozik, hogy az elért helyzetet
megtartsa. Ennek biztosítására a 6l-esek még egy századát Eder
Almról felküldötte a Pal Piccolóra. (Op. 920/18. szám.)
A 17. hadosztály megkeresésére elrendelem, hogy holnap
hajnalban a 96. ezred Eder Almra menetel, ott pihenve, az esthomályban a 46. ezredet felváltja.
Lanzinger tábornok tervét ma végrehajtotta, amennyiben védelmi
vonalát tényleg előretolta.
„Balthazár Dezső debreceni református püspök eljött ide, hogy
„a 39-eseket állásukban meglátogassa. Fölmegy, hogy istentiszteletet

„tartson náluk. Elviszi üdvözletemet 50.000 cigarettámmal a 39-esek
„részére."
„Magam pedig vezérkari főnökömmel kocsin Birnbaumon át
„St. Lorenzenre megyek. G-yönyörűszép, helyenként vadregényes
„vidéken visz utunk. Mély szakadékok, magas sziklafalak zúgó
„patakokkal és csendesen nyugvó erdőkkel s a nagy természetnek
„minden kedves, szépséges titkával, melyek illatozva virágozva a
„páfrányok s moha buja zöld csipkés párnái között a vadon
„pompájában csendesen meghúzódva, az örökké szürke dolomit
„sziklaóriások alatt a természet kedvelőjét elbájolják, s néha igen
„meredek utunkat kísérik. Pillangók és szitakötők ragyogva lejtik
„szemfényvesztő táncukat, napsütötte csillogó víztükrök fölött lebegve,
„ el-elkerülve a vígan mormogó vízesések felé."
„Sanct Lorenzenben Kikal százados vár rám és amennyire
„a sziklafalakon lekúszó köd engedi, megmutatja nekem állásait.
„Azt hiszi, hogy a rendelkezésére álló csekély erővel is feltétlenül
„tudja azokat tartani. A Monte Peralba A 2693 sziklaóriása időközönként a felbőkből kinéz. Függőleges partjai, havas szakadékai
„súlyos küzdelmeket láttak saját és ellenséges kisebb osztagok
„között. Derék karintiai fiúk elkergették az ellenséget és ezen óriási
„sziklavárat biztos kezükben tartják. Az olasz eddig ellentámadást
még nem csinált."
„Későn éjjel térek vissza, midőn az erdők szunnyadozva
„álmodnak és kedves kis dalosai régen elhallgattak és csak a szent„jános-bogarak táncolnak, mint lidércek a sötét légben. Kocsim
„körül repülnek a kis fényecskék, majd elfordulva a koromsötét
„erdőbe sietnek táncoló társaik felé. Odébb egy réten áthaladunk,
„hol a virágocskákat az enyhe légáramlat cirógatva lóbálja, míg ők
„csendesen alusznak. Elszundikálok ós félálomban csak néha hallom
„egyik vagy másik kereket kövekbe ütődni . . . Valami enyhén alig
„érezhetően érinti arcomat. Felébredve odanyúlok s egy apró eleven
„lényt fogok meg s elengedem; világítva repül el társaihoz az erdő
„hollósötétét éjszakájába, velük együtt kusza összevisszaságban
„röpködve rajzolja bele aranyos vonalait."
Június

17.

„A Pal Piccolón ma éjjel az olaszok erélyesen támadtak, de
„kemény tusában visszaverettek. A Freikoflon rajtaütött az ellenség;

„súlyos veszteségekkel itt is vissza kellett húzódnia. Ezen alkalommal
„a Pálon állásainkat előbbre toltuk."
„A közelharcban csapataink a kézigránátokat már igen előnyös e n használták."
„ Korán reggel egyedül átgyalogolok Mauthenbe sebesültjeimet
„meglátogatni. Sok derék vitézemet haldokolva találom, mások már
„kiszenvedtek. Mindazok, akik eszméletnél vannak, egy jó szót várnak,
„vagy egy kérést adnak elő, mely mindig ugyanaz: ,Hazámba
„kívánkozom felgyógyulásomig!'... Oly érthető, jogos kérés és
„mégis veszekednem kell ezért a felsőbb hatóságokkal."
„Cima di Sasso-nero -Ó- 2456 sziklái között újból felbukkannak
„ellenséges hegyi ágyúk, melyek elűzésére Passo di Val Inferno
„csoportunktól járőrök előrementek."
Értesítettek, hogy a XI. menetzászlóaljak Oberdrauburgba
érkeznek.
Op. 321/19. számú rendeletemben intézkedtem, hogy a 39.,
96. ezred és a 37./II. zászlóalj századainak állománykiegészítése
után fennmaradó többlet a hadtesttartalék-parancsnoknak, a 39. ezred
és a 34. gyalogdandár századainak állománykiegészítése után fennmaradó fölösleg, valamint a 61. ezredbe nem sorolt menetzászlóalj
a 17. hadosztályparancsnoknak rendelkezésére áll.
„Későn este jön a szomorú hír, hogy az ellenség a Krn-nak
„egy részét elfoglalta. Balogh alezredes, más tisztek, sok legénység
„eltűnt. Hadtestemből kiszakított 20. hadosztályomat érte a balsors.
„Az olasz jelentésekből értesülök, hogy 300 honvédet rajtaütéssel
„megleptek és elfogtak az olaszok."
„A jobb szomszédcsoport (a bajor alpesi hadtest), melynek
„még 3 zászlóalj érintetlen tartaléka van, sürgősen kéri az én
„kerékpáros zászlóaljamnak azonnali kiküldetését Obertilliachra.
„Eisner-Bübna azt javasolja, hogy röviden utasítsam el a kérést.
„En azonban elrendelem, hogy ő a csoportparancsnokságnak erre„ vonatkozó döntését kérje ki előbb. Nagyon jól tudom, miért teszem
„ezt, bár teljesen osztom Eisner-Bubna nézetét, hogy most nem
„nélkülözhetem e zászlóaljat, melyet kizárólagosan egy határozott
„feladatra a Lienzer Klause elzárására kaptam. Én azonban keserű
„tapasztalatokat szereztem ilyen esetekben a felsőbb parancsnokságok
„részéről."

Június

18.

„Még az éjjel megkapom a választ, hogy a kerékpáros-zászlónaljat ne küldjem át, mert régi feladatát köteles teljesíteni. Ezt
„ akartam írásban megkapni. így most nem támadhat zavar. (Op.
„921/21. szám.)"
„Kis lövöldözéseket nem számítva, éjjel teljes nyugalom volt."
„Reggel érkezik a parancs, hogy a 4. Landvvehr-gyalogezred,
„melyet ide vártam és hozzám lett volna parancs szerint beosztva,
„Nagy Pál tábornokhoz tolatik el. Helyette nem kapok semmit,
„sőt még egy zászlóaljat is elvesznek tőlem . . ."
Az említett parancsban ugyanis még az áll, hogy a 13./I.
honvédzászlóaljat mielőbb adjam át a 20. honvédhadosztálynak.
(Op. 922/22. szám.)
- „Nagyon is jól meg tudom ezt érteni, mert nézetem szerint
„az Isonzo-szakasz — különösen Görztől a tengerig — messze
„kimagaslóan a legfontosabb, mert ott mutathat legkönnyebben fel
„az ellenség nagy eredményt, ha szívük célját, Triestet eléri, ami
„pedig nekünk halálos döfés lehetne. Az Isonzónál s méginkább
„a Comeni fennsíkon fog a háborúnak ezen része eldőlni, itt kell
„az ellenségnek és nekünk a döntést kierőszakolni, részükről
„ támadólag, részünkről még hosszú ideig védőleg. A mi támadásunk
„másutt fog dönteni: vagy leharapjuk a tolmeini sarkot — ez
„nézetem szerint könnyebb és biztosabb — vagy az Etsch mentén
„az olasz síkságra törünk be, ez sokkal nehezebb, de hadászatilag
„tán nagyobb hatású megoldás. Egyelőre azonban, ha nem csalódom,
„az Alsó-Isonzo lesz az olasz háború gyújtópontja. Az olaszok,
„úgy látszik, egy nézeten vannak velem, mert főerőiket ott látszanak
„ összpontosítani."
„És úgy érzem, hogy szeretett "VII. hadtestemet is oda fogják
„vinni és a Karszt vagy sírom lesz, vagy ott fogok megőszülni."
Mivel az átadandó 13./I. honvédzászlóalj állásban van, elrendelem, hogy azt a 18./III. zászlóalj váltsa fel; azonfelül a
Promoser Töri alszakaszt a 10-es népfölkelők egy százada erősítse meg.
Ezen intézkedéssel egyidejűleg a csoportparancsnokságokban
változást eszközöltem. Pacor ezredes a 17. hadosztály két nyugati
alszakasza felett (Kikal és Papaczek századosok csoportja) átveszi
a parancsnokságot; erősbítésül a 30. vadászzászlóaljat beosztom
hozzája. Gelb altábornagy parancsnoksága alá a Pacor- és Fernengel-csoport tartozik.

Báró Henneberg (57. hegyidandár) és Lanzinger (34. gyalogdandár) csoportja közvetlenül alám marad rendelve. (Op. 922/5. szám.)
A 46-osok felváltatván, mint hadtesttartalék a Gail-folyó
déli partján fekvő falvakban, Stranig és Weidenburg között helyeztettek el.
„Gyors egymásutánban megérkeznek a menetzászlóaljak.
„Örömmel látom, hogy — különösen a magyarok között — igen
„sokan vannak a sebeikből felgyógyultak. A horvát 96-osok 900
„embere közül csak 76 gyógyult van. A szegedi 46-osok 1.000
„embere közül 500-nál több a gyógyult. A karánsebesi 43-asoknál
„900 közül 250 gyógyult, a debreceni 39-eseknél 1.007 közül 700,
„a temesvári 61-eseknél 1.000 közül 400 gyógyult."
„Szép magyar zászlókkal és zenével menetelnek előttem el
„elsőknek a 39-eseim, viharosan éljenezve; temérdek ismerős kedves
„arcot látok, régen elesetteknek hittek arcát. Sokakat névszerint
„ismerek s mosolyogva örvendünk kölcsönösen a viszontlátásnak."
„Midőn étkezéshez telepszenek le, hozzájuk sietek és úgy a
„tisztekkel, mint a legénységgel örömtelin elbeszélgetek. Boldogan
„térek vissza, hisz több száz halottnak hitt vitézemet egészségesen
„láttam viszont és velük a rettenetes küzdelmek dicső emlékeit
„egész magasztosságukban szemeink elé varázsoltuk és fölújítottuk."
„Mauthenben megint sebesültjeimet — kik között különösen
„sok derék 46-osom van — látogattam meg. Egyetlen örömem e
„gondterhes időkben vitézeimet fölkereshetni, némi vigaszt hozhatni
„nekik és segíteni rajtuk, amennyire tőlem telik."
„Visszatérve nagy postát találok sok jó hírrel hazulról!"
„Károly Ferenc József trónörökös vasárnap jön hozzám, hogy
„hadtestemet meglátogassa. Majd olyan programmot állítok számára
„össze, hogy lehetőleg sokat lásson."
„A 20. honvédhadosztály nagy veszteségek közepette a
„Krnt kénytelen volt kiüríteni és a következő gerincet szállotta
„meg. Sajnos megint a magyarokat küldötték előre."
„Az orosz fronton minden kitűnően áll."
Kötschach, június

19.

„Az olaszok éjjel ismételten megpróbálták a Freikofl-t és a
„Pal Piccolót visszafoglalni, de nem sikerült nekik, nagy veszteségeket szenvedtek és visszaverettek. Egy olasz járőr a Cellonkofl
„tetején befészkelte magát. Egyik nehéz tarackommal néhány

„gránátot vetettem föl, mindjárt az első lövés a kívánt ponton
„csapódott be. Azután egy mászójárőrt küldöttem föl, bogy ezen
„fontos, de úgyszólván elérhetetlen kilátópontot elfoglalja . . . Hogy
„ez csak most történt meg, azért van, mert minden szakértő kijelentette, hogy a Cellonkofl megmászhatatlan. Es most az olaszok
„ülnek f ö n t . . . Egy másik olasz járőr valahogy keresztülbújt
„észrevétlenül a mi biztosítékunkon a Pal Piccolón és állítólag a
„Plöckenen bujkál . . . En azt hiszem, hogy ez valami ijedt legény
„meséjére vezethető vissza . . . Ennekfolytán Gail völgyében nagy
„az izgalom. Odavaló asszonyok és aggastyánok vasvillákkal, seprőkkel, konyhakésekkel vonultak ki, hogy az olaszokat megtámadják. Erélyesen közbe kell lépnem és betiltom e kis vasvillás
„háborút, mert valami szerencsétlenségtől tartok... A nép megnyugtatására egy századot küldtem ki azon paranccsal, hogy
„kutassa fel a vidéket és fogja el az állítólagos járőrt."
„Benyomásom határozottan az, hogy az olaszok itt csak a
„határkörüli legjobb állásokat akarják elfoglalni, hogy azzal hátukat
„és balszárnyukat biztosítsák. Amint ezt biztonságban tudják, teljes
„erővel fognak Triest ellen törekedni, azaz akkor fog az élethalálharc az Alsó-Isonzón megkezdődni. Ezért folyik most a
„szívós, de nem nagyszabású küzdelem a Freikofl és Pal Piccolo
„birtokáért."
„Délután kimegyek, hogy trónörökösünk jövetelére, fogadt a t á s á r a mindent megtegyek. Útközben dicső szegedi bakáim 82
„emberével találkozom. Ez a 8. század, mely pár napja 200 főből
„állott, mind elestek vagy megsebesültek. Ujjongva üdvözölnek
„ engem; de elszorul a szívem és könnyek szöknek szemeimbe,
„midőn ennyire megtizedelve látom legvitézebbjeimet boldog tekint e t t e l pár napi pihenőre sietni. Herda alezredes, mint ideiglenes
„ezredparancsnok jelentkezik. Utána Diendorfer századossal, a
„zászlóaljparancsnokkal beszélek, ki elmondja nekem a Pal Piccolo
„elfoglalásának egész történetét, ama nagy sziklafal megmászását
„az alföldi ezred által."
„Sírtam — mondja ő — midőn láttam, hogy a legerősebb
„ellenséges tűzben mily vitézül küzdötték le e majdnem járhatatlan
„hegy minden nehézségeit; fönt háromoldali kereszttűzbe kerülve
„harcoltak az ellenséges könnyű és nehéz tüzérség rettenetes
„hatását tűrve, ott, hol lehetetlennek látszott, kitartottak és az

„ellenségnek óriási veszteségeket okoztak. Az egyik osztrák nép„ fölkelőszázad már visszavonulóban volt ós csak egy 46-os század
„rántotta előre. Azután, amennyire a pusztító ellenséges tűzben
„lehetett, megerősítették állásaikat és 10 napig ott maradtak az
„ellenségnek minden támadását a legvéresebben visszaverve. Egy
„szakasz 20 lépésre feküdt az ellenségtől, még az élelmet sem
„lehetett odaszállítani, mert az ellenség nehéz tüzével minden
„ilyen kísérletet lehetetlenné tett. Egy alkalommal egy ellenséges
„járőrön rajtaütve lelőtték azt ós a náluk levő néhány konzervet
„meg narancsot elvették tőlük. Vizet csak éjjel lehetett hozni
„az Anger Bach völgyéből, azt is csak kulacsban . . . Szilárdan
„kitartottak ott erős veszteségeik ellenére . . . Egy másik helyen
„egy 20 emberből álló kis osztag egy zászlós parancsnoksága alatt
„messze előrehatolt az ellenség állásaiba és annak erős veszteség e k e t okozott. Ugyanekkor egy ellenséges járőr, egy a mi oldalunkról megközelíthetetlen sziklán befészkelte magát és folyton
„kézigránátokat dobált. Az első a mi zászlósunkat ölte meg s két
„vitézt. A többiek most egy káplár vezetése alatt maradtak odat ö n t és alig kivihető parancsukat: ,az állást feltétlenül tartani'
„hűségesen teljesítve tovább küzdöttek. Mindig újabb bombákat
„dobtak az olaszok, hőseim közül mindtöbben elestek, míg végre
„az 5. napon az utolsó két 46-os fiú is ott lelte hősi halálát! . .
„Elrendeltem, hogy azt a parancsnokot, aki ilyen céltalanul
„feláldozta 20 vitézét, a legszigorúbban vonják felelősségre. Köte„ lessége lett volna azonnal tüzérségi támogatást kérni, mely a
„sziklakúpot föltétlenül kisöpörte volna és akkor jó bakáim azt
„megkerülve, elfoglalhatták volna. Csodálattal telt szomorúsággal
„gondolok dicső hőseimre! . . . Ezt a sziklaormot úgy kell elképzelni, hogy temérdek kis sziklakúpból, sziklafalakból, szakadékokból
„és szaggatott élekből áll ós csak kevés helyen járható. Itt 20—30
„lépésre feküsznek a mieink az ellenségtől, kinek előkészített állásai
„vannak és az erős ellenséges tűzben vagyunk kénytelenek állásainkat kiépíteni és keservesen a sziklába vésni olyan helyeéken is, hogy az ellenséges gyalogsági, lövegtűz minden oldalról
„veri csapataimat. Az ellenség nehéz aknagránátokkal lő, melyek
„néha egész sziklapartokat megindítanak s így egész osztagokat
„eltemetnek. Csúnya világ az, melyet alig lehet elképzelni. Éjjel
„nincs egy pillanatnyi nyugalom sem a folytonos gyalogsági tűz

„és rajtaütések miatt és nem lehet embereimnek megmozdulniok,
„mert azonnal ellenséges golyót kap az, ki csak egy kicsit is
„fölemelkedik. Sok halott hever a két tűzvonal között teljes oszlás„ban, mert nem lehet eltemetni; fullasztó bűzt terjesztenek. Hideg
„konzervjeiket sem tudják megenni embereim a nélkül, hogy a
„hullaszagot vele ne nyelnék . . . "
„Es ők énekelneksbíznak az igazságos Istenben! ,...Eszükbe
„sem jut, hogy csak egy szóval is kérjék felváltásukat, mely bizon y o s időközökre van kilátásba helyezve . . .' De le a kalappal az
„ellenség előtt is, aki bámulatos mászó; és alpini, piemonti és
„financieri csapatai kiválóan vitézek és merészek. Más olasz csapat o k a t eddig nem ismerünk."
„Tisztjeim nagyon jellemző dolgokat beszélnek róluk: Egy
„alpinit körülfognak és el is lógták volna, de midőn töltényei
„elfogytak és látta, hogy már nincs menekvés, saját fejszéjével
„agyonvágta magát. Egy másik, kinek kezei már össze voltak
„kötözve, egy alkalmas pillanatban az előtte menőt a szikla falá„ról letaszítja és miután nincs kilátás arra, hogy megugorhasson —
„leveti magát is a mélységbe, hol mindkettőt halva találják . . .
„Egy alpinit elfogtak s miután kézzel-lábbal védekezett, meg kellett
„őt kötözni. Annak, aki őt elfogta, egyik ujját leharapta, mire
„szájába kendőt dugtak és úgy hagyták, míg el lehet majd — a tüze„lés megszűntével — vinni. Lassacskán a nyelvével kitolta a kendőt
„a szájából és elkezdett torkaszakadtából ordítani, hogy itt csak
„kevés csapat van, csak jöjjenek, csak támadjanak bátran bajtársai!
„Mint az örült, ilgy viselkedett s annyi bajt okozott, hogy az őrség
„alig tudott vele boldogulni."
„Az összes 46-os zászlóaljakat meglátogattam ma és nagy
„keservemre láttam, hogy nagyon megfogyott állományuk, sok
„halottjuk van. Fájdalmasan komor lélekkel távozom, szorongó
„szívvel gondolva arra, hogy a hős magyar faj mennyire ineg„csappan. Ok pedig meleg szeretettel búcsúznak."
„A Freikoflról jelentik, hogy az ellenséges tüzérség nagyon
„kellemetlen és ott ma megint 45 embert vesztettünk s az ellens é g erősbítéseket von magához és közelebb tolódik . . . Azt hiszem,
„hogy támadni fog."
„Freikofl—Pal Piccolo és Pal Grande védelmi szakaszban a
„legnagyobb elővigyázat szükséges, ha azt akarjuk, hogy veszte-

„ségeinket csökkentsük. E térben naponta 60—80 fő veszteséget
„szenvedünk az ellenség gyalogsági-, tüzérségi tüzétől, géppuskáit ó l és kézigránátaitól. Nappal ott mozogni teljesen lehetetlen, a
„csapatoknak élelemmel való ellátása csakis sötétben történhetik.
„Még éjjel sem igen lehet dolgozni az állásban, mert szakadatlan u l tart a lövöldözés."
„Csak úgy változtathatnánk ezen, ha az ellenségtől megtisztíthatnék az ormokat, szakadékokat, csúcsokat és sziklákat,
„de nincs hegyifelszerelésünk és hegyiharcban otthonos csapat u n k — kivévén a 10-es Landsturm-zászlóaljat. Egy zászlóalj a
„cél elérésére pedig kevés."
„Gondoltam már arra is, hogy a védelmet átteszem Polinig
„sziklaóriásra, ekkor azonban a csapatellátás ütközne legyőzhetetl e n akadályokba, mert a Polinigre csak egy öszvérút vezet föl,
„harántösvények egyáltalában nincsenek; míg az Anger Bach völgyében a fedett csapateltolások kelet-nyugati irányban és megfordítva — lehetségesek. A völgyből a Pal Piccolo, Freikofi és
„Pal Grande csúcsokra 5 gyalogösvény vezet fel."
„Nincs más mód, mint a jelenlegi állásban szívósan kitart a n i . bármennyire nehezünkre esik is."
„Elrendelem, hogy a csapatok berendezkedésére itt minden
„technikai harceszközt és anyagot ki kell használni és alkalmazni,
„hogy az állás tartható legyen." (Op. 923/17. szám.)
Június 20.
„Zuhogó eső . . . Az ellenség ma éjjel nagy erővel kétszer
„megtámadta a Freikoflt, de kénytelen volt nagy veszteségekkel
„futva menekülni. Különben csak kisebb ellenséges csapateltolások
„észleltettek. Ezeknek nincs támadó jellegük."
„Mise után Rattendorfra megyek, hogy Károly trónörököst
»várjam. 11 órakor megérkezik. A harangok szólnak, a 43-asok
„zenekara a Gotterhaltét játsza. A trónörökös az arcvonalon végig
„megy és a kitüntetettekkel beszél. Az ezred úgy Károlynak, mint
„nekem egy gyönyörű havasi rózsacsokrot nyújt át, közötte a
„híres Vulfinia virággal, mely kizárólag itt a Gartnerkofl alatt és
„a Himalájában tenyészik. Mikor autón tovább indulunk, a nép
„hazafias tüntetéssel és a 43-asok viharos ,se treaske'-val kísérik
„trónörökösüket. Kirchbach-Tresdorfra megyünk, hol a 39-eseknek

„menetzászlóalja s az ezred küldöttségei, szintúgy a 37-eseké díszfelállításban várnak. Az úton a községi elöljáróság fehérruhás
„leánykákkal áll, szép virágcsokrokkal. Károly örömmel üdvözli
„azon tiszteket és legénységet, kik még az ő zászlóaljparanesnok„sága alatt szolgáltak. Kérésemre 50 vitézségi érmet tűz a legvitézebbek mellére . . . , mindenkihez van egy jó szava."
„Emlékezetes nap marad ez szeretett csapataim részére.
„Trónörökösünknek mindnyájan hálát adunk érte. Az ezrednek
„lelkes tüntetése után a tisztikarral ebédelünk. Azután tovább
„sietünk s látom, hogy magyar csapataim oly meleg fogadása
„Károlyt nagyon meghatotta. Útközben — először életemben —
„van alkalmam Károllyal behatóan és bizalmasan beszélgethetni.
„Eddig alig ismertük egymást. Ma először látok jóságos, szívélyes
„lelkébe és jellemébe bele. Hej, csak legyen meg az erélye mind„azt, amit ma nekem mondott, majd annakidején megvalósítani!
„Boldog lennék, ha annak idején még őtet is hűségesen szolgáinhatnám és ő hallgatna becsületes szavamra . . . De mindenekelőtt
„adja az ég, hogy az én szeretett jó öreg Uram még igen-igen
„soká kormányozhasson. A viharok még csak most kezdik töl„ korbácsolni a tengert, mely a háború után fog csak óriási hullámokat vetni . . . , akkor az 0 bölcsesége, igazságossága és erélye
„az egyedüli, mely a hullámok lecsillapítására képes lesz! . . . J a j
„nekünk, ha akkor már nem az ő keze kormányozná hajónkat."
„Reisachon az út mellett állanak vitéz 46-osaim és viharos
„éljennel fogadják Károlyt, amit ő integetve köszön meg."
„Kötschachon a községi küldöttségek tisztelegnek és én ben mutatom törzsemet. Ezután elkísérem Károlyt Oberdrauburgba,
„hol megbeszéljük holnapi tervemet, a Mauthen Alpéra való
„ kirándulásunkat."
„Állásaim körül nincs semmi újság."
Kötschach, június 21.
„Az olaszok éjjel és korán reggel mindennapi támadásaikat
„megismételték a Freikofl és Pal Piccolo ellen, melyeknek minden„napi eredménye a támadás véres összeomlása, ma is bekövetkez e t t . Erősen megtépázva voltak kénytelenek kiindulási helyzetükbe
„visszamenni. Különben csak lövegharcok és helyenként lassú csa„tározás volt."

„Korán reggel Károly autón ideérkezik, s azonnal tovább
„megyünk Mauthenre, onnét a Lamprechthez, hol a lovak várnak.
„A már máskor leírt úton ma igen nagy kísérettel megyünk föl.
„Ez aggaszt engem, mert ba az egész sereg lovas tovább akar
„velünk jönni a meredek gyepes parton is a Mauthner Alpera,
„illetőleg a Hinter Jochra, akkor a Cellonkoflon levő olasz meg„ figyelő föltétlenül meg fog látni s a gránátok nem fognak soká
„magukra váratni."
„A meredek parton kevés pihenővel vígan felkapaszkodunk.
„Körülöttünk a virágocskák ezreit bólintgatja a szellő és az erdők
„friss gyantaszagát leheli üdén felénk, a kristálytiszta légben lep„kék libennek virágról-virágra, a páfrányokon a hajnali harmat
„ragyog még s a méhek zümmögve szedik a kelyhek édes tarf a l m á t — mindegyikbe belebújva. A madárkák csicseregve hirdet i k boldogságukat vagy bánatukat. Ott olyan jó üde és hűvös
„a lég, s a gondolatok — minden oly békét lélegző apróság által —
„a Mindenható teremtő felé emeltetnek. Nemsokára a havasi rétek e t érjük el. Innét gyalog megyünk a Mauthner Alpe alatt levő
„üteghez. Saját és ellenséges lövegtüzet és lassú gyalogsági csatározást hallani. Károly az egyik löveget állásában megszemléli.
„A többiek előbbre húzattak, de nagy kíséretünk miatt oda nem
„vezethetem őt. A legénységgel is elbeszélget."
„Egy zászlós jelenti, hogy az ütegparancsnok főhadnagy
„nemrég az elől levő ágyúkhoz, a Hinter Joch irányába elment,
„és alighogy az itt közvetlen előttünk levő három vörösfenyőt a
„gyalogúton menve elhagyta, az olaszok srapnelltüzet adtak rá.
„A zászlós kéri, hogyha tovább akarunk menni, akkor más utat
„válasszunk, ne ezt. Epen jókor jött ez a jelentés, erélyesen megf a g y o m a kíséretnek, hogy egyenként, egyik a másiktól legalább
„50 lépés távolságban kövessenek engem... Egy másik gyalog„útra térek a tüzérrel, ki vezet. A Mauthner Alpénak legmagasabb
„csúcsára (A 1782) megyünk. A havasi rózsák rózsaszín selyemszőnyege átszőve a fehér liliomok ezreinek finom rajzával borítja
„az egész havasi mezőséget, iíjú színpompájával elragadtatva bennünket. Mögötte megdermedt némaságukban, hóba és jégbe burk o l v a merednek égnek a szürke sziklacsúcsok. Egy tündérvilági
„mesetáj, mely ragyogó nyári pompájában mosolyogva ölelkezik a
„felhőtlen kék ég végtelenével. Dörögve gördül a bömbölő ágyúk

„visszhangja a völgyeken végig, s a háború réme a szépséges
„természet benyomását kioltja lelkemben. Itt a halál az úr, ez
„irgalmat nem ismerve lekaszálja az emberi életnek temérdek szép,
„reményteli fakadd virágát. Előre felszaladok a csúcsra, midőn
„fejemet kidugom, gránát suhogását és robbanását hallom. Intek
„Károlynak, hogy fekve kússzon fel hozzám. Megteszi. Itt meg,,magyarázom neki a helyzetet a Plöcken tájékán, megmutatom
„állásainkat a Pal Piccolon, az olaszokat a Cellonkoflon, a mi
„járőreinket a Grüne Schneiden; megfigyeljük, mint lövik az
„olaszok a Plöcken környékét nehéz tüzérségükkel és halljuk nehéz
„gránátjaikat zúgva jönni s oda bevágődni. Erre az én tüzérségem
„is elkezdi a tüzelést. Tovább a Hinter Jochra, rendes megfigyelő
„állásomra nem engedem Károlyt, mert épen lövik és én felelős
„vagyok azért, hogy a trónörökösnek baja itt nálam ne történjék.
„Egészen más az, ha én vagyok ott, én nem vagyok trónörökös
„és másrészt, mint parancsnoknak kötelességem előre menni."
„Nemsokára lefelé indulunk. Ketten előremegyünk és igen
„komoly politikai dolgokról beszélünk, melyeket még naplómban
„sem merek megörökíteni. Mindjobban érzem és megnyugvással
„veszem tudomásul, hogy nagy jóakarattal viseltetik a magyarság
„iránt, melyet fel akar virágoztatni."
„Mauthenben csapataim küldöttségei várnak, ezenkívül a
„tartalékban levő 6l-es zászlóalj és néhány népfölkelőszázad. Az
„összes harangok ünnepélyesen megszólalnak — a harangok,
„melyek a háborúban elnémultak, — daluk hangulatosan lélekemelő . . . Polgári küldöttségek is vannak, fehérruhás leánykák
„havasi rózsa- és gyopárcsokorral. Szép és ünnepélyes a fogadtatás.
„Sok vitézem kap vitézségi érmet, közöttük hős székelyeim.
„Egyikük azon kérést adja elő, hogy repülő akarna lenni, akkor
„sok hőstettet hajtana végre . . . Károly kérdőleg néz rám, mire
„odalépek és a szelíd mosolyú András János káplárt megkérdem,
„hogy eleget tanult-e ? ért-e valamit a motorhoz ? — azt feleli,
„hogy igen, mert motoroknál volt azelőtt is alkalmazva. Megf a g y o m neki, hogy kérését a kihallgatásnál adja elő, de csak
„akkor, ha egészen biztos abban, hogy megfelelhet, különben le
„fog zuhanni és agyon fogja magát ütni. Bajtársai és a tisztek
„nagy mulatságára azt feleli: ,Az sem volna olyan nagy szerencsétlenség!' "

„Innét még egy pillanatra a sebesültekhez megyünk. Itt
„komor a hangulat, mert a halál nyitott szárnyakkal lebeg a vér„és genyszaggal telített helyiségekben; sokan haláltusában fekszenek
„és a pillanatokra tán elfelejtett tragédia megint egész nagyságában
„áll előttem."
„Délután Reisachra megyünk, hol büszkeségem, a 46-osok
„állanak. Forró a lég és zivatar lebeg a napsugárfütötte fülledt
„tájon. Messze a Carni-alpesek legmagasabb ormán heves tűzharc
„és a robbanó lövedékek füstfelhőit látjuk keletkezni és elenyészni.
„Ez 39-eseimnél van, az Isten oltalmazza meg szeretett fiaimat."
„Károly az ezred arcvonalán végig lép, sokakkal beszél.
„Ezalatt pár ember a nagy hőségtől elájul."
„Lélekemelő pillanat volt, midőn kérésemre 115 vitézemet
„felékesíti a vitézségi érmekkel és mindegyikhez egy szívélyes szót
„keres. Tót Péter káplárt, kit már régebben ismerek, mint kiváló
„vitézt, most, midőn a nagyezüst vitézségi érmet kapta, megk é r d e m , hogyan megy a mászás a vad sziklahegységekben? Me„legen felel: ,Bizony nehezen! nagyon nehezen megy; de ha a
„Fenséges úr parancsolja, úgy még az égre is felkapaszkodunk!'"
„Példát vehetnének az otthon kényelemben dőzsölök ettől a
„nagyszerű lélektől."
„Egyiknek Károly azt mondja: ,Remélem fiam, ezentúl is
„ilyen jól fogod dolgodat végezni és bajtársaidnak oly fényes példát
„adni!' Hűségesen ránéz és könnyekkel szemében felel: ,Igenis,
„Fenséges Uram, mindhalálig!' Mindkettőnknek könny szökött
„szemébe, mert ezen emberek szava, kik folyton a halállal néznek
„farkasszemet, olyan szent, mint egy angyal szava. Ha állásba
„megy, az az érzés honol szívében, hogy: ,talán ma ütött az én
„ órám!' Megy és csodálatos bátorsággal tekint halálának órája elé
„és midőn meghatva kezet nyújtok neki, azt mondja átszellemült
„mosollyal ajkán: ,Ugy lesz, ahogy a jó Isten akarja, szeretett
„Fenséges Uram! Talán már holnap odatúl l e s z e k ! ' . . . És a
„martirok égi mosolya ül becsületes arcán . . . És ilyen a legtöbb
„magyar. Én is őbennük lelem erőmet . . . "
„Két órai tartózkodás után elhagyjuk a 46. ezredet... Látom,
„hogy nemcsak én, aki e háború sok rémséges óráját élem át
„velük és mind a sok dicső s mégis oly borzasztó küzdelmek véres
„lidérce tükröződik lelkembe, mondom, nemcsak én vagyok mélyen
József főherceg: A világháború. I I .
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„meghatva, de Károly is egészen ellágyult . . . Most nem akarok
„beszélni, és ő is h a l l g a t . . . "
„Midőn már a harmadik falu határán is túl járunk, szólal
„meg és hangosan fejezi ki gondolatát: ,Csodálatos emberek és
„ezredek! Igazad volt, midőn azt mondtad — emlékszel, egy évvel
„ezelőtt volt — hogy jobb nép a világon nincs, mint a magyar!'...
„És most 11 hónapi háború után — felelek én — ismétlem, mert
„most még erősebb a meggyőződésem: ,Ez egy istenáldotta nép,
„mely csakis a legjobbat érdemli meg!' "
„Dellachon a hadosztálylovasságot nézi meg Károly. A 7-es
„huszárok nagy lelkesedéssel üdvözlik őt. Közöttük van hős járőrparancsnokom, Major István szakaszvezető, az aszódi fiú, kit
„külön bemutatok Károlynak s ő meleg szavakkal köszöni meg
„derekasságát."
„Károlynál Oberdrauburgban vacsorázom s azután igen szívélyesen búcsút véve, visszasietek Kötschachra és reménylem, hogy
„ő az én szeretett hadtestemet jó emlékezetében fogja megtartani."
Június

22.

„Éjjel erős mozgás a Freikofl körül és nagyon erős ellen„ séges lövegtüz. A 39-esek állását is hevesen lövik. Egy esetleges
„támadás elhárítására minden előkészületet megtettünk."
„Délfelé jelentik, hogy az olaszok éjjel újra támadtak, de
„visszaverték őket."
„A seregcsoportparancsnokságnak jelentem, hogy a határ
„biztos megtartása érdekében szükségem van a Promos -C> 2195
„elfoglalására, mert ameddig az ellenséges kézen van, addig igen
„sok veszteséget okoz nekünk, ezért egy napra szükségem van
„egy 30'5 cm-es mozsárra."
„Egész nap lövegtüz. A plöckeni müútat nehéz gránátokkal
„lövik."
„Este értesülök arról,hogy 2.hadseregünk Lemberget elfoglalta."
„Az olaszok a Plöcken táján nagyobb támadásra készülnek."
„Jelentés érkezik ugyanis, hogy az olaszok Freikotilal szem„ben 5 új géppuskát helyeztek el állásaikban és Freikoflt egész
„napon nehéz tüzérséggel lőtték."
A seregcsoportparancsnokságnak Op. 926/9. szám alatt jelentettem a Pal Piccolo—Freikofl—Pal Grande szakaszban álló csapataim rendkívül nehéz helyzetét.

Június

23.

„Az olaszok messzehordó lövegeikkel a Gail völgyébe belőnek
„ és mindközelebb jönnek gránátjaikkal Kötschachhoz. Ma Würmlachot
„lőtték, úgyhogy onnan a 46-osokat ki kellett lakoltatni."
„A 46-osokat a 43-asokkal akarom kicserélni, nehogy min„dig a 46-osok vérezzenek, míg a másik ezi'ed majdnem teljesen
„nyugodt helyen van. Erre azonban kellő előkészületeket kell
„tennem."
„Ma éjjel, midőn a hír Lemberg elfoglalásáról elterjedt,
„gyalogságom nagy éljenzésbe, ,hoch', ,áivio', ,setreaske' kiabálásba
„tört ki, tüzérségem valamennyi ágyúsütege pedig 21 lövést adott
„le az ellenséges állásokra. Az ellenség azon hitben, hogy támadás
„és roham jön, kiugrált állásaiból, hogy szuronnyal fogadjon bennünket, erre gyalogságom elárasztotta gépfegyver- és puskatűzzel;
„az ellenség nagy veszteségeket szenvedett."
„Délelőtt 8 órakor autón az Eder Almhoz megyek, hol a
„82-es századot akarom meglátogatni. Egyiket már fölrendelték az
„állásba, a másikat még ott találom. A legjobb kedvben vannak.
„Lux százados zászlóaljparancsnokot magamhoz hivatom és ő elkísér
„engem az úton, az oly sokat lőtt Plöcken táborhoz, mert tájékozódni akarok, hogy az utánszállítás és a menetelő csapatok
„érdekében mit lehetne tenni, hogy a Mauthen és Plöcken között
„a közlekedés ne kerüljön annyi veszteségekbe. A sokat lőtt út a
„Valentin Bach balpartja fölött vezet és vele szemben a régi
„velencei út, mely azonban teljesen be van dőlve s helyenként le
„is csúszott. Ezt nem lövik. Ennélfogva eltökéltem magam, hogy
„ezt rendbehozatom és a műutat egyelőre elzáratom."
„Az olasz állást látjuk a Grüne Schneidon a Cellonkofl alatt
„és mozgást is észlelünk."
„A tábor előtti utolsó kanyarulatig megyek, ott egészség„ ügyi katonák 6 súlyosan sebesültet hoznak; kettő már haláltusában van. Kissé odébb közvetlenül az út mellett két kimúlt
„ló hever. Csúnyán széjjel vannak tépve, vérük bugyborékolva
„patakzik sebeikből. Mellettük két katona dolgozik, alig ökölnagy„ságú hűsdarabokat szednek össze, melyek mindenfelé a frissen felszakított talajjal teleszórt páfrányokon s a véres mohán fekszenek.
„Kérdésemre, hogy tulajdonképen mit csinálnak, megindultan felel„nek: 5 perccel ezelőtt 4 bajtársuk egy nehéz gránát által széj6*

„jeltépetett és 6 megsebesült és most a maradványokat szedik
„össze, bogy sírba tehessék."
„Még a táborba megyek s azután egy ideig még figyelek
„de úgyszólván semmitsem látni. Míg ott voltam, véletlenül nem
„lőttek az olaszok. Annál erősebben az Anger Bach árkába, s mi
„csak a közelgő 21-es gránátok bőgését halljuk s lent a völgyben
„nagy robbanásuk dörgő visszhangját."
„Miután az újonnan építendő út vonalát körülbelül emlékezetembe véstem, visszamegyünk az Eder Almhoz. Ott az
„elmenekült vendéglős szép leánya üdvözöl engem, a hős leány,
„aki mint egyetlen maradt ott vissza és az ellenséges tűzben
„tovább folytatja korcsmárosi teendőit."
„Kötschachon találom a hivatalos jelentést, mai éjjeli rajtaütésünkről. Midőn Lemberg bevételét ünnepelték és lövegeim pár
„percig lőtték az ellenséget, az kilépett állásaiból és e mellett
„nagy veszteségeket szenvedett és azon hitben, hogy mi támadunk,
„ellentámadást csinált a Kleine Palra, hol sok halottat és sebesültet
„visszahagyva kénytelen volt menekülni."
„A seregcsoportparancsnokságtól azonban kemény orrot
„kapunk azért, hogy tüzérségem ily hasztalanul ,látszólag a had„ testparancsnokság rendeletére' elpocsékolja lőszerét. Úgy látszik,
„ odafönt azt hiszik, hogy mi csak a levegőbe lőttünk! Pedig rajtaütésünk kitűnően sikerült."
„Sok gondot okoz nekem a Grüne Schneiden ülő ellenség,
„kit mindmáig nem tudtunk elkergetni. Alig marad más hátra
„mint az, hogy a Kellerwandon megkerüljük, de ehhez a sziklakaiba lépcsőket kell vésni, vaskampókat a sziklába ereszteni,
„mászóköteleket alkalmazni. Sajnos, ezt lárma nélkül nem lehet
„megcsinálni és sok időbe kerül. Mit fog ezalatt az ottani ellenség
„csinálni? . . . T á n ugyanazt a másik oldalon?..."
Június

24.

„Lövegtűztől eltekintve, semmi újság. A tegnapi balsiker
„után az olaszok csendesek. Pedig azt hittem, hogy épen ma
„Cuztozza napján fognak kellemetlenkedni..."
„Délután Mauthenre sétálok. Ott egy 46-os zászlóaljat találok
„felriasztva, ugyanekkor egy automobil jön értem, melyen sietve
„Kötschachra visznek el, hol leverten olvasom a parancsot, hogy

„3 ágyúsütegem és a 46. ezredem azonnal Oberdrauburgba meneteljen, honnét elviszik vasúton..., hadtestem kötelékéből kilép.
„(Op. 923/16. szám.)"
„Keserves azt látni, hogy hogyan hordják, tépik széjjel az
„én hős hadtestemet. Hős 46-osaimat sajnálom, kikkel annyira
„összenőttem ! . . . Isten veletek dicső fiaim, hü és megingathatatlan
„szeretettel és hálával gondolok mindenkor reátok és zárlak szívembe
„ameddig az dobog. Kötschachon táboroznak és pihennek egy óráig
„s én közéjük megyek, mert még ez egyszer látni akarom hü
„vitézeimet... Azután még két zászlóalj átvonulását várom be,
„melyek éjjel jöhetnek csak itt keresztül."
„A csodálatosan szép holdvilágban föl-alá járkálok. Ellenséges gránátok a magas hegyek fölött, ívben suhogva jönnek.
„Würmlachon és környékén látom villogni őket. Dörgő robajjal fut
„hangjuk a csendesen szunnyadó völgyben tova s a távoli fenyvesekbe menekülve hal el. Kiabálást hallok s a harangok megkondulnak, siránkozó hangjuk szerencsétlenséget jelez, a csendes
„éj megelevenedik s az égre pir száll..., a kigyulladt helységen
„hatalmas lángok táncolnak, az enyhe szellőtől ringatva magasra
„csapnak s a nehéz füst vastag gomolyokban hömpölyög föl az
„erdős partokra... A gránátok folytonosan jönnek s az égő falut
„mindjobban meggyújtják. A tűzvésznek imbolygó pirja s a holdnak
„fénye ijesztő halvány világgá vegyülnek, mely sápadt mint a
„halál. A homályosan megvilágított falakon a bókolgató árnyak
„kísérteties boszorkánytáncot lejtenek... Itt jönnek szeretett 46-osaim.
„Egy ház sarkánál, az árnyékban állok, hogy fárasztó menetük
„alatt a feszes fővetést ne kelljen csinálniok . . . A tisztek mellett e m ellovagolnak, egyik sem beszél, csak lovaik patkói kelepelnek
„a kövezeten. A lángoktól piros éjjel csendjében a fület sértve
„rikácsol e hang. A legénység oszlopának nehéz léptei közelednek.
„Midőn éle hozzám ér, egy szépen dekorált altiszt bajtársához
„szól: ,Mondom, hogy még éjfélkor is ki fog jönni a mi Fensé„ges Atyánk !' . . . Meg is lát engem, ki a saroknak támaszkodva
„nézem őket. Sapkáját lekapja és elkiáltja magát: ,Itt is v a n ! . . .
„Éljen a mi szeretett Fenséges Atyánk!' . . . Előlépek az árnyékt ó l és a hold az arcomba süt. Kitör a fiúk szívéből a lelkesedés és szomorúság: ,Éljen és Isten vezesse!' Kezeimmel
„integetek, de felelni nem tudok. Az éljen és az olasz gránátok

„reccsenése hangzik, míg a három zászlóalj elvonul előttem. Elől
„egy csodálatosan szép dalt énekelnek s mint ima visszhangzik
„az a magas hegyekről. Hej, hol vannak ifjúságom évei, midőn
„úgy szerettem e dalt énekelni. Es ifjúságom szép napjai, a tűzkésztől piros, rémteli éjszakán elvonulnak lelkem előtt . . . Es ők?
„. . . Ezek itt, akik 7 hónapig közös szenvedések és rettenetes
„harcok után lelkemhez nőttek, most elmenetelnek az ismeretlen,
„véres homályba . . . Fájdalmasan visszhangzik énekük lelkemben:
„ ,Tied vagyok hazám . ..' s mindhalkabban zengi a visszhang:
„,Oltár a képed . . . ' s csendesebben szunnyad a sötétülő éjjel. . .
„Még soká állok ott a saroknál s a homályosan derengő távolba
„nézek, mintha csak arra várnék, hogy tán visszajönnek vitézeim...,
„hős 46-osaim . . . Jó, hogy a tűz kialvóban van s a hold a hegyek
„mögé vonul, mert máskép látnák, hogy a kemény katonának képe
„nedves és arcán egy harmatcsepp ragyog. Az Isten oltalmazzon meg
„benneteket, hős fiaim ! . . . Élesen kondul a toronyóra..., éjfélt üt."
A 46. ezred elvonulásával nincs hadtesttartalékom. Nem marad
más hátra, mint az egyes csapatokból valamit elcsipegetni, így új
hadtesttartalékomat következőképen állítom össze:
A 39. ezred a menetzászlóalj besorolása után a fölöslegként
megmaradottakból két új századot alakít.
Lanzinger tábornok szakaszát nyugatra a Straniger Sp. A 1823
magaslatig megnyújtja. Miután báró Henneberg ezredes szakasza
így megrövidül, az állásból a 37./II. zászlóaljat kivonja és egyelőre
St. Dánielre küldi a Gail völgyébe. (Op. 926/18. szám.)
A Lienzben levő kerékpáros-zászlóaljat a Gail völgyébe rendelem Reisachra, mivel tudomásomra jutott, hogy a jobb szomszédos csoportnál Obertilliachba és Kartitschba tartalékként egy
zászlóalj érkezett a bajor Leibregimentből. (Op. 928/42. szám.)
Ilyenformán két és fél .zászlóaljnyi tartalékom lesz.
A seregcsoportparancsnokság értesít, hogy a 18. számú
30"5 cm-es mozsárüteg felét rendelkezésemre bocsátja és hogy a
Hermagorban levő Gössmann tábornok dandárát is parancsnokságom alá helyezi. (Op. 928/32., 40. szám.)
Rohr intézkedését nyilván a június 22-én megtett Op. 926/9.
számú jelentésemnek köszönhetem, melyben ecseteltem a Pal Piccolo,
Freikofl és Pal Grande magaslatokon levő csapataim nehéz helyzetét.
Június 25.
„Ma föltűnő csend van. Csak elvétve egy-egy ágyúlövés."
Mivel Gössmann tábornok más beosztást kapott, a 183. gyalogdandár vezetésével Pollak ezredest bíztam meg és a csoportot

Lanzinger tábornok parancsnoksága alá rendeltem. (Op. 929/11.
szám.)
Miután Lienzben csak a 17-es Standsebützen-zászlóalj marad,
meghagytam, hogy a Nikolsdorfon levő menetzászlóaljakból Bátorffy
őrnagy egy zászlóaljat Lienzben helyezzen el. (Op. 929/10. szám.)
„Rohrnak írok, hogy adja nekem vissza a 46. ezredet, mely
„a 39-el csapataim magvát képezi és vegye el helyette a 30.
„vadászzászlóaljat és a 18./III. zászlóaljat s valamely más, hadtestemhez nem tartozó csoportot. Vájjon meg fogják-e tenni ? . . .
„Alig hiszem! A csapatot csak papírra rajzolt kis négyzetnek
„tekintik és nem ismerik az erkölcsi kapcsokat. Ezzel nem Rohrt
„értem, mert épen ő neki van melegen érző katonaszíve. Most, hogy
„hadtestem egyike a legjobbaknak..., most széjjeltépik."
„Egy járőröm, egy csendőrőrmester vezetése alatt megmászta
„a Cellonkoflt. De nem azt a csúcsot, melyen az olaszok vannak,
„hanem a mellette levőt."
„Délután Lienzre megyek autón a kerékpáros-zászlóaljat
„meglátogatni; látni akarom, még mielőtt Reisachra megy. Nör„sachban egynéhány 46-ost láttam állani, ebből arra következtett e m , hogy egy zászlóalj ott várja be vasútra szállását."
„A lienzi dolomitok teljesen felhőtlenek, s mégis ma olyan
„komorak és ridegek, akárcsak gyászolnának. Nikolsdorfban Bátorffy
„őrnagy jelentkezik, akinek a lienzi szakasz parancsnokságát adtam
„át, a menetzászlóaljak parancsnokságán kívül. Megbeszéljük vele
„a történendőket. Az ottani terepszakaszt, mely parancsnokságom
„alá tartozik, a tiroli Standschützenek tartják; most már egészen
„egyedül lesznek, mert a kerékpáros-zászlóaljat kénytelen vagyok
„kivonni, hogy egy mozgó tartalékom legyen 46-osaim helyett.
„Valóban siralmas, amit az én hős hadtestemből csináltak! A szélr ó z s a minden irányába széjjelhordták."
„Lienzen a kerékpáros-zászlóalj parancsnoka, Schönner őrnagy
„és a hegymászótanfolyam parancsnoka jelentkezik nálam. Ezt a
„tanfolyamot alföldi vitézeim részére alakítottam. Utóbbitól — mert
„Fernengel tábornok mindig jajgat a magyarok járatlansága' miatt
„a magas hegységben — megkérdezem, hogy a mászást illetőleg
„hogyan van megelégedve a különféle vidékről származókkal? . . .
„Azt feleli: ,A különbség a nem iskolázott, de hegyi felszereléssel
„ellátott karintiaiak, tiroliak és a magyarok között az, hogy a
„magyarok épen olyan ügyesek, mint a hegyvidéki emberek, csak-

„hogy ők sokkal sebesebben másznak, mint a hegyilakdk. A ma„gyarok között a legtöbb mentes a szédüléstől. . . .'"
„Alapos tájékozódás után visszaindulok Kötscbachra. Nör„ sachon Diendorfer zászlóalja, 46-osaim, sorfalat állanak az országút
„két oldalán, egyik kezükben a sapka, a másikban egy virágocska,
„kerti, havasi virágok úgy, ahogy hamarjában találták. ,Isten
„veled szeretett Atyánk! Éljen a mi Fenséges Urunk!' kiáltással
„ mindegyik virágocskáját automobilomba dobta. Nemsokára tele
„lett. Megállítom gépemet és megköszönöm szeretetteljes figyel„műket és azon szavakkal: ,Isten áldjon és oltalmazzon meg ben„neteket, szeretett fiaim!' tovább folytatom utamat a búcsút
„integető vitézeim virágocskáit összeszedve. E virágok többet érnek
„nekem, kedvesebbek s több örömet szereznek, mint bármely kitüntetés. Mert ezeket a tiszta szeretet és ragaszkodás adta, mely
„bennünket 7 súlyos, viharterhes s mégis oly dicső hónap óta
„elválaszthatatlanul összeforrasztott, s mely nem múlhat el többé.
„E lelki kötelék legszebb jutalma munkámnak."
Június

26.

„Olyan csend van, amilyent a háborúban még alig tapasz„taltam. Egy lehallgatott olasz jelentésből látom, ők tudják, hogy
„a Freikoflen az oly hősiesen küzdő 46-osokat a 96-osok vál„tották fel. Ez még nagyobb óvatosságra int, mert ahogyan mi
„vezetékkapcsolás nélkül hallgatjuk ki telefonjelentéseiket, ők is
„megteszik azt. Inductio az egész . . . "
„Hermagoron ma szállt le a vonatról a ,kövér Berta' és
„működését a legközelebb meg fogja kezdeni. Nem lesz nagy
„örömük az olaszoknak az ő robbanó acélcsókjaiban!"
„A 30"5 cm-es mozsarakat arra fogom felhasználni, hogy
„a Hoher Trieb -Ó- 2197 és a Promos -Ö- 2195 magaslatok ellen
„intézendő vállalatomat kiadósan támogassák. A gyalogság és
„tüzérség összműködésének szabályozására útmutatásomat Op. 930/6.
„szám alatt ma kiadtam, melynek alapján mindent alaposan és
„részletesen elő kell készíteni."
„Délután 2 órakor Oberdrauburgon át Ottingbe megyek.
„Ott a 46. ezred Putz századának vitézségi érmeket adok s meleg
„szavakban búcsúzom vitézeimtől. Onnét Nörsachra megyek, ahol
„Diendorfer zászlóaljánál 46-osaimnak 95 vitézségi érmet adok

„lelkes beszéd kíséretében. Végül Potscblingben Hedrich zászlóbaljától búcsúzom. Azután hős katonáim viharos ovációi között
„virágesőben üres lélekkel, mintha temetésről jönnék, vagy családomtól kellett volna megválnom, visszamegyek. Diendorfer beszélni
„akar, de sírva fakad és csak annyit tudott kimondani: ,Isten
„éltesse szeretett Fenséges urunkat!' Sok napbarnította derék
„arcon könny gördült le."
„A 46-osokat ma este és éjjel vasúton Villachra szállítják."
(Op. 930/3. szám.)
„Pacor ezredes szakaszában az 57./III. zászlóalj már egy
„hónapja van az első védelmi vonalban, azért elrendelem, hogy a
„zászlóaljat a 30-as vadászok váltsák fel."
„Az 57./III. zászlóaljat, mint tartalékot Birnbaumban és
„Liesingben helyeztetem el. Este jelentik, hogy az olaszok a
„Plöcken-hágótól nyugatra levő sziklakatlanban a Casra Collinetta
„d. Sp. nevű havasi kunyhónál hegyiágyúkat állítottak fel, melyek
„a PalPiccolón levő csapataink oldala,részben háta ellen is hatnak."
Június

27.

„Éjjel csak egyes lövések, különben nyugalom."
„Ma tarackjaim tüz alá vették a Casra Collinetta d. Sp.-nál
„megállapított olasz hegyiüteget."
„Lienzen és a csodaszép Lienzer Klausen át Kartitschra
„megyek, hol Henrik bajor herceget látogatom meg, akinél ebédelek és egy kedves órát töltök a bajor Leibregimenthez tartozó
„zászlóaljának tisztikarával. Eszembe jut, hogy feleségem mint
„leányka mennyit táncolt ezen ezred tisztjeivel."
Arcvonalomon semmi újság. Előkészítjük támadásunkat a
Promosra. Most állítják fel nehéz mozsaraimat.
Nagy gondot okoz nekem, hogy a 46. ezredet elvették tőlem.
Mivel váltsam fel a Pal Piccolo—Freikofl—Pal Grande magaslatokon álló csapataimat, melyek az ellenséges tüzérségi tűztől annyit
szenvednek? Pedig kell, hogy némi pihenőhöz juttassam őket.
Gelb altábornagyot értesítem, hogy az 57./II1., 37./II. zászlóaljat és a 4. Landwehr-ezred menetzászlóalját felváltásra igénybe
veheti; de a felváltás után Pacor tartalékaként Birnbaumon, és
részemre Mauthenben hadtesttartalékként egy-egy zászlóaljat helyezzen el. (Op. 931/1. szám.)
A hermagori csoportból (183. gyalogdandár) a 150-es Laiidsturm-zászlóaljat a 10-es Landsturm-zászlóaljjal össze akarom

olvasztani. A 10-es Lanasturm-zászlóalj csapataim között az egyedüli, mely magas hegységben otthonos és teljes hegyifelszerelése
van; állománya a folytonos harcban 500 főre csökkent. Mindkét
zászlóalj Stájerországbeli. Az egyesítés után a hadiállományra hozott
10-es Landsturm-zászlóaljjal kívánom a promosi vállalatot végrehajtani.
A 150-es Landsturm-zászlőalj helyett a 183. gyalogdandárnak
a kerékpáros-zászlóaljat adhatnám le, minthogy a magas hegységben alkalmazni úgysem tudom.
A lienzi 17-es Standschützen-zászlóaljat szeretném onnan
elvonni és Pacor rendelkezésére bocsátani, hogy ezt felváltásra
használhassa föl.
Op. 931/21. szám alatt kértem a seregcsoportparancsnokságot, hogy adja meg minderre beleegyezését.
„Szegény honvédjeim a Krn 2.000 méternél magasabb ormain
„egészen betegek a nélkülözésektől. A tisztek teljesen kidőlnek.
„A hadosztályt fel kell váltani. Tán azért kellett a 46-osaimat
„elvinni. Megígérték nekem, hogy hamarost visszakapom őket. . .
„Majd ha teljesen össze lesznek morzsolva, mint salakot fogják
„visszaadni ? . .
Június 28.
„A tegnap későn este kapott jelentések szerint az ellenséges
„nehéz tüzérség különböző állásainkat erősen lőtte s mi veszteséged e t szenvedtünk. Majd javul a helyzet, amikor a ,kövér Berta'
„s a ,pajkos Jancsi' (két 30"5 cm-es mozsár) megkezdik műkö„désüket. Korner tüzér alezredes holnap kezdi meg a terepszemlét,
„mely ezek részére szükséges. Már eddig is kiváló előterjesztésed e t tett."
„Ma van egy éve, hogy Ferenc Ferdinándot meggyilkolták.
„En összes szabad tisztjeimmel nagy requiemen voltam."
„A nap lassan, mondhatnám vontatva múlik s én nem igen
„tudom, mibe fogjak. Zuhog az eső és teljesen átláthatatlan köd
„van. Odakint a tűzvonalban tökéletes a csend. A háborúban ma
„először unatkozom; nincs türelmem az olvasáshoz, rosszul is
„vagyok s lázam van. Nem akarok s nem leszek beteg, mert végig
„akarom küzdeni e háborút, ha olasz golyó nem oltja ki életemet.
„Nem fekszem le, bármi legyen is, és szent kötelmemet minden
„körülmények között teljesíteni fogom."
„Az ellenség délután egész arcvonalamon élénk eltolásokat
„végzett, sokat mozgolódott, főképen Henneberg csoportja előtt.

„Azt a benyomást teszi, hogy támadásra készül s mégis egyelőre
„nem hiszek ebben, mert meggyőződésem az, hogy mi itt az arcvonalnak nem í'ontos, azaz a harctér mellékes részén vagyunk.
„Itt az olasz legföljebb állásait fogja javítani. Tirolban oldala biz„tosítására már erélyesebben fog szorítani és az Isonzón erejét a
„legnagyobb csapásra fogja felhasználni . . . Itt most már meg is
„próbálhatná, nem bánnám . .
„Rohr a tegnapi javaslatomhoz nem járult teljes egészében
„hozzá. Azt megengedte, hogy a kerékpáros-zászlóaljat Hermagorba
„áthelyezhetem, de a 150-es és 10-es Landsturm-zászlóaljak összeolvasztásához nem adta meg beleegyezését, sőt elrendelte, hogy
„a 150-es Landsturm-zászlóaljat a baloldali szomszédom, Langer
„altábornagy rendelkezésére bocsássam. Hát megint egy zászlóaljat
„elvettek tőlem! . . . Azt is megparancsolta, hogy a 4-es Landwehr„menetzászlóaljat felváltásra nem alkalmazhatom, e zászlóaljnak
„továbbra is Kötschachban kell maradni. (Op. 932/4. szám.)"
A seregcsoportparancsnokság döntése nagyon kellemetlenül
érintett, mert a tervbevett promosi vállalatom sikere felette kétségessé válhatik, ha annak végrehajtására magas hegységben
kiképzett és a szerint felszerelt csapattal nem rendelkezem.
Aggályaimat llohrnak azonnal jelentve, legalább arra kértem,
hogy a tervezett vállalat tartamára hagyja még nálam a 4-es
Landwehr-zászlóaljat. (Op. 932/7. szám.)
Június 29.
„Éjjel magas láz gyötört és bundákba burkolva izzadásra
„kényszerítettem magam, most valamivel könnyebben vagyok."
„Az ellenség ma éjjel veszteg maradt. Mi pedig a promosi
„vállalatunkat szépen csendesen előkészítjük."
„Délután Manouschek századossal az Eder Almhoz megyek
„kocsin és ott találom a „Grazer Tagespost"-nak főszerkesztőjét
„és Pantz osztrák képviselőt, kik távcsövekkel a Cellonkuflt figyel i k , míg tüzérségem tüzel annak ellenségmegszállotta kúpjára.
„Felszólítom az urakat, hogy jöjjenek velem, ha valami érdekeset
„akarnak látni, figyelmeztetem azonban őket, hogy az a hely,
„ahová megyek, időközönként az ellenséges nehéz tüzérség tüze
„alatt áll, ezzel számolniuk kell. Ok nagy örömmel csatlakoznak
„hozzám és gyalog megyünk a Plöcken felé vezető szépséges úton.
„Megnézzük a helyet, ahol a kövér Berta nemsokára meg fogja

„kezdeni működését. Csak úgy zeng a völgy és a két úr keresi a
„zaj okát, süvöltve jön egy olasz gránát és dörögve morajlik visszh a n g j a a hegyszorosokon végig . . . Jól van, csak hallják és lás„sák, mi a háború! . . . Az első sebesültekkel találkozunk, kik
„megadással tűrik kínjaikat s nem panaszkodnak, csak a harchelyzetről beszélnek. Odébb a 34-es (kassai) munkásosztagot
„látom, amely Bátorhegynél a mult évi decemberben és ez idén
„januárban oly nagyszerű munkát végzett részemre. Beszélek velük
„s ők felemlítik ama véres napot a Jamy-n, ahol engem láttak.
„Egyikük elvezet bennünket a nehéz tarackokhoz. Ezt akartam a
„két úrnak megmutatni. Tarackjaim a Monte di Terzót és az ellenséges tüzérséget lövik jó eredménnyel. A két idegen, ki ezt még
„nem látta, nagy lelkesedéssel nézi a történőket. Miután az üteg„ben cigarettákat osztottam ki, és előbbre nem mehettünk, mert
„az ellenséges lövegek állandóan lövik az utat és nincs időm
„bevárni a tüzelés megszűntét, visszafelé indulunk."
„Mauthenben 37-eseim II. zászlóalját találom."
„Az egész arcvonalon többé-kevésbé élénk tüzérségi küzd e l e m folyt, miáltal nálunk egynéhányan elestek és megsebesültek.
„Támadásra mindeddig még nem került a sor."
Június 30.
„Éjjel egész arcvonalamon erősebb lövegharcok. Korán reggel
„Mauthenbe megyek, hogy sebesültjeimet meglátogassam. Vagy
„30 van, közöttük 11 igen súlyos, sajnos, négy haldoklik."
„Egész nap nem szünetel a lövegek harca, de semmi más
„nem fordul elő."
„Rohr nagyon szépen és dicsérőleg ír csapataimról és rólam,
„de arról, hogy a 46. ezred visszajönne, egy szót sem; ez aggaszt,
„mert én az ezred visszahozatalát kértem, mely helyett más, előttem
„még egészen ismeretlen idegen zászlóaljakat akartam leadni, melyek
„erősebb létszámúak mint a 46. ezred."
Pal Grandén a 96-osok egy zászlóalját a 37./II. zászlóalj
felváltotta. Egyéb felváltás nem történhetett, mert Rohr erre vonatkozó
előterjesztésemet nem hagyta jóvá, és így a 17-es Standschützenzászlóalj továbbra is Lienzben maradt. (Op. 934/1., 7. szám.)
A promosi vállalat tartamára Henneberg ezredes csoportját
(57. hegyidandárt) Gelb altábornagy (17. hadosztály) parancsnoksága alá helyeztem.

Július 1.
„Azt lehetne hinni, hogy békében vagyunk, olyan csendes
„éjszakánk volt."
„Görznél és attól délre az ellenség több hadtesttel próbál
„támadni, de igen nagy veszteségeket szenvedett és visszaveretett.
„Bizton ott vetették harcba 46-osaimat is. Sajnos, a mi veszteségeink is nagyok, főképen az olasz 30 és 28 cm-es lövedékek által."
„Korner alezredes terepszemleútjáról visszajött és azt jelenti
„a promosi vállalatra vonatkozólag, hogy minden kitűnően van előkészítve, a tüzérség a nagy mozsárral a betörési helyek összef ő vetésére és a támadásra kitűnőeu felállítva. Ha az Isten megsegít, akkor kevés veszteséggel tán sikerülni fog a határormot teljesen birtokunkba venni. Jelenti továbbá, hogy a délnyugati hadsereg„ arcvonal parancsnokságnál Jenő főhercegnek javasolni fogja, hogy
„46-osaimat azonnal adják vissza nekem, mert azon benyomást nyerte,
„hogy gyenge vagyok és feltétlenül szükségem van egy tartalékra."
A 4-es Landwehr-zászlóaljat Kronhofra irányítom, hogy a
promosi vállalat alatt kéznél legyen. (Op. 935/1. szám.)
„Este mindjobban erősbödő lövegharc; az olasz nehéz tüzérség
„igen kellemetlenül lövi állásaimat. Tán egy éjjeli támadást készít
„elő, vagy csak tüntetés ez, hogy az Isonzóról elvonja figyelmünket ? . . .
„Mindenesetre megduplázott figyelemmel leszünk."
Július 2.
„ Az ellenség tényleg nagyon élénk volt az éjjel és két
„helyen támadott, de visszaverték őt vitéz csapataim. Sok sebesültet
„és halottat hagyott állásaink előtt. Nálam 13 halott és 29 sebesült
„van. Délelőtt 7 óra 30 perckor az olaszok a 37./II. zászlóaljat a
„Pal Grandéról letaszították, azonban a zászlóaljnak még sikerült
„annak északi lejtőjén egy zárt vonalú állást elfoglalnia. Ezeket a
„ Köderkopfról figyelték meg. Telefon-hírem nincs, mert a vihar
„eltépte a huzalokat. Türelmetlenül várom a közelebbi híreket)
„hogy intézkedhessek. Ha 46. ezredem itt volna, hamar tudnék
„cselekedni; de így meg vannak kötve kezeim."
„A jelentés egészen máskép hangzik, mint az imént felJegyzett hír. A 37./II. zászlóalj tegnap este a kiállhatatlan oldalazó
„tűz miatt, melyet az olasz hegyiütegek szüntelenül reázudítottak
„és az élőiről jövő nagyon erős nehéz mozsártűz miatt, mely súlyos

„veszteségeket okozott, a Pal Grandén levő századát kénytelen volt
„régi állásába visszarendelni..."
„Ezt én nem fogadhatom el. Az állást az ormon köteless é g ü k lett volna figyelőkkel birtokukban tartani és csak a zömöt
„hátrább venni!... Az olaszok így harc nélkül elfoglalták kiürített
„állásunkat és egy kitűnő megfigyelő-és oldalazó állást nyertek vele.
„így sokkal nagyobb veszteségeket fogunk szenvedni, mintha ez a
„fontos pont a mi kezünkben maradt volna."
„Éjjel egy 37-es szakasz rohammal visszafoglalta a feladott
„állást, mire reggel az ellenséges lövegtüz megduplázódott erővel
„ostromolta a vitás, oly fontos hegy élet, úgyhogy az ott levő
„századunk újból visszarendeltetett, s az olasz gyalogság másodszor
„is harc nélkül megszállotta az ormot. Ezóta az én nehéz, könnyű
„és hegyitüzérségem lövi az ottlevő ellenséget, kik közül mindjárt
„ a tűz kezdetekor 25 holtan gurult le 37-eseimhez . . . Nálam, ennél
„az egy századnál 8 halott és több mint 80 sebesült van."
Július 3.
„Vitéz 37-eseim ma éjjel a Pal Grandét megint elfoglalták
„és most erősen a kezükben van. Az olasz tüzérséget, mely csapat a i m visszahúzódását okozta, az én nehéz tarackjaim elhallgathatták. Remélem, hogy így a veszteségeket is csökkenthetem."
„Az olasz hivatalos jelentés csodálatos módon nagy győze„ lemnek állítja be a Pal Grande elfoglalását és több mint
„100 halottunkról beszél. Tényleg 8 halottam volt ott."
„Délelőtt Birnbaumba megyek autón, a most már kiszélesített
„úton. Útközben élvezem a fölséges vidéket. A kilátás a wolayi
„völgybe nagyszerű. Birnbaumban megszemlélem az 57-es zászlónaljat és Papaczek százados jelentést tesz a helyzetről. Utána
„Pacor ezredes csoportparancsnok referál nekem. Nála a Wolayon,
„Passo di Val Infernón és a Monte Peralbán a helyzet jó és feltétlenül tartani fogják az állásokat. Végül a zászlóaljat részletesen
„is megszemlélem. Parancsnoka nagyon panaszkodik, hogy legénys é g e között nagyon is sok a beosztott cseh, s ezeket nem tartja
„megbízhatóknak... Ezt tapasztalataim alapján könnyen elhiszem."
Július 4.
„Az olaszok az éjjel a Freikoflt támadták meg, de vissza„ verettek. A tegnapra elrendelt tüntetésről Pacor ezredes a wolayi

„és Peralba szakaszról azt jelenti, hogy az olaszok a mi tűz„ csapásunkra vad tüzeléssel feleltek és állásaikat sűrűn megszállot„ták. Henneberg szakaszáról is jön jelentés, hogy járőreink egynéhány rajtaütést csináltak, melyek az ellenségnél több ember„ életbe kerültek. A 39-esek megint rendkívül kitettek magukért."
„Holnapi támadásunkra megtettünk minden előkészületet.
„Ma hajnalban kint voltam s megnéztem St. Dánielnél a második
„nagy mozsarunkat állásában."
„Ma Lanzinger tábornok a 43-asokkal fog tüntetni!"
„Szép, felhőtlen az ég ós fölségesek a hegyeknek finoman
„árnyékozott sziklaóriásai meg a buja növényzetnek üde zöldje."
„Nagy örömmel táviratozok feleségemnek, hogy jöhet enge„met meglátogatni. Lengberg kastélyában fog lakni, melyet Lodron
„gróf nagy kedvességgel bocsátott rendelkezésünkre. Türelmetlenül
„várom e kedves látogatást."
„Pacor csoportjától később még jelentik a rajtaütésszerű
„tüntetésekről, hogy az olaszok a mi löveg- és gyalogsági tüzünk
„miatt állásaikból visszahúzódtak, mire csapataink veszteség nélkül
„a Bladner-Jochot ( Ó 2307), a Monte Ciadenist ( Ó 2439) megszállották, úgyhogy az ellenségnek az állása a Monte Avanzan
„(-Q- 2495) igen kellemetlenné fog válni, mert csapataim a hátuk„ban vannak. Lanzinger tábornok is igen szép eredményeket jelent
„tüntetésének következményeképen. Az ellenség Pontebbából teljes e n visszahúzódott és midőn állásába ettől délre nehéz tüzérségünk
„több telitalálata vágódott, ezen állásait is elhagyta és többé nem
„szállotta meg. Egynéhány ütegét elhallgattattuk. Hennebergnél
„egy ellenséges 21 cm-es üteg 50 bombát lőtt egy üres havasi
„tanyára. Különben csak élénk ellenséges lövegtűz. Holnapi álláspontom a Zöllner Höhe (A 1930) lesz."
„Egész nap az ágyúk élénk dörgését hallom."
Július 5.
„Éjfélkor fölkelek. Fél 1 órakor indulásra készen vagyok.
„Uraim késnek. Eisner-Bubna alezredes szigorúan rendreutasítja
„őket, mert hadtestparancsnokukat megváratták. Lodron gróf tartományfőnök, Eisner-Bubna és én az első kocsin, a többiek
„utánunk jönnek."
„Gyönyörű szép csendes, meleg a csillagos éjjel. A hegyek
„a közelgő holdvilágban mind élesebben rajzolódnak meg a homály-

„ból kibontakozva és nemsokára leírhatatlan kékes-ezüstös varázsfényben ragyognak, mintha átlátszó ezüstfátyolt vontak volna
„köréjük. Megkapóan fölséges látvány, mely halotti némaságában
„valami túlvilági benyomást tesz rám."
„Würmlachnak összelőtt, leégett házai mellett elhaladunk
„és nemsokára Weidenburgra érünk, hol lovaink várnak. Rohr
„lovassági tábornok is ott van már és jelentkezem nála, azután a
„szunnyadó, csendes erdőben, az ős jegenyefenyő mélységes sötétjében haladunk; ide a hold sugarai nem tudnak beférkőzni és
„szemünk képtelen az úttalan-utat meglátni, melyen lovacskáink
„lihegve kapaszkodnak fölfelé. Mindig meredekebben és rosszabb
„helyeken megyünk föl. A lovak meg-megállnak, hogy kissé kif ú j j á k magukat, azután megint óvatosan, lábukkal tapogatva,
„keresik az utat és a sziklalapokon átvisznek bennünket. A kis
„bosnyák, mely Rohrt 120 kiló súlyával viszi, csodálatraméltó, az
„óriási súly tudatában minden lépését kiméri. Helyenként kis tiszt á s o k vannak, hol a hold tündéri fényt szór a széles völgy mere„dek partjaira és e képek, mint titkos varázslátomások jelennek
„meg az ősrengeteg vak sötétségében. Lassan szürkül s dereng az
„ébredező nappal, elhalványulnak és eltűnnek a sziklaóriások
„ragyogó lidércei cikás éleikkel és szürke ködfoltokká változnak át.
„A falvak messze lent pislogó mécsesei kialszanak és a homály
„szürkéje félénken a tisztásokról előbb bekandikálva, lassan bekúszik
„az ősfenyves sötétje közé."
„Miután többször eltévesztettük az utat, végre az első havasi
„tanyához érünk, ahol a lehetséges ellenséges lövegtűz miatt
„— minthogy megfigyelői jól ideláthatnak — lóról leszállunk,
„lovainkat visszaküldjük. Gyalog folytatjuk lítunkat fölfelé a har„mattól ragyogó havasi virágszőnyegen, a teljes virágzásban levő
„pompázó havasi rózsák mezején. Sajnos, nagyon lassan kell menn ü n k , mert Rohr képtelen utánunk jönni, ha rendes lépést megyek.
„Midőn látom, hogy így le fogok késni, Rohrnál egy vezérkari
„tisztet visszahagyva, előre sietek a havasra, hol báró Henneberg
„ezredes, Korner alezredes, Gelb altábornagy és az összes tüzér„csoportparancsnokok jelentkeznek nálam."
„A részemre előkészített fedezékben távcsövemhez ülök és
„épen midőn mindennel elkészültem és a sziklafalnak támaszkodva
„tájékozódom, dördül el az első ágyúlövés. Reggel 4 óra. Teljesen

„ nappal van, fölséges felhőtlen reggel. Megfigyelő állásommal szemb e n van a nagyon csúcsos Promos (-Ó- 2195), — melyet el kell
„foglalnunk — honnét egy késélü sziklaorom meredeken ereszkedik le, hogy azután a részben sziklás, részben gyepes Ködernkopf kúpjához (-Ó- 2176) s tovább a Köderhöhéhez (-<> 2228) és
„végül a gyepes, rendkívül meredekpartú bábakenyér 1 formájú
„Laucheck (<> 2153) csúcshoz nyúlik. E mögött van az innét
„kereken kinéző Polinig ( A 2331) dolomitdriás, mögötte a gigászi
„Kellerwand ( Ó 2760) a hófödte Eiskaarral. A Plenge és Gems„kofl is látható. A Promosspitzről (-0- 2195) egy éles gerinc
„ereszkedik le, akárcsak egy nagyon csorbás kés, részben gyepes,
„részben sziklás négyszeri lépcsőben a Promoser Törlig (-Q-1788);
„ez tényleg egy ajtószerü rés és délfelé nyíló kapu . . . Innét
„gyorsan emelkedve több vállforma kúpot képezve a -Ó- 2112-ben
„csúcsosodik ki, felénk — előtte egy katlanszerű félköralakú völgy„medence van. Ez a hosszú hát, amennyire innét látom, mindenütt
„megmászható. Tovább keletre egy csekély hosszúságú nyerget
„képezve, több nagyon meredek sziklás kúpban a Hoher Trieb„hez (-C- 2197) emelkedik. Az egész vonalon olasz futólagos erőd ö k e t látni, így a Hoher Trieb ormán is. Ez utóbbi egy nagyon
„nehezen járható, igen meredek sziklás kupac. Alatta látom a
„39-eseket támadásra készen. A Promoser Törlnél a hágó előtt
„hídfőszerüleg félkörben és nagyon erős drótakadállyal körülvéve
„vannak az olasz állások. Ezt mind magam látom és míg pontos a n megnézem, a sziklaóriások csúcsa enyhén rózsaszínűre fes„tődik s a távoli északon a Gross Glocknernak örök jege s ki„ terjedt hómezői izzani kezdenek, akárcsak varázstüzzé válna a
„hó és jég. A Sonnblick s odatúl a lienzi dolomitok csodálatos
„pírban az ifjú napnak első sugarai felé sietnek a reggeli pára„fátylakat eloszlatva. Az égen csak egyetlen egy felhőcske úszik
„és izzó vasként világít az ég halvány bíborán pihenve. Egy szép
„ima e táj . .
„Egyszerre összes lövegeim erős tüzelést kezdenek, a Promos„ spitzet, a Törlt, a -Ó- 2112-t s a Hoher Triebet lövik. Mindezek
,füstfelhőben tűnnek el. A gránátok villognak s a nagy völgyek
„szüntelenül ordítanak a bömbölő visszhangtól s dörögve rengenek
„a sziklafalak a heves ágyúzástól. Egy éles kemény nagy durranás,
1
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„mondhatnám érezni lehet a rettenetes robbanás forró erejét, az
„ egész hatalmas szikla, melyen virító havasi rózsák között fekszem,,
„megrezzenik a nagy nyomástól. Egy nagy barnásszürke füstfelhő„emelkedik, mint egy tűzhányó kitörésénél a Promos-csúcsáról s
„ugyanakkor a sziklafalakon lehömpölyögve ereszkedik a völgybe.
„Ez volt a ,pajkos Jancsink' első csókja. Nagy szikladarabok,,
„tömbök és kövek gurulnak, mindig magasabb ugrásokat téve ós
„temérdek kis kő rohan potyogva utánuk minden élőlényt, mely
„útjukba kerül, agyonütve. De a válasz sem marad el; nemsokára
„nagy mozsarunk első lövése után oly lármát hallok, mint a
„távolban robogó gyorsvonaté, mind közelebb jön, minderősebben
„robog és zúgó ordításszerü morajlásba megy át és hatalmas víz„esés zuhogásává változik, idegrázó roppanásban végződve. Alattunk
„a félpartba vágódott a nehéz olasz gránát s nagy sziklatömbök
„dörömbölve hullanak a völgybe. Ettől kezdve minden 10—201
„percben jön egy ilyen nehéz mozsárbomba, mind ugyanoda csal ó d v a be. Csak egy téved el s bőgve repül el fejünk fölött az
„erdőbe, hol csendesen eltűnik, nem robbant föl."
„Közben Rohr, Lodron gróf és Eisner-Bubna törzsem egynéhány urával megérkezik és a födözékben eloszlanak. A mi
„lövegtüzünk mindjobban fokozódik s az olasz állásokban senkit,
„sem
lehet látni. Nehéz mozsaraim bombái mind az ellenséges
"
o
„állások közvetlen közelében, vagy bennük robbannak. A völgyek
„csak úgy zuhognak és a hegycsúcsok mint a tűzhányók füstölögnek."
„Most kellene a gyalogságnak az állásokba behatolnia, de
„sajnos, még messze van ettől s én mind nyugtalanabb kezdek
„lenni. Hiszen elrendeltem volt, hogy reggel 4 órakor bizonyom
„meghatározott pontokon álljon készenlétben és amint a tüzérség
„hatása a legnagyobb, hajtsa végre a rohamot . . . Végre hosszú
„keresés után távcsövemmel megtalálom a századot, mely hivatva
„volt a Promos elleni támadásra; messze lent várakozik vagy
„három órai távolságban a megjelölt ponttól . . . Ez a 10-es
„Landsturm-zászlóalj egy százada. 46-osaim jobban csinálták volna,
„mert pontosan betartották volna parancsomat és most könnyen
„megszállották volna az ellenséges állásokat! . . . így azonban el
„van packázva. Még három óra hosszat nem képes a tüzérség e
„hathatós tüzet folytatni. Az eredmény az lesz, hogy az ellenség
„állásait, melyekből most kilőttük, újra megszállja és kezébe keríti,.

„mire az órákkal megkésett támadó gyalogság rohamra fog indulni
„és így az egész csődött fog mondani ezen késés miatt . . . "
„7 óra 20 perckor jön a jelentés, hogy a 4-es Landwehr,
„Kikai százados a -G> 2112-n és a tőle nyugatra levő gerincen
„fönt van, tehát feladatukat sikerrel befejezték. Most a 39-esek
„felszólíttatnak, hogy ki jelentkezik önként a végtelenül nehéz és
„veszélyes támadásra a Hoher Trieb ellen. Természetesen az én
„debreceni hőseim mind, az egész ezred jelentkezik! S így a
„parancsnok kénytelen meghatározni, hogy kik hajtsák a támadást
„végre. Ez az én szeretett magyar fiaim magasztos jellemvonása!..."
„Két nagy mozsaram már egészen a Promos bombázására
„összpontosítja tüzét. Hatásuk mesés. A hatalmas sziklatömb, úgy
„nézem, egészen megváltoztatja alakját. Pokol van odafönt. Most
„legfőbb ideje, hogy a Landsturm-gyalogság rohamra menjen, mert
„az előkészítésre kapott lőszerem legközelebb elfogy, akkorára
„kezünkben kell az állásnak lennie. A többi tüzérségi lőszer feltétlenül szükséges a bekövetkezendő ellenséges ellentámadások
„leküzdésére . . . Hiszen az elfoglalt állást egy erélyes ellenséggel
„szemben megtartani sokkal nehezebb, mint elfoglalni. Ha most
„nem foglalja el a gyalogság az ellenséges állást, akkor az amúgy
„is nehéz roham nem fog sikerülni. A Landsturm pedig még
„mindig ugyanazon a helyen fekszik és nem mozdul. Vagy talán
„tévedek és csak a 18-as zászlóalj az, amelyet látok? . . . , mely
„mint tartalék állíttatott a támadók mögé. De akkor a Landsturmot
„följebb kellene látnom, hiszen a Promosnak minden legkisebb
„hajlását és sziklaredőjét jól látom. Magamhoz hívom Eisner-Bubna
„alezredest és megparancsolom, hogy tájékozódjék és jelentse az
„eredményt nekem. Tudja meg, hogy hol áll most a Landsturm
„és adja nekik át parancsomat, hogy azonnal nyomuljanak elő."
„8 órától erős gyalogsági s részben gépfegyvertüz, melynek
„élénksége folyton változik. Az a benyomásom, hogy kemény harc
„folyik. Ekkor egy ellenőrizhetetlen jelentés jön, hogy a Landsturm
„alig van már a Promosspitzétől 300 méterre, mind gyakrabban
„csapnak be alattunk a partban a nehéz mozsárbombák, de közelebb
„egy sem jön, mint az elsők. Ott keresik nagy mozsaraimat."
„A küzdelem stagnál és Rohr el akar már menni. Még
„egyszer megnézem a jégbe dermedt, oly gyönyörű Gross Gloc1
„s a sok mellette alvó sziklaóriást és mind azt a sok ked

„szépet, ami oly fölséges pompában virul. Azután elindulok, de
„rövid idő után azon veszem magamat észre, hogy Rohr nem tud
„követni, utánam küld, hogy ne várjak rá. így Lodronnal és
„Seheuer főhadnaggyal gyorsan kilépve folytatom utamat. Sietek,
„mert úgy érzem, hogy mielőbb a telefonnál kell lennem, szükség
„van rám, mert a helyzet odafönt nem tisztázódik és esetleg intézkednem kell. A nehéz tarackoknál a Kronhofon már egy nyugtalanító hír vár rám. Körülbelül így hangzik: Kikal a ö 2 1 1 2 - ö n
„és mellette egy ellentámadást megállított, mely szárnyát kicsit
„benyomta. A Landsturm a Promos közelében, de oldalazó gyalogs á g i és gépfegyvertűztől nagyon szenved s a századnak helyzete
„igen kényes."
„En a 30"5-ös mozsárhoz sietek a völgybe, hol újabb hírt
„követelek és kapok: Kikal a -Ó- 2112-ön és az onnét nyugatra
„levő gerincen biztonságban érzi magát. A 39-esek most kapaszkodnak fel a Hoher Triebre. A Landsturm-század parancsnokának
„jelentése szerint a Promost elfoglalta. A tüzérmegfigyelő jelentése
„szerint első osztaga még vagy 10—20 méterre van a csúcstól és
„így egy kis oldaltüzet kapnak . . . Lodronnal megbeszélem, bogy
„hogyan szállíthatnánk le Rohrt, ha nem bírna saját lábán lejönni.
„Mindig arra az eredményre jutunk, hogy ez aligha lehetséges,
„legjobb, ha szépen lassan legyalogol."
„Sietve Kötschachra hajtatok, hol azonban egyelőre nem kapok
„újabb híreket. A helyzet, úgy látszik, teljesen tisztázatlan. Hamar
„valamit eszem s minthogy nincs újabb hír, Körner alezredest
„hívom fel telefonon, aki azt jelenti, hogy a helyzetet igen kétesnek
„ítéli meg, mert a gyalogság pontatlansága — (a Landsturm 4 óra
„helyett 6 órakor érkezett kiindulási helyzetébe) — miatt akkor
„ért föl, midőn a tüzérségi hatás már nagyon alább hagyott. Estenfelé azt jelentik, hogy Kikal nincs fönt a -Q- 2112-ön, sohasem
„is volt ott, mert az olaszok vannak most is fönt, ő pedig lejebb
„a parton áll."
„Nagyon is kritikus lelkiállapotba hoz ez. Elrendelem
„vizsgálatot."

a

„Henneberg azt kérdi, hogy miután a kitűzött célnak elérése
„nagy veszteségek nélkül most már lehetetlen és a tüzérség lőszerét
„eltüzelte, a csapatok a mostani lehetetlen helyzetükben, a fél„ parton, vagy a sziklafalakon félig lógva, a tűztől és kőlavinák

„által nagyon szenvednek; rendeljem el visszavételüket eddigi
„állásukba... Telefonon azonnal elrendelem."
„A tüzérség minden dicséreten felül, kitűnően dolgozott. Az
„ellenségnek azonban meg volt adva a lehetőség, hogy a tüzérségi
„hatás megszűnte után, még a gyalogság szuronyrohama előtt tartalékait előrevonhassa és küzdelembe vethesse. Ily fatális lett a
„számítási hiba, melynek felderítésére vizsgálatot indíttattam. Ily
„szomorúan végződött ezen, annyi szép reménnyel megkezdett nap."
Július 6.
„Sajnos az ellenséges tüzérség megint a Promoson áll és
„tegnap este óta borzasztóan lövi állásainkat a Pal Grandén és
„súlyos veszteségeket okoz csapataimnak."
„A sikertelen promosi vállalat után csapataim intézkedés„ szerűen régi állásaikat foglalták el és mélyen tagozódtak. (Op.
„944/1., 2. szám.)"
A heves ellenséges tüzérségi tűz a Pal Grande védelmi
őrségét (96. ezred) arra kényszerítette, hogy a csúcsról a gerinc fedező
vonala mögé visszamenjen, midőn azonban az ellenséges tüzérségi
tűz enyhült, a megszálló csapat újból előtolódott a csúcsra. (Op.
944/8. szám.)
„Délben sürgős parancsot kapok, hogy a hadtesttörzsemmel
„még ma Villachra érkezzek s a csoportparancsnokság átadása után
„tovább utazzak Laibachra, hogy ott Boroeviénél jelentkezzek. A
„csoport vezényletét Gelb altábornagy vette át, kinél törzsem egy
„részét visszahagytam. (Op. 946/16. szám.)"
„Tehát mégis!... Üjból odatesznek, ahol legjobban lángol.
„Biztosan a Görztől délre eső szakaszt kapom, ahol majd a legnagyobb döntő küzdelmek lesznek!... Feleségem boldogan várt,
„kis látogatása megint a vízbe esett. De legyen úgy, ahogy az Isten
„ akarja."
„A legnagyobb sietséggel becsomagolom pár holmimat s
„nehéz szívvel neki indulok a bizonytalanság komor ködének
„a nélkül, hogy szeretett csapataimtól elbúcsúzhattam volna. Nem
„tudom, szabad-e azt kívánnom, hogy utánam jöjjenek?..., mert
„olyan félelmetes előérzetem van, hogy most életemnek legnehezebb
„hónapjai előtt állok, és borzasztó idők várnak én rám s a legcsekélyebb baj volna rámnézve, ha egy ellenséges golyó kioltaná
„életemet..."

„Csekély, semminek nevezhető erővel Olaszországnak teljes
„elhasználatlan lelkes hadait feltartóztatni?... Es e mellett imádott
„hazám létéért felelősséget viselni a nélkül, hogy csak megközelítőleg rendelkezhessek azzal, ami feltétlenül szükséges, hogy az
„ellenségnek erejét megtörhessem?... Az Isten legyen velünk e
„gondterhes és sorsdöntő napokban!... Azt hiszem, hogy vagy
„hadtestemmel az Isonzóhoz visznek, vagy hogy ott egy magasabb
„ parancsnokságot kapok?... Az előbbit tartom a legvalószínűbbnek."
Villach, jiílius 7.
„Délután 5 órakor vezérkari főnököm és két más vezérkari
„ tisztem s Bánfi huszáromtól kísérve három automobilon Kötschachról
„Oberdrauburgon át Villachra utazom."
„Gondolatokba merülve nézem azt az oly nagyon szép vidéket
„és valami szomorú érzés szállja meg lelkemet. Mennyire tetszett
„volna e nagyszerű táj Augusztámnak és mily szeretettel mutattam
„volna neki mindent és mondtam volna el neki az eseményeket,
„melyek véresre festik a hegyeket s e tájt."
„Yillachon Rohrt félig betegen találom, alig tud menni
„— lépcsőn le, épen seggel nem —, mert a minapi gyaloglástól igen
„nagy izomfájása van. 0 a következő szavakkal fogad:"
„,Császári Fenség! A legnagyobb szerencsétlenség, mely engem
„érhetett, bekövetkezett, hogy császári Fenségedet és a VII. hadtestet el kell veszítenem. Nagyon jól tudom, hogy egyedül császári
„Fenséged nagyszabású, előrelátó és összehasonlíthatatlan vezetésén e k köszönhetem, hogy a ,Karnischer Kamm' nemcsak tartva
„lett, hanem még teret is nyertünk. Ezt jelenteni fogom és a
„jutalomnak meg kell jönnie, erről én fogok gondoskodni...' Ezután
„könnyes szemekkel a legmelegebb köszönő szavak kíséretében
„átnyújtotta köszönő parancsát, mely szószerint következőképen
„hangzik:"
Armeegruppenkommando General der Kavallerie Rohr. Op.
Nr. 2629/1915.
Zufolge Verfügung des Kommandos der SW. Front wird
die 17. ITD. verschoben und damit ist das ganze k. u. k. 7. Korps
aus dem Verbände der mir unterstehenden Armeegruppe getreten.
Gestählt in zahlreichen Schlachten und Gefechten hat sich
das Korps unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen bewährt
nnd nun auch auf unseren Grenzbergen dem neu aufgetretenen

Feinde Halt geboten. Unter der Führung des Korpskommandanten
Sr. k. u. k. Hoheit des Durchlauchtigsten Herren G. d. K. Erzherzog
Josef, den das 7. Korps vergöttert und wie einen Vater verehrt,
haben insbesonders die 17. ITD. und die ihr angegliederten Heereskörper durch 6 Wochen unausgesetzt am Feinde nicht nur heldenmütig gekämpft, sondern auch unter Überwindung der grössten
Terrainschwierigkeiten und trotz harter Wetterunbilden den Widerstand am Karnischen Kamme eingerichtet und wacker durchgehalten.
Des Korpskommandanten unablässige, zähe Arbeit hat die Kampverhältnisse wesentlich gebessert, seine umfassenden initiativen und
vorausdenkenden Vorsorgen jeder Art haben die Verteidigungskraft erhalten und gesteigert.
Dank und Anerkennung im Namen des A. H. Dienstes!
Einer neuen grossen Aufgabe geht der erlauchte Führer mit
seinem Korps entgegen, — mein Segenswunsch sei mit ihnen: der
Allmächtige knüpfe auch weiterhin den Sieg an ihre sturmzerfetzten Fahnen.
,
Kohr m. p.
General der Kavallerie.

„Azután közli velem, hogy a Görztől délre eső szakaszt,
„— mely Wippachtől a tengerig terjed — fogom átvenni, mely a
„legnehezebb, legfontosabb és legszorongatottabb az olasz harctéren."
„Ezt vártam, ezt éreztem én! Mily különös!... Sok-sok évvel
„ezelőtt Zerbs vezérkari százados katonai tanárommal 1890-ben és
„később, mikor a hadiiskolára készültem, újból ezt a feladatot
„kellett kidolgoznom: ,A comeni fennsík védelme', illetőleg ,A
„karsztplateau védelme'... És most, annyi sok esztendő múltával
„valóban nekem kell végrehajtanom: A Karsztplateau védelmét..."
„Legyen hát Isten nevében!..."
*

A karintiai eseményekkel egvidőben Tolmeintől északnyugatra
elterülő, kietlen, lakatlan, sziklás magas hegységekben (Krn A
2245, Vrata Ó- 2014, Vrsié A 1897, Mrzli vrch A 1361),
valamint Tolmeintől délre fekvő hegygerincen (Hrad vrch -Ó- 687.
Cemponi -Ó- 672, Jesenjak -6- 760), továbbá az Isonzón (Plava—
Görz), végül a Doberdón a karsztfennsíkon csapataink fölényes
olasz tömegekkel súlyos harcokat vívtak meg.

a) Krni harcok. 1
Az olasz IV. hadtest a Tolmein—Karfreit—Saga-i Isonzoszakasz mögött felvonulva, jobbszárnyon a 7. hadosztállyal a Kolovratgerincen, a balszárnyon Flitsch-erődünkkel szemben Saga Polounik
•O- 1472, Pirhow vrch A 1663—A 1767.—Krasi vrch -Q- 1780
gerincen a bersaglieri-hadosztállyal csoportosult.
A kettő között a 8. olasz hadosztály az Isonzót Karfreitnél
átlépte, Ravna—Dreźnica—Kern Selce, Volarje falvakon át fokozatosan előtolódva határcsendőrségi osztagainkat és hi ztosíto'csaj tata inkát (4./V. bosnyák.zászlóalj 6V4 századát) visszaszorította, azután
Vrsié A 1897, Yrata -0- 2014, Krn A 2245, Kozljak - C > 1602 r
Pleca <p- 1304 magaslatokon befészkelte magát és az uralkodó
magaslatokat azonnal megerődítette. Tartalékai a völgyben Karfreittól Robiéig, továbbá a Pianina za Kraju sziklás fennsíkon,
Ravna és Dreźnica falvakban táboroztak. Nehéz tüzérsége Sagánál,
Ravnánál, Seliscénél felvonult.
Jenő főherceg, a délnyugati hadseregarcvonal parancsnoka
— alighogy csapataink a felvonulást befejezték — Rohrnak és Boroeviének meghagyta, hogy az Isonzo keleti partján magát befészkelt
olaszokat (Flitsch—Karfreit—Tolmein) vessék vissza az Isonzo
mögé. (Op. 484. sz.)
Ezzel egy nehéz, veszteségteljes harc vette kezdetét, mely sem
előkészítve, sem tüzérséggel kellően támogatva nem lett és melyet
magas hegységekben tapasztalatlan és hegyifelszereléssel el nem
látott csapatok vívtak eredménytelenül.
Ezen elhatározás keletkezése a következő:
Boroevié azt tervezte, hogy a XVI. hadtesttel St. Florian—
Gradiscuttát, mivel a görzi hídfőt túlszüknek tartotta, elfoglalja.
Ezen tervvel Jenő főherceg nem értett egyet, mert a támadás az
Alsó-Isonzón összpontosított erők felét venné igénybe és ennélfogva
márcsak azért sem áll az Isonzo-hadsereg feladatával összhangban,
mert a felvonulás még tulajdonképen be sem fejeződött; tehát Op.
400/20. számú rendeletével leintette ezt. Azt azonban megengedte,
hogy a XV. hadtest az Isonzo keleti partján befészkelt olaszokat
a folyó mögé visszavesse.2
A vállalat fölösleges voltát későbben Jenő főherceg maga megállapítja, midőn Krn A 2245 elvesztése után június 18-án naplójában kijelenti: „ Krn felől veszély nem fenyeget."
„Az északi szárnyon levő 50. hadosztálynak az Isonzo-hadsereg
jobbszárnyát Krn felől mindenesetre biztosítania kell, ezért fontos,
hogy Mrzli vrch biztosan birtokában legyen, mert az olaszoknak
itteni fellépésével számítani kell. Krn területén nagyobb erőt nem
1
Lásd a 7. és 8. számú mellékletként csatolt térképet, illetve
látrajzot.
2
Lásd a délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság naplóját 1915
június 2-ről.

lehet alkalmazni, mivel nem látható el; nincsenek utak, melyeken
a csapatokhoz az élelmet el lehetne juttatni."
Az 5. hadsereg parancsnoka Op. 45/1. szám alatt elrendelte
a XV. hadtestnek, hogy az Isonzón át a Volarjétől északra levő
hegyekbe benyomult összes olasz erőket mielőbb a folyó mögé
vesse vissza.
Fox gyalogsági tábornok, a XV. hadtest parancsnoka Op.
1268. szám alatt intézkedett, hogy az 50. hadosztály (Kaiser
altábornagy) a St. Luzia hídfő (Sveti Maria—Selo) kézbentartása
és a Krn A 2245 felől való biztosítás mellett a Mrzli vrch A.
1369 magaslaton át támadjon.
Az 1. hadosztály a Kolovrat-gerincen szembenfekvő ellenséget
(Jeéa A 931) kösse le.
Kaiser altábornagy, az 50. hadosztály parancsnoka hadosztályának támadáshoz való csoportosítását Op. 373/2., 13. szám alatt
elrendelte.
A 3. hegyi dandárt (Gerabek tábornok) Sleme -Q- 1487 háton
(Rudeci rob -Ó 1914. és Mrzli vrch A 1361 között) akként csoportosította, hogy zömével (4 zászlóalj) Kern falu nagy katlanján át
a Pleca <J> 1304 hegyre támadjon. E gerinc a Krn A 2245 uraló
magaslatról Kozljak Ó 1602, -Ó- 1524, -Q- 1299 csúcsokkal
Kamnónál ereszkedik le az Isonzo völgyébe.
Mrzli vrch A 1361. magaslat és Tolmein között Adrian
tábornok 3 zászlóaljjal biztosítja Gerabek tábornok déli oldalát.
Kaiser altábornagy nem bízván a sikerben, nehéz szívvel
intézkedett.
A magas hegységben bekövetkezett hóolvadás és esőzés a
csapatok mozgását rendkívül megnehezítette, tekintettel arra, hogy
a csapatok hegyifelszerelése oly silány volt, hogy még hegymászócipőkkel sem rendelkeztek.
Mint lelkiismeretes katona kötelességének tartotta hadtestparancsnokának figyelmét felhívni arra, hogy meggyőződése szerint
az elrendelt támadásnak sikere nem lesz, mert ezt az ellenség
messzehordó tüzérséggel az Isonzo túlsó partjáról teljesen oldalba
lőheti; nehéz tüzérségünk támogatására pedig számítani nem lehet,
mert állásba hozatalára (Tolmein—Kamno között) nincs idő. Parancs
a támadást haladék nélkül végrehajtani. A rendelkezésre álló tüzérség
csekély hordképessége miatt képtelen az ellenséges tüzérséget
leküzdeni.
Ezenkívül a támadás előkészítésére és a hadosztály csoportosítására 2—3 napra van szüksége. (Op. 1271/8.)
Hadtestparancsnoka válaszolt, hogy a támadás nem halogatható, annak haladéktalan végrehajtása kívánatos, mert az ellenség
a magaslatokra folytonosan újabb erőket von fel és állását erődíti
s így mind nagyobb erőkkel kell majd megküzdeni.

Fox gyalogsági tábornok Op. 1274. szám alatt elrendelte, hogy
a támadást június 3-án végre kell hajtani.
Mielőtt a 3. hegyidandár támadása június 3-án a mélyen
lent a katlanban fekvő Kern falura megindult, a támadási csoport
két szárnyát a kísérő magaslatokon biztosítani kellett.
Északon Phillippovich, délen Kopfstein alezredes csoportja
vezette be a támadást, ezek azonban hamarosan megakadtak.
Phillippovich három zászlóaljával a Krn A 2245 sziklaóriást fáradságosan elérve, sűrű ködben leereszkedőben volt a
600 méterrel mélyebben fekvő Kozljak-csúcsra, mikor a köd
egyszerre eloszlott s ő szembe került az olaszokkal, kik a Kozljakon
levő védelmi állásból pusztító puska- és gépfegyvertüzet zúdítottak
a támadókra. A keskeny sziklás gerincen Phillippovich alezredes
zászlóaljait nem fejlődtethette fel, hanem csak arra szorítkozhatott,
hogy elért helyzetében tartsa magát. Támadása megakadt.
Kopfstein alezredes IV» zászlóaljjal a Mrzli vrch A 1361
magaslatról a Kern és Volarje faluk felett kiemelkedő előkúpra
nyomult elő, midőn nehéz ágyútűzbe kerülve jobboldalát a völgyből jövő támadás érte és a Mrzli vrchre visszaszorította.
A 3. hegyidandár támadása alighogy megindult, meg is
akadt. A csapatok Sleme -Ó- 1487 gerincről Kern falu nagy katlanjába leereszkedve Kohinja Planinán, a -Ó- 938 hegyorom és a -Ó- 889
hegynyúlványon arcban elsáncolt ellenségbe ütköztek, aki ugyanekkor a Leskovca planináról a támadó jobbszárnyába ellentámadást intézett. E helyzetben értesült Gerabek tábornok a jobbszárny-csoport elakadásáról és a déli szárnycsoport visszavonulásáról
Mrzli vrchre.
Megállapíttatott, hogy a mi 50. hadosztályunkkal szemben a
Kozljakon egy alpini-zászlóalj, Leskovca planinán és Kern falunál
a 41. ezred, Mrzli vrch előkúpjáu a 42. ezred, az Isonzo völgyében
a 36. bersaglieri-zászlóalj volt.
Az 1. hadosztály támadása sem volt szerencsésebb.
A támadó csoport (Ströher tábornok, 3 zászlóalj) Selótól
északra a völgyben tagozódott, hogy a Jasenjak és az azzal párhuzamosan futó két keskeny hegygerincen támadjon Jeza A 929
magaslatra. Az északnyugati irányba rendelt támadás Srednje í 704
és Globocak A 806 hegytetőről veszélyben forgott.
A nevezett magaslaton levő ellenség lekötésére Bogát altábornagy a Cemponi -C- 672—Hrad vrch Ó- 687 hegyhátra, — mely az
olaszok Srednje—Kambresko-i állásával épen szemben feküdt — két
zászlóaljat rendelt föl, hogy a szembenfekvő ellenséges erőt lekössék.
A csapatok csoportosulása az előző esőzésektől felázott, nehezen járható, meredek hegyoldalakon lassan haladt, s így a hajualhasadtára tervezett támadás csak délután 1 órakor indult meg.
Ströher tábornok támadó csoportja hamarosan az ellenséges
tüzérség oldalazó tüzébe került.

E nehéz helyzetben, amint a támadó csoport Ó 760— 0 631
gerinc tetejére fölküzdötte magát, szembekerült az ellenségnek erősen megerődített állásaival, ekkor az ellenség a támadó csoport jobbszárnyát Jeza A 929 lapos kúpján ellentámadással lepte meg.
A támadás meg is akadt.
Délután 4 órakor Ströher tábornok jelentette, hogy a támadást képtelen tovább folytatni.
Bogát altábornagy azon esetre, ha a visszavonulás el nem
kerülhető, utasította Ströher tábornokot, hogy csoportja a Selónál
és St. Luciánál levő átjárókon menjen vissza az Isonzo mögé és
foglaljon a Lom-fennsíkon állást. Ströher tábornok délután visszavonult.
Június 4-én Kaiser altábornagy a támadást folytatni akarta,
erre azonban nem került a sor, mert három órai tüzérségi előkészítés után, délután két órakor körülbelül 4 olasz zászlóalj (42.
ezred és 36. bersaglieri-zászlóalj) megtámadta a Mrzli vrch A 1361
magaslatot; az olaszok visszaveretvén, a Selisőe—Selce—Ursina
hegyhátra mentek vissza.
Phillippovich alezredes csoportja nem tudott a Kozljak sziklakúp felé előbbre jutni, mert vele szemben most már két olasz
zászlóalj és három hegyiüteg állott megerődített állásban.
Június 4-én este Boroevic Op. 152. szám alatt a további
támadást beszüntette, hangsúlyozta azonban, hogy minden kínálkozó
alkalmat ki kell használni ellentámadásokra, előtörésekre, hogy az
olaszoknak elmenjen a támadó kedvük.
Fox gyalogsági tábornok hadtestét átcsoportosította.
Kaiser altábornagy 9 zászlóaljjal és 33 löveggel Krn A 2245től Tolmeinig, Wieden tábornok 3 zászlóaljjal és 27 löveggel Tolmeintől Selóig, az Isonzo keleti partján a magaslatokat, Bogát
•altábornagy 5 zászlóaljjal és 28 löveggel a Lom-fennsíkot tartja,
Adrian tábornok 3 zászlóaljjal hadtesttartalék St, Luciánál.
A 20. honvédhadosztály az orosz hadszíntérről június l-ig
Arnoldstein—Vorderberg—Tarvis—Villach terébe érkezett és Langer
altábornagy parancsnoksága alá lépett.
Perneczky tábornokot a 4. honvédezreddel Soca völgyében
Flitsch (Blaz) felé előretolták.
Az 1. honvédezredet Jaschke tábornok csoportjába (MalborgethRaibl-csoport), a 17. honvédezredet a hadseregtartalékba osztották
be, úgyhogy a hadosztályból csak a 39. dandár (3. és 4. honvédezred) a hadosztálylovassággal (4. honvédhuszárezred 3. század) és
a hadosztálytüzérséggel maradt együtt. (8./4. honvéd-ágyúsüteg,
l./I. ágyúsüteg, 5./3. nehéz tarackosüteg fele, 8./2. és 3./7. hegyiüteg,
összesen 17 ágyú és tarack.)
Rohr lovassági tábornok június 4-én Op. 1866. szám alatt
intézkedett a Krn A 2245, Vrata -6- 2014, Vrsic A 1897 sziklaóriások visszafoglalására.

„A Soca-völgyben előretolt Perneczky-csoport fölött a parancsnokságot Nagy tábornok veszi át. Feladata ezzel e's a Kronaura,
irányított 3. honvédezreddel s a Ratschachra irányított 8. honvédágyúsezred egy ütegével a régi helyzetet a Krn A 2245 vidékén
helyreállítani, minek megtörténte után az ellenség térnyerését
Rombon A 2210—Krn A 2245 táján megakadályozza. A XV. hadtest északi szárnyával az összeköttetést keresse és tartsa fenn.
Perneczky Tar vis ban átveszi az ottlevő hadseregcsoporttartalék
parancsnokságát."
Nagy tábornok június 5-én Soéára érkezve Op. 705/9. szám
alatt intézkedett, hogy Stadler ezredes átveszi Kratochwill és Balogh
alezredes csoportjai fölött a parancsnokságot és a Vrsic és Vrata
hegytömböt elfoglalja.
Farkas ezredes a 3. honvédezred II. és III. zászlóaljával
Javoréek -Ó- 1808 területében csoportosulva birtokba veszi Planina
za Krajút.
Schieb alezredes a 3/1. zászlóaljjal hadosztálytartalék, Cezsoéánál gyülekezve biztosítja a hadosztály nyugati oldalát és hátát.
Böhm őrnagynak alárendeltetik az Isonzo-völgyben levő összes
hegyi és tábori tüzérség.
Perneczky tábornok, miután tőle Stadler ezredes a parancsnokságot átvette, Tarvisba megy, hol átveszi Sipos alezredes és Pohl
ezredes csoportjainak (17. honvédezred, 1 lovasszázad és 6 üteg)
mint hadseregcsoporttartaléknak parancsnokságát.
Langer altábornagy június 5-én értesítette Nagy tábornokot,
hogy a XV. hadtest 50. hadosztálya a támadást beszüntette és
egyelőre Sleme—Mrzli vrchet tartja. (Op. 17/1. szám.)
Június ö-án esti 7 óráig Stadler ezredes csoportja rendkívül
nehéz viszonyok között (jobbszárnyon Kratochwill alezredes 6 századdal, 1 hegyiágyúval és 2 géppuskás osztaggal, a balszárnyon
Balogh ale/redes 5 századdal és 1 géppuskás-osztaggal) Vrsic
A 1897—Vrata -C- 2014— -C> 2138— <> 2133 sziklafal lábáig
előreküzdötte magát. 1 A balszárnyon a 37. ezred és a 4./V. bosnyák-zászlóalj egy-egy százada az ellenséget Krn A 2245-ről
elűzte és azt megszállotta.
Megállapíttatott, hogy a Vrsic—Vrata sziklafalat körülbelül egy
alpini-zászlóalj tartja; Vrata -Q- 2014 sziklacsúcson zárt támpont
van géppuskákkal.
Gerabek tábornok csoportjának jobbszárnya (3. hegyidandár)
Krn A 2245-től keletre a sziklás (Rudeéi rob A 1914) gerincre
visszamegy.
Farkas ezredes csoportja (3. honvédezred hat, 4. honvédezred négy, 4./V. bosnyák-zászlóalj két százada, összesen 12 század)
június 7-ig A 1254, Golobar planinára, A 1549 Javorcekre és
-C> 1867 Lipnikre felmászott, ott csoportosult és június 8-án Vrsié
1

Lásd 8. sz. mellékletet.

-Ó- 1897—Planina za Kraju A 1208-at, melyet az ellenség támpontszerüen megerődített, megtámadta. Ez utóbbi háromszoros drótakadállyal, mögötte za Pleőamnál álló hegyiágyúkkal erősen ki
volt építve.
Farkas ezredes csoportja estig a Vrsié A 1897 sziklás csúcsot
600 lépésre megközelítette, Planina za Kraja
1208 előtti ellenséges előállásba ( Ó 1270) behatolt, mire az olaszok a főállásra
vonultak vissza.
Stadler ezredes csoportja egész nap szívósan harcolt, de csak
nehezen tudott előbbre jutni. A csapatokat az irtózatos hőség, vízhiány és a rendkívüli fáradalmak nagyon megviselték, mert magas
hegységhez sem felszerelve, sem kiképezve, sem szokva nem voltak.
(Op. 708/19. szám.)
Nappal csak álló tűzharc volt vívható, mert az ellenség a
várszerű Vrsicről és Yratáról tüzelve az egész vidék ura volt.
A 39. honvéddandárparancsnokának 213. számú jelentése szerint:
„Az ellenségtől megszállott sziklafalak visszafoglalása csak akkor
sikerülhet, ha a védők erkölcsi erejét a tarackok szakadatlan tüzelése megrendíti. A magas hegységekben való alkalmazásra nevelt
alpinik harcmodora csak éjjeli meglepetésszerű támadással ellensúlyozható.
A tér, idő és anyaggal való számítás az eddigi elméleteket
megcáfolja.
A tisztikar és legénység harcikedvét a szokatlan időjárás,
terepnehézségek és élelmezési akadályok ugyan még nem befolyásolták, de ezen körülmények a fizikai teljesítőképességet hosszabb
időn át nagyon csökkenteni fogják s ezzel számolni kell." (Lásd
a 20. honvédhadosztály hadműveleti iratait 1915 június 8-ról. Op.
708/26. szám.)
Június 9-én Farkas ezredes csoportjának jobbszárnya az
ellenségtől elvett -Q- 1270 támpontban berendezkedett, közepe és
balszárnya az ágyútűz miatt estig a sziklás terepeu csak 100
lépésnyire tudott előbbre jutni.
Stadler ezredes jobbszárny-csoportja (Kratochwill alezredes)
<j> 2014 Yratát 500 lépésre megközelítette, balszárny-csoportja
(Balogh alezredes) délután kétszeri sikertelen roham után 40—50
lépésnyire fekszik az ellenség előtt a Vratán.
Nagy tábornok összes tüzérségének tüzét Vratára, Yrsicre és
Planina za Krajúra irányítva, június 10-re általános támadást
rendelt el a két elsőre. (Op. 709/11. szám.)
Június 10-én Farkas ezredes támadása az ellenséges állások
előtt végleg megfeneklett. Kratochwill alezredes csoportja a Vrsié
sziklacsúcsot 100 lépésre megközelítette.
Balogh alezredes csoportja Yratára felkapaszkodóban volt.
(Op. 710/27. sz.)
Minden hiába volt . . .

A seregcsoportparancsnokság miután nagyobb sikerre kilátás
nem volt, június 11-én a támadás folytatását beszüntetve elrendelte,
hogy a csapatok az elért helyzetben állásaikat erődítsék meg.
(Op. 2026/11. sz.)
Nagy tábornok elrendelte, hogy Farkas ezredes csoportja a
-6- 806: Javoréek A 1549— -C- 1317— -Q- 1808— Lipnik
•O- 1867 vonalban, Kratochwill alezredes csoportja a Vrsié A
1897— -C- 1870— -Ó- 1960— Yrata <> 2014 sziklafallal szemben rendezkedjék be védelemre.
Balogh alezredes csoportjának jobbszárnya pedig arccal
északnak Vrata <j> 2014 sziklacsúcsot félkörben -Ó- 1976— -C1996— -Ó- 2102 kúpokon körülfogva, közepe és balszárnya arccal
nyugatnak -Ó 2102— <> 2138— -Ó- 2133—Krn A 2245 sziklás
gerincen foglal védelmi állást. 1
Június 16-án hajnali 3 órakor Stadler ezredes csoportjánál
az olaszok a -Q- 2102—Krn A 2245 védelmi szakaszt és ezen túl
a 3. hegyidandár védelmi szakaszát erősen megtámadták.
Reggel 4 óra 30 perckor az olaszok szuronyharccal a -Ó- 2102
csúcsot és Krn-t A 2245 elfoglalták.
Balogh alezredes közepe a -C> 2138— -C- 2133 csúcsokat
minden igyekezete dacára elvesztette, midőn az olaszok három
oldalról körülfogták.
Az ellenség a Krn A 2245 szakasz elfoglalása után tetemes
erőket vont fel a sziklagerincre. (Op. 716/5. szám.)
Az olaszok Vrsié és Vratán állásaikat egy zászlóaljjal megerősítvén, a Krn A 2245— -Ó- 2102 szakasz ellen egy dandárral
hajtották végre a támadást.
Nagy tábornok tartalékát Blazra irányította és Stadler ezredesnek meghagyta, hogy az ellenség további térnyerését Lemez
A 2037—Duple pl.—Smogar pl. vonalában akadályozza meg. (Op.
716/7. szám.)
A seregcsoportparancsnokság, a Krn elvesztése után Nagy
tábornok megerősítésére a 4. Landwehr-ezredet Villachból Blazra
irányította és meghagyta, hogy az ellenségnek egyrészt a Potocenyergen át, másrészt Duple pl. felé tovább nem szabad tért nyernie.
A délnyugati hadseregarcvonal parancsnoka elrendelte, hogy
Lipnikről -Q- 1867—Planina za Grebenom
1222— 0 1976—Vk.
Lemez —Pl. na Polju
1530-ig a terület a 20. honvédhadosztályé,
innen Ó 2178— -Ó- 2077-en át az 50. hadosztályé (XV. hadtest
északi szárnya). (Op. 716/29. és Op. 2185. szám.)
Az olaszok Krn A 2245 elfoglalásával megelégedtek, a támadást Yrata <> 2014—<> 1845—Ó 1996—<> 1951 hegyeken túl
nem folytatták.
Stadler ezredes visszavetett balszárny-csoportja Pl. za Grebenom
1

Lásd a 7. és 8. ez. mellékleteket.

és Duple pl. között a 4. Landwehr-ezred Duple pl.-ra való megérkezéseig tartotta magát.
Balogh alezredes megsebesülve olasz fogságba került. Csoportjának, mely 643 fő volt, a krni harcokban 348 fő vesztesége
volt. Ebből 2 tiszt elesett, 16 tiszt és hadapród megsebesült,
sebesülten fogságba esett 2 törzstiszt és főtiszt, sebesületlenül 24 tiszt
és hadapród,
A 20. honvédhadosztály új állásában védelemre berendezkedett.
Jobbszárny: Farkas ezredes csoportjának állásában (4. Landwehr-ezred I. zászlóalj, 3. honvédezred 8V2 százada és a 4. honvédezred 2 százada) Javorcek és Lipnik között nem volt nagyobb
változás, a jobbszárny m eg erősítésére a 4. Landwehr-ezred I. zászlóalja (Schieb alezredes, 572 század és 2 géppuska) Javorcek és
Jablonica közé betolódott.
Közép: Kratochwill alezredes csoportja (4. ezred 6 százada
és 1. honvédezred I. zászlóalja) Pl. za Grebenom—Lamez A 2037
vonalban foglalt állást.
Balszárny: Alpi alezredes csoportja (4. Landwehr-ezred II.,
III. zászlóalja, 4./V. bosnyák-zászlóalj 1 százada, 3. honvédezred 2V2
százada és 3A hegyiágyá üteggel) Pl.-na Poljut félkörben körülvéve
a Ó 1976 — <> 1778 — Duple pl. — -Ó- 1931 — Smogar — <>
1944 magaslatokon vett állást, a <J> 1868-on csatlakozva a
3. hegyidandár északi szárnyához. (50. hadosztály.) Kratochwill és
Alpi alezredesek védelmi szakasza Stadler ezredesdandárnok vezetése alatt áll.
A hadosztály tüzérsége Lepiena völgyében állott föl.
Június 22-én a 20. honvédhadosztály parancsnoka Res. 2114.
szám alatt Rohrnak a krni sikertelen harcokról küldött jelentést.
„A hadosztály két héten keresztül harcolt Krn—Vrsié sziklái
között.
Az az ellenség, mellyel a honvédek harcoltak, kiválóan kiképzett és felszerelt hegyialakulat, alpinik és bersaglieriek, kik
mielőtt még a honvédek Krn terébe megérkeztek, biztosítócsapatainkat az uralkodó sziklacsúcsokról elűzték és ott magukat befészkelve, szívós védelemre berendezkedtek.
Az ellenség várszerű állásait elfoglalni nem sikerült, mert
kellő tüzérségi támogatás nem volt, különösen nehéz tarackok
hiányoztak.
A hadosztály ötnapos támadó harcban 1000 főt vesztett.
A honvédcsapatoknak beérkezésük után nem volt idejük, hogy
magas hegységben való alkalmaztatásra gyakorlatilag kiképzést és
traininget nyerjenek. A legszükségesebb hegyifelszerelés (szögescipő,
turistabot, kötél stb.) hiányzott. Rögtönzött cipő nem felelt meg;
turistabot, kötél stb. hiányában a honvédek puskájukra támaszkodva kapaszkodtak és egymást puskájukkal tologatva-támogatva

másztak fel a sziklákra s ezáltal lőfegyvereiket tönkretették. Az emberek málbával túl vannak terhelve, a hátizsákok a sziklákra való
mászásban gátlólag hatnak. Az alpini katona puskán, turistaboton
és töltényhevederen kívül csak kenyértarisznyát és körgallért hord.
Tisztek és legénység tájékozódása a szokatlan magas hegyekben
igen nehéz.
Az emberek több napon át nem juthattak meleg ételhez,
mert a málhásállatok vezetői a hegyi viszonyokat nem ismerik.
Kevés a tiszt, pedig magas hegységben a legkisebb osztag is
tiszti vezetőt kíván.
Ha a honvédhadosztálynak magas hegységben való további
alkalmazása erőszakoltatik, az meg fog semmisülni."
Rohr a délnyugati hadseregarcvonal parancsnokának jelentette,
hogy a 20. honvédhadosztálynak felváltását okvetlenül szükségesnek
tartja. (Op. 4593. szám.)
Előterjesztéseiben ismételten hangsúlyozta, hogy a 20. honvédhadosztályt fel kell váltani és máshol kell alkalmazni, mert magas
hegységben való alkalmazásra sem kiképezve, sem felszerelve
nincsen. (Op. 4856. és 5147. szám.)
Megmagyarázza a 20. honvédhadosztály nagy nehézségeit a
8. mellékletként csatolt rajz, mely Farkas ezredes támadó csoportja
felől nézve, a Krn sziklahegység tömbjét tünteti fel.
A sürgetésekre Jenő főherceg elhatározta, hogy amint az
Isonzón a helyzet megengedi, a csere a hegyilakókból álló
44. Landvvehr-hadosztállyal — mely magas hegységekben jártas és
erre fel is van szerelve — meg fog történni. (Op. 4933. szám.)
b) Plavai harcok.1
Az olasz II. hadtest Cividale terében vonult fel. A 3. hadosztály a Kolovrat hegygerincre, a 4. hadosztály a Korada A 812
— Planina -C- 653 — A 419 hegyhátra fokozatosan előretolódott.
A Kostanjevica A 647 magaslaton, Maria Zellnél, St. Jacob 747
templomnál, Korada A 812, Planina <j> 653 hegyen, Verhovlje
Quiska falvaknál az olaszok lövészállásokat emeltek ki.
A Konstanjevica—St. Jakob—Korada—Planina gerinc mögé
az ellenség tüzérséget vontatott fel. A St. Jakob—Korada—Planina
gerincről a gyalogság az Isonzo völgyébe Plava felé leereszkedett.
Az osztrák-magyar XVI. hadtest északi szárnyát a 18. hadosztály képezte. Ennek mindkét dandára állást foglalt és pedig: a
13. hegyidandár (gróf Berchtold tábornok 4 zászlóalj, 5 tábori és
hegyiágyús üteg) Auzza—Britov között az Isonzót keletről kísérő
magaslaton, a másik (1. hegyi dandár Nóvák tábornok, 4 zászlóalj,
1

Lásd a 9. mellékletként csatolt térképet.

•6 tábori ágyús-, tarackos- és hegyiüteg, 1 nehéz tarackosüteg)
Paljevo í 363, Kuk A 611, <> 652, Monte Santo 682 kolostor
magaslatokon.
Hadosztálytartalék 2 zászlóalj Bate és Bitez falunál.
Az olasz II. hadtest június 23-ig tartó makacs harcokban
törekedett a Plavánál kiugró magaslatot elfoglalni, hogy Britov és
Zagora között hídfőt létesíthessen s onnét délnek fordulva Kuk
+

A 611 — Monte Santo A 682 gerincen támadhasson, hogy a VI.
hadtestnek Görzre intézett arctámadását támogathassa, minthogy
az utóbbinak június 8., 9., 11. és 12-én Görzre intézett arctámadása
nem sikerült.
Június 11-én hajnalhasadta előtt, körülbelül 2 olasz zászlóalj
az Isonzón Plavánál csónakokon átevezett, az ottani tábori őrsünket
elfogta és a <J> 383 magaslatra támadott.
Az 1. hegyidandár parancsnoka tüzérségével Plavát lövette
és utasította az 51./I. zászlóaljat, hogy az Isonzón átkelt olaszokat
támadja meg. Ezen támadás az ellenség heves ágyútüzében magakadt.
Délben az olasz tüzérség a -Q- 383 gerincre heves kereszttüzet
összpontosított, mely elől az 51./I. zászlóalj kénytelen volt a -ó- 383
mögé visszahúzódni, különben megsemmisült volna.
Miután az 51./I. zászlóalj visszament, az olaszok a -Ó- 383-on
támadtak. Paljevo magaslatain makacs harc fejlődött ki, melybe
a szomszéd zászlóaljaink egyes részei (4./IV., 102./I.) beavatkoztak.
Az olasz zászlóaljak Piavára visszaszoríttattak.
Wurm táborszernagy, a XVI. hadtest parancsnoka a harc
hírére a görzi hídfőben levő 58. hadosztálynak Salcanónál álló
2 zászlóalját a 18. hadosztály (Böltz tábornok) rendelkezésére
bocsátotta; Zeidler tábornokot, az 58. hadosztály parancsnokát pedig
felhatalmazta, hogy az átengedett két zászlóalj helyett a St. Peteméi
levő hadtesttartalékból (48. hadosztály) szükség esetén két zászlóaljat
igénybe vehet.
Este 10 órakor az 1. hegyidandár helyzete a következő volt:
A védelmi állást a támadás hírére a dandár csapatai megszállták ; e mögött ellentámadásra készen állott a -d> 383 dombtól
födve két zászlóalj, Globnánál és Zagoránál egy-egy század, a paljevói szűk és meredek völgyben két század. Tartalék egy zászlóalj
a -O- 363 kápolnánál. Ezalatt az olaszok az Isonzo nyugati partjára
visszamentek, mire az 1. hegyidandár az eredeti csoportosításba
tért vissza.
Június 12-én éjjel az ellenség ismét áthajózott az Isonzón;
a Ó 383 nyugati lejtőin befészkelte magát, Plavánál a hídverést
biztosította, mely hamarosan elkészült. Az olaszok ennek helyét oly
ügyesen választották meg, hogy a 18. hadosztály tüzérsége nem
tudott oda hatni.
József főherceg: A világháború. I I .

8

Wurm táborszernagy június 12-én Op. 1041/5. szám alatt
ezt Boroevicnak jelentve, utasította a 18. hadosztályt, hogy az
átkelésben levő olaszokat támadja meg.
Boroevié a plavai olasz híd lerombolására a XVI. hadtestnek
egy 15 cm-es nehéz tarackosüteget utalt ki. Ennek azonban ily
löveg részére nem volt lőszere, miért is a XV. hadtestparancsnoksághoz fordult lőszerért.
Délután 2 órakor a Ravenna-dandár1 az Isonzo keleti partján
már együtt lévén, támadásra indult. Az olasz tüzérség oly hevesen
lőtte a -C> 383 magaslatot, hogy csapataink a tűz elől onnét
visszamentek.
Az 1. hegyidandár 4 óra 30 perckor az olaszok jobbszárnyát
támadással visszanyomta és a -Cj> 383-at újból visszafoglalta.
Az ellenség zöme délután 6 órakor a hídon át az Isonzo
nyugati partjára Verhovljére visszament. Nóvák tábornok elhatározta,
hogy nem követi az olaszokat, mert tüzérségük lövedékeivel záporként árasztotta el az előtte levő terepet. A szívós védelmet át akarta
tenni a hátrább fekvő magaslati vonalba. Ezért elrendelte, hogy az
1. hegyidandár a 363-as kápolna magaslaton Paljevo hegyen és
a -Q- 535 gerincen rendezkedjék védelemre be. Az állás előtt csupán
a -Q- 383-as kúpot, mint előretolt állást megtartva, támpontszerüen
erődítette meg.
A felderítés június 13-án megállapította, hogy az Isonzo keleti
partján 2 olasz zászlóalj a -Q- 383 magaslat nyugati lejtőjén a holt
térben beásta magát. A plavai híd lövetése dacára is ép.
A 18. hadosztály parancsnoka június 13-án a 13. hegyidandár
védelmi szakaszában (Britov—Canale—Auzza) az állásban két és
tartalékban egy zászlóaljat hagyott csak meg.
Az 1. hegyidandár három zászlóaljjal a <J> 363 kápolna—•
-Ó- 5 3 5 — A 611—Kuk—O 652—Monte Santo 682 kolostor
magaslatokat szállotta meg.
Dandártartalék két zászlóalj a -Ó- 363 kápolna magaslat
mögött, egy zászlóalj Baskénál.
Hadosztálytartalék Dragovicénél egy zászlóalj.
Június 13-án délután igen heves tüzérségi előkészítés után
az ellenség 8 órakor rohamra indult a -Q- 383 támpont ellen, de
ez tüzünkben összeomlott.
Éjjel a fényjelzésekből és Plavánál az Isonzo völgyében hallható zajból a 18. hadosztály parancsnoka újabb ellenséges erők
átjövetelére következtetett a plavai hídon.
Ezért tüzérsége június l4-én hajnalban tüzesapást mért Piavára,
melyben egy 30'5 mozsárütegünk is résztvett. Délután 4 órától
8 óráig az ellenséges tüzérség szakadatlanul lőtte a -Ó- 383 tám1
37. és 38. ezred,
m
(II. hadtest.)

a

3. olasz

hadosztály

kötelékébe

tartozott.

pontot, hol a 63./I. zászlóalj rendületlenül kitartva súlyosan szenvedett. A tüzérségi előkészítés után este 9, éjjel 11 és hajnali
2 órakor rohammal támadta meg az ellenség a -Ó- 383 támpontot,
a 63./I. zászlóalj azonban ezeket véresen visszaverte.
A nehéz tüzérség június 15-én délelőtt ismét lőtte a -Ó- 383 —
•Q- 363 kúpokat. A 63./I. zászlóalj előretolt állásában a tűz következtében 100 emberét vesztette el. Az éjjel a zászlóaljat a dalmát
nemzetiségű 22./II. zászlóalj váltotta fel.
E támpont erődítését tökéletesbítette és a keskeny gerincet
is belevonta, mely a -Ó- 383-at a -p- 363 kápolna magaslattal
összeköti.
A dalmát zászlóalj június 16-án három Grlobna felől jövő
ellenséges támadást vert vissza.
Június 17-énaForli 1 dandárral megerősített Ravenna-dandár
Globna, Plava és Zagora felől — tehát három oldalról — támadta
az 1. hegyidandár védelmi állását, de a támadók mindenütt visszaverettek.
Az ellenség az 1. hegyidandár állása előtt elsáncolta magát.
E harcokról a 18. hadosztály (Op. 1017/11. szám alatt) a
következőket jelenti:
„Június 16-án heves tüzérségi előkészítés után délután 6 óra
15 perckor a -Ó- 383 támpontot tartó 22./II. zászlóaljat az ellenség
megtámadta. A támadás 7 óra 30 perckor visszaveretett.
Ezután az olaszok a harc táplálására fokozatosan újabb erőt
toltak át az Isonzón, úgyhogy egy olasz dandárnál nagyobb erő2
harcolt már az Isonzo keleti partján.
Az 1. hegyidandár parancsnoka a 22./II. zászlóaljat a 63./I.
zászlóaljjal megerősítette, a -Q- 3 8 3 — O 363 közötti nyeregbe pedig
az 51./I. zászlóaljat vonta előre.
A dandárparancsnok a -Ó- 383 magaslaton a 4./IV., l./I. és
102./I. zászlóalj egyes részét is harcba vetette. Az 1. hegyidandárnak
összes ereje latbavetésével sikerült állását megtartani. A foglyul
ejtett olaszok vallomása szerint a plavai harcokban a 37., 38., 43.
és 44. ezredeken kívül3 még a 125. miliz-ezred is résztvett.
A csapatok az időt június 22-ig állásaik tökéletesbítésére
szorgalmasan felhasználták, vas-védőpajzsokat, homokzsákokat, téglákat építettek be a lövészárkokba, úgyhogy a -Ó- 363 és -C- 535
magaslat közötti fővédelmi állás műszakilag igen erősnek volt
mondható.
Június 23-án éjjel az olaszok nyolcszor ismételték meg
támadásukat; az 1. hegyidandár minden támadást véresen visszavert.
1

43. és 44. ezred, a 3. hadosztály kötelékébe tartozott. (II. hadtest.)
3. olasz hadosztály.
* 3. olasz hadosztály. (II. hadtest.)
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c) A görzi harcok.1
A II. olasz hadtest jobbszárnya és a VI. hadtest Görzcel
szemben vonult fel, és pedig Monte Sabotino—S. Florian terében a
4. hadosztály egy része; a Cormons—Görz vasútvonaltól északra a
11., attól délre a 12. hadosztály.
A csapatok óvatosan előretolták magukat Hum—Na Pani A 266
—Cerovo—Vipulzano—Castelletto—Russiz—Spessa—Roncada—Mora ro—Corona-vonalába, hol beásták magukat. Hírszerző-különítmények a dombvidékben (Coglio) St. Florian, a vasútvonal mentén
San Lorenzo di Mossa, a síkon Monte Fortin A 115 felé derítettek föl.
A XVI. hadtestünk 58. hadosztálya a görzi hídfőben védelemre berendezkedett. Jobbszárnyával és közepével (4. hegyidandár
5 zászlóalja és az 5. hegyidandár 3 zászlóalja) az Isonzo nyugati
partján fekvő erdős magaslatokon, illetve dombokon (Monte Sabotino—Ö- 177, —A 157, Podgora A 240, -6- 184), balszárnyával
(5. hegyidandár 2 zászlóalja) az Isonzo mögött St. Andrä—Savognavonalában foglalt állást.
A hadosztály tartaléka — két zászlóalj — a Grazigna házcsoportnál volt.
Június 6-án az olaszok meglepően heves ágyútüzet zúdítottak
Oslavijára, Pevmára és Podgorára, mely után St. Flóriánról és Pri
Fabrisu falvak felől két ellenséges zászlóalj vígan előretörtetett a
hídfőállás ellen. Tüzérségünk a két lelkes olasz zászlóaljat visszavetette.
A XVI. hadtest parancsnoka az ellenség támadását a görzi
hídfőre küszöbön állónak vélte. Hírt kapott, hogy tekintélyes ellenséges erő Cormonsról eltolódva St. Florian—Pri Fabrisu—Gradiscutta
körül támadáshoz csoportosul.
A XVI. hadtest parancsnoka az ellenség támadása esetére az
58. hadosztályt lehetőleg alá akarta támasztani, mivel tartaléka a
93. hadosztály, átszervezés alatt állott, kérésére Boroevic a St. Peternél álló hadseregtartaléknak (48. hadosztály) 4 zászlóalját rendelkezésére bocsátotta.
Június 8-án délután 4 órakor tüzérségi előkészítés után az
olasz 11. hadosztály Pri Fabrisu—Gradiscutta—Pubrida teréből
Podgora (-Ö- 184—A 240) és Pevma (-Ó- 177) hídfőszakasz ellen
támadásra indult, de az 58. hadosztály tüzérsége ezt már csírájában elfojtotta.
Olasz foglyok vallomása szerint a lie- és Pistoia-dandár támadott. (1., 2., 35. és 36. ezred.)
Június 9-én igen erős ágyútűz volt. Az esthomály beálltával
rohamjárőrök kúsztak elő, hogy rést nyissanak drótakadályainkban.
Rohamoszlopok gyülekeztek Öslavija és Podgora előtt és rohamra
készen lesték a betörésre alkalmas pillanatot.
1
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Este 9 órakor az olasz Pistoia-dandár egy része a Pri Fabrisu út mentén a A 157 erdős kúpon levő 23. Ld\v.-e/.red 3. zászlóalját megtámadta, de rohama kudarccal végződött. A sötétségben
zűrzavar keletkezett és az olasz csapatok kölcsönösen egymásra
lőttek, aminek következtében a tartalékok nem voltak a roham
megismétlésére bírhatók.
Június 10-én tüzérségi előkészítés után a Pistoia-dandár a
Podgorát újból sikertelenül megtámadta.
Az ellenség nem boldogulván, június 11-én délről próbált
szerencsét.
A támadás itt éjjel 10 órakor és június 12-én virradatkor
Lucinico felől megismétlődött, de megint eredménytelenül.
Ezek után az olaszok június 14-én éjjel az északi szárnyon
próbálkoztak. A Lombardia-dandár1 egy része a Monte Sabotino
A 609 sziklás gerincét támadta, csapataink azonban könnyedén
visszaverték, mivel a szomszédos 18. hadosztályunk tüzérsége a
támadó olaszokat az Isonzo túlsó partjáról oldalba és hátba lőtte.
Erre Görz előtt egy időre nyugalom állott be.
d) Az 1. Isonzo-csata.2
Aosta hercegének parancsnoksága alatt a 3. olasz hadsereg
(VI., XI., VII., X. hadtest és gróf Turin lovashadteste) a tenger és
Udine között vonult föl. A hadsereg feladata volt, az osztrákmagyar haderő védelmi állását a Doberdo—Karszt-fennsíkon áttörni
és ezután egyrészt Görz felé, másrészt Triest felé fordulva védelmi
vonalunkat felgöngyölíteni. A hadsereg a hadüzenet után (május 23.)
az Isonzo-folyó alsó szakaszára megkezdette előnyomulását és pedig
a VI. hadtest az északi szárnyon az Udine—Görz vasútvonal mentén,
a XI. hadtest középen a Gradiska—Sagradóra, a VII. hadtest a
déli szárnyon Cervignano és Monfalcone vasútvonal mentén. A lovashadtest 1. hadosztálya a tengerpartot figyelte meg, a 2. hadosztály
a 3. olasz hadsereg déli oldalát biztosította. A X. hadtest egyelőre
mint tartalék maradt vissza.
A hadtestek hadosztályai szárnyanként csoportosulva Cormonsnál, Nogaredo-, Visco-, Strassoldo- és Cervignanónál széles arcvonalban átlépték a határt; határfigyelő és biztosító csendőr- és vámőrőrseinket Görzre és a Doberdo-fennsíkra visszaszorították. A 11.
hadosztály Coglio dombvidékbe behatolva a Na Pani A 266 dombot—Cerovo—Castelletto—Russiz—Spessa falvakat, a 12. hadosztály
a Cormons—Görz vasútvonaltól délre a Versa tarpatak szakaszát
(Roncada—Moraro—Corona—Mariano), a 21. és 22. hadosztály a
Fratta—Romans—Villesse-vonalat, a 14. hadosztály a Cervignano —
Ronchi vasútvonaltól északra (-Ö- 13—Papariano) a 13. hadosztály
1
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attól délre (Papariano—Cj> 6) az Alsó-Isonzo-folyót elérve, magát
azonnal elsáncolta.
A hadosztályok június 5-ig a görzi hídfőt és a Karszt-fennsíkot, attól mintegy 6—8 km-nyi távolságban körülövezik.
A 3. olasz hadsereg lassú tapogatódzó előlopódzása, tüzérségünk hatásos lőtávolán kívül való megállása és elsáncolása, megerődített vonala mögött fölényes tüzérségének felvonulása, minden
űrméretű tüzérségnek napokon át tartó szakadatlan, majd itt, majd
ott 1 megismétlődő és a legnagyobb hevességig fokozódó tüzelése, a
védelemre berendezett, a körülzáró állásból alárendelt és összefüggésnélküli csapatoknak elszigetelt támadásai,2 egy ostromszerű támadás
tüneteit mutatták, aminőt várak megtámadásánál szoktunk alkalmazni. Pedig várak sem Görznél, sem a Doberdón nem voltak.
így nyertek gyenge csapataink időt arra, hogy kezdetleges
állásaikat némileg megerődíthették és a felsőbb vezetés erősbítéseket
irányíthatott a Doberdóra. Csapataink állásaikban otthonossá váltak,
tájékozódtak, gyenge tüzérségünk tüzelő • állását elfoglalhatta, megszervezhette a tűzvédelmet az egységes vezetésének előkészítésére
és a gyalogsággal való összműködés megteremtésére is időt nyert.
Nem óhajtom az 1. Isonzo-csatát megelőző eseményeket részletesen ismertetni, csupán néhány jellemző adatot fogok felsorolni.
Báró Lukachich Géza altábornagynak — ki azon időben a
Doberdo-fennsíkon parancsnok volt — „A doberdói harccsoport
ténykedése" című munkájában olvashatjuk: „hogy két gyalog- és
egy lovashadosztályból álló olasz hadtesttel és tüzérségi tömegeivel
szemben egy gyenge népfölkelő-zászlóaljunk (Wiesinger őrnagy
152. népfölkelő-zászlóalj, egy géppuskásosztag és egy régi rendszerű
Uchatius-ágyú) 12 napig (május 24-től június 4-ig) késleltette
az olasz hadműveleteket Turriacónál és Pierisnél az Alsó-Isonzón."3
Ez a népfölkelő-zászlóalj, előretolt önálló hírszerző-különítmény
volt az Alsó-Isonzo mellett.
A Cormons felől előrenyomuló VI. olasz hadtest déli szárnyának és a Visco felől előnyomuló XI. olasz hadtestnek megfigyelésére Lukachich tábornok a 26. Ldw.-menetzászlóalj egy szá1
Mt. Sabotino, Podgora, Mt. S. Michele, S. Martino, Sdraussina,
«agrado, Polazzo, Redipuglia, Vermegliano, Selz, Doberdo, Mt. Cosich, Debeli
vrcli, A 121, - ó - 77.
2
VI/5-én Sagradóra, Sdraussina-, Ó 61- és Monfalconéra, VI/7-én
Sagrado-, Sdraussina—Vermegliano és Monfalconéra, Vl/9-én S. Elia A 42
nyúlványon á t Redipugliára, VI/10-én Monfalconén át La Rocca gerincre,
Y l / l l - é n Sagradóra, VI/14-én Ó 77 kúpra és Sagradóra, VI/23-án Mt. Cosich.-, Polazzo- és Sagradóra, VI/24-én Sagrado és Sdraussinára.
3
Lásd a 2. hegyidandárparancsnokságnak 1915 j ú n i u s 6-án kelt
Op. 446/8. számú jelentését.

zadát Sdraussinára, a 76./III. zászlóalj egy századát Sagradóra álló
hírszerző-különítményként tolta előre.
Sagradónál a zsilip lezárása által a megáradt Isonzo vize a
Dottori csatornába tereltetett, a kilépő víztömeg elárasztotta a
sagradói és az Alsó-Isonzói hírszerző-különítményeink között elterülő Polazzo, Yermegliano, Selz-síkját.
A Sagradónál és Sdraussinánál álló századaink az olaszoknak
az Isonzo-folyón való áthajózását és hídverését egy egész hónapon át
megakadályozták és az ellenséges túlerő elől csakis június 23-án
vonultak vissza a Karszt-fennsíkra.1
A Karszt-fennsík védelme a Wippach-folyócska torkolatától a
tengerig Goiginger Henrik altábornagy parancsnoksága alatt az
57. hadosztályra volt bízva, melyből két zászlóalj még mindig
Karintiában volt.
Lukachich tábornoknak 8.300 puskája, 24 géppuskája és 46
lövege volt, mely erőt, két zászlóaljat Marcottininél tartalékul
visszatartva, bárom alszakaszba (S. Martino, Doberdo, Monfalcone)
tagozta. Tüzérségét (15 üteg) a Rubbia—San Martino—Doberdo—
Debeli vrch-vonalban állította föl és régi Uchatius-ágyúit
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erdőben Castello-nuovo felé, -Ó- 89 kúpon, egyrészt Fogliano, másrészt
Selfz elé, -Ó- 45 útkanyarulatánál Redipuglia felé oldalozásra a
védelmi állásba építette be.
Sietve a Karszt-fennsík párkányán levő első védelmi vonalnak
megerődítéséhez látott, melynek fekvése nagyon kedvezőtlen volt,
mert az olasz nehéz tüzérség ennek a patkóalakú állásnak jobb ágát
Versa—Fratta—Mariano—Corona— Moraro—Farra — Bruma — Romans vidékéről, a bal ágát Villa Vicentina—San Lorenzo—San
Canziano—Begliano teréből kereszttűz alá vehette, úgyhogy valahányszor lőtte állásunkat, nemcsak a védelmi vonal, hanem a
Karszt-fennsíknak a Valloné-völgy tői nyugatra eső egész területe
teljesen tűz alatt állott, minden füst és porfelhőkbe volt burkolva.
Az olasz nehéz tüzérség a Doberdo-fennsík közepétől (Marcottini)
átlag 7—8 km-re volt, úgyhogy az egész fennsíkot minden rejtekével lövöldözhette. (A 120, 149 és 210 mm-es olasz lövegek
hordtávolsága 7700—11.000 méterig terjedt.)
Robbantóanyag, kőfejtő-szerszám rendelkezésünkre nem állván,
a lövészállásokat nem lehetett a sziklatalajba vájni és így a csapatok kő- és sziklatömböket egymásra rakva álló lövészek részére
védhető falakat létesítettek. Nem lehetett szilárd akadályokat a
védelmi állás előtt létesíteni, mert karókat a sziklás talajba beverni képtelenség volt; csak szegesdróttal övezett fabakokat és szegesdrótból szőtt hálókat és hengereket gördíthettek a védelemre emelt
kőfalak elé. Ezek messziről láthatók lévén, nagyon jó célul szol1
Lásd báró Lukachich Géza altábornagy:
ténykedése" című dolgozatát.

„A doberdói

harccsoport

gáltak az ellenséges tüzérségnek, mely tüzével a drótakadályokat a
kőfalakkal együtt elsöpörte a föld színéről.
Goiginger altábornagy június 8-án Lukachich rendelkezésére
bocsátotta a 6./I. és a Karintiából bevonult 8./III. zászlóaljakat.
Június 13-án a 48. Ldw.-hadosztály éle apránként beérkezett.
Boroevic e hadosztályt mint hadseregtartalékot Schönpassnál gyülekeztette és az eddig ottlevő 93. hadosztályt Goiginger altábornagy
rendelkezésére bocsátotta.
Goiginger altábornagy közben erejének csoportosítását többször átformálta; a végleges elhelyezkedést június 17-én kiadott
Op. 629/4—I. számú intézkedésében szabályozta. Ezen intézkedés
kivonatosan a következőket tartalmazta:
„I. védelmi alszakasz. 6. hegyidandár Hellebronth ezredes.
Sistiana—Debeli vrch-Ó-140 között; 5 zászlóalj (6./I., 38.TII. r
42./IV., 50./IV., 81./IV.' és 7 üteg).
II. védelmi alszakasz. 2. hegyidandár Lukachich tábornok. Mt.
Cosich -Ó- 113 — Sagrado között; 7 zászlóalj (8./III., 70./II., 101./II.,.
76./III., 4./IV. bosnyák-zászlóalj, 42. és 155. Landsturm-zászlóalj).
III. védelmi alszakasz. 93. hadosztály Boog tábornok, Wippach
torkolatig; 60. és 58. hegyidandár 7'/2 zászlóalj (26. és 27. Ldw.ezred, valamint a 28., 47. és 97. ezred egy-egy menetzászlóalja,
152. és 156. Ldst.-zászlóalj, 27. ezred és a 7. vadászzászlóalj egy-egy
menetszázada), a 93. hadosztály tüzérségén kívül még 4'A üteg.
Tartalék: Vidale ezredes parancsnoksága alatt a 185. gyalogdandár, l 3 /* lovasszázad, kerékpárosszázad Lokvica—Oppacchiasella—
Nova Vas—Hudi Log körül; a 16. menetdandár Mitlacher ezredes
parancsnoksága alatt a 18. és 58. menetezreddel Gabrije—Rupa—
Merna terében a Wippach, a 48. menetezreddel Devetakinál a
Vallone-völgyben (11 zászlóalj).
A csoportok feladata a kiutalt védelmi szakaszokat föltétlenül tartani.
A Vallone-völgy keleti párkányán Moucka ezredes csoportja
második védelmi állást épít."
Az átcsoportosítás június 19-ig megtörtént.
Június 20-án sikerült az olaszoknak Fogliano—Selz-síkjáról
az árvizet levezetni, mire az előrevont X. hadtestük (19., 20. hadosztály) a Casseglianónál vert hídon átkelve Fogliano—Ronchi
terébe a XI. és VII. hadtest közé betolódott.
A VII. olasz hadtest a Paparianónál vert Isonzo-hídon átkelve,
Begliano—San Canzianóról Ronchira, Monfalconéra előretolódott s
jobbszárnyával Bagniig terjeszkedett.
Midőn a X. hadtest az első vonalba betolatott, a VI. hadtest
a 3. hadseregből a szomszédos 2. olasz hadsereg kötelékébe lépett át.
A harmadik olasz hadsereg 15 nap alatt jutott a Versa
tarpatakról és az Alsó-Isonzótól a Karszt-fennsík lábáig (5—7 km).

Boroevié látván, hogy a Karszt-fennsíkon az ellenséges támadás
küszöbön áll, a Triestben levő 187. gyalogdandárt Nabresinára
rendelte, hogy kéznél legyen (Op. 406. szám); meghagyta továbbá,
hogy a XVI. hadtest menetalakulatai egy daudárba (16.) összevonandók, így a 18., 48. és 58. hadosztályok menetzászlóaljaiból
a 18., 48. és 58. menetezredek alakítandók, (11 új zászlóalj)
melyeket Goiginger altábornagy szükség esetén, előzetes engedély
kikérése nélkül is alkalmazhat (Op. 412. szám), végül rendelkezésére
bocsátotta a 13. számú 30'5 mozsárüteget. (Op. 405. szám.)
Június 23-án megkezdődött az 1. Isonzoi-csata, mely július
6-ig tartott. A több mint háromszoros túlerővel rendelkező olaszok
június 30-án kezdették meg tömegtámadásaikat a Karszt-fennsík
különböző szakaszaira 6 napon át szakadatlanul folytatva azokat.
Az 1. Isonzo-csata kezdetén a kölcsönös erőviszonyokat a
11. számú mellékiJ tünteti fel.1
Minden űrméretű lövegekkel, idáig még nem tapasztalt hevességgel 7 napon és 7 éjjelen át készítették elő az olaszok tömegtámadásaikat.
A főtámadás a Karszt-fennsíknak Sagrado és a tenger között
fekvő szakaszára nehezedvén, Polazzo-, Redipuglia-, Vermegliano-,
Selz-, és Monte Cosichon feküdt a nehéz tüzérségi tűz.
Voltak napok, midőn ez ellen az alig 6 km széles szakasz
ellen 3 hadtestnek és 2 lovashadosztálynak mintegy 250 tábori
ágyúja, 45 nehéz tarackja és mozsara működött.
Ezzel szemben a védelemre összesen 135 tábori ágyú, 21 nehéz
tarack és mozsár állott rendelkezésre. (1915 június 4-i helyzet.)
Még kedvezőtlenebbé tette helyzetünket az, hogy az olasz
tüzérség kiapadhatatlan lőszerrel pazarlásig használta ki ellenünk
új ágyúit, tarackjait és mozsarait, míg minálunk több ízben lőszerhiány mutatkozott, mivel lövegeink már az egy év óta tartó
háborúban többé-kevésbé elhasználódtak.
A parancsnokokat utasították, hogy takarékoskodjanak a lőszerrel, mert a kiutalt mennyiségnek elégnek kell lennie.
Ily viszonyok között az ellenséges tüzérség leküzdésére gondolni
sem lehetett. Ennélfogva tüzérségünket a következőképen alkalmazták: a régi rendszerű Uchatius-ágyúkat az akadályok hosszantozására, illetve a rohamok elhárítására a gyalogság védelmi vonalába építették be, a tábori ágyú- és tarackütegekkel a támadásra
indult ellenséges gyalogságot vették tűz alá; a nehéz tüzérséggel
a kellemetlenebb ellenséges ütegek közül az elérhetőket igyekeztek
leküzdeni és nagyobb ellenséges csapateltolásokat, gyülekezéseket
iparkodtak széjjelkergetni.
Báró Lukachich altábornagy „A doberdói harccsoport ténykedése" című dolgozatában a következőket írja:
1
Délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság naplója, 194. oldal. Op,
5700/32. sz.

„Több napi, majdnem teljes pihenés után június 23-án korán
reggel az ellenséges tüzérség minden űrméretű ágyújával megkezdette
állásaink lövetését. Jelentékeny lőszerkészletek felhasználása mellett
és csak rövid szünetek közbeiktatásával ez a többnyire még az
éjjeken át is folytatott tüzelés egészen június 30-ának reggeléig
tartott."
„A csatának ezen első hét napja alatt az ellenség az arcvonal különböző részein és naponként többször támadta állásainkat,
mikor is tüzérsége közvetlenül előtte erősen fokozta, majd röviden
félbeszakította tüzét, hogy arra gyalogsága azonnal — legtöbbször
több század, legfeljebb egy zászlóalj erővel — támadhasson. E gyalogság lövetésiink alatt állásainkat megközelítette, majd ennek félbeszakításakor hirtelen támadásra tört elő. Saját gyalogságunk és
tüzérségünk tüzelése által fogadva, csakhamar visszafordulnak és
fedett területekre vonulnak, mialatt az ellenséges tüzérség újból
elkezd tüzelni."
„Ez az előrenyomulás legtöbbször nem bírt olyan támadás
jellegével, melynél az állásokba való behatolás és befészkelésnek
mindenáron való erőszakolása domborodott volna ki, inkább olybá
tűnt fel, mintha az ellenség csak arról akart volna meggyőződni,
hogy az állásokat megszállva tartjuk-e? Ez valószínűleg azon
szándékával párosult, hogy bennünket az állások erősebb megszállására ösztönözzön s ilymódon rákövetkező lövetésnél veszteségeinket növelje."
„Az ellenség hét napig tartó, eddig soha nem ismert hevességre
fokozott tüzérségi tüzelésétől joggal várhatta, hogy a védő erkölcsi
és fizikai tekintetben összeroppan s ígv az állás rohamra éretté
válik."
„ Június 28. Reggel 4 óra 30 perctől kezdve összes állásaink
erős tüzérségi tűz alatt állanak, amikor nemcsak legelső vonalaink,
hanem még közlekedési utaink is lövettek."
„A csoportparancsnokság részéről a lövések számolásával megbízott tisztek adatai szerint az ellenséges tüzérség kb. 12—13.000
lövést zúdított e napon állásainkra, melyből a tüzelés legélénkebb
tartama alatt 15 percen belül 510 lövés felcsapódását figyelték meg."
„Az ellenséges tüzérség tüzének e napon való gyengítése
•céljából csoporottüzérségünk vajmi keveset tehetett, mert hiszen
viszonylag csekélyszámú lövege közt elegendő messzehordó ágyú
sem szerepelt, mindenekfölött pedig a lőszerrel takarékoskodnia
kellett."
„ Június 24. Reggel 5 órakor az ellenséges tüzérség tüzelése
megkezdődik, melynek hevessége teljesen azonos a június 23-ival;
7 óra 30 perckor hirtelen az egész vonalon elnémul, de 8 óra
15 perckor újult erővel fog neki; a késő délutáni órákban erőssége
valamit csökken, végre este 8 órakor teljesen elcsendesedik. Különösen a balszárnyunkon volt a lövetés nagyon heves. A selzi alszakasz,

főként azonban a Monte Cosiclion levő állások igen megrongálódtak,
több fedezék összeomlott, a drótakadályokon 20, sőt 50 m-es csapásokat is nyitott. Ugyancsak a redipugliai-alszakasz nehéz mozsártűz
következtében jócskán szenvedett. Az ellenséges tüzérség e napon
kb. 20.000 lövést tett a doberdói szakaszra."
„A csoportparancsnokság újból jelenti, hogy tüzérsége a legcsekélyebb mértékben se képes az ellenséges ütegeket elnémítani,
amiért a gyalogságnak igen nagy veszteségei vannak, fedezékei pedig
mind tönkre fognak menni. A tüzérség megerősítése sürgősen szükv
séges, különösen mozsarak volnának kívánatosak."
„ Június 25. Az ellenséges tüzérség tevékenységét e napon
délelőtt 9 órakor kezdi meg és lő — két órai ebédszünettel megszakítva — délután 7 óráig, miközben figyelmét és lövedékeinek
nagyobb részét a selzi és redipugliai alszakaszokra irányította.
Megállapítható volt, hogy az ellenséges ütegek néhány 21 cm-es nehéz
mozsárüteggel egészítődtek ki. A védőszakaszra 8 —10.000 lövés
esett, fedezékeink és akadályaink több helyen megrongálódtak."
„ Június 26. Reggel 6 órakor kezdődik meg a tüzérség tüzelése, mely a délelőtti órákban rendkívül hevessé válik; a selzi
alszakasz 21 cm-es nehéz mozsarak tűzhatása alatt áll. Délre a
lövöldözés megszűnik, azonban délután 2 órakor újra folytatódik és
csak 6 órakor ér véget. A fedezékek és akadályok ismét nagy
károkat szenvedtek."
„ Június 27. Az ellenséges tüzérség, miután lőszerállományát
— úgylátszik — kiegészítette, tevékenységét e napon már reggel
5 órakor, egészen gyors ütemben kezdi meg s azt délelőtt folyamán
annyira fokozza, hogy délre rendkívüli hevességet ér el. A selzi
alszakasz egész délelőttön át a legnehezebb lövedékekkel, valósággal elárasztva igen nagy károkat és veszteségeket szenved.
Ugyancsak erős tűzhatás alatt áll a redipugliai alszakasz is, míg
Yermegliano állásaival az ellenséges tüzérség e napon kevesebbet
törődött. Délután 4 órakor a tüzelés valamivel alábbhagy, 6 órakor
még inkább, majd 7 órakor majdnem teljesen megszűnik."
„A június 23—26. közti napokban az ellenségnek állásainkra
körülbelül 50.000 lövése esett, melyeknek Vi—'A-e a nehéz és
legnehezebb lövegektől eredt. Veszteségünk e négy nap alatt öszszesen 71 halott és 216 sebesült volt. Mind e veszteségeket kizárólagosan tüzérségi tűz okozta, melyek bizonyára kisebbek volnának,
ha az ellenséges tüzérségen bizonyos mértékig felül bírtunk volna
kerekedni."
„A 11.000 lépés széles arcvonal kiterjedésre 4.400 lőfegyver
esik, melyből nappal rajonként csak 1—2 ember van a lövészárokban, míg a többi védőrség körülbelül egy 21 km mélységű
övben szélesség és mélység szerint kis csoportokban széttagoltan
biztosított állásokban húzza meg magát. Az erőknek szélességben
és mélységben való felosztása nem sokat segített, miután az ellen-

séges tüzérség lövéseivel nemcsak a legelső állásokat, hanem
2—3 km-es övben a hátulsókat is elárasztotta, minek következtében
hátul többnyire még nagyobb veszteségek álltak elő. Az erőknek
mélységben való további széthúzása, vagyis a tartalékok még hátrábbi eltolása nem látszott tanácsosnak, mert az első állás meglepetésszerű elfoglalására vezethet."
„Ha a kimutatott veszteségek számszerint nem is tűnnek fel
nagyoknak, mégis meggondolandó, hogy az emberek folytonos
féráldozathozatala a védelemben levő csapatot erkölcsileg is befolyásolja, annál is inkább, mert az állásban több mint egy hónapja
fizikailag kimerült."
„Június 28. Az ellenséges tüzérségi tűz ma távolról sem
olyan erős, mint az előző napokban; ismételten nagyobb szünetek
állnak be, sőt délelőtt 11 órától délután 1 óráig úgyszólván egyetlen
lövés sem esik, majd délután 2 órakor nagy hevességet ér el, de
hamarosan elcsendesedik, végül délután 7 órakor teljesen megszűnik. Redipuglia és Selz alszakaszok ismét 21 cm-es bombák
nagy tömegét kapták. Az esti órákban csend áll be."
„Saját tüzérségünk keveset lőtt, mert a lőszerrel takarékoskodik. "
„ Június 29. Az olasz tüzérségi tűz röviddel reggel 5 óra
után kezdődik meg és tart váltakozó hevességgel egész napon át.
Különösen a redipugliai alszakaszt keresi fel legnagyobb űrméretű
gránátaival és bombáival, melyeket közvetlenül rá srapnell-sortüzek
követnek, úgyhogy ezen alszakaszt füst és tűz borítja. A tüzelés
délután 4 és 7 óra között a legnagyobb hevességre fokozódik."
„Tüzérségünk bár megvan erősítve, de lőszere nem elegendő,
A csoport lőszerosztálya jelenti, hogy csak kevés készlettel rendelkezik és 4—5 nappal előbb utánpótlásra nem számíthat."
Az olasz tüzérségnek előkészítő tüze alatt (június 23-tól június
29-ig) kisebb ellenséges osztagok (századtól zászlóaljig terjedő erőben)
majd itt, majd ott a Karszt-fennsík párkányát támadták meg, de
minden alkalommal véresen visszaverettek ; tüzérségünk rögtön rájuk
irányzott tűzzel az apró támadó csoportokat többször szétugrasztotta,
úgyhogy gyalogságunk nem is avatkozott a harcba.
A tüzérségi előkészítő tűz és ezen elszigetelt, összefüggésnélküli támadó vállalkozások fedezete alatt az olasz gyalogság tömege egyenként és kisebb csoportokban a Karszt-fennsík lábánál,
holtterekben gyülekezett és június 30-án megindította egységes
támadását.
Az olasz 13. hadosztály (1., 2. gránátosezred, 93. és 94. ezred)
a La Rocca -0- 87 rom
Ő- 61 hosszúkás hullámon és Selz házaiban csoportosult; a VII. hadtest másik hadosztálya (14.) Dobbiánál, Staranzanónál és Bestrignánál mint tartalék maradt vissza.
A X. hadtest a jobbszárnyán a 20. hadosztály (64. ezred Vermegliano, a 63. ezred Redipugliánál, a bersaglieri-ezred e kettő között),

balszárnyán a 19. hadosztály csoportosult (31. ezred l'olazzónál,
32. ezred Foglianónál). Ezeknek egy-egy dandára tartalék (15.,
16. ezred Turriacónál, 39., 40. ezred Villesse—Cassegliano—S. Pietro
terében). A XI. hadtest 21. hadosztálya Gradiscától jobbra és balra
gyülekezett (10. és 9. ezred Sagrado, illetve Sdraussinánál, 30. és
29. ezred Gradisca és Mt. Fortin között az Isonzo túlsó partján).
A hadtest másik hadosztálya (22.) Romansnál tartalék.
így tehát Lukachich tábornok védelmi szakaszával szemben
négy hadosztály (kettő az első harcvonalban, kettő tartalék), Boog
tábornok védelmi szakaszával szemben két hadosztály (egy az első
harcvonalban, egy tartalék) állott.
Ezzel szemben a doberdói fennsík védelmére Goiginger altábornagynak 26.600 puskája, 50 géppuskája és 156 lövege állott.
A cseppet sem rózsás helyzet folytán a délnyugati hadseregarevonal parancsnoka erősbítés után nézett.
Június 25-én Op. 4878. számú rendeletével Jenő főherceg
meghagyta Rohrnak, hogy a VII. hadtestnek Oberdrauburgban levő
tartalékát a 46. ezredet (3 zászlóalj és 3 géppuskásosztag) és a Tarvisban levő seregcsoporttartalékából a 17. honvédezredet (2 zászlóalj
és 2 géppuskásosztag) és a 20. honvédhadosztály tüzérségéből 6 üteget
(8. honvéd tábori ágyúsezred 1., 2., 3. és 5. ütege és a 20. honvéd
tábori ágyúsezred 1. és 2. ütege) vasúton indítsa Reifenbergbe.
Amint e csoport június 28-án beérkezik, a 44. Ldw.-hadosztály vasúton Kronaura szállíttatik, hogy a 20. honvédhadosztályt
felváltsa. A 20. honvédhadosztály a Doberdo-fennsíkra fog jönni.
Június 29-éről 30-ra virradó éjjelen az olasz tüzérség a
görzi hídfőállást és a Doberdo-fennsík párkányát virradatig eddig
nem észlelt hevességgel lőtte. Az összes telefonösszeköttetések elpusztultak. Tüzérségünknek hallgatnia kellett, mert a megfigyelők
sűrű füst és por miatt nem látván semmit, a tűz nem volt
vezethető.
Az ellenséges nehéz tüzérségi tűz Castello-nuovónál elviselhetetlenné válván, csapataink onnét a -Ó- 143 rom felé keleti
irányban kénytelenek voltak kitérni.
Délelőtt 9 órakor megindul a 13. olasz hadosztály,1 valamint
a Cagliari2 és a Siena-dandár3 támadása Monte Cosichra, Selzre,
Vermeglianóra és Polazzóra.
Lukachich tábornok védelmi szakaszának jobbszárnyát, minthogy ez az ellenséges lövegtűz miatt a -Ó- 111 felé kitért, a Sienadandár Polazzónál könnyen visszanyomja. A Cagliari-dandár Redipugliánál és Vermeglianónál az állásba betör. Csupán a balszárny
(70./IL, 101./II. és 8./III. zászlóalj) tudja magát Selznél és a Monte
Cosichon tartani.
1
2
3

2. és 1. gránátos, 93. és 94. ezred.
63. és 64. ezred (a 20. olasz hadosztályhoz tartozik).
31. és 32. ezred (a 19. olasz hadosztályhoz tartozik).

Délután 4 órakor a helyzet válságos. Lukachich tábornok tartalékát a 48. menetezredet (3 zászlóalj, 15 század) Redipuglia, Monte
dei sei Busi és Vermegliano irányában harcba veti.
Az első vonalbeli csapatok egy részének szívós kitartása, a
tartalékok bevetése és ellentámadása meghozta a döntést.
Az alkonyat beálltával állásainkat mindenütt visszafoglaltuk
és így az ellenséges túlerő támadásait visszavertük.
A balszárnyon Monte Cosich birtokáért elkeseredett harc folyt.
A 13. olasz hadosztály egy része -Q- 70-nél állásunkba betört és
ott befészkelte magát. Az alszakasztartalék a 8./III. zászlóalj 6 százada
fényes ellentámadással az ellenséget a fennsíkról letaszította.
Veszteségünk 123 halott, 514 sebesült és 104 eltűnt.'
A jobb alszakasz parancsoka, Indra százados megsebesült.
Az utóbbi harcokban Lukachich tábornok egy gyenge hadosztály fölött (10 zászlóalj) rendelkezett és ez az olaszok két teljes
hadosztályával szemben a sikert a maga részére ki tudta erőszakolni.
Lukachich tábornok zászlóaljai igen erősek voltak; így például
a 4./V. bosnyák-zászlóalj 5, a 70./II. és a 101./II. zászlóalj 7 — 7,
a 8./III. és 42./IV. zászlóalj 6—6, a 48. menetezred 20 századból állott.
Július 1. A tegnapi harcok után az olaszok az éj leple alatt
kiindulási helyzetükbe húzódtak vissza, csak a Monte dei sei Busi
A 118 lábánál tartottak ki.
Az ellenséges tüzérség reggel 6 órától hevesen lövi San Martinot, Redipuglia magaslatainak párkányát, a Selz—Doberdo-i út
mindkét oldalát. A tűz folyton erősbödve délfelé nagy hevességig
fokozódik. A déli órákban az olasz 10. ezred2 Sagradóról Boog
tábornok déli szárnyát támadja; a támadást a 76./III. zászlóalj
visszaveri.
Délután 2 óra 30 perckor Fogliano-—Polazzóról erős jobbszárnnyal a -ó- 89 kúpra a 19. olasz hadosztály Siena-dandára
(31., 32. ezred) támadással könnyűszerrel benyomul állásunkba, melyből a 48. menetezrednek ottlevő részét a nehéz tüzérségi tűz hátrafelé kiverte.
Lukachich tábornok a szomszédos 93. hadosztályt megkérte,
hogy a Polazzónál benyomult olaszokat oldalba támadja, mire Boog
tábornok tartalékából (58. menetezred) két zászlóaljat készültségbe
helyezett, de beavatkozásra nem volt már szükség, mert Sieba százados, a jobb védelmi alszakasz parancsnoka tartalékát bevetve,
délután 5 órakor ellentámadással (IV2 zászlóalj) az olaszokat ledobja
a fennsík párkányáról; 6 óra 40 perckor az ellenség siker nélkül
megismétli a támadást.
1
Lásd báró Lukachich
ténykedése" című m u n k á j á t .
2
21. hadosztály.
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Lukachich tábornok csoporttartalékát (70./II. és 4./.V. bosnyákzászlóalj) Zloch alezredes parancsnoksága alatt -Q- 11 l-re eltolja,
hogy a 48. menetezredet támogassa. E napon Lukachich tábornokhoz Marcottinire érkezik a 18. menetezred és az 58. menetezred
1 zászlóalja, azonfelül Goiginger altábornagy rendelkezésére bocsátotta a Doberdo-tónál álló 38./III. zászlóaljat is (a balszomszédos
6. hegyidandártól); így kissé nyugodtabban nézhetett június 2-a
elé, mert csoportját 5 zászlóaljjal megerősítették.
Július 2.
Az eddig lefolyt harcokban a redipugliai állás teljesen elpusztult, az akadályokat a nehéz ellenséges ágyútűz szétrombolta, a
beépített oldalazó ágyúkat a -Ó- 89 dombon betemette. Az állás
kijavításáról szó sem lehetett, mert az ellenséges gyalogság közvetlen közelből egész éjjel lövöldözött.
Reggel 7 órakor az ellenséges nehéz tüzérség elviselhetetlen
tüzével ismét ráfekszik a redipugliai védelmi alszakaszra.
A 48. menetezred egy része a -C> 89 dombot otthagyva a
nehéz mozsártűz elől keletre kitérve, hátrább megy, mert állás itt
már nem volt. Saját tüzérsége sem tud közreműködni, mert július
l-e óta minden telefonvezeték szét van tépve, látni pedig nem
lehet, mert minden füstbe és porba van burkolva.
Az ellenséges nehéz mozsártüz elől a 48. ezred balszárnya is
kitér. Csak egy az előző harcokból, a védőállásban rekedt és fel
nem váltott 4./Y. bosnyák-zászlóaljbeli századnak volt idegzete a
pusztító tűz dacára az állásban rendületlenül kitartani.
Kora délutáu az olasz Siena-dandár1 (19. hadosztály) a -C- 92
nyúlványról és Polazzóról indulva behatolt teljesen szétrombolt
állásunkba. A bosnyák-század az előretódult olaszokat heves oldaltűzbe kapja, Sieba százados pedig a védelmi alszakasztartalékot
ellentámadásra vezeti. A lendületes lökés a 48. menetezrednek
zömét, mely a nehéz mozsártüz elől hátrahúzódott, előrerántotta.
Az ellentámadás sikerrel jár, a Siena-dandárt csapataink ledobják a
Karszt-fennsíkról. Az ellentámadás alatt Sieba százados megsebesül.
Délutáu 5 óra 30 perckor a Siena-dandár, a 20. hadosztály
Cagliari-dandárával2 megerősítve és támogatva, erősebben támad.
A 48. menetezred visszavonul.
A csoporttartalék 12 századát, — melyek a -C- 111-nál Castello—nuovo—Doberdo-i úton készen állottak — Zlochal ezredes ellentámadásra indítja.
Az este 7 óráig tartó elkeseredett harcban csapataink a Sienadandárt másodszor is ledobják a fennsík szegélyéről és így a jobbszárnyon helyreáll a régi helyzet.
1
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31. és 32. ezred.
63. és 64. ezred.

A bal védelmi alszakasz (Mt. Cosich -Q- 113—
70 kőbánya) ellen délután 5 órakor a 13. olasz hadosztály is megindítja
támadását és állásainkba betör.
A tartalék (8./III. és 42./IY. zászlóalj 12 százada) lendületes
ellentámadása az ellenséget kiszorítja és ledobja a fennsíkról.
Az ellenséges támadás hírére Lukachich tábornok a Marcottininél álló csoporttartalékot, az 58. menetezred II. zászlóalját segítségül
balszárnyára irányítja, — de beavatkozása ott már nem szükséges.
Lukachich tábornok csoportjának helyzetét július 2-án este a
következőképen ítéli meg.1
„A csoportparancsnokságnál egy pillanatra sincs kétség aziránt,
hogy a vermeglianói és selzi alszakaszok minden ellenséges támadásnak ellent fognak állni, csupán a redipugliai alszakasznál vannak
bizonytalan állapotok, hol a 48. menetezred az összes jelentések
szerint ingadozni kezd.
A menetezred legénysége nagyon ki volt merülve, minden
század erősen el volt csigázva s mindegyiknek sok szétugrasztottja
volt, az ezred felváltása sürgősen szükséges.
A csoportparancsnokság ennélfogva elhatározza ezen ezred
felváltását a 18. menetezreddel, mely mindhárom zászlóaljával a
csoportparancsnokság rendelkezésére állíttatván, Marcottininál volt."
Lukachich tábornok intézkedett, hogy Mitlacher ezredes, a
16. menetdandár parancsnoka, átveszi a jobbszárny-csoport parancsnokságát, a 48. menetezredet a 18. menetezreddel felváltja, mely
azután Marcottininál gyülekezik.
A 48. menetezred az éj folyamán fölváltatott, ekkor kitűnt,
hogy ezen menetezredből, — mely teljes három hadiállományú
zászlóaljból állott — Marcottininál csak 1.000 ember jött össze.
A július 1. és 2-án vívott harcokban a veszteség halottakban
146, sebesültekben 1.391 volt; a 48. menetezredből 930 ember eltűnt.
Lukachich tábornok csoportja július 2-án két ellenséges hadosztállyal küzdött és ismét megakadályozta, hogy az olaszok lábukat
a Karszt-fennsíkon megvessék.
A 93. hadosztálynál következők történtek:
Délelőtt 8 óra 30 perctől az olasz tüzérség Boog tábornok
csoportjának Sagradóval szemben levő balszárnyát délelőtt 11 óráig
hevesen lőtte.
Délután 2 órakor a Pisa-dandár 10. ezrede 2 Sagrado felől a
143-as romok irányában támadásra indult. A támadást csapataink
visszaverték, mire az olasz nehéz tüzérség heves tűzzel válaszolt.
A görzi hídfő északi szárnyán az olaszok Monte Sabotinóra
( A 609) egymásután négyszer kíséreltek meg támadást, a támadásokat azonban csapataink könnyen visszaverték.
1
Lásd Lukachich altábornagy „A doberdói harccsoport ténykedése"
című dolgozatát.
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21. hadosztály (XI. hadtest).

Ennélfogva a XVI. hadtest parancsnoka, Wurm táborszernagy
azt kérte az 5. hadseregparancsnokságtól, hogy engedje át neki
teljesen a 48. hadosztályt, melynek egyik dandára a Monte Sabotino—Oslavija védelmi szakaszt az 58. hadosztálytól átvenné; a
másik dandára pedig St. Peter falunál Görz mögött mint tartalék
pihenne. A két dandár (11. és 12. hegyidandár) egymást időközönként felváltaná.
Boroevic Op. 496. számú intézkedésében elfogadta Wurm
táborszernagy javaslatát, mire ez ily értelemben intézkedett.
Ezek után a görzi hídfőt két hadosztály (58. és 48.) védelmezte, a jobbszárnyon a 48. hadosztály, a középen és balszárnyon
.az 58. hadosztály.
Július 3.
Hajnalban Lukachich tábornok csoportjának a helyzete köTetkező:
Jobbszárny. Mitlacher ezredes parancsnoksága alatt az első
vonalban áll a 18. menetezred, mögötte tartalékviszonyban az 58.
menetezred egy zászlóalja. (4 zászlóalj.)
Közép. Vermeglianónál az első vonalban a 101./II. zászlóalj,
mögötte mint tartalék a 48. menetezred II. zászlóalja. (2 zászlóalj.)
Balszárny. Az első vonalban a 42./IV. zászlóalj, mögötte
mint tartalék az 58. menetezred II. zászlóalja és a 8./Hl. zászlóalj
(3 zászlóalj.)
Csoporttartalék Marcottininél a 4./Y. bosnyák-zászlóalj, a 152.
népfölkelőzászlóalj, a 38./HI. zászlóalj és a 70./II. zászlóalj. (4 zászlóalj.)
Tüzérsége: 28 tábori ágyú, 5 nehéz ágyú, 8 nehéz tarack és
2 mozsár, összesen 43 löveg.
Reggel 5 óra 30 perckor ezen csoportot az ellenséges tüzérség
kezdi lőni; különösen a redipugliai alszakasz szenved a nehéz
tűztől.
A 18. menetezred legénysége nem bírja ki a nehéz ágyútüzet és meghátrál.
Mitlacher ezredes tartalékának egy részével visszanyomja a
18-asokat az elhagyott állásba.
Délelőtt 8 órakor ugyanez mégegyszer megismétlődik.
Mitlacher ezredes tartalékának megerősítésére Lukachich
tábornok a 38./III. zászlóaljat jobbszárnya mögé a Ó 111-re eltolja
és Goiginger altábornagynak azt javasolja, hogy a menetezredeket
vonja ki a védelmi állásból, mert harci értékük minimális.
Erre az 57. hadosztály parancsnoka Lukachich tábornoknak
a 81./IV. zászlóaljat rendelkezésre bocsátja.
Az ellenséges tüzérség a jobbszárnyát Redipugliánál rendkívül
hevesen lövi, mire Lukachich tábornok a 81./IV. zászlóaljat is
Mitlacher ezredes rendelkezésére bocsátja, úgyhogy a jobbszárny-csoport most már 6 zászlóalj erejű.
József főherceg: A világháború. I I .
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A jobbszárnyon az ellenséges nehéz ágyútűz oly nyomasztó,
hogy a 18. menetezrednek ittlevő része újból meghátrál, aminek
következtében rés keletkezett Lukachich és Boog tábornokok csoportjainak belső szárnyán.
Az olasz Siena-dandár1 ezt délután 5 órakor észrevéve, beékelődik. Mitlacher ezredes tartalékából a 38./III. zászlóaljat ellentámadásra rendeli, hogy a résen át előretolt ellenséget visszavesse;
ez széles csoportosításban előre menve, az előtte feküdt tartalékot
magával előrerántja és egy lendületes lökéssel az olaszokat a fennsíkról a polazzói lapályra ledobja.
Ezzel majdnem egyidőben a Cagliari-dandár2 is támad és
-C> 89-nél állásunkba betör.
Mitlacher ezredes tartalékának utolsó részét (58./III. zászlóalj)
és épen a kellő pillanatban beérkezett 81./IV. zászlóaljat délután
6 órakor harcba vetette. A szerencse itt is kedvezett neki, az ellenség
visszaözönlött Redipugliára.
Este 7 óra 30 perckor a jobbszárnyon nyugalom állott be.
Középen (vermeglianói védelmi alszakasz) és a balszárnyon
(selzi védelmi alszakasz) ma gyalogsági harc nem volt, de az ellenséges tüzérség egész nap lőtte az állásokat.
Este megjött Goiginger altábornagy parancsa, hogy a menetezredek az állásokból kivonandók; a 18., 48. és 58. menetezred
hadosztálytartalékként a Vallone-völgyben Paljkiscénél, Devetakinál és Gabrije—gorniétiél gyülekezik.
Lukachich tábornok a leadott menetezredek helyett új erősítést kapott.
A karintiai arcvonalból a Doberdo-fennsíkra irányított Sipos
alezredes csoportja megérkezvén, Boroevié azt azonnal Goiginger
altábornagy rendelkezésére bocsátotta.
E csoport a 46. ezred L, II., V2IV., továbbá a 17. honvédezred IL, III. zászlóaljából, a 8. és 20. honvéd tábori ágyúsezred
6 ütegéből állott.
Sipos alezredes csoportja július 3-án délután 5 órakor élével
Marcottinit elérte.
Lukachich tábornok még az éj folyamán a 17. honvédezredet
a fenyegetett jobbszárny mögé -Q- 11 l-re tolta, friss 6 ágyúsütegét Crni hrib -0- 153— -Ó- 164-en felvonultatta, melyek főképen
a Redipuglia védelmi alszakaszt voltak hivatva támogatni.
Ezen újabb győzelemben Lukachich tábornok négy kipróbált
zászlóaljparancsnokát vesztette el, kik megsebesültek.
Lukachich tábornok a menetezredekre vonatkozólag „ A doberdói
harccsoport ténykedése" című dolgozatában következőket mondja:
„Eddig a 18., 48. és 58. menetezredek részei voltak a csoportparancsnokság rendelkezésére bocsátva, szükséges tehát a csa1
19 hadosztály (X. hadtest).
* 20 hadosztály (X. hadtest).

patokról egyetmást megemlíteni. A menetezredek mindegyike az
azonos számú gyaloghadosztály valamennyi menetszázadát foglalta
magában. Ezek a hadosztályok hegyidandárokból állottak, minden
hegyidandár különböző ezredek zászlóaljaiból állíttatott össze. Ennélfogva mindegyik menetezred menetszázadaiban két országrész 10,
sőt ennél több ezrede is képviselve volt, minden ezredben a monarchia csaknem valamennyi nyelvét beszélték."
„A 48. menetezrednek 20 százada volt, tisztjei csak olyanok,
kik a menetszázadokkal együtt jöttek. Az 5 századból egyesített
zászlóalj parancsnoka a legidősebb tiszt, rendszerint egy főhadnagy
volt, ezredparancsnok e 4 zászlóalj legidősebbje, a 48. menetezrednél egy százados. Zászlóalj- és ezredtörzsek nem voltak, az ezred
az embernél levő felszerelésen kívül nem bírt semmiféle élelmezési,
egészségügyi és vonatfelszereléssel."
„Ezekből az állapotokból kifolyólag e csapat alkalmazásánál
nagy nehézségek támadtak. Az átmenetileg alakított kötelékek nem
élték bele magukat a helyzetbe, a legénység, ha ezrede iránt tudakozódtak, azt az ezredszámot mondotta, melynek pótzászlóaljánál
kiképezték, egy ember sem tudta, hogy ő most a 48. menetezredhez tartozik, még a zászlóaljkötelékek is ismeretlenek voltak."
„A menetszázadok legénysége csaknem teljesen újoncokból
állott, kik rövidebb-hosszabb kiképzés után csak rövid ideje voltak
a harctéren és elsőízben voltak tűzben."
„Ha mindezen káros körülmények tekintetbe vételével meggondoljuk, hogy ezeket a fiatal, ki nem elégítő tisztes kerettel bíró
csoportokat egészen váratlanul oly tüzérségi tűzbe kellett vetni,
mely harcban edzettebb derék csapatok idegeire nézve is különös
megpróbáltatást jelentett, akkor e menetezredek teljesítményeit
általában csak dicsérni lehet. Mindezek után nem lehet csodálni,
hogy a menetszázadok némelyike nem állta a tüzet, meghátrált,
úgyhogy ismét előre kellett vinni; a harcba állott menetcsapatoknál az eltűntek nagy számát, kiknek egy része valószínűleg fogságba jutott, szintén ezekkel az állapotokkal kell mentenünk.
A csapat, mint egész, kötelességét derekasan teljesítette."
Boog tábornok csoportját is megtámadta ma az ellenség.
A 21. hadosztály Regina-dandára1 Sdraussina felől Monte
San Michele A 275-re és San Martinóra, Sagradóról a <j> 143-as
romhoz vezető út mentén támadott. A támadást csapataink tüze
visszaverte.
Jenő főherceg elhatározta, hogy a Doberdo-fennsík védelmét
én rám bízza.
Intézkedett, hogy a 44. Landwehr-hadosztály a 20. honvédhadosztályt, a 48. Landwehr-hadosztály a 17. hadosztályt a karintiai
hadseregcsoportnál felváltsa.
1

9. és 10. ezred.

A 20. honvédhadosztály felváltása már meg is kezdődött.
A 44. Landwehr-hadosztály július 1-től Tarvis—Arnoldsteinbe
fokozatosan bevonul. (Op. 5700/2. szám.)
Mivel az 5. hadseregnek már tartaléka nincs, Jenő főherceg
meghagyja Rohrnak, hogy az 1. honvédezredet Langer altábornagy
csoportjából vonja ki 1 és irányítsa az 5. hadsereghez és a hadseregfőparancsnokságtól engedélyt kér arra, hogyaPolában levő 14. hegyidandárt a Karszt-fennsíkra helyezhesse át.
A hadseregfőparancsnokság az engedélyt megadja és tudatja,
hogy a 10. hegyidandár már útban van Boroeviéhez; (Op. 6122. és
6257. sz.) azonfelül a 61. hadosztály másik felét is rendelkezésre
fogja bocsátani. (Op. 6508. sz.)
Július 4.
Az olasz tüzérség reggel 4 órakor megkezdi a tüzelést állásaink ellen; legelőször a selzi védelmi alszakaszt lövi. Délelőtt
9 óráig a 13. olasz hadosztály egyes részei háromszor megtámadják
a Monte Cosich
113 — •€> 70 — kőbányai állásainkat, mindannyiszor visszaverettek.
Ezután az olasz nehéz tüzérség a redipugliai védelmi alszakasz
ellen fordul. Délig rendkívül hevességgel lövi a Karszt-fennsík szegélyét. Délután 1 órakor Redipuglia—Polazzo teréből a Bolognadandár,2 a Siena- (19. hadosztály) és Cagliari-dandár egyes részeitől
támogatva támad0 és a redipugliai alszakaszba több helyen betör.
Tartalékaink ellentámadása tüzérségünk hathatós támogatása mellett
a betört ellenséget kiveri. A 38./III. zászlóalj egy része az esti
órákban az ellenséget álláson túl üldözi.
Délután és késő este az olaszok még kétszer megismételték
a támadást, mely füzünkben összeomlik.
A selzi védelmi alszakaszt az ellenség a kőbánya irányában
megtámadta, de visszaveretett.
Yermeglianónál egész napon felváltás, csoportosítás és nagy
mozgás volt, ezért nehéz mozsaraink Ronchira és Vermeglianóra
tüzeltek.
Itt nem volt támadás.
Ügy látszott, hogy az ellenség Sagrado—Selz között újabb
támadásra készül, ezért Lukachich tábornok este tartalékából két
zászlóaljat tolt (4./V. bosnyák- és 48. "menetezred II. zászlóalja) a
Monte dei sei Busi A 118 felé előre.
Az olaszok a 93. hadosztályt is megtámadták. A redipugliai
1

Az 1. honvédezred Malhorgeth—Raibl—Predil

erődkörzetben

volt

beosztva.
2

39. éa 40. ezred, mely idáig a 20. hadosztály tartaléka volt
nesse és St. Pietronál.
3
31. és 63. ezred.

Ville-

ál szakaszunk elleni támadással egyidejűleg a Regina-dandár1 Castello-nouvo felől Boog tábornok balszárnyát, a Pisa-dandár2
Sdraussina felől a Ó- 197 kúpot támadta meg.
Mivel az ellenség Polazzónál a redipugliai alszakaszba betört
a szomszédos Boog tábornok balszárny zászlóalja (76./III.) kampóba
visszahajtott.
Az olaszok a-Ö-197 magaslaton betörtek; Lukachich tábornok
csoporttartalékából a 46./I. zászlóaljat parancsra Booghoz irányította. Ez utóbbi csapatai 3 két órán át ide-oda hullámzó harcban a
betört ellenséget az állásból kiverték. Az olasz 21. hadosztály
visszahúzódva Sagrado—Sdraussina közt a Karszt-fennsík északnyugati lejtőjén befészkelte magát.
Július 5-én
A 3. olasz hadsereg a Doberdo-fennsík birtokba vételét, a
még visszatartott tartalékainak harcbavetésével, még egyszer megkísérelte. A támadáshoz következőképen csoportosult:
Jobbszárnyon a VII. hadtest. (2 hadosztály.)
A V2 14. hadosztály (Pinerolo-dandár)4 Selz—Monfalcone
között, a 13. hadosztály középen a harcvonalba tolódott. A V2 14.
hadosztály5 tartalék. A hadtest a tenger és Vermegliano között, a
Karszt-fennsíkot védő csoportot (Hellebronth ezredes csoportját és
Lukachich tábornok csoportjának balszárnyát) leköti.
Középen a V2 22. hadosztállyal (Ferrara-dandár)6 megerősített
X. hadtest. (2 V2 hadosztály.)
A Ferrara-dandár (V2 22. hadosztály), a Siena-daudárt (V2 19.
hadosztály) és a V2 20. hadosztályt (Bologna-dandár) Polazzónál
és Foglianónál, a Savona-dandár (V2 19. hadosztály) a Cagliaridandárt (V2 20. hadosztály) Redipuglianál felváltotta; ekként a
friss V2 22. hadosztály és a friss Vi 19. hadosztály Fogliano—
Redipuglia között az első harcvonalat képezte.
A második harcvonalba került a 20. hadosztály (Cagliariés a Bologna-dandár).7
Tartalék az eddigi harcokban legjobban megviselt V2 19. hadosztály (Siena-dandár).8 E két és fél hadosztály (főtámadás) a
Fogliano—Vermegliano közötti 4 km széles térből támad és a
Karszt-fennsíkot elfoglalja.
Balszárnyon a XI. hadtest (IV2 hadosztály).
1

10. és 9. ezred. (21. hadosztály.)
29. és 30. ezred. (21. hadosztály.)
26. és 27. Ldw.-menetzászlóalj, 28. és 97. menetzászlóalj, 42. és 152.
Landsturm-zászlóalj, 30. Landsturm-menetzászlóalj.
4
13. és 14. ezred.
5
17. és 18. ezred.
6
47. és 48. ezred.
' 63., 64., 39. és 40. ezred.
8
31. és 32. ezred.
2
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Első harcvonalban a 21. hadosztály (Regina- és Pisa-dandár). 1
Tartalék a V2 22. hadosztály (Brescia-dandár).2 Feladata a
fő támadást támogatni.
Báró Lukachich altábornagy „A doberdói harccsoport ténykedése" című dolgozatában az I. Isonzo-csatának utolsó véres küzdelmét következőképen írta le:
„Az olasz tüzérség délelőtt 4 órakor megnyitja a tüzet s
egész nap nem szünteti azt be."
„Délelőtt 9 órakor Redipugliából erős ellenséges gyalogság
indul állásaink ellen, ez a támadás tüzérségünk kiváló közreműködése folytán visszaveretik, kisebb részei az ellenségnek egyes
helyeken behatolnak az arcvonalunkba, de ismét kiveretnek s nagyrészt felkoncoltainak."
„Az 57. gyaloghadosztályparancsnokság délelőtt tudomásul
hozza, hogy a szakaszhoz felváltás végett friss csapatok fognak
utaltatni, a 14. hegyidandár éle Nabresinára már be is érkezett.
A fenyegető ellenséges támadásra való tekintettel a hadseregtartalékhoz tartozó 93./I. zászlóalj egyidejűleg a Devetakinál levő csoportparancsnokság rendelkezésére bocsáttatik, azonban csak végső
esetben szabad bevetni."
„Ellenséges gyalogság délután 1 órakor nagy tömegekben
támad a redipugliai alszakaszra. A 38./1TI. zászlóalj arcvonalának
egy részével szemben az ellenség cselhez folyamodik: fogolyszállítmányt alkot, mintegy két század bersaglierit (látszólag fegyvertelenek, mert fegyvereiket körgallérjaik alá rejtették), több a mi
egyenruháinkba öltözött katona vezet magasra tartott kezekkel s
közelednek állásainkhoz."
„Ez az ellenség egészen közel eresztve, gyalog és tüzérségi
tűzzel való rajtaütéssel nagyrészt megsemmisül. Az ellenség visszaözönlik, még a tartalékaik sem képesek a menekülőket feltartóztatni."
„Délután 5 órakor ismételten több zászlóalj támadja meg
saját jobb- és a 76./III. zászlóalj balszárnyát, ezúttal is véresen
veretnek vissza."
„Délután 9 órakor az ellenség a redipugliai alszakaszban
ismételten erős támadást intéz, mely — mint az összes többi —
megtörik."
„Az arcvonal többi részei e nap folyamán változatos élénkségü tüzérségi tűz alatt állanak, de gyalogsági vállalkozások itt
nem voltak."
A délnyugati hadseregarcvonal parancsnoksága a csapatoknak
a következő dicséretet küldi:
„A doberdói fennsík hősi védelmezésében résztvett összes
csapatoknak csodálatomat és elismerésemet fejezem ki, immár öt
1
9., 10., 29. és 30. ezred.
2 19. és 20. ezred.

napon át kimutatott bátorságukért és fáradbatatlanságukért. A fennsík a miénk kell hogy maradjon. Jenő főherceg vezérezredes s. k."
A 93. hadosztálynál következők történtek.
Az olasz 21. hadosztály balszárnya már hajnalban 1 órakor
megkezdette a támadást. Sdraussina felől 3—4 ellenséges zászlóalj
Monte San Michelére és San Martinóra törtetett. A tartalékok
beavatkoztak. Csapataink reggel 4 órakor megállították a támadást.
Erre az olasz tüzérség elviselhetetlen gránátesőt zúdított
Boog tábornok csoportjára, melynek közepe kissé meghátrált.
A 21. olasz hadosztály jobbszárnya Castello-nuovo felől, a
közepe a -<J> 197 magaslata ellen indult támadásra.
Boog tábornok utolsó tartalékát (46./I. zászlóalj) harcbavetve,
az ellenséges támadást újból megállította.
22 ellenséges üteg tüze sem volt képes a 21. hadosztály
megrekedt támadását előbbre vinni. Boog tábornok rendületlenül
megtartotta állását.
A II. hadtest jobbszárnyával megerősített olasz VI. hadtest
július 5-én a görzi hídfő elfoglalását erőltette.
Az olasz tüzérség kora hajnaltól kezdve szakadatlanul lőtte
a podgorai és pevmai dombokat és tüze délben nagyon heves volt.
Délután 1 órakor a 4. hadosztályhoz tartozó Lombardiadandár egy része1 St. Florian felől támad Pevmára, de támadása az
52./II. zászlóalj heves puskatüzében, a drótakadályok előtt összeomlik.
A 11. hadosztály2 a Re dandárral a-O-205 — A 240 gerincvonaltól északra, a Pistoia-dandárral ettől délre támad a
Podgorára.
Ezt csapataink (37. Landwehr-ezred I. és II. zászlóalja és a
'A 22./I. zászlóalj) szívósan tartják, midőn Al Ponténál a A 157.
erdős kúpon álló 69/111. zászlóalj az ellenséges támadó balszárnyat
meglepő tűzzel elárasztva, a támadást megállítja.
Az olasz 3. hadosztály Ravenna-dandárának egy része' a
10./I. és 21./I. zászlóaljaink által védett Monte-Sabotinót támadja meg.
Az olasz támadás megfeneklett, mert az északon szomszédos
18. hadosztályunk tüzérsége azt az Isonzo túlsó partjáról oldalba
és hátba lőtte.
Délután 1 órakor a Perugia-dandár 130. miliz-ezrede a
Mochettánál, a 129. miliz-ezrede Lucinicónál csoportosulva, a
Mainizza—Görz-i, illetve Mossa—Görz-i út mentén Görz hidjai ellen
indult támadásra. A dandár tüzelés nélkül, gyors ütemben előre
jutni igyekezett.
A podgorai alszakaszban álló csapataink csak akkor kezdtek
tüzelni, midőn a támadó első harcvonal drótakadályainkhoz ért.
A pusztító tűzre a miliz-dandár megfutamodott.
1
II. hadtest kötelékébe tartozott.
• VI. hadtest kötelékébe tartozott.
3
II. hadtest kötelékébe tartozott.

A hétnapos, eddig nem is álmodott erejű tüzérségi tömegtűz,,
az azt követő hat napig tartó rohamozás az olasz hadseregnek
csak a redipugliai védelmi alszakaszban hozott némi sikert, a mi
első vonalunk akadályai és árkai egy kőtömeggé és dróttörmelékké
változván, legelői levő állásunkat IV2 km szélességben mintegy
300—600 lépéssel hátrább kellett vonnunk, különben mindenütt
régi állásainkban maradtunk.
Július 6-ika elmúlt a nélkül, hogy az előző napok nehéz
tüzérségi tüze megismétlődött vagy nagyobb gyalogsági támadás
bekövetkezett volna.
A délnyugati hadseregarcvonal parancsnoka július 6-án az 5.
hadsereg átcsoportosítására kiadta intézkedéseit.
„ József főherceg, lovassági tábornok átveszi a Doberdo—Karsztfennsík védelmét."
„Hadteste (VII.) egyesülni fog. A 61. hadosztály is parancsnoksága alá fog rendeltetni. Feladata e három hadosztállyal (17., 61.
és 20. honvédhadosztály) a Karszt-fennsíkot a Wippach torkolatától
a tengerig megvédelmezni. A 93. és 57. hadosztályt felváltja,
melyek hadseregtartalékot fognak képezni. (Op. 6654. szám.)"
Boroevic intézkedésére — addig, míg én a Karstplateau
védelmét átveszem — Goiginger altábornagy szakaszának csoportosítását következőképen módosította:
Boog tábornok a 93. hadosztállyal a fennsík északi párkányát
tartja a Sdraussinától San Martinóba vezető útig, innen a Polazzóból
a -Q- 111 felé vezető útig a fennsík északnyugati és nyugati
szegélyét a 20. honvédhadosztály (egyelőre Sipos alezredes csoportja)
szállja meg, tovább Monte Oosich -Ó- 113-ig a fennsík délnyugati
párkányát Lukachich tábornok a Polából időközben beérkezett 14.
hegyidandárral, az 57. hadosztály 4 zászlóaljával és az 58. menetezreddel védelmezi.
Hellebronth ezreles (6. hegyidandár 4 zászlóalj) Monte
Oosich—San Giovanni és Koudelka báró altengernagy (3 zászlóalj)
San Giovanni—Sistiana közötti csoportosítása nem változott.
Goiginger altábornagy tartaléka: a 48. hadosztály 12. hegyidandára (5 zászlóalj), Paljkisée, Devetaki, Marcottini falvaknál,
a 16. menetdandár (18. és 48. menetezred) Raccogliano—Biglia
terében és Heller őrnagy csoportja (38./III., 81./IV. és 76./III.
zászlóalj) Oppacchiasellánál.
A beérkezett 10. hegyidandárt Boroevic a II. védelmi szakaszban levő XVI. hadtest megerősítésére Wurm táborszernagy rendelkezésére bocsátotta a tőle elvett 12. hegyidandár helyett.
Az 1. Isonzo-csata végén az Isonzo-arcvonalon Krn Ä 2245-től
a tengerig (Duinoig) 8 osztrák-magyar hadosztály (80 zászlóalj,
300 könnyű, 55 nehéz löveg) állott szemben I6V2 olasz hadosztállyal (220 zászlóalj, 600 könnyű, 90 nehéz löveg).

Veszteségeink következők voltak:
Az I. védelmi szakaszban (XV. hadtest)
900 halott és sebesült, 50 eltűnt;
a II. védelmi szakaszban (XVI. hadtest)
2000 halott és sebesült, 250 eltűnt;
a III. védelmi szakaszban (Goiginger hadseregcsoport)
5900 halott és sebesült, 950 eltűnt;
összesen: 10.000 ember.
Érdekesek a statisztikai adatok az 1. Isonzo-csatában (1915
június 30. — július 5.) eltüzelt lőszer mennyiségére nézve:
Az I. védelmi szakasz (XV. hadtest) 19.000 csatára eltüzelt
240.000 töltényt, (géppuskatöltényt is beleszámítva), tüzérsége
(69 könnyű és nehéz löveg) 3.100 lövést tett; a II. védelmi szakasz
(XVI. hadtest) 23.000 csatára eltüzelt 410.000 töltényt, (géppuskatöltényt is beleszámítva) tüzérsége (142 könnyű és nehéz löveg)
11.040 lövést tett; a III. védelmi szakasz (Goiginger altábornagy
hadseregcsoport) 26.000 csatára, 1,800.000 töltényt tüzelt el, (géppuskatöltényt is beleszámítva) tüzérsége (135 könnyű és nehéz
löveg) 14.300 lövést tett.
Az 1. Isonzo-csata befejeztével az általános harctéri helyzetet
az Isonzo-szakaszon a 12. számú melléklet tünteti fel.
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AZ 1. ISONZO-CSATA VÉGE. A 2. ISONZO-CSATA.
A CSATA LASSÚ ELLANYHULÁSA.
(1915 július 7—augusztus 7.)

Laibach, 1915 július 7.
„Reggel 5 órakor Rohr fölkeres és még egyszer búcsúzik,
„nehéz föladatomhoz sok szerencsét kívánva. Azután automobilon
„folytatom utamat Tarvisnak, valóban leírhatatlanul szép vidéken
„a Dráva-völgyéből a Száva-völgyébe."
„Laibachban nem találom Boroevicét, mert Marburgba ment,
„hogy az arcvonalparancsnokság és közte támadt súrlódásokat
„elsímítsa. Boroevié és vezérkari főnöke Le Beau tábornok nem
„tudják elviselni, hogy Krauss altábornagy, Jenő főherceg vezérkari
„főnöke minden részletkérdésbe beleszól. Ezt tisztázandó, egyenest
„Jenőhöz mentek."
„Pitreich ezredes az 5. hadsereg hadműveleti osztályának
„főnöke közli velem, hogy föladatom az arcvonal III. szakaszának
„— mely a Wippach-folyó torkolatától a tengerparti Sistianáig
„terjed — parancsnokságát átvenni, az ottlevő és még lassacskán
„érkező odadisponált csapatokkal ,a Karszt-fennsíkot Görztől délre
„a legszívósabban megvédelmezni'."
„Mindent elmond nekem és áttekintést nyerek kis sereg„ csoportom fölött, melyet lassacskán lehetőség szerint meg fognak
„erősíteni."
Az 5. hadseregparancsnokságnál útmutatásai, utasításai és
egyéb segédletek alapján az Isonzo-arcvonal helyzetéről a következő tájékozást nyertem:
A Krn A 2245 hegység és a Cormons—Görz vasútvonal
közötti körülbelül 50 km széles területben a XV. és XVI. hadtestünkkel szemben a 2. olasz hadsereg (Frugoni), mely 12 hadosztályból áll; és pedig 7 elsővonalbeli, 4 miliz- és 1 bersaglieri- és
alpini-zászlóaljakból kombinált hadosztály. A Karszt-fennsíkot három

oldalról 20 km-nyi félkörben Aostai herceg hadserege (3.) fogta
körül 6 elsővonalbeli és 1 miliz-hadosztállyal.
Boroevié hadseregével 19 olasz hadosztály mintegy 250 zászlóaljjal állott szemben. Az olasz erők zöme az Isonzo-arcvonal közepén
és főleg déli részén van. Az első vonalban elsőrendű olasz hadosztályok állanak, csak a plavai ós pevmai alszakaszokban van
a 29. és 33. miliz-hadosztály 1—1 dandára a hadseregbeli hadosztályok közé ékelve.
A 29. hadosztály másik dandára és a 28. miliz-hadosztály
a 3. olasz hadsereg déli szárnyán, a 27. miliz-hadosztály Villa
Vicentinánál, mint hadseregtartalék gyülekezik. A 32. milizhadosztály az Auzza—Plava—Isonzo-szakasz mögött a 2. olasz
hadsereg tartaléka.
A 3. olasz hadsereget az 1. Isonzo-csata lezajlása után 3 V2
miliz-hadosztállyal (25., 30. és 31., Caltanisetta önálló dandár)
megerősítették.
Az olasz tüzérség csoportosítása következő:
Kolovrat gerincén 25 tábori és 3 nehéz üteg; Plava és Mt.
Fortin A 115 között (10 km szélességű térben) 40 tábori üteg,
mögötte kilenc 15 cm-es és három 21 cm-es üteg; a Karsztfennsíkkal szemben 50 könnyű és 15 nehéz üteg van tüzelő állásban.
A Karszt-fennsíkon számos kötött léggömbből figyelik az olaszok,
míg a tüzérségi tüzet repülőgépekből irányítják.
Csapataink az 1. Isonzo-csatában a Karszt-fennsík szegélyét
megtartották, csakis a Monte San Michele A 275 északi lejtőjén,
San Martinótól északnyugatra és a Vermegliano—Mt. Cosich <>113
közötti párkányon szorult kissé vissza vonalunk. Ennek megercdítéséről szó sem lehetett, mert az olasz tüzérség teljesen elpusztította a lövészállásokul szolgáló kőfalakat és silány akadályainkat.
Lehetetlen volt belátható időn belül új födözékeket létesíteni, mert
a márványkeménységű karsztsziklába lövészárkokat kivájni kellő
személyzet (munkásosztagok), kőfejtőszerszám és robbantóanyag
híján képtelenség. Kavernákra ezidőszerint gondolni sem lehetett.
A zárt akadályokat, kőfallal fedett megközelítési utakat csak
kis részekben, itt-ott kímélte meg az 1. Isonzo-csata ellenséges
tüzérségi tüze.
Az 1. Isonzo-csata után arra szorították a csapatokat, hogy
azon vonalban, melyben feküdtek, a Karszt nyers köveiből alacsony
falakat építve homokzsákokkal fejvédelmet készítsenek, hogy ezek
elé kész dróthálókat dobva legalább térdelő és fekvő lövészek
részérev létesítsenek tűrhető védelmi állást.
Crni Hrib -Ó- 164 — Monte San Michele A 275 — Raccogliano—Vertojba—Sanct Peter—Monte San Gabriele A 646 vonalában 2-ik, Trijesnek -Ó- 503 — Vogersko—Schönpass—Monte San
Daniele A 554 vonalban 3-ik állást akarnak építeni.

5. hadseregünk 78 zászlóalj fölött rendelkezett Km A 2245 —
Sistiana között (76 km) és pedig:
az I. védelmi szakaszban 20 zászlóalj (1. és 50. hadosztály);
a II. védelmi szakaszban 26 zászlóalj (18., 58. hadosztály és
a 48. hadosztályból 5 zászlóalj);
a III. védelmi szakaszban 32 zászlóalj (57., 93. hadosztály,
a 48. hadosztályból 4 zászlóalj, a 94. hadosztályból 5 zászlóalj,
a VII. hadtestből 5 zászlóalj).
A IV. és V. védelmi szakaszban a tengerpart védelmére csak
2 zászlóalj és néhány önkéntes őrosztag jutott.
Eddig a következő erősbítések érkeztek meg:
Július 6-án a 61. hadosztály 10. hegyidandára (Helfenberg—
Sanct Daniel;)
7-én Polából a 14. hegyidandár (Nabresina);
8-án és 9-én a 61. hadosztályparancsnokság és a 16. hegyidandár (Reifenberg—Sanct Daniel);
9-én a 20. honvédhadosztály (Ovéja Draga—Prvaéina);
14-én és 16-án a 17. hadosztály (Ovéja Draga—Prvacina)
fog megérkezni.
„A helyzet ezidőszerint nagyon súlyos, mert az olaszoknak
„mind gyalogságban, mind tüzérségben óriási túlerejük van és
„hallatlan lőszermennyiséget alkalmaznak. A tüzérségi tűz olyan,
„mintha géppuskák tüze volna; már eddigi veszteségeink is súlyosak."
„Délután dr. Belar országos iskolafelügyelőhöz megyek, aki
„előadást tart nekem a földrengésekről és azoknak okairól. Az egész
„seismografia valami olyan nagyon egyszerű. Kolumbus tojás! . . ."
„Előadása szerény, egyszerű és már régen nem volt részem
„ily nagy lelkiélvezetben, mint amilyet a világhírű nagy tudós
„előadása szerzett nekem."
„A szép tivoli kertben sétálok s megnézem Radetzky emlékét,
„hol Rummerskichchel, Ferenc Ferdinánd volt főudvarmesterével
„találkozom."
„ Az 5. hadseregparancsnoksághoz visszasietve Boroevicet
„marburgi útjáról visszatérve találom. Nagyon kikel Krauss altábor„nagy ellen, ki nem hagyja öt Jenő főherceggel egyedül beszélni.
„Annyira meg van botránkozva a bánásmód fölött, melyben ő
„ ,mint tapasztalt hadvezér részesül', kinek sértő módon — mint
„,iskolás gyereknek' adnak leckéztetéseket, hogyha ez nem szűnik
„hamarost meg, ő beadja lemondását; mert ő és hadtestparancsnokai
„csak nagyszabású útmutatásokra szorulnak, de nem arra, hogy

„zászlóaljakkal és századokkal rendelkezzék az arcvonalparancsnok„ság. Szerinte ilyen részletes vezetés nagy veszélyeket rejt magában."
„Boroevié e leverő kijelentése után nagyon meleg szavakban
„ad örömének kifejezést, hogy megint hadseregének kötelékébe
„kerültem és hogy e parancsnokság az én kezembe került. 0 kérte,
„hogy engem tegyenek ide, mert ezen a szakaszon fog Olaszországn a k ellenünk megkezdett hadjárata eldőlni és ez a legnehezebb
„föladat lévén, csak azt tehette ide, kiben oly föltétlenül bízik,
„mint bennem. Azon szilárd meggyőződéssel üdvözöl, hogy együtt
„fényes sikereket fogunk megint aratni."
Kostanjevica, 1915 július 8.
„Utazásomat automobilon folytatom és igen szép úton halad u n k az erdős Karszton a birnbaumi erdőn át. Minden üde és
„friss s a virágocskák oly buják, oly fölségesen illatos és hűvös a
„fenyves, mely a vad zűrzavarban szaggatott sziklákba kapaszkodva
„tenyészik. Éltető gyantaszagot leheli és virágillatot lélekzik a
„jegenyefenyők fényes rengetege. Teli tüdővel szívom a tavaszüde
„kéjes levegőt, mely éleszt és frissít. Lassan elmarad az erdő s a
„csupasz szürke szikla lép előtérbe. Zolinál csodálatosan szép kilátás
„nyílik és a mély haidenschafti völgy tárai elém. Forró, kopasz,
„sugárzó, poros sziklafalak mentén ereszkedünk le Dornbergre, hol
„Wurm táborszernagyot, a XVI. hadtest parancsnokát meglátogatom
„és jó szomszédságot fogadva meleg kézszorítással ígérjük kölcsönösen, hogy kitartunk, nem engedünk és minden ellenségnek ,álljt'
„parancsolunk. Wurm, aki rám igen jó benyomást tesz, minthogy
„nem az a mindennapi fából faragott copfos tábornok, a helyzetet
„nagyon optimisztikusan ítéli meg, ami rám nézve nagy megnyugvás.
„Azzal a szívélyes ígérettel válunk el, hogy elválaszthatatlan baj„társiasságot tartunk fönn."
„Onnét szerpentines úton a szép öreg Reifenberg-vára mellett
„haladunk el, föl a festőien szép tölgyesen át a rettenetesen kiégett
„sivár Comen-i fennsíkra. Iszonyatosan siralmas benyomást tesz rám
„ez a fennsík, amely épen nem sík. Unalmas dombos vidék, számt a l a n kis tölcséralakú — dolinának nevezett — gyakran pocsétás
„fenekű katlan. Csupa nyerskő-falkerítésekkel, melyek habarcs nélkül
„faragatlan karsztkőből épültek. A vörösre égett fű alól a szikla
„vigyorog ki, mintha csupa koponya heverne a fű között. A bozóttá

„elkorcsosult tölgyfák nyomorult életüket csak tengetik s a csalog á n y teli torokkal énekli csattogó dalát a cikádákkal hangversenyezve. A kis négyszögeket környező szürke kőfalak, melyek bolond
„labirintusukkal az egész fennsíkot darázsiéppé osztják föl és a
„poros légben s a napnak gyilkos tüzében vakítóan sugároznak,
„tüskékkel befödve, leírhatatlan unalmasságban örökké ugyanúgy
„ismétlődnek és a legjellemzőbb vonását képezik a Karsztnak.
„Mintha csak gyermekkorom Fiúméban töltött napjai a Buccari
„felé vezető poros út egyhangú emlékeivel újra felébrednének. Nemsokára párás valószínűtlen távolban ezüstösen fölcsillanik az Adria
„tükre és a távol szürke ködében egyesül az éggel az örökkévalóságba szenderülvén át. Ma teljesen hidegen hagy, pedig mennyire
„szerettem nézni és bámulni máskor. Ma csak sivár szürke végtelenség ez nekem, mely kétes határait a távol párájában keresi.
„Bizony a háború lassacskán minden poezist kiöl a lélekből, csak a
„rideg valóság és a mi meztelen énünk marad meg bennünk.
„A háborúban az ember leplezetlen lelkét igazán meg lehet ismerni,
„ha akarja, ha nem . . . Ott nem lehet szemfényvesztést űzni, mert
„abban a pillanatban, melyben az idegfagyasztó életveszély oly
„borzasztóan nagy, a természet erősebb, mint az akarat s úgy
„ mutatkozik, mint amilyen; a természet félredobja a Játszani
„akarást' és meztelenül láthatod a lelket, úgy, ahogy máskor
„soha . . . "
„Karszt!.. Tölgyfabozót, fiatal feketefenyőültetvények, sűrű
„porréteggel födve váltakoznak a sivár köves tájakkal. Comen után
„még két nyers kőből épített szegényes karszt falut Ivanigrad- és
„Zagrajcot hagyjuk el. Vojséica után a keskeny sivár fennsík
„néhány széles hullámot képezve nyugat felé ereszkedik és közepén
„egy hosszanti magaslaton, melyet a vízhiány dacára tán vízválasztó„uak nevezhetnék, igazán párjátritkító kilátással a comeni fennsíkról
„a Valloné által elválasztott doberdói fennsíkra fekszik egy igen
„szegényes helység, Kostanjevica, mely alig áll többől, mint
„25 — 80 házból; szőlőlugasoktól környezve, északkeletre gyönyörű
„öreg nemes gesztenyeerdő választja el a még uralkodóbb fekvésű
„Temnicától."
„Az egyemeletes iskolában az emeleten van apró szobám,
„a hadtestparancsnokság is itt van elszállásolva. Két ablakomból a
„tengert látom és a fennsíkot a Monte dei sei Busiig. A doberdói

„fennsík, az ellenség felé domboruló félköralakú, nyugati szegélyén
„vannak állásaim. Magasan a légben, mint balhák, állanak az ellenséges megkötött léghajók. Négyet látok, melyek a síkságon vannak
„megkötve, de oly magasan állanak, hogy nemcsak az élesen ber á g o t t Vallonétól keletre lassan Kostanje vica felé emelkedő fennsíkon láthatnak mindent, hanem még a szorosan vett doberdói
„fennsík nagy részén is, mely a Vallonétól nyugat felé emelkedve,
„szegélyén éri el tulajdonképeni élét, mely az imént említett nyugat
„felé kidomborodó félkört képezi, azután hirtelen az Isonzo felé
„leereszkedik."
„ Legtalálóbban hasonlíthatnám a Karszt-fennsíkot, egy ökölbeszorított balkézzel össze, melyet a bütykökkel fölfelé — tehát az
„ujjakkal lefelé — az asztalra teszek az izmos alkarral együtt s
„mely ököl egy fejszecsapással a csuklóban az alkartól elválaszttatott. Ez a fejsze vágás a Valloné-völgye, az ujjak bütykei jobbról
„kezdve a Monte San Michele, a Ó- 197, -C- 143, Monte dei sei
„Busi, Monte Cosich és La Rocca. Csak az a különbség, hogy a
„mutatóujj bütyke a legmagasabb a Monte San Michele."
„A megkötött léghajókkal az olaszok összes tartalékaimat,
„összes ütegállásaimat pontosan megfigyelve lőhetik."
„Balkézt az Adria, jobbról az üde zöld Wippach-völgye
„Görzzel."
„Az eddigi parancsnok, Goiginger altábornagy az 57. hadosztály tulajdonképeni parancsnoka jelentkezik nálam és az átadás
„előtt pontosan tájékoztat a III. szakasz felől. 0 azt mondja, hogy
„föltűnően csendes nap van, pedig azt hiszi, hogy a csata még nincs
„befejezve. Ma eddig még nem volt támadás, csak csekély lövegtűz."
„Csapataim állásai — valódi állások még nincsenek, csak a
„vonalat, melyben a csapatok feküsznek, nevezik állásnak — a
„fennsík külső szegélyén a meredek part fölött vannak, mely az
„Isonzóra ereszkedik, félkörben Savognától Duinóig balszárnyukkal
„az Adriára támaszkodva, szintén félkörben igen nagy ellenséges
„erők — eddigi megállapítások szerint 4 hadtest — által körülvéve. Különösen erős tüzérségük, — messze túlhaladja a 300 löve„get, köztük mindenfajta öblűek vannak a 3 0 5 cm-ig — koncentrikusan lövi állásainkat és mindent kiválóan oldaloz, sőt állásaink
„több részét a leghathatósabban még hátba is lövi. Ma főképen
„Ronchi—Monfalcone—Gradisca vidékéről lő az ellenséges tüzérség."

„Estefelé Goiginger altábornaggyal automobilon Vojsőica
„templomához megyünk, mely egy csúcsos dombon magasan a falu
„fölött a legmagasabb terraszon fekszik kicsi festői sírkertjével.
„E kies temetőből az egész Karszt-fennsíkot tökéletesen áttekint„hetem; főképen azt lehet jól látni, ami közepemtől balszárnyamig
„történik... Soká állok a csendesen és oly békésen az ég felé
„tekintő, áhítatban szendergő sírok között. Jól esik nekem e nagy
„csend, az örökre hazatértek között. Eszembe juttatják e gondozott,
„megkoszorúzott sírok számtalan szeretett hőseimet, akik sírkő
„és tán kereszt nélkül elfelejtetten szunnyadnak ott a Kárpátok
„távoli ismeretlen rejtekeiben, az illatozó erdei virágocskák alatt,
„melyeket a jó mennyei Atya a dicsőség koszorújaként fakasztott
„szerény sírjakon. Szeretett hős bajtársaim, kikre csak könnybenlábadt szemekkel tudok gondolni. Az ő vérük szentelte meg örökre
„a Kárpátok talaját. Messze-messze, náluk virrasztanak gondolataim
„és bámulattól áthatott áhítat járja át lelkemet."
„Akárcsak válasz volna gondolataimra, a nyugatról fölemelk e d ő komor fellegekből kilángol a fülledten forró nyári estnek
„csodálatosan izzó pírja és parázsként fénylik az Adria tükre és
„egy lángoló vörösben tündöklő felhőkereszt a sugárkévék között,
„mintha zsarátnok volna ott magasan az égen!... bensőséges ima
„fakad meggyötrött lelkemből: ,Nagyigazságú Istenem! Aki láttad,
„mennyi ártatlan hősvér folyt e 11 hónap rettenetesen forró
„tusáiban, mutasd meg igazságaidat és add meg győzelmünket!'"
„Az ágyúk szüntelenül dörögnek és látom a nagy gránátokat
„e fennsík szegélyén becsapódni. Az olasz gránátok marcangolják
„a volt szövetséges fiait!... Itt az áhítattal tellett csendes temetőben
„szörnyű kínban följajdul az én lelkem."
Kostanjevica, 1915 július 9.
Ma a következő csapatok állanak rendelkezésemre: A 93. és
57. hadosztály (a 2. és 6. hegyidandárral), a 12. hegyidandár, a
46. gyalogezred és a 17. honvédgyalogezred. Tehát már két ezred
tulajdonképeni hadtestemből. Végül a 187. gyalogdandár 3 zászlóalja
és a XVI. hadtestnek 7 menetzászlóalja a 18. és 48. menetezredbe
alakítva. Az én hadtestemből a 20. honvédhadosztálynak ideszállítása a Krn vidékéről megkezdődött. A 17. hadosztály zömének ideérkezését csak később várhatom. Nagy Pál tábornok átveszi a kombinált dandárt — a 46. gyalogezredet és 17. honvédgyalogezredet —
eddigi ideiglenes parancsnokától, Sipos alezredestől. A már beérkezett

2 első honvédgyalogezredbe] i zászlóalj dandárához osztatik be.
A pillanatnyi helyzet szerint Lukachich tábornoknak, a 2. hegyidandár parancsnokának, még a 14. hegyidandárt is alárendelem,
úgyhogy az 57. hadosztálynak eddigi parancsnoka, Goiginger altábornagy a 6. hegyidandárparancsnokságnál egyelőre rendelkezésemre
áll Selóban. A 61. hadosztály parancsnoksága és a 16. hegyidandár
legközelebbi napokban állítólag hozzám érkezik. Ezen erők megérkezésének esetében a 93. hadosztályt, a 12. hegyidandárt és a
XVI. hadtestnek menetdandárát le kell adnom.
A hadseregparancsnokság rendelkezése szerint a 20. honvédhadosztály teljes beérkezése után a Rubbia—Castello-nuovo alszakaszban álló 93. hadosztályt és a 12. hegyidandárt fel fogja váltani.
Boroevió a másik hadosztályommal (a 17-ik) a 14. hegyidandárt akarta fölváltatni, úgyhogy a VII. hadtest mindkét hadosztálya az első vonalba egymás mellé jusson. E két hadosztály
mögött, mint hadtesttartalék a 61. hadosztály a 16. honvéd-hegyidandárral Oppacchiasellánál fog elhelyezkedni.
A felváltott 93. hadosztály, a 12. és 14. hegyidandár Boroevió
hadseregtartaléka lesz. (Op. 947/5. sz.)
A hadsereg ezen parancsa alapján elrendeltem, hogy a 20.
honvédhadosztály július 10-ig Temnicánál gyülekezzék, hogy a következő napokon felválthassa Boog és Lukachich tábornok csapatait,
kivéve a 46. gyalogezredet, mely a 20. honvédhadosztályhoz osztatik
be. (Op. 947/7. sz.)
Megjegyzem, hogy Boroevió szándékát nem tudta végrehajtani,
mert beleszólott az ellenség is, támadásával a kezdeményezést
magához ragadva.
A 13. számú melleidet feltünteti azon csapatokat, melyek
a 2. Isonzo-csatában parancsnokságom alatt állottak. A csapatok
zömét a csata folyamata alatt lassacskán utalták parancsnokságom
alá, amint azok apránként a harctérre beérkeztek.
Ezért nem használhattam fel a tekintélyes erőt képviselő
egységeket arra, hogy egy egységes ellenlökéssel az olasz 3. hadsereget az Isonzo mögé visszavessem és megverjem.
Mint későbben látni fogjuk a cseppenként beérkező erőket
egyrészt a pillanatnyi helyzetnek megfelelően, úgy ahogy érkeztek,
ott kellett a harcba vetnem, hol a helyzet a legválságosabb volt,
másrészt pedig az elhasznált — a harcban kimerült és megfogyott — erőket kellett velük fölváltanom, hogy utóbbiakat a
menetalakzatok besorolása által ismét erőhöz juttatva harcképessé
tegyem.
Csapataim a Karszt-fennsík párkányához szögezve fölényes olasz
erők szakadatlan és kíméletlen támadásában, az ellenséges túlerős
tüzérség nyomasztó és pusztító tüzében, rettenetes veszteséget szenvedve, bámulatos hősiességgel megvédelmezték ugyan a fennsíkot,
de döntő, az egész harctéri helyzetre kiható eredményt elérni nem
József főherceg: A világháború. II.
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tudtak, mert beigazolódott a hadászat azon tanának megdönthetetlen
igazsága, hogy passive viselt védelem döntést nem hozhat.
„A fennsíkon levő erők a most lefolyt 1. Isonzo-csata következtében teljesen össze vannak vegyülve és létszámuk nagyon
„alacsony. Először is a szervezetileg összetartozó részeket kell most
„összeszedni és a csapatok csoportosítását — tekintettel az érkező
„csapatok alkalmazására — kell rendeznem."
„A harcvonal terepi helyzetét most nem lehet válogatni.
„Minthogy már 6 hét óta folynak küzdelmek, pillanatnyilag más
„lehetőség nincsen, mint vagy helyenkénti visszahúzódással az
„olaszokat meg nem érdemelt eredményekhez juttatni, vagy azt a
„vonalat tartani, melyet Goiginger altábornagy csapatai eddig
„győzedelmesen megvédtek s melyben nincs meg annak a lehetősége, hogy támadólag a sokkal előnyösebb Isonzo-vonalat elfoglaljuk, mely kérdésre később vissza fogok térni. Magától értetőleg
„a második lehetőségre tökéltem el magamat."
„A védelmi vonal általánosságban a doberdói fennsík szegélye
„mentén húzódik a Wippach-folyó torkolatától az Adriáig. A félkör„alakú fölállítás — mint már mondtam — az igen nagyszámú
„ellenséges tüzérségnek alkalmat nyújt arra, hogy arcvonalam nagy
„részét rézsút, teljesen oldalt és hátba lőhesse. Sajnos, de természetszerűleg erősebb megszállást, illetőleg több megszálló csapatot
„igényel ez, mint például egy egyenesvonalú arcvonal a Monte
„San Michele és Monfalcone között. Az igen jelentős hátrányokat
„azonban kiküszöbölni ezidőszerint nem lehet és így számolni kell
„velük . . . Ezzel sehogyan sem akarok szemrehányást tenni annak,
„aki ezen állást kiszemelte, mert jól tudom, hogy kezdetben sem
„nem terveztek, sem nem rendeltek el a fennsíkon tartós ellenállást és a szegély állásnak az ellenség átmeneti föltartóztatása
„céljából való igen nagy előnyeit el kell ismernem. A különben
„kisebb vonaljavításokat máris kilátásba vettem; így a La Rocca„magaslat — közvetlenül Monfalconétól északra — elfoglalását és
„ezzel kapcsolatban egész balszárnyamnak előrevitelét az Isonzo„csatornáig, ami által arcvonalam jelentősen rövidülne és a Monte
„San Michelén levő csapataimat az ellenséges tüzérség nem tudná
„többé oly hatalmasan hátba lőni, mint eddig. Megszűnne ez a
„veszedelem az előrevonandó csoportnál is. Az ennek végre„hajtására és elérésére szükséges vállalkozást, sajnos, egy későbbi

„időpontra kell fönntartanom, mert ma távolról sincsen elegendő
„erőm ehhez."
„Az átvett állásoknak műszaki kivitele, eddig kizárólag csekély,
„sebtében összerakott kőfalakból, itt-ott csekély homokzsákokból
„és alig nevezhető akadályokból áll; ezeket is igen csekély munka„ erővel és eszközökkel, többnyire a küzdelem közepette, az idő
„sürgető kényszere alatt s a körülmények vasmarkától szorítva
„próbálgatták megépíteni. A kőfalak és homokzsáképítmények az
„utóbbi napokban lefolyt beves lövegtüztől teljesen megsemmisültek.
„A tartalékok részére egyáltalában nincsenek védett helyek . . .
„Az ellenséges gránátok hatása a sziklatalajon és köveken számtalanszor megsokszorosíttatván, a csapatokat annyira vitte, hogy
„lemondanak minden födözékről és a szabad terepre akarnak feküdni.
„Kőfalakat, homokzsák építményeket és akadályokat a csapatok nem
„akarnak többé sem építeni, sem használni, mert ezek a rendes
„és itt lehető kivitelben az ellenséges tüzérségnek jó célt mutatnak
„és az állásokat könnyen felismerhetőkké teszik . . . Legelső gondj a i m közé tartozik, hogy keskeny lövészárkokat vésessek és robbangassak ki a Karsztnak márványnál sokkal keményebb szikláiból,
„elibük külön újszerű alacsony és lehetőleg nem látható drótakadályokat csináltassak és a legnehezebb bombák ellen is védel„met nyújtó kavernákat fnrassak a sziklába a csapatok és tartalékok
„részére, vagyis megszálló csapataim részére legalábbis némileg
„tűrhető létföltételeket teremtsek . . . Ezt, ha tetszik, ha nem —
„vas szigorral fogom létesíteni és végrehajtani. Majd később be
„fogják látni azok, kik ma tán magukban elégedetlenkednek a nagy
„munka miatt, hogy mennyire igazam van, ha ezt ma kierőszakolom.
„Ezen nagy terjedelmű munkák azonban temérdek anyagot és eszközt
„igényelnek, amit a leggyorsabban be kell szerezni, mert itt alig
„van valami mindezen oly sürgős szükségletekből. Munkaerőben
„pedig tökéletes a hiány. Az én műszaki csapataim és munkásosztagaim még Karintiában vannak és ideszállításuk belátható időn
„belül nem várható annál is inkább, minthogy onnét, hol szintén
„nagy szükség van rájuk, kényszer nélkül nem fogják elengedni.
„Itt csak 5 műszaki század van, melyek tényleg összesen egy
„gyenge századot is alig tesznek ki. Ennek a természetes következménye az, hogy ezt az oly égetően szükséges munkákat csak
„lassan és apránként kezdhetjük meg. Mivel tartós ellenállást ere10*

„detileg sokkal hátrább terveztek, ezidőszerint az egyedül rendelkezésre álló erők a Vallonétól keletre dolgoznak, Temnicánál és
„Prawaldnál létesítvén hátsó vonalakat."
„A legnagyobb nyomatékossággal elrendeltem, hogy azonnal
„a mostani legelső vonal, a küzdő csapatok által és amennyire a
„helyzet, az ellenséges ellenhatás megengedi, nem kombattáns
„munkaerők által műszakilag kiépítendő és erre fektetendő a legnagyobb súly . . . Azon megfontolás vezet engem, hogy még azon
„esetre is, ha az ellenség arcvonalam meghátrál tatására kényszerít e n e , az lehetőleg csak oly mértékre szorítandó, hogy azáltal a
„görzi arcvonal ne szenvedhessen, — midőn ugyanegy időben egy
„második állást is készíttetek a Monte San Mich eléről a Crni hribre.
„Ezenkívül födött megközelítő — illetőleg összekötő — utak ezen
„két álláshoz, föltétlenül biztos kavernák a megszálló csapat nyugvó
„része részére azonnal megkezdetnek. Különben ezen célból kérem
„a hadseregnek közvetlenül alárendelt mérnökkari törzscsapatnak
„Heinisch alezredessel és 19 munkásosztagával hozzám történendő
„kirendelését. A leglelkiismeretesebben szemügyre veszem a közlekedési utak kiépítését és javítását a küzdelmi vonalak mögött, az
„összeköttetéseket, a szállásokat, az oly fontos egészségügyi intézkedéseket, az itt rendkívül neliéz vízzel való ellátást — mindenek
„között a legnehezebb kérdés! — : mindezeket a munkaerők érkezéséhez mérten azonnal megkezdem. Ezen általam elrendelt munkák
„azonban aligha fognak az ellenség által okozott lényeges meg„ zavartatások nélkül lefolyhatni. Az ellenség ma legkevesebb 6V2
„hadosztály és 2 lovashadosztály erejű lévén velem szemben, úgyszólván szakadatlanul támad."
„Míg ezt a kis följegyzést eszközöltem, egy ellenséges repülő
„szállt el szerény tanyám fölött és két bombát dobott ránk, melyek
„nagy robajjal nem nagyon messze tőlünk robbantak föl; ezután
„a kis vasnyilak egész zápora hullott ráuk, de csodás véletlen
„folytán a Kostanjevicán senki sem sebesült meg."
„Erős ágyúdörgés! Látom a 28-as ellenséges gránátok óriási
„robbanásait szegény csapataim vonalában."
„Az iskolától, melyben lakom, 100 lépésre van egy gyepes
„domb, oda két düledező mohos fal között tölgyfabozóton át gyalogút
„vezet. A domb tetején egy cseresznyefa áll s másodszor virágzik az
M idén. Ez lesz megfigyelőállásom, hiszen ilyet az egész háborúban

„még nem láttam. Egész szakaszomat jól látom. Távcsövei pláne
„összes küzdő csapataimat láthatom.1 Nyugat felé nézve tőlem jobb„kézt a Trstelj A 643 —Stol <> 630—Fajti hrib A 432 magaslatok
„fekszenek; ez utóbbi lassan nyugat felé ereszkedve -Q- 343-as kúp„hoz nyúlik, mellette a Peéinka A 291 magaslat. A Peéinka
„kivételével ezen több kúpot képező legmagasabb orom a Karsztnyelvnek északi szegélyét képezi és többnyire feketefenyő-fiatalossal
„van benőve. Ezen gerinctől délre egy kevéssé hullámos, teljesen
„elkarsztosodott dombvidék terül el, rajta Lokvica, Oppacchiasella,
„Nova Vas, Hudi Log és Selo helységeit látom. Ezeken túl a
„ Vallone-völgye metszi el a Karszt-fennsíkot s rajta túl látható az
„egészen különleges Doberdo-fennsík, melynek a Valloné szegélyén
„négy jellegzetes magaslata van, a legészakibb a Brestovec A 209,
„azután következnek délfelé a Crni hrib \> 164, Debeli vrh -Ó 140,
„Mt. Cosich -Ó- 113 és a kerek kúpú A 121. Ezen magaslatokról
„nyugatra egy horpasz van, mely északtól dél felé a Doberdo-tóhoz
„lejt és nyugati partja igen enyhén emelkedve a fennsík szegélyén
„a magaslati vonulatra támaszkodik. Ez a Monte San Michelének
„ A 275 nagy kerek kúpjából áll, azután délnek szelídpartú nyerget
képez, melyben San Martino del Carso helysége fekszik. A falutól
„megint enyhén emelkedve a csúcsos -C- 197-et képezi, honnét az
„él lassan, alig észrevehetően a Monte dei sei Busi — A 118-ra
„ereszkedik le. San Martinón kívül a Monte San Michele keleti
„partján két kis falut látok: Crncit és Coticit, utóbbi nagy,
„sárga emeletes iskolájával. Tovább délre látom Marcottinit, ami
„körülbelül a fennsíknak közepét képezi. Doberdo városkáját innét
„nem látni, mert a Crni hrib födi. Ezenkívül a Vallone-völgyben
„fekvő Gabrije-gornie, Gabrije-dolnie, Devetaki, Vizintini, Boneti és
„Mikoli falvakat nem lehet innét látni. A La Rocca-magaslaton
„jellegzetes az ősrégi négyszögletes csonka kőtorony, mely az
„olaszok kezében van. Továbbá nem látom a Selótól délre levő
„völgyben Jamiano és Brestovica falvakat."
„Ezen nagyszerű megfigyelőállásból csoportomnak bárminő
„harcát saját megfigyeléseim szerint vezethetem."
„A fennsík szegélyén túl a távolság szürke párájában a
„Friauli és olasz síkság terül el, számtalan a napfényben fehéren
„ragyogó falvaival, városaival. Messze még a szürke párán is túl
1

Lásd a 10. sz. mellékletként csatolt térképet.

„merednek égnek a vadan szaggatott, részben hófödte Karni-alpok.
„Akárcsak kedves öreg barátaim volnának, üdvözlöm őket."
„Megbotránkozással látom, hogy az itteni szép templomot,
„taktikai okoknál fogva fölrobbantották. Ügyetlenség is ez, hiszen
„ezzel csak elárulták, hogy itt rejtegetni valónk van."
„9 órakor Eisner-Bubna alezredessel leírhatatlan hőségben
„és fullasztó porfellegben Oppacchiasellára hajtatok. A főtéren, a
„festői kútnál két öreg ausztráliai ostorfa (Celtis australis) dús
„árnyékában kérdezősködünk a Devetakira] vezető út felől, mert
„Boog tábornokot, a 93. hadosztály parancsnokát akarom föl„ keresni. Ott egy baka jelenti nekem, hogy épen most költözött
„ki, mert az ellenséges tüzérség Devatakit folytonosan lövi. Innét
„a Vallonéban észak felé Gabrije-gornie felé megyünk. Balkézt a
„Brestovec és Monte San Michele meredek partján szép sűrű fekete„ fenyő-fiatalos. A völgy feneke kis és jól művelt skarlátszínű
„agyag-szántóföldekkel tele, a völgy másik partja tölgyes, egy kis
„paradicsom a Karszt sivatagának közepén. Előttünk az üde zöld
„Wippach-völgye s egy világítóan fehér templom, buja növényzetű
„kis dombon: Peé. Jobbra fönt San Grado di Merna hatalmas
„kolostora kéttornyú templomával, szemben a zöld Podgora A 240
„és a kopasz Monte Sabotino A 609 s Görznek virágzó városkája."
„Gabrijen találom Boog tábornokot, régi ismerősömet a
„Kárpátokból. Megbeszélem vele további szándékomat: Hogyha fönt
„beleegyeznek, a Karszt-fennsík szélén levő, az ellenséges tüzérség
„hatásának borzasztóan kitett állásainkat lassacskán az Isonzo„ völgyébe a folyóig előretolni. A jobbszárny Boschini tói lenne
„előrevonandó Sagradoig; később, mire a 17. hadosztály itt lesz,
„szándékozom az Adria és Debeli vrh között egy támadó lökést
„végrehajtani, hogy először az ellenséges ütegeket a La Roccán,
„melyek hosszantozó hatásukkal nekem nagyon kellemetlenek — elfoglaljam; másodszor egész állásomat Sagrado és a tenger között
„a csatorna mentén Fogliano—Redipuglia—Monfalcone csatorna„ torkolat vonalába előretoljam. Ott az ellenség tüzérségének hatása,
„rosszabbmegfigyelés, jobbfödözékekés tüzérségem sokkal jobb elhelyezési lehetősége miatt mindenesetre tetemesen csökkenthető lesz."
„Újból azt a benyomást nyerem, hogy Boog tábornok meg
„én nagyon jól megértjük egymást. 0 telve van a legjobb reményekkel. Alapos megbeszélés után visszamegyek Devetakira."

„Szegényes kis fészek, amely a naptól kiégett völgyben az
„elmondhatatlanul sivár, szürke karszt egyhangúságábau egy nagy
„kőhíd mellett száraz patak medrébe tekintve szunnyad, hol a nap
.„a kiszáradó lombot halálra égeti és a szürke szikla izzó lehelekében minden életet elsenyveszt, ott az elhagyott, kihalt kis falu
„mellett rémülettel látok egy táblát, mely egy sárguló kis fára van
„szegezve, rajta szörnyűséges fölírás: ,Cholera' . . . Nem volt-e már
„elég a csapásokból?... Újból megtizedeljen a betegségek e leg„szörnyübbike bennünket ? . . . En Istenem, hiszen nem mi vagyunk
„mind e vértengernek okozói! . . . "
„ Egy terepredő alatt két zászlóalj van meghúzódva; midőn
„közelebb jutok, látom, hogy honvédek. Az én hős 17-es székeskehérvári honvédeim, kik a lövegtűz dacára lelkesen fogadnak,
„sapkáikat lengetve köszöntenek. Sipos alezredes után kérdezősködöm és magamhoz rendelem őt, visszajőve telem idejére."
„ A Doberdóra vezető egyenes úton tovább megyünk a Karsztnak
„engem oly szomorúan hangoló halálos sivárságában. Marcottiniben
„Lukachich tábornokot látogatom meg, helyzetéről tesz jelentést
„és arról biztosít engem, hogy az ő csapatai nagyon ki vannak
„merülve és föl váltásuk sürgősen szükséges volna. Megígérem neki,
„hogy kívánságát azonnal teljesítem, amint meglesznek az arra
„szükséges csapataim. Az ő kecskeméti 38-asai és békéscsabai
„101-esei csodálatraméltóan minden embertől elvárhatón fölül küzdöttek, tartották magukat, de igen súlyos veszteségeket szenvedtek."
„Míg Lukachichcsal beszélek, a pár emeletes házból álló kis
„falu közelében, több ellenséges gránát robban. Ekkor ötlik csak
„szemembe, hogy irodája egy ház mögött — ,lövegtűz árnyékában' — egy alig 2 méter széles utcába épített deszkatető alatt
„van. Itt a háznak minden fala védi őket."
„Midőn az utcára kilépek s visszanézek, látom a nagy
„gránátrobbanásokat, melyek minden 10 lépésre nagy füstoszlopokat vetnek föl. Az olaszok tartalékaimat keresik s lehetetlen
„olyan helyet találni, hová nem lőnek. Lukachich még jelenti,
„hogy szakadatlanul a legnehezebb tűznek van kitéve és csapatai
„iszonyúan szenvednek, helyzete igen súlyos és csak a legnagyobb
„csodálattal lehet a csapatok hősiességéről beszélni."
„Midőn automobilomba szállok, nagy örömmel látom 46-osaim
„csoportjait, csupa ismerős arc, mind az út felé szaladnak és a

»veszély dacára, hogy az ellenséges tüzérség a csoportokat megl á t v a tüz alá vehetné, körülveszik automobilomat és sapkáikkal
„kezükben — engem kimondhatatlanul megható — üdvözletet mondanak. Ez rám nézve mindig a legszebb pillanat és lelketemelően új
„erőt ad nekem a legsúlyosabb felelősséget fölemelt fővel viselhetni."
„Lélekzetem eláll, midőn 46-osaimnak egy nagy csoportját az
„oly baljóslatú tábla ,cholera' alatt pillantom meg. Ezek is lelkesen
„ünnepelnek. Az isten oltalmazza meg őket . . . "
„A lövegtűz lassacskán mindig jobban fokozódik és egész
„délután tart, különösen Redipuglia vidékén meglehetősen erős."
„Igen rossz néven veszem, hogy második állásunk — mint
„azt ma saját szemeimmel láttam — a küzdő csapatok megkérdez é s e nélkül — Valloné fölött az orom élén nagyon láthatóan van
„vezetve, s előterepe úgy ki van irtva, hogy az ellenséges tüzérség
„vak volna, ha azonnal nem látná meg e vonalat, mely a legjobb
„célt nyújtja neki. Repülőkkel is jól megfigyeltetheti. A műszaki
„vezetés melleit épült ezen állásba soha nem fogom csapataimat
„elhelyezni, mert ott az ellenséges tüzérség áldozatává lennének
„azonnal. Ezt mint álállást hagyom meg és mögötte fogok megfelelőbbet építtetni, ahol az ellenséget meglephetjük és ő nem
„lát meg bennünket már mérföldekről."
„Hazaérkezve azonnal kérettem Boroevicet, utasítsa hadmérnökeit, hogy ily munkákat az én utasításom szerint végezzenek,
„mert különben hiába dolgoznak."
„Este 9 órakor erős tüzérségi tüz van és az ellenség egy
„támadást nagy eréllyel hajt végre, de tapasztalt csapataim könnyen
„visszaverik."
Kostanjevica, 1915 július 10.
Egész éjjel mérsékelt löveg- és erős gyalogsági tüz volt, de
további támadásokra nem került sor.
Mai napon átvettem a parancsnokságot a fennsíkon.
A következők fokozatos végrehajtását rendelem el.
Az 57. hadosztály (6. hegyidandár, 187. gyalogdandár) Sistiana—Monte Cosich -Q 113, a 61. hadosztály (14. hegyidandár,
16. honvéd-hegyidandár) Monte Cosich Ó 113—Polazzo, a 20.
honvédhadosztály (39., 81. honvéddandár és a 46. gyalogezred)
Polazzo—Rubbia alszakaszokban a 93. hadosztályt, a 12. és 2.
hegyidandárt fölváltja.
A 2. hegyidandár Oppacchiasella—Lokvicánál mint hadtesttartalék ; a 93. hadosztály Ranziano—Gradiscutta—Brdo Tabor, a

12. hegyidandár Bukovica—Ovéja Draga—Yorgersko, a 16. menetdandár Osek—Cernizza—Gojace terében, mint hadseregtartalék gyülekezik. (Op. 949/19. szám.)
Alszakaszparancsnokaim részére Op. 949/22. szám alatt útmutatást adtam ki, melyet kivonatosan leírok:
„ A parancsnokságom alá helyezett csapatok feladata a doberdói
fennsíkot tartani. Erre a legnagyobb súly helyezendő, mert ha az
ellenség egy hátrább fekvő vonalba szorítana vissza bennünket,
akkor Görz elvész!
Ha az ellenség a Monte San Michelét elfoglalná, akkor
Podgora is elesik. A Doberdo-fennsíkjával Görz is elvész. Már
pedig eltekintve a hadászati céltól, politikai okból sem szabad Görz
város fontos területét elvesztenünk.
Ezért a jelenlegi állásunkat (Rubbia -C- 197—Monfalcone —
Sistiana) föltétlenül meg kell tartanunk. Ennek megvédése nehéz,
minthogy állásunk a Karszt-fennsík párkányán van, a fölényes olasz
tüzérség pedig derék csapataimra két oldalról tüzelve igen súlyos
veszteségeket okozhat.
A parancsnokoknak kötelessége a veszteségeket csökkentve,
a drága emberanyaggal mindenképen takarékoskodni.
A fölényes ellenséges tüzérség ellen védelmet nem a kőből
összerakott falak mögött kell keresni, hanem a csatatér talajának
előnyös kihasználásában; mert a puha, földes talajba becsapódó
bombák sokkal kevesebb veszteséget okoznak sorainkban, mint a
karsztkőfal mögött, hol az ellenséges lövedékek hatása hatványozódik.
A küzdelmi vonal részletes kitűzése az alparancsnok dolga.
Boog tábornok s én célszerűnek tartjuk, hogy a védelmi vonal
jobbszárnyát fokozatosan a Rubbia—Sdraussina vasútvonalig toljuk
előre, mert ezzel ott a helyzet lényegesen javulna. E mellett azonban
az ellenség által be nem látható összeköttetésnek az első vonalunkkal
a tartalékok mozgásának és az anyagi ellátásnak biztosítva kell
maradnia. (Fedett utakat kell keresni a sziklák, kőfalak, bozótok,
gödrök között.)
A 20. honvédhadosztály iparkodjék jobbszárnyát a nevezett
vasúti vonalig előretolni.
A többi alszakaszban (így Lukachich tábornoknál is) az előretolódás most ugyan nem lehetséges, de ennek dacára a gyalogság
a jelenlegi védelmi vonalához görcsösen nem ragaszkodhatik, mert
erre az ellenséges tüzérség be van lőve és így annak tüzét maga
ellen kihívja.
Az ellenséges nehéz tüzérség a védelmi állás födözékeit lerombolta, az előtte fekvő akadályok azonban nagyban még megvannak.
Ez ne szolgáljon okul arra, hogy a védő gyalogság a megmaradt
akadályok mögött meghúzódjék.

Azt tervezem, hogy amint a 17. hadosztály a fennsíkra érkezik,
az ellenségnek könnyűszerrel átengedett Monfalcone magaslatot el
fogom foglalni.
Alapelv, hogy az ellenséges gyalogsági támadást magunkhoz
közel eresszük és ekkor nyugodtan célozva puska, géppuska és
kartácstüzünkkel fojtsuk vérbe.
Harcedzett csapatainknak közelharcban való fölényüke- ki kell
használniok.
Ellenséges gyülekezéseket tűz alá kell venni, hogy veszteségeket okozzunk neki.
Ha az ellenség az állásba betör, tartalékok azonnali ellentámadással kivetik őt. Ha ez nem sikerül és az ellenség állásunkba
befészkeli magát, a szomszédok még akkor is, ha oldalozó tűz által
szenvednének, kötelesek szívósan kitartani, míg a tartalékok harcba
lépnek.
Az eddigi tüzérparancsnokság megszűnik.
Szervezetszerű tüzérségével minden hadosztály szabadon rendelkezik.
A nehéz tüzérség (3. és 4. számú 30"5 cm-es mozsárüteg,
egy 13 cm-es német messzehordó üteg, egy 15 cm-es Skoda-ágyú)
Veith őrnagy parancsnoksága alatt, mint hadtesttüzérség egységesen
fog működni.
A tábori és hegyitüzérség úgy állítandó föl, hogy feladatát,
az ellenség gyalogsági támadását megtörni, oldalazó tüzével minél
tökéletesebben teljesíthesse. Ezt az is elősegíti, ha az ágyúkat
egyenként, vagy párosával (lövegszakaszonként) helyezzük el a terep
redőnyeiben (dolinák, karszttölcsérek); szükség esetén egyes ágyúk
a küzdő gyalogság vonalába is állítandók.
Egyes ágyúszakaszok a főközlekedési utak, hidak és gyülekezésre alkalmas födött terek lövésére jelölendők ki.
Azt tapasztaltam, hogy a tüzérség — különösen a nehéz
ütegek — oly messze hátul állanak, hogy az ellenséges tüzérséget,
melynek hordképessége nagyobb, nem érik el.
A hadosztálytüzérségnek feladata az ellenséges támadást
letörni és a támadást kísérő ellenséges tüzérséget leküzdeni.
A hadtesttüzérség az ellenség azon nehéz ágyúi ellen küzd,
melyek állásainkat a legkellemetlenebbül lövik.
Az alszakasz (hadosztály) parancsnokok fontos célok elérésére
a hadtesttüzérséget igénybe vehetik, viszont utóbbinak parancsnoka
is jogosult az alszakaszok (hadosztályok) tüzérségét különleges
feladatokra fölhasználni.
Az állások berendezésénél homokzsákokat kiadósan kell használni. Ezek előtt különösen hordozható akadályok alkalmazandók,
mert ezeket még ellenséges tűzben is föl lehet állítani.
A hadtestparancsnokság könnyű vasszerkezetű spanyol lovasokat fog kiszállítani.

A tartalékok karsztlyukakban, dolinákban, barlangokban, sziklaüregekben helyezendők el. A tartalékok állásáig összekötő útjai két
oldalt homokzsákokból készített falakkal leplezendők. Az állásoknak
ekkénti berendezése sok időt és nagy munkát igényel, de ennek
meg kell történnie, hogy csapatainkat súlyos veszteségektől meg
tudjuk óvni. Kőfejtőszerszámok Görz és Triest városában vásárolandók.
„Délelőtt 8 órakor Eisner-Bubnával automobilon Nabresinán
„át Sistianára Koudelka ellentengernagyhoz megyek, ki egy védelmi,
„szakasznak parancsnoka, melyben egy tengerészzászlóalj és két
„tengeralattjáró van."
„Miután csoportjának helyzetét térképen megmagyarázta
„rettenetesen tűző napon a tengerészzászlóalj állásait járom végig.
„Ezek a sziklába vannak repesztve és messzeható kilövésük van
„a tengeröbölre. A triesti Jungschützenek, akik önként jelentkeztek,
„állanak közöttük."
„A késélü sziklákon kimászunk egy magas csúcsra Duino és
„Sistiana között, ahonnét fölséges kilátás van. Egy függőleges
„sziklafal fölött vagyunk, alattunk a ma oly gyönyörűen kék tenger,
„előttem Duino szép öreg kastélya, mögöttem messze lent Miramare,
„balra a tükörsima tenger, jobbra a vakítóan fehér meztelen karszt,
„mely a termékeny síkságra ereszkedik. Monfalcone, a Sdobba
„síksága gazdag ültetvényeivel, sok városkájával, melyek úgy fessenek, mint egy asztalra fölrakott gyermekjátékok, a síkság, mely
„a távol szürke párájában vész el! Ott valamit gyakran megvillanni
„látok és hosszú idő múlva messze távolból elhalva dördül. Az
„olaszok nehéz ütegei azok, amint bombáikat küldik csapataimra.
„Egy rövid felhőszakadásszerű zápor jön, nem is igen tudni honnét,
„hisz csak egyes kis felhők úszkálnak az égen... Miután a vidéket
„és a Selz—Monfalcone irányában végrehajtandó támadás lehetőségeit megnéztem, azaz elvben megállapítottam, úszni megyek.
„Túlságosan meleg a tenger vize és nem üdít."
„Közben egy repülő jelentés jön, hogy a Sdobba-könyöknél
„beépített nehéz hajóágyú-üteget több nehéz bombával dobálta meg
„s látta, hogy kettő talált, de nem- volt képes az eredményt megállapítani, mert az igen heves tüzelés miatt távoznia kellett.
„Mindenesetre az egyik bomba egy ágyút ért és a legénységnek
„föltétlenül okozott veszteségeket. Ezen üteg, melyet épen az imént
„magam is láttam tüzelni, azóta elhallgatott. Ez is már eredmény."

„Midőn délben Kostanjevicára visszaérek, ott találom Wurm
„táborszernagyot Korner alezredessel; azért jöttek, hogy velem és
„vezérkari főnökömmel megbeszéljék a tüzérségeink által történendő
„kölcsönös támogatást. Nagyon hálás vagyok ezért."
„Följövet útközben Nagy Pál tábornokkal találkozom és szándékomat közöltem vele: Föltétlenül kitartani — erőink, embereink
„lehető kímélése melktt — és amint elég erősek leszünk, az Isonzo„ vonalat elfoglalni. Közöltem vele, hogy tüzérségünk nincsen jól
„alkalmazva, aminek minél előbbi megváltoztatását kilátásba helyezt e m . 0 a legnagyobb aggályainak adott kifejezést azt mondva,
„hogy a doberdói fennsík szegélyét nem fogjuk tudni tartani és
„azt ajánlja, hogy vonuljunk vissza a Valloné mögé, hol vonalunk
„sokkal rövidebb és előnyösebb lesz és veszteségeink kisebbek."
„Ezen nézetet semmiképen sem osztom, mert ha a Valloné
„fölötti part élén állunk, az ellenség a Monte San Micheléről
„mindent lát, minden lövését pontosan ellenőrizheti és ott veszteség e i n k még sokkal nagyobbak lesznek, mint a mostani helyzetünkben;
„ha pedig hátrább megyünk azon vonalra, mely mögé a Monte San
„Micheléről nem lát be az ellenség, akkor annyi terepet vesztünk
„— Grörz föladásáról nem is beszélve —, hogy a legkisebb visszacsapás
„Triest elvesztésére vezethet. Tehát ezt kényszerítő okok nélkül
„nem engedhetem meg. Ott, hol most vagyunk, nem jó maradni az
„előrelátható óriási veszteségek miatt, hátra menni még rosszabb;
„csak egy megoldás javíthatja alaposan helyzetünket: lemenni a
„síkságra és egy nagy akadállyal magunk előtt, lehetőleg fodötteu
„megállani."
„Még étkezés előtt nagy megbeszélést folytatok Eisner-Bub„nával és referenseimmel, hogy megállapítsuk azt, ami a rengeteg
„sok szükséges közül pillanatnyilag a legszükségesebb és a leggyorsabban megcsinálandó!..."
„Mindenekelőtt a tüzérséget minden csoporthoz xígy osztom
„be, ahogy a szervezeti hozzátartozandóság azt eleve elosztja.
„Mostanáig Goiginger az egész tüzérséget magának tartotta fönn
„és egyedül ő rendelkezett vele, amit nem tartok helyesnek. Ezenk í v ü l elrendelem, hogy a régi fajtájú lövegek (ágyúk és kis
„mozsarak), ha szükséges, a gyalogsági vonalakba állíthatók, amit
„oly nagy hatással alkalmaztam a Kárpátokban. A nehéz mozsarak,
„a 12—15 cm öblű, hosszú messzehordó ágyúk, továbbá a nehéz

„tarackok egy csoportját továbbra is fönntartom magamnak, mint
„,hadtesttüzérséget'. Ezek közül két 12 cm-es ágyút és egy üteg
„nehéz tarackot átküldők Wurm védelmi szakaszába, velem és a
„Monte San Michele-i szakasszal telefonnal összekötve azon célból,
„hogy Savognaról hosszantozzák állásainkat. Megbeszéltem Wurm„mal, hogyha szükséges, ő is tegye meg ugyanazt, hisz egy nagy
„célt szolgálunk mind... Általában abban állapodtunk meg, hogyha
„bármikor egyikünknek a másik támogatására szüksége volna, azt
„egyszerűen telefonon kérjük és telefonon intézzük mi ketten el."
„Eisner-Bubnával parancsot írunk, hogy a tüzérség menjen
„előbbre, mert távol álló tüzérségünk lehetővé teszi az ellenségnek,
„hogy az övét annyival közelebb hozza. Tüzérségemnek oly messze kell
„előre mennie, hogy a tábori tüzérség minden ellenséges gyalogsági
„támadást minden oldalról hosszantozva összetörjön és az ellenséges
„tartalékokat, még mielőtt kifejlődnek, széjjelverje. A nehéz tüzérségnek pedig olyan helyen kell lennie, hogy a legtávolabbi
„ellenséges ütegeket le tudja küzdeni. A tüzérségnek elvből úgy
„kell állnia, hogy az ellenséges tüzérséget és gyalogságot minden
„esetben hathatós tűz alá vegye és leküzdhesse. A tüzérség legyen
„a gyalogság ikertestvére."
„Délben mindjobban fokozódó nagyon heves ellenséges lövegtüz
„kezdődik egész arcvonalam és a mögöttes terep ellen. A hátsó
„terepet olyannyira ellepik a lövedékek, hogy tartalékaimnak marad á s á t majdnem lehetetlennek látom. Mégsem jön egy panaszszó
„sem: hőseim csendesen tűrnek. Az egész doberdói fennsík füstbe
„és porba van burkolva. Többször megkísérlem a lövések számát
„percenként megállapítani. Ez váltakozik, de ismételten 120-nál is
„több. Többnyire nehéz gránátok. Délután 4 órakor már nem lehet
„az egyes lövéseket megkülönböztetni, csak úgy gördül a szüntelen
„dörgés, reszket a talaj s házak, s mindent elföd a füst és por.
„Ryen heves lövegtüzet még sohasem hallottam. Akárcsak a jégverés, úgy csapdosnak az egész vonalon a mindenféle nagyságú
„lövedékek. Messze hátra szórják tüzüket, még bennünket itt Kos„tanjevicán is srapnellekkel dédelgetnek. A falvak mind igen nagy
„károkat szenvednek. Biztosan nemsokára meg fog kezdődni a
„támadás. Ugy hangzik, mintha sokezer nagydobot vernének egyezerre. Sok ellenséges repülőgép kering, úgy nézem, hogy a tüzet
„figyelik és vezetik?... Sokszor füstjeleket adnak. Nagymennyi-

„ségü aeélnyílat szórnak, sajnos ezek által több emberem meghal...
„A tűz 7 óráig változatlanul tart s akkor egy csapásra megszűnik.
„Sok és súlyos veszteségem részben tüzérségem távol hátul levő
„állásai miatt keletkezik, mert bár a támadó gyalogságot eléri,
„az ellenséges tüzérséget nem. Kivételt képeznek a 30'5 cm-es
„mozsarak, melyek a legnagyobb hordtávlatukkal a legközelebbi
„ellenséges ütegeket elérik. Ennélfogva az olaszok tüzérségüket oly
„közel hozzák, hogy a mi hadtestparancsnokságainkat is játszva
„elérik, ha ezek nincsenek igen messze hátul. Egyelőre öt 30"5 cm-es
„mozsarammal kezdjük meg a leküzdést."
„Este 9 órakor csapásszerüen, megduplázott hévvel kezdődik
„meg újra az ellenséges lövegtüz, minden eddig tapasztaltat foliü„ múlva. Terhes zivatarfellegek emelkednek minden oldalról föl és
„a valódi dörgés az ágyúk bömbölésébe vegyül. Nemsokára nagy
„cseppekben kezd esni. Vad gyalogsági, gépfegyvertüz is meg„indul s az olaszok támadási ordítása hangzik. A lárma leírhatatlan,
„villám csap villám után be a küzdők közé s a zúgva aláözönlő
„felhőszakadást megrázóan kíséri a szakadatlan égzengés és az
„ágyúk tomboló dörgése. A távíró és távbeszélő drótokon sercegve
„futnak a sugárzó szikrák és élesen csattanva egyenlítődnek ki.
„Valpurgis éjjele, melyen őrjöngve kaszál a halál, rémületet ós
„szörnyűségeket sugározva. A rohamozó olaszok zsivaja, a fegyverek
„és géppuskák ropogásába vegyül s a dörgéstől és robbanásoktól
„reszket a talaj. Elvakul a szem a villogó fénynek erejétől, mely
„a szörnyűséges éjjel feketéjét hasogatja szüntelenül széjjel."
„Elakadó lélekzettel nézem e rettenetes éijel eseményeit.
„10 óra 30 perc lehet, midőn az őrült harcizsivaj és folyton be„csapó villámok egetrázó rengése közepette viharzó éljenzést vélek
„hallani . . . ha ugyan ide lehet hallani! ? győzelmi riadal . . . I
„Hála legyen az Istennek."
„Egy nagyon elkésve beérkező jelentésből látom, hogy az
„ellenség Redipugliából és Sagradóból nagy erőkkel támad és
„gyilkos tüzelése közben közelebb dolgozza magát. En azonban
„érzem, hogy hőseim már visszaverték őtet."
„Nemsokára meg is jön a hír,
nyesen vissza veretett. Az ellenséges
„úgyszólván semmi veszteségünk sem
g e i t még nem lehetett megállapítani.

hogy egy erős támadás fégyalogsági támadás alatt
volt; az ellenség veszteséA mi csapataink azonban

„a megelőző lövegtűz által nagyon szenvedtek. Egy ellenséges
„nehéz gránát egy házat teljesen átütött s csak azután robbant s
„11 embert ölt meg, 38-at megsebzett a ház mögött födözéket
„kereső szegény utászaim közül."
Kostanjevica, 1915 július 11.
„Reggel 4 órakor a dobolva dühöngő ágyúzás — majdnem
„rajtaütésnek nevezhetném — megismétlődik olasz részről, ismét
„felhőszakadástól, villámlástól és dörgéstől kísérve, de most nem
„támadnak."
„Korán reggel Eisner-Bubnával Selóra lovagolok, hol az
„ottani alszakasz parancsnokát, Hellebronth ezredest keresem föl,
„hogy nála tájékozódjam. Mindent a legkiválóbb rendben találok.
„Vele kilovagolok a A 208-ra Bonetitól délkeletre. Ez egy kerek
„karsztkúp, melyen kevés fű, néhány tölgy bozót és tüskés bokrok
„tengődnek. Fönt egy rögtönzött megfigyelő állás van. A magaslat
„a Crni hribbel szemben, a mélyen bevágott Valloné keleti partja
„fölé emelkedik. A Doberdo-fennsíkja, mint egy tányér fekszik
„előttem és látom állásaim vonalát, részben az állásokat magukat
„is a Monte San Michelétől a Lisert mocsárig, illetve az Adriáig.
„ Hellebronth szakaszában az állás viszonylagosan a legjobban van
„kiépítve, kövekből fölépített kis falak, melyek mögött elmondhatatlanul nagy kínnal, fáradsággal próbálnak a sziklába árkot
„vésni. Sisiphusi munka, mely naponta 1—2 centiméterrel halad
„a mélységbe. Az ellenség e munkálatokat tüzérségével állandóan
„lövi és így a kőgát naponta többször elsöprődik és nagy faradsággal újból fölépül. A legerősebb lövetések alatt a csapatot
„visszavonják, sziklák mögött fekszenek s ott valamivel kevesebbet
„szenvednek. Nem egyhamar láttam ilyen elsőrendű megfigyelő
„állást. Hosszabb ideig tartózkodtam ott fönt."
„Egész délelőtt mindkétoldali mérsékelt lövegtüz van, mely
„délután 2 órakor elnémul."
„Nagy meglepetésemre a tábornok, aki a tüzérséget eddig
„vezette, beteget jelent. Úgy látom, hogy parancsomat sértésnek
„vette. Egy pillanatig sem sajnálom távozását, hogyha erélyes és
„célszerű újítások miatt meg van sértve."
„Uzelac repülő ezredes jelentkezik nálam és megbeszélem
„vele annak lehetőségét, hogy repülőink megfigyelésével próbáljuk

„meg a tüzérség belövetését eszközölni és vezetni. Holnaptői
„kezdve a lehetőség szerint megszervezzük ezt és remélem, hogy
„így majd le tudjak küzdeni az ellenséges tüzérségnek legalább is
„egy részét."
„Délután 4 órától kezdve újra valamivel erősebb lövegtüz
„Marcottini vidékét főkép egy legnehezebb öblű ellenséges üteg
„lövi. Lövés lövés után ugyanarra a pontra esik. Nem tudom
„egészen elképzelni, mire lő e z ? . . . Nehéz mozsaraim egyike
„néhány lövéssel felel és nemsokára Monfalconét és más községeket
„látom lángbaborulni."
„Az ellenséges ágyúlövedékek egynémelyike óriási füstoszlopot
„vet föl. Bűz- vagy gázbombák ezek? . . . "
„Este 9 órakor mi Redipugliára erőteljes tűzcsapást mérünk,
„szintúgy az erdőcskére, attól keletre, hol repülőink csapatössze„ vonásokat állapítottak meg. Azt hiszem, hogy nagyon nagy bajokat
„okozhattunk odaát, mert ők rendkívül heves lövöldözéssel feleltek."
Kostanjevica, 1915 július 12.
Az éjjel Boog és Lukachich tábornokok csapatait a 20. honvédés a 61. közös hadosztály már teljesen fölváltotta, úgyhogy a San
Martino-alszakaszban Nagy tábornok, a Doberdo-alszakaszban Winkler
altábornagy parancsnokol. (Op. 951/4., 8. számok.)
Az éjjeli tüzesapásra az ellenséges gyalogság támadással felelt.
„Ejtel után rendkívül heves ellenséges lövegtüz kezdődött.
„Reggel 3 óra felé az ellenség több ezreddel 4—5 ezer lépés szélességben Monte Cosich—Debeli vrh vidékén több hullámban a
„legerőteljesebben támadást kezdett, de kis drótakadályunknál
„pusztító gyalogsági és gépfegyvertüzünk által számtalan halottat
„és sebesültet hátrahagyva, visszaveretett."
„Lukachich tábornok reggel nálam jelentkezett és közölte
„velem, hogy ma éjjel Redipuglia—Vermegliano—Selz vidékéről
„szintén erős támadást intéztek az olaszok, több hullámban roha„mozva leírhatatlan zsivajjal futottak szuronyszegezve előre. Visszautasítva megint nagy lármával menekültek és súlyos, véres veszteségeket szenvedtek."
„A délelőtt nagyobb események nélkül mult el. Lassan fokozódva délután 3 óra óta a legnagyobb hevességgel dühöng az
„ellenséges lövegtüz Sagrado—Redipuglia körül. Mindent füst és

„porfelleg föd. 3 óra után — még nincsen erről jelentésein — nem
„tudom, hogy tulajdonképen mi történik. Repülőink Ronchi—Redi„puglia—Turriaco—Begliano—San Canziano—Bestrigna—Sant Ant o n i o vidékén 42 ellenséges táborozó zászlóaljat állapítottak meg.
„Ezek ma éjjel már támadásra volnának vihetők, ennélfogva a rendelkezésemre álló tartalékaimat a veszélyeztetett vonalhoz közelebb
„vonom és Isten nevében várom a bekövetkezendőket."
Elrendeltem, hogy a 20. honvédhadosztály tartalékát a déli
szárnyára tolja el, hogy szükség esetén a 61. hadosztályt is támogathassa ; hasonló célból Koudelka ellentengernagyot is utasítottam,
hogy tartalékát a 61. hadosztály keleti szárnyához közelebb vonja.
A hadtesttartaléknak pedig meghagytam, hogy amint a sötétség
beáll, Jamianónál készültségi állást foglaljon. (Op. 951/25. szám.)
„5 órakor valamivel alábbhagy a tüz. Egyes srapnellek Kos„tanjevicára jönnek és láthatólag keresik állomáshelyemet, az
„iskolát. Nagy Pál tábornok jelenti, hogy ezen lövetés alatt az ő
„szakaszára több mint 3000 nehéz gránát esett."
„Délután 6 órakor a Monte dei sei Busin úgynevezett drótakadályainkig hatol egy erős, nagy lendülettel végrehajtott támadás,
„de ott — a 14. hegyidandár tüzében — összeomlik és nagy lár„mával ,Evviva Italia! A basso Austria!' kiabálással özönlenek
„vissza az olaszok."
„6 óra 30 perckor egy ellenséges duplafedelü gép jön fölénk.
„Tüzérségem erősen lövi, balszárnya találatot kap, de nem jelentőset,
„mert annak dacára, hogy a sérülést jól látom, a tenger felé repül.
„Ekkor egy saját repülőnk jelenik meg és közvetlen az ellenséges
„fölött repül, de nem tudja a kívánt eredményt elérni; messze
„látom őket repülni a tenger fölött egymást üldözvén, míg szemem
„elől eltűnuek . . . Éjfélig lassú lövegtűz."
„Lassanként csend áll be, úgy látszik a nagy támadás elmarad.
„Meghagytam az alszakaszparancsnokoknak, hogy tartalékaik a nor„mális csoportosítást foglalják ismét el, csak a 187. dandár tartaléka maradjon a 61. hadosztály keleti szárnya közelében. (Op.
„951/17. szám.)"
Kostanjevica, 1915 július 13.
„Éjijei ismételten erős lövegtüzet s gépfegyverek és gyalogság
„heves lövöldözését hallom. Különösen 2 óra 30 perckor heves a
„tűz. ü g y látszik, hogy semmi sem történt, mert jelentés nem jön.
József főherceg: A világháború. II.

Il

„Délelőtt olasz repülők keringtek iskolám fölött és midőn tüzérségem tűzzel elkergette azokat, az olasz tüzérség Konstanjevicát
„röviden s nagyobb eredmény nélkül lőtte."
„ Ezután a Növelőről Ranzianőra vezető úton az első út„patkóig a -Ó- 376-hoz mentem. Innét rettenetes hőségben a nap
„izzó sugaraitól pörkölve fölmásztam a Fajti hrib -Ö- 464-re. Érde„mes ide jönni, mert a kilátás igazán nagyszerű.1 Előttem a sivár
„ Karszt-fennsík az egyhangú szürke szikladombokkal és dolinákkal,,
„a tengerrel s a sötét Hermadával A 325 délen; messze nyugat
„ós délnyugat felé az olasz síkság a Tagliamentóval és a sok faluval,,
„melyek szimmetrikusan állanak, közöttük mindenütt fasorok és
„termőföldek. Északon a Triglaf A 2864 és Krn A 2245, közelebb
„a Korada A 812, Monte Quarin A 274 Cormonssal, azután Görz
„és a buja zöld Wippach (Frigido) síkja. Velem szemben a Monte
„San Michele A 275 ; rajta túl a síkságon két dombcsoport. Monte
„Fortin A 115 és a Monte di Medea A 128, mintha ott lettek
„volna felejtve a lapályon, olyan árván állanak. Mindenütt fehér
„és fekete felhőcskék jelennek meg, hirtelen keletkezve, egy ideig
„a légben is, a földön is megállva és azután a lenge reggeli szellőtől
„elkapatva, eloszolva megsemmisülnek. Srapnellek és gránátok,,
„melyeknek reccsenése csak akkor ér hozzám, mikor már a felhőcs„kék bomladozva tovaillannak. A hatalmas tüzérségi küzdelem
„folyik, innét azonban csak úgy néz ki, mintha gyermekek hábo„rusdi-játéka volna. Nem úgy, mint tegnap és ma éjjel, midőn a
„legsúlyosabb csata benyomását tette . . . Két kis felhő úszik
„az égen, Görzre és Cervignanóra árnyékot vet, mintha régi
„hímzésen két rosszul kimosott folt volna."
„Egy Sisiphus tüskebokor alatt két horvát baka ül, fölkelve
„katonás tisztelettel tisztelegnek és kérdésemre, hogy mit csinálnak
„itt, azt felelik, hogy a hegyi sütődéhez tartoznak, egész éjjel dolgoztak és most szabad idejük van este 6 óráig és egy kicsit
„megnézik a háborút. Egyik egy nagy követ tesz mögém, hogy
„leülhessek, azután megint a tüskebokor alá ülnek le és nagy szakértelemmel figyelik a lövegtüzet . . . Néha a legnagyobb öblű
„lövegek legnehezebb bombái zubannak le és óriási füstoszlopot
„vetnek magasra föl. Különben a forró nyári nap oly fáradt és
„minden, még a bozótok kevés zöldje is oly lankadt, oly sápadt t
1

Lásd a 10. számú mellékletként csatolt térképet.

„Egy fecskefarkú lepke röpköd körülöttem és némán vitorlázva
„vonja rendetlen köreit; ez az egyedüli élőlény, melyet látok . .
„Az én kötött léghajóm magasan áll a légben, könnyedén ide-oda
„ingadozva, fordalva . . . Egy jól ismert zúgó zörej magasan, eleinte
„alig észrevehetően hallható, de gyorsan erősbödik, s a léghajót
„hirtelen bevonják, a földre száll; hisz legnagyobb ellensége az
„olasz repülő jön gyilkos szándékkal feléje."
„Friss zöld nemes gesztenyeerdőn megyünk vissza és szegénnyes szobácskámban Cadorna felfogott szikratáviratát találom, hogy
„ő az -Angerbach-völgyét elfoglalta. (Karintiai arcvonal.)"
„A délután nagyon csendes, alig egyes ágyúlövések. Tán a
„vihar előtti csend ez? . . Nagyon óvatosaknak kell lennünk."
„A nálam levő német 13 cm-es hosszúcsövü ágyúsüteg lelőtte
„az egyik olasz léggömböt Perteolénél. Ez lángbaborulva megsemmisült."
„6 óra 30 perckor egy olasz repülő keringve Selóra égő jószágot
„dob le, nem láttam, hogy mit."
„Aggasztó a csend. 9 óra 30 percig egy lövés nem esik,
„csak az ellenséges fényszóró tapogatja holdsugárujjaival végig az
„eget s földet, úgy mint minden éjjel."
„Később gyönge ellenséges ágyúzás zavarja meg rövid időre
„a néma éjszakát."
Július 14.
„Még tegnap este egy repülőjelentés érkezett, mely szerint
„az ellenség Villa Vicéntina körül legalább két gyalog hadosztály
„erejű csapatokkal táborozik. Vasúti szállítások, vagy azokra vonatkozó előkészületek az onnét nyugatra vezető vonalon eddig nem
„észlelhetők, vonatot sem látni. Fontos volna azt tudnom, hogy
„ezen erők a tegnap jelentett 42 zászlóaljnak egy része, vagy hogy
„újonnan ide érkezett csapatok-e ? . . Megállapítandó, elszállítják-e
„és hova ? .
„Éjjel nagyon heves harcizaj, csak úgy rángatódzott az éjjel
„sötétje az ágyúk és lövedékek villogásától. A telefondrótokat a
„gránátok elszakították, híreket így nem kaphatok és nagy nyugtalansággal figyelem az éjjeli boszorkány táncot. Reggel 2 órakor
„csendesülvén a harc nyugalomra tértem, de 4 órakor már megint
„igen erős ágyúzás ébresztett föl. Az ablakhoz szaladva látom, hogy
„két ellenséges repülő kering fölöttünk. Az újonnan megszervezett
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„nagyon kezdetleges táboriágyú — repülőelhárító — ütegeim lövik
„erősen a keringő ellenséget. A srapnellek egész ,tejestítja' van a
„repülőgépek mögött. Egyik miránk egy nehéz bombát dob, melyet
„mint egy pici gyémántszemet látok leesni; a lendület által kissé
„messze megy és nagy robajjal robban, úgyhogy a ház akkorát
„zökkenik, mintha egy földlökés volna. Legalább 40 méter magas
„fekete füstfelhőt, földet és temérdek kődarabot vet föl. Nagyon
„erős tüzünk dacára a repülők sértetlenül vonulnak el."
„A reggeli jelentések szerint az ellenség a Vermegliano„szakaszban tegnap este gyengébb támadást hajtott végre, vissza,,veretve nagy veszteségeket szenvedett. Sagrado—Sdraussinánál
„ismételten nagyon erősen támadott, mindannyiszor fényesen vissza„ veretett s nagyon sok halottat, sebesültet hagyott vissza. Derék
„honvédeim az utolsó támadásnál több foglyot, közöttük egy tisztet
„is kerítettek hatalmukba. Az utolsó támadás ma reggel 7 óra
„30 perckor volt."
E harcok a 20. honvédhadosztály arcvonalán és a 61. hadosztály jobbszárnyán voltak. Heves tüzérségi előkészítés után az
ellenség Stadler ezredes szakaszát a Monte San Michele A 275—
San Martino vonalában este 9 órakor és hajnali 5 órakor megtámadta, Perneczky tábornok szakaszában is állásunkhoz közelebb
próbált férkőzni. (Op. 953/6. sz.)
A 61. hadosztálynál az ellenség a 16. honvéd-hegyidandárt
háromízben — este 9 óra 30 perc, éjjel 11 óra 35 perc és kora
hajnalban 1 óra 45 perckor — megtámadta; az erélytelen támadást
a dandár könnyen visszautasította. (Op. 953/4. sz.)
„Délelőtt Ferletinél meglátogattam a német 13 cm-es ágyúüteget. Ezeknek legnagyobb hordképessége 18 kilométer. Nagy, igen
„nehézkes hosszúcsövű ágyúk ezek, melyek meglehetősen rosszul
„mozognak nagy talpú kerekeikkel. Személyzetük meg van elégedve,
„azt mondják, hogy itt annyiban jobb, mint Franciaországban, mivel
„eddig még nem vette őket észre az ellenség, különben még rosszabb
„volna, mint ott."
„Onnét a hadtesttartalékhoz (2. hegyidandár) Hudi-Logra
„hajtatok, hol a 4./V. bosnyák zászlóaljat látogatom meg, mely a
„legutóbbi küzdelmekben 900 embert vesztett. A 8. gyalogezred
„III. zászlóalja is itt van. A zászlóaljparancsnokokkal beszélek.
„Rendkívül nyomott, csüggedő benyomást tesznek rám. Az utóbbi
„azt mondja, hogy leírhatatlan rémséges látvány volt, amint az
„ellenséges nehéz tüzérségnek telitalálatai a mi szegény embereinket

„ eltemették, nem egy ember őrült • meg; egy ilyen saját bajtársaira
„kezdett lövöldözni s egy óra múlva idegrázkódás folytán meghalt."
„Nagy Pál tábornok egy nagy késéssel vett jelentésében
„értesít, hogy az ő 24 cm-es mozsarai Gradiscánál egy üteget
„tüzükkel megsemmisítettek, az életben maradt emberek futva
„menekültek."
Ma napközben is eredmény nélkül kísérleteztek az olaszok.
A 20. honvédhadosztály jobbszárnya fokozatosan előretolódott,
úgyhogy a szélső szárny már Wippach torkolatát -Ó- 39, elérte, egy
félszázad a vasút mentén a Peteano-házcsoportot megszállotta.
Az itt előtörő ellenséget a honvédek visszaverték. (Op.
953/26. sz.)
A 61. hadosztály ellen egy ellenséges zászlóalj Redipugliától
északra fekvő nyúlványon gyengén támadott, de csapataink visszaverték. (Op. 953/26. sz.)
„Nehézöblü ütegek a Polazzo—Sdraussina szakaszunkat lőtték,
„főképen a -Ó- 197-et és szegény vitéz honvédeim nagyon szenvedtek. E tűz reggel óta nem enyhül. A tábornok kéri, hogy
„egyik 30'5 cm-es mozsaramat irányítsam oda,"
„Yeith alezredest — a híres kígyógyüjtőt, akit ,Schlangen
„Veith'-nek neveznek — azon utasítással küldöm ki, hogy a mozsarat
„a tábornok kívánsága szerint alkalmazza. Dtlután 3 órakor magam
„is kimegyek automobilon és fölmegyek a -(*) 464-re. Heves zivatar
„emelkedik nyugatról föl és viharfellegek száguldanak a barna
„égen; a völgyben átláthatatlan porfelleg hömpölyög és elföd
„mindent. A lövöldözés megszűnik. Még egynéhány gránátot látok
„becsapódni, azután üvöltve köszönt be a hatalmas vihar, úgyhogy
„ Kovách László főhadnaggyal le kell jönnöm és visszasietünk Kostan„jevicára. Alighogy ideértem és a förgeteg elmúlt, a lövöldözés
„megduplázott hévvel ered újra meg. A templom romjára fölmászom,
„hogy láthassak. Az óriási barna füstfelhőket látom. A detonációk
„megrázóak!... Szegény derék csapataim. Szörnyű, mit kell szen„vedniök! Egész lelkem velük van."
„Nehéz tarackjaim a szövőgyárat Sdraussinánál lángbalötték,
„ott egy gyenge ellenséges támadást vertünk vissza."
„Vérben megfürösztve száll alá a nap, az eget megaranyozva,
„meggyújtja a fehérszegélyű nehéz, barna zivatarfellegeket. Minden
„lángpírban izzik. Tán az én szeretett hőseim vére festi be az eget
„és kiált az Istenhez igazságért!?..."

A hadseregparancsnokság arról értesít, hogy a 17. hadosztály
élszállítmánya a mai napon Prvaöina—Ovéja Draga vasúti állomásokra érkezett. A hadosztály Temnica, Kostanjevica, Vojséica terében
fog gyülekezni. (Op. 953/19., 39. sz.)
Július 15.
„Minden várakozásom ellenére az éjjel teljes volt a nyugalom.
„Reggel 6 óra óta lassú nehéz lövegtüz."
„Délelőtt St. Dánielbe megyek s ott meglátogatom a sok
„sebesültet; sokan panaszkodnak, hogy nem érti őket senki, mert
„nincs itt ember, aki magyarul tudna. Az orvos pedig arról panaszkodik, hogy a személyzet túlságosan igénybe van véve és már
„napok óta éjjel-nappal szüntelenül szolgálatban van és a fölváltás
„lehetetlen, mert ők kevesen vannak és rengeteg sok a sebesült.
„Úgyszólván az összes sebesültekkel beszélek és rettenetesen szomorú
„benyomással megyek a betegelszállító állomásra, a vasúthoz. Ott
„600 sebesült van elszállításra készen; minden szenvedés ellenére
„jókedvűek, hiszen a szeretett hazába indulnak; ez is elég ahhoz,
„hogy hamarébb meggyógyuljanak."
„Comenben botrányosan rosszul ellátva találom a sebesülteket
„és az ezredorvosnak a legkeményebben megmondom erre vonatkozó
„nézetemet. A sebesültek ki nem tisztított kövezeten feküszuek
„szalma nélkül, némelyik alatt pár maréknyi széna van. A helyiség
„egy sötét szellőzetlen kőfalú pajta, vagy tán istálló — magam sem
„tudom, hogy mi. Ezt nem fogom tűrni. A legkevesebb, amit egy
„egészségügyi intézettől követelhetek az, hogy a sebesültek oly jól
„legyenek elhelyezve és ellátva, amint az egyáltalán lehetséges,
„nem pedig ily disznóólszerül eg; ez arra mutat, hogy abszolúte
„senki sem törődik velük. Három nap múlva újra ide jövök és ha
„nem lesz minden máskép, akkor az orvos úr azonnal a lövészárokba
„fog előre menni."
„Délután Nagy Pál tábornoknak egy kétségbeesett jelentését
„veszem, hogy a 46-osok és l-es honvédek elvéreznek, hogyha
„hadtesttüzérségem nem avatkozik azonnal be. Igen ám, de az
„ellenséges tüzérség legnagyobbrészt még ezidőszerint hordtávonlunkon kívül van és meglehetősen sokáig tart, amíg legnehezebb
„lövegeim a megkívánt állásokba vitetnek előre és lövésre készen
„lesznek. Sajnos, az oly heves olasz tűznek erkölcsi hatása is rend-

„kívül nagy, úgyhogy igen sok emberen a legsúlyosabb elmezavar
„vesz erőt."
„Azonnal automobilra ülök és kisietek Lokvicára Nagy Pálhoz,
„aki azt jelenti nekem, hogy sajnos, mindkét ezred a legsúlyosabb
„veszteségeket szenvedi és az ő tüzérsége csak a közelebb levő
„ellenséges lövegeket tudja elérni. Meghagyom neki, hogy föltét„lenül kikeli tartani és mindent, amire egyáltalán képesek vagyunk,
„minden eszközzel meg fogok tenni, hogy szeretett hős csapataimat
„megkíméljük. Holnap érkezik egy újfajta 15 cm-es hosszúcsövű
„ágyú, mely 14 kilométerre lő. Azzal azonnal megpróbálom a
„Villesse melletti — oly kellemetlenül oldalzó olasz üteget megsemmisíteni."
„Az ellenséges nehéz tüzérség a 20. honvédhadosztálynál a
„nagy kínnal épült fedezékeket ós akadályokat teljesen tönkre lőtte ;
„a hadosztály a nehéz tüzérségi tűz következtében 20 halott és
„64 sebesült veszteséget szenvedett. Azt hiszem, hogy e súlyos
„veszteség azért következhetett be, mert a hadosztály nincsen célszerűen csoportosítva. Utasítom Nagy Pál tábornokot, hogy csap a t a i t szélességben és mélységben jobban vonja szét. (Op. 954/30.
„és 955/14. szám.)"
„Délután 5 óráig nehéz olasz lövegtűz, azután nyugalom."
„ Még külön kiküldtem vezérkari főnökömet Nagy tábornokhoz, hogy minden részletkérdést állítsanak össze, hogy azután
„mielőbb intézkedhessek."
Azon célból, hogy a 20. honvédhadosztály helyzetén könnyíthessek, elrendelem, hogy hadtesttüzérségem holnap reggel a
Villesse— San Pietro terében levő ellenséges tüzérségen tűzzel
rajtaüssön. (Op. 954/41. szám.)
„Egy olasz altiszt jön hozzánk és jelentkezik. Azon kérdés e m r e , hogy miért jött át? Fölemelt fővel azt feleli, keményen
„szemembe nézve: ,Signor! Non posso combattere per una causa
„ingiusta!' — Elbeszéli, hogy egyik lövegük alá egy nehéz grán á t u n k befúródott, az ágyút magasra földobta, ennek roncsai két„háromszáz lépésre találtattak meg, egész legénysége meghalt."
„Este Boroevic által éles megjegyzéssel ellátott följelentés jön,
„hogy a honvédek Flitschnél raboltak és fosztogattak a kiürített
„helységben és tetten érettek, s köztük egy zászlós is volt.
„A csendőrőrsvezető eskü alatt jelenti ezt. Boroevic elrendeli, hogy

„én ,megszokott eréllyel' járjak el és azon csapatokat, melyek„nél ez megtörtént, ne ereszem táborokba, még kevésbbé falvak
„közelébe..."
„Föltétlenül azonnal megindítom a legerélyesebb vizsgálatot
„és a vétkeseket rögtönítélő bíróság elé állíttatom, már csak azért
„is, hogy hős honvédeimnek becsületét megóvjam. En azonban a
„följelentésnek egyes állításaiból határozottan azt látom, hogy nem
„lehet egészen igaz. Például, hogy a kiürített falvakban a honvédek teheneket és disznókat loptak. Azt még sohasem hallottam
„vagy láttam, hogy kiürített falvakban teheneket és disznókat
„hagynak vissza. Hacsak nem menekült a lakosság pánikszerűen
„ágyúzás elől és akkor az állat ottmaradva, hamarost elpusztul.
„Másrészt az első, amit a paraszt megmenteni törekszik, az az ő
„marhája, minden más csak azután jön . . . Én úgy vélem, hogy
„valami megsértett csendőr boss.úból tette a följelentést, minden
„szava arra mutat, hogy mikor megírta, a haragtól reszketett.
„Az AOK. rendelete szerint ,statarialiter' kell az ügyet elintéznem.
„Én azonban követelem, hogy a csendőrt, ha hazudott, szintén
„statarialiter ítéljék el. Ebből én egy hajszálnyit sem engedek."'
„Éjfélig heves zivatar, házamban a temérdek távbeszélőndróton csak úgy serceg és pattog a villamosság, mindannyiszor
„hogy villámlik . . . Különben csend."
Beérkező 17. hadosztályommal déli szárnyamon egy lökéssel
akarom az olaszokat La Rocca-magaslatról letaszítani és azután
balszárnyamat az Isonzo-csatornáig előretolni. Ha sikerül tervemet
végrehajtani, déli szárnyam egyrészt 5 km-el megrövidülne (Monte
Cosich <p- 113 — Debeli vrh -C> 140 A 121 — -Q- 77 — -Q 58 —
Lokavac-malom—San Giovanni — -Ó- 28 — Duino 9 km; Monte
Cosich <p- 113 — La Rocca—Porto Rosega 4 km), másrészt megakadályoznám az olasz megfigyelők bepillantását a La Roccamagaslatról a déli szárnyam helyzetébe. Meggyőződésem, hogy e
vállalat sikerülni fog, különösen, ha flottánk a tengerről támogatna.
Ezt javasoltam Boroeviének Op. 954/36. szám alatt.
Tudomásomra jutott, hogy a 17. hadosztály kötelékébe tartozó 39. ezredemet és a 37./II. zászlóaljamat (az általam megszervezett 57. hegyidandárt) Karintiában visszatartják.
Sürgősen kértem Boroevicet, hogy ne szakítsák el tőlem e
kiváló csapatokat, inkább hajlandó vagyok ezek helyett a VH. hadtest szerves kötelékébe nem tartozó más csapatokról lemondani.
(Op. 945/28. szám.)

Július 16.
„A reggeli jelentések szerint a zivatar alatt Perneczky tábornok
„szakaszát ismételten megtámadták. Az összes ellenséges lökéseket
„elhárítottuk."
„Július 14. és 15-én egyedül a lövegtűzben több mint 600
„embert vesztettem."
„Ma hajnalban csak egyes ágyúlövések. A levegő oly tiszta,
„hogy messze belátni Olaszországba. A beláthatatlan nagy síkság
„láttára oly ellenállhatatlan vágy fog el az én becses szép magyar
„Alföldem után, melyet oly régen nem láttam, hogy egész betege
„leszek. Az én szeretett Alföldem, az őszinteség jelképe, az a táj,
„melyet szülőföldenmek nevezni büszke és boldog vagyok. Hol a
„legjobb nép, az én szeretett hőseim laknak. Hej, be nagyon édes
„volna az az óra, melyet ott tölthetnék!"
„ Oppacchiasellára hajtatok. Ott Veith őrnagy, a hadtest„tüzérség parancsnoka jelentkezik. Onnét motoron tovább megyünk
„az útpatkón le De /etakire és Marcottini magasságáig a Doberdo-i
„műúton tovább, ahol autónkat az ellenséges lövegtüz miatt visszahagyjuk. Onnét 1.000 lépésre a-C-116-on áll az új Skoda-ágyú;
„oda már gyalog megyek. Veith jelenti, hogy a német hosszú
„ágyúk épen a hidat lőtték Paparianónál, midőn egy teher„automobiloszlop ment át rajta, egy automobil telitalálatot kapott,
„fölborult, a rárakott lőszerrel együtt fölrobbant, s a robbanás még
„két automobilt fölborított. Később egy ellenséges léghajóra lőttek,
„amint a földön ült, ez azonnal fölszállott, egy srapnelltől találva
„újra leesett és a földön gránátjaink által megsemmisíttetett."
„Miután az új ágyút alaposan szemügyre vettük és belövésénél
„jelen voltunk, — sajnos, óriási lángot vet és sűrű zöldesbarna
„füstfelleget hagy vissza — visszamegyek Devetakira; ott találom
„a 101-eseket, kik az utat javítják. A békéscsabaiak, kik már halhatatlan hírnévre tettek szert. A hűséges alföldi arcok, melyeket
„oly szívesen látok. Marcottinin azt a jelentést kapom, hogy egy
„ellenséges repülőt lelőttünk. A lassú lövegtűz gyorsan nagy hevességet ér el. Valódi boszorkány tánc kezdődik mögöttünk, de mi
„minden baj nélkül, az ellenséges lövedékek folytonos sustorgásától
„kísérve, visszatérünk. Az olaszok elárulják új ütegállásaikat őrült
„vulkanikus kitöréseikkel. Tényleg egy sereg új nehéz ütegüket
„fedezik föl megfigyelőim, köztük egyet Turriaconál, melyet 30-as

„mozsaraim azonnal munkába vesznek. Több telitalálatot kap és
„megsemmisül. Azóta megint teljesen elhallgatott az ellenséges
„tüzérség."
„Innct Hudi-Logra sietek, hogy a 101./II. zászlóaljat (had„ testtartalék, 2. hegyidandár) meglátogassam, mely ott valahol táborozik. Ott azonban a már meglátogatott bosnyákokat találom.
„Midőn el akarok indulni, egy fiatal 101-sel találkozom, ki azt
„mondja, hogy nem lehet automobilon tovább menni. Kérdésemre,
„hegy hol van a zászlóalj, azt feleli, hogy gyalog egy félóra alatt oda
„lehet menni, ő épen odamegy. Automobilomra ültetem, hogy barf o g y , de vezessen oda. Nova Vasra visz. Útközben a víg békési
„parasztfiú elmondja, hogy olyan jó dolguk van, amilyen a háborúf a n csak lehet és ők többnyire jókedvűek, habár az ellenséges
„tüzérség ,egy kicsit' kellemetlen volt, de azután a Wippachban
„megfiirödtek és azóta pihennek, ami nagyon jól esik. Elszalad a
„zászlóaljparancsnokot megkeresni. Közben Lukachich tábornokkal
„találkozom, aki pontosan megmagyarázza, hogy hol találom a
„zászlóaljat. Hosszabb ide-oda keresés után meg is találom teljesen
„széjjelszórtan a bozótok alatt a zöldben táborozva. A zászlóaljparancsnokság egy dolinában van, sűrű zöld bozót között igen
„festői helyen. A tisztekkel beszélek. A zászlóaljparancsnok elmondja
„nekem, hogyan hozta létre azt, hogy az oly csúnyán erős lövegf ű z dacára a többi csapatokhoz képest csekély veszteségei voltak.
„A legénység a fennsíkon egyenként széjjelszórtan volt fölállítva
„s az első vonalat, mely a leghevesebb tűznek volt kitéve, csak
„egyes emberek szállták meg. Igen ám, de ezt csak ilyen elsőrendű
„legénységgel lehet megkockáztatni, mint amilyenek a 10l-esek.
„Midőn azután a támadás jött, addig tüzeltek ezek, míg a tartalék
„odaérkezett és az ellenséget visszaverte. Midőn a szomszéd zászlóalj
„mellett elmegyek, egy ellenséges repülő fölöttünk keringve füstjelet ad és azonnal jönnek az ellenséges nehéz gránátok s a táborozók közé csapnak. Üvöltve, nyávogva repülnek a szilánkok és
„kövek, minden tele porral és hulló földdel. 2ö halott és több
„mint száz sebesült hever az elvonuló füstben."
„ A szerencsétlenség
„101-esek."

helyétől 600 lépésnyire énekelnek a

„Midőn Kostanjevicára érek, Eisner-Bubna azon hírrel vár
„rám, hogy utólagos jelentés szerint ma éjjel heves harcok voltak."

A 20. honvédhadosztálynál Perneczky tábornok szakaszát az
ellenség este 10 óra 20 perckor és hajnali 2 órakor megtámadta.
A támadást visszaverték. A tegnapi nehéz tüzérségi tűzben a 20.
honvédhadosztály igen súlyos veszteségeket szenvedett. (2 tiszt
halott, 2 tiszt megsebesült, 113 honvéd halott, 326 honvéd megsebesült.) A honvédhadosztály hangulata kissé nyomott.
A 61. hadosztály tegnap este 9 órakor egy gyenge támadást visszavert. 10 óra 30 perckor az ellenség több támadó hullámban ismételten
megtámadta a 14. hegyidandárt; a harc éjfélig tartott. Gyalogságunk
a koromsötét éjben a zivatar alatt csak akkor kezdett tüzelni,
midőn a támadó olaszok közvetlenül állásaink elé értek, mire az
ellenség visszaözönlött kiindulási állásába. (Op. 955 14. szám.)
A mára tervezett tűzcsapást el kellett halasztani, mert a kedvezőtlen légköri viszonyok a megfigyelést lehetetlenné tették.
Este 10 órakor tökéletes csend.
A 17. hadosztálynak megérkezte utánra Op. 955/24. szám alatt
intézkedtem.
A 17. hadosztály Kostanjevica—Temnica—Vojséica—Korite
terében gyülekezik, menetalakzatait besorolja, beszerzi az ivóvízzel
való ellátásra szükséges lajtoskocsikat, gyalogságát felszereli homokzsákokkal stb.
Midőn az előkészületeket befejezte, a 20. honvéd- és 61. közöshadosztállyal történt megállapodás szerint felváltja a 46. ezredet
és Winkler altábornagy csapatait, azután átveszi a védelmi szakaszt
Castello-nouvo - Marcottini és Monte Cosich -Ó- 113—Boneti vonalában. A 46. ezred újra a hadosztály kötelékébe lép. A hadosztályparancsnokság törzsh adiszállása Oppacchiasella.
Legelőször a 46. ezred váltandó föl, azután a 14. hegyidandár, végül a 16. honvéd-hegyidandár. Arra kell törekedni, hogy
a védőszakasz megszállására három ezred elegendő legyen, a 4. hadosztálytartalékként visszatartandó, mellyel bizonyos sorrendben az
első vonalban levő ezredek időközönként kicserélendők, hogy minden
ezred némi pihenőhöz jusson.
Nagy tábornok csoportjában változás csak akkor fog történni,
midőn Gelb altábornagy a doberdói alszakaszt a 17. hadosztállyal
megszállja. Ettől kezdve Nagy tábornok csupán a 20. honvédhadosztályt vezényli.
A fölváltott 61. hadosztály következőképen csoportosul:
A 14. hegyidandár Nova—Vas—Versic—Korite—Hudi Log
—Oppacchiasella, hadtesttartalék.
A 38./III. és 42./IY. zászlóalj a 6. hegyidandárhoz vonul be.
A 61. hadosztályparancsnokság tüzérségével ós vonatával és a
16. honvéd-hegyidandárral a XVI. hadtest kötelékébe fog jutni és
a már ottlevő 10. hegyidandárral egyesül.
Az 57. hadosztályparancsnokság július 20-tól kezdve átveszi
a Hellebronth ezredes (6. hegyidandár) és báró Koudelka ellen-

tengernagy (187. dandár) csoportja fölött az egységes vezetést;
21-ig a 2. hegyidandár a 6. hegyidandárt felváltja.
A 6. hegyidandár hadtesttartalék Kostanjevica—Novelo—Vojsöica—Yale—Majerji terében.
A Sistianára küldött kerékpáros zászlóaljat a 187. dandárba
osztom be. A 87. menet zászlóalj hadosztályához (93.) vonul be.
A 187. dandár (94. hadosztály) és a 158. dandár (93. hadosztály) kötelékébe került idegen zászlóaljak kölcsönösen kicserélendők.
A 20. honvédhadosztályhoz tartozó 17. honvédezrednek még
Karintiában visszatartott I. zászlóalja 3—4 nap múlva be fog vonulni.
Mind a fölváltás, mind a 17. hadosztálynak végrehajtandó
menetei sötétben történjenek, hogy az ellenséges tüzérségi tűznek
és az olasz repülők bombáinak csapatainkat ki ne tegyük.
A tartalékban levő csapatok az állások kiépítésében részt
vesznek.
A tüzérségnek újból beosztása és csoportosítása tekintetében
is intézkedtem. Rendelkezéseim a 15. számú mellékletből vehetők ki.
Végül szabályoztam az ivóvízzel való ellátást, a lőszerutánszállítást, intézkedtem a hadosztályvonatok elhelyezésére, az
élelmezésre, az utak felhasználására és azok javítására, a betegek
ápolására s a sebesültek elszállítására vonatkozólag.
Július 17.
Egy kormányozható léghajó ma éjjel raj vonalam fölött elrepült
és nehéz bombákat dobott le, de kárt nem okozott.
„Nagyon föltűnő, hogy az ellenséges lövegtűz hullámszerüleg
„földagad s azután órákra teljesen ellanyhul. Folyton változtatja
„céljait és mindig más ütegek lőnek a tábori ágyútól kezdve a
„legnehezebb mozsarakig és tarackokig. (7 cm—30 cm.) Határozott a n azt a benyomást teszi rám, hogy a tüzérségnek általános betűvetése folyik minden lehető célra. Mindenütt nyugtalanság,
„csapatmozgások, nagyon nagy teherautóközlekedés, vasúti forgalom,
„a légi földerítésben még nem látott élénkség. Kilenc megkötött
„léghajó állja körül a Doberdót."
„Mindez határozottan azt a benyomást teszi rám, hogy egy igen
„nagy csata előtt állunk, melyben Olaszország a tenger és Podgora
„között át akarja törni arcvonalunkat."
„Ennélfogva eddigi intézkedéseimet újból átgondolom, legjobb
„ha itt fölsorolom. Annyi bizonyos, hogy sokkal, de sokkal többre
„volna szükségem, hogy egy nagy csata elé nyugodt lélekkel néz„hessek, de sajnos, mindez csak óhaj maradt, egyszóval nem kapok

„többet és kénytelen vagyok siralmasan kevés eszközömmel a nagy
„élet-halálharcot fölvenni és ha lehet, megnyerni. Az állandó löveg„tűzben, mely néha óriási hevességű (július 15.), a teljesen elégtelen, szegényes födözékek és megkezdett állások és akadályok
„mindig újra — mondhatnám naponta — megsemmisültek. E mellett
„az ellenséges nehéz és legnehezebb lövegek mesteri vezetésük
„mellett leírhatatlan hatást érnek el. Ennek dacára sikerült a hadt e s t e t tervszerüleg csoportosítani és az e hó 10-ig megérkezett
„20. honvédhadosztálynak zömét, valamint a 16. hegyidandárt
„elhelyezni. Az előbbi, melynek egyelőre a 46. ezred is alárendelve
„marad — lásd a 13. számú mellekletet — átvette Boog tábornok
„eddigi szakaszát a Wippach torkolatától Polazzóig; a 14. és 16.
„honvéd-hegyidandár (61. hadosztály) a 2. hegyidandárnak eddigi
„szakaszát Polazzótól a Monte Cosichig bezárólag. Utóbbiak a
„61. hadosztályparancsnokság egységes vezetése alá kerültek. Ehhez
„csatlakozva délen a 6. hegyidandár és a 187. gyalogdandár (57.
„hadosztály) nagy kiterjedésben a mocsár és tenger által helyenként
„védett állásokban hagyattak a Monte Cosichtól délkeletre. A 2.
„hegyidandárt mint hadtesttartalékomat Mikolira parancsoltam.
„A 17. hadosztálynak eddig megérkezett csapatait Vojsőica—Tem„nica—Novelo területén gyülekeztetem. A 93. hadosztály, a 12.
„hegyidandár és a 16. menetdandár ki vannak az arcvonalból vonva
„és Ranziano—Gradiscutta—Brdo Tábor—Bukovica—Yogersko—
„Osek—Cernizza—Gojace területén állanak mint Boroevic hadseregtartaléka."
„Ezzel a tervbevett csoportosítás még nincs befejezve, mert
„a 17. hadosztálynak beállítása még hátra van és a 14. hegyindandár kivonása, melyet mint hadseregtartalékot Boroevicnak
„szintén át kell majd adnom. Mindazonáltal a rendelkezésemre álló
„erők elosztásában — kisebb összekeveredéseket nem számítva —
„rendezett viszonyok vannak már."
„Ezzel ellentétben az első védelmi vonalak műszaki kialakít á s a , melyre törekszem, nem haladta még túl a legszerényebb
„kezdet stádiumát. A karszttalajnak rendkívül nehéz megmunkálása
„robbantóanyag nélkül nem engedi meg, hogy naponta pár centi„ méternél többet lehessen haladni. E mellett még tekintetbe kell
„venni, hogy az ellenséges tűzhatás és támadások a csapatok mun„káját kevés éjjeli órára — melyek szintén nem zavartalanok —

„korlátozza. Mindehhez hozzájárul még, hogy anyag és szerszám
„(kőtörőszerszám, fúrógépek, robbantóanyag, robbantógyutacs, homokzsák, vas védőpáncél, alacsony védőpáncél) nincsen itt, nagyobb
„mennyiségben még csak beszerzendő, részben pedig 14 nap óta
„,utazik'."
„Már e hó 13-án értesültem arról, hogy a legközelebbi időnben az ellenség a legnehezebb lövegeket fogja állásaim ellen fölvonultatni. A hadseregparancsnokság akkor közölte velem, hogy
„az eddig Malborgeth és Predil előtt alkalmazott nehéz ellenséges
-lövegek három napja nem lőnek. Tényleg már tegnapelőtt a legnehezebb lövegek megkezdték működésüket ellenem."
„Megállapíttatott, hogy két új nehéz ellenséges üteg Bestrigna„nál és Molino della Madonnánál már felvonult ellenem."
„Ma repülőim, melyek az Isonzo és a monfalcone-i csatorna
„között derítettek föl, föltűnő mozgást állapítottak meg Monfalcone
„vidékén. Mint már mondottam, minden arra enged következtetni,
„hogy egy nagy csata küszöbén állunk ís talán már csak órák
„választanak el tőle."
„Délelőtt tüzérségem egy ellenséges nehéz ütegre tüzel Staran„zanónál és több telitalálatot ér el, mire az teljesen elhallgat. Nem
„lehet pontosan megállapítani, hogy teljesen összeromboltatott-e,
„azonban mindenesetre nagyon szenvedett. Délután 5 órakor tökél e t e s csend állott be . . . Es mikor fog a rettenetes vihar kit ö r n i ? . . ."
„Ma Sistianánál egy sziklán állva egy ellenséges üteget
„fedeztem föl a Sdobba mellett; ez igazán a lehető legrosszabb
„helyet kereste ki magának. Egy kerek bozótcsoportban áll, mely
„egy nagy zátony közepén egyedül sötételik, s az azonnali belövést
„igen könnyűvé teszi."
„4ö-osaim — mint sejtettem — Oberdrauburgból e hó elején
„ideérkezvén, minden előkészítés nélkül, Putz zászlóaljával azonnal
„küzdelembe dobattak, ott, ahol az ellenséges tüzérség hatása a
„legnagyobb volt. Egy napon 800 embert vesztettek így el és
„midőn egyes kis csoportok visszafelé mentek, ,Hunde Magyaren'„nak nevezték őket, kik szégyent hoznak az osztrák hadseregre.
„Elvesztették összes tisztjeiket, kivéve egy hadnagyot, aki átvette
„a zászlóaljparancsnokságot. A prágai 28-as zászlóalj segítséget kért,
„— bár nem is volt rá szüksége — és az odasiető, teljesen tájé-

„kozatlaii két 46-os század, mely sem a védelmi szakaszt, sem a
„harcviszonyokat nem ismerte, az ellenséges lövegtűzben minden ok
„nélkül a legsúlyosabb veszteségeket szenvedte. Annyira megtizedelt e t t e k , midőn óriási olasz erők által visszaszorítva újból és újból
„ támadtak; végre visszavetették a túlerős ellenséget, megint visszafoglalták régi állásukat s megmentették a 28-asok két gépfegyverét,
„mely ellenséges kézre került volt. Igaz, majdnem meg van állapítva, hogy egyes emberek födöttebb helyen húzódtak meg, hogy
„az iszonyatos tüzérségi tűz elől kitérjenek. De épen a cseh 28.
„zászlóaljnak nem volna szabad a 46-osokat kioktatni, mikor árulásért lett föloszlatva az ezred és a 46-osok mindig a legkiválóbbak,
„leghősiesebbek közé tartoztak. Szigorúan kivizsgáltattam az ügyet,
„és tudom, hogy a csúnya gyanúsítás igaztalan volta ki fog derülni."
„A hadseregfőparancsnokságtól parancsot kapok, hogy Józsi
„fiamat hozzám osztják be és azonnal megbeszélem Eisner-Bubnával
„alkalmazását. Kissé nehéz nekem, mert itt nem szabatl atyának
„lennem! Itt csak a súlyos kötelességteljesítés létezik, semmi más."
„Mint értesülök, Korner alezredes súlyosan megsebesült Görz„ben; állapota válságos."
A 2. Isonzo-csata.
ELSŐ NAP.'

Kostanjevica, 1915 július 18.
A saját és az ellenséges helyzetet a Görz-hídfőnél és a DoberdóKarszt-fennsíkon a 14. számú melleidet mutatja.
„Reggel 4 órakor rendkívül heves, mindenöblű lövegtüz kezdődik egész arcvonalamon, a Wippachtól a tengerig. A tűz ereje
„mindjobban s egyenletesen fokozódik és délfelé tetőpontját éri el
„és estig ernyedetlenül tart. Az 5. hadsereg egész arcvonalán hallani
„a hevesen tomboló tüzérségi harcot, amelyhez hasonlíthatót az
„egész háborúban nem tapasztaltam. A legnehezebb lövegekből
„leadott gyorstűz ez. Az állások sűrű füst- és porfellegekbe vannak
„burkolva, mely Vallonéba is átláthatatlan gomolyokban lehöm„pölyög. A megfigyelésnek bármi neme teljesen lehetetlen. A tüzérs é g i megfigyelő jelentése halavány képét mutatja a tűz hevességének: ő 2 óra alatt a -Ó- 197 és Monte San Michele A 275

„közötti keskeny darabon 2.500 legnehezebb gránátfölcsapódást szá„mított. En ugyanazon a kis darabkán egy perc alatt 138 minden
„nagyságú gránátot láttam robbanni. Később, midőn még sűrűbb
„lett a verés, már nem tudtam még megközelítőleg sem megszámlálni azokat. A lövegtűz a leghevesebb gépfegyvertűz mértékét
„érte el."
„Szobámnak különben jól záró ajtaja minduntalan fölpattant,
„a talaj s levegő megrázkódtatása folytán. Valódi pokol ez és valódi
„pokoli küzdelem, amilyet még sohasem láttam. Egész arcvonal a m a t nehéz és legnehezebb gránátok ezreivel vereti az ellenség.
„Ügy fest, mint midőn nyári felhőszakadás, vagy jégeső veri a
„csendes víz tükrét. Úgy dübörög, mintha temérdek üres hordót
„gurítanának rossz kövezeten. Leírhatatlan förtelem ez."
„Délelőtt 8 órakor jelenti a 20. honvédhadosztály, hogy Per„neczky tábornok szakasza' előtt nagy gyalogsági tömeg gyülekezik.
„Az ellenséges gyalogság, ezen pokoli tüz védelme alatt előrekúszik
„és már 50 — 300 lépés távolságra közeledett. Vermeglianónál szintén
„nagy gyalogsági erők gyülekeznek és támadásra tagozódnak a
„ 16. honvéd hegyidandár előtt. A lövegtűz legmagasabb fokára hág,
„hihetetlenül őrületesen dühöng és bömböl, minden egy láng, füst
„és portenger . . . "
„Nemsokára az olasz 21. és 22. hadosztály egy-egy dandára
„(Regina, Brescia) általános támadásra indul a 20. honvédhadosztály
„egész szakasza ellen, míg odébb délre, Redipuglia—Vermegliano
„vidékén és Selznél a 61. hadosztály egész arcvonala, előtt nagy
„ellenséges erők (az olasz 14. hadosztály Pinerolo-dandára és a 19.
„hadosztály Savona-dandára) készenlétbe helyezését jelentik isméntelten."
„Délelőtt 10 órakor az ellenséges támadás a Sdraussina—
„San Martino del Carso-i műúttól északra, vitéz csapataim nyugodt
„puska- és géppuskatüze'ben közvetlen közelükben összeomlott.
„(Op. 957/18. szám.) Az ellenség futva menekült vissza. Friss olasz
„erők új támadása a 3. honvédgyalogezred ellen Sdraussinától
„északra újból visszautasíttatott. Ezen úttól délre az előnyomuló
„ellenség lövegtüzünk által állásainktól 50—300 lépésre megállít1

A Sdraussina—San Martino-i országút és Polazzo- O 111. taligaút
között, 46. ezred, 1. honvédezred (Reviczky alezredes), 17. honvédezred
(Sipos alezredes).

„ tátott. A délen csatlakozó 61. hadosztály arcvonala ellen mindeddig
„csak egy gyengébb előtörésre került a sor Selzen át, melyet
„könnyen visszautasítottunk. (Op. 957/27. szám.)"
„Dicső csapataimat lelkem mélyéből bámulva, figyelem e
„rettentő küzdelmet. A pontos és hallatlan hevességű lövegtűz természetesen úgy Nagy Pál tábornok csoportjánál (20. honvédhadosztály), mint a délibb szakaszon (61. hadosztály) a födözé„ keket és csekély akadályainkat tökéletesen megsemmisítette és
„már eddig is súlyos veszteségeink vannak. Az ellenség rémséges
„veszteségeket szenvedett."
„A fennsík bombázása egészen délig szakadatlanul és ernye„detlenül tovább tart."
„Délfelé a tűz valami keveset lanyhul, de 12 óra 15 perckor
„délután megduplázott hevességgel kezdődik újra. Nagy erőkkel
„újból megkezdi az ellenség dühös támadásait a 20. honvédhadosztály és a 46. ezred ellen."
Most lép harcba az olasz Bologna-dandár (39. és 40. ezred)
a 20. honvédhadosztály és a 61. hadosztály belső szárnya ellen
Sagrado és Fogliano között. A támadás az 1. honvédezredet
és a 46. ezredet éri. Ezért kénytelenek voltunk az ezred- és dandártartalékainkat latbavetni. Délután 1 óra felé a hadosztálytartalékokat Nagy Pál tábornok előrevonja (4. honvédezred II. és III.
zászlóalj. Op. 957/31. szám).
„A Doberdótól nyugatra levő állásaim ellen az ellenséges
„lövegtüz délután 1 óráig olyan erős és hatásos lett, hogy a 16.
„honvéd-hegyidandárnak jobbszárnya kénytelen volt — hogy a
„tökéletes megsemmisülést elkerülje — a Monte dei sei Busit elhagyni. A 14. hegyidandár ellen az ellenség támadási előkészül e t e i t állapították meg. Winkler altábornagy javasolja, hogy a
„hadtesttartalékot toljam közelebb a küzdővonalhoz, hogy minden
„eshetőségre idejében kéznél legyen. (Op. 957/33. szám.)"
„Az egész arcvonal e mellett továbbra is a legrettentőbb
„gyilkos mindenöblű lövegek tüze alatt áll. Megint a leghevesebb
„fokára hág a tüzérségi tűz: úgy dobol, mint a zsindelytetőre eső
„jégverés. Az ellenség nagyon nagy és a mi erőinket messze túlhaladó erőkkel, úgy a Perneczky-csoportot, mint a 46. ezredet
„megtámadja, az összeérő szárnyakat benyomja, a hadosztálytarta„talékok közreműködése dacára. Őrülten tombol a gyalogsági harc,
„a kézitusa."
József főherceg: A világháború. II.
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„Délután 2 óra 30 perckor megparancsolom, hogy a 2. hegyindandár, a hadtesttartalék Mikolitól délre és nyugatra tolassék el
„és a 17. hadosztálynak eddig beérkezett részeit — a 33. dandár„parancsnokság, két-két 61-es és 96-os zászlóalj és két tábori
„ágyúsüteg — Oppacchiasellára indítottam," hogy ezen tartalékok
„közelebb legyenek. Az elől levő hadosztályokat erről értesítettem.
„Intézkedtem, hogy minden elkövettessék az ellenség további haladásának megakadályozására, hogy a tartalékoknak tervszerű alkal„mazása még lehetséges legyen."
Még nem határoztam, hogy a hadtesttartalékot hol fogom
alkalmazni. Ez a harc alakulásától és az eseményektől függ. (Op.
357/36. szám.)
„A lövegtűz által igen sok helyen megszakított telefonösszeköttetések miatt ezen időtől fogva az arcvonalbeli eseményekről
„csak igen lassan lehetett helyes képet nyerni."
Délután 3 órakor a 20. honvédhadosztály jelenti, hogy már
csak 2 századnyi tartaléka van, a hadosztálytartalék többi részét
már harcbavetette.
Őrülten dühöng a harc. A 3. honvédezrednél egyes rajok
visszaszorultak, a bevetett hadosztálytartalék azonban ismét előrevitte a hátrálókat. A 46. ezred jobbszárnya és az 1. honvédezred
balszárnya, ép úgy, mint a 3. honvédezred, nagyon súlyos veszteséget szenvedett, annyira, hogy Perneczky tábornok dandártartalékát
(1. honvédezred I. zászlóalj) harcba vetette. (Op. 957/38. szám.)
A hadosztály jelentéséből világosan ugyan nem volt kivehető,
de a sorok közül kiolvastam, hogy itt csapataink visszanyomattak.
(Op. 957/38. szám.)
Nagy tábornok délután 4 óra 15 perckor azt jelenti, hogy a81. honvéddandár egész arcvonalán és a 3. honvédezrednél (39.
honvéddandár balszárnya) féktelenül dühöng a harc. A 39. honvéddandár jobbszárnyát az ellenség nem támadta meg, miért is utasította Stadler ezredest, hogy a 39. honvéddandár jobbszárnya (4.
honvédezred Kratochwill alezredes) menjen ellentámadásra.
A 3. honvédezred közepét (San Martino Ä 197) az ellenség
délután 2 órakor mintegy 50 lépéssel visszaszorította ugyan, de a
3./II. zászlóalj tartja magát. 1 óra 45 perckor az ellenség Castellonuovótól északkeletre az 1. honvédezred jobbszárnyát is visszanyomta, azonban az elveszített állás mögött 30 lépésnyire ez is
tartja magát.
A 46. ezred állásába az ellenség betört. A hadosztály parancsnoka a még rendelkezésre álló tartalékát a 3. honvédezrednél és
a 46. ezrednél ellentámadásokra bevetette, úgyhogy most már
tartaléka nincsen. (Op. 957/44.)

„Az apránként beérkezett hírek alapján délután 3 óráig
„mégis félig-meddig azt a benyomást nyertem, hogy az ellenség
„a 20. honvédhadosztály arcvonalát a leghősiesebb ellenállás
„dacára, óriási veszteségeink mellett, kétségbeesett kézitusában több
„helyen visszaszorította, így a 3. honvédgyalogezred közepén, az
„1. honvédgyalogezred jobbszárnyán és a 46. ezrednél. A csoport
„összes tartalékait harcbavetette és az elveszett terepnek visszanyeréséért nagyon veszteséges ellentámadások vannak folyamatban.
„Az én benyomásom az, hogy az ellenség Görznél tüntet és itt
„Sdraussina—Redipuglia és Staranzano között egész rendelkezése're
„álló erejével támad."
„Minden gőzben, füstben és porban, Redipuglia és Staranzano
„lángban áll, a lárma fülhasító, idegrázó . . . De szeretnék az én
„vitézeimmel a tűzvonalban lenni és velük vállvetve küzdeni. Milyen
„szép volna ez és mily boldoggá tenne; a helyett, hogy itt ideg„roncsoló bizonytalanságban a telefondróthoz legyek kötve és a
„rettenetes küzdelmet messziről lássam, vagy a lángoló füst alatt
„sejtsem, — remegő szívvel várva minden fölhívást."
„Ily nehéz napom Dukla óta nem volt . . . Soká . . . , soká,
„hajnal óta, a kis magaslaton az iskola mögött állok és nézem a
„borzasztó küzdelmet és imádkozom, hogy az Isten az én szeretett
„hőseimet kísérje és oltalmazza, vezessen bennünket és kímélje
„őket! . . . Es a Patrona Hungáriáé oltalmazza meg csapataimat,
„melyeket szívébe ajánlok, gyermekeimet, kik bizalommal néznek
„feléje s tudják, hogy nem fogja őket elhagyni."
„Délután 5 órakor jelentés érkezik, hogy az egész 20. honvéd,, hadosztálynál és a 46-osoknál a legsúlyosabb küzdelem tombol
„nagy számbeli túlerőben levő ellenséggel. A 3-as honvédek és a
„46-osok tényleg egy kicsit visszaszoríttattak, de a tartalékoknak
„ellentámadása folyamatban van. Monfalcone, Vermegliano, Redipuglia, Bestrigna, Staranzano, Polazzo lángban áll. Hős csapataim
„valóban emberfölöttit teljesítenek. A helyzet nagyon aggasztó és
„válságos. Az ellenséges lövegtüz vadan tombol és semmit sem
„lanyhul e megsemmisítő szörnyűség."
„Nehéz zivatar közeledik. A viharfelhők előre száguldanak,
„azután megered a felhőszakadás és jégverés, villám, mennydörgés
„közepette zuhog a vad harcizajtól túlharsogva."
„Délután 5 órakor a Vermegliano—Selz-i szakaszon szintén
12*

„volt egy ellenséges támadás a 16. honvéd-hegyidandár közepe
„(17. és 20. népfölkelőezred) ellen. (Op. 957/48. szám.)"
„A telefonösszeköttetést a zivatar teljesen megzavarta. Ügy
„látom, hogy a rossz látköri viszonyok miatt a lövegtűz talán
„valami kevéssel enyhült, de amint az eső alábbhagy, a vad
„lövegpárviadal megint teljes hevességgel megindul és újból tombol."
„Az összes értesítésekből bennem az a meggyőződés érlelődött
„meg, hogy az ellenség az én csoportom jobbszárnya ellen össz„pontosítja egész erejét, hogy a -Q- 197 — Monte San Michele
„ A 275 vonalát áttörje."
„A délután 6 órai harci helyzet szerint úgy látom, hogy a
„20. honvédhadosztálynak támogatásra van szüksége, hogy az
„ellenség további betörését megtudja akadályozni. A többi védelmi
„szakasz (61. hadosztálynál) előreláthatólag képes lesz saját erejével
„valahogy továbbra is kitartani. Ennélfogva délután 6 óra felé
„Nagy Pál tábornoknak rendelkezésére bocsátom a 33. dandár
„beérkezett részeit 1 azon utasítással, hogy ezeket az olasz harctéren
„már jártas csapatokat szükség szerint alkalmazza, az elveszett
„állások visszaszerzésére, illetőleg az eddigi védelmi vonal biztos
„kivédésére. Utasítottam őt, hogyha lehet, vonja ki az arcvonalból
„a 46. gyalogezredet, mely már eddig is nagyon súlyos veszteségeket
„szenvedett. A még tartalékként megmaradó 2. hegyidandáromat
„Marcottininél készenlétbe helyeztettem. (Op. 957/51. szám.)"
„6 óra 30 perckor jelenti a 20. honvédhadosztály, hogy
„— mivel a zivatar a telefonvonalakat megrongálta — a küldöncök
„által kézbesített jelentésekre alapozott nem tökéletes kép szerint
„az ellenséges támadások a legelkeseredettebb harcok után, — sok
„helyütt kemény, szívós véres kézitusában — visszaverettek és a
„hadosztály csapatai (Perneczky-csoport és Stadler-csoport jobbSzárnya) — nagyjában eredeti állásaikban állanak; kivétel a hadosztály közepe, mely Sdraussinától keletre 200—300 lépésre visszaszorult. Az összes megfigyelésekből ítélve további ellenséges támad á s o k várhatók a készenlétben levő, még teljesen érintetlen
„nagyon nagy erőkkel. (Op. 957/56. szám.)"
„Este 7 óráig Perneczky tábornok csoportja, a 81. honvéd„gyalogdandár tényleg egy újabb, nagyon erélyes ellenséges támad á s t , melynél az ellenség állásainkba be is hatolt, szívós kézi1

Pacor ezredes 61. és 39. ezred két-két zászlóaljával és k é t üteggel.

„tusában visszavert. Röviddel ezután azonban megint egy friss
„olasz gyalogezredet jelentenek a Sdraussina—San Martino-műút
„két oldalán előnyomulásban. (Op. 957/60. szám.) Ugyanígy a 61.
„hadosztály déli szakaszában mindig új erőket hoz előre az ellenség."
„8 óra 30 perckor a 20. honvédhadosztály és a 61. hadosztálytól jelentést kaptam, hogy vonalaik helyenként át vannak
„törve s a 20. honvédhadosztálynál a, 3. honvédgyalogezred közepe
„kemény, ide-oda hullámzó szuronyharcban benyomatott. Vájjon a
„Monte San Micliele is elveszett-e, az még nincs földerítve. (Op.
„957/70. szám.) Winkler altábornagy alszakaszában a székesfehérv á r i 17. néplölkelőezred igen nagy veszteségei miatt, melyeket a
„rettenetes lövegtűzben szenvedett, kénytelen volt állásait kiüríteni.
„Itt azonban éjjel 11 óra 30 percig, tartalék bevetésével sikerült
„az elvesztett állásokat rohammal visszafoglalni. (Op. 957/73. szám.)
„A 29. magyar népfölkelőezred kétségbeejtően nehéz helyzete
„dacára mindenekfölött dicsőségesen kitartott, de hosszú emberfölötti kitartás után végre mégis estefelé jobbszárnyán kissé
„visszaszorult. Ezen darabnak visszaszerzésére az ellentámadás
„azonnal újra megindult. Mind a két dicsőségesen hős magyar
„ezred óriási veszteségeket szenvedett, melyek egyes zászlóaljaknál
„a 70%-ot is meghaladják."
„Ezen válságos helyzet dacára kénytelen voltam csapataimtól
„megkívánni, hogy a betört ellenséggel maguk végezzenek, mert
„nagyon is megfontolandónak vélem, hogy legutolsó tartalékomat
„— a 2. hegyidandárt — most vessem-e harcba, annál is inkább,
„minthogy előreláthatólag az ellenség, kinek ezen a részen még
„elegendő érintetlen csapata van, talán már a legközelebbi órákban
„fog támadni, — hiszen a rettenetes lövegtüz szakadatlanul a legnagyobb hevességgel tovább tart."
„ A pillanatnyi helyi ellenséges sikereket nem számítva, Nagy
„Pál tábornoktól — kinek a 33. dandárt is rendelkezésére bocsát o t t a m — meg kellett követelnem, hogy az ellenséget újra verje
„ki, mivel erre lehetőséget is láttam. Ezeket kintlétemkor személyesen a legnyomatékosabban megparancsoltam neki."
„Éjjel 11 óra 30 perckor meg is kaptam jelentését, hogy az
„áttörés a 3-as honvédeknél legnagyobbrészt helyrehozatott. A Monte
„San Michele elvesztéséről szóló hírek nem felelnek meg a valóságnak."

„A 61. honvédhadosztálynál (Winkler altábornagy) — tekintett e l a 17. és 29. magyar népfölkelőezredeknél (16. honvédhegyidandár)
„bekövetkezett nagyon nagy veszteségekre — sürgős segélyt kell
„küldeni. A hadtesttartalék kímélése végett a legvégső szükség
„esetére a 6. hegyidandár egy zászlóalját a 61. hadosztályhoz és
„egyet a 187. gyalogdandártól a 6. hegyidandárhoz küldöm. (Op.
„957/84. szám.) Ezeket (57. hadosztály) ma nem támadták meg és
„a legközelebbi időre sem tartom valószínűnek, hogy ezt a két
„dandárt megtámadja az ellenség, mert a különböző hírekből mindig
„jobban megerősödik az a meggyőződésem, hogy az olaszok a
„görzi hídfő és az én déli szárnyam ellen csak tüntetnek, ezzel
„szemben a Monte dei sei Busi és Monte San Michele között
„koncentrikus támadással egész erejükkel ki akarják az áttörést erőszakolni azért, hogy a Karszt-fennsíkot elfoglalják, melynek elesténél
„Görz magától a kezükbe esik."
„Az éjfélig beérkező nyugodtabb jelentések azt a benyomást
„keltik bennem, hogy az ellenség egyelőre vissza van verve és
„pillanatnyilag csak a betörési helyeket (Sdraussinától keletre) kell
„kitisztítani s az elveszett részeket visszaszerezni. Természetesen a
„csatát távolról sem lehet befejezettnek tekinteni. A legközelebbi
„órák a tomboló küzdelmek újból fellángolását fogják hozni."
Az ellenségről vezetett nyilvántartási adatok szerint a mai
harcban az olasz VII. hadtest a V» 14-ik, a X. hadtest a V2 20-ik,
a XI. hadtest a 21. és V2 22-ik hadosztállyal vett részt. Ezen
erőn kívül az olasz 3. hadseregnél még érintetlenül áll: a 13., a
19. hadosztály, a 27, 30. miliz^hadosztály teljesen és a 14., 20.,
22. hadosztályok egy-egy dandára. (Aqui, Cagliari, Ferrara.) 1
„Az AOK. — úgy látszik — nyugtalankodik, mert telefonon
„a becsületbeli kötelességekre hivatkozik. Később azonban Boroeviétől
„nagyon meleg elismerő távirat érkezik, mely szószerint a következőképen hangzik:
„Euer k. und k. Hoheit! Dem zielbewußten, energischen
Führer in dem heutigen ehrenvollen Kampfe und den heldenmütigen
Truppen herzlichst dankend, spreche ich die vollste Anerkennung
im Namen des Vaterlandes aus. Boroevié m. p. G. D. I."
„Én csodálatosan hős csapataimnak — kik ma olyat teljesítettek, amihez fogható még sohasem volt és megmutatták, hogy
„mi a hősi lélek nagysága és ereje — a következő üzenetet kül1

Lásd az 5. hadseregparancsnokság Op. 695. számát.

„ döm: ,Az én derék, vitéz csapataimnak bámulattal teljes legbens ő b b köszönetemet. Állásainknak föltétlen megtartása becsületbeli
„dolgunk. Istenben és bennetek bízva, József főherceg, lovassági
„tábornok1."
Ma jóformán egész napon át a görzi hídfő is nehéz tüzérségi
tűz alatt állott, de komoly támadást itt az olaszok nem kíséreltek meg.
Az olasz II. hadtest déli szárnya és a VI. hadtest északi
szárnya Görz ellen csak tüntetett.
Pevma alszakaszán (4. hegyidandár) az olasz 4. hadosztály
gyalogsága lövöldözött, egy-két zászlóaljból álló olasz csoportok
többször elszigetelten támadták a A 609 Monte Sabotinót, Oslaviját
(10. hegyidandár) és a Podgorát A 240- -Ó- 184-et (5. hegyidandár),
de támadásaik összefüggéstelenek voltak és tüntetésszerű jellegük
föltűnő volt. Az 58. hadosztály könnyedén visszautasította azokat.
Az olaszok Lucinicótól északra a völgyből a Podgora
A 240 — Ó 184 gerinc felé az éjjeleken újabb meg újabb lövészárkokat ásva, minden nap valamivel közelebb férkőznek állásainkhoz. A Podgora gerince előtt elkészült rohamállásuk ellen tüzérséggel már nem lehet hatni, mert saját csapatainkba is belelőnénk.
A délnyugati hadseregarcvonal parancsnoka Jenő főherceg,
vezérezredes a Doberdo-fennsíkon mai napon föllángolt csatára
való tekintettel kérte a hadseregfőparancsnokságot, hogy a 12. hegyidandárt hagyja meg hadseregtartalékként a Karszt-fennsíkon. Az
AOK. a javaslathoz hozzájárult. (Op. 8930. szám.)
E hegyidandárt 1 Rohr seregcsoportjához, Karintiába el kellett volna már szállítani, mert a Doberdo-fennsíkra áthelyezett
17. hadosztály pótlására hozzája a 48. hadosztály utaltatott át.
Ennek parancsnokságát a 11. hegyidandárral a görzi híd 'őből már
el is szállították Karintiába.
Boroeviénál július 18-án hadseregtartalékként a 93. hadosztály, a 12. hegyidandár és a 16. menetdandár maradt.
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„Úgyszólván egész éjjel nagy hevességgel, majdnem szakad a t l a n u l tovább folyt a küzdelem. Nagyon nehéz volt az egymás„után bekövetkező erős tömegrohamokat kiállani; mostanáig sikerült,
de, sajnos, nagyon súlyos veszteségekkel. A 20. honvédhadosztály1
2

A 48. hadosztály kötelékébe tartozott.
Lásd a 14. sz. mellékletet.

„parancsnokság a 33. dandárnak élezredét, a 96-osok 2 zászlónalját, a Monte San Micheléra irányította, míg a temesvári 61.
„ezred 1 zászlóalja a Perneczky-csoportnak rendeltetett alá és
„egy zászlóalj mint hadosztálytartalék Marcottinire került."
„Mielőtt a 96. ezred elérhette volna helyét, az ellenség hajnalban 1 óra 30 perckor a mult napi óriási küzdelemben már
„nagyon kimerült 3. honvédgyalogezredet megtámadta, az ezred
„újból súlyos veszteségeket szenvedett és a legelkeseredettebb
„ellenállás után végre a középen visszaszoríttatott. Pontosabb jelentéseket soká nem tudtam kapni. A hadosztályparancsnokság csak
„azt jelentette, hogy a 96. ezrednek élcsapatai reggel 3 órakor
„egy a Monte San Michelén keletkezett nyílásba tolattak, míg
„ezen ezred zöme Cotiöinél támadásra csoportosul, hogy a 3.
„honvédezred elvesztett állásait Sdraussinától keletre visszafoglalja.
„(Op. 958/7. szám.) Ezen reggeli órákban megindult ellentámadás
„végtelen heves tüzérségi tűzben nagy veszteségek között össze„omlott."
Nagy tábornok a 96. ezred két zászlóalját arctámadásra
rendelte, hogy a Sdraussinától keletre levő állásunkba befészkelt
ellenséget — mely az elfoglalt állást homokzsákokkal gyorsan
védelmi állapotba helyezte — onnan kiverje.
„Az ezred Cotiöiról a 2.500 lépésnyi előnyomulása közben
„az ellenséges tüzérség rendkívül heves, szakadatlan lövedék„áradatában nagy veszteségei miatt képtelen volt előrejutni és táma„dása összeomlott."
„A 61. hadosztálynál sikerült az egész éjjel tartó, változó
„szerencséjű igen heves, elkeseredett harcok után korán reggel az
„ellenséget Selztől keletre, valamint a Monte dei sei Busin betört
„osztagokat visszaverni és így az összes eredeti állásokat visszafoglalni. Hős védőim azonban teljesen kimerültek és kétes, hogy
„a szegény derék emberek, akik olyan — mondhatnám a lehetetlennel határosat teljesítettek — egyáltalában képesek lesznek-e
„ma még ellenállást kifejteni!? . . . "
„Reggel megint csak támad az olasz és betör a Monte dei
„sei Busin levő állásaimba. Ezen ellenség eltávolítására a had„osztályparancsnokság utolsó tartalékait vitte rohamra."
„Míg itt a harc még folyamatban van, reggel 6 óra felé nagy
„ellenséges erők nyomulnak elő Selzen és Yermeglianón át és nemsokára hallatlan hevességű, minden öblű lövegtüz kíséretében,.

„igen nagy túlerejű olasz támadás indul meg a Monte dei sei
„Busitól délre."
„A had testparancsnoksághoz reggeli 7 óráig beérkezett
„jelentések szerint csapataim Vermeglianónál ,visszaözönlenek'.
„(Op. 958/1., 2., 8., 10. és 12. szám.) A helyzet vészteli és a legnagyobb mértékben aggasztó. Az ellenség oly óriási túlerő fölött
„rendelkezik, hogy több ponton egyszerre, mindig újra elhaszná„latlan csapatokat visz a harcba az én már nagyon erősen megtizedelt és teljesen kimerült védőrségem ellen, mely a soha nem
„sejtett hevességű lövegtüzben a fölismerhetetlenségig összelőtt
„védelmi állásokban emberfölötti kínok közepette hősi küzdelemb e n pusztul el. Alighogy csoportom északi szárnyán a helyzet
„némileg helyreáll, máris a középen fenyeget az áttörés. A Monte
„dei sei Busi esetleges teljes elvesztésével a Monte San Michele
„— az egész arcvonal kulcspontja — úgyszólván tarthatatlanná
„válna, de legalább is legnagyobb veszélybe kerülne. Ezt minden
„körülmények között el kell kerülnöm. Ennélfogva ezen riasztóan
„kétes helyzetben Winkler altábornagynak alárendelem az eddig
„csoporttartalékként magamnak fönntartott 2. hegyidandárt, kivéve
„egy zászlóaljat, melyet a legvégső esetre tartok meg magamnak.
„Azt a parancsot adom neki, hogy alszakaszában eredeti állásainkat
„minden körülmények között foglalja vissza. (Op. 958/11. szám.)"
„Egy azonnal megindult ellentámadásnak sikerül ugyan,
„még a csoporttartalék beérkezte előtt, a Monte dei sei Busit
„visszafoglalni, de a 16. honvédhegyidandár csapatai már csak nagy
„nehezen bírják magukat tartani a minden elképzelhetőt fölülmúló
„és rettenetesen pusztító lövegtüzben és szünet nélkül ismétlődő
„ellenséges támadások ellen. Pillanatnyilag azonban még tartják
„magukat. Ezen körülmény és a gyilkos lövegtűz a 2. hegyidandár
„előremenetelését nappal, e pillanatban nem tette ajánlatossá, minélf o g v a Winkler altábornagy még tartalékhelyzetben tartotta azt.
„Nagyon helyeslem."
Megállapíttatott, hogy a 61. hadosztályunkat az olasz 14. és
19. hadosztály s a 27. miliz-hadosztály egyes részei támadták meg.
„Míg én a szakadatlanul ide-oda hullámzó küzdelmet —
„amennyire azt a nagy füstben egyáltalán lehet — megfigyelem,
„vagy 20 olasz foglyot hoznak, egy primo tenentét is. Bemutatkozik, arca halálsápadt. Eisner-Bubna haragosan rendelkezik, hogy

„a foglyokkal éreztetni kell, hogy árulók. Nem engedem ezt meg,
„mert ezek ártatlanok, embertársaink, akik csak hazafiúi kötelességüket tették, ők nem tehetnek róla, hogy volt szövetségesünk
„ellenünk harcol. Megparancsolom, hogy a legjobban kell a foglyokkal bánni, mert mi nem vagyunk bosszúállók."
„A 96. ezredet határozottan utasítottam volt, hogy az ellentámadást ne csinálja arcba a Monte San Michelén át, hanem
„északról oldalba táraadva vesse vissza az ellenséget és foglalja el az
„elvesztett állást. Parancsom nem teljesíttetett. Ezen ellentámadás
„az irtózatos ellenséges lövegtűz miatt, és mert egyenest arcba
„támadtak, nem sikerült: a 96-osok nem tudnak előbbrejutni."
„Bár az 1. honvódgyalogezred és a 46-osok belső szárnyát a
„leghevesebb ellenséges lövegtűz megint széjjelszórta és a szárny
„kénytelen volt hátrább húzódni, az ottani helyzet, xigy látom, megint
„megállapodott. (Op. 958/15. szám.)"
„Az ellenség délelőtt a 17. honvéd gyalogezredet nagyon
„hevesen és erősen megtámadja, de a támadó legsúlyosabb veszteségei
„mellett, visszaveretett."
„Egy ellenséges repülő több bombát vetett lakásomra, de nem
„volt telitalálat és csak a bozót gyúladt ki a ház mellett."
„Délután a helyzet változatlan marad. Az óriási tömegveszte„ségekJcel összekötött ellenséges támadások valamicskével alább
„hagynak, csak tüzérsége folytatja ernyedetlenül a legnagyobb
„hevességgel tüzelését. Ezen rendkívül nagy lőszermennyiséggel,
„mondhatnám lőszerpazarlással folytatott tüzérségi tömegtűzben
„csodálatos csapataim veszteségei is nagyon fokozódnak, annál is
„inkább, mert a küzdelmi állások — ahol még birtokunkban vannak —
„a föld színéről el vannak söpörve és fölismerhetetlenségig össze
„vannak rombolva. A kopár kemény szikla pedig megtízszerezi a
„gránátok hatását. Arra a jelentésemre, hogy egy zászlóalj kivételével
„most már a 2. hegyidandárt is harcba vetettem, délben az 5.
„hadseregparancsnokság tartalékából a 93. hadosztályt rendelkezés e m r e bocsátja."
„Utasítottam a hadosztályt, hogy délután 4 órakor Oppacchia„sella—Nova Vas terét érje el, ott pihenjen, azután legyen menet„készen. (Op. 958/21. szám.)"
„Délután 3 óra tájban jelenti a 61. hadosztály, hogy 7—8
„ellenséges zászlóalj Soleschianón át a Monte dei sei Busira elő-

„nyomul. Azután ismételten előtörő ellenséges osztagokat és egy
„erősebb támadást a Monte Cosichon, estefelé pedig egy ilyet a
„14. hegyidandár jobbszárnyán visszavert. (Op. 958/49., 56.)"
„A 20. honvédhadosztálynál a 17. honvédgyalogezred délután
„4 óráig a-Ó-197 két oldalán egy erős ellenséges támadást vert
„vissza. Egy további Castello-nuovo irányából tetemes erőkkel
„végrehajtott támadás — mely az 1. honvédezred és a 46. ezred
„jobbszárnya ellen irányult — állapíttatott meg. E hadosztálynak
„déli szárnyán folyó eseményekről egyelőre nem tudok világos
„képet nyerni."
„Csak későn este tudom meg, hogy a 46. ezred részei újabb
„elkeseredett kézitusa után megint visszanyomattak és csak a hadosztály tartalék utolsó részének harcbavetése után tudták a délelőtti
„állásokat visszafoglalni. Többszörös jelentésekből azt látom, hogy
„a 20. honvédhadosztály csapatai rendkívül nagy veszteségeket
„szenvednek. Az én dicső 46-osaim alig 300 főre csökkentek! . . .
„Ahhoz pedig nem fér kétség, hogy ezen veszteségek úgyszólván
„mind az ellenséges tűzhatástól származnak. Az én meggyőződésem
„azonban az, hogy több körültekintéssel sokat el lehetett volna
„kerülni. Ezen körülmény és még más incidensek azt a benyomást
„teszik rám, hogy a vezetés ott nem áll rendkívül nehéz feladatának
„magaslatán és nem tudja azt tökéletesen megoldani. A Monte San
„Michele vonulatának óriási fontosságát tekintve, mely az északon
„szomszédos görzi állásokra is döntő befolyással van, ezen állapotot
„gyorsan orvoslandónak tartom. Nem tűrhetem, hogy ezen legfontosabb szakasz helyzetéről nem tudok világos képet kapni."
„Eisner-Bubnával és a Boog tábornokkal alaposan megbeszélem
„az összes körülményeket és így döntök: Minthogy a jelentések
„egyre zavarosabbá lesznek és sok ellentmondást tartalmaznak, Boog
„tábornok fogja a Perneczky csoportját fölváltani, mely a legjobban
„szenvedett és ő fogja maga a ,déli szakasz' parancsnokságát átvenni.
„A teljesen kimerült csoportot, ha valahogy csak lehetséges, ki kell
„az arcvonalból vonni, pihentetni, újra begyakorolni és fegyelmezni.
„Boog úgyis rangidősebb és a különben oly kiváló Nagy Pál
„pihenésre szorul; úgy látszik, idegei egy kicsit túl vannak erőltetve
„e szörnyűséges küzdelem által. Az ő elmondhatatlanul derék hadosztálya ilyen borzalmas küzdelmek után erkölcsileg megrendült
„és pihenésre föltétlen szüksége van."

„Este 10 óra 30 perckor kiadom az erre vonatkozó parancsot
„Boog tábornoknak, aki maga viszi azt ki Nagy Pál tábornok
„részére. (Op. 958/66. szám.)"
Parancsom, hogy a Wippach torkolatától Pollazzóig terjedő
szakaszt Boog tábornok veszi át; Nagy tábornok a vezetést Wippach
torkolatától a Sdraussina — San Martino-i müútig terjedő alszakaszban
megtartja. A 93. hadosztály a sötétség beálltával Vallone-völgyébe
menetel s július 20-án hajnalban Marcottininél a doberdói műúton
harcra készen áll.1
„Elrendelem továbbá az arcvonal mögötti terep átkutatását,
„hogy az elbújt embereket csapataikhoz vigyék előre. Azt hiszem,
„magyar alig lesz közöttük ; ezek, attól félek, majd mind meghaltak
„vagy megsebesültek."
„Este az összes parancsnokoknak meghagyom, hogy eredeti
„állásainkat a legönföláldozóbban, föltétlenül tartsák s az elvesztetteket foglalják vissza . . . "
„ Ázt, hogy az ellenség — ha még oly csekély erővel is — megf e s s e lábát a mi állásainkban, a hadseregparancsnokságtól vett
„rendelet értelmében semmi szín alatt nem szabad tűrni. Az általános helyzet a legsürgősebben megköveteli, hogy az ellenségnek
„a Karszt-fennsík legkisebb darabkáját sem szabad átengednünk.
„A legnyomatékosabban fölszólítom az összes parancsnokokat, hogy
„a csapatok hangulatára és erkölcsi egyensúlyára a legmesszebb„menő hatást gyakorolják."
Este 6 óra 30 perckor Op. 958/54. szám alatt tudatom, hogy
Boog tábornok 6 zászlóaljjal, kb. 3.500 emberrel, hadtesttartalék
Oppacchiasellán s készen áll a 20. honvédhadosztály támogatására.
Mivel az első védelmi vonalunkban minden méterre egy csatár
esik, utasítottam a 20. honvédhadosztályt, hogy a délben rendelkezésre bocsátott idegen zászlóaljakat a Mikolinál, illetve Marcottinnél álló 2. hegyidandárnak adja vissza.
Felhívom a hadosztályparancsnokok figyelmét arra, hogy tegnap
és ma oly jelentéseket kaptam, melyek túloztak és nem födik a
valóságot.
Nyomatékosan hangsúlyozom, hogy minden parancsnok az
általa tett. jelentésért személyesen felelős.
„Bömbölve tombol a még soha nem látott hevességű lövegt ű z . Meddig fogják szeretett szegény — annyira megsanyargatott —
„csapataim a förtelmeknek e fortéimét kibírni? . . . "
1
Lásd : Le Beau tábornok, had seregvezérkari főnök naplóját 1915.
július 19-ről.

Ma, a csata második napján nagyon súlyos veszteségeket
szenvedtünk: 5500 halottat és sebesültet jelentenek csapataim. A
legsúlyosabb a 20. honvédhadosztály vesztesége, mely már csak
2.000 főből áll; július 10-től július 19-ig, tehát 10 nap alatt a
20. honvédhadosztály 5.383 embert veszített.1
A Karsztrfennsíkon dúló elkeseredett harcok hírére a hadseregfőparancsnokság az 59. hadosztályt a délnyugati arcvonalra
irányítja. A hadosztály holnap, július 20-án indul és július 22-én
Divaéára fog érkezni.
Boroevic intézkedett, hogy a hadosztály Biglia—Bukovica—
Ranziano—Gradiscutta terében gyülekezzék.2
A Görz-hídfőben, a XVI. hadtestnél reggeli 8 órától délig
tartó rendkívül heves bombázás után az olasz 11. hadosztály Podgora ( A 2 4 0 — Ö 184) ellen kora délután támadásra indult; lövészárkaink néhány helyén az olaszok be is törtek, de az 5. hegyidandár elkeseredett kézitusában visszaverte őket. Az ellenség délután 5 órakor tartalékainak bevetésével megismételte a támadást,
a sötétség beálltáig tartó küzdelemben azonban visszaveretett.
Az olasz 4. hadosztály néhány zászlóalja Sanct Florian felől
Pevma—Oslavija—Monte Sabotino A 609 védelmi alszakaszunk
ellen több ízben (12 óra 30, 1 óra 30, 3 óra 30 perckor) tüntetésszerűen támadott, de a 10. és 4. hegyidandárunk minden nagyobb
erőfeszítés nélkül visszautasította őket.
Este 7 órakor a hídfő előtt csend állott be.
Az 5. hadsereg északi és a Rohr-seregcsoport déli szárnya
ellen az olaszok a Krn-hegységben Potoce're és a -Ó- 2163 Krnfennsíkra egy elszigetelt előtörést csináltak. A támadást a 40. olasz
ezred, egy bersaglieri-zászlóalj és a 4. alpini-ezred egy zászlóalja
hajtotta végre, melyet a 44. Landwehr 3 és az 50. hadosztály4
visszavert.5
HARMADIK NAP.

Július 20.
' „Reggel 2 óra 30 perckor a lövegtüz megint őrületes mérveket
„ölt; nemsokára viharosan heves gyalogsági és gépfegyvertüzet
„és harcizajt hallok a -C- 197 irányából. Bizton újra megindultak
„az olaszok nagy tömegrohamai."
1
Le Beau tábornok, hadseregvezérkari főnök naplója szerint. (IV.
kötet, 1915 július 19.)
2
Lásd a délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság naplóját, 1915 július
19-ről. (Op. 9060. és 9214. sz.)
3
Rohr-seregcsoporthoz tartozik.
* XV. hadtesthez tartozik.
6
Lásd a 7. sz. mellékletként csatolt térképet.

„Hajnalhasadtakor kapom a jelentést, hogy a 46. ezred már
„csak 250 emberből áll. Legnagyobbrészt a pusztító lövegtüz verte
„őket agyon. A leghősiesebb küzdelemben fölmorzsolódtak. Teljesen
„lesújtott e gyászhír!"
„Akárcsak válasz jönne borús, szomorú gondolataimra, melyek
„oly sok elvesztett szegény hőseimet követik, éles, gyorsan közeledő
„sivítást hallok és nyikorogva rendül meg a ház az óriási detonációtól s kőkopogás közepette egy vastag, feketés-barna füstfelleg
„emelkedik ablakom előtt s elfödi a kilátást. Nehéz bomba volt,
„mely kevés híja, hogy telitalálat lett volna. Tüzérségem heves
„tüzében repül tova a tettes, a fölkelő nap sugaraiban ragyogva,
„a zöld-fehér-piros színű cap róni gép."
„A reggeli jelentések beérkezte előtt meglátogatom sebesültjeimet, kiket egy derék asszony meleg teával üdít; a legtöbb
„—amint lefektetik, vagy magától ledől — azonnal elalszik. Sokakkal
„beszélek. Egyhangúlag azt mondják, hogy a gyalogságnak nagy
„túlerejével megbirkóznának és le is tepernék azt, csak a tüzérség
„oly rettenetes és hatása oly borzasztóan pusztító, hogy nem lehet
„elviselni."
„Cadorna jelenti, hogy 2.000 foglyot ejtett, 6 géppuskát zsákmányolt. Tán az én szegény honvédeim és 46-osaim azok, akik a
„vad gránátveréstől elbódultan, majdnem eszméletlenül lettek megl e p v e ? . . ."
„Sajnos, a 96-osok támadása, mely hivatva volt a 3-as
„honvédek elvesztett állását visszafoglalni, most sem bír előbbre
„jutni. Én ennek okát — mint már mondtam — abban látom,
„hogy az ezred nem a Cotiőitól északra fekvő magaslatokról táma„dott átkarolólag — ahogy elrendeltem — hanem a Sdraussina-i
,út mentén arcba, a Monte San Michele délnyugati lejtőjén nyomult
„elő. A 3. honvédezrednek egy része, mely a támadást a 96. ezreddel
„hajtotta végre, régi állásait nagy vitézséggel visszafoglalta, míg a
„ 96. ezred óriási veszteségeket szenvedett; az összes tartalékok bevetése dacára csak 200—400 lépésre közelítette meg az ellens é g e t és ott fekve maradt a nélkül, hogy a kitűzött célt el tudta
„volna érni."
A 96. ezred a támadásból védelemre szorult, mert a Sdraussina—San Martino-i út mentén és Monte San Michele A 275-ön
a 8. és 11. bersaglieri-kerékpáros-zás/.lóaljjal megerősített Regina
olasz dandár (V2 21. hadosztály) támadta meg.

„Boog tábornok, a 93. hadosztály parancsnoka éjjel átvette
„a parancsnokságot a 20. honvédhadosztálynak eddigi szakaszán,
„míg Nagy Pál tábornok a Sdraussina—San Martino-i út és a
„Wippach közötti részt tartotta meg. Boog tábornok a 20. honvéd„hadosztálynak (17. honvédgyalogezred, 1. honvédgyalogezred, 46.
„gyalogezred és a 61. ezrednek egy zászlóalja') a Sdraussina—
„San Martino-i úttól délre levő részét Vidalé ezredes dandára által
„(93. hadosztály 185. dandára) azonnal föl akarta váltatni. Ugyan„abba a szakaszba jön Schreitter tábornok dandára is (93. hadosztály 58. hegyidandára). Az első vonal 1 öl váltására kirendelt
„6 zászlóalj súrlódások következtében csak reggel 3 óra felé ért
„Marcottinire. Minthogy az első pitymallattal az ellenségnek oly
„pusztító lövegtike megint állandósult, az előremenetelés a csapatokn a k legnagyobb veszteségeivel járt volna és céltalan megsemmisülés ü k r e vezethetett volna, ezért a fölváltás jövő éjjelre hal asz tátott."
„A 17. honvédgyalogezred hallatlan hősiességgel a legsúlyos a b b tusában a O 197-en éjjel ós reggelfelé 3 ellenséges tömeg„támadást vert vissza. Az éjjel a 61. hadosztálynál ismételten
„támadott az ellenség a-Q-92 — Polazzo—Redipuglia—Vermegliano
„irányából, s bár e nagyerejü támadások mind vissza verettek, vitéz
„csapataim — különösen a 98/1. zászlóalj (14. hegyidandár) sajn o s — súlyos veszteségeket szenvedtek. A 6. hegyidandár éjjel
„csak kisebb csatározásokat folytatott. Ezen védelmi szakaszt
„(6. hegyidandár és 187. gyalogdandár) Goiginger altábornagy
„parancsnoksága alá helyeztem. (57. hadosztály.) (Op. 959/1—13.
„szám.)"
„A két 96-os zászlóalj támadása nappal sem tudott előbbre
„jutni. A régi állásainktól még mindig 200—400 lépésre fekvő
„ezred állandóan a legnehezebb és heves lövegtűz alatt áll s délig
„13 tisztet és 600 legényt vesztett halottakban. E pillanatban az
„ezreden, melynek erkölcsi állapota az óriási veszteségek miatt
„természetesen nagyon alászállott, semmiképen sem tudok segíteni,
„mert a Marcottini-nél levő 93. hadosztály egy részének előreküldése az
„ellenséges tüzérség által legsűrűbben pásztázott terepen keresztül
„egyenlő volna ennek megsemmisítésével. Ezt így kellett hagynom,
„de én épenséggel nem hiszem, hogy ez a szörnyű helyzet, melybe
„a 96. ezred jutott, elkerülhetetlen lett volna. A 20. honvédhad1

Perneczky tábornok harccsoportja.

„ osztályparancsn okság figyelmét fölhívom ezen eseményre és fölszólítom, tegyen jelentést, vájjon a dandárparancsnok és az ezredparancsnok súlyos föladatuk magaslatán vannak-e? . . . "
„A 3. honvédezredet, mely délelőttig az eredeti állást részben
„újra visszafoglalta, délben ismét nagy túlerők támadták meg, és
„tökéletes kimerültsége folytán, valamint a rémséges lövegtűztől
„elbódulva, félig eszméletlen állapotban az ellenségtől meglepetve
„részben fogságba esett. Az ezrednek balszárnya, nagy nehezen,
„emberfölötti szorongattatásban még valahogy tartja Sdraussina—
„San Martino-i út közelében állásait. (Op. 959/29. szám.) Ezáltal
„a 96. ezrednek helyzete még kétségbeejtőbb lett; ez még nagyban
„fokozódott, midőn délután 1 órakor az ezrednek jobbszárnya
„még sokkal erősebb lövegtűz alá vétetett és egy erős ellenséges
„támadás indult ellene. Stadler ezredes két századot küldött föl a
„Monte San Michele A 275-re támaszként és elrendelte, hogy a 96.
„ezred a lehetőség végső határáig tartson ki, a legvégső esetben
„a nevezett magaslat birtokát biztosítsa föltétlenül. A szomszédos
„Perneczky-szakasz is egész délelőtt a leghevesebb lövegtűz alatt
„állott, melytől főkép az 1. honvéd- és a 46. gyalogezredek szenvedtek. A 46-osok a 6l-esek részeivel együtt — mindannak
„dacára, hogy ki vannak merülve — négy rendkívül heves ellens é g e s támadást vertek vissza a legvéresebb szuronyharcban. Délf e l é a csodálatraméltó 17. honvédezred újból egy hatalmas olasz
„tömegtámadást a legvéresebben utasított vissza. (Op. 959/31., 32.,
„35. szám.) Azonnal újra nagy tömegekben gyülekeznek az ellens é g támadó oszlopai, ami bizonysága annak, hogy további nagy
„küzdelmek lesznek a Monte San Michele—Monte dei sei Busi
„vonalában. Mindez arról győzött meg engem, hogy a 93. hadosztály egyedül már távolról sem elégséges arra, hogy a csoport
„északi szárnyán a kétségbeejtő helyzetet megmenthesse. Ennélf o g v a az 5. hadseregparancsnokságtól kértem, hogy a Wippach„ völgyében Ranzianónál, mint hadseregtartalék táborozó 12. hegyi„ dandárt jobbszárnyam támasztására magamhoz vonhassam és egy„ben értesítettem a dandárparancsnokságot, hogy csapataival
„készenlétben legyen."
„Törekedtem továbbá minden más, csak valahogy rendelkezésemre álló erőt az északi szárny támogatására küldeni, hogy a
„küszöbön levő — talán döntő — eseményekkel végső összeomlás

„nélkül megtudjunk küzdeni . . . Csoporttartalékom már nincsen;
„Koudelka ellentengernagynak, a 187. dandár parancsnokának paranc s o t küldtem, hogy a Sistianában levő kerékpáros zászlóaljat1
„azonnal indítsa útnak hozzám Kostanjevicára, hol személyesen
„fogom annak a további parancsot megadni. Az 57. hadosztály
„parancsnoksága a 6. hegyidandár tartalékából azonnal egy zászlóbálját indít a 61. hadosztályhoz, hogy ez a 20. honvédhadosztállyal
„fönntarthassa a kapcsolatot. A 17. hadosztályparancsnokságnak
„Vojséicán megparancsolom, hogy az estalkony beállta után azonnal
„a 46., 61., 96. ezredek részére meghatározott menetszázadokat
„Oppacchiasellán át a Vallonéba Paljkisöére irányítsa, honnét a
„93. hadosztályparancsnokság azokat ezredeikhez küldi a veszteségek
„pótlására."
„Délután 1 óra 30 perckor kapom meg a hadseregtől a
„fölhatalmazást, hogy ,Föltétlen szükség esetében' a 12. hegyi„dandárt magamhoz vonhatom. (Op. 959/30. szám.) Azonnal elrendelem, hogy a Wippach-folyó déli partján meneteljen Gabrije„gomiéra, minthogy a közben beérkezett minden jelentésből, értesítésből azt a benyomást nyerem, hogy főképen Nagy Pál csapatainak, a nagyon súlyos veszteségeken kívül, tökéletes kimerültség
„és végleges elkábultság miatt, melyet az egy pillanatra sem
„szünetelő borzadalmas, legnehezebb lövegtűz, folyton ismétlődő
„elkeseredett kézitusák, ellentámadások okoztak — erkölcsi erejük
„aggasztóan csökkent . . . (Op. 959/40. szám.)"
„A délután folyamán a 61. hadosztálynál a 14. hegyidandár
„két erős ellenséges támadást hárított el és a támadóknak nagyon
„súlyos veszteségeket okozott. Ezen, Grossmann ezredes parancsnoksága alatt álló, hegyidandár — mert a 20. honvédhadosztály
„kétségbeesett tusában súlyos válságba került — három zászlóa l j j a l dicsőségesen merész támadást intézett a Ó 143 magaslaton
„levő rom irányába támadó ellenség oldalába. Castello-nuovónál
„fogta meg az ellenséget, visszaszorította és a tüzérség támogatás á v a l érzékeny veszteségeket okozott neki. Táviratilag üdvözlöm
„e vitéz ezredest és derék csapatait. A dandár nemsokára kény1

A kerékpáros-zászlóalj a 17. hadosztály kötelékébe tartozott. Midőn
e hadosztály Karintiából megérkezett, a kerékpáros-zászlóaljat az 57. hadosztályhoz osztottam be, m e r t jennek szakaszában a tengerpartmenti műúton
«lőnyösebben lehetett alkalmazni, mint a Karszt-fennsíkon.
József főherceg: A világháború. II.
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„telen volt ezen ellenséget kiereszteni, mert erős ellenséges osztagok
„Polazzo—Redipuglia irányából a Vermeglianótól délre fekvő
„kőbányának támadnak nagy hevességgel. Három támadás kemény
„tusában visszaveretett, mire a 61. hadosztályparancsnokság, tudva
„a 20. honvédhadosztály válságos helyzetéről, nekem a 2. hegyi„ dandárnak két zászlóalját Mikolinál mint hadtesttartalékot rendelkezésemre bocsátotta. (Op. 959/62. szám.)"
„Módfölött heves tüzérségi előkészítés után az ellenség Boog
„tábornok alszakaszát nagy erőkkel és legnagyobb lendülettel meg"
„támadta. Nagy elkeseredéssel változatosan súlyos kézitusában folyik
„a küzdelem; főkép a 17., 1. honvéd- és a 46. ezredet ós a 45/11.
„zászlóaljat éri a hatalmas támadás és igazán csodaszámba menő
„hősies eréllyel verekesznek dicső vitézeim . . . Sejtettem, hogy az
„ellenség a Monte San Michele elfoglalására most minden erejét
„latba fogja vetni, a hullák hekatombáira nem levén tekintettel,
„melyekbe ez neki kerül."
„Miután azonban az őrületes bombázás folytán úgyszólván
„minden távíró- és távbeszélő-összeköttetés megsemmisült, az egész
„terep az ellenséges tüzérség sűrű verése alatt áll, s teljesen pásztáz„tátik és ennélfogva a sűrű füst miatt minden megfigyelés lehe„tetlen, e küzdelmek fordulatairól sokáig nem tudtam megbízhatóan
„tájékozódni . . . Mint mindig a megfigyelő álláson ültem kint,
„legtöbbnyire csak füstöt láttam, a robbanások szakadatlan villog á s á t és a gránátok által magasra fölvetett roncsokat... Csak
„lassacskán jutott tudomásomra, hogy a 3. honvédgyalogezred és a
„96. gyalogezred között elkeseredett ellenállásunk dacára egy mind
„nagyobbodó rés támadt, melybe az ellenséges ék benyomult, de
„valahogy részben megint kitaszíttatott. A balszárnyon Zeiss
„alezredes a 46-osaim utolsó maradványaival és a 61-esek részeivel
„szörnyűséges kézitusa után visszakényszeríttetett; az utolsó tartalékokkal kissé megerősítve ismételt súlyos és rettentően véres
„kézitusák után régi állásaink nagyjában megint visszafoglaltattak.
„A veszteségek mindkét oldalon borzasztóak és az ellenség mindig
„új és új osztagokat hoz előre a küzdelembe. (Op. 959/47. szám.)"
„Nem találok kifejezéseket, melyek csak megközelíthetőleg
„találóan festhetnék a lövegtüz rettenetes erejét; ezt leírni nem
„lehet, csak az tudja mi ez, aki itt a helyszínén van és látja et
„hajmeresztő szörnyűségeket."

„Délután 5 óra felé a helyzet az ón csoportomnak északi
„szárnyán a legsúlyosabb aggodalmakra ád okot, majdnem reményt e l e n és kétségbeejtően válságos. Ennélfogva eltökéltem magam
„az egységes, lehetőleg átkaroló ellentámadásra az összes rendelkezésemre álló utolsó erőmmel a 20. honvédhadosztályt szorong a t ó ellenség ellen, hogy a válságot eldöntsem... Erre ezidő„szerint rendelkezésemre áll a 93. hadosztálynak 6 zászlóalja, a
„12. hegyidandár, a kerékpáros zászlóalj, a 17. ezred menetzászló„alja Cerovljén és a 2. hegyidandár két zászlóalja. A nevezett
„csapatokat Boog tábornok alá rendeltem és megparancsolom neki,
„hogy az északi szárny mentesítésére irányuló ellentámadást csak
„alkonyat után hajtsa végre. Ha azonban a Monte San Michele
„— amitől félek — elesik ameddig az előkészületek megtörténnek,
„kövessen el mindent, hogy azt visszaszerezze. (Op. 959/55. szám.)
„És elesett!..."
„Ezen parancsom kiadása után mégis bekövetkezett a szerencsétlenség. Délután 6 óra 30 perckor jelenti a 20. honvédhadosztály parancsnokság, hogy 5 óra 30 perc óta a 96. ezrednek és
„ a 3. honvédezrednek részei hősi küzdelem után a Monte San Michele„ről visszadobattak és az ellenséges osztagok elfoglalták A 275-öt;
„ezen utóbbiakat tüzérségem kereszttűz alá veszi. (Op. 959/57., 58.
„szám.) Magam is láttam, midőn az olasz lövegtűz hátravettetett
„ós midőn a füst elhúzódott és a ragyogó égen sötéten rajzolódott
„a Monte San Michele A 275 tetején az olaszoknak sötét csoportja
„s előttük egy alak, mely bottal kelet felé mutatott, épen én rám,
„mintha csak azt mondaná: ,Oda, annak a helyébe kell mennünk!'
„... Szívem verése elakadt e borzasztó látványnál!... De nem! Most
„ne légy gyenge, mert különben minden el van veszve!... Az ón
„megfigyelésem alapján az a benyomásom, hogy ő odafönt csak egy
„keskeny darabkán tört be és így meg vagyok arról győződve,
„hogy egy ügyesen vezetett ellentámadás azonnal le fogja a betolakodókat taszítani... Máris látom 24 cm-es és 30 cm-es
„mozsaraim bombáit a csúcson becsapódni, óriási lángot vetve
„toronymagasságba dobják az ott álló olaszok cafatokba tépett
„testeit és gomolyogva, mint a jeges felhő, újra elborít mindent a
„vastag barna füst. Egy pillanat és láttam a rémséges dráma egy
„picinke jelenét. És mégis most nagyot dobban meggyötrött szívem!
„El veletek, onnét a csúcsról!..."

„Ügy a tegnapi mint a mai olasz támadások eljutottak a mi
„vonalainkig, aliol a tüzünk garmadára teríté őket. Ott egész
„hullahegyek, s közöttük jajgató — ziháló sebesültek hevernek,
„kiket a gránátok őrjöngő verése murvává zúzott sziklába betaposva,
„gőzölgő kásává habar . . . Es a ragyogó nap a sötétkék égen mosolyogva néz le a fullasztó gőzökön keresztül az emberek szörnyűséges munkájára."
„A 93. hadosztályparancsnokság 3 zászlóaljat szürkületkor a
„185. gyalogdandártól Marcottiniről San Martinóra irányított, hogy
„az ellenségnek esetleges további előnyomulását ezen falu felé és
„a Monte San Michelén át oldalazó tüzével minden eshetőségre
„meg tudja állítani. Boog tábornok az ellentámadásra a következő
„csoportosítást rendelte el: Schwarzenberg herceg ezredes a 12.
„hegyidandár 3 zászlóaljával Cotiöitől északra alakul és előnyomul,
„irány A 275; tőle északra a kerékpáros zászlóalj a vasút mentén;
„Schreitter tábornok a 93. hadosztály 5 zászlóaljával Devetaki—
„Marcottini között csoportosul; irány jobbszárnyával Monte San
„Michele A 275-re."
Tartalékok: A 12 hegyidandár mögött Cotiöitől északra 2
zászlóalj, a 93 hadosztály mögött 2 zászlóalj. A 94. hadosztály 1
zászlóalja a 17. honvédezred megtámasztására a -Ó- 197 kúp és
San Martino közé lett irányítva.
Kostanjevica és Oppacchiasella között a -Ó- 202 útkeresztezésnél este beérkezett 17. menetzászlóalj Boog tábornok általános
tartaléka. (Összesen 15 zászlóalj.)
A csoportosítás az éj folyamán volt végrehajtandó, hajnalhasadta előtt minden csapatnak harcra készen kell állani.1
„Amint minden csoportosítva lesz, távbeszélőn adatik a
„parancs az egységes támadás végrehajtására. Az előnyomulás kez„dete azonban legkésőbb reggel 2 óra 30 perckor. Az északon
„csatlakozó 58. hadosztályt (XVI. hadtest) — görzi szakasz — mind e n r ő l részletesen értesítettem azon hozzátétellel, hogy a Monte
„San Michele visszafoglalásakor 3 rakétát gyujtunk, — kérem őt,
„hogy hajnaltól kezdve a hadosztálytüzérséggel Sdraussina—
„Grarlisca—Isonzo—Monte Fortinra hasson. (Op. 959/80. sz.)"
„Mire besötétedett a gyalogsági küzdelem némileg mind a
„két oldalon enyhült, csak az ellenséges tüzérség folytatta vad
1
Le Beau tábornok hadsereg vezérkari főnök naplója (IV. kötet 1915
július 20.) szerint.

„dobolását. A 12. hegyidandár Cotiöi felé kapaszkodva este 9
„órakor elhagyta Gabrijét, míg a többi csapatok az ellentámadásra
„csoportosultak."
Az olaszok megelégedtek Monte San Michele elfoglalásával;
az esthomály beálltával támadásaikat az egész vonalon beszüntették, éjjel nyugodtan viselkedtek, pedig a VII., X. és XII. hadtestek zöme még érintetlenül állott küzdő csapataik mögött. 1
A 20. honvédhadosztály helyzete este Op. 750/33. számú
vázlat szerint következő:
Jobbszárny és közéj):
Stadler ezredes.
Kratochwill alezredes a 4. honvédezred 4 századával Boschini—
Cotici között, a déli szárny 700 lépésre -C- 242-től nyugatra előretolva ; arc nyugatnak; 300 puska. Cotici kápolnánál és a falu déli
részén két tábori ágvúsüteg, lőiránnyal Monte San Michele A
275 felé.
Balla őrnagy a 3. honvédezred maradványával a Sdraussina—
San Martino országút mentén, jobbszárnya kampó alakban San
Martinóra visszakanyarítva; arc Sdraussina és Monte San Michele
felé; 250 puska.
San Martino 197-es templom magaslaton a 96. ezred egy
géppuskája egy gyalogszakasszal, arc Monte San Michele felé.
A 96. ezred maradványa részint San Martino felé, részint
San Martino és Cotici közötti térben Crnci felé visszahúzódott
Balszárny:
Pemeczky tábornok.
Sipos alezredes a 17. honvédezreddel, a 61. ezred és a 4.
honvédezred két-két századával a -Ó- 197 dombon, arc Sdraussina
vasúti állomása felé; Teus ezredes az 1. honvédezreddel és a 61.
ezred két századával a -Q- 197 és 143-as rom közötti térben, déli
szárnya a romtól 500 lépésnyire levő út elágazásnál; arc Castellonouvo felé; Zeiss alezredes a 46. ezreddel, a 61. ezred és a 4.
honvédezred három-három századával az említett útelágazástól délre,
a déli szárny Polazzo- ó 111 taliga-útra támaszkodva, Polazzótól
1000 lépésre keletre; arc Ó 92 nyúlvány felé; ö 111 útkeresztezésnél tartalékviszonyban a 76./III. zászlóalj két százada.
Teus ezredes és Zeiss alezredes csoportja Pacor ezredesnek
(33. dandár) van alárendelve.
Az olasz 21. hadosztály Peteano és Sdraussina között közepével 1500 lépés kiterjedésben az egész Monte San Michele magas1
Le Beau tábornok hadaeregvezérkari f ő n ö k naplója szerint. (IV.
kötet, 1915. július 20.)

latot megszállotta arccal Crnci felé, északi szárnya Kratochwill
alezredes csoportjával szemben 500 lépésnyire, déli szárnya Balla
őrnagy csoportjával szemben 350 lépésnyire.
Az olasz 22. hadosztály Sipos alezredes, Tens ezredes és
Zeiss alezredes csoportjával szemben körülbelül 350 lépésnyire a
143-as romnál, attól északra és délre a Sdraussina-i országút és
a Polazzo-i taligaút között fekszik.
Ily rettenetes napot még sohasem éltem át.
Tőlem jobbra a görzi hídfő előtt délelőtt 9 óra 30 perckor
2—3 olasz zászlóalj Monte Sabotino A 609-et támadta, de
rohama a 18. hadosztály tüzérségének oldalozó tüzében már 600
lépésnyire állásunk előtt összeomlott. Kora délután heves tüzérségi
előkészítés után a Lucinico — Görz-i műút mentét és a Podgora
A 240 — A 157 — -6-184 gerincet 7 olasz ezred (11. hadosztály
Pistoja- és Re-dandára és egy financieri zászlóalja; a 12. hadosztály Casale-dandára és Pavia-dandár 28. ezrede) rendkívül hevesen
megtámadta és a -C> 184 kúpot el is foglalta. Friss tartalékok
bevetésével délután 7 óra 30 perckor új lendülettel folytatták
támadásukat és a A 240 domb tetejét is elérték. A 4. és 5. hegyidandárunk belső szárnyának ellentámadása (23. Landwehr-ezred) az
ellenséget visszavetette.
A győzedelmes harcban 58. hadosztályunk 1000 fő veszteséget szenvedett.
Boroevié följogosított engem, hogy a 20. honvéd, az 57. és
93. közöshadosztály, továbbá a 46., 61. és 96. ezredek XII. menetzászlóaljai fölött rendelkezzek. A 16. honvéd-hegyidandár részére
4 menetszázad, a 20. honvédhadosztály részére külön még, soronkívül 4 menetszázad utaltatott ki.
A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság (Jenő főherceg)
éjfélkor tudatta, hogy az 5. hadsereg megerősítésére a hadseregfőparancsnokság a Karszt-fennsíkra útbaindította vasúton a 4. tiroli
császárvadászezredet és az I. országos lövészezredet. (8 hadosztály.)1
NEGYEDIK NAP. 2

Július 21.
„Míg az 57. hadosztálynál az éjjel csendesen mult el, addig
„a 61. hadosztálynál állandó lövegtűz volt. Egy ellenséges támadás
„Redipugliánál visszaveretett. Boog tábornok szakaszán este 10
„órakor a Castello-nouvo irányából jövő ellenséges támadást az l-es
„honvédek visszaverték és az ellenséget üldözve eredeti állásukat a
'„-Ó- 143-as romtól északra újra elfoglalták. Az északi szárnyon
1
Le Beau tábornok hadseregvezérkari főnök naplója szerint.
kötet. 1915 július 20.)
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„több helyen megpróbált az ellenség a sötétség leple alatt előre
„tömi, de mindenütt visszaveretett. Arcvonalam mögött addig az
„ellentámadásra következő csoportosítás vétetett fel:
„A. 12. hegyidandár: A kerékpáros-zászlóalj az Isonzo-völgyi
„vasút mentén, a 93. zászlóalj Coticin át, ettől délre a 2./III.
„bosnyák és az 57./II. zászlóalj, általános irány A 275."
„B. Schreitter tábornok csoportja (93. hadosztály): egy 157-es
„osztrák Landsturm-zászlóalj1 mint támasz a 17-es honvédeknek a
.„ Q- 197 kúp és San Martino temploma között. Yidalé ezredes
„156. Landsturm-1 ós 26-os Landwehr-menetzászlóalja San Martino
„északi részébe, ettől keletre a 47-es és 28-as menetzászlóalj,
„jobbra lépcsőzetesen a 27-es Landwehr-menetzászlóalj Brückner
„alezredes parancsnoksága alatt."
„C. Tartalékok: A 12. hegyidandárnál Cotici mögött 100./II.
„és 3./I. zászlóalj; a 93. hadosztálynál 87. ós 2. bosnyákzászlóaljak
„Marcottini és Devetaki között és a 17-es menetzászlóalj egy fél
„kilométerre a -Ó- 202-től északnyugatra."
„Hadtesttartalék: Marcottininél 8./III. és 70./II. zászlóalj.2
„4 órakor indulás."
„3 óra 30 perckor fölmászom megfigyelőállásomra — a
„cseresznyefára -—, melyen napok óta állandóan tartózkodom, mert
„az egész
arcvonalamat onnét kitűnően áttekinthetem."
V
o
„Pompás nyári reggel, és úgy énekelnek a madarak, mintha
„boldog béke volna e földön . . . Eleinte kevés harcizajt hallani és
„hamarost látom derék csapataimat szép csatasorban a parton
„fölfelé menni. Hirtelen vad puska- ós gépí'egyvertűz támad ós a
„legnagyobb lendülettel rohamoznak vitézeim. Pontban 5 órakor
„átlépik a Monte San Michele legmagasabb kúpjait, ekkor egy
„csapásra megkezdődik az őrülten heves ellenséges lövegtűz és nemsokára olyan az egész hegy, mint egy hatalmas tűzhányó
„teljes működésben; különösen a legnehezebb bombák lelketrázóak.
„Idáig érezni megrázkódtatásukat. Mint elsők érnek föl a magaslatokra a 2./1II. bosnyákzászlóalj és a 28-as prágai menetzászlóalj.
„Igazán derekasan és vitézül rohamoznak a 28-asok is."
„Az ellenség üldözése azonnal megkezdődik le az Isonzo
„felé. A Monte San Michelén 2 tisztet és 200 legényt fogtunk el
1
2

A 94. hadosztálytól.
A 2. hegyidandártól.

„és két gépfegyvert zsákmányoltunk. Az üldözést a 12. hegyidandár
„ végzi, melynek támogatására a 61. hadosztálynak egy ágyúsütegét
„vonták föl a Monte San Michelére. (Op. 960/11., 13. szám.)"
„6 órakor a leírhatatlan lövegtüzet nézem. A pokolnak
„minden tűzhányója ez itt, melyek tüzet, füstöt, köveket és halált
„okádnak bömbölve . . . Es oly sápadt a reggel, mint egy haldokló
„szeme, melyben a világosság kialszik . . . Sápadt a párától és
„füsttől s reszket föld és lég a tomboló gránátverésben. így kép„zeltem gyerekkoromban a világ végét . . . Sokkal más nem is
„lehetne . . . A nagy csata dühöng és gyilkolva őrjöng a háború„nak talán legborzasztóbb küzdelme."
„Délelőtt 8 órakor az ellenség erős tartalékokat vet küzdelembe Peteano és Sdraussina között és az elkeseredett dulakodás
„egész délelőtt ernyedetlenül tart a nélkül, hogy mi képesek volnánk
„teret nyerni. Az olaszok megint nagyon jelentős erejű tartalékokat
„vonnak magukhoz és tüzérségük, mely a Monte Fortinon van,
„nekünk súlyos veszteségeket okoz, mert oldalozva hat!"
„9 órakor az ellenség friss erőkkel, új tartalékokkal megállítja támadásunkat. Nehéz és legnehezebb tüzérsége borzasztóan
„lövi a Monte San Miehelét; Sdraussina az ellenség által erősen
„meg van szállva."
„Csapataim már nagyon ki vannak merülve, tüzérségem már
„nagy lőszerhiányban szenved ós temérdek lövegem vált hasznavehetetlenné a nagy túlerőltetés folytán."
„A XVI. hadtest tűzzel támogat engem, míg az én mozsar a i m a túlzsúfolt Sdraussinát szörnyű hatással lövik."
„Déli 12 óráig az északi szárnyon a Schönner kerékpáros„ zászlóalj, 4. honvédezred és a 93./I-es zászlóalj elérik a vasút
„fölötti hidat Peteanónál, a A 27ő-re húzódó gerinc vonalát.
„Ehhez csatlakozva a 12. hegyidandár 500 lépésre a A 275-től
„északnyugatra előredolgozza magát és tovább a hegynek nyugati
„partja mentén áll, míg attól délre Schreitter tábornok csoportja 1
„a kőbányától egészen a műútig, -Q- 197-től északkeletre küzd."
„Az ellenség összes tartalékait a legnagyobb sietségben
„magához vonván, a magaslati gerincet Sdraussinától keletre erősen
,megszállva tartja."
1
Vidalé ezredes és Brückner
hadosztály két alcsoportba tagozva.

alezredes parancsnoksága alatt a 93.

A 93. hadosztály és a 12. hegyidandár egységes támadása
nagy riadalmat okozott az olaszoknál.
A Monte San Mich ele magaslatról ledobott Regina-dandár
(V2 21. hadosztály) támogatására a Farránál álló Pisa-dandárt
(V2 21. hadosztály) Sdraussinánál azonnal harcbavetették, ide
irányították a Trevisánál levő Perrara-dandárt (V* 22. hadosztály)
is, sőt a X. hadtesttől a Bologna-dandárt Sagradóról Gradiscán át
Sdraassinára is elindították. (Lásd a 14. sz. mellékletet.)
A Peteano—Sdraus-ina —Sagrado-vonalban 5.000 lépés széles
területen az egész XI. hadtest 1 és a '/< X. hadtest 2 összezsúfolódott,
hogy a fennsík északnyugati lejtőjén nagy veszteség és kínnal kierőszakolt helyzetüket megmentsék és hogy elkerüljék azt, hogy az
Isonzo nyugati partjára kelljen visszavonulniok.
„Veszteségeink, különösen az oldalazó tövegtüz miatt nagyon
„jelentősek. Ezt tekintetbe nem véve elrendelem, hogy a támadást
„a fáradtságra való tekintet nélkül folytatni kell arra a pár száz
„lépésre, mely bennünket az Isonzótól elválaszt, hogy így a Monte
„San Michele birtokát föltétlenül biztosítsam. (Op. 960/18., 20.,
„22., 27. sz.)"
Boog tábornok a támadás folytatására elrendelte, hogy
Kratochwill alezredes a 4. honvédezrednek nála lévő részével, a
kerékpáros-zászlóaljjal és a 93./I. zászlóalj jobbszárnyával az
Isonzo mentén, a 12. hegyidandár Monte San Micheléről balszárnyával a vasút és műút kanyarulata irányában (a Sdraussinától
északra fekvő kápolna), a 93. hadosztály a San Martino—Sdraussina-i országút mentén folytassa a támadást azon föladattal, hogy
az olaszokat az Isonzo túlsó partjára dobja vissza.
„Szakaszomnak többi része hajnali szürkület óta megint az
„ellenséges tüzérség leghevesebb tüze alatt áll, mely főképen
„Vermegliano és Selz-i alszakaszom ellen irtóztatóan erős és súlyos
„veszteségeket okoz. A 14. hegyidandárparancsnokság jelenti, hogy
„az északra csatlakozó 46. ezred a lövegtüz alatt rettenetesen
„szenved és fölváltása a legsürgősebb. Miután, sajnos, erre nincs
„elegendő csapatom, a 61. hadosztály két gyenge századot (V2 76./III.
„zászlóalj) állított föl annak balszárnya mögé készenlétbe, hogy
„szegény oly kitűnő ezredemet támogathassa. (Op. 960/27. szám.)"
„1 órakor jelentik, hogy egy erős ellenséges oszlop Castello„nouvóra menetel és tüzérségem nagyon jó eredménnyel lövi."
1
21. hadosztály a 9., 10., 29., 30. ezreddel, 8. és 11. bersaglieri
kerékpáros-zászlóaljjal, 22. hadosztály a 19., 20., 47., 48. ezreddel.
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20. hadosztály a 39. és 40. ezreddel.

„Délután 2 óra felé Boog tábornok azt jelenti, bogy benyo„mása szerint támadásának továbbvitele a nagyon batásos ellens é g e s lövegtüz miatt, a csapatok nagy fáradtsága és súlyos
„veszteségei miatt nappal már nem lehetséges annál is inkább,
„minthogy ő a csapatok tüzérségi támogatást sürgető folytonos
„kérésének a már beállott lőszerhiány miatt nem tud eleget tenni.
„Ennélfogva igen kevés reménye van arra. hogy az eddig elért
„szép eredményt tovább ki tudja használni. Az estalkonyt akarja
„csak bevárni és akkor az utolsó tartalékzászlóaljaink harcba„vetésével megkísérli az ellenséget mégis az Isonzóig visszaszorítani."
„0 is, én is azon benyomást nyertük, hogy azon vonalat,
„melyben csapataim most vannak, a lejtő felében az ott különösen
„érzékenyen ható ellenséges lövegtüz miatt hosszabb időre nagyon
„is veszteségteli volna tartani . . . Alparancsnokaival tartott megbeszélése alapján Boog azon elhatározásra jutott, hogy további
„támadását Sdraussina felé csakis július 22-én hajnalpirkadatkor
„fogja folytatni és az időt addig arra fogja fölhasználni, hogy a
„legénységnek szükséges üdülést megadja, lőszert, élelmet vitessen
„föl, a csapatok kötelékét rendezze stb. stb. . . . Azon esetre
„azonban, ha az ellenség már előbb megfigyelt és jelentett tartalékaival bennünket megelőzve, éjjel támadásra indulna, a támadás
„visszaverése után azonnal üldözőbe veszi. (Op. 960/41. 54.
„és 56. sz.)"
„Délután 4 órakor sürgős kérést intézek a hadseregparancs„noksághoz, hogy lehetőleg sok tüzérségi lőszert adjon a legrövidebb úton, minden öblű lövegeim részére."
„A 61. hadosztálynak jelentése az első délutáni órákban
„megerősítette a már más oldalról kapott értesítést, hogy egy
„nagyon erős ellenséges oszlop Castello-nuovóra menetel. A kém„hírek szerint egy ,mozgó nép fölkelőhadosztály'-ról van szó.
„Ennélfogva fölszólítom az 57. hadosztályt, jelölje meg a pillan a t n y i helyzet szerint saját arcvonalán még talán nélkülözhető
„tartalékokat és ezeket végső esetben közvetlenül a 61. hadosztálytól
„veendő értesítés alapján annak adja át, hogy a Polazzótól keletre
„levő részt is biztosan a kezében tartsa. Az eredmény nekem jelentendő. A harc eddigi lefolyásáról és északi szárnyam helyzetéről
„szólt jelentéseimre a hadseregparancsnokság a 12. hegyidandárból
„visszatartott 3./I-es zászlóaljat Bukovicán és a 93. hadosztályból

„visszatartott 97-es menetzászlóaljat Mrljakinál rendelkezésemre
„bocsátotta a ,Monte San Micbele föltétlen megvédésére'. A 3./I.
„zászlóalj azonban már tegnap óta a 12. hegyidandár kötelékében
„itt küzd. így Boog tábornokot csak arról értesítettem, hogy a
„97-es menetzászlóalj alája rendeltetik Gabrije-gornién, hova dél„után 4 óra 45 perckor menetel Mrljakiról. Ezen alkalommal
„utasítottam őt, hogy a 17. hadosztály menetalakzatait, melyek
„ Oppacchiasellán vannak, minél előbb indítsa ezredeikhez (46.,
„61., 96.), hol azok kiegészítésként beosztandók. Határozottan megtiltottam ezen menetalakzatoknak, mint önálló osztagoknak harcba„ vetését."
„Az ellenséges tüzérség egész délután a leghevesebben tovább
„lőtte állásainkat. Szintúgy Duinót Sistianát a Sdobba-torkolati
„ellenséges ütegek."
„Míg az 57. hadosztálynál az ellenséges gyalogság tevékenys é g e délután csekély volt, addig a 61. hadosztály és a 14. hegyi„dandár több erős támadást vert vissza. Az egri 60./II. géppuskás
„osztag (Barna József tiszthelyettes bámulatosan ügyes és hősies
„vezetése alatt, ki sebesülése dacára helyét egy pillanatra sem
„hagyta el) a 17./I-es népfölkelőzászlóaljat támadó két ellenséges
„századot oldalozó tűzzel úgy elpusztította, hogy egyetlen egy
„ember sem menekült meg. Az 57. hadosztályparancsnoksághoz
„intézett előbbi fölszólításomra — hogy nélkülözhető erőit a 61.
„hadosztályhoz, mint tartalékot adja át —, ez 9 órakor a helyzet
„beható vázolása mellett jelenti, hogy csapatainak igen nagy
„veszteségei miatt ezidőszerint nincs abban a helyzetben, hogy
„valamit leadhasson."
„Az arcvonalból ma éjjel, kivonandó Landsturm-ezred (cs. kir.
„152., 154. és 155. Landsturm-zászlóaljak)1 Rivo ezredes parancsnoksága alatt a legsürgősebben kiadós pihenésre és üdülésre szorul
„és nincs azon állapotban, hogy nagyobb távolra menetelve, újra
„harcbavettessék; ehhez még az is hozzájárul, hogy naponta sok
„ázsiai koleramegbetegedés fordul közöttük elő, ami különleges
„intézkedéseket tesz szükségessé. A 61. hadosztályparancsnokság
„is — esti jelentéseiben — csapatainak pillanatnyi állapotát úgy
„ecseteli, főképen a m. kir. 16. honvédhegyidandárét, hogy az
„nagy veszteségei és a meg nem szűnő szívós harcok folytán
1

A 1*7. dandár kötelékébe (94. hadosztály) tartoztak.

„siralmas, a népfölkelő legénység hangulata nagyon nyomott és
„állandó támaszra szorul... A 14. hegyidandárná] az utóbbi helyi
„sikerek folytán az erkölcsi állapot emelkedett ugyan és a hang u l a t lelkes, de a létszám az óriási veszteségek folytán igen csekély.
„A badosztályparancsnokság a három utóbbi csatanap eredményeit
„így összegezi: Az ellenség nagy emberáldozatok árán állásait
„mégis közelebb tudta tolni a mi vonalainkhoz és minden látszat
„szerint újabb támadásokra fegyverkezik, úgyhogy a hadosztályparancsnokság fölfogását úgy kénytelen nyilvánítani, hogy a
„mostani viszonyok további fönnállása mellett új, friss erők beállítása szükséges.1'
„Este 10 óra 50 perekor kapok egy táviratot a hadsereg„parancsnokságtól, melyben hangsúlyozza, hogy: ,A további előnyomulás az Isonzóig még a Boog-csoport sikeres támadása
„esetén sem felel meg az itteni szándéknak. A magaslatok szegélyén
„megerődített állás (?) megtartása marad a föladat addig, míg az
„általános helyzet megengedi, hogy kitűzendő további célokra
„törekedjünk."1
„Ez nagy b a j ! . . . Itt a sziklás magaslatokon el fogunk
„vérezni, míg az Isonzo mögött a födött, rosszul megfigyelhető,
„puha terepen sok-sok ezer ember életét kímélhetnők meg!... Erre
„azt jelentem a hadseregnek, hogy főkép arra törekszem, hogy az
„eredeti első, egyedül elfogadható védelmi állást visszafoglaljam,
„mely a hegygerincen Sdraussinától keletre volt és onnét Peteano
„felé húzódott. Ezen vonalból megbízhatóan megakadályozhatók
„az ellenségnek a fennsík szegélye ellen vezetett támadásai a
„nélkül, hogy az ellenséges lövegtüztől állandóan oly nagy veszteségeink legyenek... Ami a ,megerődített állást'illeti a magaslat
„szegélyén, ki kell emelnem, hogy az igen szerény és az egyhónapos küzdelem alatt tökéletesen összerombolt lövészárkokból
„állott egy egyszerű drótakadállyal, amely most már nyomtalanul
„el van söpörve. Ennek általános vonala az ellenséges tüzérségnek
„a legjobb célt mutatta volt."
Arról értesülök, hogy a 17. hadosztályomhoz tartozó 43
ezred még egyelőre Karintiában marad, a 61-esek harmadik zászlóalja, 2 tábori ágyúsüteg és a 7. nehéz tarackos osztály két ütege
ide utaznak, de július 26-ika előtt alig érkezhetnek meg.
A görzi hídfőben a XVI. hadtest déli szárnya (58. hadosztály)
ma nehéz ellenséges tüzérségi tűzben állott.

A Monte Sabotino-alszakaszt az olasz 3. hadosztály (II. hadtest) egy ezrede két ízben megtámadta, de a 10. hegyidandár
mind a kétszer könnyen visszaverte a 18. hadosztály-tüzérség hathatós támogatása mellett, mely a támadásokat az Isonzo túlsó
partjáról oldalba és hátba lőtte. Annál súlyosabb volt a harc
Podgora A 240 dombon. Itt délután 3 és 5 óra között három
ízben támadtak az olaszok (11. hadosztály és V* 12. hadosztály, —
YI. hadtest —). Az 5. hegyidandár elkeseredett küzdelemben a
fölényes erejű támadást megállította. A Krn-hegységben a XY.
hadtest északi szárnyát (50. hadosztály) is támadták ma az olaszok
a Smogar, -G> 2163 és -C- 2077 magaslatokon.1 A támadást az 50.
hadosztály (30./IV., 58./IV. és az l./V. bosnyák zászlóalj) megállította ugyan, de a -Ó- 2163 magaslati állást csapataink elvesztették.
Megállapíttatott, hogy az olasz 3. hadsereg friss tartalékokat
kapott. Yersa—Frattara a 30. miliz-hadosztály, Corona—Moraro-ra
a 28. miliz-hadosztály, Turriaco—Pieris—Begliano-ra a 27. milizhadosztály érkezett. A 28. és 30. miliz-hadosztályt a XI. hadtest,
a 27. miliz-hadosztályt a VII. hadtest kötelékébe osztották. A
Görz előtt harcoló VI. hadtest (2. olasz hadsereg déli szárnya) is
kapott erősbítést; ennek kötelékébe — mint harmadik hadosztály —
a 29. miliz-hadosztály lépett.
ÖTÖDIK NAP. 3

Július 22.
„Fogoly olasz tisztek azt állítják, hogy midőn a 3. honvéd„ezred állását megtámadták, a lövegtüz elől lehúzódott honvédek
„közül — küzdelem nélkül — 1800-at elfogtak. Nem találtak
„ellenállásra. Elrendelem a vizsgálatot, bár azt hiszem, hogy rajta„ütésszerüleg lepték meg a tomboló lövegtűzben félig elkábult
„embereket. De a vizsgálat ki fog mindent deríteni... Különben
„az ezredet balsors üldözi, mert a háború kezdete óta minden
„hónapban új parancsnokot kapott"
„Az 57. hadosztály területén éjjel a helyzet általánosságban
„nem változott, csak a hadosztálytüzérségnek volt alkalma a szomszéd szakaszt támogatni. A 61. hadosztály az éjjel folyamán több
„ellenséges támadást vert vissza. Míg a 14. hegyidandár egy-egy
„gyengébb támadást — közepe és jobbszárnya ellen — könnyen
„visszavert, addig a 16. hoiwéd-hegyidandár éjjel 10 és 11 óra
„között Selznél hatalmas támadást utasított heves küzdelemben
„vissza, azután Vermegliano—Selz kiteijedésében nagy fölényű
1
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Lásd a 7. sz. mellékletként csatolt térképet.
Lásd a 14. sz. mellékletet.

„ellenséges erők indultak támadásra. Egész éjjel a leghevesebben,
„kétségbeesett elkeseredéssel folyt a tusa és az ellenségnek minden
„rohama visszaveretett. Az ellenség reggeli szürkületkor állásaiba
„a vasútnál ,visszaözönlöttl. A magyar 17. és 29. nép'ölkelőezre„deknek minden dicséreten fölül álló magatartása különösen kiemelendő, mert épen ezek a szakaszok a mult napok küzdelmeinben az ellenségnek számtalan támadásában és minden képzeletet
„fölülmúlóan heves lövegtűzben — hol a legnehezebb bombákkal
„verette az ellenség állásainkat —• aggasztóan súlyos veszteségeket
„szenvedtek. Ezen dandárnak rendkívüli hősiességét a délnyugati
„hadseregarcvonalparancsnokság ma éjjel táviratilag melegen elismerte."
„Die ung. Landsturmtruppen der k. ung. 16. LandsturmGebirgs-Brigade haben in diesen Kämpfen vor einem neuen Feind,
ihre alte Tüchtigkeit bewiesen, das durch Formierung als GebirgsBrigade ihnen entgegen gebrachte Vertrauen glänzend gerechtfertigt." Erzh. Eugen m. p. GO. (Op. 961./1 —5. sz.)
„Megfelelő — reggel 4 óráig tartó — tüzérségi előkészítés
„után, reggel 6 órakor Boog tábornok csoportjának északi szárnyán
„megkezdődött a támadás folytatása ós nemsokára föllángolt az
„elkeseredett küzdelem. A támadócsoport déli szárnya az ellenséges állásokba Sdraussinától keletre betört. A jobbszámynak is
„sikerült egy ideig terepet nyerni. A középen azonban az ellenség
„erős tartalékokat hozott előre és sokáig döntés nélkül elkeseredetten, a leghevesebben folyt a küzdelem, mely alatt a mi csapataink, — a Monte Fortinról tüzelő számos ütegtől — súlyosan
„szenvedtek. Ezen tüzérség lefogása a XVI. hadtest bőséges tüzérségi
„támogatása dacára sem sikerült. Ennélfogva mi megint súlyos
„veszteségeket szenvedtünk. Boog tábornok azonban a támadást
„föltétlenül célhoz akarta vezetni, mert a mostani helyzetben hosz„szasabban megmaradni ezen rettenetesen pusztító löveghatás miatt
„további óriási veszteségekre vezetett volna. (Op. 961/6—9. és 14. sz.)tt
Arra, hogy az ellenséget az Isonzo mögé visszavessük, nem
igen volt kilátás, mert a Sdraussina—San Martino-i országút mentén
és a Sdraussinától közvetlenül keletre fekvő gerincen az olaszok
a 21. hadosztályuk támogatására tegnap este a Va 22. és V2 20.
hadosztályon kívül ma a 28. miliz-hadosztály 139. és 140. ezredét
is Sdraussinára vonták, úgyhogy Boog tábornok 1 V2 hadosztálya
(93. hadosztály és 12. hegyidandár) 10 olasz ezreddel állott harcban.
A támadás délelőtt 7 óra 30 perckor meg is akadt.

„Délben Boroevic látogatott meg engem és kifejtette állásp o n t j á t , bogy a mostanig tartottakat továbbra is föltétlenül birtokomban kell tartanom. 0 a 20. honvédhadosztállyal nincsen
„megelégedve, mely már a Krnon ,teljesen csődöt mondott!'
„ ,Vollkommen versagt.' Közlöm vele, bogy a vizsgálatot már
„amúgyis elrendeltem. De kötelességem azt hangsúlyozni, hogy
„például a 17. honvédezred egyike az én legjobb ezredeimnek és
„kérem őt, hogy ne ítéljen elhamarkodva, mert balszerencséje a
„legjobb csapatnak is lehet. A 20. honvédhadosztály Dukla óta
„minden harcban fényesen bevált. A Krnon nem volt parancsnokságom alatt s nem tudom, mi történt, de azt sejtem, hogy az
„Alföld fiait — kik alpeueken sohasem voltak — síma^alpú
„cipőikkel fölkergették a legvadabb sziklahegyekre; és hogy ott
„eleinte nem bírt a helyzet ura lenni, arról a csapat igazán nem
„tehet. A vezetésnek okosabbnak kellene lennie, akkor nem történne
„ilyen baj. Boroevic nem ellenkezett, úgy látszik érveimre nem
„tudott felelni. Tréfára fordította azzal, hogyha én mondom — hogy
„jó —, akkor ő megnyugszik, hisz rajtam marad, ha baj lesz...
„ Vállalom ! . . . Miután mindent megbeszéltünk és alaposan meghágtunk, hamar étkeztünk és Boroevic Le Beau-val automobilon
„eltávozott távoli állomáshelyére."
„Richter ezredes, a 96. ezred parancsnoka egészen meggörnyedve, reszketve és támolyogva jön hozzám és jelenti, hogy
„ezredének ,elvesztését' akarja nekem elreferálni. Azt felelem neki,
„hogy az ő helye odakint van, ahol ezredének kis maradványai
„gyülekeznek, különben is ő a támadást egészen utasításommal
„ellenkezően csinálta, nem oldalba, ahogy elrendeltem volt, hanem
„arcba; bizonyos, hogy ez nagyban hozzájárult ezredének ,el vesztéséhez'. Most menjen ki, vagy ha beteg, jelentsen b e t e g e t ! . . *
„ 0 szótalanul elhagy, egy megtört aggastyán. Szegény ember,
„mennyire együtt érzek vele! . . . És mégsem tehettem mást!"
„Minthogy Nagy Pál tábornok az én fölszólításomra ,egész„ségi okokból' szabadságra megy, Lukachich tábornokot magamhoz
„rendelem és kifejtem előtte a 20. honvédhadosztály szomorú
„állapotát és helyzetét; azután megkérdezem, elég erősnek érzi-e
„magát arra, hogy azon csapatokat, melyek a Kárpátokban oly
„fényesen beváltak és most oly siralmasan tönkremennek, újból
„talpraállítsa ? . . . Kérdésemre igennel felel és minthogy Boroevic

„így kívánja, megbízom őt a hadosztály ideiglenes vezetésével,
„hangsúlyozva, hogy a csapatok jók, de a vezetés hibája folytán a
„3. honvédezrednél bajok voltak, a 17. honvédezred azonban
„fényesen és tökéletesen megállotta helyét és egy milliméternyit
„sem vesztett állásaiból, jóllehet nagyon súlyos támadásoknak
„kellett ellenállania."
Lukachich dandárát (2.hegyidandár) Panzenböck ezredes vette át.
„Reggel 7 óra 30 perc táján 6—7 friss bersaglieri zászlóalj
„tört előre a Sdraussinától északnyugatra fekvő erdőből (San
„Valentino kápolna) Monte San Michele felé és egy erőteljes ellenlökéssel Boog tábornok csoportjának közepét heves küzdelemben
„áttörte. 1 Szembevetett tartalékok az ellenségnek ezen részét déle l ő t t 10 óráig megállították ugyan, de csapataim nagyjában
„megint azon vonalba jutottak, melyből ma reggel a támadás folyt a t á s á t megkezdették."
Ezen vonal következő: Jobbszárny Peteanónál, azután
Peteanótól A 275 kúpra húzódó hegyorr — Monte San Michele
magaslat nyugati lejtője — San Martino 197 templom magaslat
— erdőcske a Sdraussina—San Martino-i műúton, balszárny Sdraussina vasúti megállótól közvetlen délre.
„Boog tábornok bevetette utolsó tartalékait és elrendelte
„ugyan, hogy egyelőre ezen állásokat föltétlenül tartsák, de leplezetlenül jelentette nekem, hogy az olaszok sokszoros fölénye, a
„küzdelemnek hevessége és a tüzérségi tömegeknek legvégsőkig
„fokozott hatása annyira hatványozta a mi csapataink harcképesbégének és erejének elhasználását, hogy a pillanatnyilag elfoglalt küzdelmi vonalak — hol nincs is födözék — további tar„tása mellett is a csapatoknak fölváltása és pihentetése mihamarébb
„szükséges, különben azzal kell számolnunk, hogy egy többé jóvá
„nem tehető áttörés következik be. Magától értetődőnek jelenti,
„hogy mindent elkövetnek, hogy a csapatokat a legmesszebbmenő
„állhatatosságra buzdítsák. (Op. 961/18., 22. sz.)"
„Ezen helyzet Sdraussina és Monte San Michele között tarthatatlanná válik. Ennélfogva délben elrendeltem, hogy Boog
„tábornok megfelelő tüzérségi előkészítés után — melyben hadtest„ tüzérségem is részt vesz a nehéz mozsarakkal — ismételje meg a
1

A bersaglieri zászlóaljak a Sessari-dandár kötelékébe tartoztak.
A dandár a 13. bersaglieri ezredből és a 8. és 11. bersaglieri kerékpáros
zászlóaljból állott. A sessari dandár a 25. miliz-hadosztályba volt beosztva.

„támadást a Sdraussinától keletre levő magaslati gerincre; annál
„is inkább, minthogy az ellenséghez közel jutva, csapataim a
„szörnyen gyilkos tűztől mentesítve lesznek. (Op. 961/25. sz.)"
„A 61. hadosztálynál a 16. honvédhegyidandárnak egész szakasza délelőtt az ellenségtől leghevesebb tüzérségi tűzzel el„árasztatván, újból erélyesen megtámadtatott. Az ellenséget délután
„12 óra 30 percig megint elkergettük. A Ó 89-nél és Redipugliánál
gyülekező ellenséget gránáttüzzel széjjelszórtuk. (Op. 961/45. sz.)
„A dandárnak csapatai azonban a szűnni nem akaró ellenséges
„lövegtüz miatt tovább is súlyos veszteségeket szenvedtek és a
„napok óta szakadatlanul folyó küzdelem annyira kimerítette őket,
„hogy a 61. hadosztályparancsnoktág azt jelenti: ,A csapatoknak
„további ellenállása most már kétséges!' (Op. 961/38. sz.) Ennek
„dacára délután 2 órakor a <> 45-nél és 4 órakor a kőbányánál
„újabb ellenséges támadásokat futamítottak meg az én oly rettenetesen próbára tett csapataim . . . Az 57. hadosztályt napközt
„sem támadta komolyan az ellenség. Ezen hadosztály tüzérsége
„közreműködött a 61. hadosztálynál az ellenséges támadások leverésében. Az én szakaszom északi szárnyán délután mindkét
.„félnél megállott a harc. Ester'elé Boog tábornok azt jelenti, hogy
„még ha a régi teljesen elpusztult állást el is foglaljuk, nem fog
„a védelmi helyzet sokkal javulni s a mostani létszám mellett és
„a csapatoknak teljes kimerültsége folytán a támadásnak biztos
„eredményét nem ígérheti föltétlenül. Ezen körülmények megfontolása után a támadás megismétlésétől egyelőre elállottam és a
„mostani vonalnak s legfőkép a Monte San Michelének minden
„körülmények közötti föltétlen megvédését, a teljesen összekevert
„kötelékek rendezését és új tartalékok kivonását rendeltem el.
„(Op. 961/48. sz) Hogy szükség esetén Boog tábornok csoportját
„támogathassam, a 61. hadosztálynak parancsot küldtem, hogy a
„14. hegyidandár alszakaszából egy zászlóaljat, ha lehet a 2. hegyindandártól is egyet a jobbszárnya mögött úgy csoportosítson, hogy
„azok szükség esetén a 46. ezrednél és az 1. honvédezrednél
„beavatkozhassanak a harcba. A 61. hadosztályparancsnokság erre
„azt jelentette, hogy a 101./II. 1 zászlóalj a 14. hegyidandár jobb
„szárnya mögött áll és két százada a (76./HI.) szomszéd alszakaszban
„már amúgy is harcba van vetve."
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A 2. hegyidandárhoz tartozik.

József főherceg: A világháború. II.

„Délután folyamán kaptam az értesítést, hogy hadtesttarta„ lékül új erősítések érkeznek. A 4. tiroli császárvadászezred törzse„ós két zászlóalja, valamint az I. országos lövészezred törzzsel és
„3 zászlóaljjal délutánig megérkeztek vasúton Nabrezinába s Bresto„ vicára meg Mohorinire irányíttattak. A XVI. hadtestnek rendelkezésére pedig az 59. hadosztály Biglia—Bukovica—Ranziano—
„Gradiscuttára érkezett."
A tegnapi és mai nehéz harcokban rendkívül súlyos veszteséget szenvedtünk. A 12. begyidandár, a 20. honvéd és a 93.
hadosztály összesen körülbelül 4.000 embert veszített. (A 12. hegyidandár egyedül 25 tisztet 1.289 embert veszített halottakban és
sebesültekben, 745 embert eltűntekben.) A 20. honvédhadosztály
már csak 1.200 lőfegyverrel rendelkezik.
Megállapíttatott, hogy az olasz 3. badseregparancsnokság a
VII., X. és XI. hadtestek hadosztályain (13, 14., 19., 20 , 21. és22. hadosztály) kívül már az erősbítésére beérkezett négy friss
miliz-hadosztály (25., 27., 28. és 30. hadosztály) egy részét is
harcbavetette.
A 25. és 30. miliz-hadosztály az olasz XIII. hadtestet alkotta. 1
A XV. hadtestnél ma különösebb esemény nem volt. A Krnhegységben és a tegnap elfoglalt-C-2163 sziklafennsíkon az ellenség állását kibővítette, ennek folytán az Isonzo-völgyéből (Karfreit)
az alpesi hegyvidékbe most már fedetten korlátlanul vonhat fel erőket.
Foglyok vallomásából meg is állapíttatott, hogy a Krnhegységben már a 3. és 4. alpini ezred 7 zászlóaljjal és 2 milizzászlóalj van állásban.
A XV. hadtest felhívta Rohr lovassági tábornokot, hogy a.
karintiai seregcsoportból toljon fel a 44. Landwehr-hadosztály
déli szárnyára (Duple pl.-Q-1931—-C~1764) friss csapatokat,
hogy az ellenséggel esetleg sikeresen szembeszállhasson.
A karintiai seregcsoportparancsnokság azonban kijelentette,
hogy a kérésnek eleget tenni nem tud, mivel az 5. hadsereg
megerősítésére már minden nélkülözhetőt leadott és a parancsnoksága alá tartozó csapatok épen hogy elegendők arra, hogy
föladatának — a jelenlegi állásokat megtartani — megfelelhessen.
A XV. hadtest parancsnoka, hogy északi szárnyát (50. hadosztály) a Krnon az ellenséges túlerővel szemben némiképen megtámassza, az ottani csoportnak (30./IV., 58./IV. és l./V. bosnyákzászlóalj) megerősítésére a magyar 37./IV. zászlóaljat — mely soha
életében havas hegységet még nem látott — fölküldötte a Pl. Lasce
sziklafennsíkra.
1
Le Beau tábornok hadseregvezérkari főnök naplója szerint. (IV. k ö t e t
1915 június 22.)

A XVI. hadtestnél sem történt ma semmi különös. Csend
volt a görzi hídfő előtt. Görz városát az olaszok repülőkkel
bombázták.
HATODIK NAP.

Július 23.
„Megint egy felhőtlen forró nyári nap, nagyon sápadt
„léggel és a távolban szürke párával. A tengert nem is látni és a
„pnskaporfüst sürü tömegekben fekszik mindenen, mint rossz álom„látomás. Az 5 napi küzdelmek rémségeitől elkábulva minden! . . .
„S ma is tovább tombol a förtelmes nagy csata és most, későn
„este, midőn e sorokat írom, nem ült el, nem enyhült."
„Boog tábornok csoportjánál a küzdelem egész éjjel hevesen
„tovább folyt és védőrségem egy pillanatnyi nyugalmat sem lelt.
„Fizikai állapotuk ennélfogva nagyon alászállott . . . Az arcvonalnak
„a Monte San Michele-i és San Martino-i része egész éjjel, a
„Sdraussina—San Martino-i úttól egészen Polazzótól keletre eső
„részig reggel 3 óra 30 perctől az ellenséges tüzérségnek minden
„öblű lövedékeivel a leghevesebben lövetett. Csakis a nagyon megnyomorított 93./l.-es zászlóaljat lehetett kivonni a tűzvonalból és
„Cotiöinél mint szakasztartalékot fölállítani. A kötelékeknek bár„milyen rendezése, úgymint az élelem odaszállítása, ivóvíz föl„ vitele, a menetalakzatok szándékolt beosztása a soha nem szünet e l ő gyalogsági- ós lövegtűz által legnagyobbrészt teljesen lehetetlenné vált. A műszaki erődítési munkálatok a védelmi állásban
„nem voltak teljesíthetők. Három gyengébb támadást intézett az
„ellenség a Sdraussina—San Martino-i úttól északkeletre, ezeket
„visszaverték derék csapataim. Szintúgy a -Q- 143 romtól kétoldalt
„megkísérelték az olaszok a mi állásainkhoz közelebb tolódni, amit
„gyalogsági és lövegtüz által megakadályoztunk. A 61. hadosztály
„alszakaszán a gyalogsági- és lövegtüz egész éjjel tartott. Reggel
„2 óra 30 perc és 3 óra 30 perc között az ellenség Selznél isméntelten erősebb áttörési kísérletet tett. Ezeket a hős 16. honvéd„hegyidandár újból fényesen visszaverte. Az 57. hadosztálynál
„aránylagos nyugalom volt. Egy ellenséges kormányozható léghajó
„éjjel Nabresinánál az első és második viaductra több bombát
„dobott le, ezek egy embert megöltek és kettőt súlyosan megsebesítettek. Anyagkár kevés van. (Op. 962/1—10. szám.) Miután
„az ellenséges repülők is azon tudatban, hogy nem tudom őket
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„leküzdeni — hiszen folytonos sürgetéseim dacára semmit sem
„kapok elhárításukra és én magam igen kezdetlegesen rögtönöztem
„tábori ágyúkat, rámpákra állítva azokat — minden nap meré„ szebbek lesznek, csapataimat és a vonatokat folytonosan bombázzák;
„újból a leghatározottabb hangon légi elhárító ágyúkat kérek,
„mert a tábori ágyúk rögtönzött szerkezetével eddig semmi ered„ményt nem tudtunk elérni, csak azt, hogy temérdek lőszer lövetett
„el hiába és az anyagot nagyon elhasználtuk."
„A délelőtt folyamán a hadseregparancsnokság által, a Wip„pach-völgybe érkezett 59. hadosztálynak 9. hegyidandára1 és a
„Prvaöinára érkezett 61./III. zászlóalj,2 rendelkezésemre bocsáttatott.
„En a XVI. hadtest révén utasítottam őket, hogy a sötétség
„beállta után Cotiéira érkezzenek, míg a dandárparancsnok azonnal
„siessen oda és a 93. hadosztályparancsnokság útján lépjen velem
„érintkezésbe."
Hrozny tábornoknak a 9. hegyidandár alkalmazására nézve
még a délelőtt folyamán kiadtam Op. 962/18. számú parancsomat,
melynek tartalmát a 20., 57., 61. és 93. hadosztályparancsnokokkal
is közöltem.
„Legközelebbi föladatul azt tűztem ki e dandár részére,
„hogyha az ellenség a Monte San Michele vidékén betörne, köteles
„azt ellentámadással visszavetni. Azon esetben azonban, ha erre
„nem kerülne a sor, a dandár holnap az esthomály beálltával
„fölváltja a Peteano ós Sdraussina—San Martino-i út között levő
„csapatokat. Kivétel a kerékpáros-zászlóalj (Schönner őrnagy) ós a
„93. hadosztálynak két legkevésbbé megviselt zászlóalja (a 17. és
„97. menetzászlóalj); ezek állásban maradnak és a 9. hegyidandár„ parancsnokság alá rendeltetnek. Ezen egész csoport fölötti
„parancsnokságot Peteanótól a Polazzo—Marcottini-i vonalig bezárólag, a fölváltás után (július 25. — reggeltől) Lukachich táborn o k r a ruházom."
„ A fölváltott részekből gyülekeztetendők: a 12. hegyid a n d á r csapatai, mint hadtesttartalék, Cotiőitól keletre; a 93.
„hadosztály csapatai a hadosztályparancsnoksággal együtt a Wip„pach mentén Pri-Stanti körül; a 20. honvédhadosztály csapatai
„Lokvicánál és attól északnyugatra; a 17. hadosztály csapatai
„Lokvicánál és attól délnyugatra; a 2. hegyidandár csapatai szin1
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Lásd: 13. számú mellékletet.
A 17. hadosztályhoz tartozik.

„tén az én kizárólagos rendelkezésemre Mikolinál. A hadosztály- és
„dandárparancsnokságok gondoskodjanak arról, hogy a készen álló
„menetalakzatok a megjelölt helyekre meneteljenek és a törzs„ csapatok megérkezése után azokba azonnal besoroltassanak, mert
„a csapatoknak oly nagyszámban való kivonása csak rövid időre
„történhetik meg, és a helyzet minden pillanatban megkövetelheti
„azonnali harcbavetésüket."
A közeljövőben a 16. honvéd-hegyidandárt is a 2. hegyidandárral akarom fölváltatni.
A holnap beérkező 7./1. nehéz taracknsüteg Rubbia—
Gabrije-grn. terében állásba megy, hogy állásaink előtt a fennsík
északnyugati lejtőit Sdraussina és Sagrado között hosszanto?za.
A 9. dandár hegyi ütegei tüzelőállást foglalnak Boschinitől
délre és délkeletre. A 9. hegyidandárnak még ma 5000 homokzsákot utalok ki, hogy minden embere egy darabot kapjon.
A 93. hadosztályparancsnokság bejelenti a 9. hegyidandár
által eszközlendő felváltás mikéntjét.
„A hajnali szürkületkor még egész arcvonalamon tovább„tartó lövegtüz délelőtt megint rendkívüli hevességet ért el. Ideg„roncsoló tüzfergeteg ez! . . A gyalogsági harc is délelőtt megint
„igen nagy mérveket öltött."
Délelőtt fölényes ellenség a Selz—Doberdo-i út mentén
nagy hevességgel támadva a 16. honvéd-hegyidandár közepét C - 8 8
magassági pont felé visszanyomta; a tartalékok a betörést -Ó- 45
és a kőbánya között elreteszelték.
„Délelőtt 10 órakor Winkler altábornagy jelenti nekem, hogy
„hadosztályánál a 87-es pólai menetzászlóalj,1 mely a selzi kőbánya
„közelében állott és épenséggel nem volt erősebb tűzben, mint a
„többiek, akik ezt kezdet óta hősiesen viselték, fehér kendők
„lengetése mellett az ellenségnek megadta magát és egyrészük
„visszaözönlik. A 16. honvéd-hegyidandárparancsnokság rájuk tüzeintetett és arról is gondoskodott, hogy ilyesmi ne forduljon többé
„elő. Intézkedett, hogy az ott benyomult ellenséget megállásra
„kényszerítsék . . . (Op. 962/15. szám.) Tényleg, déli 12 óra felé
„az ellenséges támadás megállíttatott és a veszély ezidőszerint el
„van hárítva. Minthogy azonban a borzasztó lövegtüz a tartalékokn a k előbbrevitelét teljesen lehetetlenné teszi, a parancsnokság
„— hogy a már amúgyis nagyon megritkult csapatokat minden
„fölösleges, azaz elkerülhető további veszteségektől megkímélje —
1

Eredetileg a 93. hadosztályhoz (185. dandár) tartozott.

„a betört ellenséget egy éjjeli támadással szándékozik az állásból
„kiverni." (Op. 962/21. szám.)
Ez éjjel meg is történt.
A 87-es menetzászlóaljnak szégyenletes magaviseletét — sajnos — csak tudomásul vehettem és a legszigorúbb vizsgálatot
rendeltem el és hogy azon embereket, kik árulást követtek el, a
csapat előtt statariális úton ki kell végezni.
„Délfelé az ellenség a Ó 92 nyúlványon Foglianótól keletre
„gépfegyverekkel befészkelődött. Attól tartok, nemsokára ágyúkat
„is fog oda vinni. A 61. hadosztályparancsnokság ugyanezen a
„nézeten kéri, hogy nehéz tüzérségem tisztítsa meg a magaslatot.
„Az állás közelsége és azon veszély miatt, melybe ezáltal saját
„csapataink kerülnének, nem lehetett ezt végrehajtani. Mindazoná l t a l a hadosztálytüzérség egy ellenséges ágyút a Ó 89-en nemSokára megsemmisített. (Op. 962/30. szám.) A 93. hadosztály
„ellen délután nem volt ellenséges gyalogsági támadás, csak a közel
„szembenfekvő osztagokkal 'olyt a heves tűzharc, melyben a
„tüzérség nagy erővel vett részt. Sajnos, nappal sem sikerült
„csapataimat a legszükségesebbekkel — még vízzel sem — ellátni,
„vagy kötelékeiket rendezni, mert a többnyire födözék nélküli
„terepen még a legcsekélyebb mozgást is koncentrikus kereszttűz
„alá veszi az ellenséges tüzérség. Estefelé az olasz nehéz tüzérség
„megint a Monte San Michelére, San Martinira összpontosította
„mindent megsemmisítő tüzét; ebben új ütegek és 30'5 és 38 cm-es
„lövegek is résztvesznek. Ezek úgy látszik hajóágyúk; óriási lövedékeik robbanása idegbontó; magas, igen nagy füstfellegeket
„csinálnak... A 61. hadosztálynál (14. hegyidandárnál) csatártűztől
„eltekintve aránylag csend v a n . . . Az én ágyús ütegeim egyike
„az ellenséges födözékeket a polazzói hegyháton megfésülte és a
„belőlük menekülő gyalogságot gyorstüzzel megsemmisítette. A 16.
„honvéd-liegyidandár egész délután nehéz ellenséges lövegtüz alatt
„állva nagyon szenved. A csapatok állapota a szakadatlanul tartó
„rendkívül súlyos küzdelmek és veszteségek által minden tekint e t b e n nagyon szenvedett, úgyannyira, hogy a 29. honvéd-nép„fölkelőgyalogezred parancsnoka, Fiebich-Ripke ezredes — ez
„sem tud magyarul egy kukkot sem — azt jelenti, hogy állásait
„egy erősebb ellenséges támadás esetére nem képes már megvédeni,
„ha nem kap friss csapatokat. (Op. 962/27., 28. és 43. sz.)"
„A 16. honvédhegyidandár

területén levő, összes csapatok

„új meiietalakzatokkal együtt csak 4.000 fegyverből állanak. A 87.
„menetzászlóaljtól — mely a -Ó- 45 útkanyarulat (Vermeglianótól
„délkeletre) és kőbánya között állott — 150 ember szökött át az
„ellenséghez; a többiek, kik visszamenekültek, fegyver és revolver„lövésekkel a műút két oldalán -C- 88-nál állíttattak meg. Az
„esedékes menetzászlóaljak mind itt vannak, de eddig nem volt
„alkalom őket besorolni, mert nem tudtam az arcvonalból eddig
„semmit sem kivonni. Remélem, nemsokára találok erre alkalmat.
„Kényszerítő okok nélkül semmiesetre sem akarom a menetalak„zatokat a tűzvonalban csapataikhoz beosztani. Ehhez ki kell őket
„vonnom és a legnagyobb nyugalomban kell azt végrehajtani, min„den riadalmat ezen időben lehetőleg el kell kerülni, különben
„hosszú időre elvesztik bátorságukat az emberek; ezt eléggé láttuk
„a 87-eseknél."
„Egyik 80"5 mozsaram a Monte Fortinon több telitalálatot
„ért el az ellenséges ütegekben és ott fölrobbantotta a lőszertelep e k e t is. Az óriási robbanás után minden irányban lehetett
„olaszokat menekülni látni."
„Perneczky tábornok jelentkezett nálam és egy magánkérése
„után előadta nekem, hogy az olaszok összes visszavert támadásaiknál
„irtózatosan nagy veszteségeket szenvedtek; a 46. ezredem elmondh a t a t l a n hősiességgel, minden dicséreten fölülálló csodás vitézs é g g e l küzd. Minden egyes harcos valódi h ő s . . . Egy sem panaszkodik, egy sem zúgolódik!... így ismertem én mindig az én
„szeretett 46-os bajtársaimat. Sajnos, már alig vanak 250-en, a
„többi mind elesett, vagy megsebesült. Amit a csehek az elfogott
„46-osokról híreszteltek, rosszakaratú mesének, utálatos rágalomnak
„bizonyult. Eleve tudtam, hogy legjobb esetben üres fecsegésnek
„minősíthetem."
„Miután már minden hatáskörömbe eső rendelkezést kiadtam,
„délután sebesültjeimhez mentem. Először San Dánielre, ahol mind e n t példás rendben találok. A kolerások — itt most csak 3
„van — jól vannak ellátva, tisztán vannak tartva és aránylag
„jószínben vannak... A sebesülteknél egy operációt nézek végig,
„mert szegény kért engem, hogy maradjak mellette e fájdalmas
„órában. A kis Bacsó János volt, ki minap a 101-esekhez vezetett.
„Nagy gránátszilánkot vettek ki bokájából. Derekasan kiállotta
„a nélkül, hogy elaltatták volna s alighogy a fájdalomnak leg-

„csekélyebb jelét adta volna, megköszönte, bogy könnyítettem rajta
„jelenlétemmel. Mind a 2.500 sebesültet meglátogattam. Oly sok
„nyomor és k í n . . . Siralmas tanyája a halálnak s oly keserves
„nekem, hogy képtelen vagyok segíteni... Az egyik arra kér r
„tegyem kezemet homlokára, akkor könnyebben hal meg; a másik
„magához akar húzni és folyton könyörög, bensőségesen melegen
„kér valamit, de hogy mit akar, azt nem képes a szegény sápadt,
„fonnyadó ajkaira hozni, nem bíija kimondani azt, amit oly nagyon
„kíván. Mellette egy világos szőke ifjú fekszik jobbra fölfelé kiford í t o t t megdermedő szemekkel, zihál és folyton lerántja a takarót
„magáról. Reménytelen eset, azt első pillantásra látom. Mellette
„reszketve elnyújtózik egy haldokló, és szörnyűséges bűz jön ki
„bugyborékolva sebeiből, míg reszketve elhúny szegény. Egy kis
„kendővel letakarják a viaszsárga arcot, midőn az üveges szemek
„lassan megint lejönnek helyükre. Itt egy ismerős arc! Tudom
„már! Meszlényi Bencének velencei kocsisa. 0 is megismer engem
„és örömmel beszél a viharkorbácsolta éjiéiről,midőn engem vadászatról
„hozott haza. Régmúlt szép idők fakuló emlékei ezek."
„Mélyen megindulva hagyom el e gyászos helyet..."
„Ronchiban az ellenség nagy erőket gyülekeztet. (27. miliz„hadosztály.) Néhány 30'5 mozsárbombát küldünk n e k i k . . . Mindig
„fülemben cseng a szegény haldokló szőke fiú könyörgő hangja,
„kinek fejét fúrta át a golyó."
Boroevic a harctérre érkezett 59. hadosztály másik dandárát
(18. hegyidandár) a XVI. hadtest rendelkezésére bocsátotta, azonkívül egy 10'4 cm-es messzehordó ágyúsüteget is beosztott oda,
kizárólagosan azon föladattal, hogy seregcsoportom jobbszárnyán
a Monte San Michele nyugati lejtőin oldalozó tűzzel uralkodjék.
Jelezték, hogy július 26-án a 7. számú nehéz tarackos ezred
is meg fog érkezni, 7./2. ütege a XVI. hadtesthez, 7./1. hozzám
fog beosztatni. Értesültem, hogy a hadseregfőparancsnokság hajlandó a 19. magyar népfölkelőhegyidandárt a délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság rendelkezésére bocsátani, ha beosztását az
5. hadseregparancsnokság kívánatosnak tartja. Bár hangsúlyozták,
hogy e magyar népfölkelők idáig csakis batárbiztosítási szolgálatot
teljesítettek és tűzben még nem voltak, Boroevié mégis kérte a
magyarok beosztását.1
így elrendeltetett, hogy a 19.népfölkelőhegyidandárOvöjaDragán
vasútból kirakodva Biglia —Bukovica—Ranziano terében gyülekezzék.
1
Lásd: A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság naplóját, 1915
július 23-ról. Op. 991C. sz.

Seregcsoportom a mai harcokban összesen 2.000 fő veszteséget szenvedett.
A XV. és XVI. hadtestnél ma említésre érdemes esemény
nem volt.
HETEDIK NAP.

Július 24.
„Éjféltől kezdve az összes tüzelő fegyvernemek őrületes lövöldözését látom és hallom s mindenféle színű megszámlálhatatlan
„világító rakéta szivárványszínben világítja meg az egész arcvonalat. Legvadabbnak a Vermeglianótól délre levő darabon látszik
„a harc. Úgy hiszem, hogy ott rendkívül súlyos, ide-oda hullámzó,
„késsel és szuronnyal vívott kézitusa is dúl. Hajnalban 2 óra 30
„perckor leírhatatlan hevességű gépfegyvertüzet hallok és a vílágító
„rakéták szikraesője a fennsík szegélye felé távolodik, a kőbánya
„felé!... Tehát az enyémek vannak fölényben! Azután megint a
„hajmeresztő ellenséges lövegtűz, őrültebben tombol mint valaha . . .
„Nemsokára már a jelentések is jönnek, melyeket itt sorban akarok
„összefoglalni:"
„A Boog-csoportnál az ellenség éjjel állásaink egyes részeire
„és a mögöttük levő gyülekezőhelyekre rendkívül heves tűzcsapásokat mért, melyek helyenként erős gyalogsági támadásokat
„előztek meg. így éjjel 12 óra 30 perckor élénk lövegtűz közben
„a Sdraussina-út két oldalán és a-Ó-197-en hevesen támadott az
„olasz. A mi csapataink az ellenséget vagy 80 lépésig engedték
„s azután oly gyilkos gyalogsági tűzzel árasztották el, hogy az
„menekülve rohant vissza állásaiba. Nagyon erős lövegtűz után
„2 óra 30 perckor a támadás megismételtetett és újból véresen
„visszaveretett. Ezen küzdelmekben az én részemen főkép a 17-es
„és 47-es menetzászlóaljak vettek részt. 1 A két visszavert támadás
„után heves gyalogsági és lövegtüzet adott le az ellenség, mely
„szakadatlanul tovább tart. Délelőtt 8 óra 30 perc óta a Monte
„San Michele megint nehéz lövegtűz alatt áll, mely a Monte
„Fortinról jön. Mindannak dacára, hogy az ellenség így folytonosan zavart, mégis sikerült az éjjel folyamán az én csoportom
„északi szárnyán csapataimat fölváltatni; éspedig a 3. honvéd„gyalogezredet,2 — mely már csak 240 fő — és a 4. honvéd„gyalogezredet,2 ezek San Grado di Merna, illetőleg Spacapani vidé1
2

A 93. hadosztály kötelékébe tartozik.
A 20. honvédhadosztály kötelékébe tartozik.

„kére mennek, ott menetalakzataikkal egyesülnek, fürödnek s
„azután Lokvicára tartalékba kerülnek. Ott a 3. honvédgyalogezred
„két zászlóaljba alakul bárom-három századdal. Ennek csak egy
„századosa és 3 tényleges alantas tisztje van, állománya 823
„fő lesz . . . A 4. honvédgyalogezred szintén két zászlóaljat alakít
„három-három századdal és kiegészítés után 1332 fő s így vala„mivel jobban áll."
Késő éjjel sikerült még a 17. honvédezredet is kivonni
a-Q-197-es kúpról; az ezred Lokvicára bevonult hadosztályához.
Az l-es honvédeket, minthogy ma már nem lehetett kivonni, majd
holnap váltják föl, úgyhogy július 25-én az egész 20. honvédhadosztály együtt lesz Lokvicánál és állományát ki fogja egészíteni.
„A cs. és kir. 156. és 157.1 Landsturm-zászlónljak Mavhinjére,
„a 96.2 ezrednek csekély maradványa San Martinóra, a 61,-é2 Sagrado„alszakaszba mennek, hol az ezrednek ottlevő részeivel és menet„alakzataival egyesülnek és egyelőre tartalékban maradnak."
„A 61. hadosztálynál az éj első része aránylag csendesen
„folyt le. Hajnalban 12 óra 30 perckor az ellenség a 16. honvéd„ hegyidandár ellen rendkívül heves lövegtüzet indított meg; 1 óra
„45 perckor a m. kir. 17. népfölkelőezred részei önszántukból
„rohamra indultak és kemény tusa után elfoglalták a reggel 4 óráig
„más csapatok által elvesztett állásainkat Selztől északra . . . A 14.
„hegyidandárnál ellenséges közeledési kísérletek az éj folyamán
„könnyen visszaverettek; egy erősebb ellenséges támadás is össze„ omlott tűzünkben . . . Reggeli 6 óráig azután itt nyugalom
„állott be. (Op. 9 6 3 / 1 — 1 0 . ÍZ.)"
„Az 57. hadosztály arcvonalán éjjel általános csatái-tüzelés
„volt, a hadosztálytüzérség támogatólag avatkozott bele a 16.
„honvédhegyidandár küzdelmébe . . . A ma éjjel Karintiából Kostan„jevicára érkezett 61./III. zászlóaljat a 17. hadosztályparancsnokság„hoz Lokvicára irányítottam azzal az utasítással, hogy ott két
„6 l-es menetszázaddal egyesíttessék és újraalakulása után mielőbb
„Lukachich tábornokhoz küldessék a 76./IH-as zászlóalj fölváltására." 3
A 20. honvédhadosztály kötelékébe tartozó utolsó honvédzászlóalj (17./I.) is megérkezett ma, melyet idáig Karintiában
visszatartottak. (Op. 963/16. sz.)
1

A 94. hadosztály kötelékébe (187. dandár) tartozik.
A 17. hadosztály kötelékébe tartozik. (33. dandár, Pacor ezredes.)
® Az 57. hadosztály kötelékébe tartozik. (2. hegyidandár, Panzenböck
ezredes.)
2

„A 61. hadosztálynál sikerült az ellenségnek a leghevesebb
„tüzérségi előkészítés után — melyet nehéz és legnehezebb lövegeivel hajtott végre — délelőtt 10 órakor, a ma éjjel a 17. magyar
„nép fölkelőezred által visszafoglalt állásokat a -Ó- 45 és a kőbánya
„között újból megszállania; ez alkalommal a leghősiesebb ellenmállás után e dicső ezred 50 embere fogságba esett. Az ellenség
„gyorsan megerősödött az elfoglalt állásban, egy ágyút és egy gépfegyvert épített ott be. A hadosztály tüzérség a betörési helyet
„azonnal tüz alá vette, a gyalogság ellentámadása azonban — a
„csapatok nagy kimerültsége miatt — az éjjelre halasztatott. (Op.
„963/14., 18., 20. sz.)..."
„Az ellenség a délelőtt folyamán megint a leghevesebb löveg„ tűzzel árasztotta el egész arcvonalamat, mely délfelé mindjobban
„fokozódott és még eddig nem is sejtett hevességig szökött föl.
„Más nevezetesebb esemény ma délelőtt n rn fordult elő."
„Azért, hogy egy — nem kizárt — áttörés esetére az ellens é g minél kevesebb teret nyerhessen, én a hadosztályparancsnokok
.„és Heinisch mérnökkari alezredes által egy második védelmi állásra
„előnyös vonalat kerestettem a terepben, mely a Monte San Michele
„további megtartása mellett — ez a görzi hídfő birtokára nézve
„úgyszólván a legfontosabb pont — általánosságban Marcottini—
„Crni hriben át a Doberdo-tótól nyugatra a Debeli vrhre húzódna."
„Hogy épen a mostani súlyos pillanatban, melyben a szakadatlanul továbbtartó, már egy hetes elkeseredett küzdelmek által,
„a legnagyobb aggodalmakra jogosító kimerültség vesz erőt hős
„csapataimon, ezen intézkedésemet ne értelmezzék szándékommal
„ ellenkező módon; különös nyomatékkal hangsúlyozom külön
„parancsban, hogy továbbra is remélem, hogy hőslelkű csapataim
„az első védelmi vonalat nem fogják az ellenségnek átengedni; a
„magasabb vezetésnek azonban szigorú kötelessége minden eshetőséggel számolni és arról gondoskodni, hogy semmiféle esemény
„meg ne lephesse, készületlenül ne találja... Minthogy a Monte
„San Michelén az első és második vonal összefut, az ottani hadosztályparancsnokra ruházom a munkák vezetésének kötelmét;
„magától értetődik, én mindent a helyszínén személyesen fogok
„ellenőrizni. A déli részt Heinisch alezredesre bíztam, hogy munkás„osztagaival építse ki ezen állást; a fősúly elsősorban akadályokra
„és kavernákra fektetendő."

A 2. és 3. állás (Valloné) kiépítésére Op. 963/23. sz. intézkedésemben következőket rendeltem el. (Kivonatosan.)1
Mindannak dacára, hogy meg vagyok győződve arról, miszerint
kiváló csapataim jelenlegi állásaikban rendületlenül ki fognak tartani, mégis szándékom — úgy mint a Kárpátokban tettem — egy
2. védelmi állást előkészíteni.
Hadosztályparancsnokaimmal együtt Heinisch műszaki alezredes
a védelmi vonalnak a terepen való fekvését szemrevette azon elvem
alapján, hogy az ellenségnek — ha erre kényszeríttetnénk — csak
csekély terepsáv engedtessék át és hogy a Monte San Michele
magaslat minden körülmények között birtokunkban maradva, a
görzi hídfőnek további védelmét biztosíthassuk.
Műszaki előadóm tervezetével egyetértek. A 2. védelmi állás
a Wippach torkolatától kiindulva Monte San Michele A 275-öt
magában foglalva a -ó- 111 — -ö- 116-on át Crni hrib — -Ó164 — Debeli vrh -Ó- 140 — uraló magaslaton át vezetve A
121-nél a jelenlegi állásunk déli szárnyába bekapcsolódik.
A 2. védelmi állás kulcspontja Monte San Michele A 275
mely műszakilag legerősebben erődítendő meg. Mivel az 1. és 2.
védelmi állás Monte San Michele A 275-ön összeesik, ott az erődítési munkálatokat a megszálló hadosztályparancsnokok vezetik.
Crni hrib -p- 164 és Debeli vrh -C- 140 között a 2-ik védelmi
állást Heinisch műszaki alezredes építi.
Elsősorban akadályok és tartalékok részére férőhelyek létesítendők. A lövészállásokat a gyalogság építi.
A 2. állás mögött a Vallonétól keletre fog épülni a Velloneállás, a 3. védelmi vonal.2
Azon eshetőséget szem előtt tartva, hogyha a Monte San
Michele A 275-öt minden várakozás ellenére az ellenségnek mégis
sikerülne elfoglalni, azt tervezem, hogy a Vallonétól nyugatra a
2. és 3. állás között egy közbeeső vonalat rendezek be.3
A folyamatban levő fölváltásokkal szoros kapcsolatban a
kötelékeknek alapos rendezését tervezem és egy új csoportosítást
is elrendelek, melyet fokozatosan e hó 29-ig kell majd végrehajtani. Erre ma Op. 963/15. számú parancsommal intézkedem.
1

Lásd a 10. sz. mellékletként csatolt térképet.
A Valloné védelmi vonal jobbszárnyával Raccoglianónál a W i p p a c h
kanyarulatára támaszkodva San Grado di Merna kolostor -Ó- 212 — Vizintini—
Paljkisce—Ferleti—Boneti — A 208 — -C- 175 — < > 235 — Jamiano —
-Ó- 31 — Flondar — -Q- 14 ", — -Q- 199 vonalon á t vezet és Duinónál a
tengerparton végződik.
3
A közbeeső védelmi állást Gabrije-grn.—Brestovec A 209 — -Q110 — Marcottini-vonalban g o n d o l o m ; a jobbszárnyon Pri Ötantinál a 8-ik
védelmi vonalba, a balszárnyon Örni hrib Ó 164 dombon csatlakoznék a.
2. védelmi vonalba.
3

Új csoportosítás:
A 20.honvédhadosztály W ippach-tól Sdraussina — San Martino-i
útig bezárólag,
a 17. hadosztály a 20. honvédhadosztályon túl a Polazzótól
közvetlenül délre levő mélységi vonalig,
a 61. hadosztály Polazzótól a -C- 70-ig (Selztől keletre),
az 57. hadosztály a 61. hadosztályhoz csatlakozva, attól
keletre és délkeletre.
Az átcsoportosításra nézve elrendelem:
Lukachich tábornok az állománykiegészítés után honvédezredeivel a sdraussinai alszakaszban levő 46-osokat — kik 26
nap óta állanak küzdelemben — és a 6l-eseket váltja föl, azok
bevonulnak a 17. hadosztályhoz; és menetalakzataik fölvétele után
megint felváltják a honvédeket.
Ennek megtörténte után Lukachich tábornok, kinek a kerékpáros zászlóalj továbbra is alárendelve marad, átveszi Wippachtorkolattól a Sdraussina—San Martino-i úton túlig terjedő alszakaszt;
míg a 17. hadosztály ettől délre egészen a mélységi vonalig közvetlenül Polazzótól délre.
A Polazzo terében és Monte Cosich -Q- 113-on fölváltott 61.
hadosztálybeli csapatok bevonulnak hadosztályukhoz.
Az 57. hadosztály parancsnoksága a Monte Cosich <> 113
átvétele végett a 61. hadosztályparancsnoksággal állapodjék meg.
Amint a 20. honvéd-, 17., 61. és 57. hadosztályok az új
csoportosítást végrehajtották, a 9. hegyidandár1 a 20. honvédhadosztályból kiválik és mint hadtesttartalék Oppacchiasella—
Lokvicára megy. A 61. hadosztályparancsnokság a Mikolin gyülekező 2. hegyidandárral a 16. honvédhegyidandárt fölváltja, mely
utóbbi hadtesttartalékom lesz Mikolin.
A 61. hadosztálynál levő idegen zászlóaljak a 2. hegyidandárhoz
vonulnak be. Az 57. hadosztály tartalékát Jamianótól északnyugatra
helyezi el, hogy szükség esetén a 61. hadosztály keleti szárnyát
támogathassa.
A 12. hegyidandár Cotiéi —, a 93. hadosztály Pri Stanti —
körül fog gyülekezni.
A 93. hadosztály a nála levő Landsturm-zászlóaljakat" dandárjukhoz (187.3) vonultatja be. Továbbá kiadtam az egyes alszakaszparancsnokoknak a nekik alárendelt tüzéralakulatok hadrendjét és
intézkedtem a szükse'ges átcsoportosításra vonatkozólag, hogy a gyalogság új átcsoportosítását befejezzem. Ugyanekkor a XVI. hadtesttel
egyetértésben egy új tüzérségi csoportot állítok föl Mostböck ezredes
parancsnoksága alatt Gabrije-gornie — Rubia—Savogna körül; ennek
főföladata a német 13 cm-es ágyúüteggel, a mi 15 cm-es parti1
2
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ágyúnkkal, 15./6. számú 12 em-es messzehordó ágyúsüteggel, egy
tábori ágyús — és 7./1. számú nehéz tarackos üteggel az Isonzovonalát Boschini és Sagrado között hosszantozni és a Peteano —
Sdraussina között befészkelt ellenséges tüzérséget leküzdeni. Ha
Lukachich tábornok szakaszában a helyzet megengedi, ezen lövegcsoport támogatja a görzi hídfőt harcaiban. (Op. 963/19. szám.l
„A 93. hadosztálynál az északi szárny, a közép és a mögöttes
„terep délután is heves nehéz ellenséges tüz alatt állott. Hadtesttüzérségem néhány lövege a -6- 96 és Monte Fortin A 115 kúpok
„között álló két ellenséges nehéz mozsarat elhallgattatta. (Op.
,963/36. szám.)"
„Délelőtt 11 óra felé az ellenség a Monte San Michelét
„megtámadta, de véresen visszaveretett. A 61. hadosztálynál délután
„a 14. hegyi dandár az ellenség nehéz tüzérségének hatása alatt
„nagyon szenvedett. Ezidőszerint az ellenség tevékenysége csekély.
„A 16. honvéd-hegyidandár körletében délelőtt a kőbányától északra
„betört ellenség a mi tüzérségünk által jelentős veszteségeket
„szenvedett és miután az ott újonan beépített lövegét megsemmisítettük, részben visszavetettük. (Op. 963/65. szám.)"
„Délután 7 óra 15 perckor az egész Polazzo—Monte dei
„sei Busi arcvonal ellen egy nagy erőkkel vitt ellenséges támadás
„indult meg. Az ellenségnek sikerült heves lökésével helyenként
„állásainkba betörnie. Két óra hosszat tartó dühöngő küzdelem
„után a 14. hegyidandár az ellenséget mindenütt visszavetette, ezután
„megint a rettenetes lövegtüz zúdult szegény csapataimra és este
„11 órakor egy újabb erős támadás, mely ugyancsak visszaveretett.
„Az ellenség mind a két támadásnál óriási veszteségeket szenvedett
„az állásban a hullák és sebesültek százai, előtte pedig ezrei hevernek.
„Sajnos, az én derék csapataim is nagyon szenvedtek . . . Az 57. hadosztálynál a délután nagyjában nyugodtan telt el. A tüzérség a
„szomszéd hadosztályt támogatta az ellenség elkergetésében, ki
„ Vermegliano és Selz között állásainkba betört, és Arisnál a gyülekező
„ellenségre lőtt. Az olasz most is nehéz Lidit-gránátokkal lő; ezek
„rettenetes erkölcsi hatást gyakorolnak óriási robbanásuk által . . .
„A visszavert ellenséges támadások után a még életben maradt
„olaszok kétségbeesett kiabálását lehet hallani, amint zászlóalj-,
„század- és szakasz-parancsnokaikat, nevüket kiáltozva, keresték."
„Egy csendesebb pillanatban meglátogattam szegény sebesültjeimet Kostanjevicán, hogy segítsek sajtuk amennyire tőlem telik."

„Sötét zivatarfellegekkel közeledik az est! Mint egy óriási
„henger hömpölyög a viharterhes nehéz barna felhő felénk, körülötte
„fekete az ég. Pislogva cikáznak a villámok a lenyugvó naptól
„hátulról átsugárzott, sűrű, sárgán világító nagy függöny mögött,
„mely gyorsan közeledve hűsen leheli . . . . Mögötte tombol a dühös
„lövegharc. Az ítéletidő vad erővel tör ki, a vihar a goromba esőt
„mintha lepedők hullanának, majdnem vízszintesen korbácsolja tova.
„Folyton villámlik és elvakítva, szemeimet le kell hunynom. A dörgés
„szörnyen gurul és mégis hallom a tüzérség súlyos küzdelmét
„zengve dörömbölni . . . . Elemi erővel tombol a vad vihar és a
„még sokkal vadabb csata és oly sötét az éjjel, mint a sír, csak
„a villámok rángó fénye világítja meg vakítóan . . . Még soká
„dörög s fehér villámok vájják ki a szemet. Pokoli a gyalogsági
„tűz és őrülten berregnek a gépfegyverek s villognak a sűrűn
„hulló gránátlövedékek s a lövegek lángot okádó szája. Elet-halál
„küzdelem folyik m e g i n t . . . Az olaszok már régen nem az óvatosan
„tapogató ellenségek többé. A legnagyobb eréllyel támadnak s
„mindannyiszor éles pengével folyik a viadal, úgy mint a legelkeseredettebb kézitusákban volt az oroszokkal A küzdelem helyét
„pedig hullák és sebesültek födik nagy sokaságban
Egy fehéren
„világító villám cikázik lángolva — és még soká látom a csatatérnek
„halványodó tükörképét piros és fehér szegélyekkel, füstfödte,
„párolgó táját a hullamezőkkel, a hullahegyekkel, melyek hetek
„óta növekszenek és el nem temetve szörnyűséges bűzzel fojtogatják
„az egész fennsíkot."
Este 9 órakor Peteano és Polazzo között a védelmi állásom
első vonalában csoportosításom következő:
a) Horzny tábornok.
Peteano és -6- 197 között a 9. hegyidandár a fölváltást végrehajtotta. Jobbszárnyon Peteanónál Schönner őrnagy a kerékpáros
zászlóaljjal; középen Monte San Michele A 275-öt Mettelet őrnagy
három zászlóaljjal (84./IV., 74./III. és 97-es menetzászlóalj)1 megszállotta, balszárnyon Matzek alezredes a Sdraussina—San Martino-i
országút két oldalán és a -Q- 297 kúpon a 49./I1I., 12./IV. és a 17-es
menetzászlóalj;1 87./IV. zászlóalj tartalék Cotiéinél.
b) Pacor ezredes.
-Q- 197 és Polazzo -Ó- 111 taligaút között éspedig -Ó- 197-től a
143-as romig terjedő alszakaszban Teus ezredes parancsnoksága alatt
1
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a 46. és 61. ezred 3—3 századával,1 a 76./III. és 70./II. zászlóalj 2 1 — 1
századával (összesen 8 század); a 143-as rom ós a Polazzo <|> 111
taligaút között Heller őrnagy parancsnoksága alatt a 61. ezred két
zászlóalja1 ós a 76./II. zászlóalj három százada2 (összesen 5 század);
Reviczky alezredes parancsnoksága alatt a 46. és 61. ezred1 5 százada
-Ó- l l l - n é l és -Ö- 197 mögött az 1. honvédezred3 tartalék. Hrozny
tábornok és Pacor ezredes alszakasza Lukachich tábornok alatt áll.
A 16. honvédhegyidandárnál a 17. népfölkelőezredet a
2. hegyidandár 101./II., AJV. bosnyák és 2. bosnyák menetzászlóalj1
fölváltotta. A 17. népfölkelőezred Mikolinál mint szakasztartalék
gyülekezett. Különben a 61. és 57. hadosztály csoportosításában
lényeges változás nem történt.
A július 29-re tervezett átcsoportosítást csak részben lehetett
végrehajtani, mert az ellenség még a következő hat napon át is
ernyedetlenül folytatta fölényes erőkkel támadását, másrészt Boroevió
is beleavatkozva, az annyira letört ós megtizedelt 20. honvédhadosztályt
nem tartotta képesnek arra, hogy az állás kulcspontját, a Monte San
Michele A 275-öt meg tudja védelmezni.
Az 5. hadseregparancsnokság intézkedése szerint a seregcsoportomba tartozó egységek (17., 20., 57., 93. hadosztály és 16.
honvéd-hegyidandár) Xll-es menetalakulatait Reifenberg — St. Daniel
terébe küldték előre, hogy a csapatokat kiegészíthesem.5
A XV. hadtest északi szárnyán Krn hegységben egész napon
csatártüz. Délután 5 órakor kitört viharban az ellenség egy meglepő támadást kísérelt meg, mely azonban kudarccal végződött.
A XVI. hadtestnél az ellenséges nehéz tüzérség a Podgora,
Oslavija, Pevma-i alszakaszunkat és Görz városát bombázta. A 18.
hadosztály alszakaszában az ellenség Plavánál a-Ó-383-on levő
állásunkat aláaknázni törekszik.
Különben úgy a XV., mint a XVI. hadtestnél nyugalom van.
NYOLCADIK NAP.

Július 25.
„Egész éjjel a nyitott ablaknál állok, pihenésről szó sem
„lehet. Leírhatatlan harcizaj reng. A lövegek tüze borzasztó . . .
„szakadatlan dörgés az. Mintha óriási dobok seregét vernék egyezerre. Nem is lehet az egyes lövéseket megkülönböztetni. E mellett
1
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„a dühös gyalogsági tűznek bugyborékolása, a megszámlálhatatlan
„sokaságú gépfegyver vad nevetése. Látom a lövések villogását,
„a világító pisztolyok állandó csillaghullását, mely a rettenetes
„csatateret folyton váltakozón megvilágítja. Megrázó e vad vihar„ dúlta éjjel, hol szélvész, zivatar a csatával dühöngve kétségbejesett dulakodásban egyesülve, harsogva egymást túlordítják. És nincs
„jelentés, mert a telefonvezetékekből állandóan araszos szikrák
„szóródnak csattogva."
„Ma éjjelre elrendeltem volt, hogy legelcsigázottabb csapat a i m , amennyire a körülmények megengedik, kivonassanak a tűzvonalból, hogy ki lehessen azokat egészíteni és hacsak lehet,
„pihenjenek és végre rendes fölváltási formát kezdhessünk meg . . .
„A helyett, hogy lanyhulna, csak fokozódik a hallatlan hevességű
„ellenséges lövegtűz. Valóban csak a legnagyobb csodálattal gondolhatok szeretett csapataimra, melyek födözék nélkül vannak
„kitéve ezen borzalmas acéláradatnak."
„A röviddel éjfél előtt végrehajtott ellenséges támadás dacára,
„mely a Monte San Michele ellen irányult, s a mi állásainkra és a
„San Martino—Marcottini meg Devetaki mögötti terepre csinált
„szakadatlan tüzérségi rajtaütések dacára, a 93. hadosztály és a 20.
„honvédhadosztály zömének, valamint a 12. hegyidandárnak fölváltása az intézkedés értelmében végrehajtatott. A kerékpáros„zászlóalj és a 93. hadosztály két menetzászlóalja (17. és 97.)
„egyelőre a 9. hegyidandár 1 támogatására az állásban maradt.
„A 93. hadosztály többi része reggelig Pri-Stantinál, a 20. honvédhadosztály Lokvicánál gyülekezett, míg a 12. hegyidandár Cotiéitól
„északra és délre csoportosult és mint hadtesttartalék ottmaradt.
„Lukachich tábornok reggel 5 órakor átvette a parancsnokságot
„a Wippach-torkolat Polazzo-szakaszán. A 61. hadosztálynál a nagy
„veszteségeket szenvedett, elcsigázott 17. magyar népfölkelőezred,
„amely oly nagyszerűen fényes teljesítményeket mutatott föl, a 2.
„hegyidandár kötelékébe tartozó 101/11. (békéscsabai), a 4/V.
„bosnyák zászlóaljakkal és a 2. bosnyák menetzászlóaljjal2 váltatott
„föl, és Mikolira került mint csoporttartalék. Ennek a dicső ezred„nek erkölcsi állapota a rendkívül nagy strapák és veszteségek
„dacára még mindig csodálatosan jó . . . (Op. 964/12. sz.)"
1
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• „A 61. hadosztálynak harckörletét az ellenség egész éjjel
i,erős lövegtűz alatt tartotta. Hajnalban az olasz nehéz tüzérség
„heves tüzelést kezdett a Monte dei sei Busi és a O-143-as rom
„körlete ellen . . . Míg az ellenség a 14. hegyidandár arcvonala
„előtt a két éjjeli támadás után visszamaradt sebesültjeit próbálja
„elvitetni, addig ott aránylagos nyugalom van. (Op. 964/1. sz.)>
•„ Az 57. hadosztálynál éjjel valamivel csekélyebb harci tevékenység
„volt, inkább csak csatározás és váltakozó erejű lövegtűz. A Bresto„vicánál és, Mohorininél mint hadseregtartalék álló 4. tiroli
„császárvadászezred és I. országos lövészezred1 parancsnokait utasítottam, hogy az onnét netn messze levő Selon az 57. hadosztály parancsnokánál tájékozódjanak. Megparancsoltam, hogy
„írásban kapják meg a legjellegzetesebb,és az eddigi küzdelmeknél
„itt a fennsíkon mutatkozó jelenségek megszívlelendő leírását."
„Hatalmasan fokozott lövegtűz mellett nemsokára Pacor
„ezredes alszakasza előtt a" (y- 197-től nyugatra és északnyugatra
„nagy ellenséges gyalogsági erők gyülekezését jelentik. Állásunk e
„magaslaton a legnehezebb öblű, rendkívül heves ellenséges löveg„tüz alatt állott Santa Maria Maddalena és Bruma temploma
^irányából, úgyannyira, hogy Lukachich tábornok a hadtesttüzérség
-„segítségét kérte, hogy ezt az ütegeket le tudja fogni. Röviddel
„délelőtt. 11 óra előtt egy tüzérfölderítőtől jelentés érkezett, hogy
„a mi gyalogságunk (Teus ezredes és Matzek alezredes csoportja)
„a rQ 197-ről és attól északra a Sdraussina—San Martino-i országút
^mindkét oldalán a rendkívül heves ellenséges lövegtűz miatt
„visszament. . . Lukachich tábornok, akinek telefonösszeköttetése
„azzal a csoporttal a hatalmas olasz lövegtüzben elpusztult, először
„e jelentések helyességét állapította meg és elrendelte; hogyha
„tényleg megfelel a valóságnak, — a visszament osztagokat esetleg
„kis tartalékok bevetésével megint előre kell vinni. Erősebb
„csoporttal végrehajtott ellentámadás nappal az itteni lövegtüzben
„úgyis kilátástalan . . . Ekkor a XVI. hadtesthez tartozó görzi 58.
„hadosztályparancsnokságtól és ugyanonnét a Hummel nehéz tüzér„csoporttól kapok e'rtesítést, hogy a Monte San Michele — .•Ö• 197
„vonalától északnyugatra, főképen Sdraussina közelében, erős olasz
.gyalogsági tömegek állanak, ami azt a benyomást kelti, mintha
„az ellenség a Monte San Michele és San Martino között áttörést
1
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„készítene elő. Az 58. hadosztály tüze oda irányíttatott. A Hummeltüzércsoport ezt még azzal egészíti ki, hogy a 20. honvédhad„ osztálynak egyetlen egy lövege sem lő ezekre a gyalogsági tömegekre. Azonnal fölhívom Lukachich tábornok figyelmét erre és
„fölszólítom őt — azon esetre — ha a megfigyelés helyes volna,
„vonja felelősségre a tüzérparancsnokot, ki ezt elmulasztotta kihasználni. Röviddel déli 12 óra után Lukachich tábornoktól érkezett
„jelentésből megerősítést nyert az, hogy csapataink a Sdraussina—
„San Martino-i országút mentén az utóbbi falu felé meghátráltak,
„inkább csak a 9. hegyidandárnak 12./IY-es zászlóalja, az úttól
„keletre csapataink még kitartanak. Amint most utólag kiderült,
„Hrozny tábornok csoportjának 1 balszámya és pedig a 49./III., 12. IV.
„zászlóalj és 17-es (közös) menetzászlóalj2 a pokoli lövetés folytán
„még a délelőtt folyamán a San Martino magasságába ment vissza,
„Ezek igen nagy veszteségeket szenvedtek; különösen a 49. III.
„zászlóalj. A Monte San Michele és a hozzá jobbra csatlakozó
„állásaink erősen meg vannak szállva és még szilárdan tartjuk
„kezünkben. Az úttól délre álló csoportunk3 parancsnoka, Pacor
„ezredes jelenti, hogy a <y 197-es magaslaton még nem mutatkoztak az olaszok, annak biztosítására ő járőröket küldött ki és
„a tartalékot a 61. gyalogezred északi szárnya mögé tolta el. Az
„egész arcvonalrész egészen föl Peteanóig egy percnyi szünet
„nélkül a legborzasztóbb ellenséges dobolótűz alatt áll. Akár egy
„működő tűzhányó. Azon rettenetes érzés gyötör engem, hogy teljesen lehetetlen ott élő lénynek megmaradnia; ott mindennek,
„még a kopár sziklának is meg kell semmisülnie. Ma reggel óta
„az ellenséges lövegtűz változatlanul heves, minden elképzelhetőt
„fölülmúlva, szörnyűséges. A födözékeket régen elsöpörte a retten e t e s lövedékáradat és csodálatraméltó csapataim ebben a mind e n t megsemmisítő tűzben — csupasz sziklán fekve — kitartanak."
„Ilyen borzasztó előkészítés után az ellenség 11 óra 30 perc„kor a 61. hadosztálynál a 14. hegyidandár ellen megismétli támadásait és vagy 1.000 lépés szélességű darabon elfoglalja állásunkat
„Polazzótól keletre egészen a Monte dei sei Busiig, minthogy a nagy
„veszteségeket elkerülendő, állásunk igen gyéren volt megszállva."
1
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„Grossmann ezredes dandárparancsnok (14. hegyidandár)
„csapataival a nélkül, hogy a hadosztály tartalékot igénybe venné —
„délig súlyos küzdelemben a hadtesttüzérség segítségével az ellens é g e t visszaveti és összes állásait újra visszafoglalja . . . Saját
„szememmel láttam csapataim hátramorzsolódását, ép úgy, mint a
„fényes sikerkoronázta ellentámadásokat."
„Déli 12 órakor az ellenség nagy erőket tol el a Ó 92 és
„-Q- 143-as rom felé. Egész arcvonalam előtt mindig nagyobb
„tömegekkel tolja magát hozzám közelebb és közelebb; kétségtele„nül világos az a szándéka, hogy kíméletet nem ismerő döntő
„csapást akar rám mérni, hogy Doberdo-fennsíkját — oly elkeseredett tusák után — végre kierőszakolja tőlem. Azt hiszem, nemsokára általános támadást fog csinálni . . . Oly gyorsan, ahogy
„azt a kevésre lefogyott lőszerem megengedi, a gyülekező ellens é g e t — többnyire igen nagy hatással — lövetem. Csodálom,
„hogy kopott lövegeim ilyesmit egyáltalában kibírnak."
„A 16. honvéd-hegyidandárnál az ellenséges lövegtűz épen
„olyan hallatlanul erős volt, főképen a Yermegliano-i védelmi szakasz
„ellen. Az olasz röviddel dél előtt itt is nagy erőkkel erélyesen
„támadott."
„Az 57. hadosztálynál az ellenség főképen a Hermada A 323 —
„Medeazza környékét lőtte. Az érkező jelentésekből délig azt a
„benyomást nyerem, hogy az ellenség nép fölkelő-(miliz-) hadosztályán
„kívül még további tetemes erősbítéseket vont magához és a legnagyobb tűzgyorsaságig fokozott egész, nagy túlerejű tüzérségének
„órák hosszat tartó előkészítése után egész arcvonalam ellen egy
„tömegtámadás várható. Ezekkel a kilátásokkal szemben az én
„csapataim helyzetét nagyjában következőképen vázolhatom."
„Az első vonalban küzdő zászlóaljak a nagy veszteségek
„folytán ijesztően megritkultak. A harcosok az egy hét óta tartó
„állandó súlyos küzdelmek, a rájuk zúduló hallatlan erejű lövegtűz
„által — az éjjeli pihenés, élelem és víz teljes híján — részben
„már tökéletesen ki vannak merülve. Csak a 9. hegyidandár csapatai
„frissek még, de nem szokták még meg ennek a szakadatlanul
„legnagyobb hevességgel ellenük irányuló ellenséges lövegtűznek
„erkölcsi benyomásait. A 20. honvédhadosztály 3., 4. és 17. ezredei
„az éjjeli fölváltás után fölveszik kiegészítéseiket és így ma már
„nem lehet újból harcbalépésükkel számolni . . . És ezeknek föltétlen

„szükségük van egy kis nyugalomra. A következő tartalékok álla„nak rendelkezésemre: a 12. hegyidandár körülbelül 1.620 fegyverrel Coticinél; azután körülbelül két zászlóalj a 2. hegyidandárból, legföljebb 1000 fegyverrel, és a székesfehérvári 17.
„népfölkelőezred 1.460 fegyverrel; miután menetszázadait már besorolta, ez Mikolinál áll. Mind e két csoport csak ma éjjel vonatott
„ki a tűzvonalból, nagy szükségük volna legalább némi kis pihenésre
„és üdülésre. A 93. hadosztálytól még két zászlóalj van a 61. hadosztálynál alkalmazva, két zászlóalj pedig még visszamaradt a 9.
„hegyidandárnál; ami ezen felül van, körülbelül 900 fegyver Pri„Stantinál áll... Nem vagyok képes az ellenséges tüzérség leteperő
„hatása 1 ellen legalább némileg egyenrangú erővel fellépni, hiszen
„számszerint is olyan fölényben vannak lövegei, hogy én elenyészően
„csekély tüzérségemmel alig tehetek ellene valamit. Épen ma
„terjesztettem föl a hadseregparancsnokságnak egy kimutatást az
„én összes lövegeimről és abban eleve is kiemeltem, hogy már a
„parancsnokság átvételekor — még mielőtt a második nagy csata
„megkezdődött volna, mely e hó 18-a óta dühöng a doberdói fenn„sík birtokáért — az itt talált és átvett tüzérségi anyag részben
„megrongált, részben hasznavehetetlen állapotban, vagy legalább is
„csak kis teljesítményekre képesen állott rendelkezésemre. Ezáltal
„még sokkal hátrányosabb lett a mi helyzetünk, azaz a torzarány
„nagyban fokozódott lövegeink rossz állapota által."
„Olaszország hónapokkal később lépett a háborúba, sokkal
„alaposabban készült arra elő, mint mi és csak egy kis harctéren
„küzd egész erejével. így bizonyosan nincs hiánya semmiben, elhasz„nált anyagát is azonnal képes kicserélni, ami, sajnos minálunk
„nem lehetséges... Az ágyúcsöveknek, — melyek már amúgyis
„soha nem sejtett teljesítményeket mutatnak föl — mindennapi
„rendkívüli nagy igénybevétele a furatokat erősen kikoptatta már
„és a lövegtalpakat meglazította, hogy pontosságuk erősen befolyá„soltatik, szórásuk igen nagy. Ehhez járul még az, amit egy elfogott
„olasz tiszt mondott, hogy a sok egyáltalán nem robbanó lövedéken
„kívül, lövedékeink között igen gyakoriak a kővel és homokkal
„töltött srapnellek. Hogyha tehát a nagyban csökkent pontossággal
1
Az ellenségnek kb. 200 könnyű és 150 nehéz ütege lövi szakaszomat,
ami több m i n t 800 löveget jelent az én 236 lövegemmel szemben. De hány
ütegét nem t u d t u k mindeddig fölfödözni ? . . .

„szemben a batást kell kiegyenlítenem, és egyáltalán még törekedh e t ü n k erre; azt csakis a lőszerfogyasztás tetemes fokozásával érhetem
„el, ba egyáltalán lehetséges. Ha nagyon keveset számítok, olasz
„részről legalább is tízszer annyi löveglövés adatik le arcvonalamra,
„mint amennyit én teljes erőmegfeszítéssel leadni képes vagyok.
„Meggyőződésem szerint ennél is sokkal roszabb az arány. En, ha
„igen sokat számítok, naponta 10.000 löveglövést tehetek. Ez a
„különben igen tekintélyes lőszermennyiség a pillanatnyi követel„mények között igen kevésnek nevezhető. Mindennek fölsorolása
„után kértem a hadseregfőparancsnokságtól lőszeradagolásomnak
„fölemelését tüzérségem részére, főképen a nehéz lövegekét."
„ Az ellenség továbbra is a leghevesebben tüzelt állásaimra.
„Délután 2 óra 45 perckor vettem Lukachich tábornok jelentését,
„hogy a San Martinónál álló 87./IV.-es zászlóalj1 a végletekig heves
„olasz lövegtüz miatt kelet felé visszahúzódott. Lukachich tábornok
„beavatkozott és megparancsolta a zászlóaljnak, hogy ne hátrafelé,
„hanem előre térjen ki a lövegtüz elől és gyülekezzék csoportonk é n t San Martino és a -C> 197 között a dolinákban. Szándék ezt
„a magaslatot az estalkony beálltával újra elfoglalni. Az ellenség
„sem szállotta eddig meg a -C- 197-es magaslatot, mert a mi
„tüzérségünk összpontosított tüze alatt áll. Ha csapataink a legkisebb kísérletet is megteszik, hogy ezen magaslathoz közeledjenek,
„az olasz tüzérség teljesen elárasztja azt lövedékeivel. Az ezen
„magaslatról délre álló 33. dandár (17. hadosztály) jobbszárnyán
„röviddel délutáni öt óra után az ellenséges lövegtüztől nagyon megtépázott, 34-es és 76./2-es menetszázadok — (sajnos, legyőzhetetlen kényszerűség folytán harcba kellett őket vetni, minthogy
„más tartalék már nem volt) — egy meglepő ellenséges támadásnál,
„hősies ellenállás közben, körülfogatva kénytelenek voltak magukat
„megadni... Pacor ezredes, kinek dandára több ellenséges előtörést
„ vert vissza, jobbszárnyának védelmére ugyanott bevetette alszakasz„tartalékát, míg Lukachich tábornok a 61./III-as zászlóaljat és a
„4. honvédgyalogezredet Lokvicáról a -Ó- 11 l-es felé, Marcottinitől
„északra indította, hogy a betört ellenség további előnyomulását
„lehetőleg megakadályozza... A 61. hadosztálynál röviddel dél„után az ellenség hevesen támadott és Redipuglia szakaszán állásainkba behatolt. Délután itt iszonyú tusa hullámzott ide-oda, mely
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59. hadosztály 9. hegyidandár kötelékébe tartozik.

„csak este juttatott elvesztett állásaink birtokába... A l6.1ionvéd„ hegyidandár egy — délben megkezdett — erős ellenséges támadást
„szintén kemény küzdelemben visszautasított és visszafoglalta
„ez alkalommal az eredeti állásokat, kivéve egy kis darabot a ;-Ó„45-nél, melynek visszaszerzése éjjelre tüzetett ki."
„Különösen nehéz heves ellenséges lövegtűz irányult a Ver„meglianótól keletre eső védelmi szakaszra. A helység szegélyén
„erős ellenséges csoportosulások voltak észleibetők, ezeket tüzérségem tűz alá vette... Az 57. hadosztálynál délután csak csatározás és ellenséges lövegtüz volt."
„Délután 4 őra 15 perckor a hadseregparancsnokságtól
„parancsot kapok, hogy a hadseregtartalékot (a 4. tiroli császár„ vadász-ezred és az I. országos lövészezred1) még ma irányítsam
„Gabrije-grnra... Megparancsolom az 57. hadosztályparancsnoknak,
„utasítsa a két Brestovicán, illetve Mohorinin táborozó ezredet,
„hogy ma a sötétség beálltával, csoportonként Selo, Nova Yas,
„Oppacchia sella, Lokvicán át meneteltesse, úgyhogy teljes sötétben
.„érkezzenek Gabrije—gorniére; egyben értesítettem Lukachich
„tábornokot az elrendelt eltolásról. Délután 5 óra 40 perckor
„kiegészítő utasítást kapok, hogy a Gabrije—gorniére eltolt tart a l é k a VII. hadtestparancsnokságnak: ,A legvégső esetre a Monte
„San Michele föltétlen megtartására átutaltatik, de semmi esetre
„sem szabad azt fölváltás céljából a tűzvonalban alkalmazni! (Op.
„„964/29. sz.)"
„Délután 6 órakor a XVI. hadtest minden fölszólítás nélkül
„a Ranzianón levő 26-os tábori vadászzászlóaljat (18. hegyidandár)5
„bocsátja rendelkezésemre azzal a megjegyzéssel, hogy ez a zászlóalj
„újonnan van fölállítva, hadilétszámon van, de még nem állott
„tűzben... En ezt az oly bajtársias és nem remélt, de annál hasznosabb támogatást köszönettel vettem és kértem a XYI. hadtest„parancsokságot, hogy a 26. vadászzászlóaljat szintén Gabrije-grnra
„irányítsa, ahol Lukachich tábornoknak rendeltem alá és csak legvégső esetre engedem meg fölhasználását. (Op. 964/35. sz.)"
„Este 7 órakor meleg de komoly szóval fordultam csapataiméhoz, hogy őket az éjjel bekövetkezendő küzdelmekre búzdítsam.
„E rendeletem (Op. 964/41. sz.) szószerint következőképen hangzik:"
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8. hadosztály kötelékébe tartozik.
59. hadosztály kötelékébe tartozik.

s;

„Bár tegnap a jelek arra mutattak, hogy az ellenség nagy
„támadása összeomlásban van, ma a harc hevessége új lendületet
„nyert. Helyzetünk súlyos, a küzdelem veszteségteljes; mindazoná l t a l tudatában vagyunk annak, hogy az ellenség még súlyosabb
„veszteségeket szenvedett, mint mi, és erkölcsi ereje nagyon csök„kenhetett, mert célját, hogy a Karszt-fennsíkot elfoglalja, minden
„erejének latbavetésével sem tudja elérni. Helyzetünket különösen
„az teszi súlyossá, hogy az első vonalban küzdő csapatainkat
„nehezen tudjuk fölváltani, mindazonáltal, hacsak lehet, arra kell
„törekedni, hogy csapatainkat legalább zászlóaljanként, vagy századonként rövid időre a harcból kivonva némi pihenéshez juttassuk."
„Tudomására adom a 20. (honvéd), 61., 17. és 57. hadosztálynak és a 9. hegyidandár parancsnokának, hogy a tiroli vadás z o k és lövészek öt zászlóalja ma a sötétség beálltával hadtesttartalékként Cotiőire és Mikolire érkeznek, melyeket azonban a
„hadseregparancsnokság határozott parancsára fölváltásokra alkal„mázni nem szabad."
„Ezenfelül a XVI. hadtest parancsnoka rendelkezésemre bocsá„totta az újonnan alakult, hadiállományon levő 26. tábori vadász„ zászlóalj at, mely azonban idáig még nem harcolt. E zászlóalj
„ Gabrije-gornién van s fölhatalmazom Lukachich tábornokot, hogy
„szükség esetén a zászlóaljat alkalmazhassa."
„Hitem az, hogy ezen erővel az ellenség támadásával siker e s e n dacolhatok. Ne higyje azonban senki, hogy az ellenség
„szívósságának és kitartásának nincsenek határai. Nekünk erősebb
„ idegeinknek kell lenni, mint az olaszoknak; ki kell tartanunk!" . . . .
„A befutó jelentésekből azt következtetem, hogy a kiadott
„parancsok dacára a tüzérség nem támogatja kellőképen a küzdő
„gyalogságot. Követelem, hogy a tüzérségi tüzet irányító parancsnokok és a tüzérségi megfigyelő közegek akként exponálják
„magukat, mint a gyalogság és ha kell, fel is áldozzák magukat
„a nagy cél érdekében."
„A tüzérségi tűzvezető közegek kétszeres-háromszoros telefon„vezetékkel biztosítsák az összeköttetést; ha ez sem látszik elegendőnek, kábeleket kell ásni a földbe. E tekintetben fölhívom a
„hadosztályparancsnokokat, hogy legerélyesebben avatkozzanak be
„ott, ahol szükséges."
„Megkívánom, hogy úgy a hadosztályparancsnokságok, mint a

„védelmi szakaszparancsnokságok és a tüzércsoportparancsnokságok
„a helyzetről éjjel-nappal folytonosan tájékoztassanak."
„Szem előtt kell tartani a nagy célt, hogy a Karszt-fennsíkot
„minden ellenséges támadással szemben megvédelmezzük és ha az
„ellenség állásainkba mégis betörne, onnan ki kell őt taszítanunk."
„Ha gyávaság jeleit vennék észre parancsnokaim, felhatal„mazom őket, hogy felelősségemre a legkíméletlenebb eszközökhöz
„nyúljanak."
„Lukachich tábornoktól és a 61. hadosztálytól pontos helyzetJelentést követeltem be, hogy az éjjelre világos áttekintést nyerjek
„és hogy számot vethessek magammal, mennyiben lesz a tartalékok
„pótlására szükségem."
„Este 9 óra 15 perckor a 61. hadosztályparancsnokság szó„szerint a következőket jelenti: ,A 14. hegyidandár jelenti: Az
„ellenség támad! Jobbszámyával a Monte dei sei Busit. Ezt az
„ottani parancsnok kijelentése szerint nem lehet tartani. A magaslat
„nehéz ellenséges tűz alatt áll. Foglyok azt vallják, hogy este két
„új ezred érkezett és támadni fog. Ma éjjel állítólag további 8
„ezred érkezik. Saját csapataink kimerülve, ellenállás erősbítés nél„kül lehetetlennek látszik, rettenetes veszteségek, már csak 3
„gyenge század a szakaszom tartaléka. Ha az ellenség előtörést
„hajt végre, a hegyidandár kénytelen — irány Marcottini —
„visszavonulni. Az ellenség állítólag a -Ó- 197-et Sdraussinától
„délre elérte. A 14. hegyidandár támogatásra szólíttatott föl, ezt
„nem tudja megadni. Selz védelmi szakasza szintén nem áll jól.
„Grossmann ezredes1 utasíttatott, hogy állását a legszívósabban
„védelmezze. A hadosztály összes tartalékai rendelkezésre bocsátt a t t a k az ellentámadás végrehajtására. A 16. honvéd-hegyidandár
„saját védelmi szakaszának biztos megtartására való tekintettel,
„minden nélkülözhető erőivel a 14. hegyidandár küzdelmébe tartoz i k beavatkozni.' "
„ Este 10 óráig hadtestemnek helyzetéről a következőképen
„ vagyok tájékoztatva: a 9. hegyidandárnál az ellenséges lövegtűz egy
„időre megszűnt. Délelőtt folyamán'a Sdraussina—San Martino-i út
r két oldalán az ellenség fölényes támadása a karszt-terepen kellő
„harctapasztalattal nem rendelkező 9. hegyidandár csapatait San
„Martino felé visszaszorította, minek folytán a tőle délre levő al1

14. hegyidandár parancsnoka.

„szakaszunk jobbszárnyán Teus ezredesnél ellenséges osztagok
„betörtek, miért is Pacor ezredes csoportjának jobbszárnyát kényt e l e n volt visszakanyarítani. Hrozny tábornok tartalékát (8 7./IV.
„zászlóalj) harcbavetette s visszafoglalta a -Ó- 197 magaslatot."
„Pacor ezredes csoportjánál, a 33. dandárnál 1 az ellenség
„behatolt állásunkba, de tartalékaink latbavetésével nemsokára
„megint visszaszoríttatott. így a <> 197 ,állítólag' megint a mi
„birtokunkban van. Ezen hírnek megerősítése eddig nem volt lehetséges, mert az ellenséges lövegtűz megsemmisítette telefonháló„zatunkat."
„Lukachich tábornok hozzájárulásommal a 9. hegyidandár és
„a 33. dandár között támadt résbe a 12. hegyidandár egy részét
„tolta be és a helyzetet ott ezzel rendbe hozta. Estig a -Q- 197
„és Monte San Michele A 275 közötti szakaszban régi állásaink
„így újból birtokunkba kerültek."
„Pacor ezredes az esthomály beállta után az 1. honvédezredet
„ás a 76./III. zászlóaljat állásából kivonta, melyek helyét az állo„mányát már kiegészített 4. honvédezred és a 61./III. zászlóalj
„elfoglalta."
„Lukachich tábornok egyetlen tartaléka ezidőben a friss
„26. vadászzászlóalj volt, melyet a XVI. hadtest parancsnoka a
„rendelkezésére bocsátott 18. hegyidandártól utalt át."
„A 61. hadosztálynál a helyzet és a viszonyok aggasztóak;
„a Monte dei sei Busi az ellenség kezében van, szintúgy az attól
-„északra eső részen arcvonalunk egy kilométer szélességben s vagy
„500 lépés mélyen be van horpasztva. A 14. hegyidandár csapatai
„a legnehezebb lövegek tüze alatt nagyon meg vannak rázkódtatva,
„a dandártartalékok mind föl vannak használva, a hadosztályparancsnokságnak mindent beleértve már csak legfeljebb 3.500
„fegyveres ember áll rendelkezésére. Ezek a 14. hegyidandár„ parancsnokságnak rendeltettek alá egy ellentámadás végrehajtás á r a ; e mellett a hadosztályparancsnokság engem fölkért, hogy
• „az ellenségnek Dobbiánál álló nehéz tüzérségét, mely minden
„támadást a leghathatósabban képes leküzdeni, ,a szomszéd hadosztályok rendelkezésére álló összes ütegeivel és az én hadtesttüzérségemmel fogjam le . . . A . 61. hadosztály parancsnokságának
„véleménye szerint azon esetben, ha a hír valónak bizonyul, hogy
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17. hadosztály kötelékébe tartozik.

„10 friss olasz ezred — azt hiszem és remélem, hogy a 10 ezredet
„10 zászlóaljra szállíthatom le — (ez régi tapasztalataimon alapuló
„kizárólagosan egyéni sejtelmem) fog a küzdelembe beavatkozni,
„akkor az ellentámadás teljesen kimerült csapatainkkal nem fog
„tartós eredményre vezetni; ezen esetben legalább is négy kipihent
„új zászlóaljra volna szükség, hogy a 14. hegyidandár védelmi
„szakaszát eredményesen lehessen tartani."
„Habár estig az volt a szándékom, hogy az öt tiroli zászlónaljat két ezredbe alakítva Coticinél és Mikolinál készenlétbe
„helyezem (Op. 9(34/41. sz.), hogy az esetleges ellenséges betörés
„iránya szerint ellentámadásra indíthassam, az este 10 órakor vett
„jelentésekből a 61. hadosztály nagyon válságos helyzetét látva
„meggyőződtem arról, hogy ez további halasztást nem tűr. Ennélf o g v a este 10 óra 15 perckor a 3.000 fegyveres ember és 17
„gépfegyver erejű I. országos lövészezredet, melynek valamivel 10
„órá után kellett volna Selót elhagyva Nova Vas felé továbbmenetelnie, a 61. hadosztályparancsnokságnak bocsátottam rendelkezésére, hogy az ellentámadást végrehajthassa; azon meghagyással, hogy az ezredet, ha az ellenséget már visszalökte,
„lehetőleg messsze hátra vonja vissza mint tartalékot és semminesetre se használja föl az első vonal állandó megszállására. A tiroli
„császárvadász-ezredet saját rendelkezésemre tartva fönn, az Oppa„cchiasella-tól északra fekvő -Ö-187 kereszthez irányítottamésazezredparancsnoknak meghagytam, hogy a Lok vicán székelő Lukachich
„tábornok által állandóan tájékoztassa magát a helyzetről. (Op.
,„964/54. sz.) Végül fölhatalmaztam Lukachich tábornokot, hogy
„föltétlen szükség esetére a 12. hegyidandárt föladatának végrehajtására magához vonhatja."
„A két ezrednek menetindításakor sajnálatos tévedés folytán
„a délután kiadott parancs közvetítésénél, késés állott be annyira,
„hogy az ezredek csak sötét éjjel indultak a helyett, hogy ezen
„időben már elérték volna menetcéljukat. Ez olyan körülmény volt,
„mely a 14. hegyidandár ellentámadását igen hátrányosan befolyásolta."
„Ugyanis éjjel a 61. hadosztálynál a Polazzo-Monte dei sei
„Busi szakaszban következők történtek: A Karszt-fennsík párkányán
„a Monte dei sei Busi A 118— -Ó- 89, továbbá a -O- 45 országút
„környéke az ellenség kezében volt. Hogy az ellenség itt tartósan

„meg ne vethesse a lábát, hamarosan le kellett őt a fennsíkról
„taszítani. Az egységes ellentámadásra a 61. hadosztály parancsn o k a elrendelte, hogy a 17. magyar népfölkelőezred és a 42./IV.
„zászlóalj1 a Monte dei sei Busi A 118-at, a 101./II.,2 4./5. bosnyák
„és a u. bosnyák menetzászlóalj3 a -6- 45 útkanyarulatot támadja
„meg. A támadásnak nyomatékot adandó, az I. országos lövészezred
„az ellentámadást mint általános tartalék fogja követni. Ez azonban
„— mint már említettem, sajnálatos félreértés következtében — nem
„érkezett idejében meg és így az ellentámadás csak részben járt
„sikerrel. Az ezred élzászlóaljával csak hajnalban ért a kijelölt kiindulási helyzetbe. Nappal az ellenséges tüzérség pusztító tüze miatt
„előnyomulása már nem volt megengedhető, így a hadosztályparancsn o k az ezredet a -C- 111-nél és Mikolinál megállította."
A 14. hegyidandár éjjel az ellentámadást az országos lövészezred nélkül hajtotta végre és bár a Monte dei sei Busit elfoglalta,
a -Q- 89 — Redipuglia közötti szakasz — továbbra is az ellenség
kezében maradt. Virradatkor az olasz nehéz tüzérség a legnagyobb
hevességgel bombázni kezdette a Monte dei sei Busit. A hadosztályparancsnok kénytelen volt a 14. hegyidandár csapatainak megtámasztására az országos lövészezrednek a-Ó-111-nél álló zömét
előbbrevonni, hogy egy ellenséges előtörésnél kéznél legyen.
Hadosztálytartalékként az ezred IV2 zászlóalja Mikolinál maradt.
így a szépen tervezett ellentámadás füstbe ment!
Az olaszok ma az eddig ismert hadosztályaikon kívül friss
csapatokat is vetettek harcba. A 3. olasz hadsereg megerősítésére az
1. hadsereg következő egységeket tolta el az Alsó-Isonzóra.
A Peschieráról előrevont 31. miliz-hadosztály élezrede már
résztvett a mai harcban; e hadosztály többi ezredei, valamint a
Padova önálló miliz-dandár (a Garda-tó vidékéről) csak augusztus
1-én érkeznek a harctérre
Megállapíttatott, hogy a 25. miliz-hadosztály Macerata-dandára,
mely július 20—30 ig terjedő időben Palmanovanál gyülekezett,
ma a Monte dei sei Busin harcolt.
A 3. olasz hadsereg 11 1A hadosztályt, 4 bersaglieri és
8 kerékpáros-zászlóaljat kitevő erőre növekedett.
A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság utasította Rohr
lovassági tábornokot, hogy a 17. hadosztályhoz tartozó 61. ezred
utolsó zászlóalját is irányítsa a Karszt-fennsíkra. Ez július 28-ára
volt várható.
1
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3

6. hegyidandárhoz tartozik.
2. hegyidandárhoz tartozik.
185. dandárhoz tartozik.

é

A 19. magyar népfölkelő hegyidandárnak ma már megérkezett
zászlóaljai holnap Biglián, Bukovicán, Ranzianón fognak gyülekezni.1
A XV. hadtest északi szárnyán az ellenség a 2. Isonzo-csata
alatt a Krn magashegységben még egyszer utolszor próbált állásainkba
betörni.
Tüzérségi előkészítés után délelőtt 11 óra 45 perckor a -Ó2163 sziklafennsíkon az olaszok kb. 3—4 zászlóaljjal megtámadták
az 50. hadosztályunk északi szárnyát és drótakadályainkig jutottak,
de 30./IV. és 53./IV. zászlóaljunk a támadást ellenlökéssel visszaverte. Foglyok bemondása szerint a Modena-dandár (a 41. ezred
Mrzli vrh, a 42. olasz ezred Sleme) áll 50. hadosztályunkkal szemben.
Ez a Karfreit városkában székelő 8. hadosztály kötelékéke tartozik.
A 4. alpini ezred a -Ó- 2163 sziklafennsíkot, a 3. alpini ezred Krn—
Vrata sziklagerincet tartja megszállva a44.Landwehr-hadosztályunkkal
szemben (Rohr karintiai seregcsoport déli szárnya).
A IV. olasz hadtestnek ez volt az utolsó ténykedése a 2. Isonzocsatában.
Az ellenség a XVI. hadtestünk déli szárnyán alárendelt erővel
csak egyes komolytalan előretöréseket próbált.
Wurm táborszernagy úgy hiszi, hogy az olasz VI. hadtest
kimerült s további támadást nem tart valószínűnek. Föltűnő az olasz
VI. hadtest passzív viselkedése, midőn szomszédságában a 3. hadsereg
minden erejét megfeszíti a Karszt-fennsík elfoglalására.
KILENCEDIK NAP. 3

Július 2fí.
„Tegnap és majd az egész mai éjjelen át a cseresznyefánál
„vagy ablakomnál állottam, és láttam a kínnal teljes kétségbeesett
„viaskodást. Ezrek estek el s én egy tűz- és füsttengert láttam;
„csak halált, meg pusztulást, s úgyszólván nem vettem észre, hogy
„körülöttünk fület repesztően robbantak az ellenség bombái s nagy
„srapnellek jöttek süvöltve hozzánk . . . Csak hűséges hőseimet
„láttam, ha a füsttől egyáltalán lehetett valamit látni, — még soha
„nem volt szorongattatásban, még soha nem voltakat teljesíteni és
„szenvedni
Szörnyűségesek e rémnapok! .... Doberdo, téged
„vérrel írlak be a világtörténelembe, szent hősvérrel, melyben szívem
„is megdermed, mely azonban örök időkre világítani fog!
„S a te nevedet, oh sivár sziklatáj, mindig félénk tisztelettel fogják
1

Lásd : Le Beau tábornok hadseregvezérkari főnök naplóját, V. kötet
1915 július 25.
2
Lásd a 16. sz. mellékletet.

„kiejteni. Doberdo, szeretett hőseimnek temetője, lelkinyugalmamnak
„sötét sírja, mily rettenetes vagy!
"
„Megint legkevesebb 6 0 % veszteségeim vannak "
„A ma éjjeli eseményeket a következőkben foglalhatom össze:"
„Lukachich tábornok szakaszában a gyalogsági és lövegtűz
„változó erővel tartott. Peteano—Monte San Michele területén
„két ellenséges támadás utasíttatott tűzzel vissza. Az estefelé el„elvesztett -C- 197 magaslat tényleg újra elkeseredett, legsúlyosabb
„tusában hősies csapataim által visszafoglaltatott, úgyhogy védelmi
„szakaszom jobbszárnyán az eredeti küzdelmi vonalak egyelőre
„teljes egészükben helyreállíttattak. Pacor ezredes csoportja éjjel
„több igen erélyes, merészen vitt és nagy erőkkel végrehajtott
„támadást vert vissza, ami a tervbevett csapatfölváltásokat nagyon
„késleltette . . . Mindannak dacára a 61. gyalogezred, az 1. honvéd„ gyalogezred hajnal has adtáig lassacskán kivonatott az arcvonalból
„és pótoltatott, de a szürkület után bekövetkezett igen heves ellenséges lövegtűz miatt már nem tudott hátrább menetelni és így
„kényszerülve volt egész nap elől, a-Ó- 111-nél tartalékhelyzetben
„megmaradni."
A 6l-esek helyébe a 4. honvédgyalogezred, az l-es honvédek
helyébea 17. honvédezred jön Pacor csoportjához. (Op. 965/1., 2. szám.)
„A 26. vadászzászlóalj egyelőre Cotiőinél maradt a 12. hegyindandár zöme mellett, szintén mint hadosztály tartalék."
„61. hadosztály: A 14. hegyidandárnál lejátszódott eseményekb ő l a megszakadt telefonösszeköttetések miatt egyelőre semmi
„pontosabbat nem tudhattam meg, csak az északra levő szomszéd
„(Pacor ezredes) csoport jelentette, hogy a hajnali 2 óra felé megkezdődött nagyon heves küzdelem a Monte dei sei Busin reggeli
„4 óra után ellanyhult. Csak a délelőtt folyamán tudódott lassacskán
„ki, hogy a 14. hegyidandárnak az éj folyamán sikerült igen
„változatos, kétségbeesett küzdelmekben eredeti állásainak legnagyobb részét visszafoglalnia s az ellenséget innét kidobni. Csak
„a közép maradt egyelőre 800—1.000 lépés szélességben még az
„olaszok kezében. Itt 200 — 3.00 lépés távolban behorpasztva fekszik
„tűzvonalam, csatársoraim. A 14. hegyidandár csapatai azonban a
„több napi szakadatlan kemény harcok után teljesen ki vannak
„merülve. A 16. honvéd-hegyidandár jobbszárnya újból elfoglalta
„a Monte dei sei Busit, balszárnya azonban Yermeglianónál az

„ellenségnek szörnyen pusztító gépfegyver- és gyalogsági tüzében —
„közvetlenül az ellenséges állás előtt — összeomlott. Az itt rohamozó
„két zászlóalj 50—60% veszteséget szenvedett. (Op. 967/3., 10 sz.)
„Egy erre bekövetkezett ellenséges támadás a kőbánya ellen Selztől
„északra véresen vissza vettetett. A 17. nép fölkelőezred és a 42./IV-es
„zászlóalj a végrehajtott ellentámadás után megint kivonatott a
„tűzvonalból Marcottinitől nyugatra mint hadosztálytartalék állít„tátott f ö l . . . AzI. országos lövészezred, mely, mint már följegyeztem,
„egy félreértés folytán elkésve érkezett rendeltetési helyére, egyelőre
„csak egy zászlóaljjal vett részt az ellentámadásban, a többi tartalékban maradt. Az ezrednek parancs értelmében a végrehajtott
„támadás után vissza kell menetelnie Oppacchiasellára."
„Az ellenségnek Villa Vicentina táján levő nehéz tüzérsége,
„mely a Crni hrib vidékét szakadatlanul elárasztotta gránátjaival és
„már igen nagy károkat okozott, túlságosan nagy távolsága miatt
„egy ütegem által sem érhető el!
Az 57. hadosztály, melyet
„nem támadott meg az ellenség, tüzérségével működött közre a
„61. hadosztály ellentámadásainak előkészítésénél és végrehajtásáénál . . . "
„Hajnalhasadta óta egész arcvonalamon tetemesen fokozódik
„a küzdelem hevessége. Az ellenséges lövegtüz mind erősödve,
„még soha nem észlelt erővel vereti állásaimat. Lukachich tüzérségének tüzét először a Sdraussinától közvetlen északra összegyűlt
„nagy ellenséges tömegekre összpontosította és midőn azok reggel
„6 óra 30 perckor támadásra indultak a Monte San Michele ellen,
„gyalogságommal együttesen menekülésre kényszerítette. Erre mindenf é l e öblű ellenséges lövegek leghevesebb tüze zúdult San Martino—
„Monte San Michelére és mögéje egészen Cotiéiig. A Valloné
„északi kijáratát és az attól északkeletre fekvő községeket is erősen
„lőtte az ellenség; valószínűleg tartalékokat sejtett ott."
„Úgy hangzik e bombázás, mintha egy lovashadtest egy igen
„hosszú deszkahídon vágtázna át. Ez négy óra hosszat mindjobban
„fokozódva tart s igazán már a non plus ultra-ig megy. Ilyesmit
„még lehetségesnek sem gondoltam. Most indítja meg a 1/225.,
„28. és 30. miliz-hadosztállyal ós az önálló Padova miliz-dandárral
„megerősített XI. hadtest (20., 21. hadosztály) koncentrikus
„nagy támadását védelmi szakaszom északi szárnyára, a 9. hegyidandár ellen."

„Délelőtt 10 óra 30 perctől 11 óráig rendkívül heves gyalogs á g i és gépfegyvertüzet hallok a Monte San Michele kányából;
„látni nem lehet semmit sem, mert sűrű füstgomolyok — melyekb e n folytonosan pirosan villognak a robbanó gránátok — födik
„az egész fennsíkot. . . Ekkor veszem a jelentést, hogy a 4 óra
„hosszat tartó leghevesebb tüzérségi előkészítés után az ellenség
„10 óra 30 perckor 7—8 ezreddel megtámadta San Martino—Monte
„San Michele szakaszát és a -Ó- 197 táját, valamint a San Martino—
„Sdraussina-i út két oldalán levő — a szörnyűséges lövegtűz által
„teljesen elbódult — osztagaimat1 s azokat túlerejével San Martino
„felé visszaszorította . . . Mielőtt még lehetséges lett volna ellenrendszabályokat alkalmazni, délelőtt 11 órakor három készenjétben volt bersaglieri-zászlóalj arcban és egy délfelől megkerülő
„támadással elfoglalta a Monte San Michelét, állásunk legfontosabb
„kulcspontját.2 A 9. hegyidandár, azt egyidejűleg bejelentve nekem,
„a 12. hegyidandárt a 26. vadászzászlóaljjal együtt Cotiöiról
„magához vonta és nemsokára tüzérségünk kitűnő támogatása
„mellett egy merész és lendületes ellentámadással a bersaglierik
„dühös szuronybarcban — melyben igen sokan meghaltak —
„11 óra 30 perckor a magaslatról újra letaszíttattak. 11 óra 45 perckor
„ újra birtokomban volt a Monte San Mi chele... Eleinte igen ellentmondó
„híreim voltak, elvesztettük, azután megint, hogy nem veszett el
„és végül a hiteles jelentés, hogy igenis elveszett, de vissza is
„foglaltuk . . . Az olaszok csakis a magaslattól délre voltak még
„a mi állásaink birtokában. A lángban álló San Martino del
„Carsónak északi részéért és az újra ellenséges kézre került
„-Ó- 197-ért rettenetesen véres, elkeseredett kézitusa dúl ós vad
„tolongásban verekszenek késsel és szuronnyal . . . Arra a jelentésre, hogy a Monte San Michelét az ellenség elfoglalta, azonnal
„megindítottam a hadtesttartalékot, az Oppacchiasellától északra
„táborozó 4. tiroli császárvadász-ezredet Cotiöire; de beavatkozás á r a már nem került a sor. (Op. 965/33. sz). Ennek dacára ott
„marasztaltam, mint csoporttartalékot saját rendelkezésemre . .
„Míg védelmi szakaszom északi szárnyán az események
„kedvező fordulat után előnyös irányban folynak, addig a 61. had1

Matzek alezredes csoportja 49./III., 87./IV., 12./IY. zászlóalj (9. hegyi-

dandár).
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Monte San Michele magaslatot a 17. és 97. menetzászlóalj
(93. hadosztály.)

védte

„osztálynál a helyzet délelőtt a legnagyobb mértékben aggasztó
„és vésztjósló, az 57. hadosztálynál szintén fenyegető. Az utóbbinak
„vezérkari főnöke, Janda őrnagy szóbelileg jelenti, hogy a csapatok
„mindenüket, a végsőkig kiadták, egyszerűen nem bírják tovább,
„szükségképen csődöt kill, hogy mondjanak . . . A 61. hadosztálynál
„igen nagy ellenséges erők — legnagyobb veszteségeikkel nem
„törődve — szívós makacssággal mindközelebb dolgozzák magukat
„vonalaimhoz és helyenként már 80 lépésre megközelítették teljesen elpusztult megsemmisített védelmi állásunkat, melyet a
„végletekig kimerült és óriási veszteségeink által a lehetetlenségig
„megritkult csapataim ugyan még tartanak, de csak a legnagyobb
„nehézséggel. A 61. hadosztály csapatainak rendkívüli hősiessége,
„végtelen megbízhatósága és emberfölötti erélye dacára, nem követelhetek fizikai állapotukra való tekintet nélkül lehetetlent és nem
„tehetem ki katasztrófának sem a csapatokat, sem pedig állásainkat;
„annál is inkább, minthogy az utóbbi napok megfigyelései bebizonyították azt, hogy az olaszok embereik életének, lőszerüknek legnagyobb pazarlása mellett is a végletekig el vannak arra tökélve,
„hogy a Doberdo-fennsíkot, kerüljön az bármibe, birtokukba resszik.
„Ennélfogva délben az I. országos lövészezredet, melyet Oppacchia„sellára visszaküldtem volt, újból a 61. hadosztálynak bocsátottam
„rendelkezésére, (Op. 965/33. sz.) és a hadseregparancsnokságnak
„erről jelentést küldtem a 61. hadosztály eddigi teljesítményeit
„és jelenlegi helyzetét részletesen kifejtve. (Op. 965/2., 21. sz.)"
„A látszólag újra harcbavetett bersaglieri zászlóaljakat be'e„ számítva az ellenség ma délben a fennsík szegélye körül — eddigi
„megállapításaink szerint — valószínűleg 10 hadosztályt össz„pontosított támadásra körülbelül 1.000 löveggel. (200 könnyű és
„legalább 30 nehéz üteg)."
„Azon szándékkal, hogy a hallatlanul sanyargatott 61. hadosztályon lehetőleg saját erőinkkel segítsek, délután 3 óra
„30 perckor megparancsolom az 57. hadosztálynak — minthogy
„a mai nap folyamán ehhez a 93. hadosztálynál volt 156. és
„157. Landsturm-zászlóaljak visszatértek —, hogy erőit északnyugat felé csoportosítsa át a Koudelka ellentengernagy csoportjából való Landsturm-csapatok bevetése által a 6. hegyidandár
„eddig meg nem támadott állásaiba, és az alkony beálltával a
.„61. hadosztálytól vegye át a Monte Cosichot egészen a taligaútJózsef főherceg: A világháború. II.
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„keresztig a -O- 70-től keletre. Ez alkalommal a 81./1Y. zászlóalj
„visszajut az 57. hadosztály parancsnoksága alá, míg a 29. magyar
„népfölkelő-gyalogezrednek fölváltott részei a 61. hadosztálynak
„állanak rendelkezésre másutt leendő alkalmazásra. (Op. 965/36. sz.)"
„Röviddel délután 4 óra után a hadseregparancsnokság a
„XVI. hadtesthez beosztott 19. magyar nép fölkelődandárt utalja
„át hozzám. Megkértem a XVI. hadtestparancsnokságot, hogy
„irányítsa azt Oppacchiasellára, én gondoskodom annak tájékoztatásáról, parancsnokát pedig az általános helyzetről fölvilágosít„ tatom . . . A délután Prvacinára érkezett 43./IIT. zászlóaljat még
„ma ide Kostanjevicára meneteltetem." 1
„Délután 4 órakor jelenti Lukachich tábornok, hogy a Monte
„San Michele — A 197 és Ó 197 egész területén az összes
„elvesztett állásokat támadással, a legelkeseredettebb szurony„harcban megint birtokunkba vettük, 5 olasz tisztet és 428 legényt
„fogtunk el, kik 6 különböző ezredhez tartoznak. Az újra elfoglalt
„állásokban eddig 1.020 halott és vagy 3.000 sebesült olaszt szedtek
„össze, állítólag még többen hevernek az állásokon túl. Az egész
„part egy hullamező, melyet a tüzérség összevagdal, tapos és
„kásává kotyvaszt..."
„Szándékom a 12. hegyidandárt, melynek ebben igen nagy
„része volt, kivonni, amint az a még mindig viharzó ellenséges
„lövegtüz miatt lehetséges lesz és mint hadtesttartalékot készentétben tartani. A Sdraussina-i kápolnamagaslat és a vasúti áteresz
„között — Peteanótól nyugatra — megint látni a gyülekező ellens é g e t ; tüzérségem tüzel rájuk."
A Monte San Michele és San Martino ellen az olaszok támadásaikat délután beszüntették; ellenben a Vi 25. és 27. milizhadosztállyal megerősített X. és VII. olasz hadtest (13., 19., 20.
hadosztály) főtámadását védelmi szakaszom közepén és balszárnyán,
a 33. és 14. dandár ellen megindította.
„Pacor ezredes csoportjának jobbszárnyán a 4. honvédezred
„délután 1 óra 20 perckor egy — Castello-nuovo irányából jövő —
„ellenséges támadást visszavert; ezzel szemben egy újabb erős
„ellenséges támadás délután 3 óra 45 perckor a -Ó- 143-as romtól
„keletre állásainkba behatolt. A betörési helyet egyelőre tüzérségem
1
17. hadosztályhoz tartozik. E zászlóalj Karintiából érkezett
zöme még Rohr seregcsoportjánál van kikülönítve.

megv

„lövi és annak visszaszerzése á 14. hegyidandár parancsnokságával
„egyetértésben indulóban van... Az ehhez délen csatlakozó Polazzo—
„Redipuglia-szakaszbpn látom az ellenséges tüzérség mindenfajtájú
„lövegeinek állásainkra összpontosított leghevesebb tüzét. Rémséges
„egy látvány. A légáramlat elviszi a sűrű füstöt s így saját sze„memmel láthatom a gyalogsági harcot. Délután 5 órakor közvetl e n ü l egy pokoli tűzhullám mögött rohamozik az olasz és retten e t e s dulakodásban, vad kézitusában elfoglalja a Monte dei sei
„Busit. (Op. 965/49., 50. sz.) A hatalmas tömegroham fokozatosan
„északfelé terjeszkedik, kiszélesedik és fájós szívvel látom, mint
„teperi le az óriási túlerő hős csapataimat, mint szurkálják agyon
„az olaszok őket s egyes osztagaim visszahúzódnak, számtalan halott
„hősömet hagyva vissza... A 14. hegyidandárnak tetemes része
„vissza van verve és apró csoportokban fut vissza! Lelketrázó kép..."
„Este 7 órakor a 61. hadosztály mindezt pontosan, úgy ahogy
„láttam, bejelenti és hozzáteszi, hogy összes hasznavehető tartat é k a i t — az I. országos lövészezrednek másfél zászlóalját és a
„már igen nagyon megtört 42. IV. zászlóaljat — harcbaveti és
„törekszik ezzel az elvesztett állásait visszafoglalni. (Op. 965/62. sz.)"
„Az 57. hadosztálynál a Monfalconétól keletre a A 121 és
„az ettől délkeletre fekvő terület délután is nehéz ellenséges lövegtüz
„alatt áll. Állásaink és akadályaink itt legnagyobbrészt elpusztultak."
„Az este 7 órakor kiadott hadtestintézkedésemmel elrendelem,
„hogy az áttörést a Monte dei sei Busin ós attól északra föltétlenül
„meg kell akadályozni és az elvesztett állásokat vissza kell fogf a l n i ; ennek előkészítésére a 61. hadosztály és az 57. hadosztálynak
„összes rendelkezésére álló lövegei azonnal a betörési hely ellen
„lehetőleg oldalozóan-hozassanak működésbe. Az idemenetelő erős„bítésekből a 19. népfölkelődandárnak a Lipán át menetelő két
„zászlóalját azonnal a 61. hadosztályhoz irányítottam. Marcottini tői
„keletre az én rendelkezésemre födött állásban maradnak. A XVI.
„hadtestnek másik két zászlóaljára vonatkozólag a 3. vadászzászlónaljat1 Gabrije-gorniéra ós a 22./I. zászlóaljat2 Mernáraparancsolom."
„Boroevió ugyanis Op. 717/1. szám alatt megparancsolta Wurm
„táborszernagynak, hogy a 26. vadászzászlóaljon kívül még három
„zászlóaljat bocsásson rendelkezésemre. (3., 15. vadászzászlóalj és
1
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18. hegyidandárba tartozik (59. hadosztály).
5. hegyidandárba tartozik (58. hadosztály).

„22./I. zászlóalj). E zászlóaljakat is Coticire fogom vonni, hogy
„ezek és azután a 4. tiroli császárvadászezred Lercher ezredes
„parancsnoksága alatt tartalékomnak második csoportját képezzék.
„A 61. hadosztály ezzel szemben a 42./IY. zászlóaljat,1 hacsak
„lehetséges, adja vissza a 6. hegyidandárnak..."
„Minthogy a pillanatnyilag alám rendelt csapatoknak legnagyobb része csak pár nap óta küzd ezen a harctéren, egy része
„pedig még csak most érkezett vasúton ide, nem ismerik az oroszok
„és szerbek harcmodorától s az ezek ellen alkalmazott rendszabályoktól elütő karszt-harcot s az olaszok itteni takikáját: ,Taktische
„Notizen* címen összefoglaltattam az eddigi legjellegzetesebb jelenségeket és tapasztalatokat a Karszt-fennsíkon vívott harcainkból, a
„csapatok és menetalakzatok kioktatására."
Ezen Op. 965/55. szám alatt kiadott útmutatásban a parancsnokságom alá frissen beosztott csapatok figyelmét következőkre
hívtam fel:
„1. Minden harcászati egységet szokatlan szélességben és
mélységben kell tagozni. Egy zászlóalj például mindkét irányban
legalább 1.000 lépésnyire szétvonandó, együtt tartani legfeljebb
csak rajokat szabad. Nappal és mikor az ellenséges tüzérség tüzel,
az első védelmi vonalban csak megfigyelők legyenek az akadályoknál
és pedig rajonként két ember.
A megfigyelő emberek mögött tüzérségünk födözése céljából
igen ritka raj vonal legyen (biztosítóvonal), mely mögött a tulajdonképeni csapat (tartalék) lehetőleg elszórtan tagozódva fekszik.
Ha az ellenség állásunkba behatol, ezen helyet tüzérségünk
kereszttűz alá veszi, hogy az ellenségnek befészkelését megakadályozzuk ; a gyalogság ezen helyekre ellentámadását csak a sötétség
beállta után hajtja végre, kivévén, ha oly kiválóan fontos helyen
tört volna be az ellenség állásunkba, ahol még estig sem tűrhető
meg, és így azonnal ki kell őt onnan verni.
Gyalogság részére kavemákat kell építeni, lehetőleg mélyen
a talajba. E munkában a gyalogság is résztvesz. Ha a kavernák
elkészülnek, előre összeköttetések (futóárkok) létesítendők.
Fontos, hogy a kavernákban nyugvó tartalék elhamarkodva
ne riasztassék föl és ne vonassák az ellenséges tüzérség által lőtt
területeken át oktalanul előre; ezért megfigyelőül csakis hidegvérű
emberek alkalmazandók.
Zárt alakzatban támadó gyalogság hamar elvérzik. A gyalogság több, ritka egymás mögött alakított rajvonalban támadjon.
Támadás közben a Karszt sziklái között netalán megakadt
rajvonalat a következő rajvonal rántsa magával előre.
1

57. hadosztályhoz tartozik.

2. Az ellenséges tüzérség leküzdése csakis nehéz tüzérség
(15 cm-es illetve ennél nagyobb űrméretű ágyúk, tarackok, mozsarak)
által történhetik meg sikeresen. Tábori és hegyi tüzérség kizárólag
hosszantozva hasson az ellenség ellen. Hogy ezt megtehesse, a
tüzérségnek kiválóan ügyes megfigyelőre és biztos összeköttetésre
van szüksége az elől levő tüzérségi megfigyelő és a hátul levő
tüzelő üteg között.
A megfigyelőknek a védelmi állásunk előtt történendő minden
ellenséges mozgást, előnyomulást föltétlenül meg kell állapítaniok.
E célból a megfigyelők részére állandóan megfigyelési körleteket,
öveket kell kiutalni. Az összeköttetést akként kell berendezni, hogy
a megfigyelő által lölfedezett célt a tüzérség azonnal tűz alá vehesse.
Mivel a tüzérségnek a lőszerrel takarékoskodnia kell, hatás — figyelés
nélküli szórótüzet a tüzérségnek alkalmazni nem szabad. Órákon
át tartó hosszadalmas lassú tűznek kevés hatása van és sok lőszerfogyasztással jár. Rövid tartamú, heves gyorstüzszerü össztüzek,
(tűzzel való rajtaütés, tüzroham) közbe-közbe hosszabb pauzákat
tartva — gyülekező ellenséges csapatoknál nagyobb pusztítást végeznek,
mint egyes bombalövések. Ha ellenséges rajvonalak előnyomulnak,
támadnak, akkor az ágyúütegek leggyorsabb tüzeléssel, srapnellekkel
hosszantozva árasszák el őket. Amint a támadó gyalogság az előre
való mozgást beszüntetve födözéket lel a karsztsziklák között, a tüzet
azonnal be kell szüntetni és lesni kell a pillanatot, midőn az ellenséges rajvonalak előszökellésre a karsztsziklák közül ismét fölemelkednek ; ekkor az ágyútűznek a legnagyobb hevességgel újból föl
kell lángolnia. Éjjel arcban leadott ágyútűz kevés kárt okoz és csak
erkölcsileg hat. Éjjel támadó ellenségre hosszantozva direkt kell
tüzelni. Oldalozásra egyes tábori — és hegyi ágyúkat az első védelmi
vonalunkba kell beállítani és fölrobbantásukat elő kell készíteni, hogy
— balszerencse esetében — csak használhatatlan állapotba kerüljenek
az ellenség kezébe.
3. Műszaki csapatokat, a gyalogság utászosztagait is beleértve,
csakis erődítési munkára szabad alkalmazni, mint harcoló csapat
nem jöhetnek tekintetbe. Iparkodjék a gyalogság utászosztagainak
állományát alkalmas emberek beosztásával emelni. A gyalogság
utászosztagait oly munkára alkalmazza, melyet a gyalogság elvégezni
egyedül nem tud. A gyalogság tartalékait is fölhasználhatja erődítési
munkákra, ha előzőleg kőfejtő és robbantási szolgálatban kiképezi,
melyre törekedni kell.
„A délután és az est egész arcvonalamon élénk harcok között
„folyt le . . 7 óra 30 perckor teljesen kimerült, derék csapataimat
„látom újból előnyomulni és a Monte dei sei Busit rohammal visszafoglalni egy rendkívül ügyesen vezetett és végrehajtott támadással.
„Az 1 századba összevont 87-es zászlóaljnak és a 4./Y. bosnyák

„zászlóaljnak sikerült a legnehezebb ellenséges lövegtiízben továbbra
„is az összes ellenséges támadások ellen, melyek szakadatlan folytonosságban ismétlődnek, helyüket megállaniuk és állásuk vonalát megvédenünk. Az ellenség az ezen magaslattól északra eső arcvonalszakaszon
„azonban még tartja magát a mi elvesztett állásainkban. Sikerült is neki
„ erős tüzérségi előkészítés utáu és újabb erők bevetésével az innét észak„ra levő Pacor-csoportot estefelé néhány száz lépéssel visszaszorítani.
„Ezen csoport erre a székesfehérvári 17. honvédgyalogezreddel megerősíttetett és azt az utasítást kapta, hogy éjjel a délen csatlakozó
„14. hegyidandárral egyidejűleg foglalja vissza támadással az eredeti
„állásokat."
„A Lukacbich-csoport északi részén 9. hegyidandár jobbszárnyán
„Peteanótól keletre a kerékpáros-zászlóaljjal az Isonzo mellett,
„balszárnyával a -Ó- 197-nél a Sdraussina—San Martino-i műúttól
„délre állva, az ellenségnek többszöri erős támadása dacára továbbra
„is megtartotta állásait."
Az olasz 3. hadsereg rettenetes túlsúlyban levő tüzérségének
tüze által támogatott és immár kilenc nap óta tartó legkíméletlenebb
módon, fölényes tömegekkel végrehajtott támadásai a mai napon
érték el tetőpontjukat; ma hajtotta végre általános támadását a
Karszt-fennsíkra; a döntést az olaszok ma föltétlenül ki akarták
erőszakolni, e célból a 3. olasz hadsereg valamennyi hadosztályát
(10 V2) harcbavetette.
Mai súlyos harcunk eredménye az, hogy északi szárnyamon,
hol az olaszok Monte San Michele- ós San Martinónál minden áron
át akartak törni, nagy koncentrikus támadásukat délig visszavertük.
A középen és a déli szárnyon, hol az olaszok a délután végrehajtott főtámadásukkal a Karszt-fennsíkot akarták elfoglalni, megállásra kényszerítettük őket.
Az olaszoknak csakis a Monte dei sei Businál (Polazzo és
Redipuglia között) és a 143-as rom körül voltak sikereik, hol a
14. hegyidandár visszavetése után a Karszt-fennsík párkányát
Polazzo és Redipuglia között -Ó- 89-nél és a Monte dei sei Busi
A 118-at elfoglalták, a 143-as romnál pedig a 33. dandárt pár
száz lépésre visszanyomták. Állásainkat azonban nem tudták áttörni.
Az elveszített területek visszafoglalása éjszakára maradt.
A mai eredményben tüzérségemnek nagy zerepe volt, különösen
a Monte San Michele és a -Ó- 197 visszafoglalásánál, és az ellenségnek megállításában Doberdo előtt.
A tegnapi és mai elkeseredett harcban 6000 főt vesztettem;
a 2. Isonzo-csata kezdete óta máig Összes veszteségem már meghaladja a 25.000 embert.

A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság (Jenő főherceg)
Op. 10.531. szám alatt elrendelte, hogy az 1. tiroli császárvadászezredet és a II. országos lövészezredet (8. hadosztály) Bozenból
szállítsák el azonnal Prvaéinára és Boroevicet fölhatalmazta, hogy
e két ezredet szükség esetén alkalmazhatja. Az előbbi Vogerskón,
az utóbbi Jazbinén fog gyülekezni.1
TIZEDIK NAP.

Julius 27.
„A harctevékenység egész vonalamon egész éjjel váltakozó
„élénkséggel tartott. Az ellenséges tüzérség állásainkat és tartalék a i n k sejtett helyeit állandó tűz alatt tartotta. A 93. hadosztály
„tábora Pri Stantinál ismételten heves lövegtüzet kapott. Lukachich
„szakaszán a 96. ezredet fölváltották és az 1. honvéd- és 61. gyalogezreddel egyetemben Lokvica vidékén gyülekeztették. Ezzel szemben
„a 46. ezred fölváltását az erős ellenséges lövegtűz miatt reggelig
„nem lehet végrehajtani."
„Pacor ezredes csoportjánál az elrendelt támadást a régi
„állások visszafoglalása céljából erős tüzérségi előkészítés és támog a t á s mellett reggel 5 órakor a 17. honvédezred megkezdette, de
„az ellenséges nehéz tüzérség szörnyen pusztító hatása miatt újból
„abba kellett hagyni..."
A Monte dei sei Busit az éj leple alatt visszafoglaltuk.
Parancs szerint az I. országos lövészezred 1 7s zászlóalja
a 42./TV. és 87. menetzászlóaljjal intézi az ellentámadást a A 118-ra.
A 87. menetzászlóalj éjjel 1 óra 30 perckor rohammal a Monte
dei sei Busit visszafoglalta.
Az I. országos lövészezred 1V» zászlóalja — melynek a
Monte dei sei Busitól északnyugatra levő Ó- 89 kúpra kellett volna
támadnia — az ellentámadásban nem vett részt, mivel a Karsztfennsík sziklái és a dolinák között eltévedett.
„A 61. hadosztálynál — (mely mellesleg jelenti, hogy a teg„ nap erősen megtizedelt 2. bosnyák ezredbeli menetzászlóalj mára
„nyomtalanul eltűnt, pedig ennek a 87. menet- és a 4./V. bosnyák
„zászlóaljak maradványaival kellett volna a helyzetet helyreigazít a n i a ) — tervbe volt véve a 2. hegyidandár 8. III. és 70./II. zászlóbaljainak Marcottinire való visszamenetelése, de végeredményben a
„végrehajtandó támadás miatt minden ilyfajta változtatástól eltekin1
Lásd : Le Beau tábornok hadseregvezérkari főnök naplóját. (V. kötet
3915 július 26.)

„tettek... Utóbb jelentik a 2. bosnyák menetzászlóaljról, hogy
„tegnap a legnehezebb lövegek tüze miatt délután 5 óra felé állását
„a Monte dei sei Busin futva otthagyta, mint zászlóalj eltűnt,
„tisztjei elestek, a zászlóaljnak csak egyes embereit gyűjtötték a
„-Q- 88-nál éjjel össze."
„Egy tiszt, kard és fegyver nélkül kiszalad a tűzvonalból
„hozzám és el akar magával bátra vinni, mert különben el kell itt
„esnem... Szegény derék ember a rettenetes lövegtűzben megtébolyodott ..."
„A 14. hegyidandárnál éjjel 1 óra 30 perckor egy a Monte
„dei sei Busi ellen intézett újabb, végtelen hevességű ellenséges
„támadás kemény dulakodásban visszaveretett."
„A kombinált ellentámadásról Redipugliánál és Polazzónál
„sokáig nem bírtam semmi határozottat sem megtudni, mert telefonösszeköttetésünk a 14. hegyidandárparancsnoksággal széjjel volt
„lőve. Csak a reggeli órákban tudtam meg, hogy a támadás nem
„sikerült. A 14. hegyidandárparancsnokság előadása szerint Sloninka
„ezredesnek, az I. országos lövészezred parancsnokának parancs
„szerint a -Ó- 89 kúpra kellett a támadást végrehajtania, amihez
„be kellett várnia egy az ő vezetésére hivatott járőr megérkezését.
„Midőn azonban ez a járőr reggel 2 óráig nem jött meg — valószínűleg elestek emberei — Sloninka ezredes eltökélte magát járőr
„nélkül a támadást megkezdeni. A támadó csoport e mellett — úgy
„látszik — eltért az elrendelt iránytól és hirtelen heves oldaltüzet
„kapván, előnyomulása megakadt. Midőn a hasadó hajnalban ehhez
„még heves lövegtűz is járult, Sloninka ezredes azt hitte, hogy föla d a t á t már nem tudja megoldani és csapatait Doberdóra visszat e t t e . Midőn a 61. hadosztályparancsnokság — a telefonösszekött e t é s helyreállítása után — erről tudomást szerzett, elrendelte,
„hogy a országos lövészezred újra a Monte dei sei Busira menjen
„előre, hogy legalább ezt a részt megóvja egy ellenséges betöréstől."
„A délen csatlakozó szakaszon a 16. honvéd-hegyidandárnál
„és az 57. hadosztály területén csatározások közepette, aránylag
„elég nyugodtan folyt le az éjjel. Ezen két csoport belső szárnyain
„a tegnap elrendelt átcsoportosítások az éj folyamán vérehajtattak
„és az 57. hadosztály átvette a Monte Cosichot. A 29. magyar
„királyi népfölkelőgyalogezrednek egy zászlóalja, mely ezen átcsoportosítás által fölszabadult, mint a 61. hadosztály tartaléka

„kivonatott az arcvonalból. Reggel 5 órakor a 19. népfölkelődandár
„parancsnoksága két zászlóaljjal megérkezett a székesfehérvári
„17. népfölkelőezredhez és velem telefonösszeköttetésbe lépett, utána
„a dandárnak másik 3 zászlóalja is megérkezett."
„Gelb altábornagy azon kéréssel jött hozzám, vájjon ne kérje-e
„fölmentését ? . . . Azt felelem neki, hogyha nem érzi magát tes„tileg-lelkileg elég erősnek arra, hogy e szörnyűséges harctér követelményeinek eleget tegyen, illetőleg szenvedéseinek ellen bírjon
„állani, akkor mondja azt nekem meg teljes leplezetlenséggel és
„távozzék azonnal, mert itt egy személy annyi, mint semmi, itt
„csak nagy ügyünkről lehet szó; ha azonban elég erősnek érzi
„magát, hogy nehéz állását továbbra is kifogástalanul be tudja
„tölteni, akkor maradjon és legyen róla meggyőződve, hogy én
„abban a pillanatban, amint érzem, hogy távozása kívánatos, ezt
„azonnal a legleplezetlenebbül megmondanám neki... Látható megkönnyebbüléssel távozik tőlem!"
„A délelőtt egész hadtestemnél nagyon heves tűzharcban
„tellett el, minden helyzetváltozás nélkül. Csapataim lehetőség szerint
„az úgynevezett — de valóságban nem létező — állások műszaki
„megerődítésén dolgoztak. Lukachich szakaszán, különösen a Monte
„San Michele nyugati lejtőjén, és Pacor ezredes csoportja erős
„ellenséges lövegtűz alatt állott, mely Farra és a Monte Fortin
„irányából jött. Az én tüzérségem fölvette ezekkel a harcot, úgyszintén az ellenségnek azokat a hegyi-lövegeit is leküzdötte,
„melyeket az a Ó 143-as rommagaslaton ma éjjel állásba hozott."
„A 61. hadosztálynál a -C- 111 vidékét, a Monte dei sei
„Busit és délelőtt 9 órától kezdve a 16. honvéd-hegyidandár egész
„kiterjedését ellenséges nehéz ütegek lövik. Nagy ellenséges erőknek
„közeledési kísérletét Yermeglianótól délre a -Ó- 45 irányából
„ tüzérségem hathatósan meggátolta, illetőleg vérbefojtotta... Az
„57. hadosztálynál a A 121 magaslat továbbra is ellenséges nehéz
„lövegek tüze alatt áll, különben csak csatártűz van."
„Kocsin Lokvicára, a sötét komor karsztfalvacskába mentem,
„hol Stadler ezredessel beszéltem, aki a hármas honvédek miatt
„nagyon panaszkodik, hogy ez a különben oly dicső ezred parancsnokainak folytonos változtatásával mindig jobban szenved. A háború
„kezdete óta, ha jól emlékszem már a 12. parancsnoka van. Azt
„mondja, hogy a 46. a legdicsőbb ezred, melyet ő egyáltalán ismer..."

„Azután megnézem a -C- 197-et, mely — amint személyesen
„meggyőződtem — a mi kezünkben v a n . . . Azt beszélték, bogy
„a 61. ezredhez beosztott 82-es székely zászlóaljnak egy századát
„elfogták, de meggyőződtem róla, hogy a hír tévedésen alapszik.
„Útközben egynéhány 46-ossal találkozom s nagy örömmel üdvözölj ü k egymást, föllobbanó lelkes örömük mélyen meghat. Azon kérdésemre, hogyan vannak, azt felelik, hogy már csak kevesen
„vannak, de azok jól érzik magukat!"
„Az olasz királynak e hó 28-ára eső névnapja alkalmából
„Op. 966/26. szám alatt ma délután 3 óra 50 perckor a következő
„parancsot adtam ki:"
„1. Holnap van az olasz király nevenapja. Az ellenséges
„támadásnak végrehajtása ezen alkalomra, vagy ma éjjel, vagy a
„holnapi napon nincs kizárva. Fogadására minden előkészületet meg
„kell tenni."
„ 2. Hadtesttartalék: Lercher ezredes a 4. tiroli császárvadász„ ezreddel, a magyar 3. tábori vadászzászlóaljjal és a 22./I. zászlónaljjal Coticitől keletre készenlétbe helyezkedik. Lukachich tábor„nok adja neki az erre vonatkozó utasítást. A 22./I. zászlóalj
„egyelőre még Rupa-Mernán maradhat."
„3. A 93. hadosztály maradványai ma az esti sötétség beállt á v a l Ranziano — Aréoni vidékére menetelhetnek és ott menetalak„zataik beosztását meg kell várniuk."
„4. Ha a helyzet megengedi, Lukachich tábornok a sötétség
„beálltával elrendeli a 12. hegyidandár elmenetelését Spacapanira,
„hogy ez a dandár a már beérkezett menetszázadaival nyugalomban
„egyesülhessen. Ha szükséges, Lukachich tábornok a hadtest tartalékából magához vonhatja a 3. vadászzászlóaljat, vagy a 22/1.
„zászlóaljat, hogy a dandárnak esetleg még elől levő részeit pótolh a s s a A 12. hegyidandár Spacapaniba való megérkezésétől fogva
„megint az én rendelkezésemre áll; közvetlen telefonvonalat épít
„a hadtestparancsnoksághoz."
„5. Az újból bekövetkezett veszteségek arra késztetnek, hogy
„az elrendelt és 29-ig végrehajtandó átcsoportosítástól eltekintsek."
„a) Mind a 9. hegyidandár és a 20. honvédhadosztály, mind
„a 17. hadosztálynak eddig megérkezett részei egyelőre továbbra
„is Lukachich tábornoknak maradnak rendelkezésére, hogy állásait
„a Wippach-torkolata és szakaszának eddigi déli határa — (Polazzo-

„<> 111 közötti taligaút) között — megvédje... Ahogy csak
„valahogy lehetséges, a kötelékeket rendezni és mélyen tagozni
„kell . .
„i) Winkler altábornagy a csatlakozó szakaszban — egészen
„a -Ó- 70-től közvetlenül keletre eső pontig — a 14. és 16. hegyindandárok és az I. tiroli országos lövészezred fölött rendelkezik.
„Itt egyelőre nem lehet erősbítésekre számítani. A 2. hegyidandár„nak még a tűzvonalban levő részeit lehető leghamarább ki kell
„vonni és Mikolira küldeni, hogy újra alakíthatók legyenek és
„fölvehessék menetalakzataikat."
„c') Az 57. hadosztály egyelőre változatlanul marad."
„6. A 19. népfölkelőhegyidandár az elsőnek megérkezett két
„zászlóaljának vonatával együtti menetkészségét bejelenti. Ez előreláthatólag a 6. hegyidandárnak Monte Cosich tói keletre levő
„részeit fogja fölváltani."
„ 7. Hadtesttartalék: a 4. tiroli cszászárvadász-ezred és a XVI.
„hadtestparancsnokság által átutalt zászlóaljak (3., 15. és 26. zászlóa l j ) Cotiéinél."
„Délután 3 és 4 óra között Lukachich tábornok szakaszán
„heves tüzérségi előkészítés után két erőteljes ellenséges támadás
„hajtatott végre Ó- 197— -Ó- 143-as rom vonala ellen. Pacor
„ezredes csoportja mind a kettőt visszaverte. Délután 4 és 5 óra
„között az ellenség új friss erőkkel úgy a -O- 197 irányában, mint
„a 143-as rom irányából újból támadásba ment át és megint veres é g e t szenvedve, kénytelen volt állásaiba visszasietni. Ezen támadások leverése után az ellenség a -Q- 197-es magaslatra összpontosította nehéz lövegeinek tüzét, s e rendkívül heves tűzzel az ott
„levő komáromi 12. IV-es zászlóaljat hátrahúzódásra kényszerítette;
„óriási veszteségek után a zászlóaljnak megmaradt része San Martino
„felé húzódott vissza a nélkül, hogy az ellenség követte volna.
„Tüzérségem tűz alá vette a magaslatot. A szándék az volt, hogy
„a rettenetes ellenséges lövegtüz megszűntekor a visszament zászlónaljat újból előrevigyék."
„Pacor csoportjánál, az állományát kiegészített 61. ezred fölváltotta a 4. honvédezredet és a 46. ezredet."
„Lukachich tábornoknak következő tartalékai vannak: az 1.,
„3. és 4. honvédgyalogezredek és a horvát 96. gyalogezred. Az 1.,
„3. és 4. honvédezred összesen 5 zászlóaljból áll, ereje 3.000 puska.

„A 96. ezred a menetalakzatok besorolása után két zászlóaljba
„alakult, 1.500 puskája van."
Winkler altábornagynak tartalékai a következők: 17. népfölkelőezred két zászlóalja, a 29. népfölkelőezred egy zászlóalja
és a 81./IV. zászlóalj.
Az én rendelkezésemre áll: a 93. hadosztály 4 zászlóaljjal
Pri-Stantinál, a 12. hegyidandár és a 4. tiroli császárvadászezred
Coticinél, a 3., 15. és 26. vadászzászlóalj Gabrijénél.
„A 61. hadosztálynál a 14. hegyidandár szakaszán a Polazzo—
„Redipugliától keletre levő arcvonalunkat az ellenséges tüzérség a
„leghevesebben lőtte, egy egész gyalogszakaszunk a 45. II. zászlóalj
„jobbszárnyán három nehéz bomba által teljesen eltemettetett.
„Polazzótól délre az ellenség gyülekezik. A 14. hegyidandár parancsnoksága délután 3 órakor helyzetét fölöttes hadosztályának a következőképen jellemezte: ,A szakasz —, részben a szomszédok arcvonala
„előtt foglyok vallomása és a halottak révén a 3., 14., 19., 121.,
„134. és 15. olasz ezredek állapíttattak meg. Foglyok vallomása
„szerint a föntebbi ezredeken kívül a 11., 12., 13., 20., 42., 48.,
„111., 112., 122., 133. és 13. bersaglieri ezred is itt van . . . A dand á r n a k veszteségei július 24-től 27-ig délig 49 tiszt és 2.050 fő
„legénység. A szakasznak kiterjedése 3.500 lépés, sokhelyütt hibás,
„vagy teljesen hiányzó akadályokkal. Rendelkezésre álló fegyverek
„száma 2.900 puska, 3 löveg és 14 gépfegyver. Sok halottunkat
„és sebesültünket a szakadatlan ellenséges tűz miatt nem lehetett
„behozni . . . A helyzet újból válságos. Az ellenség a -Ó- 89-nél
„és az erdőcskében újból megerősödött és közelünkbe férkőzött;
„mindezt kiválóan ható tüzérségének oltalma alatt hajtotta végre.
„A dandár 19 harc- és 10 csatanapot küzdött át.'"
„A 16. honvéd-hegyidandámál délután is tovább tartott az
„ellenséges gyalogsági és lövegtűz; ereje váltakozó volt. Este 8 órak o r nagyon élénk lövegtűz kezdődött a Monte dei sei Busi ellen.
„Az 57. hadosztály szakaszán délután nehéz ellenséges lövegek a
„Monte Cosich—Duino területét lőtték, különben csak csatározások
„folytak."
„A magyar királyi 19. népfölkelő-hegyidandárból eddig 3
„zászlóalj érkezett meg és Mareottinitől délre állanak. Személyesen
„meglátogatom őket, csupa öreg emberekből állanak, igen kevés
„tisztjük van és tűzben még sohasem voltak. Az én érzésem az,
„hogy ez a legénység a heves ellenséges tömegtüzet aligha bírná

„ki azonnal és így elhatároztam, hogy ezt a 3 zászlóaljat a 6.
„hegyidandárnak kevésbbá exponált állásaiba fogom küldeni. Minth o g y málhásvonatuk még nem érkezett meg, egyelőre még Mar„cottinitől délre maradnak."
„Comenben meglátogattam a kórházat. Most már csinosan
„berendezve találtam és példás tisztaság volt benne s derék sebeSültjeim legalább tűrhetően vannak ellátva. A múltkori mennydörgés mégis csak has/nált . . . A Kárpátok óta felejthetetlen
„hőseim egynémelyikét ott találtam s ők repeső örömmel üdvözöltek."
„5 óra 20 perckor légi elhárító ágyúim csapataim nagy öröm„riadala közepette egy olasz repülőt lelőttek. Égve láttam a gépet
„lezuhanni és a két utas 3.000 méter magasságból leugorva nem
„messze a lakásomtól mint félig megszenesedett, megsült, föl„ismerhetetlen hústömeg esett nagyot puffanva a földre. Minden
„tisztességet megadva nekik, ünnepélyesen eltemettük őket."
„Az ellenséges lövegtüz egész arcvonalamon az esti sötétség
„beállta után is mindenütt változatlan hevességgel tovább tart;
„helyenként most éjjel, mikor e sorokat írom, még mindig igen erős.
„Ma dél óta föltűnik nekem, hogy főképen tábori könnyű öblű tüzérs é g tüzel és a ritkábban beavatkozó nehéz tüzérségnél a srapnellek
„vannak túlnyomó számban . . . Fogytán van tán lőszerük? . . Vagy
„tán vége felé jár a csata . . . Összes eddigi csatáim között hasonlíth a t a t l a n u l a legborzasztóbb !, tán befejeződik a nélkül, hogy az ellenség
„csak egy lépést is előbbre tudott volna j u t n i ? . . . Az én dicső
„hadtestemnek első ily nagy győzelme az olaszok
fölött?...
„Gondol-e még az AOK. és Boroevic arra, mit mondtak ők nekem,
„mikor ezt a hadtestet 8 hónappal ezelőtt átvettem ? . . . Emlé„keznek-e szavamra, hogy egy fél év múlva a legjobb hadtest
„lesz! . . . Vagy elfelejtették mindezt? . . . "
A július 26-i olasz általános támadás lezajlása után csoportom
helyzetét a 16. sz. melléklet tünteti fel.
Cadorna tábornok, az olaszok vezérkarának főnöke a július
26-án lezajlott általános támadás eredményeként a következő jelentést
tette közhírré:
„Tegnap a támadás a Karsztban nagy hevességgel tovább
folyt. Az egész arcvonalon gyalogságunk nagy bátorsággal és lendülettel támadott; balszárnyunkon sikerült a makacsul védelmezett
Monte San Michele állást — mely a Karsztterület nagy részét
uralja — elfoglalni. Mivel azonban mindenféle űrméretű ellenséges
ütegek kereszttűz alá vették e helyet, csapatainkat vissza kellett

vonni a gerincvonal mögé, hol most is szívósan kitartanak. Arcvonalunk közepe San Martino nyergére támadott, az ottani lövészárkokat megrohamozta. Este sikerült a Monte Seybusi állásokat
elfoglalnunk, amit annak köszönhetünk, hogy a harcban tüzérségünk
gyalogságunkkal kiváló módon összeműködött. Lépésről-lépésre
visszaszorítottuk az ellenséget, mely itt erősen megerődített állásban
állott. A véres harcban elfogtunk 41 tisztet — közte egy alezredest — és 3.200 embert; 5 géppuskát, 2 aknavetőt, nagymennyiségű lőfegyvert, lőszert és hadianyagot zsákmányoltunk."
„Cadorna jelentését Op. 967/27. számú rendeletemmel ki„ adtam Lukachich tábornoknak és Winkler altábornagynak azon
„paranccsal, hogy tisztekben, legénységben és hadianyagban szenvedett veszteségeiket az éj folyamán pontosan állapítsák meg és
„jelentsék. A hadtestparancsnokságnak nincs tudomása arról, amit
„az olaszok jelentéseikben nap-nap után fölsorolnak. Végre e
„tekintetben világosan akarok látni! . . . "
TIZENEGYEDIK NAP.

Július

28.

„Elmúlt az első háborús év! . . . Édes Istenem, mi mindenen
„mentünk mi keresztül. Szörnyűségek, melyeket a legborzalmasabb
„rémregények sem volnának képesek híven visszatükrözni és mégis
„mennyi lélekemelő dicsőséges és mennyi szívetfacsaróan szomorú
„tény?! . . . Milyen jó, hogy ez az év elmúlt és nem jöhet többé
„vissza! . . ."
„Ellenséges repülők egynéhány bombát dobnak lakásomra.
„Mint ragyogó esőcseppet látom azokat a napfényben esni. Nagyon
„közel jönnek és szörnyű ropogással robbannak, a vakolat porlik s
„potyog kis szobámban. Senki sem sebesült meg."
„A harctevékenység egész éjjel tartott. Lukachich szakaszán
„a tegnap este rendkívül heves lövetés folytán kiürített -Ó- 197-es
„magaslatot még pitymallat előtt küzdelem nélkül újra megszál„lottuk. Egynéhány — a rommagaslat' felől, a Pacor-csoport és a
„Monte San Michele ellen — végrehajtott ellenséges támadás köny„nyen vissza veretett ez éjjel. A 3. tábori vadászzászlóaljat tartalékomból Hrozny tábornoknak bocsátottam rendelkezésére."
„A 61. hadosztály ma reggel általánosságban a tegnapi déli
„állásában állott. A 14. hegyidandár éjfél felé egynéhány gyengébb
„ellenséges támadást jobbszárnyán és középszakaszán sikeresen

„visszavert. A szándékolt ellentámadás, melynek az eredeti vonalat
„kellett volna birtokunkba hoznia, nem sikerült. A támadó csapatok
„ előny omulásukkor mindannyiszor nagyon heves lövegtüzbe kerültek
„és erős veszteségeik miatt fekve maradtak. Az I. tiroli országos
„lövészezrednek egy része a 14. hegyidandárnál a tüzvonalba
„tolatott, különben a helyzet nem változott. Az ellenségnek állásaink előtt végrehajtott különböző mozdulataiból következtetve a
„dandárparancsnokság egy általános támadásra számít. A 16. honvéd„hegyidandárnál és az 57. hadosztálynál csak csatártüz van. A 93.
„hadosztálynak részeit, — hogy menetalakzataikat beoszthassuk —
„Ranzianóba helyeztük át, a hadosztályparancsnokságot magát
„LukeZiéibe. (Op. 967/1—9. sz.) A XVI. hadtest által rendelkezésemre bocsátott 3 zászlóaljjal annyiban állott be némi változás,
„hogy a 22./I. zászlóalj helyett, mely az 58. hadosztálynál maradt,
„a 15. tábori vadászzászlóalj bocsáttatott Lukachich tábornok rendelkezésére és Cotiőire irányíttatott."
„A nap folyamán a XVI. hadtest a 18. hegyidandárnak
„3 zászlóaljához még dandárparancsnokságát és két hegyi ágyús„ ütegét, melyek ezen dandárhoz tartoznak, rendelkezésemre bocsátotta."1
„Szándékolt új csoportosításomat az 5. hadseregparancsnok„ságnak is bejelentettem és onnét 26-án Op. 784/1. sz. alatt azon
„döntést kaptam, hogy"
„ 1. a jelenlegi időpontban nem lehet hathatós átcsoportosításra
„gondolni,"
„2. hogy a Monte San Michelének, a legfontosabb szakasznak
„védelmére a 20. honvédhadosztály nem jöhet tekintetbe."
„3. hogy Lukachich tábornok tartsa meg a parancsnokságot a
„ Wippach-torkolat—Polazzo szakaszában."
„Az eddigi szakadatlan küzdelmek magától értetődőleg engem
„is arra az elhatározásra vittek, hogy az átcsoportosítást elejtettem :
„mert az ellenségnek folyton ismétlődő nagy túlerejű támadásaival
„szemben a mi számbeli alsóbbságunkat, csapataimnak hősiessége
„és erélye mellett csakis a terepnek alapos kihasználása hozhatja
„némilg egyensúlyba; ennélfogva a csapatoknak és a vezetésnek
„teljes tájékozottsága állásainkban, azoknak legalaposabb ismer e t e föltétlenül szükséges. Amint azonban az ellenséges támadó1

59. hadosztályhoz tartozik.

„tevékenységnek ellankadását fogom észlelni, szükségképen kell,
„hogy figyelembe vegyem és orvosoljam az én védőszakaszom északi
„ alszakaszában levő tarthatatlan parancsnokolási viszonyokat, ahol
„eltekintve Gelb altábornagytól (17. hadosztály), úgy Hrozny tá„bornok (9. hegyidandár), mint a 93. hadosztály újra való alkalmazásánál, annak parancsnoka Boog tábornok, rangban magasabbak és idősebbek, mint az alszakasz parancsnokságával megbízott Lukachich tábornok . . . Minthogy az utóbbi időben innét
„több tábornok eltávozott — azt hiszem, hogy továbbra már csak
„azon oknál fogva is — el kell kerülnöm minden meg nem érde„melt megalázást vagy hátratételt, mert a pótlásban hiány van."
„A 20. honvédhadosztálynál tényleg csakis a 3. honvéd„ gyalogezrednek volt — leghősiesebb vitézsége dacára — balSzerencséje ! . . . Az okot semmikép sem szabad magában az
„ezredben keresni! . . . A többi ezredek, az 1., a 4. és főkép a 17.
„a legsúlyosabb veszteségeik dacára híven, vitézül és csodálatos
„hősiességgel töltötték be köteles hivatásukat, úgyhogy én és
„Lukachich tábornok minden — az erejükkel elérhető, annak megtelelő - föladat megoldására alkalmasnak minősítjük még azokat..."
„Ezen okból délután az alább s/ószerint idézett hadtest„ intézkedést adtam ki és a hadseregparancsnokságnak részletes
„jelentésben fölsoroltam azon körülményeket, melyek ezen elhatározást megérlelték bennem. Azt is jeleztem, hogy ezen intézkedés
„csakis előkészítésnek tekintendő és én annak végrehajtását csak a
„harcászati helyzet mértéke szerint törekszem majd eszközölni."
„Intézkedés:
Kostaujevica. 1915 július 28. Op. 967/16. szám. Az 5. hadseregparaucsnokság Op. 737. számra.
Az eddig kiadott parancsok folytatásaképen elrendelem:
1. Lukachich tábornok a kötelékeknek általa tervezett rendezését végrehajtja:
a) a 93. hadosztálynak még nála levő zászlóaljait ehhez
Banzianóba,
b) a 12 hegyidandárt lehetőleg mielőbb Lokvica környékére
(ahova ennek menetalakzatai összevonandók),
c) a 9. hegyidandárt fölváltása után, a Cotiöitól keletre eső
területre irányítja.
2. Amint a -Q- 197-től délre eső alszakasz a 17. hadosztály
csapatai által teljesen át van véve, ezen területnek parancsnoksága
Gelb altábornagyra száll át. aki a 43./II. zászlóaljat is magához

vonja. Lukachich tábornok ezután csakis a Wippach és Sdraussina—
San Martino-i út közötti — ezt beleértve — részt vezényli.
3. A 9. és 12. hegyidandárok Cotiőire, illetőleg Lokvicára
történt visszahelyezésükkel megint a hadtestparancsnokság közvetlen
alárendeltségébe kerülnek, vele az összeköttetést fönntartják. Tervbe
van véve ennek folytatásában a 12. hegyidandárt kiegészítése befejeztével Mikoli terébe vinni. A két dandár akkor, vagy egy ellentámadásra — akár a Monte San Michelén át, akár jobban nyugat
felé —, vagy pedig fölváltás céljaira fog fölhasználtatni és pedig
egy-egy dandárt a 17. és 20. hadosztály részére számítva . . .
4. A 19. népfölkelő-hegyidandár a nála levő részekkel még
ma az esthomály beálltával Jamiano környékére menetel és ezzel
az 57. hadosztály parancsnoksága alá lép. Ezt mielőbb a Monte
Cosichtól keletre és délkeletre levő csapatok (6. hegyidandár) fölváltására kell fölhasználni. Ezután a 6. hegyidandár a 61. hadosztályhoz állítandó. A 61. hadosztály és az 57. hadosztály között
a határ ezután megint a Monte Cosich és Debeli vrh között lesz . . .
5. A 3., 15. és 26. tábori vadászzászlóaljak, melyek a 18.
hegyidandárhoz tartoznak (59. hadosztály), a 20. honvédhadosztály
által a honvédezredeknek harcvonalba helyezése után, egymásután
a 61. hadosztályhoz irányítandók. A hadtesttartaléknál levők még
ma éjjel, a 26. vadászzászlóalj lehetőleg mielőbb . . .
6. A 61. hadosztály ezután a 14. és 6. hegyidandár fölött,
a 18. hegyidandár nevezett vadászzászlóaljak fölött rendelkezik.
A XVI. hadtestet liérem, hogy a 18. hegyidandárparancsnokságot
a két hegyi ágyúsüteggel szintén a 61. hadosztályhoz — álláspontja 2 km-re Kostanjevicától nyugatra — irányítsa, melynek alárendeltetnek. Az I. tiroli országos lövészezredet az új erők beérkeztével ki kell vonni a tűzvonalból és Marcottinitől keletre eső
területre az én rendelkezésemre kell fölállítani... A 16. honvédhegyidandárt a még következendő utasítás szerint majd a XVI. hadtesthez kell utalni. Az átcsoportosítás végrehajtásánál arra kell
tekintettel lenni, hogy az első vonalban levő csapatok a menetalakzataikkal való összeolvasztás céljából fokozatosan legyenek kivonva és a rendes kötelékek, amennyire csak lehetséges, újból
helyreállíttassanak . . .
7. A 2. hegyidandár Mikolinál gyülekezik és egészítődik ki,
a 6. hegyidandárral történt fölváltása után a 61. hadosztálytól
az 57. hadosztálynak fog átadatni, mely ezt nyugati szárnyán mint
tartalékot csoportosítja.
8. A 4. tiroli császárvadász-ezred egyelőre még az én rendelkezésemre marad, Cotocitól keletre.
9. A 93. hadosztály mint eddig.
10. Ezek a direktívák az alapjai az elrendelt új csoportosításnak, mely azonban csak fokozatosan lesz végrehajtandó, ha tartósabb aránylagos nyugalom következik be.
József főherceg: A világháború. IX.
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Ezen intézkedésemben határozottan meg nem parancsolt változásokat a VII. hadtestparancsnokság a helyzet szerint, naponta
fogja elrendelni Ehhez az alszakaszok parancsnokai esetenként oly
pontosan, ahogy csak lehet, jelentik, hogy mi van az alárendelt
csoportokból a tűzvonalban és mi van tartalékban."
Ezen intézkedésem végrehajtása után csoportosításom következő lesz:
20. honvédhadosztály (Lukachich tábornok).
A Wippach és Sdraussina—San Martino-i országút között
(3.500 lépés széles alszakaszban) 5.000 puska.
17. hadosztály (Gelb altábornagy).
A Sdraussina—San Martino-i országút és Polazzo — -Q- 111
taligaút között (3.000 lépés széles alszakaszban) 4.800 puska.
61. hadosztály (Winkler altábornagy).
14., 16. (honvéd), 6. és 18. he^yidandárral a Polazzo — -Ó- 111
taligaút és Monte Cosich között (7.500 lépés széles alszakaszban)
14.000 puska.
Hadtesttartalék.
A három hadosztály mögött a 9. és 12. hegyidandár, 6.000
puska; azonfelül Marcottininél az I. tiroli országos lövészezred és
a 4. tiroli császárvadász-ezred.
57. hadosztály (Goiginger altábornagy).
A 2., 6. hegyi-, 19. népfölkelő- és a 187. dandárral Monte
Cosichtól a tengerig (10.000 lépés széles alszakaszban) 10.000 puska;
nyugati szárnyán 2. hegyidandár tartalék.
Egy később meghatározott időben Winkler altábornagy
alszakaszából a 16. honvéd-hegyi dandár kivonatik és a XVI. hadtesthez fog jutni, hogy a már ott levő 10. hegyidandárral egyesülhessen és így a 61. hadosztály köteléke ismét helyreállíttassák.
Winkler altábornagy (61. hadosztályparancsnokság) helyébe
Snjarié altábornagy (59. hadosztályparancsnokság) fog a VII. hadtest
kötelékébe lépni.
„Délelőtt kocsin. Devetakira megyek és 46-osaimnak gyalog
„elébük megyek San Martinóra; ott értesülök, hogy ők már
„Lokvicán vannak. így fölmegyek San Martino templomához a
197-re. A templom már nagyon össze van lőve. Ott van egy eperfa,1
„annak neki támaszkodom és a csatateret nézem. Hulla-hulla mellett
„az állások között —, el temetésükre még gondolni sem lehet, mert
„a mindkét oldali tüzérség szakadatlanul erősen vereti az egész
„teret. Most is utálatosan idevág, sivít és zúg a sok könnyű és„ nehéz lövedék és fülsiketítőén reccsennek, repeszeket és kődarabokat
„vágnak nyávogva mindenfelé. Kibékülten feküsznek a mi katonáink
1
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„és az ellenség a hideg acéllal kihűlő szívükben egymás mellett.
„Pokoli bűzt lehel a számtalan hulla, melyeket ezer és ezer rongyba
„vagdal széjjel a gránátok folyton robbanó sokasága. E pillanatban
„nincs támadás, de az olasz állásokban nagy nyugtalanságot látok
„a Monte San Michele nyugati lejtőjén, ahol elég közel vannak
„ahhoz, hogy jól lássam mozgolódásukat. Minthogy a Monte dei
„sei Busin igen heves tüzet hallok, s minden füstbe van arrafelé
„burkolva és minthogy itt minden összeköttetés nélkül vagyok és
„senki sem tudja, hogy törzsszázadom egy bakájával egészen előre
„mentem egyedül, visszasietek kocsimhoz, mely Devetaki mellett a
„nagy kőhídnál vár rám és Lokvicára hajtatok. A 46-osok a dolin á k b a n gyülekeznek. Zeiss alezredes jelentkezik nálam s azt
„mondja, hogy csapat még soha ilyesmit nem teljesített ily hősiesen,
„vitézül még nem küzdött, mint a 46-osok. Ezrede 1.990 embert
„vesztett. Temérdek halottja volt... Egynéhány ismerős derék
„vitézemmel beszélek. Önérzetesek, büszkék, készek hazájukért a
„legutolsóig mindenüket odaadni... Ott találom Földesi zászlóst,
„még félgyerek s már megadtam neki a nagy- és kisezüst vitézségi
„érmet s most kapta meg az aranyat is. Igen melegen üdvözlöm
„a hős fiút. Sok hűséges arcot látok itt közöttük, a kis derék
„Szombati Pálét i s . . . Keservben összeszorul szívem, midőn a 2.200
„hős közül, kiktől a Dráva völgyében búcsúztam, ma már csak
„300-at találok itt. Majdnem az összes tisztek, a legjobbak, legderekabbak hiányoznak... Egy jó szót szeretnék nekik mondani,
„de annyira meg vagyok hatva, hogy alig tudok beszélni..."
„Innét a 61. hadosztályparancsnokság táborához hajtatok,
„mely egy festői zöld és árnyékos dolinában van a Kostanjevica—
„Oppacchiasella-i műút mellett, pár lépésnyire délre attól. A Cicadak
„(óriás legyek) egyhangú hangversenye közepette jelentkezik
„Winkler altábornagy, ki rám kitűnő benyomást tesz, intézkedései
„jók. Ott 75 olasz foglyot találok, közöttük van egy őrnagy és egy
„százados."
„Midőn Kostanjevicára érek, Bolgár Ferenc volt államtitkárt
„találom ott, akit szívélyesen üdvözlök. Meg van botránkozva, hogy
„otthon senki sem sejti, hogy ezt a szörnyűséges védelmi szakaszt
„én vezénylem és Doberdo, amelyről most már oly sokat beszélnek,
„az én nevemhez fűződik... Istenem, mennyi rémséget fognak még
„ erről beszélni ? ! . . . "

„Jelentések és megfigyelések alapján ma délelőtt a helyzet
„Lukachich tábornok szakaszán 9 óráig általánosságban változatlan
„volt. A 9. hegyidandár felé — mely épen úgy, mint a Pacor
„ezredes alszakasza állandó löveg és gyalogsági tűz alatt állott —
„ellenséges rajvonalak dolgozzák magukat közelebb, míg folytonos
„mozgás van az ellenség vonalai mögött és szakadatlanul nagy
„erőket tol el Sdraussinától délnyugati irányban, melyeket tüzérségem állandó tűz alatt tart. így a <|> 143-as rom közelében is
„gyülekező ellenséges erőt veretett tüzérségem. A 61. hadosztálynál
„a 14. hegyidandárt délelőtt nagy ellenséges erők, nagy túlsúlyú
„ tömegei megtámadták. Míg az északi szárnyon az ellenségnek
„minden lökése visszaveretett és 70 fogoly került kezünkre, addig
„a Monte dei sei Busin délben a küzdelem miránk nézve nagyon
„kedvezőtlenül áll. A magaslat északi oldalán a mi gyalogsági
„vonalaink a csoporttartalékok fölhasználása után benyomattak.
„A 61. hadosztályparancsnokság a tiroli országos lövészezrednek
„Doberdo felé visszament osztagait a helységtől nyugatra gyülekez„tette és a betörési hely ellen újra előre rántatta. Ugyanekkor
„a 16. honvéd-hegyidandárnak — mely csak nehéz lövegtűzben
„állott és ezidőszerint még nem lett megtámadva — azon parancs
„ment, hogy minden rendelkezésére álló tartalékával támogatólag
„avatkozzék be a 14. hegyidandár súlyos küzdelmébe. A magyar
„kir. 17. népfölkelőezred, mely a közelmúlt küzdelmektől még
„nagyon ki volt merülve és rugékonyságát, teljesítő képességét még
„távolról sem nyerte vissza, Marcottiniben minden eshetőségre
„készenlétbe helyeztetett. Az ezrednek, valamint a 61. hadosztály
„megerősítésére oda irányított 15. vadászzászlóaljnak a 14. hegyindandár harcába való bevetésére már nem volt szükség, mivel a régi
„helyzetünk ott időközben helyre állott."
„Az 57. hadosztálynál délelőtt a A 121-es magaslat Mon„falconétól keletre, nehéz olasz tüzérségi tűz alatt áll, helyzete
„különben változatlnn."
„A 61. hadosztály súlyos helyzetére való tekintettel délután
„2 óra 30 perckor elrendeltem, hogy a tartalékban levő 15. vadász„zászlóalj a 20. honvédhadosztály által azonnal Marcottinire indít„tassék. (Op. 967/22. sz.) A 14. hegyidandárnál Redipugliától
„keletre behatolt ellenség délután egy osztagunknak gépfegyverosztállyal együtt történt harcbavetése által a Monte dei sei Busin

„elkeseredett súlyos küzdelemben visszaszoríttatott. Délután 2 órakor
„újból rendkívül erős ellenséges támadások kezdődtek dühöngő
„lövegtűztől kísérve, melyek a hadosztály tartalékok harcbavetése
„által forró tusa után és viaskodásban, mindkét oldali igen nagy
„veszteségek mellett megállíttattak."
„Délután Lukachich alszakaszában is a legelkeseredettebb
„küzdelem dult, mialatt az egész arcvonal állandó heves ellenséges
„lövegtüz alatt állott, amely különösen a Monte San Michele ellen
„még alig észlelt erejű. Az ellenségnek ismételt kísérleteit, hogy
„a -Ó 197 ellen előtörjön, mindannyiszor meghiúsították hős
„csapataim..."
„Repülőink a délután folyamán megállapították, hogy az
„ellenség Gradisca—Sagradónál és a két helység között is egy-egy
„híd fölött rendelkezik és Peteano közelében híd verésre készül.
„A hidakon átvonuló csapatokat azután tüzérségem hathatósan
„verette és ismételten széjjelszórta."
„A 61. hadosztálynál a 14. hegyidandár harcszakaszában egész
„délután lövegtűztől kísért csatározás folyt, amely a délen csatlakozó 16. honvéd-hegyidandárra is átterjedt; a meglevő állások
„azonban mindenütt szilárdan birtokunkban maradtak. A csapatok
„itt is nagyon ki vannak merülve. (Op. 967/42. sz.)"
„Az 57. hadosztálynál az ellenséges lövegtüz főképen a Debeli
„vrh északi lejtője ellen és a A 12l-re irányult. Az én tüzérsé„gem a Debeli vrh-ről jól oldalozza az ellenséget a Monte dei sei
„Busin; ezért lövi annyira ezt az olasz."
„Ma 1.835 sebesültem ment át a segélyhelyeken."
„30'5 cm-es mozsaraim egyike 17 bombával megsemmisített
„egy ellenséges 21 cm-es üteget a Monte Fortin mögött."
TIZENKETTEDIK NÁP.

Július 29.
„A tegnapi nap igen heves küzdelmeihez arányítva, az éjjel
„viszonylagos nyugalomban telt el. Egész éjjel heves lövegtűz volt."
„Nagyon erős — bóra — vihar dühöng és a levegő olyan
„tiszta, hogy a velencei szent Marcus tornyát látom és a tiroli
„havasokat s az olasz síkságot a Tagliamentóig. A Torrente Torre,
„mint egy fehér fonál szeli ketté a zöld lapályt. A tenger fehér
„a habtól, akárcsak hó födné. Az állásokban robbanó gránátok

„barna, fekete, fehér, sárga füstfelhői gyorsan elszaladnak, úgyhogy
„távcsövemmel csapataimat jól látom..."
„Lukachich szakaszában éjjel nagyon heves lövöldözés és igen
„erős lövegtűz, mely reggel még tetemesen fokozódik. A gyülekező
„ellenséges osztagokat úgy a -Ó- 143-as romnál, mint a -Ó- 197 és
„Sagrado vidékén tüzérségem széjjelszórta."
„Éjjel a leghevesebb ellenséges tűz dacára sikerült egynéhány
„fölváltást végrehajtani. A Pacor-csoportnál a 4. honvédgyalog„ezredet és a 76./II. zászlóaljat a 61. gyalogezred váltotta föl.
„A 4-es honvédek Lokvicára meneteltek, a 76./II. zászlóalj Mikolira
„és ott a 9. hegyidandár parancsnoksága alá lépett. Ezen alkalom„tnal a -Ó- 197-es kúp Pacor ezredes szakaszához csatoltatott...
„Hrozny tábornok csoportjából a 12. hegyidandárparancsnokság az
„57./II., 100./II. és a 93./I. zászlóaljakkal Lokvicára jutott, hogy
„ott menetalakzatait fölvegye. Hadosztálytartalékok: a 12. hegyindandárnak fönnmaradt része — a 3./I. és a bosnyák 2./III. zászlóalj
„Schöller alezredes parancsnoksága alatt — Cotiöinél; a 96. gyalogezred Marcottininél; a 3. honvédgyalogezred Yizintininél . . .
„A 46. gyalogezred és az l-es honvédek továbbra is Lokvicánál
„maradnak."
„A 61. hadosztálynál az ellenség éjjel néhány tüzrajtatitést
„csinált és támadásokat kísérelt meg a 14. hegyidandár ellen. Ezek
„csirájukban elfojtattak, illetőleg visszaverettek. A székesfehérvári
„17-es népfölkelők és a 15. vadászzászlóalj tartalékhelyzetben vannak.
„A csapatok különben egy fel zászlóalj kivételével, mely Pacor ezredesnél van, mind a tűzvonalban vannak."
„Az 57. hadosztálynál éjjel csekély lövegtűz, különben nyugalom . . . A 19. hegyidandár 5 zászlóaljjal Jamianóban és Bres„tovicában van. (Op. 968/1.—4. sz.) A népfölkelődandár holnap
„megkezdi a 6. hegyidandár fölváltását."
„ Az én tartalékaim: A 4. tiroli császárvadász-ezred Cotiéinél,
„a 12. hegyidandárnak 3 zászlóalja Lokvicánál, a 2. hegyidandár„nak 3 zászlóalja Mikolinál és a 93. hadosztálynak 5 zászlóalja
„Ranziano—Lukeziéi—Arőoni terében."
„A délelőtt folyamán az ellenséges lövegtűz változó erővel
„tart egész arcvonalam ellen, időközönként hihetetlen hevességre
„fokozódik. Különösen a Pacor-csoport szenved oldalozó ellenséges
„lövegtüztől és a 143-as rom, meg a -p- 197 közötti arcvonal-

„szakasz a kereszttűztől. A 14. hegyidandár is heves oldalozó löveg„tűz alatt áll Castello-nuovo irányából. (Op. 968/24. sz.) Az ellens é g e s gyalogságnak tevékenysége, a folytonos csatártüzet nem
„számítva, csekély. Előreküldött járőrök megállapították, hogy az
„ellenség mindig nagy erőkkel áll velem szemben és állásai nagyon
„erősen meg vannak szállva. Az egész görzi szakaszon három nap
„óta teljes a nyugalom, csak ezen a rettenetes karszton folyik
„szakadatlanul tovább a küzdelem."
„Az ellenséges gyalogsági és lövegtűz a 14. hegyidandár
„alszakasza ellen délig a legvégső hevességi fokra dagad. Az állás o k a t három oldalról mindenféle öblű tüzérség lövi. Ennek az
„oltalma alatt az ellenséges osztagok nagy veszteségeik dacára
„lassacskán 30 —100 lépésnyire tolódnak állásainkhoz, míg mögöttük
„erős tartalékok kúsznak felénk. (Op. 968/31. sz.) A mi — legtöbb
„helyen erősen összelőtt — akadályaink nem tartóztathatják föl az
„ellenséget és délután 1 óra felé a 14. hegyidandár jobbszárnya
„már nagyon szorult helyzetben van. Támogatására Pacor ezredest
„utasítottam és ehhez a Marcottinitől keletre álló 96. gyalogezredet
„bocsátottam rendelkezésére. (Op. 968/33. sz.) A még rendelkezés e m r e álló tartalékok latbavetésével és a hadosztálytüzérség egyes í t e t t hatása által sikerült az ellenség előnyomulását a 14. hegyi„ dandár előtt megállítani, sőt helyenként vissza is szorítani. Itt a
„nap további folyamán nem is próbált meg több támadást. A helyzet
„különben változatlan."
„Jenő főherceg vezérezredes, a délnyugati hadseregarcvonal
„parancsnoka ma nálam volt és én neki mindent megmagyaráztam.
„Láttam, hogy igen mély benyomással távozik. Telve volt dicsér e t t e l a mi teljesítményeinket illetőleg . . . Bizony csak a jó Isten
„tudja, mit teljesítettek dicső csapataim."
„Az ellenség részéről délután sem került már sor nagyobb
„gyalogsági vállalkozásokra, tüzérsége azonban továbbra is állandóan
„heves tűz alatt tartotta állásainkat és a hátsó terepet. Egy ideig
„igen nehéz öblű lövegek lőnek a Sdobba torkolat vidékéről. Egész
„házam meg-megrezzen a nagy robbanásoktól. Azután a lövegtűz is
„kezd lassacskán alábbhagyni. Délután 4 órakor az ellenséges
„gyalogság kúszva 60 lépésnyire közelíti meg 17-es honvédeim
„állását, de ezek abban a pillanatban, midőn az ellenség rohamozni
„akar, kitűnően célzott tüzükkel menekülésre kényszerítik. Az ellen-

„ség ez alkalommal rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett. Az éa
„legénységem már alig bír lőni, mert a temérdek sok lövöldözéstől
„válluk és mutatóujjuk megdagadt és kisebesedett."
„Délután az ellenséges lövegtüz a mult napokhoz képest tete„mesen alábbhagy és a nehéz öblű lövegek teljesen elhallgatnak."
„A harcvonalak előtt fekve maradt megszámlálhatatlan hulla,
„a már 12 nap óta szakadatlanul dúló vad küzdelemekben elesettek
„seregei, a gránátverés által össze-vissza tépve és vagdalva, a nap
„izzó sugaraitól forró sziklákon rothadva, oly rémséges bűzzel telítik
„a levegőt, hogy a lövészfödözékekben való tartózkodás — a grán á t o k által folyton a bűzlő hullalével és cafatokkal telefröcskölt —
„harcosok akaraterejét a legsúlyosabb, mondhatnám emberfölötti
„próbára teszi. Főképen a -Q- 197 magaslat táján, ahol a harcok
„még soha nem látott hevességgel folynak, egész hullahegyek, a
„halottak ezrei hevernek; ezek gyilkos kigőzölgése már magában„véve tetemesen csökkenti a legénység ellenállóképességét."
„Lukachich tábornok jóváhagyásával a 87./IV. zászlóalj — parancsnokának, Peter őrnagynak kérésére — vagy 80—100 lépéssel
„vétetett vissza az erdőcske szegélyétől délkeletre, s így az uraló kúp
„az ellenségnek önként átengedtetett. Ránk nézve ez csak hátrán y o s lehet . . . Lukachich tábornok erre vonatkozólag a következőket jelenti: Az eredeti födözékek a -C- 197-en teljesen megsemmisültek az ellenséges gránátveréstől. Az erdő maga a löveg„tűz által letört fákkal egy torlaszszeríí akadállyá lett. 0 a legelső
„állásért nem tartja érdemesnek, hogy a mindig nagy veszteséggel
„járó ellentámadást újabb tartalékok bevonásával hajtsuk végre.
„Csapatainknak fizikai állapotára való tekintettel kénytelen vagyok
„ezt utólag tudomásul venni, bár nem érthetek egyet e fontos„magaslat önként való föladásával."
„Miután az ellenséges támadóerő lassacskán megbénul és
„csapataim ezáltal némi mozgási szabadsághoz jutnak, a mai éjjelre
„a kötelékek további rendezése céljából a következő eltolásokat
„rendeltem el."
„A 20. honvédhadosztály a 97-es menetzászlóaljat a 93.
„hadosztályhoz Ranzianóra, a 3./I. és 2./III. bosnyák zászlóaljakat
„a 12. hegyidandárhoz Lokvicára vonultatja be. Az 57. hadosztály
„a 38./III., 42./IV., 81./IV. zászlóaljakat a 61. hadosztályhoz állítja,
„ezzel szemben ez a 2. hegyidandárnak kiegészített 3 zászlóalját

„(8./III., 70./II. és 76./III.) az 57. hadosztályhoz utalja. A 19. nép„ fölkelődandár bevonulása után a 6. begyidandárnak fönnmaradó
„része (6./I. és 50./IV. zászlóalj) lehetőleg már holnap a 61. hadosztályhoz irányítandó. (Op. 968/39. sz.)"
„ A csata időközönként újból föllángolva, lassacskán ellanyhul
„és kissé nyugalmasabb napok következnek."
• A mai napon rendkívül hevesen dühöngő ellenséges tüzérségi
tűz következtében 2.500 fő veszteségem volt.
Július 18-tól számítva a parancsnokságom alatt álló csapatok
veszteségeik pótlására összesen 18.500 főnyi kiegészítést kaptak,
ezzel szemben veszteségeim mai napig összesen 30.290 ember. Ebből
következik, hogy hadtestem egyelőre hadiállományra nem hozható,
mert a legközelebbi kiegészítés csak körülbelül augusztus 20-ára
várható.
A Karszt-fennsíkon küzdő csapatoknak július 28 -i állományviszonyait és azok veszteségeit a 17. számú melléklet tünteti föl.
(Op. 970/40. szám.)
Ezen adatok azt bizonyítják, hogy a Karszt-fennsíkon — ha
az események tovább is így haladnak — el fogunk vérezni, mert
a veszteségeket a normális menetkiegészítések pótolni nem tudják.
E szomorú tény gondolkozóba ejtette a magas para a csnok ságokat is.
Mai napon Jenő főherceg, a délnyugati hadseregarcvonal parancsnoka Laibachban Boroevié hadseregparancsnokkal tanácskozott,
hogy miképen lehetne a rendkívül súlyos veszteségeket csökkenteni,
melyeket naponként el kellett szenvednünk még akkor is, ha az
ellenség nem is támad. A tanácskozásba bevonták Krauss altábornagy és Le Beau tábornok vezérkari főnököket, sőt még a műszaki
csapatok főfelügyelőjét, Blenesy altábornagyot is.
A megbeszélésen a következő vélemények jutottak kifejezésre:
A veszteségek csökkenthetők azáltal, hogyha
a) állásainkat akként rendezzük be, hogy a lövészárkok a
küzdő csapatoknak, a kavernák a tartalékoknak az ellenséges tüzérségi tűzzel szemben védelmet nyújtsanak;
b) nehéz tüzérségünket annyira szaporítjuk, hogy a legkellemetlenebb nehéz ellenséges ütegeket le tudjuk küzdeni;
c) egy támadással az ellenséget az Alsó-Isonzo mögé visszavetjük, lemegyünk a Karszt-fennsíkról a termékeny síkságra és ott
rendezünk be védelmi állást. Ez esetben az ellenség nehéz tüzérségének tüze föltétlenül kisebb hatással fog járni, mert a puha
talajban becsapódó nehéz gránát nem szakad szét temérdek vasrepeszdarabra és nem fokozódik a robbanás hatása a karsztszikláról
leszaggatott kődarabok, sziklaszilánkok által. Az ellenség tüzérségének
hatását sem figyelheti oly jól meg, mert a mélyföld födött kultúrája
az áttekintést és az állásainkba való betekintést nagyon korlátozza.

Úgy Boroevié, mint Blenesy kijelentette, hogy a Karszt-fennsíkon csakis olyan lövészállások létesíthetők, amilyeneket csapataink
most is építenek, azaz összehordott és egymásrarakott sziklák és
kövekből készítenek falakat, melyek mögött csak nagyon ritkán
van lövészárok.
Kijelentették, hogy még megfelelő kőfejtőszerszámmal és
robbantóanyaggal is a Karszt-fennsík sziklás talajába kivájt és kirobbantott erődítéseket csakis évekig tartó nehéz munkával lehet
létesíteni.
A legnagyobb veszedelem okát abban kell keresni, hogy az
olasz fölényes nehéz tüzérség koncentrikus módon lövi a Doberdofennsíkot. Idáig 28 nehéz üteget 1 állapítottunk meg.
E tüzérség a 2. Isonzo-csatában a kőfalakból álló védelmi
vonalainkat és akadályainkat elpusztította és tüze oly hevességű
volt, hogy a lövések számát megolvasni nem lehetett, egyes robbanásokat ki se lehetett venni, mert azok mennydörgésszerű robajjal
összefolytak.
Az olasz nehéz tüzérség hordképessége nagyobb a mieinknél
s így nem is lehet hozzáférni.
A 30'5 cm-es mozsarunkat a Karszt-fennsíkon közvetlenül
védelmi állásunk mögött nem alkalmazhatjuk, ehhez túlságosan
nehéz, de nem is volna tanácsos ezt megtenni, mert az ellenséges
nehéz tüzérség koncentrikus tüze azt hamar harcképtelenné tenné,
így e leghatásosabb lövegünket csak a Vallone-völgyben alkalmazhatjuk, hogy a közelebb merészkedett ellenséges ütegeket leküzdje.
A 24 cm-es mozsarunkat nem vehetjük számításba, mert hordképessége korlátozott (5 km).
Az ellenséges nehéz tüzérség leküzdésére jelenleg következő
nehéz lövegekkel rendelkezünk:
7 darab 15 cm-es tarack, 2 darab 13 cm-es német ágyú,
melynek kitűnő hatása van, 1 darab 12 cm-es hajóágyú.
E messzehordó nehéz tüzérség teljesen elégtelen arra, hogy
csodálatosan derék gyalogságunkat fölösleges veszteségtől megóvja.
A veszteség csökkentése céljából föltétlenül több nehézöblű ütegre
van szükség.
Talán a német hadvezetőségtöl kaphatunk, vagy a Kruppcégtől vásárolhatnánk ilyen ütegeket.
A tanácskozás eredményét Jenő főherceg Op. 11.399. szám
alatt a hadseregfőparancsnokságnak jelentette — és Bartenwerffer
német vezérkari ezredest július 30-án Teschenbe és Plessbe küldötte, hogy hasson a két hadvezetőségnél oda, hogy a föltétlenül
szükséges nehéz tüzérség a délnyugati arcvonal részére kiutaltassák.2
1
149 mm-es öblű ágyús ; 15, 21 éa 28 cm-es öblű tarackos ; 30'5 cm-es
öblű mozsárütegek.
' Lásd a délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság n a p l ó j á t 1915
július 29-ről.

Érdekességénél fogva alább közlöm kivonatosan az Op. 11.899.
számú előterjesztést.
„A Karszt-fennsíkon a csatának még nincs vége. Bár az ellenséges gyalogság- a Doberdo-fennsíknak csak egyes alszakaszára
intézi jelenleg támadásait, mindazonáltal tüzérsége legnehezebb öblű
lövegeivel nemcsökkenő hevességgel tovább lövi állásainkat, úgyhogy
a VII. hadtest naponta az ellenséges tüzérségtől 1.000—2.000 főnyi
veszteséget szenved.
A 2. Isonzo-csatában sokkal nagyobb veszteséget szenvedtünk,
mint ahogy azt az 5. hadseregparancsnokság jelentette.
Az 5. hadseregparancsnokság jelentése szerint az 5. hadsereg
vesztesége május 30—július 27-ig terjedő idő alatt 38.000 ember,
ebbe azonban nincs beleszámítva a július 25., 26. és 27-i veszteség.
Csatavonalunkat a Karszt-fennsík egyes részén visszavettük.
Ennek oka kizárólag az ellenség fölényes nehéz tüzérségi tüze,
mely időközönként oly heves, hogy legvitézebb csapatainknak sincs
idegzetük azt elviselni. így például a Sdraussinától délre fekvő fontos
-Ó- 197 kúpot csapataink kiürítették, midőn azonban az ellenséges
pusztító tüzérségi tüz hevessége apadóban volt, csapataink újból
birtokukba vették, még mielőtt az ellenséges gyalogság lábát ott
megvethette volna.
A Sagradótól keletre fekvő részen már nem sikerült az önként kiürített állást újból megszállani. Az erre tett kísérlet összeomlott az ellenség nehéz tüzérségi tüzében.
Az olasz gyalogság némi térnyerését, bár háromszoros túlerőben van, csakis fölényes tüzérségének köszönheti.
A csapatok hangulata jó és bizakodó. Csakis azon osztagok
rendültek meg, melyeknek az ellenséges fölényes nehéz tüzérség
pusztító tüzét minden födözék nélkül, napokon át el kellett szenvedniük.
A XV. és XVI. hadtest menetalakzatai — melyeket magukkal hoztak — még érintetlenek. Ezzel szemben a Karszt-fennsíkon
harcoló csapatok már fölemésztették menetalakzataikat.
A VII. hadtestet a XV., illetve a XVI. hadtesttel fölváltani
nem lehet. Az 5. hadseregparancsnokság végső szükségben azt tervezi, hogy a XV., illetve XVI. hadtest menetalakzataival a Karsztfennsíkon harcoló csapatok állományát fölfrissíti.
Az előadott tényekből az alábbi következtetések vonhatók:
1. Jelenlegi állásaink megtarthatók továbbra is, ha tüzérségünket szám, kaliber, hordképesség és lőszer tekintetében oly fokra
fejlesztjük, hogy képes az ellenséges tüzérséget leküzdeni, vagy ha
gondoskodás történik, hogy súlyos veszteségeinket állandóan pótoljuk.
E mellett a jelenlegi viszonyok között föltétlenül szükséges,
hogy a Karszt-fennsíkra friss csapatokat hozzunk, melyek a harcoló
csapatokat időközönként fölváltják, mert kérdésessé válhatik, hogy

az első vonalban küzdő csapatok erkölcsi ereje hosszabb ideig
kibírja-e állani az ellenséges nehéz tüzérség pusztító tüzét ?
Ha az említett irányban nem történik semmi, a küzdők állománya a napi veszteségek következtében annyira le fog apadni,
hogy az ellenség végtére vitéz csapatainkat fölborítja. A Karsztfennsíkon levő védelmi állásunk kedvezőtlen, mert állandóan az
ellenség fölényes nehéz tüzérségének koncentrikus tüzében áll, mely
erődítéseinket nagyrészt elpusztította.1
Ha a hátrább levő védelmi állásunkba visszamegyünk, ebből
következő hátrányok fognak keletkezni:
A Valloné-völgytől nyugatra fekvő állásban (2. védelmi állás)
a Monte San Michele magaslatot — mely a legfontosabb támpontunk — az ellenség át fogja karolni. A Valloné-völgytől keletre
fekvő állást (3. védelmi állás) az ellenség uralni fogja.
A 2. és 3. védelmi állás erődítményei az ellenség fölényes
nehéz tüzérségének tüzét nem fogják elbírni, mert főképen kőfalszerü állások, melyek jól láthatók.
Az 5. hadsereg parancsnoka és a műszaki csapatok főfelügyelője oda nyilatkozott, hogy kőfejtőszerszámok és kőfurógépek
alkalmazásával hetekig tartó munka árán sem lehet azt elérni, hogy
mély lövészárkokat vájjunk ki a Karszt szikláiban.
Sajnálattal kell megemlíteni, hogy itt nem rendelkezünk oly
műszaki tekintéllyel, ki e véleményt meg tudná dönteni.
A 3. védelmi állás még azon hátránnyal jár, hogyha abba
csapatainkat visszavonjuk, a görzi hídfőt Görz városával együtt ki
kell ürítenünk.
Azon esetben, ha a természettől oly erőssé tett és műszakilag
is legjobban megerődített Zoll—Präwald állásba megyünk vissza,
föladjuk Görzöt és Triestet.
Jelenlegi helyzetünket megkönnyíthetjük és a sikeres védelmet
lehetővé tehetjük még azáltal is, ha egy meghatározott szakaszig
előtörünk.
A Monfalconén át vezető támadási irány azt eredményezné,
hogy a Karszt-fennsík és az Alsó-Isonzo között levő ellenséges tüzérséget elzavarjuk, kogy a Karszt-fennsíkról a mélységbe leszállva,
csapataink az Alsó-Isonzón magukat elsáncolhatják, védelmi állásunk tetemesen megrövidülne azáltal, hogy kiegyenesednék. Ha Sagradón át támadunk, az ellenséget az Isonzóba szoríthatjuk. A görzi hídfőből intézendő támadásunk arra vezetne, hogy az
ellenség állásunkat a dombvidékről (Cormons—Mossa) többé nem
oldalazhatja.
A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság nézete szerint a
Monfalcone támadási irány hozná meg a legnagyobb eredményt.
1
Erődítések n e n voltak, csak kövekből összerakott 40 — 50 cm magas
l'alak és igen silány akadályok.
2
Tehát elismerik, hogy igazam van.

Az elötörés végrehajtható, ha a 8. hadosztályon kívül még
egy hadosztály rendelkezésre bocsáttatik."
A hadseregfőparancsnokság Jenő főherceg előterjesztését
augusztus 1-én kelt Op. 13.519. számú távirattal elintézte; következőképen szólt:
„Az 5. hadsereg nehéz tüzérsége meg lesz erősítve. Augusztus
végéig hat darab 10 cm-es öblű messzehordó ágyú fog kiutaltatni.
A német hadvezetőséget megkereste a hadseregfőparancsnokság,
hogy nehéz tüzérséget bocsásson az 5. hadsereg rendelkezésére.
A flottaparancsnokság felkéretett, hogy Polában nélkülözhető messzehordó hajóágyúkat engedjen át a délnyugati hadseregarcvonalparancsnokságának.
A svédeknél lépés történt nehéz ágyúk vásárlására.
A VII. hadtest részére soronkívüli pótlás nem utalható ki.
Ahhoz a főparancsnokság hozzájárul, hogy a XV., illetve a XVI.
hadtest menetalakzataiból a VII. hadtest állományát az 5. hadseregparancsnokság felfrissítse.
A javasolt előretörés végrehajtására a hadseregfőparancsnokság
most nem adhat csapatokat.
Erről csak akkor lehet szó, ha az északkeleti arcvonalon a
helyzet állandósulni fog."
Július 30.
„A föl váltásokat az éjjel végrehajtottuk minden ellenséges
„behatás nélkül; a kötelékek lehetőség szerint rendeztettek. Miután
„a honvédcsapatok kivonattak és helyettük a 17. hadosztály csap a t a i mentek előre, ennek parancsnoka Gelb altábornagy a
„Sdraussina—San Martino-i úttól délre fekvő Polazzótól északra
„levő taligaútig terjedő szakaszban átvette a parancsnokságot.
„Ezalatt Lukachich tábornok a Sdraussina—San Martino-i úttól
„egészen a Wippach-folyóig terjedő alszakasz parancsnokságát tart o t t a meg."
így most seregcsoportom a Karszt-fennsíkon már négy alszakaszból áll. (20. honvéd-, 17., 61., 57. hadosztály.)
„Az éjjel egész védelmi szakaszomon csatározások és időközönként fölújuló lövegtűz közepette, meglehetősen csendes volt."
„Lukachich tábornok szakaszán Stadler ezredes az 1. és
„3. honvédgyalogezredekkel fölváltotta a szélső jobbszárnyon a
„9. hegyidandár csapatait és átvette ott a parancsnokságot a
„Wippachtól egészen a Monte San Michele A 275-től körülbelül
„250 lépésre délnyugatra levő pontig. Az ettől délre levő Hrozny

„tábornok alszakaszán pitymallatkor egynéhány tüntető ellenséges
„támadás már tüzérségünk által csirájában elfojtatott . . . A 17. hadosztálynál éjjel egynéhány gyengébb ellenséges támadás
197-es
„magaslaton könnyen visszaveretett. A 61. hadosztálynál az ellenség
„csak a 14. hegyidandár szakaszán csinál néhány előretörést, de
„ezeket is elhárítottuk; a déli szárnyán úgy mint az 57. hadóosztálynál csak csatártüz. Délelőtt az ellenség nem kísérelt meg
„újabb támadást; ellenkezőleg csapatait a rohamállásokbői lassacskán
„vissza kezdi vonni és állásait megerődíti. Tüzérségem az ellenségnek erődítési munkálatait zavarja és azoknak abbahagyására
„kényszerítette. (Op. 969/8. szám.)"
„A tervszerű tömegtámadások, a kétségbeesett viaskodások,
„melyek 12 napig szakadatlanul dühöngtek s melyek ,2. Isonzo„ csata' néven foglalhatók össze, úgy látszik, egyelőre be vannak fejezve.
„Igazán csodálatos hősiességgel és soha nem látott kitartással verték
„vissza csapataim az ellenség minden támadását és szörnyűséges
„veszteségeket okoztak neki, aki óriási túlsúlyban, hatalmas tüzéreégének oltalma alatt példátritkító lőszerpazarlása mellett, a
„Karszt-fennsík birtokbavételére mindig teljes létszámú, elhalasz„nálatlan új csapatokat tudott harcbavetni . . . A hadseregfőparancs„nokságnak az e hó 28-án kiadott hivatalos közleménye szószerint
„a következőket tartalmazza a mi nagy csatánkra vonatkozólag:"
„. . . így végződött a hasonlíthatatlanul hatalmasabb második
csata Görz tartományában a támadó ellenség tökéletes kudarcával,
aki ez alkalommal a körülbelül 30 kilométer széles területen a
Monte Sabotino és a tengerpart között 7 hadtestet legalább 17 gyaloghadosztállyal vetett harcba és mindenáron — az emberben és
anyagban hozott áldozatokra való tekintet nélkül — áttörni törekedett . . . Az olaszoknak összes veszteségei 100.000 emberre becsülhetők. Csak a történelem fogja majd csapataink és vezetőinek
teljesítményeit ezen védelmi csatában értékelni . . . Rendületlenül és
megingathatatlanul még mindig ott állanak, ahol két hónap előtt
az ellenséget várták . . . "
„Táviratot kapok, hogy 0 Felsége a Lipótrend nagykeresztjét a hadiékítménnyel adományozta n e k e m ! . . . Hogyan kö„szönjem meg ezt számtalan szeretett hős bajtársamnak, akik
„ezt parancsnokuknak hősiességükkel és drága vérükkel szerezték
„meg ? . . . Ok, akik éhezve, szomjazva — hisz a menázsi legjobb
„esetben éjfélkor volt föl vihető, így a víz is, gyakran azonban
„egyáltalán nem — elmondhatatlanul szenvedve, ezt a csodával

„határos győzelmet kivívták. Nincsen olyan szó, amely ki tudná
„fejezni irántuk érzett hálámat!"
„Délután 5 órától kezdve nagyon erős ellenséges lövegtűz
„Sdraussinától délre. 6 óra 30 perctől gyér raj vonalakat látok a
„Monte dei sei Busitól, iránnyal délfelé, visszamenni! . . . Tán baj
„ van ? . . . Visszamennek az én csapataim ? . . . Polazzo felől egy
„erős támadás indult meg. 7 órakor az ellenséges lövegtüz a legmagasabb fokra hág."
„Este 8 órakor Pacor ezredes jelenti, hogy az ellenség a
„14. hegyidandár jobbszárnyán, a 45./II. zászlóalj állásába betört.
„Gelb altábornagy a 96-osoknak tartalékban álló II. zászlóalját
„ellentámadásra rendeli. Az ellenség állásunkból kiveretett. Éjjel
„10 órakor az ellenség támadását a <j> 89 kúpra megismétli és a
„3./V. bosnyák zászlóaljat visszanyomja. A 14. hegyidandár tartaléka
„harcba lép. A küzdelem éjjel még folyik. (Op. 969/24. szám.)"
„Ugyanabban az időben a tengeren irtóztató robbanást
„látok, valószínűleg egy ellenséges tengeralattjáró szaladt bele
„aknáinkba? . . . "
„Az én nehéz mozsaraim több ellenséges üteget hallgatt a t t a k el. A ó 197, sajnos, ellenséges kézben van. És most sajnálom, hogy nem utasítottam Lukachichot, hogy a kiürítésre adott
„engedélyét vonja vissza — ; mert az ellenségnek ott kitűnő meg„megfigyelő állása lesz most az összelőtt erdőcskében, a kúpon.
„Onnét minden legcsekélyebb mozdulatomat is megfigyelheti. Most
„már tüzérsége is van fönt és a leggyorsabban erődítésekkel látja
„el a kúpot. Ottani tüzérsége rendkívül kellemetlenné válhatik, mert
„onnét mindent oldalozni tud, még a Debeli vrh-en és a Monte
„Cosichon is hátba lövi csapataimat. Elrendelem annak lehetőleg
„alapos leküzdését, jóllehet, tudom, hogyha sikerül is ez, másnap
„megint új ütegei lesznek fönt."
A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság tudatta, hogy
az 5. hadsereg megerősítésére a 8. hadosztály Wienen át útban van.
(£8. országos lövészdandárparancsnokság, 96. gyalogdandárparancsnokság, a 2. és 3. tiroli vadászezred, III. országos lövészezred, egy
lovasszázad, két tarackosüteg, egy árkászszázad.) A 8. hadosztályhoz
az 1. tiroli vadászezred és a II. országos lövészezred — mely
jelenleg Vogerskónál és Jazbinénél már megérkezett — be fog
vonulni.
Boroevié elrendelte, hogy a 8. hadosztály csapatai Prvaöina és
Ovéja Draga vasúti állomáson kirakodva a 88. dandárparancsnokság,

a II. és III. országos lövészezreddel Vogerskdnál, a 96. dandárparancsnokság az 1., 2. és 3. tiroli vadászezreddel Osek—Gojace—
Selo—Batuje terében gyülekezzék.
Jenő főherceg kérdést intézett Boroeviéhez, mily erőre lenne
szüksége, hogy Monfalconén, vagy Sdraussinán át, illetve a görzi
hídfőből támadást intézhessen az ellenségre, hogy a Karszt-fennsíkon
levő seregcsoport nehéz helyzetén könnyíthessünk.
Boroevié erre azt jelentette, hogy csakis a balszárnyon végrehajtandó nagyobbszabású támadás hozhat előnyöket, erre azonban
nincs erőnk. Kisebb vállalkozást Görznél lehetséges csinálni.
A 8. hadosztályon kívül még legalább négy hadosztályra és számos
nehéz messzehordó ütegre és sok lőszerre lenne szükség.
Most már késő, mert az ellenség fölényesen megerősödött.
Senki sem óhajtja jobban, mint ő, hogy egy nagyszabású offenzíva
által kijussunk a karsztból. Javaslatot is tett már erre, de a
hadseregfőparancsnokságnak soha sincs ilyesmire kellő ereje. Több
mint félmillió embert kellett elvesztenünk addig, míg végre a hadseregfőparancsnokság egy nagyszabású támadásra elhatározta magát.1
Seregcsoportom helyzete július 30-án este nagyjában a
következő volt:
20. honvédhadosztály.
Jobbszárnyon a kerékpároszászlóalj az országúton Peteanónál,
középen Monte San Michelén Stadler ezredes az 1. és 3. honvédezreddel, .balszárnyon San Martinótól északnyugatra a 9. hegyidandárnak két zászlóalja (84./IV. és 12./IV. zászlóalj).
A 9. hegyidandár zöme (74./HL, 87./IV., 49./III.) már föl van
váltva és alszakasztartalék Cotiéinél; hadosztály tartalék a 4. és
17. honvédezred Lokicánál.
17. hadosztály.
Jobbszárny on a -6- 197 kúppal szemben Bátorffy őrnagy a
61. ezreddel, középen a 46-osok egy zászlóalja Zeiss alezredes
parancsnoksága alatt, szemben a 143-as rommal, balszárnya Pfister
alezredes a 96. ezred egy zászlóaljával Polazzo — -Ó- 111 taliga útig. Alszakasztartalék a 46-osok és a 96-osok egy-egy zászlóalja
- - 111-től keletre. Hadosztálytartalék Siemens alezredes a 43. ezreddel Marcottininél.
61. hadosztály.
A 14. hegyidandár jobbszárnyán Polazzóval szemben a fennsík
párkányán régi állásunkat három zászlóalj (45./II., 72./I1I. és az
I. országos lövészezred II. zászlóalja); a balszárnyán a Monte dei
1
Lásd: Le Beau tábornok hadseregvezérkari főnök naplóját, V. kötet
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sei Busi A 118-at szintén három zászlóalj (I. országos lövészezred
I. és III. zászlóalja és a fölváltott, de ismét harcbavetett 17. magyar
népfölkelőezred I. zászlóalja) tartja. A 14. hegyidandár közepén a
Redipugliától a -Ó 111 felé vezető taligaút mentén az ellenség a
7 2./II. zászlóaljat visszanyomta.
Alszakasztartalék a benyomott közép mögött négy zászlóalj.
(98./I., 3./V. bosnyák zászlóalj, a 17. magyar népfölkelőezred II. zászlóalja és a 15. vadászzászlóalj.)1
A 16. honvéd-hegyidandár jobbszárnyán és közepén a Selz—
Doberdói műút mentén az ellenség a 2./ÍII. bosnyák zászlóaljat,2
a 101./II. zászlóaljat2 és a 4.ÍV. bosnyák zászlóaljat3 a -Q- 88 felé
benyomta; a 16. honvéd-hegyidandár balszárnyán a 29. magyar
népfölkelőezred I. zászlóalja régi állását tartja a kőbánya és
-0- 70 között.
Alszakasztartalék a 29. magyar népfölkelőezred II. zászlóalja, a 60./II.4 és a 42./IY. zászlóalj.5
Hadosztálytartalék Doberdónál a 2. hegyidandár három zászlóalja (8./III., 70./II. és 76./III.) és a 18. hegyidandár két zászlóalja.
(3. és 26. vadászzászlóalj.)
57. hadosztály.
A 6. hegyidandár és a 187. dandár régi állásait a fennsík
párkányán Monte Cosich—Debeli vrh — A 121 — -Q- 77 — -O- 58 —
San Giovanni—Duino vonalban tartja.
Hadosztálytartalék a 19. népfölkelő-hegyidandár Jamianónál
és Selónál.
Hadtesttartalék.
A 93. hadosztály Ranzianónál, a 4. tiroli császárvadász-ezred
Devetakinál, és a 12. hegyidandár négy zászlóalja (57./II., 100./II.,
93./I. és 3./I.) Lokvicán.
A seregcsoportom jobbszárnyán levő két hadosztálynál
(20. honvéd- és 17. hadosztály) és a szélső balszárnyam hadosztályánál (57.) a kötelékeket már sikerült rendezni, a 61. hadosztálynál
azonban a csapatok még meglehetősen össze vannak keverve, itt a
kötelékeket a dúló harcok miatt még nem lehetett rendbe hozni.
Július 31.
„A Monte San Michele szakasza egész éjjel gyenge ellenséges
-„lövegtüz alatt állott. Két támadás is volt ezen szakasz ellen, de
1

A 12. hegyidandárhoz tartozik.
A 12. hegyidandár kötelékébe tartozik.
A 2. hegyidandár kötelékébe tartozik.
* A 14. hegyidandár kötelékébe tartozik.
6
A 6. hegyidandár kötelékébe tartozik.
2
3
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„ezek tűzzel visszautasíttattak. A mi tüzérségünk esti 9 óráig
„Gradiscánál több ellenséges üteget elhallgattatott, egy gépfegyvermállást összerombolt Sdraussinánál és ellenséges csoportosulásokat
„széjjelvert. (Op. 970/1., 2. sz.)"
„A 3. és 26. tábori vadászzászlóalj a tűzvonalból kivonatott
„s a 61. hadosztálynak rendeltetett alá."
„A 17. hadosztály reggelig több ellenséges támadást részben
„kemény harcban utasított vissza. Schreitter tábornok megsebesült é n , Pacor ezredes tartja meg a parancsnokságot egyelőre, föl„váltás után is."
„A 61. hadosztálynál hihetetlen hevességű küzdelem dühöng —
„olyan szívós és elkeseredett, mint amilyen a nagy csata legborzaszt ó b b napjaiban sem tapasztaltatott."
„A hadosztály tartalék a helyzet egyensúlyozására és az elvesztett
„állások visszaszerzésére éjfél után 1 óra 15 perckor harcba vettetett.
„Az ellenség a jobbszárnyat nagyon súlyosan szorongatta... Reggel
„6 óra 30 percig sikerült a mi veszélyesen szorongatott csapatainkn a k a legsúlyosabb küzdelemben, kétségbeesetten viaskodva az
„ellenség támadását megállítani, de a -Q- 89-el szemben levő arcVonal egyelőre még kissé benyomva maradt, az ellenség itt magát
„állásunkba befészkelte; a küzdelem reggel 7 órakor még folyik."
„A 16. honvéd-hegyidandár reggel 2 óra 30 perckor egy
„a jobbszárnya ellen irányított ellenséges támadást visszavert s
„ezután a 6. hegyidandár által fölváltatottt és Jamianónál gyülekezik."
„Az 57. hadosztálynál éjjel csend volt."
„Tegnap egy gyűjtőhelyről 539 sebesültemet továbbították."
„Reggel óta mérsékelt lövegharc. Állásaim előtt még mindig
„hihetetlen mennyiségű hulla hever."
„Winkler altábornagy hoz megyek, ki azt jelenti nekem, hogy
„a 14. hegyidandárnál az ellenség a -Q- 89 kúppal szemben 400'
„lépés szélességben állásaimban van és azokat teljesen birtokába
„vette. Ezek uralják a mi mostani vonalunkat, mert magasabb a fekvésük. A mi csapataink oldalba, hátba és felülről kapják a tüzet
„és ettől iszonyúan szenvednek a nélkül, hogy ellene bármit is
„tehetnének. A csapatok jelentik, hogy a helyzet ,tarthatatlan'!..^
„Szóbelileg megparancsolom: ,Az állást tartani kell, éjjel a régi
„állást vissza kell foglalni. Addig a
143-as romnál és a <J> 89-néL

„az ellenséges tüzérséget tűzzel le kell fogni. Azután alapos tüzérs é g i előkészítés után a gyalogsági támadást lehetőleg két oldalról
„nekiereszteni. Az állást föltétlenül újra birtokunkba kell vennünk!'"
Megállapíttatott, hogy Fogliano—Polazzo és Redipugliáról
az olasz 112., 121., 122. ezred és a 49. bersaglieri-zászlóalj
támadta a 14. hegyidandárt.
„A helyzet déli 12 órakor: Nehéz ellenséges tüzérség a Monte
„Fortin irányából eredménytelenül lövi a Monte San Michele
„vidékét, San Martino környékét és Crncit. Az ellenség Peteanótól
„délnyugatra a magaslaton erődítéseken dolgozik."
„A 17. hadosztálynál a helyzet változatlan, csatározások, mérsékelt lövegtűz, főkép Marcottini terébe."
„Az ellenség a -Q- 197 kis erdőcske délkeleti szegélyét éjjel
„erősen, nappal gyengén szállja meg. Mindenütt egyes lövegeket
„mindközelebb tol hozzánk, még a rajvonalba is állítja. Ezeknek
„mielőbbi leküzdését elrendeltem... Ma este a -Ő- 197 ellen egy
„vállalkozást fogunk végrehajtani... A 14. hegyidandárnál a -G>
„89 kúppal szemben 400 lépés szélességben benyomott állás még
„most is az ellenség kezében van, mert a megkezdett ellentámadás
„folytatása — legalább ezidőszerint — teljesen lehetetlen, mert
„a tartalékoknak előrehozatala föltétlenül vérbe fulladna a leírhatatlanul heves oldalozó löveg- és géppuskatűzben, mely a -Ó-197
„és a -Ó- 143-as rom felől jön. Az ellenséges gyalogságnak leküz„dése tüzérséggel most ki vau zárva, mert a mindkét oldali küzdelmi állások olyan közel vannak egymáshoz, hogy saját vonalam
„visszavétele nélkül ezt lehetetlen végrehajtani, ami viszont az
„ellenség nagy túlereje és folytonos támadásai miatt most igen
„nagy kockázattal járna. Mint már említettem, az ellenség ott
„oldalba és hátba lövi csapataimat, s ezeknek mégis ki kell tart a m o k ott, ahol vannak. A 4. tiroli vadászezred két zászlóalját
„támogatás céljából a 61. hadosztályhoz küldöm. Az elvesztett
„állások visszaszerzésére a 17. és 61. hadosztályok által végrehajtandó vállalkozást rendeltem el. Ezidőszerint csak tüzérségi
„harc van."
„Gorjanskóra sietek, hogy a Máltai kórházat láthassam. Az
„agóniának siralmas terme! Mind az 54 ágyban haldoklók fekszenek, sóhajtoznak, kiabálnak és szegény üvegesedő szemeiket
„kifordítják. Oly erős a gennyes, meg oszlásnak indult testek szaga,
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„hogy szörnyűséges ízét is érzem. A legtöbb eszméletlen állapotban
„viaskodik a halállal s négyen jelenlétemben szenvednek ki. Nem
„lehet semmit sem csinálni, pedig segítenék szegényeken bármi
„áron is, csak lehetne... Holnapig bizonyosan mind meghal s
„a föld hideg kebelén nyugszik már. Egyik letépi fejéről a kötést
„és agy velejének egész csomóit rántja ki vele; ezek a kötéssel a
„vánkosra esnek, sárga foltot eresztve beléje..."
„Délután helyenként erős az ellenséges lövegtüz."
„4 óra 30 perckor két ütegem erőteljesen rajtaütött a -Ó„197-en és a -Ó- 143-as romon. Azután rövid, de hatalmas bombázás készítette elő vállalkozásunkat a -Ó- 197 ellen. Este 7 óra
„5 perckor erős lövegtüzünk oltalma alatt a 17. hadosztály jobbszárnya részleges támadásra indult a nevezett magaslat ellen. Az
„erdőben egy már tökéletesen kiépített ellenséges állásra bukkant,
„mely gépfegyverfészkekkel van ellátva és igen erősen meg volt
„szállva. Ennek elfoglalásához a csoporttartalékra is szükség volna
„és még úgyis igen nagy áldozatokba kerülne a nélkül, hogy annak
„birtokbantartását biztosítaná. így minden további kísérlet abbahagyatott."
„A 14. hegyidandárnál az ellentámadást ma éjjel a 4-es
„császárvadászok fogják végrehajtani. Ezen célból bocsátottam őket
„a 61. hadosztály rendelkezésére és hogy a 14. hegyidandárt s az
„újból harcbavetett népfölkelőket fölváltsa. (Op. 970/35. sz.) Az
„ellenség a 14. hegyidandár előtt gyülekezik, valószínűleg egy
„újabb támadásra készül. Vermeglianónál állandó, minden öblű erős
„ellenséges lövegtüz. Az én tüzérségem egynéhány ellenséges löveget
„elhallgattatott és a gyülekező gyalogságot a La Roccán széjjel„ szórta. Legnehezebb mozsaraim egy ellenséges üteget Soleschiano„nál megsemmisítettek."
A 93. hadosztály már napok óta Ranziano vidékén pihen.
Állománya alig 3.000 ember. Mivel nincs kilátás arra, hogy régi
létszámra kiegészítődjék, azt javaslom, hogy alakuljon egy dandárba
és pedig alkossa a 8. hadosztályt a 96. és 58. dandár, a 93. hadosztályt a 88. és a 185. dandár. (Op. 970/19., 39. sz.)
A 6. hegyidandár a 16. honvéd-hegyidandár csapatainak fölváltása után a Vermegliano védelmi alszakaszban áll. Alighogy
a fölváltást befejezte, mindjárt harcba keveredett. A fölváltást az
ellenség valószínűleg észrevette, mert az augusztus l-re hajló
éjjelen a Selz—Doberdo-i műút mentén előretört, de a 6. hegyidandár visszaverte.

Éjjel 11 órakor az olaszok a támadást a kőbányára újból
sikertelenül megismételték. Ezután éjfélkor a Vermegliano felől megkísérelt támadás is összeomlott. A támadásokat — kb. 2—3 ellenséges ezred — különböző időpontban egymástól elszigetelten hajtotta végre, valószínűleg azért, mivel a sötétségben az egységes
vezetés a Karszt-fennsíkon nagyon nebéz.
„Az eddigi szakadatlan küzdelmek minálunk is borzasztó veszteségekkel jártak. Az utolsó 10 nap alatt 30.000-nél jóval több
„embert vesztettem, mai veszteségeim még nincsenek bejelentve,
„csak azt jelezték, hogy nagyok . . . "
„Habár a folyton ideirányított erősbítések által az eredeti
„létszám lassacskán számszerint újból eléretett, a csapatok tisztek„ben és altisztekben mégis oly nagy veszteségeket szenvedtek s a
„kevésbbé kiképzett, hamarost besorolt legénységi pótlások mind„nagyobb mérveket öltvén harci értékükből tagadhatatlanul sokat
„veszítettek."
„A fennsík birtokáért folyt elkeseredett küzdelmek állásaink
„egy részét a leghősiesebb védelem dacára, az ellenségnek mindent
„agyonnyomó túlerejénél fogva, mégis az ő birtokába juttatták.
„Főkép Sagrado-Redipuglia vonalától keletre, a részemről gyakorolt
„erélyes behatás dacára a friss erők harcbavetése és ellentámadásaink sikerei ellenére küzdelmünk mindjobban egy lassú, aprán„kénti visszaszorulás jellegét öltötte, a kétoldalról belénk csípő
„harapófogó nyomása folytán. Minden ellentámadás igen nagy veszteségekre vezetett, melyek tulajdonképen egy apró, teljesen bete„metett állásrész visszanyerésével sehogyan sem hozhatók összhang„zásba . . . Minden abbeli kísérletünk, hogy új küzdelmi vonalunkat
„a kemény sziklába beeresztve erődítésszerűleg kiépítsük és jó
„akadállyal ellássuk, a hallatlan erejű ellenséges lövegtűz miatt
„mindig újból meghiúsult és minden emberfölötti erőlködés dacára
„örülhettünk, ha egyszerű homokzsák-mellvédeket lehetett létrehoz„nunk. Mindezen tapasztalatok már régen megérlelték én bennem
„azon meggyőződést, — mint azt már naplómban is megörökítettem
„és Boroeviének ismételten hangsúlyozott nyomatékkal szóbelileg
„előterjesztettem, — hogy ezen teljesen szenvedőleges védelminharcnak folytatása, csapataink lelkületére bénítólag kell, hogy
„hasson és további rendkívül súlyos veszteségekre kell, hogy vezess e n . Ennélfogva Op. 970/46. szám alatt írásban megismételtem
„régi előterjesztésemet a hadseregparancsnokságnál, hogy akkor,

„midőn a legközelebbi erősbítések megérkeznek, egy rövid offensiv
„lökést kezdhessek meg déli szárnyamon, hol az egész helyzet erre
„igen kedvezőnek mutatkozik, egyelőre Ronchi—Staranzano—Bes„trigna-vonaláig. Azt hiszem, egy ilyen lökés és azután a karszt
„lábánál könnyen kiemelhető állások védelme, ha pillanatnyilag
„áldozatokat is követelne, mindenesetre rövid időn belül csökkent e n é — legalább is igen tekintélyes mértékben — a fennsík
„födözék nélküli kopár szikláján egyre fokozódd óriási veszteségeinket.
„A támadásnál 10—15.000 ember veszteségre számítok, de ha
„egyszer a puha jó talajon, az egyelőre dús növényzettel födött
„terepen leszünk, föltétlen meggyőződésem szerint mindennap több
„száz és ezer emberünk életét kímélhetnénk, illetőleg takaríthatn á n k meg, akik a sziklán, a karszton áldozatul esnek. Csak ne
„éljünk illúziókban; minden csata, mely még következik, az előbbinél
„vérengzőbb, kegyetlenebb lesz, mert már e hónapban is igen sokat
„tanult az olasz, még több tüzérséget és mindig új és új harcineszközöket fog hozni, támadásait mindig ügyesebben fogja vezetni,
„nem fog többé egy-egy betöréssel megelégedni, mint eddig, hanem
„minden eszközzel törekedni fog azt áttöréssé kibővíteni. Állásaim
„kidomborodó félkörét — hogyha azt szárnyaim előretolásával
„nem egyenesítem ki — a hátrányok kihasználásával törekedni
„fog összenyomni. Csapataim a félkör miatt oldalozó-, kereszt- és
„háttűzbe kerülnek az ellenséges tüzérség részéről, szörnyűségesen
„fognak szenvedni és emberfölötti sanyargattatásoknak lesznek
„kitéve. Csak ne képzeljék azt, hogy az olaszok négy-öt csatában
„— melyeket a mi acélfalunknak rohanva elveszítenek — a háborút
„is elveszítenék! . . Olaszországra nézve az elveszett háború halált
„jelentene, ennélfogva Olaszország utolsó emberéig fog küzdeni és
„inkább kész meghalni, mintsem, hogy volt szövetségeseitől legyen
„kénytelen békét kérni. . . Ennélfogva mindig borzasztóbb, kétségbeesettebb csatákra kell számítanunk. Itt egyik meg fog hálni! . .
„Olaszország vagy Ausztria-Magyarországi..
Ehhez kétség nem
„férhet! Tehát olyan állásokat kell szereznünk, ahol a lehető legcsekélyebb áldozatokkal, lehetőleg sok csatát küzdhessünk végig;
„ez a Karszt-fennsík szegélyén nem lehetséges! . . A Karszt szikláin
„egy kifelé domborodó félkört védelmezve, irtóztató veszteségeket
„fogunk szenvedni és amint az eddigi tapasztalatok mutatják, a
„veszteségek 'A-ad része halott lesz. Azt hiszem, így számíthatnék:

„Ha fönt a napi veszteség 100 ember, lent 40—50 lenne. Ebből
„fönt 35 a halott, lent 9 — 1 0 ! . . Az ellátás lent biztosan nem
„lenne nehezebb, hiszen fönt alig lehetséges, mert az ellenség léggömbjeivel már minden utunkat kileste; ezek éjjel heves lövegtüz
„alatt állanak és minden közlekedés, tehát az ellátás is, lehetetlenné
„válik . . . Lent van a Doberdo-tó, meg a Wippach, tehát van
„ugyan víz, de fönt az állásokban, ha minden jól megy, nagy
„nehezen fejenként 24 órára egy fél liter vizet tudunk fölcipelni;
„ennek a szomjúság oltására és mosakodásra elégnek kell lennie
„30—40 fokos hőségben; e mellett a szállításoknál a hordárok
„mindig igen nagy veszteségeket szenvednek az állandó ellenséges
„tűz által . . . Ha előbbre visszük állásainkat, akkor vízdús vidékre
„jutunk és ugyanakkor az ellenségnek legkellemetlenebbül oldalozó
„lövegeit is kézrekeríthetnénk és ellene fordíthatnánk. Mind emellett
„megingathatatlanul szilárd az elhatározásom: Meghátrálni, bármi
„történjék, nem fogunk . . . , mert ez a pillanatnyi általános helyzetinél a legnagyobb szerencsétlenséggel volna egyenlő . . . "
„Nem tagadhatom, hogy helyzetem rendkívüli súlyos voltát
„némileg enyhíti az, hogy az ellenség oly hallatlanul súlyos veszteségeket szenvedett eddig és fog ezentúl is szenvedni, hogy támadó
„ereje, minden csatában aránylag elég hamar, meg kell hogy
„bénuljon. De egyedül erre nem lehet és nem szabad terveimet
„fölépíteni, mert a mi veszteségeink bennünket épen úgy megbéníthatnak."
„Ezen előtörés által lehetővé válna, hogy egy kis levegőhöz
„jussunk, a fojtogató markot legalább egy időre lerázzuk és mai
„állásaink igen hátrányos vonalát jelentősen kijavíthatnánk, egészen
„eltekintve a szellemnek erkölcsi fölemelésétől most nagyon megviselt és talán csüggedő csapataimnál, kik mindinkább áhítoznak
„egy támadólagos föllépés után."
„Szeretett Józsi fiam ma megérkezett ide, hadtestemhez oszta„tott be. Kimondhatatlan öröm ez nekem és mégis egy igen súlyosan
„aggasztó gondom. Nem fog-e én bennem a katona az atyával
„szembekerülni ? . . Jobban szeretném, ha fiam nem mellettem
„küzdené végig a h á b o r ú t . . . "
Augusztus 1.
„Éjféltől 2 óra 45 percig leírhatatlan löveg, gépfegyver és
„gyalogsági tüzet hallok. Ez 4 órakor reggel megismétlődik."

„Reggel 6 órakor veszem a jelentéseket: a20. honvédhadosztály„MÓZ csatártűz és ellenséges lövegtüz volt este. Éjjel tökéletes nyugalom. A Monte San Michele szakaszon egészen a Sdraussina—San
„Martino-i úton túlig az ellenség éjfélig többször közelebb akart
„férkőzni hozzánk, de mindannyiszor visszakergettetett. A 9. hegyindandárnak még elől levő részeit fölváltandó, a 17. honvédgyalog„ ezred tolatott előre, a föl váltás azonban csak a következő éjjelen,
„lesz befejezhető. A 9. hegyidandár Mikolin gyülekezik, míg a
„12-et Cotiéire vonom előre. Ezáltal megvalósítottam azon régi
„tervemet, hogy úgy a 20. honvéd, mint a 17. hadosztály mögött
„1—1 hegyidandár legyen, melyek az említett hadosztályok
„csapatait időközönként föl fogják váltani és e mellett Lukachich
„tábornok és Gelb altábornagy védelmi szakaszaikban a parancsnoksá g o t a foganatosított föl váltások után is állandóan megtarthatják,
„mivel a fölváltó hegyidandárok parancsnokainál rangidősebbek."
„A 14. hegyidandárt mindeddig nem tudtam kivenni az ottani
„küzdelmek hallatlan, soha nem szünetelő hevessége miatt. Fölváltása az ott harcbavetett 18. hegyidandárnak 3 zászlóalja és a
„4. tiroli császárvadász-ezreddel volt tervbe véve."
„A hadseregparancsnokság azon előterjesztésemet, hogy az alig
„3.000 főre fogyott 93. hadosztályt egy három zászlóaljas dandárrá
„alakítsuk, elfogadta és elrendelte, hogy ezek a zászlóaljak a legközelebb várható 3 népfölkelőezreddel képezzék az új 93. hadosztályt. Ezenfelül Dornbergbe megérkezett a 8. gyaloghadosztály,
„melynek kötelékébe a napok óta nálam levő 4. tiroli császárvadász „eszred is tartozik. (Op. 971/23. sz.)"
„Az én dicsőséges hős magyar királyi 16. népfölkelő-hegyindandárom lépcsőzetesen a XVI. hadtesthez menetel Ovéja Dragára.
„(Op. 971/13. sz.)"
„ A 17. hadosztály: tegnapi támadásuk a -Q- 197 ellen az erdő
„szegélyén erős ellenséges ellenállásba ütközött és, mint már megírtam, visszarendeltetett. Pacor ezredes szakaszán este 11 órától
„kezdve az erre kiszemelt kisebb osztagaink tüntetőleg előnyomul„nak, hogy a 61. hadosztály vállalkozását elősegítsék. Különben
„nincsen változás, csak csatártüz folyik."
„A 61. hadosztálynál a 14. hegyidandár éjfél után 12 óra.
„45 perckor a minden nagyságú lövegek leghevesebb előkészítése
„után a -Ó- 89 és Polazzo irányából újból hevesen megtámadtatott

„és erre a tervbevett ellentámadást megkezdte, a zavarba jött
„ellenséget — midőn támadása visszaveretvén, menekült — messze
„állásain túl visszavetette. Itt az ellenségnek odasiető tartaléka által
„megtámadtatott. Ezen súlyos harcnak eredménye még ismeretlen,
„mert minden összeköttetés megszakadt."
„Az 57. hadosztály a 61-nek súlyos küzdelmébe oldalozó löveg„tűzzel támogatólag beavatkozott."
„Az ,Adria' hajógyárnál nagyobb ellenséges erők állapíttattak
„meg, melyek állásokat építenek. Repülőim ellenséges ütegeket
„bombáztak."
„Délelőtt 9 órakor Winkler altábornagyhoz hajtatok, aki még
„most sem tud a O 89-nél történtekről fölvilágosítást adni."
„Innét fiammal Lokvicára megyek, ahol a megfigyelőbe fölnmen ve látom, hogy a -0- 89 kúp lövegtűz alatt áll; a tűz hevességéből arra következtetek, hogy olasz ütegek lövik s így a mi
„kezünkben kell lennie. Egész arcvonalam, amennyire onnét láthat o m , nehéz lövegek tüze alatt áll. Marcottinit rettenetesen lövik
„az olasz nehéz ütegek."
„ A 4 , tiroli császárvadász-ezredről a legriasztóbb hírek jönnek.
„Minden oldalról tüzelnek rájuk, majdnem mind elestek már, nem
„képesek tovább kitartani stb., stb. Azt felelem, hogy ott, hol
„magyar népfölkelő csajtatok összehasonlíthatatlanul súlyosabb harcokban hetekig rendületlenül mindent elviseltek, óriási veszteségek
„közepette panasz nélkül kitartottak, ott a császárvadászok híres
„elitcsapata egy napig tán mégis kitarthatna. A csapatot össze kell
„szedni s az állást föltétlenül tartani kell. Ha nem állaná meg
„helyét, erőszakkal kényszerítendő erre."
„A helyzet délután 6 órakor:"
„A 20. honvédhadosztálynál időközönként mérsékelt lövegtüz,
„mely délután a Monte San Michelén és San Martino del Carso
„vidékén valamivel fokozódik. Hadosztálytüzérségünk több fontos
„célt látható jó hatással lőtt, egy nehéz taracküteget elhallgattatott.
„A gyülekező ellenséget Freifeldnél ismételten széjjelszórta s tüzelt
„az élénk mozgalomra a San Lorenzo di Mossa—01ivers-i műúton.
„Az ellenséges gyalogságot, mely kerékpáros-zászlóaljammal volt
„szemben, bersaglierik váltották föl. A pontonhídon Gradiscától
„délre ellenséges ütegek voltak láthatók a nyugati part felé menet„ben; biztosan javításba mennek."

„17. hadosztály: Pacor ezredes szakasza gyenge ellenséges
„lövegtüz alatt. Marcottinit és környékét az ellenséges tüzérség
„ismételten a leghevesebben lőtte. A hadosztály tüzérsége több
„telitalálatot ért el az oly kellemetlen ellenséges ütegekben a
, Ó 143-as rom környékén."
„A 61. hadosztálynál: A 14. hegyidandár az éjjel folyamán régi
„állásainak csak egy részét tudta visszafoglalni. Az ellenség reggel
„3 órakor nagy erővel több ellentámadást intézett, ezek azonban
„mindkét oldali igen súlyos veszteségek mellett visszautasíttattak.
„A mi ellentámadásunk eredeti állásainkon túl ment, de részben
„összeomlott, mert a 4. tiroli császárvadász-ezred olaszajkú legénységének egy része az ellenséghez szökött át. Állítólag az ezred
„már csak 550 emberből áll. Azt is jelentik, hogy a tiroli I. országos
„lövészezred szintén nem viselte magát nagyon derekasan.
„(Op. 971/21. sz.)"
„Napközt az ellenség végtelenül kellemetlen és hathatós
„oldalazó tűz alatt tartotta állásaimat. Egy jelentés szerint —
„melyet túlzottnak tartok — a -Ó- 89 kúppal szemben álló védők
„majdnem mind elestek. A pusztító heves ellenséges lövegtüz, mely
„hátsó terepünket elárasztja, tartalékaimnál is súlyos veszteségeket
„okoz és a kötelékek rendezését, épúgy mint a íolváltásokat eddig
„majdnem egészen lehetetlenné tette."
„A 61. hadosztálynak szigorúan megparancsoltam, hogy a legkülönfélébb csapattestek összevissza-dobálása által teljesen összevegyült különböző nemzetiségeket minden körülmények között még
„ma éjjel történendő rendezése által válassza újra széjjel, mert a
„mostani állapot a harc vezetését teljesen megbénítja; továbbá
„alkalmazza a legmegbízhatatlanabbnak látszó csapatok ellen a leg„erélyesebb, esetleg a legvégső eszközökhöz nyúló rendszabályokat."
Elrendeltem, hogy Winkler altábornagy a 14. hegyidandár
csapatait az éj folyamán vonja ki a harcvonalból, mivel e dandár
a 2. Isonzo-csata kezdetétől fogva szakadatlanul a legelső vonalban
küzd és mivel az alszakaszban oly sok csapat van összetorlódva,
hogy az ellenséges tüzérségi tűz újabb súlyos veszteséget fog különben soraikban okozni. (Op. 971/21. sz.)
„Az arcvonal többi részén csak csatártűz és változó erejű
„lövegtűz."
A július 30., 31. és augusztus 1-i harcokban legújabban
4.000 fő veszteséget szenvedtem. Veszteségeim július 18—28-ig
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fölülmúlják a 45.000 főt . . . Bizony ez szörnyűséges. Es mit fognak még a következő csaták hozni, ha nem szabad állásaimat előretolnom . . ., amitől komolyan t a r t o k ! . . . ? . . . !
Részint hadifoglyok vallomásából, részint helyzetjelentésekből
a Wippachtól a tengerig terjedő 3. olasz hadsereg helyzetéről a
következő képet alkottam:
a) Sagrado—Vermegliano-alszakaszban
(5 hm)
a X. hadtest a 19. hadosztállyal (31., 32., 15., 16. ezred),
a 20. hadosztállyal (39., 40., 63., 64. ezred) és a XIII. hadtestből
a Macerata-dandárral (121. és 122 miliz-ezred), a 112. miliz-ezreddel
és a 13. bersaglieri-ezreddel (49., 50., 51. zászlóalj), a XIY. hadtestből a 143. ezreddel, összesen 38 zászlóaljjal,
b) Vermeglianótól a tengerig terjedő álszakaszban (7 km) a
VII. hadtest a 13. hadosztállyal (1., 2. gránátosezred, 93., 94.
ezred), a 14. hadosztállyal (13., 14., 17., 18. ezredek), a XIV. hadtestből a 133., 135. miliz-ezreddel, a 134. miliz-ezred egy zászlóaljával és 2 financieri-zászlóaljjal, összesen 32 zászlóaljjal áll
seregcsoportommal szemben.
E 32 zászlóaljból 20 (13., 14., 17., 18. ezred, 1 financierizászlóalj és a 133., 134., 135. miliz-ezred egyes zászlóaljai) aRonchi—
Cervignano-i vasútvonaltól északra fekvő térben (2 km); — 12
(1., 2. gránátos-ezred, 93., 94. ezred és 1 financieri-zászlóalj) a
nevezett vasútvonaltól délre fekvő térben (5 km) van csoportosítva.
A foglyok bemondása alapján történt számítás szerint az
ellenség puskalétszáma a következő:
a) Sagrado—Vermegliano közötti térben:
a X. hadtestnél
13.000 puska
a XIII.
„
7.400 „
a XIV.
„
1.300 „
összesen: 21.700 puska,
b) Vermegliano és a tenger közötti térben:
a VII. hadtestnél
15.000 puska
a XIV.
„
6.200 „
a két financierizászlóaljnál
1.200 „
Összesen: 22.400 puska.
Ezen adatok szerint a Ronchi—Cervignano-i vasútvonaltól
délre eső területen az ellenség a leggyengébb; ez lehet az oka
annak, hogy itt a 2. Isonzo-csatában állandóan tétlenül viselkedett.
Tapasztalat szerint az ellenség az első vonalban harcoló
csapatait folytonosan pihent és kiegészített friss erőkkel váltotta
föl, így erős tartalékai lehetnek. Legalább is mégegyszer annyi

csapat áll hátul tartalékban, mint amennyi csapat az első vonalban küzd.
Ebből az következik, hogy a Ronchi—Cervignano-i vasútvonaltól délre levő térben (Begliano—S. Canziano—Bestrigna—
Ronchi) még 10 zászlóalj tartaléka (7.000 puska) lehet az ellenségnek.
E számítás és megfontolás eredményezte azt, hogy Boroevicnek
Op. 970/46. szám alatt augusztus 1-én azt javasoltam, hogy a
seregcsoportom nehéz helyzetén úgy javítsunk, hogy a déli szárnyon
törjünk előre az Alsó-Isonzóra.
Az 5. hadseregparancsnokságnál az Op. 970/46. számú javaslatomat megfontolás tárgyává tették.
Az olasz 3. hadseregnek számításom alapján következtetett
erőviszonyát (88.200 puska) seregcsoportom erejével (45 590
puska) — melyet fenti előterjesztésemben szintén jelentettem) 1 —
összevetve, Boroevié javaslatomat következő indokolással utasította
vissza.
A számszerű adatok igazolják, hogy egy támadás jelentékeny
erősbítés nélkül nem járhat sikerrel. Bár a hadseregparancsnokság
vágya is az, hogy passzivitásból aktivitásba menjünk át, de erre
gondolni sem lehet, mert a kölcsönös erőviszonyok összehasonlításán
kívül tekintetbe kell vennünk az ellenséges tüzérség nyomasztó
fölényét, kiapadhatatlan lőszermennyiségét. Ezért a hadseregparancsnokság a tervezett támadó előtöréssel nem érthet egyet. Feltéve,
hogy a támadással sikerülne védelmi vonalunkat a Karszt-fennsíkról
a mélysíkra előretolni, ez azon hátránnyal járna, hogy összes összeköttetésünk (élelmezéssel, lőszerrel, műszaki anyaggal való ellátás,
tartalékok előretolása) állandóan a Karszt-fennsíkon fölényes ellenséges tüzérségi tűz hatása alatt állana. Mindettől eltekintve a
támadás véráldozatokat kíván, melyeket a hadseregparancsnokság
nem hozhat meg, mert augusztus 20-ig a hadsereg csakis 15.000
főnyi kiegészítésre számíthat. A hadsereg rendelkezésére csakis a
8. hadosztály áll, ennek ereje (kb. 8—10.000 puska) a támadás
sikeres végrehajtására nem elegendő.2
Augusztus

2.

„Csodaszép felhőtlen nyári nap. Rekkenő hőség, melyet
„a Karszt sziklái úgy lehellenek a rezgő légbe, mintha csak kohók
„ volnának."
„Reggel 6 órakor kapom az alábbi jelentéseket: a 20. honvédhadosztálynál éjjel ellenséges lövegtűz és gyenge csatártűz. A had1
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„osztály most már átvette egész alszakaszát a Wippachtól egészen
„400 lépésre délnyugatra a Sdraussina—San Martino-i útig.
„A 12. hegyidandár alszakasztartalék Cotiöinél. A 17. hadosztálynál
„éjjel heves ellenséges lövegtűz volt a hadosztály balszárnya ellen.
„Éjfélig erős gyalogsági tűz volt egész arcvonalamon. A csapatok
„létszáma ijesztően kicsiny... A 61. hadosztály a -Ó- 89-nél és
„Polazzónál több ellenséges támadást visszautasított s a nagyon
„heves ellenséges lövegtűztől fölötte szenved. A 9. hegyidandár,
„mint hadtesttartalék három zászlóaljjal Mikolin van, a másik két
„zászlóalj szintén oda fog menni. A fölváltásokat a 17. honvédezred
„a heves harc dacára is végrehajtotta. A 6. hegyidandárt az ellenség
„Selznél szintén megtámadta, de derék csapataim mindannyiszor
„visszaverték."
„Reggel 6 óra 45 perctől kezdve fiammal a 14. hegyidan„dárnál, az egri 60./II. zászlóaljnak gyönyörű rendben haladó
„támadását figyelem meg, mely az ellenség kezében levő Monte
„dei sei Busi visszaszerzésére irányul. Határozottan azt a benyomást
„nyerem, hogy tüzérségünk nem összpontosítja eléggé oda tüzét.
„A tartalékok lépcsőzetesen, példás rendben követik a támadást,
„mintha csak gyakorlótéri támadás volna. Csodálatos eréllyel, merészséggel mennek dicső egri vitézeim előre. Szörnyűséges az ellenséges nehéz lövegek módfölött heves tüze, mely lelketrázó
„pontossággal kíséri támadó csapataimat. A Monte dei sei Busi
„lapos orma olyan, mint a működő tűzhányó. Szívszorongató látvány,
„amint a legnehezebb bombák szakadatlanul az előnyomulok
„csoportjaiba vágódnak, tűzbe és füstbe temetik őket, mindannyiszor
„nagy rést ütve vitézeim közé. Valóbau csak úgy dobolnak az
„összes lövegek és az egész fennsík reszket, mintha hideg rázná.
„Látom, mily óriási veszteségeket szenvednek legvitézebbjeim.
„Gyorsan fogyva mindig újra bezárják a beléjük ütött réseket,
„széles hézagokat. Egy óra alatt roham távolra érnek. Odáig az
„összes ellenséges lövegek borzalmasan pusztító tüzén kívül legalább
„600 mozsárbombát kapnak, melyek égbeszökö óriási gombákként
„hagyják rengeteg nagy füstoszlopaikat állva, melyeket a könnyű
„légáramlat lassan észak felé tol. Ezután jön a roham s mind a két
„fél tüzérsége hátrább teszi tüzét, hogy az odasiető tartalékokat
„kizárja vagy megsemmisítse. Az ormon a mi régi állásaink körül
„tolongva folyik a legsúlyosabb kézitusa, kevés hősöm és a nagy

„számbeli túlsúlyban levő ellenség között. A sors majd egyiknek, majd
„másiknak kedvezve ingadozik s e véráztatta orom folyton változt a t j a tulajdonosát... Vagy 20 percnyi szörnyűséges tülekedés után,
„nyugat felé bomladozik a gomoly s az olasz oldal felé nyúlik,
„hosszabbodik s mindjobban ritkul s mindgyorsabban mozog a hegyt e t ő n át, el tőlünk, miglen szemeim elől eltűnik a Monte dei sei
„Busi mögött. De hamarost az olaszok friss tartalékai visszaszorítják
„a hős egrieket és én egy kicsike kis embercsoportot látok az
„enyéim közül kiválni, ha jól látom 9 vagy 10 emberem. Vadan
„nekiront az olasz tömegnek, annak szárnya enged, fölgöngyölődik
„pár emberem hathatós tüzétől megtizedelve és eldől a sors, az
„ellenségnek ellentámadása összeomlik. Hallom a hatalmas gépfegyver- és gyalogsági tüzet ós tüzérségem teljes erővel veri a
„hátráló ellenséget. A Monte dei sei Busi megint a mienk. Számt a l a n hulla födi a szörnyű összecsapás terét, súlyosan sebesültek
„és haldoklók vergődnek az elkeseredett tusa vértől párolgó színhelyén. Fiam ifjú képéből eltűntek a rózsák..., az első tusa,
„amit l á t o t t . . . Telefonáltatok, hogy dicső egri hőseimet e nagy
„percben üdvözöljem és jelentést kérek be arról, ki vezette azt a kis
„ merész csoportot, mely az ellenséges ellentámadásnál hős vállalkozása
„által a döntésben oly csodás ügyességgel meghozta a ránk nézve
„kedvező fordulatot: az illető — ha altiszt, vagy közlegény — az
„arany vitézségi éremre adandó azonnal be, ha tiszt a Lipótrendre."
„Este jelentik, hogy az illető Szabó Lajos káplár, novaji
„születésű fiú, ki sajnos megsebesült; azonnal be adják az arany
„vitézségi éremre. Azonkívül jelentik, hogy a tulajdonképeni döntést
„Horváth Károly főhadnagy rendkívüli hősiességgel végrehajtott
„ellentámadása és az ellenség nagy túlerejű támadásaival szemben
„tanúsított szívóssága hozta meg. Vezérkari főnökömnek meghagyom,
„intézkedjék, hogy e főhadnagyot a Lipótrendre adják be. Azon„kívül jelentést adatok le magamnak, hova vitték a sebesült Szabó
„Lajost, hogyha a helyzet megengedi, hozzája siethessek, meglátogatni
„e hőst. Továbbá azt is jelentik, hogy Barna József tiszthelyettes
„a 21,-i hőstette után sebesülten kint maradt és harmadnapra,
„sebláza dacára az ellentámadásban a leghősiesebben résztvett.
„Sebesülteket gyűjtött maga köré s a bicegő, vérző emberek kis
„csoportjával az ellentámadáshoz csatlakozott s a győzelemhez
„nagyban hozzájárult. Ezekért az arany vitézségi éremre adatott be."

„Már napok óta szándékozom az oly nagyon elővett 14. hegyindandárt tol váltatni, mely óriási veszteségei után már csak gyenge
„keretét képezi a különböző erősbítésre bevetett zászlóaljaknak.
„ Az olaszok azonban általános támadásuk balsikere óta egész erejüket
„és támadásaikat példátritkító eréllyel az én csoportom ellen összpontosítják, hol az áttörést Redipuglia—Polazzo-vonalától keletre
„akarják mindenáron végrehajtani, úgyhogy kénytelen vagyok a
„fölváltást mindig újra elhalasztani, mert nem tartom előnyösnek
„a már kipróbált csoportparancsnokot és az ő, a helyi viszonyok„ban jártas alparancsnokait épen ezekben az igen válságos pillanatokban fölváltani."
„Helyzet délután 2 óráig: a 20. honvédhadosztály, Stadler
„ezredes szakasza, 11 óra óta nehéz ellenséges lövegtűz alatt. Sipos
„alezredes szakasza, a 17. honvédezred, mérsékelt lövegtűz és
„csatározások. A hadosztálytüzérség az ellenséges erődítési munkálatokat a -Ó- 197-en lőtte, a -Ó- 143-as rom vidékén levő ellenséges ütegekre, valamint a szövőgyárnál levő Isonzo-hidakra tüzelt."
„A 17. hadosztály mérsékelt ellenséges lövegtűz és csatározások. Tüzérsége hathatósan lőtte az előnyomuló ellenséges gyalogSágot, szintúgy több jó célt."
„A 61. hadosztálynál a 14. hegyidandár reggel 3 óra óta
„az ellenség minden méretű lövegeinek tüze alatt szenved, mely
„7 és 7 óra 30 perc között (reggel) igen nagy hevességet ért el.
„A 15-ös vadászokat és a 45.TI. zászlóaljat egy ellenséges zászló„alj megtámadta, a támadás 9 órakor vissza van utasítva. Erős
„tüzérségi előkészítés után az ellenség Redipuglia terében támad,
„10 órakor a Monte dei sei Busit nagy erővel átkarolólag támadja
„meg, és a 60./II. hős egri zászlóalj ellentámadással újból visszaveri.
„Azóta ottani állásaink és hátterepünk heves ellenséges lövegtűz
„alatt állanak. Déli 12 órakor a Monte dei sei Busit nagy túlsúlyú
„ellenséges erők ismét rettenetesen szorongatják. A hadosztály tartalékot Doberdo északi szegélyére vonják előre. A 6. hegyidandár
„Vermegliano irányában érzékenyen szenved s nagyon élénk ellenséges lövegtűz alatt van. A hadosztálytüzérség kitűnően működött
„közre az ellenséges támadás leverésében a 14. hegyidandárnál."
„Az 57. hadosztálynál nehéz lövegtűz a Sdobba-torkolat
„irányából a A 121-re és Hermada A 323-ra. Sikerült két ellenséges üteget nehéz mozsaraimmal megsemmisíteni. Közben a

„61. hadosztály parancsnoka este 7 órakor ismételten jelenti, hogy
„a 14. hegyidandár csapatai teljesen harcképtelenek!.."
„A 14. hegyidandár vesztesége tisztekben és legénységben
„óriási. Mivel az ellenséges tüzérség a dandár hátterepét is szakadatlanul lövi, az embereket élelmezni és ivóvízzel ellátni alig
„lehetséges . . . A lőszer is fogytán van. Helyzete olyan, hogy legf e l j e b b estig képes az ellenségnek ellenállani. (Op. 972/16. sz.)"
„E szomorú jelentésre elhatározom, hogy Grossmann dandárát
„az éj folyamán fölváltatom a 2. hegyidandárral. Este 7 óra után
„jelentik, hogy a csapat — miután az utolsó támadást visszaverték
„s azután csend lett — kissé összeszedte magát és néhány nap
„alatt magához fog jönni. Ennek dacára jelentést küldök a hadsereghez és orvoslást kérek."
„Délután teljesen ellanyhul a küzdelem, mindig csendesebb
„lesz a Karszt. Este 8 órakor már csak egyes lövések hallhatók."
„A mai nap legfontosabb eseménye a 14. hegyidandár hősies
„küzdelme volt. A Monte dei sei Busin három nagyerejű és a
„ Ó 89-től keletre eső szakaszon szintén nagy erőkkel végrehajtott
„kilenc ellenséges támadást vert vissza. Ezen alkalommal a dicsőséges egri 60./II. zászlóalj kiváltképen kitett magáért. Veszteségeink
„súlyosak. A 60./II. zászlóalj maga 100 halottat és jóval 300-nál
„több sebesültet vesztett ma. Délután az ellenség újból akart támadni
„és erre nagy erőket gyülekeztetett, melyeket azonban tüzérségem
„hamarost széjjelszórt. A Monte dei sei Busin a tüzvonalak közvetlen közelben fekszenek egymással szemben."
„A 17. székesfehérvári népfölkelőezred holnap menetel a
„XVI. hadtesthez. Ez itt hallhatatlan babérokat, csodálatos dicsős é g e t szerzett magának példátritkító hősiességével, még nem látott
„hősies kitartással ama förtelmesen borzasztó napokban, melyekben
„más, különben híres ezredek — mint a 4. tiroli császárvadász-ezred,
„az I. tiroli országos lövészezred, a horvát 96. ezred stb. — már
„az első órákban összeroskadtak. A legkétségbeejtőbb helyzetekben
„az én hős székesfehérvári népfölkelőim soha, még egy percre sem
„inogtak meg. Csodálatom és hálatelt szeretetem kíséri őket további
„útjaikon."
„A ma ellátott sebesültjeim száma 1.612. Az ellenség vesztes é g e i az állásaink előtt heverő temérdek olasz hullákról ítélve
„igen nagyok lehetnek."

„Nekem főképen Grossmann ezredesnek mind nehezebb és
„válságosabb helyzetére (14. hegyidandár) kell ügyelnem, ott
„amennyire lehet föl váltásokat eszközöltetek és két erősebb tart a l é k o t helyezek készenlétbe; az egyik a 2. hegyidandár lesz
„Doberdónál, a másik a 9. hegyidandár Jamiano és a Doberdo-tó
„között."
A 2. hegyidandárt Winkler altábornagy rendelkezésére bocsátom, hogy a 14. hegyidandárt — mely oly súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül és oly kiválóan megfelelt — vele fölváltsa.
A 14. hegyidandár fölváltása után Doberdón fog gyülekezni.
A 9. hegyidandár, mint hadtesttartalék az én rendelkezésemre fog
készen állani arra, hogy akár a 61., akár az 57. hadosztályt támogassa. (Op. 972/9. sz.)
A hadseregparancsnokság értesített, hogy augusztus 5-én
Nabresinára egy német 10"4 cm-es messzehordó üteg (4 ágyú)
fog megérkezni, mely 11 km-re képes hatni. Az üteg hozzám jön.
Jenő főhercegnek közbenjárása a hadseregfőparancsnokságnál,
illetve a német hadvezetőségnél azt eredményezte, hogy a hadseregfőparancsnokság a VII. hadtesthez beosztotta Kraus műszaki alezredest
és utasította, hogy minden eszközzel létesítsen a Karszt-fennsíkon
rendes lövészállásokat; mindenben támogatni fogják. A kellő számú
munkásosztagokat rendelkezésére fogják bocsátani, a szükséges
anyagot és műszaki eszközöket be fogják szerezni, szóval minden
meg fog történni, ami lehetséges. Igényléseit a VII. hadtest útján
adja be.
Bartenwerffer vezérkari ezredes Teschenből, illetve Plessből
bevonult azon hírrel, hogy augusztus hóban a német 10'4 cm-es
ütegen kívül még hat 10 cm-es messzehordó ágyút, nyolc 15 cm-es
hajóágyút és egy 30'5 cm-es mozsárüteget fognak az 5. hadseregnek kiutalni. 1
Augusztus 3.
„Tegnapi veszteségeim körülbelül 3.000 embert tesznek ki.
„így nem lehet és nem szabad folytatni! . . . "
„Elfogott olasz tisztek, kikkel személyesen beszéltem, azt
„mondották nekem, hogy tegnap oly szörnyűségesen nagy veszteségeket szenvedtek, hogy alig hiszik, hogy a támadásra küldött
„embereik felét valahogy össze tudják szedni. Mind azt mondják,
„hogy mi borzasztóan jól lövünk. Tegnap szerintük egy teljesen ép,
„hadilétszámú hadosztályuk támadott, melyből századonként alig
1
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„maradt 40—60 emberük. Azon kérdésemre, hogy később mi támad o t t — mert aránylag keskeny darabon tegnap 12 támadás volt —,
„azt vélik, hogy megint friss csapatoknak kellett lenni, mert az.
„övékéi már a harmadik támadásra nem voltak képesek; teljesen
„tönkre voltak verve. Azt állítja egyik tiszt, hogy a tegnapi napon
„a Monte dei sei Busi 20.000 emberükbe került (?) — így ez soká
„már nem mehet, mert Olaszország el fog vérezni. Cadorna és egész
„Olaszország konsternálva van, hogy a Doberdo-fennsíkja ilyen
„hihetetlenül szívósan tartja magát."
„A soha nem szünetelő lövegtűz miatt ma éjjel is csak
„részben lehetett a 14. hegyidandárt fölváltani, részben az ellen„ségnek megismétlődő előtörései miatt is sok nehézség volt. Arc„ vonalam többi részén nagyon ritkulnak a támadások, de a
„20. honvéd, 17. és 61. hadosztály alszakaszaiban és a mögöttük
„fekvő terepen szakadatlanul tart az ellenséges lövegtűz, nagy
„veszteségeket okozva. Ezen folytonos veretés alatt csapataim annál
„is inkább szenvednek, minthogy az összes födözékek és akadályok
„ elpusztultak ós a javítómunkálatok lehetetlenek, illetőleg temérdek
„ véráldozatba kerülnek. Épen így az élelemmel, vízzel, lőszerrel
„való ellátás is a legnagyobb, néha teljesen leküzdhetetlen nehézségekkel van összekötve és igen sok veszteségekbe kerül."
„Újból előterjesztem a hadseregparancsnokságnak a kénySzerült szenvedőleges magatartás által előállott súlyos helyzetről
„szóló újabb jelentésemet és tekintettel ezen pillanatnyilag meg
„nem változtatható kalamitásokra, kiemelem annak a nagy hátrányát, ha friss — a fennsík viszonyaiban nem jártas — csapatokat
„dobnak küzdelembe. Például az I. tiroli országos lövész- és a
„4. tiroli császárvadász-ezredek az itteni csapatokhoz képest nem
„tudtak megfelelni. Újból kérek engedélyt, hogy a passzivitásból
„kiléphessek. (Op. 972/21. szám.)"
„A déli szárnyamnak támadólagos előretolására vonatkozólag
„tett ajánlatomat a hadseregparancsnokság nem hagyta jóvá, viszont
„az általam fölsorolt okok teljes méltánylása mellett az általános
„helyzetre való tekintettel, az erőkkel való legnagyobb takarékoskodást köti lelkemre. Épen a veszteségek apasztására és az elviselhetetlen szenvedések megszüntetése céljából akartam az Isonzo„ csatornáig előre menni. De Boroevic megtiltotta, hogy támadólag
„föllépjek és így a halálthozó Karsztsziklához szögeztek bennünket.

„Ez pedig óriási véráldozatokba fog kerülni! Mondhatom, azon
„gondolkozom, ne cselekedjek-e parancsa ellenére, amihez a legnagyobb kedvem volna, mert azt hiszem, hogy ezzel temérdek
„embert — a mi legnagyobb kincsünket — megkímélhetnénk
„és sok életet megtakaríthatnánk. De ehhez még két érintetlen
„hadosztályra volna szükségem. Sajnos, ezeket nem kapom meg,
„vagy legjobb esetben csak apránként az ,elhasznált csapatok' föl„ váltására. így nem vagyok képes végrehajtani tervemet, mely idők
„folyamán igen sokszorosan kifizetné magát és embereinknek tíz- és
„tízezreit óvnánk meg a pusztulástól. Boroeviénak ki kellett volna
„fáradnia a doberdói fennsíkra, akkor látta volna, illetőleg látná,
„hogy igazam van, midőn azt állítom, hogy szakasztott a leghosszabb helyen kell állanunk, ahol egy parányi szikladarabka sem
„fog maradni, melyet nem áztat sokszorosan drága emberi vér, és
„hogy minél tovább kell itt maradnunk, annál rosszabb lesz ez.
„Sajnos, ezt ón kényszerítő körülményeknél fogva nem tudom megváltoztatni, de meg fogom kísérelni, hogy, amennyire erőim engedik,
„kierőszakoljam mindazt, amivel szeretett vitézeim életét némileg
„megóvhatom. Bizony Isten, nem könnyű vállalkozás ez . . ."
„A hadseregparancsnokság az ón csapataim föladatát a következőképen állapítja meg: ,Mint ezelőtt, ezután is arra kell a
„rendelkezésre álló erőket használnunk, hogy területünk minden
„talpalatnyi rögét a legszívósabban védelmezzük'. Én ezen paranc s o t csoportjaimnak megfelelő formában kihirdettem és az összes
„parancsnokokat fölszólítottam, hogy a további szenvedőleges véndelem mellett egész befolyásukat érvényesítsék arra, hogy vezérelvük legyen az erőkkel a legnagyobb takarékosság, s ennélfogva
„a műszaki segédeszközök legmesszebbmenő kihasználása. Az állások
„kiépítésére ezenfölül még egy külön parancsot adok ki. A tartalékban levő 9., 12. és 14. hegyidandároknak továbbra is az lesz
„a föladatuk, hogy a legközelebb fekvő szakaszokban szükség
„esetén támadólag avatkozzanak a harcba, különben rendes formában
„a csapatokat fogják fölváltani. (Op. 973/14. szám.)"
„Reggel alig hallok egy lövést. Tán pillanatnyilag meg van
„törve az olaszok ereje P . . . Legalább egy időre megbénult?...
„Mennyi időre ? . . ."
„A jelentések szerint este 6 órától 10 óráig San Martino
„szakasza ellenséges lövegtűz alatt volt. Azután a <> 197 felől gyen19*

„gébb ellenséges erők gyengébb támadását visszaverték honvédjeim.
„Éjféli 12 órától reggel 4 óráig váltakozó erejű ellenséges lövegtűz
„volt ugyan e szakasz ellen. Azóta ott nyugalom van. A 17. hadosztálynál éjjel gyenge csatártűz volt. Ott végre hosszú idő után
„a 96. ezred II. zászlóaljának széjjelugrott emberei gyülekeznek,
„úgyhogy most 300 főnél már többen vannak együtt. A 61. hadosztálynál a 14. hegyidandár szakaszán az ellenség tegnap este
„9 óra 30 perckor Polazzo irányából a mi 45-ös zászlóaljunkat kétszer
„megtámadta, de mindannyiszor véresen visszaveretett. Azután egész
„éjjel nyugalom volt. A fölváltás a 2. hegyidandár által csak
„részben volt végrehajtható; folytatni fogja. Ennek befejezéséig
„Grossmann ezredes tovább viseli az alszakaszparanesnokságot."
A 14. hegyidandár alszakaszából a 45./II., 15. vadászzászlóaljat és a 4. tiroli császárvadász-ezredet még nem lehetett kivonni.
E részek fölváltására majd éjjel kerül a sor; erre a 76./III., 70./II. és
4./V. bosnyák zászlóalj készen áll Doberdónál. Winkler altábornagy
tartaléka Mikolinál a 18. hegyidandár. Grossmann ezredes csoportjának
fölváltása után a 4. tiroli császárvadász-ezred, az I. országos lövészezred,
a 15. és 26. vadászzászlóalj Oppacchiasellánál és Hudi Lógnál, a
14. hegyidandár Nova Vasnál fog gyülekezni. (Op. 972/2. szám.)
Az 57. hadosztálynál nyugalom volt.
A 9. hegyidandár, melyet Goiginger altábornagynak adtam
a 2. hegyidandár helyett, az 57. hadosztály mögé érkezett Jamianóra.
Az előbbi' most váltja föl a 61. hadosztálynál az annyit szenvedett
14. liegyidandárt.
„Tegnap este az ellenség nehéz tüzérsége a vasúti hidat lőtte
„Monfalconétól keletre; Duinót pedig 28 ós 30'5 cm-es hajóágyúkf a l . (Op. 973/21. sz.)"
„Fiammal délelőtt 10 órakor Sistianára mentem automobilon,
„hol Koudelka ellentengernaggyal beszélek. 0 árulásra gyanakszik,
„mert morse-jeleket észlel és az ellenséges 30 cm-es üteg egy olyan
„új ütegünket lövi, mely lövést sem tett még. 0 a gyanúsnak vél„tet a legszigorúbban figyelteti. A trieszti rendőrség főnöke azt
„állítja, hogy Olaszországban forradalom áll küszöbön és a király
„ingoványon ül, helyzete kétséges. Én ezt a hírt nagyon valószínűtlennek tartom, hiszen Olaszország alig kezdte meg a háborút.
„Elhinném, ha sok hónapi súlyos harcok, az elvesztett nagy csaták
„hosszú sorozata után, kimerüléshez közel állana. Állítólag 3 gránátos„ zászlóaljat kivontak az arcvonalból és a belső rend fönntartására
„valamely nagy városba vitték."

„Nagy zivatarfellegek vonultak föl és viharkorbácsol tan zuhog
„a felhőszakadás. Míg a nehéz barna felhők kiöntötték tartal„mukat, erős lövegtüzet hallottam. Alig lehetett a dörgéstől megkülönböztetni és mégis pontosan hallottam és részben láttam is.
„Kis szobám tele volt vízzel, mert indulásomkor az ablakot nyitva
„hagytam. Fiammal Comenben meglátogattam a kórházat, hol sok
„haldoklót találtunk ; haslövése folytán egyik különösen erős lialal„tusában szenvedett ki. Úgy láttam, hogy *az életnek ez utolsó
„küzködése fiamra mély benyomást tett."
Délután az ellenséges tüzérség a 20. honvédhadosztály állásait,
különösen a Monte San Michelén hevesen lövi. 3 órakor több ellenséges század a -C- 197 kúpról San Martino felé előtört, puskatüzünkben azonban kénytelen volt visszavonulni.
A 17. hadosztály jobbszárnya előtt ellenséges gyalogság előredolgozza magát. A 61. hadosztály újból erős ellenséges tüzérségi
tűzben áll.
Délután 4 órakor megint heves zivatar jött, mely alatt az
olaszok támadtak, de visszavertük őket. A küzdelem különösen a
Monte dei sei Busin volt elkeseredett.
Az 57. hadosztályt időnként az ellenség nehéz tüzérséggel
lövi. A mai napot elég erős, időnként ingadozó lövegharcok
j ellemzik.
A 8. hadosztály csapatai Vogersko—Osek—Selo terében már
együtt vannak.
A hadseregparancsnokság megparancsolta, hogy a 4. tiroli
császárvadász-ezredet adjam át a 8. hadosztálynak, mely az 1., 2.,
3., 4. császárvadász-ezredből fog állani. Ezen ezredek a 96. és 58.
dandárt fogják alkotni. A 8. hadosztály Boroevic tartaléka.
A 93. hadosztály átszervezése folyik. Ennek egyik dandára a
88. gyalogdandár a II. és III. országos lövészezreddel, a másik
dandára a 185. gyalogd mdár lesz az újonnan alakítandó 1. és
2. kombinált zászlóaljjal és az I. országos lövészezreddel. Ugyanis
az eddigi 26., 27. és 97. menetzászlóaljból az 1. kombinált zászlóalj,
a 17. és 47. menetzászlóaljból a 2. kombinált zászlóalj alakul.
A 93. hadosztály átszervezése után a 185. dandár az én rendelkezésemre fog állani. (Op. 974/19. sz.)
A 87. menetzászlóalj a 9. hegyidaudár 8 7./IV. zászlóaljába, a
2. bosnyák menetzászlóalj a 12. hegyidandár 2./III. bosnyák zászlóaljába olvad be.
A 28. menetzászlóalj a 18. hegyidandár kötelékébe kerül,
mint annak ötödik zászlóíilja.
A 18. hegyidandár így a 3., 15., 26. vadászzászlóaljból, a
31./III. és a 28. menetzászlóaljból fog állani.

Augusztus 4.
„Éjjel váltakozó csatár és lövegtűz volt; az ellenség több
„helyen megpróbálta állásainkat meglepni, de tűzzel visszakergette„ tett. Egy szlávajkú főhadnagy embereivel az ellenséghez szökött
„és ellenséges foglyok szerint saját jószántából sok igen fontos
„dolgot elmondott az olaszoknak."
„Egész nap váltakozó erejű ellenséges lövegtűz, mely délután
„jelentősen fokozódik és délután 4 óra 30 perckor nagyon hatal„mássá lesz."
„Fiammal a lakásunk mögötti megfigyelőállomáson vagyok a
„cseresznyefán."
„Jelentés jön, hogy az Isonzo nagyon árad és a hidakat
„veszély fenyegeti. Tüzérségem a hidakra tüzel, hogy lebontásukat
„megkönnyítse. Ezenkívül 100 darab viziaknát eresztünk a hidak„nak. (Op. 974/15. sz.)"
„4 óra 30 perckor olyan erősségű az ellenséges lövegtűz,
„mint a legnagyobb csata közepette volt. Főképen San Martino
„környékére összpontosul. Ettől kezdve este 7 óráig látjuk a
„-Ó- 197-en a borzasztó gyalogsági harcot. E mellett dühöng a
„lövegtűz és a barcvonalak mögött úgy vereti az összes kaliberű
„gránátjaival a terepet az ellenség, akárcsak jégverés volna. Egy
„villogó füsttenger a táj. A légáramlat a füstöt délnyugati irány„ban a fennsík horpaszaiba és a Vallonéba kergeti, úgyhogy a
„magasan fekvő tér San Martino és -Ö- 197 körül, hol a gyalogság
„viaskodik, jól látható és én mindent jól meg tudok figyelni. Óriási
„acélkolosszusok zuhannak le — a legnehezebb mozsárbombák —
„San Martino templomára és környékére. A kis szederfa, mely
„mellett a minap állottam, minden pillanatban sűrű sötét füst„ gomoly okon fésűként bújik át. A templomból porfellegek, törmelék
„és füst ömlik széjjel. Nagy, minden irányba szétlövelő szúrólángok
„mutatnak a légbe, mintha tüzes ujjak volnának. A forró, bugyborékoló boszorkányüstnek pokoli lármája reng a légben . . . Látom
„a támadásokat és ellentámadásokat vad tolongásban egymást szorongatva hullámzani, elkeseredetten, dúló tülekedésben embert
„emberrel halál viadalt vívni, a mieinket az ellenséggel halálos ölelésben
„kibékülni; végre az élők kimerülten elválnak egymástól s pár
„lépésre rendetlen sorba fekszenek az odasiető tartalékokra várva,
„hogy azután még nagyobb, kétségbeesett elkeseredéssel rontsanak

„egymásnak s újra megkezdjék az irgalmat nem ismerő öldöklést.
„Ott messze-messze a küzdők mögött vérben fürödve, a távoli síkság
„piros párájában csendesen, búsan száll le a nap és izzó máglyán
„hamvasztja el a mát, melynek porát az esti szellő a múlandóság
„sírjába hordja . . . s az esthomály a fáradt napot gyászfátyolok
„közé ágyazza, míg a szem elől minden a távol vakságába tűnik...,
„a nyugalmat . . ., békességes nyugalmat keresve . . . És itt tovább
„őrjöng a küzdelem, véráradatba fojtva az emberek drága életét,
„és a halál gúnyosan hahotázva szívtel énül összetapossa az emberek
„legbecsesebb kincsét, az ifjúságot. Már csak a lövegek villanásait
„látom, meg a lövedékek robbanásait, a gép- és gyalogsági fegyver
„gyors pislogását és a harcizajnak ordító hahó táját hallom . . .
„Istenem, könyörülj a megőrült emberiségen, mely egy semmiért
„kiirtja, széjjelmarcangolja egymást . . . "
„ Sötét förgeteg vonul föl és vihar, zápor, jégeső mellett folyik
„tovább a küzdelem, döntés és pihenés nélkül . . . "
Az ellenséges tüzérségi tűz hevessége bizonyos időre egy meghatározott terepszakasz ellen rettenetes mérvet öltött ugyan még
mindig, a gyalogsága is egymásután többször fölényes erejű elkeseredett támadásokat intézett állásaink bizonyos szakasza ellen,
hogy minden áron és módon kierőszakolja a Karszt-fennsíkra való
följutását, de a mostani tüzérségi tüzet és gyalogsági rohamot
korántsem lehet azzal összehasonlítani, amilyen az a nagy csata
alatt volt . . .
Az általános lassú elalvásból itt-ott rendkívüli hevességű lángok
hihetetlen magasságban még föllobbannak ugyan és újból teljes
elemi erővel ki-kiújulnak, de komoly veszedelem most már nem
fenyeget bennünket, mert az elszigetelve jelentkező föllángolásokat
könnyűszerrel el lehet fojtani, — nem úgy, mint a nagy csata
idején, midőn az egész Karszt-fennsíkon mindenütt és mindenhol
egyszerre körös-körül lángtengerbe borult minden.
Csodával határos marad örökké, hogy vitéz, hős gyalogságunk
és tüzérségünk képes volt a megsemmisítő veszedelmet elhárítani.
„Az esti 9 órai jelentések a következő képet adják:"
„A 20. honvédhadosztálynál Stadler ezredes szakaszán az
„ellenséges tábori tüzérség délután 2 órától fogva a kerékpáros„ zászlóalj állásait lövi, különben nyugalom. Sipos alezredes szakas z á n 4 óra 45 perckor ellenséges támadás a
197 magaslat
„vidékéről délkeleti irányban. A támadás tüzérségem tüzében összeomlott. Az ellenség ezután nehéz lövegtüzét San Martinóra összpontosította. 6 óra 30 perckor újból rohamozott az erdőből és

„tüzérségem megint a legliathatosabban lövi. Sagradónál és Oli„versnél gyalogsági táborokat állapítottunk meg."
„A 17. hadosztálynál dél óta az egész küzdelmi állás és a
„tartalékok körlete a leghevesebb ellenséges lövegtűz alatt állott;
„az összes ellenséges ütegek tüzelnek. Délután 4 órakor itt is megkezdődött az ellenséges gyalogság támadása. — Ez az, amit lát„tam — mely a jelentések szerint legnagyobbrészt visszautasíthatott, részben pedig megállásra kényszeríttetett. Tüzérségünk a
„legkiválóbban működött közre. A 46. ezrednél és a 61. ezred
„jobbszárnyán az összeköttetést széjjellőtték."
„A 61. hadosztálynál a 2. hegyidandár egész délután nehéz
„ellenséges lövegtüz alatt állott, mely főképen a Monte dei sei
„Busin volt rendkívül kellemetlen. Egyedül ott 40 halottunk és
„80 sebesültünk van. (Op. 974/21. sz.)"
„A 6. hegyidandárnál időközönkénti lövegtüz-csapások főképen
„Vermegliano vidékén, különben csak csatártűz."
„Az 57. hadosztálynál időnként erős ellenséges lövegtűz az
„egész arcvonalon, máskülönben nincsen változás."
„Nehéz mozsarunk elhallgattatta a -C- 143-as romnál levő
„ellenséges üteget és a Monte Fortin-i, meg a Freifeld-i ütegeket
„lőtte kitűnő eredménnyel. Légi elhárító ágyúm 4 olasz repülőt
„elkergetett, melyek közül egyik a Monte San Michele mögött
„ lezuhant."
„Biasioltól Romans felé nagyobb ellenséges csapatmozgás
„látható. Délelőtt nagy tűzvész volt Ajellóban."
„A 20. honvéd- és a 17. hadosztály mai veszteségei még nincsenek jelentve, a többieknél 67 halottam és 227 sebesültem van."
Seregcsoportom a mai napon végre úgy áll, amint azt
régóta terveztem. A régi rend, a szervezetszerű kötelékek mindenütt,
újra helyre vannak állítva.
A 20. honvédhadosztálynál, a jobbszárnyon a 39. honvéddandár (1..és 3. ezred), a balszárnyon a 81. honvéddandár (17.
és 4. ezred) van, a Monte San Mich el én levő állásokat a 17. honvédezred tartja. A kerékpáros-zászlóalj tartalék Rubbia és GabrijénéL
A hadosztály mögött Cotiöinél a 12. hegyidandár tartalékviszonyban van.
A 17. hadosztálynál a jobbszárnyon a 61. ezred a Sdraussina—
San Martino-i úttól délre, középen a 143-as rommal szemben a
96. ezred, balszárnyon a 46. ezred Polazzo — -Ó- 111 taligaútig van
csoportosítva. A 61. és 96. ezredet a 33. dandárparancsnokság, a

46. ezredet a 34. dandárparancsnokság vezényli. A 43. ezred
egy zászlóalja tartalék Marcottininél és a jobbszárny mögött a
46-osoknak félzászlóalja.
A 61. hadosztálynál a 2. hegyidandár négy zászlóalja (76/IIL,
70./II., 4./V. bosnyák, 101./II.) ' Polazzo
C> 111 taligaút tói a
Monte dei sei Busiig terjedő állást tartja a
118-at is beleértve.
Az 5. zászlóalj (8./III.) tartalék a - Ó - 1 1 1 mögött a jobbszárnyon.
A Selz—Doberdo-i műút kétoldalán a A 118 és -Ó- 70 kúp
között a 6. hegyidandár három zászlóalja (6./I., 50./IV. és 81./IV.)
és a 18. hegyidandár egy zászlóalja (31./III.) áll az első vonalban;
a 6. hegyidandár két zászlóalja (38./III., 42./IV.) tartalék Doberdótól
keletre a balszárny mögött.
A hadosztály mögött a 18. hegyidandár Mikolinál mint tartalék van csoportosítva.
Az 57. hadosztálynál a 19. népfölkelő-hegyidandárt Goiginger
altábornagyhoz utaltam át.
Hadtesttartálékom:
A 14. hegyidandár Nova Vasnál, a 4. tiroli császárvadász- és
az I. országos lévészezred Oppacchiasellánál.
Hadseregtartalék:
A 8. hadosztály Vogersko—Cernizza terében és a 93. hadosztály Ranzianónál.
Augusztus 5.
„Egész éjjel heves harcizajt hallok, de csak a lövegek foly„tonos villogását, a nehéz bombák föllángolását s a színes világítónrakéták ragyogását és a puskatűz reszkető pislogását látom.
„A küzdelem San Martino vidékén van; a lövöldözés villogása
„szerint pontosan kiveszem, hogy a rendkívül heves tusa ide-oda
„hullámzik. Csakis nálam, a véráztatta Doberdón folyik az elkeser e d e t t viaskodás, odébb csak elvétve, ritkán látok egy-egy lövést
„villanni."
„Nem csalt a sejtelmem, hogy szeretett hadtestemnek és
„nekem jut ki a legvéresebb, legnehezebb hely; — de ilyen retteneteset még a legszörnyűbb álom sem képes sejtetni. Ez valóban
„a poklok pokla, a legválogatottabb kínokkal és borzalmas gyötrelmekkel."
„Fiam alszik! Csendesen kimegyek a nélkül, hogy ő észrev e t t volna és a cseresznyefánál állok s fájó szívvel látom s

„nézem a robajló villogást. Megint a balálnak boszorkánytánca e z . . .
„Pitymallik, midőn a lárma alábbhagy és kicsi szobácskámba
„megyek, hol egy órahosszat alszom."
„Helyzet reggel 6 órakor: A 20. honvédhadosztálynál tegnap
„egész este nehéz lüvegtűz a legnehezebb bombákkal. A hadosztály
„tüzérsége a-Ó-197-et lőtte, melyre az ellenség letört támadása
„után visszahúzódott. Éjjel csatártüz, mérsékelt ágyúzás."
„A 17. hadosztálynál ellenséges támadás a-Ó-143-as rom„magaslat irányából és a -Ó- 197 felől a 96. és 46. ezredeknél este
„11 óra után vissza veretett. A 61. gyalogezrednél egész éjjel tom„bolt a vad tusa. A legelkeseredettebb küzdelem után, melyben
„egy fél 46-os zászlóalj fényesen nagyszerű ellentámadást csinált,
„reggelfelé összes állásaink megint vissza voltak foglalva teljes
„egészükben, csakis a jobbszárnyon nem volt lehetséges állásunk
„egy előretolt kis részét visszavenni. Egy V2 zászlóalj 43-as hadosztály tartalék a 61-nél vettetett harcba. Veszteségeink főképen
„a 61. ezrednél nagyon jelentősek, részletek még nem ismeretesek.
„A délkeleti részen az ellenséges nehéz tüzérség igen nagy veszteségeket okozott nekünk. (Op. 975/1. szám.)"
„A többi hadosztály nehéz lövegtűz alatt."
„Biztos jelentések szerint velem szemben az egész olasz
„VII., X, XI. hadtestek és a XII., XIII., XIV. és XV-nek tekintélyes részei és egy lovashadtest állanak — (55 század), — több
„mint 200 tábori üteg, úgyhogy a nehéz tüzérséggel együtt kereken
„1.000 lövege van az ellenségnek csak velem szemben."
„Déli helyzet:"
„20. honvédhadosztály. Stadler ezredesnél nyugalom. Sipos
„alezredesnél ellenséges lövegtűz. Az ellenség ismételten megkísérelte a -Q- 197-ről San Martino felé előtörni, mindannyiszor
„visszautasíttatott. 8 óra 45 perckor jelenti Sipos, hogy a 17. hadosztály jobbszárnyán a 43. ezrednek (románok) két szakasza az
„ellenséghez szökött át és a 61. ezrednek egy százada visszahúzódott, erre a 20. honvédhadosztály elrendelte tartalékának
„készenlétbe való helyezését a megnyitott résbe beékelődő ellenség
„szükséges kiszorítására . . . "
„17. hadosztály. A 61. ezrednek jobbszárnyán a 10. századot
„az ellenség az újból visszafoglalt állásunkból kilökte és 20 sebesült ü n k e t leszúrta. Az ott bevetett 43./II. zászlóaljnak részei meg-

„adták magukat, mire a 6l-eseknek jobbszárnya visszament.
„ Bátorfty őrnagy rendelkezésére bocsáttatott fél 46-os zászlóalj
„azon paranccsal, hogy a legerélyesebb eszközökkel csináljon rendet
„és igazítsa ki az arcvonalat. 10 órakor a 46-osok az előbbi állást
„visszafoglalták, de egy 100—200 lépéses hézag megszállatlanul
„maradt. Pacor szakaszán erős ellenséges lövegtűz van."
„A 61. hadosztálynál, a vitéz 101-eseknél és szomszédjaiknál
„nagyon erős ellenséges lövegtűz hat a Monte dei sei Busin
„oldalazóan a -Ó- 143-as rom irányából. Az arcvonalnak többi részén
„is ellenséges lövegtűz. Selz—Vermegliano szakaszán csatártűz.
„Az ellenség állását a -O- 61-en megerődíti és egy támpontot épít
„a Selz-i téglaégetőtől nyugatra."
„57. hadosztály. A A 121-től délnyugatra az ellenség egy
„lövészárkot tolt előre. Mandriánál új lövészárkokat látni. Déle l ő t t 10 órakor 7 ellenséges romboló és torpedónaszádból álló
„flotilla Porto Busóra1 érkezett. Ugyanezen időben négy szállítóh a j ó t láttak Gradónál. (Op. 975/7. szám.) Különben nincsen
„változás."
„Apósom Varsót nagyobb küzdelem nélkül elfoglalta."
„Délután helyenként erős, másutt gyengébb lövegtüz ós úgyszólván állandó csatározások, melyek az olaszoknak igen gyakori
„előtörési kísérleteivel állottak kapcsolatban. Mindenütt meghiúsí„tottuk ezen próbálkozásokat."
„A 61. hadosztálynál a 2. hegyidandárnak soproni 76./III-as
„zászlóalja dél óta a leghevesebb nehéz lövegtűz alatt állott. Két
„század és géppuskásosztag majdnem egészen megsemmisült. Ezen
„rettenetesen pusztító lövegtűz hatásának csökkentésére a jobbszárny
„zászlóalj maradványai hátrább vétettek. A nagy ,Evviva' kiabálással behatoló ellenség tüzérségünk által ismételten kilövetett és
„nagy zajjal visszaözönlött. Délután 5 órakor zászlóaljunk újra
„megszállotta előbbeni állásait. Mindkét félnek rendkívül súlyos
„veszteségei vannak. Az állás környéke olasz hullák százaival födve.
„Ma 1.000 halottam és sebesültem van. 115 koleramegbetegedés
„énnálam! . . ., még csak ez kellett! . . . "
„A 8. hadosztály, melyhez a 4. tiroli császárvadász-ezred
„csatlakozott, Vogersko környékén táborozik. A 93. hadosztály
„parancsnoksága a 88. dandárparancsnoksággal, a II. és
1

Auzza határfolyóeska torkolata.

„országos lövészezreddel Ranziano körül mint hadseregtartalék.
„A 185. dandárparancsnokságot az I. országos lövészezreddel és
„93. hadosztálynak újonnan alakult kombinált zászlóaljaival a had„ seregparancsnokság nekem, mint szakasztartalókot, rendelte alá és
„tőlem azon parancsot kapta, hogy holnap estig Segetinél és attól
„északra gyülekezzék."
„Snjaric altábornagy az 59. hadosztály parancsnoka törzsével
„bevonult; elrendelem, hogy a 61. hadosztály csapatainak helyzet é r ő l tájékozódjék és azután Winkler altábornagytól átveszi a
„Polazzo—Monte Cosich közötti védelmi szakaszban a parancsnokságot. A 61. hadosztályparancsnokság törzse bevonul a XVI. hadtesthez. (Op. 975/19. sz.)"
„Megállapíthatom, hogy az ellenséges tüzérség általában véve
„most sokkal mérsékeltebben dolgozik, mint a nagy csata napjaiban
„és tüze csak helyenként és ott is csak a gyalogsági támadás
„bekövetkezte előtt éri el azt a mindeu elképzelhetőt fölülmúló
„hevességi fokot, mint akkor."
„Az ellenség által a Monte Fortinon fokozatosan összehozott
„tüzérségi-csoport oldalazó-és háttüze a 61. hadosztálynak alszakasza
„ellen végtelen kellemetlenül teszi magát érezhetővé."
„Azt a meggyőződésemet nem engedem elvitatni, hogy a legközelebbi nagyszabású támadás, illetőleg csata, lent a Karszt
„lábánál, az Isonzo mentén, sokkal kisebb áldozatainkba kerülne,
„mint idefönt. De hiába, Boroeviéet csak nem lehet erről meggyőzni. Ha legalább egyszer velem jönne a tűzvonalba, akkor
„ azonnal elrendelné ezt... A következő csaták — meggyőződésem
„szerint — mindig hevesebbek lesznek."
Augusztus 6.
„Fiamat első szolgálati útjára küldöm Dornbergbe Wurm
„ táborszernagyhoz."
„Ma éjjel halk zsongással egy hatalmas ellenséges léghajó
„repült el fölöttünk és Jamianóra bombákat dobált, melyek, hála
„Istennek, semmiféle kárt sem okoztak. (Op. 976/9. sz.)"
„A 20. honvéd- és a 17. hadosztálynál a helyzet változatlan„Egész éjjel csatártűz. Egy tegnap eltűnt gépfegyvert megtaláltak,
„a hős legénység halva feküdt körülötte, így a géppuska a menet„zászlóaljhoz osztatott be, a 6l-eseknek már úgyis csak 3 géppuskára van legénységük."

„A 61. hadosztálynál az ellenség a tegnap jelzett résbe a
„76./II. zászlóaljnál betört. A 8./III. zászlóalj ellentámadása este
„10 óra 30 percbor az ellenséget megint kiszorította. Különben
„csak csatártűz és egyes ágyúlövések."
„Az 57. hadosztálynál éjjel csend volt."
„Önjaric Lukács altábornagy ma délben átveszi Polazzo és
„Monte Cosich szakaszának parancsnokságát. (Op. 976/27. sz.)"
„Tartalékaim helyet cseréltek: A 12. hegyidandár Cotiéiről
„a Vallonéba a Brestovec A 209 keleti lejtőjére; a 9. hegyindandár estig Nova Vas környékére menetel. A 14. hegyidandár
„ Jamianóra."
„ A ma éjjel jelzett léghajót egy repülőm (Banfield hadnagy)
„megtámadta és üldözte, míg az a lagunákban le nem szállott.
„Éjfélkor lelőttek egy ellenséges léghajót, mely Polát támadta.
„Pelagosa mellett egy ellenséges Nautilus-jellegű tengeralattjárót
„megtorpedóztunk s az elsülyedt. A Monte Fortinon új ellenséges
„állások állapíttattak meg."
„Délig állandó, de váltakozó erejű ellenséges lövegtűz, mely
„helyenként nagyon élénk és nagy veszteségeket okoz nekem;
„101-eseim parancsra kissé kitértek előle. A mi tüzérségünk is megt e s z mindent, amire képes, hogy ellensúlyozza ezt és széjjelszórja
„a helyenként gyülekező ellenséges gyalogságot."
„Az 5. hadseregparancsnokság nagyon fölriasztva egy telefon„beszélgetés folytán, mely úgy látszik a helyzetet sötéten állította
„be, nekem szemrehányásokat tesz. Erre én Le Beau tábornoknak,
„a vezérkari főnöknek egy elég goromba sürgönyt küldök, hogy ő
„felelőtlenek telefonbeszélgetéseit ne használja föl szolgálati jelentések tételére, mert ameddig én vagyok itt és nem kapok parancsot állásaim elhagyására, a Karszt-fennsík az én birtokomban fog
„maradni... 0 erre megnyugtatólag felelt..."
„Egy tüzéraltisztem, ki egy dolinában az én lőszerraktáramnál
„dolgozik, nem messze Vojsőicától egy ezredes oszlásnak indult
„tetemére bukkant. Richter ezredes, a 96. ezrednek parancsnoka,
„ki amióta súlyos szemrehányásokkal illettem, midőn ezredének
„pusztulását jelentette és kiparancsoltam ezredének maradványaihoz,
„nyomtalanul eltűnt volt. Mellette kilőtt, teljesen megrozsdásodott
„revolvere. Agyonlőtte magát szegény. Egy hosszú levelét találták
„nála, melyet röviddel öngyilkossága előtt nekem írt volt. Azt írja

„abban, hogy a szerencsétlenségnek ő volt az egyedüli okozója,
„mert nem volt képes a helyzettel megbirkózni. Szegény ember!...
„Szívből sajnálom őt!"
„Délután a 17. hadosztály és a 20. honvédhadosztálynál
„váltakozó ellenséges löveg- és általános csatártüz volt fontosabb
„esemény nélkül; ugyanígy az 57. hadosztálynál. Ezzel szemben
„az 59. hadosztálynál a 2. hegyidandárnak közepe, de főkép jobbszárnya 11 óra óta nehéz heves, részben oldalazó ellenséges löveg„tűz alatt van; veszteségeink úgy a rajvonalban, mint a tartalékoknál
„nagyok. Délután 2 órakor több ellenséges zászlóalj, mögöttük két
„zászlóalj, mint tartalék, Polazzo irányából a dandár szakaszának
„jobbszárnya ellen előnyomul. Sűrű tömegben közelednek rohamtávolságra, de rövid, heves tűzharc után 400 lépés távolban
„állásainktól beszüntetik előnyomulásukat."
„Egy olasz szökevény vallomása szerint mind a két tartalék„ zászlóalj egy dolinába vonult, hogy tüzérségünk pusztító tüze ellen
„védelmet leljen, ekkor, majdnem egyszerre két 30'5 cm-es mozsár„ bombánk vágódott ebbe a dolinába — ezt különben magam is
„láttam — s e szerencsétlenség helyét csak 5—6 emberük hagyta
„el, a többi fölismerhetetlenségig megcsonkított hulaként hever ott.
„Rohamuk is teljesen összeomlott füzünkben."
„A támadt rések betöltésére részünkről a tartalékban álló
„18. hegyidandár a 3. vadászzászlóaljat állította be, a hegyidandár
„fönnmaradó része (15. és 26. vadászzászlóalj) tartalék a jobbszárny
„mögött, szintúgy az erdélyi 31. ezrednek III. zászlóalja Doberdónál.
„Különben csak lövegtüz."
„Monfalconéban nagy tűzvészt látok."
Mai veszteségeim körülbelül 1.500 fő.
Állásaink berendezésére az Op. 976/10. szám alatt újólag
felhívtam a védelmi szakaszparancsnokok figyelmét.
Különösen fontos, hogy a csapatok számos és erős harántgátakat létesítsenek, hogy oldal és háttűz ellen megvédjék magukat.
Nappal csak kevesen legyenek az állásban, mert különben az
ellenséges tüzérség nagy pusztítást végez soraikban. Az első vonal
mögötti terepen a csapatok kutassanak barlangok után, melyek
tartalékok födött és biztosított elhelyezésére oly kiválóan kihasználhatók. Helyzetünk a Monte dei sei Busin igen súlyos. Az
ellenség a magaslat tetejéig jutott, honnan a Karszt-fennsíkot látja.
A vele szembenfekvő vonalunk lejjebb fekszik. Kénytelenek vagyunk
e nehéz helyzetben kitartani és állásaink megerődítése által vesz-

teségeinket csökkenteni. A hozzám beérkezett 10 cm-es bajor messzehordó ágyúsüteg Flondarnál foglal állást, hogy a Karszt-fennsík
lejtőjét sagradói lőiránnyal hosszantozhassa.
A Polából a napokban megérkező 11 kilométerre vivő nehéz
hajóágyúk Rupától délre a-Ó-212 kúpon két 15 cm-es ágyúval,
Gabrije-grn-tól délre a -6- 193 erdőszegélynél egy 15 cm-es ágyúval,
Duinónál két 15 cm-es ágyúval és Sistianánál egy 15 cm-es ágyúval
állanak föl.
Augusztus 7.
„Majdnem éjfélig tartó nagyon heves harcizaj, nagyon erős
„lövegtűz; amennyire láthatom, főképen a Monte dei sei Busin
„összpontosul. Esti 10 óra és éjfél között a temérdek világító„pisztoly lövést, meteorok sűrű esőjeként látom a fennsík szegélyén
„nyugati irányban távolodni. E szerint az én vitézeim verik az ellenséget. Bizton megint nagy veszteségek lesznek, minthogy a harc
„rendkívül hevesnek látszik."
„Reggelig a 20. honvédhadosztálynál csekély csatártüz volt,
„különben semmi. A 17. hadosztálynál egész éjjel csatártűz. Pity„mallat óta a 96. ezred állásai felé ellenséges gyalogság dolgozza
„magát előre. Midőn 100 lépésre megközelítették állásainkat, a
„hadosztálytüzérség vereti őket. Az 59. hadosztálynál a 2. hegyi„ dandár jobbszárnyát este megsemmisítőn pusztító ellenséges lövegtüz
„miatt 250 lépéssel hátra kellett venni. A soproni 76./III. és az
„erdélyi 31./III. zászlóaljak súlyos veszteségeket szenvedtek. Az ellenséges nehéz és legnehezebb tüzérség az esteli órákban az egész
„hadosztály állásait a leghevesebb, többnyire oldalozó tűzzel árasztja
„el és azután megkezdődik nagy erővel az olasz támadás. Este
„10 óráig a Monte dei sei Busi ellen intézett támadást a hős
„101./II. zászlóalj visszaverte. Éjfélig a megismétlődő összes támadásokat súlyos küzdelemben visszaverte a 2. hegyidandár; a
„3. vadász- és a 76./Ill-as zászlóaljak nagyszerű ellentámadása
„által összes régebbi állásaink visszafoglaltattak. (Op. 977/1. szám.)
„Az 57. hadosztálynál egy tarackosütegünk tegnap este 6 órakor a
„Monfalcone-i hajógyár mögötti egyedülálló házra lőtt, melyben
„lőszerraktárat sejtettek. Egy telitalálat a házat lerombolta, több
„nagy robbanás következett és tűz keletkezett, mely gyorsan
„terjedt. Menekülő automobilok, kocsik, kerékpárosok és az oltásra
„siető ellenséges osztag srapnelltüz alá vétettek, utóbbi széjjel
„is ugrasztatott."

„Délelőtt fiammal Lokvicára kocsizok. Egy komor, piszokban
„festői Karszt-falvacska, nyerskőből épült emeletes szürke bázak
„kusza összevisszaságban állanak, minden rendszer nélkül. A szőlőfugasok és fügefák üde, sűrű zöldjétől oly nagyon elütnek a
„vakolatlan szürke kőfalak, szűk utcácskáikkal. Néhány öreg ostorfa
„görcsös ágait sűrű lombjával lenyújtja a szögletes kis utcák zúg„jaiba. A legészakibb házban van a 17. hadosztály parancsnoksága
„elhelyezve. Előtte egy kerek tér fáktól és szőlőfutotta lugasoktól
„környezve; a közepén festői cisterna — hiszen a Karszton nincs
„kút — kőfödéllel és kerékforgatta hengerre járó lánccal s vödörrel a végén. A kőből épült íves kapuval gyönyörű kép."
„A falu sivár és elhagyatott. Bakáim is csak akkor mutatkoznak, ha okvetlenül szükséges az utcákon végigsietni, mert
„sohasem tudni, melyik másodpercben jön bőgve az ellenséges
„gránát és vágódik zúzva, rombolva a faluba, vagy okádja egy
„srapnell halálthozó tartalmát az utcán végig?. . . A lakosság rég,
„már a 2, Isonzo-csata előtt elhagyta a falut. Most "magyar szót
„hallani itt és gyakran egy-egy szívből fakadó jóízű nevetést,
„vagy egy-egy csattanós káromkodást; hegedű, vagy tárogató bús
„hangján elsírt, honvágytól átrezgett édes szép magyar dallamokat!
„A tárogató az én kedvenc hangszerem, szívbe markoló magyar
„panaszával. Néha egy-egy siető baka kongó léptei igyekeznek
„tova; mellettünk elmenve feszesen tiszteleg, mosolygó tekintete
„oly sok jókedvet és bátorságot sugároz."
„A hadosztályparancsnokot, Gelb altábornagyot, keresem az
„imént leírt íves kapu mögötti házban, a köves domb alatt. Jelentkezése után vele együtt felmegyünk megfigyelő állásába, mely a
„falutól északnyugatra egy kilométerre, egy köves kúpon van.
„Ott van előttünk a Monte San Michele négy kúpjával, Cotici„vel és Crncivel. San Martino, a Monte San Michelét a -Ö- 197-el
„összekötő hát kissé behorpadt nyergében, az utóbbi csúcs és folytatólagosan összes állásaink a Debeli vrh-ig és a A 121-ig mint
„egy asztalra terített térkép közvetlen előttünk. Kitűnően látjuk
„Marcottinit, azután Doberdónak egy részét és a Monte dei sei Busit."
„Alighogy ott vagyunk, énekelve jönnek egyes ellenséges
„gránátok s fölöttünk sustorogva mennek el Lokvicára; egypár
„valamivel közelebb. Nem nevezhetem azonban fiam tűzkeresztségének, mert néhány száz lépésre robbannak tőlünk."

„Megfigyeljük, mint lövi az ellenséges nehéz tüzérség Mar„cottinit, egyik nehéz bomba csapódik a másik után a kis faluba,
„látjuk a házakat összeomlani és nemsokára sűrű füst meg por„fellegekben eltűnik szemünk elől a szegény csendes helység s az
„ellenség vadan vereti tovább a romdadülő házakat."
„Déli jelentések: A 20. honvédhadosztálynál gyenge lövegtűz.
„A 17. hadosztálynak egész arcvonala és tartalékai ellenséges
„lövegtűz alatt állanak. Tüzérségi megfigyelőjelenti, hogy a•<£>• 143-as
„romtól délre és Polazzótól keletre az ellenség több vonalat egymás„ mögött erősen megszállva tart, tüzérségünk tüzel rájuk. Oppacchia„ sella, a Valloné partja a Marcottini nagyon heves ellenséges
„lövegtűzben. Az 59. hadosztálynál a 2. hegyidandár reggel óta
„élénk oldal-, részben háttűzbeu áll a nehéz ellenséges tüzérség
„részéről, mely valószínűleg Gradiscától északra, a Monte Fortin„tól nyugatra áll. Repülő földerítés eddig eredménytelen. A 6. hegyi„ dandár ellenséges tábori lövegek tüze alatt. Födözékeinkben nagy
„károkat okoz. Különben egész szakaszomon mindenütt elég élénk
„tüzérségi harcok."
„Monfalconénál a hajógyár égése mind tovább terjed."
„Crnci közelében egy nagy, még a legnehezebb bombák ellen
„is teljes biztonságot nyújtó barlang födöztetett föl, mely megfelelően berendezve 1.000 embernek szolgálhat kaszárnyául.
„Szintúgy egy másikat a A 432 Fajti hribtől nem messze. Rendbenhozatalukat azonnal elrendeltem."
„Délután a Monte San Michelét az olasz nehéz tüzérség lövi.
„Sipos szakasza ellen 2 óra 30 perckor támadni próbált az ellenség,
„de tüzérségünk meglepő erős tüze széjjelszórta. Erre ő igen
„hevesen, mondhatnám dühösen lőtte 3 óra 15 percig San Martinót,
„mely üres. Legalább 1.000 nehéz gránátot dobott az omladozó
„kihalt házakba. 4 órakor ellanyhult a löveg és gyalogsági tűz.
„Ugyanígy a 17. hadosztálynál Bátorífy szakaszának jobbszárnya
„délután 3 órakor nagyobb ellenséges erők előtörését vetette vissza,
„közvetlen közelből. A balszárny súlyosan szenved az ellenséges
„nehéz ütegek tüzétől. Két helyen körülbelül 100 lépésre vissza„ vétetett arcvonalunk. A sötétség beálltával csapataink régi helyükre
„fognak visszatérni."
„Pacor szakaszánál is heves lövegtüz érte főkép a tartalékokat.
„A balszárny előtt az ellenség nagyon közel férkőzött. Polazzótól
Józseí főherceg: A világháború. I I .
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„és a 143-as romtól előre menő gyalogságra tüzelt tüzérségünk, mely
„erős ellenséges lövegtüz alatt áll."
„ A másik két hadosztálynál részben igen heves nehéz, részben
„jelentéktelenebb ellenséges lövegtüz. Ott tüzérségünk élénk küzdelemben van az ellenséges ütegekkel San Pólónál, San Nikolo és
„Ronchitól északra. Igen hatásosan lőtte tüzérségem az ellenséges
„málhásvonatokat és automobil-oszlopokat a Begliano—Aris-i úton.
„Veszteségem 900 ember."
Arról értesülök, hogy a délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság a 12. hegyidandárt Karintiába akarja elszállíttatni hadosztályához (48.).
Ennek ellenében Rohrtól be fog vonulni a 17. hadosztályhoz
tartozó 43. ezrednek még ott levő 3 zászlóalja.
Tekintettel azonban arra, hogy az ellenség a 17. és 59. hadosztály védelmi szakaszát folyton támadja, Jenő főherceg a 12.
hegyidandár elszállítását egy későbbi időpontra halasztotta.
Augusztus 7-ike után az olasz 3. hadsereg támadó ereje
kimerült. Zászlóalj, illetve ezrederősségü támadások későbben is
elő-előfordultak, ezek azonban erőtlen, eredménytelen föllobbanások voltak.
Ezzel szemben augusztus 14-én az olasz 2. hadsereg Plitsch
felől a Felső-Isonzo-folyótól északra a karintiai seregesoport déli
szárnyát támadta meg.
Négynapos harc után az olasz 2. hadsereg déli szárnya Tolmein
irányában is támadott, 5. hadseregünk jobbszárnyán a XV. hadtest
visszaverte ezt. A támadás sikertelen marad.
5. hadseregünk ereje a 2. Isonzo-csata alatt 108 zászlóaljról 1 123 zászlóaljra növekedett, ezzel szemben fogyatéka összesen
52.959 ember, melyből a VII. hadtestre 45.711 fő esik (86°U.)
Részleteket lásd a 18. sz. mellékletben.
A veszteségek némileg azáltal pótoltattak, hogy a XII-es
menetalakzatokat a csapatok beolvasztották. A kölcsönös erőviszonyokat a délnyugati arcvonalon a 2. Isonzo-csata végén a 19. sz. melléklet 2 tünteti fel. E mellékletből kiolvasható, hogy a 3. olasz
hadsereg e csatában mily fölényes túlsúlyban állott a Karszt-fennsíkon
küzdő VII. hadtesttel és a görzi hídfőt védelmező XVI. hadtesttel
szemben. (A gyalogság arányszáma 2'8 :1.) Az olasz tüzérség fölénye
a nagy csatában még sokkal nyomasztóbb volt; hiszen veszteségeink
túlnyomó része az ellenséges tüzérség lövedékeitől eredt.
1

1915 július 18-án.
Lásd : A délnyugati hadseregarc vonalparancsnokság naplóját. (Beilage
Nr. 98. zum Tagebuch, Seite 236.)
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A 20. sz. méUéldet azt mutatja, hogy a 2. Isonzo-csatában
mennyi olasz hadosztály harcolt seregcsoportom ellen a Karsztfennsíkon.1
A 21. sz. melléklet az osztrák-magyar 5. hadsereg tüzérségének összeállítását,
a 22. sz. melléklet a kilőtt lőszer mennyiségét mutatja a
2. Isonzo-csatában.
Az osztrák-magyar 5. hadsereg harctéri helyzete 1915 augusztus 10-én a 23. sz. mellékletből vehető ki.
1
L á s d : A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság Op. 11.300/30—
1915. számát.

III. FEJEZET.

NYUGODTABB IDŐK, BÁR ÁLLANDÓAK A KÜZDELMEK. ELÖKESZÜLETEK EGY ÚJABB NAGY CSATÁRA.1
1915 augusztus 8 — október 15.

Kostanjevica, 1915 augusztus 8.
„Megint úgyszólván egész éjjel heves harcizaj."
„Annak dacára, hogy szakadatlanul folyik a küzdelem, mégis
„már valamivel mélyebbre jutottunk állásainkkal a talajba. Minden
„centimétert keserves kínnal és fáradsággal ellenséges tűzben vésünk
„a sziklába. Leírhatatlanul nehéz és lassú munka ez."
„Triestben ellenséges repülök cédulákat dobtak le, a lakoss á g o t felszólítván, hogy legyen nyugodt, mert augusztus 18-a
„előtt föl lesz szabadítva. Na, én más nézeten vagyok."
„Éjjel úgy a 20. honvédhadosztálynál, mint a 17. hadosz„tálynál váltakozó erejű csatártűz, egyes nagyon heves tűzcsapások,
„helyenként igen erős lövegtűz. Az 59. hadosztálynál tegnap
.délután 2 órakor a 2. hegyidandárt egész kiterjedésében megtámadta
„az ellenség, de rövid tűzharc után visszautasíttatott. Erősbítéseket
„vonva magához, este 10 órakor újból támadott, de egy erélyes
„ellenlökéssel a 3. tábori vadászzászlóalj és egy fél 31-es zászlóalj
„kenlény tusában megállította. A hadosztályparancsnokság jelentése
„szerint a reggel 4 óráig tartó, fölötte súlyos küzdelemben ezen
„másfél zászlóaljunknak sikerült a nagy túlerejű ellenséget teljesen
„visszaverni és az ellenséges álláshoz közel jutniok. Erős, többn y i r e oldalozó ellenséges lövegtüz reggel 5 órakor vitéz csapat a i m a t az oly keservesen és oly kemény tusában kierőszakolt terepnyereségnek föladására kényszerítette; most megint a tegnapi
„állásokban vannak. Ügy az ellenség, mint mi, súlyos veszteségeket
„szenvedtünk. Különben csak erős tűzcsapások és rajtaütések az
„ellenség részéről."
1

Lásd a 10. sz. mellékletként csatolt térképet.

„Az újonnan megérkezett bajor 10 cm-es üteget Flondárnál
„állásba küldtem. A 80./8. nehéz tarackosütegemnek utolsó még
„használható lövege is hasznavehetetlenné vált."
„A délelőtt folyamán változó erejű ellenséges lövegtűz, mely
„helyenként meglehetősen erős volt és nagyobb károkat és veszteségeket okozott nekünk."
„A helyzet a Monte dei sei Busi A 118 körül csak ma
„lesz pontosan megállapítva."
„A prágai 28-asok vádjára vonatkozólag elrendelt vizsgálat
„megállapította és számtalan tanú vallomása alapján következő
„döntést hozta: ,Midőn a 46./I-es zászlóalj fölváltatott (ez még
„akkor történt, mielőtt én itt a parancsnokságot átvettem) és a
„tölváltott legénység parancsra egyenként ment visszafelé, a 28-as
„zászlóalj által súlyosan bántalmaztattak és az őrnagy, aki csak
„németül és csehül tud, nem értve, amit a magyar fiúk jelenítettek neki, ,Hunde Magyaren'-nek nevezte őket és az ezredet
„,Schweinebande'-nak. A két szakaszvezetőt, akik parancsot vittek
„mint gyávákat letartóztatta."
, Délután helyenként igen élénk, helyenként gyengébb ellenséges lövegtűz, másutt pedig teljes nyugalom. Az ellenséges nehéz
„tüzérség a falvakat lövi."
„Az éj folyamán a derék kerékpáros-zászlóaljat a 4. honvéd„gyalogezred fogja fölváltani. Ezen kerékpáros-zászlóalj kiváló
„parancsnoka Schönner alezredes vezetése alatt fényes hősiességgel és kitartással dicsőségesen küzdött itt. Holnap Ovcja
„Dragára menetel és onnét vasúton viszik el."
„Helyébe a hadseregparancsnokság a 19./IV. népfölkelő„zászlóaljat osztotta be hozzám, mely a 20. honvédhadosztályhoz
„kerül mint tartalék."
„A Pacor-szakasszal a heves ellenséges lövegtűz folytán megszakadt az összeköttetés. Ezt ma éjjel a 12. hegyidandárnak
„3 zászlóalja fogja fölváltani. 10-ére virradó éjjel Bátorffy
„szakasza váltatik föl Schöller ezredes által a 12. hegyidandár
„2 zászlóaljával. A 43./III-as zászlóalj hadosztálytartalék Marcottini„nél. A 17. hadosztálynak fölváltott csapatai Lokvicánál gyülekeznek.
„Az 59. hadosztály parancsnoka, Snjaric altábornagy személyesen
„megállapította, hogy a küzdelmi vonal valamivel hátrább van,
„mint ahogy azt jelentették. Az ellenség a 2. hegyidandárnak

„jobbszárnya felé, a lövegtűz oltalma alatt lassan előredolgozza
„magát."
„Tüzérségem hathatósan dolgozik Selznél, a Monfalcone-i hajó„gyárat is megint lángbaborította. Több ellenséges üteget elhallgattatott."
„Én Sután voltam a vöröskereszt-kórházat meglátogatni és sok
„szegény sebesültemet vigasztalni. A legtöbb a szép templomban
„fekszik. — Visszajövet egy ellenséges repülő mélyen leszállva
„több bombát dobott automobilomra, elég közel jöttek, különösen
„egyik, mely az úton egynéhány élelmezési lépcső kocsist és lovat
„ölt meg, épen midőn előrehajtattam mellettük. Több 30'5 cm-es
„bombát lőtt ma az ellenség Kostanjevica közelébe."
Értesítést kaptam, hogy a napokban nehéz tüzérségem
megerősítésére tengerészetünk hajóágyúkat fog rendelkezésemre
bocsátani.
Ezek állásainak előkészítésére és berendezésére Op. 978/7. szám
alatt intézkedtem.
A Rupától délre fekvő -Ó- 212 erdős kúpon két, a Gabrije—
gorniétől délre fekvő -Ó- 193 kúpon egy, Duinónál a parkban két
15 cm-es hajóágyú lesz beépítve. Ezen ágyúk 11 km-nyire tudnak
hatni; főképen az ellenséges ütegeket fogják leküzdeni.
Az ágyúk kezelésére a tűzvezető és a megfigyelő tisztet,
valamint a legénységet a 4. vártüzérezred 8. és 9. menetszázada
fogja rendelkezésre bocsátani.
A Gabrije—grn-i és a Duino-i csoport a hadtesttüzérség
parancsnoksága alá lép.
Ilyenképen a hadtesttüzérség parancsnokának — beleszámítva
a Flondárnál már állásban levő 10 cm-es német ágyút és a még
Sanct Andranál beépítendő két 10'4 cm-es messzehordó ágyút —
összesen 15 újfajta messzehordó lapos röppályájú nehéz ágyúja lesz.
A hadtesttüzérség föladata:
a) Leküzdeni azon ellenséges ütegeket, melyek oly érzékenyen
oldalozzák állásainkat,
b) állásaink előtt fekvő terepsávot hosszantozó tűzzel akként
iiralja, hogy az ellenséges gyalogság támadó kísérleteit már csirájábau elfojthassa,
c) nehéz mozsarainkkal összhangban a leghatásosabb lapos
és meredek röppályájú ágyúk ós mozsarak tüzével az ellenséget,
ránk nézve legkellemetlenebb positióiból kilőjje,
d) támogatólag beavatkozik az egyes alszakasztüzérség harcába;
e célból bizonyos föladatok megoldására a hadtesttüzérség egyes
csoportjai az alszakaszparancsnokságnak (hadosztályparancsnokságnak) ideiglenesen, bizonyos időre rendelkezésre állanak.

A hadtesttüzérség és az alszakaszok tüzérsége között legszorosabb kapcsolat létesítendő, ez különösen a legfontosabb megfigyelő állásokra (Medeazzától délre -C> 286 Kohisöe, Jamianótól
keletre -Ó- 235, Őrni hrib Ó- 164, Monte San Michele A 275,
•Cotiőitól északra -Q- 242) vonatkozik.
Augusztus 9.
„Reggeli helyzet: A 20. honvédhadosztálynál Stadler szakasszon csend. A 4. honvédgyalogezred a kerékpáros-zászlóaljat fölváltotta. Sipos alezredes szakaszán az ellenség heves tüzérségi előkészítés után éjjel 11 óra 15 perckor a bal-, reggel 1 óra 30 percekor a jobbszárnyat támadta meg. A támadások tűzzel vissza„ utasíttattak. Az ellenség két-három századdal az éjjel folyamán a
„jobbszárny elleni támadást még kétszer megismételte, ezeket is
„minden eredmény nélkül . . . A 17. hadosztály — Bátorffy szakasza
„a jobbszárnya ellen irányuló ellenséges támadást tűzcsapással visszav e r t e . Pacor ezredes terepszakaszán Schwarzenberg herceg ezredes
„a 12. hegyidandárnak három zászlóaljával a föl váltást végrehajtotta.
„Éjjel időközönként ellenséges lövegtűz volt állásaink és tartalékainkra. Az 59. hadosztálynál a 2. hegyidandár szakasza ellen
„egész éjjel ellenséges gyalogsági és lövegtűz, főképen a 31./III.
„zászlóaljnak födözékei ellen. Ezt az ellenség kétszer meg is
„támadta, de visszaveretett. A 6. hegyidandárnál és az 57. hadosztálynál több erős tűzcsapás, különben csend."
„Délelőtt kevesebb harctevékenység, helyenként nyugalom."
„Pacor ezredes megbetegedett s midőn nálam lejelentkezett,
„azt mondotta, hogy a szegedi 46-osok a világ legnagyobb hősei,
„egyedülálló az ő vitézségük és csakis a legnagyobb csodálattal
„beszélhet róluk. A 96-osok is nagyon derekasak és fényes teljesít„menyeket mutattak föl. Az állások most már elég jól ki vannak
.„ építve és mélyen be vannak már vésve a sziklába. Helyes! . .
„így majd a veszteségek csökkenni fognak. A fődolog most gránát„biztos férőhelyeket, kavernákat és őrállásokat fúrni, hogy a csapat o k nagy tűz alatt védett helyen lehessenek."
„Délután a 20. honvédhadosztályt az ellenséges nehéz lövegek
„igen csúnyán lövik. Sipos szakaszán délután 3 órakor a -Ó- 197-ről
„támadásba megy át az ellenség, de tüzérségünk és gyalogságunk
„tüze visszakergeti őt. Még kétszer megismétlik az olaszok, de
„véresen vissza veretnek. 6 órakor csatártűz. Tüzérségi harc. Este

„7 órakor a csapatparancsnokságok eltolódnak. Stadler ezredes
„átveszi a 3. és 4. honvédgyalogezredek szakaszát. Weeber ezredes
„pedig az 1. és 17. honvédgyalogezredet."
„A 17. hadosztálynál délután 2 órától kezdve heves ellenséges nehéz lövegtüz a hadosztály egész állása ellen. Bátorffy
„szakaszának balszárnya, hogy a pusztító hatású lövegtüzet kikerülje, valamicskét meghátrált. A hullalével telefröcskendett, rot„hadó hús cafataival teleszórt legénység irtóztatóan szenved, szegél y e k a förtelmektől egészen betegek. A jobbszárnyat délután
„3 órától kezdve az ellenség a <y 197-ről kiindulva háromszor
„megtámadta. Két támadást a tüzérség kiváló támogatása mellett
„visszavertek. Délután 5 órakor, a harmadik támadás nyomása
„alatt a jobbszárny kemény tusában kissé visszaszoríttatott. 6 óráig
„az összes összeköttetések az ellenséges gránátverés által megsemmisültek. A tüzérmegfigyelők jelentése szerint, szintúgy a jobbszom„széd szakasz állítása szerint, az elvesztett állás megint birtokunkb a n van. A 61. ezred is utasíttatott, hogy vigye balszárnyát szintén
„újra előre, ezen célra a tartaléknak egy százada odairányíttatott.
„Schwarzenberg herceg szakaszának jobbszárnyzászlóalja a heves
„ellenséges lövegtüz hatása alatt kissé visszament, de ezidőszerint
„már megint régi állásában van. Amint régi állásaink mind megint
„biztosan kezünkben lesznek, akkor Bátorffy íölválttatik."
„Az 59. hadosztálynál a 2. hegyidandárnak jobbszárnya délután
„3 órától kezdve rendkívül élénk nehéz ellenséges lövegtüz alatt
„áll. Az arcvonalnak többi részét és a mögöttes terepet is állandóan
„lövi az ellenséges tüzérség. A 6. hegyidandárnál csatár- és lövegtűz.
„Az 57. hadosztálynál a Sdobba-torkolat és könyök irányából eddig
„hatástalan, gyenge ellenséges lövegtüz Jamiano—Medeazza—Her„mada A 323 vidékére. Saját tüzérségem Ronchit lövi, ahol nagy
„mozgás észlelhető, ezenkívül az ellenséges gyalogságot a -Ó- 61-en.
„Nehéz mozsaraim a -0- 143-as romnál egy ellenséges üteget három
„telitalálattal megsemmisítettek, egy üteget a Monte Portinon elhallgattattak és néhány bombát vetettek Sagradóra, mely törzsekkel,
„csapatokkal, szekerekkel és automobilokkal zsúfolva van. Az első
„bombára óriási kavarodás keletkezett, az automobilok s szekerek
„mind a helység kijáratai felé rohantak, egymásba akadva fölborultak, összetörtek s ekkor a mi tábori ágyúink gyilkos srapnell„tüzzel árasztották el az utcákon megrekedteket. Minden füstbe.

„porba borait. Jajgatást, ordítást, szitkozódást hallottak a szemben
„levő csapataim a robbanások között. Mint a fölrúgott hangya„ bolyból a hangyák, úgy rohant az ellenség a legnagyobb rendetlenségben a városkából ki. A hatást nem lehetett megállapítani,
„annyi azonban bizonyos, hogy rajtaütésünk fényesen sikerült."
Augusztus

10.

„Éjjel, főkép éjfél táján erős lövöldözést hallottam."
„Hajnalhasadta előtt automobilon Devetakira siettem. Automobilomat Lokvicára küldtem vissza és katonásan feszes ifjú
„honvédkáplár kísérőmmel gyalog Coticira mentem. Pitymallott,
„midőn az ottani sárgára mázolt iskolaépület mellett elmentünk.
„A falu az állandó lövetés alatt már nagyon szenvedett. Az iskolán
„kívül csak igen kevés ép ház van. Igazi kis karsztfészek komor
„szürke kőházakkal és kavargó zugutcahálózattal. Felső Cotiőitól
„egy darabon a San Martino del Carsóra vivő úton, azután a
„kőtenger kuszaságában jobbra fordulva egy kőfal mentén a Monte
„San Michele két középső kúpja között, ennek a nyugati lejtőjére
„mentünk ki. Előttem egy jóval alacsonyabb csúcsos hegy, melynek
„két kis kúpja van, lent az Isonzo széles fehér zátonyaival és
„szigeteivel, előttünk a messze-messze elnyúló lapály az olaszalföld
„sok városkájával és két kis dombszerű magaslatával, a közel fekvő
„Monte Fortinnal és a távolabbi Monte di Medeával. Balról az
„oly sok küzdelemnek szörnyen véres központja a -Q- 197 és feleú t o n a nyeregben San Martino del Carso. Előttem a holtak
„százaival borított lejtő, melyről fullasztóan förtelmes hullaszag
„fülledt bűze özönlik ránk. Elviselhetetlen egy borzalom ez . . .
„Annyira fojtogat engem, hogy hosszú ideig tart, míg önuralmamat
„visszanyervén, beszélni tudok."
„Itt az állások még igen kezdetlegesek és alig nyújtanak
„védelmet. Az ellenség szakadatlanul lő a Monte Fortinról és a
„<> 197-ről, mind a két irányból tüzelő lövegei hosszantozzák
„arcvonalunkat ós így az emberfölötti munkával, a sziklába vésett
„még csekély árkokat folyton újra betemetik. Szegény halott
„honvédek és olaszok hevernek mindenütt a gránátok által cafatokra
„tépve, a nap perzselő hevében gyorsan rothadva. Az emberek meg
„sem mozdulhatnak, mert amint csak egy kicsit fölemelkedik vala„melyik, máris jönnek az ellenséges lövedékek. Bekötött orral és

„szájjal feküsznek és kapatják, vésik a sziklát s építenek, hogy a
„következő pillanatban egész munkájukkal együtt a lezuhanó nehéz
„lövedéktől megsemmisíttessenek. Egy hadnagy reszkető ajkakkal
„jelentkezik nálam, ő az egyedüli tiszt az egész században. A többiek
„mind vagy elestek, vagy betegen elszállíttattak. ,Tábornok úrnak'
„szólít, nem csoda, hisz csak most jött ide egy menetszázaddal és
„még sohasem látott engem . . . Rövid éles sivitás és két kisebb
„gránát puffanik tőlünk nem messze, azonnal jajgatást és nyöször„gést hallok. A hadnagy sürgősen kéri, hogy távozzak innét, mert
„itt mindenki meghal. . . Irtóztató a fülledt hullaszag! Megkérdek
„egy embert: ,Fiam bírjátok még? . ,Hazánkért mindent, még a
„halált is kibírjuk!..' ,A jó Isten áldjon meg mindkét kezével
„benneteket hős fiacskáim!'... 5 percnyi tartózkodás után mélyen
„megindulva és megrázva kúszok visszafelé. Borzasztó e sok rothadó
„hús s a fekete aludt vér, ami mindenütt hever és tapad; oly
„szörnyűséges, hogy rémülettől jéggé dermed lelkem. Mindig itt
„feküdni, csak egyszer éjjel kihűlt romlott eledelt kapni, ez irtózható hullaszag közepette, mely a nyelvre s a torokra tapad, azt
„az étellel nyelni; naponta csak egyszer meleggé lett korty vizet
„kapni s azt is csak éjjel s a perzselő nap öldöklő, izzó hevében,
„melyet a sziklák megtízszerezve sugároznak, a rothadó bajtársak
„között mozdulatlanul feküdni a nehéz kábító hullaszaggal tüdej ü k b e n ; ettől meg kell, hogy őrüljenek."
„Jöjjön Boroevió és Conrad ide, itt adják ki a parancsot,
„hogy a fennsík szegélye föltétlenül tartandó s a mellett az erők
„kímélendők. Itt, ahol én, ki a háború minden szörnyűségeit megszoktam, alig bírom magamat uralni, hogy orromat és szájamat
„befogva el ne szaladjak. Egész belsőm lázong és fölordít, mert az,
„amit ma láttam, annyira megrázó, hogy örüljön az, aki bele nem
„bolondul. Szegény hőseim bámullak és csodállak benneteket s nem
„tudom, hogyan mondjak köszönetet! Csak tudná a világ, hogy mi a
„háború és mi az a rettenetes Doberdo. Bár volna itt Dante, hogy
„a poklok poklát megénekelje s azon nagy lelkeket, kik egy panaszSzó nélkül elviselik mindezt."
„Földúlt lélekkel a
„Fölöttünk a gránátok
„lelketrázóan dörögnek,
kitöréseket csinálva és

Monte San Michele keleti oldalára megyünk.
énekelnek és a srapnellek nyávognak és
a robbanó mozsárbombák egész vulkána hullaszag ízével tele szájam, melyet a

„nyugati szél forrón, fülledten hord utánam. A szép öreg fáktól
„környezett kis tónál, Crnci mellett pihenek és derék kísérőmmel
„beszélgetek, aki oly bensőségesen beszél szép falusi kis fészkéről, ott
„messze a délibábos nagy magyar Alföldön, hogy a honvágytól
„egészen elkomorodom. Az én gyönyörűséges Alföldem! Hej mikor
„látlak meg újra te, ki után lelkem sóvárog és s í r . . . Crncin Weeber
„ezredes dandárparancsnok és Lehóczky százados vezérkari tisztje
„jelentkeznek nagyon fölriasztva, hogy én ilyen helyre merészkedek
„menni!... Hej! Igen ,merészelek!' Es mit követelünk a mi
„szegény vitézeinktől ? . . . ez nem merészség, hanem kötelesség!...
„Tovább megyek Cotiőire, onnét egy szép fiatal fenyvesen keresztül
„le a Vallonéba és épen a Devetakii útkaparóházhoz érek le.
„Több üteget, köztük Ranciglio százados 30'5 cm-es mozsarait,
„Schaőúsz főhadnagy mozsarát meglátogatom, azután Lokvicára az
„útkereszthez, a nagy dolinához megyek, hol automobilom vár.
„Kísérőmet elbocsájtva, az itt közelben táborozó 46-osokhoz megyek.
„Szeretettel üdvözölnek engem, mint mindig, hogy gyötrött szívem
„az örömtől nagyot dobbanik. Es oly kevesen maradtak!... Diendorfer őrnaggyal menvén, nem egy hősömet üdvözlöm melegen.
„A fiatal Földesi zászlóst, kinek az összes vitézségi érmek ékítik
„hős mellét, megszólítom. Többet láttak ezek, mint a háború előtt
„a legviharosabb múltú 100 éves aggastyán!... Szegény derék
„vitézeim! Csak úgy dől a hullaszag ruháikból, hisz hullalével van
„a szövet telítve. 9 órakor visszaérve, Kostanjevicán találom a
„reggeli jelentéseket."
„A 20. honvédhadosztálynál, Stadler ezredes szakaszán, éjjel
„csend volt. Weeber ezredesnél reggel 3 órakor ellenséges tűzcsapás
„a balszárny ellen, különben csak csatártűz és ágyúzás. Az ellens é g e s erődítési munkálatokat a -Ó- 197-en tüzérségünk megzavarta„A 17. hadosztálynál az éjjel nyugodt volt. Bátorffv szakaszát
„Schöller ezredes két zászlóaljjal fölváltotta. A tegnapi támadás
„előtt birtokunkban volt összes állások ma újra csapataim kezében
„vannak. A csatlakozások és az összerombolt födözékek újra rendbe„hozattak. Az 59. hadosztálynál, a 2. hegyidandárnál este 9 óra
„30 perckor ellenséges tüzrajtaütés, azután reggel 2 óra 45 perctől
„3 óra 10 percig ismételt heves tűzcsapások voltak, de támadó
„mozgást nem lehetett észlelni. A 6. hegyidandárnál 2 óra 50
„perckor szintén tűzcsapás. A kőbánya vidékén nagyon heves ellen-

„séges lövegtüz. A Monte dei sei Busi táján ellenséges rajok
„próbáltak előrejutni, a tüzérség közreműködésével; visszavonulásra
„kényszeríttettek. 3 óra tájban lelohadt a tűz. Az 57. hadosztálynál
„csak kisebb csatározások. Tegnapról 800 sebesültet szállítottak el."
„Míg a mult napokban az ellenség támadásait főképen a -Q„197 magaslatról San Martinóra, továbbá állásainkra a -Ó- 143-as
„rommagaslattól keletre, azután a Monte dei sei Busira irányította,
„addig ma óriás hevességű tüzérségi előkészítés után — melyet
„azonnal a támadás előjelének minősítettem — a A 121 magaslatot Monfalconétől keletre hirtelen megtámadta, az ott állásban
„levő népfölkelő-osztagokat meglepte és behatolt állásainkba. Az
„57. hadosztály parancsnoksága az ellentámadás végrehajtására első
„vonalbeli csapatokat kért. Hogy kérésének nyomatékot adjon azt
„telefonálta, hogy ,egy ellenséges oszlop' a Pietra rossa-völgyét
„átlépi. E szerint az ellenséges betörés tökéletesen sikerült. Arra
„való tekintettel, hogy a helyzet épenséggel nem volt tisztázva
„és miután alapos megfontolás után azon meggyőződés érlelődött
„ki bennem, hogy némi figyelmességgel előreláthatólag el lehetett
„volna kerülni az ellenséges betörést és minthogy benyomásom az,
„hogy a jelentések — főképen az ellenséges oszlopra vonatkozólag —
„nagyon túlzottak; a hadosztályparancsnokságot érintetlen tarfalékainak fölhasználására utasítottam. (980/16. sz.) A jelentések
„szerint délután 2 órakor a 20. honvédhadosztálynál Stadler sza„kaszán nyugalom. Weeber szakasza ellen úgy a tüzvonalra, mint
„a tartalékokra lassú lövegtűz van. A A 275-től 1.000 lépésre
„északnyugatra levő kúpon ellenséges mozgás állapíttatott meg, ezen
„magaslat mögött ellenséges tüzérség is van. Tüzérségünk hathatós a n működik különböző célokra. A 17. hadosztálynál erős ellenséges lövegtüz az egész arcvonalon, kivévén a jobbszárnyat.
„Az összeköttetések az alszakaszparancsnokokkal megszakadtak...
„A tüzérparancsnokoknak jelentése szerint délelőtt 10 órakor egy
„ellenséges támadás volt; két század a -Ó- 143-as rom vidékén
„hajtotta ezt végre, később ugyanott újból támadott az olasz, de
„összes támadásai lövegtüzünkben összeomlottak. Az ellenséges
„tüzérség ismtelten lőtte a Devetaki-i útpatkót. Az 59. hadosztályn á l csak lövegek váltakozó harca. Tüzérsége oldalozó tűzzel részt „vett az ellenséges támadás elhárításában a A 12l-en. Az 57.
„hadosztálynál a dandárparancsnok Brestovicán lévén, távolabb van

„állásaitól, mint a hadtestparancsnokság. Elrendelem, hogy menjen
„előre... A délelőtt folyamán a legintenzívebb tüzérségi előkészítés
„után egy nagy erőkkel végrehajtott heves ellenséges támadás volt
„a A 121 és attól délre eső magaslat ellen. Erősen ide-oda
„hullámzó elkeseredett tusa után és nagyon válságos helyzetben
„ — melynél azon benyomást nyertem, hogy az ellenséges támadás
„gyalogságomat teljesen meglepte — végre 50 lépés széles darabka
„kivételével a Mandriától északra levő kúpon minden megint a mi
„birtokunkban van. Ezen kis darabka visszanyerésére irányuló ellentámadás folyamatban van. (Op. 980/21. sz.) Az egész szakasz
„tüzérsége a betörési helyre hat. Az ellenség a mi oldalozó tüzünk
„által iszonyú veszteségeket szenvedett. A támadásnak egész színhelye megszámlálhatatlan sok olasz hullával van borítva."
„A hadosztályparancsnokokat magamhoz rendeltem és megbeszéltem velük a -C- 197 visszafoglalásának lehetőségeit. Ok azt
„kívánják, hogy erélyes támadással dobjuk le onnét az ellenséget,
„de minthogy maga a kúp majdnem tarthatatlan, menjünk onnét
„mostani állásainkba vissza. Ezen tervet elvetem és megtiltom, mert
„vagy elfoglaljuk s akkor az elfoglaltakat meg is kell tartani,
„vagy az a meggyőződésünk, hogy a vállalkozás és a kúp azontúli
„védelme túlságos véráldozatokat követel, — akkor nem foglaljuk
„el. Hacsak el akarjuk az ellenséget onnét ideiglenesen kergetni —„akkor nem támadunk, hanem nagy tüzérségi erőket vonunk össze
„és a legpontosabban irányított lövegtüzzel addig veretjük azt a
„kúpot, míg az ellenség azt el nem hagyja, vagy ott meg nem
„semmisül. így saját veszteség nélkül érhetjük azt el, amit amúgy
„kevésbbé biztosan óriási áldozatok árán tudnánk csak létrehozni."
„Rémülettel telt jelentések jönnek, hogy az ellenség — miután
„a A 121-et elfoglalta — nagy erőkkel Pietra rossát is már túl„haladta és a műútra nyomul, azután meg azt látták, hogy egész
„olasz csapattestek megadják magukat."
„Esteli helyzet: A 20. honvédhadosztály egész arcvonala
„időnként heves lövegtűz alatt áll. Saját tüzérsége a -Ó- 197-re
„tüzel, hol az erdő ezáltal kigyulladt s az oltásra elősietett olasz
„osztagokat srapnelltűzzel elkergette. A Sagrado-i hadihídra is
„tüzelt,szintúgy az ellenséges tüzérségre Bidischininél és Sdrussiná„nál. A 17. hadosztálynál a délelőtti küzdelmekben a Schöller„szakasznak balszárnyzászlóalja nagy veszteségeket szenvedett;

„ugyanígy Schwarzenberg herceg ezredesnek balszárnyzászlóalja.
„Délelőtt 10 óra 30 perckor egy ellenséges gyalogsági támadás
„utasíttatott vissza. Az ellenséget délután Schöller szakasza előtt
„lövegtüzünk, előretolt állásaiból elkergette. Az én tüzérségem a
„-Ó- 143-as romtól és Polazzótól keletre gyülekező ellenségre
„tüzelt. Az 59. hadosztálynak jobbszárnyán két század kénytelen
„volt az erős ellenséges lövegtűz miatt meghátrálni. Az ellenséges
„osztagot, mely elhagyott állásainkat megszállotta, tüzérségünk
„onnét kilőtte. Azon a kis darabkán 20 olasz hulla maradt vissza.
„Hogy most hogyan áll ott minden, azt még nem tudom. A tüzérség
„rendkívül hatásosan vett részt a A 121 elleni ellenséges támadás
„visszaverésében. A 18. hegyidandár egy zászlóalja a Doberdo-tó
„déli végénél minden eshetőségre készenlétbe helyeztetett. Az 57. hadosztálynál délután 5 óra 35 perckor az ellenség több harcvonalban
„egymás mögött, nagy tömegekkel támadta meg a A 121 vidékét.
„E támadást hihetetlen hevességű tüzérségi előkészítés előzte meg.
„Magam láttam a legnagyobb öblű lövegek iszonyatos verését.
„A gyalogsági támadás úgy látszik leteperte meglepett védőrségemet,
„az ellenség állásainkba behatolt és átlépte azokat. Az ellentámadás
„nagyon elkeseredett kézitusává fejlődött, mely soká ide-oda hullámzott. Az ellenség erős tartalékokat vetett a küzdelembe, azonban
„egy ütegünk által — mely állását ügyesen váltva a Monte
„Cosichon állott föl — oldalba és hátba kapva óriási veszteségeket
„szenvedett és legnagyobb rendetlenségben elmenekült. Egynéhány
„nagyon válságos ingadozás után, tisztán ki lehetett venni, hogy a
„kézitusa gomolygó tömegei között a mi javunkra fordul a küzdelem és az olaszoknak nagyobb csoportjait elfogják vitézeim. Igen
„sokan leszúrtan maradtak a dühös tolongás helyszínén. Az életben
„maradt ellenség ,Ewiva l'ltalia! A basso 1'Austria!' kiabálással
„húzódott vissza. A mieink az állásokat megint megszállották, mire a
„nehéz ellenséges lövegtűz újból szörnyű hevességgel megkezdődve
„most is változatlanul tovább tart. A La Rocca-erdőben újból
„erősebb ellenséges osztagok gyülekeznek. Tüzérségünk tüzel rájuk.
„Mint tartalékok az l./III. és 152-es népfölkelőzászlóaljak állíttattak
„a A 121 mögé. A 156. Landsturm-zászlóalj Medeazzáról Flondar
„felé menetel. Én az állások visszafoglalására a 14. hegyidandárt
„bocsátottam rendelkezésre. (Op. 980/27. szám.) Duino—San Giovanni
„környéke egész délután nehéz ellenséges lövegtűz alatt állott.

„Azon ,ellenséges oszlop', melyet Pietra rossánál láttak előnyo„múlni, tényleg olasz oszlop volt, de fegyvertelen foglyok oszlopa,
„5 tiszt és 152 legény. (Op. 980/29. szám.)"
Augusztus 11.
„Reggeli helyzet. A 20. honvédhadosztálynál egész éjjel mérésékeit lövegtüz. Egy gyenge ellenséges támadás visszaveretett.
„A 17. hadosztálynál tegnap este az ellenség Schöller védőszakasza
„ellen heves gyalogsági és mérsékelt lövegtüzet tartott fenn és
„éjjel állásainkhoz közelebb dolgozta magát, de gyalogságunk tüze
„nagy veszteségei közepette, visszavonulásra kényszerítette az olaszt.
„Különben csak lövegtüz. Az 59. hadosztály az ellenséges tüzérség
„és gyalogság tüze dacára a 2. hegyidandárt fölváltotta a 9-esekkel,
„ami 19 sebesülésbe került. A föl váltás alatt támadd ellenséges
„század visszaveretett. Különben csak csatártüz. Az 57. hadOsztálynál nyugalom."
„A tegnapi küzdelmekben elfogott 157 olasz az 1. Grana„tieri-ezredhez tartozik."
„Ma kocsin az 57. hadosztály parancsnokához, Goiginger al„ tábornagyhoz hajttattam. Egynéhány kis faházban van elhelyezve
„törzsével, melyek külön erre a célra igen csinosan építtettek föl
„a fenyvesben Selótól keletre a Stara lokva A 274 magaslat védett
„keleti lejtjén. Itt a -O- 289 — Stara lokva keleti erdős kúpján
„van megíigyelő állásunk is. A hadosztályparancsnokkal megbeszélem
„a helyzetet és kifogásolom a valótlan rémhíreket és azt, hogy
„tartalékok után sopánkodik, midőn még érintetlen saját tartalékai
„vannak. Megdicsérem gyors és csekély veszteségekkel végrehajtott
„ ered ményes ellentámadásáért."
„A megbeszélés után fölvezet megfigyelő állásába a Stara
„lokvára. Onnét valóban nagyszerű kilátás nyílik a Brestovica„ völgyére, a A 323 Hermadára és úgyszólván egész állásaimra,
„igen jól látom a A 121-et, hol sok hulla hever. Míg fönt állok
„néhány mozsárbombánk vágódik be Monfalconéba, ezek óriási
„porfellegeket vetnek fel. Túl a síkság s lejjebb a tenger. Aquileját
„látni magas tornyával, melyre az olasz király szokott lölmenni,
„hogy Triestet láthassa. Látom a Sdobbát s az ottani lövegek
„tüzét megvillanni és jó hosszú idő után jönnek bőgve a nagy
„bombák fejünk fölött Lokvica felé repülve."

„Visszaérve veszem Boroevié táviratát, mely magyarra fordítva így szól:"
„,Holnap lesz egy esztendeje, hogy császári Fenséged legelőször állott ellenséges tűzben. Ez azóta számtalanszor megtörtént és a hadsereg Fenséged kimagasló hősi alakjában nemcsak
„a derék VII. hadtest atyját tiszteli, hanem annak legvitézebb
„emberét. Szívbeli szükségességem az, hogy ezen alkalomból Fenségedet tiszteletteljesen üdvözöljem és az Isten oltalmát lekérjem
„császári Fenségedre, hogy az 5. hadsereg még sok esztendőkig
„körülujjonghassa Főhercegét. Boroevié gy. tab., s. k.' 8
„Melegen megköszöntem megható figyelmét."
„A délutáni jelentések szerint helyenként erősebb ellenséges
„lövegtűz, mely födözékeinket is néhol elpusztította. Repülőim jelentése szerint az ellenség legalább egy gyaloghadosztályt szállít
„arcvonalam felé."
Latisana vasúti állomáson két olasz gyalogezred és egy üteg
már kirakodott.
A repülők megfigyelték, hogy olasz friss csapatok Ronchi—
Monfalcone irányába tolódnak el. (Op. 981/14. Szám.)
„Egész délután váltakozó erejű ellenséges gyalogsági és
„lövegtüz."
„Délután egyedül lóháton kimegyek Paljkiséére és Lokvicától
„odáig erős srapnelltüzet kapok, amit Mici lovam eléggé rossznéven vett."
„6 óra 15 perckor egy olasz gőzhajó több uszállyal észlelt e t e t t Bocca di Primerónál északi irányban haladva, földélzetén
„két rövid ágyú volt. (Op. 981/26. szám.)"
„Nehéz mozsaraim egy 28 cm-es üteget pusztítottak el egy
„mélyedésben Valisella mellett."
Augusztus

12.

„Golamettánál és a Sdobba könyöknél az ellenség fokozatosan egy különösen nagy teljesítőképességgel bíró lövegcsoportot
„állított össze, mely az én arcvonalamon és az egész mögöttes
„terepen mindjobban és nagyon is kellemetlenül válik érezhetővé.
„(Op. 983/16., 20. sz.) A nagy távolság miatt azonban egyetlen
„egy ágyúm sem képes még csak közelükbe is férkőzni és így nem
„is gondolhatok azoknak leküzdésére."

„Különböző, mind hangosbodó hírek keringenek úgy saját,
„mint a szomszéd hadtest csapatainál, sőt még a polgári lakosság
„között is, hogy a VII. hadtest legközelebb a hátul készülő állás o k b a fog visszamenni. Hogy ezeket a pletykákat elhallgattassam;
„ma egy parancsot (Op. 982/13. sz.) adok ki. Több mint két
„hónapja, hogy vitéz csapataim a Monte dei sei Busi A 118 és
„a Monte San Michele A 275 között tartják a karszt-fennsíkot
„háromszoros túlerővel szemben."
„Amióta a VII. hadtest a Karszt-fennsíkra érkezett, lázasan
„dolgozik az első védelmi vonal kiépítésén. Közel egy millió homokzsák, sok ezer spanyol lovasból álló akadály, a készülő kavernák
„tanúskodnak erről."
„Első védelmi állásunk műszaki tekintetben nap-nap mellett
„erősödik. Az utolsó 10 nap alatt 96 vasúti kocsival érkezett
„műszaki anyag a hadtest számára."
„Csapataim bizakodóan tekinthetnek a jövő elé, mert míg
„idáig jóformán szabad karszttalajon voltak kénytelenek küzdeni —
„és mégis vitézül kitartottak, ezentúl ez könnyebb lesz és kevésbbé
„veszteségteljes, mert műszakilag tökéletes védelmi állásaink lesznek."
„Szabályzatunk szerint a védelemre egy állás rendezendő be
„és az tartandó."
„Mint idáig, úgy ezentúl sem fognak derék csapataim az első
„állásból még egy méternyi területet sem föladni."
„Ezért valamennyi parancsnoknak kötelességévé teszem, hogy
„legelső védelmi állásunk tökéletesbítését az eddigi szorgalommal
„folytassák. Világos, hogy a vezetésnek lelkiismeretbeli kötelessége
„minden eshetőségre előre gondoskodni annál is inkább, minthogy
„az alig elmúlt napokban azt tapasztaltuk újból, hogy a mi körülményeink között mily rendkívül nehéz és keserves a karszt sziklatalajába behatolni és csak némi oltalmat is nyújtó födözéket
„kivésni. Arra nézve semmi kétséget nem hagyok fönn, hogy én
„egy lépésnyit sem fogok föladni kényszerítő okok nélkül. Minden
„másra való tekintet nélkül a mostani legelső védelmi vonal lehető
„legtökéletesebb megerődítésére törekszem és ezt követelem is és
„azt remélem, hogy az előkészített hátsó állásra soha sem lesz
„szükségünk..."
„Háború kezdetén, haditapasztalataink nem lévén, ilyesmi
„megtörtént, mert pillanatnyi kedvezőtlen harchelyzetek arra kényJózsef főherceg: A világháború. II.
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„szerítettek, hogy a védelemre előkészített 2-ik, illetve 3-ik állásba,
„csapatainkat visszavegyük. Ma azonban hadseregünk szilárdan áll,
„két nagy csatában győzelmesen visszaverte az ellenség támadásait;
„azt hiszem mindenki nevében mondhatom, hogy senki sem gondol
„arra, hogy egy hátsó állásba visszamenjen. Nem azért építjük
„a 2-ik és 3-ik állást, hogy abba most visszahúzódjunk, hanem ha
„előre nem látható események arra kényszerítenének bennünket^
„hogy visszamenjünk, ott már védelemre berendezett állást találjunk,
„melyben azonnal fölvehessük újra a harcot."
„Csakis ily értelemben rendeltem el a 2-ik (Boschini—Monte
„San Michele A 275 —San Martino—Marcottini—Őrni hrib-Q-164)
„és a 3-ik (S. Grado di Merna -cj> 212—Nad Iogem—Lokvica—
„Nova Vas) védelmi állás megerődítését, remélve azt, hogy e hátsó
„állásokra sohasem lesz szükségünk."
Az 57. hadosztályparancsnokságot figyelmeztetem, hogy a 3-ik
állást nem Nova Vastól délre Jamianon át Flondar felé, hanem
a -<í> 144 erdős dombon át Pietra rossa irányában kell [meghosszabbítani.
A hátsó állásokat nem a műszaki csapatok, hanem a tartalékok
kötelesek megerődíteni.
Az összes műszaki csapatok az 1. védelmi állásban dolgoznak,
főleg kavernákat építenek.
Azt hiszem, hogy így a kósza híresztelésekkel szemben,
mindenki tisztában lesz azzal, hogy az első állásban fogunk harcolni
mindaddig, míg támadásba mehetünk át.
„A reggeli jelentések szerint a 20. honvédhadosztálynál a
„Weeber szakaszon éjfél és reggeli 1 óra között ellenséges gyalogs á g i és lövegtűz volt. A 17. honvédgyalogezred jobbszárnya ellen
„intézett ellenséges támadás visszaveretett. A 17. hadosztálynál,
„este 9 órakor megkísérelte az ellenség a rommagaslat vidékén
„állásainkhoz kúszva közeledni, de gyalogsági- és lövegtűzzel vissza„veretett. Hajnali 12 óra 30 perckor erős zivatar alatt az ellenség
„nagy tömegekkel általános támadást intézett az egész hadosztály
„ellen, ezt hihetetlenül heves lövegtűz kísérte. En képtelen voltam
„a dörgést az ágyuk bömbölésétől megkülönböztetni. A támadás
„pár lépésre jutott akadályainkhoz. Reggel 1 órakor ezen nagy
„lendülettel végrehajtott támadás mindenütt nagyon véresen vissza
„volt verve. Akadályaink előtt sok ellenséges hulla fekszik. Azután
„reggelig aránylagos csend volt. Az 59. hadosztálynál a 9. hegyi-

„dandár szakasza ellen hajnalban 1-től 2 óráig rendkívül heves
„lövegtűz és gyalogsági tűz volt, egy ellenséges támadási kísérletet
„a 84/IY. zászlóalj viasszautasított. (Op. 082/1. sz.) A 6. hegyidandár szakaszának közepére éjjel erősebb ellenséges löveg- és
„gyalogsági tüz volt. Hajnali 1-től 2 óráig az egész szakasz rendk í v ü l heves nehéz lövegtüz alatt állott, ugyanekkor az ellenséges
„gyalogság is gyorstüzet adott le rája. Veszteségek ennek dacára
„igen csekélyek. Az 57. hadosztály éjjeli 11 óra felé heves löveg„és gyalogsági tüzet kapott a Debeli vrh és -0- 70 között."
„Délig a helyzet nem változott; váltakozó erejű tűzharcok
„voltak több helyen."
„Comenben meglátogattam sebesültjeimet és betegeimet és
„midőn a kórházból kijöttem két polgárt hoztak szekéren, azonnal
„megismertem a legsúlyosabb ázsiai kolerát és kihívtam az inspek„ciós orvost, aki megerősítette diagnózisomat."
„Pár perc alatt kiszenvedett mind a kettő s görcsbehúzott
„végtagjaik lassacskán puhán elnyúltak."
„Egy fiatal 46-os fekszik teleragadva vérrel, utánam nyúl
„és egy csepp vizet kér. Midőn sűrű haját kezemmel homlokából
„kifésülöm és meleg szavakkal vigasztalom, könnyekkel szemében
„mondja; ,Jaj be jó, hogy magyarra akadtam!'.. Nem akar többé
„elereszteni: ,Csak még egy percig maradjon! Oly jól esik és jót
„tesz, ha rám néz!'.. Szegény gyermek, az orvos reméli, de nem
„meri biztosan állítani, hogy megmentheti életét..."
„Délután, eltekintve az állandó olasz lövegtűztől és több
„gyalogsági tűzcsapástól, nem történt semmi."
„Egy megható, gyönyörűen szép táviratot kapok az amerikai
„magyaroktól, kik üdvkivánataikat küldik. Egészen ellágyulva
„olvastam e kedves meglepetést."
Augusztus 13.
„Éjjel csatártűz és kisebb ellenséges támadások, melyeket
„mind visszavertünk. Változó erejű ellenséges lövegtüz."
„Repülőim erős ellenséges gyalogsági oszlopok menetét jelentik
„a Doberdo-fennsík felé."
„Erős zivatar... Azután fülledt csend."
„Napközt időközönként erősebb ellenséges lövegtűz, főkép
„tüzérségemre és tartalékaimra, a mögöttes terepre."

„Este 9 óra 30 perekor nagyon erős tüzérségi harc. Én meg„ figyelő állásomon vagyok és látom a sok ellenséges fényszórót föl
„és alá világítani, mintha óriási áttetsző s világító kísérteti kezek
„végigtapogatnák állásainkat, tartalékaim tartózkodási helyét és az
„ég felhőzetét. Mint a napsütötte szökőkutak repülnek magas ívben
„a megszámlálhatatlan világító golyók, égnek és estükben a környéket pislogó fényükkel árasztják el. A legközelebbi házban
„pedig egy harmonikán folytonosan ismétlődve ugyanazt a táncdallamot játsza valaki."
Augusztus

lá.

„A 20. honvédhadosztálynál éjjel a csatártűztől eltekintve
„nyugalom volt. Az 59. hadosztálynál az ellenségnek egy támadása
„a jobbszárny ellen este 9 óra 30 perckor visszautasíttatott és az
„erős ellenséges gyalogsági tűz a Monte dei sei Busi ellen, tüzérségünk hathatós tüze által elhallgattatott; — egy erős tüz„ csapástól eltekintve — csak gyenge csatár tűz volt az éjjel
„további folyamán. Az 57. hadosztálynál este 7 óra 55 perckor
„ellenséges tűzcsapás a A 121-en levő állásaink, szintúgy <j> 77
„ellen. Ellenséges gyalogsági tűz az előretolt csatárállásokból egészen
„este 10 óra 15 percig tartott s ezután erős ellenséges lövegtűz
„kezdődött. 11 óra 30 perckor egy ellenséges támadás volt Bagni
„-Ó- 21 ellen, ez tökéletesen kudarcot vallott. Erre az olaszok ezen
„és a -Ó- 28 magaslatot nagyobb károk nélkül nehéz ütegeikkel
„lőtték. Saját tüzérség nagyon nagy eredménnyel működött közre
„a támadás visszaverésén és most ott reggel 3 óra óta nyugalom van."
„A jelentésekből megállapították, hogy éjjel az 57. hadosztálynál az ellenség csakis az előretolt állást támadta meg a
„-Ó- 21 hullámon. Különben csakis rendetlen puskatűz volt úgy
„az 57. hadosztálynál, mint az ellenségnél, mely állásából ki sem
„ mozdult.
„Ezért Op. 984/4. szám alatt megparancsoltam, hogy a
„parancsnokok tartsák csapataikat kezükben és akadályozzanak meg
„minden céltalan lövöldözést és oktalan lőszerpazarlást.
„Az én II. páncélos vonatom az 58-as kilométerkőig ment
„Monfalcone felé; minthogy azonban onnét lehetetlen volt a küzdelemben közreműködnie, tovább folytatta útját egészen legelső
„vonalainkig a -Ó- 77-től délre levő őrházig; minthogy onnét sem

„tudott a harcban résztvenni, a vonat személyzete s az ott álló
„ őrség az akadályt lebontotta, a pályatestet rendhehozta és a
„vonat tovább ment az ellenséges fényszórók által megvilágítva,
„egészen a Monfalcone-i állomás bejáratáig és elkezdett tüzelni az
„állomásban táborozó sok csapatra s leírhatatlan kavarodást okozott
„s az olaszok súlyos veszteségeket szenvedtek. Ott még egy hosszú
„nyárfasor alatt haladó oszlopra hosszantozva lőttek ágyúink, a
„gránátok itt is nagy felfordulást okoztak, valószínűleg kárt is; a
„vonatot megvilágító fényszóróra is két gránátot adtak le, úgy
„látszik, hogy találtak, mert attól kezdve nem világítottak. Az Adria„művekben tűz ütött ki. Még különböző dolgokra tüzeltek, hol
„az ellenség feltétlenül érzékenyen károsult. Visszajövet, a vonatra
„a pályatesten leselkedő ellenséges gyalogság és gépfegyverei erősen
„tüzeltek, ezekre a vonatról gépfegyverrel lőttek. A mi részünkön
„ezen páncélvonat-expeditión sebesülés nem történt."
„A kolera a polgári lakosság között is már nagyon elharapódzott-és sokan belepusztulnak. Drákói rendszabályokat hozok
„be, ha keserves is, de ez az egyedüli, ami e förtelmes járványt
„terjedésében megakaszthatja."
„Délután 2 órakor lassú, könnyű és nehéz ellenséges löveg„tűz állásaim ellen. Tüzérségem az "ellenség munkálatait zavarja.
„Hegyi lövegeim egy falat romboltak le tüzükkel, mely mögött
.az ellenség mindig oltalmat keresve gyülekezett, erre az ellenség
„elhagyta állásait."
„Egy ifjú katonámmal találkozom, kit három szuronyos
„bakám kísér, mint gonosztevőt. Tekintete kétségbeesetten könyörgő
„ós roskadásig ki van merülve szegény. A járőrparancsnokot megkérdem, hogy miért kísérik be így őt? . . . Azért mert Oppacchia„sella-nál egy dolinában alva találta és nem tudta magát igazolni,
„hogy miért nincs ezredénél, mely a 197-en küzd. Megkérdem az ifjút,
„kinek kebelén a kis ezüst vitézségi érem csillog. Feszesen tiszt e l e g s azt jelenti, hogy beteg és Lokvicara kellett volna mennie,
„de kimerültségtől összerogyott és ott maradt. A szakaszvezető
„jelenti, hogy tényleg a Lokvica-ra vezető gyalogút mellett találta.
„Látom, hogy szegény nyomorultul van. A járőrnek megparanc s o l o m , hogy végezze tovább szolgálatát s engedje át nekem
„foglyát. Fáradt tekintetével rendkívül hálásan néz rám. ,Jöjj velem
„fiam!' szólok hozzája s vele megyek a közelben levő beteggyüjtő-

„állomásra. Útközben támolyogni kezd szegény fiú. Derekát átkarolva
„vezetem a mind jobban rám nehezedő nagybeteget és sejtem,
„hogy őt is a szörnyű kolera szállotta meg. Midőn odaérünk
„ájultan esik össze és csalhatatlan jeleit látom annak, hogy súlyos
„koleraesettel állunk szemben. A gyanúsokhoz viszik, hol nemsokára a legsúlyosabb kolera állapíttatott meg a szegény fiatal
„6l-es bakán, a temesvári sváb fiú jelenlétemben a legszörnyűbb
„kínok között kiszenved."
„Estére legjobb orvosaimat magamhoz rendelem, és megbeszéljük a kolera leküzdésére, eddig elrendelteken kívül még
„esetleg lehetséges teendőket. Sok újat egyik sem tud mondani,
„hiszen minden megtörténik: Oltás, fertőtlenítés, elkülönítés és
„kezelés. Én a legkegyetlenenebbül szigorú utasításokat adom
„újból ki, melyeket már a 2. Isonzo-csata előtt is kiadtam volt,
„de most a halálbüntetés fenyegetésével azok részére, kik rendszabályaim ellen vétenek, vagy nem tartják azokat be. Nagyon
„kemény dolog ez, de jobb ha 1—2 embert íőbelövetek s azzal
„megakadályozom, hogy sok ezren elpusztuljanak."
„Míg mi ezeket megbeszéljük, egy nehéz zivatar zúdul ránk
„oly infernális hevességgel, mint azt csak itt tapasztaltam."
„Nem értem az olaszok magatartását! Nagyon erősen elsán„colják magukat, mintha attól félnének, hogy mi fogunk támadni.
„Tán védelembe akarnak á t m e n n i ? . . . Sietve fölváltják első
„vonalbeli csapataikat, lármásan, elővigyázatlanul, mint máskor
„soha! . . . E mellett természetesen súlyos veszteségeket szenvednek
„a mi tüzünk által. Vagy talán fölöttük is a kolerának halálos
„kísértete; szörnyű réme lebeg ? . . . és ezért a sietség és izgalom???"
„ A helyzet 7 órakor este: A 20. honvédhadosztálynál Stadler
„szakaszán délután 2 óra után a Monte Fortin irányából élénk
„ellenséges lövegtüz a 4-es honvédekre. Délután 3 órától 4 óra
„30 percig ellenséges lövegtűz San Martino-n és az l-es honvédekre. Veszteség nincs!!! Délután 3 órakor egy ellenséges
„ezred menetelt a Sagrado melletti hídon át a -6- 197 irányában
„és tüzérségünk által eredményesen lövetett. A 17. hadosztálynál
„Schöller szakaszán a legelőretoltabb födözékek és akadályok egy
„része ellenséges gránáttűz által megrongáltattak. Az 59. hadóosztálynál Doberdo környéke délután 2 órától 4 óráig nehéz
„ellenséges lövegtüz alatt állott, mely átlag erős, néha pedig

„nagyon erős volt, ez időközönként a 9. hegyidandárhoz is átcsapott.
„Délután 5 órától kezdve ezen dandár jobbszárnyzászlóalját is
„Villesse környékéről nehéz aknagránátokkal lövik; ellenséges
„repülők irányítják a tüzet. Amennyire a mi szegényes fölszerenlésünk mellett lehetséges, a repülőkre tüzeltetek . . . Különben
„mindenütt csak csatározások. Az 57. hadosztálynál időközönkénti
„nehéz lövegtüz Medeazza ellen. Bocca di Primero és Golametta-nál
„kisebb anyagszállítások állapíttattak meg. Nehéz mozsaraim egy
„ellenséges ütegcsoportot elhallgattattak és San Canziano-t, hol a
„foglyok vallomása szerint egy hadtestparancsnokság van 9 bomb á v a l megrakták. Nyugatról keletre ki lett pontozva. A hatás
„nagy volt. Egész házak omlottak össze, a falu nemsokára lobogó
„lángok martaléka lett és mindenki kimenekült belőle. A 106-os
„német üteg Cormons állomására tüzelt, hol erős közlekedés volt
„megállapítva; egy telitalálata volt egy vonatban és kettő az
„állomásépületben. Azután egy nagy ellenséges táborra lőtt a
„cormonsi vasútvonal menti Roncada-nál, ez széjjelszaladt. A másik
„bajor üteg Flondarnál hathatósan lőtte a Monte dei sei Busi-tól
„nyugatra mozgolódó ellenséges csapatokat. (Op. 987/17. sz.)"
„Nálam összesen kezelésben áll 1.000 kolerabeteg, ezek közül
„300-an vannak, akiknél az ázsiai kolera górcsövi vizsgálat alapján
„pozitíve meg van állapítva, mindezeknek megbetegedése körülbelül
„három hétre nyúlik vissza. Tegnap 80 és ma 48 megbetegedés
„volt csapataimnál."
Augusztus 15.
„Derék csapataim emberfölötti munkát végeznek az állások
„kiépítésénél, ezek valóban már tetemesen javultak; de még mindig
„és minden erőlködés dacára nagyon sekélyek és kezdetlegesek."
„Reggeli helyzet: A 20. honvédhadosztálynál a tüzérség
„két rajtaütést hajtott végre az ellenségnek előretolt állásai ellen
„Peteano-nál; az innét nyugatra álló ház fölrobbanttatott. Előnyo„muló erőink az olasz előretolt állásokat üresen találták s miután
„aknákat tettek beléjük, visszatértek állásainkba. Éjjel lassú ellens é g e s lövegtüz Stadler szakasza ellen. Weeber szakaszán esti
„10 óráig erős ellenséges lövegtűz. Reggel 5 órakor tökéletes
„nyugalom."
„17. hadosztály: A nehéz ellenséges lövegtűz Schwarzenberg
„dandáránál meglehetős veszteségeket okozott. Este 8 óra 80 perc-

„kor, a zivatar kezdetekor fokozott járőrtevékenység az ellenség
„részéről. Éjjel az állások kiépítésén nagy szorgalommal dolgoztak,,
„e mellett állandó csatártűz volt."
„59. hadosztály: Az éjjeli zivatar alatt heves nehéz ellens é g e s lövegtüz. A 84-es és 87-es zászlóaljat egész éjjel aknagránátokkal lőtte az ellenség. A 87. zászlóalj ellen induló ellenséges
„támadást gyalogságunk és tüzérségünk tüze csírájában elfojtotta.
„Az 57. hadosztály parancsom szerint Monfalcone-t és Ronchi
„állomásait, hol erős vonatközlekedés volt, erős tűzcsapással verette.
„A II. páncélvonat ma is sikeren működött közre. (Op. 985/4. sz.)
„Az ellenséges nehéz tüzérség eredménytelenül tüzelt a A 121-re r
„vasúti vonalainkra, a műútra a -Q- 68-nál és S. Giovanni környékére."
„Pompás nyári reggel, perzselő napsugarakkal és sápadt távhattal. A rekkenő hőségtől bágyadt a nagy természet."
„Délután 2 óráig mindenütt lassú nehéz lövegtüz, főképen a
„Monte dei sei Busi ellen. Ott egynéhány halottunk és sebesültünk
„van. Egy gyalogos tiszt jelenti, hogy közvetlenül a templom
„mellett Polazzon nehéz ellenséges mozsarak állanak és ezek
„okozzák mostani veszteségeinket. Ezen jelentésre két 30"5 cm
„mozsaram belövi magát oda és az ellenségesek nagyon hamar
„elhallgatnak. Azt nem lehetett megállapítani, hogy telitalálat
„volt-e, mert Polazzo egy nagy füst- és porgomolyagba volt
„burkolva."
„Egynéhány egészségügyi intézetet meglátogatok."
„Egész délután változó erejű könnyű és nehéz ellenséges
„lövegtűz a 20. honvéd- és a 17. közöshadosztályra. A Schwarzenb e r g dandárt ma éjjel a 34. dandár fogja fölváltani. így hős
„46-osiam megint kimennek."
„Az 59. hadosztály nehéz aknagránát- és sűrű srapnelltűz
„alatt áll."
„Megint lőttük Cormons állomását és néhány telitalálatot
„értünk el, az állomás kigyulladt és remélem, hogy sok hadianyag
„ elpusztult."
„Dél óta az ellenség 30'5 cm-es bombákkal lő Kostanjevica
„közelébe és mint kezdettőlfogva minden nap egynéhány 15 cm-es
„gránáttal akar engem megbolygatni."
Pár nap múlva van 0 Felsége születésnapja, mely összeesik
az olasz királyné nevenapjával.

Mivel nincs kizárva, hogy az olaszok e napra tervezhetnek
valamit, csapataim figyelmét Op. 985/12. számú rendeletben fölhívom, hogy legyenek résen, mert a néhány nap óta tartó föltűnő
csend gyanús és huzamosabb ideig nem is tarthat.
Augusztus 17-ének délutánjától kezdve fokozott harckészültség legyen.
Vallone-ban, illetve attól keletre levő tartalékok a mondott
időre álljanak készen. Az erődítési munka a hátsó vonalakban
néhány napra beszüntetendő.
Harc esetére a 185. gyalog- és a 12. hegyidandár Monte
San Michele A 275 és Redipuglia terében, a 2. és 14. hegyidandár
az 59. és 57. hadosztály belső szárnyán fog alkalmaztatni.
A tartalékok szemrevételezzék az utakat és terepviszonyokat.
Elv az, hogy arcban támadni nem szabad, hanem lehetőleg az
ellenség oldalába. Ezáltal az előnyomuló tartalékok nem kerülnek
az ellenséges tüzérség tüzébe, mivel az főleg a betörési hely mögötti
terepet lövi, hogy ellentámadásunkat megakadályozza.
A 3. vadászzászlóalj az 59. hadosztálytól augusztus 17-én a
18. hegyi dandárhoz bevonul; a 2. hegyidandárba a részére kiutalt
8 soronkívüli menetszázad beolvaszttatik.
A 20. honvéd- és a 17. hadosztálynál beosztott 24 cm-es
mozsarak augusztus 17-ére használható állapotban legyenek.
Elvárom, hogy a csapatok az első állás műszaki berendezését,
különösen a tartalékok részére kavernák készítését a legnagyobb
eréllyel folytatják.
Követésre ajánlom a 17. hadosztály példáját, hol azon legénységet, mely egy hét alatt legmélyebben vájja ki a karsztkövet,
pénzzel jutalmazzák.
Augusztus

16.

„Már többször az volt az érzésem, hogy az olaszok nemcsak
„árkásztámadással fognak polippként rámászni állásaimra, hanem a
„földalatti aknaháborút is meg fogják kezdeni. Ez az aggasztó
„kellemetlen érzés, legyőzhetetlen erővel nehezedik rám, már többs z ö r megmondtam ezt vezérkari főnökömnek, aki azon a nézeten
„van, hogy a Karszt acélkemény sziklájában ez teljesen lehetetlen.
„Es mégis elrendelem, hogy óvatosan megkísérel tessék ott, hol az
„ellenséges állás a miénkhez a legközelebb van, figyelő aknákat
„az ellenséges állás felé fúrni. Egészen nyugodt voltam, hogy ha
„még oly nehéz is a munka, parancsom szerint hozzáláttak és így
„egy hót óta nem beszéltem erről. Ma jelentik, hogy a -C- 197-nek
„déli oldalán néha valami különös rágó zörej hallatszik a föld alatt
„az ellenség oldalán. Sejtelmem teljesülését vélem ebben, hiszen

„más nem lehet, mint fúrási zörej. Nekik biztosan van mindenfajta
„fúrójuk és minden kunyerálásom dacára én még nem kaptam
„eddig semmit... E belyett minden pillanatban utasításokat kapok
„fölülről, hogy hogyan kell állásokat építeni. Igen ám, de eszközök
„nélkül a legkeményebb sziklában? Hogyan képzelik azt odafönt,
„hogy valamit szerszám nélkül létrehozzak, írott utasításukkal és
„jelentéseimmel nem tudom megfúrni az acélkemény sziklát, vagy
„fölrobbantani! .
„Északon minden nagyon jól megy s ezért merem remélni,
hogy itt nemsokára megfelelő erősbítéseket fogunk kapni."
Hindenburg tábornagy és a központi hatalmak hadseregei
győzelmesen Oroszországban haladnak előre.
Lipót bajor herceg tábornagy hadseregei a Njemen, Narew—
Alsó-Bug és Közép-Visztula folyó szakaszát elérték.
Az északi szárnyon Eichborn vezérezredes hadserege Kowno
délnyugati erődvonalát rohammal elfoglalta. Scholtz és Gallwitz
gyalogsági tábornokok hadseregei folytonosan harcolva nyomják
vissza az oroszokat Oroszország belsejébe. Nowo—Georgiewsk
északkeleti erődvonalát az oroszok már elveszítették.
Woyrsch vezérezredes hadserege a Visztulán Iwangorodtól
délre átkelve északra fordul, hogy a folyó szakaszán (Nowo —
Georgiewsk—Varsó) még kitartó oroszok ellenállását megtörje.
Középen az osztrák-magyar 4. hadsereg az oroszok utolsó
várát, Brest-Litowskot 20 km-re megközelítette. Mackensen vezérezredes hadserege az oroszokat Cholm-on át északi irányban Pripiatj
mocsárterületbe nyomja.
Az 1. osztrák-magyar hadsereg és Linsingen vezérezredes
(Bug) hadserege a Felső-Bugot Kowel—Luck irányában átlépve,
Wladimir—Wolynskij környékét elérte.
A Lembergen át előrenyomult 2. osztrák-magyar hadsereg a
Styr és Ikwa forrásvidékét elérve, Dubno irányában üldözi az utóvédharcokban visszavonuló oroszokat.
Bothmer báró tábornok német „déli hadserege" Zíota-Lipafolyócska szakaszáig jutott előre. Végül a cs. és kir. 7. hadsereg
Bukovinát felszabadította és visszahódította Czernowitz városát.
„Reggeli helyzet: 20. honvédhadosztály. Tegnap estenagyon
„erős, legnehezebb öblű ellenséges lövegtüz a Monte San Michele-re
„és San Martino-ra, — ezt megfigyelő állásomból magam is láttam,
„úgy nézett ki a Monte San Michele, mint egy tevékeny tűzhányó.
„Esti 8 órakor körülbelül egy ellenséges zászlóaljnak támadása a
„-O- 197 erdőcskéjéből San Martino ellen indult, ezt tűzzel elhárí„tottuk. Éjjel csak csatártűz."

„17. hadosztály. Tegnap este élénk mozgolódás az ellenségnél.
„A 12. hegyidandárt nyugodtan fölváltották, csatártűz."
„59. hadosztály. Nehéz ellenséges lövegtűz és csatározás."
„57. hadosztály. Ellenséges löveg- és csatártűz."
„ A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokságtól egy sértő
„parancsot kapok, mely szerint az erődítési munkálatok nem hajthatnak elegendő eréllyel végre, — a parancsnokságok nagyon is
„messze hátul vannak."
„Elrendeli, hogy a hadosztályparancsnokok oly
tözzenek át, honnan harcterületüket áttekinthetik, s
„nan vezethetik és tartalékaiknak alkalmazását a
„személyes megfigyelése alapján irányíthatják. (Op.

helyekre köla harcot onhelyzeteknek
985/32. sz.)"

„Ez megint egy zöldasztal mellőli költemény! Ugyanakkor
„arról értesülök, hogy Wachtel alezredes állítása szerint a A 121-en
„a magyar népfölkelők nem voltak állásaikban és az olaszok küzd e l e m nélkül foglalták el állásainkat, azután a mi lövegtüzünkben az
„olaszok megadták magukat. Wachtel vezérkari alezredest a délnyugati hagseregarcvonalparancsnokság küldte, műszaki munkálat a i m ellenőrzésére. Állításával szemben meg van állapítva, hogy
„népfölkelőim derekasan védték az állást és hogv az olaszok a mi
„ellentámadásunknál, elkeseredett szuronyharcban aclták meg magunkat. Utánajárva, arról értesültem, hogy Wachtel alezredes csakis
„a hadosztályparancsnokság irodájában volt a Vallone-ban ós nem
„is látta a küzdelem helyét, vagy állásainkat; csak egy napra
„lévén Marburgból hozzám vezényelve. Ezt nem hagyom olybá;
„még izzadni fog Wachtel úr ezen csúnya meséjéért."
„Helyzet délután 2 órakor: 20. honvédhadosztály. Stadler„ szakaszon délelőtt 8 óra óta erős ellenséges lövegtűz a 4-es honvédekre. Weeber-szakaszon a 17. honvédgyalogezred ellen már a
„reggeli órákban megindult ellenséges támadás, jól célzott tüzünk„ben nagynehezen drótakadályainkig jutott, itt az ellenség súlyos
„veszteségei mellett visszautasíttatott. A hadosztály tüzérség a déle l ő t t folyamán az ellenségtől megtisztított egy 300 méter hosszú
„lövészárokrészt a Sdraussina-i szakaszon. Az ellenség sebesültjeit
„magával víve, ezen állást futva hagyta el. Oppacchiasella és
„Lokvica vidéke nehéz ellenséges lövegtűz alatt állanak."
„Nehéz tüzérségem Staranzano-nál levő ellenséges üteget és
„a Farra-nál álló mozsarakat lőtte és néhány bombát dobott

„San Pietro-ra, hol erős csapatmozgás észleltetett. (Op. 986/9.,
„22. sz.)"
„Az 59. és 57. hadosztálynál állandó nehéz ellenséges löveg„tüz és kisebb csatározások."
„Helyzet este 7 órakor: a 20. honvédhadosztálynál többnyire
,oldalozó, azaz hosszantozó lövegtűz, mely lassan dagadva folyton
„tart. Este 6 és 7 óráig nagyon erős ellenséges lövegtűz, nehéz
„ós legnehezebb lövegek is lőnek Monte San Michele-re, az egész egy
„villogó, tüzet okádó, sűrű füsttenger és mint szakadatlan mennydörgés
„dübörög a robbanások szüntelen sorozata. Megrázó egy látvány."
„17. hadosztály. Időközönkénti nehéz ellenséges lövegtűz, mely
„igen nagy hevességre fokozódik. Délután 6 órakor nagy ellenséges
„erők gyülekezése állapíttatott meg a -C- 143 rommagaslattól északkeletre. Valószínűleg nagyobbszabásű támadás készül. Ellen„rendszabályaink és előkészületeink a támadás fogadására megtörténtek. Oppacchiasella, Nova Vas időközönként élénk srapnell„és gránáttűz alatt áll. Az 59. hadosztály jelenti, bogy dél óta
„élénk ellenséges mozgás látható Sagrado felé. A 9. hegyidandár„nak jobbszárnya délután 4 óráig nehéz lövegek tüze alatt állott,
„azóta minden összeköttetés megszakadt. Délután 6 órakor látom,
„hogy ott nyugalom van. A 6. hegyidandár szakaszán 2 órától
„3 óráig tartó heves nehéz ellenséges lövegtűz födözékeinkben és
„akadályainkban nagy károkat okozott. Egy erősebb támadás eshetősége miatt a hadosztálytartaléknak egy zászlóalja Doberdora
„vonatik előre."
„57. hadosztály. Időközönkénti nehéz lövegtüz. Az ellenséges
„,Lagunaütegl nagyobb időközökben a vasúti töltést lőtte a -C> 58-nál.
„Az ellenséges kotrómunkák a Canale della Cava-ban haladnak.
„Az Isonzo kikotrott részében kis gőzösök közlekedése látható.
„6 óra 10 perckor a 17. hadosztály és 20. honvédhadosztály egész
„tüzérsége a -Ó- 143-as rom —-C> 197 és az ellenségnek e mögött
„levő gyülekező helyeinek területére erős tűzcsapást mórt. Ebből
„óriási tüzérségi harc fejlődött ki, minden tele füstgomolyokkal,
„melyek megnyúlva mint hosszú, sűrű fátylak lebegnek, lassan
„tovahúzódva s a búcsúzó nap ragyogó sugarait szövi beléjük. Izzó
„pára mindenen s az ég lángpiros, rajta legyezőformájú izzó felhő„csóva. Az estalkony fölséges pompájával együtt alszik el a dühöngő
„lövegharc is."

Arról értesülök, hogy a 185. gyalogdandár ki fog lépni hadtestem kötelékéből. Ennek előkészítésére Op. 986/7. számú rendeletemmel tartalékaimat átcsoportosítottam, hogy a 185. dandárnak
kivonása zavart ne kelthessen.
Ez Mohorini-re jön, onnan bármikor elmenetelhet; helyébe
Devetakira a 14. hegyidandár jön, hogy a 20. honvédhadosztály
mögött tartalékom legyen. Hogy az 59., illetve 57. hadosztály
mögött is legyen egy dandárnyi tartalékom, a 2. hegyidandárt
áthelyezem Nova Vas—Jamiano terébe.
A 17. hadosztály mögött a 12. hegyidandár Lokvicánál marad.
Boroevic az úgynevezett Vallone-állás (3-ik védelmi vonal)
megerősítésével Drobny János műszakkari ezredest bízta meg, kinek
25 munkásosztagot bocsátott rendelkezésére.
Mint a karszt-fennsík védelmével megbízott parancsnok a
munkálatok végrehajtását Op. 986/16. számú rendelettel szabályoztam.1
1. A Vallone-állás Sapnisée — Ó- 212 — Pecinka A 291 —
A 208 —,-0-144 — Pietra rossa
Ó- 58 vonalban rendezendő be.
Az élen létesített állás, mely a Valloné keleti lejtőjén a -Ó-87-es
útelágazástól Boneti-ig már kész, csakis mint előtérállás a bitosítócsapatok részére jöhet tekintetbe.
A Vallone-állás előtti terepsáv oldalozására a -Ó- 212, a -Ó- 246
és a A 291 dombon Crni hrib -Ó- 164 felé, ütegállások építendők,
ugyanilyenek létesítendők a -Ó- 206 dombon és a Hudi Log-i terephullámon. melyekből A 209 Brestovec ós Gabrije-grn. közötti völgyet lehet hosszantozni.
A Valloné—Crni hrib -Q- 164 és Nova Vas közötti részének
oldalozására a Sablici dombon kell ütegállásokat építeni.
2. Bombamentes beton tüzérségi megfigyelő állásokat a
-Q-212 —, -Ó-246 —, A 2 9 1 —, A 2 0 8 —, O 2 0 9 —, < > 2 3 5 — ,
-p- 144-es dombokon és Pietra rossa-n kell létesíteni.
3. A -6- 246 dombról Ó 319 — Ó 363 — O 432 irányban
Teminca-ra út építendő.
4. A Vallone-állást a tartalékban álló csapatoknak tapasztalt
gyalogsági tisztjei tűzik ki. Ezeket a hadosztályparancsnokok Drobny
ezredes rendelkezésére bocsátják.
5. Addig, míg az előmunkálatok (vonalkitűzések, építőanyag-,
szerszámszállítás stb.) megtörténnek, a beérkező mukásosztagok
Heinisch alezredes utasítása szerint baraképítésben segédkeznek.
Augusztus

17.

„Helyzet reggel 6 órakor: 20. honvédhadosztály. Este 8 óráig
„az egész Stadler-szakasz és a Weeber-szakaszhoz tartozó 17.honvéd1

Lásd a 10. sz. mellékletként csatolt térképet.

„gyalogezred erős ellenséges lövegtűz alatt állott, hála Istennek
„azonban a hatás igen csekély volt. Éjjel három ellenséges tűz„csapás volt a Monte Fortin irányából a 4-es honvédekre, különben
„csak csatár tűz. 6 órakor teljes nyugalom. A 17. hadosztálynál
„nem volt különösebb esemény. Bátorffy őrnagy a 61. gyalogezreddel Scböller ezredest minden súrlódás nélkül fölváltotta.
„A 96. gyalogezred a legszigorúbban el van különítve a kolera
„miatt."
„59. hadosztály. Éjjel teljes nyugalom. Tegnap 4 ellenséges
„repülő irányította a tüzérség tüzét."
„Az 57. hadosztálynál lövegtűz. Az ellenségnél vasúti és
„automobilközlekedés hallható."
„Délután 2 órai helyzet: A 20. honvédhadosztály egész arcvonalán váltakozó erejű könnyű és nehéz ellenséges lövegtűz.
„Tüzérmegfigyelők jelentik, hogy 40—50 ellenséges löveg van elszórtan Moraro, Corona, Farra környékén; csapat-és málhavonat„oszlopok Romans, Biasiol, Villesse, Medea, Borgnano körül; ellenséges csapatok Fratta—Moraro-nál gyülekeznek."
„A 17. hadosztálynál a Bátorffy-szakaszon nyugalom.
„A 34. gyalogdandárnál a 46-osok ellen előnyomuló gyalogságot
„a mi löveg- és gyalogsági tüzünk széjjelkergette. A szakasz balSzárnyán a megszálló csapat (61. ezred) részei a legközelebbi
„dolinába vétettek vissza, hogy a pusztító ellenséges nehéz lövegtüz
„borzasztó hatása kikerültessék. Megfigyelők a tüzelőállásban kint„ hagyattak. Ezek a legnagyobb hősök, kikről csak bámulattal lehet
„megemlékezni; csak tudni kell, hogy mit jelent az, födözék nélkül
„a legnagyobb gránátok szörnyűséges tüzében mozdulatlanul állani
„és figyelni az ellenség minden mozdulatára."
„Saját tüzérségünk itt is az előretolódó ellenséges gyalogs á g o t megállította."
„59. hadosztály. A 87/1V. zászlóaljnak jobbszárnya egész
„délelőtt a legnagyobb ellenséges lövegek tüze alatt állott, erős
„veszteségeket szenvedett és kissé hátra ment. Egy fél szakasz
„által előrerántva a régi állás újból elfoglaltatott és most tartatik is."
„Én a megfigyelő álláson, a cseresznyefámon vagyok és látom
„a meghátrálást és az újbóli előnyomulást az igazán borzasztó
„ellenséges lövegtüzben és bizony sok derék emberemet látom
„elesni!... 2 óra 45 perckor egy ellenséges gyalogsági támadás

„indul meg a-Ó-143 rom mögötti állásaink ellen. A 6. hegyidandárnál tüzérségi harc."
„57. hadosztály. Délelőtt az ellenséges tüzérség a A 121-et
„lőtte. Golametto-nál nagy sietséggel épít az olasz."
„Esti helyzet: 20. honvédhadosztály. Stadler-szakaszon dél„ után 2 óra 30 perctől 3 óráig heves lövegtüz; a nehéz lövegek
„csúnyául hosszantozzák állásainkat. A 4. honvédgyalogezred különösen a Monte Fortin felől nagyon szenved . . . Weeber-szakaszon
„délután 3 óra 45 perctől 4 óra 45 percig heves lövegtűz a
„17. honvédgyalogezred ellen; különben nyugalom. Az ellenség a
„Monte San Michele-vei szemben lázasan dolgozik födözékein."
„A 17. hadosztálynál a helyzet nincsen tisztázva. Tüzér„megfigyelők azt jelentik, hogy az ellenség a balszárnyon behatolt.
„A gyalogság azt jelenti, hogy rendületlenül áll régi állásaiban . . .
„Minden esetre — ha a tüzérmegfigyelőnek lenne igaza — este
„újra vissza lesz véve az állás."
„59. hadosztály. A 9. hegyidandár a leghevesebb s legnehezebb lövetése dacára — melyet én nagy aggodalommal nézek
„megfigyelő állásomról — eredeti állásainak birtokában van.
„A délutáni harcról még nem érkeztek jelentések. A 84/IV.
„zászlóalj, mely hősiesen verekedett, nagyon szenvedett; födözékei
„tökéletesen be vannak hányva, nyomtalanul eltűntek. Egy száradból csak 14 ember maradt meg. Ezt a zászlóaljat ma éjjel a
„komáromi 12/IV. zászlóalj fogja fölváltani. A sötétség beállta
„után a 3. vadászzászlóalj Doberdora menetel, mint a 9. hegyindandár tartaléka. A 6. hegyidandár jobbszárnya délután 3 órától
„fogva oldalozó lövegtűz alatt áll, Polazzo—Redipuglia irányából."
„57. hadosztály. Időközönként nehéz ellenséges lövegtüz a
„ A 121-re, Flondar-ra és a vasútra San Giovanni és Duino között„A szakasz tüzérsége telitalálattal megsemmisítette az ellenséges
„megfigyelő állást La Rocca és A 121 között. A nehéz mozsár
„széjjelszórt erős ellenséges csoportosulásokat Polazzo-nál és elhallg a t t a t t a az ellenséges üteget a Ó 143-as romnál. A német
„üteg egynéhány telitalálatot ért el ellenséges ütegekben. (Op.
„987/11. szám.)"
Mivel a 20. honvéd- és 17. hadosztály menetszázadainak kiképezése annyira előrehaladott, hogy megértek a beolvasztásra, azt
tervezem, hogy az említett két hadosztály ezredeit fokozatosan az
arcvonalból kivonom; — a 20. honvédhadosztály csapatait a

14. hegyidandár, a 17. hadosztály csapatait a 12. hegyidandár
fogja fölváltani. (Op. 987/20. szám.)
Az állománykiegészítés ós a csapatoknak kellő pihentetése
után a 20. honvéd- és a 17. hadosztály ismét az első vonalba
kerülnek, aminek megtörténte után a 12. hegyidandárt a karintiai
arcvonalra elszállíthatják. Ez a Rohr seregcsoportjához tartozó
48. hadosztályé. így talán a 17. hadosztályhoz tartozó 43. ezred
végre visszakerül hozzám. (Op. 987/20. szám.)
Augusztus

18.

„Jó öreg királyunk ma 85 esztendős, szívem mélyéből
„imádkozom érette, hogy az Isten megáldja őt és tartsa meg még
„sokáig, mert érzem, hogy 0 nélküle romba fog minden dőlni."
„Események reggel 6 óráig: 20. honvédhadosztály. Az éjjel
„Stadler szakaszán csendben mult el, Weeber szakaszán a 17.
„honvédgyalogezred ellen intézett négy ellenséges támadást tűzzel
„verték honvédjeim vissza."
„A 16-ára virradó éjjel a -Q- 197 erdejéből San Martinóra
„irányult támadás — mint utólag jelentik — a 17. honvédgyalog„ ezrednek III. zászlóalja által, 2 halott és 12 sebesült vesztesége
„mellett veretett vissza, az ellenség a mi drótakadályainkban 117
„halottat hagyott vissza."
„17. hadosztály. Az összes állásokat újra megszállóttuk. Csak
„csatártűz."
„59. hadosztály. A 9. hegyidandár jobbszárnyán előszögellő
„állásból — minthogy teljesen pozdorjává volt lőve — a raj vonalat
„kissé hátrább vette. Az ott küzdő két századból 14, illetőleg 70
„ember maradt meg, akik — mint már mondtam — 12/IV. zászlóaljnak egy százada által váltattak föl. A megsemmisült állásban
„megfigyelők hagyattak vissza. A hátsó vonal a 17. hadosztállyal
„a legszorosabb kapcsolatban lesz kiépítve. A 6. hegyidandárnál
„csak csatártüz."
„57. hadosztály. A tüzérség egynéhány telitalálatot ért el az
„ellenséges fölváltócsapatokban."
„Helyzet délután 2 óráig: 20. honvédhadosztály. Minden
„öblű ellenséges ütegek nagyon erős, szakadatlanul és ernyedetlenül
„tartó tüze. Az előnyomuló ellenséges gyalogság San Martinónál
„gyalogsági tűzzel visszakergettetett, ezután fokozott hevességű
„lövegtűz keletkezett. Az előnyomuló olaszokat figyelve látom, amint

„támadásuk vérbefulladva összeomlik. A Monte San Michele tetején
„a A 275-ön a megfigyelő állásba egy nehéz — tán 28-as gránátot
„látok becsapni, mely mindent elpusztított. Nemsokára jön a jelentés,
„hogy a megfigyelő állás megsemmisült, 4 tiszt meghalt és egy
„súlyosan megsebesült. A 8. tábori ágyúsezred egy lövege szintén
„telitalálat folytán elpusztult."
„17. hadosztály. Bátorffy-szakasz változatlan. A 34. dandár
„szakaszán az ellenség a -Ó- 111-től délnyugatra állásunkba behatolt,
„de tüzérségünk kiválóan irányított tüze újra kikergette onnét.
„Ezt magam láttam."
„Az 59. hadosztálynál a 9. hegyidandár szakaszán a 87/IV-es
„zászlóalj a régi kiszögelő állást újra elfoglalta. Az egész szakasz
„lassú, a Valloné 10 órától 12 óráig délben heves ellenséges
„lövegtüz alatt állott."
„57. hadosztály. Időközönként nehéz lövegtüz A 12l-re.
„A Sdobba ütegek éjfél után fényszóró világításnál legalább 50
„gránátot lőttek Ó 21-re. A lövések mind vagy 2 kilométerrel
„rövidek voltak. Grad ónál ma reggel két ellenséges tengeralattjáró
„állapíttatott meg. Egy nehéz mozsarunk vízszintes helyzetben
„elsülvén, súlyosan megrongálódott."
„Esti 7 óráig. A 20. honvédhadosztálynál az ellenséges tüzérs é g délután a 4-es honvédek által Peteanónál fölrobbantott, de
„ csapataink által meg nem szállott ellenséges állást — azt a néhány
„házat — irgalmatlanul és nagy állhatatossággal lőtte. Weeber
„szakaszon ellenséges lövegtüz. Az ellenség a kis kúpon a A
„275-től északnyugatra és a -Ó- 197 erdőtől — alagútszerű támadó
„árkokon dolgozik állásaink felé, főképen a 17. honvédgyalogezred
„ellen. Amennyire csak lehetséges, gyalogsági, löveg és aknavetőbűzzel zavarjuk."
„A 17. hadosztálynál lövegtűz. A balszárnnyal szemben ellenséges csoportosulások láthatók."
„Az 59. hadosztálynál lassú lövegtűz."
„57. hadosztály. Pietra rossa és Medeazza ellen ellenséges
„lövegtűz. A mozsarak jó eredménnyel tüzeltek egyes ellenséges
„ütegekre."
„Midőn megfigyelő állásomból lejövök, a szöllőlugasban, —
„mely ebédlőnk, — a 46. ezred cigánybandája vár és egy vadász*
„kürtmüvésszel kedvenc nótáimat játsza, melyek egészen fölborítják
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„lelkemet. Kedves dalokat, sóvárgóan bús dallammal, ezer emlékkel
„boldog időkből. Olyan szívrehatóak és úgy batnak rám, hogy
„nem tudom hallgatni. Fölkelek s megfigyelő állásomra megyek
„vissza. Es az édes dallamok tovább hangzanak lelkemben e csendes
„holdvilágos éjszakán, a szellő is megállott hallgatózni s egy levélke
„sem mozdul és én sajgó szívvel gondolok vitézeimre, — kik tudva,,
„hogy kedvenc nótáim — mellettem elmenetelve, oly sokszor énekelték ezeket, s a golyózáporban mosollyal ajkukon dalolták...,
„és most a hideg földben elfelejtve nyugosznak... Az én dicső
„magyarjaim, a hősök hősei ők, akik — midőn minden inog —
„egyedül állanak sziklaszilárdan... Ezüstösen fénylik a karszt-fenn„sík, csak egyes világító pisztolylövések szöknek pislogva a magasba,
„mintha egy nagy csillag akarna a földről testvéreihez fölsietni,,
„de fáradtan megint a sötét mélységbe, a véráztatta szörnyűséges
„földre esik... És messze kirepülnek gondolataim, a remélhetőleg
„közelgő béke után sóvárogva... Közeli b é k e ? ? ? . . . Mint egy
„nehéz lelketfélemlítő zivatarfelhő áll a jövő szemeim előtt!...
„Zivatarförgeteg, mely villámolva és morogva rohan felénk akár
„csak a világ végét hozná r á n k . . . Milyen lesz a várva-várt béke ? . . .
„Rosszabb, mint a háború?... Ha nem mi győzünk, akkor bizton,
„mert Oroszország vesztünkre tör. Oroszország, mely mindennek az
„ oka. Es elfogja-e az orosz imperializmust igazságos büntetése érni ?..."
„De térjünk vissza a messzetávol vihardúlta légköréből."
„Az ellenséges tüzérség utóbbi időben Marcottini környékére
„21 cm-es mozsarakkal, a 20. honvédhadosztály körletébe 28 cm-es
„mozsarakkal igen nagy pontossággal és hevességgel lőtt. Ezek a
„-Q- 49-nól San Lorenzo di Mossától nyugatra állanak. Ma az én
30'5 cm-es mozsaraim elhallgattatták azokat."
„Késő éjjelig gubbasztva álmodozom a csendes holdvilág
„regényességében és révedező tekintetem a sápadtan szunnyadó
„karsztfennsíkon barangol."
Augusztus 19.
„Az ellenség egyelőre fölhagyott nagy és oly veszteségteljes
„támadásaival és támadó módszerét úgy látszik megváltoztatja, összes
„műszaki eszközeinek kihasználásával törekszik arcvonalam közvetlen
„közelébe férkőzni. Az eddig legjobban veszélyeztetett helyek ellen
„a 20. honvéd- és a 17. közöshadosztály körletében most árok-

„főket tol előre, bizonyos távolságra egymástól, ezeket azután
„sziklába vésett árkokkal köti össze és fokozatosan új állásokká
„építi ki."
„Tüzérségem zavarja munkájukat és ba lebet elpusztítja;
„sajnos, azonban főkép lőszerünk elégtelensége miatt, nem lebet
„teljesen meghiúsítani ezt a veszélyes közelebbtolódást. Minden
„erőlködésünk dacára mind közelebb jut állásainkhoz, melyek szakadatlanul nagyon hathatós ellenséges lövegtűz alatt állanak,
„melyet repülőgépek megfigyelése mellett vezetnek. Ezt mi még
„csak megközelítőleg sem vagyunk képesek megakadályozni, minth o g y egész 16 kilométeres védelmi szakaszom részére csak két
„légijármü elhárító ágyúm van."
„Az én csapataim is a leglelkiismeretesebben kihasználják az
„időt, hogy az állásokat és akadályokat megerősítsék, az árkokat
„kimélyítik. Ezen rendkívül kemény sziklatalajban az ellenség nagy
„közelsége miatt csak a legegyszerűbb eszközökkel lehet dolgozni
„és szakadatlanul az ellenséges tüzérség tüze pusztítja úgy a dolgozó
„csapatokat, mint a keserves munka csekély eredményét."
„A szükséges anyagot csak éjjel, nagy nehézségek közepette
„ sok vérveszteséggel lehet előre hordani; úgyhogy a legnagyobb
„erkölcsi és testi erőmegfeszítés mellett is az eredmény még mind i g igen szerény és csekély."
„Helyzet reggeli 6 óráig. 20. honvédhadosztálynál csak járőrharcok, csatározás."
„17. hadosztály. A sötétség beálltával vagy két ellenséges
„század előre kúszott, ezeket gépfegyver- és gyalogsági tűzzel vére„sen visszakergették csapataink. Éjjel csatározás és lövegtűz."
„59. hadosztály. Az ellenség a 87/1V. zászlóaljnak előre„szökellő, teljesen összelőtt állásának részeibe befészkelte magát.
„Hajnalhasadta óta tüzérségünk lövi ezt. A 87-es zászlóalj középső
„százada körülbelül 300 lépés kiterjedésben, vagy 150—200 lépésre
„visszavétetett. Jobbszárnyszázada változatlanul csatlakozásban van
„a 17. hadosztályhoz, balszárnyszázad változatlanul a 84/1V. zászló., alj mellett. A 9. hegyidandár további részén és a 6. hegyidandár„nál egész éjjel csatározás."
„Az 57. hadosztálynál kisebb csetepaték."
„Délelőtt 8 órakor egyedül Korite're lovagolok. A helység
„körüli dolinákban meglátogatom a 72. ezred zászlóalját, a 101-est.
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„Az átélt emberfölötti események és idegszaggató lövetések dacára
„embereim frissek és jókedvűek. Ügyes válaszokat adnak nekem,
„melyek melegen, szívélyesen hangzanak. Két bakát vezetnek elő
„a 101-eseknél, ezek mint megfigyelők voltak előreküldve. Egyedül
„állottak a rettenetes heves nehéz lövegek tüzében, midőn egy
„szakasz olasz gyalogságot láttak előnyomulni; abban egyeztek
„meg ketten, hogy nem jelentik ezt hátra, hanem ketten fogják a
„25 emberes szakaszt elintézni. Egy kissé széjjelmentek és midőn
„az olaszok már közelbe jöttek, jól célzott tűzzel fogadták őket,
„10 —15 olaszt lelőttek, ,hurrá'-t ordítottak, mire a többi olasz
„sietve visszavonult. Egy másik érdekes esetet is jelentenek nekem:
„5 bosnyák a ,haláldomb' vidékén három hét előtt megsebesült
„(a ,haláldomb', a -Ó- 197-es kúp, az 1 : 25.000-es térképen,
„Peteano-tól délre van és nem tévesztendő össze a San Martino és
„<i> 143-as rom közötti -Ó- 197-tel) és ott fekve maradtak. Ügy
„a mi csapataink, mint az olaszok visszahúzódtak onnét. Éjjel
„olasz járőrök jöttek, látták a súlyosan megsebesülteket, de nem
„törődve velük, egyszerűen fekve hagyták ott őket; ha visszakúszni
„próbáltak, akkor az olaszok rájuk tüzeltek, szegényeknek nem
„maradt más hátra, mint hogy éjjel a hulláktól elszedték a konzerveket és így siralmasan tengették nyomorúságos életüket mindimáig, midőn egy járőrünk megtalálta őket és behozta. Sebeik
„tele vannak férgekkel, de van remény fölgyógyulásukra... Midőn
„tovább lovagolok, néhány nehéz gránát vágódik le közelemben,
„amit Mici lovam épen nem kedvel nagyon és bizony jó pár
„ugrást tesz."
„Helyzet délután 2 órakor. A 20. honvédhadosztálynál lassú,
„ellenséges lövegtűz az arcvonal ellen, gyalogsági tűz a jobbszárny
„ellen. Délelőtt 10 órától 11 óráig erős lövegtűz a 17-es honvédekre, hála Istennek eredménytelen. Tüzérségünk az ellenséget
„telitalálatokkal a Monte San Michele A 275-től északnyugatra
„levő előretolt állásainak elhagyására kényszerítette."
„A 17. hadosztálynál ellenséges löveg-, főképen nehéz mozsár„tüz. Egy mozsárbomba egy dolinába vágódott, ahol a 46-osok
„egy századának étkezése folyt épen, ott 5 halottunk és 20 sebesültünk lett. Különben mindenütt nyugalom."
„Az 57. hadosztály a 60/11. zászlóaljat az én hadtesttartalékom„ból előrevonta Jamianóra, hol a legnehezebb lövegtűzben áll.

„Ezt nem engedem, mert nincs semmi értelme. Azonnal visszarendelem. Jelentik, hogy a 4-es bosnyák-zászlóalj, mely a minap
„a A 121 körüli harc alkalmával oda lett vonva, Pietra rossánál
„nem tudott a hídon átmenni, mert kocsik jöttek szembe s így
„kénytelen volt a heves lövegtűzben várni, míg a tűzvonalba vitték,
„hol azonban állásaink túlzsúfoltsága miatt nem talált helyet.
„Ezen alkalommal 200 embert vesztett. Élesen kifogásolom azt,
„hogy a magasabb parancsnokságok nem gondoskodtak arról, hogy
„a keskeny mocsáron több híd épüljön és hogy abban a csúnya
„lövegtűzben olyannyira telezsúfolják állásainkat."
„Midőn délután gyalog kimegyek csapataimhoz, két szegedi
„bakát látok, kik valamit sietve elrejtenek előlem Odaszólok:
„,Gombát kerestek?' — Nagyon feszesen tisztelegve s mégis meg„értő boldog mosollyal felel mindkettő egyszerre: ,Igenis gombát!' —
„megértettek engem ós egy teli zsákot húznak elő és tartalmát
„becsületesen meg akarják nekem mutatni; azt mondom nekik,
„hogy; ,nem akarom látni'. Erre kiderül, hogy ők engedély nélkül
„Kostanjevicán voltak, hol némi ennivalót vásároltak a Trampus„nériál. Ez egy derék asszony, aki a katonáknak mindent igen
„olcsón ád el. Meghagyom nekik, hogy azon cédulát, melyet nekik
„adok, mutassák meg századparancsnokuknak, akkor nem lesz bajuk:
„,De azután máskor jelentsétek meg századparancsnokotoknak, ha
„gombát mentek szedni!' szólok erélyes hangon. Tisztelegve igen
„hangosan jelentik: ,Igenis Fönséges Urunk!' s boldog mosollyal
„tekintetükben, zsákjukat hátukon cepelve távoznak."
„Este 7 órakor: A 20. honvédhadosztály egész arcvonalán
„ellenséges lövegtűz, mely időközönként nagyon heves. A 3. és
„4. honvédgyalogezredek ellen tűzcsapások, de veszteség nincs!"
„17. hadosztály. Az ellenség a tartalékaink mögötti terepet lövi."
„59. hadosztály. Egyes löveglövések, különben teljes nyugalom.
„A rövid darabkán visszavett állásunk műszaki megerődítésén a
„87/TV. zászlóalj a legnagyobb szorgalommal dolgozik."
„57. hadosztály, semmi újság."
„46-os számú repülőm Golamettóra könnyű bombákat ejtett
„és az elhárító ágyút gépfegyverrel lőtte. Nehéz mozsaraim egyike
„Begliamo-t megrakta bombákkal, mert ott nagyobb csapattömegek
„állapíttattak meg. Óriási kavarodás támadt. Egy ellenséges repülőt
„lelőttünk, de az ellenségnél ért csak földre."

„Kötött léggömböm jelenti, hogy erősebb gyalogsági közlekedés van a Biasiol—Sagrado-i műúton."
„A XV. hadtestnél a tolmeini hídfőben a helyzet nagyon
„válságos lett, mert az ellenség a A 588 magaslatot St. Luziától
„közvetlen nyugatra elfoglalta; hogyha áttörése sikerül, akkor
„egyenest Laibachra menetelhet, ami elég kellemetlenséget okoz„hat, mert nekünk is hátra kellene mennünk. így Triest is elveszt e t n e , Pola körül volna zárva. Ott a helyzetet föltétlenül rendezni
„s helyrehozni kell."
„Délután a hadseregparancsnokságtól parancs jön, hogy a
„185. gyalogdandár — amint ezt a körülmények megengedik —
,. Brestovica, Mohorini környékén a 93. hadosztállyal egyesítendő,
„mire a 28. hadosztályhoz (III. hadtest) tartozó csapatok, melyek
„a 185. dandárnál vannak még beosztva (menetzászlóaljak!) —törzs„csapataikba beolvasztandók. Azt jelentem a hadseregparancsnok„ságnak, hogy a már előterjesztett tervezet szerint a 185. dandár
„csak augusztus 28-án adható át. (Op. 989/19. sz.) Erre a had„ seregparancsnokság elrendeli, hogy legalább a nevezett dandárban
„levő országos lövészezred kivonassék. Ennélfogva ezen ezredet
„holnapra Mohoriniba rendeltem és e helyett a 20. honvédhad„osztálynak a 2. hegyidandárhoz tartozó 101-es zászlóaljat utalom
„ki. A 12. hegyidandár Novelo, Temnicára jön."
„A 17. hadosztály esetleges támogatására a 14. hegyidandár
„Lokvicára fog este eltolatni. A 2. hegyidandár a 14. hegyidandárnak fölszabadult táborozó helyét foglalja el. Most már teljesen
„szabályos várharc, illetőleg ostrom fejlődik ki, mely mindkét oldali
„erős födözékek kiépítését veszi alapul."
„Ma 100 új koleramegbetegedés."
Augusztus

20.

„Helyzet reggel 6 órakor. 20. honvédhadosztály. Helyenként
„ismételten ellenséges lövegtűz és csatározás. Tüzérségünk a sag„radói pontonhídat lerombolta."
„17. hadosztály. Időközönként erős lövegtűz és csatározás.
„Az ellenséges járőrök hiába próbáltak a közép táján drótakadályainkig előrejutni."
„Az 59. hadosztálynál teljes a csend."
„Az 57. hadosztálynál éjjel ismételten erősebb csatározás."

„Ma konyhámban egy küldöncöm súlyos kolerában betegedett
„meg. Midőn a beteggyüjtő kis kórházunk felé megyek a szürke
„nyerskőből épült házak között az összevissza kanyargó szűk
„utcácskákban, ott hol az egyik kiszélesedve a főútra kiér, egy
„nyári virágokkal telt kertecske fölött a szőllővel befutott árnyékos
„erkélyen egy öregebb asszonyt — kivel sokszor találkoztam már
„s ki mindig oly nagy tisztelettel köszönt nekem — látok feküdni
„az erkély napos oldalán, fekhelye körül oltott meszet fröcskölnek
„mindenre. Midőn odanézek látom, hogy arca feketés, kék szemei
„üvegesek és lassan hörögve küzd szegény a halállal... Kolera!...
„Most hal meg szegény, alig két órával megbetegedése után."
„Fiammal Koritére lovagolok. Nem messze a festői kis
„falucskától egy nagy sekély dolina van, szép nagy tölgyfák állanak
„benne a friss pázsiton. Fölségesen idillikus hely. A nagy tölgyek
„környezte, sötétzöld borostyánlepte sziklák között egy egyszerű
„deszkaoltár borostyánindákkal díszítve, nagy félkört képezve van
„fölállítva a 60/11. és a 72-es zászlóalj. Ma Szent István napja
„van és csendes áhítattal szeretett csapataimmal akarunk imádkozni.
„Ágyúdörgés ós harcizaj mellett bensőségesen imádkozom szenvedő
„hőseimért. A mise után Hausser ezredes, ideiglenes dandár„parancsnok és Christian alezredes, a 60/11. zászlóaljnak parancs,,noka fölkér, hogy a 60-asok egy Fónad István nevű őrmesterét,
„ki otthon Mátraderecskén egyszerű szegény napszámos és Barna
„József őrmestert ékítsem föl az arany vitézségi éremmel. A nyalka
„legényeket az arcvonal elé hívom és beszédet mondok a csapathoz
„és az ifjú hősökhöz. Elmondom, hogy meghatva, csodálattal és
„szeretettel néztem az ő iszonyatos küzdelmüket a Monte dei sei
„Busi-n, hallatlan hősiességgel végrehajtott rohamukat. Arany
„betűkkel kell e napot — 1915 augusztus 2-át — és az ő neveiket
„történelmünk lapjaira iktatni. Isten legbővebb áldását könyörgöm
„le hűséges szeretett vitézeimre. Azután Fónad és Barna hős
„mellére kapcsolom az arany vitézségi érmet. Könnyek csillantak
„fel az ifjú hős Fónad szemeiben, ki nagy meghatottságát alig
„tudta leplezni, midőn kezét megszorítottam. Nagyon szerettem
„volna őket szabadságolni, lehetőleg véglegesen, hogy ők, kik
„hazánkért oly nagyot müveitek, életben maradhassanak. Fónad
„azonban könyörög, hogy ne tegyem ezt a szégyent fejére, ők
„maradni akarnak. Szegény édesanyján kívül nincs senkije, semmije

„és csakis hazánkért akar élni vagy meghalni... És én úgy érez„tem, hogy könnybelábadt hűséges tekintetében, szürke szemében,
„a halál képét látom! Szegény hűséges derék fiam, nem sejted,,
„mennyire nehezemre esik, hogy nem tehetem meg ezt é r t e d ü l
„Szerettelek volna hazaküldeni, mert lesznek még idők, midőn
„hazánknak még sokkal nagyobb szüksége lesz e legkitűnőbb
„hősökre, mint m a ! . . . Barna is maradni akar."
„Innét fiammal a 76-os zászlóaljhoz lovagoltam. Össze-vissza
„van ez keverve, 5 különböző kiegészítő területről lett fölujítva.,,
„Le Beau tábornok ma Kostanjevicára jött hozzám, hogy
„ Boroevió nevében közölje velem, miszerint mindketten fölmentésükért
„folyamodtak, mert a délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság
„örökké kínozza őket, mindent rossznak mond, az elvégzett munkát
„keveseli,a veszteségeket kifogásolja anélkül, hogy a legszükségesebb
„védelmi és munkaeszközöket megadná. Boroevió távolról sem közölte
„velünk az összes parancsokat, melyek a csapatokra és vezetőkre
„nézve nagymértékben sértőek, nehogy a már amúgyis emberfölöttieket teljesítő csapatok és parancsnokok szellemét, munkakedvét
„ezen igazságtalan támadásokkal lerontsa. 0 ezt nem tudja tovább
„elviselni, kell, hogy az arcvonalparancsnokság végre belássa, hogy
„mi mindnyájan harcedzett, tapasztalt katonák és nem iskolás„gyermekek vagyunk. 0 azért értesít mindezekről, mert hogyha az
„ő lemondása el lesz fogadva, úgy én leszek minden valószínűség
„szerint az ő utódja."
„Események délután 2 óráig. 20. honvédhadosztály. Stadler
„szakasza 1 óra 45 perctől fogva délelőtt 11 óráig: Erős oldalozó
„lövegtűz a Monte Fortinról a 4. honvédgyalogezred és a vasútvonal
„ellen Peteano— Rubbiánál. Weeber ezredes szakasza, 8 órától déle l ő t t 11 óra 45 percig lassú ellenséges lövegtüz a balszárny ellen,
„egész délelőtt gyalogsági csatártűz. Az ellenség homokzsákokkal
„a 17-es honvédek közepe ellen előredolgozza magát és aknavetőket
„hozva próbál közelünkbe jutni. Gyalogságunk ezt sikeresen megakadályozta."
„17. hadosztály. Bátorffy őrnagy szakaszának jobbszárnya
„előtt tüzünk dacára igen nagymennyiségű födőanyag fölhasználása
„mellett sikeresen előredolgozza magát. A 34. dandár szakaszán
„ellenséges lövegtűz, főkép a balszárny ellen."
„Az 59. hadosztálynál a 87/IV. zászlóalj reggeli 9 órától 12 óráig

„ellenséges lövegek erős hatása alatt állott, három telitalálat férőnhelyeket rombolt le. A veszteségek még nem ismeretesek."
„A tolmeini hídfőben hála Istennek elakadt az olasz áttörés
„és 6 ellenséges támadás visszaveretett. Az arcvonal előtt számtalan
„ellenséges hulla hever."
„Az orosz arcvonalon Nowo-Georgiewsk vára elesett, 6 táborn o k és 85.000 orosz esett fogságunkba és 700 löveget zsákmányoltunk. Kowno is elesett, itt több mint 400 ágyút zsákmányolj u n k . Brest-Litowskot szorongatjuk. Mit akarnak többet az
„oroszok? . . . "
„Helyzet este 7 órakor. A 20. honvédhadosztálynál az arc vonalra
„és mögöttes terepre erős ellenséges lövegtűz, csatározás. A 17. hadosztálynál ugyanúgy. Fokozott ellenséges tevékenység. Az ellenség
„állásait előbbre tolja és kiépíti, s ez hathatós tüzünk dacára
„szemmel láthatólag halad. A hadosztály tü/.érsóge az ellenséges
„födözékekben a -Q- 111-től nyugatra több telitalálatot ért el."
„Az 59. hadosztálynál nehéz ellenséges lövegtüz változatlan
„állandósággal tart. A 6. hegyidandár szakaszán szintén nehéz ellenséges lövegtüz több telitalálattal. Egy lövésre 10 halottunk és
„12 sebesültünk. A Valloné állandó heves, nehéz ellenséges lövegek
„tüze alatt áll. Saját tüzérség telitalálatot ért el az ellenséges
„födözékekben."
„Az 57. hadosztálynál lassú lövegtüz, különben nyugalom."
„A különböző védelmi szakaszok parancsnokainak minden jelen„téséből az világít főképen ki, hogy az ellenség az előbbi támadási
„taktikájától eltérőleg áttért egy lassú módszeres előtolódásra számos
„műszaki eszközeinek alkalmazása mellett. Az ellenséges tüzérségnek
„rendkívül pontos tüzét számos repülőgép megfigyelése — mely ellen
„aminyomorúságos eszközeinkkel semmiképen sem vagyunk képesek
„védekezni — segíti elő. Folytonosan sürgetem legalább egynéhány
„légijármü elhárító ágyú kiutalását, hiszen csak egy ilyen üteg van
„birtokomban. Sajnos eddig minden kérésem hiábavalónak bizonyult.
„(Op. 990/16. szám.)"
„Nehéz mozsaraim ma több telitalálatot értek el ellenséges
„ütegekben Freifeldnél, Staranzanónál, -Ö- 89-en és a -Q- 143-as
„romnál. Megfigyelőm jelenti, hogy a két utóbbi üteg megsemmisült,
„kerekeket, csöveket, törmeléket, emberi testeket s rongyokat láttak
„a légbe repülni. Az életben maradt személyzetet egy házba látták

„húzódni, melyet a következő lövés semmisített meg. Alig menekülh e t e t t meg valaki."
„A jelentések szerint az ellenségnek sikerült az északi részen,
„tehát jobbszárnyamon, kedvező helyeken arcvonalamat 70 lépésig
„megközelíteni. A mi hadosztálytüzérségünk kénytelen az itteni
„küzdelmekre aránylag igen szűken kimért lőszerét az ellenséges
„támadások elhárítására főképen fönntartani és így az ellenség lassú
„előtolódását nem képesek megakadályozni lőszerhiány miatt, mely
„amúgy a támadáskor előállana. A támadó ellenséget azonban fölállított ütegeink a leghathatósabb oldalozó ós kereszttűz alá véve
„az eddigi tapasztalatok szerint nagyszerűen össze tudják törni.
„A 2. Isonzo csatában tapasztaltak szerint csinálták meg mostani folál„lításukat. így ellenséges csoportosulásokat is agyon tudunk verni."
Augusztus 21.
„Ma éjjel erős zivatar volt. Annak tartama alatt heves lövegf ü z e t láttam és hallottam. Egy 17-es honvéd halottnak teteti magát
„az állásban, hol az ellenség által meglepetett, csak az éj beálltával
„ngrik föl, egynéhány olaszt agyonver s a leghevesebb üldöző tűzben
„vígan, nevetve bevonul századához. Egy másik honvéd, kit egy
„nagyon nehéz föladatra küldtek ki, midőn induláskor figyelmezteti
„parancsnoka, hogy életére vigyázzon, azt feleli: ,Az Úristen hatalmasabb mint a Digó.'"
„Le Beau fontos üzenettel bejelenti érkezését. Minthogy már
„tegnap itt volt, sejtem küldetésének célját és ez nagyon aggaszt
„s nyugtalanít engem."
„Események reggeli 6 óráig. A 20. honvédhadosztálynál fölvál„tások, csekély ellenséges löveg és csatártűz, az ellenség erődítésein
„a legnagyobb hévvel dolgozik."
„17. hadosztály. Bátorffy-szakasznak balszárnya egy ellenséges
„támadást vert vissza, különben csak csatár és lövegtüz."
„59. hadosztály. A 9. hegyidandárt a 18. váltotta föl, különben
„nincs semmi újság."
„Az 57. hadosztálynál nincs változás."
„Le Beau tábornok Eisner-Bubna szabadsága végett jött, ki
„14 napért folyamodott és én pillanatnyi kimerültsége miatt a
„legmelegebben pártoltam. Azt kérdi, hogy ellentétek voltak-e
„köztünk? . . . Nem! . En csak azt akarom, hogy a legközelebbi

„csatában megint teljes tetterővel álljon mellettem és ezt csak úgy
„érhetem el, hogyha megkapja 14 napi szabadságát. Ez az egyedüli
„ok. Azután még soká beszélgettünk Boroevicnak esetleges fölmen„téséről, melyet nem tartok valószínűnek, mert ilyen nagy hírre
„szert tett tábornokot, csak nem fogják kicsinyes piszkálódások miatt
„elbocsátani. Ezt kizártnak tartom."
„Események délután 2 óráig. A 20. honvédhadosztálynál nehéz
„ellenséges lövegtűz; 17-es honvédeknél gyalogsági tűzharc is.
„Az ellenség a San Martino-i műút mentén előnyomult, de aknákkal
„ós gyalogsági tűzzel visszakergettetett. Reggeli 5 óra óta a Sdraussina
„melletti hídon át a -Ó- 197 felé előnyomuló ellenséges gyalogságot
„tüzérségünk eredményesen lőtte. Ezen ellenség a délelőtt későbbi
„folyamán a 17. hadosztály egész arcvonalán támadásba ment át. Dél„után 2 órakor nagyon heves ellenséges lövegtüz a BátorfFy-szakasznak
„balszárnya és a 34. gyalogdandár ellen. Főképen a 61. ezred bal„szárnyzászlóaljánál súlyos veszteségek. Tüzérmegfigyelőm jelenti,
„hogy a -Ó 111 ellen előnyomuló ellenség délelőtt 11 óra 30 perckor,
„a -C- 197 ellen előnyomuló ellenség pedig 1 óra 45 felé kitűnően
„irányított lövegtüziink által megállásra kényszerült. Az eddig badosz„ tálytartalékot képező 2-es bosnyák zászlóalj a 96-os zászlóalj által
„fölválttatik. A 12. hegyidandárnak végleg kitűzött elmenetelése a
„mostani események által kétségessé vált. Minden eshetőségre számítva
„az esti sötétség beálltával a 14. hegyidandárt Lokvicára előre
„fogom vonni."
„59. hadosztály. A 18. hegyidandárnak jobbszárnya délelőtt
„10 óra 30 percig az ellenség tábori tüzérségének heves tüze alatt
„állott, az ellenséges aknavetők is erősen lőtték, ekkor egy gyenge
„ellenséges támadást is ;vissza vert."
„ Az 57. hadoszálynál nagyjában nyugalom van. Ellenséges
„gőzhajó- és tutajközlekedés látható Golametto és Bocca di Primero
„között. A tutajokon darucsigákat szállítanak. Egyes vízijármüvek
„úgy látszik aknákat raknak le."
„Esti 7 óráig. Egész délután igen élénk ellenséges tüzérségi
„tűztevékenység egész arcvonalamon, különös hevességgel lövik
„San Martino, Monte San Michele és a Valloné környékét. Este a
„Sdobba vidékéről rendkívüli hevességgel lőttek az ellenséges
„28 cm-es mozsarak Nova Vasra és az ott közelben álló
„30"5 cm-es mozsaramra."

„20. honvédhadosztály. Minden öblű ellenséges lövegtűz. Két,
„a -C- 197 erdejéből előtörő — a 17. honvédgyalogezred balszárnya
„ellen irányuld — ellenséges támadást gyalogsági- és lövegtüzzel
„úgymint aknavetőkkel és kézigránátokkal visszavertek vitéz
„honvédjeim."
„17. hadosztály. A délben jelzett ellenséges támadás Bátorffy
„szakaszán állásainkba hatolt ós csak szívós kézitusában lehetett
„az olaszokat kiverni. A 34. gyalogdandár szakaszán a 46. ezred
„ellen indult ellenséges támadás igen hathatós lövegtüzünkben dél„után 4 órakor állásainktól 400 lépésre megállásra kényszerült."
„59. hadosztály. A 18. hegyidandár szakaszán délután 3 óra
„tájban egy bersaglieri-zászlóalj, melyet erős tartalékok követtek, a
„Monte dei sei Busitól északra álló 26. vadászzászlóaljunk ellen
„támadást indított. 50—60 lépésre állásunk előtt, a mi kitűnően
„ható tüzünk ben a támadás összeomlott. Az ellenség futva húzódott
„vissza. Különben nyugalom van. Délután 5 órától kezdve nehéz
„lövegtüz a Sdobbától Hudi Log—Oppacchiasella vidékére. Boneti is
„erős nehéz ellenséges lövegtüz alatt áll. A hadosztálynak megfigyelő
„állását szintén erősen lövik."
„57. hadosztály. Ellenséges lövegtüz a Sdobba
„Különben semmi újság."

vidékéről.

„Mozsaraim különböző ellenséges ütegekre tüzelnek, melyek
„mind elhallgattak. Egyikben pontosan látták a telitalálatot."
„Az ellenség árkaival már aggasztóan közel jön ; 28-as bombái
„az én 30"5 cm-es mozsaraim közvetlen közelében csapódnak be
„Bonetinél."
A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság értesített, hogy a
12. hegyidandárt Karintiába fogja elszállítani, e célból holnap
menetkészen legyen; továbbá, hogy a 185. gyalogdandárhoz nem
nyúlhatok. 1
Ennek megfelelően elrendeltem, hogy a 20. honvédhadosztály
parancsnoksága az I. országos lövészezredet, mely a 185. gyalogdandár kötelékébe tartozik — és jelenleg nála van beosztva —
Mohorinire küldje. Helyébe a 2. hegyidandár augusztus 23-án a
10l-es zászlóaljat átadja.
E zászlóaljjal és a 4. honvédezreddel Lukachich tábornok a
185. gyalogdandár három menetzászlóalját augusztus 23-án fölváltja.
A 12. hegyidandár ma este Temnicára megy.
1

Lásd az 5. hadseregparancsnokság Op. 1014/3. számát.

A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság fenti rendeletével
hadtestemet két dandárral gyengítette.
Augusztus

22.

„Csúnya hideg bóra fuj, a felhők mélyen lógva végtelen
„sorokban száguldanak. A vihar el-elkapja az ágyúk szakadatlanul
„dübörgő dörgését. Helyenként igen kemény elkeseredett tusa folyik
„s a mindkétoldali veszteségek nagyok."
„Események reggel 6 óráig. A 20. honvédhadosztálynál
„csatározás."
„17. hadosztály. A tegnapi küzdelmekben a 61. gyalogezred
„5. századának kissé előretolt része vagy 180 lépéssel hátraszorítt a t o t t . Az eredeti állások visszavételére előreküldött tartalékszázad
„50 lépésre tudta csak a régi állását megközelíteni. Nagy vesztes é g e k miatt ügy látszik nem tud előbbrejutni, a helyzet ott nincs
„tisztázva. (Op. 992/1. sz.) Ügy vélem, hogy Gelb altábornagy a
„kívánatosnál többet kacsint hátrafelé és egy bizonyos aggályosság
„érezhető, mely az alparancsnokokra is azonnal át szokott ragadni.
„Alaptalanul aggályos vezetés rendesen sokkal több véráldozatba
„kerül, mint a jól megfontolt, céltudatos vezetés. Ennélfogva úgy
„vélem, a leghelyesebben cselekszem, ha Gelb altábornagyot fölkeresem és őszintén, jóakarólag figyelmeztetem, hogy ideje volna
„a nyugállományba való helyeztetésére gondolni. A helyzet a
„17. hadosztálynál különben változatlan."
„Az 59. hadosztálynál gyenge ellenséges lövegtűz, különben
„nyugalom."
„Az 57. hadosztálynál az ellenség munkáinkat zavarandó,
„este 9 órakor rövid tűzcsapást csinált a A 12l-re és azután időközönként a vasúti vonalra tüzelt San Giovanninál. Csekély
„csatártűzön kívül a helyzet változatlan. A 12. hegyidandár éjjel
„Temnicára menetelt, a 14. Lokvicára, az országos lövészezred
„Mohorinire. Megint 500 ember veszteségünk."
„Délután 2 óráig. A 20. honvédhadosztálynál az egész vonalon
.erős ellenséges lövegtüz."
„17. hadosztály. Az egész délelőtt folyamán nehéz ellenséges
„lövegtűz a Bátorffy-szakasz ellen, főképen a jobbszárnyzászlóalj
„ellen. Délben erős és merész eréllyel végrehajtott ellenséges gyalogsági támadás, mely tüzérségünk kiváló közreműködése dacára

„helyenként súlyos, veszteségteljes kézitusára vezetett. Elkeseredett
„dulakodásban visszaverték vitéz csapataim a szívós ellenséget."
„Veszteségeink jelentékenyek. (Op. 992/25. sz.) A 96. ezred
„ezen szakaszon harcbavettetett. Soós ezredes átveszi a szakasz
„vezetését. A 34. dandár szakaszán az ellenség nagy szívóssággal
„mindközelebb tolja magát 46-osaimhoz; a balszárny — 4.'J/IV.
„zászlóalj — időközönként kevéssé hatásos nehéz ellenséges lövegt ü z alatt volt."
„Az 59. hadosztálynál a 18. dandár jobbszárnyzászlóalja —
„31/111. — délelőtt 11 órától kezdve heves ellenséges löveg- és
„aknavetőtűz alatt áll. Déli 12 órakor ezen zászlóalj jobbszárnyát
„megtámadta az ellenség, de visszaveretett. Különben erős lövegtűz
„és helyenként gyalogsági tűz."
„57. hadosztály. Időközönként erős ellenséges lövegtűz
„Medeazza ellen. A Sdobba-üteg nehéz ágyúinak hosszantozó hatása
„a végletekig kínzó és kiállhatatlan."
„Esti 7 óráig. 20. honvédhadosztály. Az ellenséges lövegtüz
„állandóan és változatlan hévvel — helyenként szokatlan erővel —
„tart tovább. A -C- 197-en élénk mozgás látható. A honvédcsapatok
„fölváltására — hogy azok menetalakzataikat besorolhassák — a
„2. hegyidandárhoz tartozó 101-es zászlóalj lett átmenetileg a hadosztálynak alárendelve."
„17. hadosztály. A délelőtt a jobbszakaszban lefolyt elkeseredett harcok után, délután aránylagos nyugalom állott be. A bal„szakaszon a 34. dandárnál az ellenség a 46. ezredet 70 lépésig
„megközelítette. A balszárnyzászlóalj — 43/111. — néhány kisebb
„ellenséges előtörést visszautasított. Az ellenség a -6- 197-re ágyúkat
„vont föl. Magától értetődőleg erre erélyes tüzeléssel felelt tüzérségem."
„Az 59. hadosztálynál a 31/III-as zászlóalj — 18. hegyindandárhoz tartozik — délután erős oldalozó lövegtűz alatt állott
„és erős veszteségeket szenvedett. Különben aránylagos nyugalom."
„Az 57. hadosztálynál ellenséges lövegtüz, különben nyugalom.
„Az ellenséges tüzérség a mai nap folyamán is fokozott tevékenységet mutatott, a nehéz ellenséges mozsarakon kívül — Valisellánál—
„és a Maddalena kápolnánál, a Laguna ütegek a Sdobbánál is
„rendkívül hatékonyan vettek részt a küzdelemben."
„A mi nehéz mozsaraink az ellenséges nehéz mozsarakat

„Valisellánál és Maddalena kápolnánál lőtték, az utóbbinál egy
„telitalálatunkat meg lehetett állapítani. San Lorenzóba, hol erős
„ellenséges csapatok állapíttattak meg 9 bombát küldött egyik
„30'5 cm-es mozsaram. A hatás igen nagynak látszott. A 106-os
„német üteg hatásosan lőtte az ellenséges üteget Pierisnél. (Op.
„992/40.)"
„Fölséges bíborban izzottak a távoli havasok, midőn a nap
„lenyugodott."
„ A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokságtól egy igen meleg
„dicsérő elismerés jött. Talán belátja igazunkat? Op. 16.143. számú
„parancsában azt hangoztatja, hogy Op. 955. számú jelentésemet,
„melyben augusztus 14-én műszaki munkámnak eddigi eredményéről
„beszámoltam, nagy megnyugvással tudomásul vette; úgyszintén
„nagy örömére szolgált augusztus 12-én kelt Op. 982/13. számú
„jelentésem is."
A rendelet továbbá a következőket tartalmazza:
Tudja, hogy katonáim erős akarata a legkeményebb sziklát
is megtöri. Elvárja, hogy az erős akarat nem fog ellanyhulni,
meg van arról győződve, hogy a hadsereg és hadtestparancsnok
erélye mindenkoron meg fogja találni annak módját, hogy a katonák akarata és cselekvőképessége csorbítatlanul megmaradjon a
mostani fokon.
Örömmel fogom — mondja — az említett két parancsnok
kiváló szolgálatát minden alkalommal elismerni, midőn látom, hogy
kitűzött célomat teljes odaadással és vas eréllyel megvalósítani
törekszenek.
Még egyszer leszögezem azt, hogy mit akarok.
1. Állásunkat a Karszt-fennsík párkányán amennyire csak
lehetséges jól kell a védelemre berendezni. A Monte San Michele
A 275 várszerüen erődítendő meg, úgyhogy bevehetetlen legyen.
2. Szorgalmazni kell a 2-ik védelmi állás (Monte San Michele
A 275 — Crni hrib -6- 164 — Debeli vrh -O- 140) megerődítését
(a küzdő csatárok részére sziklákba vájt mély lövészállások, tartalékok
részére kavernák, oldalozó tüzhatásra kavernákban lövegállások
létesítendők).
A 2-ik állást oly erőssé kell tenni, hogy azt az ellenség legnehezebb tüzérségi tüze dacára is kevés veszteséggel biztosan tarthassuk, ha a hadseregparancsnokság az első állás műszaki hiányossága és súlyos veszteségeink következtében kénytelen volna küzdő
csapatait visszavenni.
Hiszem, hogy e célt elérhetjük és el is fogjuk érni, ha a
hadsereg- és hadtestparancsnokság teljes odaadó ügybuzgalommal
és győzniakarással a kitűzött cél szolgálatába áll. (Op. 994/23. sz.)

Augusztus

23.

Adélnyugati hadseregarc vonalparancsnokság Op. 16.143. számú
rendeletét hadosztályparancsnokaimmal (17., 20., 57., 59.) tartalékparancsnokaimmal 2. és 14. hegyidandár) és műszaki csoportparancsnokaimmal (Heinisch alezredes, Navvratil százados, Küchler
őrnagy) közöltem; hozzátéve, hogy midőn a legmagasabb parancsnokság parancsát közhírré teszem, hangsúlyozom, hogy e tekintetben a szükséges intézkedéseket a hadtestparancsnokság már annak
idején kiadta.
Most csakis arra hívom föl az összes parancsnokokat, hogy
érvényesítsék befolyásukat a jelenlegi munkaszorgalom fönntartására.
Az állás berendezésének szakadatlan tökéletesbítése mellett az
ellenséges tüzérség rombolásait éjjel ki kell javítani.
Hogy a nehéz munka fáradalmait kipihenve a dolgozók ereje
fenntartassék, ezek gyakran fölváltandók.
Hogy a munka haladását ellenőrizhessem időről-időre műszaki
helyzetjelentések (vázlatok) szerkesztendők és terjesztendők elő,
ezekben a következő adatok tüntetendők föl:
a) Akadály (hány soros, mily széles, aknák).
b) Harcállás (árokmélység, a mellvéd erőssége, megfigyelő és
gépfegyverfészkek, oldal és hátvédelmi, illetve harántgátak).
c) Összeköttetések, melyek a harcállásba vezetnek, ivóvíztartályok, segélyhelyek, temetők.
d) Tartalékok födött helyei.
e) Parancsnoki álláspontok. (Op. 994/23. sz.)
Összes műszaki századaimat az 1-ső vonalba állítottam, hogy
tökéletesen kiépítsék azt; a 2-ik állásban 30 munkásosztagom
dolgozik.
Mivel csak éjjel lehet dolgozni és a munkásosztagok katonaműszaki tekintetben nincsenek kellőleg kiképezve, igen lassan halad
a munka.
Puskagolyó és srapnelltöltelék ellen biztosító födözékek építe'í-e
különös gondot nem okoz. Nehéz bombák ellen csak sziklába vésett
kaverna nyújthat védelmet. Ennek közvetlenül a lövészárok mögött
kell lennie és azzal futóároknak kell összekötnie; úgyhogy a megfigyelő első hívására, jelére a kavernában levő csatárok gyorsan
elfoglalják a küzdelmi vonalat s onnét tüzükkel az ellenséges
rohamot visszaverhessék.
A 2-ik állás már úgy épül, de hónapok múlva fog csak
elkészülni. (Op. 990/35. sz.)
„Ma egy esztendeje volt Sabácon a csapatokkal telezsúfolt
„város lövetése; a nehéz lövegtűz alatt álló Száva hadihídon való
„visszavonulás! Sötét szomorú emlékek!"
„Ezekre gondolva önkéntelenül a ,haláldomb'-ra terelődik

„emlékezetem, a -6- 197-re a Monte San Michele nyugati lejtőjén.
„Az a csúcsos kúp Gradiscával szemben, hol még ma is minden
„tele van a gránátok által megőrölt hullákkal és a ,halottak fala'
„Polazzónál, hol egy kilométernél jőval hosszabb darabon a fal
-„mentén, magasabb garmadákban hevernek a hullák, mint a falnak
„magassága, és a fallal együtt a tömör sziklába betapostatnak a
^gránátve rés által. Bizony itt még sokkal szörnyűségesebb, mint bárhol
„a többi harctereken; mert ott az új és szokatlan benyomások, —
„melyeket azóta oly sokszor és oly fokozott borzalmassággal észleltem — hatottak oly rettenetesen s lelketdermesztően. Ott az
„ide-oda hullámzó harc volt; itt pedig a dühöngő, viharkorbácsolta,
„óceánnak óriási hullámverése a mi sziklaszirtünkön. Az én istenáldotta szeretett csapataim sziklaszirtjét verő vihardúlta szökőár."
„Események reggel 6 óráig. 20. honvédhadosztály. Stadler
„ezredes szakaszán nyugalom. A 3-as honvédeket a 4-esek váltották
„föl a menetalakzatok besorolása végett. Weeber ezredes szakaszán
„a helyzet változatlan, csak csatártűz. (Op. 993/1. sz.)"
„A 17. hadosztálynál egész éjjel csatártüz, különben nincs
„változás. A 33. gyalogdandár szakaszán a tegnapelőtt elvesztett
„50 lépés szélességű előretolt árokrésznek ellentámadással való
„visszaszerzésétől eltekintettek, mert ez igen sok vérbe kerülne ós
„maga az előretolt kis támpont nem bír nagyobb jelentőséggel.
„Mindig ugyanazt a hibát követjük el, hogy nem dobjuk ki azonnal
„a betörés után az ellenséget, hanem időt engedünk neki, a mi
„hosszas előkészületeinkkel, hogy erősen befészkelje magát. Egy
„azonnali ellenlökés majd mindig meghozza a várt eredményt. Ha
„azonban nem csináljuk ezen ellentámadást azonnal a betörés után
„és az ellenségnek ideje van — ha még olyan kevés is —
„újonnan elfoglalt állásának berendezésére; akkor annak visszaszerzése már a legalaposabb tüzérségi előkészítésre szorul . . .
„Állásaink különben változatlanul kezünkben vannak. A 43/111.
„zászlóalj reggel felé egy gyengébb támadást vert vissza. A többi
„hadosztálynál — csatártűztől eltekintve — nyugalom van."
„A 33. gyalogdandár szakaszán délelőtt 10 és 11 óra között
„egy ellenséges zászlóaljnak előtörése, az ellenségnek jelentékeny
„veszteségei mellett visszaveretett. Az ellenségnél eltolások voltak
„észlelhetők északkeleti irányban, tüzérségünk ezekre tüzelt és
„nagy hatást ért el. A 34. dandár szakaszán nyugalom. Az ellenJózsef főherceg: A világháborúd II.
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„ségnek reggel jelzett támadása a 43/111. zászlóalj ellen, a támadóra,
„nézve igen nagy veszteséggel járt. A zászlóalj jobbszárnya előtt
„40 olasz hulla fekszik és több mint 40 súlyosan sebesültet hoztunk
„be. A veszteségek megállapítása a balszárny előtt nem lehetséges,,
„mert kőkupacok elfödik a kilátást az előterepre."
„Az 59. hadosztálynál csak csekély csatározások."
„Az 57. hadosztálynál nyugalom."
„Saját szemeimmel láttam, amint az ellenség óriási nehéz
„ágyút vitt állásba Golamettónál."
„Délután vitézségi érmekkel ékítettem föl a hős 60/11. zászlónaljat Segeti és Lokvica között. Segetin megszemléltem az épülő
„tábort, az erők hiánya miatt az építkezés csak lassan halad. Innét
„megfigyelőállásomra megyek és a kemény tusát látom a <|> 197-en.
„Látom az ellenséges tüzérségnek nagyon heves és csúnyán puszt í t ó tüzét a Monte SanMichelén és San Martinón, mega-Q- 197-nek
„lejtőjén."
„Események esti 7 óráig. A 20. honvédhadosztályt nagyon
„hevesen lövik."
„17. hadosztály. 33. dandár kora délutántól fogva nagyon
„erős ellenséges lövegtűz alatt áll, az ellenségnél az arcvonal
„mögött erős mozgás és nagy csoportok gyülekezése látható állandóan. A 34. dandárnál erős, de eredménytelen ellenséges lövegtüz.
„az arcvonal mögötti terepre. Különben a helyzet változatlan.
„Délután 6 és 7 óra között az ellenséges gránátoknak egész soroz a t á t látom a mi födözékeinkbe becsapódni, tűz is keletkezik
„a 61. ezred tartalékának födözékében és több igen erős szúró„ lángot, meg kisebb robbanásokat látok. Úgy látszik, hogy a födözékekben lőszer volt elrejtve. Gyalogsági küzdelmet is látok
„San Martino és a -Ö- lit7 között a falutól nyugatra, födözékeink„ben. Nagy hevességgel veri az ellenséges tüzérség San Martino
„rommá roskadt templomát s a szegény szederfának lombját a
„gránátok lángjai perzselik s vastag füstjük aszalja. Szegény fa,,
„mely híven megosztja vitézeim keserves sorsát."
„59. hadosztály. Délután 4 és 5 óra között élénk ellenségei
„gránáttűz a 18. dandár jobbszárnya ellen s a hadosztályparancs„nokságra. Csekély eredmény. A 15. és 26. vadászzászlóalj jelenti,
„hogy körülbelül 1000 lépésre a Monte dei sei Busitól északra az
„ellenséges raj vonalban egy fehér lobogó van kitűzve. Úgy az

„ellenséges, mint a saját tüzérség erőteljesen lövi ezt a helyet.
„A 6. hegyidandárnál változatlan a helyzet."
„57. hadosztály. A lövegtűztől eltekintve nyugalom."
„Megérkezett: A 3/II-es nehéz tarackütegosztály, ezt a
„20. honvédhadosztályhoz utalom a rubbiai oldalozó ütegcsoporthoz;
„azután a 2. számú 10-4 cm ágyúsüteg, melyet St. Andrära küldök."
„Ma általában véve valamivel enyhébb volt az ellenséges
„lövegtűz. Délután erős nehéz tüz alatt állott a 17. hadosztálynak
„jobbszárnya és a -C- 111 körüli terep; Medeazza, Duino a Sdobba„ütegek tüze alatt volt. Délelőtt 11 órakor a mi újonnan fölállított
„15 és 12 cm-es hajóágyúink — melyek Duino parkjában vannak —
„megkezdték a tüzelést a Sdobba-könyöknél levő ellenséges lövegcsoportra. A második lövés után elhallgattak az olasz lövegek.
„A 12 cm-esek, miután 3 lövésük vak maradt, tüzüket beszüntették.
„Délután 1 óra 30 perckor három más ellenséges üteg kezdte meg
„tüzelését a Sdobbánál, a mi 15 cm-es ágyúink ellen és 90 nehéz
„gránátot lőttek oda. Ütegünk 6 lövéssel egyik ellenséges üteget,
„az 1/14-es német üteg egynéhány össztűzzel egy másikat hallgattatott el. Ezután tökéletesen elnémult a tüz. Délután 4 órakor
„a 15 cm ágyúsütegem az ellenséges üteget romhalmazzá lövi, míg
„a mi ütegünknél csak 2 ember sebesült meg, kik tekintettel
„sérülésük könnyű voltára, kint kívántak maradni lövegeiknél.
„(Op. 993/21. sz.)"
Augusztus

24.

„Bóra, vihar és tökéletes nyugalom."
„Események reggel 6 óráig. 20. honvédhadosztály. Stadler„szakaszon ellenséges lövegtüz, rajtaütések; különben nyugalom.
„Weeber-szakaszon a szélsőbalszárnyon három ellenséges támadást
„— melyek erélyes lendülettel mindannyiszor födözékeinkig jutottak —
„visszautasítottunk. Másként csak szakadatlan csatározás. Az l-es
„honvédeket a 101-es zászlóalj váltotta föl."
„17. hadosztály. A nehéz ellenséges lövegtűz tegnap délután a
„33. dandárnál födözékeink nagyrészét elpusztította. Állásainkba
„betörni akaró két szakaszt tegnap este az ő veszteségeik mellett
„elkergettünk . . . Egész éjjel állandó csatározás. Az összelőtt födö„zékek nagyrészt újra rendbehozattak. A 34. dandárnál csatározáson
„kívül nem fordult elő semmi."

„Az 59. hadosztálynál este 8 órakor két lendületes erős ellens é g e s támadás kemény küzdelemben visszaveretett, ezenkívül csak
„gyenge csatártűz."
„57. hadosztály. Este 7 és 8 óra között az ellenség a
„ A 121-re és Pietra rossara tüzelt. A mi tüzérségünk ellenséges
„osztagokat arra kényszerített, hogy a A 121-től nyugatra eső
„állásaikat futva elhagyják; különben nyugalom. (Op. 994/1. sz.)"
„Délután 2 óráig: 20. honvédhadosztály. Helyenként nagyon erős,
„másutt gyenge lövegtűz."
„17. hadosztály. Helyenként nagyon erős, minden öblű lövegtűz,
„mely sajnos igen nagy veszteségeket és károkat okoz. Csak a
„34. dandárnál van nyugalom."
„59. hadosztály. A 26. vadászzászlóaljjal szemben állott ber„saglieri-k sorgyalogság által válttattak föl. A Monte Cosichon
„álló tüzérségem az ellenséges gyalogságot állásainak elhagyására
„kényszerítette."
„Kocsin Devetakira megyek, hol a 17. honvédgyalogezredet
„meglátogatom. Ezek Brestovec A 209 magaslattól délre a hor„paszban pihennek. 'Az én hűséges földijeim nagy lelkesedéssel
„fogadnak engem. Sipos alezredesnek gratulálok nagyszerű ezredének
„példátritkítóan hősies kitartásához. Azután a legénység kíván„ságai után érdeklődöm. Néhányan sürgősen kérnek szabadságot
„8—10 napra, mert a háború kezdete óta szakadatlanul a harct é r e n vannak és egy napra sem voltak 1914 augusztusa óta otthon.
„Megparancsolom Sipos alezredesnek, hogy akik megérdemlik és
„szükségelik, 14 napig terjedő szabadságot kapjanak, természetesen
„annyian mehetnek egyszerre, amennyit a létszám megenged
„a nélkül, hogy a harckészség szenvedne. Felelőssé teszem őt azért,
„hogy egy bizonyos időn belül az összes jó magaviseletű emberek
„szabadságot élvezzenek, de e mellett a csapat harcértéke sem
„szenvedjen. Az embereknek pedig ígéretét veszem — amit nagy
„lelkesedéssel meg is adnak — hogy pontosan be fognak újra
„vonulni és megmondom nekik, hogy föltétlenül bízom bennük
„és határozottan tudom, hogy ők lehetővé fogják • tenni nekem,
„hogy ezen intézkedésemet érvényben tarthassam. Ezenkívül még
„több kérést adnak elő hozzátartozóikra vonatkozólag, jogos ké„rések, melyeket hü embereimnek örömest megteszek."
„Midőn a Vallonén újból áthajtva a dupla útpatkón haladunk

„Lokvica felé föl, úgy látszik, hogy az ellenséges megfigyelő meg„ látott bennünket és egy srapnell- meg gránátzáport küld kocsimra
„A kocsis a lovak közé vág és vágtában fölhajt, miközben sapk á m a t egy srapnellgolyó lecsapta tejemről és az az úton tova
„gurult. Megállítom kocsimat, midőn egy arramenő bakám fölnemelve azt, nagyratágult szemekkel átnyújtja nekem s azt
„mondja: ,a slapnerr gojó ütötte le!'"
„Megfigyelőállásomra sietek és délután 3 órakor egy ellens é g e s támadást figyelek meg a -Ó- 197 magaslaton. Az ellenség
„az erdőcskéből és a horpaszból a -Ó- 197 és A 275 között jelent é k e n y erőkkel támadja állásunkat a San Martino és a -Ó- 197
„között és mindannak dacára, hogy löveg, géppuska és gyalogs á g i füzünkben igen nagy veszteségeket szenved — látom az
„olaszoknak előretörő csoportjait összeomlani és vérben fetrengve
„vergődni — mégis kézitusára kerül a sor, mely vad, véres dulakodó
„tolongásban dől el és az olaszok szörnyen pusztító, üldöző tűs ü n k b e n a -6- 197 erdejébe visszafutva óriási veszteségeket szentednek."
„Események délután 6 óráig. 20. honvédhadosztály. Nehéz,
„időnként nagyon heves ellenséges lövegtűz az egész vonalon.
„Délután 3 órakor a balszárny egy támadást vert vissza, mely
„egyidejűleg a 33. gyalogdandár jobbszárnya ellen is irányult.
„Ez az, amit magam is láttam."
„A 17. hadosztály területén végrehajtott támadás néhol igen
„közel jutott vonalainkhoz, de mindenütt részben kézitusában
„visszautasíttatott. A 33. dandárnak jobbszárnya nagyon súlyosan
„szenvedett, délig a lövegtüz egyedül több mint 100 emberünkbe
„került. Különben csak lövegtüz. (Op. 994/9. szám.)"
„Az 59. hadosztálynál csatár és lövegtűz."
„Az 57. hadosztálynál nagyon érzékeny erős lövegtüz."
„Egy parancsot adtam ki, mely elrendeli, hogy pihenő csap a t a i m részére táborok, tartalékaim részére minden lövegtűz ellen
„biztosított férőhelyek építendők. Azt akarom, hogy a télen mind e n k i , aki nincs épen küzdelemben, fűtött, a körülményekhez
„képest kényelmes helyiségben pihenhessen. Eddig teljesen rendSzertelenül egyes barakok épültek. Mátólfogva az én vezetésem
„alatt több tábor fog épülni, mindegyik legalábbis 5.000 ember
„részére. Már idejövetelemkor elrendeltem a vízvezetékek építését,

„ezek az összes az én kerületembe tartozó falvakat, táborokat,
„tartalékállásokat ós a szélső lövészárkokat is hívatva lesznek friss
„vízzel ellátni. Az állások — a Doberdo-tónak igen bővizű forgásait kihasználandó — motoros szivattyúkkal lesznek ellátva.
„Mindez ma még csak épülőfélben van. A Vallonótól keletre fekvő
„karszt-fennsík összes falvainak most épülő eisternáiba Duttouljéből
„szivattyúzzák föl a naponta 5 tankvonattal messziről hozott vizet.
„Ez addig lesz így, míg a Haidenschaf t-i bő forrásokból föl tudom,
„nagyszabású vízmüvek révén a Karszt-fennsíkra vezetni az itt
„teljesen hiányzó vizet. A vízvezeték, ha nem jön semmi közbe,
„jövő hó elején működésbe fog lépni."
„Este 7 óra 30 perckor automobilon Triestbe jöttem, hogy
„feleségemet várjam, ki rövid kis látogatásra jön hozzám. Fényes
„holdvilág van, az árnyak acélszürkék és minden titokzatos fényben
„ragyog, a tenger ezüstös és tekintetem előtt a nyugati égboltozat
„sápadt csillagzatai között enyészik el a végtelenségben. Mi lámpák
„nélkül haladunk, nem szabad az útat megvilágítani. Majd a sötét,
„kihalt városba gördül gépem, hol csak a hold pillant az utcaSarkok mögül félénken elő és mélységes sötétség nyugszik az
„utcákban. A Staatsbahnhofra megyek, de oda az ellenséges ágyú„ tüzet elkerülendő, nem jön be a vonat s így megpróbálom a
„Südbahnhofra sietni. Rendben van, 30 perc múlva fog ide beérkezni a vonat. Tökéletes a sötétség, itt sincs egy lámpa sem,
„csak a holdnak sugarai próbálnak gyenge világot vetni a kormos
„üvegtetőn keresztül. A szél rázza a csörömpölő üveglemezeket.
„Egy macska lelapulva osonik el mellettem ki a pályatestre s
„látom hátát, amint futva menekül, a hold sugaraiban meg-meg„villanni. Minden oly elhagyatott és sivár, rémes csend nehezedik
„a rettegésbe kábult városra. Végre, mintha berontana, dörömbölve
„gurul be, a talajt is megrázva a most oly szörnyű nagynak
„tetsző fekete monstrum, a mozdony s utána a világtalan vonat.
„Akárcsak megvakult volna minden. Feleségem kiszáll és a sötét
„dacára is egymásra találunk. Meg van hűlve és láza van. A Hotel
„Excelsiorba hajtatunk; Józsi fiam, ki szintén eljött, vele fog
„maradni és én korán reggel Kostanjevicára fogok előre sietni."

Triest, augusztus 25.
„Egész éjjel vihar dúlt! Reggel lázasan hagytam vissza
„feleségemet, midőn 5 órakor Kostanjevicára mentem."
„Események reggel 6 óráig. 20. honvédhadosztály. Ellenséges
„tűzcsapások, gyenge csatártűz, különben nyugalom."
„A 17. hadosztálynál a 33. dandárt a 60/11. és 98. zászlóaljak
„váltották föl. Éjjel csatártűz."
„59. hadosztály. Járőrharcok. Elénk ellenséges lövegtűz,
„főkép Doberdo környékén nagyon heves. Különben nyugalom.
„Tegnapi veszteségeink 15 halott, 76 sebesült, 46 beteg ennél a
„hadosztálynál."
„Délután 2 óráig. 20. honvédhadosztály. Állandó, időközönként
„nagyon heves lövegtüz. Az ellenség csapatait fölváltotta. Bersag„lierik s a 148. ós 156. ezredek vannak megállapítva."
„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon az ellenséges lövegtüz
„födözékeinket megrongálta. Az ellenség -C- 197-re összpontosította
„lövegtüzét és ezért állásait kiürítette. Egyidőben az állásaink mögötti
„terepet is lövegeinek tüze alatt tartja."
„59. hadosztály. Gyenge ellenséges támadások visszaverve,
„erősebb támadás várható. Egy ilyen a Monte dei sei Busin
„lövegtüzünkben összeomlott. Itt szintén kiürítette az ellenség
„állásait. Azt hiszem, tüzérségével nagyon erősen fog bennünket
„lövetni és ezért vonja ki csapatait a veszélyeztetett terepről.
„Különben csak tüzérségi harc."
„Feleségemmel és fiammal meglátogatjuk Lokvicánál a tartalékban levő 17. honvéd- és a 46. közösezredet."
„Esti 7 óráig. A 20. honvédhadosztálynál állandó nehéz
„ellenséges lövegtüz. A mi tüzérségünk egy ellenséges századot
„a Sdraussina—San Martino-i műút melletti erős állásából kikerg e t e t t és teljesen széjjelszórt. Egy káplárom egy kőfalat, mely
„mögött az ellenség mindig gyülekezni szokott, fölrobbantott."
„A 17. hadosztály erős nehéz ellenséges lövegtűz alatt."
„Az 59. hadosztálynál a délelőtt megkezdett erős ellenséges tá„ madás, amint később megállapíttatott, helyenként drótakadályainkon
„is áthatolt, de rövid heves küzdelem után az egész vonalon vissza„ veretett s az ellenség igen jelentékeny veszteségeket szenvedett.
„Különben is helyenként nagyon hevesen lő az olasz tüzérség.
„A 26-os vadászoknál egy mozgó ellenséges páncéltorony jelenik

„meg gépfegyverekkel. Nehéz aknavetőm azonnal tűz alá veszi.
„Különben mindenütt nehéz ellenséges lövegtüz."
„Az 57. hadosztálynál a leghevesebb nehéz ellenséges lövegtüz.""
„Rosszul lehet látni, mert párás és ködös a lég."
Augusztus

23.

„Reggel 6 óráig. A 20. honvédhadosztálynál néhány heves löveg„tüzcsapástól eltekintve csekély csatártűz, különben nyugalom.
„Reggel 5 órakor tüzérségem az erdőt a -Ó- 197-en gránátjaival
„lángbaborította. Azóta az ellenségnek nehéz tüzérsége San Martinót
„és Crncit lövi."
„17. hadosztály. A 34. dandárt a 14. hegyidandárnak részei
„fölváltották. Reggel 7 órakor erős ellenséges tűzcsapás. Reggel
„5 óra 30 perckor a jobbszárny előtt az ellenség a mi heves löveg„füzünkben az erdőig visszament. (Op. 996/1. sz.)"
„Az 59. hadosztály több ellentámadási kísérletet a Monte
„dei sei Busin gyalogsági és tüzérségi tűzzel csírájában elfojtott."
„Az 57. hadosztálynál nyugalom."
„Báró Hazai Samu honvédelmi miniszter Belicska ezredessel
„meglátogatott engem. Együtt mérlegeljük a magyaroknak igazán
„óriási teljesítményeit, melyekhez hasonlókat egy nemzet sem mutatott
„föl és hogy mit fog mindezek után a jövő a magyarnak hozni ? . .
„Én nekik a teljes függetlenséget szeretném kivívni a tiszta ,per„sonal unió'-val. És mégis félős, kínzó kételyek gyötrik lelkemet,
„mert a diadalittas Ausztriában mindig nagyobb mértékben fej„lődik a centralisztikus irányzat, mely a mi tábornoki karunkban,
„főképen Hötzendorfi Conradban és a főhercegi karban csírázik."
„Megbeszélem Hazaival, hogy Magyarország — melynek népe,
„ha ezt a háborút egyáltalán megnyerhetjük, amiben mind a ketten
„kételkedünk — a monarchiában legalább is egyenrangú fél kell,
„hogy legyen, egy önálló államnak minden jogaival, intézményeivel,
„berendezéseivel fölruházva. Megbeszéljük, hogy föltétlen kötelesség
„— és ezt Hazai 0 Felségének be fogja jelenteni — minden mutatk o z ó illetőleg található békelehetőséget, mely elfogadható létföl„tételeket biztosít hazánknak, megragadni és a békét megkötni s„azután az újraépítést alapjából megkezdeni. Hazai azt mondja,
„hogy ezt ő már ajánlotta és ezen meggyőződéstől nem térhet el.
„Én csak megerősítem őt ebben. Magától értetődik, hogyha erre

„nincs meg a lehetőség, akkor törekednünk kell a háborút úgy
„viselni, hogy nagyon soká ki tudjunk tartani. Tehát temérdek
„tüzérséggel, temérdek lőszert, minden harceszközt meg kell kap„nunk, hogy az embert, a küzdő vitézt mindjobban kikapcsolhassuk
„és így a veszteségeket emberben az elérhető legkisebbre csökkent„hessük, mert különben úgy, ahogy az itt megy, el kell, hogy
„vérezzünk. Óriási veszteségeink vannak, mert az ellenséghez képest
„igen kevés tüzérségünk van és mindenben hiányt szenvedünk, míg
„az ellenségnek búsásan van mindene. Hazai mondja csak meg
„odafönt; ,Igy nem mehet ez tovább! Kell, hogy minden kizárólag
„azon célra egyesüljön, hogy az arcvonal megkapjon mindent, amit
„követel; különben el fogjuk veszíteni a háborút a nélkül, hogy
„hős csapatainkat megverték volna, mert ezek minden dicséreten
„fölül állanak'. Megígéri, hogy erről Ö Felségének jelentést fog
„tenni. De mit használ az, ha mindezt egy szegény kis hadtestparancsnok jelenti . . . Ezért kértem Hazait, hogy menjen Ö Fel„ ségéhez ezen jelentéssel. Ö Felsége, az én lovagias jó Uram soha„sem fogja senkivel sem közölni, hogy ezeket én üzentem neki.
„Ismerem bámulatosan nemes jellemét. Ha hibáztam, úgy magához
„fog rendelni és megmondja nézetét, de tudom, hogy nem fogja
„kötelességszerű nyíltságomat megróni."
„Események délután 2 óráig. 20. honvédhadosztály. Az állásokon szakadatlan nehéz ellenséges lövegtűz. Saját szakasztüzérség
„délelőtti 10 óráig az ellenségnek alagútszerü erődítéseit a Sdraussina—San Martino-i műút mentén megsemmisítette. Az ezen födö„zékekből kettősrendekben távozó olaszokat — körülbelül 300-an
„voltak — gyalogságunk és tüzérségünk lőtte s igen nagy veszteségeket okozott nekik. (Op. 996/20. sz.)"
„A 17. hadosztálynál újra rendbehozattak a mi összelőtt födö„zékeink. Egyes nehéz gránátok."
„A többi hadosztályoknál időközönként heves ellenséges lövegt ü z és csatározás."
„Feleségemmel, fiammal, Hazaival, Belicskával s Libitssel
„Lokvica környékén meglátogatjuk pihenő csapataimat, a feleségem
„szeretetadományokat osztogat széjjel közöttük. Néhány nehéz
„gránát jön suhogva s pár 100 lépésre tőlünk robbanik."
„Este 7 óráig. A 20. honvédhadosztálynál minden öblű ellens é g e s lövegtűz. Egy ellenséges repülőt lelőtt tüzérségem."

„17. hadosztály. Ellenséges osztagok megkísérelték a középen
„magukat előretolni, gyalogsági és tüzérségi tűzzel elkergettettek.
„A mi tüzérségünk az ellenséget arra kényszerítette, hogy egyes
„födözékeit a balszárny előtti szakaszon kiürítse."
„Az 59. hadosztálynál ellenséges löveg- és esatártűz. Az ellenség
„tüzérsége a Selztől keletre a -Ó- 70-nél levő erdőt fölgyújtotta
„és ezidőszerint nem lehet az ellenséges lövegtüz miatt oltani."
„Az 57. hadosztály helyzete változatlan."
„Az ellenséges lövegtüz egész nap egyenletesen tartott. 4 és
„6 óra között különösen heves volt. A megfigyelés a sűrű pára
„miatt nagyon nehéz volt. Nehéz mozsaraink 3 nehéz ellenséges
„lövegre tüzeltek a -Q- 96 Monte Fortintól északra s egyiket összet ö r t é k . A 28-as mozsár Valisellánál elhallgatott. (Op. 996/31. sz.)"
Karintiából a 43. ezred I-ső zászlóalja ma Prvaéina-ra érkezett,
Lipára menetel. A következő zászlóalj megérkezése augusztus 28-ra
van jelezve. (Op. 996/21. sz.)
Augusztus

27.

„Éjjel egész arcvonalamon váltakozó erős lövegtűz és csatározás, különben semmi újság."
„Feleségemmel, fiammal a Segeti táborba lovagolunk, hol a
„cserjés-dolinákban táborozik az 1. honvédgyalogezred; századonk é n t meglátogatjuk derék vitézeimet, kik oly kiválóakat teljesítettek."
„Események délután 2 óráig. 20. honvédhadosztály. Váltak o z ó lövegtűz, mely néha elég erős. A mi tüzérségünk ez ellens é g e s gyalogságot arra kényszerítette, hogy a -Ó- 197-en állásait
„kiürítse."
„17. hadosztály. A balszárny előtt az ellenséges gyalogság
„előredolgozza magát. Csatározás."
„59. hadosztály. Az egész arcvonalon csatározás és hatástalan
„ellenséges lövegtűz."
„57. hadosztály. Nyugalom. A Lisert-mocsár ezidőszerint több
„helyen jól járható."
„Délután feleségemmel Skrbina, Suta, Comen és Gorjansko-i
„kórházakban voltunk. Rettenetesen sok nyomort és kínt láttunk.
„Feleségemet egy sebe-ült zsidó kérdé, hogy kell-e valamit fizetnie

„a most általam neki adományozott kisezüst vitézségi éremért,
„mert akkor visszaadná, akkor nem kell neki."
„Események este 7 óráig. 20. honvédhadosztály. A Weeber„szakaszon lassú lövegtüz, főkép San Martino ellen, különben
„nyugalom."
17. hadosztály. A
111-től északra eső szakaszon teljesen
„hatástalan minden öblű ellenséges lövegtüz, szintúgy Devetaki—
„Paljkisöe—Marcottini környékére. Saját tüzérségünk a balszárny
„előtt az ellenséges vonalakat lőtte nagy hatással.
„Az 59. hadosztálynál lövegtüz."
„57. hadosztály. Duinót és a -Ó- 61-et az ellenséges Sdobba„ütegek nagy hevességgel lövik, de eddig nincs hatásuk."
„Duinótól közvetlen keletre 14 nehéz (30"5 cm-es) gránát
„csapódott be; semmi kárt nem tett. (Op. 997/15. sz.)"
„A sűrű pára miatt a látkör igen korlátolt, alig lehet valamit
„látni. A harctevékenység a mult napokhoz képest nagyon lanyh u l t . A Laguna-ütegeket elhallgattattuk. Ma megint megjelent a
„menetelő teknősbéka alakú olasz páncélszörny arcvonalunk előtt,
„tűzzel elkergettetett."
Augusztus

28.

„Derék 43. karánsebesi ezredem lépcsőnként a karintiai
„hegyekből idejött. Az egész itt van. Egyelőre Prvacináról Lipára
„rendeltem."
„Reggeli 4 óra óta erős lövegtüzet észlelek. Szeretett feleségemet a vasútra viszem és nehéz szívvel búcsúzok tőle, s azután
„Kostanjevica-ra visszasietek."
„Események reggel 6 óráig. 20. honvédhadosztály. Reggel
„5 óra óta tüzérségi- és gyalogsági tűzcsapások a Weeber-szakasz
„ellen. 5 óra 50 perckor a szakasz balszárnya elleni ellenséges
„támadás visszaverve. 5 óra 45 perc óta a Monte San Michele a
„leghevesebb lövegtűz alatt áll."
„A 17. hadosztálynál egész éjjel nehéz ellenséges lövegtűz és
„csatározás. Éjféli 12 óra 30 perctől reggel 5 óráig a jobbszárnyon
„tüzérségünk kitűnő közreműködésével több ellenséges előtörés
„megállíttatott. A 46/I-es zászlóalj Marcottinitól nyugatra mint
„hadosztálytartalék, egy 43-as zászlóalj által fölválttatott."
„Az 59. hadosztálynál csatártűz, később nyugalom."

„Az 57. hadosztálynál folyamatban vannak a föl váltások."
„Délután 2 óráig. 20. honvédhadosztály. Stadler-szakasz
„reggel 5 órától 9 óráig nagyon élénk ellenséges lövegtüz alatt,
„azóta nyugalom."
„A Weeber-szakaszon 7 óra 30 percig az ellenség négyszer
„rohamozta meg a 47-es menetzászlóaljnak állásait és többhelvütt
„behatolt. Mindenütt az ő nagyon jelentős veszteségei mellett vissza„ veretett. Állásaink kivétel nélkül mindenütt szilárdan kezünkben
„vannak. A 47-es menetzászlóalj előtt több mint 200 halott olasz
„fekszik. Saját veszteségeink ezen zászlóaljnál 17 sebesült. Olasz
„részről a 111. és 156. ezredek rohamoztak. Az ellenséges támadások
„visszaverése után délelőtt 9 óráig az egész vonalon élénk ellens é g e s lövegtüz volt, mely lassacskán lelohadt. (Op. 998/5. sz.)"
„A 17. hadosztálynál az ellenség ismételten megkísérelte az állás
„jobbszárnya ellen magát előredolgozni, amit azonban a mi tüzünk
„meghiúsított. A középső szakasz ellen időközönként ellenséges
„lövegtüz. Nehéz ütegek is tüzelnek oda, különben csak csatárt űz.
„(Op. 998/20. sz.)"
„59. hadosztály. Az ellenséges tüzérség hatástalanul lőtte a
„18. hegyidandár tartalékállásait. Különben nyugalom.*
„Az 57. hadosztálynál lövegtűz."
„Cadorna hivatalos jelentésében azt mondja, hogy mi a
„Sdraussina—San Martino-i műút melletti erdőcskét megtámadtuk
„s ott kézitusára került a sor s mi visszaözönlöttünk, míg az
„olaszok csendesen tovább dolgoztak. Ezzel szemben meg van állap í t v a , hogy mi sem előre, sem hátra nem mentünk egy lépést
„sem; az olaszok támadtak és mi visszavertük őket."
„Esti 7 óráig mindjobban fokozódó, végül rendkívül heves
„lövegtűz, főkép a -Ó- 197 és Monte dei sei Busi közötti terül e t e n . Ez szörnyű látvány volt, de hála Istennek aránylag kevés
„veszteségeink vannak."
Augusztus

29.

„Reggel egy ellenséges repülő bombázta lakásomat és elég
„közel robbantak bombái. Egy hadosztályparancsnokságnál bajt is
„okozott, hol több sebesült és halott is van."
„Jelentések reggel 6 órakor. 20. honvédhadosztály: ellenséges
„puskatüz a 17. honvédgyalogezred ellen, különben nyugalom."

„A 20. honvédhadosztály alszakaszából kivont három menet„ zászlóalj, melyek a 185. dandárhoz tartoznak, ma Gorjanskóra-, a
„101-es zászlóalj a 2. hegyidandárhoz elmenetelt. (Op. 999/1. sz.)"
Az alszakaszban most már csakis honvédcsapatok vannak.
„A 17. hadosztálynál éjjel többször heves gyalogsági tűz; kisebb
„ellenséges osztagok közeledési kísérletei ismételten visszaverettek."
„Az 59. hadosztálynál tegnap este 7 óra 30 perckor a
„lövegtüz lassan ellanyhult. A 18. hegyidandár előtt beépített
„mozgó páncéltorony leromboltatott. Este 9 órakor az ellenség a
„Monte dei sei Busit egész szélességében megtámadta, de vissza„ veretett. A 9. hegyidandár hajnalban 1 órakor a 18-at fölváltotta.
„Egész éjjel többnyire erős gyalogsági tűz."
„Az 57. hadosztálynál csend."
„Délután 2 órakor. A 20. honvéd hadosztálynál a 4-es honvédek
„mögött, a régi üres, de mindig újra rendbehozott állásokba erősen
„beletüzel az ellenséges tüzérség. Az 1. honvédgyalogezred ellenséges lövegtüz alatt. Korán reggel egy fél ellenséges század a
„17-es honvédek balszárnya ellen akart előnyomulni, de tűzzel
„elkergettetett és 11 halottat hagyott akadályainkban vissza.
„A szakasztüzérség ellenséges osztagokat a -Ó- 197 erdőszegé„lyen levő állásaik azonnali elhagyására kényszerített. Különben
„mindenütt, egyes ágyúlövések kivételével, nyugalom."
„Este 7 óráig. 20. honvédhadosztálynál helyenként ellenséges
„lövegtüz."
„A 17. hadosztály jobbszárnya előtt az ellenséges állásokban
„a legélénkebb tevékenység folyik. A balszárny állandó nehéz ellenséges tűz alatt, az egész arcvonalon csatártűz."
„59. hadosztály. Heves ellenséges lövegtüz."
„57. hadosztály. Ellenséges lövegtűz."
„Repülőink jelentik: Grado kikötője tengeralattjárók elleni
„hálókkal elzárva. A sűrű légköri homály miatt nehéz tüzérségem
„nem tud lőni."
„A 3l-es zászlóalj az olaszokat rohamra engedte és csak
„midőn már állásukban voltak, vetették magukat rájuk és kövekkel
„és puskaaggyal verték agyon őket. Egyik vitézem így eltörte
„puskáját, egy olasz puskát vett, de ehhez nem lévén lőszere,
„átkúszott az ellenséghez, két olaszt agyonvert ós lőszerüket áthozta
S így tüzelt azután."

Augusztus 30.
.Események reggel 6 óráig. A 20. honvédhadosztálynál
„Stadler ezredes szakaszán ellenséges gyalogsági- ós lövegtüz.
„Weeber ezredes szakaszán időközönkénti heves, de meglehetősen
„hatástalan ellenséges nehéz lövegtűz az egész vonalon és a
„tartalékokra. Gyalogsági és aknavető tűz is."
„A 17. hadosztálynál éjjel heves ellenséges lövegtüz, az ellenség
„különböző helyeken közeledni akart, visszakergettetett."
„Az 59. hadosztály a <j> 92 irányból jövő ellenséges támadást
„lövegtűzzel visszautasította; a drótakadályokig jutott járőröket a
„Monte dei sei Busiról elkergette. (Op. 1.000/8. sz.)"
„Az 57. hadosztálynál az éjjel csend volt."
„Délután 2 óráig. A20. honvédhadosztálynál váltakozó élénkségű
„ellenséges lövegtüz. Tüzérségem tüze miatt az ellenség kénytelen
„volt állásait a -Ó- 197-en sietve elhagyni, mire puska- és lövegbűzzel üldöztetett."
„A 17. hadosztálynál az ellenség szorgalmasan épít, a mieink
„pedig kézigránátokkal dobálják őt, különben mindenütt csak
„lövegtűz."
„A súrlódások a,Délnyugati Hadseregarcvonal Parancsnokság' és
„Boroevic között s ezáltal indii'ecte velem is, mindig jobban kiéleződnek és határozottan nagyon ártanak a vezetésnek. Krauss
„altábornagy, Jenő főhercegnek vezérkari főnöke, kinek Wachtel
„alezredes jelent állítólag mindent, a súrlódások okozója. Boroevié
„egy igen jellemző levélben azt írja nekem, hogy a helyzet tarthatatlan . . Érdekességénél fogva a levelet szószerint itt közlöm:"
„DER KOMMANDANT DER 5. ARMEE.
30. August, 1915.

Euere k. u. k. Hoheit!
Durchlauchtigster Prinz und Herr!
Ich war in der letzten Zeit gezwungen verschiedene Befehle
vom Commando der S. W. Front Euerer k. u. k. Hoheit zukommen
zu laßen, die in mir die größten Bedenken hervorriefen. Meine
wiederholten Einwendungen gegen solche Anordnungen wurden als
Mangel an gutem Willen, als Mangel an Gehorsam aufgefaßt, die
Berufung auf die Erfahrung als unzulässig verboten.
Die Monarchie steht — man täusche sich darüber nicht nur
auf zwei Säulen: der Allerhöchsten Dynastie und der Armee. Der
Ruhm und das Verdienst beider müssen mit unzerstörbarem Glanz

aus diesem Kriege hervorgehen, sie müssen ein wahres Heiligtum
für die Völker werden, vor welchem auch der roteste Sozialist und
der verbohrteste Nationalist sich willig beugen. Von diesem
Gesichtspunkte haben wir bisher den Krieg geführt und war es mir
geradezu Bedürfnis, Euerer k. u. b. Hoheit in diesem eine Rolle
anzuweisen, welche den Namen Euerer k. u. k Hoheit zu einem
berühmten, weithin strahlenden machte, wodurch ich auch der
Allerhöchsten Dynastie nützen konnte. Euere k. u. k. Hoheit haben
mein Vertrauen im weitesten Sinn gerechtfertigt.
Aus dem Euerer k. u. k. Hoheit heute zukommenden Befehle
des Commando der S. W. Front werden Euere k. u. k. Hoheit
entnehmen, daß dieses Commando es für notwendig hält, daß bei
künftigen Kämpfen am Plateau von Doberdo das Armeekommando
von einem „Gefechtsstandpunkte" das Gefecht leitet, dessen Bau
ich anordnen werde. Ich weiss nicht, wie man sich das vorstellt,
da ja meine Front vom Krn bis Dalmatien reicht und ich nicht
nur für das Plateau zu sorgen habe, aber ich habe kein Recht
mehr Vorstellungen zu erheben. Euerer k. u. k. Hoheit und meine
Wenigkeit, die wir seit Jahresfrist recht viele Schlachten und
Gefechte geleitet und mit Gottes Hilfe gewonnen haben, müssen
eben umlernen; unsere bisherigen Erfahrungen sind offenbar irrige,
unsere Erfolge sind vorschriftswidrig errungen. Wir hatten praktisch recht, theoretisch unrecht.
Da Se. k. u. k. Hoheit Eh. Eugen allen diesen Dingen
fernsteht und nur Fmlt. Kraus und Obstlt. Wachtel die Väter
dieses Systems sind, habe ich um meine Pensionierung gebeten.
Diese wurde abgelehnt von Marburg aus, worauf ich das Gesuch
erneuerte, weil ich auf keinen Fall mitschuldig werden will an
den unvermeidlichen Folgen dieses Systems. Ich teile all' das
Euerer k. u. k. Hoheit mit, weil ich Wert darauf lege, daß Euere
k. u. k. Hoheit wissen, wie ich denke.
In tiefster Verehrung zeichnet sich Euerer k. u. k. Hoheit
untertänigster
Boroevié G. d. I. m. p."
„Ugyanekkor jön egy Boroevié álláspontját teljesen igazoló
„parancs, melyet Boroevié csak továbbított. Eisner-Bubna haragosan kikel magából és elkezd zúgolódni, mire azt mondom neki:
„ ,Ne veszítse el fejét Eisner. A fagyos nyugalom itt az első föltétele a győzelemnek.' . . . De magam is úgy érzem, hogy így nem
„mehet tovább és még el sem tudom képzelni, hogy mi lesz ennek
„a vége. Boroevié úgy látszik szívósan kitart fölmentése mellett.
„Egy a tény, hogy igazán megszégyenítő parancsok jönnek fölülről,
„melyek végrehajthatatlanok lévén, nem vállalhatjuk ilyesmikért a
„felelősséget. így lerontanak minden tetterőt és önbizalmat. Azt kö-

„vetelik, hogy álláspontjainkat, hadiszállásunkat közvetlen az arcvonalhoz, illetőleg a tűzvonalhoz toljuk el, ,mert szállások fölöslegesek, sziklakavernák elegendők.' . . . Absurdum! Ha közvetlen a
, tűz vonalnál vagyunk, akkor épen csak azt a pontot tekinthetjük át,
„melynél állunk, ha megfelelő távolban vagyunk, úgy többet, talán
„mindent láthatunk; ott dolgozni is tudunk és arra a pontra mehetünk mindig ki, melyet pillanatnyilag a legfontosabbnak ítélünk
„meg. En úgyszólván mindennap az első vonalban vagyok, bizton
„sokkal jobban tájékozva, mintha a sziklakavernában be volnék
„börtönözve. Ezek az urak Marburgban ülnek és fogalmuk sincsen
„arról, hogy mit követelnek. Ha kijönnének velem csak egyszer is
„a tüzvonalba és egy sziklakavernába! Akkor tudnák, hogy mily
„nevetségeset követelnek. A délnyugati hadseregarcvonalparancs„nokság rendelete azon intelmet tartalmazza, hogy a magasabb
„parancsnokságoknak csapataikhoz közelebb kellene lenniök! Kezdetben így is volt. A hadosztályparancsnokságok Cotiöiben, Devetaki„ban, Marcottiniben és a Doberdón székeltek előbb. Igen ám, de az
„ellenséges tüzérség őket onnan egyszerűen kilőtte. Kényszerülve
„voltak törzshadiszállásaikat hátrább helyezni, mert a hadosztályok
„vezetéséhez nemcsak hadműveletek irányítása tartozik, hanem a
„munkával járó közigazgatási .szolgálatnak sokoldalú ágas-bogas
„ellátása is (lőszerügy, egészségügy, élelmezési ügy, műszaki ügy,
„személyi, ellátási, kiegészítési, nyilvántartási stb. ügyek), melyek
„elintézése folytonos ellenséges ágyútűz közepette, vagy földalatti
„üregekben, kavernákban begubózva — teljesen lehetetlen."
„A Vallonétól közvetlen keletre fekvő községek (Oppacchia„sella, Nova Vas, Ferleti, Jamiano) számításba nem jöhetnek, mert
„ezek nap-nap mellett nehéz ellenséges tüzérségi tűz alatt állanak,
„hol nyugodtan dolgozni nem lehet "
„Ha a Vallonéban fekvő nyomorúságos házcsoportokban
„(Devetaki, Vizintini, Paljkisce, Mikoli, Boneti) helyezzük el a
„hadosztályparancsnokságokat, ebből azon hátrány származna, hogy
„a magasabb parancsnokságok nem látnak semmit, mivel lent lévén
„a völgyben a karszt-fennsíkra kitekintésük és áttekintésük nincs.
„Még előbbre tolni a hadosztályparancsnokságokat Vallonétól
„nyugatra fekvő falvakba (Cotiéi, Marcottini, Doberdo) még hátrányosabb volna, mert oktalanul az ellenséges nehéz tüzérség tüzének
„állandóan kitéve, a bekövetkezhető veszteség a vezetést meg-

„béníthatná, eltekintve attól, hogy annyi törzsnek a Karszt-fennsíkon
„való megjelenése és jelenléte — mely az ellenséges repülők elől
„semmiesetre sem maradhatna elrejtve — a Karszt-fennsíkon telepített alszakasztüzérségiink és tüzérségi csoportjaink tűzvezető
„parancsnokságaira is kihívná az amúgy is alig elviselhető ellenséges nehéz tüzérség tüzét."
„Ily értelemben megtettem jelentésemet a délnyugati hadsereg„ arcvonalparancsnokságnak, mely erre azt a választ adta, hogy a
„felsorolt indokaim nem térítették el a parancsában nyilvánított
„nézetétől. (Op. 1.000/35. sz.)"
„Mindezeket hadosztályparancsnokaim tudomására hoztam és
„rájuk bíztam, hogy szűkebb törzsekkel előbbre helyezik-e álláspontjaikat vagy sem, hangsúlyozva azt, hogy a hadtestparancsn o k s á g nem arra fekteti a fősúlyt, hogy a magasabb parancsn o k o k mily messze legyenek hátul, hanem arra, hogy erélyes
„befolyásuk a harc vezetésében minden körülmények között bizt o s í t v a legyen, és hogy úgy a saját csapataik, mint az ellenség
„harchelyzeteiről a valóságnak megfelelően mindig tájékozva legyenek."
„ Sértő volt rám nézve, hogy az említett parancsban a délnyugati
„hadseregarcvonalparancsnokság azon nézetének adott kifejezést,
„hogy a 2-ik Isonzo-csatában azért voltak oly nagy veszteségeink,
„mert egyrészt a vezetés nem állott a helyzet magaslatán, másrészt
„mert idejére nem létesültek kellő mennyiségben fedezékek. (Op.
„985/32. sz.)"
„Igazoló jelentésemben kifejtettem, hogy a hadtestparancsnokság a vezetésben hibát nem követett el, ily vádat csak az
„emelhet, ki a Karszt-fennsíkon urakodó helyzetet nem ismeri.
„A hadtestparancsnokságnak a Karszt-fennsíkon a vezérletnek tört é n t átvételétől a 2-ik Isonzo-csata kezdetéig terjedő idő alatt
„(1915 július 10-től július 18-ig) sem ideje, sem módja (eszköze)
„arra nem volt, hogy a Karszt-fennsík márványkeménységű szik„ Iáiban lövészállásokat és födözékeket vágasson, illetőleg robbanthasson ki. Hiszen ezen jelenséget a hadtestparancsnokság, amint
„Karintiából a Karszt-fennsíkra megérkezett, kötelességszerűen
„azonnal jelentette és saját kezdeményezéséből a helyzet javítására
„minden lehetőt azonnal megtett, illetve erre nézve a munkálatokat
„a legnagyobb eréllyel bevezette. (Op. 985/32. sz.)"
József főherceg: A világháború. II.
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„Lóháton meglátogattam ma a 96. ezredet s épen midőn a,
„naponta lőtt vidéken haladtam át, az olaszok 30'5 cm-es ágyúkkal
„lőttek utamra és vagy 6 ilyen bomba robbant 300—400 lépésre
„tőlem. Derék Mici lovam megállott és elkezdett egész testében
„reszketni. Le kellett szállnom és vezetnem őt. A légnyomás a nagy
„távolság dacára is iszonyú volt s a repeszek hihetetlen üvöltést„vittek véghez, akárcsak egy vadászó kutyafalka. Az utolsó lövés„nem robbant föl, megkerestem s meg is találtam az óriási gránátot,
„melyet kiürítve, örökemlékül elteszek.1 Tovább lovagolva azon
„gondolat nem hágy nekem békét, hogy milyen vége lesz ennek
„a háborúnak ?, ha a vezetésben ilyen súlyos súrlódások vannak s
„ily oktalan piszkálódások. Nálunk elvből mindig a magasabb
„rangúnak kell igazának lennie, még ha ezerszeresen sincs igaza.
„Igazának kell lennie, még ha nagy ügyünknek árt is . . ."
„Helyzet délután 7 óráig. A 20. honvédhadosztálynál váltakozó
„erejű ellenséges lövegtűz. Az ellenséges gyalogság délután 3 órakor
„megkísérelt a 17. honvédgyalogezred balszárnya ellen előnyomulni,
„gyalogsági és géppuskatűzzel elkergettetett. A szakasznak tüzérs é g e eredményesen tüzelt ellenséges födözékekre, ellenséges ütegekben telitalálatokat csinált Villanovánál és két löveget összetört."
„17. hadosztálynál csatározás. A szakasztüzérség szintén ellenséges födözékekre lőtt, a -Ó- 197-en az ellenséges tartalékokat
„széjjelszórta; gépfegyverek, puskák nagyon hathatós tűzzel üldözték őket."
„Az 59. hadosztálynál csatártűz és ellenséges lövegtűz."
„57. hadosztály. Az ellenséges tüzérség szokatlan hevességgel lő."
Augusztus 31.
„Éjjel nagy zivatar volt felhőszakadással, a telefondrótokból
„nagy csattogással szakadatlanul kicsapkodtak a szikrák, kis szob á m a t fényesen megvilágították. És ma csodaszép napra virradt,,
„tisztára mosott kristályos léggel és fölséges távlattal."
„Reggeli 6 óráig. A 20. honvédhadosztálynál váltakozó lövegtűz.
„Tegnap este 7 óra 45 perckor az ellenség újból homokzsákok
„mögött előretolta magát, de elkergettetett és nagy veszteségeket
„szenvedett. Éjjel erős lövegtüz ós csatározás."
1

Most a hadimúzeumban van.

„A 17. hadosztálynál több ellenséges kísérlet csírájában
„elfojttatott."
„Az 59. hadosztálynál heves gyalogsági tűz és ágyúzás."
„Az 57. hadosztálynál csend."
„Délután 2 óráig váltakozó hevességű tüzérségi harc. A mi
„tüzérségünk egy nagy ellenséges táborra lőtt Cassegliano és
„Turriaeo mellett és nagy eredményt ért el."
„A 87-es zászlóaljnál a teljesen betemetett lövészárkokat újra
„kiemelték. Itt egész sorokban találtak archoz emelt puskával
„célozva meghalt, a gránátverés által eltemetett hősöket."
„Este 7 óráig. A 20. honvédhadosztálynál mindkétoldali
„lövegtüz. A 17-es honvédeknél háromszor kísérelte meg az ellenség
„homokzsákokkal előretolódni, mindannyiszor veszteségeket szenvedve kénytelen volt visszahúzódni. (Op. 1.001/14. sz.)"
„A 17. hadosztálynál az ellenség közelebb próbált tolódni, de
„gyalogsági tűzzel és kézigránátokkal elkergettetett. Különben
„csak mérsékelt ellenséges lövegtűz és csatározás."
„Az 59. hadosztálynál tüzérségem kisebb ellenséges gyülekezés e k e t hathatósan szójjelszórt. Az ellenséges tüzérség szünetnélkül
„tüzel az egész területre, hála Istennek csak kis eredménnyel."
„Az 57. hadosztálynál nehéz és könnyű ellenséges lövegtűz.
„Egy telitalálat a vasúti testet a -Ó- 77-nél elpusztította. A mi
„tüzérségünknek telitalálata Marcillianánál egy löveget és egy
„férőhelyet rombolt el."
„Az egész arcvonalamon elég élénk volt az ellenséges tüzérség
„tevékenysége. Több ellenséges üteg elhallgattatott s egy nehéz
„ellenséges löveg elpusztíttatott."
Szeptember 1.
„Egy új födözék kiemelésénél 1 méter mélységben a tüzérség
„tüze által pozdorjává zúzott kőtörmelék alatt egy sereg betemetett
„hullát találtak megint. Ezeket a gránátok temették el elevenen."
„Események reggel 6 óráig. 20. honvédhadosztály. Tegnap
„gépfegyvertüzzel elkergettetett a -C- 197-en dolgozó ellenséges
„gyalogság, mely ekkor nagy veszteségeket szenvedett. Éjjel gyalogsági és tüzérségi tűz."
„A 17. hadosztálynál a fölváltások — a 33. dandár minden
„zavar nélkül a tűzvonalba ment — szabályosan végrehajttattak.
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„A 34. dandár Segetibe ment. Egész éjjel csatározás és ellenséges
„lövegtüz."
„Miután reggel aránylagos nyugalom volt — mint rendesen —
„egyedül kilovagoltam Mici lovamon a köves karsztúton a dolinák
„között a gyér tölgyfabozót, az elkorcsosult kőrisek között Segetin
„át az általain oly sokszor meglátogatott A 291 Peéinka magaslat
„mellett — melyről úgyszólván tökéletesen áttekinthettem állásaimat — a Vallonéba; azután lovamat úgy vezettem, mintha
„málhás állat volna, előtte menve a doberdói úton föl a 46-osok
„tartalék dolinájához, mely San Martinótól délkeletre nem messze
„van a -Q- 111-től. Csodálatosképen nem tüzelt rám az olasz tüzérség.
„Bizton nem sejté, hogy a magános gyalogos a szürke por„köpenyben, melyet minden baka visel itt, aki egy kis lovat vezet
„maga mögött: egy hadtestparancsnok. Ez a hely már sokaknak
„került az életébe."
„Jó kedvben, frissen találom az én hős szögedi4G-os bakáimat.
„Mind íölállanak, de intek kezemmel, hogy födjék magukat azonnal,
„ mert egy Caproni egyenest fölénk repül és ha észrevesz bennünket,
„akkor tüstént nehéz gránátok szörnyű verése jönne ránk. Én magam
„megállok és szürke köpenyemet Micire dobom, hogy barna színe
„a szürke karsztsziklán ne üssön oly nagyon szembe. A repülő
„gyorsan tovább száll a nélkül, hogy bármit is észrevett volna.
„A tisztekkel és legénységgel beszélek. Panaszaikat meghallgatom:
„Gyenge menázsi, kevés szabadság! Amennyire lehetséges, minden
„egyesen segítve lesz. Szegény vitézeimnek az a tudat is meg„ könnyebbülést okoz, hogy meghallgattatnak panaszaik és kéréseik
„és kibeszélhetik magukat. Én pedig mindegyiken tehetségem szerint
„segíteni fogok. Többen keservesen panaszkodnak övéikkel szemben
„tapasztalt rossz bánásmód fölött. Itt aztán ököllel is meg fogom
„védeni szeretett vitézeimet."
„Egy keskeny sziklás ösvényen tovább megyek, Micit eleresztem
„és úgy követ, mint egy hűséges kutya, s így lejutok a Doberdo„ tóhoz."
„Különös e hatalmas nagy források által táplált, részben
„zsályával, kákával benőtt nagy tó itt a zordonan sivár Karszt
„közepén. Mint egy haldoklónak elboruló, megtörő szeme ! . . .
„Az ellenség épen kellemetlenül lövi nehéz ütegeivel Doberdót,
„midőn keresztül lovagolok. Szegény falu nagyságú városka bizony

„már nagyon sokat szenvedett. Midőn a tóhoz érek, egymásután
„vagy 20 nehéz gránát esik bele, igazán megragadóan nagyszerű
„látvány, talán 100 méternél is magasabbra szökő vízoszlopokat a
„szivárványnak minden színében ragyogni látni s mint rogynak
„megint önmagukban össze, a tó csendes tükrét megtörve. Mici nem
„lelkesedik e nagyszerű látványért s minden robbanáskor horkolva
„rázza kecses fejét. Ezután megint — az itteni fogalmak szerint —
„festői szépségű Bone ti helységen lovagolok keresztül,' sietve a
„meredek ösvényen föl Nova Vasra. Sietve azért, mert ezt a darabot
„az olaszok csúnyán szokták 28-asaikkal lőni. Ma egy lövedék sem
„jött arrafelé. Nova Vasnál három oszlásnak indult emberi testroncsot találok. Mind a három tárt karokkal, fölhúzott térdekkel,
„hátukon fekve; első tekintetre elárulják nekem, hogy kolerában
„haltak meg. . . Szomorú kép és szörnyűségesen tikkadt a bűz.
„Temérdek rongy, összetépett hátbőrönddarabkák, fehérnemű, rozsdásodó töltények, bakkancsok és sok mély gránáttölcsér mind azt
„regélik nekem, hogy ez egy igen veszélyes hely, ahol mindenki
„örülhet, ha ép bőrrel keresztüljutott; de sokan már szívük vérével
„fizették meg azt, hogy keresztüljöttek itt. De nem! Itt egészen
„más valami van, aminek semmi köze sincs a tölcsérekhez! Itt
„más alakban jár a csontos és mást diktál itt; ő, ki itt az egyedüli
„úr. Itt van az ominosus tábla: ,Cholera' . . . Hudi Lógnak kis
„községe oly hófehéren fénylik. Falak, a fák, az utak, utcák mind
„oltott mésszel sűrűn tele vannak kenve, illetőleg fröcskölve, s
„mindenütt a fölírás: ,Cholera'. . . Lóról szállok. Micit egy fához
„kötöm és bemegyek az első udvarba. Minden fehér, minden ajtón
„és ablakon halkan himbálja a légvonat a zöld légyhálókat. ,Cholera"...
„Teljes a csend, a nap forrón tűz és a legyek ezrei a jeges halált
„hordják magukkal . . . Az első legközelebbi ajtónak irányítom
„lépteimet, a függönyt félretolom . . . Jaj az a savanykás tészta és
„ enyvszag! Egy szörnyűséges emlék bénítja meg lábaimat, de csak
„egy pillanatra! — A Szinna-i fűrészmalom! Legyőzőm a természet„adtaszörnyedést és belépek. . . 18 beteg fekszik matracokon a földön.
„Egyik épen most hal meg, vékonyra fojtott hangon jajgatva. Orra
„összeszorulva egész vékony, kék; nagy feketéskék karikák kifordított
„mélyen fekvő, beesett szemei körül, melyek bal halántéka felé
„tekintve, elvesztik az élet fényét és gyorsan megüvesednek. A többi
„is borzasztóan szenved s még négyen küzködnek az oly kegyetlen

„halállal. Az egyik megismer engem és két kaiját felém nyújtja és
„vékony aggastyán hangon, a kolerában haldoklók oly jellemző
„fátyolozott, fojtogatott hangján szól: ,Még ide is eljött a Fenséges
„úr! A jó Isten áldja meg!' Jegesen hideg kezét megfogom és
„vigasztalni akarom őt a halál küszöbén ezen oly nehéz pillanatb a n , de ő fejével nemet int és mindvékonyodó halkuló fisztula„hangon mondja, hogy a jó Isten már megmondotta neki: ,Elég
„volt a szenvedésből, most hozzám jössz fiam!' Azt kérdi, hogy
„van-eüzenetem a Mennyországba? Azt felelem neki, hogy üdvözölje
„ott mind az én szeretett hőseimet részemről: ,és kérd meg a jó
„Istent, hogy vessen véget e rettenetes szenvedésnek, s áldja meg
„édes hazámat s magyar népét' . . . Halványan mosolyog: ,Meg
„lesz jó Uram! az Isten . . . " — Erős hányás jött rá, tapadós szürkés
„átlátszó nedvet hány, míg az szájából ömlik, Szegény egy kis nyögő
„orrhangot folyton ismételve örökre elalszik. . . Egy másik szólít— :
„Atyánk az Istenre! menjen innét, mert megkapja a fortéimét!'
„A hideg élettelen kezet leteszem és emehhez fordulok, ez már
„jobban van és könyörgőn néz rám. Ismerem őt, hiszen csak a
„minap kísért engem: ,Fiacskám köszönöm — szólok én — föl
„fogsz gyógyulni, ezt én mondom neked, mert ismerem e csúnya
„bajt. Ha ép leszel gyere hozzám és szabadságra küldelek Szögedébe!. ...
„Jó l e s z ? ' . . . Boldogságtól fölragyogó fáradt tekintettel mond
„köszönetet. Most egy főorvos jön be és egy ápoló, akik a másik
„helyiségben voltak elfoglalva. Először nem ismernek meg, csak
„midőn egyik beteg szólít. Ekkor az orvos bemutatkozik és szerényen
„kérdi,hogy tudom-e, hogy a legsúlyosabb kolerabetegeknél vagyok?...
„Nagyon melegen megdicsérem őt a példás tisztaság miatt, csak
„egyet nélkülözök itt, és ez a pap! Elrendelem, hogy fölszólítandók
„a papok, hogy egy jelentkezzék külön erre, ha netán nem jelentk e z n e önként, úgy én fogok egyet hivatalból kirendelni, mert itt
„állandóan kell, hogy pap legyen, ki a haldoklókat vigasztalja és
„ellássa a szent útravalóval. . ."
„Ezután az orvossal még az összes többi helyiségeket végignézem, végigjárom, hol kolerások fekszenek, sajnos, sokan vannak !
„Majdnem minden beteggel, ha eszméletnél van, pár szót váltok.
„Végül megkérem az orvost, hogy fertőtlenítsen engem, ami azonnal
„meg is történik. Micit leoldom és ellovagolok. A falucska északi
„szegélyén van egy nagy dolina, ott a koleratemető. Egy magányos

„magyar baka ^virágokat rak a sírokra. Mélyen meghatva megszólítom: ,Az Isten áldjon meg érte fiam!' 0 visszafordul és
.„egyszerűen szerényen azt feleli: ,Virágot tettem szegényekre.'"
„Koritén meglátogatom a 14. hegyidandárparancsnokságot.
„Délután a többi kolerásokat látogattam meg Vojscicán és Gorjans„kóri, úgyhogy ma mind a 700 kolerabetegemet láttam és a legt ö b b e l beszéltem."
„Események délután 2 óráig: Váltakozó lövegtűz, különben
„nyugalom, melyet a legszorgalmasabb munkára használunk föl.
„ A födözékek igen nagy mértékben épülnek és haladnak is. Az ellenség
„szintén akart födözékein dolgozni, de ezt tüzünk meghiúsította.
„Egy ellenséges repülő bombázta Mohorinit, néhány emberünk
„sebesült ott meg. Délután 3 óráig ötven darab 25 kilogrammos
„folyamaknát és kilenc aknás tutajt a Wippach torkolatától eresztett ü n k el az Isonzón. Későbbi jelentés szerint az Isonzón 3 híd
„pusztult el Papariano és Turriaco között. (Op. 1.002/12. sz.)"
„Este 7 óráig. Az egész arcvonalon csekély ellenséges lövegtüz
„és csatározás. Tüzérségem egy ellenséges pontonhidat rombolt le
„tüzével az Isonzón Sagradónál és több telitalálatot ért el az ellens é g e s ütegben a -6- 89-en és az olasz gyalogságban, mely Selztől
„északnyugatra be akarta magát ásni, ezt széjjelugrasztotta s gyalogs á g i tüzünk elkergette. (Op. 1.002/22. sz.)"
„Hűvös csillagos éjjelen írom e sorokat. Itt van az ősz! Jaj
„és még hány őszön át fog e kínszenvedés tartani? és mit fog
„a béke hozni? . . . Oly nagyon félős aggodalmas érzés tölti el
„lelkemet, ha a békére gondolok! Véres lesz-e a béke ? . . . Tán
„véresebb, mint a háború?..."
Szeptember 2.
„Éjjel csekély lövegtűz és egynéhány gyenge támadási kísérlet
„az ellenség részéről, melyek könnyedén visszaverettek."
„Selóra lovagolok s a faluban visszahagyom lovamat egy
„bakánál, ki egy padon szundikált egy fölségesen szép öreg fa
„árnyékában. Egyedül gyalogosan kimegyek azon az úton, melynek
„használata el van tiltva, mert az ellenség nagyon szokta tüzérségével veretni azt és mely Brestovicára vezet le. Egy kőtörmelék„dombra leülök, onnét délelőtt 11 óráig nézem a Sdobba-ütegek
„lövetését. Sűrű füstfellegbe van burkolva és villog a sok robbanás,

„úgyhogy azon benyomást kell nyernie minden nézőnek, hogy elpusztítottuk ezen reánknézve oly utálatosan kellemetlen ütegeket.
„Midőn azt hiszik, hogy szerenesésen végeztünk vele, tüzérségem
„a tüzet beszünteti. Egy negyedóráig várok, mert a látszat sokszor
„csal. Épen el akarom hagyni megelégedetten helyemet, midőn a
„,leküzdött' üteg rettenetesen süvöltő gránáttüzét újból megkezdi."
„Délután 2 órakor tüzérségem nagyon hatásosan dolgozik
„az ellenséges födözékek lerombolásán. Az ellenség alig lő, ennek„folytán nálunk serényen folyik az építési munka. Egy szép zivatar
„zúdul ránk, mialatt a tűz teljesen elnémul."
„A beteggyüjtő állomásra megyek s útközben egy 30'5 cm-es
„lövedéket találok, tegnap még nem volt ott. Most már ezen
„szörnyekkel lakásomig jönnek. Délután majdnem tökéletes a csend."
„Este 7 óráig. A 20. honvédhadosztálynál gyenge lövegtüz r
„különben nyugalom. A hadosztály tüzérsége a-C- 197-en visszavetett
„ellenséges osztagokat és gyalogságunk meg géppuskáink nagyon
„eredményesen lőtték a visszavonulókat."
„A 17. hadosztálynál az ellenség megkísérelte, hogy páncél„pajzsok mögé rejtőzve előre kússzon; itt is tűzzel elkergettetett."
„Az 59. hadosztálynál csekély lövegtüztől eltekintve csend.
„Tüzérségem ellenséges támpontokat rombolt le."
„57. hadosztály. A nagy tűz Monfalconén csak délután szűnt,
„meg. A 2. hegyidandár ma éjjel hadseregtartaléknak hátramenetel."'
„Este 9 órakor óriási zivatar."
Szeptember 3.
„Éjjel kisebb csatározás, lassú gránáttüz, különben nyugalom."
„Devetakin át a-C- 110-re, onnét Crncin át Cotiöire lovagolok
„egyedül. Ott Micit egy honvédre bízom, hogy várjon vele rám.
„Gyalog folytatom utamat a -Q- 242-ön át az állásba a Monte—San
„Michele nyugati lejtőjén. Egy Hader János nevű 17-es honvéd
„kísér Cotiéi óta, kit ott szólítottam erre föl. Észrevétlenül az.
„állásba érünk s ott szigorúan megtiltom, hogy jelenlétemről jelentés
„menjen hátra, mert nagy a lehallgatás veszélye, mely esetleges
„tüzet s így csapataimnak veszteségeket okozna. Vitézeimet buzdítom,
„hogy még jóval mélyebbre csinálják lövészárkaikat, mert úgy
„kevesebb homokzsáképítményre van szükség és kevésbbé nagy célt
„mutatnak az ellenséges tüzérségnek. Azt tanácsolom, hogy sokkal

„több és erősebb harántgátat csináljanak, hogy a Monte Fortinról
„jövő rettenetes hosszantozó lövegtűzzel szemben némi födözékük
„legyen. Derék honvédjeim csendesen feszesen jelentkeznek s meleg
„tekintetük üdvözöl engem. Innét a 43. és 46. ezredekhez megyek
„s a tartalékban levő honvédezredekhez."
„Eisner-Bubna ezredes nagy erkölcsi prédikációval fogad engem
„ Kostanjevicán, hogy ne legyek olyan vakmerő s Istenkísértő. Türel„metlen leszek s azt felelem neki, hogy tanulságos leckéi nem
„érdekelnek engem, mondja másoknak el philippicáit; szegény
„lángbaborúit arccal megbántódva elhallgat."
„Egész nap lassú gyalogsági és lövegtűz. Az ellenség több
„helyen megkísérli a közelebbjutást, pajzsok alatt fekve kúszik
„felénk, de tüzünk elkergeti. Több ellenséges repülő bombázza
„szállásomat a nélkül, hogy nagyobb kárt okoznának."
„Csodás őszi est, lángoló égboltozattal."
Szeptember 4.
„A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokságtól utasítás jött,
„hogy a közben beérkezett III. hadtestnek az arcvonalba való be„ tolásává a védelmi alszakaszok új beosztása lép életbe a Karszt„fensíkon szeptember 3-ikától kezdve. E szerint az északi részt a
„Wippach torkolatától egészen bezárólag a Monte Cosich-C- 113-ig a
„20. honvéd, a 17., 59. hadosztály, a 14. hegyidandár és 19. népfölkelőndandár szállja meg, és mint ,111/a' szakasz továbbra is az én
„(VII. hadtest) parancsnokságom alatt marad; az ettől délre csatlankozó rész Sistianáig, melyben jelenleg a 6. hegyidandár és az 59.
„hadosztály áll, mint ,III/b' szakasz, ettől fogva a III. hadtest
„(Krautwald altábornagy) parancsnoksága alá lép, mely védelmi
„szakaszt a 28. hadosztály meg a 187. gyalogdandár szállja meg„Az 57. hadosztály (2. és 6. begyidandár) és a 22. Landwehr-had„osztály hadseregtartalék és pedig: az előbbi Comen körül, az utóbbi
„Brestovica körül."
„A III. hadtestparancsnokság tegnap már megérkezett
„Brestovicára."
„Ezen új beosztás a helyzetet nagymértékben a VII. hadtest
„hátrányára tolja el. A küzdelmi vonal déli részén, mely az előtte
„elterülő Lisert-mocsár és a tenger által, a természettől a védelemre
„előnyösen van megalkotva és az olaszok részéről komolyan még

„idáig nem támadtatott meg, s így minden aggodalom nélkül a
„kevésbbé jól kiképzett csapatokra, vagy a kisebb ellenállóképességü
„19. népfölkelődandár öreg embereire volt bízható; most tábori
„csapatok tétetnek az állásba; míg a legkitettebb északi félen ugyanannyival kevesebb föltétlenül megbízhatóan, minden körülmények
„között használható tartalékaim maradnak rendelkezésemre — és
„még hozzá az 57. hadosztályt elveszik tőlem. — Nagyon aggályosénak vélem a 19. népfölkelődandárt — bármennyire meg vagyok
„arról győződve, hogy jó öreg magyar népfölkelőim mindent,
„amit testük és lelkük elbír, meg fognak örömmel és hősiesen
„tenni — az ellenséges támadásnak kitett védelmi alszakaszba
„állítani, például oda, ahol idáig a 6. hegyidandár állott; mert a mi
„súlyos körülményeink között kísérleteket drágán fizetnénk meg."
„Ennélfogva ezen értelemben tettem jelentést a hadsereg„ parancsnokságnál, mely előterjesztésemet jogosultnak ismerte el s
„erre a VII. és III. hadtest között, szakaszhatárként Vermegliano—
„Nova Vas—Versic—Vojsöica vonalát tűzte ki. A 19. népfölkelő„dandár ennélfogva a mostani állásában marad. Az új beosztásnak
„végrehajtására az 57. hadosztályparancsnokság a 2. hegyidaudárral
„már tegnapelőtt Comenre menetelt és a 6. hegyidandár, midőn a
„28. hadosztályhoz tartozó 56. dandár által fölválttatik, utána fog
„menni. A 20. honvéd s a 17. közöshadosztálynak továbbra
„is meg kell tartamok eddigi kiterjedésüket, míg az 59. hadosztály
„jobbszárnydandárának kiterjedésében veszi át az alszakaszt s így
„ egyik dandárát, mint hadosztálytartalékot Mikolinál fogja fölállítani."
„A 20. honvédhadosztály Cotiéinél és a Valloné-völgyben,
„a 17. hadosztály Marcottininél és Paljkiscenél helyezi el tartalékát.
„Az utóbbi hadosztály egyik dandára hadtesttartalék Segetinél."
„A 14. hegyidandár egyelőre Hudi Log vidékére megy és a
„17. hadosztálynak mindig Segetin elhelyezendő egyik dandárával
„együtt az én hadtesttartalékomat fogja képezni. (Op. 1.000/43. sz.)
„Miután azonban a Hudi Log melletti táborozóhelyet a kolerás kóréház közvetlen szomszédsága miatt aggályosnak vélem és mert már
„tegnap mutatkoztak épen e miatt komoly nehézségek, még tegnap
„áthelyeztem a 14. hegyidandárt is Segetire s minden intézkedést
„megtettem a régen tervbevett és részben megkezdett baraktábor
„gyors fölépítésére az egész hadtesttartalékom részére a Lokvicá-jtói keletre eső területen. (Op. 1.000/43. sz.)"

„Az elkerülhetetlen zűrzavar után, mely a parancsnoklási
„viszonyban a 2. Isonzo-esata alatt azáltal keletkezett, hogy az
„épen rendelkezésre álló összes erők mindenhonnét összevonva ott
„vettettek harcba, ahol pillanatnyilag a legnagyobb szükség volt
„rájuk s hol fenyegetőbb volt a veszély, valódi megkönnyebbülésnek
„nevezhetem a most lehetővé vált rendezett állapotot. Minden hadosztálynak mostantól kezdve rendes viszonyok között egyik dandára
„marad a tűzvonalban, mely a hadosztályparancsnokság intézkedése
„folytán rendszeresen egyheti kintlét után a hátul pihenő másik
„dandár által fölváltandó."
Az Op. 1.000/43. szám alatt szabályoztam a műszaki csapatok
•és a munkásosztagok elosztását is.
Az 59. hadosztály megtartja a 4/6. árkászszázadot, a 8/4. és
-5-/4. utászszázadot.
A III. hadtest kötelékébe lépnek:
8/5. árkászszázad, l/II. és 44/7. munkásosztag (utóbbi az
59. hadosztálytól), 6/7. és 1/4. árkászszázad, 44/1. munkásosztag
{az 57. hadosztálytól).
Küchler őrnagy műszaki csoportja következő munkásosztagokkal
19/2., 11/4., 3/35., 19/1, 3/43., 3/46., 8/12.
Ezzel szemben a VII. hadtest kötelékébe jutnak: 1 munkásosztag (20. honvédhadosztályhoz), 1 munkásosztag és a 14/4. árkászszázad (17. hadosztályhoz), 1 munkásosztag (59. hadosztályhoz).
A tüzérség megosztását és csoportosítását Op. 1.003/2. szám
alatt rendeztem.
A III. hadtest kötélékébe Iceriilnek:
A 20. honvédhadosztálytól: a 3/II. tábori tarackos osztály: a
17. hadosztálytól: a 3/1. nehéz tarackosüteg; az 59. hadosztálytól: a 6/7. mozsárüteg, 6 3 . ós 4. hegyi ágyúsütegek; az
57. hadosztálytól a 7/5., 26/5. és 32/7. tábori ágyúsütegek,
14/4. és 8/30. nehéz tarackosütegek; a hadtesttüzérsógtől: a
14/1. német 10 cm-es ágyúsüteg, Duinóuál levő hajóágyú-csoport,
a 2/3. mozsárüteg egy mozsara, egy 7 cm-es légi védelmi ágyú és
5/1. léggömbosztály; ezenkívül beosztatik a jelenleg javítás alatt
álló 6 darab 9 cm-es ágyú, 3/4. tarackosüteg.
A VII. hadtestnél a tüzérség csoportosítása következőképen
változik:
Az arcvonalból kivonandó 57. hadosztály tüzérsége továbbra
is a VII. hadtest kötelékében marad.
Beosztatik a) a 20. honvédhadosztályhoz : a 20/1. és 2. tábori
ágyúsüteg (59. hadosztálytól), 4/3. hegyi ágycísüteg (57. hadosztálytól),
b) az 59. hadosztályhoz: a 38/7. és 8. tábori ágyúsüteg
(57. hadosztálytól).

A tüzérség átcsoportosítása akként foganatosítandó, hogy
annak működésében zavar ne keletkezzék.
A III. és VII. hadtest között a tüzkörlet határvonala Pieris
vasúti állomás—Vermegliano-i templom.
A Vermegliano és Redipuglia közötti terepsáv oldalozására
az 59. hadosztály tüzérségének egy részét a balszomszédos hadosztály
körletében helyezi el.
Reutter ezredes, a VII. hadtest tüzérségének parancsnoka a
III. hadtest tüzérségének parancsnokával szoros érintkezésben teszi
meg a szükséges részletintézkedéseket.
A III. hadtestnek az arcvonalba való betolása folytán én
ezentúl a VII. hadtesttel csakis a Karszt-fennsík északi részét
védelmezem és így hadtesttartalékomat csak a Vermegliano—
Doberdo—Nova Vas vonalától északra alkalmazhatom.
Ezért Op. 1.001/22. szám alatt hadtesttartalékomat új utasítással láttam el.
A Segeti vidékén levő hadtesttartalékom föladata az ellenséget,
ha a Wippach és Vermegliano között állásaimba betörne, az én
parancsomra onnét kiverni.
A hadtesttartalékot pihenés és gyakorlatozás által alkalmazhatóságban és cselekvőképességben, erőben, szellemben és erkölcsben
oly fokra akarom emelni, hogy föladatát a Karszton minden beállható
harchelyzetben biztosan sikeresen meg tudja oldani.
Az arcvonalból kivont hadtesttartalék pihentetendő, ezalatt
tisztálkodjék, üdüljön; hozza rendbe fegyverzetét, ruházatát és
fölszerelését. Azután fegyelmező (alaki, lő és sportedző) gyakorlatok
tartandók, hogy a különféle, nem egyforma, nem egyöntetű kiképzésű menetalakulatok besorolásával beállott különbségek eltűnjenek. így a tisztek belsőleg is megismerhetik legénységüket; és
csapataik ismét kezükbe kerülnek.
Végül kisebb harcgyakorlatokkal a harctéri szolgálat alapelveiben a kiképzés fokát kell emelni. Iskolázni kell a legénységet
az állás műszaki kiépítésében is.
A hadtesttartalék főföladata folytán az ellentámadás vagy
Monte San Michele A 275, vagy Monte dei sei Busi A 118 irányban lesz előreláthatólag végrehajtandó; annak a betört ellenséget
oldalban kell találnia.
Minthogy esetleg közvetlenül és haladék nélkül támogatólag
is kell a hadtesttartaléknak a harcba avatkozni, az említett két
főirányon kívül a közbeeső karsztos területen is; szükséges, hogy
parancsnokai és tisztjei a tekintetbe jövő harcterületeken, támadási
irányokban, előnyomulási utakban a karsztos terepen már előzőleg
tájékozódjanak és az arcvonalban álló három hadosztály harchelyzetéről állandóan tudomással bírjanak.

Azon tisztekés legénység helyi- és terepismeretét, kik a karsztfennsíkon már jártasak és a harcokban tapasztalatokat szereztek, ki
kell használni. Ezek éjjel vezetőkként alkalmazhatók.
A hadtesttartalék parancsnokainak különös kötelessége, hogy
részletesen tájékozódjanak az elől levő hadosztályok helyzetéről.
Az elhelyezési lehetőségeket is meg kell javítani úgy, hogy
tiszt és legénység az időjárás szeszélyeitől megóvassék, hogy egészsége és ereje megkíméltessék.
Segeti környékén a hadtesttartalók számára baraktáborokat
építtettem. A munkálatokat Mauer mérnökkari őrnagy vezeti. Hogy
a nyugvó csapatok mielőbb jó szállást kapjanak, a hadtesttartalék,
amennyire a helyzet nem követeli meg a harckészültséget, segédkezzék az építkezésben.
„A részemre előírt, azaz elrendelt szigorúan védőleges magat a r t á s megkívánta munkálatok, állásaim műszaki megerődítésére
„és kiépítésére a legnagyobb erőfeszítéssel folytattatnak. Minden
„nyomaték és a legélénkebb törekvés dacára, hogy jó és mély
„árkokat létesítsünk, az eredmény messze elmarad az elméletileg
„fölállított követelmények mögött. Ez egy olyan körülmény, melyet
„csak az érthet meg, aki a fáradságtól és veszélytől nem riad vissza
„és az itteni tényleges rendkívül nehéz viszonyokat a helyszínén
„tanulmányozza, vagy legalább is szemügyre veszi."
„A szilárd, tömör sziklatalajba való siralmasan lassú ós nehéz
„behatolás, a fúró és vésőmunka, a robbantások, a kőtörmelék
„eltakarítása, addig míg e munka a talajba egészen beeresztett
„lövészárkokat és bombabiztos kavernákat létesít, olyan munkateljesítményt képvisel, mely állandó lövegtüz alatt és a lélekrázó
„erkölcsi behatások, állandó vérveszteség és a legnagyobb nélkülözések közepette nem intézhető el pár nap alatt, hanem hónapokig
„tartó, rendkívüli tevékenységet és minden különleges eszközt,
„szerszámot és anyagot tételez fel s a csapatokra—másutt nem
„ismert, tán nem is sejtett terheket ró minden tekintetben."
„Míg eleinte semmink sem volt, illetőleg minden, amit ezen
„munkálatok megkövetelnek, a legtökéletesebb mértékben hiányzott,
„addig a július 18-ika után következett időkben a meg nem szűnő
„elkeseredett küzdelmek adadályoztak meg minden más tevékenységet, melyekben a pillanatnyi helyzet parancsoló kényszere alatt
„kövekből és homokzsákokból hamarost rögtönzött, födözékeknek
„csúfolt pici mellvédek s elibük dobott gyenge akadályok a förtelmesen pusztító ellenséges lövegtűz által pillanatok alatt elsöpör-

„tettek és csakis éjjel volt félig-meddig lehetséges — ha a küzdelem pillanatokra szünetelt — mindazt újból rögtönözve helyreállítani ; a csapatoknak egész — testet-lelket kimerítő — tevékenysége ezen tekintetben csakis keserves foltozó munkában merült
„ki. A tömegtámadások megszűntével lehetetlen volt zavartalan
„munkalehetőségre még csak gondolni is, mert uz óriási fölényben
„levő ellenséges tüzérség továbbra is szakadatlanul, igen hathatós
„tűz alatt tartja állásainkat, főképen, ha észreveszi, hogy valahol
„munkálatok folynak; azonnal oda összpontosította pusztító tűzét,
„úgyhogy munkálataink csakis az éjnek igen kevés órájára
„szorítkozhatnak. Az ellenségnek nagy közelsége miatt a leg„előretoltabb küzdelmi állásokban nem fegyelmezett munkásosz„tagoknak beállítása lehetetlen; ennélfogva állandó szigorú harckészültség mellett a nappali harcokban kimerült védőrségnek egy
„része kénytelen az oly igen nagyon szükséges kis éjjeli njugalom
„helyett a rendkívül nehéz munkákat végezni. Miután továbbá
„villanyerővel hajtott kőfúrógépeink nincsenek, a sziklatalajt csakis
„a legfáradságosabb kézimunkával centiméterről-centiméterre lehet
„kivájni. Ha meggondoljuk azt, hogy az ellenséges nehéz tüzérség
„által állandóan lerombolt akadályaink, férőhelyeink, födözékeink,
„födeleink, homokzsákleplezéseink stb. helyreállítására száz és száz
„ vagon rakományanyagot kell a vasúti állomástól málhásállatokkal
„és emberi erővel éjjel az állásokba — gyakran igen jelentős
„veszteségek mellett — fölhordani, és ha tekintetbe vesszük azt,
„hogy a küzdelmek hevessége miatt a védelmi vonal sokszor és
„sok helyütt ingadozásnak van és volt kitéve, hogy a csapatok
„gyakran kénytelenek a harcszünetek alatt vagy a támadások
„befejeztekor új állást keresni, melyek elveszve ós újra visszafoglalva
„gyakran változtatják gazdájukat és mindig kisebb javításoknak
„vannak kitéve; akkor fogjuk csak megközelítőleg elképzelhetni a
„le nem írható, majdnem leküzdhetetlen nehézségeket. Akkor fogjak
„tán megérteni, hogy az állandó befolyásolás dacára az összes
„parancsnokok által, a minden oldalról tapasztalt legodaadóbb
„törekvés és a szakadatlan legmegerőltetettebb fáradságot nem ismerő
„munka dacára, miért nem bírnak állásaink és födözékeink még
„mindig a szükséges ellenállóképességgel, miért nem érték el az
„óriási munkához és tejesítményekhez arányos tökéletességet..."
„Az olaszok rendszeresen közelebb dolgozzák magukat állá-

„sainkhoz és ehhez minden elképzelhető műszaki eszköz és segédneszköz áll rendelkezésükre. Ezt főképen a 20. honvédhadosztály
„déli szárnya, a 17. hadosztály egész arcvonala és a Monte dei sei
„Busi ellen csinálják, számtalan a talajban előnyomuló árkász„támadással. Míg az ellenséges tüzérség az én állásaimat és közlekedési vonalaimat utálatosan pontos tűzzel lefogja, addig éjjel-nappal
„folyik árkászainak veszélyes vakondmunkája. Saját tüzérségem
„és gyalogságom minden lehetőt elkövet, hogy ezt föltartóztassa."
„Az ellenség mindig újra megkísérli osztagait homokzsákok,
„hordható acélpajzsok és kerekeken járó páncélok oltalma alatt
„előreküldeni, hogy állásaink közvetlen közelében befészkelhessék
„magukat s azután árkokkal összekössék fészkeiket és erősbítóseket
„magukhoz vonva, meglepő előtörésekkel állásainkba hatoljanak.
„Ezek a majdnem mindennapos kis támadások éber védőrségem
„által majdnem mindig tűzzel utasíttatnak vissza, vagy az akadályoknál állíttatnak meg. Ahol az ellenségnek sikerül helyenként
„a lövegtüz által elpusztított akadályokba és árkainkba behatolni,
„kivétel nélkül mindig, nemsokára vagy kiverjük, vagy ott hal meg."
„Reggel 6 óráig a 20. honvédhadosztálynál Stadler ezredes
„szakaszán nyugalom, Weeber ezredesnél egész éjjel élénk gyalogs á g i tűz, időközönkénti lövegtűz. A balszárnyon reggel 2 óra
„30 perctől 3 óra 30 percig mindkétoldali kézigránát és aknavető harc."
„17. hadosztály. A jobbalszakaszban a 61. ezred este 9 órakor
„egy rajtaütést csinált aknavetőtűzzel, mely az ellenséges födözékeket
„lángbaborította. A menekülő ellenséget hathatós erőteljes tűzzel
„árasztották el. A helyzet különben változatlan."
„Az 59. hadosztálynál éjfél óta csatártüz az egész arcvonalon.
„Saját jobbszárny egész éjjel hatástalan ellenséges lövegtüz alatt
„állott. (Op. 1.005/1. sz.)" '
„Délelőtt fiammal és Reutter ezredessel lóháton kimegyünk a
„-Ó- 212-től északra levő újonnan beépített 15 cm-es hajóágyúmhoz,
„mely kitűnően van leplezve. Jó helyen áll és csak az a hibája,
„hogy a hadseregparancsnokságtól kell minden lövésre külön engedélyt kérnem. így az egésznek nem sok hasznát vesszük, viszont
„igaz, hogy csak 150 lövésünk van összevissza ehhez az ágyúhoz.
„Mire az engedélyt a lövésre megkapom és továbbítom, a célok
„vagy eltűnnek, vagy amúgy lekésünk vele. Tovább menve a

„Vallonéba ereszkedünk le s onnét a nagyon jellegzetes Brestovec
, A 209 sziklakúpjára megyünk föl, hol a tüzércsoportparancsnok„ságnak Tan a megfigyelő állása és honnét nagyszerű kilátás nyílik
„az egész doberdói fennsíkra. Igen heves mindkétoldali lövegtűz
„van egész arcvonalamon. Hatását nagyon jól látjuk a kristályt i s z t a légben. A mi nehéz mozsaraink a fejünk fölött küldik
„zuhogva bombáikat a Monte Fortinra, melyet innét nem lehet
„látni és a közvetlen előttünk látható -Ó- 143 romra. Kitűnően
„lőnek. Erős gyalogsági tűz hallatszik azután, tömegekkel támadja
„az olasz az én fehérmegyei hőseimet a 17. honvédgyalogezredet.
„Rohamuk a mi akadályainkban összeomlik s az ellenség szörnyűs é g e s veszteségeket szenvedve a legnagyobb rendetlenségben vissza„özönlik. Emelt szívvel távozunk."
„Visszatérőben a 43. ezreddel találkozunk a 43-as dolinánál
„s ők nagyon lelkesen ,Se Treaska'-val üdvözölnek. Ott egy kolerást
„találunk, ki bár többször be volt oltva, pár óra alatt kiszenved."
„Események délután 2 óráig. 20. honvédhadosztály. A Stadler
„szakasz ellen időközönként változó erejű ellenséges lövegtűz.
„A Weeber-szakaszon az 1. honvédgyalogezred délelőtt 10 órától
„kezdve ellenséges lövegtűz alatt áll. Az ellenség reggel 6 óra óta
„a 17. honvédgyalogezródet, főképen a Sdraussina—San Martino-i
„műút mentén ismételten eredménytelenül megtámadta. Az első
„támadás visszautasítása után az ellenséges tüzérség tűzvonalunkat
„gázbombákkal lőtte. Egynéhány halottunk van gázmérgezés folytán.
„A hadosztály tüzérsége — a visszaözönlő újra gyülekező s újból
„rohamra szaladó ellenséget megsemmisítő hatással lőtte. Az ellens é g e s támadások egytől-egyig az ellenség nagy veszteségei mellett
„verettek vissza. A küzdelem 2 óra felé ellanyhult. Egy ágyúnk
„telitalálat folytán tönkrement."
„A 17. hadosztálynál a jobbszárnyon csatártűz és kézigránát„harcok. A balszárny mérsékelt, a Lokvicától északra eső terep heves,
„de eredménytelen nehéz gránáttűz alatt áll. (Op. 1.005/19. sz.)"
„Az 59. hadosztályra reggel 7 órától kezdve minden öblű
„ellenséges tüzérség rajtaütésszerűén tüzelt, hála Istennek csak
„ csekély eredménnyel. Doberdo időközönként nagyon erős ellenséges
„lövegtűz alatt. Egész délután óriási ellenséges lövegtűz, mintha
„ezer nagy dobon pergőt dobolnának. Mondhatom rettenetesen heves
„az ágyúzás és minden sűrű füstbe van burkolva."

„Események esti 9 óráig. 20. honvédhadosztály. Stadler-szaka^szán csend. Weeber-szakaszon a jobbszárny lassú, a balszárny
T, délután 4 órától erős ellenséges lövegtűz alatt állott. f A hadosztálytüzérség az ellenség rohamainak visszaveretése után nagyon hatás o s a n lőtte a Sdraussinára vezető út mentén visszaözönlő ellenséget
„és a délután folyamán egyes állásainak kiürítésére kényszerítette.
„A még mindig megszakadt pontonhídnak javítását Sagrado mellett
.„tüzérségem meghiúsította."
„A mai nagy eső után éjjel úszó folyami aknákkal ós kövek„kel telerakott csónakokkal újból támadást intézünk ,ß.z Isonzón
„a hidak ellen."
„A 17. hadosztálynál délután 5 óra felé az ellenség mérsékelt
„tüzérségi előkészítés után a jobb-alszakaszt — 61. gyalogezredet —
„megtámadta, de visszautasíttatott. A bal-alszakasz — 96. ezred —
„délután 4 óra 30 perctől a leghevesebb nehéz ellenséges lövegtüz
„alatt állott, nagy veszteségeket jeleznek. Délután 6 óra felé a
„96. ezred egy a közepe ellen irányuló ellenséges támadást vert
„vissza. A hadosztály tüzérség délután 7 óráig tüzelt az ellenséges
„tartalékokra, ebben azonban a fennsík fölött keringő repülők
„nagyon akadékoskodtak és működését hátráltatták."
„59. hadosztály. — Ezt személyesen láttam. — A 9. dandár
„jobbszárnya és közepe 2 órától kezdve a leghevesebb ellenséges
.„lövegtűz alatt állott. Az ellenségnek minden öblű ütegei tüzeltek.
„Délután 5 óráig, főképen a magasabban fölépített födözékek szenvedtek nagy károkat és a telefonösszeköttetéseket szakította széjjel.
„Amennyire én és a hadosztályparancsnok megfigyelhettük a 12/IV.
„komáromi zászlóalj jobbszárnyán este 7 óráig a borzasztó nehéz
„.lövegtüz által födözékeink nagyon szenvedtek, de mindennek
„dacára erősen kezünkben vannak. 5 óra 50 perckor egy hatalmas
„olasz támadást látok derék 12-eseim ellen szuronyrohamra futni.
„Sok hullámban tódul előre a támadás. Ekkor gyilkoló gépfegyver,
„gyalogsági és tüzérségi tüzünk nagy erővel belevág a rohamozó
„ellenségbe. Az olaszoknak egyik sora esik a másik után el, ők
^derekasan és szívósan rohamoznak. Egész hullarakás-sorok keletkeznek, hol tömegestől lekaszálják gépfegyvereim a vitéz olaszokat.
„A drótakadálynál rettenetes kézigránátverés vár reájuk, melyben
„visszafordul a támadó s hekatombákban rogynak össze és csak
kevesen hagyják el a szörnyűséges helyet. Temérdeken heverJózsef főherceg: A világháború. II.
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„nek ott a becsapódd gránátok által széjjelmarcangoltatva, össze„csépelve. Csak kevés olaszt látok födözékeikhez visszatérni. Meg„kínzott szívem mélyéből tör ki a sóhaj : ,Hála legyen az Istennek!''
„Komáromi hőseim az óriási lökést fényesen visszaverték. Tán a
„3. Isonzo-csata kezdődik? Vagy csak egy próba volt ez, hogy
„erősen állunk-e? . . . Majd meglátjuk nemsokára! . . . Ma egyáltalában az ellenséges lövegek tüze nagyon fokozott volt. Délután
„5 órától kezdve az összes ellenséges lövegek legélénkebb tömegtüze
„zúdult vonalaimra."
„Este nagy zivatar jégveréssel, villámlás, mennydörgés, folyton
„becsapnak a cikázó villámok, mire a küzdelem ellanyhul. Minden
„reng és remeg az ítéletidő vad hevétől s mégis oly nagyon megkönnyebbülten érzem magamat! Az én szeretett magyar hőseim
„ma megint ragyogó vitézséggel nagyot müveitek."
„A III. hadtest alighogy letelepedett, a súrlódások máris
„megkezdődnek, mert az én ügyeimbe bele akar avatkozni. Nemhiába kértem sürgősen, hogy ezt a természet által oly szembe„ötlően egy tömbbé összepréselt karsztvidéket, úgy ahogy annak
„alakja is megköveteli, hagyják egységes vezetés alatt. Ketten egy
„karambolasztalon nem játszhatnak egyszerre."
Szeptember 5.
„Ügy volt, hogy Boroevié lemond állásáról a délnyugat
„hadseregarcvonalparancsnokság és közötte levő állandó súrlódások
„miatt, de mint értesülök, fönt igazat adtak neki és marad.
„Ez nagyon megkönnyebbíti az én helyzetemet is."
„Ma éjjel a 31/111. zászlóalj (18. hegyidandár) a fölváltáskor
„a födözékeket, lövészárkokat Polazzótól keletre a megelőző heves
„lövegtüz által teljesen betemetve és megsemmisítve találta, ennélfogva Klempa alezredes — a zászlóaljparancsnok — eltökélte
„magát, hogy egy előbbrefekvő állást keres. Kézigránátokkal fölfegyverkezve lassan előnyomult zászlóaljával s vagy 100 olaszból
„álló csoportba ütközött, mely egy sikertelen támadás után még
„az este oltalmat keresett egy dolinában a mi üldöző tüzünk elől
„s azután nem mert többé ezen védettebb helyről előbújni. Egynéhány kézigránátdobás után kénytelenek voltak megadni magukat."
„Ezen alkalmat fölhasználom, hogy összes csapataimnál kihirdettessem, hogy a védelmi harcokban is találhat az alparancsnok

„erélye, elhatározóképessége és mersze elég alkalmat arra, hogy
„tevékenységet fejtsen ki és szép eredményeket érhessen el, melyek
„által csapatának szellemét a szenvedőleges védelmi harcok megbénító hatásától mentesítheti. (Op. 1.006/20. sz.)"
„Az olaszok utóbbi időben a műszaki segédeszközöket tetemesen
„megsokszorosították és ezekkel minden védekezésünk dacára a mi
„műszaki fölszerelésünk siralmasan nagy szegénysége miatt állásaikat a mieinknek közvetlen közelébe tolták már igen sok helyen
„és ott azután a legszívósabb harcok állandósultak kézigránátokkal,
„fegyvergránátokkal és aknavetőkkel. Az utóbbiból az olaszoknak
„egy nagy teljesítőképességű mintája van, mely sűrített levegővel
„ekrazitcsöveket dob; bakáim ezt ,Cadorna-bot'-nak nevezik, melyek
„állásainkba esve nagyerejü robbanásuk által nekünk súlyos veszteségeket okoznak. Utóbbi időben az olasz tüzérség gázbombákat is
„használ, mely a legcsúnyább halálos mérgezéseket okozza."
„Tüzérségem lőszermegtakarítás céljából — mert aránylag
„igen kevés lőszere van — az ellenséges árkásztámadások meghiúsítására, ellenséges munkálatok zavarására, gyülekezések széjjel„kergetésére és az ellentámadások elhárítására szorítkozik."
„Események reggel 5 óráig. A 20. honvédhadosztálynál élénk
„csatározás, az ellenséges tüzérség eredménytelen tüzet folytat az
„egész hátterepre."
„Az 59. hadosztálynál ugyanaz. A 9. dandárt a 18. váltotta
„föl. Az állások nagyrészt teljesen elpusztultak s így egy kissé
„ előbbretolattak."
„Motorvasútam ma elkészült és én Comenból egy sínautón
„Duttouléba megyek. Ez nagyon meg 'fogja könnyíteni az utánszállítást és ellátást. Majd Kostanjevicáig fog még kiépülni."
„Visszajövet meglátogatom a kolerakórházat Vojsőicán.
„A kolerások száma meghaladja a 200-at, közöttük többen haldok„lanak. Igazán bámulatosan nagyszerű, hogy az apácák mily angyali
„odaadással, veszélyt nem ismerve, azaz attól nem félve, ápolják
„e förtelmes betegségben szenvedőket. Istenáldotta angyalok
„ezek. Egy fekete ifjú lelkes örömmel üdvözöl, csak épen hogy
„ágyából nem ugrik föl. A minap agonizált, amikor nála voltam
„és úgy látszott, hogy utolsó vonaglás gyötri és ma sokkal jobban
„van, veszélyen is túl van. Derék egri bakámnak öröme leírhatatlan,
„midőn fölismerve őt, jó kinézéséhez gratulálok. Mások, kiket
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„a minap szintén vigasztaltam, már régen a hideg sírban nyugszanak."
„Délután 7 óráig a 20. honvédhadosztálynál lassú ellenséges
„lövegtűz. Behozzák a 111. olasz ezrednek egy alezredesét és 16
„emberét. (Op. 1.006/16. sz.)"
„A 17. hadosztálynál semmi újság."
„Az 59. hadosztálynál csatártűz. A 31/IY. zászlóalj 98 olaszt
„fogott el, kik az 50. bersaglieri-zászlóaljhoz és a 117. Milizia
„ Mobi le-ezredhez tartoznak."
„Ellenséges lövegtüz Doberdóra és a -Q- 164 Crni hribre.
„Eisner-Bubna ezredes néhány napi szabadságra ment. Délután
„dolgozó csapataimat látogattam meg, kik a dolinákban tábort
„építenek."
„Esti 7 óráig: A 20. honvédhadosztálynál csak néhány ágyúnlövés."
„A 17. hadosztálynál élénk csatározás. Az ellenséges gyalogság,
„mely a jobbszárny előtt közelebb dolgozta magát a hadosztály„ tüzérség által lefogatik."
„Az 59. hadosztálynál nyugalom. Ez újból 5 olaszt fogott és a
„82 olasz halottat és 13 sebesültet, kik közvetlenül állásunk előtt
„fekszenek, éjjel befogják hozni."
„Ma az ellenséges tevékenység szokatlanul gyenge volt."
Szeptember 6.
„Események reggel 6 óráig: A 20. honvédhadosztálynál éjjel
„csatározás és lövegtűz."
„A 17. hadosztálynál éjjel csatározás. Az ellenségnek egy kísérlete, hogy a 96-osokat megközelítse, tűzzel meghiúsíttatott."
„Az 59. hadosztálynál állandó csatározás. Hajnali 1 óra 15
„perckor a 3-as és 26-os vadászokat az ellensé tűzzel megrohanta.
„ A hadosztálytüzérség hajnalban 1 és 2 óra között ellenséges
„csoportosulásokat kergetett széjjel a Monte dei sei Busi és -Ó- 89
„területén. (Op. 1.007/1. sz.)"
„A 43-asokat és az egri 60-as zászlóaljat látogattam meg
„ma A 291 Peőinkától keletre. Nagyon fájdalmasan érintett a
„jelentés, hogy Fónad István hős őrmester, kit Szent István napján
„ékítettem föl az arany vitézségi éremmel és kinek szürke szemeiben

„a halál képét sejtettem, hűséges kötél esésgteljesítés közepette
„elesett. Hősi halálát lelte, fejlövéstől szörnyethalva."
„Ezután Segetin meglátogattam a 17. hadosztály egészségü g y i intézetét sok kínlódó szegény sebesültemmel, szintúgy Palj„kiséén a sebesülteket, végül a kolerásokat Hudi Logon, hol azt
„az ifjút, kinek a minap azt mondottam, hogy meg fog gyógyulni,
„tényleg a teljes javulás útján, veszélyenkívül találom. De még
„oly gyenge, hogy nem képes fekhelyén fölülni. Boldog örömmel
„üdvözöl. ,Fenséges úr mondása meggyógyított!' fohásszal ismételten
„megcsókolja kezemet. Szegény derék gyermek, nekem is nagy
„örömem telik abban, midőn látom, hogy mily boldoggá teszi azon
„tudat, hogy a halálból megmenekült. Azután alaposan fertőtleníthetem magamat."
„Események délután 2 óráig. A 20. honvédhadosztálynál
„időnkénti lövegtüz az egész szakaszon. Reggel 5 és 8 óra között
„a gyülekező ellenségnek menetelő kisebb csoportjai tűzzel széjjel„ kergettettek. A hadosztály tüzérség az ellenségnek homokzsák„födözékeit a Sdraussina-i út mentén lerombolta és a ,haláldomb'-on
„dolgozó osztagokat elkergette."
„A 17. hadosztálynak balszárnya rövid ideig nehéz ellense'ges
„lövegtűz alatt állott. Az ellenségnek közeledési kísérletei meg„hiúsíttattak. Ma éjjel a 46. és 43. ezredek a 61. és 96. ezredeket
„fölváltják."
„ Az 59. hadosztálynál a hajnali szürkület óta a A 118 Monte
„dei sei Busin a mi állásainkból megint egy páncélernyő látható,
„melynek elpusztítását gyalogsági és lövegtüzzel meg fogják kísér e l n i — az eddigi kísérletek eredménytelenek maradtak."
„Cadorna azt állítja, hogy állásokat vett el tőlem. Ez nem
„áll, mert mi mindenütt régi állásainkban vagyunk és erősen
„tartjuk azokat."
„Estig helyenként lassú, gyakran megszakított ellenséges
„lövegtűz ós csatározás. A tüzérségem által tegnap lőtt ellenséges
„ütegek ma nem tüzeltek. Az ellenséges 30"5 cm-es hajóágyúk,
„amióta utoljára tüzeltünk rájuk és egy feltűnő robbanás észlelhetett náluk, tökéletesen elhallgattak, úgy látszik tán hasznavehetet„lenekké lettek?"
„A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokságtól ma egy újabb
„parancs jön, mely előírja, hogy a közeljövőben mit csináljunk.

„(Állásépítésre, kötelékek rendezésére, a rendszeres fölváltásra stb.
„tartalmaz az utasítás részletes határozványokat.)"
„Ezek mind olyan dolgok, melyek hadtestemnél már folyamatb a n vannak, miért külön intézkednem nem is kell. (Op.
„1.007/22. sz.)"
Szeptember 7.
„ A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság rendelete folytán,
„a hogy magasabb parancsnokságok közelebb viendők a tüzvonalhoz,
„hol személyes jelenlétük által lehető befolyást gyakoroljanak a harc
„menetére, ma áthelyezték állomáshelyüket éspedig: a 20. honvédhadosztály Gabrije gorniere, a 17. hadosztály Lokvicára és mind
„a két parancsnok egyelőre a Brestovec A 209 magaslatot választ o t t a harci álláspontjául; mindannak dacára, hogy onnét — erről
„magam is meggyőződtem — szakaszuk egyes részeire közelebbről
„láthatnak és szerezhetnek betekintést, de összehasonlíthatlanul
„rövidebb darabot tekinthetnek át, mint előbbi megfigyelő állásukról.
„Az 59. hadosztályparancsnokság szűkebb törzsével Paljkiséére ment
„és megfigyelő állása Ferletitől délre lesz. (Op. 1.007/5. sz.)"
„Reggel 6 óráig a 20. honvédhadosztálynál csatározás. A 17. hadosztálynál a 61. ezredet a 46. és a 96-ot a 43. minden rendzavarás nélkül váltotta föl."
„Az 59. hadosztálynál jelentéktelen csatározás."
„Midőn csapataimhoz akarok lovagolni, egy igazán lealázó
„megszégyenítő parancsot kapok a hadseregarcvonalparancsnokságtól,
„melytől egész belsőm fölforr. Mindenekfölött igazságtalan e parancs
„és csak a történelemnek Íratott. Kétségbeesett fölháborodásomban
„automobilra ülök és Laibachra sietek, hogy Boroeviénél lemondásomat bejelentsem és azonnali fölmentésemet kérjem."
„Friss zöld erdőkön át szép utam volt St. Dánieltől Adels„bergen át Laibachra. Útközben a hatalmas Nanos A 1300 sziklat ö m b az ő különös fennsíkjával kötötte le figyelmemet."
„A vett parancson töprengek, mely tulajdonképen a vezetést
„a Karszt-fennsíkon rossznak bélyegzi meg, mert nagy veszteségeink
„vannak. Ott, hol sem robbantóanyagot, sem kőrepesztő-, véső„ szerszámot részünkre elegendő mennyiségben nem adnak, ami
„nélkül az acélkemény sziklába képtelenek vagyunk lövészárkot,
„és a tartalékok, úgymint az első vonalbeli csapatok részére a
„pokoli gránáttüz ellen oltalmat nyújtó kavernákat csinálni, melyek

„a veszteségektől némileg megoltalmaznának, vagy legalább is
„csökkentenék azokat. Mivel véssem ki a kemény sziklából ezeket, ha
„a hadseregarcvonalparancsnokság a minden nap sürgetett szerszá„mokat nem küldi, és nem engedi, hogy magam szerezzem be azokat
„szükség szerint. E mellett szigorú parancsom van a szörnyen
„kitett fennsík szegélyét minden körülmények között tartani és tilos
„az előbbrefekvő igen előnyös, sokkal jobb állásba mennem, amelyet
„azért akartam elfoglalni, mert sokkal kevesebb veszteségeim voln á n a k ott. És most, midőn az általam előre jelzett, itt elkerülhetetlen nagy veszteségek bekövetkeznek, a parancs szerint az
„itteni vezetés oka ennek."
„Viharos éljenzés riaszt föl gondolataimból. Az ón vitéz hon„védjeimnek és 46-osaimnak menetzászlóaljai gyakorlat közben
„a robogó automobilon megismertek és üdvözölnek."
„Boroevic, kit közben telefonon értesítettek jövetelemről, az
„utcán vár rám és szótlanul fölvezet irodájába, hol a pamlagra
„ültet le és ott fejével bólintva szólal meg:"
„El tudom képzelni, hogy miért jött császári Fenséged!"
„Én az előre alaposan megfontolt két alternatívát előadom
„neki:"
„Kérem Nagyméltóságodat az engem érintő oly súlyos szemrehányásokat és igazságtalanságokat tartalmazó parancs után vagy
„egy magasrangú — az ügytől távolálló részrehajlatlan — tisztek„ből összeállított bizottságot méltóztassék hozzám kiküldeni,
„melynek kötelessége legyen pártatlanul megállapítani azt, hogy
„mit dolgoztunk eddig a fennsíkon és a végzett munka emberfölötti teljesítményeit. Azt fogják látni, hogy az íróasztalnál kiköltött háborús tapasztalatokkal nem bíró nagy hadvezérek
„szemrehányása teljesen igazságtalan és nevetséges; vagy ha ez
„nem lehetséges, akkor állásomból való azonnali fölmentésemet s
„elmozdításomat kérem. Ezen esetben kérem lemondásomat tudo„másul venni."
„Boroevic nála soha nem észlelt melegséggel kifejti, hogy ő
„még sokkal sérelmesebb parancsokat kénytelen zsebrevágni és
„mégis maradnia kell, mert lemondását egyszerűen nem fogadják
„el. A történelem bennünket tisztázni és igazolni fog és világot
„fog vetni arra, hogy milyen képtelen tehetségtelen vezetés alatt
„vertünk meg olasz hadseregeket és a szemrehányások helyett a

„legnagyobb dicséretet érdemeltük volna meg. Fölkér engem, hogy
„téijek nyugodtan csapataimhoz vissza, vonjam vissza lemondásomat, illetőleg ö ezt nem veszi tudomásul, mert legjobb tábornokáról ő nem mondhat le. 0 mindenben a hadseregarcvonal„ parancsnokság vezérkari főnökét, Krauss altábornagyot okolja, ki
„Jenő főherceggel ily lehetetlen parancsokat írat alá. Szerinte csak
„úgy szolgálhatjuk továbbra is oly fényesen nagy ügyünket mint eddig,
„ha szótlanul zsebrevágom a szemrehányásokat és eltűrök mindent;
„a lehetetlen parancsokat hallgatagon átveszem és semmit sem
„jelentve nem teljesítem azokat."
„Egy óránál továbbtartó megbeszélés után egymást jól meg„értve elváltunk és én még az én derék Le Beau tábornokomhoz
„megyek, hogy neki is elmondjam mindazt, ami szívemen fekszik.
„0 egyet legyint kezével és az őt oly jellemző nyers modorán
„szól: ,Azok odafönt semmi máshoz nem értenek, mint goromba
„parancsokat írni.' "
„A csodálatosan szép vidéken fölséges napnyugtakor száguld
„velem vissza automobilom. Két iölborult automobil mellett meggyünk el."
„Itt Kostanjevicán értesülök, hogy délután 2 óráig csekély
„lövegtüz volt, hogy az ellenséges árkászmunkálatokat tüzérségem
„lerombolta, hogy saját betemetett állásunk rendbehozatott. Dél„után 2-től 7 óráig az ellenséges tüzérség kissé fokozottan működött. A 46. ezred ellenséges közeledési kísérleteket könnyedén
„visszautasított. Tüzérségem eredményesen lőtte az ellenséges
„lövészárkokat."
„A III. hadtestnek sikerült Selznél egy kézigránáttámadás
„által egynéhány ellenséges árkot megtisztítani."
„Repülőim jelentik, hogy az olasz légijármüelhárító ágyúknak
„nincs lőszerük. Önszántából sietve visszajött repülőm és hatod„ magával újra kirepült s a San Giovanni di Manzanónál levő
„ellenséges nagy repülőgép táborra 1 85 nehéz és 50 könnyű bombát
„dobtak. Néhány bomba három hangárba becsapódva rettenetes
„pusztítást okozott. (Op. 1.008/13., 18. sz.)J
Szeptember 8.
„Fiamat Boroevichez vezényelték, hogy ott a vezérkari szolgálatot is megtanulja. Nagyon hálás vagyok ezért Boroeviének.
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Cormons és Udine között, a vasút mentén.

„Később lesz alkalma fiamnak a harcot a legelső tűzvonalban is
„kipróbálni."
„ A. kolera fogyófélben van, az én körletemben naponta
„15—30 megbetegedés van és 5—10 haláleset, ami elég enyhének
„mondható. 700 kolerabeteg van ápolásban.
„Ma vettem a parancsot, hogy az 59. és 57. hadosztályok
„Tersztyánszky hadseregesoportjához1 adandók le. Az 59. helyett
„a hadtestemhez a nagyrészt cseh 106. Landsturm-hadosztály jön.
„(Op. 1.009/17. sz.) Minthogy azonban ez legsürgősebben kiképző
„pihenőt igényel s így az 59. hadosztályt közvetlenül nem válth a t j a föl, helyette ideiglenesen a 22. Landwehr-hadosztály utal„tatik ki nekem. (Op. 1.010/13. sz.) Ez azonban egyelőre csak
„egy dandárból áll s így az 59. hadosztály fölváltásához a had„ seregtartalékot képező 14. hegyidandárt is szükségképen hozzám
„kell hozni. Miután a 22. Landwehr-hadosztály itt teljesen idegen,
„a fölváltás úgy fog eszközöltetni, hogy a 14. hegyidandár 11-éről
„12-re éjjel az első vonalba kerül és a 22. Landwehr-hadosztály
„egy ezreddel Mikolira, a másik ezreddel Segetire kerül tartalékhelyzetbe. Schön tábornok, kit Sábáéról ismerek, hol kiválóan be„vált, a hadosztályparancsnoksággal Nova Yasra jön."
„Események. Éjjel csekély lövegtüz; a 17. hadosztálynál két
„kisebb ellenséges támadást könnyedén visszavertek."
„Reggel a 30"5 mozsárhoz lovagolok a t 187 útelágazáshoz
„Lokvicától nyugatra. Soká beszélgetek az ütegtiszttel, ki egy
„zászlós és ő jóindulatúan kérdez, hogy én is magyar vagyok-e ? . . .
„Rajtam a zubbonyon vászonporkabát volt, amelyet itt minden
„baka visel és szürke posztóval bevonva a piroslampasz nadrágo„mon; — így járok mindig a tüzkörletben. — Szívélyesen felelek
„neki, hogy igenis az vagyok s szeretett szép anyanyelvünkön
„magyar hazánkról beszélgetünk. Ekkor egy altiszt jön, kit én
„valami miatt megszólítok s ő Fenséges Uramnak szólít. A zászlós
„nagy zavarba jön, de én nevetve vigasztalom azon egyszerű tény„nyel, hogy hiszen még sohasem találkoztunk. A mozsár kitűnően
„van leplezve s a repülők részére igazán teljesen láthatatlan, hogyha
„a fatális füstkarika, melyet minden lövésnél föltaszít, nem árulja el."
„Tovább lovagolok a Vallonéba és a ,fatális szerpentinák'-on
„ügy osztom be magamnak — minthogy most i?, mint rendesen
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A szerb hadszíntéren felvonuló osztrák-magyar 3. hadsereg.

„lövi azokat az ellenség —, hogy leszállok s egyik sziklához
„támaszkodva bevárom, míg a gránát becsapódott, — az ellenség
„t. i. minden 2—3 percben egy-egy nehéz gránátot lő a középső
„vagy legfelsőbb útpatkóra — ezután az utat elvágva leszaladok
„a veszélyes helyen. Mici lovam horkolva üget utánam. Nem oly
„egyszerű itt szaladni, minthogy gránáttölcsér van gránáttölcsér
„mellett. Gabrije-grn-en Lukachich tábornokkal akarok beszélni,
„ő azonban nincsen ott, kiment a tűzvonalba. A Monte San
„Michele A 275-nek meredeken a Vallonéba eső partján van egy
„15—20 éves feketefenyő erdő, ott találom Kratochwill ezredest
„dicső 4-es honvédjeivel, kik viharos ovációkkal fogadnak. Lassacskán barakok és kavernák készülnek a hadosztály részére, de
„ma még legnagyobbrészt sátrakban van a csapat. Mialatt beszélünk
„egy erőteljes tűzcsapást csinál az ellenséges tüzérség srapnellekkel
„épen a fenyvesre, melyben az ezred van. Jól alacsonyan lő az
„olasz. A rajtaütés befejezte után megállapíttatott, hogy senki sem
„sebesült meg. Ez valóban csodaszámba megy."
„Innét a 60/11. zászlóaljhoz megyek, hol mindent a legszebb
„rendben találok."
„Események délután 2 óráig. Az egész arcvonalon egy
„kevés lövegtűz. Az én tüzérségem az éjjel újra fölépült ellenséges
„födözékeket a ,haláldomb'-on és körülötte megint elpusztítja„Az ellenséges gyalogságnak előnyomulása a 143-as romnál szintén
„lövegtűzzel ugraszttatott széjjel és meghiúsíttatott. A Monte dei
„sei Busi A 118-on ellenséges árkok semmisíttettek meg."
„Késő estig egyes nehéz gránátok és csatártüz."
Szeptember 9.
„Éjjel csatározás, egy kevés lövegtüz."
„Sutára megyek, ahol a szép kerek templomban szegény
„sebesültjeim fekszenek. Legalább 300-an vannak. Jól vannak el„ látva s Dr. Pfann főtörzsorvos kitűnően ápolja őket. Legtöbbnyire
„meg vannak elégedve, csak egy kérés ismétlődik mindig újra:
„,Magyarországba! haza!' Bizony Isten ez a kérés jogosult és
„mindenkinek, ki ezt kéri, írásbeli utasítást adok, hogy lehetőleg
„szülőfalva közelébe, szülővárosába viendő."
„Innét Comenbe, azután Vojscicára megyek a kolerásokhoz.
„Ott nagy nyomorúságot és iajgatást lelek és többet látok meg-

„halni. A kis 60-as baka boldogan mutatja nekem, hogy a fejét
„már föl tudja emelni kissé, és nemsokára föl is fog tudni ülni."
„Délben tökéletes csend, egy lövést nem hallani."
A szerb hadszíntérre elmenő 18. hegyidandár' hadrendjében
némi változás állott be. Ugyanis a 28. menetzászlcíalj (prágai csehek),
mely eddig a 18. hegyidandárba tartozott, most a 14. hegyidandárba nyert beosztást. Cserébe pedig az utóbbi dandár a 60/11.
zászlóaljat (egri magyarok) adta át a 18. hegyi dandárnak. (Op.
1.009 21. sz.)
„Ezen intézkedés következtében az oly kiváló 60/11. zászlóa l j a m a t a szerbek ellen viszik és Tersztyánszky kezeibe kerül
„— megint hős magyarok —, mert ők a legmegbízhatóbbak, vihetnek ágyútölteléknek ahhoz az embermészároshoz. En pedig a
„28-as cseh ezred egy zászlóalját kapom, kiket gyalázat, szégyen
„és gúny között föloszlattak. Ha nem Tersztyánszkyhoz vinnék
„60-osaimat, akkor boldog volnék, hogy a Karszt poklából elviszik."
„Délelőtt lassú lövegtüz. A 17. hadosztálynál az ellenség
„homokzsákok mögött tolódott közelebb állásainkhoz úgy a -Ó- 197-en,
„mint a -G- 111-en, de tüzünk elkergette. Tüzérségem az ellenséges
„födözékeket erősen megrongálta. Szerencsétlen véletlen folytán
„tüzérségem 61-eseimbe belelőtt, 4 halott és 30 sebesült lett ott.
„A legszigorúbb vizsgálatot rendeltem el."
„Az ellenség kevéssé hatásos állandó lövegtüzet zúdít ránk.
„Az én 24-es mozsaraim elpusztították az ellenségnek födözékeit
, a é 143 romtól keletre, honnét a védőrség elmenekült."
„Nálam egy új 15 cm tarack és egy 12 cm ágyú csőrob„bánás következtében elpusztult."
„Úgyszólván az egész fennsík ellenséges nehéz gránát- és
„könnyű srapnelltüz alatt állott egész nap."
„Tüzérségem elpusztította a 26. vadászzászlóalj előtt megjelent mozgópáncélt."
Szeptember 10.
„Egy lehallgatott olasz telefonbeszélgetésből megtudjuk, hogy
„Cadorna és még egy olasz hadvezér délelőtt az általunk és az
„olaszok által egyaránt ,haláldomb'-nak nevezett magaslatra kijönnek.
„Szóbeli parancsot adtam, hogy 3 üteg készenlétben legyen, hogy
„legszívélyesebb üdvözletemet acélnévjegyemmel átküldjék."
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Az 59. hadosztály kötelékébe tartozik.

„Mégis jobb az, ahogy én szoktam tenni, ha a tüzvonalba
„megyek, hogy sohasem jelentem be magamat és nem engedem,
„hogy a csapatok ottlétemről telefonjelentést tegyenek. Ahogy mi
„lehallgatjuk az ő telefonbeszélgetésüket, épen ügy ők is lehallg a t j á k a miénket. Ilyen értesülés egészen biztosan heves tüzet
„vonna állásaimra, amit megint csak szegény, amúgyis sokat
„szenvedett csapataim fizetnének meg drága vérükkel."
„Az olaszok ma éjjelre egy támadást rendeltek telefonon el,
„mely a középem ellen kell, hogy induljon, nagy óvatosságot
„rendelnek el, hogy ,questi orribili perditi'-t elkerüljék."
„Jeges bóra fúj és dühösen döngeti lakásunk falait, ajtóit,
„ablakait."
„Christian őrnagy, a 60/11. zászlóaljnak parancsnoka, elindul á s á t jelenti és nagyon meleg dicséretem után azt mondja:
„, A magyar csapatok a leg- és legjobbak. Minden magyar valódi hős!'"
„Események reggel 6 óráig. A 20. honvédhadosztálynál éjjel
„csekély lövegtűztől eltekintve, csend volt, a fölváltások akadálytalanul végrehajttattak."
„A 17. hadosztály jobbszárnya ellen irányuló, gyengébb tá„madást vert vissza tegnap este. Talán ez volt a tervbevett óvatos
„támadás? . . . Az ellenséges lövegtüz a rendesnél nem erősebb . . .
„Különben semmi újság."
„Délután 2 óráig tüzérségi harc s az én 24 cm-es mozsaraim
„az ellenséges állásokat a leghathatósabban lövik. A-Ó-197-nél
„az ellenségnek előnyomulását akadályozta meg tüzérségünk.
„Az 59. hadosztálynál éjjel járőreink az ellenséges állásokig előre
„mentek, kézigránátokat dobáltak beléjük és a tegnap tüz alá vett
„páncélos járműnek teljes pusztulását állapították meg, mely tele
„van hullákkal. Ezeknek sapkái hiányoztak és amúgyis teljesen ki vol„tak rabolva. (Op. 1.011/13. sz.) Az ellenséges lövegtűz ma élénkebb.
„Repülőtámadás volt Kostanjevicára, de emberéletben nem esett kár."
„Az 5. hadseregparancsnokság ma elrendeli, hogy az 59. hadosztály fölváltása éjjel megkezdendő, bár én a hadosztálynak a
„harcvonalból való kivonását csak pár nap múlva terveztem. A föl„váltásra így az intézkedést Op. 1.011/11. szám alatt kiadom."
Az 59. hadosztályt a 14. hegyidandár1 és a 22. Landwehrhadosztály egy része váltja föl.
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A 60/11. zászlóalj kivételével.

Ma éjjel a 14. hegyidandár a Vallonéba (Mikoli és Paljkisée)
jön és Snjarié altábornagy parancsnoksága alá lép. A tartalékviszonyban levő 9. hegyidandár Segetire megy.
Holnap éjjel a 14. hegyidandár az állásban levő 18-at fölváltja és ez elvonul. Utóbbi a fölváltás alkalmával a 28. menetzászlóaljat előbbinek átadja.
A 22. Landwehr-hadosztálynak 43. dandárparancsnoksága egy
ezreddel szeptember 11-éif éjjel Brestovicán át Mikolira és Paljkiséóre menetel és Snjarié altábornagy parancsnoksága alá lép.
A 43. dandár másik ezrede Kostanjevicán át Segetire megy, ott
rendelkezésemre áll.
Az 59. hadosztály dandárai szeptember 12-én Ivanigrad—
Gorjansko—Velikidol—Krejna Vas terében gyülekeznek.
Snjarié altábornagy az alszakasz parancsnokságát addig megtartja, míg az 59. hadosztály fölváltása befejeződik, azután Schön
tábornoknak, a 22. Landwehr-hadosztály parancsnokának átadja.
Az 59. hadosztály összes tüzérsége állásban marad.
Kostanjevica, szeptember 11.
„A cár átvette az orosz haderő vezetését! . . . Tán inog már
„trónja? . . . "
„Joffre látogatóban van Aostanál. Tán meg akarja neki
„mutatni, hogy hogyan kell a Doberdót elfoglalni ? . . . Tessék!
„Azt ő sem foglalja el."
„A mi általános helyzetünk jó, de nem szabad túl soká feszíteni a húrt, mert a legbrutálisabb eszközök miatt már iszonyú
„sok embert veszítettünk el teljesen fölöslegesen. Békét még akkor
„kell kötnünk, mikor még győzni tudunk, másképen össze fognak
„bennünket taposni. Most még fényesen tudunk győzni, ennélfogva
„a békére vezető útat már most kell keresnünk. Magától értető„dőleg mindent szövetségesünkkel egyetértésben."
„Éjjel csekély lövegtüz Weeber ezredes szakaszának balszárnya ellen, este 10 óráig gyalogsági tűz és kézigránátharcok.
„A 17. és 59. hadosztálynál teljes nyugalom. Utóbbi már egészen
„ki van vonva és helyette a 14. hegyidandár van állásban a 60/11.
„zászlóalj nélkül, mely szintén Szerbiába megy."
„Reggel abszolút nyugalom, később nagyon élénk ellenséges
„lövegtüz egész arcvonalamon, főképen a 20. honvédhadosztályra
„lő az ellenség minden nagyságú lövegekkel. A 17. hadosztály
»tüzérsége az ellenség födözékeit pusztította el a -Q 111-nél és a

„-Ó-143 romtól délre. Ellenséges csoportosulások Beglianónál löveg„ tűzzel széjjelszórattak. (Op. 1.012/11. sz.)"
„Este 7 órakor a helyzet változatlan. A 20. honvédhadosz„tálynál állandó heves tűz az ellenség minden nagyságú lövegeiből.
„A 17. hadosztálynál az ellenségelőre akart törni, de kézigránátokkal
„visszautasíttatott s gyalogsági tűzzel üldöztetett. Tüzérségünk
„megint ellenséges csoportosulásokat ugrasztott széjjel a -Ó- 143-nál;
„különben mindenütt élénk ellenséges lövegtüz. (Op. 1.012/14. sz.)"
„Délután meglátogattam dr. Adler kolerakórházát Vojséicán
„és segédkeztem a konyhasós melegvíz infusióknál. A lábfőn föl„ vágott viszérbe 2 és V2 liter sós vizet eresztenek be a legsúlyosabb
„állapotban levőknél. Az egyiknek ütőerét ellenőriztem a műtét
„alatt, mely már nem volt található s midőn vagy egy liter sós víz
„elfogyott, lassan érezhetővé vált a szívműködés és a már egészen
„beszáradott ember magához jött s eszméletre tért. Szegény 23 éves
„ifjú úgy néz ki, mintha 100 éves aggastyán volna."
Szeptember 12.
Az északkeleti arcvonalon a központi hatalmak hadseregei
mindmélyebben haladnak előre Oroszországba. Szeptember 6-ikán az
északi szárny már elérte Riga—Wilna—Wolkowisk vonalát, a közép
Brest-Litowsk várának elfoglalása után a Pripiatj-mocsár területébe
behatolva Pinsk előtt áll. A jobbszárny Rowno és Dubno-erődöket
megközelítette, Keletgaliciában elérte a Sereth vonalát. így Keletgaliciában csakis a Zbrucz- és Sereth-folyó közötti 35 km-es terepsáv van még az oroszok birtokában, hol az oroszok nagy erőfeszítéssel iparkodnak e területet megtartani.
„Hivatalos jelentés, hogy a mi csapatainkat egy túlerős ellens é g e s támadás elől, a Serethnél visszavettük. Remélem, hogy e
.mögött, az oly sablonos jelentés mögött, nem rejlik valami nagyobb
„vereségünk."
„A hadseregfőparancsnokság a — nem a VII. hadtesthez
„tartozó hadosztályaimból — legjobb magyar zászlóaljakat kiveszi
„és Szerbia ellen küldi. Ugy látszik ott valami offenzívát készítenek
„elő. így nekem értéktelen cseh- és pár bosnyákzászlóaljaim
„maradnak csak, melyek viszont nagyon meg vannak sértve, hogy
„őket hadosztályaikból kirúgják — ők más kifejezést használtak,
„melyet itt nem adhatok híven vissza. — Most nekem kell e miatt
„a legerélyesebb eszközökkel föllépnem. Magamra vállalom a kényes

„feladatot, hogy a duzzogókhoz kimenjek és megkíséreljem őket
„megnyugtatni azzal, hogy az én bizalmamat bírják. Ez már a
„2. Isonzo-csatában sikerült nekem, a prágai 28-asokkal."
„Tegnap este 10 óráig élénk ellenséges lövegtüz volt a
„20. honvédhadosztálynál; a hadosztály tüzérsége eredményesen
„lőtte az Isonzo-hídon menetelő ellenséges oszlopokat. A 17. hadosztálynál reggel 4 órakor a -C- 197-en az ellenséges fölváltást
„hathatósan lőtték aknavetőink. Schön tábornok csoportjánál több
„ellenséges előretolódás kergettetett vissza."
„Egész nap váltakozó erejű ellenséges lövegtüz, mely délután
„hevesebb lett."
A jelentésekből úgy látom, bogy az ellenség állásunkhoz több
helyen éjjel a karsztsziklák és bozótok között kiemelt, illetve
homokzsákokból épített futóárkokkal igyekszik közeledni és törekszik rohamállásokat közvetlen közelünkben berendezni. Ezen rohatnállások megsemmisítésére Op. 1.011/19 szám alatt intézkedtem.
Tüzérségünk az ily közeli ellenséges állásokat már nem rombolhatja szét, mert lövedékeinek szórása saját csapatainkat is
veszélyezteti.
Elrendeltem, hogy összes aknavetőink az első vonalba építendők be és hogy a közeljutott árokfejeket tervszerűen pusztítsák el egyes
kézigránátos gyalogsági osztagok, gépfegyverek, árkász- és utászrajok és egyes meredek röppályájú ütegek segítségével.
Ha a vállalat üres futóárokra, árokfejre talál, melyek állásunkba bekapcsolva részünkre nem jelentenek előnyt — homokzsákok, hordozható vas-spanyollovasok, akadály drótmatracok,
tüskés drótból készült dróthengerek stb. dobandók beléjük s így
betemetendők, vagy állásunkból gyújtható aknákkal robbantásra
előkészítendők.
Ilyen vállalatoknál is minden fölösleges veszteség kerülendő
és a drága emberanyag megkímélésére a legnagyobb súlyt kell
fektetni.
Az 59. hadosztály intézkedésszerüen fölválttatott. (Op.
1.013/1. sz.)
Schön tábornok Polazzo—Vermegliano-i alszakaszban a parancsnokságot Snjaric altábornagytól átvette.
Hadtestem kötelékéből kivált 57. és 59. hadosztályhoz és az
egri magyar 60/11. zászlóaljhoz intézett búcsúparancsom:
„Az 57. hadosztály fegyvertényeinek színterét elhagyja, hol
parancsnokainak kiváló vezetése alatt bámulatos vitézséggel az
ellenséges tömeg első nagy rohamait visszaverve, az olaszokat lassú,
methodikus támadásra szorította. Az ellenség fölényes tüzérségének
leghevesebb tüzében, súlyos viaskodásban hónapokig fölülmúlhatat-

lan szívóssággal állott ellen számtalan olasz rohamnak, előretörésnek
és támadásnak.
Midőn a vezetőknek és csapatoknak bámulatraméltó tetteikért
legteljesebb elismerésemet és bensőséges köszönetemet fejezem ki,
kívánom, hogy a hadak útján a szerencse kísérje őket továbbra is.
(Op. 1.013/14. sz.)"
„Az 59. hadosztály, mely mintegy két hónapig harcolt a
VII. hadtest kötelékében, parancsnokságom alatt álló hadseregcsoportból ma kiválik.
Csapatai — melyeknek egy része itt nyerte tűzkeresztségét —
különösen a mult heti szakadatlan harcok alatt vitézségben és
kitartásban tündöklő példát mutattak, a legelkeseredettebb viaskodás napjaiban a Doberdo-fennsík védelmének pillérei voltak és bámulatos munkát végeztek a védelmi állás mngerődítésében, dacára annak,
hogy az ellenséges tüzérség állandóan tűzzel verte őket.
Nehezemre esik, hogy e hadosztály elhagy; szívből kívánom,
hogy az új hadszíntéren vitéz dandárait a győzelem továbbra is
állandóan kísérje. (Op. 1.013/9. sz.)"
„A magyar 60. ezred II. zászlóalja a 14. hegyidandár kötelékéből kiválva, a 18. hegyidandárba oszttatott be. A zászlóalj a
a legsúlyosabb harcokban válogatott csapatként küzdött és nagy
hírre tett szert, dacára annak, hogy a heteken át dúló véres küzdelemben nem lehetett fölváltani, mindig kiválóan vitéz magatartást
tanúsított és példásan kitartott; ezért a legfelsőbb szolgálat nevében
legteljesebb elismerésemet és meleg köszönetemet fejezem ki. Dicsőség és győzelem kísérje további útjain. (Op. 1.013/15. sz.)"
Szeptember 13.
„Oroszországban megint előre megyünk. A román Sphinx
„úgy látom perfid szerepet játszik."
„Két nap óta megint sokkal több a koleramegbetegedés és
„megint nagyon rosszindulatú jelleget öltött s mind több lesz az
„olyan eset, mely fél óra alatt halálos kimenetelű. Tegnap délután
„80 megbetegedés volt nálam. Egy kocsin 6-ot láttam hozni,
„közülök 4 már halott volt. Az orvosok spodiumot ajánlanak a
„belek fertőtlenítéséi e. Az olasz foglyok állítása szerint Olaszországban is nagyon uralkodik e förtelmes betegség."
„Éjjel majdnem tökéletes nyugalom volt. Egész nap váltakozó lövegtüz. Az ellenség több helyen megkísértette a közeledést,
„de visszaveretett."
„Igen ellentmondó hírek érkeznek. Románia ellenünk moz„gósít? Báró Ullmann bankár azt írja nekem, hogy ő a jövőt
„nagyon peszimitikusan látja."

t „ Ma az összes kolerakórházakat végigjártam. Az új betegek
„épenséggel nem tetszenek nekem, mind azonnal collabálnak s
„alig egy óra alatt meghalnak. Nem sejtjük, hogy mi lehet en.„nek oka "

Szeptember 14.
„A 20. honvédhadosztálynál éjjel heves gyalogsági tűz volt,
„mely reggel 5 órakor San Martino környékén igen nagy mérvet
„öltött. Mindkétoldali változó erejű tüzérségi tevékenység. Ellenséges üteg a Monte Fortinon elhallgattatott."
„A 17. hadosztály tüzérsége az ellenséges fölváltásokat lőtte."
„A 22. Landwehr hadosztálynál éjjel váltakozó erejű gyalogs á g i csatározás volt. Éjjel állandó ellenséges lövegtűz. Hajnali
„2 órakor egy ellenséges század megtámadta a 45-ös zászlóaljad
„de vissza veretett."
„A 22. Landwehr-hadosztály parancsnokához, Schön tábornokhoz lovagolok és vele minden tudnivalót részletesen megbeszélek, megmagyarázom neki föladatát és hogy mit követelek.
„Megmondom neki, hogy milyen ellenrendszabályokat tesz szükségessé a z olasz harcmodor. Főképen az azonnali ellenlökést
„kötöm lelkére és az oldalozó tüzet. Azután a 3. Landwehr-gyalog„ ezredet látogatom meg s a derék tiroliakat énekelve találom.
„Viharosan üdvözölnek engem."
„ Egy ellenséges repülőre tüzel tüzérségem s látom azt lángbanborulva meredeken lesiklani a légből. (Op. 1.015/10. sz.)"
„Egész nap igen kevés megszakítással állandó ellenséges
„lövegtűz egész arcvonalamra. Délután 1 órától fogva a Cor„mons—Capriva—San Lorenzo di Mossa—Lucinico-i úton állandó
„kocsi- és motorközlekedés állapíttatott meg. Cormonsnál állandóan
„nagy porfellegeket látni."
„A 17. hadosztálynál ismételten megkísérelte az ellenség a
„közelebbtolódást, de mindannyiszor visszavonulásra kényszeríttet t e tt. Tüzérségem jól dolgozott."
Szeptember 15.
„Reggel 6 óráig a 20. honvédhadosztálynál állandó ellens é g e s lövegtűz és csatározás. A 17. hadosztálynál féligmeddig
„csend. A 22. Landwehr-hadosztálynál egész éjjel csatározás és
„lövegtűz. A járőrök megfigyelése szerint a mi aknavetőink- és
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„gránátjainknak nagy eredménye volt. A hajó, illetőleg partiágyúk
„tegnap az ellenségnél San Lorenzo di Mossánál több nagy robb a n á s t okoztak."
„Délelőtt fiammal a 46. ezredet kerestem föl, hol lelkes
„beszéd után a csapat nagy éljenzése közben sok vitézségi érmet
„osztottam ki. Hazafelé a 43. ezreddel találkoztunk, mely mellett ü n k elmenetelve óriási tüntetést rögtönzött, oly nagy ,Se treaska1
„kiabálás volt, hogy lovam, mely mindent el szokott tűrni, nagyon
„izgatott lett."
„Reggeltől estig váltakozó erejű ellenséges lövegtűz, mely
„délelőtt 11 óráig a 22. Landwehr-hadosztálynál erős volt, ez
„födözékeinket nagyon megrongálta. A mi tüzérségünk az ellenségnek mindenféle munkálatait zavarta és rontotta le. Különben
„jó hatással lőtte a -Q- 197-en levő ellenséges födözékeket. Az el„lenséges tüzérség sok kárt tett födözékeinkben."
„Nova Vas egész délután nehéz ellenséges lövegek tüze alatt
„állott."
Szeptember 16.
„Az éjjel az ellenség a 20. honvédhadosztálynál aknavetőkk e l lőtte állásainkat, különben mindenütt meglehetős nyugalom volt.
„A 22. Landwehr-hadosztálynál járőreink az ellenséges állásokba
„behatolva több helyről elkergették az olaszok kisebb csoportjait.
„Ugyanitt hajnali 3 órakor az ellenség 300—400 lépés szélességb e n előnyomulást kísérelt meg, de tüzünk elkergette. A balszárny
„előtt bersaglieriek állapíttattak meg."
„Opcinán megszemléltem a rám igen jó benyomást tevő 106.
„Landsturm-hadosztályt. Azután Sesanán Boroeviénél jelentkeztem
„és fölkértem őt, hogy tegye lehetségessé, hogy a 106. Landsturm
„hadosztállyal a 17. hadosztályt fölválthassam, melynek e háborúban
„még pihenője nem volt, ez azonban csak akkor lehetséges, ha a
„22. Landwehr-hadosztály még egy ideig nálam marad."
„A 106. Landsturm-badosztály parancsnokánál, Kletter altábor„nagynál a 110. Landsturm-dandár parancsnoka, Maag tábornok a leg„ elkeseredettebben emlékezik meg Tersztyánszky lovassági tábornok„ról, azt mondva, hogy az nem ember, hanem egy vad szörnyeteg."
„Olyan hírek jöttek, hogy Olaszország csak gyenge erőket
„hagy a tiroli fronton és nemsokára egész erejével itt fog támadni.
„Oroszországban igen jól állunk."

„A mai napon a 20. honvédhadosztálynál délelőtt 9-től
„11 óráig élénk ellenséges lcvegtüz volt a Stadler-szakasz ellen.
„A Weeber-szakasznál éjfél után előre akart tolódni az ellenség,
„de elkergettetett. Egész nap elég élénk lövegtüz úgy állásainkra,
„mint a mögöttes terepre. A 17. honvédgyalogezrednél reggel
„6 óra 15 perckor az előnyomuló ellenséget gyalogsági és löveg„tüzünk visszavonulásra kényszerítette. Az ellenség drótakadályainkat
„ekrazitcsövekkel el akarta pusztítani, ez megakadályoztatott és pár
„olasz elfogatott. Azóta erős lövegtüz küzdelmei vonalaink és San
„Martino ellen."
„Több kihallgatott telefonbeszélgetésből azt a benyomást
„nyertük, hogy ma délután 4 órakor a Monte San Michele A 275
„ellen valami vállalkozás készül. Minden előkészület megtörtént
„ennek sikeres kivédésére. Az olasz tábornok, ki hivatva van ezen
„vállalkozást végrehajtani, illetőleg vezetni, minden tüzérségi előkészítést kereken visszautasított, mert fél, hogy saját gyalogságát
„veszélyeztetné ez. Ezt csak örömmel vehetem tudomásul!"
„A 17. hadosztálynál aknavetőink az ellenséges árkászmunkákat
„nagyon megrongálták, úgyhogy az olaszok elhagyták azokat. Egész
„nap általábanvéve nyugalom volt, saját tüzérség rendes munkáját
„végezte. A 22. Landwehr-hadosztálynál éjjel ellenséges lövegtüz
„volt, mely födözékeinket részben megrongálta. A hadosztály közepe
„előtt egy páncélszekrény van az ellenséges állásba beépítve; meg
„lesz semmisítve. Délután 1-től 6 óráig lövegtüz és csatározás volt."
„Az ellenséges tüzérség tevékenysége különösen a 20. honvédhadosztály ellen nagyon élénk volt. A telefonban lehallgatott, ma
„délután 4 órára a Monte San Michele A 275 ellen tervezett
„ellenséges vállalkozást tüzérségem összpontosított tüze csírájában
„elfojtotta. Egy rádiókészülékkel ellátott repülőm Gradisca—Sagrado
„és Polazzónál is nagyobbméretü ellenséges csoportosulásokat jelent e t t , mire a repülő megfigyelése mellett ezen célokat is tűz alá
„vették lövegeim és nagy eredményt értek el. A sötétség beálltáig
„a tűz alá vett ellenséges gyülekezőhelyekről felénk nem jöttek
„csapatok. (Op. 1.017/1., 7. ós 15. sz.)"
„Pinsk elesett! Német kézen van. Másként is nagyon előnyös
„a helyzetünk északon. Most kötelességünk volna az ellenség által
„elfogadható föltételek mellett békeajánlatot tenni. Jaj lesz nekünk,
„ha ezt nem tesszük."

Szeptember 17.
„Éjjel heves ágyúzás és gyalogsági tűz. Az ellenség Weeber
„ezredes szakaszán a balszárny ellen homokzsák építményeket akart
„előretolni, de tüzünk ebben megakadályozta. A parancsnokok, kik
„a doberdói tüzet még nem szokták meg, mindenfelé segítségért
„kiáltoznak, pedig csak a mindennapos lövegtűz veri ma is őket,
„ahogy tegnap derék magyar csapataimat."
„Wickenbarg gróf, Fiume kormányzója, nejével meglátogattak
„és a híressé vált Karsztból akartak valamit látni. Jól találták el,
„mert épen a Fajti nevű falucska és Peéinka A 291 domb közötti
„nagy dolinába akarok menni, hogy a 46-osokat és 43-asokat fölkeressem és a iábori építkezést megnézzem, ü k kocsin mennek s
„én lóháton kísérem őket."
„A Peöinka A 291 alatt mind a hárman leszállunk és a
„sziklazürzavarban néhány dolina mellett elhaladunk, melyekben a
„szőllőlugasok alatt csapataim táboroznak és a még friss zöldben
„pihennek. Onnét elvezetem vendégeimet a kopár sziklás a Fajti
„hrib A 432 ós Volkovnjak -C- 284 között a -0- 464-re. Megmagyarázom nekik a mi állásainkat, küzdelmeinket; megmutatom
„nekik a történelmi nevűvé vált helyeket, azután a szép üde
„Wippach lapályt, Monte Sabotino A 609, — Podgora A 240 —,
„Görzöt; ott túl a csúcsos Monte Quarint és Cormonsot. Míg
„magyarázgatok, a Podgora íolött egy nehéz olasz srapnell robbanik
„s a grófné azt kérdi, hogy mi legyen ez a hirtelen megjelent
„felhőcske? Pontosan megmagyarázom neki, hogy mi a srapnell.
„Es ő a lassan tovavonuló felhőcskét nézi s végül zavarodottan
„kérdi: , . . . és ügye ezt már csatának nevezik ?' Mosolyogva felelek:
„,Nem Grófné! ezt egy lövésnek nevezik. Egy csatában milliószámra
„esnek a lövések mindkét oldalról és a gyalogság is lőfegyverrel
„és szuronnyal, kézigránátokkal, lángszórókkal és mindenféle más
„gyilkoló eszközzel küzd!' Onnét a kocsihoz kísértem és Kostanje„ vicára küldtem őket. Én pedig csapataimhoz lovagolok, a különb ö z ő dolinákba.
„A mai napon a 20. honvédhadosztálynál Weeber szakaszán
„azon ellenséges osztagok, melyek az éjjeli előretolódás alkalmával
„a 17. honvédgyalogezred jobbszárnyához közel férkőztek, a reggeli
„órákban foglyul ejttettek. A tegnapiakkal együtt a 156. ezrednek
„összesen 2 tisztje és 119 legénye és a 4. műszaki ezrednek négy

„árkásza került kezünkre. Amint ezek mondják, az ellenség támadási
„kísérleténél nagy veszteségeket szenvedett halottakban és sebesültekben. A 22. Landvvehr-hadosztálynál szintén közeledni akart az
„ellenség, de tűzzel elkergettetett. A 14. hegyidandárt a 43. Land„wehr-dandár fölváltotta. Egész nap az egész arcvonalon változó
„erejű, de nem nagyon heves lövegtüz. Legerősebb még a III.
„hadtestnél."
„Néhány napi szabadságra haza utazom. Indulásom előtt nagy
„nézeteltérés volt Eisner-Bubna ezredes és közöttem, melyet erélyes
„paranccsal vágtam el."
„Fényes holdvilágnál automobilon Opcinára utaztam, hol a
„triesti helytartónál, báró Fries-Skenénél ebédeltem. Ok mindig
„végtelenül kedvesek és előzékenyek irántam."
„Azután gyorsvonatra ülök s haza utazom szeretett magyar
„hazámba."
Kistapolcsány, 1915 szeptember 29.
„Imádott szép hazámban ébredtem föl. A kertek tele őszirózsával, a nyár utolsó szelíd sóhajával... És alig látok férfit
.Többnyire csak asszonyokat, gyermekeket és aggastyánokat."
„Fölcsillanik a Balaton, habzó hullámaival partjait mosva,
„rajta túl az enyhe erdős dombsorok; az én szeretett Bakonyom,
„gyermekéveim boldog álma, a távol viola párájában reszketve,
„akárcsak délibábos látomás volna. Hej, hová repültek gyermekk o r o m ama boldog órái, midőn jól végzett munka jutalmául a
„Bakony zúgó, regélve álmodozó erdőségeibe vadászni mehettem
„ós boldogságtól duzzadó kebellel az Istenalkotta csodás természet
„szépségeit élveztem."
„Feleségem s a gyorsan fölnövő gyermekeim jól vannak, oly
„bensőséges az öröm őket viszontláthatni és oly maró a gond
„szívemben amazokért a gyermekeimért, kik ott a Karszt poklában
„véreznek s kínokban hánykolódnak... Miután szeretett jó öreg
„anyácskámat öreg fészkünkben, Alcsuthon a csendes nádor kastélyk a n meglátogattam, Tapolcsányba sietünk."
„Midőn másnap reggel a kéjesen jóleső erdei levegőben, a
„hajnal első szürkületét megelőzve kisietek és fölséges erdőimet
„susogó álmukban látom, képes volnék, akárcsak egy szerelmes ifjú,
„dalolva kurjantani!... S midőn az emelkedő lapály ködök alatt a

„bőgő szarvasok húznak tova és a kristályos légben a villogó harmat
„gyémántszőnyegén a kelő nap a távoli szürkés viola hegyeket
„pirosra csókolja... Oh természet, legbensőbb szeretett barátom,
„ki ragyogó őszi pompájában engem oly szelíden mosolyogva
„köszöntesz; mily boldoggá tudsz tenni; hiszen pillanatokra tán
„felejteted az engem nyomorúságig gyötrő ós megtörő véráldozatot
„ott a szörnyű karszton... És azután, midőn az őszi dér mindent
„téli álmába dermeszt a leveleket leszedegetve, s én szeretett Tapol„csányomat csillogó gyémántos téli díszében, búcsúzva mégegyszer
„megnézem és hallgatagon a csendes erdei magányt, fölemelt,
„átihletett szívvel élvezve, annak isteni nyugalmát lelkembe szívom,
„hogy azt hónapokra megerősítsem a szörnyűségek megadásteli
„viselésére . . . Távozom megint Kostanjevicára, a Karszt vél ittas
„poklába és sziklavadonába."
„Isten veled szép Tapolcsányom! látlak-e még valaha?..."
Wien, (Südbahnhof) szeptember 30.
„Ma korán reggel szeretetteimtől odahaza elbúcsúztam és ide
„siettem, hogy legkegyelmesebb Uramat, királyomat láthassam...
„Azonnal fogadott és legalább másfél óráig tartott magánál. Feleségem tevékenységét a sebesültek körül a legmelegebben dicsérte.
„Azután lelkesedéssel és meghatottan beszélt az én csapataim teljesítményéről a Doberdón, mely — úgymond — egyedül áll a
„hadtörténelemben, különösen midőn a döntést kierőszakolták, melyen
„az olaszoknak óriási túlereje megtörött."
„Szeretetteljes szavai mélyen meghatottak, úgyhogy nem
„bírtam egy szót sem válaszolni."
„Közölte velem, hogy Tersztyánszkyt fölmentette, esetleges
„újbóli alkalmaztatása fönntartása mellett, mire ez nyugdíjazását
„kérelmezte, mely azonban egyelőre még nem fog elintéztetni. Dáni
„ezredes, mint dandárparancsnok az Isonzóra küldetett. Az általános
„helyzetet tűrhetőnek — ,Passabel' — mondja a Felség nyugaton
„is. Délen1 legközelebb egy offenzíva fog megindulni."
„Ezt az alkalmat fölhasználtam, hogy a legtiszteletteljesebb
„hűséggel jelentsem, hogy talán mégis, ha ez az offenzíva is sikeresen be lesz fejezve, ideje volna ellenségeinknek egy békeaján„latot tennünk, melyben határozottan kijelentjük, hogy mi semmit
1

Szerbia ellen.

„sem akarunk hódítani. Nekünk — mondom — még akkor kell békét
„kötnünk, amikor még teljes erőben vagyunk és képesek vagyunk —
„ha az ellenség ajánlatunkat visszautasítja — nagy sikereket és
„győzelmeket kierőszakolni; csakis így kerülhetjük el a különben
„később bekövetkezendő katasztrófát. A Felség igen kegyesen veszi
„szavaimat és igazat ad nekem, mondva, hogy ez az ő nézete is,
„de azt véli, hogy bármilyen kívánatos volna is ez; a mi ellenségeink semmi esetre sem fognak erre hajolni, inkább gyengülésünk
„jelének vennék az ilyen lépést s annál elkeseredettebben támadná„nak bennünket és így nem marad más hátra, minthogy erélyesen
„folytassuk a küzdelmet."
„ Azt kérdi, hogy Boroevic kimegy-e néha az első vonalba ?
„Azt felelem neki — az igazsághoz híven — hogy az állásokba
„sohasem megy ki, mert úgy véli, hogy, az ottani kínokat és
„nyomorúságot látni, őt a vezetésben hátrányosan befolyásolná'..."
„Kérem 0 Felségét, hogy a hadtesteket, ha ez nem lehetséges, legalább is a hadosztályokat ne engedje teljesen szójjel„szakítani; a hadtesteknek és hadosztályoknak is meg van a szép
„haditradiciójuk, melyet megsemmisíteni nézetem szerint legalább
„is igen nagy hiba volna. A Felség osztja nézetemet."
„A Felséget jó színben találtam és nincs megváltozva, amióta
„nem láttam."
„Még báró Bolfras, gyalogsági tábornokhoz megyek. Nagy
„örömmel és különösen szívélyesen fogad engem az öreg úr. Miután
„küzdelmeink legérdekesebb eseményeit röviden elmondottam neki,
„azt mondja nekem, hogy a katonai Mária Terézia-rendért kellene
„folyamodnom Doberdo miatt, minthogy én döntöttem el a 2. Isonzo„ csatát javunkra. Azt felelem, hogy tetteimet túlbecsülni távol áll
„tőlem és teljesen ellenkezik szokásaimmal és elveimmel, hogy
„magam részére egy rendjelért folyamodjak. Ezt nem teszem . . .
„Erre azt feleli, hogy 0 Felsége megbízta őt, hogy közölje velem,
„miszerint a Felség,elvárja részemről' ezen lépést. ,Ha parancs, akkor
„én engedelmeskedni fogok, de magamtól sohasem tenném meg'."
„Végül sétálni megyek a Grabenon és sok ismerőssel találkozom, de egyik sem ismer föl engem. Hát ily hamar elfelejtik
„az embert, vagy annyira megváltoztam volna egy év alatt? . . . "
„Vogt ezredes meglátogat és sorján fölelevenítjük háborús
„emlékeinket és Tersztyánszky fölmentését ünnepeljük."

„Az estét jó nagybátyámnál, Coburg Fülöpnél töltöm, hol
„ Achleitnert, a nagy írót találom. Kedélyesen beszélgetünk és el
„kell egynéhány hadiélményemet mondanom."
„Midőn vonatom a délivasúton elindul, nagy megnyugvás
„száll lelkemre, hiszen oda sietünk, hova a legsúlyosabb kötelesség
„füz engem."
Kostanjevica, október 1.
„Opcinára érkezve nem találok automobilt. Nézem mint
„szállnak vigan vasútra az 5-ös dragonyosok."
„Végre Eisner-Bubna megérkezik automobilommal és őrült
„sebességgel hajtunk Kostanjevicára. Messziről látom, hogy az
„iskola, szegényes lakásom, mely eddig vakolatával oly nagyon
„világított, most tábori zöldre festtetett. Nem helyeslem ezt, mert
„ezen színváltozás az ellenségnek föl fog tűnni és azonnal tudni
„fogja, hogy ebben a házban valami különösen fontos van elhelyezve."
„Zuhog az eső és csak elvétve hallani egy lövést. Mult h<>
„25-én kezdődött az esőzés, mely homokzsákfödözékeinkben igen
„nagy kárt okoz és a 20. honvédhadosztálynál a Sdraussinára vezet»
„út mentén néhány födözéket egészen elöntött annyira, hogy
„azokat 150 lépés szélességben el kellett hagyni. Minden intézk e d é s megtörtént, hogy ezen terület biztosítva legyen és a víz
„lefolyása után újra megszállassék. Az Isonzo e napokban rendk í v ü l megdagadt, ez 28-án kihasználtatott folyóaknák ós kövekkel
„megrakott tutajok leúsztatására. 29-én a két pontonhíd Sagrado„mellett eltűnt és Cassegliano meg C. del Bosco melletti hidak
„megsérültek. Különböző megfigyelések és olasz telefonbeszélgetések,,
„úgymint saját csapataim telefonjeleivel tett tapasztalatok okot
„szolgáltattak arra, hogy fémlemezekkel kísérletezzünk a beszélget é s e k lehallgatása céljából; olyan sikereseknek mutatkoztak ezek,
„hogy fém vezeték nélküli hallgató állomásokat tudunk létesíteni,
„melyek az olaszok beszélgetéseit mind fölfogják és az indukció„által hallhatóvá teszik. Ezen tapasztalatok alapján elrendeltem,
„hogy legelső állásainkban az összes telefon dupla fém vezetékkel,
„tehát földvezetók nélkül, építtessék, hogy az ellenségnek lehetett e n n é tegyem beszélgetéseink ugyanilyen kihallgatását. A kihallg a t o t t telefonbeszélgetések tartalma rendesen csak kevés tudni-

„valót szolgáltat nekünk s mégis csapataim különböző tervezett
„ellenséges vállalkozásokról szereznek tudomást; és így jókor
„megtehetik a szükséges ellenintézkedéseket. így értesültünk, hogy
„a 29-ikére tervezett nagy támadás a hidak elpusztulása folytán
„elmarad és hogy az olasz csapatok az Isonzo keleti oldalán 3 napig
„minden utánszállítástól el voltak vágva."
„23-án a 106. Landsturm-hadosztály élén a 110. dandárával
„megérkezett és a 31. ezreddel a Mikoli melletti táborozó helyre
„menetelt, a 32. ezred Segetire jött. A 14. hegyidandár, melyet a
„22. Landwehr-hadosztály váltott föl, Temnieára került és onnét
„25-én a XV. hadtesthez Tolmeinbe. 25-én pedig a 43. Landwehr„dandárt a 106. Landsturm-hadosztálynak 110. dandára váltotta föl.
„A 22. Landwehr-hadosztályhoz tartozó 43. Landwehr-dandár
„Korite körüli táborba jutott; megint a III. hadtestnek rendelkezésére bocsáttatott."
„Az ellenség, ki szeptember egész havában rendszeres, nagy„ méretű árkásztámadást folytatott az én hadtestem közepe és
„északi részei ellen, úgy látszik végre belátta ezen nehéz vállalkozásának kilátástalanságát; mert ott, hol minden műszaki eszközeinek teljes kihasználása mellett arcvonalam közelébe tudta magát
„dolgozni és sikerült neki egy ,rohamállás'-t előretolni; ott vagy
„tüzérségem és aknavetőim által veretett agyon, azaz kergettetett
„el; vagy keserves munkájával betörési kísérleténél, rohamánál óriási
„veszteségeket szenvedve hős védőrségem által visszaveretett, illet ő l e g ott, hol tüzérsége által elpusztított akadályainkba s állásainkba behatolt, kézitusában lemészároltatott vagy kidobatott."
„A mai napon délelőtt ellenséges lövegtűz volt a Monte San
„Michele A 275 délkeleti lejtőjére, és csatározás folyt. A tüzér„megfigyelők élénk vasúti közlekedést állapítottak meg az olasz
„mögöttes országból Udinén át Cividaléra. A 17. hadosztálynál
„födözékeink részben víz alatt vannak. (Op. 1032/12., 22. szám.)
„Doberdót az ellenség nehéz lövegeivel lövi, a segélyhelyen egy
„telitalálat is volt. Ott 2 halott. Az ott levő népfölkelődandár„parancsnokságnál 4 halott, 29 sebesült."
„Az árvíz által szorongatott és elvágott ellenséges csapatok
„miatt az Isonzo balpartján a hadseregfőparancsnokság egy tüntető
„tűzrajtaütést rendelt el ma éjjelre s a -Q- 197 domb visszar
„foglalását. (Op. 1.032/13.) Parancs értelmében a -Ó- 197-et akkor

„kell birtokba venni, hogyha az ellenség ezt a mi tüzérségünk
„hatása folytán kiürítette. Ezt majdnem kizártnak tartom, mert
„nem tudjuk az ellenséges állást lövegtüzünkkel eléggé előkészíteni,
„minthogy gyalogságomat, mely alig pár lépésre van az ellenséges
„lövészároktól, az adott esetben az előkészítés idejére nem vehetjük
„vissza azon egyszerű oknál fogva, hogy tüzérségemnek oly kevés
„a lőszere, hogy ennek következtében elveszíthetném kiürített
„állásomat a helyett, hogy az ellenségét elfoglalnám; viszont a
„gyalogsági támadás óriási veszteségekkel volna csak végrehajth a t ó . Mi a <J> 197-et önként adtuk az ellenségnek át — bár én
„nem helyeseltem ezt, de a megtörténtet már nem változtathatom
„meg — mert az ellenséges lövegtűz elviselhetetlenül nagy veszteségeket okozott nekünk."
„A mondott oknál fogva a-Q-197 dombra intézendő támad á s t elejtem."
„A vállalat egy tüntető tüzérségi, gyalogsági ós aknavető
„tűzcsapás lesz, melyet október 2-ikán délelőtt 5 órakor fogunk
„végrehajtani. (Op. 1.038/18. sz.)"
„Délután Adelsbergbe sietek automobilon, hová a hadseregparancsnokság átköltözött. Fiam egészséges, friss és mindenki
„nagyon szereti."
„Boroevié minden folyó ügyet és szükségeset megbeszél velem.
„Nézeteink teljesen födik egymást, amit örömmel állapítok meg.
„Mindketten azt hisszük, hogy az ellenségnek ezen még nem észlelt
„nagy nyugodtsága, mondhatnám tétlensége, föltótlenül legserényebb
„előkészületeit, lőszerpótlását jelenti a 3. nagy Isonzo-csatára, mely
„biztosan sokkal súlyosabb lesz még, mint a 2. volt. Kérem
„Boroevióet, hogy szerezzen nekem még sok, főként nehéz tüzérséget, nagyon sok lőszert, mert csakis így tudom majd helyemet
„megállani és a föltétlenül bekövetkező óriási veszteségeket némileg
„csökkenteni. Gondolja meg kérem, hogy a 18 kilométer szélességb e n az olasz haderő 2A-a biztosan több hétig, esetleg egy-két
„hónapig fog támadni és hallatlan elkeseredettségű nagy csatára
„kell számítanunk. 0 teljesen osztja nézetemet és megígéri, hogy
„a főparancsnokságnál ,magas nyomással ki fog mindent zsarolni,
„amit csak lehet.' Mondom neki, hogy nézetem szerint az olasz két
„elvesztett nagy csata utári mindenesetre tetemesen több tüzérséget,
„igen sok nagy aknavetőt — melyek oly szörnyűséges hatásúak —

„fog idehozni, ezek ellen a mi ,régi kéményekből készült, csak
„beásva használható s nem irányítható aknavetőink' képtelenek
„helytállani, jobban mondva az olaszokét ellensúlyozni és majd a
„a csatát 80—90%-os veszteségekkel fogjuk befejezni."
„Boroevic mindenben igazat ad nekem és mindent elkövet,
„hogy teljesen eleget tegyenek követeléseimnek."
„A vacsoránál Krobatin hadügyminiszter ül mellettem, s én
„elpanaszolom neki a mi már valóban nevetséges anyaghiányainkat
„és azt a sok kínzást, melyet azért kell elviselnünk, mert a rossz
„fölszereléssel nem tudunk megelégedni."
„Közli velem, hogy Wachtel alezredes onnét áthelyeztetett."
„Zuhogó esőben éjjel 11 óra 15 perckor érek vissza
„ Kostanjevicára."
„Délután a rendes ellenséges lövegtűz volt arcvonalunk és
„tartalékaink ellen. Tüzérségem nagyobb ellenséges mozgásokra
„tüzelt Sdraussinánál. Szintúgy a Sagrado melletti hídhelyre, hol
„szintén erősebb mozgás észleltetett. Éjjel a 20. honvédhadosztály „nál több robbanást hallottak Gradisca irányából. Talán úszónaknáim voltak? . . . "
„ A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság kérdi, hogy igazán
„meg tudjuk-e figyelni az Udine—Cividale-i vasútvonalon a forgalmat ?
„Tiszta időben még szabad szemmel is látom a vonatokat, különben
„nem jelentenénk. Ezt a kérdést nem nevezhetem nagyon szelle„mesnek."
Október 2.
„Éjjel általános csatározás és időközi lövegtűz volt a honvédeknél; este 9 óra 30 perckor az ellenség kisebb osztagokkal
„előretolt állásainkhoz tolódott előre, de járőreink tüze elkergette."
„Az elrendelt rajtaütés tervszerűi eg végrehaj ttatott, de a sűrű
„köd miatt nem lehetett a hatást megfigyelni."
„Az ellenség a rajtaütésre egész arcvonalam hosszában heves
„tűzzel felelt. Úgy a 20. honvéd mint a 17. hadosztály megállapította, hogy az olaszok árkaikat ez éjjel szokottnál sűrűbben
„szállották meg. (Op. 1.033/2. sz.)"
„A tűzcsapás után számos járőrt küldött ki a 20. honvédhadosztály az ellenséges állások kitapogatására. A 17. honvéd-

„gyalogezred balszárnyán két járőr az ellenséget legelső állásaiból
„elkergette és megállapították, hogy a mögött 20—30 lépésre egy
„második állása van. Az ezred közepe délelőtt 10 órakor egy
„ellenséges támadást vert vissza. 11 óra után megismételték az
„olaszok a támadást és újból elkergettettek. Ezóta az l-es és 17-es
„honvédek nehéz olasz lövegtűz alatt állanak. Megállapíttatott r
„hogy ma éjjeli tűzcsapásunk az ellenségnek nagy veszteségeket
„okozott, számos sebesültet láttak elvinni. A délelőtti támadásnál
„az olaszok aknáink folytán nagy veszteségeket szenvedtek, de azért
„teljes összeomlásukig folytatták a támadást. A rohamnál 4(3-osaim
„egy része oldalozó tűz alá vette az ellenséget. Ott, hol a támadás
„összeomlott, nagyon sok olasz halott és sebesült maradt vissza.
„Aknavetőink tüze által az ellenséges állások több helyen tüzet
„fogtak. Délelőtt a 106. Landsturm-hadosztály állásai előtt tovább
„tartott az ellenségnek élénk tevékenysége. Állásaink a Monte dei
„sei Busi A 118-on heves aknavetőtüz alatt állanak. A szakasz
„jobbszárnyán erős löveg- és gyalogsági tűz. A mi tüzérségünk
„mindenütt a kevés lőszer dacára hathatósan dolgozott."
„Délután a heves lövegtüz állandóan tovább tartott a honvéd„ hadosztálynál. Délben a ,baláldom b'-on sok sebesültnek elszállí„tását látták megfigyelőink."
„A tegnap kihallgatott telefonbeszélgetések és a foglyoknak
„vallomása egyöntetűen azt mutatja, hogy ma reggelre egy nagyszabású támadás volt az olaszoknak terve a Monte San Michele
„ A 275 ellen. A mi tüzérségünk főképen a 112. ezredet érte,
„midőn támadásra csoportosult; ezt részben széjjelszórta, úgyhogy
„a támadást csak egy zászlóalj hajtotta végre a 17-es honvédek
„ellen. A többi hadosztályoknál meglehetősen hatástalan ellenséges
„lövegtüz volt egész délután."
„Délután Gorjanskón voltam és sebesültjeimet látogattam
„meg a Máltai-lovagrend kórházában, onnét a súlyosan sebesültekh e z mentem Comenbe s ott is kitűnő rendet találtam és tisztaságot. Jaj, de sok nyomort és szenvedést láttam."
„Midőn a köd kissé fölszállott a lapályról, erős vasúti közlekedést lehetett látni Cividale és Palmanova félé U dinéből. Az én
„10"4 cm-es ütegem a vonatokra tüzelt, mire egy olasz zászlóalj
„sietve leszállott a vonatról és gyalog folytatta útját Cormons felé.
„Menete közben is tüzet kapott. (Op. 1033/9., 16. sz.)"

Október 3.
„Éjjel általános csatározás és időközi lövegtűz volt. A 20.
„honvédhadosztálynál fölváltás volt, úgyhogy Stadler ezredes
„szakaszában a 4. honvédgyalogezred egyedül tartja most az
,1. vonalat."
„Az egész 3. honvédezredet kivonták az arcvonalból, mely
„most hadosztály tartalék."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál az ellenséges tüzérség egész
„éjjel hevesen tüzelt a Monte dei sei Busi A 118-ra, gyalogsága
„ismételten közeledni akart, de gyalogsági tűzzel visszakergettetett.
„Szakaszom többi részén rendes lövöldözés."
„Reggel 7 óra tájban egy ellenséges osztag Stadler ezredes
„szakaszán a balszárnyon megtámadta tábori őrs vonalunkat, de
„rövid tűzharc után visszautasíttatott. Különféle kisebb vállalkozások
„voltak mind a két fél részéről."
„Délelőtt egész arcvonalam ellenséges lövegtüz alatt állott.
„Kézigránátharcok is voltak több helyen. A 17. honvédezred állása
„előtt honvédeim egy olasz járőrt elpusztítottak s parancsnokát
„elfogták. Ezenkívül a 152. olasz ezredtől 5 embert fogtunk el."
„Egész délután zuhogó esőben állandó lövöldözés. Jobb„ szárnyamon a heves lövegtűz elpusztította födözékeink egy részét,
„mire az ellenség egy előretolt árokfőből kirohant, gyalogsági
„tüzünk azonban visszakergette. A Monte dei sei Busi A 118-al
„szemben az ellenség erélyesen iparkodik a fennsík szegélyét birtok á b a venni. (Op. 1.034/18. sz.)"
„Az ellenséges tüzérség ma legerősebben Doberdo környék é t lőtte."
„ Az eső csak úgy ömlik s erős bóravihar dühöng s a magasabb
„fekvésekben nagy havazások vannak."
Október á.
„Jó Urunk és királyunk névnapja lévén, misén voltam és
„bensőségesen imádkoztam érte. Hogy a sóvárogva várt békét s
„annak vajha jó gyümölcsét megélhesse."
„A küzdelem mindenütt oly szörnyűséges dühhel tombol,
„hogy az általános kimerültség mégis egyszer majd csak be fog következni . .., de mikor??? . . ., hacsak előbb valahol nagy vereséget

„nem szenved egyik fél. Erre úgy hiszem ezidőszerint alig van
„kilátás."
„Oroszországban állítólag a pestis dühöng és borzasztó pusztításokat visz véghez . . .— ??? Vájjon bennünket is el fog-e érni?"
„Ma jeges bóra tombol és sűrűn hulló esőt korbácsol és
„vastag ködtömegek száguldanak a fennsíkon végig, s csak úgy
„didergek kis szobácskámban, egész belsőm remeg belé."
„Időközönként elsöpri a vihar a ködöt és ekkor nagyszerű a
„kilátás, akár csak kezemmel elérhetnék a nagy olasz síkságon
„minden templomtornyot."
„Ma van egy esztendeje, hogy derék hadosztályommal a Kárp á t o k legmagasabb ormán vad hóviharban éjjeleztem és oly sok
„kolerásom megfagyott s azután a csodálatos győzelem. S mégis
„nagyon szomorú emlék a számtalan halott a Jelenowatyn! Azután
„a súlyos küzdelmeink Luzek—Gorniig! Lisyj és Zalarski!... Elő„ törésem Stary-Samborra, hol oly sok hősöm esett el, s a visszavonulás, midőn Tersztyánszky azt írta naplójába, hogy kíváncsi
„arra, hogy a Főherceg csapataival képes lesz-e egyáltalán valaha
„visszajönni ? . . . Hiszen el voltam már vágva; délen egy erős
„orosz csoport egyedüli visszavonulási vonalamra nyomult elő,
„bennünket északról és keletről szorongatva! . . . Midőn majdnem
„24 órát meneteltem, úgyszólván pihenő nélkül, és sikerült
„egy erőltetett menetben előrekergetett oldalvéddel visszavonulás o m a t födni s mögötte összes csapataimmal, vonataimmal, tüzérségemmel a legkisebb veszteség nélkül kirokirozni, ez bizony
„válságos helyzet s idő volt s mégis legszomorúbb, életem fájdal„masan szép, legdicsőbb emlékei közé tartozik. S azután a szörnyűséges napok a piszkos, kormos, döghalált lehelő Turka romVárosában! A borzasztó koleranapok! Sok-sok megrázó emlék
„vérrel és dicsőséggel t e l v e ! . . . Én jó Istenem! És mi minden
„történik azóta? És mi minden fog még csak ezután jönni!? . . . "
„A jeges bóra és zuhogó eső nagyon megkínozza szegény
„szenvedő csapataimat."
„Éjjel csatározás és lassú mindkétoldali lövegtűz "
„Ma az ellenség a 106. Landsturm-hadosztálynak jobbSzárnyát erősebben lőtte. Ott pánik lett és a csehek kijelentették,
„hogy az állást nem bírják tartani, mert már 6 halottjuk van.
„A 43. ezred parancsnoka, Pollak ezredes, megtette az előkészületet

„arra, hogy őket esetleg erőszakkal — tűzzel — kényszerítse a
„kitartásra. Elrendelem, hogy az állást föltétlenül tartani kell.
„A csehek 6 ember elvesztése miatt akarnak elszaladni, midőn ezt
„az állást a magyarok mindeddig tízezrek elvesztésével hősiesen
„tartották. Pollaknak igaza van. Ha kell alkalmazzon erőszakot."
„Délelőtt 8 órakor az ellenséges tüzérség a 4. honvédgyalog„ezrednek balszárnyát élénken lőtte. Az 1. honvédgyalogezrednek
„közepe 24 cm-es mozsarak tüze alatt állott. Küiönben itt csak
„csatározás és időközönként lövegtűz. A hadosztály tüzérsége egynéhány telitalálatot ért el az ellenség állásaiban Peteanónál.
„A 17. hadosztálynál mindkétoldali lövegharcok és csatározás.
„A 106. Landsturm-hadosztálynál délelőtt 9 és 10 óra között a
„jobbszárnyon az ellenséges tüzérség erős tüze a födözékeket megrongálta. A szakasztüzérség a szembenlevő ellenségre tüzelt.
„Különben csak csatározás és lövegtűz. A Crni hrib Ó 164 és
„Nova Yas szintén ellenséges lövegek tüze alatt állott."
„Délután arcvonalam sok helyen nehéz ellenséges lövegek
„helyenként elég erős tüze alatt volt, mindenütt csatározás folyt.
„Tüzérségem nagyobb ellenséges gyülekezésekre tüzelt. . . Egyik
„30*5 cm-es mozsaram az ellenséges mozsarat Yalisellanál elhall„gattata."
„A nagy angol-francia offenzíva hála Istennek elakad. De
„meg vagyok arról győződve, hogy annál erősebben fogják azután
„újból megpróbálni."
A németek átlag 100 km-nyire mélyen bent vannak Franciaországban. Arcvonaluk Páris felé erősen kiugorva, attól 60 kmnyire van. Az Ypern-i sarkot kivéve egész Belgium birtokukban
van. Az Északi-tenger és Metz közötti térben (kb. 400 km.)
Ardennes, Aisne, Nord megyék majdnem teljesen, Pas de Calais,
Somme, Oise, Marne, Meuse megyék egy része a németek kezén van.
Oroszországban úgy látszik megint jól megy dolgunk.
A Pripiatj-mocsárterület és a Keleti-tenger közötti térben (kb.
600 km) a német haderő Riga—Dünaburg—Smorgorí—Nowogrudok—Baranovicze—Pinsk vonalát, a Pripiatj-mocsárterülettől
délre a román határig (kb. 450 km) az osztrák—magyar haderő
a Felső-Styr — Közép-Horyn — Putilowka — Stubla-folyó vonalát;
Rafalowka-, Czartorysk-, Lipno-, Derazno-, Klewan-, Olyka-, Dubno-,
Kremieniec-, Wiszniewiecz-, Nw. Aleksiniecet, a Strypa-f'olyót
Buczaczig, azután Tluste-, Uscie biskupie-, Bojánt elérte. Keletgaliciának csakis a Tarnopol—Trembowlai csücske van még az
oroszok birtokában.

„A 8. hadosztályt mögülem hirtelen sietve Tirolba szállít o t t á k vasúton. Tán valami különös készül ottan ?"
„Tegnap 96. ezredem a III. hadtesthez menetelt."
Október 5.
„Hideg bóravibar és eső. Az összes lövészárkok telve vízzel.
„Oly sok megpróbáltatásnak kitett derék csapataim szörnyen szentednek. Éjjel csatározás ós lövegtüz. A 106. Landsturm-had„osztálynál az elrombolt födözékek megint helyreállíttattak. (Op.
„1.036/1. sz.)"
„A Segeti-tábor építkezését a 39-eseknél és 61-eseknél megszemlélem. Igazán gyorsan halad a munka. Már sok kőből épült
„ századcsűr van készen. A Landsturm cseh századai alig dolgoznak,
„nagy eréllyel utasítom őket erősebb munkára."
„Legközelebb hozzáfognak az utak alapos javításához és
„újak létesítéséhez."
„Reggeltől estig egész vonalamon csatártűz és lassú ellens é g e s lövegtűz. Délután 4 és 6 óra között az ellenséges tüzérség
„a Monte dei sei Busi A 118-at erősen lőtte különböző nagys á g ú lövegeivel. Nagyon csúnya látvány volt, melyről szemeimet
„nem tudtam levenni. De a nemsokára beérkező jelentések megnyugtattak, hogy igen csekély hatása volt. Tüzérségem a legkellemetlenebb ellenséges ütegeket lőtte és úgy látszik sikerrel,
„mert az ellenséges mozsarak beszüntették tüzüket. Födözékeinkben
„helyenként nagyobb kár. Épen úgy az ellenségnél."
„Az európai helyzet miránk nézve úgy látszik előnyös. Bul„gária a válaszúton van. Oroszország állítólag ultimátumot intézett
„hozzája. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani és tenni GörögOrszág, ha Salonikiben sok csapatot fognak partra szállítani?...
„Holnap kezdődik nagy támadásunk Szerbia ellen. Hol? . . .
„Én — mert Szerbia kicsiny és gyenge — széles vonalban Babagaj
„és Klenak között csinálnám, akkor föltétlenül sikerülne, mert
„a szerbek nem tudnák, hogy hol védjék ki a főlökést. Szerbia az
„első háború által annyira legyengült, hogy most könnyen lehet
„őt teljesen leverni. . . Németország pedig most azt fogja mondani,
„hogy könnyedón megcsinálta azt, amire mi nem voltunk képesek.
„Pedig ez igazságtalan beállítás, mert mi most már magunk is
„könnyen létrehozhatnánk ezt, mert mint mondtam, a szerbek már

„meg vannak törve; csak mostani helyzetünkben nem áll rendelkezésünkre elegendő csapat. A németek a biztos nagy eredményt
„maguknak akarják vindikálni, ami érthető. Nekünk pedig rendkívül
„kell vigyáznunk, nehogy teljesen Németország vazallusai legyünk,
„ami miránk, magyarokra a legnagyobb mértékben aggasztó lenne ;
„mert az annyit jelentene, hogy szabadságunkat, melyet még mindig
„elnyerhetni remélünk, még elviselhetetlenebb béklyókba vernék,
„mint amilyen az osztrák bilincs. Ennek sohasem szabad megtörténni."
Október 6.
/

„Végre egy napos reggel pompás mosolyával. Éjjel mind a
„három hadosztálynál a rendes csatározás és lövegtüz és kézigránát„harc. A 106. Landsturm-hadosztálynál élénkebb és ott aknavetőtűz
„is van. (Op. 1.037/1. sz.)"
„Műszaki csapataimnak igazán kiváló árkászmunkáit megszemléltem. Azután Comenre s onnét Gorjanskóra hajtatok sebeSültjeimet meglátogatni, végül a még kezelés alatt álló 182 kolerás
„beteghez megyek, kiknek halálozási száma hála az égnek nagyon
„csökkent."
„Délután 2 óra előtt a 20. honvédhadosztálynál 1 — 11/'2
„ellenséges zászlóalj nyomul elő a Peteano melletti táboriőrseink és
„a 4. honvédgyalogezred táboriőrsei ellen. Továbbá 1—2 ellenséges
„század az 1. honvédgyalogezred jobbszárnya ellen lassú előre„ tolódásban. A tűzharc megkezdődött, tüzérségem is tüzel már a
„támadókra."
„Ezt megelőzőleg délfelé egy ellenséges repülőraj temérdek
„bombát dobott le a VII. hadtestparancsnokságra, főképen az én
„házamra. A kár csekély."
„A 4. honvédgyalogezred táboriőrsei elkeseredett véres harc
„után az ellenségnek erős nyomása alatt állásukat a Peteanótól
„délre levő gerincen kiürítették és a főállásra húzódtak vissza.
„Az ellenség táboriőrseink vonalát megszállotta, és védelemre
„berendezkedik benne. Ezen állásból előnyomuló kis ellenséges
„osztagok a visszahúzódó táboriőrsök és az 1. honvédgyalogezred
„állásaiból ezeket oldalba támadó egy szakasz által visszaverettek.
„Itt a 156. olasz ezrednek 19 embere esett fogságunkba."
„Arcvonalam többi részén nehéz és könnyű ellenséges löveg„tűz, melynek kevés hatása volt és csatározás egész napon át."
József főherceg: A világháború. II.

„Egy rövid heves zivatar nagyon lehűtötte a levegőt. Ügy
„látom itt is már beköszönt a bideg ősz."
Október 7.
„A 20. honvédhadosztálynál a 4. honvédgyalogezrednek a
„Peteano-i gerincen elvesztett táboriőrsvonala két század ellentámadása által egész terjedelmében visszafoglaltatott. Az ellentámadás
„a A 275-ről kiindulva a Peteano felé nyűló keskeny gerinc mentén
„az ellenség oldalába hajttatott végre. Ez éjjel 10 órakor kezdetett
„meg, de a nagyon nehéz terep és az ellenség igen szívós ellenállása miatt csak reggel 3 óra 30 perckor fejeződött be. Elkeseredett és miránk nézve is nagyon veszteséges volt a harc. A 4-es
„honvédek itt nagyon kitüntették magukat. Éjjel az előretolt állást
„Peteanónál szintén megtámadta az ellenség és drótakadályainkig
„jutott, onnét azonban tűzzel elkergettetett és előőrsi állásain túl
„üldöztetett. Ma két századunk kint marad az előretolt állásban és
„ott védelemre berendezkedik. Az ellenség tüzérségem kiválóan
„pontos tüze miatt nem tudott tartalékokat előrehozni és harcbavetni."
„Délelőtt 7 óra 40 perckor az ellenség erős osztaggal, sok
„gépfegyverrel előretolt állásainkat ismét megtámadta Peteano és
„a Monte San Michele A 275 között. Súlyos harc után sikerült
„neki Peteano tói délre a gerincen megint befészkelődnie, míg
„támadásai a helységnél és a A 275-től északnyugatra az ő nagy
„veszteségei mellett visszaverettek. Itt az előtérállás a mi kezünkb e n maradt. Egy honvédszázadnak délelőtt 10 órakor intézett
„ellentámadása Peteanótól délre sikerült; az ellenséget elfoglalt
„állásainkból kidobták, azonban új tartalékokat magához vonva
„megint betört s ő maradt az állás birtokában. Ezért az előtér„állást csapataink kiürítették. Ellenséges tüzérség a A 275 vidékét
„s az attól délre eső terepet tűz alatt tartja. Veszteségeink úgy
„látszik nagyok. Délig 51 sebesültünket hozták be. Az ellenség
„veszteségei súlyosak."
„A hadosztályparancsnok, tekintettel a súlyos veszteségre, az
„arcvonal előtti harcokat beszüntette. (Op. 1.038/10. sz.)"
„A gyalogsági csatározás este is még tart. Főállásomig sehol
„sem jutott az ellenséges támadás. Peteanónál megint egy zászlónalja gyülekezik."
„A másik két hadosztálynál éjjel fölváltások voltak és csatá-

„rozás. Nappal löveg- és csatártüz. Sapieha herceg repülőt lelőtték;
„megsebesült, de be lehetett hozni."
„46-osaimat meglátogattam, azalatt egy ellenséges repülő több
„bombát dobott ránk, de nem történt baj."
„Délután 6 órakor, mikor kis szobámba visszatértem, pokoli
„ellenséges tűz kezdődik, szobám úgy rezeg, mintha földrengés volna."
„A bolgárok velünk vannak! Mit fognak a görögök csinálni?"
„Az entente csapatokat szállít partra Salonikinél. Olaszország
„pedig állítólag ugyanazt akarja Valonában cselekedni! — ? —"
„Amint sejtettem, saját és szövetségesünk csapatai széles arcvonalban kelnek át a Drinán, Száván és Dunán, és már Szerbiáb a n van egy részük."
A németek Semendria várát, az osztrák-magyarok Belgrádot
támadják.
A szerbek Bulgáriába betörtek a nélkül, hogy hadat izentek
volna. Bjelogradciktól nyugatra fekvő uraló határmagaslatokat
akarják a szerbek elfoglalni.
A bolgár kormány erre a berlini követséget értesítette, hogy
Szerbia részéről ért betörés következtében október 14-én reggeli
8 órától fogva Bulgária hadban áll Szerbiával.
„Most Szerbia biztosan legalább hosszabb időre el lesz intézve
„és bizton egészében meg fogjuk szállani. De nézetem szerint semmi
„szín alatt sem szabad nekünk Szerbiát bekebeleznünk. Még azt is
„nagyon kérdésesnek tartom, hogy okos volna-e Szerbiával szemben
„határkiigazítást eszközölni? . . ."
„A németeknek nyugaton kemény küzdelmeik vannak és csodás
„vitézséggel, szívóssággal tartják magukat a nagy túlerővel szemben."
„Oroszországban offenzívánk lassan tovább halad."
„ A Monte San Michele és környéke délután élénk ellenséges
„lövegtüz alatt állott. A Peteanótól délre, a magaslati gerincre előret o l t zászlóalj a sötétség beálltával a főállásba visszavonul, mert az
„ellenséges túlerővel szemben csak nehezen tudná magát tartani és
„a hadosztályparancsnokság ezen előretolt állásnak meg erődítését
„és szívós ellenállást benne, nem tartja kívánatosnak."
„Az én érzésem az, hogy jobb volna ott kitartani, de most
„ez csak érzésem és nem föltétlen meggyőződésem; ennélfogva a
„hadosztályparancsnokság által, saját elhatározásából kiadott parancsot
„nem változtatom meg. Peteano és a táboriőrsvonal a A 275-től
„északnyugatra magától értetődőleg megszállva maradnak. Este 7

„órakor nagyon heves harcizajt hallok a Monte dei sei Busi A 118
„irányából. Kostanjevica ma több gránátot kapott és sok repülőnbombát. "
Október 8.
„A rendes föl váltások keretében a 17. hadosztály tegnapig
„a XIV. menetosztagait sorozta be küzdő csapatainak kötelékébe
„és a 106. Landsturm-hadosztály tehermentesítésére annak északi
„szárnyán egy század védelmi szakaszát átvette. A 20. honvédhadosztály menetalakzatainak besorolásával holnap lesz készen.
„Tegnapról jelentik, hogy egy motorkerékpáros e hó 5-én a
„III. hadtest egyik táboriőrsénél őrült sebességgel Olaszország felé
„száguldva vonalunkon átlépett, a táboriőrs lőtt rá, de sajnos, nem
„tudta elbuktatni, az illető nem beszélt kifogástalanul németül.
„Triestből jött, ahol azt állította, hogy keleti arcvonalunkról jött
„oda szabadságra és az események iránti érdeklődésből kimegy a
„csatatérre, de szülővárosába, Triestbe vissza fog térni. 0 Kostan „jevicán is volt és sok kérdést intézett a semmit sem sejtő emberekhez."
„Midőn ezt a jelentést olvastam, egyszerre egy legyőzhetetlen
„érzés szállott meg engem, hogy ma itten nagy szerencsétlenség
„fog történni . . . Nemsokára erőszakot téve magamon, leküzdöttem
„ezt az ,ostoba babonás' érzést ós el is felejtettem."
„Ma éjjel a Peteanótól délre előretolt zászlóaljat tervszerüleg
„bevonták anélkül, hogy az ellenség észrevette volna. Egész éjjel
„csatározás és lövegtűz. Midőn tegnap a III. hadtest vállalkozását
„(tűzcsapását) végrehajtotta, élénk ellenséges löveg és gyalogsági
„tűz keletkezett, mely az éjjel folyamán a rendes csatártüzzó
„lohadt le."
„Miután a reggeli jelentéseket tudomásul vettem, 6 óra 80
„perckor a 61., 43. ezredek, a 24. vadászzászlóalj s 82-ős zászlóalj
„és az 1. honvédgyalogezred menetalakzataihoz megyek ki automobilon. Midőn a 24-es vadászoknak — kik kiválóan vannak kiképezve — gyakorlatait megszemléltem, fölmegyek a Monte San
„Daniele A 554-re. V2IO órakor fölérkezve egy nagyobb felhőből
„látok 8 repülőgépet dél felől, 5-öt pedig kelet felől Kostanje„vicára lecsapni — s a ma reggeli érzés újra megszállja lelkemet:
„ Ott szerencsétlenség történik!' . . . Nemsokára látom is, hogy

„minden porba-, füsbe van burkolva és nagy robbanások egész
„sorozata észlelhető épen lakásom körül."
„Midőn a XVI. hadtestparancsnoksághoz érkezem, Wurm már
„azzal vár, hogy Kostanjevica ellen erős repülőtámadás volt és a
„VII. hadtestparancsnokságnál 6 halott, 10 súlyos és 4 könnyű
„sebesült van. Lakásomra 10 nehéz bomba esett."
„Wurmnál ebédeltem, kivel az itteni szörnyűséges küzdel„mekben meleg barátságot és bajtársiasságot szőttünk kölcsönösen.
„Nála találtam gróf Berchtold Lipót volt külügyminisztert, mint
„parancsőrtisztet. Az ő prognózisa az, hogy a háború akkor fog
„véget érni, midőn a szerbeket összetapostuk; előreláthatólag
„2—3 hónap múlva. En skeptikus vagyok s attól félek, miszerint
„az ő hónapjaiból évek fognak kinőni. Adja az Isten, hogy őneki
„legyen igaza."
„Ma a 20. honvédhadosztálynál az ellenséges tüzérség előret o l t állásainkat Peteanónál és az 1. honvédgyalogezrednek bal„ szárnyát lőtte. Egész éjjel új állásainak kiépítésén dolgozott
„Peteanótól délre, amiben a mi járőreink ismételten magzavarták.
„Az erdőben Peteanótól 300 lépésre délnyugatra egy ellenséges
„század állapíttatott meg. Tüzérségünk az ellenségnek előretolódását
„a ,haláldomb'-on megakadályozta. Délután élénk ellenséges lövegtűz
„a Stadler-szakasz ellen, szintúgy Weeber-szakaszának jobbszár„nyán és közepén. Különben csatártűz és helyenként kézigránát„harc. A 17. hadosztálynál éjjel rendes tüzérségi tevékenység és
„csatározás. Délután az ellenség homokzsákok védelme alatt közelebb akarta magát dolgozni, ebben tűzzel meggátoltatott. Sok
„kézigránátot dobál ránk az olasz. A 106. Landsturm-hadosztálynál
„rendes harci tevékenység. Saját tüzérségem délután 5 telitalálatot
„ért el a Monte dei sei Busi A 118-al szembenlevő ellenséges
„födözékekben és attól délre az ellenségnek kúszóárkait hathatósan
„lőtte. Midőn a III. hadtest tűzrajtaütését végrehajtotta, az ellenséges tüzérség a 106. Landsturm-hadosztály födözékeit részben
„rommá lőtte."
„A mai repülőtámadásnál gróf Bellegarde ezredesnek 3 lova
„pusztult el; az én lovaimnak nem lett baja."
„Mikor Dornbergről visszajöttem, lakásom mögött az úton
„sorba rakva találom a repülőbombák szegény áldozatait. Borzasztóan
„széjjel vannak tépve. Kettő épen étkezdénkben terített s ott érte

„a halálthozó bomba. Nagy vértócsák vannak ott, ahol az asztalnál
„szoktam ülni s ezer légy iszik belőlük. Azonnal meglátogatom a
„20 sebesültet, közülük azóta 2 m e g h a l t . . . A nyomoralt kém,
„aki a minap itt volt, nem hiába kérdezősködött olyan pontosan
„az elszállásolások után. 0 csinálta s nekem szánta ezt, de én
„épen akkor csapataimnál voltam kint. Jól van! ezt én is megt e h e t e m ! Elrendelem, bogy a XIV. olasz hadtestparancsnokságot
„s még egy másikat, melynek lakását pontosan ismerjük, holnap
„hajnalban 4 órakor 30'5 cm-es mozsaraim 20—20 bombával
„rakják meg. Én elővigyázatosabb vagyok s acélnévjegyemet
„olyankor küldöm, midőn azok, akiknek szántam, egészen biztosan
„otthon találhatók."
„Délután az én 10'4 cm-es ágyűütegem Frattát, egy ma„gasabb parancsnokság székhelyét eredményesen lőtte. 30'5 cm-es
„mozsaraim egyike elhallgattatta az egyik ellenséges nehéz mocsarat Valisellánál."
„Este nagyon heves zivatar zúdul ránk, a villám többször
„becsap, azután erős és csendes eső kezdődik."
Október 9.
„Úgy ahogy elrendeltem, ma reggel 4 órától 6-ig a XIV. olasz
„hadtestparancsnokság 20 nehéz bombát kapott nagy mozsaramból.
„A Turriacón levő hadtestparancsnokságot előre nem vélt oknál
„fogva ma nem lehetett tűz alá venni, de ez is csak elhalasztódott.
„A XIV. hadtestparancsnokság által lakott ház összes mellók„ épületeivel eltűnt a föld színéről . . . Mi pedig komoran, sötét
„éjszakán esőben, lobogó fáklyafény mellett csendesen, egyszerűen,
„pompa és zene nélkül eltemettük a repülőtámadás szegény 8 áldozatát. Kirendeltem egész törzsemet, s mindnyájan egy hant
„idegen karsztföldet ejtettünk hőseim sírjába. Szemem előtt pedig
„a sorsnak érthetetlensóge lebegett. Ezek, akik a kötelességtelje„sítésre mindenüket ideadják, így nyomorultul eltűnnek és el vannak
„felejtve, mintha sohasem lettek volna e földön; és azok, akik
„sötét módon meggazdagodtak, kiknek talán csak egy érdemük van,
„hogy saját javukra másokat tönkretettek, azok, ha puha toll„ágyban kimúlnak, fényes síremléket kapnak s a lapok hasábos
„cikkekben parentálják el őket. Ezek itt gyalulatlan nyers deszkából, hamarost összeszegezett koporsóban ereszttettek le a nyirkot

„lehellő hideg földbe s mint mondám, mindegyikünk egy maréknyi
„vérpiros karsztfoldet dobott a sírba, mely dörömbölve esett a
„szegényes koporsókra; és ezzel vége volt. Az eső gondosan össze„ mosta a még laza földgöröngyöket és eltörló a mi nyomdokainkat is.
„Es ha el is vagytok feledve hős bajtársaim itt a földön, az én
„csendes imám mély áhítattal kísér benneteket utolsó utatokon."
„A temetés után értesültem, hogy a hadseregfőparancsnokság
„még egy hadosztályt el akar tőlem vonni. Telefonon jelentem
„Boroeviének, hogy ilyen körülmények között egy erősebb támadásnál az első állást nem leszek képes kivédeni és már emberafölöttieket teljesítő csapataimtól nem követelhetem, hogy fölváltás
„nélkül hetekig, tán hónapokig egy másodpercnyi pihenés nélkül
„éberek és mindig harcképesek legyenek . . . Igazán odafönt legalább
„is könnyelműen ítélik meg a helyzetet s intézkednek a türelmes
„zöld asztalnál. Mert egy kis nyugalom van, azonnal fölülnek és
„képesek mindent elvenni, s ha azután balul üt ki, akkor mindent
„a csapatparancsnokra kennek, és ha mégannyira intették is őket
„a könnyelmű csapatelvonástól. így volt ez mult decemberben
„Duklánál és Krosnónál, hol a fenyegető katasztrófát jóval előre
„bejelentettem s mégis azután minden szemrehányást zsebre kellett
„raknom. így lesz ez itt is, ha ránk parancsolnak, hogy ne beszélj ü n k . Két hadosztállyal az első állást egy nagyobb csata esetére,
„mely kétségkívül, föltétlenül nemsokára meg fog kezdődni, csak
„néhány napig bírnám tartani, a 3-ik vagy 4-ik napon minden
„bizonnyal átfog szakadni arcvonalam s akkor ha már későn van,
„egyik hadosztályt a másik után föláldozva a gyorsan táguló résbe
„fogják beletömni, hogy az ellenséget megállítsák. Tehát most nem
»szabad semmit sem elvenni, hanem ellenkezőleg, még egy hadOsztályt kell tartaléknak a Doberdo-fennsíkra hozni, akkor garant á l o m , hogy minden jól fog menni, amennyire valami a Doberdón
„jól mehet. Ezt úgy telefonon, mint táviratilag bejelentettem. Én
„csak azt ígérhetem meg, amit a legalaposabb megfontolás után
„ lehetségesnek tartok."
„Éjjel csak a rendes lövöldözés volt, fontosabb esemény nélkül."
„Meglátogattam a 46-osokat, 43-asokat és a 106. Landsturm„hadosztálynak csapatait."
„Az engem kísérő altiszt mindig sápadtabb lett, szemei körül
„mind szélesebb fekete karikák jelentek meg. Midőn megkérdeztem,

„hogy mi a baja? láttam, hogy homlokát kiverte a verejték. Majd
„összerogyott szegény, szemeit kifordította s azután ráismertem;
„hisz jól ismerem ezt a szörnyűséges bajt, az ázsiai kolerát!....
„Száraz füves helyre fektettem őt és a legközelebbi csapathoz
„szaladtam, hogy egészségügyi járőrt hordággyal kerítsek elő s egy
„papot. Midőn újra odaérünk, eszméletlenül találjuk, szemei nyitva
„s folyton köröket írnak le s kifordulnak... utolsó perceit éli
„Hideg, nyirkos homlokára keresztet vetek, midőn utolsó leheletét
„kiadja. Az, akit papért küldtem, visszajön és jelenti, hogy a pap
„a kórházba ment és talán egy óra múlva itt lesz. En a halottra
„mutatok s ő leveszi sapkáját, keresztet vet és sóhajt: ,Akkor úgyis
„késő!'... ,Igen fiam1 felelek és fölszólítom őt, hogy kísérjen tovább."
„Az olaszok 30'5 cm-es hajóágyúkkal gránátokat lőnek,
„zuhogásukról ismerem meg, mely épen úgy hangzik, mint a víz
„zúgása, ha egy hajó gyorsan megy. Messze, rajtunk túl lőnek.
„A gránátok, melyek több száz lépésre csapnak be mögöttünk,
„szörnyű robajjal robbannak."
„Visszamenet megnézem az új barakokat, egy részük már jól
„lakható és fűthető. A munka gyorsan halad. Nemsokára összes
„nyugvó csapataim és tartalékaim iödél alatt lesznek, akkor majd
„kuglizókat és más ártatlan mulatságokat fogok csapataimnak csinálhatni, valami .Angolpark' vagy ,Wurstelprater'-félét, hogy tréfák,
„mulatságok is álljanak vitézeim rendelkezésére."
„A mai nap folyamán mind a három hadosztálynál váltakozó
„erejű könnyű és nehéz elleuséges lövegtüz volt és időközönként
„föllobbanó csatározások. Több helyen födözékeink és akadályaink
„nagyon megrongálódtak, illetőleg elpusztíttattak. Általában véve
„azonban az ellenséges lövegtüznek hatása a nyári hónapokhoz
„képest csekély."
„Egy 30'5 cm-es mozsár és a 106. német üteg nagy ered„ ménnyel vettek részt Turriaco lövetésében. Ez volt feleletem a
„csúnya repülőtámadásra."
„A hadseregparancsnokság egy újabb kérdéséből, hogy mennyi
„csapatot lehet gyorsan tetvetleníteni a Segeti-i gőzfürdőkben és
„mosódákban, azt következtetem, hogy mégis csak el akarnak venni
„tőlem csapatokat s ekkor az első vonalat nem lehet többé fölváltani. Le Beaut értesítem, hogy ez a pihenés és nyugalomnak
„teljes hiánya, mely az itteni első vonalban elkerülhetetlen, a vég-

„telenül rossz ellátási lehetőség mellett, legalább is könnyelmű,
„merészség, mert a legjobb csapat is a teljes kimerülés folytán
„kell, hogy csődöt mondjon és megtörjön. Gondoljon csak saját
„tapasztalataira Dnklán!... Türelmetlenül várom Le Beau válaszát."
„Estefelé egy kis sétát téve virágokat szedegetek, amennyit
„itt a sivár Karszton találok és tegnap elesett vitézeim sírjára
„szórom."
Október 10.
„Szép idő, teljes szélcsend, csak a tenger fölött párás a lég."
„Éjjel csatározás és a rendes lövegtüz volt. A 20. honvédhadosztály nál az ellenség igen élénk járőrtevékenységet fejtett ki
„a jobbszárnnyal szemben. A Sdraussina—San Martino-i út mentén
„időközönként kézigránátbarcok voltak."
„Meglátogatom a 46. és 43. ezredet. Zeiss Oszkár alezredes,
„a 46-osok parancsnoka panaszkodik a sokféle parancsok miatt az
„építkezésekre vonatkozólag, már nem tudja,hogy melyiket teljesítse.
„Megnyugtatom őt, hogy építsen csak praktikusan tovább, és a
„parancsok közül a helyzettel legjobban összeillőt teljesítse, különb e n is én, a hadtest parancsnoka, mindennap kijövök csapataimhoz,
„semmi sem egyszerűbb, mint az, hogyha valamit nem ért, kérdezzen
„meg engem. Zeiss egy igazán kiváló derék ezredparancsnok, kinek
„csak az a hibája, hogy nem tud egy kukkot sem magyarul, s mint
„ilyen, egy színmagyar ezrednek parancsnoka... Ilyesmi azonban
„Conrad szemében egy semmitmondó csekélység, mert a vezényleti
„nyelv úgyis német. Hát én más nézeten vagyok."
„Sok legénység kér szabadságot. Zeissnek meghagyom, hogy
„engedélyezze mindenkinek, aki jó magaviseletű. Újból megparancsolom neki, hogy akár csend, akár csata legyen, a legénységnek
„5, esetleg 10%-át 14 napi szabadságra eressze. Ez az embereket
„fölfrissíti és kötelességüket azután nagyobb kedvvel szívesebben
„teljesítik, és otthon úgy a népesedésről, mint a föld rendes megműveléséről gondoskodnak. Ha állandóan 10% van szabadságon,
„az a csapat harckészségét legkevésbbé sem befolyásolja és a szellemet
„rendkívül emeli. Az embereket úgy kell küldeni, hogy az egyik csoport
„bevonulásakor induljon a második. Ezért én vállalom a felelősséget, mindannak dacára, hogy a hadseregfőparancsnokság ezt sem
„nem engedélyezte, sem el nem rendelte. Azon emberek, akik esetleg
„meglógnak, gyávák vagy rossz magaviseletűek, nem kapnak szabad-

„ságot. Ha az emberek netán önkényesen tovább elmaradva szabadságukról elkésve vonulnának be, úgy az nekem bejelentendő s
„akkor minden szabadságot beszüntetek. Különösen hangsúlyozom,
„bogy a magyarnál és talán másoknál is mindent elérnek, ha a
„becsvágyat s önbecslést az embereknél fölébresztik és beléjük
„férfias öntudatot csepegtetnek."
„Ma a 20. honvédhadosztálynál az ellenséges tüzérség Peteanót
„lőtte, szintúgy a Monte San Michele A 275 —, San Martinót s
„ezeknek hátterepét. A hadosztály tüzérsége nagyobb ellenséges
„mozdulatokra tüzelt Sdraussina—Peteano—Monte San Michele A
„275 táján és megakadályozta a nagyobb anyagszállításokat a
„Sagradótól nyugatra levő hídon. Délután a 17. honvédgyalog„ezrednél kézigránátharc. Az olasz tüzérség az 1-ső honvédgyalog„ezred balszárnyát lőtte és a Vallonét Gabrije-grn-tól délre."
„A 17. hadosztálynak középső szakaszán födözékeinkben az
„ellenséges lövegtűz nagyobb károkat okozott. A hadosztálytüzérség
„egy olasz ároknak védőrségét a -Q- 197-en elkergette. Délután
„erősebb lövegtüz mellett az ellenség közelebb tolódik."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál a balszakaszon egynéhány
„födözéket s az akadályokat az ellenséges lövegtűz elpusztította.
„A Landsturm tüzérsége a -6- 89-től délre az olaszokat kilőtte
„állásukból. Doberdo egész nap erős ellenséges lövegtűz alatt volt.
„(Op. 1.041/3 sz.)"
„A Monte San Michele A 275 táján az ellenség aknafolyosókat, jobban mondva tárnákat fúr állásaink felé. A fúró zaját
„jól lehet hallani. Mégis igazam volt, midőn azt állítottam, hogy
„a karszton is lehet ezt létrehozni, csak akarni kell. Mi ennek„folytán már régen készítjük az ellenaknákat."
„Napok óta Comen környékén, mint hadseregtartalék álló
„60. gyalogdandár a 10. hegyidandárt Salcanónál fölváltotta, mely
„a hadsereg rendelkezésére áll Cernizzán. (Op. 1.039/19. sz.)"
„Állásaimat, midőn elkészültek, repülőim által lefényképeztettem és ezen képek szerint meg lehet állapítani, hogy a tűzvonal a terepen néhol másképen húzódik, mint azt a parancsnokok gondolták és vázlataikban rajzolták. Nem csoda, mert rendkívül nehéz e számtalan dolinák között magát kiismerni."
„A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokságtól m a : /Taktische Erfahrungen' című AOK. dolgozatot vettem. Ebben többek

„között azon követelés jut kifejezésre, hogy a védelmi háborúban
„az állások fokozatos kiépítésére különösen 'nagy gond fordíttassék
„azért, hogy azoknak szenvedőleges ellenállóképessége lehetővé
„tegye az eredményes védelmet sokkal gyengébb és csekélyebb
„katonai értékű csapatokkal is és így máshelyütt szándékolt támad á s r a csapatoknak gyűjtését. (Op. 1.041/16. sz.)"
„Amint én azt már följegyeztem az állások tökéletes kiépítésére
„a legsanyarúbb helyzetben is mindent, amit emberileg egyáltalán
„lehet, elkövetünk. Legjobban bizonyítja ezt, hogy állandó nehéz
„ellenséges lövegtüz hatása ellenére már állásaink nagy része
„100—120 cm mélyen van az acélkemény sziklába vésve. E
„szerint más nem marad hátra, mint a megszállócsapatok erejének
„higgadt józan mérlegelése. Hogy erre vonatkozólag alárendeltjeim
„véleményét is megismerhessem, a hadosztályparancsnokokat fölszólítottam alaposan megfontolt, leplezetlen nézetnyilvánításra a
„felől, hogy a megszállócsapatokból mit lehetne esetleg megtakar í t a n i és nélkülözni."
Október 10-ikén kelt Op. 1.041/7. számú rendeletemben utasítottam a hadosztályparancsnokokat, hogy következő kérdésekre
feleljenek:
a) Védelmi alszakaszok megszállására mennyi puskára van
szükségük ?
h) Tapasztalatok alapján az ellenséges fölényes tüzérség tüze
által egy csatanap veszteségeinek pótlására becslésük szerint mennyi
csatár kell?
c) A csapatok hány napig képesek az első vonalat megbízhatóan tartani ?
d) Mily erős tartalékra van szükségük, hogy az ellenség
támadását sikeresen kivédhessék?
A 20. honvédhadosztály október 10-ike'n kelt Op. 1.010/28.
szám alatt jelentette:
A hadosztály védelmi alszakasza 6.500 lépés kiterjedésű,
melynek megszállására 3.600 puskára van szükség.
Hogy az állást biztosan megtarthassuk, az első vonal mögött
a megszálló csapatnak 33%-a, tehát 1.200 puska kell, hogy tartalékban legyen.
A csapatok 12, legfeljebb 14 nap után fölváltandók és pihenéshez juttatandók, mert a beálló veszteségek és megbetegedések,
az időjárás viszontagságai és az élelmezés nehézsége következtében
testileg annyira meggyötrődnek, hogy harcértékük leromlik és kérdésessé válik, hogy erkölcsileg ki tudnak-e biztosan tartani az első
vonalban.

Hadosztály tartalékul az összállomány 33%-ára van szükség,
hogy részleges fölváltás lehetséges legyen.
A mondottakból kitűnik, hogy a 20. honvédhadosztálynak
6.000 puskára van szüksége. Mivel e hadosztály ütközetlétszáma
a menetalakzatok besorolása után kb. 7.000 főt fog kitenni; következik, hogy minden puskájára szüksége van, abból nem adhat le
semmit.
A 17. hadosztály jelentése kivonatosan következő volt:
A harcvonal kiterjedése 4.300 lépés. A megszállásra 4.000
puskára van szükség.
Egynapos harcban keletkező veszteségek pótlására alszakasz
és hadosztálytartalékként körülbelül 2.000 puskát kell számítani, ha
ezen erő alkalmaztatásáig fedett férőhelyen elhelyezve maga sem
szenved veszteséget. E számítás azonban nagyon elméleti, mert
helyessége attól függ, hogy az első vonalban levő csapatokat az
ellenséges tüzérség mennyi ideig, mily kiterjedésben és minő hevességgel lövi.
A csapatok 6—8 napig képesek kitartani az első vonalban
fölváltás nélkül. Tovább csak akkor, ha lehetséges lenne, hogy a
legénység meleg ételt és friss ivóvizet kapjon naponta legalább
egyszer. Ezt azonban elérni nem igen lehet, mert az utánszállítási
vonalakat az ellenséges tüzérség állandóan lövi.
A hadosztálynak kb. 2.000 főre van szüksége általános tartalékként, úgyhogy az összes tartalék fele a Vallonében teljes
pihenőt élvezzen.
Az indokolás folytán a hadosztálynak, hogy állását tarthassa,
elméletileg 8 000 ütközetlétszámra van szüksége.
A menetalakzatok besorolása után a harcosállomány 10.400
főre fog emelkedni.
A mondottakból következik, hogy a 17. hadosztály 2—3
zászlóaljat leadhat.
A 106. Landsturm-hadosztály parancsnokság röviden azt jelentette, hogy alszakaszának megszállására 4.000 puskára, alszakasztartalékul 2.000 puskára, hadosztálytartalékul 2.000 puskára van
szüksége és hogy csapatai 6 nap után fölváltandók lennének. Feleslege nincsen, tehát egy puskát sem nélkülözhet.
A hadosztályparancsnokok jelentéseinek csatolása mellett
Boroevicnek október 11-ikén kelt Op. 1.041/7. sz. alatt tett előterjesztésemben kifejtettem, hogy hadtestemnél csakis a 17. hadosztálynál mutatkozik csekély fölösleg. Tekintettel azonban arra, hogy
az ellenség az utóbbi napokban mindközelebb dolgozza magát állásomhoz és már oly közelségbe jutott, hogy ostromszerű támadásba
fogva, földalatti aknaharcba kezdett, föltétlenül szükséges első vonalunkat lega^bb éjjel sűrűbben megszállani, hogy meglepetéseknek
elejét vegyük. Ezért fokozott mérvben úgy nappal, mint éjjel, harcra
készen kell állanunk. Pihenő alig van; mert az állandó harckészség

mellett az éjjelt arra kell kihasználnunk, hogy az ellenséges tüzérség által nappal szétlőtt védelmi berendezkedésünket kijavítsuk úgy
ahogy lehet. Hogy a csapatok erkölcsi és testi erejüknek ekkénti
megfeszítését huzamosabb időre el nem viselhetik, kézzel fogható.
Átlag 6—8 napi megerőltető szolgálat után azokat föl kell váltani,
hogy harcképességüket megtarthassuk.
A Kárpátokban a helyzet más volt. Ott a csapatok fölváltás
nélkül is kitartottak, mert a csatavonal mögött a szabad mozgás,
részbeni pihenés, ellátás és utánszállítás a terep által nyújtott
előnyök következtében lehetséges volt.
Itt a karsztban mindez nem lehetséges, minek igazságát legjobban az bizonyítja, hogy az ellenséges tüzérség által okozott
veszteségeink 'A-a, az élelmezésnek, ivóvíznek és műszaki anyagnak az első vonalba való napontai előrevitele közben állt elő.
Azt nem tudom, hogy Boroevié előterjesztésem után tett-e
lépést arra nézve, hogy hadtestemtől csapatokat a hadseregfőparancsnokság ne vegyen el ? De valaminek történni kellett, mert
nem nyúltak hadtestemhez.
„Az utóbbi napok eseményeiből összefoglalólag az állások
„helyzete szerint itt egy rövid következtetést akarok előre leszegezni."
„A Monte San Michele A 275-ön a kétoldali állások oly
„közel tolódtak egymáshoz, hogy az ellenség ott, hol a terep és
„talaj engedi — (nézetem szerint a terep és talaj csak ott nem
„engedi meg, hol szakadék, vagy meredek partú dolina választja
„el az állásokat) — földalatti aknákkal, tárnákkal előretörekedve
„megkezdte a szörnyűséges légberepítő harcot. Mi már előre hozzál á t t u n k a lehető ellen rendszabályok létesítéséhez. Az ellenséges
„tüzérség is épen ezen védelmi szakasz ellen az utóbbi napokban
„olyan hevesen tüzel és fokozza tevékenységét, hogy a helyzet
„egy újabb döntés felé siet. Az ellenség elért állásaiból mind„gyakrabban sűrűbben tör reánk. Állásai, melyekből kirohanásait
„— melyek eddig mind visszaverettek — végrehajtja, a legtipikusabb ,rohamállások'. Heves kézigránát- és légiaknaharc
„folyik a közelálló állások körül és ez a védőrséget állandóan
„ébren tartja és igen nagy testi és lelki próbára teszi. Az összes
„többi jelenségek is a leghatározottabban azon következtetést kényszerítik a figyelmes szemlélőre, hogy a 3. Isonzo-csata küszöbön van
„és mindez csak annak bevezetése, illetőleg kezdete. (Op. 1.041/7. sz.)"
„Ezen gondolatnál borsódzik a hátam! Ez bizony megint
„szörnyű mészárlás lesz és patakokban fog folyni a vér."
„Az Isten oltalmazza szeretett vitéz csapataimat! . . . "

Október 11.
„Éjjel a 20. honvédhadosztálynál váltakozó erejű lövegtűz,
„csatározás és szívós kézigránátharcok. A 3. honvédgyalogezrednek
„egyik táboriőrsét az ellenség megtámadta, a betört ellenség ellentámadással kidobatott. A szakasztüzérség az ellenségnek elő„nyomulását Peteanótól nyugatra megakadályozta. A 17. hadosztálynál állandó csatározás. A 106. Landsturm-hadosztálynál
„sok aknavető elég kellemetlenül verte állásunk középső részét."
„A tegnapi ellenséges tűz nagy károkat tett állásainkban és
„akadályainkban."
„Egyedül Oppacchiasellán át a Vallonéba lovagolok. Útközben
„lövegtűzbe jutok, mert az olaszok nehéz tüzérsége gránátokkal
„lövi az utat és városkát. Surrogva egész kőzápor potyog körü„löttem, Mici lovam hátratett fülekkel rázza fejét. Derék lovacskám,
„én is bosszankodom az olaszok udvariatlanságán, de visszafordulnod mégsem szabad."
„A Crni hrib-Q-164 oldalán több üteget látogatok meg. Onnét
„a hősök temetőjébe, Vizintinire megyek, hol az ellenséges tűzben
„nagynehezen szedett néhány virágocskát a sírokra teszem és egy
„csendes üdvözletet küldök a túlvilágra az itt nyugvó hős bajtársaimnak. Édes Istenem, még hányan fogják itt utolsó nyugalmukat
„meglelni ? . . . Mélyen megindulva Devetakin át Lokvicára lova„golok, ahol sem a dandár-, sem a hadosztályparancsnokot nem
„találom. Innét a 43. ezredhez sietek, hova 10 óra 20 perckor
„érkezek. Épen jön a ,bombák otló', ahogy bakáim a nagy capronit
„nevezik, mely a hadtestparancsnokságra naponta legalább 1—2
„bombát dob, mögötte még két ellenséges repülő siet fölénk.
„Először Kostanjevica fölött keringenek és hallom a robbanó
„bombák nagy dörejét. Remélem, hogy nem okoztak újra bajt.
„Elhárító ágyúim erősen tüzelnek rájuk srapnellekkel, egész ,tejút'
„keletkezik mögöttük a sok srapnellfelhőcskékből."
„Az első Caproni alig 500 méter magasságban érkezik fölénk,
„az épülő tábort észreveszi, meg a temérdek dolgozó katonáimat,
„rövid ívben fordul fölöttünk s két ragyogó vízcseppet — épen
„így néz ki a hulló bomba — ejt le ránk, azután még egy harmad i k a t is. Azonnal halljuk sivítani és fülszakító reccsenéssel rob„ bánik a három ötvenkilós bomba gyors egymásutánban nem
„messze tőlünk, a nélkül azonban, hogy nagyobb kárt okoznának.

„Egy föltámasztott puskát íölkapok és lövök s a szó — meggondolatlanul — kicsúszik szájamon: ,Gyerekek löjjétek le a
„kutyát!1 — Azonnal rettenetes pokoli gépfegyver- és puskatüz
„keletkezik, nemsokára 16 ágyú is lő. Az egész 43. ezred és a
„Landsturm is tüzel a repülőkre. Miután néhány lövést tettem,
„távcsövemmel megfigyelem a repülőket. A szárnyakon látok egyes
„golyókat porzani s azután az első nagy caproni egy srapnell
„lövést kap a kormányába és lesiklik, s egy második szintén srap„nellt kap és majdnem függőlegesen zuhan le valamivel a Monte
„San Michele A 275-ön túl. A tűz azonnal megszűnt s egy ,Se
„Treaske' és ,éljen' vihar tört ki. Nemsokára meg is jön a telefonhír,
„hogy a repülőgép Boschininél az Isonzo-szigeten fekszik s mell e t t e két hulla. Egy másik jelentés szerint két ember leugrott a
„gépről és a bozót között elbújtak."
„Innét vitéz 46-osaimhoz lovagolok. Útközben egy a 7. szádadhoz tartozó Medgyesi János nevű bakámmal találkozom : ,Hová
„szaladsz fiam,' . . .,Jelentem alásan, az ezredes úr parancsára a
„repülőt megyek keresni1, feleli mosolyogva. ,Jaj fiam az az
„Isonzóban fekszik, onnét nem hozhatod el, az innét 5 kilométerre
„van és a két állás között fekszik. Gyere velem fiam, beszélni
„akarok veled!' Útközben mindenféléről kikérdezem és egy derék
„lélek tükörképét nyerem. Megkérdem őt, hogy nem szeretne-e
„már otthon lenni ? Nyiltan a szemembe nézve azt feleli: ,A há„ború vége előtt nem, és akkor is csak, ha hazánkat kivédtük;
„mert inkább ne maradjon magyar e világon, mintsem, hogy hazánkból egy picinke darabkát is elvegyenek!'"
„A legjobban szerettem volna megölelni a hőst, ki mellén
„már egyszer át volt lőve és most oly bátran küzd tovább."
„Ezután több fegyvert pontosan megnézek; bizony már nagyon
„szenvedtek. Egy fegyvertani előadást is végighallgatok még derék
„46-osaim között. A menázsit több századnál megkóstolom. Elég jó!"
„Egész nap estig egész arcvonalamon csatártűz volt és a
„rendes ellenséges lövegtűz, melyet saját tüzérségem lehetőleg
„ellensúlyozni törekedett. Ez elkergette többször az erődítési munkálatokat végző ellenséget."
„Kostanjevicán ismételt riadók, az újabb ellenséges repülőntámadások miatt. Több bombát dobtak lakásomra, de nagyobb
„kár nem esett."

„Egész hadtestem ellen meglehetősen élénk tüzérségi és
„gyalogsági tűzharc."
„Este 9 órakor erős ellenséges lövegtüzet hallok."
„A XVI. hadtest parancsnoka arról értesít, hogy egy olasz
„— átszökött — katona azt vallja, hogy október 15-én az olaszok
„nagy támadást terveznek ellenünk."
„Elrendelem, hogy hadosztályaim anyagi ellátás tekintetében
„tegyék meg intézkedéseiket, hogy a várható több napos előkészítő
„ellenséges tűz alatt csapataink semmiben sem szenvedjenek hiányt
„és az utánszállítástól ez időre függetlenítsék magukat. (Op.
„1.042/4. sz.)"
Október 12.
„Éjjel csatártűz és kézigránátharc San Martino szakaszán,
„különben a változó erejű lövegtűztől eltekintve, viszonylagos
„nyugalom."
„Borús időben Ranzianóra lovagolok. Útközben élvezem a
„fölséges kilátást Görzre, a havasokra s a Krn A 2245-re. A Wip„pach-völgye odatúl a gyorsan emelkedő hegységgel oly békés és
„még oly üde zöld. A Podgora A 240, hol a 2. Isonzo-csatában
„forró küzdelem dúlt, kopasz lett, az erdő le van lőve, a pirosas
„föld földúlva. A Monte Sabotino A 609 hamvasszürke és környék é t ő l nagyon elüt."
„Meglátogatom a Biglia és Ranzianónál tartalékban álló
„17. és 1. honvédgyalogezredeket. Örömmel üdvözöljük egymást."
„Kedves, bájos egy vidék a sok szőlőlugassal és kertjeivel s a
„komoran szomorú véráztatta magaslatokkal. Biglián a 20. honvédhadosztály egészségügyi intézetét megszemléltem. Megint oly sok
„szenvedés és kín. Olasz sebesültek vannak itt; midőn hogy létük
„iránt érdeklődtem, azt felelik: ,Qui siamo tutti molto contenti!'"
„Kostanjevicán veszem a hírt, hogy a 17. hadosztályt el
„akarják tőlem venni. Súlyosabb csapás engem, mint katonát nem
„érhetne. Ezt a hadosztályt, melynek minden embere ismer engem,
„szándékaimat ismeri és érti, melynek minden tisztjét s majdnem
„minden emberét személyesen ismerem; azt a hadosztályt, melyet
„egy nehéz háborús évben eszményire neveltem; hol csapatok és
„én közöttem bensőséges ragaszkodás és megingathatatlan bizalom
„áll fönn kölcsönösen, mely a 20. honvédhadosztállyal együtt
„Doberdo oly nehéz védelmének lelkét képezi. Ezt nem adhatom

„oda, jobban mondva én vele megyek, az én sok hűséges vitéz
„bajtársammal, hősömmel... Es mégis örülnék annak, ha el kell
„mennie egy csendesebb arcvonalra, hogy ne szenvedjen oly nagy
„veszteségeket és hogy a még ránk váró veszteségteljes Isonzo„csatáktól megkíméltessék . . . Hány ilyen csatát kell még majd
„itt végigküzdenünk mielőtt az olaszoknak ereje megtörik ?—vagy
„mi esünk s z é j j e l ? . . . Nem, az én szeretett hadtestemet nem
„szabad széjjeltépni, a 17., 20. hadosztályok meg én elválaszthatatl a n u l összetartozunk. A VII. hadtest Boroeviének hajdani ,Schmer„zenskind'-je most az ő büszkesége, s az is fog maradni, míg
„bennünket el nem választanak. Hiszen mi híven osztoztunk
„örömben és bánatban ezen szörnyű esztendőben az összehasonlíthatatlan és borzasztóságában egyedülálló kárpáti télben. Es most
„elválasszanak? . . . Nem, ezt nem bírom, s nem is szabad ellenmondás nélkül magamravennem."
„Napközben a 20. honvédhadosztálynál mindig űjra ismétl ő d ő ellenséges lövegtüz volt. Az olaszok a tegnap a mi löveg„tüzünk folytán kiürített gerincet Peteano-tól délre megint teljesen
„megszállották. Tüzérségünk tűzcsapásokkal veri azt a részt.
„A tegnap lelőtt olasz repülőgépet az Isonzo-szigetről el akarták
„szállítani, de ezt tüzérségünk megakadályozta."
„A 17. hadosztálynál a jobbszárny állásait az ellenség puskagránátokkal és sortüzekkel eredménytelenül lőtte. A 61. gyalogezrednek balszárnya ellenséges aknavetőtűz alatt állott. Reggel
„6 óra 45 perctől 8 óra 45 percig a mi tüzérségünk látható
„eredménnyel lőtte az ellenségnek küzdelmi állásait a hadosztály
„balszárnyával szemben."
„A 106. Landsturm-hadosztály jobbszárnyát nehéz brizanc
„gránátokkal lövi az ellenség."
„A XVI. hadtestnek 58. hadosztálya erősebb ellenséges
„gyalogsági oszlopot jelez reggel 6 és 7 óra között Villesse-ről az
„Isonzón átmenetelve a Karszt-fennsíkra."
„Tüzérmegfigyelőim megállapították, hogy az ellenség megint
„számos nehéz tüzérséget visz állásba. Úgy látszik, hogy ma ezen
„újonnan fölállított ütegek belövik magukat. Eddig alábbi egészen
„új ütegek állapíttattak meg kétséget kizáróan. Valisella-tól északra
„a A 108 körül 6 nehéz löveg, ezek közül 3 legnagyobb öblű
„(28, 30, 38 és állítólag 40 cm-es lövegek). Az erdőben Moraro-tól
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„északnyugatra egynéhány úgy látszik 28 — 30 cm-es nehéz löveg.
„Capriva vidékén egynéhány 12—21 cm-es löveg. Egy 15 cm-es
„üteg a Monte Fortin A 115 mögött, egy 15 cm-es üteg Agli„Medeol-nál."
„Estefelé föltűnően élénk nehéz teherautó forgalom figyelt e t e t t meg a Cormons—Moraro-i és Cormons—Capriva—San Lo„renzo di Mossa-i műúton. (Op. 1.043/11., 20. sz."
„Egy nagyméretű legközelebb várható ellenséges támadásnak
„valószínűsége óráról-órára fokozódik. Én az anyagiakról, amennyib e n egyáltalában lehetséges, egy hosszú előkészítő ostrom esetére
„gondoskodtam. 8 napra bőven elegendő élelmet az állásokba föl„szállíttattam. Mert a szállítás az előkészítő tűz első fázisában
„rendkívüli veszteségekkel jár, a pergőtüz — az előkészítés utolsó
„fázisa — alatt teljesen lehetetlen. A lőszer gyors ideszállítását
„folyton sürgetem, mert abban nagy a hiány."
„Tekintettel arra, hogy minden arra mutat, hogy csata előtt
„állunk, Op. 1.043/8. sz. alatt kiadott rendeletben felhívom a hadosztályokat, hogy lőszerben nagyon takarékoskodjanak, mivel
„gyáraink nem tudnak annyi lőszert gyártani és szállítani, mint
„aminő mennyiségre nekünk szükségünk volna. A küszöbön álló
„csatára való tekintettel, tüzérségi lőszerben tartalékot kell terem„tenem."
Elrendelem:
a) Az ütegek csak akkor lőjjenek, ha a célok nagysága és
fontossága azok lövetését igazolja, különben a tüzérség ne viszonozza az ellenség tüzét;
b) lassú, folytonos tüzelésnek nincsen sem fizikailag, sem
erkölcsileg oly hatása, mint rövid, heves tűzcsapásnak; eltekintve
attól, hogy az előbbi tüzelési mód sok lőszert igényel;
c) azt tapasztalom, hogy tüzérségem egyes utakat és hidakat,
melyeken az ellenség közlekedni szokott, minden éjjel állandóan
tűz alatt tart! Célravezetőbb, ha a tüzérség éjjel általában hallgat
és csak egyes alkalmakkor zúdít rövid és heves tüzet az ellenségre,
midőn az éjjeli csendet kihasználva elővigyázat nélkül közlekedik
útjain ;
d) az sem célravezető, hogy tüzérségem, amint néhány ember
az ellenséges állásban mutatkozik és állásának tökéletesbítésén
dolgozni kezd — mindjárt megkezdi a tüzelést. Ily esetekben
nagyobb eredmény érhető el, ha gyalogsági kisebb osztagok intéznek
vállalatot a dolgozó ellenségre, melyet a tüzérség rövid, heves
tűzcsapással támogat;

e) tüzérségi lőszerrel a mondottaknál fogva általában nagyon
kell takarékoskodni, különösen vonatkozik ez a 10 cm-es tarack,
a 15 cm-es nehéz tarack lőszerre és a 15 cm-es ágyús lőszerre,
mivel ily lőszert nagyritkán kapunk.
f ) A gyalogsági lőszerelhasználásban is mértéket kell tartani, a fogyasztás igen nagy. Korlátozni kell az éjjeli és nappali
szakadatlan lövöldözést. Nappal a lövészek célzott tűzzel jobb
eredményt érnek el, mint az általános csatártűz.
„Egyben jelentem a hadseregfőparancsnokságnak, hogy a
„17. hadosztály elszállítása az adott körülmények között teljesen
„lehetetlen, ha azt kívánják tőlem, hogy továbbra is megakadályozzam az ellenség előnyomulását Triestre és Polára . . . És
„most az Isten kegyelmébe ajánlom mindnyájunkat! 0 oltalmazzon
„meg bennünket és vezessen az újabb győzelemre. 0 akadályozza
„meg a szörnyűséges veszteségeket, melyek előre is irtózattal tölt e n e k el engem, melyektől előre rettegek. E borzasztó veszteségek,
„melyekbe a fennsík szegélye kerül s mindig kerülni fog addig,
„míg megadatik, hogy az olasz lapály puha talajába áshassuk
„ lövészárkainkat."
„Isten nevében újból csatába."
Október 13.
„Éjjel a 20. honvédhadosztály jobbszakaszán nyugalom
„volt, a balszakaszon a Monte San Michele A 275 délnyugati
„lejtőjét nehéz öblű — 28 cm-ig — lövegek lőtték A San Mar„tino — Sdraussina-i műút mentén kézigránátharcok és időközönként
„nagyon heves gyalogsági tűz. Az l-es honvédeknek egy tábori„őrse 3 olaszt fogott el, kik az olasz 156. ezredhez tartoznak.
„Azt vallják, hogy hajóágyúkat is hoztak az olaszok az Isonzo-hoz
„tengerészlegénységgel."
„A 17. hadosztály este 11 órakor jobbszárnyán a legelőre„toltabb vonalba hegyilövegekkel tűzcsapást csinált az ellenséges
„födözékekre. Az olaszok részben — jelentős veszteségeket szenvedve — az olasz födözékek nagyon szenvedtek. Az éjjel azután
„a rendes csatár és lövegtüz mellett folyt le. A balszárny azáltal,
„hogy a 106. Landsturm-hadosztálytól egy század szakaszt átvett,
„meghosszabbíttatott, ott csatártüz és időnkénti lövegtüz.
„Még hajnalhasadta előtt Segeti-re lovagoltam, hol a nagy
„dolinában a Pecinka A 291-től keletre az egész 43. gyalog-

„ezred ,tömeg'-ben várt rám. Rövid meleg beszédet intézve hozzájuk,
„több mint 100 vitézségi érmet tűztem vitéz harcosaim mellére.
„Nagy ovációk közepette ellovagoltam a 46. ezredhez, hol az egész
„kivonuló ezred előtt tábori mise volt és miután az ezred állásba
„megy és mi nagy csata előtt állunk a ,Generalabsolutio'-t adta
„a celebráló pap egy lélekemelő prédikáció után mindnyájunkra.
„Végül én tartottam egy meleg szeretettől áthatott beszédet az én
„dicső 46-osaimhoz és 200-nál több hősömet dekoráltam vitézségi
„érmekkel. Mindegyiknek szívélyesen megszorítva kezét. Egy kedves
„szép, mondhatnám családi ünnep volt ez."
„8 órakor Nabresina-ba sietek automobilon és meglátogatom
„a máltai rend vonatát. Nagy csalódást okoz ez nekem, minden
„ócska, rozoga, csupa rugónélküli teherkocsi, szilárd — rugó„nélküli — ágyakkal. Itt a szegény betegek és sebesültek szörnyen
„szenvednek; épen 14 sebesültet hoznak, köztük négy derék 39-esemet,
„kiket jól ismerek. Örömük, midőn néhány szeretetteljes szóval
„vigasztalom őket, valóban megható."
„Aránylag nyugalmas nap volt a mai, csak csatározások és
„tüzérségi harc volt s az ellenség néhány előrekúszási kísérlete
„tüzünkben meghiúsult."
„A sűrű köd és eső minden megfigyelést lehetetlenné |tett.
„Az ellenséges repülőgép még mindig összeroncsoltan ott hever
„az Isonzo-szigeten, az olaszok már meg sem kísérlik annak
„elszállítását."
Október 14.
„Utálatos idő. Bóra, sűrű finom eső, rohanó ködrongyok
„mélyen a száguldó sötét föllegzet alatt. Igen rossz a kilátás. Úgy
„vélem, hogy e miatt késik az olaszok általános támadása."
„Mi serényen készülődünk a nagy csatára, mely legkésőbb
„pár nap múlva ki fog törni. Különböző jelekből látni, hogy az
„ellenség arcvonala mögött mind fokozódó tevékenység folyik,
„melyet megfigyelni, sajnos, az állandóan ködös légkör miatt teljes
„lehetetlenség. E hó 11-ikén a XVI. hadtestnél behozott szökevény
„vallotta, hogy 15-ikén, tehát holnap — nagyméretű általános
„támadást indítanak az olaszok. Ezen állítást a foglyok is megerősítik azzal, hogy nagy csapaterősbítések érkeznek folyton arcvonalukra. így azt is megtudtam, hogy megint nagyöblű hajó,

„illetőleg parti ágyúkat és ütegeket hoztak és tegnap kezdték el a
„belövetését arcvonalam több pontjára. Erős csapatmozgások, élénk
„vasúti- és teherautomobil közlekedés, áthajózási anyagnak az
„Isonzo-hoz való szállítása és az ellenségnek igen élénk repülőtevékenysége — ha az idő megengedi — tökéletessé teszik egy
„nagy vállalkozásra való nagyméretű ellenséges előkészületek képét.
„Kihallgatott telefonbeszélgetések lassacskán teljesen bizonyos adat o k a t szolgáltatnak a legközelebb megkezdődő általános olasz
„támadásra vonatkozólag."
„Éjjel feltűnő nyugalom volt, csakis a 4. bonvédgyalogezrednél
„próbálta az ellenség a mi drótakadályainkhoz férkőzve, ezeket föl„ robbantani, de ez meghiúsíttatott. A 17. hadosztálynál a fölváltások
„megtörténtek; a jobbszakaszba a 46., a balszakaszba a 43. ezred
„került és a 39. ezred tartalék lett Marcottini-nél."
„Bakáim átkiáltották az olaszoknak, hogy Nándorfehérvár
„elesett és mi megszállottuk. Az olaszok azt felelték, hogy ők azt
„már régen tudják."
„Egész nap ellenséges tüzérségi és gyalogsági tűz volt
„Peteano-nál előretolt állásaink ellen, ettől balra reggel 7 óra 15
„perckor körülbelül 2 ellenséges század előző kézigránátharc és
„drótakadályaink elpusztítása után 40 lépés szélességben betört
„állásunkba. Nagyon elkeseredett, igen véres kézitusa és szuronyh a r c után, melyben 70 olasz maradt holtan állásunkban, kidobattak
„és visszakergettettek, midőn újból súlyos veszteségeket szenvedtek
„Ez a 4. honvédgyalogezred jobbszárnyán történt. Az 1. honvód„gyalogezred balszárnya ellen többször megkísérlett ellenséges előre„ tolódás gyalogsági tűzzel és kézigránátokkal megakadályoztatott.
„Azóta csatározás és az ellenséges tüzérség igen élénken lövi a
„1. bonvédgyalogezred állásait. A másik két hadosztálynál időközönh ó n t elég élénk lövegtüz."
„Boroevié egy ma keltezett levelét veszem, aki azt mondja,
„hogy a fennsík arcvonalának gyengítése sohasem volt tervbevéve,
„mert ő is az én álláspontomon van . . ."
„De hiszen a hadseregfőparancsnokság 5 nap előtt értesített,
„hogy a VII. hadtestet az orosz harctérre viszi vissza, miután a
„nagyon megviselt 3. és 6. hadosztályok fölváltották. De ez október
„vége előtt aligha lesz megkezdhető. Én azonban azt hiszem, hogy
„mi október végén még olyan súlyos csatába leszünk keveredve

„és az érkező hadosztályokat, mint igen szükséges tartalékokat,
„fogom átvenni, a nélkül, hogy csak gondolni is lehetne arra, hogy
„a VII. hadtestet kivonják a tűzvonalból. En minden szükségeset
„előkészítek azon esetre, ha csapataimmal elszállítanának engem,
„de tényleg azt hiszem, hogy nem egy csatát fogok még itt
„végigküzdeni és hogy még egy év múlva is itt a Karszton
„fogok ülni."
„A 4. honvédgyalogezred 7 óra 15 perckor megkezdett küzdel„meiről a 20. honvédhadosztály utólag jelenti: Reggel 7 órakor
„ellenséges tábori-ütegek San Lorenzo di Mossa vidékéről úgymint
„Alla Colombara, Monte Fortin A 115 és a Bruma körüli állásaikból gyorstüzet adtak a A 275-re és a 4. honvédgyalogezred
„jobbszárnyára, mire 7 óra 15 perckor az ellenség előretört. Sikerült
„neki a mi drótakadályuikba San Martino-tól északra 40 lépés
„szélességben rést robbantani és ezen keresztül állásunkba hatolni.
„ A századtartalék bevetése által az ellenség kézitusában újra
„kivettetett. Az olaszok súlyos veszteségeket szenvedtek. A mi veszteségünk 8 halott és 18 sebesült."
„Délután az 1. honvédgyalogezrednek balszárnya és a 4-es
„honvédeknek jobbszárnya, úgymint második állásuk heves ellens é g e s lövegtüz alatt állott. Az egész arcvonalon csatározás.
„A 17. hadosztálynál és a 106. Landsturm-hadosztálynál fokozott
„nehéz ellenséges lövegtüz. Az egész arcvonalon fokozódó csatártűz.
„Doberdo ellenséges tábori-lövegek tüze alatt. Cormons állomásán
„élénk forgalom. Villanova—Medeuzza-i műúton sok szekeret látni."
Oldöber 15.
„3 óra reggel! Mielőtt automobilomba ülök a hadosztályokat
„megkérdezem telefonon, hogy mi újság? . . . Csatártűz!... Jól
„van, indulunk."
„Fülledt, délnyugati vihar dúl és a mélyen lelógó felhőzetet
„hullámozva kergeti. Csak sejtem a nehéz tömegekben rohanó
„felhőket, melyek végtelen hosszú sorban zarándokolnak észak felé,
„hogy a telet idehívják s vele dél felé sietve újra megjelenjenek."
„Eisner-Bubna alezredes és én automobilon Oppacchiasella-ra
„megyünk a koromsötét éjben, melyben csak a lövések csattannak
„s a gránátok süvöltve érik utói s haladják túl a fájdalmasan síró
„fülledt sirokkó-vihart. Csendes halott városka, a kihalt házak

„kísértetiesen álmodnak a komor éjszakában és balkan siránkozik
„a szél az elhagyatott udvarokat végigkutatva. Egyik ablakot
„kinyitja, majd becsapja a bujkáló légvonat s az üvegtáblák csöröm„pölve hullanak alá. Az öreg, óriási ostorfa alatt a festői kútnál
„áll valaki, köhögni hallom őt . . . Őrszem . . . Automobilom egészen
„lassan halad a mindjobban rombadőlő városkában sok akadályba
„ütközve a vak sötétségben, lámpa nélkül folytatjuk útunkat Deve„taki-ra a szerpentinákon le. Az állásokból folytonosan magas ívben
„szöknek föl a pislogó fényű világító lövések . . . A Yallone-ban a
„nagy kőhídnál, Devetaki mellett megállítanak. Lukachich tábornok,
„a 20. honvédhadosztálynak vitéz parancsnoka jelentkezik és előreh a j t Marcottini felé — mind erősen pásztázott vidék, hol az olasz
„puskagolyók cincognak. — Devetakin túl megállunk, hol Kratochwill
„alezredes és a két dandárparancsnok, Stadler és Weeber várnak
„rám. Innét még mindig fekete, vak éjjelben folytatjuk útunkat,
„miután az automobilokat elküldtük. Mint ,él' két honvéd megy
„előre, utánuk Kratochwill és én s végül a többi urak. Az ellens é g e s gyalogság tüzel, golyóit csiripelni hallom. Énekelve jövő
„srapnellek pukkadnak a tájat megvilágítva. Egy kőből rakott
„védfal mentén haladunk, melybe ma már megint több rést vágtak
„az ellenséges gránátok. Egy keskeny kis gyalogútra térünk le,
„azután néhány nagyon magas lépcsőn lefelé megyünk. Mélyen
„alattam pár mécses fénye pislog s egyszerre forró, gőzös fullasztó
„lég fülledt árama lep engem el, első pillanatban lélekzetem elakad
„s majd megfulladok. A nagy barlangban Crnci mellett vagyunk.
„ A kopasz sziklán egy négy emeletes deszkaállványon egymás
„fölött fekve, közel 1.000 honvéd alszik. Néhány mécs gyenge
„fénye imbolyog és óriási árnyakat bókoltat a szakadozott sziklafalakon, velük görcsös rángásokat végeztetve. Megkapó és meg„ r á z ó ! . . 3 hónap óta ez a barlang a hadosztály tartaléknak
„laktanyája! . . Borzasztó! . . És mégis mennyire jobb ezeknek a
„helyzete, mint azoké a tűzvonalban, hol a halál őrködik fölöttük.
„Egy őrmestert látok, kit azonnal megismerek. 0 vezetett engem
„január 23-án a Klin-re, Nagv-Csertész-nél, hóban és srapnelltüz•nben. Mint régi jó ismerősök egymásra mosolygunk. Megint kimegyek, had pihenjenek csendesen tovább, nem akarom fölébreszt e n i őket, hiszen oly jól alusznak! . . Cotici erősen összelőtt,
„csapatokkal telezsúfolt falvába megyek és ott meglátogatom a

„sebesülteket. Szegény gyermekeim, többnyire siralmas állapotban,
„állandó új veszélyben kell itt feküdniök."
„Egy védő kőfal mellett lehajolva lopódzva — mert az
„olaszok a legcsekélyebb mozgást észlelve, azonnal aknavetőkkel
„vagy tüzérséggel veretik a veszélyes helyet, — fölmegyünk a
„Monte San Michele A 275 tetejére . . . Dereng s nagynehezen
„kivilágosodik. Mélyen lelógó nehéz felhőprocessziók vánszorognak
„fölöttünk, úgymint az olasz síkságon s a Friaul-ban; alattuk
„azonban rendkívül átlátszó és tiszta a lég és minden fele oly
„messzinek látszik, mint amennyire tényleg van. Úgyszólván az
„egész ellenséges állást látom; San Martino-nál, a -Ó- 197-en és
„tovább messze még a Monte dei sei Busi A 118-on túl is;
„az ellenséges ütegeket is részben látom; csak a Monte Fortin
„ A 115-ön, a Monte Quarin A 274-en, Valisella-nál, ahol épen a
„miránk nézve legártalmasabbak — nem, mert ott ,bosco' — sürü
„tüskés bozót — van. Csak akkor lehet a legnehezebb lövegek füstjét
„észrevenni, ha nagy figyelemmel szemügyre vesszük a tájat, a
„könnyebb ütegeket egyáltalán nem lehet ott meglátni, pedig sok
„van és igen kellemetlenek. Ezen magaslatok, úgymint a Monte
„di Medea A 128 valami bájt kölcsönöznek a ma oly siváran
„komor lapálynak, melyben mint csomók a pókhálókban sötétel„lenek. A Monte San Michele A 275 lábánál az Isonzo fehér
„zátonyán látom a minap lelőtt repülőgépet, mellette két hullát,
„bizton ők bombázták naponta kis otthonomat Kostanjevicán;
„holtan fekszenek a zátonyon s az egyiknek göndör fürtös fejét
„az Isonzo hullámai locsolgatják játszadozva."
„Innen az egész közel levő küzdelmi állásba megyek, ez már
„igazán meglehetősen jó s a sziklába van vésve és a kézigránátok
„ellen dróthálókkal van befödve. Mindannak dacára még sok kívánni
„valót hagy, de ezen is a legnagyobb szorgalommal dolgoznak.
„Pillanatnyilag meglehetős csend van, csak egy kis csatártűz.
„Az ellenséges puskagolyók csattanva vagy puffanva csapnak be
„a mi homokzsák mellvédeinkbe, vagy sipogva repülnek el fölöttünk.
„Derék karsztvédőimmel, bős honvédjeimmel elbeszélgetek. Kevéssel,
„miután a A 275-ről elmentem — a tüzérmegfigyelőállást elhagyva,
„egy ellenséges gránáttelitalálat érte azt és súlyosan megsebesítette
„a tüzérőrnagyot. A talajt milliószámra födik az ellenséges gránátok
„szilánkjai és vak gránátjai. Csupa vas dirib-darab. Három század

„állásán végigmegyek és vitézeimet frissen jó kedvben találom.
„Az állás, mely helyenként alig van 10—15 lépésre az ellenséges
„állástól, jól ki van építve, de még nincs elég mélyen beeresztve
„a sziklába s ezért van túlságosan magas homokzsák építményekkel
„ellátva, melyeket az ellenségnek első pontos tüze el fog söpörni.
„A -6- 242 kúpon át megyek vissza és megszemlélem a munkánlatokat az ottani mély kőbányában. Ott minden lövegtüz ellen
„föltétlenül biztos oltalmat nyújtó kavernákat fúrnak csapataim a
„hihetetlenül kemény sziklába; egy a kifogásom, hogy csak egy
„kijáratúak és lefelé visz beléjük a folyosó, vagy lépcső és így
„távolról sem nyújt elegendő szellőztetési lehetőséget, ami nagy
„veszélyt rejt magában a mérges gázok miatt."
„Elrendelem ezen hibának azonnali kiküszöbölését. Azonnal?
„Ez hetekig tartó nehéz munkát jelent. Mindenütt fakeresztecskék,
„sírok, minden kereszten valami kedves magyar név! Keservesen
„összeszorítja mindegyik szívemet."
„A Yallone-ban a tartalékokhoz megyek. Ekkor heves löveg„és gyalogsági tűz kezdődik. Miután a tartalékok tisztjeivel és
„legénységével beszéltem, vezérkari főnökömmel Konstanjevica-ra
„visszamegyek. Kratochwill alezredes jelenti, hogy alig távoztam
„volt az állásból, az ellenség egy aknatárnát felrobbantott, de a
„tárna rövid lévén, állásunk előtt vetette iöl a talajt, óriás sziklatömböket hozván a földszínre, de semminemű kárt nekünk nem
„okozott. Újból a legszigorúbban elrendelem, hogy minden ellenrendszabály, ott hol fúró zörejt hallani, a legnagyobb eréllyel
„végrehajtandó és főképen arra kell vigyázni, hogy mikor az
„ellenség aknáját megtölti mi a kellő pillanatban gyujtsuk a
„miénket; tehát mielőtt ő a tárnát eldugaszolja."
„Éjjel egész arcvonalamon csatározás folyt és időközi löveg„harcok. A helyzet különben változatlan."
„A 20. honvódhadosztálynál a fölváltások minden zavar
„nélkül hajttattak végre. A mi 22 cm-es aknavetőnk az ellenséges
„állásra lőve nagy pusztításokat vitt véghez."
„Jelentik, hogy Peteano-nál az ellenség a sötétség leple alatt
„80 — 100 lépésre megközelítette előretolt állásainkat, s ott védel e m r e be is rendezkedett. Sikerült ezen új ellenséges állást aknavetőinkkel részben elpusztítani és az onnét visszavonuló ellenség„nek tetemes veszteségeket okozni. A Sdraussina—Peteano-i műút

„mentén több ellenséges század élénk mozgolódása állapíttatott meg.
„A Monte San Michele A 275 és mögöttes terepe délelőtt H ó r a
„45 perc óta nehéz ellenséges mozsarak tüze alatt áll Mossa,
„Valisella irányából; magam látom az óriási robbanásokat. Weeber
„ezredes szakaszán ellenséges lövegtűz az l-es honvédekre; a
„4-es honvédeknél csatározás. A tegnap reggeli ellenséges vállalk o z á s által San Martinótól északra elpusztult akadályaink újra
„helyre vannak állítva. A 17. hadosztálynál a szakasz közepe délelőtt
„11 órakor hatástalan ellenséges tűz alatt állott. A 43. ezrednél
„egy olaszt a 39. ezredtől fogtak el, tehát a 19. olasz hadosztály
„mégis szintén itt van. A 106. Landsturm-hadosztály szakaszán
„s hátsó terepén váltakozva délelőtt meglehetősen hatástalan ellens é g e s lövegtűz volt. Tüzérmegfigyelőnk jelenti, hogy Tapogliano-tól
„északra és Crauglio-tól északnyugatra nagy sátortáborok vannak."
„Estig a 20. honvédhadosztálynál, annak jobbszakaszában,
„a Peteano-nál előretolt állásunk heves nehéz ellenséges lövegtűz
„alatt áll. Az ellenség a ma délelőtt elhagyott állásait újból megszállotta és mögöttük nagyobb erőket gyűjt össze. Az ő erődítési
„munkálatait aknavetőink tüzével zavartuk. Ezeknek hatása miatt
„— kihallgatott telefonjelentésekben — az ellenség nagyon panaszkodik."
„A Monte San Michele A 275 és mögöttes terepe délután
„is nehéz ellenséges mozsarak tüze alatt volt. A balszakaszon,
„kivált a küzdelmi vonalunk San Martino-tól északra egész a Monte
„San Michele-ig, heves nehéz lövegtüz alatt áll Farra Monte Fortin
„ A 115 irányából. Egy gépfegyverünk elpusztult."
„A 17. hadosztály jobbszárnyára az ellenség 28—30 cm-es
„gránátokkal tüzelt, miáltal állásaink helyenként károkat szenvedtek."
„A 106. Landsturm-hadosztálynak állásai s a mögöttes terep
„délután szintén nehéz és tábori tüzérsége tüze alatt állott. Több
„telitalálat dacára a hatás csekély volt."
„Délután 5 órakor három ellenséges századot figyeltek meg
„San Zanut irányából kelet felé menetelve."
„Ma az ellenséges lövegtűz jelentősen élénkebb volt. San
„Nicolo-nál az ellenség a tábort tovább fejleszti, kiépíti."
„Délután jéghideg bóra keletkezik."
„Görz papsága Fajdutti vezetése alatt küldöttségileg járul
„elém és arra kértek, hogy az evacuatiot szüntessem be. Azt feleltem

„nekik, hogy én csak azon községeket ürítem ki, melyek a legnagyobb veszélynek vannak kitéve s az ellenség lövegeinek tüze
„alá kerülnek; ezen nem változtathatok, mert rendeletem végrehajtásával csak az emberek életét mentem meg és ingóságaikat.
„Semmiképen sem vehetem magamra azt, hogy a lakosság bent
„maradjon olyan falvakban, melyekre az olasz naponta lő és a
„küszöbön álló nagy csatában az ellenséges tüzérség által teljesen
„el fognak pusztulni. Ezen esetben a lakosság a legnagyobb zűrzavarban, utolsó pillanatban menekülne és emberi életben úgy„mint ingó vagyonában súlyos veszteségeket szenvedne, amit akkor
„lehetetlen volna megakadályozni; ami pedig most, hogy jókor
„kiürítem az összes veszélyeztetett falvakat, nem fog bekövetkezh e t n i . Nagyon sajnálom, de nyugodt lelkiismerettel nem teljesíth e t e m kérésüket és amennyire fáj nekem ezen szegény, oly derék
„nép nyomorát és siralmát látni, oly bizonyos, hogy rendeletemmel
„még sokat megmentek és összebasonlíthatlanul nagyobb nyomortól
„és siralomtól óvom meg azt. Ezen fölsorolt okaim mellett azonban
„még egy más okom is van, az, hogy utóbbi időben ismételten
„észlelték, hogy polgári egyének átpróbálnak menni az ellenségh e z . Ez legalább is figyelmeztetés, hogy óvatos legyek."

IV. FEJEZET.

A 22 NAPIG TARTÓ B. ISONZO-CSATA.
Október 16-tól november 7-ig.
AZ ÁLTALÁNOS HELYZET ISMERTETÉSE AZ ISONZO-ARCVONALON
A 3. ISONZO-CSATA KEZDETÉIG. 1

Míg a 2. Isonzo-csata folyt, a keleti arcvonalon a németosztrák-magyar támadó hadművelet nagy sikereket ért el. Augusztus
10-én a központi hatalmak hadseregei Riga—Dünaburg—Kowno—Grodno—Lomza—Nowo-Georgiewsk vonala elé értek, elfoglalták Varsó és Iwangorod várakat, Lubin, Cholm, Vladimir-Wotynskij városokat, felszabadították Közép-és Kelet-Galiciát, Bukovinát.
Csakis Brody—Tarnopol—Trembowla—Czortków területe volt
még orosz kézen.
A hadseregarcvonal közepe Brest-Litovvsk várát, Oroszország
utolsó nagy erősségét is augusztus 26-án megszállotta.
A 3. Isonzo-csata kezdetéig (október 16.) az üldöző német
haderő a Keleti-tenger és Polesie mocsárterülete között (700 km)
feltartózhatatlan nyomással elérte Riga—Dünaburg—Nowogrodek—
Baranowitschi—Pinsk vonalát.
Az osztrák-magyar haderő Mackensen és Linsingen német
hadseregeivel együtt a Polesie-mocsarak és a román határ között
(500 km) a Styr—Putilowka-folyókig jutott előre, elfoglalta Luck
és Dubno várakat, elérte a Pripiatj és Dniester medence mellékfolyóinak vízválasztó vidékét, az Avratin-fennsíkot Kremieniec—Zbaraá
között és Románia határát Boján-nál és Nowosielica-nál.
Mindenütt győztesen haladtak előre a központi hatalmak
hadseregei, csupán a déli szárny egy kis részét szorította a Sereth-ről
a Strypa-ra vissza az oroszoknak nagy hevességgel végrehajtott
ellenlökése.
Ezen ellentámadás megállítása után az 5 és Va hónap óta a
megvert oroszokat üldöző német-osztrák-magyar hadseregek megállapodtak, a hadászati hadseregarcvonal megmerevedett, a csapatok
állásharcra berendezkedtek.
Mackensen vezértábornagy hadseregét a szerb hadszíntérre
szállították át.
1
Le Beau tábornok, az osztrák-magyar 5. hadsereg vezérkari főnökének
naplója nyomán (V. kötet).

A Dardanellák arcvonalán, a Gallipoli-félszigeten az angol
csapatokat Seddil Bahr-nál és Ari Burun-nál kudarc érte.
Ezalatt a délnyugati arcvonalon az olasz fegyveres erő 2/3-ada
két nagy csatában minden erejét megfeszítette, hogy Görzöt és
Triestet elvegye, de hiába volt minden, erőlködése nem vezetett
sikerre.
Az entente figyelmét a Balkán vonta magára, mert valószínű
volt, hogy a központi hatalmak a keleti és délnyugati hadszíntéren
elért nagy sikereik után Szerbiával fognak leszámolni.
Németország a balkánhadjáratra 11 gyaloghadosztályt szánt,
melyekből 7, három hadtestbe osztva, a l l . német hadsereget képezte
Gallwitz tüzérségi tábornok alatt. Az osztrák-magyar hadseregfőparancsnokság a VIII. és XIX. hadtestet, a Drina—Száva—Duna—
vonalon álló határbiztosító-csapatokat és a dunai monitorokat utalta
ki erre.
A két utóbbi és a három hadosztályból álló német XXII.
tartalékhadtest az osztrák-magyar 3. hadsereget alkotta, előbb
Tersztyánszky lovassági tábornok, később Kövess gyalogsági tábornok
parancsnoksága alatt.
A központi hatalmakkal szövetségbe lépett Bulgária teljes
erejével vett részt (6 hadosztály, 1. és 2. hadsereg) a támadásban.
A hadmüveletek vezetésével Mackensen vezértábornagy bízatott meg.
A német-osztrák-magyar-bolgár erők úgy csoportosultak, hogy
a német 11. hadsereg a Morava-folyó völgyében, az osztrák-magyar
3. hadsereg a Kolubara- éi Morava-folyó között déli irányban Aleksinac
—Krusevac—Kraljevo—Cacak vonalára hajtsa végre a főtámadást.
A XIX. hadtestnek, miután kötelékébe beosztották a Száva—Drinavonalon álló határbiztosító csapatokat is (Sorsich altábornagy hadosztálya, Streith tábornok dandára, Kaiser altábornagy hadosztálya),
—föladata volt a Drina mentén álló szerb csapatokat visszavetve
a Kolubara és Drina-folyók között Valjevón át előnyomulni és
Pozega—Uzice-nél az osztrák-magyar 3. hadsereg nyugati oldalát a
montenegrói haderővel szemben biztosítani.
Valószínű volt, hogy a szerbek a kragujevaei hegyeken fogják
a védekezést megkísérelni, ezért a bolgár hadseregnek egyrészt Nisen
át a szerb haderőt oldalba és hátba kellett támadnia; másrészt ennek
természetes visszavonulási vonalát, mely a déli Morava-folyó völgyéből a Vardar-folyó völgyébe (Nis—Vranja—Usküb—Saloniki)
vezet, — elvágva a montenegrói és albániai úttalan, zord hegyvidékbe kellett beszorítania.
így október 5-ig a német 11. hadsereg a Dunán Pancsova
—Ram között, az osztrák-magyar 3. hadsereg a Száván Zimony
—Klenak között, Sorsich hadosztály Jarak-nál föl vonult; a Drinán
Bijeljina-nál Streith dandár, Visegrád—Rogatica között Kaiser
hadosztály gyülekezett.

A Duna—Száva-folyókon az átkelésre mindennemű áthajózási
és hídverési anyagot, uszály és gőzhajókat helyeztek készültségbe.
Megjelentek monitoraink, fölvonult a tüzérség, mely október 5-én
magát belőve, másnap megkezdette a bombázást.
Mindezeket észre kellett venni a szövetkezett és társult
hatalmaknak.
A fenyegető veszély érzete miatt, és mert az olasz haderő az
osztrák-magyar hadsereggel megbirkózni eddig nem volt képes, a
szövetséges és társult hatalmak Olaszországra erős nyomást gyakoroltak, hogy vegyen részt a Balkánon készülő közös hadjáratban és
segítsen a szerbeken és montenegróiakon, mely utóbbiak cárjához
rokonkötelékek fűzik királyát.
Ezek után az olasz hadműveletek ideiglenes beszüntetésére az
Isonzo-szakaszon és tekintélyes erőinek Szerbia—Montenegro védelmére való alkalmazására lehetett számítani.
Voltak hírek, hogy az olaszok az Isonzóról erőket kivonnak.
Meg is állapíttatott, hogy a 2. és 3. olasz hadseregnek a 2. Isonzocsatában nagy veszteségeket szenvedett hadosztályait az arcvonalból
kivonták, helyükbe miliz-hadosztályokat állítván.
A Doberdo-fennsík előtt csak 6 — 7 hadosztály maradt.
A kivont hadosztályok Cividale—Palmanova—Cervignano körül
telepedtek le.
Ettől eltekintve űgy a légi földerítés, mint kémhírek megerősítették, hogy a 2. és 3. hadsereg csoportosításában egyéb változás
nem történt; a 3. hadsereg régi helyén a Karszt-fennsík körül s a
2. hadsereg déli szárnya (iörz hídfője körül maradt továbbra is.
Ezenfelül megállapítást nyert, hogy újabb miliz-hadosztályok és
a 16. hadosztály is ide érkeztek, a kivont első vonalbeli hadosztályok pedig szeptember második felében, ismét eredeti helyükre
visszatértek.
Kiderült, hogy az olaszok a szövetségeseik minden nyomásának
és rábeszélésének ellenállva, arra készültek, hogy az osztrák-magyar
haderőt — egész erejüket együtt tartva — Krn Á 2245 és a tenger
között újabb nagy csatában megrohanják.
A 3. Isonzo-csata megkezdéséig az olasz hadsereg a 2.
Isonzo csatában kimerült csapatait 2 és V2 hónapig pihentette.
Az ezredeket hadiállományra egészítették ki, tüzérségi lőszert
gyűjtöttek és halmoztak föl, miben a francia és angol gyárak
kiadósan támogatták őket. Szaporították nehéz és legnehezebb űrméretű ütegeiket. Franciaország 30"5 cm-es öblű partvédelmi ágyúkat
bocsátott rendelkezésükre.
Október 9-én hadseregfőparancsnokságunk kezébe Cadorna
tábornoknak egy állítólagos rendelkezése került, mely szerint az
olaszok támadó hadműveleteiket télen nem folytatják; a 2. és 3.
hadseregük az Isonzóról hátra, falvakban helyeztetik el és tavaszig
ott nyugszik.
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Boroevic e hírnek hitelt nem adott, mert a tények más képet
mutattak. Biztos hírek szerint a lovashadtest — mely az eddigi
Isonzo-csatákhan nem vett részt, veszteségeket nem szenvedett —
parancsot kapott, hogy a gyalogsági seregtesteknél a törzseket
egészítse ki; a 3. hadsereghez tartozó hadtestparancsnokságok utasíttattak, hogy főhadiszállásaikat helyezzék közelebb a küzdelmi
vonalakhoz.
Megállapíttatott, hogy az olaszok nehéz és legnehezebb tüzérségüket szaporították, hogy Yenetia összes vasútvonalain október
elején a forgalom jelentősen megnövekedett.
Mind sűrűbben jelentkező olasz hadiszökevények azt vallották,
hogy a küszöbön álló nagy támadás elől menekültek át hozzánk.
Kitűnt, hogy Cadorna állítólagos parancsa hadvezetőségünk félrevezetését célozta.
A mi 5. hadseregünk augusztus 10-ig tartó 2. Isonzo-csatában
állását szilárdan megtartotta.
Az északi szárnyon a XY. hadtest (50. hadosztály) a Krnhegységbena Vrsic A 1897—'Vrata -Q- 2014—Vk. Lemez -Ó-2041 —
Smogar -C- 1931
C- 2077 —Luznica-vonalban a karintiai seregcsoport déli szárnyával (44. Landwehr-hadosztály) a szoros kapcsolatot fönntartotta. A Tolmein—Santa Luzia-hídfő 1. hadosztályunk
birtokában maradt, az olasz 2. hadseregnek a Plava és Görz, a
3. hadseregnek a Doberdo-fennsík ellen intézett támadásai XVI.
és VII. hadtestünk szívós és hősies ellenállásán megtörtek.
Csupán a Karszton, San Martino és Monte dei sei Busi A 118
között jutottak az olaszok néhány száz lépésnyi területen előbbre
(lásd a 16. sz. mellékletet), mert csapataink a fennsík párkányát
önként elhagyták, hogy a fölényes nehéz tüzérségi tüz megsemmisítő hatása elől kitérjenek. Ezen állásaink kitűnő célt mutattak és
makacs megtartásuk súlyos veszteségeinket még jobban fokozták volna.
Nem lévén más mód arra, hogy vitéz csapataimat legalább
némiképen megóvjam a rettenetes vérveszteségtől; le kellett mondanom az önként föladott területek visszaszerzéséről, — bár ezáltal
az ellenség a Karszt-fennsík párkányára följutva, megfigyelői állásaink egy részébe bepillantást nyert.
Különösen a -Ó- 197-es kúpnak önkéntes átengedése által
jutottak az olaszok nagy előnyhöz, mert onnan Cotiéi-re, Crnci-re,
Brestovec A 209-re, San Martino-ra, Devetaki-ra, -G> 110-re, Marcottini-re, Doberdo városkára, Monte dei sei Busi A 118-ra szabad
kilátás nyílik, mely betekintést enged a Monte San Michele A 275
és Monte dei sei Busi A 118 védelmi állásunk mögé. A Monte
San Michele A 275 és Monte dei sei Busi A 118 közötti fennsíkon
levő tartalékainknak mozdulatait is megfigyelhetik onnét az olaszok.
Az osztrák-magyar 5. hadseregnél a 2. Isonzo-csata után is
130 zászlóalj, 120 könnyű és 40 nehéz üteg maradt. Ezen erővel

szemben a Krn A 2245 és a tenger közötti térben 21 olasz hadosztály állott.
Az 1. és 2. Isonzo-csatában szerzett tapasztalatok szerint a
védelmi alszakasz tartalékának ugyanoly erősnek kell lennie, mint
a tűzvonal csapatának, hogy az elhasznált, kimerült csapatot egyenlő
erővel váltsa föl. Az elhasznált csapat a harcból kivonva, kell, hogy
pihenhessen és állománya menetalakzatokkal kiegészítve újból harckész állapotba helyeztessék, hogy föladatát a küzdő vonalban
ernyedetlen ül folytathassa.
Azonfelül kell, hogy a hadseregparancsnokságnak egy általános tartalék álljon rendelkezésére, hogy a legveszélyeztetettebb
pontokon az ellenség esetleges sikereinek gátat vessen.
Ezek alapján az osztrák-magyar 5. hadsereg csoportosítása
következőképen változtattatott meg:
Augusztusban a 93. hadosztályt föloszlatták, a 12. hegyidandárt Karintiába elszállították, hol a 48. hadosztályhoz visszakerült.
Szeptemberben a délnyugati hadszíntérre érkezett a III. hadtest (28. és a fél 22. Landwehr-hadosztály) és a 106. Landsturmhadosztály.
A Karszt-fennsíkot két védelmi szakaszra osztották. A VII.
hadtest a Wippach torkolata és a Monte dei sei Busi A 118
közötti (Ill/a. védelmi szakasz) területet a 20. honvéd-, a 17. közösés a 106. Landsturm-hadosztállyal; a III. hadtest a Monte dei sei
Busi A 118-tól a tengerig a 28. közös- és a fél 22. Landwehrhadosztállyal (111/b. védelmi szakasz) védelmezi.
Az 59. és 57. hadosztályt a 3. hadseregünkbe osztották be
a Balkánra, mivel hegyidandáraik (2., 6., 9. és 18.) a szerb hegyekben
előnyösebben voltak alkalmazhatók, mint más dandárok
Mivel a távoleső alpesekben, a XV. hadtestet (I. védelmi
szakasz) a hadseregtartalék — mely a legjobban veszélyeztetett
Görz és Doberdo-fennsík mögött volt készenlétben — idejében nem
támogathatta, a 14. hegyidandár utaltatott ki e hadtestnek tartalékként.
Október hónapban a tiroli császárvadász-ezredekből álló
8. hadosztályt — az eddigi hadseregtartalékot — visszaadták a
tiroli seregcsoport parancsnokságnak.
A 61. hadosztály kötelékében levő 10. hegyidandárt a XVI.
hadtestből (Monte Sabotino A 609) kivonták és mint hegyialakulatot a 3. hadsereg kötelékébe osztották be a szerb hadszíntéren.
Helyette a 60. gyalogdandár a görzi hídfőbe jött.
Ezek után Boroeviónak más tartaléka nem maradt, mint a
16. honvéd-hegyidandárnak 5 magyar népfölkelőzászlóalja. (17. és
29. népfölkelőezred.)
Ha a cserét 5. hadseregünk tekintetében értékeljük, a következő eredményre juthatunk:

A 12., 9. és 18. hegyidandárért (59. hadosztály) Boroevic a
III. hadtest egyenértékű másfél hadosztályát kapta. Az 57. hadosztály helyébe a 106. Landsturm-hadosztály jött. Bár e hadosztály
jó, a csere mégsem volt teljesen egyenértékű, mert a Landsturmhadosztályoknál a tiszti és legénységi fogyatékok pótlása nem volt
úgy biztosítva, mint békében fölállított hadosztályoknál.
A 10. hegyidandár helyett a hadsereg az egyenértékű
60. gyalogdandárt kapta.
A 3. Isonzo-csata folyamata alatt a 8. hadosztály helyébe az
egyenértékű 6. hadosztály került a hadsereghez.
Végül a 206. népfölkelődandárt is beosztották az 5. hadseregünkhöz. Ez h adtápcsapatokból (4 népfölkelő zászlóalj és 2 hadtápzászlóalj) állott, tehát csak komoly ellenséges támadásnak nem kitett
helyen volt alkalmazható. (Monte Cosich <J> 113—Sistiana között
a tengerparti alszakaszban.)
A hadsereg harckészségének állandó fönntartására szolgáló
menetalakzatok tekintetében — a VII. hadtestet kivéve — a hadsereg jól állott.
A 3. Isonzo-csata előtt a XV., XVI. és III. hadtestnél a
14. és 15. menetalakulatok érintetlenek voltak, míg a VII. hadtestnél a 2. Isonzo-csatában elszenvedett súlyos veszteségek pótlására
a 14. menetalakzatok soroltattak be, úgyhogy itt már csak a
15. menetalakulatok állottak rendelkezésre.
Az egyes hadtestek ereje a következő volt:
XV. hadtest: 25 zászlóalj, 24 könnyű, 7 nehéz üteg, 6 gyalogsági ágyú;
XVI. hadtest: 26 zászlóalj, 38 könnyű, 10'A nehéz üteg,
10 gyalogsági ágyú, 3 hajóágyú és 1 légijárműelhárító-ágyú;
VII. hadtest: 37 zászlóalj, 32 könnyű, IOV2 nehéz üteg,
4 gyalogsági ágyú, 2 hajóágyú, 1 légijárműelhárító-ágyú;
III. hadtest: 29 zászlóalj, 19 könnyű és 7 nehéz üteg,
8 gyalogsági ágyú, 5 hajóágyú és 1 légijárműelhárító-ágyú.
Védelemre az I. szakasz 25 kilométerén 1 méternyi területre 1 puska, a II. szakasz 33 kilométerén 0.8 puska, a Ill/a.
védelmi szakasz 9 kilométerére 3'2 puska, a Ill/b. védelmi szakasz
16 kilométerére 1"5 puska jutott.
A II. szakaszban a méterenkénti 0'8 puska általánosságban
az egész területre vonatkozik, melyen belül a plavai 4 km-es és
a görzi hidfő 9 km-es területre méterenként 1'6 puska jutott.
A hadseregtartalék a 16. honvéd-hegyidandár volt, hozzá jött még
a 3. Isonzo-csata alatt a 6. hadosztály és a III. hadtestből kivont
5 zászlóalj, melyek helyébe a 206. népfölkelődandár jött.
A 24. számú mellékletben össze vannak foglalva azon osztrákmagyar csapatok, melyek az olasz 3. hadsereggel szemben, a 3.
Isonzo-csatában a Doberdo-fennsíkot védelmezték.
József főherceg: A világháború. II,
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A Karszt-fennsík előtt álló olasz 3. hadsereg összeállítását
a 25. számú melléklet tünteti fel.
A 3. Isonzo-csata kezdetéig az osztrák-magyar 5. hadsereg
tüzérsége jelentékenyen megerősödött, bár meredek röppályájú
lövegek számaránya még mindig kedvezőtlen volt.
Tüzérségünk az eddigi két nagy csatában nagyon sokat tanult.
Az ellenséges tüzérségnek nyomasztó túlsúlyát számban, hordképességben és lőszerben, tüzérségünk kiváló tűzvezetéssel, tervszerű összműködéssel és pontosan célzott tűzzel törekedett ellensúlyozni. Tüzérségünk megtanulta azt, hogy miként lehet nehéz
lövegeinknek egyes pontos lövésével a különösen kellemetlenül ható
ellenséges ütegeket elhallgattatni, hogyan kell a gyülekező ellenséges gyalogságot oldalazó tűzzel akként széjjelszórni, hogy a roham
kivitelre se kerüljön. Az alszakaszok mögött csoportokat képezve
a gyalogsággal szoros kapcsolatban kiváló összmüködésben úgyszólván gerince volt az egész védelemnek.
Tüzérségünk helyzetét a Doberdo-fennsíkon és a vele szemben
álló megállapított nehéz olasz tüzérség csoportosítását a 26. számú
melléklet mutatja.
Nagyon kellemetlen volt az olasz repülők (földerítő, harci és
bombavető rajok) abszolút légi fölénye. A mi repülőink a földerítő
föladatokat alig-alig tudták megoldani. Az olasz Caproni gépek,
francia és angol csatagépek hihetetlen merészek voltak kis repülőink
ellen, mert tudták, hogy nem rendelkezünk a légivédelem kellő
eszközeivel.
Csekély létszámú műszaki csapataink (árkászok, utászok) a
3. Isonzo-csata kezdetéig a Karszt-fennsíkon emberfölötti munkával
védelmi vonalaink mögött számos kavernát és azokból az első
vonalba kivezető födött összekötő utakat fúrtak és véstek a kemény
sziklába.
Azonkívül hátsó védelmi állásokat, barakokat, utakat, és a
nagy vízvezetéket építették. Nehéz és veszteségteljes munka volt
ez, mert leginkább csak éjjel lehetett dolgozni és akkor is az
ellenség fölényes tüzérségének tüzében, mely az egész Karszt-fennsíkot lövedékeivel úgyszólván állandóan elárasztotta.
Hadtestem műszakilag megerődített állását a 27. számú
melléklet tünteti fel.
Az első vonal állólövészek részére csinált födözékei a Wippach
torkolatától Vermegliano-ig készen vannak, kivévén San Martino-tól
nyugatra és -0- 111-től északnyugatra, hol csakis lövószgödröket
3—4 térdelő csatár részére lehetett létesíteni.
A különféle elemekből álló akadálynak 1—3 összefüggő sorból
álló, a Monte San Michelén 2—3 ilyen öve van.
A födözék terméskőből összerakott 50 centiméter vastag és
120 centiméter magas fal, mely mögött 30 centiméter mély árok
van a karszttalajba vájva. A fal tetején két rétegben elhelyezett

homokzsákok szolgálnak lejvédőül. A kőfalak jól láthatók, mert
leplezni nem lehet. Gránátteli találatnál a beomló kőfalak törmeléke
és a gránátrepeszek szétfröccsenve sokszorta nagyobb hatásúak, mint
bármely más talajon.
Hogy a csatárok oldala és háta is védve legyen némileg a
repeszek, szilánkok és kőtörmelék hatása ellen, harántgátak emeltettek, melyek 2—4 csatárt köröskörül bástyáznak terméskőből
összerakott és kitömött homokzsákokkal kibélelt falaikkal.
Lőréses acél-pajzsok mögül lőnek a csatárok. Ezen állás
korántsem mondható jónak.
Annak megvilágítására, hogy állásunk mily nehézségek között
lett védelemre berendezve, szolgáljanak a következők.
A Monte San Michele és San Martino közötti részt kivéve,
az ellenség állásunkba, mivel mélyebben fekszik az olasz állásánál, jól belát, és a Monte Fortin A 115, Sdraussina és Roneki
felől tüzérségével oldalozza, sőt hátba is lövi.
Állásunk mögötti terepet is úgyszólván teljesen áttekintheti
az ellenség, ennélfogva összes összeköttetési vonalaink állandóan
tüzérségi és gyalogsági tűz alatt állanak. A kilövés sem kedvező
állásunk előtt, sok helyen alig 20 lépésnyire fekvő dolinák,
kőfalak és sziklacsoportok miatt, — melyek az ellenséges csatároknak iödözéket nyújtanak.
Az ellenséges tüzérség födözékeinkben és akadályainkban igen
nagy rombolásokat csinál, minduntalan ledönti a terméskőből készült
mellvédet. Állásunk védhetősége és állapota mindig az ellenséges
nehéz tüzérség tüzének hevességétől függ. így első vonalunk megerődítése, hátrább fekvő új állások létesítése és a rombolások folytonos javítása műszaki csapataink fizikai erejét lassacskán felőrölte, —
az erődítési munka pedig alig bír előre haladni. Amit napokon át
tartó nehéz munka árán létesítünk, azt egy óra alatt az ellenséges
nehéz tüzérség megsemmisíti. Az október hónapi esőzés is nagy
károkat okoz, amennyiben a köves földdel kitömött homokzsákok
összeesnek, kifolynak.
Ügy a tiszteket, mint a legénységet a kőfejtőszerszámok és
a robbantóanyag alkalmazásában az erre megszervezett tanfolyamokon iskolázzuk.
Az erődítésre szükséges műszaki anyagot a legénység órákon
át cipeli az ellenséges tüzérség állandó tüzében, míg az 1. állásba
jut vele, útközben elveszti állományának mintegy harmadrészét.
Az 1. vonalat a megszálló csapat (csapatutászok) maga erődíti
meg. A műszaki csapatok főképen a kavernákat építik.
A népfölkelő munkásosztagok egy része az erődítési anyagot
hordja előre és megtölti a homokzsákokat; másik része a 2. és
3. álláson dolgozik, az utakat javítja, barakokat épít és akadályok
létesítésére szegesdrótból bakkokat készít.

Barakok épülnek: A Vallone-ban Gabrije-gornie-nél és Mikoiinál 3—3, Kostanjevica-nál 3, Segeti-nél 10 zászlóalj részére.
A Duttoule—Comen—Oppacckiasella—Lokvica—Nova Yas
nagy vízvezetéki hálózaton kívül, mely szeptember 1-je óta máiüzemben van, egy második is készül, mely Merna-ról a Vallone-ba
fog vezetni a baraktáborba.
A Crnci-nél fölfedezett nagy csepkőbarlang szűken 1000 ember
részére biztos födözéket nyújt a legnehezebb mozsarak bombái ellen
is. A barlang 25 méter mélyen fekszik a karsztszikla rétege alatt,
12 méter magas, 30 méter hosszú és 15—20 méter széles.
Benne deszkákból és gerendákból fekvőhelyeket építettek
egymásfölött több emeletben 600 ember részére, villanyhajtotta
szellőztető és villanyvilágítás van benne.
A Vallone-ből Cotici-re felvonó sodronykötélpálya épült, melyet
azonban az utánszállításra kihasználni nem lehetett, mert az ellenséges tüzérség igen gyakran szétlövi az egészet.
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A műszaki csapatok elosztása a következő:

A 3. Isonzo-csata előtt (1915 október 18.) a kölcsönös
helyzetet a 28. számú melléklet tünteti fel.
Október 14-én az ellenség a Monte San Michele A 275 és
Peteano között a 20. honvédhadosztály előtérállását tapogatózva
megközelítette. Október lG-án a 30. miliz-hadosztály 3 — 4 ezrede
heves tüzérségi előkészítés után azt megtámadta, de a 20. honvédhadosztály csapatai által visszaveretett.
A Plava-alszakaszban, Görz hídfőben és a Monte San Michele
A 275-ön álló tüzérségi megfigyelőink megállapították, hogy xígy
a Coglio hegyvidékben, mint az olasz síkságon, a vasúti vonalakon
és utakon igen élénk forgalom és mozgás van. Spessa-nál, Mossa-nál
ós Monte Fortin A 115-ön az ellenség legalábbis 8—10 legnehezebb üteget hozott állásba, melyek a Monte San Michele A
275-re belövik magukat.
Október 16-án a XV. hadtest arcvonalát a Krn A 2245
hegység ós Selo falu között az ellenséges tüzérség hevesen lövi,
főképen Sveti Mária 453-as templom-magaslat tájára összpontosítja tüzét. A hadtest déli szárnyával szemben Ronzina-nál az
ellenség az Isonzo nyugati partján átkelési anyagot gyűjt.
A XYI. hadtest arcvonalán meglehetős csend van. Zagora-nál
és Plava-nál lövegharc.
A VII. hadtestnél kihallgatott olasz telefonbeszélgetésekből
megtudtuk, hogy az olaszok a San Martino-ra tervezett támadásukat
elhalasztották.
Az olasz tüzérség San Martinót és Monte San Michelét hevesen
lőtte. Este 8 óra 30 perckor körülbelül 6 ellenséges század újabban
megtámadta a 20. honvédhadosztály előtérállását. A támadás drótakadályainkig jutott, hol a védők tüzében összeomolva, kiindulási
állásába visszaözönlött. Mainizza-nál az Isonzo nyugati partján az
olaszok anyagot gyűjtenek az átkelésre.
A III. hadtestnél nem voltak különösebb események.
A délnyugati hadseregarvonalparancsnokság elrendelte, hogy
a 10. hegyidandárt Boroevic azonnal szállítsa el a délkeleti (szerb)
hadszíntérre a 3. hadsereghez, egyidejűleg értesítette őt, hogy
helyette a 206. népfölkelődandár jön.
ELSŐ NAP.

Kostanjevica, 1915 október 16.
„Kihallgatott olasz telefonbeszélgetések, melyeknek főrészei:
„,Készen!' — ,Tűzmegnyitás' — ,A bombázás alatt a csapatok
„visszavonatnak' — ,Készen van-e minden az akcióra?' — és más
„hasonló szavak minden bizonnyal arra engednek következtetni,
„hogy a csata holnap, legkésőbb holnapután meg fog kezdődni;
„ennélfogva alábbi intézkedést adom ki csapataimnak:"

„1. Amint az ellenség heves pergőtíizét megkezdi, kell, hogy
„azon szakaszon, hol a mindkétoldali tűzvonal egymáshoz nagyon
„közel van, ő gyalogságát biztonsági okoknál fogva hátrább vonja,
„A támadásnak ezen stádiumában ajánlatos lesz ennélfogva az első
„vonalat csak oly mértékben megszállva tartani, hogy egyes emberek
„előrekúszását a robbantdcsövek stb. alkalmazása céljából, megakadályozhassuk; a megszálló csapat pedig a legközelebbi kavernákba
„és hasonló rejtekekbe helyezendő el."
„A tüzérségnek dolga a küzdelemnek ezen stádiumában azon
„területeket lehetőleg megállapítani, melyeken az ellenség erői a
„támadásra gyülekeznek, s ha ez sikerült, tüzét oda összpontosítani."
„2. Amint az ellenség lövegtüzét beszünteti — jobban mondva
„saját vonalaink mögé teszi át, a gyalogsági támadás kezdetével
„kell számolni és ennélfogva a tüzvonalat erősebben kell megszállani.
„A tüzérségnek kötelessége ezen időben a leginegfeszítettebb figyelemmel oda törekedni, hogy az ellenségnek minden mozdulatát,
„azaz mozgását azonnal észrevegye és közvetlenül bekövetkező tüz„csapásokkal az ellenséges támadást csírájában törekedjék elfojtani.
„Lesz itt alkalom azon helyeket megállapítani, melyeket az ellens é g erőinek a rohamra való készültségbehelyezésére használ, jobban
„mondva ezen készültség részére csinált födözékeket, férőhelyeket
„és ezeknek hathatós leküzdésére. (Op. 1.047/1G. sz.)"
„Én még hamar a nagy csata előtt körül akarok nézni és
„ezért reggel 5 órakor Lokvicán át a Yallone-ba lovagolok egyedül.
„Ott Mici lovamat egy ütegnél visszahagyom azon utasítással, hogy
„legeltessék és tartsák 11 óra felé készen, hogy akkor fölülhessek.
„Lokvicán jelentkezett Varga István nevü 46-os vitéz s onnét velem
„jön. Ketten gyalog Coticin át a Monte San Michele egyik kúpjára
„megyünk föl. Már útközben látom, hogy az egész 20. honvédhadosztályon nagyon erős ellenséges lövegtüz fekszik San Martino„tól Peteano-ig. Fölérve csak nagyon keveset lehet látni, mert
„minden füstbe van burkolva állásaink körül, melyek mögött nem
„messze vagyok. Az ellenség a Monte San Michelét is a leghevesebben lövi s mi ketten, amennyire lehet, födve fekszünk a kövek
„között. 8 óra 30 perckor alábbhagy a pokoli lövegtüz. A szél
„gyorsan elviszi a füstöt és látom, amint az olaszok a ,haláldomb'„ról nagy erőkkel a 4-es honvédek ellen rohamra indulnak, ugyanígy,
„csak valamivel később, tömegekben rohamoznak a Monte San

„Michele délnyugati lejtőjén fölfelé. Barna százados 4-es honvéd
„százada a leghevesebb fegyver- és gépfegyvert űzzél úgy aratja
„oldalozva a rohamozó olaszokat, mint a kasza az érett gaobnát, s
„mégis csodás halálmegvetéssel rohamoznak ők tovább, elérik drót„ akadályunkat, mely alig nevezhető már akadálynak, — annyira
„elpusztította az előző pergőtüz. Előttem San Martino irányában
„összeomlik a támadás szörnyűséges veszteségek közepette, még
„mielőtt kézitusára került a sor. A lejtőn Peteano felé iszonyatos
„zsivajt és harcizajt hallok és zúgva dűl a borzasztó kézitusa, mely
„néhány perc múlva megszűnik s lelkes ,éljen' hallik, s az olaszok
„lekaszálva üldözőtiizünk által, nagy rendetlenségben menekülnek
„vissza. Minkét helyen szörnyű világ v a n . . . Egy hullamező s ver„ gődő-hánykolódó sebesültek s haldoklóktól mozog a szörnyű tusa
„helye. Most gyűjti a halál bőséges zsákmányát..."
„Kísérőm, ki mindennapos részese e tusáknak, — engem féltve —
„megható aggodalommal kéri, hogy menjünk, mert jön a ,digók'
„bosszútüze. Alighogy pár lépést tettünk, meg is indult a gránátok
„áradata. Irtóztató dörömbölés volt. Mögöttem az én tüzérségem
„dobol. Sivít, üvölt és fülsiketítőén durrog; ég és föld csak úgy
„zeng és sűrű füstgomolyok fölszökdécselve elborítják az egész
„partot. Cotiéi felé megyünk, azt is hevesen lövi az ellenséges
„tüzérség; bent vagyunk a halált okádó förgetegben, lehetetlen
„továbbmenni a nélkül, hogy el ne pusztuljunk mindketten. Le„ húzódozunk egy kőrakás mögé. Midőn a tűz kissé alább hagyott,
„zsebemből egy kis ezüst vitézségi érmet veszek elő és Vargának
„mellére tűzöm egy tűvel. Ekkor érzem, hogy mily hevesen ver,
„mondhatnám ugrál a szíve kebelében és térdei reszketnek; ,Ezt a
„mai magad viseletéért fiam!' — Lángvörösre pirul becsületes arca
„és könnyek szöknek szemeibe, míg kabátom ujját megcsókolja.
„,Holnap pedig 14 napi szabadságra mégy. Ha a táborba érsz, jelent é s t teszel a századparancsnoknak!' — ,Alásan köszönöm, a nagy
„Isten is megáldja Fenséges Apámat!' Szívélyesen megszorítom
„kezét és sietve lemegyünk a Vallone-ba. Föntről nagy harcizajt
„hallok, csak úgy zuhog; ott bizony kemény tusa lehet!"
„A Vallone-ban a zászlós, ki az ütegnél van, hol lovamat
„visszahagytam, örömtelin néz rám, nagyon aggódott! Ütege a
„,haláldomb'-ra tüzel állandóan. Lóra ülök, miután a derék Vargá„nak búcsút mondtam: ,Isten veled Fiam! Minden jót a szabad-

„ságra!' A Segeti-i táborba lovagolok. Ott meglátogatom a 24-es
„vadászokat. 11 o'rára e'rtem oda. Derék embereim vígan dolgoznak,
„énekelnek, fütyürésznek s úgy építik a barakokat."
„Odafönt súlyos küzdelem, sietnem kell Kostanjevica-ra, annak
„dacára, bogy azt hiszem, hogy legkorábban holnap kell parancsokat kiadnom hadtest- és védőszakaszom tartalékai részére."
„11 óra 30 perckor Kostanjevicán vagyok, hol Eisner-Bubna„nak egy szemrehányásteli tekintetét készakarva nem veszem észre.
„Tán jelentették az ütegtől — hiszen másutt nem is láttak
„engem, — hogy milyen mocskosan jöttem le a hegyről? . ."
„Annak dacára, hogy látottakat leírtam, a jelentéseket is
„idejegyzem a pontosság kedvéért."
„Jelentések: Reggel 6 óráig. Általában véve változatlan.
„A 20. honvédhadosztálynál az ellenség tegnap a tüzérségi tüzet
„csak a sötétség beállta után hagyta abba. Összelőtt födözékeinket
„csapataim az éj folyamán megint rendbe hozták. A szakad ék„ szerű mélyedésben Peteano és a Monte San Michele között este
„az ellenség gyülekezett. A hadosztály tüzérség ellenségnek erődítési munkálatait a Monte San Michele-tői északnyugatra zavarta.
„Különben aránylagos csend volt ez éjjelen. A 17. hadosztály
„szakaszának jobbszárnyával szembenlevő ellenséges födözékeket
„aknavetőtüzzel elpusztította. A 106. Landsturm-hadosztálynál élénk
„gyalogsági és időközönkénti tüzérségi tűz. (Op. 1.047/1. sz.)"
Veszteségeim augusztus 8-a óta: 1687 halott, 6376 sebesült,
3072 beteg, 1937 kolerás és 31 eltűnt. Meg kell azonban jegyeznem itt, hogy, sajnos, ezen szám messze a valóság alatt marad,
mert néha vagy nem jött veszteségjelentés, vagy én elfelejtettem
naplómba bejegyezni azt. Azt hiszem nem tévedek sokkal, ha azt
mondom, hogy egyharmaddal többet véve közel leszünk a valósághoz.
„Délután 2 óráig: 20. honvédhadosztály jobbszakaszánál
„reggel 6 óra óta ellenséges lövegtűz úgy az előretolt állásra
„Peteano-nál, mint a főállásra. Délelőtt folyamán 3 ellenséges támad á s a Peteano-i előretolt állásokban, többnyire drótakadályainkban,
„de részben súlyos kézitusában az ellenség nagy veszteségei mellett
„veretett vissza. Födözékeink az előállás közepe táján az ellenséges
„lövegtüz által teljesen elpusztultak. A szakasz parancsnoka minda n n a k dacára úgy véli, hogy még védelemképes ós tartható ezen
„állás. Minden megtörténik, hogy a födözékeket újra rendbehozzák.

„Ellenséges erőknek előnyomulása a Peteano-tól délkeletre levő
„gerinc felé gyalogsági és lövegtűzzel megakadályoztatott. Bal„— Weeber — szakaszon délelőtt 9 óra óta kétszer kísérelte meg
„az ellenség San Martinót megtámadni. Az ellenséges rohamok
„többhelyütt drótakadályainkig hatoltak, hol nagy veszteségek közep e t t e összeomlottak. Az ellenség állásaiba húzódott vissza. A terep
„olasz hullákkal födve. Igen sok halott olasz hever a mi drótakadá„lyainkban s előttük. A 156. olasz ezrednek két elfogott embere azt
„vallja, hogy a 30. hadosztálynak minden ezrede Sdraussina — ,haláldomb' — között rohamra készen állott, midőn őket elindították. Ezen
„támadás visszaveretése után az ellenséges tüzérség állásainkat és
„a mögöttes terepet nagyon erős tűz alá vette, sok legnehezebb
„öblű löveg működött ebben közre — ezt bizony én is észleltem. —
„10 óra 45 perc óta a San Martino-i út mentén s attól északra
„újabb erős ellenséges csoportosulások észleltettek. Déli 12 órakor
„megint egy támadás volt, mely délután 2 óráig hevességében
„mindjobban fokozódik. A hadosztálytartalékot közelebb vontuk.
„A 46. ezredemnek részei nagyon hathatósan vettek részt a támadások visszaverésében."
„A 17. hadosztálynál — eltekintve az állás közepére irányít o t t ellenséges lövegtűztől — meglehetős nyugalom. Kihallgatott
„telefonbeszélgetésekből tudjuk, hogy ott is támadást tervez az
„ellenség San Martino ellen, melyhez a tüzérségi előkészítés
„alatt az első olasz vonalakat hátrább fogják vonni. (Op.
„1.047/10. sz.)"
„A 106. Landsturm-hadosztálynál időközönkénti lövegtűz és
„csatározás. Egy meglőtt ellenséges repülő meredeken siklott le
„Monfalcone mögé."
„Esti 7 óráig. A 20. honvédhadosztálynál a Monte San
„Michele északi lejtőjén levő állásaink ellen egész 5 óra 30 percig
„lövegtüz. Előretolt állásunkban Peteano-nál mindkétoldali gyalogs á g i tűz. Ellenséges mozgás Peteano-nál, lövegtüzünk állal elfojthatott. A San Martino-i alszakasz ellen déli 12 óra óta fejlődő
„ellenséges támadást gyalogsági tüzünk 3 óra 30 perckor meg„ állította. Azóta föl-föllángoló heves gyalogsági tűz. Délután 4 órától
„kezdve újból ellenséges lövegtüz alatt áll a szakasz. A Sdraus„sina-tól keletre megfigyelt ellenséges tartalékokra tüzérségünk
„heves tüzet adott s azok eltűntek. Az én tüzérségem rendkívül

„hathatósan vett részt az összes támadások visszaverésében és érzékenyen zavarta a?; ellenséges tüzérség működését."
„17. hadosztálynál az ellenséges tüzérség hevesen, de eredménytelenül lőtt bal szakaszunkra és tartalékainkra."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál 4 órától 5-ig állásaink a
„Monte dei sei Busin, Crni hrib -Ó- 164, Doberdo és -C- 208-on
„élénk ellenséges lövegtüz alatt állanak. Eredmény csekély. Saját
„tüzérség az ellenséges ütegben Sant Elia S mellett telitalálatot
„ért el. A 20. honvédhadosztály lövetésében tábori ütegeken kívül
„számos nehéz és legnehezebb olasz üteg vett részt, melyek Vali„sella-tól északra, Mossa-tól északnyugatra fekvő dombokról, Russiz,
„Capriva és Monticello felől és Monte Fortin A 115 hullám mögül
„készítették elő és kísérték a kudarccal végződött ellenséges támad á s t . (Op. 1.047/20. sz.) Közöttük az újonnan idehozott legnagyobb
„öblű mozsarak is; az én nehéz mozsaraim 7 helyen leküzdötték
„azokat..."
„Késő estig mindig föléledő harcizaj hallatszik."
„A 4. honvédgyalogezred jelenti, hogy 3 egész ezred támadott
„és 2 állott tartalékban. A vitéz 4-es honvédek ma 5 súlyos támad á s t vertek vissza részben elkeseredett kézitusában. A 20. honvédhadosztály a mai harcokban 27 halott és 224 sebesült vesztes é g e t szenvedett. Az olaszok akadályainkban s előttük több mint
„300 halottat és 1000 sebesültet vesztettek."
MÁSODIK NAP.

Oldőber 17.
„Foglyok vallomása szerint tegnap a 111., 112.. 139., 155.
„és 156. olasz gyalogezredek1 támadtak. Azt jelentik, hogy az ellenség tegnap messze 2000-nél több embert vesztett, ebből lega l á b b 600 halott fekszik akadályaink előtt. Egy másik jelentés
„1500 halottról beszél ós 4—5 ezer sebesültről (?) . . . 10 nap óta
„nem volt koleraeset s a hagymáz is csökkenőfélben van."
„Ma felhőtlen, nagyon hűvös idő."
„Tegnap este 7 óra 15 perckor előretolt állásunk Peteano-nál
„egy olasz zászlóalj által ismét megtámadtatott s ugyanekkor az
„előőrsállásunk is Peteano-tól délre. Az ellenség a mi rajtaütésszerű
„gyalogsági tüzünk által visszautasíttatott. Reggel 1 óra 30 perckor
1

30. miliz-hadosztály.

„újból egy erőteljes roham volt ugyanott, ez is visszakergettetett.
„Ezután az egész szakaszon csak csatározás. A tegnap elpusztított
„akadályok és födözékek megint védelemképessé tétettek. A 17. hadosztálynál és a 106. Landsturm-hadosztálynál egész éjjel tűzharc.
„Hajnali 2 és 8 óra között egy ellenséges kormányozható léghajó
„jelent meg a fennsík fölött, mely egy igen erős bombát ejtett
„Kostanjevica-ra. (Op. 1.048/1. sz.)"
„A délelőtt folyamán a 20. honvédhadosztálynál löveg- és
„puskatűz. 11 óra 15 perctől kezdve állásainkra főkép San Mar„tino-nál, erősebb lövegtüz irányult. 12 órától kezdve az ellenséges
„tüzérség a Monte San Michelét s annak északi lejtőjét lövi a
„legnehezebb bombákkal is. Különben csak egyes puskalövések."
„A hadosztálytüzérség ellenséges csoportosulásokra és a ,halál„domb' erődítményeire és San Martino—Sdraussina-i út mentén
„levő ellenséges állásokra lőtt."
„A 17. hadosztálynál az ellenség a balszárny előtt előre„tolódni törekszik. Az ellenséges lövegtüz meglehetősen hatástalan
„volt. Saját tüzérség ellensúlyozta."
„A 106. Landsturm-hadosztályon mindenöblű löveg s aknav e t ő tüze fekszik."
„Délután a 20. honvédhadosztály jobbszakaszán küzdelmi
„állásaink az Isonzo mellett, a Monte San Michele északi lejtőjén,
„úgymint állásaink mögötti terep, állandó heves lövegtűz alatt áll.
„A balszakaszon a nehéz ellenséges tüzérség állásainkra tüzel
„San Martino-tól északnyugatra és ezeknek hátterepére. A födö„zékek és drótakadályok elpusztultak. A Monte San Michele ellen
„futóárkokkal dolgozza magát előre az ellenség. (Op. 1.048/15., 21. sz.)"
„Mainizza mellett pontonkocsikat, építőanyagot hoz az ellenség
„az Isonzo-hoz, ebből szándékolt folyóátkelésre kell következtetnünk.
„Az én tüzérségem minden tekintetbevehető átkelési helyre pont o s a n bevan lőve."
„A másik két hadosztálynál lassú tűzharc és lövegtűz."
„Estefelé egész arcvonalamon élénk csatározás. Nova Yas
„a legnehezebb ellenséges lövegek tüze alatt nagyon szenved."
„Az ellenséges tevékenység ma föltűnően alábbhagyott s
„tulajdonképen nem mondhatnám, hogy csatanap volt. Ez azonban
„nem változtat azon meggyőződésemen, hogy holnap a legnagyobb
„hévvel újra föl fog lobbanni a csata."

HARMADIK NAP.

Október 18.
Mivel azt jelentették, hogy a XV. és XVI. hadtest belső
szárnyával szemben Ronzina-nál és a XVI. és VII. belső szárnyán
Mainizza-nál az ellenség a Isonzo partján átkelési anyagot halmoz
össze, Boroevic elrendelte, hogy az érintett hadtestek tegyék meg
intézkedéseiket az ellenség átkelésének meghiúsítására.
A XV. és XVI. hadtest parancsnokság Ronzina ellen 7 üteget
csoportosított és 3 zászlo'aljat helyezett készültségbe. A Mainizza-nál
a XVI. hadtestparancsnokság az 58. hadosztályt, én pedig a
20. honvédhadosztályt utasítottam, hogy tüzérséggel készen álljanak
arra, hogy egy esetleges ellenséges átkelést csírájában fojtsanak el.
„Reggel 6 óráig: A 20. honvédhadosztálynál az ellenség a
„jobbszakaszon este 7 óra 30 perckor két zászlóaljjal megtámadta
„előretolt állásainkat Peteano-nál s a tábori őrs vonalat attól délre.
„Az előbbit az 1. honvédgyalogezred főhadnagya, Vida János pár
„emberével csodás hősiességgel kivédte. A támadás drótakadályainkig
„jutott s ott összeomlott; az ellenség nagy veszteségeket szenvedve
„szaladt vissza régi állásaiba s azután g3ralogsága és géppuskái
„egy fél óra hosszat hevesen tüzeltek. A jobb- és balszakaszon
„állandó csatározás és aknavetőtevékenység s nagyon élénk kézi„gránátharc, ellenséges lövegtüz. (Op. 1.049/1. sz.)"
„Midőn csapataimhoz kilovagolok, egy altiszttel találkozom,
„aki két olasz foglyot kísér be. Jelentkezik s miután vele néhány
„szót váltottam, megkérdem az olaszokat, hogy hogyan estek fogságba. ,Signore — felel az egyik, ki igen intelligensen néz ki —
„non vogliamo combattere piu!' — mi átszöktünk, mert ma 70 órás
„bombázás fog megindulni, amely után a Karszt föltétlenül elfog„laltatik és mi élni akarunk, pedig ott alig fog valaki életben
„maradni . . . ,sará terribile!' — ,Quando comincerä il assalto?' —
„,Oggi a le 12, a mezzogiorno!' — ,E dove?' — ,Credo che
„ cominciierä contra San Martino e il Monte San Michele!,
„— ,Epoi?' — ,Ah Signora lei domanda troppo!' ,Siete contenti
„adesso?1 — ,Molto contenti!' — ,Addio!' — ,1 miei rispetti signor
„Generale!'"
„En azonnal Segetiről telefonoztatok Eisner-Bubnának, hogy
„figyelmeztesse a csapatokat, hogy a pergőtűz valószínűleg déli
„12 órakor fog megkezdődni, tehát mindenki, aki a megfigyelésre

„nem föltétlenül szükséges, 11 óra 45 perckor a kavernákban
„legyen."
„Hamarost meglátogatom a 61. és 39. ezredeimet és a 24-es
„vadászokat. Megható ragaszkodásai fogadnak mindenütt. Szorgal„masan építik a tábort, mely nemsokára el is fog készülni."
„Midőn Kostanjevica-ra visszatérek, a jelentés is megérkezik,
„hogy kihallgatott telefonbeszélgetések szerint az olaszok ma délben
„12 órakor az általános müveletet megkezdik. Egy egész sereg
„repülő kering és minden községre bombákat dobálnak."
„Délben a 20. honvédhadosztály jobbszakaszán mindjobban
„tömörül az ellenség, bizton támadó szándékkal. Mérsékelt lövegtüz.
„Saját tüzérség a különböző helyeken gyülekező ellenséget s a
„futóárkokban előretörekvő olasz gyalogságot, mely a haláldombtól
„délkeletre és Peteano-tól délre a legélénkebb tevékenységet fejti
„ki, tartja tüz alatt. A 17. hadosztálynál mindjobban dagadó
„tüzérségi és gyalogsági tüz. Sagrado, Polazzo vidéke csak úgy
„nyüzsög az olasz csapatoktól. Tüzérségünk oda tüzel. A 106. Land„sturm-hadosztálynál kihallgatott olasz telefonbeszélgetések szerint
„ma délben a leghevesebb bombázás kezdődik, mely 50 óráig fog
„tartani, azután jön a gyalogságnak általános rohama. Temérdek
„repülő figyeli a tüzérség hatását és kering a Karszt-fennsík fölött.
„Ismételt repülőtámadás Kostanjevica ellen. Mindig 5 gép jön
„egyszerre és 10 —15 bombát dobnak."
Pontban déli 12 órakor az egész Isonzo arcvonalra a Krn A 2245
hegytől le egészen a tengerig az ellenséges tüzérség oly heves
bombázásba fogott, hogy egy pillanatra sem volt kétely arra nézve,
hogy mit jelent e hirtelen föltámadt nagyméretű tüzérségi tömegtüz.
„A bombázásban az olaszok mindenfajtájú lövegei vesznek
„részt és a tüz gyorsan fokozódik. Házam — az iskola — reszket
„ és nyikorog s a fehér vakolatpor hullik a mennyezetről alá "
„A telefonkazettát magam után hozatom s a derék Szántó
„János megfigyelőállásomat összeköti vezérkari osztályommal s én
„fölmegyek megfigyelőmbe a cseresznyefára. E naplóm, s a 40-sze„resen nagyító távcső van velem."
„Itt vannak megint az ellenséges repülők, egy óriási Caproni
„s egy francia. Forogva jönnek le és süvöltve zuhannak alá a
„nehéz bombák lakásomra, de nem találják el és csak közelében
„robbannak hatalmas fiistgombócokat hagyva vissza."

„Nehéz tüzérségem szintén megkezdi működését és megkísérli az eddig megállapított 90 ellenséges nehéz üteg egymásutáni
„leküzdését; ez bizony rendkívül nehéz föladat lesz és sikere kétes."
„Telefonjelentés szerint az ellenség a XVI. hadtestnél Ronzina
„táján szintén egy Isonzo-átkelést készít elő úgymint nálam
„Mainizza-nál."
„Egész délután megfigyelem arcvonalamnak hajmeresztő bombáz á s á t s a gránát- meg bombaóriások verését. Még csúnyább és
„pusztítóbb, mint 3 hónappal ezelőtt, a 2. Isonzo-csatában volt
„és mindig jobban fokozódik, egy eddig soha nem észlelt, de nem
„is sejtett tűzförgeteggé dagad. Bizony Isten a nagy 3. Isonzo„ csatában vagyunk. Hej és mit kell szeretett vitézeimnek szenvedni?
"
„Mindenre vastag füstgomolyok borulnak s a magaslatok
„lángoló vulkánok. Bömbölve ordít, akár csak egy nagy bolthajtásos
„teremben számtalan nagydobot és timpánot ezer őrült őrjöngve
„verne. Vagy óriási nyári zivatarnak pillanatra sem szűnő dörgése
.volna."
„Délután heves bóra."
„A XVI. hadtesttel egyetértésben Op. 1.049/23. sz. paranccsal
„utasítottam a 20. honvédhadosztályt teendőire vonatkozólag azon
„esetre, ha az ellenség megkísérelné Mainizza-nál az átkelést. Egyelőre
„törekedjen a tüzérséggel a készenlétbe helyezett áthajózási anyagot
„megsemmisíteni és ezzel az ellenség tervét meghiúsítani."
„A 17. hadosztály tarackjaival és nehéz tüzérségével, a had„testtüzérség a 30"5 cm-es mozsarakkal veszi tűz alá az átkelési helyet."
„Ha ennek dacára sikerülne átkelése, akkor nem szándékozom
„csapatokkal a Wippach-folyót átlépni, hanem Rubbia-tól nyugatra
„a Wippach déli partján tűzvonalat fogok fölállítani, hogy oldalozó
„tűzzel pusztítsam el, vagy tartóztassam föl az ellenséget és hogy
„a XVI. hadtestnek adjak alkalmat előnyös körülmények között
„ezen ellenséget a Görznél és Sant Andra-nál levő tartalékaival
„ megtámadhatni."
„Különösen ajánlom, hogy a 20. honvédhadosztály Rubbia-nál
„számos gépfegyvert hozzon működésbe. Nagy súlyt az egészre nem
„helyezek, mert remélem, hogy a tüzérségnek sikerülni fog az át„ hajózási anyagot összelőni és így az ellenség átkelési kísérletét
„meghiúsítani."

„A szomszéd hadtestek értesítéséből veszem ki, bogy mindenütt
„megfigyelték az ellenség előkészületeit egy nagyszabású általános
„támadásra."
„Események este 7 óráig a jelentések szerint: 20. honvédhad„ osztály. Az egész jobbszakasz, főképen az előállások Peteano-nál
„egészen a sötétség beálltáig nebéz és végletekig heves ellenséges
„lövegtüz alatt állott. Födözékeink Peteano-nál 50 lépés kiterjedésben
„teljesen megsemmisültek. Az ellenség az Isonzo-menti tűzvonal által
„támogatva előretolt állásainkat Peteano-nál ismételten nagyobb erők„kel megtámadta. Az összes támadások hős honvédjeim által súlyos
„küzdelmekben visszaverettek, többnyire kézigránátharcban történt a
„döntés. Veszteségeink egyelőre csak két századnál ismerősek. 20 halott
„és ,sok' sebesült."
„A Monte San Michele ellen intézett ellenséges támadás 3 óra
„30 perckor löveg- és gyalogsági tüzünk által megállíttatott; azóta
„ott heves nehéz löveg- és erős gyalogságitfiz. A balszakaszon csak
„löveg-és aknavető tűz. A Valloné s a-Q-212 a legnehezebb ellenséges lövegtüz alatt állanak. A hadosztály tartaléknak egy zászlóalja
„Gabrije-dolnie-re tolatott előre, 2 zászlóalj Gabrije-gornie-tőldélre."
„Ma csakis a 20. honvédhadosztályt támadta meg az ellenséges
„gyalogság, hadtestem másik két hadosztályánál gyalogsági harc
„nem volt."
„A 17, hadosztálynak egész szakasza egészen a sötétség beállt á i g erős, főkép nehéz lövegtűz alatt volt. Födözékeink a -Ó- 197-tel
„szemben helyenként erősen megrongálódtak. Egyes ellenséges járőrök
„megkísérelték a balszárnyon pajzsok védelme alatt állásainkhoz
„közel jutni, de össztüzekkel elzavartattak. (Op 1.049/22. sz.) Eddig
„hála Istennek csekélyek a veszteségek. A hadosztály tüzérsége
„ellenséges tartalékokra Polazzo-nál tüzel, azután a Ó- 197-re és a
„20. honvédhadosztály előtti területre."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál a sötétség beálltakor is
„emyedetlenül tovább tart a heves ellenséges lövegtüz. Főképen a
„Monte dei sei Busin igen erős és tetemes károkat okoz födözékeink„ben. Eddig még nem nagyok a veszteségek. Időközönként heves
„gyalogsági és aknavetőtűz."
„A végletekig erős ellenséges lövegtüz éjjel 11 óra 30 perckor
„is változatlanul tovább tart. A szomszéd hadtesteknél is igen heves
„tűzharc."

„10 órakor jelentik: 20. honvédhadosztály. Az ellenség este
„8 órakor újból megtámadta előretolt állásunkat Peteano-nál.
„A támadás 8 óra 15 perckor visszaveretett. Azóta úgy az előretolt, mint a főállás, valamint a tartalékok helye erős koncentrikus
„lövegtüz alatt áll. A Monte San Michelét is hevesen bombázzák
„a nehéz ütegek. (Op. 1.049/33. sz.)"
„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon némi enyhülés, a bal„szakasz ellen szűnni nem akaró lövegtüz, mely a födözékekben
„nagy károkat okoz. Egy ember és egy gépfegyver telitalálat által
„teljesen eltemetve. Az állás 50 lépés kiterjedésben teljesen megsemmisült."
„A 106. Landsturm-hadossztálynál a jobbszakasz erős, a bal
„valamivel enyhébb bombázás alatt áll. Fölváltások folyamatban."
„Éjjel erős bóra."
„Felöltözve kissé ledűlök, hogy valamicskét pihenhessek. De a
„ház remeg és recseg, mintha gyenge földrengés volna a tovább
„tomboló lövegtüz rázkódtatásától. Nincs nyugtom, fölugrok és meg„ figyelőállomásomra sietek. Megrázó egy tűzijáték ez a létküzdelem,
„melyben az emberiség magát kiirtja . . . ."
„Villong a milliószámra föl- és leszálló fénypontoktól s mint
„pislogó távoli villámlás villannak az ellenség gyorsan tüzelő ágyúi.
„A bóra üvölt, mintha az a sok szörnyűség, mely fölött el kell
„szállania pokolin gyötörné. Oh ember! hát még hová?
"
A mai események a szomszédos hadtesteknél:
Délután 3 óra 30 perckor az olasz IV. hadtest (7. és 8. hadosztály)
a Ó- 2163 sziklaormot, Mrzli vrh A 1360, Vodil vrh <> 1044
gerincet, tolmeini hídfőt ( A 588 magaslaton) megtámadta ugyan,*de
sehol eredményt nem ért el. Jellemző, hogy az olaszok sok helyen
éktelen zsivajgással akartak védőcsapatainkra hatást gyakorolni.
Előfordult, hogy telitorokkal ordították az „avanti"-t, de azért födött
állásaikból nem mozdultak ki.
XV. hadtestünk valamennyi olasz támadást visszaverte.
Az ellenséges tüzérségi tűz állásainkat és akadályainkat megrongálta ugyan, de kevés veszteséget okozott. Görz hídfőjét és a
XVI. hadtestünk plavai szakaszát az olasz II. és VI. hadtest csakis
tüzérségével verette. Nagy gyalogsági támadásra nem került
sehol sem.
A III. hadtestnél főképen a Monte dei sei Busi A 118-at
és a ó 70-es kúpot bombázták. A gyalogság itt sem támadott.
Az október 18-iki bombázás nem okozott sok veszteséget.
A XV. hadtest vesztesége 9 halott és 46 sebesült, a XVI. hadtesté

17 halott és 76 sebesült, a VII. hadtesté 63 halott és 185 sebesült,
a III. hadtesté 9 halott és 39 sebesült.
Légi földerítésünk megállapította, hogy Cialla—C. Barbiani
táborban egy gyaloghadosztály, Prepotto—Dolegna—Mernico táborban egy gyalogdandár van.
NEGYEDIK NAP.

Október 19.
„Egész éjjel dühöngve dobol a lövegtüz s a bombázás rendk í v ü l heves. Reggelfelé mindjobban dagad a tűzáradat és pereről„percre fokozódik. A leghevesebb kézigránátharcok ott, ahol az
„állások közel vannak, szintúgy állandó akna vetőküzdelem. Az áldások és akadályok nagyon megrongálódtak annak dacára, hogy
„állandóan javítják. Alighogy itt kijavítják, máris ott, meg amott
„megint teljesen tönkre teszik az akna- és lövegmonstrumok."
„Jelentések: Reggel 6 óráig. A 20. honvédhadosztály egész
„jobbszakaszán, főkép az előállás Peteano-nál, egész éjjel heves
„nehéz ellenséges lövegtűz alatt állott, mely hajnalban még fokozódott. Az elpusztított födözékeket és akadályokat csak részben
„lehetett kijavítani. Az egész szakaszon gyalogsági tűz és időközönként heves kézigránátharc. A 17. hadosztálynál éjjel ajobb„ szárnyon nyugalom. A középen és a balszárnyon egész éjjel heves
„nehéz ellenséges lövegtüz. Födözékek itt nagyon megrongálódtak.
„Az ellenséges támadások és közeledési kísérletek a balszárnyon
„tüzünkben hiúsultak meg. (Op. 1.050/2. sz.) A 106. Landsturm„ hadosztálynál egész éjjel lassú nehéz ellenséges lövegtűz és mérsékelt csatározás. A 6. Landsturm-ezredet a 31., 25-öt a 32. —
„10 óra 15 perckor akadálytalanul fölváltotta."
„A Segeti-i táborba lovagolok, hogy derék 24-es vadászaim
„ünnepi tábori miséjén a csatába vonulásuk előtt résztvegyek.
„A pergőtűz szakadatlanul dörög ós az ágyúk bömbölése mellett
„lépek el a dicső, szeretett zászlóalj előtt és irgalmatlanul szorong a t j a szívemet, ha a viruló ifjakat és hűséges tekintetüket nézem ;
„az ágyúk vadan ordítják csengő fülembe és késheggyel írják
„lelkembe: ,E szeretett magyarok kétharmadát mint hullákat a
„gránátveréstől összemarcangolva látod viszont, vagy mint ronccsá
„silányított nyomorékokat.'"
„A csendes mise, mely alatt a repülőbombák süvöltve hullanak,
„a legközelebbi dombtetőre ropogva nagy füstfellegeket ültetnek s
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„a repülők hosszúkás köröket vonnak, keringve figyelnek meg
„bennünket, srapnelljeink temérdek fehér felhőcskéitől környezve.
„Azután egy szívemből forrón felbuggyanó tüzes beszédet intézek
„szeretettel vitézeimhez. Nem volnék képes még csak körülbelül is
„leírni azt, amit mondtam, mert minden szavamat a pillanatnyi
„érzelmek tették ajkamra. Ügy láttam, szavaim meghatották vitézeimet, mert midőn az utolsó szót kimondtam és éreztem, hogy
„forró könnyek peregnek le arcomon, a ,vigyázz' elfelejtődött, az
„összes karok felém nyúltak és percekig zúgott az ,Éljen József
„ A p á n k ! ' . . . Midőn a lelkesedés vihara lecsillapult, Soós ezredes
„dandárparancsnok lépett elő és lángoló szavakban felelt beszedemre
„az összes jelenlevők nevében, az ő könnyei is hullottak s nem
„egy vitézem törölte szemeit. Sokakat ékítettem föl ezután a jól
„megérdemelt vitézségi érmekkel, végül még pár szót szóltam:
„ ,Az Isten vezéreljen és áldjon meg benneteket hős fiaim t
„A viszontlátásra odakint az állásban!' Mégegyszer viharos, bensőséges meleg ováció s azután mélyen megindulva kilovagolok a
„,nagy dolina'-ból, lovamat a Pecinka A 291 lábánál hagyom &
„gyalog fölmegyek."
„Megdermeszt a szörnyűséges kép, mely elém tárul. Délelőtt
„10 óra 20 perc van, az ellenséges lövegtűz az egyáltalában
„elképzelhető legnagyobb hevességet érte el; — leírhatatlan.
„Az egész fennsík egy tüzet hányó, füstfödte vulkán, egy tenyérnyi
„hely sincsen, ahol ne volna lángokat lövelő óriási füstoszlop, melyekből rakétaszerüleg fekete, sárga, barna vagy fehér karok ívben
„lehajolva vetődnek ki. Nem lehet a lövések dörejét megkülönböztetni, egy siketítő egyenletes dörömbölés rázza az eget és
„földet. Az az érzésem, ezeket látva, mintha egy jeges kéz szor í t a n á össze szívemet. Uram Isten ez rémséges! . . . Mit szenvednek
„szeretett vitézeim! Fölöttem gránátok suhognak s messze hátul
„Fajti hrib A 432-őn robbannak. így képzeltem gyermekkoromban
„a világ végét. Valóban apokalyptikusan borzasztó látvány ez,
„mely nemcsak engem reszkettet meg, de az egész Karszt is úgy
„remeg, akár csak a malária hidege lelné ki . . . Egy 24-es vadász
„jön föl, — épen az imént tűztem hűséges keblére a nagy ezüst
„vitézségi érmet — valamit akar nekem mondani, de midőn ar„comba néz — nagyon elváltozhatott az — látom, hogy are„kifejezése hirtelen megváltozik, mintha rémület vonulna át rajta

„pillanatra lesüté szemét, de hamar összeszedi magát s nagy melegséggel, szemembe nézve szól: ,Sebaj Fenséges Uram, mégis megmerjük a büdösét!' — . . . Az Isten áldja meg finom érzésű lel„kedet, mely megértett engem, Somogynak nagyszerű fia Te! . . .
„,Köszönöm vitéz fiacskám a kedves szót! Az Isten áldjon meg
„érte!1 Érdes, nehéz jobbját megszorítom! Egy szerény kérést ad
„elő, s azonnal egy cédulát írok és elrendelem, hogy kérése teljesítendő . . . Ezután nagy sietve Kostanjevica-ra lovagolok, mert
„ma ott szükségük van rám, hiszen tombol a küzdelem s bizton
„napokig fog még fokozódni."
„Alighogy cseresznyefámon ülök és a telefonértesítést veszem, hogy minden rendben van és csapataink a legnagyobb
„bizalommal és reménységgel várják az olaszok általános rohamát;
„megérkezik Boroevié. Én fámról lejövök, hogy jelentkezzek nála.
„0 az események iránt érdeklődik s azután azt mondja: ,Azért
„jöttem, hogy császári Fenségedtől egy kis bizodalmat — Zuversicht — szerezzek!' Megnyugtatom őt: ,Kegyelmes Úr, minden jól
„áll, újra alaposan elfogjuk őket verni!' Megindulva felel: ,Tudtam,
„hogy a bizodalmat csak itt találom meg.'"
„Utasít engem, hogy olyan teendőkben, hol nekem a III. hadtesttel együttesen kell működnöm, én vegyem át az együttes vezetést."
„Ezután a délnyugati haseregarcvonalparancsnokság ügyéről
„beszélgetünk. Ügy tetszik nekem, hogy a feszültség valamivel
„alábbhagyott."
„Fiam is eljött. Bensőséges örömmel megöleljük egymást,
„jól néz ki szeretett fiam és a gyermekből szép férfi lett."
„Rövid tartózkodás után elindulnak s én fölsietek a cseresznyefámra."
„A kihallgatott telefonbeszélgetésekből arra következtetek,
„hogy talán csak holnapután fog az olaszok általános gyalogsági
„támadása megkezdődni."
„A rendkívül — mondhatnám — végletekig heves nehéz és
„legnehezebb lövegtűz 11 óráig fokozódik s azután valami kel é s s e l lanyhul."
„Események délután 2 óráig. Utólagos jelentések szerint úgy
„a 17. hadosztálynál, mint a 20. honvédhadosztálynál hajnalhasadta
„előtt egy-egy ellenséges támadás veretett vissza és az ellenség
„súlyos veszteségeket szenvedett."

„A 20. honvédhadosztálynál reggel óta nehéz lövegtüz az
„egész védőszakaszon, különösen erős a jobbszárnyon és a Peteano-i
„előretolt állások ellen. Födözékek és akadályok sok helyütt tökéletesen elpusztultak és be vannak temetve. Miután délelőtt 10 óra
„után az ellenséges lövegtüz végső hevességet elérve, 11 óra után
„valami kevéssel alábbhagyott, heves gyalogsági tűz kezdődött,
„mely csakis a Monte San Michelén viszonoztatott. Itt az ellenség
„egy előretörést kísérelt meg, de tüzünk által állásaiba vissza„kényszeríttetett és súlyos veszteségeket szenvedett. Ekkor lassacsk á n elhallgatott a gyalogsági tüz, de annál hevesebb lövegtüz
„következett az összes nagyságú lövegekből. Saját tüzérség telintalálat által elhallgattatta a nehéz ellenséges üteget Villanova
„mellett."
„Foglyok egybehangzóan azt vallják, hogy a 20. honvédhad„osztállyal szemben a 30. hadosztályon kívül még a Brigata Verona
„és Brigata Catanzaro1 van ezidőszerint elől az állásban. Továbbá,
„hogy 50 órás folyton fokozott leghevesebb tüzérségi előkészítés
„után fog az általános támadás megkezdődni, melynek a fennsíkot
„minden körülmények között okvetlenül el kell foglalnia."
„17. hadosztály. Az este a mi gyalogsági és gépfegyverfüzünkben összeomlott ellenséges támadás után, melyben az olaszok
„súlyos veszteségeket szenvedtek, megkíséreltetett állásaink és akadályaink kijavítása és sikerült is azokat védelemre használhatókká
„tenni. Éjféltől fogva az ellenségnek minden fajtájú lövegei váltahozó, néha rendkívül nagy hevességgel lőtték a hadosztály egész
„arcvonalát. A küzdelmi állások nagyon erősen megrongálódtak
„A jobbszakaszon a 46-osoknak előkúszott utászai a -Ó- 197-en
„előszökellő ellenséges födözékeket sikeresen fölrobbantották. Az ott
„támadt hézagból az ellenséget e hős járőr oldalozó tüz alá vette.
„Délelőtt 11 órakor heves gyalogsági tüz alá vette az ellenség a
„jobbszárnyat. Az előtörést azonban meg sem kísérelte. Délután
„1 óra óta megint tetemesen fokozódik az olasz lövegtűz. A bal„szakasz közepe előtt az ellenség előnyomulni próbált, de vissza„kergettetett. Az éjjel kijavított állások újból teljesen elpusztultak."
„A 106. Landsturm-hadosztály is leghevesebb tüzérségi tűz
„alatt áll, különösen nehézöblü ütegek lövik. (Op. 1.050/14. sz.)"
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28. miliz-hadosztályhoz tartozik.

„Délután 2 órakor. Nehéz nagyon heves ellenséges lövegtüz
„az egész arcvonalra és hátterepre, mely ingadozásokkal gyakran a
„legerősebb pergőtüzzé fokozódik és még későn este is változatlanul
„tovább tart. A sejtett tartalékok helyei, azoknak előnyomulási
„vonalai, a Vallone-ig ós Kostanjevica-ig bezárólag ellenséges tűz
„alatt állanak. Minden, ami a Vallonén innen van, lassú tüzet kap
„a legnehezebb lövegek részéről. (21—35 cm.) Különösen a Monte
„San Michele és a 106. Landsturm-hadosztálynak arcvonala a Monte
„dei sei Busin a legnehezebb lövegek tüzét kapják ; különben az
„egész arcvonal heves nehéz lövegtüz alatt. Aliások megsemmisültek,
„veszteségeink halottakban és sebesültekben látszat szerint nagyok.
„Az egész vonalon erős gyalogsági tűz. A Monte dei sei Busi előtt
„az ellenség hátsó állásából az első vonalba nyomul elő. Rendkívül
„csúnya hatásuk van az ellenséges legnehezebb lövegeknek, melyek
„Valisella-nál állanak és onnét oldalazva lövik állásaimat. Jéghideg
„bóravihar fúj s a füstöt gyorsan elhordja úgyhogy ma mindent a
„legpontosabban meg tudok figyelni."
„Jelentések este 7 óráig. 20. honvédhadosztály. Az ellenséges
„tüzérség csak egészen csekély megszakításokkal egész délután az
„egész védelmi szakaszt nagyon élénken lőtte, időközönként rendkívüli hevességüre fokozva tüzét. Ezáltal a mi födözékeink főképen
„a Monte San Michele-szakaszon elpusztultak."
„A Valloné, Gabrije-gornie-nól szintén állandóan nehéz ellenséges lövegtűz alatt áll. Ellenséges gyalogság és gépfegyverek
„3 óra 15 perctől 4 óra 15 percig eredménytelenül lőtték Isonzo„ állásainkat. Egy a Monte San Michele ellen megkezdett támadás
„3 óra 15 perckor csírájában elfojttatott, állásaik előtt gyülekező
„kisebb osztagokat állásaikba visszakergettük. Az ellenségnek egy
„kísérlete, Mainizza-nál egy pontont a vízbe bocsájtani, srapnelljeink
„által meghiúsult."
„17. hadosztály: Az ellenséges nehéz lövegtűz főképp a bal„ szakasz ellen a sötétség beálltáig tartott. Ellenséges gyülekezési
„kísérletek és közeledési próbák a jobbszakasz balszárnyával szemben
„meghiusíttattak, illetőleg visszakergettettek. Számos gyalogsági tűz„rajtaütések azt a benyomást teszik rám, hogy az ellenség meg
„akar arról győződni, hogy állásaim meg vannak-e szállva?
„Az ellenség méteres légitorpedókat vet, melyek óriási robbanása
„szörnyen pusztító hatású."

„A 106. Landsturm-hadosztálynál egy reggel 3 órától 4 óra
„15 percig tartó, megszakítástól eltekintve, az egész arcvonal és
„mögöttes terep egészen Nova Vasig heves nehéz ellenséges löveg„tűz alatt volt, mely csak alkonyat után csökkent valamivel.
„E lövetés által különösen a két balzászlóalj szakasza nagyon
„szenvedett."
„Itt egyik század maga 19 halottat és 26 sebesültet veszített
„állományából. Veszteségeink súlyosak. Időközönként nagyon erős
„gyalogsági tűz. A balszárny délután 5 óra 30 perckor újabb
„ellenséges eltolódásokat figyelt meg a hátsó állásokból előre.
„A mostanig tett megfigyelések szerint eddig 90 nehéz ellenséges
„löveg lövi az én arcvonalamat."
„Egyik 30'5 cm-es mozsaram egyik nehéz üteget Valisella-tól
„északra elhallgattatta. Az ezen területen álló nehéz lövegek hath a t ó s leküzdésére ma éjjel egy 30'5 cm-es mozsarat Gabrije„gornie-re állítok. (Op. 1.050/21. sz.)"
„Ma nagyon-nagyon nehéz napja volt csapataimnak és most
„este rettenetes tüzérségi harc dúl, melytől minden csak úgy reng.
„Ablakaim csörömpölnek s a ház nyisztorogva meg-meginog a nagy
„rázkódtatások folytán."
A mai bombázás következtében hadtestemnek vesztesége
141 halott és 367 sebesült.
A XV. hadtest arcvonalát a Krn A 2245 és Lom-fennsík
között mai napon is hevesen bombázta az ellenséges tüzérség.
Délután a -C- 2163 sziklás gerincet és a Tolmein-i hídfő Sveti Mariaszakaszát az ellenség eredménytelenül támadta. Veszteségek 30
halott és 100 sebesült. A XVI. hadtestnél a bombázás az egész
éjjel szünet nélkül tovább tartott. Hajnalban nehéz tüzérség a
Bainsizza—Heiligengeist-fennsíkot, Globna, Zagora, Britof falvakat
és Monte Santo kolostort lőtte.
Görz hídfője hajnalhasadt i óta nehéz tüzérségi tűz alatt állott.
Az ellenséges gyalogság ugyan nem támadott, de egész napon
szakadatlanul folyt a csatár- és géppuskatűz. Az ellenséges tüzérségi tűz következtében a XVI. hadtestnek vesztesége 38 halott és
131 sebesült.
Az Aisovizza-i repülőtáborunkat 8 olasz és francia gépből
álló repülőraj megtámadta és 100 bombát dobott rá. Veszteség 1
halott, 5 sebesült ; 4 repülőgépünk megsérült.
A III. hadtest is egész éjjel nehéz ellenséges tüzérségi tűz
alatt állott, mely hajnalban csökkent, de délelőtt ismét nagy hevességre fokozódott.

Az ellenséges tüzérség a III. hadtest első vonalán kívül a
Vallonét is lőtte Boneti és Ferleti között. Délelőtt 10 óra óta Crni
hrib -Ó-164 dombot, a doberdói műútat, Medeazzát, Duinót bombázta.
Délben tűzszünet állott be. Délután Vermegliano-ról ellenséges
gyalogsági csoportok nyomultak elő, melyek azonban a 28. hadosztály tüzében hamarosan visszavonultak árkaikba.
A III. hadtest veszteségei ma 45 halott ós 160 sebesült.
ÖTÖDIK NAP.

Október 20.
„Éjjel lassú egyestüz és kisebb csatározások voltak; a löveg„tüz időközönként enyhült, vagy földagadt, de az éjjel aránylag
„elég csendes volt. Ezen körülmény teljesen ki lett használva az
„elpusztult födözékek, akadályok kijavítására, egyes zászlóaljak
„fölváltására és a küzdő csapatoknak minden szükségessel való
„ellátására. A Valisella-nál álló és oldalozó tüzükkel nekünk már
„olyan igen nagy károkat okozó ellenséges ütegcsoportok tőlünk
„telhető leküzdésére mozsaram Gabrije-gornie-nél fölállíttatott a
„nélkül, hogy az ellenség észrevette volna. Miután azonban ez
„a mozsár előreláthatólag az ellenséges lövegtüzet nagymértékben
„magára fogja vonni, és a 20. honvédhadosztály parancsnokságának
„állomáshelye úgyis az ellenséges tüzérségtől nagyon szenved, az én
„beleegyezésemmel átköltözik Merna-ra. Pitymallatkor megfigyelőállásomra mentem. 6 óra után az ellenséges tüzérségnek ször„nyen erős tömegtüze megint megkezdődik és oly őrülten tombol,
„mint tegnap."
„Míg a reggeli jelentéseket olvasom, egy ellenséges repülő
„4 bombát ejt Kostanjevica-ra, apályaudvarra, de nem okozott bajt."
„Reggeli jelentések: Reggel 6 óráig. 20. honvédhadosztály.
„Éjjel számos a mi állásainkhoz közeltolódott árokfő, gyalogságunk,
„tüzérségünk és aknavetőink tüze által elpusztíttatott. A Monte
„San Michele előtt járőreinknek sikerült az ellenséges állásokba
„behatolni és aknákat lerakni. Az éjjel különben meglehetősen
„csendes volt. Az ellenséges tüzérség főképen a jobbszárny mögötti
„terepre tüzelt. Állandó erős csatártüz és egyenletes lövegtűz
„a Monte San Michele ellen."
„A 17. hadosztálynál éjjel ellenséges lövegtűz és helyenként
„erős gyalogsági tűz. Az erősen megrongált födözékeket, amennyire
^lehetséges, kijavították. A 84. gyalogdandárt a 33. váltotta föl."

„A 106. Landsturm-hadosztálynál fokozott tűztevékenység-."
„Megfigyelőállásomon ülök s hüledezve látom az ellenséges
„ lövegtüz,et a tegnapi legerősebbet még messze fölülmúlni. Déle l ő t t 11 óráig mindenöblü lövegek szörnyűséges pergőtüze tombol
„és a legnehezebb bombák is hallatlan gyors egymásutánban
„csapódnak be. 9 órakor egy nagy Caproni fordul meg fölöttem
„és 5 nehéz bombát ejt le szegény kis tanyámra. Senkisem sebesült
„meg. Az őrületes dobolás egy másodpercig sem csökkenik. Végre
„11 óra után az ellenségnek legnehezebb tüzérsége beszünteti' tüzét,
„a többi lövegtűz is alábbhagy és hamarost igen heves srapnell„tűz váltja föl."
„Az események, ahogyan a jelentések vázolják: Délután
„2 óráig: A 20. honvédhadosztály jobbszakaszán délelőtt 10 óráig
„erős ellenséges lövegtűz a küzdelmi állásokon és mögöttes terepen,
„ezt 10 óra után beszüntette az ellenséges tüzérség és heves
„gyalogsági és gópfegyvertüz kezdődött az Isonzo állásaink ellen.
„A Peteano-i előállások előtt gyülekező ellenség széjjelszóratotf.
„Délelőtt 11 óra óta az előállás Peteano-tól délre ellenséges gyalogs á g i és lövegtüz alatt áll. A balszakaszon az éjjel folyamán
„újra megcsinált állások, főkép a Monte San Michelén a nehéz
„lövegtüz által már megint teljesen elpusztíttattak. 11 órakor megs z ű n t a lövegtűz és heves gyalogsági tűz kezdődött. Az ellenség
„sűríti az első állásainak megszállását. Számos ellenséges járőr
„robbanó csövekkel törekedett akadályainkat megközelíteni, de
„mindenütt részben lelövettek, részben állásaikba visszakergettettek.
„12 óra óta líjból nagy hevességű ellenséges lövegtűz az egész
„arcvonal ellen és San Martino-ra. Az ellenség éjjel az Isonzo„ hídját Mainizza-nál félig elkészítette.
„Az
„nokság,
„zászlóalj
kozásra,
„hajtandó

errevonatkozó jelentésre elrendeli az 5. hadseregparancshogy az ellenséges folyóátkelés elhárítására egy-egy
a VII. és XVI. hadtesttől kiutalandó egy közös vállalmely a XVI. had testparancsnokság intézkedése szerint,
végre. (Op. 1.051/7. sz.)"

„Wurm táborszernagy utasította az 5. hegyidandárt — melynek
„déli szárnya előtt készült a híd —, hogy két zászlóaljjal (22/V.,
„69/m.) zavarja meg a híd verést. A XVI. hadtestparancsnokság
„saját csapatainak előnyös helyzete folytán lemondott a VII. hadtesttől kikülönítendő zászlóaljról, melyet a Wippach-folyó túlsó

„oldalára kellett volna küldenem. Ugyanabban az időben tüzérségünk tüze teljesen megsemmisítette az épülő bidat. (Op.
„1.051/9. sz.)"
„A gyalogság beavatkozására nem volt szükség, mert a 12
„cm-es hajóágyúink 25 lövéssel a készülő hidat összerombolták."
„Hős csapataim, amint a pergőtűz megszűnik, azonnal hozzál á t n a k az elpusztult állások helyreigazításához,"
„A váratlanul kellemetlen fogadtatás, melyben az előreküldött
„ellenséges járőrök részesültek, úgy látszik meggyőzte az olaszokat
„arról, hogy a mi ellenálló képességünk nincs még eléggé megpuhítva, mert nemsokkal déli 12 óra után egész arcvonalamon
„újból megkezdődött a nagyon heves lövegtűz, mely minden csökk e n é s nélkül egészen késő éjjelig tartott és a mi gyalogságunk
„által ezen időre elhagyott állásainkat és akadályainkat megint
„csak betemette és lerombolta."
„30'5 cm-es mozsár és 10'4 cm-es ágyúütegeim harcba léptek
„a Valisella-tól északra levő, a Monte Fortinon, Fogliano-nál s
„a Sdobba, mellett megállapított nehéz ellenséges ütegekkel."
„De térjünk most a jelentésekhez vissza. 17. hadosztály. Az
„ellenséges tüzérség 10 órától 12-ig tartó megszakítással állandó
„leghevesebb tűz alatt tartja az egész vonalat ós a tartalékok
„tartózkodási helyeit. A balszárnyon és a badosztálytartaléknál több
„telitalálat. A hadosztálytüzérség egy ellenséges aknavetőt elhallgattatott és az ellenséges mozgásra tüzelt Sdraussina-nál."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál az éjjel helyrehozott
„födözékek reggel hamarost újból rommá lövettek. Különben tökéletesen azonosak a jelentések, mint a többi hadosztálynál."
„Este 7 óráig. 20. honvédhadosztály. A nehéz ellenséges
„tüzérség délután változó hévvel lőtte az egész Monte San Michele
„arcvonalat úgymint a közlekedési utakat. Az Isonzo-nál aránylagos
„nyugalom volt. A balszárnyon elvétett gyalogsági tűz. A hadosztálytüzérség ellenséges gyalogságra tüzelt Peteano-nál és több üteget
„lefogott."
„A 17. hadosztálynál az ellenséges közép- és nehéz ütegek
„tüze szakaszonként az egész arcvonal ellen a sötétség beálltáig
„folyton tart. A födözékek főképen a jobbszakasz balszárnyán és
„a balszakaszon helyenként teljesen betemetve, különben többnyire
„nagyon összerombolva. Fölépítésükön pihenés nélkül dolgoznak.

„A hadosztálytüzérség a rom-magaslatra, -Ó- 89-re, -Ó- 197-re úgy„mint az ellenséges gyalogságra a balszárny előtt tüzel és egy
„ellenséges üteget San Pietro-tól nyugatra elhallgattatott."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál délben 12 óra 30 perckor
„újra megkezdett heves lövegtűz a sötétség beálltáig az egész
„arcvonal ellen, főkép a szárnyszakaszon igen nagy erővel állandós u l t . A károk és veszteségek nagyok. Az akadályok és födözékek
„újraépítése folyamatban van. A hadosztály tüzérség San Zanut,
„Ronchi, Dobbia, Polazzo, Sagrado melletti ütegekre tüzelve számos
„telitalálatot ért el. A jobbszárnnyal szemben 30 olaszt, kik
„közelebb akartak állásainkhoz férkőzni tűzzel elkergettek. Ma is
„különösen erősen hatnak az ellenségnek Valisella-nál, a Monte
„Fortinon, Fogliano-nál, Sdobba-nál és a rizshántó malomnál álló
„ütegei."
„A legerősebb tűz alatt a Monte San Michele és a Monte
„dei sei Busi állott. Nehéz mozsaraim jó eredménnyel lőttek több
„nehéz ellenséges ütegre."
„Három olasz szökevény azt állítja, hogy a Monte San Michele
„elfoglalására irányuló általános olasz roham holnap délelőtt 10 óra
„felé hajttatik végre. Az ezt véglegesen előkészítő lövegtűz, — mely
„hallatlan mérvű lesz — reggel 6 óra 30 perckor fog megkezdődni.
„A Monte San Michele-vei szemben egészen az Isonzo-ig rohamra
„készen állanak a 111., 112., 155., 156., 85., 86.' ezredek, mint
„rohamcsoport, kizárólag a Monte San Michele megrohamozására.
„Mint tartalék és a San Martino elleni rohamra a 117., 118., 147., 148.
„ezredek.2 A további tartalékok Romans-nál állanak. Nagy tüzérségi
„tömegek, melyek eddig még nem lőttek, a Monte Fortin mögött
„állanak. Ma éjjel föl fogják robbantani és keresztül vágják akadályainkat. Kihallgatott telefonbeszélgetések kiegészítik és megerősítik ezen állítást. (Op. 1.051/23. sz.)"
„Mivel Boroevié parancsára a 20. honvédhadosztály egy
„zászlóaljának a Wippach-folyó túlsó partján a Mainizza-i ellenséges átkelési helyre intézendő erélyes támadásra készen kell
„állani, hogy a 20. honvédhadosztályt ne gyöngítsem és megadjam
„annak lehetőségét, hogy főerejét a Monte San Michele megvédésére
„összpontosítsa, elrendelem, hogy már ez éjjel déli zászlóaljszaka1
2

A 30. milizhadosztály, Piacenza, Alessandria és Verona
Az önálló Padova és CaltanisettS dandárok.

dandárai.

„szát a 17. hadosztály vegye át. Az onnan kivonandó honvédzászlóaljat a 20. honvédhadosztályparancsnoksága állítsa a Monte
„San Michele mögé tartalékul."
„Továbbá a XVI. hadtestparancsnokságot megkeresem, hogy
„tartsa készenlétben mindazon ütegeit, melyek a 20. honvédhadosztály küzdelmében képesek közreműködni. Hogy továbbá
„hadtestem északi szárnya és közepe ellen várható igen nagy túl„ erejű támadás ellensúlyozására elég tartalékkal is rendelkezzek, a
„106. Landsturm-hadosztálynak csakis a Mikoli-nál tartalékban álló
„25. Landsturm-ezred 1 zászlóalja fölött hagyom meg a szabad
„rendelkezést; a másik két zászlóaljnak esetleges alkalmazását
„személyes jóváhagyásomhoz kötöttem. (Op. 1051/28. sz.) Az ellenrendszabályokra vonatkozó megfelelő kioktatás mellett csapataimnál
„kihirdettem, hogy a XV. hadtestparancsnokságnak értesítése szerint
„az ellenség tegnapi támadásánál füst és bűz- (gáz?) bombákat
„dobott, mely alkalommal édeskés szagú gőz miatt embereink
„rosszul lettek és elvesztették eszméletüket; hogy mi lett azután
„velük, azt nem tudom!"
„A 106. Landsturm-hadosztályparancsnokság jelenti továbbá,
„hogy az olaszok ma nyílszerü lövedékeket használtak, melyek
„zajtalanul lövetnek ki, lassan repülnek és a gránáthoz hasonló
„hatásuk van."
„Értesítést is kapok, miszerint a délnyugati hadseregarcvonal„parancsnokság elrendelte, hogy a hadtestemtől még távollevő — a
„ Rohr-seregcsoportnál maradt öt 39-es századot azonnal hozzám
„szállítsák."
„Midőn egy csendesebb órában egy kicsit sétálni megyek
„Oppacchiasella felé, örömtől ragyogó arccal jön szembe Varga
„István 46-os vitéz, ki e hó 16-án a Monte San Michele-re kísért
„föl és ama csúnya lövegtüzben velem volt és látom, hogy az ott
„általam föltüzött kis ezüst vitézségi érme teljesen el van görbülve.
„Elbeszéli nekem, hogy midőn az állásba kimenetelt, egy olasz
„gyalogsági golyó érte épen az érmen, mely így az életét mentette
„meg. Azután elmondja, hogyan lesték meg az előrekúszó olaszokat
„s hogyan lődözték őket agyon, míg a nagy légiaknák lezuhantak
„akárcsak a macska, midőn a háztetőről leugrik. Ezért macskának
„is nevezik. Csak úgy sugárzott a boldogságtól, hogy élve jött le
„és velem találkozott most, midőn szabadságra megy."

„A VIT. hadtestnek ma az ellenséges bombázás következtében
„125 halotja és 462 sebesültje van."
A szomszédos hadtesteknél a következők történtek:
Korán reggel az ellenség a Tolmein—Santa Luzia hídfő1
( A 588) elleni elszigetelt támadása gyalogsági és gépfegyvertüzünkben akadályaink előtt összeomlott.
Az ellenséges tüzérség a bombázást mai napon is nagy
hevességgel folytatta, különösen a Krn A 2245 sziklás fennsíkra,
Mrzli vrh A 1360 gerincre és a Tolmein-i hídfőre összpontosította
minden űrméretű lövegtüzét, mely a XV. hadtestnél 40 halott és
140 sebésült veszteséget idézett elő és állásait nagyon megrongála.
A XVI. hadtest állásait különösen Plava-nál (Zagora)2 és a
görzi hídfő északi részén egész napon át hetesen bombázta az
ellenséges tüzérség. Oslavija-nál ellenséges gyalogság gyülekezett.
Támadás azonban sehol sem volt.
Ma jelentek meg elsőízben rohamsisakos járőrök, kik akadályainkhoz kúszva azokat föl akarták robbantani. Foglyok vallomása
szerint minden századjuknak 30 ily sisakos embere van különleges
szolgálatra kiképezve. A sisak maga nem sokat ér, mert a fejet
sem a srapnellgolyóktól, sem a puskalövedéktől nem védi meg,
lévén vékony, puha vasbádoganyagból.
A III. hadtest szakaszát az olasz tüzérség egész éjjel bombázta.
Az ellenség állásait sűrűn megszállotta ugyan, de nem támadott.
Reggel 7 óra 15 perckor rendkívül hevesen fokozza az ellenséges tüzérség tüzét, mely kiváltképen a Monte dei sei Busi A 118-ra
és a Liseit mocsárból kiemelkedő -C> 58 halomra irányul. Különösen
kellemetlenül hat a Bestrigna-i rizsmalom felől jövő nehéz üteg és
az úgynevezett Sdobba-üteg. Az ellenséges tüzérségi tüz a 28. hadosztály állásait nagyon megrongálta, a 187. gyalogdandár nem
szenvedett annyit.
Veszteségek: 32 halott és 97 sebesült.
Az ellenséges repülők merészségét lehetetlen mérsékelni, mert
nekünk sem bajnok gépeink, sem kellő számban légi védelmi ágyúink
nincsenek.
A hadsereg-parancsnokság elrendelte, hogy a fél 22. hadosztály
és a III. hadtest tartaléka (96. ezred), mint hadseregtartalék, rendelkezésére Selo-nál gyülekezzék.
HATODIK NAP.

Október 21.
„Siralmasan hangzanak az olasz telefonbeszélgetések, a mi
„nagy erőink és az ő ijesztő veszteségeik fölött keseregnek."
1
2

Lásd a 9. számú mellékletként csatolt térképet.
Lásd a 10. számú mellékletként csatolt térképet.

„Késő éjjel van és lelkem mélyéig meghatva és megindulva
„írom ezen valóban szörnyűséges csatanapnak dicsőséges történetét.
„Nem léteznek megfelelő szavak arra, hogy velük híven le tudjam
„írni azt, ami ma itt történt! Sokkal borzasztóbb csata tombol,
„mint a híres 2. Isonzo-csata! A földön s a levegőben, minden
„oldalról megtámadva, megszámlálhatatlan sokaságú tüzérség óriás„öblű lövegeivel mindenünnen lövetve, olyan füst föd mindent,
„mintha Prairie égés volna, vagy az egész fennsík égő petróleummal
„volna leöntve, az egész vidéken sűrű sötét meg fehér füstgomolyok
„hemperegnek. Hős csapataim ismételten állásaikból kiszorítva,
„mindannyiszor rohammal foglalják vissza és hallatlan vitézséggel,
„drága embervérrel áztatva minden parányi talpalattnyi földet,
„kierőszakolják az elveszettnek tulajdonát. Es a hallatlan csata
„tombolva dühöng és most késő éjjel is lankadatlan erővel tovább
„tart a rémes dulakodás. A ház remeg és a gerendák nyikorognak,
„az ablakok csörömpölnek . . . Egész nap folyton ismétlődő repülő„támadások lakásom ellen. Kostanjevicán 9 halottam és 20 sebesültem
„a nehéz bombák áldozatai. Én még egész kábult vagyok a látott
„rettenetes harcok lelketrázó benyomásaitól és sajgó szívvel várom
„a veszteségjelentéseket."
„Mi történt volna, ha ahogy szándékozták, még egy egész
„hadosztályt elvettek volna tőlem? . . . Hiszen világos, hogy az
„olasz minden csatában hevesebben támad, kénytelen ezt megtenni,
„különben mindent elveszíthet! 0 mindent egy kártyára tesz és
„ez a kártya: ,Doberdo—Triest'. Ha ezen utat ki tudja erőszakolni,
„akkor körülbelül meg is nyerte a háborút, másként meg nincs
„mit vesztenie."
„A Monte San Michelén olyan sok hulla hever, hogy megszámlálásuk több napot venne igénybe; hulla hulla mellett,
„halott halotton, olaszok s a mieink; családapák és oly igen sok
„fiatal hős, a remegve egy szót váró szülők boldog reménysége.
„Ügy éreztem, hogy össze muszáj roskadnom s nem vagyok képes
„mindezt tovább viselni. És mégis, akarom és kell, hogy elviseljem
„és a háború végóig ki fogok tartani, ha ellenséges golyó, vagy
„gránát nem oltja ki előbb életemet; eléggé férfi vagyok, hogy
„uraljam magamat és ne roskadjak teljesen össze."
„Sötét az éjjel, csak a halálsápadt hold néz be félénken és
„rémülettől megdermedten szobámba, mintha csak azt kérdezné:

„ ,Hát még mi fog itten történni ?' . . . A pergőtűz ernyedetlenül
„tovább tombol. Számítani lehetetlen, de becslésem szerint úgy
„10—20 ágyúlövés esik másodpercenként az ellenség részéről.
„De szeretnék ott elől lenni, hogy felelősség nélkül csak életemet
„tegyem ki hazámért és királyomért; de most kronologikusan
„akarom az eseményeket leírni, úgy ahogy láttam s ahogy a jelentések vázolják."
„Minden kihallgatott olasz telefonb?szélgetésből világosan
„látható, hogy ma délelőtt az olasz a mi állásainkat föltétlenül el
„akarja foglalni. Minden parancsnok telve van erős hittel és általános rohamuk eredményére esküszik. Az én csapataim, állásaim
„és akadályaim rendkívül szenvedtek a hallatlan hevességű és
„hosszú bombázás alatt, különösen debreceni 39-eseim, kik a heves
„lövegtüzön kívül nehéz aknák és puskagránátok szakadatlan tüze
„alatt állanak napok óta. Ennek dacára a hangulat a csapatoknál
„jó. Ok e borzasztó bombáztatás után a gyalogsági támadást mint
„megváltást várják és győzelmüket biztosra veszik. De jaj lesz a
„támadóknak, kik nevetve és kurjongatva nézték, midőn borzasztó
„tüzérségük napokon át pokoli kínokban sanyargatott bennünket."
„Események reggel 6 óráig. 20. honvédhadosztály. Egész
„éjjel heves srapnelltűz az egész arcvonal ellen, ennek dacára
„a megrongált, elpusztított állások nagyjában helyrehozattak.
„Helyenként gyalogsági tűz. Reggelfelé aránylag csendesebb. A bal„szárny zászlóalját a 17. hadosztály fölváltotta."
„A 17. közös- és a 106. Landsturm-hadosztálynál az ellens é g e s löveg- és gyalogsági tűz dacára a födözékek nagyjában újra
„helyreállíttattak."
„Minden olasz telefonbeszélgetésből kétségtelenül megállapíth a t ó , hogy 6 óra 30 perckor reggel kezdődő mégegyszeri legerősebb tüzérségi előkészítés után az ellenség egy meg nem nevezett órában az elpusztított drótakadályokon keresztül a támadást
„végre akarja hajtani. A roham előkészítésére igen nagyszámú
„,kézi torpedó'-1 osztott ki, melynek hatása nagyon csúnya . . . Ezen
„beszélgetések folytán, melyek az olaszok biztosságáról tesznek
„tanúságot, csapataimat arra figyelmeztetem, hogy az olaszoknak
„ma az a jelszava, hogy győzni, vagy meghalni, ennélfogva a
„legsúlyosabb küzdelemre kell elkészülve lennünk . . . Elrendelem,
„hogy délelőtt 9 órától fogva a megfigyelés lehetősége szerint a

„20. honvéd- és 17. közöshadosztályok előtti ellenséges gyülekezőnhelyeket erőteljes srapnelltűz alá kell venni. (Op. 1.052/2. sz.)"
A XVI. hadtestparancsnokságot megkértem, hogy a Wippachfolyó északi partján készültségbe helyezett honvédzászlóaljat a
a megváltozott viszonyokra való tekintettel engedje át a 20. honvédhadosztálynak. (Op. 1.052/1. sz.)
„A XVI. hadtest tüzérségének oldalozó tüzét ígérte."
„Elrendelem, hogy a Segeti-i baraktáborban levő tartalék
„étkezés után menetkészen álljon. (Op. 1.052/6, sz.)"
„Szép idő bórával. . . Reggel 7 órakor kilovagolok a 43. és
„46. ezredekhez. 1 Midőn a Peéinka A 291-en vagyok, egész arcVonalamon megkezdődik a borzasztó bombázás, az összes lövegeknek
„legszörnyűbb pergőtüze. A Monte San Michele a legnehezebb
„mozsárbombákkal teljesen befödve, a legiszonyúbb robbanások
„pokla ez, miden füstgomolyokba burkolva, a levegő csak úgy
„üvölt, mint az éhes farkasok ezres-csordái, a becsapó gránátok áradatától keresztül-kasul szelve. A legborzasztóbb, amit eddig láttam.
„Miután hűséges szenvedőimet röviden meglátogattam, a legnagyobb
„sietséggel megfigyelőállásomra lovagolok, hol Szántó János már a
„telefont rendbehozta. Midőn a rémes pergőtüz az elképzelhető
„legmagasabb fokát elérte és mindent látszólag a föld felületéről
„elsöpört, hirtelen a hátterepre csapott át a lövegek vadan dúló
„tüze. Órámra néztem, mely 10-et mutatott. Tüzérségem heves
„gránát- és srapnelltüzzel veri az állásainkon túl fekvő terepet.
„Tudom, azt jelenti ez, hogy az általános roham megkezdődött.
„Az Isten oltalmazza vitézeimet. Most dől el az első nagy összecsapás a csatában,"
„Boroevic érkezik, de azonnal arra kér, hogy ne vegyem őt
„figyelembe, ő jól tudja, hogy csak zavar engem és itt fölösleges,
„de hát mit csináljon, parancsot kapott erre, esztelen parancsot!"
„Le Beau és fiam is eljöttek, de nem törődhetem velük és
„fölmászok megint megfigyelőállásomba . . . "
„Még Boroevié jövetele előtt ismételt ellenséges repülőntámadások érték Kostanjevica-t, bombáztak s egynéhány halottunk
„és sebesültünk lett itt."
„Hogy későbbre egy lehetőleg pontos képet hagyjak hátra,
„előbb mindazt, amit magam láttam és telefon révén tudtam meg,
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„akarom följegyezni és azután külön azt, amit a hivatalos jelenütések jeleznek. Ha netán némi különbségek volnának, bár nagyok
„nem lehetnek, majd a történelem fogja azokat talán tisztázni."
„Délelőtt 10 óra 40 perc tájban a Monte San Michele nyu„gati kúpján a A 275-ön és annak San Martino felé lejtő partján,
„nyugat felől látok egy nagy fekete embersokaságot lassan, lép„tenkint előretolódni; a sürü tömegnek San Martino felé nyomuló
„része most már nagy sebességgel rohamozva a mi nagyszerű
„tüzérségi-, gépfegyver-, gyalogsági tüzünkben óriási veszteségek
„közepette összeomlik és megáll. A A 275-ös kiípra fölért szintén
„igen nagy gyalogsági tömegek, miután egy tiszt bottal mutatta a
„további irányt, Crnci felé tovább nyomulnak. A nem messze tőlem
„csendesen ülő Boroevichez leszólok: ,Az ellenség elfoglalta a
„Monte San Michele-t!' —, Fog-e Fenséged valamit tenni?' — ,Igen
„Kegyelmes úr!' Fejével bólint, látható aggodalommal keresve
„tekintetemet. En vezérkari főnökömnek, úgyhogy Boroevié is
„hallhassa, telefonozok, hogy azonnal értesítse a 20. honvédhadosztályparancsnokságot, mely felsőbb parancsra a Brestovec
„ A 209-en ül és aligha lát oda és a lelőtt telefondrótok miatt
„nem értesülhet jókor a történtekről; tehát telefonozzon, hogy az
„ellentámadást az egész hadosztálytartalékkal, ahogy ezen esetre
„el volt rendelve, azonnal hajtsa végre."
„Boroevic csendesen ül, nem akar zavarni, később azonban
„azt mondja: ,Jobb, ha én elmegyek, itt fölösleges vagyok és a
„hadseregparancsnokságnál jelenlétem nagyon szükséges!' Elmegy
„és én ezen elhatározását nagyon nagyra becsülöm. Egész férfi ő
„és nagyon okos ember! . . . "
„ Megint visszasietek ollós távcsövemhez! . . . Szörnyűséges,
„kétségbeesett kézitusa a A 275-ön és attól délkeletre, ide-oda
„hullámzik! Ellenséges tartalékok nyomulnak elő. Fölöttem ellens é g e s repülők keringenek és fülsiketítőén robbannak bombáik nem
„messze tőlem, de ezt alig veszem észre, mert odafönt a legvéresebb
„kézitusa változatlan elkeseredéssel dühöng, s mindjobban fokozódik,
„mert az ellenség folyton új tartalékokat vet belé, az enyéimet is
„megerősítik s a mi ellentámadásunk érvényesül és az igen nagy
„túlerejű ellenséget mindkét, de különösen a jobbszárnyában fogja
„meg és az az olasz, aki nem fekszik már holtan ott, az futva
„hagyja el a A 275-öt!"

„Délután 1 óra v a n ! . . . Tovább délre a Monte San Michele-nek
„déli lejtője felében, San Martino felé a legszívósabban tartja magát
„az ellenség, végre azonban 3 oldalról kereszttűzbe kerül és
„szorongattatva kénytelen visszavonulni, részben körülkerítve meg„adja magát. Délután 2 órakor az összes állások megint a mi
„birtokunkban vannak. Az ellenség egész arcvonalamat óriási túlerővel és lendülettel támadta meg és amint látom, mindenütt az
„ő horrens veszteségei mellett visszaveretett. így 3 szörnyűséges
„órában háromszor cserélt gazdát a Monte San Michele a legelkeseredettebb viadalban, míg végre a 17. és 1. honvédgyalogezredek az ellenséget egy hallatlan erélyű támadással délután
„2 órakor elkeseredett véres kézitusában teljesen kiverték."
„Ekkor az idegbontó olasz pergőtűz újra teljes erővel, mint
„őrjöngési roham, egész arcvonalam ellen megindult. Leírhatatlan
„szörnyűség. Látok egy olasz gyalogsági oszlopot — úgy 500 főre
„becsülöm — a Vallone-ba lesietni. Bizton foglyok!"
„Nagy hullamező a Monte San Michele és San Martino
„nyerge. Úgy nézem, hogy az olaszok többezer embert vesztettek
„ezen sűrűn tolongó rohamban és a rákövetkező nagy kézi tusában.
„. . . És az én dicső 17-es és l-es honvédjeim, bizon szintén
„súlyosan szenvedtek, ők is többszáz embert vesztettek . . . Délután
„1 órakor, mikor a 20. honvédhadosztálynak helyzete már aggasztónak látszott, a 43. gyalogezredet csoportonként, lehetőleg
„födve, a Vallone-ba küldöm San Grado di Mernán át, ahol a
„20. honvédhadosztálynak rendeltem alá. (Op. 1.052/4. sz.)"
„Délután nem láttam gyalogsági küzdelmet, csak az állandóan
„leghevesebb lövegtüzet."
„Az események a befutott jelentések szerint:"
„Röviddel 10 óra előtt az ellenség nagy erőket gyülekeztetett
„Sdraussinán, Redipuglia vidékén és a Monte dei sei Busi előtt.
„Nemsokkal 10 óra után ,programmszerüleg' arcvonalunk mögé
„tette át lövegtüzét és ettől kezdve srapnellekkel lőtt. Erre az
„általános gyalogsági támadás is megindult. A Peteano-nál előretolt
„állások ellen végrehajtott ellenséges támadás gyalogságunk tüzében
„összeomlott és az ellenség súlyos veszteségeket szenvedve állás a i b a visszahúzódott. Miután azonban az akadályok és födözékek
„ezen állásban a többnapos nehéz ellenséges lövegtűz által teljesen
„elpusztultak, Lukachicb tábornok az előretolt osztagokat a főJózsef főherceg: A világháború. II.
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„állásba visszarendelte; ami a visszavert támadás után zavartalanul
„végre is hajtatott. Ezt azonban én sehogy sem helyeselhetem..."
Lukachich tábornok kora hajnalban dandárparancsnokaival a
39. dandárparancsnokság szállásán szóbelileg megbeszélte, hogy
miképen gondolja a védelmi harc végrehajtását, azután Brestovee
A 209 kúpon figyelőállását elfoglalta, hol szűkebb törzse részére
födözéket és távbeszélő központot létesített. Telefonon kihallgatták
az ellenséges beszélgetést, mely szerint az általános támadást megelőző pergőtüz reggeli 6 óra 30 perckor fog megkezdődni.
Lukachich tábornok elrendelte, hogy az 1. honvédezred azon zászlóalja, mely a Mainizza-i ellenséges hídverési vállalat meghiúsítására
készenlétbe helyeztetett, meneteljen azonnal Cotiéi-re a 81. honvéddandár mögé tartalékul.
Az ellenséges tüzérségi tűz reggel 6 óra 30 perckor egyszerre féktelen vadul megkezdődött és hihetetlen hevességgel irányult a Monte San Michele A 275-re. A pergőtüz délelőtt 9 óra.
45 percig tartott, ekkor az ellenséges tüzérség tüzét a hátterepre
tette át.
Az ellenséges tüzérség pergőtüze után délelőtt 10 órakor a
XIV. olasz hadtest (30. és 28. hadosztály) a 20. honvédhadosztályt
megtámadta. A támadás a Monte San Michele A 275-re az
1. honvédezred és a Sdraussina—San Martino-i országút mentén
a 17. honvédezred ellen irányult. Az ellenség a Monte San Michele
A 275 nyugati kúpját az 1. honvédezredtől elfoglalta.
Lukachich tábornok erre 10 óra 25 perckor utasította a
hadosztály tartalékát, hogy egy zászlóalj a Valloné felett kiemelkedő
•Q- 193 kúpon, a 17. honvédezred egy zászlóalja pedig Sipos
alezredes parancsnoksága alatt Cotiéi-nél harcra készen álljon.
Kratochwill ezredes menjen Cotiéi-re és az említett két zászlóalj
(1. és 17. ezred) fölötti parancsnokságot vegye át és intézzen
ellentámadást a Monte San Michele A 275-ön benyomult ellenségre.
A 30. olasz hadosztály tartalékait a Monte San Michele A 275
irányában harcbavetette. A tömegtámadás a 20. honvédhadosztály
jobbszárnya előtt kitűnően ható tüzérségünk tüzében megrekedt
ugyan, de az olaszok a Monte San Michele A 275 kúpján szétlőtt
állásunkba az 1. és 17. honvédezred belső szárnyán mélyen behatoltak, itt a 17. honvédezred egy százada teljesen megsemmisült, az.
1. honvédezred egyik zászlóalja pedig állományának felét elvesztette..
A hadosztálytartalék ellentámadása sikerült, az ellenség a
Monte ,San Michele A 275-ről visszaözönlött.
Újabb olasz tartalékok beavatkozása folytán a támadás mégegyszer megkíséreltetett, de délután 1 óra 30 perckor végleg
összeomlott.
Délután a 81. honvéddandár parancsnoka jelentette, hogy
régi állása teljesen birtokában van. Mint későbben kiderült, a

jelentés nem födte teljesen a valóságot, mert a Monte San Michele
A 275 magaslaton árkaink egyes részeiben befészkelődött kisebb
olasz osztagok makacsul kitartottak.
A harc estig nagy elkeseredéssel folyt. Ekkor a hadosztálytartalék — melyhez az 1. honvédezred tartaléka is csatlakozott —
ellentámadással visszafoglalta azon árokrészt a Monte San Michele
A 275 magaslaton, melybe az olaszok délután 3 órai támadásukkal
behatoltak.
19 tisztet és 449 embert fogtak el győztes csapataink.
„Ugyanazon időben, midőn az olasz IY. hadtest a 20. honvédhadosztályt megtámadta, a 17. közös- és 106. Landsturm-hadosz„tályok egész terjedelmükben az olasz X. hadtest1 támadását fogták
„föl. A 17. hadosztálynál a 39. és 61 ezredek és 24-es vadász„zászlóalj a kétszer is behatolt ellenséget végre lemészárolták és
„csak körülbelül becsülve 100 egészséges foglyot hoztak be.
„Délig az ellenségnek minden támadása az ő legsúlyosabb veszteségei mellett visszaveretett. Csakis a balszárny előtt a-O-111-nél
„tudott az ellenség közvetlenül arcvonalunk előtt kitartani.
„A 106. Landsturm-hadosztálynál az ellenség, ismételten visszavert
„támadásai dacára, végre mégis helyenként befészkelte magát
„árkainkban. A szakasztartalékainknak ellentámadásai délig legnagyobbrészt kidobták őt és csak a középső zászlóalj szakaSzán tudott egy-egy század szélességben megkapaszkodni. (Op.
„1.052/24. sz.)"
„Olasz foglyok vallják, hogy a mi délelőtt 9 órakor megkezdett
„lövegtüzünk őket a támadásra való csoportosulásukban lepte meg
„és már a gyülekező helyeken nagy veszteségeket okozott nekik.
„A következő — órára pontosan várt — támadásoknál az ellenség
„a már készenlétben váró megszálló csapataink gyalogsági-, gépfegyver- és lövegtüze által osztagonként lekaszáltatott és ami
„állásainkba behatolt, az elkeseredett kézitusában legnagyobbrészt
„lemészároltatott. Egész olasz hullahegyek fekszenek állásaink előtt,
„nem egy helyen még a kilövést is gátolják, több száz halott hever
„állásainkban és mögöttük is."
„Annak dacára, hogy az ellenség hadtestemet egész kiteije„désében nagy erőkkel támadta meg és én az ő befészkelő„dését a 106. Landsturm-hadosztálynál sem tűrhetem meg; mégis
„nagyjában az a benyomásom, hogy most is és újból, főképen
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„a Monte San Michele elfoglalását akarja mindenáron kierőszakolni és ez támadásainak főcélja, s ezért küzd legnagyobb
„megerőltetéssel és elkeseredéssel itt összpontosítva egész erélyét.
„Viszont ezért kell nekem arra törekednem,, hogy a 20. honvédhadosztálynak jókor és elegendő erőket bocsássak rendelkezésére
„ezen elsőrendű fontosságú magaslatnak föltétlen megvédésére.
„Lukachich tábornoknak megparancsolom, hogy a Vallone-tól keletre,
„— lehetőleg a <J> 343-on' — honnét már gyakran volt alkalmam
„a legkiválóbban tájékozódhatni és a küzdelmet saját szemeimmel
„megfigyelhetni, — azonnal egy előnyös megfigyelőállást válasszon,
„melyről jobban áttekintheti védelmi szakaszát, mint a Brestovec
„ A 209-ről. Mert ma délelőtt újból bebizonyult, hogy én személyes
„megfigyelésemmel különböző harcrészletek felől jobban voltam
„tájékozva, mint a hadosztályparancsnokság. (Op. 1.052/21. sz.)"
„Délután egy külön hadtestparancsban kihirdettem, a mai
„oly rendkívül súlyos küzdelemnek fényes eredményét azon hozzáadással, hogy szilárd akaratom, hogy a mindmáig oly sok drága
„vér árán megvédett és oly nagy munkával, fáradsággal berendezett
„állást minden körülmények között tartani fogjuk s ha kell, újra
„el fogjuk foglalni. Ezért elrendelem, hogy a 20. honvédhadosz„tálynak rendelkezésére bocsátott 43. ezreden kívül a 46. gyalogezred is előremeneteljen egy-egy zászlóaljjal a Devetaki, illetőleg
„Marcottini melletti kavemákba és a 6. Landsturm-ezred Oppacchia„sella-tól és Nova Vas-tói keletre levő födött helyre, azonnal a
„sötétség beállta után. (Op. 1.052/27. sz.) Mind a kettő tartalék az
„én rendelkezésemre. E helyett megadtam a 106. Landsturm„hadosztálynak a szabad rendelkezési jogot a 25. Landsturm-ezred
„fölött."
„Események este 7 óráig . . . Délután 4 órakor vitéz 24-es
„vadászaim és 39-eseim a közéjük beékelődött ellenséget nagyon
„kemény tusában kiverik . . . "
„20. honvédhadosztálynál 4 óra 15 perctől kezdve 3—4 ellenséges zászlóalj Peteano-tól főállásunk ellen nyomult és 150—200
„lépésre előtte beássák magukat. Különben csak erős tűzharc a
„hadosztály egész arcvonalán. A közelgő éj folyamán az l-es
„honvédeket a 43. ezred fogja fölváltani és a honvédek tartalékba
„kerülnek. Hadosztálytartalék a 4. honvódgyalogezred Cotici-nél."
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„A 17. hadosztály ellen a támadó olaszok helyenként állásainkba
„behatoltak, a betörteknek lenagyobb része kézitusában elesett,
„13 ember maradt sértetlenül kezünkben és később még egy na„gyobb csoportot is fogtunk el . . . Délután az ellenséges tüzérség
„megint végletekig- hevesen lövi állásainkat. Az ellenséges gyalogság
„csak a balszakasz jobbszárnya előtt fejt ki élénk tevékenységet."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál, melynek födözékei a rendk í v ü l heves lövegtűz által úgyszólván teljesen betemettettek, a
„betört ellenséget megtámadták csapataink és lemészárolták, csak
„kevés olasz tudott megmenekülni és 71 került éppen fogságba.
„Az ellenség itt is garmadákban hagyta hátra halottait állásaink
„előtt. A saját lövegtűz pusztító hatású volt. Este az ellenség a
„balszárny zászlóaljnak vonalát rohammal támadja és szívós kézi„tusában visszaveretik. (Op. 1.052/37. sz.)"
„A mai harc nagy áldozatot követelt. A VII. hadtest vesztesége 800 halott, 3.000 sebesült és 800 eltűnt."
„Ha nagyszerű tüzérségemnek nem is sikerült a számban
„sokszorosan túlnyomó ellenséges tüzérséget elhallgattatni, mégis
„a legvészesebb hatású ütegeket lefogta. Az összes védőszakasz„ parancsnokok jelentése szerint a saját pontos lövegtüznek hatása
„a támadó tömegek ellen megsemmisítőnek nevezhető."
„Estefelé a hadseregparancsnokságtól azon értesítés jön, hogy
„a 22. Landwehr-hadosztály még ma Selo-ról a Segeti táborba,
„menetel, mint hadsereg-tartalék. Szükség esetén szándékom ezen csak
„6 zászlóaljból álló hadosztálynak alkalmazását az általa már ismert
„Polazzo—Redipuglia szakaszon a hadseregnél kieszközölni. (Op.
„1.052/33. sz.)"
„Egy fogoly olasz tiszt azt mondja, hogy az ő ,becsületbeli
„kötelességük' még ma éjjel minden körülmények között a fennsík
„birtokát kierőszakolni. Állítólag ezen célra Vermegliano-nál négy
„frissen érkezett ezred van."
„A tüzérség tovább dühöng."
Ma az olaszok megkezdették a támadást a XV. hadtest ellen is.
A görzi-hídfőt nem támadták meg, azt remélve, hogy a
Monte San Michele A 257 elesik, mely esetben Görz véráldozat
nélkül birtokukba kerülhet.
A bombázás a Krn A 2245 és a tenger között egész éjjel
megszakítás nélkül tartott. Délelőtt több zászlóalj támadása a

Krn 2245-ön levő állásainkra, eredményt nem ért el, mert tartalékaink ellentámadásokkal visszaverték az olaszokat.
Egy a Mrzli vrh A 1360 gerincet támadó olasz ezred állásunkba behatolt, de vitéz csapataink kézitusában kiverték, ez azután
a -C-1186 előkúp mögötti födött lejtőn gyülekezett.' Később a
támadás megismétlődött ós az ekkor keletkezett véres kézitusának,
melyben 3. hegyidandárunk (50. hadosztály) maradt győztes, a sötétség vetett véget. A Mrzli vrh A 1360 gerincet védő 80-as
zászlóaljunk a súlyos harcban állományának l/3-át elvesztette.
Tolmein—Santa Luzia-hídfőt délben támadta meg az ellenség.
A 25., 26., 158. olasz ezredek és egy alpini-csoport (7. hadosztály
és 33. miliz-hadosztály) által végrehajtott főtámadás Sveti Maria
453-as templom magaslatra ós a A 588-ra irányult.
Az állásainkba betört ellenséggel ismételt kézitusa folyt, az
olaszok a támadást 4-szer ismételték meg, míg végre délután 1 óra
30 perckor 8. hegyidandárunk (1. hadosztály) a harcot ránk nézve
előnyösen döntötte el.
Olasz csapatok Bodrez-nél és Ajba-nál csónakokon keltek át
az Isonzón, de 18. hadosztályunk tüzérsége hathatós tüzével szójjelugrasztotta őket. Saját veszteség 150 halott és 600 sebesült.
XVI. hadtestünknek északi szárnyát a plavai szakaszon az
ellenséges tüzérség reggeli 7 óra óta nagy hevességgel bombázta, különösen Descla, Globna, Paljevo és Zagora falvakra, a -Ó- 383-as kúpra
és a 363-as kápolna 2 mágaslatra irányult a nehéz tüzérségi tűz.
A 3. olasz hadosztálynak (38., 43. és 44. ezred) a bombázás után
megindult támadása Í8. hadosztályunk tüzérsége által már csírájában
elfőjttatott; mire újult erővel megkezdődött a bombázás.
Délután 7 óra 30 perckor az ellenség Ajba-nál erősbítéseket
akart áthozni csónakokon az Isonzo keleti partjára, ez is kitűnően
ható tüzérségünk tüze által meghiúsíttatott.
Görzi-hídfőt az ellenség nagyon hevesen bombázta, de gyalogsága nem támadta meg. Nehéz aknavetők is működtek Pevma-ra
és Podgora A 240 magaslat ellen, sőt gázbombákat is hajítottak
az olaszok állásainkba. Ezeknek alkalmazását most figyeltük meg
először a háborúban.
A Monte Sabotino A 609 előtt gyülekező ellenséges gyalogságot 18. hadosztályunk tüzérsége oldalozó tüzével szétszórta.
Az 58. hadosztály déli szárnyát az ellenség hatástalan gyalogsági tűzzel zavarta.
Egy elfogott olasz hadnagy vallomása szerint a görzi-hídfőt
akkor fogják az olaszok megtámadni, ha Monte Sabotino A 609
és Monte San Michele A 275 elestek.
A III. hadtestünkkel szemben az olasz VII. hadtest állott.
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A 14. hadosztály a Selz—Doberdo-i műút mentén, a 16. hadosztály Monfalconén át a A 121 magaslatra támadott.
A támadás előtt gyengébb osztagok a-Ó-61 nyúlványt, a
A 121 magaslatot és a -Ó- 58 hullámot előtörésszerűen tapogatták
végig, de esapataink által könnyedén visszaverettek. Ezután 3—4
bersaglieri-zászlóalj a -Ó- 45-nél, a műúton előretörve a 47. ezred
állásába behatolt; a tartalék a bersaglieriket onnét újra kiverte;
mire az ellenséges tüzérség heves tüzeléssel felelt.
Délben a bombázás elcsendesült és a 14. olasz hadosztálynak
Selz-ről és Vermegliano-ról megindult támadása a III. hadtest
tüzérségének oldalazó tüzében megfeneklett. Az ellenség este
11 órakor még egy utolsó kísérletet tett, hogy a -Ó- 45-nél a
28. hadosztály állásába betörjön, de 56. dandárunk által visszaveretett. Ezután Ronchi-nál csend lett.
A A 121 magaslatra a 16. olasz hadosztály négyszer újította
meg támadását, mely tüzérségünk kitűnően ható oldalazó tüzében
nagyjában megtört ugyan, de az olaszoknak mégis sikerült Mandria-nál a 19. népfölkelődandár állásába betörni. A véres harc itt
még folyt. Veszteség: 150 halott és 500 sebesült.
Légi földerítésünk megállapította, hogy Versa-nál 6, Villa
Vicentina-nál 4, Palmanova-tól Privano-ig 6 zászlóaljnyi tartaléka
van még az olasz 3. hadseregnek.
Boroevié elrendelte, hogy a hadseregtartalék (V2 22. Landwehrhadosztály, 3. és 26. Landwehr-ezred) Selo-ról a VII. hadtest mögé
Segeti-re tolódjék el.
HETEDIK NAP.

Október 22.
Az első védelmi szakaszban (XV. hadtestnél) a -C- 2163 kopár
sziklás gerincen, Mrzli vrh A 1360 tetején, Vodil vrh-C-1044
gerincen a 8. olasz hadosztály makacsul erőszakolta támadását. 1
A 7. olasz hadosztály Tolmein—Santa Luzia-hídfőt újból
megrohamozta. A támadás főképen Sveti Mária 453-as templomn agaslat és a A 588 magaslat ellen irányult.
Az olasz IV. hadtestnek összes támadásait az 50. és 1. hadosztályaink (XV. hadtest) véresen visszaverték.
A XVI. hadtestnél az olasz 3. hadosztály heves tüzérségi
előkészítés után a plavai alszakaszunkat erélyesen megtámadta, de
1. hegyidandárunk (18. hadosztály északi szárnya) által visszautasíttatott.
A görzi-hídfőt az olaszok mai napon sem támadták meg.
Annál féktelenebbül dühöngött a harc a Doberdo—Karsztfennsíkon a III. a. és III. b. védelmi szakaszban.
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„Éjjel szakadatlan, de változó erejű lövegtüz. A 20. honvédhadosztály jobbszakaszán nincs változás. Ott éjjel csak lövegtüz,
„különben nyugalom."
Hajnalhasadtával az ellenség fölényes erővel hevesen megtámadta a 20. honvédhadosztály közepét és balszárnyát. San
Martino-nál több olasz zászlóalj állásunkba betört.
Sipos alezredes ellentámadása a 17. honvédezred tartalékával és
a 43. ezred egy zászlóaljával oly pusztító srapnelltüzbe került, hogy
az előnyomulást délelőtt 9 óra 20 perckor kénytelen volt beszüntetni, azon szándékkal, hogy amint az ellenséges ágyútűz csökken,
folytatni fogja azt.
„Az 1. honvédgyalogezredet éjjel két 43-as zászlóalj váltotta
„föl. Az l-es honvédeknek csak egy zászlóalja vehető ezidőszerint
„számításba, a másik kettő a többnapos küzdelmek által nagyon
„meg van viselve és teljesen ki van merülve. Különben is két
„zászlóalj (4-es honvéd) áll az északi Cotiői-nél, mint hadosztálytartalék."
„A 17. hadosztálynál a 39. ezred balszárnya és a 24-es
„vadászok jobbszárnya közé befészkelődött olaszokat heves ellen„állásuk dacára még az este kidobták a 24-es vadászok és így most
„az összes állások hiánytalanul vitéz csapataim birtokában vannak„A 46-osoknak két százada a hadosztálynak rendelkezésére bocsájt„tatott és annak egyetlen tartalékát képezik."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál az éjjel végrehajtott ellentámadás, mely reggelig tartott, részben visszaszerezte a jobb középső
„zászlóaljnál a régi állást. Az ellenség az előszögellő 80 lépés
„széles részt a-O- 100-tól' nyugatra még szívósan tartja . . . 31 olaszt
„fogtak el. Az ellentámadás — mely egész éjjel tartott és nagyon
„elkeseredett, miránk nézve is fölötte veszteségteli küzdelemre
„vezetett — a bal és közép zászlóaljnál hajnalig eredményt nem
„hozott. Az ellenség itt a A 118-tól 300 lépésre északra levőndarabot sok gépfegyverrel szállotta meg és onnét — nyilván
„erős tartalékok latba vetésével — hajnali 4 órakor erélyes ellen„lökést csinált, mely véresen visszaveretett. A hadosztály tartalék
„(25. Landsturm-ezred) az ellentámadásra és a keletkezett nagy
„rések betömésére elhasználtatott. (Op. 1.053/4. sz.)"
„Reggel csoporttartalékom a 46. ezred I. zászlóalja Devetaki„nál áll és a 6. Landsturm-ezred Mikoli-nál."
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118-tól 1500 lépésié

északra.

„Veszteségek még nincsenek pontosan megállapítva. A 20.
„honvédhadosztálynál és a 17. hadosztálynál 35 tiszt, 1.305 legény
„jött ma a segélyhelyre sebesülten."
„Saját megfigyeléseim: Reggel pirkadat óta az ellenségnek
„összes lövegei pergőtüzet adnak le."
„Sietve meglátogatom a 17. hadosztály egészségügyi intézetét
„Segetin, hol vagy 500—550 sebesültem van. Bizony megrázó
„látvány, hogy mit kell szegényeknek szenvedni. Innét megfigyelőnállásomra megyek."
„Amennyire láthatom, egész arcvonalamon nagyon heves küzd e l e m tombol. 11 és 12 óra között újra látom a rohamozó olaszokat a Monte San Michele-n megjelenni, de azonnal jön ellentámadásunk, mely szívós, nehéz kézitusában egy ideig ide-oda
„hullámzik; végre az enyémek kerekednek fölül és visszaszorítják
„az ellenséget."
„Délután 12 óra 30 perckor az ellenség több támadóoszlopban
„sűrű tömegekben San Martino felé iramodik rohamra és a legsúlyosabb küzdelemben vereséget szenved, az én tüzérségem iszonyatos pusztítást visz a vitézen támadó olaszok között végre, alig
„menekül meg egy, úgyszólván mindet elesni látom . . . Csak a
„17-es honvédek nem bírják az elvesztett állást visszaszerezni, ott
„borzasztó küzdelem dühöng, éles pengével és kézigránátokkal.
„ A 39-eseknél látom az ellenségnek óriási tömegeit szintén betörni.
„Ott nemsokára le vannak teperve és visszaverve; gépfegyvereim,
„tüzérségem mint a kaszák a buja rét füvét, úgy kaszálják le az
„olasz tömegeket. A veszteségek azonban nálunk is rendkívül
„nagyok. így nem tarthat ez sokáig, sorvasztó valami ez... 30'5 cm-es
„ágyúbombák zuhannak Korite-ba s más helyekre, mindent megsemmisítve • • • Nálam pedig megint azok az utálatos repülőntámadások, sajnos, több halottal és sebesülttel."
„A most bekért jelentés szerint a 17-es honvédeknek a mai
„tusában legalább 1.000 ember veszteségük van."
„A helyzet San Martino-nál épensóggel nem örvendetes, a
„hézag a ;17-es honvédeknél nyitva áll és az ellenség betódul.
„A 61. ezred úgy látszik ezáltal oldalában erősen fenyegetve lesz;
„ez 11 és 12 óra között van."
„Lukachich tábornok telefonál: Hadosztálya rendkívül szen-

„vedett és nemsokára végső erejét is kiadja, sürgősen kér támogat á s t . Igen riasztóan vázolja az ottani helyzetet."
„Erre én a hadseregparancsnokságot kérem, hogy bocsássa
„a 16. hegyidandárt rendelkezésemre. A legsürgősebb kérésre
„a 17. hadosztálynak és a 106. Landsturm-hadosztálynak utolsó
„tartalékomat, a két 46-os zászlóaljat, illetőleg a 6. Landsturm„ ezredet átengedtem. így most már semmi sem áll rendelkezésemre
„és minden továbbit Isten kezébe teszek le és sziklaszilárdan
„bízom szeretett hőseimben. Az Isten legyen velünk..."
„Délután 4 óráig rémségesen tombol a küzdelem, melyet
„gyakran nem láthatok, mert a szél dar'ára sürü tömegekben fek„szik a füst a fennsíkon."
„A jelentések és intézkedések az alábbi képet adják."
„Délután 2 óráig. A 20. honvédhadosztály jobbszakaszán
„délelőtt 11 órakor 7—8 ellenséges zászlóalj Peteano felől támadott
„hathatós gyalogsági és lövegtüzünk által visszakergettetett. Déli
„12 óra óta újból gyülekezik az ellenség, újabb támadás várható.
„A balszakaszon délelőtt 10 órakor egy ellenséges zászlóaljnak
„támadása a Monte San Michelén visszavettetett; egy nagyobb
„erőkkel megismételt támadás a Monte San Michele nyugati kúp„jáig haladva a A 275-öt elfoglalta. A 43. gyalogezrednek azonnal
„végrehajtott ellentámadása, hathatós lövegtüzzel támogatva az
„ellenséget súlyos kézitusában állásaink elhagyására kényszerítette.
„A 43. ezrednek magatartása minden dicséreten fölül áll. Az
„ellenség kiverése óta állásaink újra nehéz és legnehezebb lövegek
„tüze alatt állanak, mely időközönként a végletekig heves. Déli
„12 órakor egy harmadik támadás a Monte San Michele ellen
„a 43-asok által a legvéresebben visszaveretett, ennél az ellenségnek
„számos csoportja megadta magát. Az ellenség borzasztó veszteségeket szenvedett. A San Martino-tól északnyugatra benyomott
„állásaink visszaszerzésére irányuló ellentámadás (17. honvédezred)
„a heves ellenséges lövegtűz miatt megrekedt. A legsúlyosabb
„veszteségek által nagyon csekélyre olvadt 17. honvédgyalogezrednek maradványai a második állásba San Martino-tól nyugatra
„voltak kénytelenek visszahúzódni."
„Délután 1 óra 40 perckor a 4. honvédezred két zászlóalja
„Kratochwill ezredes vezetése alatt a 17. honvédezred támogatására
„sietett, azonban a semmi fedezetet nem nyújtó sziklás területen

„az ellenséges tüzérségtől súlyos veszteséget szenvedett, mire kényételen volt délután 2 óra 40 perckor a további előnyomulást
„beszüntetni."
„A küzdelmek által nagyon kimerült — csak 800 főre
„leapadt — 1. honvédgyalogezred, mint a hadosztálynak utolsó
„tartaléka, már megint Cotiöi-ra vonatott előre."
„A 17. hadosztály utólagosan jelenti a tegnapi súlyos harcokról a 39. ezrednél, hogy az ellenséges nehéz tüzérség által
„leghevesebben lőtt állások balszárnyán a veszteségek között 7 tiszt
„és 302 legény eltűnt... Ehhez csak azt jegyezhetem meg, hogy
„egy végletekig szívósan kitartva küzdő csapat ki van mindig
„unnak téve, hogy sok embere fogságba esik. A mellett még igen
„nagy kérdés az, hogy mind élve fogták-e el, vagy elvitelüknek
„ellenszegülve, azt életükkel fizették-e m e g . . . ? . . . "
„Napközt a 17. hadosztálynál az egész arcvonalon heves
„küzdelem folyt. A jobbszárny több ellenséges támadást vert vissza.
„A 20. honvédhadosztály balszárnyához mérten a jobbszárny kissé
„hátrább vétetett."
„Hadtesttartalékomból egy 46-os zászlóalj a 17. hadosztálynál az eredeti állások visszaszerzésére harcba vettetik. Közelebbi
„jelentések a harc lefolyásáról még hiányzanak."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál ma reggel a balszárnyon
„több ellenséges támadást véresen visszavertek. A délelőtt folyamán
„egész arcvonala erős nehéz lövegtüz alatt állott. Délfelé az ellenség
„nagy erőkkel támadásba ment és sikerült neki a középen 100 lépés
„szélességben betörnie és állásainkba befészkelődnie."
„A hadosztályparancsnok jelentésére, hogy a 106. Landsturm„hadosztály csapatai igen ki vannak merülve és kérdés, hogy az
„ellenség támadásának sikerrel tudnak-e tovább is ellenállani, az
„utolsó tartalékomat, a 6. Landsturm-ezredet rendelkezésére bocsát o t t a m . (Op. 1.053/23. sz.)"
„A Monte dei sei Busi ellen végrehajtott erős olasz támadás
„a nagyszerűen oldalozó tüzérségünk tüzében súlyos veszteségek
„közepette összeomlott, az ellenség födözékeibe visszamenekült,
„futás közben újból nagy veszteségeket szenvedett. A sötétség
„beálltával az általam rendelkezésre bocsátott 6. Landsturm-gyalog„ezred az egyik helyen 200 lépés és két másik helyen 100 —100
„lépés széles betörés rendbehozatalára harcba fog lépni."

„Az ellenséges fölényes tüzérség oly vadan folytatta tovább
„is a bombázást az egész Karszt-fennsík területén, bogy a 20. honvédhadosztálynál és a 106. Landsturm-hadosztálynál elrendelt ellen„támadásokat el kellett az éj folyamára halasztani."
„A mai harc rendkívül nagy véráldozatot követelt. A 31. és
„32. Landsturm-ezred (106. Landsturm-hadosztály) és a 17. lionvéd„ezred (20. honvédhadosztály) állományának felét elveszítette."
„Az ellenséges tüzérség védelmi állásaink berendezését
„teljesen elpusztította, az akadályokat a sző szoros értelmében
„letarolta, úgyhogy a harcok most már nyilt és szabad területen
„folytak a Karszt-fennsík sziklafalai, bozótjai és kőtörmellékei
„között."
„Ma eddig 550 foglyot, közöttük 2 tisztet szállítottak be,
„kik 10 különböző ezredet1 képviselnek, melyek vallomásuk szerint
„a következőképen voltak csoportosítva: Október 2.1-én az Isonzo
„és Sdraussina—San Martino-i út között 4 ezred az első és 4 a
„második vonalban. A 17. hadosztály előtt 5 ezred az első és egy
„a második vonalban, a Monte dei sei Busi-ig további 5 ezred."
„A tüzérmegfigyelők azt jelentik, hogy délelőtt és délben
„egészen délután 2 óráig nagy ellenséges erők menetelnek a Gra„disca melletti Isonzo-hídon át felém, erős tömegek gyülekezése
„Redipuglia-nál; hosszú gyalogsági oszlopok menetelnek kelet felé
„Farra és Bruma között. Ezek a XI. olasz hadtestnek tartalékban
„állott dandárai, melyek harcbalépését néhány órán belül várhatom.
„(Op. 1.053/29. sz.) Mozsaraim már lövik őket."
„Az eddigi és még várható veszteségek pótlására a hadsereg„parancsnokság beleegyezett, hogy az ő előzetes engedélye nélkül
„is beoszthassak a hátulról előrehozandó menetalakzatokból annyit,
„amennyire szükségem van. Ennélfogva holnap és holnapután
„előremeneteltetem a XV. menetzászlóaljakat a Duttoule körül levő
„közelebbi táborokba, ahonnét majd a legközelebbi napokban
„csoportonként fogom csapataikhoz küldeni besorolás céljából.
„Ezenkívül a hadseregparancsnokság délelőtt — valószínűleg a
„fennsíkon folyó heves küzdelmek miatt — úgy intézkedett,
„hogy a 61. hadosztályparancsnokság a 16. honvédhegyidandárral
„— 5 zászlóalj — azonnal Ranziano, Mohorini, Zigoni környékére
„meneteljen, mint hadseregtartalék. Tekintettel a nagy valószínű1

16., 17., 39., 40., 03., 86., 111., 112., 140. és 156.

„ségre, hogy ez hadtestem jobbszárnyán fog beosztást nyerni, gondoskodtam, hogy a 61. hadosztályparancsnokság azonnal tájékoztassák a 20. honvédhadosztálynál folyó eseményekről és e két
„hadosztály között telefonösszeköttetést létesítettem."
„A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokságtól következő
„parancsot vettem:"
„Alle Kommandos und Truppen durch intensive Einwirkung
„aller Kommandanten zur höchsten Begeisterung und Kraftanspan„nung zu entflammen!"
„Megfelelő fölhívással fordultam vitéz csapataimhoz."
„Az eddigi harcok hevessége, a beállott óriási emberáldozat o k , a csapatok végsőkig való elhasználása, utolsó tartalékaim
„harcbavetése, úgymint azon körülmény, hogy egyes csapattestek
„közel állanak teljesítőképességük végső határához, arra indítottak
„engem, hogy új erők idehozatalának útjait előkészítsem. Pillanatnyi
„helyzetem kifejtése mellett a hadseregparancsnokságtól kértem a
„16. honvédhegyidandárnak rendelkezésemre bocsátását és arravaló
„felhatalmazást, hogy a 17-e óta állandóan súlyos küzdelmekben
„álló 81. honvédgyalogdandárt ezzel fölválthassam, annál is inkább,
„hogy ezzel a kötelékek teljes összekavarodását, ami a nyelvkülönb„ségek mellett nagyon megnehezít minden vezetést, lehetőleg elkerüljem. (Op. 1.053/20. sz.)"
„Az így fölszabaduló 43. gyalogezredet, melyre a 17. hadosztálynak legközelebb föltétlen szüksége lesz, annak támogatás á r a szánnám. Hiszen tegnap ezen hadosztály egymaga több mint
„1.000 embert vesztett."
„Hadtestemnek a déli szárnyon esetleg szükségessé váló erős„bítésére a cs. kir. 43. Landwehr-dandár (22. Landwehr-had„osztály) volna alkalmazható. Ez az előbbi harcokból Doberdo-nak
„egész vidékén jártas és kiismeri magát s így előnyösen alkalmazható."
„A hadseregparancsnokság előterjesztésemet helybenhagyta
„és rendelkezésemre bocsátotta a 16. honvédhegyidandárt. (Op.
„1.053/33. sz.) Azonnal tovább is meneteltettem ezt Ranziano-ról a
„ Vallone-ba és Lukachich tábornoknak azon utasítással rendeltem alá,
„hogy a súlyosan megtizedelt és kimerült 81. honvédgyalogdandárt
„váltsa föl vele egyrészt, másrészt a Monte San Michele-nek dél-nyugati lejtőjén állítsa vele helyre az igen válságos helyzetet.

„(Op. 1.053/40. sz.) A végrehajtott fölváltás után gyülekezzék a
„17. honvédgyalogezred a Vallone-ban, mint hadosztálytartalék és
„hacsak valahogy lehetséges, állíttassák ezenkívül a 43. gyaloge z r e d egy egész zászlóalja Devetaki-ra az én rendelkezésemre.
„Értesítem továbbá a 16. honvédhegyidandár parancsnokát, Breith
„tábornokot, hogy átmeneti alárendeltetése a nálánál rangban fiatal a b b Lukachich tábornoknak csakis a pillanatnyi helyzet által
„megkövetelt katonai rendszabály és semmiképen sem jelenti az ő
„személyének háttérbe szorítását."
„Lukachich jelentette, hogy a 16. honvédhegyidandár egyik
„ezredével Kratochwill ezredes csoportját megerősíti, aki az éj
„folyamán a San Martino—Monte San Michele A 275 közé
„behatolt ellenséget ki fogja verni."
„A hadseregparancsnokság a délután Vojsöica-ra érkezett
„7. tábori ágyúsezredet (22. Landwehr-hadosztályhoz tartozik)
„rendelkezésemre bocsátja. Ennek két ütegét a 17. hadosztálynak
„és a 106. Landsturm-hadosztálynak utaltam azonnal ki."
„Boroevic az alábbi hadseregparancsot adta ki;"
„ ,A csapatoknak eddigi magatartása a most már leghevesebben
„föllobbant 3. Isonzo-csatában várakozásomat eddig teljesen igazolta. Az összes csapatoknak és parancsnokaiknak köszönöm az
„utolsó harcokban kifejtett kitartását és vitézségét és meg vagyok
„arról győződve, hogy ezen bevált csapat kiváló katonai erényeidnek továbbra is sikerülni fog az ellenségnek ós az egész világnak
„megmutatni azt, hogy mire képes az osztrák-magyar hősiesség.
„Az ellenséges támadó erő már bénulni kezd és mi ezen küzdelmek
„hátralevő részét is győzedelmesen meg fogjuk állani. Eddigi állásainknak kivétel nélkül kezünkben kell maradniok. A hadsereg„parancsnokság elvárja, hogy a 16. honvédhegyidandár kiutalása
„által vonalainknak esetleg eddig ellenséges kézre került részei
„vissza lesznek foglalva. Boroevic gyalogsági tábornok s. k.'"
Boroevic utolsó tartalékát a 43. Landwehr-dandár ('A 22.
Landwehr-hadosztály) képezte, mely Segeti-nél állott.
Jelezték, hogy a 206. népí'ölkelődandár október 23-án meg
fog érkezni, de mivel e dandár hadtápalakulat volt és idáig nem
is harcolt, a hadseregparancsnokság véleménye szerint nem volt
tanácsos alkalmazni.
Boroevié a beérkező 2C6. népfölkelődandárral a III. hadtest
balszárnyán az ellenséges támadásnak kevésbbé kitett 187. dandárt
kívánta fölváltani, hogy néhány zászlóaljjal szaporíthassa tartalékát.

„A délután és az este — eltekintve a szűnni nem akaró löveg„tűztől — valamivel nyugodtabban folyt le. Az ellenséges tüzérség
„a legerősebben tüzel továbbra is a Monte San Michele-re, azután
„a -Q- 143 rommagaslattól keletre levő terepre és a Monte dei sei
„Busi-ra. A mienk pedig a küzdelmekből ráháramló föladatok és
„kötelességeken kívül törekszik a lehetőségek szerint az ellenséges
„nehéz tüzérség ránknézve legkellemetlenebb részét lefogni; de
„nagy inferioritása és lőszerhiánya miatt, számos szép eredménye
„dacára, nem képes az ellenséget állásainknak tökéletes megsemmisítésében meggátolni."
„Események esti 7 óráig, ahogy a jelentésekből összeállíth a t ó k : 20. honvédhadosztálynál 4 óra 30 perckor az Isonzón és
„Peteano előtt aránylagos nyugalom. A keskeny gerincen Peteano-tól
„délre az ellenség, ki ott többször véresen visszaveretett, 70—100
„lépésre a mi előőrseink előtt beássa magát; a táboriőrsök drót„ akadályai előtt számtalan olasz hulla fekszik. A Monte San Michele
„szilárdan birtokunkban van. Délután erős nehéz ellenséges lövegtüz
„állásainkra, főképen Cotici területén. A balszakaszon a derék
„17. honvédgyalogezrednek roncsai tartják az állásokat San Mar„tino-tól nyugatra. A két 4-es honvédzászlóalj a 17. hadosztály
„által előreküldött 46-os zászlóaljjal összhangban Crncin át egyelőre
„a 2. állásba nyomulnak elő, ahonnét a támadást az előbbi állás
„visszafoglalására a most már rendelkezésemre álló 16. honvédhegyi dandárral együttesen fogják végrehajtani. Az ellentámadással
„azonban várni kell, mert a 16. honvédhegyidandár számításom
„szerint körülbelül csak este 10 órára fog a Vallonéba érkezni."
„Tüzérségem pontos tüzével megakadályozta, hogy az ellenség
„ezen elvesztett állásainkat sűrűbben megszállja. Most megkezdi
„az ellentámadás előkészítését. Továbbá nagyobb ellenséges erőket,
„melyek a Monte San Michele és Peteano előtt gyülekeztek, széjjel„szórt. Itt a 24-es és 30'5-es mozsarak csodákat műveltek."
„Az 1., 3., 4. honvédgyalogezredek a legjobb hangulatban és
„erkölcsileg, fizikailag jó állapotban vannak. — Csodálatraméltók
„az én hős magyar bakáim . . . "
„A 17. hadosztálynál a 39. és 61. ezredek délelőtt több erős
„ellenséges támadást vertek vissza az ellenség súlyos veszteségei
„mellett. A délután folyamán annak dacára, hogy az ellenség
„ismételten újból és nagy hevességgel támadott és kézitusában

„elkeseredett viaskodásban veretett vissza, a helyzet nem változott
„lényegesen. Az ellenségnek csak egy helyen, a <|> 111-től nyugatra
„sikerült 20 lépés szélességben újból állásainkba befészkelni magát.
„A 20. honvédhadosztállyal összhangban visszahajlított jobbszárny
„ezidőszerint az 1. és 2. állás között van ós a 20. honvédhadosztály
„ellentámadásával együtt megint előbbre fog menni. A 17. hadosztálynak mai eddigi veszteségei 700 főt tesznek ki. A hangulat
„a győzelmes küzdelmek folytán nagyon emelt és bizakodó. Estére
„új szakaszbeosztás."
Jobbszárny 61. ezred a San Martino-i útig, középen a
39. ezred a 143-as rom magasságától a-Ó-111-ig, balszárny a
46. ezred II. zászlóalja és a 24. vadászzászlóalj a-0-111-től
1.000 lépésig délre.
A 46. ezred III. zászlóalja hadosztálytartalék Marcotini körül.
„A 106. Landsturm-hadosztálynál a délután 2 órakor vissza„vert ellenséges támadás óta, mely a két szélső balszárny zászlóalj
„ellen irányult, az ellenség újabb vállalkozást nem próbált meg.
„A helyzet azóta változatlan. A A 118-tól északra az előszökő
„részen1 a vonal 200 lépés szélességben kissé be van nyomva.
„Ettől északra két helyen kisebb ellenséges csoportok a mi állásunkban vannak. Arcvonalunk mérsékelt lövegtüz alatt. Hadosztály tüzérségünk látható eredménnyel lőtte a Monte dei sei
„Busi-tól északra levő betörési pontot és az ellenségnek gyülekező
„helyeit úgy a saját, mint a szomszéd hadosztály vonalai előtt.
„A csapatok állapota a 106. Landsturm-hadosztálynál: több mint
„50°/o veszteség, csak a 31. Landsturm-ezrednek II. zászlóalja
„ marad meglehetősen érintetlen. A 32. Landsturm-ezrednek 11. szá„zada megsemmisült, a többi századból is csak kis roncsok maradtak.
„Tegnapi veszteségek 1.900 fő."
„A ma egész nap tartó heves gyalogsági támadásokat, az
„ellenség mindannyiszor rendkívül heves intenzív lövegtüzzel
„— az összes nehéz kaliberek lőttek — készítette elő és kísérte.
,A legerősebben a Monte San Michele ellen hatott az ellenséges
„tüzérség, mint már előbb mondtam. Hadtesttüzérségem nagyon
„hathatósan vett részt a számos ellenséges támadás leverésében.
„A Valisella melletti nehéz ellenséges ütegek ellen eredményesen
„küzdöttek lövegeim. Állásaim és akadályaim úgyszólván mindenütt
„betemetve, elsöpörve megsemmisültek. Újraépítésük ernyedetlenül
1
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„folyik. Az összes műszaki századok és munkásosztagok azokon
„dolgoznak."
„Állandó legnehezebb igen heves ellenséges lövegtüz egész
„arcvonalamon."
„Csapataimnál kihirdettettem még az este a fényes ered„ményt és tájékoztattam a 22. Landwehr-hadosztályt a helyzetről."
Szomszédos III. hadtestünket délelőtt az olasz VII. hadtest
megtámadta, a A 121 magaslat és -Ó- 77 előkúp között behatolt
állásunkba. A 19. népfölkelődandárnál Pilar ezredes ellentámadása
kidobta az ellenséget. Itt a III. hadtest tüzérsége igen hathatósan
működött közre, azután Vermeglianónál a gyülekező ellenséges
gyalogságot lőtte, délelőtt 10 és 11 óra között pedig a Begliano
felől közeledő ellenséges tartalékok ellen fordult.
A jelek arra mutattak, hogy újabb támadás áll küszöbön.
Több ellenséges ezred délután 1 órakor megismételte a támadást, mely a hadtesttüzérségnek hathatós oldalozó tüzében és a
gyalogság gépfegyver- és puskatüzében összeomlott. Az ellenséges
gyalogság súlyos veszteséget szenvedve Selzen, Monfalconén és
Mandrián át pánikszerűen visszafutott kiiundulási állásába.
A -C- 45 műút kanyarulatnál és a kőbányánál a két újbóli
ellenséges előtörést csapataink véresen visszaverték.
A -Ó- 77 halmon a sötétség beálltával az ellenség állásunkba
megint behatolt, ellentámadással azonban kivertük. Azután csend lett.
A III. hadtest is súlyos veszteséget szenvedett a legutóbbi
harcokban, így az 56. dandár (28. hadosztály) az utolsó három
napon 1.000 főt, a 19. magyar népfölkelődandár 500 főt veszített.
A csapatok szelleme kiváló, ennek jellemzésére felemlítem, hogy a
17. menetzászlóalj, mely a Selz—Doberdo-i műútnál harcolt, azt
kérte, hogy hagyják meg az első vonalban és ne váltsák föl.
Az olaszok támadásaikat ma a következő hadosztályokkal hajtották végre: lö., 28., 14. (VII. hadtest); 19., 20. (X. hadtest);
25. (XIII. hadtest); 28., 30. (XIV. hadtest).
így a 3. olasz hadseregnél az egész XI. hadtest (21., 22. hadosztály), a VII., XIII. és XIV. hadtestnek 1—1 hadosztálya
(13., 27., 31.) még tartalékban van.
A délnyugati hadseregarcvonalparanesnokság ma kérdést intézett Boroevichez, hogy az 5. hadsereg elég erősnek érzi-e magát,
hogy az olaszok támadásának ellenállani tudjon ? Megerősítésére
végső esetben Tirolból 5—7 zászlóaljat, Karintiából 3 zászlóaljat ki
lehetne-e vonni ?
E kérdésre nézve érdekes Le Beau tábornoknak, az 5. hadsereg vezérkari főnökének feljegyzése, melyet naplójának V. kötetében következőképen örökített meg:
József főherceg: A világháború. II.
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„ A feltett kérdés nagyon szellemes. Mily választ adjunk ?
Magam fogalmaztam meg a jelentést, mely Beroevicnek igen tetszett.
A hadseregparancsnokság szilárd hite az, hogy a jelenleg
folyamatban levő ellenséges támadást kivédi, azt azonban senki
sem jósolhatja meg, hogy ez a jövőben is mindig meg fog-e történhetni. A hadseregparancsnokság arra nézve nem nyilatkozhat,
hogy Tirolból és Karintiából kivonhatók-e erők, mert az ottani
viszonyokról nincsen tájékoztatva. Már hónapokkal azelőtt nyilatkozott a hadseregparancsnokság, hogy a döntő események a Isonzoarcvonalon fognak bekövetkezni, és hogy a siker biztosítva legyen,
kívánatos, hogy az 5. hadsereget, hacsak lehet, erősítsék meg.
Október 11-én, 18-án és 19-én a beterjesztett helyzetjelentésekben a hadseregparancsnokság feltárta a való helyzetet, mely
szerint egy nagy csata áll küszöbön és kérte, hogy a 10. hegyidandárt tartsák itt vissza addig, míg a helyzet tisztázódik. A hadseregtartalék erejét is világosan jelentették."
így szólott a jelentós. Le Beau tábornok még hozzáfűzi a
következőket:
„Krauss altábornagy, a délnyugati hadseregarcvonal parancsnokának (Jenő főherceg vezérezredesnek) vezérkari főnöke — ki
Boroevic szemében vörös posztó volt — azt akarta, hogy mi az
Isonzo-csatákban segítséget kérjünk. Ezt azonban az összes 12 Isonzocsata alatt nem tettük meg, mert hogy segítségre van-e szükség vagy
nincsen, azt a délnyugati hagseregarcvonalparancsnokság a naponta,
háromszor előterjesztett helyzetjelentésekből csak láthatta."
Boroevié tekintettel a súlyos veszteségekre, a hadtestparancsnokokat fölhatalmazta arra, hogy csapataik állományának fölfrissítésére menetalakzataikat igénybe vehetik.
A XV. és XVI. hadtestek állomány tekintetében aránylag
csekély veszteségeik miatt jól állottak. így a XV. hadtestnél a
14. menetalakulatok beolvasztása után egyes zászlóaljaknál 5., sőt
6. századok is keletkeztek, a XVI. hadtestnél pedig a fölöslegből
új három hadiállományú zászlóaljat alakítottak.
Hadtestem volt a legkedvezőtlenebb helyzetben, mert a súlyos
veszteségek pótlására a 20. honvéd-, 17. közös- és 106. Landsturmhadosztálynál már a 15. menetalakzatokat is be kellett olvasztani; a következő (16.) menetalakulatokra pedig november 20. előtt
nem lehetett számítani.
Boroevic október 22-én hozzám intézett írásában nagy elismeréssel emelte ki a 20. honvédhadosztály kiváló magatartását.
„Mit besonderer Befriedigung erfüllte mich die in den Kämpfen
der letzten Tage beobachtete Haltung der 20. Honvéd-Infanteriedivision, so namentlich die Standhaftigkeit der 6. Kompagnie des
Honvéd-Infanterieregi mentes 3. in der Zeit vom 16. bis 18. Oktober,,
dann der Heldenmut des Honvéd-Infanterieregimentes 1. am 21.

Oktober. leli spreche den braven Truppen dieser Honvéd-Division
und ihren Führern meinen Dank und meine Anerkennung aus.
Boroevic G. d. I. m. p."
NYOLCADIK NAP.

Október 23.
„Egész éjjel heves lövegtüzet hallok, mely időközönként pergő„tüzzé fokozódik. Közben erős puska- és gépfegyvertüz is hallatszik.
„Minthogy telefonon nem szólítanak, azt hiszem, hogy egyelőre
„nincs semmi rendkívüli esemény."
Hadtestem és a vele szemben álló ellenség helyzetét a
29. számú melléklet tünteti fel.
A vázlatból kivehető, hogy az ellenség állásunk némely helyén
befészkelődött; és pedig a 20. honvédhadosztálynál San Martino
előtt, attól 500 lépésre északnyugatra fekvő kőbányánál, a taligaút
mindkét oldalán; a 17. hadosztálynál a Doberdo 143-as romhoz
vezető úton -C- 111 táján; a 106. Landsturm-hadosztálynál a Monte
dei sei Busi A 118-tól 400 lépésre északra levő úton, valamint a
A 118 kúp és O- 111 terephullám közötti terület közepén átfutó
taligaúton.
„Események reggel 6 óráig: A 20. honvédhadosztálynál a jobb„szakaszon az éjjel aránylag csendesen folyt le, csak igen élénk
„csatár- és lövegtüz volt. Úgy látszik, hogy az ellenség éjjel az
„állásokat gyérebben szállotta meg és sok csapatot éjjelezésre
„Peteano környékére vont vissza. A hadosztálytüzérség ezen korány éket tüz alatt tartotta. Födözékek a heves ellenséges bombázás
„folytán legnagyobbrészt teljesen elpusztultak. A balszakaszon egész
„éjjel élénk csatározás. A tegnap délután az arcvonal megerősítés é r e előre rendelt 2 zászlóalj (4-es honvéd) a heves nehéz ellens é g e s lövegtüz miatt, csak lassan előnyomulva 11 órakor éjjel
„érte el a mi 2. állásunkat. Egy 43-as zászlóalj, mely tegnap déle l ő t t ellentámadásra előnyomult volt, kénytelen volt igen erős ellens é g e s támadásokat elhárítani és végül szintén a 2. állásba visszahúzódni. A hadosztályparancsnokság által az első állás visszafoglalására harcbavetett magyar királyi 17. népfölkelőezred csak
„későn ért föl, amiért is az ellentámadás a 4. honvédgyalogezred„del együtt csakis hajnalhasadtakor indulhatott meg. A támadás
„az igen erős ellenséges ellenállás miatt csak nagyon lassan halad.
„Eddig az első állásnak egy része visszafoglaltatott."

„A 17. honvédgyalogezred a Vallone-ban gyülekezik. A 20.
„honvédhadosztály arcvonala előtt az ellenség első vonalában a
„85., 80., 111., 112., 155., 156. olasz ezredek állapíttattak meg.1
„Az ellenség tegnap súlyos veszteségeket szenvedett, kötelékei
„nagyon össze vannak keverve. Saját veszteségek nagyok."
„A 17. hadosztálynál Zeiss alezredes csoportjának ellentámad á s a heves ellenséges löveg-, gyalogsági meg gépfegyvertüz miatt
„nem volt eddig végrehajtható. A temesvári 61. gyalogezred több
„ellenséges támadást vert vissza. Az olaszok az állások előtt heverő
„halottakat is födözékiil használják, a halottak garmadái mögött
„— akár csak homokzsákok volnának azok — rajvonalaik meghúzódtak. Ezért tüzérséggel gátolták meg egyes csoportparancs„nokok, hogy az ellenség sebesültjeit eltakarítsa. A balszakaszon
„a helyzet változatlan, állandó csatártüz. Kísérletünk, hogy a -C„111-től nyugatra az ellenség által megszállott 20 lépés szélességű
„árokrészünket visszafoglaljuk, nem sikerült."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál ellentámadásunkkal nem
„tudtuk az ellenséget állásunk közepéből kiverni. A másik két
„betörési helyen ellentámadásunk súlyos veszteségek mellett csakis
„az elvesztett részek közelébe jutott és nagy nehézségek közepette
„folytatódik. A balszárnyzászlóalj hajnali 3 órakor több ellenséges
„rohamot vert véresen vissza. Reggel 2 órakor egy ellenséges kormányozható léghajó az egész arcvonalra s állásokra nehéz bombákat
t

„ejtett le. A károk még nem ismeretesek. TJjabb 15 olasz tisztet és
„189 legényt fogtak el csapataim. (Op. 1.054/3. sz.)"
„Veszteségeink a tegnapi napon a 17. hadosztálynál 1.000
„főnél több, a másik két hadosztály eddig nem tudta még megállapítani. A segélyhelyeken több mint 2.000 sebesült lett ellátva."
Reggel 6 óra 30 perckor az ellenséges tüzérség a Monte
San Michele-t ós San Martino-t bombázni kezdi.
A tüzérségi előkészítés után a XIV. és X. olasz hadtest öt
hadosztállyal (30., 28., 19., 20. hadosztály, Verona- és Caltanisettadandár) egész arcvonalam ellen támadást indít.
„Délelőtt 9 órakor Jenő főherceg, a délnyugati hadsereg„arcvonal parancsnoka érkezik vezérkari főnökével, Krauss Alfréd
„altábornaggyal. Mindent nagyon megdicsér. En a helyzetet a
„legpontosabban, a nélkül, hogy a legkisebbet is elhallgatnám,
' A 30. miliz-hadosztály Verona, Piaeenza, Alessandria dandárai.

„előadtam. Jelentettem, hogy parancsot adtam ki, hogy minden
„körülmények között föltétlenül továbbra is ki kell tartanunk.
„Jenő főherceg meghatva dicséri a VII. hadtestnek hallatlan hősiességét, mely a világtörténelemben egyedül áll."
„Fölvezetem őt az én ,Golgotám'-ra, kínszenvedéseim helyére,
„hol életemnek legborzasztóbb óráit élem át, midőn a csatáknak
„minden szörnyűségét végignézem a nélkül, hogy magam ott lehet„nék szeretett hőseim között, hogy megoszthassam velük keserves
„szenvedéseiket."
„Midőn megfigyelőállásomra fölérünk, egy Caproni acélos
„zúgással jön és 8 bombát dob. Egyik nem messze kis födözékünktől
„robbanik. A repülőtámadás befejezte után Jenő főherceg a III.
„hadtesthez megy."
„Alighogy eltávozott, Boroevió érkezik. Ezalatt megnézem
„az egyik bomba által rombadöntött házat."
„Boroevió a helyzet iránt érdeklődik. Megmutatom neki a
„106. Landsturm-hadosztály akkor vett jelentését, mely a helyzetet
„kétségbeejtőnek, majdnem tarthatatlannak minősíti és a legsúlyos a b b veszteségekről, a legénység teljes kimerültségéről, tökéletes
„tiszthiányról számol be azzal, hogyha nem jön hamarost tartalék,
„akkor a katasztrófa föltétlenül csakhamar be fog következni.
„Boroevió a hadseregtartaléknak harcbavetését még kitolja, mert
„ő a legfőbb föladatnak tartja a Monte San Michele megtartását,
„amit én szintén a leghatározottabban vallok és ő azt hiszi, hogy
„a tartalék ott lesz legszükségesebb."
„Nemsokára elmegy újra és én megint kötelességemnek szentelhetem magamat. Ily nehéz órákban nem szeretem a látogatásokat, mert mind jó tanácsokat akarnak adni, ami pedig legfölj e b b zavarólag hat, vagy legalább elvon engem munkámtól és
„nem tudom teljes figyelmemet és tudásomat oda összpontosítani,
„ahol a legszükségesebb az."
„Telefonon jelentik, hogy Weeber ezredes a 81. honvéddandár
„parancsnoka és Lehóczky százados, a 16. honvédhegyidandár vezérk a r i tisztje elestek, Tihanyi ezredes, a 29. magyar népfölkelő„ezred parancsnoka és Vajna százados, a 81. honvéddandár vezérk a r i tisztje megsebesültek; utóbbiak helyükön maradtak."
„Bizony ezek a világdrámának iszonyatosan nehéz napjai
„borzasztó sok vérbe kerülnek. És ilyen órában a jövő mindig oly

„feketén lebeg előttem, oly reménytelenül feketén áll lelkem e l ő t t . . .
„El a gyászfekete kísértettel!. . El az elvesztett háborúnak s az
„utána következő forradalmi katasztrófa rémképeivel! . . Győznünk
„muszáj, de két kézzel kell nyúlnunk az első lehetőség után, hogy
„becsületes, tisztességes békét kössünk."
„Reggel óta szakadatlanul dühöngő lövegtűz, megint a leghevesebb pergőtüzzé fokozódott, a legpokolibb a Peteno—Monte
„San Michele-szakaszon, San Martino körül és a 106. Landsturm„hadosztály déli szárnyán."
„Délben óriási harcizajt hallok a San Martino és A 275
„vidékén és látom, amint 3 olasz tömegtámadás a legsúlyosabb tu„sában hiusul meg. Ettől kezdve látom az ellenséget szüntelenül,
„minden pillanatban más helyen rohamra iramodni. Egész arcvonalamon kétségbeesett elkeseredéssel tombol a viaskodás. Hajmeresztő vérfürdő. A küzdelem ide-oda hullámzik, az ellenség
„szakadatlanul új erőkkel jön és friss csapatokkal elegyedik a
„küzdelembe az én maréknyi, teljesen kimerült védő-őrségemmel,
„mely még soha nem látott hősiességgel védekezik és őrjöngő kétségbeesett dühhel irgalmatlanul lemészárol mindent, ami közegébe jut . . . 39-eseim rohamot roham után vernek vissza, e mellett
„maguk is a legsúlyosabb veszteségeket szenvedik s az ellenség
„hulláinak hekatombái egész halmokat képezve hevernek mindenfelé
„és az olasz csodálatos kitartással és vitéz szívósággal rohamozik
„és újra rohamozik pihenés és enyhülés nélkül folyton. így megy
„ez tovább, míg az esthomály fátyola el nem födi szemeim elől a
„vértől gőzölgő Karszt-fennsík körvonalait."
„Délután 1 óra 30 perckor a 106. Landsturm-hadosztálynál
„voltam, hol Pawlowsky ezredes, vezérkari főnök elibém jön és
„azt jelenti, hogy a 106. Landsturm-hadosztály a végkimeriilés előtt
„áll, erejét teljesen elhasználta és a következő ellenséges támadást
„már nem bírja föltartóztatni. Az egész testében remegő férfit megnyugtatom, hiszen az igazsághoz híven, száraz szavakkal jelengette hadosztályának kétségbeejtően végzetes helyzetét és állapotát.
„Azonnal összeköttetem magam a hadseregparancsnoksággal és
„Boroeviéel közöltetem, hogy a 106. Landsturm-hadosztály ellenálló ereje végén van és az ellenség egy újabb, meglehetősen
„széles helyen, ennek küzdelmi állásaiba betört és befészkelte magát;
„hogy a hadosztály az állandó nehéz és megsemmisítő hatású eL

„lenséges lövegtűz folytán és oly nagyszámú tiszt és legénység
„elvesztése után erkölcsi erejében oly mélyre sülyedt és oly cse„kély a létszám, liogy egy ismételt túlerős ellenséges támadásnál
„katasztrófa fenyeget . . . A magyarok még kitartanak, mindannak
„dacára, hogy még sokkal súlyosabb a helyzettik!! . . . Mindennek
„dacára biztosítom Boroevicet, hogy itt vagyunk mindnyájan és
„készen állunk arra, hogy személyesen beavatkozzunk, ameddig még
„egyáltalán lehetséges a csapatokat kitartásra lelkesíteni és bírni.
„Most már a legsürgősebben kértem, hogy bocsássa rendelkezésemre a hadseregtartalékot, hogy a 106. Landsturm-hadosztálynak
„legjobban összemorzsolt és megtört részeit fölválthassam. (Op.
„1.054/17. sz.) Azonnal meg is kaptam erre a fölhatalmazást.
„Tüstént intézkedtem, először Pawlowsky ezredesnek parancsot
„ adva, hogy minden körülmények között föltétlenül ki kell tartani,
„a csapatot minden eszközzel kitartásra muszáj bírni és egy lépést
„sem szabad hátrálni. Ezért a parancsnokokat teszem személyesen
„felelőssé."
„Elrendeltem Eisner-Bubna révén, hogy a 43. Landwehr„gyalogdandár ma estére alkonyat beálltakor Nova Yas-ra menet e l j e n és ott a 106. Landsturm-hadosztálynak parancsa alá állítom
„azt azon föladattal, hogy a 106. Landsturm-hadosztály állásaiba
„behatolt ellenséget ott, ahol a helyszíni viszonyok megkövetelik,
„vesse vissza, hogy egy zárt védelemre képes arcvonal létesüljön
„a 17. hadosztály balszárnyán álló 24-es vadászzászlóalj és a III.
„hadtestnek 56. gyalogdandára között. A 106. Landsturm-hadosztálynak a 43. dandár által fölváltott részei menjenek Segeti-re
„és Hudi Log-ra vissza, kivévén a 6. Landsturm-gyalogezredet
„mely az arcvonalból kivont részeivel föltétlenül Mikoli-nál gyüle„lcezzen, mint az én tartalékom. (Op. 1.054/31. sz.)"
„Utasítottam derék tüzérségemet, hogyha az ellenség a letört
„106. Landsturm-hadosztálynál támad, jókor összpontosítson tömegt ü z e t a támadóra. Most nekik kell áldozniok, amit áldozni lehet,
„tehát se lőszert, se lövegeket ne kíméljenek. Talán még ez segíthet
„a kétségbeejtő válságban."
„Amennyire a gránátverésben
„venni, azt a benyomást nyertem,
„osztálynál arcvonalunkba ütött rések
„1.200—1.500 lépés szélesek. Külön

és füstgomolyban ki tudtam
hogy a 106. Landsturm-hadösszevéve ezidőszerint legalább
hangsúlyozom, hogy ez az én

„személyes benyomásom és majd a jelentések fogják csak megállapítani, hogy jól láttam-e ezt? Jaj lesz nekünk, ha az ellenséges vezetés ezt észrevéve, jelentőségét hamarost föltalálja fogni.
„Akkor az áttörés készen van s a katasztrófa elháríthatatlanul
„bekövetkezik. A legszigorúbb utasításokat adom, hegy minden
„lehető megtétessék, hogy még valami tartalékot, ha törik, ha
„szakad, összekaparjunk, hogy legalább fátyolozni tudjam a tátongó
„nagy rést, legalább addig, míg a hadseregtartalék megérkezik."
„Megfigyelőállásomról látom, hogy mindenütt a legborzasztóbb
„küzdelem dúl és leírhatatlan, minden eddigit kigúnyoló tusa van.
„Bizony Isten ott hősök vannak, amilyeneket a világtörténelem
„még nem látott. Este 7 órakor lankadatlanul tovább tart a leghihetetlenebb pergőt űz, mely valóban őrjítő. Hej ós hányan
„őrülnek meg odakint? . . . "
„Események a jelentések szerint délután 2 óráig: 20. honvédhadosztálynál reggel 8 órától fogva az Isonso-szakasz, különösen
„pedig a Peteano-i alszakasz, az egész Monte San Michele heves
„nehéz lövegtüz alatt áll. 10 óráig az ellenséges gyalogság' részben
„70—200 lépésig férkőzött állásaink közelébe. 11 órakor az ellenséges tüzérség hátravetette tüzét állásaink mögé és az egész arcvonal ellen támadásra indult. 12 órakor Peteano-nál a támadást
„a 3. honvédezred megállította . . . A balszakaszon reggel 7 óra
„óta heves löveg- és gyalogsági tűz a Monte San Michele nyugati
„kúpjai és a San Martino-tól nyugatra levő állásaink ellen, Monte
„San Michele-t a 43. ezred rendületlenül tartja. Kratochwill ezredes
ellentámadásáról két jelentés jön. Az első szerint fényes rohammal
„visszafoglalta az elvesztett állást. A második ezen jelentést oda
„módosítja, hogy nem foglalta vissza az eredeti állást, hanem csak
„a San Martino-tól északra eső nyereg vonalát. A falu is egészen
„a mi kezünkben van. A 43. gyalogezred ellen végrehajtott nagy
„tömegtámadás 11 óra 40 perckor az ellenség súlyos veszteségei mel„lett visszaveretett. A nagy hevességű lövegtüz ernyedetlenül tovább
„tart. Lukachich tábornok a 16. honvéd-hegyidandár egyik ezredét
„(17. népfölkelőezred) San Martino-nál harcbavetette. Az ellenség
„hamarost újból támad és sűrű tömegeivel rohamozik, de 12 óra
„45 perckor ismét vissza van verve. A San Martino-tól északnyugatra eső részen délután 1 óráig három nagyerejű és heves
„ellenséges támadás volt, mind közelharcban és kézitusában veretett

„vissza. A magyar királyi 29. népfölkelőgyalogezrednek egy zászlóbalját, mint hadosztály tartalékot Cotici-re rendelték, egy zászlóalj
„az én rendelkezésemre Devetaki-ra kerül. (Op. 1.054/8. sz.)"
„A 17. hadosztálynál egész délelőtt erős gyalogsági és heves
„lövegtüz. A 39. ezred több erős ellenséges támadást utasított a
„legsúlyosabb küzdelemben tökéletesen vissza. A -C> 111-től nyu„gatra a mi állásainkba befészkelt ellenség kiveretett. A jobbszárny
„déltájban a San Martino—Sdraussina-i út mentén erősen szorongattatott. A hadosztály tartaléknak utolsó százada ott harcbavet„tetett; a küzdelem még eldöntetlenül folyik."
„A 106. Landsturm-hadosztálynak egész szakasza délelőtt
„10 órától 12-ig élénk nehéz ellenséges lövegtűz alatt állott.
„A délfelé megindult ellenséges támadás a jobb- és balszárny előtt
„főképen tüzérségünk összpontosított tüze által omlott össze és
„kergettetett vissza. A jobbközépalszakasznak északi részén sikerült
„az ellenségnek állásainkba behatolni; az arcvonalnak többi része,
„hála a tüzérségnek, mely nagyszerűen hat, még valahogy tartja
„magát. A hadosztálytartaléknak utolsó zászlóalja is már harcbanlépett. A veszteségek nagyon súlyosak, a csapatok tökéletesen ki
„vannak merülve és túl vannak csigázva. A sötétség beálltakor
„a 106. Landsturm-hadosztály csapatait a 43. Landwehr-dandár
„fogja fölváltani."
„Röviddel dél előtt a XVI. hadtestparancsnokság: ,tekintettel
„a súlyos küzdelmekre San Martinonál és mert a saját helyzet
„azt megengedi' — a Vertojba-n tartalékviszonyban levő 69/IIT.
„zászlóaljat rendelkezésemre bocsátja. (Op. 1.054/11. sz.) Azonnal
„a Devetaki íölötti kavernákba indíttattam a zászlóaljat, ahova most
„9 órakor este érkezett meg. A XVI. hadtestparancsnokságnak
„a legmelegebben megköszönöm ezen újból bizonyított önzetlen jó
„szomszédságát, bajtársiasságát."
„A ma este Ovcja Draga-ra vasúttal megérkező eddig, Karin„tiában állott, 39. ezredbeli századokat Marcottini-re a tartalékok
„helyére rendeltem."
„A beszerzett lehető legpontosabb adatok a 106. Landsturm„hadosztálynál keletkezett résről, ellenséges betörésről a következő
„képet adják. Tévedtem, midőn a rést 1.500 lépés szélességűre
„becsültem. A 200—300 lépés széles rések egymástól elég messze
„vannak, közöttük még egy pár gyenge saját Landsturm-század áll;

„úgy tetszett nekem, hogy ott is a sűrű füstgomolyok alatt
„olaszokat látok és így azon tévedésbe estem, bogy a két távol„eső rést egynek néztem... Hála legyen az Istennek, hogy
„így van."
„Események este 7 óráig. 20. A honvédhadosztálynál a jobb„ szakaszon délután 3 órakor egy ellenséges támadás Peteano és
„a Monte San Michele közötti állásaink ellen játszódott le. Az
„ellenség az Isonzo és Peteano-i műút között állásainkba betört,
„de a szakasztartaléknak erélyes ellentámadása őt megint kiverte.
„25 fogoly maradt honvédjeim kezében. Állásaink a Monte San
„Michele északi lejtőjén erős ellenséges lövegtüz alatt állanak. Egy
„ellenséges páncélos automobil gépfegyverrel tüzelt az Isonzo jobb„partjáról állásainkra, azokat részben hátba lőve. Balszakaszon
„délután 3 órakor minden nagyságú ütegek tüze a legnagyobb
„hevességre fokozódott. Pergőtűz. Az ellenség a haláldomb előtt
„gyülekezett. A támadást saját tüzérségünk 6 óra 30 percig elfojtotta.
„San Martino-tól északnyugatra délután 3 óra 15 perckor a 4. honvédgyalogezred erős ellenséges támadást vert vissza. Az ellenség
„ettől kezdve az egész állás-szakaszt minden öblű lövegeinek leghevesebb tüze alatt tartja."
„A 17. hadosztály jobbszakasza — 61. ezred — több nagy
„ellenséges erők által végrehajtott támadást, a tüzérség kiváló
„közreműködése mellett, melyben a 20. honvédhadosztály lövegei
„is résztvettek, visszavert. Egy olasz tiszt és 30 embere esett
„fogságba. A balszakasznál az erős ellenséges lövegtűz egész
„délután tartott. A ma délelőtt visszafoglalt kiszögellő állássarok
„a -Ó- 111-től nyugatra délután igen nagy túlerejű ellenséggel
„vívott heves küzdelem után, újból elveszett. Ott és attól északra
„az ellenség nagy tömegekkel támadott. A küzdelem eldőltéről még
„nincs jelentés. A magyar királyi 29./II-es népfölkelőzászlóaljból
„2 századot kellett a 34. dandárhoz áttolni. A megmaradt 2 század
„hadosztálytartalék Marcottini-tól nyugatra. Epenúgy a 39./IV.
„zászlóalj éjféltájban fog Marcottini-re érkezni."
„A 106. Landsturm-hadosztály délfelé igen csúnya nehéz
„lövegtüz alatt állott. Délután 4 óráig négy ellenséges támadást
„vert a jobbvédelmi-szárnyszakasz gyalogsági és lövegtűzzel vissza
„az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett. Midőn az olaszok
„tömegei negyedszer indultak rohamra ugyanezen állásszakasz ellen,

„tüzérségem összpontosított tüze vágott beléjük s a támadók megsemmisülve látták hatalmas tömegeiket rakásokra hullani. (Op.
„1.054/38. sz.) Az én derék tüzéreim megértették segélykiáltásomat
„és nagyszerűen szörnyűséges munkát végeztek... A jobb közép„védelmi-szakasz északi felében behatolt ellenség a kivívott előnyt
„az én tüzérségem megsemmisítő nehéz tüze miatt és a fényesen
„közreműködő szomszédos 28-as hadosztálytüzérség tüzétől megbénítva nem tudta kihasználni. A 28. hadosztály ütegei délután
„6 óráig azon erős ellenséges tömegekre tüzeltek, melyek Redi„puglia környékén a Monte dei sei Busi ellen mentek támadásra.
„A csapatok fölváltása az éjjel folyamán fog végrehajtatni. A leg„kevésbbé megtört 6. Landsturm-ezredet, mint hadosztály tartalékot
„gyülekeztetjük Mikoli-nál. Schön tábornok átveszi a védőszakasz„ parancsnokságot."
„Délután 3 órakor vettem a hadseregparancsnokság értesítését,
„hogy a most érkező 39-es századok és a öO.'III-as zászlóalj, mint
„hadseregtartalék foglaltatnak le és Segeti-re iránvíttatnak. Erre
„megmagyaráztam a hadseregparancsnokságnak az ón csoportomnak
„pillanatnyi helyzetét, hogy utolsó tartalékomat a 29./II. magyar
„népfölkelőzászlóaljat az ellenséges betörés elhárítására a -C- 111-nél
„kellett harcbavetnem, minthogy a 17. hadosztály a mult napok
„rendkívüli küzdelmeiben létszámának több mint 50%>-át elvesztette.
„Mert megdönthetetlen meggyőződésem és tapasztalatom az, hogy
„a menetalakzatoknak éjjel a tűzvonalban való besorolása sokkal
„többet árt, mint használ és én másrészt el akarom kerülni
„csapataim és kötelékeinek teljes összekavarását, azt akarom, hogy
„a 20. honvédhadosztály alá tartozó 29./II. magyar népfölkelő„zászlóalj lehetőleg mielőbb visszakerüljön; kérem a hadsereg„parancsnokságot, hogy a már végrehajtásban levő intézkedésemet
„hagyja érvényben. Külön kiemelem, hogy a jelenlegi viszonyok
„között harcászati tartalékok nem maradhatnak a Yallone-tól keletre,
„mert csak ezen völgyvonaltól nyugatra vannak félig-meddig tűrhetően födött közlekedési utak a Monte San Michele-re s a tulajdon„képeni Doberdo-fennsíkra. Ezzel ellentétben a Valloné keleti
„oldalán a leereszkedés a legpusztítóbb és jól megfigyelt ellenséges
„lövegtüznek van kitéve... A hadseregparancsnokság belátta
„igazamat és megadta beleegyezését. (Op. 1.054/22. sz.)"
„A 106. Landsturm-hadosztálvtól a rövidebben harcban állott

„6. Landsturm-ezred Mikoli-nál marad mint tartalék, a két másik
„ezred Segeti-re a táborba és egy Hudi Log-tói keletre irányíttatik.
„A parancsnokság Lokvica-ra."
„A sötétség beálltával a lövegtüz valamivel alábbhagyott, de
„a gyalogsági tűz az egész arcvonalon változatlanul tovább tart.
„Az ellenség főképen a 20. honvédhadosztály északi szárnya ellen
„szokatlanul nagy tevékenységet fejt ki. Míg általában véve csak
„nappal szokott nagy támadásokat csinálni, úgy — amennyire
„a nagy lövöldözésből sejtem — most éjfélkor valami nagyobb
„összeütközés van."
„Az én csapataim tegnap és ma összesen 17 olasz tisztet és
„923 legényt szállítottak be fogolyként."
A XV. és XVI. hadtestnél a következők történtek: 1
Heves tüzérségi előkészítés után az ellenség hajnali 5 órakor
Vodil vrh -C- 1044 gerincvonulatot és Dőlje falut, délelőtt 9 óra
30 perckor a K-n kopár sziklás fennsíkon támadta sikertelenül az
50. hadosztályunk állását. Különösen heves volt a harc a Mrzli
vrh A 1360 oromról Gabrije felé eső éles gerincen (-Ó- 854), ahol
7—8 olasz zászlóaljból álló támadó csoport Vodil vrh -Ó; 1044 és
Dőlje falu között mindenáron át akart tömi. Az elkeseredett harc
október 23-án egész napon és éjjen át tartott és csak 24-én hajnalban ért véget. Az olaszok eredményt nem értek el.
A Tolmein—Santa Luzia-hídf'ő ellen ma is kísérletezett az
ellenség. Sveti Mária 453-as templommagaslaton és a teljesen
szétlőtt A 588 magaslati állásunk birtokáért kemény küzdelem
folyt. Este a harc az olaszok teljes visszaverésével végződött.
A XV. hadtest mai vesztesége: 100 halott és 400 sebesült.
Zagora, Globna falukat és a -C> 383-as kúpot több ellenséges
zászlóalj három bullámba tagozódva rohamozta meg, visszaveretésük után plavai alszakaszunkban csend lett.
Délután 3-tól 6 óráig az ellenséges tüzérség Globna-t és a
-Ó- 393 kúpon levő állásunkat hevesen bombázta.
Este Descla-val szemben az olaszok megkísérelték az Isonzo
áthajózását, tüzérségünk azonban a csónakokat összelőtte. A görzi
hídfőt délben a VI. olasz hadtest széles csoportosításban megtámadta
Monte Sabotino A 609 és Oslavija-nál, de 60. és 4. hegyidandárunk által visszaveretett.
Balszomszédomnál (III. hadtest) ma nyugalom volt, semmi
különös nem történt. A megrongált állásokat kijavíthatták, a 187.
gyalogdandárt is súrlódás nélkül fölváltották.
A hadseregfőparancsnokság az 5. hadsereg megerősítésére a
1

Lásd a 7. és 9. sz. mellékletként csatolt térképeket.

6. hadosztályt az orosz hadszíntérről a délnyugati arcvonalra irányította; Jenő főherceg pedig elrendelte, hogy Tirolból 21/* zászlóaljat, Karintiából 3 zászlóaljat szállítsanak Ovéja-Draga- és Prvacina-ra Boroevic rendelkezésére.
A hadseregfőparancsnokság ezenfelül az északkeleti arcvonalon
ininden nélkülözhető tüzérségi lőszert összeszedett és különvonatokkal küldötte az 5. hadsereghez.
A légi földerítés megállapította, hogy Cialla-nál a nagy tábor
eltűnt, Porpetto-nál egy dandár táborozik; a vasúti vonalakon alig
van forgalom.
KILENCEDIK NAP.

Október 24.
„Az éjjel heves küzdelmekben folyt le, melyek a csapatoknak
„többnyire csak igen kevés időt hagytak az akadályok kijavítására."
„A helyzet óráról-órára válságosabb lesz; az olaszok állandóan
„új kipihent erősbítéseket hoznak és mi az ő támadásaikat egymásután verjük vissza és óriási veszteségeket szenvedünk . . . Beteljesedik mindaz, amit napokkal előre megmondottam."
„Es ha a helyzet még válságosabb lesz ? . . Akkor veszem a
„puskámat ós elől, hőseim sorában fogok küzdeni, velük fogok
„győzni vagy meghalni . . . És az olaszok? . . Le a kalappal! Vad
„kétségbeesett küzdelem folyik köztünk és köztük, hol már csak a
„halál beszél. Az olaszok sűrű tömegekben szaladnak rohamra és
„leírhatatlan veszteségeket szenvednek tömegesen lemészároltatva
„magukat és mégis megint csak nekimennek, addig, míg alig marad
„pár emberük életben, vagy épen. És a küzdelem szakadatlanul
„tombolva őrjöng tovább halált és pusztulást hozva."
„Események reggel 8 óráig: A 20. honvédhadosztálynál az ellens é g éjfélig az Isonzo-szakaszt 4-szer a leghevesebben megtámadta
„és mindannyiszor vissza veretett; az 5. támadásnál 40 lépés szélességben betört a vasút és műút közötti állásainkba s ott befészk e l t e magát. Az ellentámadás folyamatban van. A magyar királyi
„29./I. nópfölkelőzászlóalj fölváltja a 39. honvédgyalogdandár leg„megviseltebb részét (17. honvédezredet). A 17. honvédgyalogezred
„— 500 fő — reggel 6 órakor Rubbia-nál elindíttatott és az
„1. honvédgyalogezrednek egy zászlóaljával a jobbcsoport parancsnokának rendeltetett alá. Reggelfelé az ellenség egy hatodik
„tömegtámadást csinált és rohammal, rendkívül véres kézitusában
„újból betört állásunkba. További híreink ezidőszerint még nincse-

„nek. A balszakaszon a helyzet változatlan. A Monte San Michele
„előtt nagy ellenséges erők gyülekezését jelentik. A hadosztálytar„talék az 1. honvédgyalogezred maradványa; összesen 500 fő."
„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon a lövegtűztől eltekintve
„nyugalom volt. A balszakaszon az ellenség betört állásunkba a
„-Ó- 143 rommagaslattól keletre."
„E hírre a hadosztályparancsnokságot értesítettem, hogy a
„XVI. hadtestbeli 69./III. és a Karintiából megérkezett 39./IV.
„zászlóaljat hozzá útbaindítottam, hogy védelmi szakaszában a helyzetet helyreállítsa. E két zászlóalj képezte utolsó tartalékomat."
A16. honvéd-hegyidandárhoz tartozó 29 ./II. népfölkelőzászlóaljat
azon utasítással, hogy az ellenséget verje ríjra ki, a hadosztályparancsnoknak rendelkezésére bocsátottam, mivel addig nem lehetett
várni, míg a 69./III. és 39./IV. zászlóalj a hadosztályhoz érkezik,
mert a betört ellenség az időt kihasználhatja, hogy az elfoglalt
állásrészt szívós védelemre berendezze és géppuskákkal telerakja.
„Ezen betörést úgy csinálta az olasz, hogy legnagyobb csend„ben, lövés nélkül, az éj sötétjében megközelítette erős osztagaival
„állásainkat és teljesen kimerült csapataimon rövid rohammal rajta„ütött . . . 7 óra 45 perckor jelentik, hogy a 39. gyalogezred az
„odarendelt tartalékkal (29./II. népfölkelőzászlóalj) az ellenséget
„dühöngő kézitusa után állásunkból kidobta. A jelentést szószerint
„leírom. —, A korán reggel az ellenség által elfoglalt állásunkat a
„-O- 143-as rommagaslattól keletre reggeli 7 óra felé egy példátl a n u l álló lendülettel és eréllyel végrehajtott ellentámadással, a
„többnapos súlyos küzdelmek által erősen megritkult 39. gyalogezred és a 29./II. népfölkelőzászlóaljnak két százada órákhosszat
„tartó elkeseredett kézi tusában egy számban messze túlnyomó ellenségtől visszafoglalta. A tüzérség ezen vállalkozást kitűnően támogatta. Több mint 300 olaszt fogtunk el, 3 gépfegyvert zsákmányoltunk. A kézitusa helyén 2.000—2.500 halott olasz fekszik,
„de mi is súlyos veszteségeket szenvedtünk.' . . . "
„A hadosztályparancsnokság jelentése szerint a 39-eseknek
„harciereje tökéletesen kimerült."
„A 106. Landsturm-hadosztály fölváltása reggel 4 óra 45
„percig megtörtént."
A 22. Landvvehr-hadosztály két ezrede (3., 26.) áll az 1.
védelmi vonalban, mindkét ezred 1 — 1 zászlóalja védelmiszakasz
— tartalékként Doberdo-nál vissza lett tartva.

A fölváltott 106. Landsturm-hadosztály a Segeti-i baraktáborban gyülekezik, egy ezrede (6.) azonban, mely a lefolyt harcokban
legkevesebbet szenvedett, Mikoli-nál maradt rendelkezésemre.
A Landsturm-ezredek puskalétszáma következő: 6. ezred
1.200, 25. ezred 950, 31. ezred 650, 32. ezred 700.
Későbben a 6. Landsturm-ezredet a 17. hadosztály rendelkezésére bocsátottam, hogy a súlyos harcokban kimerült 39. ezredet
kivonhassa a harcvonalból.
A 6. Landsturm-ezred helyébe Hikoli-ra a 25. Landsturmezred került, mint hadtesttartalék. (Op. 1.055/19. sz.)
Mielőtt a 43. Landwehr-dandár fölváltotta volna a 106. Landsturm-hadosztály roncsait, még tegnap este és éjféltájban a derék
Landsturm-osztagok kézigránáttámadásokat hajtottak végre és így
két elveszett állásrészt visszaszereztek a középső szakaszon. A jobbszárny szakaszon vagy 100 olasz hulla, mely a tegnapelőtti kézitusából maradt állásainkban, fojtó bűzt terjeszt. Elrendelem, hogy
oltott meszet hordjanak éjjel oda föl.
„A harcvonalon éjjel csak csekély gyalogsági tevékenység,
„kevés lövegtüz. A veszteségeket eddig lehetetlen volt megállapít a n i , de legalább 60%. Tegnap 1.543 sebesültet és 74 beteget
„szállítottak el."
„Korán reggel Devetaki-ra mentem kocsin, — miután a
„helyzetről jelentést kaptam, — Bíró Ferenc 46-os káplárral gyalog
„az onnét északnyugatra levő -Q- 136 magaslatra mentem,1 ahol
„több tüzérmegfigyelőm van. Meghagyom, hogy a hadtestparancsnokságot értesítsék, hogy itt vagyok és azután ne törődjenek a
„megfigyelők tovább velem, hanem teljesítsék kötelességüket. Épen
„kivirradott, midőn az elég kellemetlen ellenséges lövegtűzben ott
„tájékozódtam. Az ellenség nehéz és könnyű lövegekkel vógig„szórta az egész fennsíkot és minduntalan közelünkbe jött az ő
„mindent megrázó 28-as bombáival. Enyhe szellő lengedezett, mely
„a füstöt hamar magával vitte és így igen jól tudtam megfigyelni
„főkép a 17. hadosztálynak szakaszát, mely épen előttünk fekszik
„mint egy tányér. Először nagyon heves saját és ellenséges lövegtűz
„a 39-esek szakaszán, azután erős gyalogsági tűz és mindkétoldali
„ zárólövegtüz; az ellenséges golyók sivításából, melyek fölöttünk
„mennek el és csettegnek, arra kell következtetnem, hogy az ola„szok hála Istennek nagyonis magasan lőnek. Látom dicső 39-eseimet
„Sill Ede százados parancsnoksága alatt és a 29./1I. magyar nép1

Lásd a 30. sz. mellékletet. (Plan von Doberdo.)

„fölkelőezrednek 2 századát Nitscli Mátyás főhadnagy parancsnoksága alatt, amint ezt később telefonon megtudtam, a leghevesebb
„tűzben előnyomulni, csodás nyugalommal és rendben, akár csak a
„gyakorlótéren volna. Soha nem észlelt mersszel végrehajtott rohamukat látom a nagyon erősen megszállott, elvesztett állásunknak
„iramodni; még a bekötözetlen sebesültek is, kiket összeesni láttam,
„ha bírják, fölugrálnak és a rohamozókkal bicegnek, nem egy az
„utolsó erejét összeszedve vánszorog előre, hogy e nagy órában
„résztvehessen a küzdelemben. Roham . . . ,Hurrá' — ,Éljen' zsivaj
„és mint Isten csodája által hordatva rohamoznak. Mondom a
„könnyen és súlyosan sebesültek, ameddig összekapott erejük egyáltalán képes őket vinni, résztvesznek a rohamban, vagy utána
„iparkodnak, hogy részük legyen a győzelemben. Az olaszok föl„állanak és a rohamozók elé rontanak előreszegezett szuronnyal.
„Először borzíisztó kéz ; gránát harc, minden villog és durrog és
„sürü füst födi a küzdőket, azután kézitusa a szó valódi érteinmében. Az erős olasz tartalékot hoz tartalék után, melyekben már
„előmenetelükkor óriási pusztítást visz végre tüzérségem. Az egész
„kiizködő tömegeknek ide-oda ingó tolongása. Én csak a tüzérségnek siketítő dörömbölósét hallom, a gránátok és srapnellek
„állandó suhogását és üvöltését, a bombák idegrázó zúgását, s néha
„mintha kiabálást is hallanék a viaskodók gomolyagában. Most már
„csak gyilokkal, ha ez eltörött vagy a kézből kicsavartatott, késsel
„vagy buzogánnyal, végre a fogakkal viaskodnak egymást marva.
„Az elkeseredésnek, kétségbeesésnek oly vad küzdelme ez, amilyet
„még soha nem láttam, de lehetségesnek sem tartottam. A hideg
„verejték ül ki homlokomra! . . . "
„7 óra 20 perc van, az embergomolyag ritkul és nyugat felé
„tolong, állásainkon túlhalad az olasz állások felé. Végre látom,
„hogy a még életben maradt olaszok egy része megadja magát.
„Sokkal több mint ezer, tán kétezer olasz fetrengett vérében a
„rettenetes kézitusa helyén. Az olasz támadócsoportnak maradványai visszaözönlenek a mi rettenetes üldöző füzünkben, újból
„hajmeresztő veszteségeket szenvedve . . . 7 óra 40 perc! . . . Eisner„Bubnának telefonoztatok, utasításokat adok neki, melyeket már
„parancsként kiadjon, mire visszatérek Kostanjevica-ra; a 39-eseknek,
„ha csak valahogy lehetséges, mielőbbi föl váltására és új tartal é k o k sietős kivonására."

„Bírd káplárral visszafelé indulok. Ö úgy reszket, mintha
„hideg lelné. Megkérdem; ,Mi bajod fiam ?' — ,Semmi, csak féltem!
„Mindig félek a nagy küzdelemben, de azért, ha meg is kell halnom,
„a kötelességtől nem tántorodom el!' — ,Derék fiam, ezt tudom!' —
„A legnagyobb önuralom kell ahhoz, hogy a félelmet, mely az
„embert akarata ellenére megszállja, leküzdve, vitéz legyen az
„illető. Ehhez a legnagyobb jellemszilárdság és akaraterő kell . .
„A 39-esek segélyhelyére megyek. Sok-sok derék vitézemet
„látom ott, kiket még a Kárpátok csatáibői ismerek; súlyosan
„megsebesülve . . . Ok hangos örömmel köszöntenek, mikor én
„könnyes szemmel mondok nekik köszönetet és bámulatomat fejezem
„ki hőseimnek. Jő sokat látok marási sebekkel arcukon s a tarkón.
„Egyiknek 3 ujja van leharapva."
„Még sietve Hudi Log-ra megyek és Segeti-re. Útközben
„szemeim előtt kavarog mint lidérc, a háborúnak ma látott megrázóan rémséges képe. Ilyen kétségbeesett dulakodást még nem
„láttam, ez példátlanul álló esemény. Hiszen láttam a 39-eseket,
„midőn nem volt már kezükben fegyver, nagy köveket fölemelni
„és azokat hajítani, azokkal ütni!"
„Valóban lélekgyilkoló borzalmak ezek!"
„Miután számtalan sebesültemet meglátogattam Segeti-n is,
„sietve visszatérek Kostanjevica-ra."
„Csapataim az utolsó létszámkiegészítés óta ma reggelig új
„létszámuknak több mint 60%-át vesztették el. Ennekfolytán
„elrendeltem, hogy az ezredeknél a kötelékeket úgy vonják össze,
„hogy hasznavehető harcászati egységek létesüljenek és az ezredeken belül a századok körülbelül 150 fő létszámon legyenek.
„Igaz, hogy így egyes ezredek alig lesznek 1—2 századnál erő„sebbek. De minek csapjuk be magunkat azzal, hogy 12 százados
„ezredeink legyenek, melyeknek századai 20—25 emberből és még
„kevesebből állnának s a felsőbb parancsnokságok azt hitessék el
„magukkal, hogy a Doberdón 20 ezred áll, midőn valóságban alig
„több mint 20 hadilétszámú század van itten."
„Gelb altábornagynak alárendeltem a ma éjjel Marcottini-re
„érkezett 4 századot, a mai napra utolsó, rendelkezésemre álló
„tartalékot és azon reményemnek adtam kifejezést, hogy azoknak
„segítségével az eddig oly hősiességgel megvédett állások továbbra
„is megbízhatóan a mi kezünkben maradnak."
József főherceg: A világháború. II.
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„Az ellenség összes lövegeinek heves tüze! A -Ó- 111-tői
„nyugatra előreszögellő csücsökben befészkelődött ellenség előtt
„éjjel egy védelemképes arcvonalat csináltunk."
„Habár az ellátás és utánszállítás mindig nagy veszteségekkel
„jár — a már igen jó födött utak dacára — amíg az állásokba
„jut, mégis olyan szükségletek ezek, melyeknél nem szabad, bár„mennyire is fájlaljam, a veszteségekre tekintettel lennem."
„Állásaink előtt megszámlálhatatlan sok hulla fekszik."
„Csapataim által példátritkító szívóssággal vitt harcokban
„nem lehetett elkerülni, hogy ott, ahol az ellenség állásainkba be
„tudott hatolni, számos, az állásokba beépített harceszköz és részbeu
„gépfegyverek is elvesztek. így San Martino-tól északnyugtra a
„kőbányában beépített 75./96-os tábori ágyú is hiányzik. Ezenkívül
„az ellenségnek legnehezebb lövegeiből leadott tüze igen sok ilyen
„harceszközünket elpusztította, vagy betemette."
„Jelentések délután 2 óráig. A 20. honvédhadosztály jobb
„védelmiszakaszán az Isonzo-nál az ellenség hatodik rohama és
„súlyos kézitusa után 80—100 lépés szélességben állásunk birtokában maradt a vasút és műút között, különben mindenütt
„visszaveretett. A hadosztályparancsnokság egy további ellentámadástól, tekintettel az erős oldalozó- és háttűzre a túlsó Isonzo
„partról, elállott. A mostani állás 100 lépéssel van hátrább, mint
„az elvesztett állásdarab s egy falmentén húzódik, mely már több
„nappal ezelőtt védelemre berendeztetett. A délelőtt folyamán az
„ellenséges tüzérség az egész szakaszra tüzelt, főkép állásunk
„északnyugati sarkára. Mérsékelt gyalogsági tűz. Délelőtt 10 órakor
„a tüzérség a gyülekező ellenségre tüzelt. Az ellenségnek 11 órakor
„megkezdett erős támadása tüzérségünk tüzében megrekedt. 11 óra
„45 perctől heves lövegtüz, főképen a Monte San Michele északi
„lejtőjére, mely délután 12 óra 20 perckor megszűnt. Hadosztálytartaléka 17. honvédgyalogezred maradványa és az l-es honvédeknek
„egy zászlóalja. Összesen 1.000 f ő . . . Bal-védelmiszakasz: A Monte
„San Michele nehéz ellenséges lövegtüz alatt van. Az ellenségnek
„föltolódása délelőtt 10 óra 45 perckor, lövegeink tüze által megállíttatott. 12 óra 45 perckor ellenséges gyalogság több tagban
„egymásmögött a Monte San Michele-re nyomul elő, több zászlóalj
„Gradisca-n át ugyanoda menetel. Tüzérségünk tűz alá vette ezeket.
„További hírek eddig nincsenek. A telefondrót a 20. honvédhad-

„osztályhoz megszakadt. Állásaink San Martino-tól nyugatra és
„északnyugatra délelőtt nehéz ellenséges ütegek tüze alatt állanak.
„A szakasz tartaléka 750 fő San Martino-tól keletre és 400 fő
„Crnci-nél. Hadosztálytartalék egy zászlóalj 500 fő l-es honvéd- és
„fél zászlóalj 69./III-as Cotici-nél, fél 69./IlI-as zászlóalj a Vált o n e-ban."
„Ugyanis a 69./III. zászlóaljat, melyet reggel a 17. hadosztály „parancsnokság rendelkezésére' bocsátottam később, midőn a XVI.
„hadtesttől ideérkezett, visszatartottam, mert az említett hadosztálynál a 29./II. magyar népfölkelőzászlóaljjal megerősített 39. ezred
„az állásba betört olaszokat onnét időközben kiverte."
„A 17. hadosztálynál időközönként nehéz ellenséges lövegtűz.
„Részletjelentés az összelőtt összeköttetések miatt kimaradt."
„A 106. Landsturm-hadosztály és 43. Landwehr-dandár ellen
„mérsékelt nehéz ellenséges lövegtűzés csatározás. (Op. 1.055/21. sz.)"
„A ma beérkezett jelentések szerint hadtestem állománya:
„20. honvédhadosztály a 43. ezreddel,1 a 17. m. kir. népfölkelő„ezreddel,2 a 69./III. zászlóaljjal3 és a 29./I. magyar népfölkelő„zászlóaljjal;2 tehát 6 ezred és 2 önálló zászlóalj 7.800 fő harci
„létszám. A 106. Landsturm-hadosztály 4 ezrede 3.500 fő. A 17. hadosztály a 29./II. magyar nópfölkelőzászlóaljjal,2 tehát 3 ezred,
„egy vadászzászlóalj és egy népfölkelőzászlóalj 5.200 fő. Minthogy e
„3 hadosztály a 16. honvéd-hegyidandárral és a 69./III-as zászlóaljjal
„együtt a csata előtt kereken 30.000 fő állománnyal bírt, az összes
„eddigi veszteségek 13.500 főre tehetők."
„A veszteség pótlására rendelkezésemre állanak Segeti-n 4
„század 39-es, 3 század 43-as, 2 század 82-es és a menetben levő
„8 század 39-es menetalakzatok. A hős 39-eseknek létszámát a 4
„század besorolásával fogom kiegészíteni."
„Események este 7 óráig: A 20. honvédhadosztály jobb-ve'delmi„ szakaszán az ellenséges tüzérség délután 1 órakor megkezdte
„heves pergőtüzét a Monte San Michele-től a Wippach torkolatáig,
„szintúgy az arcvonal mögötti terepre. E mellett lassú gyalogsági
„tűz volt. Délután 3 órakor heves támadásra indul az ellenség
„a Monte San Michele-től északra levő állásaink ellen, mely azonban
1
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17. hadosztályhoz tartozik.
16. honvédhegyidandárhoz tartozik.
58. hadosztályhoz (XVI. hadtest) tartozik.

„összpontosított löveg- és gépfegyvertüzünkben összeomlott. Azóta
„ aránylagos nyugalom... Bal-védelmiszakaszon az ellenség heves
„tüzérségi előkészítés után délután 1 órakor nagy erőkkel az egész
„szakaszt megtámadta, de mindenütt kemény tusában visszaveretett.
„Délután 2 és 3 óra között egy új erős támadás a Monte San
„Michele ellen a szívósan, kiváló derekassággal, vitézül küzdő
„karánsebesi 43. gyalogezred tüzében omlott össze. Az ellenség már
„gépfegyvertüzünkben a legsúlyosabb veszteségeket szenvedte. Tüzérségünk a leghathatósabban támogatta a gyalogságot a roham
„elhárításában. Tüzérroegfigyelők délután 1 órakor jelentik, hogy
„egv ellenséges gyalogezred menetel felénk a Sagrado-i hídon át,
„később még egy ezred követi ezt. A 43. gyalogezred előtt a nagy
„horpaszban nagyobb ellenséges erők gyülekeznek. Ezek lövegfüzünk által széjjelszórattak. Estefelé az egész szakaszon meglehetős nyugalom állott be. Röviden összefoglalva, az ellenség
„délután 2 órától 7-ig erős tüzérségi előkészítés után rohamait
„úgyszólván szakadatlanul folytatta a 20. honvédhadosztály ellen.
„A debreceni 3. honvédgyalogezred nagyszerűen viselte magát, e pár
„óra alatt 6 heves támadást vert vissza. A 43. ezred is a leghősie„ sebben verte egyik tömegrohamot a másik után a legvéresebben
„vissza."
„17. hadosztály. Az én dicső 39-eseim súlyos küzdelméről
„nincs további jelentésem; ott úgy látszik az ellenség mára elég
„tapasztalatokat szerzett... Jobb-védelmiszakaszon délelőtt egy
„a jobbszárny ellen irányuló ellenséges támadás visszautasíttatott.
„A 61. ezred egy százada merész vállalattal 3 olasz tisztet, 46
„legényt s egy gépfegyvert hozott be. A San Martino-i műút mentén
„egy ellenséges közeledési kísérlet hiúsíttatott meg. Az erős ellenséges lövegtűz délután 3 óráig ernyedetlenül tovább tartott.
„Ezután az ellenség a San Martino—Sdraussina-i műúttól nyugatra
„nagv erőkkel rohamra indult állásaink ellen. Egy óra hosszat
„tartó súlyos tusa után tüzérségünk nagyszerű közreműködése
„mellett és gépfegyvereink hosszantozó hatása alatt az ellenség
„óriási veszteségeket szenvedve visszaveretett. Ugyanitt később, de
„még a délutáni órákban új ellenséges erők fejlődtek harcra, a nélkül
„azonban, hogy támadást kezdtek volna. Valószínűleg a menetben
„jelzett 2 ezred. A hadosztálytartaléknak 2 százada (39./IV.) San
„Martino-hoz közelebb vonatott. Bal-védelmiszakaszon egész nap

„nehéz ellenséges lövegtüz, mely időnként nagyon heves volt. Az
„arcvonalon csatártüz. A 17. hadosztály ma 9 olasz tisztet és
„342 legényt fogott el s 6 gépfegyvert zsákmányolt."
„A 43. Landwehr-dandárnál délután csak csatártüz és mérsékelt lövegtüz volt. Négy gépfegyver gránáttelitalálat folytán
„a 3. Landwehr-ezrednél elpusztult. A jobbszárnyon délután egy
„gyengébb ellenséges támadási kísérlet hiusult meg. (Op. 1.055/36. sz.)"
„Az ellenséges tüzérség ma főképen a 20. honvéd- és 17.
„közöshadosztály ellen működött nagy hevességgel. Csak itt volt
„pergőtűz. Legnehezebb ütegeim rendszeresen ellenséges nehéz
„ütegeket küzdöttek le. A német 106-os üteg nagyon jól dolgozott
„Föltűnően élénk ellenséges légi tevékenység volt sok bombázással."
„Csapataim, siílyos veszteségeik és nagyfokú kimerültségük
„dacára, nagyon jó és emelt hangulatban vannak."
„A födözékeket és férőhelyeket, a mély kavernákat kivéve,
„úgyszólván naponta többször kell újból megcsinálni."
„Éjjel 11 órakor heves harcizajt hallok."
A XV. hadtest szakaszában Mrzli vrh A 1360-at és a Tolmein—Santa Luzia-hídfőt az olasz IV. hadtest makacsul erőszakoskodva támadta. Eredményt azonban nem ért el. Idáig a XV. hadtest a 3. Isonzo-csatában 650 halottat, 2.000 sebesültet és 160
eltüntet veszített.
A XVI. hadtestnél következők történtek: 1
Délelőtt a plavai szakaszunkat hevesen lőtte az ellenség
délután az olasz 3. hadosztály Zagora-t támadta, azonban az 1.
hegyidandárunk (18. hadosztály) visszaverte.
A görzi-hídfőt a 12. hadosztály egy részével és a 32. milizhadosztállyal megerősített VI. hadtest hevesen támadta. A 60. dandárunknál a Monte Sabotino A 609-en az ellenség állásunkba
behatolt, ellentámadással azonban kiveretett. Délelőtt a Pavia- és
Livorno-dandár megismételte a támadást, de eredménytelenül, mivel
a szomszédos 18. hadosztály tüzérségének kiváló oldalozó tüzében
rohamuk összeomlott.
A 3. Isonzo-csata válságát október 24-ikével — midőn is
tetőpontját érte el az olasz támadás — túléltük.
Összes állásainkat megtartottuk, csakis a 20. honvédhadosztálynál szorultunk a 2-ik védelmi állásba, San Martinónál kissé
hátrább.
Október 24-ig összesen 27 tiszt és 1.500 fő legénység került
fogságunkba.
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Lásd a 9. és 10. sz. mellékletként csatolt térképet.

Október 25-re virradó éjjelen a 20. honvédhadosztálynál
4 zászlóaljat, a 17. hadosztálynál 3 zászlóaljat kivontunk a harcvonalból. A 43. ezred még megmaradt a 20. honvédhadosztálynak
védelmi szakaszában.
A III. hadtestnél csupán lövegharc volt. Elszigetelt elő töréseket alárendelt erőkkel megkísérelt ugyan az ellenség a <j> 70 és
-C- 77 magaslatokra, ezeket azonban könnyűszerrel verték vissza
csapataink.
Megállapítást nyert, hogy az idáig tartalékul visszatartott
XI. és XIII. olasz hadtest egyes részei Sdraussina-nál és Sagrado-nál
harcba léptek, de zömüket az olaszok az elkeseredett harcokban végleg kimerült csapataik fölváltására használták föl. Az olasz
nehéz tüzérség tüze már korántsem volt oly heves és elviselhetetlen, mint azelőtt. Lehet, hogy ennek oka a lőszerhiány, mert
találtunk kilőtt gránátokat, melyeknek gyártási keltezése ,1915
október' volt.
Repülőink Cialla-nál egy dandárt, az Isonzo nyugati partján
kb. 20 zászlóaljat állapítottak meg táborban.
Az 5. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a Tirolból és
Karintiából útnak indított 5 és Vz zászlóalj Ranziano-ban gyülekezzék.
A tiroli csapatok (2./I. tiroli vadászzászlóalj, 2./II. országos
lövészzászlóalj, 7* 29. tartalékzászlóalj) október 25-én reggel,
a karintiai csapatok (18./JIT., 37./II., 77.TV. zászlóalj) délután érkeznek meg. Ezenkívül Boroevic rendelkezésére állott még a fölváltott 187. gyalogdandár 4 zászlóalja (30., 42., 152. és 157.
Landsturm-zászlóalj), melyek Szabó ezredes parancsnoksága alatt
Selo-nál gyülekeztek.
A hadseregfőparancsnokság értésére adta Boroevicnak, hogy
a 6. hadosztályt rendelkezésére bocsátja — de ezzel azután be kell
érnie, a 3. Isonzo-csata alatt további erősítésre nem számíthat.
Jenő főherceg pedig hangsúlyozta, hogy a Tirolból és Karintiából beérkező 5 és Va zászlóaljat kitevő erőt a 6. hadosztály
beérkezése előtt csak abban az esetben veheti igénybe, ha erre az
események kényszerítenék.
TIZEDIK NAP.

Október 25.
„Az éjszaka heves küzdelmek közepette folyt le. Az ellenség
„ma is a sötétben támadott. Ott, ahol a harc megengedte, az összef ő t t állások nagy szorgalommal, de kínos vesződséggel lehetőleg
„rendbehozattak. A 20. honvédhadosztálynál 11 órakor este széles
„arcvonalban erőteljesen támadott az ellenség, de még a kézitusa
„előtt a legsúlyosabb veszteségek érték és szuronnyal viszaveretett.

„Az északi védelmi szakaszon — a tegnapi dühöngő tusák után —
„aránylagos nyugalom következett. Födözékeink és akadályaink
„részben kijavíttattak. A másik védelmi szakaszon reggel 3 óra 55
„perckor az ellenség heves gyalogsági tüzet kezdett és 4 órakor nagy
„tömegekkel rohamra indult balszárnyunk ellen. A támadás és roham
„a mi tüzünkben teljesen összeomlott, az ellenség pánikszerűleg
„özönlött vissza állásaiba. Azóta mérsékelt gyalogsági és lövegtüz.
„A hadosztálytartalék 69./III-as zászlóalj érintetlenül áll Cotiöi-n.
„A 700 fő erejű 3. honvédgyalogezred és a nagyon lesorvadt
„4./III-as honvédzászlóalj a Vallone-ban gyülekezik. A 23-i és 24-i
„forró küzdelmekben a 3. honvédgyalogezred különösen kitüntette
„magát hősies vitézsége által, sokszoros túlerejű ellenségnek nagy
„lendülettel vitt rohamát 6-szor — mint utólag kiderült — többé v i r e a legsúlyosabb kézi tusában verte vissza."
„17. hadosztály. A jobbszakaszon az éjjel többnyire csatározásban mult el s egyes löveglövések voltak. A balszakaszon az
„este 7 óra 45 perckor visszavert támadás után éjjel 11 órakor
„újra rohamozott a -Ö- 143-as romtól keletre levő állásainkra, ahol
„támadása megint nagy veszteségek mellett összeomlott. Reggel
„4 órakor egy még sokkal hevesebb rohama még véresebben veret e t t vissza. Az arcvonal többi részén csatározás és mérsékelt lövegf ű z . A 6. Landsturm-ezred a balszárnyát nagyobb veszteségek
„nélkül fölváltotta. A 24. vadász- és egy 39-es zászlóalj a tűzvonalból kivonatott ós tartalékhelyzetbe kerültek a balszárny mögé,
„illetőleg Marcottini mellé. A 39-eseknek másik két zászlóalját
„mindeddig nem lehetett kivonni az ellenségnek erős támadásai
„miatt. A Karintiából megérkezett 39./IV. zászlóalj szintén had„osztálytartalék Marcottini-től délre. A 22. Landwehr-hadosztálynál
„éjjel több erős tüzérségi és gyalogsági tűzcsapás volt. A födözékek
„és akadályok kiépítése szépen halad. Schön tábornok a védőszakasz
„parancsnokságát véglegesen átvette. (Op. 1.056/4. sz.)"
„Eddig jelentett veszteségeink tegnap 1.198 sebesült, 27
„eltűnt. A halottak számát még nem lehetett megállapítani."
„Nálam 37 olasz tiszt és 1.143 legény adatott fogolyként át."
„Délután 2 óráig. Számtalan sebesültemet meglátogatom
„Skrbina-n és Comen-ben."
„20. honvédhadosztály. A jobbszakaszon általában véve nyugalom volt. Az ellenség a A 275-től északra a mélyedésbe gép-

„fegyvereket .akart fölállítani, de honvédjeim ezen szándékát kézigránátokkal meghiúsították. Azontúl csak ellenséges gépfegyvertüz
„volt. A hadosztály tüzérség nagy hatással tüzelt az ellenséges mozdulatokra Peteano-nál. A balszakaszon a Monte San Michelen
„időnkénti ellenséges lövegtüz. Ezen magaslattól északra gyülekező
„ellenséget tüzérségünk tüze széjjelkergette. Délelőtt 9 óra óta az
„ellenség San Martino-tól északnyugatra gyülekezett. Ezen erőknek
„előnyomulását tüzérségünk csírájában elfojtotta."
„17. hadosztály. Délelőtt csatározás és egyes ellenséges ágyúnlövések. Az összelőtt födözókek és akadályok helyreállítása
„ernyedetlenül folyik. Egy 46-os és 43-as zászlóalj — összesen
„400 fő — szakasztartalék. Két 39-es század hadosztálytartalék."
„A 22. Landwehr-liadosztálynál aránylagos nyugalom. Az ellenséges tüzérség lassan tüzel. A födözékeken dolgoznak."
„Mindnyájan különböző megfigyelések folytán azon benyomást
„nyertük, hogy az olasz támadás kimerülőfélben van, minthogy
„minden értesülésünk s a foglyok vallomása szerint az ellenségnél
„,az emberanyag' oly nagy mértékben használódott el, hogy kötel é k e i rendezése előtt nagyobb vállalkozásaival nem kell számolnunk."
„Azon szükséges elővigyázat mellett, mellyel ilyen, az összes
„foglyok által vallott, hírekkel szemben viseltetem; a hadosztályoknak megparancsoltam, hogy ellenállási vonaluknak biztosítását
„újból szervezzék és mindenekelőtt mélyen tagozódjanak, tartalék o k a t vonjanak ki, rendezzék kötelékeiket és ott, ahol menet„ alakzatok még vannak, ezeket az ellenséges tüzhatáson kívül
„sorolják be, a küzdelmi állásoknak azonnali rendbehozatalát szorgalmazzák, az akadályokat csinálják meg, szintúgy a férőhelyeket,
„közlekedési vonalakat, futóárkokat, a kavernák abbamaradt épít é s é t kezdjék azonnal újból meg stb. stb."
„Ugyanezen értelemben értesítettem a hadseregparancsnok„ ságot és főképen kiemeltem annak okait, hogy miért voltak az
„utóbbi hetekben oly nagy veszteségeink — eddig több mint
„15.000 embert vesztettem ebben a csatában 32.000-ből, mely
„utóbbi számban már a pótlások is be vannak számítva. Itt főkép
„a tüzérségi előkészítés és a gyalogsági támadások első része volt
„a legészrevehetőbb, míg a többi vállalkozás, illetőleg tevékenység,
„számos részlettámadásra bomlott föl és hogy ezek az ellenséges

„gyalogság nagy közelsége mellett igen kellemetlen meglepetés e k r e ne vezessenek, sajnos, kénytelenek voltunk a tüzérségi előkészítés alatt is lövészárkainkat félig-meddig megszállva tartani.
„Mert ennél is még sokkal veszteségesebbnek bizonyultak a szívósan ellenálló olaszok ellen végrehajtott ellentámadások. A csap a t o k létszámának emelése céljából engedélyt kértem a hadsereg„ parancsnokságtól, hogy a XV. menetzászlóaljakat besorozhassam
„a 20. honvéd-, a 17. közös- és a 22. Landwehr-hadosztályoknál.
„A csak röviddel ezelőtt megérkezett 106. Landsturm-hadosztályhoz
„tartozó menetalakzatok a karszti harcokban még teljesen idegenek
„és járatlanok lévén és a lőkiképzésben nagyon kevéssé kielégítők,
„azoknak besorolását 14 nap előtt minden tekintetben csak hátrányosnak tartanám. (Op. 1.056/13., 20. sz.)"
„Délután 4 órakor vettem a hadseregparancsnokságnak táviratát, hogy megbízható hírek szerint a támadás folytatása várható
„és a menetalakzatok besorolása engedélyeztetik. (Op. 1056/26. sz.)
„Azonnal megtettem errevonatkozó intézkedéseimet és utasítottam
„az ezredeket, hogy 27-ikéig beérkező menetalakzatokat adandó
„alkalommal fokozatosan sorolják be. A XVI. menetalakzatok„nak idehozatalára a november 20-iki terminus előtt nem számíthatnak."
„Események este 7 óráig: A 20. honvédhadosztálynál délután
„2 órától az ellenséges nehéz tüzérség az egész arcvonalra, de
„főkép a vasútmenti állásainkra Peteano-nál tüzelt, veszteségeink
„meglehetősen nagyok. Az arcvonal előtt állandó ellenséges mozdulatok állapíttattak meg. Nagy a nyugtalanság odatúl. A nehéz
„tüz délulán 5 óra 45 perckor megszűnt. Födözékeink megint
„nagyon szenvedtek. Balszakasz: Egész délután megfigyelték, hogy
„az ellenség a sagradói hídon óvatosan, de állandóan erőket tol át
„a keleti Isonzo-partra s ezek állásaink előtt gyülekeznek. Délután
„4 órakor az ellenséges tüzérség újból elkezdi erősen lőni az egész
„védelmiszakaszt, a tüz 6 óra felé megint ellanyhul. Saját tüzérség
„a gyülekező ellenségre tüzel. Délután 6 óráig sehol sem támadott
„az ellenség."
„A 17. hadosztálynál aránylagos nyugalom, a hadosztálytüzérség
„jó eredménnyel tüzelt a 20. honvédhadosztály előtt gyülekező
„ellenségre és ellenséges gépfegyver- s aknavetőállásokat rombolt
„le a -C- 197-től délre."

„Szándék ma éjjel a XV. menetalakzatokat besorolni a
„39. gyalogezrednél és a 17. hadosztálynál levő 43-as zászlóaljnál."
„Az alparancsnokok becslése szerint egyedül a 61. ezred
„előtt legalább 3.000 olasz hulla hever."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál változatlan a helyzet. Délután
„5 óra felé ellenséges lövegek tűzcsapása, főkép a jobbszakasz
„mögötti terepre. A balszakaszon időközénként ellenséges lövegtüz
„különben aránylagos nyugalom. Saját tüzérség az ellenséges mozdulatokra tüzel az arcvonal közepe előtt és eredményesen hatott
„a 17. hadosztály előtt tömörülő ellenségre."
„Az ellenséges tüzérség tevékenysége a mai nap folyamán
„feltűnően gyenge volt. Saját tüzérségem több ellenséges üteget
„hallgattatott el. A repülőtevékenység is az erős borulat miatt
„csekély volt."
„Este azt a benyomást nyerem, hogy az ellenség új erőket
„hoz, hogy tökéletesen összecsépelt, megtört csapatait fölváltsa."
„A XVI. hadtestnél erős harcizajt hallok. A III-nálcsend van."
„Nagyon aggaszt az a borzasztó körülmény, hogy vitéz csa„pataim már alig képesek enni, mert a hullák förtelmes bűze akkora,
„hogy lélegzeni is alig lehetséges. Vattát és mentolcseppeket oszthatok ki, hogy kissé üdíthessék magukat és orruk elé köthessék
„azt. A hullák oszlásnak indultak és az állandósult délnyugati
„széllel olyannyira telítik bűzükkel a levegőt, hogy szegény csapataim még ezen tekintetben is a legrettenetesebb próbára fenteinek. Minthogy a kézifecskendőkkel a lövészárokból csak a
„legközelebb fekvő halottakat lehet oltottmésszel befröcskölni, nem
„tudom e súlyos bajt alaposan leküzdeni, orvosolni. Ezért a csa„patok gyakori fölváltása föltétlenül szükséges, ha nem akarjuk,
„hogy embereink mind megbetegedjenek. A legtöbb oly undort
„érez és hányási inger fogja el, hogy képtelenek bármi keveset
„is magukhoz venni. Ha még azt is meggondoljuk, hogy a becsapódó gránátok a hullákat széjjeltépik, összemorzsolják és a
„bullalét és cafatokat az élők arcába, szemeibe, szájába vágják,
„vagy fröccsentik s ruháikat teleitatják, akkor félig-meddig elképzelhetjük, hogy mit kell odafönt a Doberdo-n — ,11 paese
„della morte', ahogy az olaszok nevezik — elviselniök, elszenved„niök szegény vitézeimnek, kik amúgyis emberfölötti kínoknak
„vaunak kitéve."

„Tegnap egy kisebb osztaggal találkoztam, mely az állásból
„jött le, a légáramlat felém fujt és már 200 lépés távolból éreztem
„az utálatos hullaszagot, melyet ruháikban hordanak magukkal.
„Bizony itt a legnehezebbet kell elviselni s áhítatteli bámulattal
„gondolok azokra, akik odafönt oly kimondhatatlanul sokat tűrnek
„és szenvednek."
A Krn alpesi területében, a XV. hadtestnél az ellenség
egymásután háromszor, mindannyiszor 2—3 zászlóaljjal (reggel
3 és 8, délután 4 órakor) támadta meg a A 2163-as magaslati
állásunkat.
3. hegyidandárunk (50. hadosztály) minden támadást visszavert. Mrzli vrh A 1360, Vodil vrh'<> 1044 és a Tolmein—Santa
Luzia-hídfő előtt délelőtt nyugalom volt.
Délután a hídfőt ismét nagy hevességgel bombázta az ellenség.
Este egy olasz ezred Yodil vrh
1044-en állásunkba betört;
de 14. hegyidandárunk (50. hadosztály) tartaléka kiverte onnét.
A XVI. hadtestnél a görzi-hídfőt az ellenséges nehéz tüzérség éjjel és délelőtt igen erősen bombázta. A tüzérségi előkészítés
után este 8—10 zászlóalj a Podgora A 240-et megtámadta. A támadást 58. hadosztályunk könnyedén visszaverte.
A Doberdo-fennsíkon szívós kitartásunk eredménye a mai
napon kezdett mutatkozni. Az ellenség tömegekkel már nem támadott; fölényes tüzérsége csak egyes tüzrohamokat intézett állásunkra. Bombázás már nem volt. A támadó olasz hadtestek rettenetes vérveszteséget szenvedtek.
Az olaszok tevékenysége csak arra szorítkozott, hogy első
vonalaikban elszenvedett veszteségeiket pótolják. Hatástalan csatártüz, semmi egyéb.
Ma kimondottan pihenő nap volt, melyre megpróbáltatást
szenvedett csapatainknak oly nagy szükségük van. Saját tüzérségünk
annál hevesebben lőtte a hallgató ellenséges nehéz tüzérséget.
A 17. hadosztály a szélcsendet arra használta föl, hogy tartalékot gyűjtsön. A 16. honvédhegyidandár összekeveredett harcászati kötelékeit rendezte. A 43. ezred visszakerült a 17. hadosztályhoz.
A 20. honvéd-, a 17. közös- és a 106. Landsturm-hadosztály
menetalakulatait beolvasztotta csapataiba.
A szomszédos III. hadtestnél is teljes nyugalom volt; csupán
ágyúharc és hatástalan csatártűz . . .
Megfigyeltük, hogy a szembenfekvő ellenséges hadosztályok
is arra használták a mai napot, hogy elhasznált csapataikat frissekkel fölváltsák.

A délnyugati liadseregarcvonalon beérkező 6. hadosztály
Schönpass—Cernizza terében gyülekezik.
Hadseregtartalék: A kombinált dandár (Tirol ós Karintiából
jött 5 és 'A zászlóalj) Ranziano-nál és a 187. gyalogdandár Selo nál.
TIZENEGYEDIK NAP.

Október 26.
„Vége volna a csatának? . . Vagy talán csak kifújja magát
„azolasz? . . . Majd meglássuk holnap. Állítólag még erős érintetlen
„tartalékai vannak . . . Azon csapatai, melyek harcban állottak, teljesen össze vannak törve és rendkívül nagy veszteségeket szenvedtek."
„Események reggel 6 óráig. A 20. honvédhadosztálynál éjjel
„aránylagos nyugalom. A jobbszakaszon a 17-es honvédeket két
„zászlóalj 3-as honvéd váltotta föl. Az egész arcvonalon csatározás.
„Az elpusztított akadályok és állások helyreigazítása nagy szorgalommal folyik. Hadosztálytartalék a 69./III. és egy 3-as honvédzászlóalj Cotiéi-nél, a 17. honvédgyalogezred és a 4./IlI-as honvéd„zászlóaljnak maradványai a Vallone-ban vannak."
„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon a sötétség beállta után
„az ellenség élénk tevékenységet fejtett ki. Kézigránátharcokon és
„élénk csatározáson kívül az éjjel nem fordult elő semmi fontosabb.
„Ezidőszerint a jobbszárnyon tűzharc, mely minderősebbé fejlődik.
„A balszakaszon éjjel csak csatártűz volt. Az I-ső és III-ik 39-es
„zászlóaljak a teljesen ép 39./IV. zászlóalj által fölváltattak. A hadosztálytartalék 3 harminckilences zászlóaljból áll Marcottini környékén. A 22. Landvvehr-hadosztálynál az éjjel, gyenge csatárbűztől eltekintve, csendes volt és csak időközönként voltak kézi„gránátharcok. 3 olasz tiszt és 210 legény esett fogságunkba."
„Heves bóra vihar fúj ós jéghidegen zuhog az eső. Én Big„lia-ra megyek automobilon a 20. honvédhadosztály egészségügyi
„intézetét és a kórházakat Ranziano-ban meglátogatni. Minden tele
„sebesültekkel, nagyonis kevés a hely."
„Ranziano-ban találkozom Wurm táborszernaggyal, aki azt
„mondja nekem, hogy őnála és a XV. hadtestnél Tolmein-ban súlyos
„küzdelmek vannak. Meleg szívélyességgel búcsúzunk. ,Isten segítségével továbbra is menni fog!' Midőn Ranziano-ból kiérek, nagy
„sátortábort látok s néhány jóképű baka áll az út mellett s midőn
„meglátnak, sapkáikat lekapva felém integetnek: ,Éljen József

„apánk! 1 ... Megállítom automobilomat és kiszállok és hozzájuk
„sietek. Ez az én derék vitéz 37./II-es zászlóaljam kiváló parancsnokával Vásáry Gézával, kik parancsnokságom alatt oly sok nehéz
„küzdelemben ragyogó hősiességgel állották meg helyüket s kiket
„Karintiában hagytam volt vissza. A viszontlátás viharos örömriadalt
„vált ki. Tiszt nincs közöttük, csak a legénység. Mind fölugranak
„és sátraikból kisietnek, a legtöbb derék ismerős arc, kárpáti és
„karintiai vitézeimet melegen üdvözlöm . . . De a kötelesség hív és
„rövid tartózkodás után tovább kell sietnem. A bóravihar üvölt
„és a sátrakat rángatja, mintha vasököllel verné a vásznat. Kostan„jevica-n találom a jelentéseket."
„Események délután 2 óráig. A 20. honvédhadosztálynál a jobb„ szakasz egész délelőtt nehéz ellenséges lövegek tüze alatt volt.
„Egy gépfegyverünk telitalálat folytán elpusztult. A gépfegyverOsztag és két századparancsnok súlyosan megsebesültek. A bal„szakaszon aránylagos nyugalom."
„A 17. hadosztálynál csatártüz."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál időközönként lövegtüz az
„arcvonal egyes részeire, különben csatártüz. Az elpusztított födö„zékek és akadályok helyreállítása sietve szorgalmaztatik."
„Este 7 óráig, a 20. honvédhadosztály jobbszakaszát az ellenséges nehéz ütegek állandóan tovább lövik. Egy előretolt főörs„század a A 275-től északnyugatra a parton, délután 2 óra 50
„perckor nagy erejű ellenség által megtámadtatva súlyos veszteségeket szenvedett. A hadosztályparancsnokság az előőrsök megerősítésétől eltekintett és a sötétség beállta után bevonta ezt a
„századot. Én épenséggel nem értek egyet ezen apránkénti visszahúzódással, azaz az előőrsöknek bevonásával, melyek jelentős
„védelmére vannak a főállásnak és ezt ruganyossá teszik s az ellen„seges lövegtüzet természetesen széjjelebbvonva gyérítik. A bal„szakaszon a nehéz és legnehezebb öblű ellenséges tüzérség délután
„4 óráig lőtte a Monte San Michele-t. San Martino del Carsoval
„szemben mérsékelt lövegtüz, különben a helyzet nem változott."
„A 17. hadosztálynál csak a jobbalszakaszban van csatártüz
„és kézigránátdobálás, különben nyugalom. A hadosztálytüzérség
„az ellenséges mozgásokat lőtte a balszakasz előtt."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál a jobbszárnyszakaszon mérsékelt gyalogsági tűz, a közép ellen nehéz ellenséges lövegtüz és

„aknavetőtiiz. A balszárnyszakaszon mérsékelt tüzérségi tevékenység.
„A hadosztály tüzérség ellenséges ütegekkel áll küzdelemben és
„több ilyet elhallgattatott."
„Igazán élénk lövegtüz csakis a 20. honvédhadosztály ellen
„volt. Az én tüzérségem a szomszéd hadtest súlyos küzdelmét
„nagyon hathatósan támogatta. Egy mozsaram egy legnehezebb
„ellenséges üteget Spessa-tól északra — Cormos-nál — elhallgathatott. Hajóágyúim a Mossa-tól nyugatra levő ellenséges üteggel
„állottak harcban. Cormons megrakott vonataival a mi gránátjaink
„által lángbaboríttatott. Sok ellenséges üteggel állottunk küzdelemben
„s ezek így leköttettek. Tüzérmegfigyelőink Spessa-kastélyban ma„gasabb ellenséges parancsnokságot állapítottak meg, vagy lőszerraktárt, mert oda állandóan sok motorkocsi jár be."
„Hogy a nálam beállott harcszünetet kihasználjam, a nekem
„alárendelt erőknek az újabb ellenállásra való alapos megszervezésére délben — a tegnap kiadott intézkedéssel (Op. 1.056/26 sz.)
„összefüggően — Op. 1.057/9. szám alatt következő parancsot
„adtam ki:"
„1. A 20. honvédhadosztály addig, míg a honvédezredek
fokozatos kiegészítése vógrehajttatik, a 69./III. zászlóaljat beállítja
a tüzvonalba és amennyire csak lehet, mélyen tagozódva csoportosul három dandárával (89. és 81. honvédgyalog- és 16. honvédhegyidandár) egymás mellett. Ezután a 69./III. zászlóaljat jobbszárnya
mögé állítja készenlétbe, hogy a XYI. hadtestnek alkalomadtán
visszaadassék. A 43. gyalogezredet pedig a Segeti-i táborba helyezi.
2. A 17. hadosztálynak azért, hogy könnyebbé tétessék csapatainak rendbeszedése és kiegészítése, a Segeti-n levő Landsturmezredek egyike — a 106. Landsturm-hadosztály parancsnoksága
határozza meg, hogy melyik — a dandárparancsnokságával együtt
alárendeltetik. A hadosztály, amint lehetséges, átadja a nála levő
magyar kir. 29. népfölkelőezred II. zászlóalját a 20. honvédhadosztálynak és csapatainak teljes beállítása után olyan csoportosítást vesz föl, hogy a hadosztály fele az arcvonalon álljon, egy
negyedrésze Devetaki környékén és Marcottini-nél, egy negyedrésze
pedig Segeti-n táborozzék. A Landsturm-dandár a hadosztály saját
csapatainak kiegészítése után megint Segtti-n helyezendő el.
3. Törekedni kell az átcsoportosítást a hó végéig tökéletesen
befejezni.
4. A 17. hadosztály és a 20. honvédhadosztály szárnyainak
találkozási pontja San Martino északnyugati sarka, úgyhogy a
templom magaslata teljesen a 20. honvédhadosztályhoz tartozik.
Ezt különösen erős erőddé kell alakítani.

5. A Segeti-i táborban levő csapatok az én védőszakaszom
tartalékát képezik. Kletter altábornagy 1 parancsnoksága alatt és
kizárólag az én rendelkezésemre állanak. Megfelelő pihenés után
a tábor építése megint munkába veendő.
6. A 28-ika után, a tűzvonalban álló csapatoknak szükségessé váló fölváltására a 22. Landwehr-hadosztálynak a 25. Landsturm-ezredet bocsájtom rendelkezésre. Ezen ezrednek beállítása
utáu Schön tábornok körülbelül ugyanolyan erőt állít Landwehresapataiból hadtesttartaléknak Mikoli-ra.
7. A hadosztályok törekedjenek egyes ágyúsüteget a Vallonévölgytől keletre fekvő fennsíkon állásba hozni, hogy hajlott röppályát érjenek el, miáltal a védelmi állásunk előtt be nem látható,
födött térben közvetlen közelségben fekvő ellenséges gyalogságot tüz
alá vehetik, saját csapataink veszélyeztetése nélkül.
8. Újból kötelességévé teszem a parancsnokoknak, hogy takarékoskodjanak a lőszerrel. Különösen kerülni kell a hosszantartó,
lassú tüzérségi tüzelést. Ha alkalmas célok mutatkoznak, ezekre
heves, rövid tűzcsapást kell mérni, mely után a tüzelést rögtön
be kell szüntetni.
A gyalogságnál megakadályozandó a hatástalan, célzás nélküli
éjjeli lövöldözés, mely éjjelenként csak azért kezd állandósulni,
hogy az ellenség tüzét csapataink viszonozzák.
9. A hadosztályok naponta jelentsék létszámviszonyaikat, napi
veszteségeiket.
10. Mindennemű hadianyag (fegyver, lőszer, felszerelési tárgy
stb.) az arcvonal előtti és mögötti területen szorgyalmasan gyűjtendő."
A XV. hadtest északi szárnya ellen a Krn A 2245 sziklás
havasain újból sikertelenül kísérleteztek az olaszok. Drótakadályainknál a támadás füzünkben összeomlott. Mrzli és Vodil vrh-i
hegyeken az álló tűzharc estig tartott.
Reggel 5 órakor a Tolmein—Santa Luzia hídfőt Kozarsce
irányában 5—8 olasz zászlóalj megtámadta. A támadást 8. hegyidandárunk (1. hadosztály) visszaverte. Ez alkalommal 8. hegyidandárunk 4 olasz tisztet és 220 fő legénységet fogott el.
A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság Pola-ból a
26. Landsturm-ezredet Boroevic rendelkezésére bocsátotta. A hadseregparancsnokság az erősbítést a XV. hadtestnek szánta azzal
az utasítással, hogy az ezredet az ellenséges támadásnak kevésbbé
kitett helyen tolja be a védelmi állásba; a kivont erőből pedig
képezzen magának tartalékot.
A XVI. hadtestnél Zagora-nál az ellenség egy gyenge előtörést csinált. Lehallgatott telefonbeszélgetésből az 1. hegyidandár
megtudta, hogy plavai alszakaszunk ellen az ellenség nagyobb
támadást készít elő.
1

A 106. Landsturin-hadosztály parancsnoka.

Nehéz ellenséges tüzérség hevesen bombázta Plava szakaszát.
A tüzelés hevessége elérte a pergőtűz jellegét.
Este tényleg Globna-nál az Isonzo-völgyéből megindult a támadás az 1. hegyidandár északi szárnya ellen. Az olaszok több
helyen betörtek állásunkba; az elkeseredett harc október 27-én
délig tartott, mikorra sikerült az ellenséget kézitusával mindenütt
árkainkból kiverni.
A XVI. hadtestnél a görzi-hídfő északi és déli szárnyát
újból megtámadta az ellenség. Az 5. hegyi dandár éjfélkor Podgora
A 240-re irányuló támadást visszaverte és a vasúttól északra fekvő
árkainkba betört ellenséget onnét kiverte. A Monte Sabotino
A 609 előtt az olaszok kiindulási helyzetükbe visszahúzódtak.
A III. hadtestnél említést érdemlő esemény nem volt.
Az 5. hadsereg megerősítésére Pola-ból két 15 cm-es ágyúsüteg
és két 15 cm-es mozsár érkezett. A VII. és XVI. hadtest kapta
az ágyúsütegeket, a III. és XV. hadtest a mozsárütegeket.
Nagyon szomorú a veszteségeknek statisztikája október
18-tól 26-ig:
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XVI.
VII.
III.

Hadtest

XI.

Halott E l t ű n t

I.

704

184

II.

447

152

Megse-

összesen

halott és
besült
eltűnt

sebesült

Az 5. hadsereg
összvesztesége

2.382
1.697

III. a.

6.248

9.610

III. b.

862 | —
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Az alábbi statisztika föltünteti a hadifogságba került olaszok
létszámát:
Védelmi szakasz
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8
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II.
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VII.
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H
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Október 27.
„Időközönként nagyon élénk tüzérségi és gyalogsági tüzet
hallok egész éjjel. Napközt megfigyelem az ellenséges nehéz

„lövegtüzet, mely egész arcvonalamat éri és néha nagyon jelentős
„intenzívitásra dagad."
„Jelentés reggel 6 óráig: A 20. honvédhadosztálynál, csatárf ű z t ő l és kézigránátharcoktól eltekintve, meglehetős nyugalom,
„csak a vasút mentén kísérelte meg az ellenség a mi munkálat a i n k a t puska-, gépfegyvertüzzel és egyes ágyúlövésekkel megzavarni."
„A 17. hadosztálynál éjjel időközönként tűzharc és egyes
„helyeken meglehetősen erős lövegtűz. A kötelékek rendezése
„folyik. A jobbszakaszon a 46. gyalogezred, mellette a 61. ezred;
„a balszakaszon a 39. IV. és a 43. II. zászlóalj és a 6. Landsturm„gyalogezred áll. Szakasztartalék a 29./II. magyar népfölkelő
„zászlóalj és a 24-es vadászok. Hadosztály tartalék három 39-es
„zászlóalj."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál az éjjel folyamán mérsékelt
„csatártüz és időközönként lövegtűz. A jobbközép zászlóalj előtt
„az ellenség homokzsákok mögött állásunk felé előrébb tolja magát.
„60 olaszt elfogtak."
„Jeges bóra vihar és eső. Segeti-re lovagolok, ahol több mint
„600 vitézemet ékítem föl s mindnyájan bőrig ázunk."
„Az egyes alszakaszparancsnokok pontos kikérdezése után
„alacsonyan számítva a mi állásunk előtt ezen csatában elesett
„olaszok száma legalább 35.000. Ma a bűzt nem érezni, mert
„a bóra az olaszok felé fújja A 106. Landsturm-hadosztálynak
„vagy 300 eltűnt embere most egyszerre előbújik, csak meglógtak
„a pergőtüzek alatt."
„Az elfogott olasz tisztek azt állítják, hogy Olaszország
„bennünket meg fog verni, le fog győzni... Az én nézetem az,
„hogyha a háborút elveszítjük, az csakis kimerülés okozta összeo m l á s lesz, de sohasem fogják dicső csapatainkat megverni...
„Az olasz legénység ellenben azt mondja, hogy minden el van
„veszve, az olasz hadsereg össze van zúzva..."
„Délután 2 óráig. A 20. honvédhadosztály jobbszakaszán az
„ellenséges nehéz lövegtüz állandó. Főképen tartalékainkat keresi.
„Az Isonzo és Monte San Michele között egy erősebb ellenséges
„támadás délelőtt 11 óra 15 perckor gyalogságunk és tüzérségünk
„tüzében összeomlott Azóta Peteano-nál és az erdőben attól északra
„ellenséges csapattömörülések figyeltettek meg. A támadás kivédése
József főherceg: A világháború. II.
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„ óta az egész arcvonalon csatározás. Balszakasz : A Monte San
„Michele-n meglehetős nyugalom. San Martino-tól nyugatra eső
„állásaink ellen az ellenséges nehéz tüzérség délelőtt 10 óra
„30 perckor meglehetősen élénk tüzet kezdett, mely azonban
„délután 1 órától kezdve ellanyhult. Ezidőszerint csatártűz. (Op.
„1.058/20. sz.)"
„A 17. hadosztálynál a San Martino-tól délre és keletre eső
„terület, úgymint az arcvonal közepe nehéz ellenséges lövegtüz
„alatt áll. A megfigyelő jelenti, hogy az ellenség a Monte San
„Michele-nek délnyugati lejtőjén számos hullát temet el és régi
„fodözékeinek helyreállításán dolgozik. Különben mindenütt csak
„csatártűz és mérsékelt lövegtüz. (Op. 1.058/33. sz.)"
„Este 7 óráig a 20. honvédhadosztálynál az ellenséges löveg„tüz a jobbszakaszon, főképen állásaink ellen Peteano-tól keletre
„állandóan tart. Az egész arcvonalon gyenge nehéz ellenséges
„lövegtüz. A szakaszon aránylagos nyugalom volt. A szakasztüzérség
„ellenséges oszlopokra tüzelt Sdraussina és Peteano között."
„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon az ellenséges nehéz
„tüzérség állásainkra lőtt San Martino-tól nyugatra. Az arcvonal
„többi részén gyenge ellenséges lövegtüz."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál a helyzet változatlan. Saját
„tüzérség az ellenséget arcvonalunk közepe előtt elkergette állásaiból.
„Azon célból, hogy a hadosztály később a 6. Landsturm-gyalog„ezreddel szomszédos 17. hadosztályhoz csatlakozó arcvonalrészt
„fölválthassa, a 25. Landsturm-ezred ma éjjel a tartalékhelyre
„egészen a -Ó- 111-től keletre vonatik előre. A 31. és 32. Land„sturm-ezredekből összevont ezred hadosztály tartalék Mikoli környékén."
„Erősebb löveghatás az ellenség részéről ma is, főképen a
„Wippach torkolata és a Sdraussina—San Martino-i műút között
„volt. Nehéz tüzérségem több ellenséges legnehezebb löveget
„leküzdött és elhallgattatott."
„Az olaszok a görzi-hídfőt továbbra is nehéz tüzük alatt
„tartják, gyalogságuk tevékenysége ma a hadsereg többi szakaszán
„is nagyon csekély volt."
„Schön tábornok a déli hadosztály (22. Landwehr) szakaszának
„pai-ancsnoka személyes szemrevételezés után ma egy ,Berichtl-et
„terjesztett föl, melyben jelenti a szakasznak e hó 24-én történt,

„átvételét és annak helyzetét a terepben, ,hosszabb időre tarthatatlannak tartja. A benyomott részeken egyelőre semminemű födözék
„nincsen, úgyhogy a fölváltó századok ezen helyeken egyszerűen
„a legközelebbi dolinákba vetették magukat és onnét éjjelenként
„nagy veszteségeket szenvedve szorgalmasan dolgozva kell nekik
„spanyol lovasokból, homokzsákokból, deszkákból, páncélpajzsokból
„stb. egy védelemre legalább némileg használható állást építeniök.
„(Op. 1.058/35. sz) De amennyire sajnálatos is ezen tény magában„véve, mégis csak a mult napok hullámzó, ingadozó elkeseredett
„harcainak váltakozó helyi jelenségei közé tartozik és én a 106.
„Landsturm-hadosztály derék csapatainak aligha tehetek súlyosabb
„szemrehányást, mert hiszen óriási veszteségeik és teljes kimerülts é g ü k dacára mindent megtettek, hogy állásaikat tartsák és csak
„elgyengültségüknél fogva voltak képtelenek a sokhelyütt betört
„ellenséget állásaikból kiverni. A terepveszteség nem nagy, de
„a körülmények az itteni szörnyen nehéz sziklatalajban, azt hozzák
„magukkal, hogy minden — még oly csekély — helyi változásnál,
„a már többször megemlített éjjeli állásépítési munka mindannyis z o r újból kezdődik. Schön tábornoknak jelentett szándékával, hogy
„szakaszának jobbrészén a Monte dei sei Busi-tól északra kissé
„benyomott arcvonalát az ellenség elkergetése által kiegyenlíteni
„akarja, magától értetődőleg teljesen egyetértek és ezen vállalkozására az összes számításba vehető ütegek támogatását rendelem
„el. Schön tábornoknak azon jelentését pedig, mely a déli had„osztályszakasz hátrányos védelmi állapotát vázolja, mely az ,aránylagos nyugalom dacára' a három első napon már 10 tiszt és
„603 legény elestét vagy sebesülését mutatja föl a 43. Landwehr„ gyalogdandárnál, a hadseregparancsnokságnak küldtem el tudomás„vétel végett. Ezen az itteni viszonyokat szigorú tárgyilagossággal
„ecsetelő jelentést előterjesztve, fölhasználtam az alkalmat arra, hogy
„a hadseregfőparancsnokságnak csak röviddel ezelőtt az összes
„magasabb vezetőkhöz intézett fölhívására — a hadsereg-parancsnokságnak a Karszt-fennsík harciviszonyainak minden elképzelhetőt
„fölülmúló nehézségeit újból a legbehatóbban vázoljam és csapat a i m állapotát is jelentsem. Ezen jelentésemet, mert a helyzetet
„jellemzi, itt lefordítom:"
„A Redipuglia—Polazzo-tó] keletre eső még féligmeddig
„kedvező védelmi vonal július utolsó és augusztus első napjaiban

„elesett, ekkor a 14. hegyidandárnak teljesen összezúzott részeit a
„tiroli 4. császárvadászoknak és az I. országos lövészezrednek
„kellett megtámasztania, a nélkül azonban, hogy a várt teljes sikert
„elérték volna. Az arcvonal eltolódásáról csak sokkal később lehef e t t egészen világos képet alkotni, főképen a repülők által fölvett
„fényképek útján. Ennek oka az, hogy nappal az ellenségnek
„gyilkos tüze miatt, a helyszíni alapos tájékozódás majdnem
„teljesen kizárt dolog volt. A 17. hadosztálynál is nagyrészt újból
„kellett — akkor — az arcvonalat az ellenségtől felénk lejtő
„parton megalkotni. Az állandó parancsnokolási viszonyok és
„ugyanazon csapatoknak ugyanazon helyen való alkalmazása, végül
„pedig ugyanazoknak a műszaki századoknak egy helyben való
„állandósítása folytán sikerült sok mindent megteremteni. Az utóbbi
„napok küzdelmeiben elpusztult harcvonalunk állásai legnagyobbrészt, védelmet nyújtó építményeink, férőhelyeink "és a Vallone-tól
„közvetlenül nyugatra kezdődő kőfalak által védett, kimélyített
„közlekedési vonalaink nagyrészt majdnem egészen újból helvre„állíttattak; úgyhogy még nappal is van — bár korlátolt — moz„gási lehetőség az ellenség által uralt és állandóan gyalogsági
„tüze alatt tartott állásainkban és mögöttük is. Ezzel szemben a
„Polazzo alszakaszon a parancsnokok, megszállócsapatok, műszaki
„századok állandóan változtak. A 61., 59., 22., 106. s most megint
„a 22. hadosztályok egymásután alkalmaztattak itt. Minden csapatnak
„napokra és éjjelekre van szüksége, hogy tájékozódhasson, minden
„parancsnoknak legalább egy hétre van szüksége, míg ő a helyzetet, viszonyokat uralja és áttekinteni képes. Minden parancsnok
„Winkler altábornagytól kezelve ékes szavakkal biztosított engem,
„hogy az árkok kiemelése fokozatosan halad előre s a födött utak
„kiépítése jól halad. Egy tevékeny, maradandó parancsnoknak a
„kezében bizonyosan itt is sok mindent lehet teremteni. Ehhez
„azonban kell, hogy a 22. Landwehr-hadosztály legalább is 5 zászlóaljjal megerősíttessék, melyek ott az első vonalban álló zászlónaljaknak rendes fölváltást tennének lehetővé. A munkálatoknak
„tetterős folytatásával itt is minden bizonnyal nagyon csökkenth e t ő k lesznek a veszteségek, ha számos részletparancsaimat pon„tosan be fogják tartani. A 17. hadosztálynál példának okáért a
„szekrényszerü födözékek mögött egy úgynevezett ,rendőrárok,
„van végig építve a szakasz- és századparancsnokok részére. Föld

„használata a homokzsákokban rossz, kisebb kövekkel kell azokat
„megtölteni. Igaz, hogy a sokat használt, alkalmazott rosszminő„ségü zsákszövet ezen igénybevételt nem bírja ki. A Schön tábornok
„által az első és második vonal közt vont párhuzam az ő körletére
„vonatkozólag nagyon az elsőnek hátrányára nyilatkozik. Ennek
„föladása azonban az ellenség kezére juttatná, jobbról a 17. hadosztálynak, balról a 28. hadosztálynak jól kiépített ellenállóképes„ségű szomszédos első állását minden födözéki- és akadályanyaggal,
„kavernákkal stb. együtt; a Monte San Michele-t még jobban
„elszigetelné s a tüzvonalat az utolsó lehetséges, előkészített állásba
„juttatná, melyből túlerős ellenséges támadásnál esetleg a Valloné
„mögé volna kénytelen húzódni. Én ennélfogva nem csatlakozhatom
„azon gondolathoz, hogy az első vonalat önkéntesen föladjuk,
„addig ameddig meg van annak lehetősége, hogy a szükséges
„tartalékokat kivonjuk és a küzdő csapatokat rendesen fölváltsuk.
„A 20. honvédhadosztálynál a menetalakzatok besorolása után az
„állandó veszteségek miatt a 69./III. zászlóalj visszaszolgáltatása
„után csakis akkor lehetséges erőinkkel kijönni, ha a 16. honvéd„hegyidandár is meghagyatik; kell, hogy egy erős tartalék álljon
„készen a Monte San Michele mögött. A 20. honvédhadosztály
„5.500 fő erejével ezen célra gyenge volna. A 17. hadosztály
„kölcsönképen idevont XV. menetalakzatok besorolása után megint
„a szükséges erők fölött fog rendelkezni. A 22. Landwehr„ hadosztálynál 4—5 erős zászlóaljnak hozatala föltétlenül szükséges. Az eddig gyakorolt kisegítés a 106. Landsturm-hadosztály
„részeivel nem állandósítható. Ennek utoljára bevont legénysége
„olyan rosszul van kiképezve, hogy nem lehet azt egyszerűen besorozni, annál is inkább, minthogy a nagy veszteségek — mint
„azt már ismételten jelentettem — az amúgy sem elegendő számú
„tisztilétszámot még jelentősen csökkentették. Bebizonyult vitézsége
„dacára harciértéke egy időre egy közepes ezred harciértékére van
„leszállítva. Hátravitele és retablirozása — tüzérségét kivéve —
„ennélfogva sürgősen ajánlatos."
„A jelenlegi helyzet által fölgyülemlett magasabb parancsnokságok itt a fennsíkon a csapatok szolgálatának sima lebonyolítására nem épen előnyösek. Másrészt a 17. és 20. hadosztályok
„nemcsak a júliusi és októberi csatákban a túlhatalmas ellenséges
„lövegtűz folytán szenvedtek nagy veszteségeket; hanem a közbeeső

„időkben is összehasonlíthatatlanul többet vétettek igénybe, mint
„ezen arcvonalnak bármely más csapata. Ennélfogva sürgősen
„kérem, amint csak a lehetőség bármiképen megadódik, egyikét a
„másik után legalább is 14 napi tartamra egészen az arcvonalból
„kivenni, hogy retablirozhassanak és konszolidálhassuk őket. Ezen
„alkalommal jobban elő lehetne őket készíteni, a remélhetőleg
„nemsokára visszatérő támadó háborúra mint itt, azaz a jelenlegi
„viszonyok között, hol az állásszolgálat után a baraktábor és közlekedési utak munkálataihoz majdnem az egész legénységet kell
„alkalmazni s a kiképzés folytatása, a menetképesség előmozdítása
„teljesen háttérbe szorul. Ha azonban a 22. Landwehr-hadosztálvnak
„kért megerősítése nem lehetséges és a műszaki munkák haladása
„nem javítható tetemesen, akkor a mindennapos veszteségek csökkentésének Schön tábornok által ajánlott módja alapos megfontolás
„tárgyává lesz teendő. A hadtestparancsnokság tudta és tudja
„föladatának nagy horderejét és fontosságát, a védelmi állásrendszer
„megszervezésére minden lehetőt megtett és továbbra is meg fog
„tenni. A csapatok kiváltképen a legutóbbi időben mindent — a
„legjobbat ami tőlük csak kitellik — latba vetettek, hogy az ellenségnek ellent tudjanak állani. Ok "a jövőben is ugyanazt fogják
„teljesíteni. Az egészben jelentéktelen terepveszteség helyenként,
„valóban szót sem érdemel. Ezen elvesztett darabkáknak visszaszerzése szintén be volt vezetve és csak az állandó nagy vesztes é g e k kényszerítenek arra, hogy nehéz szívvel bár, de lemondj u n k róluk.'"
„A parancsnokságom alatt álló csapatoknak vesztesége október
„18-ika óta ma reggelig 15.858 ember."
Különös események a XV. hadtestnel nem voltak. 2—3 ellenséges zászlóalj Yodil vrh -Q- 1044 állásunkat többször megtámadta.
Rövid időre be is nyomultak a ó 854 keskeny gerincen árkainkba,
de 3. hegyidandárunk tartaléka hamar kiverte azokat. A Dolje-ra
intézett támadást, annak nyugati szegélyénél a 72.'II-es zászlóalj
(14. liegvidandár) visszaverte.
A Tolmein—Santa Luzia-hídfő előtt az ellenség a tegnapi
kudarca után csapatait rendezte. Előrelopódzott járőrök a drótakadá'yok átvágásán és robbantásán dolgoztak. Este 8 órakor pár
ellenséges zászlóalj meglepetésszerű támadása Selo-tól északra
fekvő A 588 magaslati állásunk ellen a 24. IV. és 53.IV. zászlóaljunk tüzében összeomlott. (8. hegyidandár.)

A XVI. hadtestnél a 18. hadosztály északi szárnya (13. hegyidandár) Auzza-nál, Loga-nál és Bodrez-nél nehéz ellenséges tűzben
állott.
A plava- és paljevói hegyeken, mint már említettem, a tegnap
kiújult harcot csak ma, a déli órákban döntötte el véglegesen az
1. hegyidandár a 18. hadosztály déli szárnyán, Görz-hídfője előtt a
tegnapi támadás után ma nyugalom volt, bár az olasz nehéz
tüzérség a Podgora A 240-et és Monte Sabotino A 609-et és magát
Görz városát is több ízben erősen lőtte.
A III. hadtestnél csakis szórványos ágyútűz és hatástalan
csatártüzelés volt.
Az ellenség az előző harcokban kimerült csapatainak fölváltását ma is folytatta. A -Q- 197 dombon a Catanzaro-dandárt
{28. miliz-hadosztály) a Macerata-dandár (25. miliz-hadosztály),
Monte dei sei Busi A 118-tól északra fekvő térben a Cagliarídandárt (20. hadosztály) a Chieti-dandár (31. miliz-hadosztály)
fölváltotta.
A 6. hadosztály csapatai fokozatosan beérkeznek. Boroevic
ebből kifolyólag Jenő főhercegnek javasolta, hogy a Tirolból az
5. hadsereg megerősítésére ideküldött 2 és 7s zászlóaljat szállítsák
vissza Tirolba.
TIZENHARMADIK

NAP.

Október 28.
„Reggelig a helyzet változatlan. Az éjjel a csatártűztől és
„helyenkénti kézigránátharcoktól eltekintve meglehetősen csendesen
„múlt el. Az összelőtt állásoknak rendbehozatala teljes folyamatban
„van az egész arcvonalon."
„A 17. hadosztálynál az elrendelt csoportosítás fölvétetett."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál az ellenségnek két közeledési
„kísérlete gyalogsági tűzzel és kézigránátokkal megakadályoztatott."
„Sebesültjeimhez megyek Suta-ra és Comen-re, hogy amenv„nyire lehetséges, helyzetükön és szenvedéseiken könnyítsék."
„Délelőtt 8 órától fogva mind hevesbedő ellenséges lövegtűz,
„mely nemsokára, miután az összes nehéz ütegek is megindították
„bombázásukat, a legdühösebb pergőtüzzé fajul és változatlanul
„tart. Sietve visszatérek megfigyelőállásomhoz a cseresznyefára.
„Déli 12 órától kezdve megint a szörnyűséges vulkánná változott
„Doberdo, minden egy tűz, egy füst és csak úgy reng ég és föld a
„a siketítően zuhogó harc őrjítő zsivajában. Elől súlyos veszteségek.
„Más semmit sem látok, mint a villogást s az óriási elterülő füst-

„tengerből felszökellő töméntelen nagy fekete sárgás és barna
„füstgombákat, melyek gubbasztva elterülnek s a füsttengerbe
„lapulva lassan elsülyednek. Estig szakadatlan borzasztó küzdelem."
„Jelentések délután 2 óráig. Délelőtt 8 órakor az egész
„arcvonal mentén ellenséges lövegtűz indult meg, mely gyorsan
„nagy hevességet ért el. Déli 12 óra felé a 20. honvédhadosztálynál
„ellenséges gyalogsági erők a Monte San Michele ellen kézigránát
„tokkal nyomultak elő, de tüzérségünk tüze elkergette őket."
„A San Martino-tól északnyugatra levő állásaink ellen
„ugyanazon időben az ellenség heves gyalogsági tüzet adott le
„anélkül, hogy előnyomult volna. A tűz a mi részünkről nem
„viszonoztatott. A hadosztálytüzérség ellenséges mozgásokat állít o t t meg Sdraussina-nál. Egy ágyúnk a Monte San Michele
„északi lejtőjén ellenséges telitalálat által eltemettetett. (Op.
„1.059/12. sz.)"
„A 17. hadosztálynál a heves ellenséges lövegtüz által a
„jobbszárnyon az állások számos helyen súlyos károkat szenvedtek.
„A 22. Landwehr-hadosztálynál a saját tüzérség az ellenségnek a
„szárny előtti eltolódásaira tüzelt."
„Délután 4 óráig. A tüzérségi tüz délután 3 óráig a lehetőségnek legmagasabb fokára hágott. 3 óra óta egész arcvonalam
„ellen erős ellenséges gyalogsági támadás van folyamatban."
„A 20. honvédhadosztálynál a Monte San Michele ellen
„intézett első támadás délután 4 órakor vissza van utasítva.
„A 17. hadosztálynál a -Ö- 143-as rommal szemben nagyon erős és
„nagyon heves volt az ellenségnek támadása, melynek sikerült
„állásainkba behatolni. A támadást itt a 123., 124. ezred és az
„1. bersaglieri-ezred intézte. Részben elkeseredett kézi tusában — hol
„az olaszokat kövekkel verték agyon — már megint ki veretett;
„részben még folyamatban van az ellentámadás. A -Ö- 197 magaslat
„előtt az ellenség súlyos veszteségei mellett visszautasíttatott.
„A 22. Landwehr-hadosztálynál délután 4 órakor a jobbszárnyon
„visszavertek egy ellenséges támadást. En a Mikoli-nál levő két
„Landsturm-zászlóaljat a 22. Landwehr-hadosztálynak rendeltem
„alá hadtesttartalékomból. (Op. 1.059/17. sz.) Tartalékom utolsó
„zászlóalja az én hős 24-es vadászaim a sötétség beálltával Mikoli-ra
„fog menetelni, hogy minden eshetőségre a kényes ponthoz közel
„legyen. (Op. 1.059/19. sz.) A 20. honvédhadosztálytól — hol a menet-

„alakzatok besorolása folyamatban van — már a Monte San Michele
„biztos megtartására való tekintettel sem vonhatok ki magam részére
„tartalékot. A hadsereg tartalékát Selo-ról Segeti-re tolja — 4 ma„gyar népfölkelőzászlóalj a Selo-tól északra összpontosított 187.
„gyalogdandárból, Szabó ezredes parancsnoksága alatt — továbbra
„is mint hadseregtartalékot tartva fönn. (Op. 1.059/25. sz.)"
„Délután 6 órakor. A 20. honvédhadosztálynál egy a
„Peteano—Monte San Michele arcvonal ellen intézett erős ellenséges támadás akadályainkban óriási veszteségek közepette összeomlott. A 43. gyalogezred egy második támadást a Monte San
„Michele-n levő állásaiban a legvéresebben vert vissza. San
„Martino-tól északnyugatra csak gyalogsági tűz. Az összes állások
„szilárdan a kezünkben vannak. A támadások visszautasítása után
„az ellenséges tüzérség állásainkra újból megindította leghevesebb
„lövegtüzét."
„A 17. hadosztálynál az ellentámadás végrehajtásban van."
„A 22. Landwehr-hadosztály több erős támadást vert vissza.
„Az ellenség a 3. Landwehr-gyalogezrednél állásainkba betört, de
„újra kidobatott."
„200 foglyot ejtettünk és összes állásaink hiánytalanul birtokunkban vannak. (Op. 1.059/29. sz.)*
„Este 7 órakor. A 20. honvédhadosztálynál az ellenség
„tökéletes és óriási véráldozataiba került kudarca után nem kísér e l t e meg újból támadását. Az ellenséges nehéz lövegtüz, mely
„állásainkat súlyosan megrongálta, a sötétség beálltával alábbhagyott. Ezidőszerint csak csatártűz. Saját veszteségeink, sajnos,
„nagyok."
„A 17. hadosztálynál a délután folyamán több ellenséges
,, támadás az ellenség rendkívül nagy veszteségei mellett vissza„ utasíttatott. A támadások kudarca után az ellenség állásainkat
„büzbombákkal — mérges gáz! — lőtte. A balszakaszon, a betörés
„helyén a -Ó- 143-as rommagaslattal szemben még a legsúlyosabb
„tusa folyik."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál a helyzet változatlan. Az olasz
„123. és 124. ezredekből ejtett foglyok azt vallják, hogy a jobb„ szakasszal szemben a föntnevezett két ezred és mögöttük még
„további tartalékok állanak készenlétben."
„A mai — leghevesebb pergőtüzig fokozott — ellenséges

„lövegtüznél megállapíttatott, hogy feltűnően sok feketepor-gránátot
„lő az olasz. Tán kifogytak a brizanc gránátok? . . . Az én hadtest„tüzérségem nagyon kiválóan hatott számos nehéz ellenséges üteg
„ellen. Délután 2 órakor tüzérmegfigyelőink megállapították, hogy
„erős gyalogsági oszlopok Cormons—Borgnano vidékéről Mariano
„felé és Farra-ról Gradisca felé menetelnek. Tüzérségünk eredményesen lőtte ezeket."
„Ezen jelentésből és a délutáni repülőfolderítésből — mely
„estefelé az Isonzo és Torrente Torre közötti vidéket az ellens é g e s csapatoktól elhagyva találta — arra következtetek, hogy
„a holnapi nap folyamán 6—8 friss ellenséges ezred harcba„ lépésével kell számolnom; hogy vájjon ezen új ellenséges erőkből
„mennyi fogja a csapatoknak a mai harcban nagyon megviselt
„részeit fölváltani, az egyelőre még kérdéses."
„Napközt élénk ellenséges repülőtevékenység volt. Ledobott
„bombák'által itt Kostanjevica-n többen meghaltak és megsebesültek.
„Éjjel a Landwehr rohammal elfoglalta a régi állást a Ó 111-nél,
„de saját tüzérsége úgy belelőtt, hogy kénytelen volt a nehezen
„visszavett állást újból föladni."
„A nagy csata ma dél óta rövid szünet után megint az egész
„partvidéki arcvonalon fellobbant és estig mindenütt az ellenségnek
„kudarcához vezetett. A támadásokat úgy nálam, mint a görzi
„hídfőnél a tüzérség leghevesebb pergőtüze előzte meg. A legbehatóbb szemrevételezés alapján — hiszen magam végig jártam
„az egész vonalat — és a 17. hadosztály s 20. honvédhadosztály
„parancsnokságok jelentéseire építve, kidolgoztatom a parancsot,
„mely holnap fog megjelenni, hogy egy állás — mely minden
„eshetőségre jó, ha létezik — építendő a Monte San Michele
„nyugati kúpjától az általam megjelölt vonalban a ó 127-hez, hol
„az a 2. álláshoz csatlakozik. Azonban különösen hangsúlyozom,
„hogy ezen rendszabályom semmikép sem érinti a mostani arcVonalnak tökéletes kiépítését."
Az 5. hadsereg többi hadtesteinél lefolyt események következőkben foglalhatók össze:1
Éjjel az olaszok Ajba és Loga között a XV. és XVI. hadtest
belső érintkezési szárnyán az Isonzo keleti partjára akartak csapatokat áttolni; de ez nem sikerült nekik.
A XV. hadtestnél az olasz IV. hadtest északi szárnya liajnal1

Lásd a 9. és 10. számú mellékletként csatolt

térképet.

hasadtával támadást intézett Mrzli vrh A 1360 magaslat és a
-C- 854 éles gerinc ellen. A -C- 854 gerincen az olaszok állásunkba
betörtek. Az elkeseredett küzdelem október 29-én reggelig tartott.
A 3. hegyidandárunk erejének végső megfeszítésével, a szomszédos
8. hegyidandár és az 50. hadosztály tartalékának támogatásával
tudta csak az olaszokat végleg visszaverni.
Itten a helyzet október 30-ig válságos, mert a XV. hadtestnek nincs tartaléka, s így az 50. hadosztály harcát támogatni
nem tudja. Ezt a válságos helyzetet csak október 30-án reggel a
három Podmelec-re megérkezett karintiai zászlóalj (18./III., 37./II.,
77./IV.) hozta rendbe, melyeket Boroevic sietve küldött a XV. hadtest
megerősítésére.
A Tolmein—Santa Luzia-hídfőben is véres küzdelem volt,
különösen hevesen támadták az olaszok Sveti Mária 435 templommagaslatát. 8. hegyidandárunk épen csak hogy tudta magát tartani.
A hadtest veszteségei a mai harcban 200 halott és 600 sebesült volt.
A XVI. hadtestnél az olasz nehéz tüzérség Plava-nál gyilkos
tűzzel elárasztotta 1. hegyidandárunkat. A 18. hadosztály tartalékát sietve eltolta a 13. és 1. hegyidandár belső szárnya
mögé. A Zagora—Monte Santo alszakaszban álló 102./I. zászlóalját négy menetszázaddal fölváltotta és ezt is eltolta Plava felé.
Az ellenség támadása különösen a zagorai állásunk ellen irányult,
hol délután a Ravenna-dandár rohamainak friss tartalékok bevetésével líjabb és újabb lendületet adva ismételten betört védelmi
vonalunkba.
A 18. hadosztályunk tartalékaival az ellenség támadását késő
este megtörte és a beékelődött ellenséget állásunkból kiverte.
Görz hídfőjét az olaszok reggel 8 órakor kezdték bombázni,
tüzük folyton erősbödve, délben a pergőtüz jellegét érte el.
A Monte Sabotino A 609-en levő állásunk két óra alatt 1.200 nehéz
lövedéket kapott. Podgora A 240 is pergőtüz alatt állott, úgyhogy
összes védelmi berendezésünk ott teljesen megsemmisült.
Délután 2 órakor az ellenséges gyalogság Monte Sabotino-t
és Pevma-t, 5 órakor Podgora-t megtámadta. Az első harcvonal a
Granatieri-dandár 6 zászlóalja a Monte Sabotino-n betört, de
60. gyalogdandárunk tartaléka állásunkból újból kiverte. A támadás
különben a 18. hadosztály az Isonzo túlsó partján álló tüzérségének
kiváló oldal- és háttüzében összeomlott. A Granatieri-dandár súlyos
veszteségekkel visszaözönlött.
Podgora A 240 — Pevma -C- 177-en az olasz 12. és 35. ezred
az első harcvonalban három rajvonalhullámmal támadott. Az ellenség a Podgora gerincére följutott, de a 23. Landwehr-ezred
ellentámadással visszaverte; Pevma előtt az olasz támadás az
58. hadosztály tüzérségének kereszttüzében összeomlott, csapataink
}tt 7 tisztet és 475 fő legénységet fogtak el.

Az olasz nehéz tüzérség szokott módon Görz városát is
bombázta, a polgárok nem akartak a menekültek táborába menni,
hanem pincékbe bújtak el.
A 3. Isonzo-csatában mai napig Görz polgárai közül 35-en
meghaltak
és 25-en megsebesültek.
o
o
A III. hadtestnél az ellenség a Selz—Doberdo műút mentén
kísérelt meg erélytelen előtörést.
Mivel az olaszok a XV. és XVI. hadtestünket Mrzli vrh
A 1360 és Plava között növekedő makacssággal támadják, hol az
5. hadseregparancsnokságnak tartaléka nincs, mert a rendelkezésére
álló csekély erőket a Karszt-fennsík föltétlen megtartására kell
készenlétben tartania, Boroevic előbb a Karintiából beérkezett 3,
majd a Tirolból beérkezett 2 és 'A zászlóaljat Wasserthal ezredes
parancsnoksága alatt a XV. hadtest mögé tolta tartaléknak.
Minthogy ezalatt az 50. hadosztálynál Vodil vrh -C- 1044 —
Mrzli vrh A 1360 hegységben a harc javunkra dőlt el, a XV. hadtest parancsnoka, Wasserthal ezredes csoportját a Tolmein—Santa
Luzia-hídfő mögött megállította. A tiroli zászlóaljak is Podmelec-nél
gyülekeztek; a délnyugati hadseregarcvonal parancsnoka, Jenő
főherceg vezérezredes kikötötte, hogy csak végső esetben lehet
ezeket alkalmazni, mert amint lehetséges, vissza szállítja Tirolba.
Boroevié a Pola-ból jött 26. Landsturm-ezredet, mert rossz
felszerelése és kiképzése miatt egyelőre mint harcoló csapat számításba nem jöhetett, a III. hadtest mögé Selo terébe, mint tartalékot helyezte el.
Mivel Görz hídfőjét is mindhevesebben támadták az olaszok
a XVI. hadtest déli szárnyának támogatásáról is kellett gondoskodni. Wurm táborszernagya hadtesttartalékot nem tartott, ezzel
szemben hadosztályainál 20—20 század volt tartalékban.
Boroevic Wurm táborszernagyot fölhatalmazta, hogy azon
esetben, ha a XVI. hadtestet Görz-nél szorongatnák, a Schönjms—
Cernizza-ra érkező 6. hadosztálynak már ottlevő 17. ezredét
alkalmazza.
TIZENNEGYEDIK NAP.

Október 29.
„A tegnapi nap elkeseredett küzdelmei után a 20. honvédhadosztály arcvonala ellen újabb támadás nem volt. Az éjjel,
„eltekintve a csatártűztől s egyes ágyúlövésektől, aránylag csend e s volt."
„A 17. hadosztálynak csapatai éjjel kétségbeesett viaskodás
„után kivétel nélkül mindent visszafoglaltak, amit tegnap az
„ellenség elvett volt. Itt az 1. bersaglieri-ezredtől pár ember fogatott el.
„A hadosztálynak egész vonalán reggelig élénk csatározás folyt

„ezután. Egy idő óta megszakadt a telefonösszeköttetés a bal„szakasszal (Göttlieber ezredes). A 22. Landwehr-badosztálynál az
„összes állások, melyek tegnap délelőtt kezünkben voltak, szilárdan
„birtokunkban vannak, és ellentámadással 50 méter széles darab
„foglaltatott vissza azon állásokból a-Ó- 109 közelében, melyek a
„legutóbbi napok küzdelmeiben elvesztek. (Op. 1.0ß0/5. sz.) A tegnapi
„délután súlyos küzdelmei után az ellenség nem folytatta támadásait. A 24. vadászzászlóalj kesőn este ért Mikoli-ra; a 43. ezrednek egy zászlóalja szintén Devetaki-ra menetelt s ezek most
„az én hadtestem tartalékai."
„Reggel 8 óra óta minden öblű ellenséges ütegek tüze egész
„arcvonalam ellen folyton fokozódva tart. A keserves Sisyphusi
„munka, mely hónapok óta ernyedetlenül folyik — igen sok veszteséggel jár. Amit éjjel elpusztultat, újra összetákolnak és legnehezebb munkával az árkokat újra kiemelik, azt nappal nap-nap
„után az ellenséges lövegtüz megsemmisíti, hogy rákövetkező éjjelen
„a sok vesződséggel, nagy veszteségek közepette odahordott
„anyagból a védőőrség újra fölépítse s nappal megint csak elpusztíttassák és így megy ez szakadatlanul, sohasem fejeződhetvén be."
„Délelőtt 9 órakor a 39-eseknél őrült gyalogsági harcot
„látok egy ideig ide-oda hullámzani, de nem tudom kivenni, hogy
„ki tartotta meg végre állásomat."
„Események, ahogy a befutott jelentések vázolják."
„Délután 2 óráig. A 20. honvédhadosztálynál délelőtt 8 órától
„kezdve nagy ellenséges erőknek eltolását figyelték meg Peteano-tól
„déli irányban. Tüzérségem tüzel ezekre. Az ellenséges tüzérség
„rendkívül hevesen tüzel az egész jobbszakasz állásaira. Délelőtt
„9 órakor nagy ellenséges erők támadnak a Monte San Michele
„északi lejtőin. Az ellenség legnehezebb lövegeinek tüzében súlyos
„veszteségeket szenvedő hősies vitézséggel kitartó 3. honvéd„gyalogezred az ellenséget tökéletesen visszaverve állásaiba kerg e t t e őt vissza. A támadó olasz csapatok között ismeretlen származású bersaglierik is meg lettek állapítva. Déli 12 óráig az erős
„ellenséges lövegtüz szakadatlanul tovább tartott, azután megismételte az ellenség a támadását a jobbszakasz ellen. A küzdelem
„még nincs eldöntve. A balszakasz egész délelőtt meglehetősen
„élénk ellenséges lövegtüz alatt állott. 10 óra 15 perc és 11 óra

„30 perc között a 43. gyalogezred két erős ellenséges rohamot
„elkeseredett kézitusában vert a legvitézebbül vissza a Monte San
„Michele-n. Egy ellenséges repülőt lelőttünk."
„A 17. hadosztálynál reggel az ellenség heves dulakodásban
„állásunk egy szakaszába a -Ö- 143-as romtól keletre behatolt.
„Egy azonnal végrehajtott ellentámadás súlyos veszteségeink miatt
„egyelőre abbahagyatott. A régi állás visszanyerését a hadosztály„tartalék segítségével a szürkület beállta után fogják megkísérelni.
„Az arcvonal többi részén több erős ellenséges támadás a védők
„megsemmisítő tüzében törött meg és omlott össze. Az ellenség
„mind a két hadosztálynál ,szörnyűséges' veszteségeket szenvedett."
„A 22. Landwehr-hadosztály délelőtt az ellenséges tüzérség
„leghevesebb — nagy veszteségeket okozó — tüze alatt állott„A 3. Landwehr-ezrednek jobbszárny zászlóalja és a 26. Landwehr„ ezred több erős ellenséges támadást az ellenség súlyos veszteségei
„mellett vert vissza. Egy további ellenséges támadási kísérlet,
„összpontosított lövegtűzzel csirájábanelfojttatott. (Op. 1.060/27. sz.)"
„A 24-es vadászokat a 17. hadosztálynak utaltam ki hadosztály tartalékul. A 31. és 32. Landsturm-gyalogezredekből összeállított zászlóaljak a 22. Landwehr-hadosztálynak nagy elhasználódása miatt, a déli szakaszon kényszerűségből — készenlétbe
„helyeztetnek. A 20. honvódhadosztálynak tartalékaiból, tekintettel
„a Monte San Michele biztos megvédésére, ezidőszerint semmit
„sem lehet elvenni. Ennélfogva én már nem rendelkezem további
„tartalékokkal és a hadseregnek azon ajánlatot tettem, hogy a
„Segeti-nél levő hadseregtartaléknak 2 zászlóalját,' a sötétség
„beállta után Marcottini tájára helyezzük át. (Op. 1.060/30. sz.)
„A hadsereg azonnal engedélyezi, de fönntartja magának a fölöttük
„való rendelkezést."
„Délután 2 óra 45 perckor Frigyes főherceg tábornagy
„érkezik ide. Úgy volt tervezve, hogy 15 automobillal, nagy
„kísérettel jön. Kérettem őt, hogy legföljebb két kocsin jöjjön,
„mert különben attól tartok, hogy a Kostanjevica-ra nagyon pont o s a n belőtt olasz ütegek hathatós gránáttüzzel üdvözlik őket. . .
„Szobámban részletesen előadom neki a helyzetet, azután itteni
„megfigyelőállásomra vezetem, épen az összes olasz ütegek pergő„tüze alatt állanak állásaim. Minden csak úgy reszket a meg1
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„rázkódtatásoktól és sűrű füstlepel borítja az egész Doberdo-fennsíkot.
„Frigyes egy ideig elképedve nézi és úgy látom, nem bír szólni,
„végre egész megindultan azt mondja: ,Ez borzasztó! . . . Még
„Gorlice-nél sem volt így.' Azután az összes ezredek küldöttségeit
„bemutatom neki s egy órai ittlét után, láthatólag megrázva
„fejezte ki bámulatát derék csapataim iránt s kéri, hogy közöljem
„velük ezt, s azután elindult. Bizony ilyesmit még aligha látott.
„És ez a mi mindennapi szörnyen savanyú kenyerünk."
„Események esti 7 óráig. 20. honvédhadosztály. A Peteano—
„Monte San Michele arcvonalunk ellen intézett nagyerejü ellenséges támadás összpontosított lövegttizünk által délután 3 óra
„felé megállíttatott. További ellenséges gyülekezéseket a hadosztály„ tüzérség vette tűz alá. Az ellenség ezután már nem támadott,
„de tüzérsége a sötétség beálltáig minden lövegével a végletekig
„hevesen tüzelt tovább állásainkra. A balszakaszon egy ellenséges
„zászlóalj a Monte San Michele ellen nyomult elő, de rohamára nem
„került a sor. Különben az egész arcvonal mentén csak mérsékelt
„gyalogsági és tüzérségi tüz. Mivel az olaszok a görzi hídfőt ma is
„támadták, a derék 69./III-as zászlóaljat, mely oly fényes vitézséggel küzdött, visszaadtam Wurm táborszernagynak; ma éjjel az
„58. hadosztályhoz Görz-be bevonult. Ennek következtében már
„csak egy zászlóaljnyi tartalékom van. (43./I.)"
„Amennyire csak lehetséges volt, egynéhány csapatnál a
„menetalakzatok besoroltattak. Hadtesttüzérségem erősebb ellenséges csapatoszlopokra tüzelt, melyek az én arcvonalam felé
„meneteltek."
„A 17. hadosztálynál az ellenség délután nem ismételte meg
„többé támadását. Tüzérsége főkép az arcvonal mögötti területet
„tartotta tűz alatt. A jobbszárnyszakaszon az ellenség állásainkat
„kézigránátokkal dobálta meg, különben az egész arcvonalon csatározások. Minden előkészület megtörtént arra, hogy a -C- 143-as
„romtól keletre levő eredeti állások egy jól végrehajtott ellen „ támadással visszafoglaltassanak."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál a két szárnyszakasz ellen
„intézett ellenséges egy-egy támadás a derék 43. Landwehr-dandár
„acélfalán megtörött. Este majdnem tökéletes nyugalom állott be.
„A födözékek és akadályok részben, a balszárny zászlóaljnál teljesen
„el vannak pusztítva. A veszteségek még nincsenek pontosan meg-

„állapítva, minden esetre azonban jelentősek. Állásaink előtt megint
„számtalan sok friss olasz hulla fekszik. Tüzérségünk a támadások
„visszaverésénél kiválóan működött közre. Az én nehéz hadtesttüzérségem az ellenséges nehéz ütegeket törekedett leküzdeni és
„a XYI. hadtestet is támogatta. A III. hadtestnek ütegei kitűnően
„hatottak a Monte dei sei Busi-tól nyugatra rohamozó ellenség
„ellen. Egyik 30"5 cm-es mozsaram, végelgyengülésben szenvedvén,
„javításba megy."
„Tüzérmegfigyelőim délután megállapították, hogy az ellenség
„folytonosan kis csoportokban Freifeld felől a Monte Fortin mögé
„tolódik s ott gyülekezik. Ezen erők a sötétség beálltakor valószínűleg még ott vannak."
„Mai harcokban hadosztályaim 6 tisztet ós 200 fő legénys é g e t ejtettek foglyul."
„ A 3 , olasz hadseregnek eddig visszatartott részei (XI. és
„XIII. hadtest) a tegnapi és mai küzdelmekben már megálla„píttattak a fennsíkon. Ma is nagy ellenséges erők előmenetele
„Sagrado-n át és eltolódásban Sdraussina felé figyeltetett meg."
A 22., a fél 25., a fél 13. és a fél 31. olasz hadosztályt még
nem vetették harcba. Ezek a 3. olasz hadsereg tartalékát képezik.
Az olaszok vesztesége oly súlyos, hogy az említett két hadtest
zömét az elhasznált hadosztályok felváltására kellett felha.sználniok.
Megállapításaink szerint, hadtestem előtt a 29. hadosztály Peteano-nál,
attól nyugatra a 30. hadosztály Verona- és Piacenza-dandárai állanak ;
a Monte San Michele nyugati lejtőjén a -Q• 197 dombig a 21. hadosztály, attól délre a Caltanisetta-dandár, még délebbre a 19. és
31. hadosztály van, hozzácsatlakozik a Monte dei sei Busi A 118
előtt a 20. hadosztály. A Monte dei sei Busi A 118 kúpjától a
tengerig a III. hadtestünkkel szemben az olasz VII. hadtest áll.
Mivel az olasz 2. és 3. hadsereg a görzi hídfőt ós doberdói fennsíkot 20 kilométer széles arcvonalban 20 hadosztállyal eredménytelenül ostromolta, 3. hadseregük megerősítésére öt pihent dandárt
irányítottak 1 tiroli és karintiai arcvonalukról az Alsó-Isonzo
szakaszára.
Az Izonzo arcvonal többi részén a XV. hadtestnél és a XVI.
hadtest 18. hadosztályánál a görzi hídfőtől északra ma csend van.
Görz előtt az ellenséges lövegtüz az éjjeli órákig nagy hevességgel
tombolt. Monte Sabotino A 609 magaslaton 2.000 gránát csapott be; Görz városra 8 bombát ejtettek le az olasz repülők. A görzi
hídfőt ismételten megtámadták az olaszok, de támadásaik hevessége
1
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korántsem volt olyan, mint tegnap. Az olasz 11., 27., 28., 127. és
a Granatieri-ezrecl egy része megrohanta a Monte Sabotino—
Pevma - Podgora-i állásunkat, de visszaverettek.
AVurm táborszernagy a rendelkezésére bocsátott 17. ezred
egyik zászlóalját a 18. hadosztály déli szárnya mögé Salcano-ra,
az ezred zömét (2 zászlóaljat) Görz-re irányította hadtesttartalékként.
A III. hadtestnél lövegtüz és ellenséges támadási kísérletek.
Néhány század La Rocca 87-es rom felé tüntetett. A hadtest
tüzérsége Monfalcone-nál szétszórta az ellenséges csapatok gyülekezését és igen hathatósan oldalba lőtte az ellenségnek a 43. Landwehrdandár ellen irányuló támadását.
Mivel a harc a XV. hadtest arcvonalán ma ellanyhult,
Boroevic a Podmelec-re érkezett tiroli 2 és Vs zászlóaljat visszaadta
a délnyugati hadseregarcvonalparancsnokságnak, melyeket vissza is
szállítottak Tirolba. Boroevié e helyett a polai 26. Landsturmezredet a XV. hadtest rendelkezésére bocsátotta.
Hadtestem helyzetét és a vele szemben álló ellenségét
a 30. számú melléklet mutatja.
TIZENÖTÖDIK

NAP.

Oktober 30.
„Éjjel erős harcizajt hallottam. Valóban hihetetlen, hogy
„milyenek az itteni teljesítmények. Az olaszok egyedül az én hadt e s t e m arcvonalát 15-ször támadták meg tegnap, ebbe a kisebb„szerű előtörések nincsenek beleszámítva. Az arcvonalamat támadó
„ellenségnek ereje körülbelül 120 hadilétszámú zászlóalj az én
„51 zászlóaljam ellen, melyekbe természetesen tartalékaim is be
„vannak számítva. Az én állományom azonban nem a hadilétszám,
„hanem a besorolt menetalakzatokkal együtt legjobb esetben
„ 1 5 0 - 160 fő századonként. Ez megfelel részemről kereken 32.600
„embert kitevő létszámnak, mely az olasznak 130.000 emberével
„áll szemben."
„Események reggel 6 óráig. A 20. honvédhadosztálynál az
„ellenség az éj folyamán a peteariói alszakaszban egy 50 lépés
„széles darabon állásunkat elfoglalta. Azonnali ellentámadással újra
„kidobatott és az egész állás hiánytalanul kezünkben van. A 43. gyalogezred a tegnapi ellenséges támadásokról a Monte San Michele-n
„azt jelenti, hogy ezek vissza veretesénél az ezred veszteségei 1 halott
„ós 7 sebesült volt. Ezzel szemben legalább 1.600 olasz hulla maradt
„akadályaink előtt fekve."
József főherceg: A világháború. II.
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„A. 17. hadosztálynál éjjel a 39. gyalogezred és a 24. vadász„ zászlóalj csodás lelkesedéssel és eréllyel végrehajtott rohamokkal
„a tegnap elveszett állásokat visszafoglalták. (Op. 1.061/2. sz.)
„A rohamok spontán az ehhez kirendelt tartalék bevárása nélkül
„indultak meg. Nem hiába, a dicső debreceni és budapesti bakáim . . .
„Ezzel az összes állásaink megint szilárdan birtokunkban vannak."
„A 22. Landvvehr-hadosztálynál az éjjel kisebb ellenséges
„tűzcsapások és állandó csekély lövegtüz mellett folyt le. A bal„ szárnyzászlóalj előtt az ellenség éjjel kissé előbbre tolódott. Reggel
„6 órakor az egész arcvonalon nyugalom van."
„Olasz foglyok: 6 tiszt, 192 legény."
„Esős hideg bórában kint voltam és a derék 24-es vadászok
„egy részét, azután a 39-eseknek egy század védőszakaszát s a
„46-osokat látogattam meg. Vitézeim úgy ki vannak merülve,
„hogy mindenki aludt és én csak néhány figyelő őrszemmel beszéltem, akiknek megtiltottam, hogy bárkit is fölébresszenek. Meghagytam nekik, hogy legmelegebb üdvözletemet adják át mindnyájuknak, ha felébrednek s jelentsék meg parancsnokuknak, hogy
„hajnalban ott a -Ő- 143-as romtól keletre az állásban voltam.
„A szél többször kavarogva visszavágódott s a hullaszag olyan,
„hogy el lehetne ájulni tőle. Hiszen minden egy kiszüretelt, össze„gázolt rothadó hústömeg murvává morzsolt kőzettel keverve! . . .
„És ezt kell éjjel-nappal belólegzeniök szegény sokat szenvedett
„vitézeimnek. Még most is émelygős vagyok tőle, pedig alig egv
„óra hosszat éreztem s ezt is csak imitt-amott, midőn a szél
„visszacsapott . . . A szomszédban kézigránátharcot láttam. Az ellenséges tüzérség ördögi pontossággal lőtt, majdnem minden lövés
„telitalálat volt. Közelünkben is nehéz gránátok csapnak be, s a
„4. harántgátnál telitalálat van. A riadójelzőnek fölakasztott
„srapnell élesen följajdul s a repeszek üvöltve repülnek el fölöttünk.
„Segélykiáltásokat hallok, szegény figyelő őrszem az, kit a gránát
„telibe talált, pár pillanat alatt meghal s egy másikat állít helyére
„az ügyeletes altiszt, míg az odasietettek a halottat elviszik s a
„betemetett lövészárkot, amennyire a körülmények engedik, megint
„rendbehozzák. A segélyhelyre megyek, ott találom derék vitézemet,
„Magony Istvánt, ki a 46. ezred 13. századában szolgált, jobbkeze
„le van szakítva. Az olaszok kézigránátokat dobáltak, melyeket ő
„mindig hihetetlen gyorsasággal fölkapva visszadobott, mindig az

„olasznál robbantak saját kézibombái. Ez egyszer nem sikerült és
„szegénynek széjjeltépte a kezét. Egyike volt a legvitézebbeknek,
„sokszor 6—7 olaszt vett magára."
„Alighogy visszafordultam, az olasz tüzérség nagy hevességgel
„megkezdte a bombázást. Addig csak lassú, szintén már nagyon
„kellemetlen tűz volt; de most nagyon komoly gránátverés lett
„mindenfajta öblű lövegekből. Mindannak dacára, hogy a Vallone-ban
„igen csúnya, nehéz lövegek verésén kellett keresztül lovagolnom,
„az Isten megsegített és szerencsésen minden baj nélkül elértem
„Kostanjevica-t. Mici lovam fejét rázta s ugrálva bátratette fülét,
„midőn nagyon is közel robbant. Igaza van! Siessünk! Ügetésben
„nemsokára Nova Vas-t értem el, az meg 28 cm-es mozsarak tüze
„alatt állott s én vágtában nyargaltam a por és füstfellegekbe
„burkolt falun keresztül. Bizony nagyon komoly helyzet volt.
„Megsimogattam és megveregettem kis Mici lovamat, midőn szerencsésen elértük volt Kostanjevica-t."
„Jelentések délután 2 órág. 20. A honvédhadosztálynál a nehéz
„ellenséges tüzérség reggel óta lövi az egész arcvonalat. A födö„zékek a jobbszakaszban erősen megrongálódtak, ezen szakasz
„ csapatai máris nagyobb veszteségeket szenvednek. Hadtesttüzérségem
„képtelen teljesen lefogni a Valisella vidékéről ide tüzelő nehéz
„ellenséges ütegeket, mert most csak 7 nehéz lövegein van. Peteano
„és Monte San Michele között a Ó 197-nél1 (Lásd az 1:25.000
„arányú térképet) 2 líjból sikerült az ellenségnek egy kis darabon
„betörnie. Kikergetése a sötétség beállta után van tervbevéve,
„— különben igen nagy véráldozatokba kerülne, addig is a mi
„tüzérségünk elszigetelő tüzet ad le. Az ilyen vállalkozások nappal
„rendesen a legnagyobb mértékben veszélyesek és veszteségteljesek.
„Az ellenséges erőknek fölvonulása Sagrado-n át és eltolatásuk
„Sdraussina-n át tovább tart. Minden nagyobb mozgás a szakasz„tüzérség által tűz alá vétetik."
„A 17. hadosztálynál az egész terület, főképen azonban a
„jobbszárnyszakasz nehéz ellenséges lövegtüz alatt állott. A helyzet
„különben változatlan."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál délelőtt 9-től 11 óráig kézi„gránátharcok voltak a jobbszárnyon. A balszárnyzászlóaljat kivéve,
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„az egész hadosztály részben nehéz ellenséges lövegtűz alatt állott,
„mely némely helyen elpusztította az akadályokat. A gyülekező ellenséget tüzérségünk tüze többhelyütt széjjelkergette.
„A 48. Landwehr-gyalogdandár legutóbbi harcbalépte óta 12 tisztet,
„— ebből 3 halott, — ezenkívül 121 halott és 480 sebesült le„gényt vesztett."
„Események este 7 óráig. 20. honvédhadosztály. A jobbszakasz
„a sötétség beálltáig állandóan nehéz és igen erős ellenséges lövegtüz
„alatt állott. Annak ellanyhulása után kézigránátharcok fejlődtek ki.
„A-Ó-197-en Peteano és a Monte San Michele között 80 lépés
„szélességben az állásainkba betört ellenséget a hadosztálytüzérség
„elszigetelte, a 4-es honvédeknek fél zászlóalja s a 17-es honvédeknek egy zászlóalja fogja este 8 órakor az ellentámadást
„végrehajtani. Ezidőszerint nehéz lövegek és gyalogság tüzelnek
„állásainkra. A balszakaszon a Monte San Michele-n nyugalom van.
„A terület San Martino-tól északnyugatra és a tartalékok körlete
„heves ellenséges lövegtűz alatt áll. Az éjjel folyamán a 43. gyalogezredet az l-es honvédek fogják fölváltani, az előbbi rövid pihe„nőre és kiegészítésre a Segeti táborba kerül."
„A 17. hadosztálynál a jobbszárny és főkép a szárnymögötti
„terep egész délután heves, az arcvonal többi része s a tartalékok
„körlete mérsékelt ellenséges lövegtüz alatt állottak. A -O- 197-en
„— San Martino-tól nyugatra — megállapított erősebi> — gyülek e z ő — ellenséges csapatokat meglepőleg erőteljes tűzcsapással
„verte széjjel tüzérségein. Délután 5 óra 10 perckor az újból
„egybegyűlt ellenség rohamra indult, de ugyanily rajtaütéssel
„ugraszttatott széjjel s a megfigyelők jelentése szerint a támadó
„jelentős veszteségeket szenvedett. A temesvári 61. ezred ma éjjel
„a menetzászlóalj besorolása céljából a Segeti táborba megy."
„A 22. Landwehr-hadosztálvnál az egész küzdelmi vonal s a
„mögöttes terep — kivévén a balszárnyzászlóaljat — a sötétség
„beálltáig, nehéz ellenséges lövegtüz alatt állottak, több telitalálat
„volt. A hadosztálytüzérség a Yermegliano-tól keletre eső területre
„hatott és ellenséges csoportosulást a balszárny felé meghiúsított."
„Az ellenséges tüzérségnek legnehezebb és nehéz öblű ütegeiből leadott erős tüze Valisella környékéről jön s ma is megint
„a 20. honvédhadosztály állása és tartalékainak körlete ellen irányult. Egy 30'5 cm-es mozsaram egy ilyen nehéz ellenséges

„üteggel Valisella-nál állott küzdelemben. Más nehéz ellenséges
„ütegek ellen is a lehetőt megteszi az oly igen csekély hadtest„ tüzérségem."
„Ma hideg van s esik az eső."
„A 20. honvédhadosztály védelmi helyzete az Isonzo-szakaszán
„e hó 28-ika óta különösen súlyossá vált. Az arccal nyugat felé
„néző arcvonalrész azóta állandóan teljesen oldalozó ellenséges nehéz
„tűz alatt áll Rusizz—Lucinico vidékéről; a csapatok ezalatt
„rendkívül súlyosan szenvednek. Állásaik, férőhelyeik betemettetnek,
„így a 29./I. magyar népfölkelő-zászlóalj egyedül a tegnapi napon,
„főkéji ezen nehéz lövegtüz által 49 halottat, 86 sebesültet vesztett.
„Az ellenségnek ezen ott kitűnően és eléggé rejtve fölállított
„nehéz ütegeit még csak lekötni sem tudjuk, mert oly kevés
„tüzérségem van, hogy a gyalogsági támadások ellen sem elegendő."
„Az olaszok ma megismételték támadásaikat a két legjobban
„ostromolt hídfő, Tolmein és Görz ellen, de csapataink a legszívósabb küzdelmek dacára megtartották mindenütt állásaikat.''
„Lukachich tábornok, a 20. honvédhadosztály parancsnoka,
„ma nekem részletes jelentést terjesztett elő, melyben az ő szakaszának északi szárnyán levő rendkívül súlyos helyzetet pontosan
„leírja. Az állás nagyon megcsökkent védhető voltának is kell az
„ismételt betöréseket tulajdonítani. Ha eddig mindig sikerült is és
„remélhetőleg a jövőben is sikerülni fog a betört ellenséget újból
„visszalökni, mégis az ilyen vállalkozások az ellenséges tüzérség
„oldalozó hatása mellett nagy emberáldozatokba kerülnek és csak
„akkor lehetséges tartósan a jelenlegi helyzetben maradni, hogyha
„sikerülne ezen oldalozó ellenséges ütegek hatását megszüntetni . . .
„(Erre az én csekély létszámú tüzérségem nem nyújthat reményt.)
„Ellenkező esetre Lukachich, saját jobbszárnyának esetleges visszavételét veszi kilátásba és ezen célból két új, hátrább levő állást
„dolgoztat műszakilag ki, ezen munka már napok óta folyik.
„Lukachich kimutatván, hogy ezredei e hó 17. és 27-ike közötti
„időben 811 (4-es honvédek) és 1.387 (17-es honvédek) minimális,
„illetve maximális veszteségeket szenvedtek; még a következőt
„jelenti csapatainak állapotáról: ,Ez a hadosztály május hava óta
„megszakítás nélkül a legelső vonalban áll. Amióta én vagyok
„parancsnoka, július 22-ike óta nem volt a csapatoknak egy
„napi valóságos pihenésük sem. A csekély létszám miatt mindig

„csak 2—3 zászlóalj mehetett tartalékhelyzetbe a Vallone-ba, ott
„pedig állandóan munkába fogattak. Eltekintve a július havi nagy
„veszteségektől, midőn például a 4. honvédgyalogezrednek létszáma
„479 főre apadt, a hadosztálynak ezen idő óta majdnem naponta
„voltak harcai és veszteségei. A veszteségi jelentések szerint július
„6-tól október 15-ig összesen 290 tisztet, 8.976 legényt vesztett.
„Ezen nagy veszteségek következménye az, hogy az ezredek annak
„dacára, hogy összesen 48 menetszázadot soroltak be július vége
„óta, mindmáig fél létszámon vannak. A menetalakzatokkal való
„állandó ,fölfrissítés'' miatt, — köztük sok idegen ezredbeli van —
„főkép azonban a nagy veszteségek miatt ezen ezredek belső értéke
„utóbbi időben szenvedett. 12 zászlóaljparancsnok között a legtöbb
„tartalékos vagy népfölkelő tiszt, egy néhány zászlós. Végül nem
„szabad elhallgatnom, hogy ezen ezredeknél már igen nagy lan„kadás észlelhető.'"
„Míg részemről is elismert és a hadseregparancsnoksággal
„már megbeszélt azon szükség, hogy a 20. honvédhadosztály
„mielőbb fölváltassék, még a mai napon kifejezésre juttatott; addig
„a Lukachich tábornoknál tal ecsetelt kétségbeejtően siralmas védelmi
„helyzetnek teljes elismerése mellett, nem engedhetem meg, hogy
„önként meghátráljon, megingathatlan eltökéltségem — mint már
„sokszor igen nyomós okokkal kifejtettem ezt — hogy egy tapodtat
„sem engedek át a fennsíkból az ellenségnek önként, harci kényszer
„nélkül és ennek minden más tekintetet alá kell rendelnem! . . .
„Vett parancsom is az: ,A legszívósabban kitartani!' . . . "
„Egy épen ilyen aggodalmas jelentést kaptam ugyancsak ma
„a déli hadosztály parancsnokától, Schön tábornoktól, mely először
„is azt emeli ki, hogy amióta a dandár állásba ment 23-án, a
„3. Landwehr-gvalogezred ugyanazon idő alatt 610 embert — ebből
„121 halott — és a 26. Landwehr-ezred ugyanazon idő alatt
„403 embert — ebből 77 halott — vesztettek. Mindannak dacára,
„hogy a legtöbb veszteség a két középső alszakaszban volt, melyeket
„a Landsturm elveszítvén, minden födözék híjján vétettek át;
„dacára annak, hogy ezen 6 nap — jobbanmondva éjjel — alatt
„a legnagyobb eréllyel folyt a munka, eddig csak igen hiányosan
„összefüggő födözéket tudtak létesíteni, mely a legjobb esetben
„térdelő lövészeknek való és helyenként van némi akadály hamarost
„spanyol lovasokból összetákolva. Ily viszonyok, azaz körülmények

„között, főképen az ellenségnek megsemmisítő nehéz löveg tüze
„mellett, a dandár előreláthatólag 8 —14 nap múlva megsemmisül
„ s az állás tán megmaradó pár emberrel nem lesz tartható; ezért
„kéri, hogy erősbítések küldessenek neki. Schön tábornok, aki
„a csapattal való érintkezés és közelség miatt Paljkisce-re költözött
„volt át, amint az ottani parancsnokságot átvette és napközt a
„Doberdo-n tartózkodott, az ő jelentésében még a két ezrednek
„erkölcsi ellenállóképességét színesen vázolja s ezt én itt kivonatosan
„meg akarom örökíteni."
„,. . . Az ellenség 100—200, csak két helyen körülbelül
„300, több helyen csak 40—50, egy helyen csak 2—3 lépés távols á g r a van szemben. A 6 nap alatt, melyeken az embernek ezidő„ szerint az állásban kell maradnia, éjjel sohasem alszik, nappal
„csak időközönként. De akkor is, ha 3 napig mint dandártartalék
„a Doberdo-n van, úgyszólván nincsen éjjeli nyugalma, minthogy
„a sötétség beálltától kezdve hajnali 3 óráig menázsit, kenyeret,
„azután műszaki anyagot kell az állásokba fölhordania állandóan
„ellenséges tűzben. A benyomások az állásban az idegzetet a legn a g y o b b követelmények elé állítják. A nehéz lövegtűztől egészen
„eltekintve, az emberek gyakran naphosszat sebesültek, vagy
„haldoklók, hullák mellett feküsznek; gyakran a gránátok hullaeatá„tokát szórnak rájuk, vagy a sekély sírokat kitúrják, melyek július
„óta az állások közelében készültek és amelyekből kezek, lábak,
„vagy fejek néznek ki; az emberek nagyobbrósze már a 2. vagy
„3. napon nem képes táplálékot magához venni . . . Oly gránátok,
„melyek az akadályokba csapnak, ezeket a csatárok fejére dobják
„gyakran. Tisztek és legénység azon napokon, midőn az állásban
„vannak, nem tudnak mosdani, tisztálkodni. Számos sebesült dolinákba bújik az állások mögött s ott nem találtatván meg, nyomorultul elpusztul. Az ellenség által benyomott két középszakaszon
„a fölváltó 3. és 26. Landwehr-ezredek egyáltalán nem találtak
„rajvonalat, — (tehát mégis csak jól láttam volt a Landsturm
„helyzetét és csak az volt a mi szerencsénk, hogy az ellenség nem
„nyomult állásainkon túl be), — hanem egynéhány dolinában össze„ zsúfoltan a védőrségnek teljesen megtört, lelkevesztett maradv á n y a i lelték . . . Egy Landsturm-századparancsnoknál századának
„már csak 6 embere volt. A műszaki századok és munkásosztagok,
„melyek minden éjjel az állásban dolgoznak, nagyon megfogyva

„kerülnek ki, épenígy az összes különleges osztagok, úgymint
„csapatutászok, telefonisták, géppuskás legénység, aknavető legénység, gránátosok stb. Doberdo is naponta többször nehéz
„ellenséges lövegek tüze alatt áll és már csak egy romváros.
„(Lásd számos fényképfelvételemet a m. kir. hadtörténelmi levéltárban, Budapest, I., Bécsikapu-tér 4.) Hogy mivé lesz végre is az
„ember ebben a nehéz lövegtüzben, azt a 31. Landsturm-ezred
„egyik tisztjének közlése jellemzi legjobban: Egy nehéz gránát egy
„dolinában 19 embert megölt, 26-ot megsebesített; a félszázadnak
„megmaradó része, mint az őrültek szaladgáltak körül, hajukat
„tépve s ordítva, majd földrevágódva henteregtek! . . . A Landwehr
„3. és 26. ezrednél még nem jutottak idáig, önfeláldozással s
„összeszorított fogakkal küzdenek, azon tudat sem fogja őket megingatni, hogy a közelharcban is háromszoros túlerejű ellenséggel van
„dolguk, mely gyakran váltott új csapatokkal lép küzdelembe..." 1
„Ezen jelentés alapján, melyet semmiesetre sem az önbizalom
„hiánya, hanem egyedül az aggodalom a csapatok gyors pusztulása
„miatt — mert a 22. Landwehr-hadosztály valóban csodálatra„méltóan derekas, kitartó, és parancsnoka Schön tábornok, egyike
„a kiváló és vitéz tábornokainknak — mondott tollba, én nem
„tudok mást tenni, mint az összes alparancsnokokat újra és újra
„felszólítani, hogy a legéberebb figyelemmel kísérjék és eréllyel
„követeljék az állások lehető leggyorsabb tökéletes kiépítését,
„másrészt pedig én a hadseregparancsnakságtól lehetősógszerinti
„újabb erősbítéseket kérek. Az én elhatározásom azonban ezentúl is
„sziklaszilárd: Ax utolsó emberig,
magamat
is
beleértve,
„axon helyen
kitartani,
melyre
a kötelesség
állított.
„Minden csatár jól tudja ext, mert személyesen
ismételten
meg mondottam
csapataimnak,
hogy ott halok
„meg én is velők, mielőtt
ax ellenség
Doberdo-fenn„síkját tőlünk
erősxákkai
elvenné . . . Kezdettől fogva el
„voltam és el vagyok arra tökélve, hogyha látom, hogy a végsőre
„megy, akkor én is ott kint leszek a kézitusában, hogy híven
„megosszam vitézeim sorsát e nagy órában."
„A mai napon kaptam a hadseregparancsnokságtól értesítést,
„hogy a legközelebbi időre a lőszerutánszállításra: ,Az eddigi
„mennyiségben' nem lehet számítani. Az összes parancsnokokkal
„közöltem ezt a szörnyen kemény és életbevágó rendelkezést, mely

„bizonyosan az otthoni ipar gyengeségén kell, hogy alapuljon; de
„nem hallgathattam el kötelességszerűleg a hadseregparancsnokság
„előtt sem, hogy az én tüzérségem számbeli inferioritása mellett
„— főképen a nehéz tüzérségem elenyésző csekély az ellenség é v e l szemben — és a lőszernek újabb megszorítása mellett —
„legalább is a nehéz és legnehezebb lövegeim számát tetemesen
„kell szaporítani, mert akkor az ellenségnek ilyen ütegeit legalább
„részben le tudnám küzdeni és lassú tüzükkel nagyon kiválóan
„pótolhatnánk a kisöblű ágyúk ma oly szükséges gyorstüzét; a
„küzdelem továbbtartása esetén a megszükített lőszerszállítás
„mellett kérésem nem teljesítése esetén, az egész védelem esetlegesen kérdésessé válhatik legjobb esetben és föltétlenül nagymértékben hátrányunkra fog változni. Az ellenségnek ma — ami
„biztosan meg van állapítva — legalább 100 nehéz lövege van,
„melyek óriási lőszermennyiséggel hatnak egyedül az ón hadtestem
„ellen. Közöttük a legnehezebb öblű lövegek is. Néhány nap óta
„Valisella vidékéről új 260 milliméteres francia tarackok lőnek s
„ezek az összes ellenséges lövegek között az óriási brizanchatásuk
„miatt, a legkellemetlenebbek. En nekem ezen ellenséges tüzérség
„ellen össze-vissza csak 35 nehéz lövegem van — tűlnyomórésziik
„15 cm-es tarack — igen kevés lőszerrel; ezek közül sok megrongálódott és javításba megy. Ezen lövegek közül 26 van a hadosztályokhoz beosztva, 9 van ma mint hadtesttüzérség fönntartva.
„A hadosztályokhoz beosztott nehéz lövegek sokféle feladatuk
„miatt s másrészt legtöbbnek túlkicsiny hordképessége miatt nem
„jönnek tekintetbe a nehéz ellenséges lövegek leküzdésére, ennélf o g v a ez a hadtesttüzérségnek különleges lövegei részére van
„fenntartva. Az eddig mondottakból könnyen megérthető, hogy a
„hadtesttüzérségnek ezidőszerint 7 harcképes lövege képtelen arra,
„hogy 100 ellenséges nehéz löveget leküzdjön, csakis egy bizonyos
„számát tudja időközönként lekötni, annál is inkább, minthogy a
„nagyöblü lövegek részére rendeltetett el a legnagyobb lőszerkímélet. Ezen körülmények derék gyalogságom eddigi óriási
„veszteségeit is megmagyarázzák, mely még kezdetleges födözé„keiben az ellenség nehéz lövegei által úgyszólván zavartalanul
„veretik. Tekintettel erre a helyzetre, a hadosztályokat is fölszólítottam, hogy a nekik kiutalt nehéz ütegeket az ellenséges nehéz
„lövegek azon részének leküzdésére használják a legerélyesebben ki,

„melyek elérhető távolban vannak; és állítsák ezen célra lövegeiket
„a gyalogsági állásokig előre, hogy hatáskörüket az ellenség felé
„ megnagyobbítsák."
„Este értesít a hadseregparancsnokság, hogy szándéka — egy
„még meghatározandó időpontban — amint a harcászati helyzet
„azt megengedi, a 20. honvédhadosztályt a közös 6.hadosztállyal fölváltani. (Op. 1.061/33. sz.) A 6. hadosztály parancsnoksága, Schönburg
„herceg altábornagy és magasabb tisztjei mielőbb és a legalaposabban tájékozódjanak jövendő arcvonalukban. Az ideiglenesen a
„XVI. hadtestnek alárendelt 17. közös gyalogezred utasíttatott,
„hogy a 6. hadosztályhoz vonuljon újra be."
„A sötétség beállta után ma a 43. és 61. gyalogezredek a
„menetalakzatok fölvétele céljából a Segeti táborba menetelnek.
„A honvédcsapatoknak kiegészítése be van fejezve. A kötelékek
„további rendezése céljából a 17. hadosztálynak megparancsoltam,
„hogy a hozzája beosztott két Landsturm-ezredet november 4-ig
„vonja ki az arcvonalból, hogy menetszázadokat besorolhasson.
„A 31. és 82. Landsturmból kombinált ezredet Schön tábornoknál
„meghagytam csapatainak részleges föl váltására. A 31. ós 32. Land„sturm-ezredek kiegészítésére akkor fog sor kerülni, ha a 6. és
„25. Landsturm-ezredek menetalakzataikat már besorolták. (Op.
„1.061/14. sz.)"
Egyes elszigetelt helyi lökésektől eltekintve, a XV. és XVI.
hadtestnél nyugalom volt. A XV. hadtestnél 2—3 ellenséges
zászlóalj Sveti Mária 453 templommagaslatát támadta és ott 8. hegyidandárunknál a Tolmeini hídfőbe betört. Az 1. hadosztály tartaléka
azonban az ellenséget kiverte.
A XVI. hadtestnél is betört néhány zászlóalj a görzi hídfőbe,
a Podgora A 240-en azonban a dalmát 23. Landvvehr-ezred támogatva az 5. hegyidandár tartaléka által, hamarost kiverte azokat.
A XVI. hadtest tartalék dolgában igen jól állott. A 18. hadosztálynál 18 század, a 60. dandárnál 10 század, a 4. hegyidandárnál 8 század, az 5. hegyidandárnál 6 század állott a küzdő
vonal mögött. A hadtest oly szerencsés helyzetben volt, hogy gyakori
fölváltás által csapatai pihenéshez jutottak és azok szelleme szemlátomást emelkedett.
A III. hadtestnél csak tüzérségi harc volt.
Megállapíttatott, hogy az olasz VIII. hadtest törzse Tirolból
az Isonzo-szakaszra érkezett és a XV. és XVI. hadtestünk belső
szárnyával szembenálló olasz 27. és 32. hadosztály fölött a parancsnokságot átvette.

Mai napon hirdették ki Ö Felségének
28-án kelt hadseregparancsát:

következő október hó

„An Meine gegen Italien kämpfenden Streitkräfte!
Noch steht Euch Hartes bevor! sagte Ich Euch in Meinem
Armee- und Flottenbefehle vom 29. Juli und so kam es auch.
Drei Monate voll heißer Kämpfe liegen hinter Euch! Heldenmütige
Tapferkeit, zäheste Ausdauer, bewundernwerter Opfermut der braven
Truppen, vortreffliche Führung und verständnisvolles, vom besten
kameradschaftlichen Zusammenwirken aller Waffen haben Taten
vollbracht, die der treuen Wacht im Südwesten ein glänzendes
Blatt in der Geschichte Meiner Wehrmacht sichern. Mit fester
Zuversicht blicke Ich auf Euch, Meine Braven, voll Vertrauen
weiß Ich die schwere Aufgabe, tapfere, zahlreiche Feinde zu
besiegen in Euren Händen. Ich weiß, Ihr erfüllt nicht bloß Eure
Pflicht — nein, mit treuen, für Eueren Kriegsherrn, das teure
Vaterland schlagenden Herzen leistet Ihr Großes, erweist Ihr Euch
als Helden. Aus vollem Herzen sende Ich Euch Meinen Dank und
Gruß. Franz Joseph m. p."
TIZENHATODIK NAP.

Oktober 31.
„Események reggel 6 óráig. A 20. honvédhadosztálynál ellentámadásunk, melynek az elvesztett állásrészt a -Ó- 197-nél a Monte
„San Michele és Peteano között vissza kellett volna foglalni, rendk í v ü l erős tüz miatt eddig csakis az ellenségnek félköralakú
„körülzárásához vezetett. (Op, 1.062/1. sz.) Tisztek és legénység
„összerogyásig kimerülve. A 20. honvédhadosztály ereje megtörött."
„Es mégis ki kell tartanunk."
„Az arcvonal többi részén a helyzet változatlan. Az ellenség
„tűzzel törekszik akadályaink helyreállítását
megakadályozni.
„A 43. ezred fölváltása az l-es honvédek által be van fejezve.
„ Hadosztálytartalék egy 17-es honvédzászlóalj Boschini-nél, két
„17-es honvédzászlóalj és két 29-es magyar népfölkelő-zászlóalj a
„Vallone-ban."
„A 17. és 22. hadosztálynál változatlan a helyzet. Az éjjel
„állandó csatározásban múlt el és mérsékelt löveg- és időközönk é n t i aknavetőtüz, meg kézigránátharcok voltak. A 22. Landwehrhadosztály balszárnya előtt — a még soha itt nem észlelt 17-ik
„olasz gyalogezred van megállapítva."
„Automobilon Comen-en át Reifenberg szép öreg vára mel-

„lett, mely a csendesen suttogó tölgyerdőben borostyánlepte bást y á r ó l álmodozva tekint le a völgybe — elbaiadva Dornberg-en,
„Ranziano-n, Bukovica-n, Ovcja Draga-n át lelketüdítő erdős dombvidéken keresztülhaladva, egy magaslatra csimpaszkodó festői
„fekvésű Yogersko-ra sietek, hogy a 69./IIT-as zászlóaljat meglátogassam s üdvözöljem. Nagy meglepetésemre Dani Béla ezredes
„vár ott én rám, kit utoljára Oroszlengyelországban Dworszowice
„Koscielne-n láttam. Utána Kovács alezredes, a zászlóalj parancsnoka
„jelentkezik nálam és én a legmelegebb elismeréssel köszönöm meg
„a zászlóalj oly hősies kitartását és viselkedését. Azután örömmel
„üdvözlöm az én 69-eseimet. Dáni fölkér, hogy néhány szót intézzek
„az egybegyűlt zászlóaljhoz. Néhány szót akarok csak mondani, s
„mégis megindult, szívemből fakadó beszéd lesz belőle, melyet a
j, legénység ismételten viharos éljennel szakít meg. Kissé elragadott
„szívem. Midőn Dámhoz fordulok, látom a kemény embert könv„nyéktől ázott arccal, vonagló ajkakkal mellettem állani és fojtog a t o t t akadozó hangon mond köszönetet."
„Miután néhány vitézt melegen üdvözöltem, kiket Sabac-ról
„és az északi harctér küzdelmeiből ismerek, lelkes ünneplésük
„közepette Kostanjevica-ra indulok."
„Jelentések délután 2 óráig. Délelőtt időközönkénti mérsékelt
„ellenséges lövegtűz az egész arcvonal ellen, helyenként csatározás.
„A 20. honvédhadosztály tüzérsége Monte San Michele és Peteano
„közt a -C- 197 ,haláldomb' környékén gyülekező ellenséget tűz alá
„vette. Két olasz — a 132. ezredhez tartozó — fogoly azt vallja,
„hogy ők a támadásokat folytatni fogják és hogy Sdraussina-n
„2 páncélautomobil áll."
„A 17. hadosztálynál délután 12 óra 40 perckor a <> 197-en
„gyülekező ellenség hatásos tüzérségi rajtaütéssel szóratott széjjel.
„Ezredutászaink egy az eredeti küzdelmi álláshoz tartozó részt,
„mely az ellenségnek fedett közeledését tette lehetővé, ma fellobbantották."
„A 22. Landwehr állásai előtt tüzérségünk ellenséges munkánlatokat akadályozott meg. (Op. 1.062/10. sz.) Rendkívül élénk
„ellenséges repülőtevékenység. Egyik több bombát dobott a messziről
n látható vöröskeresztes jelzésű kórházra. Gorjansko-n több ember,
„közöttük asszonyok és gyermekek haltak így meg."
„Mint Schön tábornok is jelentette, állásaink körül az 1. és

„2. Isonzo-csatában elesettek sírjai az örökös gránátverés által megnyíltak és minden tele van szórva régi és új hullarészekkel,
„melyek pokoli bűzzel telítik el a levegőt. Miután Schön tábornok
„jelentése azt az érzést ébresztette föl én bennem, hogy a 106. Landsturm-hadosztály nem tárta föl előttem teljes őszinteséggel siral„masan reménytelen, mondhatnám katasztrofális helyzetét és így
„azt érzem, hogy mégis csak jól láttam volt, hogy a hézag
„1.000—1.500 lépés széles, ami nem zárja ki és én biztosra is
„veszem, hogy a Landsturmnak kétségbeesett részei egyes dolinákba
„menekültek; feltettem magamban, hogy pontos megállapításokat
„fogok eszközöltetni és elrendelem, hogy Kraenenbroeck vezérkari
„százados és Kraus műszaki alezredes kimenjenek Schön tábornokhoz
„és egy ottani, ezen célra kijelölendő tiszttel állapítsák meg a
„helyszínén pontosan a mostani állás vonalát. En pedig el vagyok
„tökélve, hogy e napokban — természetesen bejelentetlenül úgy,
„mint azt mindig megteszem — kimegyek és a Monte dei sei
„Busio-t magam is megnézem. Schön tábornok maga vezette ki a
„két urat Doberdo-n keresztül a tűzvonalba. Ok azon benyomással
„tértek vissza, hogy állásunk a Monte dei sei Busi-n az ellenség
„kezében van és csapataim legnagyobbrészt egy pár száz lépéssel
„hátrább fekszenek és az ellenség teljesen belátja és uralja azokat.
„Mind a két tiszt, úgy mint Schön tábornok, biztosítanak engem
„arról, hogy csak egy lehetőség vau arra, hogy a kétségbeesett
„helyzetet félig-meddig jóvá lehessen tenni, ha azonnal a 2. állásba
„visszavonulunk. Ez a Monte San Michele-ről Marcottini-től keletre,
„a Crni hrib -C- 164 nyugati lejtőjén, Doberdo-tól keletre, s onnét
„a Debeli vrh -Ó- 140-en vonul át. Részemről alaposan megfontolandó, hogy mi a jobb az általános helyzetre? . . . Annyi bizonyos,
„hogy erre semmi jelentőséggel sem bír az, hogy ott állok-e -ahol
„most vagyok, vagy pedig a második állásban (mely ugyan még
„távolról sincsen készen), ha ezen utóbbi esetben minden körülmén y e k között föltétlenül ki tudok tartani és ezt el nem vesztem,
„mert ez az utolsó állás a Valloné előtt. Ha pedig a Vallone-t
„elveszteném, akkor a Monte San Michele föltétlenül elvész és
„ezzel az egész Doberdo-fennsík az ellenség kezébe jut. Ha a
„Monte San Michele az ellenség kezében van, akkor a Podgora
„ A 240 domb és vele Görz is el van veszve. Tehát feltéve azt,
„hogy ezen második állást föltétlenül tudom tartani, mégis van egy

„körülmény, mely a legnagyobb mértékben aggasztó: Hogy a Monte
„San Micbele az egész Isonzo-vonalnak kulcspontja azáltal, hogy
„tőle délre a védelmi vonal hátrább — keletre — feküdne, mint
„maga a San Michele hegye, ez most délnyugatról is megtámad„ hatóvá válna és a veszély, hogy elveszítjük, nagymértékben fokozódna. Hiszen most is már emberfölötti dolog a Monte San
„Michele megvédése, megtartása, midőn az olasz — egy harctéren
„sem tapasztalt hévvel és következetességgel — szakadatlanul,
„hallatlan áldozatokkal épen a Monte San Michele birtokát akarja
„mindenáron kierőszakolni. Ezekután világos, hogy miután én a
„ 2. állást nem tudom apodiktikus bizonyossággal tartani; (annál is
„inkább, minthogy ott a közéj>en csak csehországi népfelkelők
„állanak rendelkezésemre, kik ugyan valóban nagyon derekasan
„megtettek mindent, amit csak bírtak e rettenetes pokolban, de
„távolról sem adja meg nekem azon föltétlen biztonságot, mint az én
„dicső magyarjaim és a tiroliak, karintiaiak vagy horvátok) — főnképen, mert csak teljesen kimerült csapataim vannak, és a Monte
„San Michele-ről semmi körülmények között sem mondhatok le:
„ Visszavonulásról
a másodikállásba
szó sem
lehet.
„Ezt semmi szín alatt meg nem engedem!"
„Rámnézve, ha egyedül csak az én csoportom helyzetét
„veszem tekintetbe, a legjobb volna a Nad logem1—Valloné állásba,
„vagy ennél is még sokkal előnyösebb lenne a még meg nem
„kezdett, de általam pontosan végigjárt Fajti hrib A 432 — Kos„tanjevica—Stara lokva -Ö- 289 állásba visszamenni. De akkor Görz
„el volna veszve és Triest bizonyos esélyeknek ki volna téve! .
„ Megparancsolom Eisner-Bubna alezredesnek, hogy azonnal adja ki
„a parancsot, hogy a mostani állás föltétlenül tartandó. 0 azonban
„a legsúlyosabb aggályokkal van eltelve. Mi lesz, ha újabb tömegroham e pókháló vékonyságú vonalat végképen széjjeltépi, keresztül szakítja? . . . Akkor minden végleg el van veszve, nem
„szabadna mindent egy kártyára föltenni! Könyörög, hogy ne legyek
„e kérdésben oly kérlelhetetlen — magyarán nyakas —, amennyire
„kívánatos is a Monte San Michele s az állás megtartása, ő azt
„hiszi, hogy ez katasztrófához vezet. . . Azt felelem neki, hogy a
„katasztrófa ilyen körülmények között 2 nappal később annál biztosabban be fog következni és akkor épenséggel nem lehet majd

„jóvá tenni, míg itt, hol most vagyunk, még foltozással lehet valamire menni. Teljesen értein aggályait, de nem fogadhatom el
„következtetését és a mellett maradok, hogy: ,Föltétlenül
ki„ tartani !' — bármi következik is be. O még igen sokatmondó
„okokat fejt ki: hogy az arcvonal sokkal rövidebb lesz stb. De mit
„használ nekem a rövidebb arcvonal, hogyha azzal a célt — a
„San Michele-t megtartani — nem teljesíthetem?..., mert meg
„vagyok arról győződve, hogy a tervezett visszavonulás után pár
„nap alatt azt is elveszítjük és akkor nincs már megállás a Nad
„logem vagy Fajti hrib előtt! . . . Most igazolnak csak tökéletesen
„engem az események. Hogyha mindjárt kezdetben lementünk volna
„egész arcvonalunkkal az Isonzo-ig — úgymint azt akkor sürgettem, — ha ezt a rettenetes Karsztot a hátunk mögött hagytuk
„volna, úgy én nem vesztettem volna már több mint 100.000 embert
„és ma szilárdan, erősen állanánk. Akkor leszek csak még jobban
„igazolva, midőn a Monte San Michele elesik. Es, sajnos, idővel
„mégis el fog esni. De nem most, hanem hónapok múlva, ha még
„töbh Isonzo-csatát állottunk majd ki és az olaszok belátják majd
„hogy az állásnak még egy kulcspontja van, melynek Podgora a
„neve; ha ez elesik, akkor Görz szintén elesik és akkor bűn volna
„a mi részünkről még csak egy embert is föláldozni a Monte San
„Michele-ért! . . ."
„Miután Eisner-Bubna alezredes nézetét fönntartja, viszont
„én is az enyémet és a vezérkarnak általam megkérdezett más
„tisztjei is Eisner-Bubna mellé állanak nézetükkel; úgy én szó„szerint az alábbi döntést hozom meg: ,Parancsom van, hogy föltétlenül kitartsak és meggyőződésem az, hogy a 2. állásba való
„visszavonulás nem fog semmit sem használni, ellenkezőleg, a helyzetet csak megnehezítené, amint én az imént kifejtettem. Hogy a
„XVI. hadtest bírja-e Görzöt tartani, azt a hadseregparancsnokság
„tudja; én elrendelem, hogy a mostani vonalat muszáj tartaniI
„Eisner-Bubna alezredes azonnal automobilon Adelsberg-be utazik
„az 5. hadseregparancsnoksághoz, megjelenti ott az én álláspontomat
„indokaimmal együtt, a maga részéről is megtesz mindent, hogy
„az ő álláspontját megmagyarázza és én kéretem a hadsereg„parancsnokot, döntsön a fölött, hogy az én parancsom fönntar„tatik-e? vagy visszamenjünk-e? Kraenenbroeck százados és Kraus„alezredes, akik a helyzetet elől látták, vele mennek.'"

„Több szó erről nem esett és mindenki a vett parancs szerint
„cselekedett. Igaz, hogy mi itt elvérzünk; de szent a meggyőződésem, hogy a 2. és 3. állásban ugyanígy volna. Ott épen olyan
„csúnya Karszt van, mint itt, és az olasz még sokkal jobban
„áttekinthetné egész állásrendszeremet, mint itt. Nagyon kíváncsi
„vagyok Boroevic válaszára, habár biztosra veszem, hogy teljes
„meggyőződéssel mellém áll."
„Eisner-Bubnának még külön meghagytam, hogy jelentse
„nevemben a hadseregparancsnoknak, hogy végre valahára már
„gondoskodni kell arról, hogy a csapatokat itt gyorsabban váltsák
„tol: ,Mi föltétlenül az utolsó emberig — magunkat is beleértve —
„ki fogunk tartani ós ameddig élünk, az ellenséget nem fogjuk
„beereszteni. En azonban azt kérdeztem tőle, hogy mit fog csinálni,
„ha már nem lesz csapata itt? . . . Ami a harcnak e módja mel„lett — a legegyszerűbb számítás alapján — kevés nap alatt be
„fog következni. . ., hogyha megfelelő erősbítések nem jönnek, vagy
„az összetört csapatok nem váltatnak föl."
„Üzenetemre Boroevic Op. 1.752. számú rendeletében arról
„értesített, hogy teljesen tisztában van csapataimnak nehéz helyzetével, de nem áll módjában sanyarú helyzetünket megjavítani,
„minden körülmények között ki kell tartani."
A hadseregparancsnokság válaszát azonnal közöltem Op.
1.062/20. számit parancsomban hadosztályparancsnokaimmal.
A 22. Landwehr-hadosztályt utasítottam, hogy tüzérségének
egy részét tolja át a szomszédos 28. hadosztály körletébe1 és úgy
csoportosítsa azt, hogy oldalozó tüzével a Monte dei sei Busi
A 118 előtt álló ellenséget erélyesen le tudja fogni. Rendelkezésére
bocsátom fölváltás céljára a 110. Landsturm-dandár 31. és 32. Landsturm-ezredekből alakított 3 és fél zászlóaljat kitevő tartalékomat,
mely Mikolin-ál van: hangsúlyoztam azonban, hogy e csapat saját
dandárparancsnokának jelentése szerint a kiállott hatnapi bombázás
által erkölcsileg nagyon szenvedett, úgyhogy az összes alparancsnokok erélyes befolyása nélkülözhetetlen.
Vegyék a csapatok tekintetbe, hogy az ellenségnél sincsenek
rózsás viszonyok. Az ellenség az első rendkívül heves bombázás
alatt lőszerének javát mindenesetre eltüzelte és becslés szerint a
lefolyt harcokban 60% veszteséget szenvedett.
Végül tudattam a 22. Landwehr-hadosztály parancsnokával,
hogy a 43. Landwehr-dandár menetalakulatai 3—4 nap múlva
Comen-be fognak érkezni.
1

A III. hadtesthez tartozik.

A 22. Landwehr-hadosztálynál fölváltott csapatok egy részét
Schön tábornok tartalékul tartsa vissza magának Mikoíi-nál, a
többit küldje a Segeti baraktáborba pihenésre."
„Események esti 7 óráig. A 20. honvédhadosztálynál az ellenségnek különböző nagyságú lövegei délután 3 óra felé az egész
„arcvonal ós a tartalékállások ellen elkezdtek tüzelni és tüzüket a
„legnagyobb hevességig fokozták, főképen a jobbszárny ellen.
„Délután 4 óra felé, miután a nehéz ütegek is a leghevesebben
„tüzeltek, egy erős ellenséges gyalogsági támadás indult az egész
„jobbszakasz ellen, melyet a saját és a szomszédos 58. hadosztály
„tüzérsége összpontosított tüz alá vett. A 4. honvédgyalogezred
„délután 5 órakor s a 3. honvédgyalogezred valamivel később heves
„kézigránátharcban akadályainknál verte vissza az ellenséges nagy
„tömeget. Mindkétoldali veszteségek nagyon nagyok. A két honvédgyalogezrednek — melyek az előző súlyos harcoktól teljesen ki
„vannak merülve — magatartása példaszerű és minden dicséreten
„fölülálló. Az állandó ellenséges oldalozó lövegtüz által szenvedett
„legsúlyosabb veszteségek dacára sehol sem ingott meg dicső honvédjeimnek vonala. A lelkes vitézek csapata az ellenségnek súlyos
„veszteségeket okozott. A most beérkezett jelentés szerint a mi
„veszteségünk rendkívül súlyos. Különösen a 3. honvédgyalog„ezredé, mely állcmányának 70 °/o-át vesztette el. Az arcvonal több
„részén az ellenséges lövegtüz állandóan tovább tart."
„A 17. hadosztálynál az arcvonal és hátterep egész délután
„nehéz ellenséges lövegtüz alatt állott. A jobbszárny előtt nagyobb
„ellenséges erők gyülekezése állapíttatott meg és a hadosztály„ tüzérség úgy ezt, mint a többi mozgást, az ellenség vonalai mögött
„tűz alá vette. Támadásra itt nem került a sor. (Op. 1.062/16. sz.)"
„A 22. Landwehr-hadosztálynál 4 óra 30 perc óta az összes
„állások, kivévén a balszárnyzászlóaljat, részben teljesen oldalozó
„ellenséges lövegtüz alatt állanak délnyugati irányból és a -C-197-ről.
„Több telitalálat."
„Különben élénk aknavető tevékenység az arcvonal közepe
„ellen. Az ellenség élénk tevékenységet fejt ki árokfők előrehajtá„sában. Détután 6 óra 30 perckor egy erősebb ellenséges támadás
„a balközépszakasz előtt hathatós füzünkben omlott össze. Nehéz
„tüzérségem, amennyire lehetséges, az ellenség nehéz ütegeinek
„lekötésére töreke lett. Ellenséges repülők különböző falvakat bombáztak."
»
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„Este veszem Boroevic parancsát, hogy a 6. hadosztály holnap
„Ranziano—Gradiscutta környékére érkezik és november 2-ikáról
„3-ikára éjjel meg kell kezdeni a 20. honvédhadosztály fölváltását.
„Hála legyen az Istennek! . . . En ezen fölváltásra még elrendelem,
„hogy az kölcsönös egyetértésben a 20. honvédhadosztályparancs„nokság rendelkezése szerint három egymásután következő éjjelen
„az északi szárnynál kezdve hajtandó végre, és hogy Lukachich
„tábornok a szakasz parancsnokságát a fölváltás befejeztéigtartja meg."
Addig, míg a fölváltás meg fog kezdődni, a 6. hadosztály parancsnokságát a harchelyzetről Op. 1.061/33. számú rendeletem
szerint tájékoztattam, mely kivonatosan a következőképen hangzott:
Hadtestem feladata a Doberdo-fennsíkot makacsul védelmezni. Legfontosabb a Monte San Michele alszakasz, mivel ennek
birtoklásától függ a görzi hídfőnek védelmezhetősége. Ezért a
2. védelmi vonalunk a Monte San Michelen összeesik az 1.-vel,
azaz, ha a 2. vonalba vissza is szoríttatnánk; Monte San
Micheléről elmozdulnunk nem szabad. Hogy minden körülmények
között a Monte San Michele A 275 alszakaszt kézben tarthassuk,
legújabban a hegy déli lejtőjén zárt támpontok készülnek, hogy
az esetben is védelmezhető legyen, ha az ellenség San Martino
del Carso-nál vonalunkat netalán áttörné.
A 6. hadosztály akként csoportosítandó, hogy az első védelmi
vonalra és szakasztartalékokra körülbelül 4.500—5.000 csatár jusson;
hadosztálytartalékként 3 zászlóalj a Vallone-ban helyezendő el.
A hadosztályból ezután még esetleg fennmaradó rész Spacapani,
Yrtoce falucskában visszatartható.
A hadosztály így csoportosítva úgy váltsa föl csapatait, hogy
mindegyik egymásután 12—14 napig a hadosztálytartalékban legyen.
Az ellenség nagyobb támadásait több órán át tartó általános
lövegtűzzel veretve, állásainkat rengeteg lőszert elhasználva, készíti elő.
A gyalogsági támadás megindításakor ez ellenséges lövegtüz
legmagasabb fokra hág, majd a hátsó területre tétetik át, hogy
tartalékaink előnyomulását megakadályozza. Az olasz gyalogság
kezdetben nagy lendülettel iramodott támadásra, újabban azonban
azt tapasztaljuk, hogy támadó kedve lelohadt és nem bírja elviselni
rajtaütésszerű tüzérségi tűzet apásainkat.
Ügy látszik, hogy az olaszok most a 2. és 3. Isonzo-csata
közötti időben alkalmazott harcmodorhoz térnek vissza. Akkor az
ellenséges gyalogság fokozatosan megközelítő árkokat ásván, homokzsákokkal, védőpajzsokkal födve magát, rendszeresen mindközelebb
küzdötte magát első vonalainkhoz, még a földalatti aknatámadást
is megkísérelte. Az ellenséges tüzérség védelmi vonalunknak csak
egyes alszakaszait és a mögöttes terepnek is csak bizonyos tereit lőtte.

Állásaink megvédése akaraterőnknek teljes megfeszítését követeli és a harcosok idegzetét kemény próbára teszi. Ä siker záloga
az, hogy a legnehezebb űrméretű tüzérség tömegtüzében ki tudjunk
tartani és képesek legyünk az azután támadó ellenséget jól célzott
tűzzel fogadni!
A parancsnokok legfontosabb föladata, hogy harcállásaikat és
tartalékaik elhelyezését akként rendezzék be, hogy a súlyos előkészítő tüzérségi tűz alatt minél kevesebb veszteséget szenvedve,
mennél több puska, gépfegyver és szurony maradjon meg a bekövetkezendő közelharcra.
Tekintet nélkül a karsztszikla nagyon nehéz megmunkálására,
követelni kell, hogy a csapatok ernyedetlenül dolgozzanak lövészállásaik lehetőleg alapos kimélyítésén.
Azon alszakaszban, melyben a 6. hadosztály a 20. honvédhadosztályt föl fogja váltani, a tartalék részére számos bsmbamentes
férőhely van (barlangok, kőbányák, kavernák). Csakis ezek nyújtanak
biztos födözéket az ellenséges nehéz tüzérség tüze ellen. Ezért meg
kell követelni, hogy tartalékok részére a csapatok kavernákat és
a lövészállásba vezető födött összekötő utakat megfeszített erővel
létesítsenek. Csak akkor lehet majd az előkészítő bombázás alatt az
állásban egyes megfigyelőket hagyva, a csapatot a kavernák biztonságába helyezve a veszteségtől megóvni és midőn a bombázás
befejeztével az ellenséges gyalogság támad, csapatunkkal a kavernából födött utakon a lövészállást gyorsan megszállni és a támadó,
rohamozó ellenséget nyugodt tűzzel fogadni.
„Lukachich tábornok este azt jelenti nekem, hogy a 3. honvéd„ gyalogezred a mai ellenséges támadásoknál és a nehéz lövegek
„oldalozó tüzében legalább 1.000 embert vesztett és azért kénytelen
„volt 29. magyar népfelkelőezred által fölváltani. További jelentésében vázolja az ő ezredeinek erőbeli állapotát és aggodalmának
„ad kifejezést, hogy kiváló hangulatuk és szellemük dacára az utóbbi
„küzdelmek alatt rendkívül súlyos igénybevételük által egy újabb
„erőteljes ellenséges támadásnál talán már nem lesznek képesek
„a várt ellenállást kifejteni. Ennélfogva valamelyes erősbítéseknek
„odavitelót kéri. (Op. 1.062/31. sz.) Én természetesen a Monte San
„Michele-t egy esetleges katasztrófának nem tehetem ki és — hogy
„tartalékaimnál kiegészítések besorolását lehetővé tegyem — arra
„gondolok, hogy addig is a hadseregtartalékot (a 206. népfelkelő„ dandárt) vagy legalább is annak részeit használjam erre föl; midőn
„azonban az erre vonatkozó kérésemet Boroevié elutasította, kénytelen vagyok a teljesen kimerült
43. gyalogezrednek még félig
„sem elkészült kiegészítését beszüntetni s elrendelem, hogy azonnal

„még hajnalhasadta előtt Devetaki-ra meneteljen, hol a 20. honvéd„hadosztálynak x-endelkezésére bocsájtom. (Op. 1.062/29. sz.)"
„A 106. Landsturm-hadosztály parancsnokságának utasítására
„Maag tábornok az esthomály beálltával a cs. kir. 110. Landsturm„ gyalogdandárnak minden részét Mikoli-nál egyesítette és a 31. Land„ sturm-ezredet két, a 32-et pedig másfél'zászlóaljba alakította. Ezen
„zászlóaljak alig ütik meg az 500 főt. Az ezredek által eddig
„elszenvedett strapák leírása szerint, az igen nagy tiszti és legénységi veszteségek és a mindmáig fennálló 6 napos szörnyű lövegtűz
„okozta benyomás nagyinértékben hátrányosan befolyásolja a csapatok harcképességét. Maag tábornok jelentésében, melyet a hadtestparancsnokságnak küldött be — ezen csak ma éjjel alakítandó 3 és fél zászlóaljnak alkalmazhatóságára kiemeli, hogy
„ezen derék ezredek becsületének tökéletes megóvása mellett, —
„tekintettel azonban nagy ügyünk érdekére, ezidőszerint azokat
„,csekélyebb értékű, pihenést és kiképzést igénylő csapatok'-nak
„köteles minősíteni."
„Eisner-Bubna alezredes megjön a Boroevicet jellemző válasz„ szal: ,A hadtestparancsnok döntött! A mellett kell maradni!' "
„Bár a XV. és XVI. hadtestnél ma különös esemény nem
„volt, mégis a jelek arra mutattak, hogy a véres tusa a középső
„Isonzo-szakaszon újból föl fog lobbanni."
Tolmein—Santa Luzia hídfőt az ellenséges tüzérség nagy
hevességgel lőtte; délelőtt 8 órakor 2—3 zászlóalj a hídfőt megtámadta, azonban véresen vissza lett verve.
A XVI. hadtestnél az ellenséges nehéz tüzérség Zagora-t,
Globna-t, Plava-t és a O- 383-as dombot órákon át bombázta. Késő
délután az olasz 44. és 125. ezred s a 4. bersaglieri-ezred megtámadta zagorai állásunkat; a faluban elkeseredett kézitusa tombol.
Az esthomályban az olaszok a globnai és a -Ó- 383-as szakaszán általános rohamra indultak, de támadásuk kitűnően ható tüzérségünk tüzében összeomlott.
A III. hadtestnél csak tüzérségi párbaj folyik.
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November 1.
„Esik az eső ós az ágyúk döreje szakadatlanul rázza ablakaimat."
„Hajnali 3 órakor telefonon kérdeztetem, hogy mi az újság
„odakint? . . . Semmi jelentős. Kocsira ülök és Marcottini-ra hajtatok

„a -Q" 110-ig, onnét a kocsit Mikoli-ra küldöm, Hogy ott Tárjon rám.
„Midőn szürkül, kint vagyok a 26. Landwehr-ezrednél."
„Doberdo-n egy ügyeletes altisztet találtam szerencsésen, aki
„egy épen náluk levő szakaszvezetőt a 26. Landwehr-ezredtől adott
„mellém, ki gyakrabban megjárta már az útat a Monte dei sei
„Busi-hoz. Míg ezt megbeszéltem, az olaszok utálatosan lőtték a
„Doberdo-t nehéz gránátjaikkal, úgyhogy egy falhoz húzódva legalább
„20 percig kellett várnunk. Az ügyeletes altiszt, ki ,ezredes úrnak'
„szólított, megkérdezett, hogy ne jelentsen-e be engem és kinek?
„Azt feleltem, hogy semmit se jelentsen, csak ha a hadtestparancs„nokság kérdez, azaz a hadtestparancsnokot keresik, akkor a
„43. dandárhoz s onnét a 26. Landwehr-ezredhez kell telefonozni,
„ott leszek világosig. Feszesen tiszteleg — a sötétben csak sejtem
„alakját — ,Zu Befehl Kaiserliche Hoheit!' Azért tiltottam meg,
„hogy bejelentsen, mert akkor a hadosztály —, dandár- és ezredparancsnokok kijönnek és akkor nem láthatom azt, amit akarok,
„így a szakaszvezetőnek meghagyom: ,Te fiam, most a 26. Landwehr„ ezredhez vezetsz, oda, hol nincs állás, olyan helyre, honnét az
„elveszett állásokat láthatom.'"
„Mint mondtam, midőn szürkült, kint voltam a tűzvonalban
„Elénk csatározás folyt és az olasz gyalogsági lövedékek sűrűn
„csiripeltek fejünk körül. Egy főhadnagy jelentkezett, mint századparancsnok ós a zászlóaljparancsnoknak akart jelentést tenni, hogy
„egy ezredes úr van itt. Megtiltottam neki. Együtt fekve vártunk
„egy dolina szélén az alig megkezdett födözékben . . . Ugy, most
„már látok! . . . Körülbelül 200 lépésre keletre vissza vagyunk
„szorítva a Monte dei sei Busi tetejéről. Az olasz, a mi úgynevezett
„állásainkba, felülről lefelé nézve lát be és képes állásunk mögötti
„minden mozdulatot megfigyelni és tűz alá venni. Amennyire ki
„tudom venni, az olasz állásait nagyon sűrűn szállotta meg. így,
„ahogy most van — hogy csak pár összerakott kőből álló falacska
„védi a csatárt és árkoknak még csak nyoma sincs, — a helyzet
„tényleg tarthatatlan; ha azonban sikerül egy mély lövészárkot és
„futóárkokat — még ezeket is be kell majd fedni — a megközelítés céljából készíteni; akkor épen ezen állás lesz az, amelyet a
„legbiztosabban lehet tartani, mert az ellenséges tartalékoknak
„előhozatala csakis az állásokra leadott gyalogsági tüzünk kévéjén
„keresztül lehetséges. így gyalogsági és gépfegyvertüzünk és könnyű

„tüzérségünk direkt tüze oly hathatós lesz, hogy itt aligha fog
„mégegyszer sikeresen támadni az ellenség. Ennélfogva elhatáro„ zisom, ha lehet, még jobban megszilárdul: Ott, ahol vagyunk,
„föltétlenül kitartani és minden eszközzel állásokat létesíteni . . .
„A. főhadnagy nehéz helyzete miatt panaszkodik, s én vigasztalom
„őt, hogy mindent meg fog kapni — sürgősen kiküldök mindent —
„h >gy itt egy jó állást építhessenek, de semmi szín alatt sem
„szabad még csak egy lépést is hátrálni. Aggódó, mondhatnám
„félénk tekintettel néz rám és tanakodik; látja, hogy a vörös tábor„noki lampaszomat szürke posztó fedi és zavarodottan bocsánatot
„kér: ,B>csánat Kegyelmes úr, csak most látom, hogy . . . ott . . .,
„,Jól van fiatal barátom, csak nem mehetek vörös lampasszal az
„ellenség előtt sétálni, mert akkor a csapat s vele én is azonnal
„pergőtüzet kapunk!' Elmosolyodik, de tekintete bizonytalan, tán
„sejti, hogy ki vagyok. Magas ívben egy óriási ellenséges akna
„repül mögénk és mindent széjjeltépő, rettenetes dörejjel robbanik
„tíO lépésre mögöttünk a dolinában. Kiabálást, nyöszörgést hallok!
„Nemsokára jelentik, hogy több halott és súlyosan sebesült van a
„dolinában, mely előtt fekszünk. Hatalmas kávébarna füstgomoly,
„mint óriási gomba áll kavarogva s lassan eldőlve a sziklákon,
„hosszú uszályt vonszolva barangol halkan a légvonattal tova.
„Élénk gyalogsági tüz s az ellenséges nehéz tüzérség utálatosan
„idevág. Midőn a tüz kissé lanyhul, hason visszakúszunk és lassan
„Doberdo-ra visszamegyek. Derék kísérőmnek, Lamp József szakaszvezetőnek fején stráflövés van, most kapta, nem vérzik túlerősen,
„úgyhogy majd csak akkor fogunk utána nézni, mikor a legerősebb
„tüzkévét elhagytuk. Előttünk 300 lépésre egy 30-as ágyúbomba
„csapódik be és bőgve repülnek az óriási szilánkok és kövek mellettünk el és soká csengenek még füleim. Doberdo-n a segélyhelyen bekötözik a szakaszvezetőt és én magammal viszem őt a
„kórházba, mert hosszabb kezelésre lesz szüksége. Bőrig vagyok ázva,
„egészen vörös a Terra Rossától és rongyos a köpenyem. Útközben
„látom a sok földúlt sírt, kidobott csontok és félig rothadt hullák és
„fojtó bűz. Előttem egy szomorú menet. Sátorlapokkal befedve hordá g y o n 4 halottat visznek, lassan, szótlanul és oly égbekiáltóan
„nyomorúságosan; szívet facsaróan szegényesen. Bekotorják őket
„és v é g e ! . . . El vannak felejtve. Oh! oly rettenetes ezt látnom!
„Egyik sátorlapot fölemelem. Egy szépséges szőke ifjú! Egy Michel

„ Angelo fej! Nyitott üveges szemekkel és véres szőke fürt simul
„sápadt homlokához. Nem tehetek másként, lezárom szegény kifejezéstelen szemeit... Es az, aki a hordágyat hátul fogja s viszi,
„oly kimondhatatlan melegen, hálásan néz szemembe és fájdalmas
„mosollyal szól: ,Bár volna mindegyik olyan, mint az Ezredes úr!'
„ — Egy vártat múlva hozzáteszi: ,Köszönöm Ezredes uram, szegény
„öcsém nevében!'... ,Ügy gyermekem! Ez öcséd itt? 0 bizony
„boldogabb, mint te s én!' . . . ,Jo-jo ich denk auch Herr Oberst!'
„. . . Útjaink különválnak és én nemsokára Mikoli-ról kocsin Kos„tanjevica-ra hajtatok, hol sebesültemet leadom, aki nagy melegséggel
„mondja — : ,Yergelts Gott Herr Oberst!' . . . "
„Ma Mindszentek napja! Olyan nagyon szomorú és reménytelenül siralmas. Ágyúdörgés, halkan sóhajtozó sirocco, hangosan
„pacsangoló eső! . . . "
„lleggeli jelentések. A 20. honvédhadosztálynál éjjel mérsékelt
„csatártüz volt. Mint már mondottam, a 43. ezred alighogy kivonatott a tűzvonalból, megint felriaszttatott — mert Boroevic
„nem adja ide a hadseregtartalékot — és kiegészítései nélkül a
„Yallone-ba menetelt. Oka ennek Lukachich tábornok fönntebb
„említett jelentése, hogy a honvédek aligha bírnak még egy erős
„ellenséges támadást föltartóztatni. A 17. honvédgyalogezrednek egy
„zászlóalja Boschini-nél egyre teszállást épít, kettő a Vallone-ban
„van; egyik azonban nagy veszteségei miatt igen gyenge."
„A 17. hadosztálynál az egész arcvonalon csatártűz."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál az ellenség éjjel élénk tevékenységet fejtett ki, sok járőr cirkált. 2 óra 40 perckor reggel
„ellenséges rajtaütés, melyet tüzérségünk meghiúsított. Az ellenség
„rendkívül tevékenyen dolgozik árokfőkön. A veszteségek még nem
„ismeretesek. 60 olasz fogatott el."
„ Mint már mondottam, Boroevic nekem adott igazat: Tovább
„kitartani. Eisner-Bubna feltűnően megszelídülve tért vissza és azon
„üzenetet is hozta, hogy a 20. honvédhadosztály fölváltását azonnal
„is megkezdhetem. Ez énrám nézve egy megnyert csata."
„A tiroli fronton és Tolme!n-nél majdnem teljes a nyugalom,
„csakis egy kis tüzérségi harc. Görz-nél heves küzdelem, de ameny„nyire láthatom, nem oly heves, mint énnálam a Doberdo-n."
„Események délután 2 óráig. A 20. honvédhadosztálynál
„utólag jelentik, hogy hajnali 3 és 4 óra között egy ellenséges

„század, mely Petano-tól nyomult elő, gyalogsági tűzzel és kézigránátokkal majdnem tökéletesen megsemmisíttetett. (Op. 1.063/9. sz.)
„A szakaszt egész délelőtt állandóan kevesen lőtte az ellenséges
„tüzérség még a legnehezebb lövegeivel is. A Monte San Michele
„ellen főleg srapnelltűz az állások mögé. A Monte San Michele
„északi lejtőjén és San Martino-tól északnyugatra az ellenség nagyobb
„csoportosulásai állapíttattak meg. Tü/.érségünk erőteljesen tüzelt
„rájuk. Déli 12 órakor ellenséges osztagok megkísérelték az elő„törést a Monte San Michele ellen, de füzünkben nemsokára vissza
„kellett fordulniok, észak felé kitérve pedig pusztító oldaltüzünkbe
„kerültek."
„A 17. közös- és 22. Landwehr-hadosztály arcvonalán délelőtt
„10 óráig aránylagos nyugalom volt, csak csatározás és nehéz ellenséges lövegek tüze volt. Ezen idő óta élénk ellenséges tábori
„lövegtüz, közte nehéz lövegek is lőnek a küzdelmi vonalra és
„mögéje. A födözékek részben nagyon megrongálódtak. Ellenséges
„csoportosulások San Martino-tól nyugatra, azután Polazzo-tói keletre
„és a Monte dei sei Busi környékén állapíttattak meg. Egy ott
„megindult ellenséges támadás lövegtüzzel visszautasíttatott. Az ellenség állásai nagyon erősen meg vannak szállva. Polazzo-tói ke„letre néhány — a 64. ezredhez tartozó — olasz fogatott el. (Op.
„1.063/9. sz.)"
„Délután 2 órakor egyedül Segeti felé lovagolok; a tábort
„siralmas állapotban találom. A heves esőzés folytán sok század„barak, mely kőből és vörös agyagból épült, bedőlt, hisz a csapatok
„mind kint küzdenek, itt alig pár emberem van, akik az oly nagy
„fáradsággal felépített, jól berendezett, fűthető szállásokat jókor
„kijavíthatnák. Csak egy 24-es vadász menetszázad ós pár 39-es
„van itt lent, ezek a most ömlő felhőszakadás dacára is a legnagyobb szorgalommal dolgoznak. Villámlik és dörög, goromba
„egy idő van, sűrűn hull a galambtojás nagyságú jég, egész zuhatagok
„tódulnak a dolinákba, melyek vérvörös vízzel tellenek meg. Rettenetes pergőtüz tombol ugyanekkor. Gyorsan előre lovagolok a
„-Ó- 246-ra San Grado di Merna-tól délre s ott állok a dűlő felhőszakadásban s jégesőben és nem látok semmit. A villám a közeli
„fenyőerdőcskébe csap be. Hogy kéznél legyek, sietve visszalova„golok Kostanjevica-ra. Útközben a 39-es menetszázadok viharos
„lelkesedéssel üdvözölnek."

„Ez több mint pergőtüz, csak úgy ordít szakadatlanul bömbölve és 5 óra 50 perc tájban még soha nem észlelt fokra hág a
„számtalan ágyú tüze."
„Midőn a felhőszakadás megszűnik, az olasz tömegek ismételten rohamra futnak 39-eseim ellen és őrjöngő kézitusában
„visszaveretnek. Azután a 24-es vadászok kemény lendülettel
„rohamozzák a most elvesztett állást és a csodás vállalkozás fényesen sikerül, az olaszok nagy veszteségek közepette menekülnek.
„Ameddig csak látok, félelmetes aggodalommal figyelem meg a
„vadan tomboló küzdelmet."
„Egy sebesült olasz tiszt azt beszéli bámulattal telve, hogy a
„nagy rohamnál ós kézitusánál számtalan 39-es vitézem sebesülten,
„bekötözetlen sebekkel rohamozott és küzdött."
„Események este 7 óráig a jelentések szerint. A 20. honvédhadosztály nál az ellenség egész délután állásainkat és a tartalékok
„körletét váltakozó, időközönként a végletekig heves, minden nagys á g ú lövegek tüzével árasztotta el. 3 óra 30 perc és 4 óra 30 perc
„között nagyobb erők támadási kísérlete Peteano-nál gyalogsági ós
„tüzérségi tűzzel csírájában elfojttatott. 2—3 ellenséges zászlóaj,
„mely a Monte San Michele ellen intézett rohamot az l-es honvédek
„által a visszaözönlő ellenség óriási veszteségei mellett utasíttatott
„vissza. A balszakasznál nem került támadásra. Az erős ellenséges
„lövegtüz a sötétség beálltáig tartott."
„Tartalékok: 1 zászlóalj 17-es honvéd Boschini-nél, 3 zászlóalj
„43-as a Yallone-ban és 2 zászlóalj 17-es honvéd Felső-Cotici-nél.
„A ma éjjel fölváltott 3. honvédgyalogezred Sapnisce-nél gyülekezett."
„A 17. hadosztálynál az egész délután tartó ellenséges lövegtüz
„5 óra felé főképen az arcvonal közepe ellen — oly hallatlan
„fokra hágott, hogy födözékeinket ideiglenesen ki kellett üríteni.
„Délután 5 óra után az ellenség az egész arcvonalon támadásba
„ment. Az arcvonal legnagyobb része előtt pusztító gyalogsági és
„tüzérségi tüzünk által visszautasíttatott, egyes helyeken azonban
„sikerült neki állásainkba behatolni. Majd mindenütt elkeseredett
„kézitusában kiveretett. Két helyen, hol erősen befészkelte magát,
„a 39-esek és 24-es vadászok hősies és csodás erélyű támadása az
„estalkony leszálltáig teljesen elkergette őt. Az összes állások hiánytalanul, szilárdan az én összehasonlíthatatlan vitézséggel küzdő
„csapataim kezében vannak."

„A 22. Landwehr-hadosztály délután 5 óráig többnyire nagyon
„heves ellenséges lövegtüz alatt volt. A hadosztálytüzérség a hősiesen kitartó gyalogsággal egyetemben egy támadást a jobbszárny„zászlóaljnál visszavert, egy támadási kísérletet elfojtott a bal„középső zászlóalj előtt és oldalozó tűzzel kiválóan hatott a 17. hadosztály ellen intézett tömegtámadás kivédésénél. 5 óra óta meglehetős nyugalom. Az alszakasz tüzérsége a gyalogságot kiválóan
„támogatta és tökéletesen kiegészítették egymást hatásukban. (Op.
„1.063/17. sz.)"
„A hadtesttüzérség működését a förgeteg korlátozta és különben
„a nehéz ellenséges ütegek leküzdésére törekedett."
„Eddig megállapított összes veszteségeim a 3. Isonzo-csatában
„felülmúlják a 20.000 főt, ebből 480 tiszt. Biztosan megállapított
„halott 4.500. De hány halt még meg a hátsó kórházakban? . . ."
„Estefelé meglehetős nyugalom állott be."
„Ma megérkezett a VII. hadtestnek szánt 1880-as mintájú
„15 cm-es ágyúüteg Pola-fcól. Ez is valami, de nem elég arra, hogy
„az olasz tüzérséget leküzdjük."
„A XVI. hadtesttől vett azon értesítésre, hogy tekintettel a
„harcászati helyzetre, a görzi hídfő körül nem lehet biztonsággal a
„17. gyalogezrednek a 6. hadosztályhoz való visszaállítására szám í t a n i ; azt jelentem Boroevicnak, hogy az ezrednek ideküldése
„mindaddig nem okvetlen szükséges, ameddig a magyar királyi
„16. honvédhegyidandár még csapataim kötelékében marad. Ezen
„dandár, mely hosszabb pihenés után csak a mostani harcok tartama
„alatt került újra a tüzvonalba, még egy ideig meghagyható az
„állásban. (Op. 1.063/18. sz.) Arról én gondoskodnék, hogy kötelékén
„belül fövláltások eszközöltessenek. Nagy megnyugvásomra szolgál
„az, hogy az én vitéz honvédeimet az általánosan elsőrendűnek és
„minden tekintetben kiválóan ismert grazi 6. hadosztály váltja
„föl, legalább nyugodt lehetek, hogy a Monte San Michele jó
„kezekben marad és nem kell attól tartanom, hogy amit a honvédek oly soká bírtak tartani, ezek esetleg elveszítsék."
„A mai nap folyamán a 17. hadosztálynak parancsnoka, Gelb
„altábornagy is benyújtott egy hosszabb írásbeli jelentést, melyben
„utalva arra, hogy csapatai október hó 15-től 31-ig 152 tisztet és
„7.373 legényt vesztettek, továbbá tekintettel azon körülményre,
„hogy a 17. hadosztály július 18-ika óta a legnehezebb állásrészek

„egyikében megszakítás nélkül áll és csapatai a még be nem fejezett
„küzdelemben mondhatni utolsó erejüket is kiadták; jelenti, bogy
„a hadosztálynak pihenésre sürgős szüksége van. Sajnos, én G-elb
„altábornagynak erre csak azt felelhettem, hogy az általam is
„ismert rendkívül nehéz viszonyok, melyekben csapataim nemsokára
„már 5 hónapja küzdenek, már régen arra késztettek, hogy azon
„kérdésre a legnagyobb gondot fordítsam, miként lehetne csapataimnak
„legalább részben a legszükségesebb nyugalmat és üdülést megadni,
„de fölváltás, azaz pótlás híjján, mely egy egész hadosztály kivon á s á t lehetővé tenné — (ezideig ez a rendes fölváltásokkal a hadosztályon belül történt) — ez csak egyes napokra volt lehetséges.
„Csak a 6. hadosztály zömének idejövetele hozza a lehetőség határaiba egy egész hadosztálynak fölváltását. Ezen esetben a 20. honvéd„ hadosztályra esett a választás, mert annak relatíve nagyobbak a
„veszteségei, összehasonlíthatatlanul rosszabbak a fölváltási lehetőségei és létszámviszonyai kedvezőtlenebbek. A 17. hadosztály
„fölváltására abszolúte hiányzanak az erők és belátható időn belül
„ilyeneknek idehoz,atalára nem is lehet számítani. A hadsereg
„parancsnoka legutóbbi ittlétekor a többi között leplezetlenül kijelentette, hogy a Monarchia hatalmas küzdelmében az ittlevőnek
„egyelőre ki kell tartania, hogy más harctereken az érő döntés
„— mely következményeiben általunk még át sem tekinthető —
„ne veszélyeztessék. Még arra is utalok a 17. hadosztály jelentésének elintézésében, hogy a folyamatban levő létszámkiegészíté„sekkel a csapatok tűrhető erőre emeltetnek újra, miáltal legalább
„annak lehetősége adódik meg, hogy a legsúlyosabban szenvedett
„csapatokat föl lehet részben váltani. Azon rövid időt át kell küzdenünk és én biztosan tudom, hogy derék csapataim ezen nagy
„erőpróbát ki fogják állani, hogyha a vezetőknek erős akarata
„ — mint eddig — helyes irányt ad."
„A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság használatára,
„hogy világos áttekintése legyen saját erőink elhasználásáról, a most
„már több mint két hete tartó nagy csatában és a hadseregfőparancs„nokságnak annak lehetősége megadassák, hogy erőit a mostani
„helyzetnek megfelelően csoportosíthassa, parancsot kaptam (Op.
„1.782. sz.) ma délután Boroevictől, hogy veszteségeimet október
„18-ikától november 1 ig este, az egyes ezredek létszámát ezen
„időben, a rendelkezésemre álló tartalékokat és harcképességüket,

„állapotot, hangulatot a tüzvonalbeli csapatoknál; a lőszerkészletek
„mennyiségét a csapatoknál és hátul, jelentsem és egyszersmind
„egyes csapatoknak kiváló fegyvertényeit vázoljam."
Jelentettem, hogy az 1915 október 18-tól november l-ig
tartó tizenötnapos csatában hadtestem halottakban 3.551 fő, eltűntekben, temetetlen halottakban 4.086 fő,sebesültekben 11.313 fő;
összesen 18.950 főnyi veszteséget szenvedett, azaz harcosállományának 40'6%-át elveszítette.
A hadtesttartalék a harcból két nap óta kivont 61. ezred
menetzászlóaljának besorolása után három zászlóaljból áll, 2.350
puska erejű. A hadosztályoknak következő tartalékai vannak.
a) A 20. honvédhadosztálynál: A 17. honvédezred két zászlóalja (700 puska), mely menetalakzatát már besorolta. Az ezred a
3. Isonzo-csata első napjaiban igen súlyos veszteséget szenvedett.
A teljesen elhasznált és néhány napig nem alkalmazható 3. honvédgyalogezredet mult éjjel a harcvonalból kivontam. A 43. ezred
három zászlóalja (2.200 puska), mely a 3. Isonzo-csata kezdete
óta szakadatlanul a harcvonalban állott, most kiváló parancsnokával
a Monte San Michele A 275 alszakaszának harcedzett tartalékát
képezi.
b) A 17. hadosztálynál: A 39. ezred egy zászlóalja (három
század).
c) A 22. Landwehr-hadosztálynál: A 110 Landsturm-dandár
31. és 32. Landsturm-ezredeiből összevont 2 és fél zászlóalj. A Landsturm emberei a csata kezdetén az ellenséges nehéz tüzérség bombázása által elszenvedett veszteségek nyomasztó behatása alatt
állanak még ma is, ezért, és mivel nagy a hiány tisztekben, alkalmaztatásuk nagyon korlátolt. Mindennek dacára, kénytelen vagyok
a Landsturmot a 43. Landwehr-dandár fölváltására igénybe venni.
„A nagyrészt, úgyszólván állandóan megszakítás nélkül, az
„arcvonalban álló csapataimnak magatartását csak ,csodálatra méltó,
„minden dicséreten felül álló'-nak nevezhetem, minthogy naphosszat
„tartó legsúlyosabb, a legnehezebb ütegekből is leadott tűz dacára
„azon reményben tartottak ki, hogy a közelharcban a véres diadalt
„ki fogják erőszakolni s itt ismételten órákhosszat tartó dühös kézitusára került a sor a nagy túlerőben levő, mindig friss tartalékokat
„hozó ellenséggel, hol azután csak legritkább esetben gyakoroltatott
„irgalom. A csapatok állapotáról és hangulatáról azonban azt kell
„jelentenem, hogy tekintettel a soknapos küzdelmekre, hol csak
„csekély fölváltási lehetőségünk volt és azon körülményre, hogy
„éjjel, ha nem volt küzdelem, a legnagyobb erőmegfeszítéssel kellett
„a többnyire óriási károkat kijavítani az állásokban és akadályokban,

„tehát alvási és pihenési lehetőség úgyszólván teljesen hiányzott ;
„az összes csapatok nagyon fáradtak és nagyobb erőmegfeszítésekre
„már csak teljes akaraterejük megfeszítésével képesek. A 20. honvéd„ hadosztálynál egyes csapatrészek túl vannak erőltetve, elcsigázva
„és alig alkalmazhatók már. A tüzérségi lőszerre vonatkozólag a
„jelentésben újból kiemeltem azt, hogy a gyalogság túlerőltetése
„mellett, annak legkiadósabb támogatása tüzérség által, elengedhetetlen, ez azonban csak tetemesen fokozott lőszerszállítás mellett
„teljesíthető elegendő módon. Különösen ágyúlőszer, kis és nagy
„bombák szükséglete csak csekély részben van födözve; lőszer„tartalék tényleg a meg nem nevezett öblöknél van, ott is csak
„ korlátolt mértékben."
„Nehezen tudok, az én csapataim kivétel nélkül nagyszerű és
„csodás teljesítményei mellett, egyes csapattesteknek különös fegyvertényeiről jelenteni. Ennélfogva egyes egészen kiemelkedő teljesít„ményeket a 17. közös és a 20. honvédhadosztályok egyes csapat„részeinél fogok csak fölemlíteni, mert ez a két hadosztály viselte
„az eddigi oly rettenetesen súlyos küzdelmeknek úgyszólván az egész
„óriási terhét és ezekkel más csapatokat, példás hősies magaviseletük
„dacára sem hasonlíthatok össze, velük együtt mást nem is nevezg e t e k meg."
„így ki kell emelnem a 20. honvédhadosztálynak 1. honvédezredét, mely a 3. Isonzo-csata első tömegrohamát a Monte San
„Michele A 275 hegyén bámulatos vitézséggel verte vissza."
„A 16. honvéd-hegyidandárnál különösen kitüntette magát a
„m. kir. 29. népfölkelő-ezred II. zászlóalja. E zászlóalj a 39. ezred
„egy részével együtt a nálánál sokszorosan erősebb ellenséget, mely
„San Martino del Carso-nál állásunkba betört — órákig tartó legelkeseredettebb véres kézitusában kiverte. Ehhez a küzdelemhez a
„nyilt sebből vérző 39-es vitézek a helyett, hogy segélyhelyekre
„mentek volna, — lelkesen csatlakoztak, ,Hurrá' csatakiáltással
„vetették magukat az ellenségre."
„A 17. hadosztálynál nehezen tudnék egy ezredet külön
„kiemelni vitézség tekintetében. A hivatalos sajtójelentésben eddig
„még nem említett 46., 61. ezred és a 24. vadászzászlóalj ugyanoly
„hősi magatartást tanúsított, mint a 39. és 43. ezred."
A XV. hadtestnél ma nyugalom volt.

Az olasz II. hadtest ma a XVI, hadtestnél 18. hadosztályunk
északi szárnyán mindenáron át akarta törni arcvonalunkat. A nehéz
és elkeseredett küzdelem három órán át tartott. 1
A tegnap az 1. hegyidandárunknál megindult harc Zagora-n
egész éjjel dühöngött. Délelőtt 8 órakor az ellenség megújította
támadását; 1. hegyidandárunknak a faluban küzdő három zászlóalját onnét kiszorította.
A 3. olasz hadosztály Forli-dandára (43., 44. ezred) Globna
•Ó 383"alszakaszunkat, a Ravenna-dandára (37., 38. ezred) Zagora-t
támadta meg, ennek támogatására a 32. hadosztály Spezia-dandára
(125., 126. ezred) a középen Paljevo -Ó- 266 — -C- 535 ellen szintén
támadást indított. A Firenze-dandár (127., 128. ezred) hadtesttartalék, Planina -Q- 653 gerincről Prilesje-n át a jobbszárny mögé
Zagora felé eltolódott.
A Spezia-dandár Paljevo-nál állásunkba betört. A nehéz aknavetőink által megrendített olaszokat tartalékunk ellentámadása kiverte.
Támadásuk a -C- 383 dombra füzünkben összeomlott.
A többi támadásokat tüzérségünk elfojtotta.
A plavai harcokban a Forli-, Ravenna-, Spezia- és Firenzedandárok 8 ezredét egy francia tábornok vezette.
Este 10 órakor Canale és Morsko között 13. hegyidandárunk
az olaszoknak átkelési kísérletét az Isonzo-n meghiúsította.
Az olaszok általános támadása nem hozta meg a döntést, a
küzdelem még folyik.
Hajnalhasadtával az olasz nehéz tüzérség pergőtüzet zúdított
Görz hídfőjére. Mint első, reggel 7 órakor a tiroli arcvonalról idehozott Marche-dandár (55., 56. ezred)2 támadott, de rohamuk
füzünkben összeomlott.
A 10. olasz hadosztály részei tartalékok bevetése után még
két eredménytelen támadást próbált meg.
Délben a tüzérségi tüz rendkívüli hevességű lett, mire az olasz
VI. és 7a II. hadtest 8 km szélességben megtámadta az egész
hídfőállást. Monte Sabotino A 609-et a 10. hadosztály 55. és 56.
ezrede, a 13. hadosztály Sardegna-dandára (1., 2. gránátos ezred);
Oslavija — 150 -Ó- — Pevma -G- 177 szakaszunkat a 4. hadosztály
Lombardia-dandára (73., 74. ezred); Podgora A 240-et a l l . hadosztály (1., 2., 35., 36. ezred); -Ó- 184-es kúpot a 12. hadosztály
Casale-dandára (11., 12. ezred) támadta. Tartalékok: Quisca-nál a
12. hadosztály Pavia-dandára (27., 28. ezred), Sant Florian-nál a
4. hadosztály Livomo-dandára (33., 34. ezred).
Az olasz 11. hadosztály Podgora A 240-en betört állásunk!a;
elkeseredett estig tartó kézitusában sikerült az olaszokat kiverni
állásunkból, csakis egy árokrész maradt birtokukban.
A többi támadás füzünkben összeomlott.
1
2

Lásd a 9. és 10. számú mellékletként csatolt térképeket.
A 10. olasz hadosztályhoz tartozik.
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Az olaszoknak mind a 4 Pevma-ra tartalékok bevetésével megindult támadása vissza lett verve.
A harcban 7 tiszt és 220 fő legénység került fogságunkba.
Sem Plava-nál, sem Görz-nél eredményt az olaszok nem értek
el. Csapataink oly kiválóan tartották magukat, hogy a tartalékok egy
részét nem is kellett harcbavetni, így a 18. hadosztálynál 2 Va
zászlóalj és 5 menetszázad, az 58. hadosztálynál 7 zászlóalj érintetlen
maradt; épen így a hadtesttartalék (6. hadosztály 17. ezrede) is.
A III. hadtestnél csak lövegtűz és tüntető előtörések voltak.
A 3. Isonzo-csatában november hó l-ig bezárólag az 5. hadsereg veszteségét az alábbi táblázat mutatja. 1

A 15 napos harc összfogyatéka:

36.470

A veszteségi kimutatásnak a délnyugati hadseregarcvonalparancsnoksághoz való előterjesztésekor Boroevic kísérő jelentésében következő záradékot tette:
A XV. hadtestnél a csapatok állapota jó, a szellem bizakodó,
magatartás kiváló;
a XYI. hadtestnél a csapatok állapota és szelleme igen jó,
egyes zászlóaljak kimerültek;
a VII. hadtestnél a csapatok magatartása bámulatos. Órákig
tartó idegrázó pergőtűzben kitartanak, hogy elesett bajtársaikért
bosszút álljanak, kézitusában nincs kegyelem. Összes csapatok el
vannak használva és kimerültek a harcban. Nagyobb erőkifejtésre
csakis az akaraterő teljes megfeszítése árán lehet számítani.
A 20. honvédhadosztály egyes csapatai pillanatnyilag alig alkalmazhatók ;
1
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a III. hadtestnél a szellem bizakodó, csapatai kimerültek
mert itt a fölváltás erőhiány miatt nem lehetséges.
Hadseregtartalék a 6. hadosztály és a 187. dandár 4 zászlóalja.1
Boroevic mai napon a védelmi szakaszok parancsnokaihoz
következő táviratot intézte:
„Dank der unermüdlichen Ausdauer der Truppen gelang es
auch diesmal wieder den wütenden Anstürmen des Feindes gegen
die Front der Armee Halt zu gebieten. An der in der dritten
Schlacht am Isonzo bewiesenen äußersten Standhaftigkeit in der
Verteidigung unserer Südwestgrenze müssen wir auch weiterhin
festhalten. Ich kann es nicht unterlassen, die Wichtigkeit unserer
Aufgabe gerade in dem gegenwärtigen Zeitpunkte, in dem die
schicksalsschwere Entscheidung am Halkan mächtig reift, nochmals
besonders hervorzuheben. Wir müssen hier, lediglich auf unsere
eigene Kraft gestützt noch die kurze spanne Zeit bis zur völligen
Bezwingung Serbiens, wenn es sein muß bis zum letzten Mann, in
unseren gegenwärtigen Stellungen durchhalten. Dieser Gedanke
muß zum Gemeingut jedes Mannes werden. Boroevic G. d. J. m. p."
Ezen parancsnak oka volt, hogy az olasz támadás rövid
megszakítás után a legnagyobb hevességgel folytatódott; a makacs
küzdelem ellanyhulásával október végén már azt hittük, hogy a
3. Isonzo-csata befejeződött. Lehet, hogy a harc november 1-én
azért is lángolt újból föl, mert az olaszok meg akarták akadályozni
azt, hogy az Isonzo-ról újabb csapatokat a szerbek ellen, kiknek
úgyis rosszul állott dolguk, elvihessünk. Az olaszok valószínűleg
tudják, hogy az 57., 59. hadosztály és a 10. hegyidandár, melyek
az 1. és 2. Isonzo-csatában itt küzdöttek a Karszton, most már a
szerb harcszíntéren vannak.
A balkáni helyzet a következő:
Az osztrák-magyar 3. hadsereg október 8-ikáig a Száván az
átkelést Zimony—Kupinovo között kierőszakolva, a szerbeket Belgrádtól és Száváról visszanyomta. Október 10-ikén a szerbek ellentámadása a már Belgrádtól 2 km-nyire délre álló 3. hadsereg ellen
eredményre nem vezetett; ennek visszaverése után a 3. hadsereg
szakadatlanul harcolva Kraljevo irányában előnyomult; október
24-ikén Arangjelovac elé ért.
A 3. hadsereg nyugati oldalának fedezésére a XIX. hadtestnek
Progar—Boljevci között kellett volna a Száván átkelnie és Valjevo-n
át Uzice-re előnyomulnia. Azonban a Száva-völgye Obrenovac és
Skela között az őszi esőzések következtében víz alatt állott és ez
a hadtest itteni előmenetelét lehetetlenné tette, ezért a hadtest a
zimonyi hídon a 3. hadsereg után kelt át a Száván a 3. hadsereg
nyugati szárnyát (német XXlI. tartalék hadtestet) követve, október
24-ikén Lazarevac-ot érte el.
1
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Október 6-ikán Streith-dandár a Drina-n Medasi-nál, Sorsichhadosztály a Száván Jarak-nál átkelve az eliszaposodott Macva-ban
szívós ellánállásx'a talált. Miután a szerbek a belgrádi események
következtében elvonultak Sorsich altábornagy csoportja elől,
— melybe Streith tábornok dandárát is beosztották — az előnyomulást folytatva október 24-ikén Valjevo-hoz közeledett.
A 62. hadosztály megalakulása után október 21-ikénVisegracI-nál
átlépte a Drina-t, tovább jutni erős ellenséges ellenhatás miatt nem
tudott. A hadosztály a Drina keleti partján foglalt védelmi állásában
szívósan kitartott.
A német 11. hadsereg hadtestei október 7-ikén Ram-nál,
október 8-ikán Kostolac-nál, október 9-ikén Semendria-nál átkeltek
a Dunán.
Ezen hadsereg miután a szerbeket a Duna-vonalról visszaszorította, harcolva október 24-ikén Palanka—Petrovac-vonalát elérte.
A szerb hadsereg 11 gyaloghadosztályból és 1 lovashadosztályból
állott, ezek a német-osztrák-magyar hadseregeknek a Duna—Szávavonalon való átkelése előtt a következőképen voltak csoportosítva:
Duna—Száva-vonalon 3 hadosztály Pozarevac—Sabac között;
a Drina-n 2 hadosztály, egy különítmény Visegrad-dal szemben;
4 hadosztály a bolgár határ mentén déli szárnyával Pirot-ig lenyúlva; 2 hadosztály és 1 lovashadosztály tartalék.
A bolgár hadsereg október 14-ikén indította meg a támadást
a vele szemben, a határon álló 4 szerb hadosztály ellen.
A bolgárok 1. hadserege október 24-ikén a Timok-folyón
még küzdött, midőn 2. hadseregük már mélyen bent volt
Macedóniában és Kumanova-t és Veles-t már megszállotta.
A bekerítő hadművelet mindjobban zavarba hozta a szerbeket.
Bár szívósan védekeztek eleinte, mégis, amint a hurok mindjobban
szorult, az ellenállás is szemlátomást lanyhult. Folytonos harcok
közepette az 1. bolgár hadsereg Paracin ra, Aleksinac- ra Nis-re és
Leskovac-ra; a német 11. hadsereg a Morava-folyó és Kragujevac
.közötti hegységben általános iránnyal Krusevac-ra; az osztrák-magyar
3. hadsereg Trestenik-re, Kraljevo-ra és Cacak-ra; Sorsich altábornagy
csoportja Yaljevo-n át Uzice-re nyomul elő. Mackensen vezértábornagy november 1-én csatára számított a kragujevaci hegyekben,
Grn. Milanovac—Kragujevac Jagodnia vonalában ; a szerbek azonban
Ö-Szerbia délnyugati határhegyeiben a csata elől kitérve a nyugati
Morava-folyó mögé visszavonultak. A német 11. hadsereg november
1-én Kragujevac várost megszállotta.
November 1-én a bolgár 1. hadsereg a déli Morava-völgyét
Aleksinac-nál, Nis-nél és Leskovac-nál elérve, a szerbeknek a déli
Morava völgyéből a Yardar völgyébe vezető visszavonulási útját
elvágta.
November 2-ikán a német 11. hadsereg Krusevac-ra, az
osztrák-magyar 3. hadsereg a nyugati Morava-szakaszra (VIII. hadJózsef főherceg: A világháború. IX.
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test Trstenik, XXII. tartalékhadtest Kraljevo, XIX. hadtest Cacak,
Sorsieh-csoport Uziée) folytatták előnyomulásukat.
Bár a szerb hadsereg sokat szenvedett, elintézve még nem volt
A Drina-ról, a Száva—Duna-vonalról és a bolgár határról
visszavonult szerb hadosztályok O-Szerbia délnyugati határhegységeiben gyülekeztek, a montenegrói hadsereg a Sandzak-ban.
(Plevje, Priboj, Novavaros, Prijepolje) összpontosult.
TIZENNYOLCADIK NAP.

November 2.
„Utólag jelentik még a tegnap délutáni harcokról, hogy a
„17. hadosztálynál délelőtt 10 órától tartós heves lövegtűz előkészítés után, délután 2 óra 30 perckor Sdraussina környékéről
„nagy ellenséges erők indultak támadásra Soós ezredes egész
„alszakasza és Göttlicher ezredes alszakaszának jobbszárnya ellen.
„A támadás azonban tüzérségünk meglepően, csapásszerüleg beléjük
„vágódó tüzében nagyon hamar akadozni kezdett; tartalékokkal újra
„előrevitetett, de a mi gyalogsági és gépfegyvertüzünkben akadályaink közelében legnagyobbrészt összeomlott. Az ellenséges gyalogság rendetlen csoportokban özönlött vissza. A sötétben
„előnyomult járőreink a jobbszárny előtt 400 még meleg olasz
„hullát számláltak meg. S mennyit nem vettek észre az éjj sötétj é b e n ? . . . Az arcvonalak két helyén betört ellenséget a 39. és
„43. ezredeknek részei és a 24. vadászzászlóalj kézitusában legnagyobbrészt lemészárolták. A 140., 146., 147., 148. olasz ezredeknek néhány embere fogolyként maradt kezünkben. Saját veszteségeink nagyok, az olaszoké rendkívül súlyosak. Csapataimnak
„magatartása, különösen a 39-eseké s a 24-es vadászoké, de a
„43-asoké is rendkívül vitéz ós példaszerű volt, mint mindig.
„Példaszerű volt a 6. és 25. Landsturm-ezredek magatartása is a
„balszárnyon. A tegnapi ellenséges támadás és roham túltett
„hevességében ezen csata első napjainak támadásain."
„Én úgyszólván az egész napot megfigyelőállásomon tölt ö t t e m és először is mindent úgy akarok leírni, ahogy magam
„láttam s azután ellenőrzés céljából a jelentéseket is leírom."
„A hivatalos sajtójelentés megjött ós bejelenti a 3. Isonzo„csatának a mi részünkről győztes befejezését! . . . Ebből a befejezésből én nem vettem semmit sem észre, hiszen nálam még

„soha nein észlelt hevességgel tombol a véres tusa egész nap késő
»éjjelig."
„Ma halottak napja! Máskor a csendes, fájdalmas megemlékezés napja telve borongós édes emlékkel és ma a véres szörnyűségek rémteli napja. Ordít az ágyúk dörgése őrjöngő pergő„tűzben hörögve, mintha a mindenség haldoklana és a fájdalomtól
„vonyítva rázná az eget s földet."
„Alighogy pitymallott, fölmásztam az én cseresznyefámra.
„Reggeli 7 órától kezdve egész arcvonalomon élénk ellenséges
„lövegtüz van állásaimra és a hátterepre. Időközként srapnellek
„jönnek Kostanjevica-ra. Az ágyúzás sebesen pergőtűzzé fokozódik,
„melyben az összes, még a legnehezebb lövegek is tüzelnek. Nagyon
„heves ide-oda hullámzó gyalogsági harcot, kézigránátdobálást és
„kézitusát látok a -Ó- 197-től délre 8 óra felé. Ennek képe a legnehezebb bombák, aknák sűrű füstfellegében szemeim elől eltűnik.
„Az ellenség temérdek gázbombát lő, melyek zöld méregfelhőt
„képeznek. E mellett a lövegek nagy sokasága pusztító gránát„verést okádnak meggyötrött szegény vitéz csapataimra. Amint a
„szellő a füstöt egy időre elviszi, úgy a Monte San Michele, mint
„San Martino-nál, továbbá a -Q- 197-től délre, a -O- 143-as romnál,
„a Monte dei sei Busi vidékén látom a mindig újra megújuló olasz
„tömegrohamokat vagy az utána következő szörnyűséges dulakodást
„és azon benyomást nyerem, hogy az ellenség minden órában
„legalább is egyszer rohamzik nagy tömegeivel. Ügy nálam, mint
„Görz körül egész nap tart az elkeseredett harc. Hallatlan vak„merő vitézséggel mindig újra és újra nekirohan az ellenség épen
„ugy, mint a viharkorbácsolta tenger hullámverése a parton megt ö r v e és az utána gördülő kavicsok által kergetve babbá váltan
„visszaözönlik, míg a következő hullámot is ugyanazon sors éri, a
„második, harmadik, mind, mind megtörve tódul vissza egyaránt.
„Jaj, de itt a tenger fehér habja helyett ártatlan ifjak ezreinek
„szíve vére, — akik megtörő szemmel elesett bajtársaik már elfolyt
„vérébe hullanak s a becsapó gránátok százezrei által összegázolva,
„régebbi harcok rothadó hulláinak bűzlő foszlányainak s levének
„kásájába tapostatva, az összemcrzsolt sziklák s emberi roncsok
„törmelékével péppé gyömöszölve, minden fogalmat meghaladó,
„leírhatatlan bűzt terjesztenek. Az ellenséges támadások mind, az
„ő legsúlyosabb veszteségeik közepette összeomlanak, vagy a vég-

„kimerülésig tartó dulakodásban vettetnek vissza. Az enyémek, a
„vitézek legvitézebbjei az összeroskadásig fáradtan mindannyiszor a
„legsúlyosabb kézitusában az ellenségnek betört részéit újból kiv e t i k . . . Annyira ki vannak merülve hőseim, hogy sokan a legsúlyosabb gránátverésben és gyalogsági hare közepette egyszerűen
„összeesnek s elalusznak. Látom derék 39-eseimet, 46-osaimat,
„24-es vadászaimat, akiknél a bekötözetlen sebesültek, akik csak
„valahogy vánszorogni bírnak, egy hallatlan lendületű ellentámadással rohannak a mi állásunkba befészkelődött ellenségnek és e
„támadásaink úgyszólván mind sikerülnek. Csak egy hely van, hol
„mindig újból látom, hogy az ellenség bent van és sok gépfegyverével hajmeresztően szakadatlanul tüzel. Valami lélekemelőbbet,
„mint az én dicső magyarjaimnak halálmegvetését, nem lehet elképz e l n i ; de a 43. ezrednek románjai is minden dicséreten fölül álla„nak, mind dicső hősök . . . Az estalkony már régen a véráztatta
„sziklafennsíkra terítette sűrű özvegyi fátyolát, mikor a lövegeknek
„vadan zuhogó döreje még mindig ernyedetlenül tovább morgott."
„Ekkor jön egy távirat, melynek elolvasásánál könnyek
„szöknek szemeimbe:"
„A november elsején lefolyt küzdelmekről szóló jelentésekből
„különös elégtétellel látom, hogy a kitűnő csapatok mily hősiesen
„vertek módfölött heves támadásokat vissza. Érzem, hogy minden
„egyes ember legjobbját veti latba, hogy az ellenség leküzdessék
„hogy ti mindnyájan a legodaadóbban harcoltok a haza javára.
„Utasítlak, hogy az összes vezetőknek és derék csapatoknak legmelegebb köszönetemet add át. Büszke vagyok r á t o k ! . . .
„Ferenc József."
„Kitelefonálom ezen legmagasabb elismerést az én szeretett
„csapataimnak, mert őket illeti minden hála . . . Ez megint egy
„nehéz nap volt, mely engem évekkel öregebbé tett."
„A mai elkeseredett és erőszakolt támadások azon nézetet
„érlelték meg bennem, hogy miután az olaszok a Monte San
„Michele A. 275-öt számtalan kísérlet dacára arctámadással elfogl a l n i sehogy sem tudják — arra határozzák el magukat, hogy
„védelmi vonalamat a Monte dei sei Busi és a 143-as rom között
„áttörik és azután délről átkarolva törekednek a Monte San Michele
„birtokába jutni. így sem fog m e n n i ! . . . Hiába taktikáznak az
„olaszok, a Monte San Michele ezúton sem fog kezeikbe kerülni! . . ."

„A mai nap eseményei a jelentésekből összeállítva a körvetkezők:"
„A mai éjjel a 20. honvédhadosztálynál aránylagos nyugalomban múlt el, időközönkénti srapnelltüz az állások mögötti
„területre. Az állások és akadályok javításán nagyban folyt a
„munka."
„A 17. hadosztálynál a tegnapi nap heves küzdelmei után
„egész éjjel csatár- és lövegtüz volt. Az ellenség egy lökéssel
„újból 100 lépés szélességben behatolt állásunkba és gépfegyvereket
„vitt azonnal oda előre. Az ellentámadás a hadosztálytartalóknak
„utolsó három 39-es századával folyamatban van. En a hadosztályn a k a Vallone-ban álló 43-as zászlóaljak egyikét rendelkezésére
„bocsátottam. (Op. 1.064/1., 2. sz.)"
„A 22. Landwehr-hadosztálynál az éjjel folyamán csatártüz,
„lassú ellenséges lövegtűz és aknavető tevékenység. Egy nehéz
„bomba telitalálata által 15 ember meghalt, 12 megsebesült, egy
„gépfegyver elpusztult. A szakasznak két szárnyzászlóalja a 31.
„és 32. Landsturm-ezredek által fölválttatott. Holnap reggel a 43.
„és 39. gyalogezredek a Segeti táborba kerülnek és fölveszik
„menetalakzataikat és lehetőség szerint pihenni fognak. Az ott levő
„hadseregtartalékot Teinnica-ra tolom vissza. A tegnapi veszteségeim
„180 halott, 527 sebesült és 20 eltűnt."
„Reggel 7 órától kezdve az egész hadtest arcvonala ellen
„tüzérségi tűz indult meg, mely délelőtt 9 órától folyton élénkülve,
„10 óra óta főkép a 17. és 22. hadosztályok szakasza ellen a
„leghevesebb pergőtüzzé fokozódott. A tűznek intenzivitása és
„sűrűsége délelőtt 10 és déli 12 óra között sokkal nagyobb volt,
„mint az eddigi csaták legsúlyosabb napjaiban, júliusban. Dél óta
„a tűz valami kevéssel gyengült. A födözékek és akadályok minden
„szakaszon erősen megrongálódtak és részben nyomtalanul eltűntek,
„elsöpörtettek. Veszteségek jelentősek."
„A 20. honvédhadosztály szakaszán a nehéz tűz főképen a
-„Peteano—Monte San Michele-i arcvonal és San Martino ellen
„irányult; a Monte San Michele-n magán főkép az arcvonal mögötti
„területet verette. A balszárnnyal szemben gyülekező ellenséget
„lövegtüzünk széjjelszórta. Az ellenség nem rohamozott."
„A 17. hadosztálynál a reggeli órákban Soós ezredes
„alszakaszán betöri ellenség a 39-esek három századának erélyes

„ellentámadása által kidobatott, ami elkeseredett kézitusában tört é n t meg . . . Az arcvonal leghevesebb lövetése után erős ellens é g e s csapatok újra támadásra indultak, ezek különösen nagy
„veszteségeket szenvedve, gyalogsági és gépfegyvertüzünkkel vissza„verettek. Déli 12 órától kezdve ismét megújulnak az ellenségnek
„hallatlan eréllyel vitézül végrehajtott támadásai. Sikerült is neki
„súlyos kézitusában három helyen Soós ezredes és Göttlicher ezredes
„alszakaszainak határa közelében betörnie. Szeretett csapataimnak
„nagyfokú kimerültsége dacára és dacára annak, hogy friss erők
„nem állottak rendelkezésemre, az ellenség az összekapart kis tartalékok ellentámadásával megint teljesen kidobatott. Ezen tartalékok
„az első vonalban vonattak a küzdő csapatokból össze. Az állások
„megint hiánytalanul a hadosztály birtokában vannak. Az ellentámadásnál 100 fogoly került kezünkre, megszámlálhatatlan sokan
„kézitusában leszurattak. (Op. 1.064/18. sz.)"
„A 22. Landwehr-hadosztálynál a jobbszárny különösen
„súlyosan szenvedett a bombázástól. Sok volt a chlor-gránátokozta
„fulladás. Az ellenségnek összes lövegei tüzeltek. Két támadási
„kísérletét tüzérségünk meghiúsította. A mai nagy sikerek által
„emelt hangulat dacára a 17. hadosztály csapatainál a legjobban
„elővett 39. gyalogezrednek fölváltása már csak a legénységnek
„erőbeli állapotára való tekintettel'is a legsürgősebben szükségessé
„vált. Helyébe a 61. gyalogezred — miután 2 napig pihent —
„fog a tüzvonalba állíttatni. A 39. gyalogezred és a 43. ezrednek
„két zászlóalja ma a Segeti táborba kerülnek."
„Este 7 óráig a 20. honvédhadosztálynál az Isonzo és Monte
„San Michele közötti szakaszon délután 1 óra 35 perc és 3 óra
„között a peteanói -Ó- 197-nél támadásra gyülekező ellenség löveg„tüzzel széjjelszóratott. Délután 4 óra 45 perckor egy gyengébb
„ellenséges támadás a tartalékok harcba vetése nélkül, könnyedén
„visszaveretett. Peteano-nál állandó kézigránátharcok és élénk, nagyon
„érzékeny aknavető tevékenység. Egy a mi védővonalunkba beépített
„löveg telitalálat által elpusztult, két lövegállás megsemmisült.
„A középszakaszon délután csak heves lövegtüz volt. Az arcvonal
„előtt nyugalom. A balszakaszon két, a közép- és balszárny ellen
„intézett egy-egy támadás könnyen visszaveretett. A födözékek
„majdnem teljesen megsemmisültek. Veszteségek nagyon jelentékenyek. A hadosztálytüzérség számos ellenséges csoportot széjjel-

„szórt. Az éjjel folyamán a jobbszakasz a 7-es és 8-as s 9-es
„vadászok által fölváltatik és így már a -6. hadosztály lép lassan
„a derék 20. honvédhadosztály helyébe. A 29. magyar népfölkelő„ezrednek egy zászlóalja hadosztálytartaléknak marad Cotici-n. A 17.
„honvédgyalogezrednek egy zászlóalja Boschini-nél. A 43. gyalogezrednek két zászlóalja i'eggel 5 órakor Segeti-re ér, a 2. bosnyák
„gyalogezred a Vallone-ba. A 4. honvédgyalogezred és a 3. honvédezrednek 2 zászlóalja éjjel Ranziano környékére menetelnek, illetől e g Lukeziöi-re."
„A 17. hadosztálynál újabb heves tüzérségi pergőtűz előkészítés után az ellenség a jobb alszakasz balszárnya ellen újból
„támadást intézett és sikerült neki század szélességben állásunkba
„betörni. Ellentámadásunk megindult. A balszakaszon az erős tüzéreégi előkészítés és gyalogságnak mozgolódása egy éjjeli támadásra
„hágy nagy valószínűséggel következtetni . . . Ellenrendszabályok
„megtörténtek."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál az állások elleni heves lövegt ü z a Monte dei sei Busi-n állandóan tart. Egy ellenséges támadás
„Redipuglia irányából megindult, de a tüzérség közreműködésével
„visszaveretett. (Op. 1.064/27. sz.) Az ellenséges mindenöblü tüzéreégnek tüze ma az egész arcvonal mentén rendkívüli — talán
„még soha nem észlelt hevességű volt és a sötétség beálltáig tartott.
„ A mi nehéz tüzérségünk több ellenséges nehéz üteg ellen küzdött
„és — legalább időlegesen — elhallgattatta azokat."
„A 39. ezrednél egyik bakát félig széjjellőtt tödözékből egy
„gránát kidobta, de ő sértetlen maradt s visszakúszott oda, ekkor
„szomszédja odaszólott: „Koma! í gy látszik nem fizetted meg lakbéredet, mert már másodszor kilakoltatnak?"
„Délben a XVI. hadtestparancsnokság közli velem, hogy
„tekintettel a ma is tovább dúló küzdelmekre Plava-tól délre az
„egész szakaszon, ma sem adhatja még le a 6. hadosztályhoz tart o z ó 17. ezredet. Én erről a 20. honvédhadosztályt értesítem,
„szintúgy a 6.-at azon utasítással, hogy ezen ezred megérkezéséig
„a 16. honvéd-hegyidandárt az eddigi szakaszán meghagyják és
„utaljanak neki egy önálló arcvonalat ki, melyet megfelelően mólv
„tagozódás mellett saját kötelékén belüli fölváltási lehetőséggel
„szállhasson meg."
„Estefelé a hadseregparancsnokságtól távirati utasítást kaptam

„hogy az általános helyzet a 20. honvédhadosztály fölváltását
„talán csak apránként fogja megengedni. (Op. 1.064/30. sz.) A ma
„éjjel bekövetkezett fölváltások után a hadseregparancsnokság fönnt a r t j a magának az intézkedési jogot a 6. hadosztály további részei„nek állásbavitelére vonatkozólag a Monte San Michele harcterü„létén. A folváltásra vonatkozó minden előkészületet tökéletesen
„meg kell tenni, úgyhogy a hadseregparancsnokság jelzésére adott
„esetekben gyorsan is folytatható legyen a további fölváltás. A nél„külőzhetőség szerint azután a 20. honvédhadosztály Ranziano
„környékén gyülekeztetendő. Röviddel ezután újból Boroevictől
„veszem az értesítést, hogy a 6. hadosztályhoz tartozó 2. bosnyák
„gyalogezred egyelőre Ranziano-ban kell, hogy maradjon. En a két
„érintett hadosztályt erről értesítem és elrendelem, hogy e szerint
„a ma éjjel fölváltandó honvédcsapatok, mint tartalék, a Vallone-ban
„maradjanak."
„Schön tábornok által tett jelentés alapján — az egyes változásokról az ő alszakaszának állásaiban — és mert magam is
„láttam a helyzetet ott, Kloimüller vezérkari századost, mint volt
„,mappeur'-t kiküldöttem, hogy műszerekkel állapítson, lehetőleg
„pontosau, a terepen mindent meg. Ezeknek és a repülők fény képf ö l vételeinek segítségével végre megbízhatóan megállapíttatott, hogy
„a küzdelmi vonal majdnem semmi változást nem szenvedett, hogy
„tehát Schön tábornoknak megállapításai és a kint volt két tiszté
„csakis téves tájékozódáson alapszik. (Op. 1.064 30. sz.) Mi csak a
„Monte dei sei Busi-nak legmagasabb kúpját vesztettük volt el, amint
„azt magam is megállapítottam, mikor ott voltam. Ezt egy pontos
„vázlat előterjesztése mellett a hadseregparancsnokságnak megjelent e t t e m azon hozzáadással, hogy az egészen csekély különbség, mely
„a két hadosztály — 106. Landsturm és 22. Landwehr — parancsnokság által bejelentett állásvonal és a ma megállapított között
„abban gyökerezik, hogy rendkívül nehéz a pontos tájékozódás az
„itteni karsztvidéken. A 22. Landwehr-hadosztálynak ezidőszerinti
„arcvonala, úgyszólván mindenütt a hátsó lejtőn van és az ellenség
„által uraltatik. A 106. Landsturm-hadosztály által közvetlen fölváltása előtt vitéz ellentámadása dacára elvesztett állásoknak visszafoglalását, különböző kísérlet és ellentámadás után, a túlságosan
„nagy veszteségeket okozó ellenséges oldalozási lehetőségek miatt,
„— végre is abba kell hagynunk. Itt csak fokozott löveghatás a

„mi részünkről képes megakadályozni az állások további behorpasz„tását, míg sikerülni fog új állásokat a mostani vonalban teremteni."
A XV. hadtestnél az ellenség csak jelentéktelen előtörést
csinált a Mrzli vrh magaslaton.
Krn hegységben félméteres hó van.
A XVI. hadtestnél a következők történtek: 1
Bodrez-alagút déli kijáratánál a koromsötét éjben az ellenség
hidat épített az Isonzo-n, melynek egy részét fölrobbantottuk, a
többit pedig a rohanó ár sodorta magával.
Zagora-nál az ellenség térnyerését kitűnően ható tüzérségünk
meghiúsította.
Plava-nál az ellenségnek több előretörését 1. hegyidandárunk
könnyedén visszaverte. Az 1. hegyidandár a 18. hadosztály tartalékának
támogatásával az esthomályban ellentámadással zagorai állásunkat
visszafoglalta, csak 100 lépés széles árokrész maradt az ellenség
kezében. A tartalékok fölemésztődtek és az ellentámadást végrehajtó
csapatok 40 %-os veszteséget szenvedtek, a 17. ezred egy zászlóalját1
tartalékként a 18. hadosztály jobbszárnya mögé Britof-ra irányították.
A zászlóalj érintetlen maradt, az ellentámadásban elhasznált
csapatokat, a XVI. hadtesthez a karintiai seregcsoportból érkezett,
2 zászlóalj váltotta föl.
Az 1. hegyidandár vitéz parancsnoka, Nowak tábornok, a mai
harcokban megsebesült, de dandárát tovább vezényelte, sebe elmérgesedvén, kénytelen volt november 4-én a küzdők vonalából távozni.
Az olasz 11. hadosztály (VI. hadtest) ma heves tüzérségi
előkészítés után a görzi hídfőt újból megtámadta.
Podgora A 240 dombon elkeseredett kézitusa volt, súlyos
küzdelemben éjjel végre sikerült az állásunkba behatolt olaszokat
kiverni. Itt a 17. ezred egy zászlóalját" harcba kellett vetni.
Az 58. hadosztálynál, a 60. danda'rnál és a 4. hegyidandárnál
1—l,az 5. hegyidandárnál 1 1 'i zászlóalj volt tartalékban, hadosztálytartalék a 17. ezred egyik zászlóalja.1
A III. hadtestnél nem volt különös esemény.
A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság értesítette Boroevicet, hogy megerősítésére Karintiából két zászlóalj (5 7./III. és 2./III.
bosnyák zászlóalj) irányíttatott újból a Karszt-fennsíkra. Ezeket
Boroevic vasúton Podmelec-re szállíttatta és a XVI. hadtest rendelkezésére bocsátotta.
Tekintettel arra, hogy a 3. Isonzó-csata 18 napja tart és
még mindig nem akar véget érni és hogy a harcászati helyzet
megköveteli, hogy a XVI. és VII. hadtest mögött — melyeket az
olaszok még mindig rendkívül hevesen támadnak — egy hadseregtartalék álljon; Boroevic a 20. honvédhadosztály íölváltását félbe1
Lásd a 9. és 10. számú mellékletként csatolt térképet.
- A 6. hadosztályhoz tartozik (hadseregtartalék).

szakítva a 8. hadosztály felét (7. ezredet és a 2. bosnyák ezredet) saját
rendelkezésére Ranziano-nál visszatartotta; a hadosztály 17. ezrede
a XVI. hadtestnél, — a 7., 8. és 9. vadászzászlóalja hadtestemnél
volt, utóbbiakkal a 20. honvédhadosztály fölváltását már megkezdettem.
Hadtestem a mai harcban 160 halott és 490 sebesültet veszített.
TIZENKILENCEDIK NAP.

November 3.
„Események reggel 6 óráig. A 20. honvédhadosztály utólag
„jelenti, hogy tegnap délután 5 óra után Peteano-nál egy ellenséges
„támadást a 29. magyar népfölkelő-ezrednek egy százada visszavert
„s a visszaözönlő ellenség a legsúlyosabb veszteségeket szenvedte.
„Éjjel az ellenség megkísérelte egy fél századdal akadályainkhoz
„jutni a Monte San Michelé-n, azonban tűzzel elkergettetett. Különben
„nyugalom. Az elrendelt föl váltás a jobbszakaszon majdnem tökéletesen be van fejezve. A 3. és 4. honvédgyalogezredek tartalék
„a Vallone-ban."
„Ezen két ezredet a Monte San Michele-n a 6. hadosztályhoz
„tartozó 7., 8. és 9. vadászzászlóalj váltotta föl."
„A 20. honvédhadosztálynál az 1. és 17. honvédezredeket csak
„akkor lehet fölváltani, ha a 6. hadosztály a fölváltásokat folytatja."
„A 17. hadosztálynál éjjel lassú gyalogsági tűz és egyes
„ágyúlövések, helyenként aknavető tevékenység. Soós ezredes szakaászának balszárnyán még nincs befejezve az állás egy 30—40 lépés
„széles árokrésznek kitisztítása. Még az olaszok ülnek benne."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál hajnalban 2 órakor a jobb„ középzászlóalj egy ellenséges kézigránát támadást utasított vissza.
„A balközépzászlóalj eredménytelen aknavetőtűz alatt állott. Különben, eltekintve könnyű csatározásoktól és egyes ágyúlövésektől,
„aránylag csendesen mult el az éjjel. 20 olaszt foglyul ejtettek és
„800 fegyvert zsákmányoltak csapataim."
„Meglátogatom derék sebesültjeimet Srita-n és Comen-ben."
„Délután 2 óráig. A 20. honvédhadosztálynál a jobbszakaszon
„erős ellenséges lövegtüz és élénk ellenséges tevékenység. A -C- 197
„ellen a A 275-től északnyugatra megkezdett ellentámadásnak eredményéről még ezidőszerint hiányzanak a pontos jelentések. A közép„ szakaszon reggel 7 órakor két ellenséges századnak támadása

„visszautasíttatott. A balszakasz egész délelőtt nehéz ellenséges
„lövegtüz alatt állott "
„A 17. hadosztály jobbszakaszán erős ellenséges lövegtűz, az
„ellenségnél élénk tevékenység, a balszárny szakaszon mérsékelt
„ellenséges lövegtűz. A Soós szakasz balszárnyán állásaink néhány
„födözékébe behatolt ellenséget tüzérségünk elszigetelte s ez azóta
„csendes. Az ellenség megkísérelte a -Ó- 111-től nyugatra levő drót„akadályainkat lebontani, ez tűzzel meghiúsíttatott. A 39. és 43.
„ezredek három zászlóaljának a Segeti táborba kellett volna érkeznie,
„de mindegyiktől csak egy ért oda. 39-eseimet meglátogatom és a
„legjobb kedvben találom és csodás dolgokat beszélnek el. Azután
„Pollak ezredest keresem föl és nagy melegséggel megdicsérem
„őt, ő a gyenge 43. ezredből hősök ezredét csinálta."
„A zuhogó esőből egyszerre zivatar fejlődik ki s az összes
„telefonösszeköttetéseket megszakítja. Ugyanekkor súlyos küzdelmet
„hallok. Üvölt az orkánszerű vihar s a zengő ég dübörgése az
„ágyúkéval fölismerhetetlenül összefolyik s a csatának zuhogó lármájával egyesülve morajlik. Nagy nyugtalanság gyötör, minthogy
„nincs hírem és az áradó felhőszakadásban, jégesőben, a folytonosan
„becsapó villámok között a nagyon izgatottan horkoló kis Mici
„lovamon sietve visszalovagolok Kostanjevica-ra."
„Események este 7 óráig. A 20. honvédhadosztály jobb„szakaszáról vonalzavar miatt nincs hír. Peteano-tól délre ezen
„időben egy ellenséges támadás a 8. vadászzászlóalj ellen van
„folyamatban. A középső szakaszon az ellenség délután 2 óra 45
„perckor a Monte San Michele-t támadta meg, de véresen vissza„veretett. Az ellenség több mint 250 halottat hagyott akadályaink
„előtt vissza. Azután esti 7 óráig aránylagos nyugalom volt. A bal„ szakasztól délután 3 óra óta a förgeteg miatt nincs bír. Dél„után 3 órakor egy ellenséges zászlóaljnak támadása véresen
„visszaveretett."
„A 17. hadosztálynál a Soós-szakaszról a zivatar miatt nincs
„hír. Göttlicher szakasza időközönként nehéz ellenséges lövegtüz
„alatt állott; de hatása csekély volt. Különben csatártűz és kézi„gránátharc. A tüzérség a gyülekező ellenséget ós támadásait
„kiváló hatással lőtte."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál délután az egyes zászlóaljszakaszok fölváltva különböző erejű lövegtüz alatt állottak. Az

„ellenségnek nagyobb támadási készülődései lövegtüzzel elfőjttattak
„és szétszórattak. Az ellenség lövegtüze még nagyon heves, de
„talán valamivel gyengébb, mint az utóbbi napokban; lehet, hogy
„a teljesen rossz látköri helyzet miatt. (Op. 1.065/25. sz.)"
„Veszteségek 160 halott, 483 sebesült, 21 beteg, 4 eltűnt."
„Esti 10 óráig semmi hír. Vájjon a két benyomott részt
„visszafoglaltuk-e ?"
„Az olaszok ma is folytatják jobbszomszédomnál, a XVI.
„hadtestnél erőlködésüket és nagy hevességgel támadnak, de min„den eredmény nélkül."
A Vodil vrh -G- 1044 gerincen levő állásunkon (14. hegyidandárank északi szárnya) a vaksötét éjben néhány ellenséges
század rajtaütütt, ez semmi komolyabb következménnyel nem járt.
A havasokon hóvihar dühöng, lent a völgyekben pedig 3 nap óta
folyton esik az eső.
Paljevo—Zagora-szakaszunkat az olasz 3. hadosztály délelőtt
8 óra 30 perckor újból megtámadta. 1. hegyidandárunk ellen
november l-e óta elért sikereinek kibővítésére 8 ízben iramodott
az olasz rohamra. 1
A 18. hadosztályparancsnokság holnapra, midőn a segítő
zászlóaljak már ott lesznek, tervezi az általános támadást, hogy a
Globna—Paljevo—Zagora állásunkba befészkelődött olaszokat teljesen kidobja.
Az olasz VI. hadtest támadását a görzi hídfőre folytatta.
Oslavija templommagaslatról az ellenség a 60. dandár balszárnyát visszaszorította. Az 5. hegyidandárnál az utolsó tartalékot
a 17. ezred zászlóalját a Podgora-n harcba kellett vetni. Az olasz
11. hadosztály déli szárnya délelőtt 9 órakor támadást intézett
Podgora-ra, ezt 5. hegyidandárunk nagyjában visszaverte ugyan, de
a -Q 184 kúpon állásaink egy csekély része olasz kézen maradt.
A sűrű köd és eső itt a további harctevékenységnek véget vetett.
A 60. dandárunknál délelőtt 11 órakor megindult ellentámadásunk (37. Landwehr-ezred) teljes sikerrel járt. Az Oslavija
templommagaslatot visszafoglalták derék csapataink; 1 törzstisztet,
6 tisztet és 411 fő legénységet elfogtak, 5 gépfegyvert zsákmányoltak és az állásban beépített 2 ágyút visszaszerezték.
Délután az olasz 11. hadosztály megújította támadását
a ó 177 (Pevma) — A 240 (Podgora) szakaszon. A támadás
igen makacs és elkeseredett egyes harcokra hullott szét.
A A 157 dombot védelmező 52-es zászlóalj ellen 7 ízben
hiába rohamozott az ellenség, végre puskáját eldobálva 100 olasz
megadta magát.
1
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A A 240 magaslatról és a pevmai -Ó- 177-es dombról sikertelen roham után az olaszok visszavonultak
A -Ó- 184 kúpon egész éjjel tovább tartó küzdelemben az
olaszok egy 200 lépés széles árokrészben befészkelték magukat.
A felhőszakadás következtében teljesen fölázott és eliszaposodott talajban ellentámadást nem lehetett csinálni.
A mai harcokkal a 3. Isonzo-csata a XV. és XVI. hadtestnél véget ért. November 10-ig nyugalom volt, az olaszok a
támadást itten nem folytatták.
A XVI. hadtest a 3. Isonzo-csatában összesen 38 tisztet
és 1700 fő legénységet fogott el. Különösen kitüntették magukat a
23., 37. dalmát Landwehr-ezredek, az 52./II-es (pécsi) és 69./III-as
(székesfehérvári) zászlóaljak.
A III. hadtestnél több ellenséges zászlóaljnak tüzérségi előkészítés után Monfalcone felől megindult támadása már tüzérségünk
tüzében megrekedt.
O
CT
HUSZADIK NAP.

November 4.
„Események reggel 6 óráig. Ujabb rendkívül heves zivatar
„s eső által számos telefonvezeték megszakadt. A hollósötét éjszaka
„a részletes tájékozódást még a legkisebb távolságra is lehetetlenné
„tette, amiért is az egyes alszakaszok jelentései igen hézagosak
„maradtak."
„A 20. honvédhadosztálynak jobbszakaszáról még hiányzanak
„a megbízható jelentések, annak dacára, hogy Stadler ezredes„dandárparancsnok személyesen szemrevételezett a legelső vonal„ban. A 6. hadosztályhoz tartozó 8-as vadászok arcvonala úgy„látszik kissé be van nyomva, majd a nap folyamán fog a helyzet
„pontos megállapítást nyerni. A balszakaszon reggel 6 órától
„tartó leghevesebb lövegtűz előkészítés után az ellenség kétszer
„megtámadta a jobbszárnyat, de mind a kétszer véresen
„visszaveretett. Tegnap délután 3 óra után egy fokozott hevességgel vitt ellenséges támadás indult meg az egész arcvonal
„ellen. Az ellenség állásainkba részben behatolt, de egy 17-es
„magyar népfölkelőszázadnak hősies ellentámadásával újból kivehetett. Délután 4 órakor az összes állások megint hiánytalanul az
„oly kiválóan vitéz és hősies székesfehérvári 17. népfölkelő-ezred
„birtokában voltak. Az ellenség halottakban és sebesültekben
„súlyos veszteségeket szenvedett. Az éjjel az egész arcvonalon
„mérsékelt csatározások és lövegtüz közepette folyt le."

„A 17. hadosztálytól vonalzavar miatt még nem érkeztek be
„a részletjelentések. Wolf Boleslaw ezredes a jobbszakaszparancs„nokságát Soós ezredestől átvette. Az éjjel a jobb szakaszon csen.,des volt. Este 9 óra 30 perckor a Wolf-szakasz balszárnya ellen
„intézett ellenséges támadás visszautasíttatott. Az ellentámadás
„eredményéről ezen a szárnyon mindeddig nem jött jelentós.
„Göttlicher ezredes szakaszán egy gépfegyver telitalálat által
„elpusztult; az éjjel különben aránylag csendesen mult el.
„(Op. 1.066/1. sz.)"
„A 22. Landvvehr-hadosztálynál 10 óra 45 perckor egy
„ellenséges tüzrajtaütés volt, az éjjel ezután váltakozó élénkségü
„csatározás és lövegtüz közepette folyt le."
„154 olaszt fogtunk el."
„A hadseregfőparancsnokságtól ideküldött báró Mor-Merkl
„ezredessel a Pecinka-hoz lovagolok, hol a 43. és 39. ezredek parancsnokaival beszélünk és sok legénységgel is. Mor ezredes csodálatát
„fejezi ki vitézeim nagyszerű hangulata ós szelleme fölött. Innét
„ketten gyalog megyünk — nem engedem meg, hogy még valaki
„velünk jöjjön, mert azonnal magunkra vonnánk az ellenséges löveg„tüzet — a-G- 3 43-as magaslatra, ahová a 20. honvédhadosztály
„megfigyelőállása az én parancsomra áthelyeztetett a Brestovec-rólr
„mert innét jobb a kilátás ós áttekintés. Lukachich tábornokkal
„akartam beszélni. Nehogy menetünk irányával eláruljuk a megfigyelőnállást, az ezredest a fenyvesen keresztül út nélkül vezetem a fennsík
„északi lejtőjén. Úgy látszik, az irányt az erdőben kicsit eltévesztettem,
„mert San Grado di Merna fölött az erdő alsó szegélyén jöttünk
„ki s azután nagy sűrűségben, sziklákon átmászva kellett fölmennünk,
„végre némi keresgélés után egy távíródrótot találtam, mely a
„10'4 cm. ágyúsüteg megfigyelőállásához vezetett. Az ütegparancsnok
„már messziről ránk kiálltott és szidott, hogy eláruljuk állását, ha
„így jövünk hozzája. Igaza van, de hát tévedésből jöttünk így. Csak
„midőn egész közel jutottam, ismert rám és feszesen jelentkezett.
„Innét egy gyalogúton, melyen már többször jártam, a 20. honvédhadosztály megfigyelőállásához értünk. Itt Lukachich tábornok
„jelentkezett. Azt jelenti, hogy a 8. vadászzászlóalj parancsnoka,
„Scotti alezredes, alighogy 24 óráig tartotta az állást, máris
„önkényesen kiürítette; azt az állást, melyet vitéz honvédeim öt
„hónapon keresztül a legsúlyosabb körülmények között oly rettenetes

„véráldozatok árán tartottak és megvédtek . . . Elrendelem, hogy
„ugyanaz a 8. zászlóalj föltétlenül, bármibe is kerüljön ez, vissza
„kell, hogy foglalja az állást. A -Ó- 197 és -C- 111 között nagyon
„heves küzdelem van. Erős gyalogsági, gépfegyver- és lövegtüz van
„ott. Megfigyeljük az erős ellenséges támadást, amint vitéz csapataim
„visszaverik. Ezután még az ütegekhez megyünk Nad logemre
„<> 212-re s onnét Lokvica-n, Segeti-n át ide vissza."
„Események délután 2 óráig. A 20. honvédhadosztály jobbsza„kaszán a helyzet a Monte San Michele-tői északra: A mi küzdelmi
„vonalunk a Wippach torkolatától az út mentén egész a hídig a
„Peteano-tól északra, itt 90 fok alatt megtörik és onnét tovább
„egészen déli irányban, arccal nyugatnak a horpasz keleti szegélye
„mentén egész a járás határáig; a A 275-től északra fekvő keskeny
„háton megmaradt 9-es vadászzászlóalj a nevezett vonalba vissza„vétetett, mivel a tőle balra levő 8. vadászzászlóalj — mint már
„mondtam — önkényüleg a 2. védelmi vonalba visszament."
A 9. vadászzászlóalj a A 275-től Peteano írás „P" betűje felé
északi irányban húzódó keskeny éles háton az előtér állásban volt
elhelyezve, melyen a 3. honvédezred II. zászlóalját fölváltotta.
Tőle balról a 8. vadászzászlóalj volt az 1. védelmi vonalban a
A 275 kúpon, melyen a 3. honvédezred III. zászlóalját fölváltotta.
A 8. vadászzászlóalj mögött mint tartalék állott a 29. magyar népfölkelő-ezred I. zászlóalja.
Tegnap az ellenség a A 275 kúpot több ízben megtámadta,
de a 8. vadász- és a 29./I-es népfölkelő-zászlóalj által, véresen
visszaveretett, ezután mint rendesen, a Monte San Michele-re
zúdult az ellenséges nehéz tüzérségi tűz, melyet az itt még járatlan
vadászzászlóalj ki nem bírván, visszament a 2. védelmi vonalba.
Ennek következtében jobbszomszédja, a 9. vadászzászlóalj sem
maradt elől, hanem az előtérállást föladva, a szakadékon át visszament
és a A 275-től északra húzódó horpasz keleti szegélyén az 1. védelmi
vonalban állapodott meg.
„Egy, a tüzvonalba beépített, betemetett 1875-ös mintájú
„9 cm-es ágyú most az arcvonal előtt áll. Megmentése a terepnehézségek és a heves ellenséges lövegtűz miatt eddig nem volt
„lehetséges, ennélfogva fölrobbantása rendeltetett el."
„A hadosztályparancsnok jelentése szerint a 8. vadászzászlóalj
„olyannyira meg van viselve, — alig 24 órai kintlét után — hogy
„a mai éjjel folyamán az alig kivont 3. honvédgyalogezred által föl
„fog váltatni. Szegény honvédek még teljesen ki vannak merülve...
„Valóban szégyen e z ! . . . így az elvesztett darabot sem lehet vissza-

„foglalni. Siralmas, hogy mindenütt a magyarnak kell megmenteni
„a helyzetet... Délelőtt az egész szakasz heves veszteségteljes ellenséges lövegtűz alatt állott. A középső szakasz csak időközönként.
„A balszakasz a reggel 6 óra óta állandó ellenséges lövegtűz által
„siilyos veszteségeket szenvedett. A mi tüzérségünk csírájában elfojt o t t a a Monte San Michele és San Martino ellen készülő ellenséges
„támadást és az arcvonalunk előtt gyülekező ellenséget széjjelszórta
„(Op. 1.066/9. sz.)"
„A 17. hadosztálynál egész délelőtt nehéz ellenséges lövegtüz
„volt. A födözékek igen sok helyen elpusztultak. Az ellentámadás
„Wolf ezredes szakaszán nem sikerült. Délután 1 órakor az ellenség
„majdnem az egész arcvonalat megtámadta, ezt főkép tüzérségünk
„pontos tüze állította meg. A 25. és 6. Landsturm-ezredek nagyon
„szenvedtek."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál időközönként ellenséges lövegt ü z . Saját tüzérség egy ellenséges kézigránáttámadást akadályozott
„meg a jobbközépzászlóalj előtt. Az arcvonal előtti mozgások tűz alatt
„állanak. Ellenséges közeledő árkásztámadást gyalogsági tüzünk
„hiúsította meg. Födözékeink nagyon szenvedtek. Az Isonzo hidakon
„mindkét irányban látni ellenséges csoportokat menetelni. 10 ellenséges zászlóalj elmenetelt arcvonalamtól."
„Este 7 óráig. A 20. honvédhadosztálynál a jobbszakaszon (7., 9.
„vadászzászlóalj és a 3. honvédezred) délután 5 órakor az ellenséges
„lövegtüz a legnagyobb hevességig fokozódott, ugyanakkor az ellenség
„az arcvonal közepét támadta és 5 óra 30 perckor az Isouzo-ig
„kiterjesztette a támadást. Ez azonban már lövegtüzünkben összeomlott. A középső szakaszon (1. honvédezred) födözékeink a nehéz
„lövegek tüze alatt megrongálódtak, különben nyugalom van. A bal„ szakasz (17. magyar népfölkelő-ezred) az ellenséges tüzérség által
„nagyon szenved. Itt nem támadott az ellenség. A 8-as vadászokat
„éjjel a 3-as honvédek tényleg fölváltották és előbbi, mint dandár„tartalék, Boschini-re megy... Különös jelenség, hogy itt a szörnyű
„Doberdo-n minden nem magyar csapat, különösen eleinte teljesen
„csődöt mond... Hadosztálytartaléka 17-es honvédek Cotici-ben és
„attól északra, a 4-es honvédek a Vallone-ban; A 29. magyar népfölkelőnezred hadtesttartalék Devetaki-nál ós Crnci-nél. (Op. 1.066/17. sz.)"
„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon megtörtént a parancsnokság átvétele. Jobb alszakasz (46. és 61. ezred) egész délután

„nehéz ellenséges lövegtűz alatt volt. 4 óra 15 perckor egy ellenséges
„előtörés San Martino-nál lövegtüzünk által megállíttatott. Bal
„alszakasz (6., 25. Landsturm-ezred és 24. vadászzászlóalj) heves
„löveg- és aknavetőtüz alatt áll. Délután 3 és 4 óra között két
„ellenséges előtörés a balszárny előtt gyalogsági és tüzérségi tűz
„által előbb megállíttatott, majd visszakergettetett. Göttlicher ezredes
„szakaszán (111. Landsturm-dandár) az ellenséges nehéz tüzérség
„különös hevességgel tüzelt állásainkra a-C- 111-től északnyugatra.
„A tűz Ronchi irányából jött. Födözékeink sokhelyütt megsemmisültek."
„Hadosztálytartalék a 39. IV. és 43. IV. zászlóalj Marcottini-nél.
„Hadtesttartalék a 39. és 43. ezred zöme a Segeti-i táborban."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál főkép a jobb középső (3./III.
„Landwehr) zászlóalj nehéz ellenséges lövegek tüze alatt állott.
„Az arcvonal többi része1 és a mögöttes terep élénk gyalogsági
„tűz alatt. Az ellenséges tüzérség a Doberdo körüli vidéket srap„nell-, Paljkisce-t nehéz gránáttűz alatt tartja. A szakasztüzérség arc„vonalunk előtt és a <> 197 mögött gyülekező ellenséget lőtte."
„Hadosztálytartalék 3./II. Landwehr-zászlóalj, 26./III. Land„wehr-zászlóalj és a 31., 32. Landsturm-ezredek maradványa
„Mikoli körül."
„Este 7 órától kezdve az egész arcvonalon meglehetős nyugal o m van. Az ellenségnek Aris-nál újonnan beépített legnehezebb
„lövegei nagyon kellemetlenek."
„Hadseregtartalék Temnica-nál a 206. népfölkelő-dandár; és
„a Devetaki-ra előretolt 30. és 42. Landsturm-zászlóalj."
„Lukachich tábornok mai beadványában több tüzérségi lőszert
„kér, és ezt azzal indokolja meg, hogy a mi tüzérségünk már oly
„sokszor szórt széjjel ellenséges támadási készülődéseket, gyülekező
„csapatokat s részben meg is semmisítette azokat meglepő tüzével
„s így megkímélte saját csapatainkat ellenséges támadásoktól és
„veszteségektől. Teljesen igaza van Lukachichnak, de sajnos —
„dacára annak, hogy ezt magam is kívánom és elengedhetetlenül
„szükségesnek tartom —, minden kérésem dacára, a helyett, hogy
„több lőszert kapnék, mindig kevesebbet szállítanak, főképen a
„leghatásosabb nehéz lövegek részére. Ugyanakkor az olaszoknak
„tüze mindig intenzívebb és pontosabb lesz."
1
A 31. Landsturm-ezred 5 százada, a 32 Landsturm-ezred 4 százada,
a 26. I., II. Landwehr-zászlóalj és a 3./I. Landwehr-zászlóalj.
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„A mult hó 16-dika óta állandóan tartó küzdelmek az ellenőségnek mindig újból előrehozott friss erői ellen, csoportom ezredeit
„fizikailag nagyon leszállították, elhasználták. Ez főképen a 17
„hadosztálynál van így, mert ennek csapatai a csata kezdete óta,
„csak csekély föl váltásokkal, állandóan harcban állanak. Pillanatnyilag
„ugyan a 39. és 43. ezredek a Segeti-i táborban vannak, de a harci
„helyzet által visszatartott részei, főkép a 39. ezrednek, csak ma
„reggel jöttek ki a tűzvonalból. A 43. ezred alig tudta befejezni
„a menetalakzatok besorolását és máris kénytelen voltam ezt a 25.
„és 6. Landsturm-ezredek (111. Landsturm-dandár) fölváltására hol„nap estére szemügyre venni. A 111. Landsturm-dandár egy jelent é s t küldött be, melyben két ezredének állapotát behatóan vázolja
„és olyannak mondja, hogyha nem válttatnak föl, akkor attól kell
„tartani, hogy friss tartalék nélkül egy ellenséges roham esetére
„a reájuk bízott arcvona'résznek megtartása kétes és kérdéses.
„Ennélfogva engedélyt kértem a hadseregparancsnokságtól, hogy
„tartalékából — két zászlóalj a Vallone-ban — egy zászlóaljat a
„két Landsturm-ezred támasztására előrevonhassak. (Op. 1.066/6,
„és 14. sz.) A hadseregparancsnokság kivételesen megengedi, hogy
„a es. kir. 42. Landsturm-zászlóaljat előrevigyem és utasított, hogy
„mielőbb megint visszaadjam. Ezen zászlóalj előreirányítása mellett
„elrendelem, hogy a 20. honvédhadosztály, amint a körülmények
„azt valamiképen megengedik, a még az Isonzo-szakaszon levő
„16. honvéd-hegyidandárt holnap kora reggel állítsa a Devetaki-i
„kavernákhoz az én rendelkezésemre, mint csoportom tartalékát,
„e helyett az ott táborozó cs. kir. 30. Landsturm-zászlóalj
„— hadseregtartalék — még hajnalhasadta előtt Lokavica-n át
„dandárához meneteljen Temnica-ra. Nagy felelősségem tudatában,
„mely a fennsík biztos megvédésével reám nehezedik s az események
„lefolyásával kapcsolatos, nem mulaszthatom el azt, hogy a had„ seregparancsnokságnak ne jelentsem köteles nyiltsággal aggályai„mat csapataim egészen rendkívüli túlerőltetése, fizikai állapota
„miatt, ezen viszonyok továbbtartása esetére. (Op. 1.066/22. sz.)
„A mult hó 27-én már befejeződöttnek vélt óriási csata újbóli
„ föllobbanása folytán, a már az előző oly nagyon súlyos küzdelmek
„által rendkívül megviselt csapatok, újból a legnagyobb követelmények elé állíttattak. Ezen rendkívüli erőpróbát, melynek hatalmasságát a hadsereg más részeivel szemben legjobban illusztrálja

„az én veszteségeim óriási száma: esatárlétszáinoin
22.000
„einher vesztese (jet szenvedettcsapataim
ennek dacára eddig
„fényesen megállották helyüket. Csak az a kérdés: Meddig lehet
„még ? . . . A veszteségek a rendelkezésre álló menetalakzatok által
„valahogy szűkösen pótoltattak; a 46. ezred és a 106. Landsturm.,hadosztály részeit kivéve, melyeket fölváltásuk lehetetlensége miatt
„a mai napig sem tudtam kivonni! Némi üdülés lehetősége csapat a i m egyikének sem volt megadva ezen három hét óta tartó borzasztó csatában ; mert az arcvonalból kivont osztagokat úgyszólván
„azonnal újra be kellett dobni nagy bajok elhárítására. Magam,
„miután személyesen megbeszéltem mindent a csapatok parancsnokaival és személyesen is többször kint voltam a küzdelmi vona„lakban, azon benyomást nyertem, hogy a csapatok a hetekig tartó,
„éjjel-nappal folyó súlyos küzdelmek következtében, az álom teljes
„nélkülözése és teljesen elégtelen táplálkozás miatt, melyet részben
„a számtalan oszló hulla förtelmes bűze, a halottak és sebesültek
„között való fekvés okoz; a legénység, de a tisztek is minden
„bámulatraméltó hősiességük dacára, általános elfásultság, erőik
„észrevehető összeroskadása felé mennek, úgyhogy, majd egy szép
„napon, erős támadás esetén arcvonalam veszélyes áttörése nem
„tekinthető kizártnak. Az oly sürgősen szükséges fölváltásokhoz
„
hogy agyon sanyargatott csapataimnak legalább pár napi
„pihenőt adhassak, hogy valamit alhassanak és táplálkozhassanak —
„nincsen tartalékom. Teljesen nélkülözöm az áttekintést, hogy a
„hadseregparancsnokságnak ilyen célokra mennyi csapata áll rendelkezésére, vagy van-e ilyen egyáltalán! . . . A hadseregparancsnoksággal szemben külön kiemelem, hogy súlyos kötelességemnek
„teljes tudatában vagyok, hogy ameddig csapataim egyáltalában
„még vannak, az utolsó emberig ki kell tartanom, de meggyőződésem az, hogy nem okvetlenül szükséges azt bevárni; a hadsereg sokkal jobban járna, ha megfelelő erőt hozatnának ide, nem
„azért, hogy megerősítsék csoportomat, nem azért, hogy megszállják
„küzdelmi vonalaimat, hanem csakis azért, hogy az eddig a véghetekig túlerőltetett csapatokat a teljes megsemmisüléstől meg„óvjuk; mondom ez a hadsereg harcképességének jobb szolgálatot
„tenne, mint hős csapataim végpusztulásának tétlen bevárása. Ezen
„okoskodásaim alapján kérem a hadseregparancsnokságot, hogy a 20.
„honvédhadosztály megkezdett fölváltását legalább folytathassam,

„nehogy oda jussunk, hogy e dicső ezredek teljesen h aszna vehetet„len salakja maradjon csak meg, illetőleg kerüljön ki az állásból.
„(Op. 1.066/27. sz.)"
„A hadseregparancsnokság feleletében kilátásba helyezi a 20.
„honvédhadosztálynak a 6. közöshadosztály által történendő fölváltásának folytatását e hó 5-éről 6-ára éjjelre és az ő rendelkezésére álló csekély erők elégtelenségére utalva e szavakkal
„fejezi be: ,. . . minthogy a görzi hídfőn levő erők, melyek az
„utóbbi napokban összehasonlíthatatlanul erősebben voltak igénybe„véve, mint a VII. hadtest és nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek, teljes bizodalommal tekintenek a jövendő események elé;
„ a hadseregparancsnokság elvárja, a VII. hadtest eddigi teljesítményeinek teljes elismerése mellett, hogy ez utóbbi ugyanígy
„feszítse meg erőit.' . . . "
„A görzi hídfő védőrségének ,utóbbi napokban' történt
„igénybevételének teljes elismerése mellett ki kell, hogy azt
„emeljem, hogy a görzi hídfő puha talaj és nem karszt, mely
„utóbbi minden gránát hatását megtízszerezi, ott a puha ta„lujban elsőrendű állások épültek, míg itt az acélkemény sziklába
„még mindig csak kezdetleges állásokat lehetett temérdek munka és
„vér árán vésni; hogy az én csaj>ataim több hónap óta állandóan
„rendkívüli módon igénybe vannak véve, többnyire olyan időkben
„is, mikor a görzi hídfőn teljes még a nyugalom, vagy az már
„régóta megint teljesen helyreállott. Szeretett derék csapataim
„becsületére leszögezem azt, hogy jelentésem írásánál, melyet
„Boi'oevicnek küldtem, épenséggel nem az vezetett, hogy tán az ő
„lelkierejük alábbhagyott volna, hanem — csakis nagy ügyünket
„szem előtt tartva — kizárólag a köteles gondoskodás vitt, hogy az
„állandó és hallatlan fizikai túlerőltetésnek idővel elmaradhatatlan,
„beláthatatlan pusztulást okozó következményeit csapataimtól elháríthassam. Hiszen, ha ezen óriási túlkövetelések tovább tartanak,
„okvetlenül és föltétlen bizonyossággal majd egyszerre az erők
„teljes összeomlása fog bekövetkezni, mely azután katasztrófához
„vezethetne. Azonnal egy magánlevelet írtam a hadsereg vezérkari
„főnökének, Le Beau tábornoknak, mely bizony elég nyers, tán
„goromba is. Tartalma körülbelül ez: Végre-valahára hagyják abba
„a szurkálódásokat, melyek igazán nevetségesek és csakis 5 éves
„iskolásgyerekek ösztökélésére alkalmasak talán, de a háború komoly-

„ságához nem méltók. Jobban erőltessem meg embereimet, midőn
„több mint 22.000 halottam és sebesültem van e csatában és ón
„igen csekély erőimmel mindennap több súlyos támadást verek vissza,
„míg a hadsereg arcvonalának többi része többnyire pihent, azaz
„csendes volt és csak most pár nap óta támadtatott meg az is
..erélyesen. Szemére vetem Le Beaunak, hogy nem befolyásolja
„Boroevicet, hogy a helyett, hogy olyan parancsokat küldene, melyek
„nem hogy buzdítólag hatnának, — leverőleg, elkeserítöleg hatnak
„és sértenek, egy jó és elismerő szót szóljon; hiszen ő nekik
„messze hátul Adelsberg-ben fogalmuk sincsen arról, hogy mit teljesítenek az én szegény szeretett csapataim. Legyen olyan szíves
„és jöjjön ki Boroevic-csel a Monte San Miehele-re és ha 10 percig
„fönt voltak és még életben maradtak, akkor mondják meg, hogy
„a VII.hadtestnek kevesebb bizodalma van-e, mint másnak és valóban
„kevesebbet teljesít-e, mint m á s ? . . . A XVI. hadtestnek július óta
„6 küzdelmi napja volt tán egészben, míg én nekem legalább 40!..."
Mint már említettem, a hadsereg főparancsnoka (Frigyes
főherceg) báró Mor-Merkl vezérkari ezredest küldötte ki hozzám az
itteni viszonyok tanulmányozására. Hasonló célból a délnyugati
hadseregarcvonal parancsnoka (Jenő főherceg) báró Klobucar vezérkari századost a 20. honvédhadosztályhoz kiküldötte. Utóbb nevezett a szerzett tapasztalatairól következő jelentésében számolt be.
(Kivonat.)
„A 20. honvédhadosztálynál november 2-tól 5-ig tartózkodtam.
Benyomásom az, hogy a hadosztály a három hét óta tartó
csatában nagyon szenvedett, erkölcsileg mindennek dacára törhetetlen.
A tisztek és legénység szelleme jó, bizakodó. Meg van az akarat,
hogy végsőkig kitartson.
Véleményem az 1. honvédezred harcállásában — mely a Monte
San Michele-t tartja megszállva — érlelődött meg bennem, núdőn
soraikat bejárva, tisztekkel és legénységgel beszéltem.
A 3., 4. ós 17. honvédezred Ootici—Boschini-nél és a Valloné
völgyben tartalékviszonyban áll, miután azokat november 2-áról
3-ára hajló éjjen a 6. hadosztály 7., 8. és 9. vadászzászlóalja
fölváltotta.
A 8. vadászzászlóalj, amint a csatavonalba került, mindjárt az
első napon oly súlyos veszteségeket szenvedett (3 tiszt, 230 fő
legénység elesett és megsebesült, 1 tiszt, 3 hadapród és 100 fő
legénység eltűnt), hogy november 3-áról 4-ére hajló éjjelen ki kellett
a harcból vonni, helyét a 3. honvédezred foglalta el.
November 5-től kezdve a 6. hadosztály folytatta a 20. honvédhadosztály fölváltását. A 3. honvédezredet a 8. vadászzászlóalj, az

1. honvédezredet a 7. ezred váltotta fel, a 2. bosnyák-ezred hadosztálytartalék Cotici—Boschini-nél.
A 20. honvédhadosztály Ranziano-nál gyülekezik. A hadosztály
kimerülésének okait következőkben kell keresni:
1. A honvédek úgyszólván mindennap az ellenség nehéz
tüzérségének tüzét szenvedték el, mely nem arcban a Monte San
Michele-n a legsúlyosabb, hanem a jobb oldalban és hátban, mely a
Görz-től nyugatra fekvő dombok felől jön.
2. Naponta kellett ellenséges támadásokat visszaverni és ellentámadással az állásba behatolt ellenséget kiverni.
3. Pihenésre alkalom nem volt, mert az ellenséges tüzérség
tüze által elrombolt állásokat és akadályokat a nappalt követő éjjelen
ki kellett javítani.
4. A beállott veszteségek megvilágítására szolgáljanak a következő adatok:
A 3. Isonzo-csata kezdetén az ütközetlétszám volt
az 1. honvédezrednél 1.717 csatár
a 3.
„
2.023 „
„ 4.
„
1.550 „
„ 17.
1.531 n
Összesen: G.821 csatár.
A csata alatt október 21-én a 17. honvédezred soronkívül két
menetszázadot kapott a veszteség pótlására. Október 27. és 28-án
az ezredek a XV. menetzászlóaljakat (2.100 fő) besorolták.
Ennek dacára november 5-én az ütközetlétszám következő:
az
a
„
»

1. honvédezrednél 1.200 csatár
3.
„
933
4.
„
720
„
17
•
1-030
„
Összesen: 3.883 csatár.

A veszteség tehát október 17-től november 5-ig 5.458 fő.
A 20. honvédhadosztálynál az élelmezés jónak mondható, a
legénység naponta egyszer, esténként meleg ételhez jut, napközben
meleg teát is kap, melyet a tartalékok födött helyein 4 konyhakocsi
üstjében forralnak fel.
Minden magasabb parancsnok, kivel alkalmam volt beszélni,
egyértelműleg azt kívánja, hogy nehéz tüzérségünket szaporítsák és
hogy több lőszert szállítsanak.
A 6. hadosztály parancsnoka, kinek hadosztálya most került
pár napja a küzdő vonalba — oda nyilatkozott, hogy oly tüzérségi
fölénnyel szemben még sohasem állott, mint itten.

Felsőbb helyen kifogásolva lett, hogy a VII. liadtestne'l sok
kézigránátot használnak el. Az 5. hadseregparancsnokság által kiutalt
mennyiségen kívül a VII. hadtest Ranziano-n naponta saját kezelésben
1.000 kézigránátot gyárt, úgyhogy minden hadosztály naponta
5—600 kézigránátot kap, mely mennyiség azonban tapasztalat
szerint nem elegendő, mivel a harcállások oly közel vannak már,
hogy a kézigránát a leghatásosabb harceszköz az ellenséges támadások
leküzdésére." 1
„Este kapok a 17. hadosztálytól egy jelentést, melyben
„csapatainak magaviseletéről a 3. Isonzo-csatában beszámol."
„Olyan lélekemelően szép, hogy itt szórói-szóra lefordítom és
„leírom
„ ,Az alárendelt dandárparancsnokságoknak jelentései az ezre„dek hősies magatartásáról és a tüzérségnek fölötte vitéz és ered„ménydús közreműködéséről a 3. Isonzo-csatában előterjesztetnek.
„Kötelességszerűen jelentenem kell, hogy a fő fegyvernemek hős cselekedeteihez a műszaki csapatoknak teljesítményei méltóképen sorakoznak. Éjjel éjjel után fölváltás nélkül dolgoztak a derék árkászok,
„nem törődve az ellenséges lövegtűzzel és a mindennemű nehézségekkel,
„állásainkon és emberfölötti erőmegfeszítéssel összelőtt állásainkat
„és akadályainkat rendbehozták. Számos derék árkászunk lelte itt
„hősi halálát . . . Az 5./7., 3./2. és 4./2. számú árkászszázadoknak
„teljesítményei fegyvernemük hadtörténelmében halhatatlan dicső
„lapokat képeznek. Az 1./55. munkásosztag az árkászoknak közvetlen
„támogatására alkalmaztatott és épen úgy kitüntette magát. Különösen megemlítendő, hogy a polgári munkásosztagok — (3./47. és
„8./IV.) —, melyek műszaki segédszolgálatokra a legelső állásig
.előrevonattak, becsülettel megállották helyüket. Végül a távbeszélő
;,legénységnek magatartása is a legdícséretesebb fölemlítésre méltó.
„A telefonisták a legnagyobb követelményeknek — melyek a
„szakadatlan éjjeli és nappali szolgálat által minden egyes embert
„állandóan befogva tartottak — kiválóan megfeleltek. Különösen
„ki kell azonban emelnem az építőlegénységnek tevékenységét.
„A számos, mindig megújuló vezetékzavaroknál, a vitéz építőjárőrök a legnehezebb ellenséges tűzben is, tekintet nélkül a veszélyre s veszteségeikre, födözékeiket elhagyva dolgoztak az összeköttetések újraépítésén. Teljesítményeiket a legnagyobb siker
1
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„kísérte, és a legexponáltabb vonalakon sem volt hosszú időre
„megszakítva a távbeszélő összeköttetés. Ezen derék vitézek közül
„is a hűséges kötelességteljesítés közben igen sokan elestek. Hogyha
„a 3. Isonzo-csata alatt parancsnokságom alatt állott összes csapatok
„teljesítményét áttekintem, meg kell állapítanom, hogy mint eddigr
„úgy most is a vitéz gyalogságnak volt legnehezebb, legkeservesebb
„része a küzdelemben; de az összes többi osztag is a maga
„beosztásában hősiességben, állhatatosságban és kötelességteljesítésben a lehetőségnek szélső határáig elment. Gelb s. k. altábornagy.' (Res. 2.542. szám.)"
„A 33. gyalogdandárnak jelentése:"
„,1915 október 27-ikén. Az utóbbi napok heves küzdelmeinek
„befejeztével kötelességemnek tartom, hogy a parancsnokságom alatt
„állott egyes csapatoknak példátlanul vitéz és kiválóan eredményes
„magatartásáról külön tudósítást terjesszek elő. Teszem ezt, mert
„ezen csapattestek legfőbb érdekét szolgálja és kései utódaiknak és
„hazafiság tekintetében legnagyobb értékkel bír az, hogy ezen
„csapatok teljesítményei, melyek az átlagos mértéket messze túlhaladják, legfelsőbb helyen is tudomásul vétessenek és ott azon
„elismerésre találjanak, mely a katona részére a legnagyobb jutalom,
„teljesített csodás fegyvertényeiért. A 39. (Debrecen) ezrednek
„csodálatraméltó magatartását legmagasabb helyen már elismerték
„és az egész hadsereg és a monarchia színe előtt a vezérkar
„harctéri jelentésében kiemeltetett."
„Kimondottan fényesek a 46. és 61. (Szeged és Temesvár)
„ezredek teljesítményei is és az alattam álló védelmi szakaszok összes
„gyalogsági csapatai egyesültek a hálában, csak dicsérő és elismerő
„a szavuk a hadosztály tüzérség egyedül, páratlanul álló támogatásáért."
„A 61. ezred több mint 50 órai nehéz ellenséges lövegtüzben
„súlyos veszteségek dacára a küzdelmi vonalban szilárdan kitartott,
„akkor is, midőn az állás már kőtörmelékké össze volt lőve.
„Az ezután következő támadásokat — melyek az ezred védő„szakasza ellen 4 uapon át 4—5 ezreddel mindig megismételtettek — a két balzászlóalj szakaszán dicsőségesen, az ellenség
„legsúlyosabb veszteségei mellett kivétel nélkül mind visszaverték.
„Az ellenséget, ki ismételten — egy századszakaszon 12-szer —
„összelőtt állásainkba betört, kézitusában dobták ki. Midőn már

„lehetetlen volt az állást összefüggően megszállani, a hőslelkű tisztek
„századaikat kis csoportokba vonták össze és mindig újra rohamra
„vezették előre, ha ellenséges támadások betemetett árkainkat valahol átlépték. Az ezrednek így sikerült két főszakaszában a
„-C- 197-nél, melyeknek kivédése a szomszédos Monte San Michele-re
„a legnagyobb jelentőséggel bír, a neki kiutalt állást hiánytalanul
..megtartani. A nélkül, hogy itt erős tartalékok ellentámadására
„szükség lett volna, az állásoknak egy lépés szélességű darabja sem
„veszett el. Az ezred sohasem kért támogatást. A legénység szel., lerne, mind az idegsorvasztó befolyások, a leghevesebb, napokig
„tartó tusa dacára oly kitűnő maradt, hogy egy ellenséges támadás
„kivédésénél egy század saját födözékein túllépve rohamozott és egy
„tisztet, három tiszthelyettest, 31 legényt fogott el és egy géppuskát zsákmányolt. A szomszéd szakaszon kikülönített 61./III-as
„zászlóalj is a legnagyobb elismerést érdemli meg. A csata előtti
„éjjelen egy újonnan átvett, a tisztek és legénység előtt teljesen
„idegen, rossz fekvésű, hiányosan kiépített állásba állítva, két oldalról
„hosszantozva létszámának felét elveszítve e zászlóalj, meg nem
„inogva kitartott. Csak akkor, midőn az északon szomszédos uraló sza„kaszon más csapatok az állás elhagyására kényszerültek s a zászlóalj
„északról felgöngyölíttetett, ment 100 — 200 lépéssel vissza, ahol
„ennek maradványait más csapatok vették fel és ahol azután a csata
„végéig sziklaszilárdan kitartott. A 46. ezredet a harcászati helyzet
„folytán, sajnos, nem lehetett egységesen harcbavetni. Az ezrednek
„egyes részei mint tartalékok a hadosztály arcvonalának úgyszólván
„minden szakaszán alkalmaztattak. Annál dicséretesebb az, hogy
„bárhol léptek küzdelembe az ezrednek egyes csoportjai — tisztek
„és legénység idegen kötelékek közé ékelve — mindenütt a legnehezebb viszonyok dacára hősies önfeláldozással fényesen beváltak,
„így az ezrednek zöme Zeiss alezredes parancsnoksága alatt San
„Martino-tól nyugatra harcbavetve ezen keményen elővett szakaszon,
„gyorsan megbízható arcvonalat létesített azáltal, hogy az előre„ ékelődött ellenséges tömegeket rohammal visszavetette. Ezen küzd e l m i vonal azután a csata egész tartama alatt a legsúlyosabb
., pergőtűzben — az északi szomszéd szakasz ingadozásai dacára —
„a nagy túlerejű ellenség ismételt rohamait, mint sziklafal állotta ki.
„Továbbá Diendorfer őrnagy parancsnoksága alatt ugyancsak a
„46. ezred egy másik csoportjának köszönhető, hogy a hadosztály

„oly nagyon veszélyeztetett balszárnyszakasza ezen csoport beavatkozása után a csata ellanvhulásáig legsúlyosabb veszteségei és
„ismételt ellenséges támadások dacára, az újra helyreállított küzd e l m i vonalat szilárdan megtartotta. Ugyanilyen dicsőségesen
„küzdöttek ezen ezrednek egyes századai a 89. és 61. ezredek köte..lékében; az utóbbi ezrednél a 46. ezrednek szakaszai kezde„ményezően vettek részt a már említett, a saját födözékeinket túlhaladó ellenlökésben. A hadosztálytüzérségnek kiváló közreműköd é s e — mint azt én az egész háborúban még hasonlóan nem
„láttam —• különös kiemelést érdemel. A gyalogságnak az első
„vonalból küldött minden felszólításának, a legnehezebb ellenséges
„lövegtűz dacára, a derék ütegek meglepően rövid idő alatt eleget
„tettek, úgyhogy ellenséges gyalogsági támadások igen gyakran
„csírájukban elfojttattak, ellenséges támadó csoportok ismételten
„széjjelszórattak. A hidegvérű tüzelést és ügyes tűzvezetést különösen azon körülmény mutatja, hogy a sebesen változó harcászati
..követelmények közepette a harcászatilag legfontosabb cél — mindannyiszor — rövid avizóra, gyorsan s helyesen találtatott meg és
„többnyire megsemmisítő hatással lövetett a nélkül, hogy — az
„ellenség közelsége dacára — még csak egyszer is veszélyeztették
„volna saját csapatainkat. A majdnem a gyalogsági küzdelmi
..vonalban álló, a Monte San Michele-t hosszantozó lövegeknek teljesítménye, melyek a kézitusa alatt is a küzdők között folytatták
„tüzüket és ezzel tetemesen hozzájárultak a Monte San Michele
„megtartásához, épen olyan csodás, mint az egész küzdelem alatt
„a legelső vonalban állott tüzérmegfigyelőké. Kétségtelen, hogy a
„tüzérségnek ilyen kiemelkedő magatartása, különösen a tiizérdandár,, parancsnok, Czapp ezredes körültekintő, mindig segélyre kész,
„tetterős vezetésének köszönhető, azt hiszem, hogy ezt különösen
„ki kell emelnem. Végre megjegyzem azt, hogy a budapesti
„24. vadászzászlóaljnak tisztjei és legénysége, kiknek a hadosztály
„balszárnyán különösen nehéz és a nehéz ellenséges tüzérség által
„teljesen hosszantozott szakaszuk volt, újból hősies módon beváltak.
„Annak dacára, hogy a zászlóaljnak egész rajai a mindig újra
„becsapó nehéz gránátok által elsöpörtettek, a zászlóalj a szomszédos 106. Landsturm-hadosztályt, melynek részei már visszamentek, csodásan hősies oldaltámadással támogatta a betört ellenség ellen és 1 tisztet, 70 legényt fogott el. A zászlóalj,

..mely már állományának több mint 60 százalékát elvesztette volt,
„azután igen kis darabka kivételével újra elfoglalta átmenetileg
„elhagyott védöszakaszát és bár elszigetelten állott, a legvitézebbül
„kitartott, míg a dandártartalék harcbalépve a jobb szomszéd szakasz„szal az összeköttetést helyre nem állította. Soós s. k. ezredes.'
„(Res. 848. sz.)"
„A 34. gyalogdandár 1915 október 31-i jelentése:"
„Már október 21-én indíttatva éreztem magamat a had„osztálvparancsnokságnak jelentést tenni a karánsebesi 43. és a
„46. szegedi gyalogezredek kiválóan vitéz magatartásáról. Mind a
„két ezred október 19-én pihenőre az arcvonalból kivonatott és
„alig 1—2 napi tábori (Segeti) tartózkodás után a küzdelmi vonal
„különféle helyein újra bevettettek. Teljesítményeiket a most következett napokban már más oldalról méltatták. A hivatalos sajtóntudósításból az egész világ megtudta, hogy a 43. ezred nemcsak
„minden — az ellenség nehéz tüzérsége által történt több órai
„legélénkebb lövetés után — végrehajtott túlerős ellenséges támadást éjjel-nappal vissza képes verni, hanem merész ellentámadással a saját állásainkba befészkelődött ellenséget is ki tudja
„dobni. Ezen szép és kitűnő csapattestnek kiváló szelleme a 3.
„Isonzo-csatában is a legfényesebben bevált. A 46. gyalogezrednek
„magatartása az október 20-adika után a 33. gyalogdandárparancs„nokság jelentésében megfelelően méltattatott. Ezen vitéz ezrednek
„részei október 23-adika után az én parancsnokságom alatt küzdöttek.
„Ezeknek magatartását és ezen forró küzdelmi napokban alattam
„állott minden csapatnak tevékenységét amennyire bírom, röviden
„ecsetelni akarom azért, hogy azoknak, akik nem vettek részt és
„későbbi ivadékok részére egy megközelítőleg hü kép alkottassák
„arról, hogy mit képes az osztrák és magyar — (Wolf Boleslaw
„ezredes téved! Ezt csak magyarok teljesítették...) — hősiesség
„teljesíteni és mily halhatatlan érdemeket szerzett a haza ügyében
„a harcosok mindegyike, aki a lefolyt kemény harcokban az Isonzo„arcvonalán résztvett."
„Már ezen küzdelmek előtt a nyugati -C- 11 l-es magaslatnál
„az állásnak előszögellő része volt azon hely, melyre az ellenséges
„tüzérség már ismételten összpontosította volt tüzét és gyalogságával rohamozott. Mindig véresen visszaveretett és az október 17-től
„19-ig folyó küzdelmekben több mint 16 órai legerősebb ellenséges

„tüzérségi előkészítés után, a 43-asok tüzében több túlerejű támadás
„omlott össze. A későbbi karcok folyamán sikerült az ellenségnek
„az állás előszögellőrészét elfoglalni. A 43. II. zászlóaljnak önszánt á b ó l végrehajtott ellentámadása 23-án délben újra kidobta az
„ellenséget. Erre ez igen nagy erőkkel ellentámadásra indult és
„nemcsak az előszögellő részt foglalta újra el, hanem balszárnyon
„az állásnak különböző más részein is befészkelte magát. . . Egy
„— október 23-án este a 43./IL, 46./II. és a 24. vadászzászlóaljak
„részei által végrehajtott — ellentámadás az ellenséget véglegesen
„kidobta állásainkból, pedig e zászlóaljak mind, már az ellentámadás előtt létszámuknak több mint 50%-át vesztették volt el.
„Az ellenség csak az előszögellő árokrészben hagyatott bent —
„kifejezett parancsra, minthogy már ezen állásig egy futóárkot
„épített volt és ezen szeglet megszállásánál a nehéz ellenséges lövegt ü z azonnal megkezdődött és igen nagy veszteségeket okozott
„volna s ezen erőinkkel a küzdelmekben takarékoskodni kellett,
„így legalább ezen állásrész megkíméltetett az ellenséges löveg„tűztől. Ezen csoporttól jobbra volt a debreceni 39. gyalogezred.
„Ez súlyos lövetése dacára több végletekig heves és veszteségteljes
„támadást vert volt vissza, e mellett maga is súlyos veszteségeket
„szenvedett. Némely század állományának G0° o-át vesztette el.
„Október 24-én délután az ellenséges tüzérség hevesen kezdte
„veretni a 39-esek állását a rommagaslattól keletre. Három
„századnak állása törmellékhalmazzá volt változtatva és minden,
„ami „az állásban volt, a gránátok által agyon volt verve. így
„vált lehetségessé az, hogy az ellenség az állásba behatoljon,
„számos gép'égy vert elvigyen és befészkelje ott magát. A sú„lyosan megviselt 39-eseknek tartalékai legnagyobbrészt el volt a k használva. Ennélfogva a 39. ezrednek a 29./II. magyar
„királyi népfölkelőzászlóaljnak fele és a 46-osoknak 3 százada,
„egy ellentámadásra, rendelkezésére bocsájttatott.Miután tüzérségünk
„egy fél óráig kiválóan lőtte az ellenséget, a 29./II-esek egy
„részének sikerült az ellenséget az állás jobbrészéből kidobni,
„míg a derék három 46-os század, mely arcban támadott, csak
„nagyon nehezen tudott előbbrejutni. Hirtelen 5—6 ellenséges
„zászlóalj újabb támadása indult ezen állások ellen és a támadás
„által nagyon elővett csapatainkat visszavetette. A tisztek századaik
„maradványait újból összegyűjtötték s ezen kis csapatokkal újra

„behatoltak az állásokba, melyekben már 10 — 12-szeres túlerejű,
„ellenség volt. Amennyit csak bírtak leszúrtak, 7 tisztet, 260
„legényt elfogtak, 5 gépfegyvert zsákmányoltak. Az ellenségnek
„nagy része erre megfutamodott és a tüzérségünk és gépfegyvereink
„azonnal megindult hatásos tüze által lekaszáltatott. Ezen szakasz
„előtt, melybe az ellenség behatolt volt, azon a napon 2.600 olasz
„hulla és 3 összelőtt gépfegyver számláltatott össze, az árkainkban
„maradt több mint ezer olasz halottat csapataink temették el.
„A 29. II. magyar királyi népfölkelőzászlóaljnak magatartását a
„a 20. honvédhadosztály méltatta jelentésében. A 39-eseknek ezen
„részt vett osztagai és a 46-osok 3. százada ezen napot történelmük
„legdicsőségesebb napjaihoz számíthatják. A 39. ezrednek magatartását a sajtójelentésben hadseregvezetőségünk különösen kiemelte.
„Az eredmény nagysa'gának mérlegelése céljából ki kell emelni azt,
„hogy a 39. ezreddel szemben 5 ellenséges ezred állott. Az ellens é g erkölcsi állapotára jellemző, hogy e nagy csapás után délután
„100 olasz, közöttük tisztek is — azon ürügy alatt, hogy sebeSülteket szednek össze — önként átszöktek hozzánk. A 39.
„ezrednek egy zászlóalja (39./IV.) és a 43. II. zászlóalj október
„28-án, midőn az ellenség nehéz lövetésünk után három század„szakaszon betört újból, különösen kitettek magukért. Miután az
„ellenség a mi tüzérségünk hatása alatt eléggé megpuhult, a fél
„43./II. zászlóalj és a 39./IV. zászlóalj tartalékai ellentámadásra
„mentek és az olaszokat kidobták állásainkból. Október 28-án 10
„órakor ennélfogva állásaink a romtól keletre megint hiánytalanul
„birtokunkban voltak . . . Ezen sorok elegendők, hogy egy kis
„képet adjanak csapataink súlyos és hősies küzdelmeiről. Ami itt
„teljesíttetett, azt csak az osztrák és magyar hősiesség képes
„létrehozni . .
„Ezután még ugyanazt mondja Wolf Boleslaw ezredes a tüzérs é g nagyszerű munkájáról, mint Soós ezredes. (Res. 800. sz.)"
„Itt meg kell jegyeznem, hogy ezen leírás és az én fölJegyzéseim között elég nagy különbség van. Én ezt arra vezetem
„vissza, hogy ez itt a küzdő csapatok jelentéseiből állíttatott össze,
1
A magyar 17. hadosztály következő csapatokból állott: 33. dandár
(61. temesvári és 39. debreceni ezred, 24. budapesti vadászzászlóalj), 34.
dandár (43. karánsehesi és 46. szegedi ezred), t e h á t e hadosztályban egy
szál osztrák gyalogos sem volt.

„melyek ilyen súlyos küzdelemben, nagyon hézagosak. Az ugyan„azon a napon a hadosztályparanesnokság által beküldött jelentés
„az én leírásomhoz sokkal közelebb áll, mert a liadosztályparancs„nokság legalább részben szintén maga figyelte meg a küzdelmet,
.mint én. Ezen esetben azonban az, amit én írtam le, feltétlenül
„a legautentikusabb, mert én az egész küzdelmet elég közelről,
..saját szemeimmel látva, állandó jegyzeteket csináltam és még
„aznap naplómban kidolgoztam."
A XV. és XVI. hadtestnél különösebb esemény nem volt.
Ugv a Krn havasokban, Tolmein—Santa Luzia-hídfő előtt, mint
a Plava-szakaszban és Görz hídfője előtt ma csend van.
A III. hadtest arcvonalán csak csatározás és mérsékelt
lövegtűz.
Boroevié, hogy a Monte San Michele részére minden eshetőséggel szemben annak birtoklását biztosítandó, tartalékot teremtsen,
utasította a XV., XVI. és III. hadtestparancsnokságot, hogy jelentsék,
mit tudnának szakaszaikban nélkülözni.
A beérkezett jelentések szerint:
A XV. hadtest a 29., 28. ós 3. bosnyák menetzászlóaljat,
a XVI. hadtest a 17./II. zászlóaljat, a III. hadtest a 19. népfölkelő-dandár két zászlóalját leadhatja.
Boroevic elrendelte, hogy a XV. hadtest a bejelentett és
eredetileg a karintiai 3 zászlóalj fölváltására szánt 3 zászlóaljat
irányítsa hadseregtartalékként a Karszt-fennsíkra a 3 karintiai
zászlóaljat pedig a polai 26. Landsturm-ezred váltsa föl, mely vasúton fog a XV. hadtesthez érkezni.
A XVI. hadtest a 17./II. zászlóaljat Grörz-nél, a 111. hadtest
a 19. népfölkelő-dandár 2 zászlóalját Jamiano-nál és Selo-nál helyezze
el, mint hadseregtartalékot.
Boroevic ily módon november 5-én hét, november 9-én tíz
zászlóaljnyi tartalékot hoz össze a VII hadtest esetleges támogatására; ezért lehetett most már a 20. honvédhadosztály félbeszakított
fölváltását folytatni. A 6. hadosztályt utasítottam, hogy a november
6 ára hajló éjjelen foganatosítsa a fölváltást. A fölváltott 20. honvédhadosztály hadseregtartalék lesz.
Jenő főherceg vezérezredestől, a délnyugati hadseregarcvonal
parancsnokától, ma este a következő távirat érkezett:
„Die dritte Schlacht am Isonzo dauert nun mit kurzen
Unterbrechungen schon 17 Tage. Bewundernswerte Ausdauer,
unversagte Kampflust und beispielloses Ausharren im schwersten
feindlichen Artilleriefeuer wurden von unseren braven Truppen
bekundet. Der Lohn für Euch, meine Braven ist aber auch nicht

ausgeblieben. Nicht nur, daß alle fernen Teile unseres Heeres und
die ganze Bevölkerung bewundernd auf Eurem Heldenmut blicken,
auch Euer Kaiser und König hat Euch seine Zufriedenheit in
einem herzerfreuenden Armeebefehle ausgedrückt und dann noch
ein Telegramm für Euch an mich gesandt, das in noch nie dagewesener Wärme Euch den Dank Eueres Allerhöchsten Kriegsherrn ausdrückt. Soldaten! Euer Kaiser und König ist stolz auf
Euch! Eure Mitbrüder, Eure Kameraden sind stolz auf Euch 1
Alles blickt bewundernd auf Euch! Noch versucht der Feind seine
Übermacht zur Geltung zu bringen, noch stürmt er immer von
neuein gegen Euch an. Haltet durch Soldaten! Noch einige Tage
und einer der glänzendsten Siege ist Euer. Ich vertraue fest auf
Euch, Ihr werdet Sieger bleiben. Gott mit Euch! Generaloberst
Erzherzog Eugen m. p."
HUSZONEGYEDIK NAP.

November 5.
„Sűrű felhőzet, finom szitáló eső."
„Események reggel 6 óráig. A 20. honvédhadosztály jobb„szakaszán a 7-es vadászoknál éjjel csatározás, különben csend.
„ A födözékek az erős ellenséges lövegtüz által fölötte erősen szenvedtek. A 8-as vadászok fölváltása a 3. honvédgyalogezred által
„végrehajtatott. A középső szakaszon reggel 4 óra óta lassú ellens é g e s lövegtűz a Monte San Michele és hátterep ellen. A bal„szakaszon az éjjel csendes volt. A 17. hadosztálynál éjjel gyenge
„tűzharc. Göttlicher ezredes szakaszán hatástalan ellenséges akna„ vetőtűz. Wolf ezredes szakaszának balszárnyán ezidőszeriut élénk
„gyalogsági tűz és kézigránátharcok."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál éjjel csatártűz és tűzcsapások.
„Egy támadást a középzászlóalj könnyen visszavert; az egész arcVonalon kézigránát támadások verettek vissza. Heggel 7 órakor
„közepes öblű ellenséges tüzérség lövi az egyik zászlóaljat. A 3.
„Isonzo-csata alatt elszállított olasz foglyaimnak összesége: 51 tiszt,
„2.045 legény és 255 sebesült. Zsákmány 6 gépfegyver és számos
„más hadianyag."
„Szabó ezredes kíséretében Segeti-re lovagolok, ott a 39. és
„43. ezredeket dekorálom vitézségi érmekkel. És körülbelül ezen
„szavakkal üdvözlöm nagyszerű csapataimat:"
„,Katonák! Yitéz bajtársaim! Az egész világ figyelme itt
„összpontosul most, mert itt a doberdói sziklák véráztatta fenn-

„síkján dől el az, hogy mint vészthozó özön fog-e volt szövetséges ü n k , szent hazánkon végigvonulva, mindenünket elpusztítani és
„a megalázó békét ránk erőszakolni! Az egész világ ránk tekint
„hős bajtársak, mert a Ti hősiességtek acélfalán fog újból megt ö r n i a támadás ereje, a támadó önbizalma, az ő hite."
„Fiúk! Egy esztendeje, hogy együtt küzdünk mint igaz bajt á r s a k ! . . . A Kárpátok magyar vérszentelte ormain az óriási túle r e j ű orosz bénult meg a ti emberfölötti kitartástok által! Itt
„a Monte San Michele-n, San Martino-nál és Doberdo-n az olaszok
„ereje fog megtörni. Azt tudjátok, hogy szívvel-lélekkel veletek
„vagyok s a nehéz órákban köztetek leszek, úgy mint azt Dukla-n
„és itt sokszor láttátok."
„Vagy megverjük az ádáz ellenséget, vagy itt veszünk mind,
„én is veletek! Mert ameddig egy is él közülünk, addig a véráztatta
„hely a mienk marad. Szeretett királyunk törhetetlen bizalommal
„tekint magyar fiaira, kiknek kezébe van letéve az ő és szeretett
„hazánk sorsa!"
„Fiúk, tudom — és oly megdönthetetlenül hiszem, mint
„ahogy egy élő Istenben hiszek, — hogy királyunk nem fog bennünk
„csalódni. Az ő bizalma legyen a mi vezércsillagunk. Azon tudat
„töltse el lelkünket, hogy igaz ügyünket az Isten nem hagyhatja
„el és győzelemre fog vezetni."
„Föl tehát szeretett bajtársak, Isten nevében hazánkért és
„királyunkért! Uj tettekre készen, fölemelt fővel, tiszta lélekkel
„tekintünk a jövőbe s ha kell együtt, mint hű testvérek fogunk
„meghalni, hogy vérünk váltsa ki igaz ügyünk győzelmét!"
„Az Isten áldja meg fegyvereinket, ő áldjon meg benneteket
„és kísérjen az előttünk álló további nehéz küzdelmekben, úgy
„ahogy bámulatom, szeretetem, hitem, egész lelkem veletek van
„ mindenkoron! 0 hozzon győztesen és épen vissza titeket, kik
„szememfénye és egész büszkeségem vagytok!'"
„Beszédem nagy lelkesedést keltett. Es az én torkomat összeszorította, midőn dicső, hűséges ezredeimet gyenge zászlóaljakká
„fogyva megláttam! Sok-sok hü vitézem, kikkel alig pár napja
„még beszéltem, már nincs az élők sorában! . . ."
„Események délután 2 óráig. A sűrű köd és erős eső a
„mindkétoldali harctevékenységet akadályozták. Az ellenséges nehéz
„tüzérség
arcvonalamat lassú tüz alatt tartotta. A 20. hon4
O egész
ö

„védhadosztálynál a megállapított ellenséges csapatgyülekezéseket
„tüzérségünk lőtte."
„A 17. hadosztálynál Wolf ezredes szakaszának balszárnya
„hathatós nehéz aknavetőtüz alatt állott."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál éjjel a középső zászlóaljat
„puskagránátokkal élénken lőtte az ellenség, kísérletei, hogy bal„ szárnyunk előtt árkászmunkálatokat végezzen, tűzzel hiúsíttattak
„meg. Délelőtt egy ismeretlen erejű ellenséges oszlop Cassegliano-ról
„Fogliano felé menetelt, hadtesttüzérségem tüz alá vette."
„Födözékeink az összes alszakaszokban az erős eső által
„súlyosan szenvedtek. Kijavításukon legnagyobb szorgalommal dol„goznak. Az eső azonban tovább özönlik és szakad."
„Este 7 óráig. A 20. honvédhadosztálynál enyhe ellenséges
„lövegtűz a jobb- és balszakasz ellen. A középső szakaszon majd„nem tökéletes a nyugalom. Egész délután az ellenséges gyalogság
„teljesen nyugodtan viselkedett. Mozgolódásuk az ellenség gyülekező
„helyein a szakasztüzérség rajtaütésszerű tüzével széjjelszóratott."
„A 17. hadosztály jobbszakaszán a 46. gyalogezrednél nyugalom.
„A 61. ezrednél délután 1 és 4 óra között többször megismételt
„erős ellenséges támadás, heves kézigránátharc után és dühös kézit u s a után legnagyobbrészt visszaveretett. Egy századszakaszon
„túlerővel betört az ellenség és a kézigránátharc s kézitusa által
„végsőkig kimerült vitéz védőrségem részben leszuratott, részben
„fogságba hurcoltatott. A hadosztály tartalék a 43./IY. zászlóalj
„délután 3 óra 30 perckor a szakaszparancsnokságnak egy ellentámadás végrehajtására alárendeltetett. Ez tartalékait, két 46-os
„századot azonnal előrevonta volt . . . A balszakaszon csatártüz.
„Éjjel a 43. gyalogezred föl fogja váltani a 25. és 6. Landsturm„ ezredeket."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál időközönkénti lövegtüz."
„A 106. Landsturm-hadosztály panaszkodik, hogy már nem
„bírja tovább, teljesen oda van és hosszabb időre pihenőre ki kell
„vonni őket . . . Sajnos, ez az adott helyzetben teljesen lehetetlen!"
„ Pol lak ezredes, a 43. ezrednek parancsnoka, azt jelenti, hogy
„ezredének egy bakája, midőn az olaszok, mint foglyot, elhurcolták,
„megszökött, egy olasz hullának kalapját és gallérköpenyét magára
„vette és miután nem volt másképen képes visszajönni, az
„ellenséges rajvonalba csempészte magát. Puskát és lőszert is
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„magához vett a hullától. Midőn az olaszok rohamra mentek, velük
„rohamozott, a mi pusztító gépfegyvertüzíink dacára több olaszt a
„roham alatt agyonszúrt, az ellenséggel állásainkba behatolt, hol a
„mieink oldalára állott, kalapot és gallért eldobta, hős'esen segített
„az olaszokat újra kidobni. Meghagytam az ezredesnek, hogy e
„derék magyar fiút az arany vitézségi éremre adja be."
„A hadseregparancsnokság utasít engem, hogy kevesebb lőszert
„használjak el, mert a következő csatára akarnak lőszertartalékot
„összespórolni, ennélfogva ezentúl sokkal kevesebbet fognak hozzám
„szállítani . . . Már megint! . . . ? ? ? . . . Elegendő lőszer nélkül
„tartóztassam fel a sokszorta erősebb vitéz o l a s z t ? . . . Ez megint
„szörnyűséges veszteségekbe fog kerülni. Mindig a szegény gyalogs á g az, amely ráfizet. Miért nem tesznek meg mindent ott hátul,
„hogy a szörnyen nagy vérontástól, amennyire lehet, megkímélj e n e k ? . . ."
„Az ellenséges lövegtevékenység, épúgy mint a mienk, egész„nap az igen rossz légköri viszonyok miatt igen csekély. A mi
„tüzérségünk főképen látható mozgásokat és gyülekező csoportokat
„vett tüz alá arcvonalunk előtt. A hadtesttüzérség ütegei közül
„csak a német 106-os üteg tett néhány lövést ellenséges gyalogsági
„oszlopokra a Cassegliano—San Pietro deli Isonzo-i műúton."
„Ma este újra megkezdődő föl váltásra a 20. honvédhadosztály
„északi szakaszán, mindkét hadosztályparancsnokságot figyelmeztettem, hogy a 6. hadosztálynak nem jelentéktelen gyengébb voltára
„a 17. ezred nélkül legyenek tekintettel már a fölváltásnál, úgyh o g y a fölváltási lehetőség minden beállított csapat részére meg
„legyen adva. A Segeti-ne'l álló a 17. és 106. hadosztályokhoz
„tartozó csapatokra nem számíthatnak az északi hadosztályszakaszon;
„és a 16. m. kir. honvéd-hegyidandár egy zászlóaljának hadtesttartalékként való készenlétbehelyezése a Devetaki-i kavernákban
„csakis a legközelebbi időre van tervbevéve, ameddig a 17. hadosztály csapatainak rendkívül nagy igénybevétele annak esetleges
„támasztását tenné szükségessé. Ezen parancs alapján Lukachich
„tábornok azt jelentette nekem, hogy az utolsó napokban a 20.
„honvédhadosztálynál beállott nagy veszteségek következtében a
„fölváltó 6. hadosztály 800 fővel magasabb állománnyal bír. Ennél„ fogva a mostani csoportosítás marad meg a hadosztály szakaszán.
„A föl váltásnak 7-ére be kell fejezve lennie."

„A XV. hadtestnél az ellenséges tüzérség rendszeresen lövi
„a Vodil vrh -Ó- 1044 gerincen levő állásainkat, a Tolmein hídfőjét
„Sveti Mária 453 templomnál. Az állandó esős idő számos megbetegedést idéz elő."Ar XVI. hadtestnél Zagora-nál helyi harc volt,
„melyben a 22./III. zászlóaljunk hat rohamot vert vissza. Különben
„teljes csend."
„A III. hadtestnél rövid tüzesapások voltak, egyébként mérsékelt ágyútűz."
„Kémek jelentik, hogy Olaszország egész területéről pótlásokk a l tömött vasútvonatok sűrűn futnak az Isonzo-arcvonalra. Ez arra
„mutat, hogy az állománykiegészítés után az olaszok újból támadni
„fognak."
HUSZONKETTEDIK NAP.

November 6.
„Sűrű köd, folyton szakad az eső, patakzik a vörösre festett
„víz és minden csak úgy úszik. Egész éjjel úgyszólván megszakítás
„nélküli heves harcizajt hallottam, főkép gyalogsági ós géppuskatüzet."
„Korán reggel automobilon kisiettem, hogy a szorongatott
„csoportoknál világos képet szerezzek magamnak, mert a tele I on „jelentések nagyon sötét és komor, homályos vázlatát adják a
„helyzetnek. Midőn Wolf ezredes megfigyelőállásához értem —
„magátólértetődőleg gyalog, csak egy kísérővel, egy 39-es altiszttel
„mentem föl a Vallone-ból a doberdói fennsíkra — épen egy csodás
„hősiességgel végrehajtott rohammal szörnyűségesen véres kézitusá„ban vétetett vissza állásunk. Még magam láttam a borzasztó erejű
„döntést, mely mindkétoldali szélsőséges válsággal járt. A jeges szél
„és özönlő eső dacára kiütött rajtam a verejték és csak úgy bizserg e t t minden idegem. Láttam szeretett vitézeimet a legvadabb
„tolongásban, őrült kézitusában, az ellenséget vagy 800 lépés
„szélességben az én állásomból kiszorítani és mind a két felet
„szörnyű veszteségeket szenvedni. Az enyéim közül temérdek sokakat
„láttam elesni — természetesen legnagyobb része csak sebesült."
„Midőn a küzdelem pillanatnyilag lecsillapult, vettem csak
„észre azt, hogy az ellenség még vagy 80 lépés szélességben állásunkban van és onnét sok gépfegyverrel tüzel. A 61. ezred, egy
„39-es, egy 43-as zászlóalj és két század 46-os küzdöttek végig e
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„borzasztó tusát és sajnos óriási veszteségeket szenvedtek. Árkaink
„és az egész előterep tele van olasz halottakkal. Ekkor jött a
„jelentés, bogy olasz foglyok vallják, miszerint még több újonnan
„kiegészített olasz ezred áll ,az ismert gyülekező helyen' azzal a
„rendeltetéssel, bogy adott pillanatban bennünket az állásból kirn dobjanak és utánunk taszítsanak; ezért parancsot adok, hogy
„lövegtüzünk oda összpontosíttassék és egy 10 percig tartó erőt e l j e s tüzesapást mérjenek a gyülekező ellenségre."
„ Az egész olasz arcvonalon csend van, csak itt a Doberdo-n
„folyik még a borzasztó s oly forró tusa! A többieknél a csata
„már régen be van fejezve s nálunk ernyedetlenül tovább tart."
„Szóbeli parancsot adok arra, hogy a még rendelkezésre álló
„erőkkel, melyeket a 29. magyar kir. népfölkelőezred és a 43.
„ezred egy-egy zászlóaljával megerősítek, az ellenséget ki kell
„lökni állásainkból. Az állás legjobban fenyegetett előszögellő része
„mögött — amennyire a munkaerők erre képesek — egy a terepen
„már megállapított reteszállást kell azonnal építeni; e mellett
„azonban nyomatékosan hangsúlyozom, hogy ez főképen ellentámadások alapjául, kiindulási pontjául szolgáljon és csakis a
„legvégső esetben szolgálhat állásul."
„Én a fennsík 3 szakaszából 4-et akarok csinálni, úgyhogy
„4 hadosztály állhasson mélyen tagozva egymás mellett."
„Délben érek vissza Kostanjevica-ra."
„Helyzetjelentések. Heggel 6 óráig. A 20. honvédhadoszt á l y nál tegnap a sötétség beálltakor két ellenséges század a
„Monte San Michele északi lejtőjén támadott, de gépfegyvereink
„pusztító tüzében nagy veszteségekkel visszaverettek. Éjjel az
„egész arcvonalon egy kis lövegtüz, különben nyugalom. A föl„váltások zavartalanul végrehajttattak. A jobbszakasz 7., 8., 9.
„vadászzászlóalj és egy 3-as honvédzászlóalj. A Monte San Michele„szakasz két zászlóalj l-es honvéd, két zászlóalj a 7. ezredtől. Bal„ szakasz a magyar kir. 17. népfölkelőezred és a magyar kir.
„29. népfölkelőezred egy zászlóalja. Hadosztálytartalék egy
„zászlóalj l-es honvéd, két zászlóalj 3-as bon véd. A 2. bosnyák
„ezred a Vallone-ban s a 7. ezred egy zászlóalja az északi Cotiéi-ban.
„A 17. honvédgyalogezred Gradiscutta-ra, a 4. Ranziano-ra menetelt."
„A 17. hadosztálynál Wolf ezredes szakaszán heves kézitusa
„után ellentámadásunk elvesztett állásunk visszafoglalására vezetett

„Az ellenség később újból nagy erőkkel támadott. Reggel6 órakor
„még nincs eldöntve a küzdelem. A balszakaszon csatártüz. A 43.
„gyalogezred zavartalanul fölváltotta a Landsturmot."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál váltakozó erejű gyalogsági
„tűz és élénk ellenséges aknavetőtevékenység. A jobb középső
„zászlóalj egy ellenséges kézigránáttámadást utasított vissza. Az
„ellenséges tüzérség Doberdo-t és a mi közlekedési vonalainkat
„tűz alatt tartja. A balszárnyzászlóaljat a 32. Landsturmnak I.
„zászlóalja és a 26. Landwehr-ezrednek III. zászlóalja váltotta föl."
„Események délután 2 óráig. A 20. bonvédhadosztálynál a
„jobbszakaszon a Monte San Micbele és Peteano között élénk
„csatározás és mérsékelt lövegtüz. A középső szakaszon csend.
„A balszakaszon mérsékelt lövegtűz. Saját tüzérség ellenséges
„csoportosulásokra s az egyedüli használható hídra Sagrado-nál
„tüzelt."
„A 17. hadosztály jobbszakaszán a 46. ezrednél nyugalom.
„A 61. ezrednél egyes helyeken reggel óta a leghevesebb kézitusában behatolt erős ellenség hősies ellentámadással a 61., 46.
„39. és 43. ezredek részei által a legelkeseredettebb kézitusában
„újból legnagyobbrészt kidobatott. Ezidőszerint csak két század„szakaszban a Ó 143-as romtól keletre van ellenség. Vagy 100
„olaszt elfogtunk. Az ellenség az arcvonal előtt újból nagyobb
„erőket csoportosít támadásra. A nehéz ellenséges tüzérség az
„arcvonalunk mögötti terepet lövi. Állásainkra az aknavetők he„vesen tüzelnek. Veszteségeink nagyon súlyosak. A védőszakasz
„parancsnokságának jelentése szerint a 61. ezrednél körülbelül
„50° o. Csapataink teljesen kimerülve; födözékeink tökéletesen
„elpusztítva. A 42. Landsturm-zászlóaljat közelebb vontuk a
„küzdelmi vonalhoz. A 29/1. népföl kelőzászlóalj a keleti -C- 111
„környékére menetelt. A balszakaszon az ellenség homokzsákokkal
„előredolgozza magát arcvonalam ellen a nyugati -G- 111-nél
„Különben csak mérsékelt lövegtűz. (Op. 1.068/21. sz.)"
„A 22. Landwehr-hadosztálynál aránylagos nyugalom. Mind„kétoldali csekély tüzérségi tevékenység."
„Este 7 óráig. A 20. honvédhadosztálynál délután aránytagos csend volt, eltekintve a jobbszakaszon folyt mérsékelt
„lövegtaztől és csatározástól úgymint a középszakaszon egyes
.,gránátoktól a küzdelmi vonalon és hátterepen."

„A 17. hadosztály jobbszakaszán a 61. ezred arcvonala
„előtt délután is hevesen folyt a küzdelem. Az ellenségnek mind e n további erőlködése, hogy állásainkat áttörje, meghiúsíttatott.
„Csakis a -Ó- 177-től nyugatra van 120 lépés szélességben és a
„-Ó- 164-től északra egy kis darabon állásunk az ellenség kezén.
„(Lásd a 27. számú mellékletként csatolt vázlatot) Éjjel az itt
„behorpasztott arcvonalunk minden eshetőségre műszakilag meg
„lesz erősítve. Az ellentámadást elrendelem. A balszakasz időnk é n t enyhe lövegtűz alatt állott, ugyanott aknavetőtüz is. Külön„ben aránylagos nyugalom."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál délután 3 órától 4-ig a
„jobbszárny- és jobb középzászlóaljak nehéz, a balszárny- és közép„ zászlóaljak mögötti terep könnyű ütegek tüze alatt állott. Ezen„kívül az arcvonal közepét aknavetők és kisöblű lövegek lőtték.
„A balszárny ellen előnyomuló kisebb ellenséges osztagok tűzzel
„elkergettettek. Ellenséges árokfőket a balszárny előtt tüzérségünk
„elpusztított. Az ellenséges tüzérség tevékenysége ma is a lehet e t l e n látköri viszonyok miatt csekély volt. Nehéz tüzérségem is
„hallgatásra kényszerült a késő délelőtti óráktól kezdve. (Op
„1.068/35. sz.)"
„A 17. hadosztályparancsnokságnak utólag beérkezett jelent é s é t röviden összefoglalva fel akarom jegyezni."
„A 17. hadosztálynál a végtelenül súlyos küzdelmek a jobb
„dandárszakaszon egész éjjel szakadatlanul tovább tartottak és reggelig sem vezettek eredményre. Az ellenség ismételten visszaveretett,
„de megint új erőket harcbavetve újból előrehatolt, erről azt jelent i k : »A. lőréses íodözékek már nem léteznek, csakis az összelőtt
„kőrakások, mögöttük a vízzel tellett futóárkok, melyekben embereink napok óta éjjel-nappal szokatlan túlerővel állanak szemb e n , helyenként még kőrakások sincsenek. Az ellenség sűrű
„sorokban áll állásunktól csak pár lépésre födözékei mögött,
„nemsokára helyenként be is hatol állásainkba. Minden megállapítás
„rendkívül nehéz, az éjjelek koromsötétek.Folyton folyik a küzdelem.
„A 34. dandárparancsnokság a veszteségeket itt 50%-ra becsüli . . .
„(Op. 1.068/7. sz.) A hadosztályparancsnokság hangsúlyozza, hogy
„a délelőtti hősies támadásban egy 46-os század egészen különösen
„kitett magáért."
„Hogy a 17. és 22. hadosztályoknak megadassák a rövidebb

„időközökben való fölváltás lehetősége, vezérkari főnököm révén
„értesítem ezeket, hogy amint a 106. Landsturm-hadosztály menetT,alakzatait besorolta — tehát november 10-ike után — a hadtestparancsnokságnál mindannyiszor történendő kérésre a 17. hadosztálynál a cs. kir. 111. Landsturm-dandár; és a 22. Landwehr„ hadosztálynál a cs. kir. 110. Landsturm-dandár fölváltási célokra
„fog alkalmaztatni. Törekedni kell azonban, hogy a Landsturm„ dandárok a hadosztályok belső szárnyán alkalmaztassanak és pedig
„úgy, hogy minden további nélkül egységesen a 106. Landsturmhadosztály parancsnoksága alá rendeltethessenek. A minapi sürgős
„kérésemre ma kaptam egy 1889-es mintájú 15 cm-es üteget; —
„egy 10"4 cm-es ágyúsüteg és egy 15 cm-es taraekosüteg kiutalása
„pedig a legközelebbi időre helyeztetett kilátásba. (Op. 1.068/38. sz.)"
A tegnapi harcban veszteségem 120 halott, 580 sebesült és
15 eltűnt.
A szomszéd hadtesteknél lövegtüztől eltekintve nyugalom van.
Az 58. hadosztálynál a Podgora déli kúpján (-Ó- 184) ma
végre az ellenséget, mely a november 3-ki támadás óta tartotta
magát, állásunkból kivertük.
Boroevié elrendelte, hogy a 20. honvédhadosztály — amint
teljesen ki lesz vonva az arcvonalból — pihenésre Biglia—Bukovica—Ranziano—Mohorini—Mrljaki terébe vonuljon.
Az 5. hadseregparancsnokság úgy véli, hogy a Landsturmcsapatok alkalmazása a harcban nem előnyös, dacára annak, hogy
a legénységi anyag jó. Minőség és mennyiség tekintetében nem
rendelkeznek e csapatok megfelelő tisztekkel, kiknek a harcvezetésben megvolna a kellő iskolázottságuk.
Ezért a hadseregfőparancsnokságnak Boroevié azt javasolta,
hogy a 206. Landsturm-dandárt feloszlassa. Az engedély megadatott,
mire elrendeltetett, hogy két-két osztrák népfölkelő-zászlóalj a
106. Landsturm-hadosztályba és a 22. Landwehr-hadosztályba
olvasztassék be; a két magyar hadtáp-zászlóaljból a 16. honvédhegyidandár alakítsa meg a 29. magyar népfölkelő-ezred harmadik
zászlóalját; a stájeri Landsturm-zászlóaljjal a 6. hadosztály klagenfurti 7. ezrede egészítendő ki; a 28. hadosztálynál (III. hadtest)
kikülönítve levő 17-es menetzászlóaljat pedig a 6. hadosztály 17-ik
ezredébe olvasszák be.
November 7.
„Események reggel 6 óráig. A 20. honvédhadosztálynál a
„jobb- és középső szakaszon éjjel csatározás és időközönként lövegt ü z . A balszakaszon csend. Az 1. honvédgyalogezredet minden
„zavarás nélkül fölváltotta a 7. közös ezred."

„A 17. hadosztálynál a 61. ezrednek állásait az ellenség éjjel
„kétszer a leghevesebben megtámadta, da súlyos küzdelemben
„visszaveretett. Reggel 6 órakor heves kézigránátharc folyik az
„ellenség által tegnap elfoglalt állásrészek körül. A balszakaszon
„meglehetős nyugalom."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál csatártűz. Egy ellenséges
„árokfő robbantással teljesen elpusztíttatott."
„Egyedül kilovagolok a pihenő tartalékhoz, a 39-esekhez és
„derék honvédjeimhez. Ott több mint 600 vitézemnek vitézségi
„érmet tűzök mellére s mindegyiknek megszorítom jobbját. 600 nehéz
„kezet megszorítani majdnem munkaszámba megy s utána megf á j d u l jobbom..."
„Mennyi sok ezernek szorítottam már meg kezét e háborúban?"
„Események délután 2 óráig. A 6. hadosztályparancsnokság —
„Schönburg herceg altábornagy — a 20. honvédhadosztály tói átvette
„a parancsnokságot és végleg fölváltotta azt. (Op. 1.069/1., 8. sz.)
„ A jobb- és balszakaszon mérsékelt lövegtüz és az egész vonalon
„csatározás. A hadosztály tüzérség ellenséges mozdulatokra tüzelt
„San Martino-tól nyugatra és a Peteano-tól délre fekvő magaslati
„vonulatra. A Cormons-tól nyugatra levő vasút- és Villanova—
„San Qairino-vonala között nagy sátortábor állapíttatott meg."
„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon időközönként gyenge
„lövegtüz, különben nyugalom. A balszakasz jobbszárnya előtt az
„ellenség délben tüntetéssel akarta tartalékainkat kicsalni s azután
„állásainkat eredménytelenül lőtte srapnelekkel. Különben nyugalom."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál délelőtt 8 óra 30 perctől
„kezdve egyes ellenséges ágyűlövések, feltűnően sok lövedék nem
„robban. Később aknavető- és srapnelltűz. 10 és 12 óra között
„egy erős ellenséges gyalogsági oszlop Versa-n át San Vito al
„Torre-ra hátra menetelt."
„Este 7 óráig. A 6. hadosztálynál délután a jobbszakasz és
„a középszakasznak hátterepe gyenge, a balszakasz nehéz ellenséges
„lövegtüz alatt volt. A küzdelmi vonalon meglehetős nyugalom.
„A -C- 242, Gabrije, Peö és San Grado di Merna délután 1 órától
„egy nehéz üteg által — legnehezebb hajóágyúkkal, mely Boatina-tól
„500 lépésre északra áll — lövettek. Délután 6 óra 40 perckor
„az ellenség a balszakaszt kevesebb eréllyel, mint eddig meg„támadta és rövid küzdelemben visszaveretett. Ugyanekkor tüzérsége

„tüntető tüzesapást mért a Monte San Michele-re. Este 7 óra óta
„az egész vonalon csekély csatározás."
„A 17. hadosztálynál csak váltakozó erejű ellenséges löveg- és
,gyalogsági tűz."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál ugyanaz."
A XV. hadtestnél az ellenséges tüzérség csakis a tolmeinihídfőt lőtte, az ellenséges gyalogság állásain dolgozik. A XVI. hadtestnél is csak mérsékelt lövegtüz volt, mely Podgora A 240—C- 184
szakaszra irányult.
A III. hadtest előtt csend volt, csakis egyes ágyúlövések
estek a Monte Cosich -C- 113 és Debeli vrh -C- 140 kúpokra.
A tiszta felhőtlen légkör dacára ma a harctevékenység teljesen lelohadt és így, minthogy most már csak csekély részletharcok vannak, a 3. Isonzo-csata befejezettnek tekinthető."
A 3. Isonzó-csatában rendelkezésemre állott tüzérség mennyiségét a 31. számú melléklet, az elhasznált lőszer mennyiségét a
32. számú melléklet tünteti fel.
„E módfölött súlyos csata, melyben a két fél óriási veszteségek mellett teljes erőmegfeszítése dacára a régi helyén maradt,
„hős csapataimnak a történelemben párját ritkító szívóssággal meghívott tökéletes győzelmét jelent'."
„Nem szabad lekicsinyleni a vitéz olaszoknak óriási teljesítmenyeit, kik hőseim acélfalának hallatlan halálmegvetéssel nekirontva nap-nap után teljesen élére állították a válságot és minden.,nap csak hajszálon s az én dicsőséges hőseim emberfölötti szívósóságán múlott, hogy nem arattak döntő győzelmet. Amit az olaszok
„itt teljesítettek az is a hadtörténelem aranylapjaira írandó hallhatatlan betűkkel. E két fél, mely a helyzet kényszere folytán oly
„vad elkeseredéssel vívja meg élet-halálharcát, jobban illene, mint
„barát, egymás mellé, hisz olasznak és magyarnak aligha vannak
„ellentétes érdekei és a magyar csakis osztrák érdekekért küzdött
„itt, mert lovagias e nemzet és 400 éves, mondhatnám hitvestársát,
„nem akarta cserbenhagyni, mert nagy királyának személye, mely
„szent, kapcsolta vele össze arany jegygyűrűvel..."

V. FEJEZET.
A 4. ISONZO-CSATA.
(November 8. — december 4.)

November 8.
„A nagy és gondos munkával felépített tábor Segetinél most
„már nemsokára elkészül. Ott 11 hadilétszámú zászlóalj részére van
„jól fűthető szállás; szintúgy az itt küzdő ezredeknek vonatai is el
„vannak helyezve. Most egy második ilyen tábor felépítéséhez fogok
„Korite-nél attól kissé északra, úgyhogy összes pihenő csapataim
„fűtött helyiségben száraz fekhelyhez jussanak."
Hogy a 20. honvédhadosztály helyébe a Monte San Michele
alszakaszba került 6. hadosztály parancsnokát, Schönburg herceg
altábornagyot, hadtestemről őszintén tájékoztassam, következő értesítést adtam ki (Op. 1.069/21. sz.):
„Ha a 20. honvédhadosztály és a 6. hadosztály ütközetállományát összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy a 6. hadosztályhoz tartozó
17. ezred bevonulásáig a 6. hadosztály hátrányosabb helyzetben
van, mint az előbbi.
Hogy a Monte San Michele alszakaszban álló csapatok fölválthassák egymást, szükséges, hogy az erőcsoportokat észak felé
eltoljuk, hogy ezáltal a 6. hadosztály alszakasza megrövidüljön.
A 16. honvód-hegyidandárnak egyik zászlóalját csak addig
tartom mint hadtesttartalékot Devetaki-nál rendelkezésemre, míg a
a 17. hadosztálynál a feszültség megszűnik! A hadosztály esetleg
támogatásra szorulhatna.
A 17. közös- és a 106. Landsturm-hadosztálynak a Segeti-i
táborban elhelyezett részeire a Monte San Michele-i alszakasz
parancsnoksága nem számíthat, mert ezek a San Martino—Monte
dei sei Busi közötti részt váltják föl.
Ha a 6. hadosztályhoz tartozó 17. ezred bevonul, a 16. honvédhegyidandárt a Monte San Michele-i alszakaszból ki akarom vonni.
Ha a 6. hadosztály megerősítése szükségessé válna, úgy az erre
megkívánt csapatok kiutalását felsőbb helyen kérni fogom."
„Reggel 6 óráig. A 6. hadosztálynál majdnem teljes a csend.
„Egy tüzcsapástól — mely tegnap 9 órakor este volt — eltekintve,
„csak gyenge csatártűz."

„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon a 61. ezredet a 39. váltotta
„föl. A 61-esek Segeti-re mennek. A 43./IV. zászlóalj dandártartalék.
„A 42. Landsturm-zászlóalj hadosztálytartalék. A balszakaszon
„7 óra 45 perckor este és 3 óra 30 perckor reggel egy-egy ellens é g e s előtörés tökéletesen visszaveretett. Különben az egész arcVonalon csak csatározás. (Op. 1.070/1. sz.)"
„A 22. Landwehr-hadosztálynál éjjel több ellenséges tűzcsapás
„volt. A balszakaszon élénk aknavető tevékenység, különben nincs
„változás. Az ellenség tegnap a jobbszakasz lövésénél megint fojtógáz„bombákat használt, egy emberem megfulladt, több súlyos mérgezéssel
„eszméletlenül fekszik. Az ellenségnek tetemesen enyhült tüzérségi
„tevékenysége és a szép idő folytán a csapatoknak állapota jelentősen
„javult. Az elpusztult födözékek és akadályok helyreállítása is
„szépen halad."
„Ragyogó napos idő, alig van felhő."
„Miután Segeti-n a derék 6. és 25. Landsturm-ezredeket 1
„vitézségi érmekkel felékítettem, egyedül lelovagolok a Vallone-ba
„Devetaki-ra. Minthogy a tartalékokat alva találom és szegény
„pihenő embereimet végre meglelt nyugalmukban nem akarom zavarni,
„— hiszen egyetlen jó pillanataik azok, midőn álom száll fáradt
„szemeikre — tovább lovagolok Vizintini-re. Ott temetnek!.. /Ötszáz
„39-es, 61-es, 46-os és 43-as hős bajtársam kihűlt teteme fekszik
„több sorba rakva a nyitott tömegsírban. Némelyik szörnyen széjjel„ roncsolva, sok már oszlásnak indulva. Nehéz ellenséges gránátok
„csapnak a sziklás partba, ez az egyetlen zenénk a temetésnél,
„lelketrázó gyászinduló a szívetfacsaró gyászszertartáshoz. 500
„életerős, kedélyes, boldog ifjú itt fekszik előttem e nagy sírban
„megdermedve, eltorzultan, szörnyűséges bűzt terjesztve. Üveges,
„ráncbaaszott kocsonyaszemeik nyitva, szájuk nagyratátva, akár csak
„egy borzasztó sikoly dermedt volna meg vérborította ajkukon!...
„Szegény szeretett sápadt gyermekeim! Midőn néhány lapáttal vörös
„karsztföldet ejtettem rájuk és a sírt betemették, mélyen megrázott
„lelkemben dúló viharral tovább lovagolok, a gyalogúton Opacchia.
„sella felé akarván visszatérni. Ekkor az ellenség legnehezebb öblű
„lövegeivel kezdi veretni utamat és Oppacchiasella-t; vissza kell
„fordulnom s más útra kell térnem. Előttem egy sebesült olasz
„tisztet visznek hordágyon. Odalovagolok és megszólítom őt. Comb1
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„lövése van, de igen nagy sápadtságából arra következtetek, hogy
„nagyon sok vért vesztett. 0 azt hiszi, hogy Olaszország nemsokára
„békét fog velünk kötni, mert nagy belső események előtt áll. Közben
„nehéz gránátok esnek közelünkbe, hatalmas fekete szökőkutakat
„vetnek fel és óriási füstgomolyokat löknek széjjel, akárcsak
„ciklopi, pokoli gombák nőnének hirtelen a sziklából. Megállanak,
„majd mind ferdébb alakot öltve, mind hosszabb uszályt vonszolva
„a sziklákon tova húzza magával a szellő láthatatlan keze. Mintha
„kis vulkánok kitörései volnának, úgy lángolnak fel. Tovább
„lovagolok a 61. ezredhez és sok derék vitézemmel beszélgetek, kik
„bizakodó hangulatban vannak és elbeszélik, hogy miként kaszálták
„gépfegyvereink a támadó olaszokat és a szélroharaokként lövő
„tüzérségünk egész olasz zászlóaljakat miként semmisített meg . . .
„Bizony szélrohamokként kell a tüzérségnek lőnie. Ott egy 39-es
„egészségügyi katonát látok, szegény alig bír vánszorogni. Megkérdem,
„hogy mi a baja? Azt jelenti, hogy a mult éjjelen 160 sebesült
„bajtársát vitte hátán a segélyhelyre és — mutatja — két helyen
„maga is megsebesült, egy lövést combjába kapott, a másik pedig
„fejét horzsolta. Hálásan megszorítom jobbját és vallomásának kivizsgálása után a nagy ezüst vitézségi érmet fogom neki adományozni."
„Események délután 2 óráig. A 6. hadosztálynál
„déli 12 óra 30 percig és 1 óra 30 perctől délután
„nehéz lövegtüz alatt volt a Monte Fortin irányából."
„A 17. hadosztálynál aránylagos nyugalom van. A
tüzérség az arcvonal előtt dolgozó ellenséges osztagokat

az arcvonal
újra élénk
hadosztályelkergette."

„A 22. Landwehr-hadosztálynál a jobbszárny-zászlóaij könnyű,
„a balközép-zászlóalj nehéz löveg- és aknavetőtűz alatt állott. Ellenséges repülők egynéhány bombát dobtak. Egyik bomba légnyomás á t ó l Mici lovam elesett s én lovastól a sárban feküdtem s vitéz
„39-eseim azon hitben, hogy megsebesültem, összeszaladtak és vinni
„akartak; nevetve megnyugtattam őket, hogy csak sáros lettem és
„semmi bajom sincs, e fölötti örömüket megható módon nyilvánították."
„Este 7 óráig. A 6. hadosztálynál a heves ellenséges lövegtüz
„a peteanói arcvonalon délután 4 órától kezdve ellanyhult. A 7-es
„vadászoknak egy géppuskája telitalálat által elpusztult. A középszakasz balszárnya délután 5 óráig élénk lövegtüz alatt volt; ezzel
„szemben különben egyes puska- és ágyúlövésektől eltekintve,

„nyugalom volt. Az alkony homályában eltolások figyeltettek meg
„Sdraussina-tól Peteano fele'. (Op. 1.070/10., 19. sz.)"
„A 17. hadosztálynál és 22. Landwehr-hadosztálynál időközönkénti lövegtűz és csatártűz. Állásaink a Monte dei sei Busi-n
„aknavetőtűz alatt. A hadosztály tüzérség egy telitalálatot csinált
„egy a jobbszárny előtt szemlélődő ellenséges törzsben."
„Most este 9 órától 10 óra 30 percig erős gyalogsági tüzet
„hallok."
„A 106. Landsturm-hadosztály 6. és 25. ezredeit (111. dan,,dár) már november 6-án kivettem az állásból és a Segeti-i tábor„ban elhelyeztem. A 110. dandár ezredeit is (31. és 32.) ki fogom
„vonni a 22. Landwehr-hadosztály kötelékéből."
A Landsturm-ezredek a táborban a menetalakulataikat be
fogják sorolni; ezután mindkét Landsturm-dandárt a 17. és 22.
hadosztály belső szárnyán kívánom alkalmazni.
Gelb és Schön altábornagyokat értesítettem, hogy 111. Landsturm-dandárt a 17 hadosztálynak, a 110-et pedig a 22. Landwehr-hadosztálynak szándékozom alárendelni, azon utasítással, hogy
ezeket hadosztályaik belső szárnyán úgy alkalmazzák, hogy idegen
csapatokkal össze ne keveredjenek és így majd a 106. Landsturmhadosztályparancsnokság az egységes parancsnokságot saját csapatai
felett azonnal átvehesse. (Op. 1.070/8. sz.)
November 9.
„Későn este írom e sorokat, mert ma rengeteg sok kitüntetési javaslatot kaptam, melyeket — mint mindig — magam
„olvasok át és intézek el."
„Az ellenség ma heves támadásokat intézett Zagora ellen
„Plava-nál és a Podgora déli része ellen. Az Isonzo-arcvonal többi
„részén aránylagos nyugalom volt. Az egybehangzó hírek szerint
„az olaszok legénységi pótlékaikat besorozták, további erősbítéseket
„vontak Tirolból és Karintiából az Isonzo-nál össze. Ezekután az a
„kérdés lebeg előttem, vájjon nem fog-e a 4. Isonzo-csata nemsokára megkezdődni? Ha feltétlenül el akarják Görz-öt és Triest-et
„foglalni, akkor logikus volna azonnal újra ránkcsapni, mielőtt mi
„a 3. Isonzo-csatából teljesen felocsúdtunk..."
„Események reggel 6 óráig. A 6. hadosztálynál tegnap este a
„jobbszakaszon egy ellenséges támadási kísérletet löveg- és gyalogs á g i tüzünk Peteano-tól keletre csírájában elfojtott. 3 óra 30 perc-

„kor egy rövid ellenséges tűzcsapás volt. Különben az éjjel csatározás és igen lassú lövegtűz közepette folyt le."
„A 17. hadosztálynál éjjel gyenge gyalogsági tüz."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál mérsékelt csatár- és eredménytelen aknavetőtüz. Ellenséges járőrök kísérletei, hogy a bal„szárny-zászlóaljnál akadályainkat lerombolják, meghiúsíttattak. (Op.
„1.071/1. sz.) 134 olaszt fogtunk el."
„Automobilon Sanct Daniel-re megyek, onnét Comen-be, Gor„ jansko-ra és számtalan sebesültemet meglátogatom; többnyire
„magyar hőseim. Oly sok nyomorúság és siralom! közöttük egy
„fiatal református lelkészt találok, aki égfelé emelt kezekkel könyörög
„Isten átkáért ellenségeinkre."
„Délután 2 óráig. A 6. hadosztály arcvonalán a rendes csatározás, az ellenséges tüzérség Cotiéi-re és a Monte San Michele-re
„szórótüzet ad. A hadosztály tüzérség a Peteano-nál gyülekező ellenségre tüzelt és azon ellenséges osztagokra, melyek a ,halál„domb'-nál (-Q- 197)' 80 lépésre jutottak állásainkhoz."
„A 17. hadosztálynál aránylagos nyugalom. Az arcvonal
„közepe délelőtt 10 óra óta időközönként nehéz lövegtűz alatt áll"
„A 22. Landwehr-hadosztály jobb félszakaszán és a balszárny„zászlóaljon időközönként ellenséges lövegtüz van. A bal félszakasszal
„szemben élénk aknavető tevékenység. Ott úgy látszik az ellenség
„aknavetőit négyes csoportokba vonta össze és ütegössztüzeket lő
„állásainkra. A hadosztály tüzérség ellenséges mozdulatokra lőtt a
„jobbszárny zászlóalj előtt a -C- 92-nél. Ma sokkal élénkebb a
„repülőtevékenység. 3 repülőbomba által több ló elpusztult és egy
„ház rombadölt."
„Mind több adat jön arra nézve, hogy a 16. magyar királyi
„honvéd-hegyidandár a nagy 3. Isonzo-csatában mily remek és
„csodás hősiességgel küzdött és minden ellentámadást oly eréllyel
„hajtott végre, hogy mind sikerültek. Különösen kiemelendő a 29.
„népfölkelő-ezred Fehér nevű őrmesterének hőstette, ki géppuskáját
„karja alatt cipelve lőszerhordójával, külön parancs nélkül, mindig
„ott jelent meg, ahol a helyzet a legválságosabb volt és azután
„minden ellenséges támadás összeomlott, mert e hős azt teljesen lekaszálta gépfegyverével. Az olasz nehéz gránátoknak ördögi szökők ú t j a i közepette megjelent ő és kaszált, egy darabbal továbbmenten
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„újra kaszált, míg ő és két hős kísérője egy 30"5 cm-es gránát
„által teljesen széjjeltépve hősi halálukat lelték. Csodálatos a
„a szintén elesett Werner József káplár magatartása is. Ez az
„1. honvédgyalogezrednek altisztje volt. 0 a tiszt által vezetett
„századdal rohamozik a Monte San Michele-n. A roham a szörnyen
„pusztító ellenséges tűzben összeomlik, ekkor e hős előugrik, az
„ellenség állásába szalad, két tisztet és több legényt agyonver,
„kevés maradt embere példáján lelkesülve utána iramodik és az
„ellenséges helyőrséget foglyul ejti, akik nem akarják magukat
„megadni, agyonveretnek. Fehért és Wernert az arany vitézségi
„éremre adtam be. — A 39. ezrednél Kállay Géza zászlós a legborzasztóbb gránát- és srapnell pergőtüzében, gyalogsági és gép„fegyvertüzben csatártól csatárhoz szalad és lelkesíti őket az elvesztett állás visszafoglalására, az új rohamra; — azután kis
„osztagával lelkesen nekirohan a nagy túlerejű ellenségnek; 3-szor
„nagy veszteségei mellett visszaveretik, de ők nem tágítanak, a
„magyarnak győznie kell. A negyedik rohammal elfoglalják az
„állást, a 20-szoros túlerejű ellenséget futásra lódítják. — Ilyen és
„számtalan más hasonlóan dicső fegyvertényekről számolnak be a
„ma vett kitüntetési javaslatok. Egyedül a 3. Isonzo-csatából több
„mint 2.000 ilyet intéztem el eddig."
„Események este 7 óráig. A 6. hadosztálynál az ellenség dél„után az egész arcvonalat nehéz lövegtüz alatt tartotta. Különösen
„heves volt ez a jobbszakasz balszárnya ellen, hol a 9-es vadászokn a k egy gépfegyvere telitalálat által megsemmisült és a középszakasz tartalékainak állásai ellen, s a balszakasz balszárnya ellen.
„A födözékek nagyon szenvedtek. A Monte San Michele-től északra
„levő arcvonalon élénk csatározás. Ellenséges mozdulatokra és
„gyülekező osztagaira s közeledési kísérleteire tüzérségünk a leghatásosabban tüzelt, továbbá több telitalálatot ért el a sdraus„sinai fonodában, mely most olasz árkászok raktára, az épületből
„sűrű füstgomoly emelkedik."
„A 17. hadosztálynál az arcvonal San Martino-tói nyugatra,
„a -Ó- 143-as romtól keletre rés a -Ó- 111-től délnyugatra részb e n nehéz ellenséges lövegtüz alatt volt. Különben mérsékelt
„csatár tűz."
„ Az ellenség úgy látszik végrehajtotta fölváltásait, San Martino„tól nyugatra bersaglierik állapíttattak meg. Ez többnyire a küszö-

„bőn álló támadásnak jele. Az ellenség különben erősbíti állásait
„és drótakadályokat épít azok előtt."
„Tüzérségünk nagyobb ellenséges mozgolódásokra tüzelt Sag„rado-tól délre. A 22. Landwehr-hadosztálynál az egész arcvonal
„ellen mérsékelt, a bal középzászlóalj mögötti terepre erős ellen „séges lövegtüz, főképen nehéz öblökből. Mérsékelt gyalogsági tüz,
„de annál erősebb aknavetőtevékenység.Doberdo és a Valloné dél„után jól vezetett ellenséges lövegtüz alatt állottak. (Op. 1.071/18. sz.)
„ A. repülők számos bombát dobtak le a mi megkötött léghajónkra!
„de nem találták el. Lucinico-nál nagy füstfellegek láthatók, azt
„hiszem mozdulatokat lepleznek velük. A nagy ellenséges tábor
„Borgnano-nál még nagyobbodott . . . "
A XV. hadtestnél1 a 3. hegyidandárunk állását (50. hadosztály)
a Vodil vrh -C> 1044-en az olasz tüzérség hevesen bombázta.
A XVI. hadtestnél délelőtt nyugalom volt. Délben a Prvacina
vasúti állomásra 2 egy olasz repülőgép bombákat dobott. Délután
2 órakor az olasz tüzérség minden űrméretű lövegekkel 1. hegyidandárunk állását (18. hadosztály) Britof és Kuk A 611 között
hevesen bombázta és azután a - ö 383 dombot és Zagora falut
délután 3 órakor több olasz zászlóalj megtámadta. A támadás
Zagora-nál gyalogsági füzünkben, a -Ó- 383-on tüzérségünk tüzében
összeomlott.
Délután 4 órakor az ellenség a Podgora-t (-Ó- 184) tüzérségi
előkészítés nélkül sürü rajvonalban meglepően megtámadta, de
rohama minden harceszközünk tüzében összeroppant. 5. hegyidandárunk (58. hadosztály) vitéz csapatai az öt olasz zászlóaljnak
friss tartalékok bevetésével négyszer megismételt izolált támadását
minden alkalommal véresen visszaverték.
Este csend lőn.
A III. hadtest arcvonala előtt az olaszok a Pieris-től délrefekvő téglagyárnál az Isonzo-n új hadihidat vertek. Nabresina vasúti
állomást repülőik bombázták.
A XV., XVI. és 111. hadtestnél lezajlott eseményekből és a
VII. hadtest arcvonala előtti ellenséges állásban megfigyelt mozgolódásokból, csapatösszevonásokból, föl váltásokból, az ellenséges
nehéz tüzérségi és aknavetőtűz fokozódásából, az ellenséges repülők
ideges tevékenységéből, mellyel légi megfigyelésünket megzavarni,
vasúti összeköttetéseink megrongálása által az utánszállítást megszakítani iparkodtak, az olaszok újabb támadására kellett következtetni.
' Lásd a 9. számú mellékletként csatolt térképet.
Wippach-folyő völgyében levő vasúti gócpont Görztől 10
délkeletre.
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És tényleg november 10-én kezdetét vette a 4. Isonzo-csata,
melyben az olaszok 1915. évben negyedszer összes erejüket megfeszítve, hatalmasan fölényes tüzérségük támogatása mellett többszörös túlerejükkel a XVI. hadtestet Plava-nál, a VII. hadtestet
Monte San Michele-n — mindkét szárnyon — át akarták törni, hogy
Görz hídfőjére irányított arctámadásukat megkönnyítsék.
Az olasz hadműveleti cél Görz városkájának elfoglalásában
zsugorodott össze, mivel az előző három Isonzo-csatában hiábavaló
ábrándnak bizonyult Trient és Triest birtokbavétele. Ennek elérésére
minden eleven és holt harceszközt kíméletlenül latba vetettek; az
olasz haderő 2/3-a, két hadsereg 24 hadiállományú hadosztállyal
rohanta meg az osztrák-magyar 5. hadsereg 13 gyenge hadosztályát, sőt a siker elérésére még öt dandárt hoztak a tiroli és
karintiai arcvonalról a harc támogatására az Alsó-Isonzo-ra. Azért,
hogy a december elejére összehívott parlamentben a vezető háborús
párt „fényes" eredményt mutathasson fel.
A kitűzött célt az olaszok a 4. Isonzo-csatában sem érték
el, Görz városkának elfoglalása most is csak hiú ábránd maradt.
4. Isonzo-csata.
ELSŐ NAP.

November 10.
„Sűrű köd, eső, komor egy későőszi nap, sötéten sivár és
„rikító színezeteivel."
„Események reggel 6 óráig. Az éjjel egész arcvonalamon
„helyenként élénkebb csatározás és ágyúzás közepette folyt le. Ellenséges járőrök, melyek tegnap este a Monte San Michele-hez közeledtek, kézigránátokkal elkergettettek. A 22. Landwehr-hadosztálynál
„a balszárny-zászlóalj előtt az ellenség megkísérelte a mi akadályaink a t felrobbantani, ez meghiúsíttatott. A heves ellenséges aknavetőf ü z e t tüzérségünk reggel 3 órakor elhallgattatta. (Op. 1.072/1. sz.)
„A védelmi berendezéseken folytatott javítási munkákat legújabb
„időben a 17. és 22. hadosztályoknál minden éjjel heves gyalogSági, aknavető- és lövegtűzzel próbálja az ellenség megzavarni.
„Ez, sajnos, nekünk mindig érzékeny veszteségeket okoz."
„Korán reggel automobilon Bukoviea-ra, a Wippach-völgyébe
„sietek, hol a 17-es és l-es honvédeket dekorálom. Több mint
„300 hősnek mellére tűzöm az ezüst vitézségi érmet. Örömmel
„látom, hogy bizakodók és jó hangulatban vannak szeretett vitézeim.
„Midőn lelkes beszédemet befejezem, a két ezi-ed a magyar himnuszt
József főhercejr: A világháború. II.
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„énekli és a hatalmas szívet emelő ima majdnem letérdeltet engem
„ és lelkem mélyéből éneklem velük: ,. . . Megbűnhődte már e nép
Ba multat s jövendőt!' Az Isten tartsa meg a még megmaradt
„már oly kevésre fogyott magyart."
„Ekkor csapásszerüleg egész arcvonalamon borzasztó ellenséges pergőtüz kezdődik, az összes ellenséges lövegek csakúgy
„ontják a tüzet és megremegtetik az egész környéket. Én a honvédtisztekkel akartam az ebédet elkölteni Lukeziéi-n s velük elbeszélg e t n i ; de nem lehet, lemondom és az ágyúk vadan dörmögő
„robajában, a szörnyű pergőtüzet hallgatva a legnagyobb sietséggel
„Kostarijevica-ra hajtatok."
„Ott találom a jelentést: ,Altalános ellenséges támadás.'
„Szakadatlanul fokozódott a zuhogó pergőtüz, míg a legborzasztóbb
„viharrá fejlődött. Az összes, két nap óta újraépített födözékek a
„legrövidebb idő alatt elsöpörtettek. Délelőtt 11 órakor, a nélkül,
„hogy a tüzet csökkentették volna, az arcvonalam mögé hátrább
„tették át és megkezdődött a teljes erőkkel végrehajtott általános
„olasz gyalogsági támadás. Mint a hullámverés, úgy következett
„egyik támadás a másik után. Eleinte minden támadás a mi puszt í t ó füzünkben omlott össze és az olaszok leírhatatlan vesztesége„ket szenvedtek. Ez nem puhította meg őket, mindig újult erővel
„megismétlődtek a támadások, melyek délután már a legsúlyosabb
„kézitusákra vezettek, melyekben ők mindig újra óriási veszteségekkel vissza verettek. Csak estefelé sikerült nekik több helyen
„bennünket az állásból kiszorítani és magukat egynéhánv helyen
„befészkelni. Csodálatraméltó csapataimnak sikerült egy hallatlan
„merszszel és lendülettel végrehajtott ellentámadással, a legnehezebb
„zivatar közepette, hollófekete éjjelen, özönlő felhőszakadásban,
„újra állásainkba behatolva mindent visszafoglalni. Ezen alkalommal
„elkeseredett embereim az állásba betört olaszokat rettenetes kézitusában leszúrták vagy agyonverték. Sajnos, a mi veszteségeink
„nagyon nagyok s az olaszok árkainkat és a küzdelem helyét elborították, teli ve hagyták hullákkal és haldoklókkal. Ez megint egy
„rettenetes csatanap volt."
„Most derült ki, hogy az én vitéz 24-es vadászaim miért
„szenvedtek eleinte oly óriási veszteségeket. Tartalékként voltak
„egy dolinában és ugyanott egy nehéz aknavetőnk is állott, mely
„tüzelt. Ezen lövéseket minden valószínűség szerint egy olasz lég-

„gömbről megfigyelték, — hiszen 11 ilyen áll állandóan a Doberdo
„körül — mire össztüzekben jöttek a nehéz és legnehezebb olasz
„gránátok és rövid pár perc alatt a hős zászlóalj állományának több
„mint 60%-át vesztette el."
„Jelentések délután 2 óráig. Délelőtti 8 óra felé az egész
„arcvonal ellen, főkép nehéz és legnehezebb ellenséges ütegek heves
„tüze kezdődött, mely délelőtti 10 óra felé a legnagyobb hevess é g r e fokozódott. 10 óra után a tűznek az arcvonal mögötti terepre
„való áttétele vált érezhetővé. Helyenként erős ellenséges járőrök
„nyomultak állásaink ellen előre. Délelőtt 11 óra felé az egész
„arcvonal mentén nagy ellenséges erők indultak támadásra. A 6.
„hadosztálynál délelőtt 9 órakor nagyobb ellenséges erők elő„nyomnlását a sdraussinai hídon s attól 300 lépésre északra levő
„gyalogjárón át figyelték meg. A jobbszakasz előtt 11 és 12 óra
„között egy ellenséges támadás hiúsult meg a mi hathatós gyalogSági és tüzérségi füzünkben. Egy, ugyanezen időben a Monte San
„Michele és San Martino ellen indult támadást a 7. gyalogezred,
„az ellenségnek súlyos veszteségei mellett, vert tökéletesen vissza.
„A balszakasz a legnehezebb ellenséges lövegtüz által erősen
„szenvedett, födözékek és akadályok legnagyobbrészt elpusztultak.
„A telefonösszeköttetések mind széjjellőve. Amennyire eddig meg
„volt állapítható úgy látszik, hogy egy ellenséges támadás vissza„ utasíttatott. 12 óra 30 perc óta ezen szakasz iljból erős, legnehezebb öblű lövegtüz alatt áll. Üjabb gyülekezések és eltolódások dél és délkelet felé megfigyelve."
„A 17. hadosztálynál délután 12 óra 30 perckor egy ellenséges támadás a 46-osok megsemmisítő gyalogsági tüzében össze„omlott. Epen így több, mindannyiszor új csapatokkal végreh a j t o t t erős támadást vertek a legvéresebben vissza dicső 39-eseim
„és 43-asaim."
„A 22. Landwehr-hadosztály egy ellenséges támadást visszakergetett. Egy ellenséges támadás pedig hathatós lövegtüzzel már
„csírájában fojtatott el. (Op. 1.072/12. sz.) Az ellenség a küzdelmi
„vonalakon ,kívül Doberdo-t és Paljkisce-t is nehéz öblű ütegeiv e l lőtte."
„2—3 nap óta feltűnően sok a vak ellenséges gránát."
„Borult esős idő, sűrű köd. A légköri viszonyok a mi nehéz
„ütegeink kihasználását, a bennünket oly rettenetesen sanyargató
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„nehéz ellenséges lövegek leküzdésére csak igen keveset és ritkán
„engedik meg."
„Események este 7 óráig. Az ellenség délután is folytatta
„mindannyiszori leghevesebb tüzérségi előkészítés után támadásait.
„A 6. hadosztálynál újabb támadási kísérleteket tett a Monte San
„Michele északi lejtőjén, a mi erős lövegtüzünk megállította ezeket.
„A Monte San Michele orma előtt csendesen viselkedett az ellens é g . A balszakaszon, miután részben mellvédünkön kézigránátokkal
„visszaveretett délelőtti támadása — délután 4 órakor újból támad o t t a m. kir. 16. honvéd-hegyidandárnál, de alig tett meg
„100 lépést, tüzünk által visszakergettetett. A mi akadályaink és
„födözékeink tökéletesen össze vannak lőve, 2 gépfegyver elpuszt í t v a . Veszteségeink súlyosak."
„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon délután 1 óra 40 perekor
„a 46. ezred közepe és balszárnya ellen újból megindult az ellenséges
„támadás, részben hathatós gyalogsági tüzünkben teljesen összeomlott. Ezen szakasz délután 3 órától a sötétség beálltáig ellenséges lövegtüz alatt volt. A 39. gyalogezred jobbszárnyán dél„ után 3 órakor egy ellenséges támadás tökéletesen elpusztított
„akadályainkon át állásunkba hatolt. Elkeseredett dühös kézitusa
„fejlődött ki és aki az ellenség részéről nem menekült vissza, az
„mind ott lelte halálát. A hadosztálytüzérség azután egy újabb
„ellenséges előtörést akadályozott meg. A balszakaszon a hős védők
„— a 39./IV-es zászlóalj és a 43. ezred — délután 5 óráig úgyszólván teljesen elpusztított födözékek mögött ismételt erős ellens é g e s támadásokat az ellenségnek rendkívül nagy veszteségei
„mellett vertek vissza. Friss tartalékok bevetése után az ellenség
„mindig újra rohamra hajtotta csapatait, míg végre délután 5 óra
„45 perckor egy újabb nagy túlerejű támadással sikerült neki a
„-Ó- 111-től nyugatra egy erősen előszögellő kis árokrészben magát
„befészkelnie. A szakasztartalék, a 24. vadászzászlóalj (232 fő),
„nagyszerűen lendületes ellentámadással részben kidobta az ellenséget, de az mindig újabb erősbítéseket hozott, ami által kétségbeesetten heves tusa fejlődött ki, melynek kimeneteléről az erős
„zivatar által beállott telefonzavarok folytán már nem tudhattam
„meg semmit.
„A 22. Landwelir-hadosztálynál az ellenség heves tüzérségi
„előkészítés után délután 3 óra 15 perckor a balszárny-zászlóaljat

..több mint egy ezreddel megtámadta... Tüzérségünknek és a
„szomszédos 28. hadosztály tüzérségének kereszttüze által menekülésre kényszeríttetvén, az ellenség nagy veszteségeket szenvedett.
„Délután 4 órakor a középső zászlóalj ellen gyengébb ellenséges
„erők támadtak, ugyanígy 5 órakor a jobb félszakaszon, tüzérségünk
„tüze által széjjelszúratva elkergettettek. Födözékeink elpusztultak.
„Ütegeink rendkívüli nagy hatással avatkoztak bele az erős ellenséges gyalogsági támadások elhárításába. Az olaszoknak ma újra
„fölvett nagyszabású támadásai a Plava-tól a Monte dei sei Busi-ig
„terjedő terület ellen irányulnak. Ettől északra, illetőleg délre, csak
„tüntető mozdulatok történtek. Minden balsiker dacára óriási veszteségeik mellett gazdag tartalékaikkal mindig újból rohamra ira„modtak, míg végre a most ránk zuduló nehéz zivatar megakadályozta őket ebben."
„Délután 5 órakor koromsötét van, orkánszerü vihar sívít és
„rázza ablakaimat, villám villám után szakítja fel a fényáradatban
„úszó mennyek országát, vadan bömböl a zengő ég. Szobácskámba
„méterhosszú kékesfehér vakító fényű szikrák csapkodnak recsegve
„a telefondrótokból ozonszaggal telítve el a levegőt. Fékevesztetten
„lázong a vadan zúgó sötét fergeteg. A telefonösszeköttetések teljesen megszakadtak. (Op. 1.072/23. sz.)"
Hadtestem a mai harcban kb. 1000 (6. hadosztály 350, 17.
hadosztály 500, 22. Landwehr-hadosztály 150) fő veszteséget
szenvedett.
A XV. hadtestnél az ellenséges tüzérség tüzét Vodil vrh
-C- 1044 Tolmein hídfőjére áttéve a 14. és 8. hegyidandáraink
állásait (az 50. és 1. hadosztályunk belső szárnyát) bombázta.
A XVJ. hadtestnél az ellenséges tüzérség a gyalogsági támadást Plava-nál 1 előkészítette és a teljes erejével bombázta az egész
görzi hídfőt (58. hadosztályt). Délben megindult az ellenséges gyalogsági támadás; a legerősebb csoport Zagora-t (18. hadosztályunk déli
szárnyát alkotó 1. hegyidandára) támadta, ahol az esti órákban a
hetedszer megismételt rohammal a szélső házcsoportba betört.
Az előreirányított 22./IV. zászlóalj segítségével november 11-én
hajnalban a betört ellenséget az 1. hegyidandár kiverte. A Globna-ról
a -C- 383 dombra és Paljevo-ra induló ellenséges támadást a 18. hadosztály tüzérsége csírájában elfojtotta.
58. hadosztályunkat az olaszok kora délután a Monte Sabotino
A 609-en Oslavija falunál (60. dandár) és Podgora -Ö- 184-en
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Az 1. hegyidandárunk ellen. Lásd a 9. számú mellékletként csatolt

(5. hegyidandár) megtámadták. A középső alszakaszban levő 4. hegyi dandárunkat az ellenség nem támadta komolyan meg, a Pevma-nál
álló csapatainkat csupán le akarta kötni.
A Monte Sabotino-n több olasz zászlóaljnak támadása egy
iramban akadályainkig jutott, hol oly pusztító tüz fogadta, hogy a
kiinduló állásba özönlöttek vissza.
Az Oslavija-nál a támadás hasonlóan kudarccal végződött.
Legszívósabban tartották magukat az olaszok Podgora-nál.
Dacára a zuhogó esőnek, több ízben rohamoztak makacs kitartással
és éjfélkor a -C> 184 dombnál betörtek az 5. hegyidandár vonalába;
az előresiető tartalék azonban kiverte őket.
A XVI. hadtest vesztesége 90 halott és 280 sebesült volt.
A III. hadtestnél a 28. hadosztály állását az ellenséges tüzérség
hajnali 5 óra óta tüzér-pergőtűzig fokozva, bombázta. A 19. népfólkelő-dandárnál csak a A 121 — Ó 77 állott tüzérségi tüz alatt.
A III. hadtest arcvonalát nem támadta meg az olasz gyalogság.
Vermegliano-nál és Selz-nél gyülekező ellenséges tartalékokat a
hadtest tüzérsége széjjelugrasztotta.
Délután a A 121 — -C> 77 nyúlványán támadó rajvonalak
jelentek meg, de hamarosan elakadtak tüzérségünk rendkívül hathatós
oldaltüzében.
A hadtest kb. 150 főt vesztett.
A III. hadtestnél a 96. ezreddel megerősített 19. népfölkelőhegyidandár 1 parancsnokságát Boroevié rendeletére a 61. hadosztályparancsnoksága vette át.
A 4. Isonzo-csatát az előző csatákból ismert olasz seregtestek
kezdették meg, melyeket hadilétszámra emeltek.2
A november 11-i általános támadásban az olaszok az egységes harcvezetést, a csapatok a rohamok végrehajtását, döntő
eredményeknek rendkívül makacs és szívós kierőszakolására irányuló
törekvést illetőleg most is vitézek voltak, azonban a csapatok számszerű erőssége és értéke és a küzdelmek hevessége nem volt oly
magasfokú, mint a 3. Isonzo-csatában.
Az Oslavija-ra intézett támadásban a frissen idehozott Anconadandár is résztvett.
Ezenkívül következő csapateltolások észleltettek:
A 13. hadosztály Messina-dandára azelőtt Monfalcone-nál harcolt,
utóbb a Görz-zel szemben álló VIII. hadtest kötelékébe jutott; a
27. hadosztályt a Karszt-fennsíkról a tolmeini hídfő elé elszállították,
hol a IV. hadtest kötelékébe lépett.
1
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Debeli v r h -Q- 140 — Lokavac között védelmi állásban.
Lásd a 34. számú mellékletet.

MÁSODIK NAP.

November 11.
„Csodaszépek a távoli havasok, egész mélyen le, hóval borítva,
„gyengéd rózsaszínben átszellemülve. Es az én doberdói fennsíkom
„véráztatta sivár sziklái oly komorak s gyászosan szürkék. A tenger
„ragyogó napfényben villog. A természet fölséges ébredése gyengéd
„álomból. Hej, mennyire élveztem volna e megkapó nagyszerűséget
„hajdan és mennyire hidegen hagyja ez ma komor lelkemet. Eddig
„tökéletes csend volt, egy lövést sem lehetett hallani. Most sűrű
„fellegek vonulnak fel az égen és az esővel egyszerre indul meg a
„pergőtűz. — Amerikai lőszer!"
„Események reggel 6 óráig. A 6. hadosztálynál éjjel állandó
„lövegtüz a jobbszakasz balszárnya ellen. Ellenséges közeledési
„kísérletek meghiúsíttattak. A középső és balszakaszon az éjjel
„csatározás és időközönkénti lövegtüz közepette tellett el. Bernátskv
„Kornél ezredes átvette a 16. m. kir. honvéd-hegyidandár parancsnokságát. A m. kir. 17./II. népíölkelő-zászlóalj, mint hadosztálytartalék, a Vallone-ba került. A m. kir. 29./II. népfölkelő-zászlóalj
„mint hadtesttartalék áll Devetaki-nál."
„A 17. hadosztálynál éjjel csatározás. A balszakaszt a 111. Land„sturm-dandár fölváltotta, ez részben zavartalanul végre is hajtatott.
„A Ó 111-től nyugatra a tegnap elvesztett állásból az ellenség
„részben kidobatott, a másik részről még nem jött hír. Ezen arc„vonalszakasz fölváltásáról még hiányzanak a részletjelentések."
„A 22. L.indwehr-hadosztálytól utólag jelentik, hogy tegnap
„délután a 123. olasz ezrednek részei a mi jobbszárnyunkon állás u n k b a behatoltak volt, de ellentámadásunk újból kidobta őket.
„Egy olasz tisztet és 3 legényt elfogtunk. A szakasz jobbfelén éjjel
„erősebb csatározás és lövegtüz, a balfelén mérsékeltebb a tűz.
„Az egész vonalon aknavetőtevékenység. Az ellenség éjjel Doberdo
„városkáját is tűz alatt tartotta és az onnét a tüzvonalhoz vezető
„utakat is."
„Kínos látni szegény sebesültjeimnek elszállítását a zuhogó
„hideg esőben, mind dideregnek. Ivostanjevica-tól tábori vasúton
„viszik őket. Amennyire lehetséges, mindegyiknek egy pokrócot
„adatok, melyet a végállomásról visszahoznak. Szalmára fektettetem
„őket,de hát mindennek oly szűkibe vagyunk, hogy legjobb akaratom
„mellett sem futja semmiből. Szegények olyan szépen megköszönik!

„Hej, bár tehetnék többet szegény gyermekeimért. Megadásteli
„nyugalmuk lelket facsaró és megrázó."
„ Megfigyelőállásomra, a cseresznyefára fölmegyek, bol Szántó
„János telefonistám már mindent előkészített. Innét látom állásainknak
„lövetését az ellenséges nehéz tüzérség által; a füstölgő tűzhányókat,
„a fekete gaisirokat. Az elképzelhető leghevesebb pergőtűz dühöng.
„Reggel 8 órától kezdve a késő éjjeli sötétségig az olaszok pihenés
„nélkül szakadatlanul óriási emberáldozatokkal, szívós kitartással,
„hallatlan eréllyel támadást kergettek támadás után állásaink ellen,
„akár csak a viharkorbácsolta tenger ostromolná a part szikláit.
„ Számtalan támadást láttam; láttam az én hőseimet tolongó vad
„kézitusában az ellenséggel összekeveredni és kevés olaszt hazája
„felé visszatérni, mind itt minálunk maradt békés csendben élettelenül.
„Máskor láttam az ellenséget óriási tömegben, mint a zivatar sötét
„förgetegét felénk hömpölyögni és megrázó, megsemmisítő kézigránát-,
„puska- és gépfegyver-, aknavető- és lövegtüzünkben elakadni és vad
„rémülettel, kusza fejetlenségben menekülve visszaözönleni és embereinek 9/io-edrészét elesni! Láttam egy 20—25 fő erejű járőrt,
„amint egy nehéz gránátom közelükbe vágódott és az egész járőrt
„utolsó emberig megölte, láttam összerongyolt testeiket széjjelszó„ratni. Mindig utánuk tóduló friss erőkkel szakadatlanul újra meg
„újra támadtak, hulláik hekatombáit hagyva vissza ahányszor hős
„védőim a célfalán visszaverődve támadásuk elakadt. Az én erődítményeimnek ós födözékeimnek nem maradt más nyoma, mint a
„színig hullákkal és törmelékkel megtellett árkok vonala. Födözék
„és akadály nélkül fekszenek vitézeim a legpusztítóbb pergőtüzben
„és ha a támadás jön, akkor még ösztökélik az olaszokat: .Avanti
„Savoyaü' és minden támadást mindkétoldali szörnyűséges veszteségek mellett visszavernek. En pedig nemsokára egy megtörött
„aggastyán leszek, mert ez a halálaratás idegölő és lelketemésztő
„és oly tehetetlenül kell ezt végignéznem, a nélkül, hogy személyesen ott küzdhetnek vitézeim sorában."
„Ma végre
„fogok kapni."

kapok

értesítést,
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„ A hadseregparancsnok elégedetlen, mert én a 6. hadosztályhoz
„tartozó ezredet sürgetem; azt akarja, hogy a rendelkezésemre álló
„erőkkel kijöjjek! — Bár lehetne — de Boroevié egészen elfelejti,
„hogy veszteségeim is vannak és pedig rendkívül súlyos veszte-

.ségeim. A 32.000 emberből, kiket Boroevic hadserege most legu t ó b b — a 3. Isonzo-csatában vesztett, az e'n szakaszomra egyedül
„több mint 18.000 főnyi veszteség esik; pedig, ha a veszteségeket
..az egész hadseregre elosztjuk, akkor a 32.000 főnyi veszteségekből
„az én hadtestemre 8.000 főnek kellene esnie és nem közel
.. 18.000-nek, amennyi tényleg van. A hadseregparancsnokság azt
..kérdi, hogy mennyi csapatom és milyen állapotban van a Segeti-i
„táborban? Talán még ezeket is el akarják venni? . . . Ez lehetetlen!
,,Ez ellen a legerélyesebben protestálok és minden további felelőss é g e t elhárítok magamról. Vagy talán erősbítéseket akarnak
..hozzám hozni? Bizony erre a legsürgősebb szükségem volna."
Események — a jelentések szerint összeállítva — délután
2 óráig:
Reggel 8 órától kezdve az egész hadtestarcvonal a leghevesebb pergőtüz alatt áll, az ellenségnek minden öblű lövege tüzel.
A pergőtüz 11 óráig helyenként még eddig soha nem észlelt tüzáradattá fokozódik. Délelőtt 11 órától kezdve megállapíttatott, hogy
az ellenséges tüzérség tüzét a hátterepre, tartalékainkra teszi át,
mire a gyalogsági támadások megindulnak.
„A 6. hadosztálynál az ellenséges nehéz lövegtüz, különösen
.,a jobbszakaszon, állásainkat nagyon megrongálta, veszteségeink
„ott nagyon súlyosak. A támadó ellenségnek sikerült a Ó 197-től
„keletre a Monte San Michele északi lejtőjén állásunk egy részébe
„behatolni. Ellentámadás folyamatban van. Peteano-tól délnyugatra
„délelőtt 11 órakor nagy ellenséges erőket tüzérségünk tűz alá vett.
..Az ellenség a Monte San Michele-t is megtámadta, de a 7. gyaloge z r e d által tökéletesen visszaveretett. A balszakaszon ezidőszerint
„az ellenség egy támadását a -p- 197-től délre a mi rendkívül
..hathatós lövegtüzünk folytán délután 1 óra 30 perckor megkísérelve, nem tudta végrehajtani. A balszakaszon a fölváltást a
„111. Landsturm-gyalogdandár még reggel végrehajtotta, illetőleg
„befejezte. A - ö 111-töl nyugatra előszögellő állássarokban befészkelődött ellenség utolsó emberig kidobatott. Az összes állások birtokunkban vannak."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál délelőtt 8 órakor a jobb középszakasz előtt történő ellenséges mozdulatok, és 11 órakor a Monte,
„dei sei Busi nyugati lejtőjén eltolódó ellenség úgy a saját, mint a
„28. hadosztály tüzérsége által hatásos tűz alá vétetett. Egy délben
„12 órakor a balszárny-zászlóalj ellen megindult ellenséges erősebb

„támadást 1 óra 45 perckor az ellenség súlyos veszteségei mellett
„visszavertünk. 1 óra 45 perckor a Monte dei sei Busival szemben
„újból gyülekező ellenség tűz alá vétetett. (Op. 1.073/16. sz.)
„Temérdek ellenséges repülő kering."
„Délután 2 órától kezdve az ellenség beves lövegtüzzel előkészített, részben a legnagyobb eréllyel, lendülettel végrehajtott
„támadásait folytatja. Hála, a nagy veszteségek dacára, teljesen
„törmelékké lőtt födözékeink mögött megingathatatlanul kitartó
„csodálatraméltó derék gyalogság hősiességének, a kiváló pontoss á g g a l nagyon hathatósan tüzelő tüzérségünknek támogatásával!
„az összes ellenséges támadások és rohamok kudarcot vallottak és
„az ellenség legsúlyosabb veszteségei közepette összeomlottak."
„A 6. hadosztálynál a jobbszakaszon födözékeink és akadál y a i n k a legnehezebb öblű lövegek tüze által elsöpörve, teljesen
„megsemmisültek. Veszteségeink ezen a szakaszon nagyon súlyosak.
„A haláldombtól (-Ó- 197) 1 keletre behatolt ellenség egy fél század
„2-ös bosnyák által kidobatott. Egy újabb erős támadást az ellenség
„legsúlyosabb veszteségei mellett a vadászok visszautasítottak.
,,A középső szakaszon (Monte San Michele) egy ellenséges támadás
„már fejlődéskor meghiúsíttatott. A balszakaszon födözékeink a
„heves ellenséges lövegtüz által erősen szenvedtek. Itt a 16. honvéd„hegyidandárnál nem került gyalogsági támadásra a sor."
„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon — ezt magam is meg„figyeltem — a 34-esek és 46-osok számos, mindig megismétlődő
„erős ellenséges támadást, kivétel nélkül mind, gyakran a legelkeseredettebb kézitusában, vertek vissza a legvéresebben; pedig
„az ellenséges tüzérségnek legnehezebb lövegei hajmeresztő szörnyűs é g e s tűzzel árasztották el a két ragyogó hősiességű ezredet.
„Foglyok révén a -O- 197-en a 10. olasz ezred állapíttatott meg.
„A balszakasz nehéz lövegek és aknavetők tüze alatt állott, melv
„a sötétség beálltakor is még tart."
„ A 22. Landwehr-hadosztálynál az ellenség támadásait főképen
„a bal féls7akasz ellen irányította, míg a jobbikat minden öblű tüzérségével lőtte. A 26. III. zászlóalj délután 5 óráig öt erős támadást
„az ellenség súlyos veszteségei mellett vert vissza. A Valloné
• „Mikoli-nál és Paljkisce-nél délután 5 órától 6 óra 30 percig heves
„tűz alatt volt. 39-eseim előtt a -Q- 143-as rom táján láttam a mi
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„nehéz gránátjainkat ellenséges osztagokba becsapni, és az agyon„ütött olaszokat szanaszéjjel hajítani. Egy lövésnél legalább 20-at
„láttam elesni. Egyáltalában az én tüzérségem közreműködése a
„támadások visszaverésénél minden dicséreten felül állott. Ezt nem„csak a jelentések mondják, hanem magam is szemtanuja voltam.
„A mindkétoldali veszteségek igen nagyok."
„Tüzérmegfigyelőnk a léghajóból azt jelenti délután, hogy az
„ellenséges arcvonal mögött élénk mozgás van, szintúgy erős vasúti
„forgalom a cormonsi vasúti állomáson."
Délután 2 óra 30 perckor a Giassico—Villanova országúton
4 km. hosszú déli irányban menetelő csapatoszlopot figyeltek meg.
„ A kedvező idő lehetségessé tette az ellenségnek, hogy tüzérségének tüzét számos repülővel megfigyeltesse. Ezen repülők
„egyikét légielhárító-ágyúm lelőtte; a gép Borgnano táján lezuhant.
„(Op. 1.073/28. sz.)"
„A magyar 17. hadosztálynak állandó súlyos veszteségei,
„mely a legcsodálatraméltóbb kitartással és szívóssággal állomán y á n a k legnagyobb részét a fölvett kiegészítésekkel együtt a sokSzoros túlerejű ellenség feltartóztatásában már feláldozta; arra
„késztettek engem, — minthogy más erősbítések idehozatala ezidőszerint nem lehetséges, — hogy a XVI. menetalakzatok besorol á s á r a a hadseregparancsnokságtól engedélyt kérjek, hogy legalább
„is valamivel följavítsam a hadosztály létszámát. Kértem, hogy már
„e hó 15-én kezdhessem meg a XI/20-áig tilalmazott besorolást,
„minthogy kiképzésük fokát igen keveset befolyásolná, ha 5 nappal
„előbb vagy utóbb történne ez meg. Az olaszok újra megkezdett
„offenzívájánál a csapatok erejének túlfeszítése az eddigi eredmén y e k továbbépítését esetleg kérdésessé, vagy lehetetlenné tehetné
„és utolsó órában mindent fölboríthatna. A harcok igen nagy
„hevessége és tartamuk beláthatatlansága arra indítanak engem,
„hogy a XVI. hadtestnek tudomására hozzam a 6. hadosztálynál
„már eddig is beállott veszteségek nagyságát, — harci létszáma
„ma már csak 5.000 fő — és azt hangsúlyozzam, hogy iljen
„viszonyok között igen nagy súlyt kell helyeznem a még az ottani
„hadtestkörletben a 6. hadosztályhoz tartozó 17. gyalogezrednek
„átutalására. Ezen átiratnak másolatát a hadseregparancsnokságnak
„is fölterjesztem. Utóbbitól alábbi utasítás érkezett ide: ,Op. Nro.
„1.859 — Az Op. Nro. 1072/6. tudósítást tudomásul vettem és a követ-

.,kezeiket jegyzem meg. 1.) AXYI. hadtest, amint az lehetséges a 17.
„gyalogezvedet át kell hogy adja a 6. hadosztálynak. Vájjon ezen ezred
„azonnal bevonulása után a Monte San Michele-n lesz-e alkalmazh a t ó , a körülményektől fog függeni, melyeket ma még nem lehet
„áttekinteni. 2.) A hadtestparancsnokságnak a legközelebbi időben
„nem szabad a 20. honvédhadosztályra számítania, amit annál
„nyomatékosabban kell kiemelnem, minthogy az előterjesztett
„vázlat szerint a Segeti táborban egy egész hadosztály áll a had„testparancsnokság rendelkezésére. 3.) Az Op. Nro. 1.828/3. által
„a hadtestnek juttatandó erősbítések (5 zászlóalj) annak helyzetét
„amúgy is tetemesen megjavítják. 4.) Mint már ismételten bang„súlyoztatott, a hadseregparancsnokság nem rendelkezik olyan erők
„felett, amelyeket a VII. hadtestnek rendelkezésére boesájthatna
„anélkül, hogy a hadsereg arcvonalának más részeit annyira ne
„gyengítené, hogy annak megtartása aggályt keltő módon kérdésessé
„ne tétetnék. Hadseregparancsnokság.' (Op. 1073/6. sz.)"
„A hadseregparancsnokság ezen értesítésének 2.) pontjában
„Boroevié megfeledkezik arról, hogy a Segeti táborban levő ,egész
„hadosztály' 70% veszteségeket szenvedett és kimerültsége miatt
„a legkisebb testi teljesítményre ezidőszerint képtelen. Odafent
„megint csak a papiroson berajzolt ,kasztlik'-kal számolnak. Egy
„hadosztály, ha 800 főből áll, vagy 14.000-ből' az csak mint fekete
„négyzet mindig egyformán hadosztály marad a papíron a magas
„parancsnokságok kezében."
„Az én hadtestem a legközelebbi napokban valami kis erős„bítést kap a 206. Landsturm-gyalogdandárnak a délnyugati arc„ vonalparancsnokságtól elrendelt föloszlatása által. A hadseregparancsnokságnak ma beérkezett parancsa értelmében a föloszlat a n d ó es. kir. 154. Landsturm-zászlóalj a 6. hadosztályba; a 7. és
„35. Landsturm-zászlóaljak a cs. kir. 6. és 25. Landsturm-ezredekbe ; l
„ a m , kir. 29./I. és II. népfölkelő-hadtápzászlóaljakból a m. kir.
„29. népfölkelő-ezrednél2 harmadik zászlóaljba alakítva osztatnak
„be. Elrendelem ezen kiutalt zászlóaljaknak azonnali idevonását és
„így részben holnap, részben holnapután fognak a hadosztályokhoz
„bevonulni. (Op. 1.073/5. sz.)"
A Krn hegységben méteres hó van. A XV. hadtest csapatai
a lövészárkok rendbehozásán dolgoznak, mely munkálatokat az
1
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A 10(3. Landsturm-hadosztály kötelékébe tartoznak.
A 16. honvéd-hegyidandár kötelékébe tartozik.

ellenséges tüzérség megzavarja. Különben Vodil vrh -C- 1044 szakaszunkat lövi erősen az olasz tüzérség. A XYI. hadtest szakaszában
következők történtek: 1
Az 1. hegyidandár (18. hadosztály) a Zagora-nál befészkelődött
ellenséget véglegesen kiszorította; mire az olaszok erős tartalékok
bevetésével délelőtt 10 orakor egész sorozatos támadást indítottak,
melyből közelharc fejlődött ki, tüzérségünk meghiúsította az ellenség
sikerét. Egész századok semmisültek meg. É harcban különösen
a 22. 'IV., a 2./III. bosnyák-zászlóaljak tüntették ki magukat, melyek
négyszeres túlerőt tartóztattak fel.
Plava-nál tüzérségi előkészítés után több ellenséges ezred
támadott, de ez is kudarcba fulladt. Tüzérségünk pontos tűzzel
gátat vetett annak, hogy az ellenség tért nyerjen. November 10-én
és 11-én itt az egész 3-ik és 32-ik olasz hadosztály fokozatosan harcba
lépett; 7 zászlóalj küzdött 24 ellenséges zászlóalj ellen; a támadás
november 12-én délben megakadt és álló tűzharcba laposodott el.
A görzi hídfőt az ellenséges fölényes tüzérség reggel hevesen
kezdette bombázni, a tűz különösen Piumica-völgye és a Podgora
közötti szakaszunkra irányult. Délután 1 órakor több ezred megtámadta a Podgora A 240—-Ó- 184 dombvonulatot. Puska és gépfegyvertüzünkben a Re-dandár támadása összeomlott, a -C> 184-es
kúpon gyengébb ellenséges osztagok 5. hegyidandárunk állásába
betörtek. Tartalékok az ellenséget ugyan hamarosan kiverték, de
a kis domb november 12-én hajnalban újból az ő kezébe jutott.
November 11-én délután 4 óra 30 perckor Oslavija-nál a
17./II. zászlóaljunk egy támadást visszavert, azután tüzérségünk az
itt és Pevma előtt támadásra csoportosuló ellenséget pontos tüzével
széjjelszórta, úgyhogy itt újabb támadás nem volt.
Légi felderítésünk megállapította, hogy az olaszok Görz előtt
még erős tartalékok felett rendelkeznek, így Brazzano-nál kb.
tíz zászlóalj, a Recca-völgyében egy dandár, Vipulzano-nál és
Cerovo—grn-nál kb. két ezred, Mossa-nál hét zászlóalj táborozik.
A III. hadtestet az ellenséges tüzérség egész nap hevesen
lőtte, különösen a A 121 magaslatot. A Sdobba-ütegek Duino-l és
Sistiana-t lőtték.
A mi tüzérségünk oldaltüzével a Monte dei sei Busi A l i 8-ra
intézett támadást elfojtotta és a Vermegliano-nál gyülekező ellenséges
tartalékot szétugrasztotta.
Boroevió a VII. hadtest súlyos helyzetére való tekintettel
elhatározta, hogy a kevésbbé kitett XV. hadtesttől 3 zászlóaljat
a Karszt-fennsíkra áttol.
November 12-én Boroevicnek hadseregtartaléka volt:
a) A XVI. és VII. hadtest belső szárnya mögött a 20. honvédhadosztály a Wippach-völgyében Ranziano vidékén (5.400 puska.),
1
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b) a XVI. hadtest déli szárnya mögött a Karintiából átszállított 57./III. zászlóalj Ravnica-nál (1.000 puska),
c) útban a tolmeini hídfőből a XV. hadtesttől elvont 28
menetzászlóalj és 98./I., 37./II. zászlóaljak (2.400 puska),
d) Temnica-nál a feloszlatott 206. Landsturm-dandárnak 3
zászlóalja — 30. menet-, 42. és 152. Landsturm-zászlóaljak
(1.800 puska).
Az I-ső (XV. hadtest), a Il-ik (XVI. hadtest) és a III./b
(III. hadtest) szakaszban már hadtesttartalék nincs; a Ill./a
(VII. hadtestnél) szakaszban mint hadtesttartalék; a Vallone-ban
Devetaki-nál a 29./II. népfölkelőzászlóalj, a Segeti táborban a 61.,
43. ezredek, valamint a 31. és 32. Landsturm-ezredek két-két
zászlóalja (összesen 9 zászlóalj, 6.800 fő ütközetlétszámmal) állott.
HARMADIK NAP.

November 12.
„Hideg van, kissé borult és nagyon látós a légkör. Az éjjel
„mérsékelt csatározások, kézigránátharcok és lövegtűz volt."
„A 6. hadosztálynál a 2. bosnyák-gyalogezrednek egy zászlóa l j a fölváltotta a 8-as vadászokat és a 9-es vadászoknak egy
„századát. Ezek most tartalékban állanak. A hadosztálynak tegnapi
„vesztesége 116 halott és 561 sebesült. Tegnap a hadtest egészségü g y i intézetein 1.154 sebesült ment keresztül."
„A táborba lovagolok és a 61. és 43. ezredeket és a 24.
„vadászzászlóaljat látogatom meg. Ott épen repülőtámadás van és
„nagyot reccsennek a nehéz bombák, hála Istennek minden eredm é n y nélkül. Innét gyalog egy 61-es altiszttel a Ó 343-ra
„megyek a tüzérmegfigyelőhöz. Pollak ezredes jelenti nekem, hogy
„legalább is 1.000 friss olasz hulla fekszik egy egészen kis dar a b k á n az ő állása előtt."
„Események délután 2 óráig. A. 6. hadosztálynál délelőtt 11
„óráig a jobbszárny és a középszakasz ellen mérsékelt, 11 órától
„erősbödő ellenséges lövegtüz. A legnehezebb öblű lövegek is
„lőnek, főkép -C- 197-től keletre eső részre. Délután 12 óra 30
„perckor egy általános nagy támadás, mely a jobbszárny és Monte
„San Michele ellen irányult, a hadosztály tüzérség kiváló közre„működésével visszaveretett. Az ellenség nagy veszteségeket szenvedett. Délután egy órakor a támadás a jobbszakasz ellen megismétlődött. A balrészen a támadás már vissza van utasítva, a
„jobbon még folyik a küzdelem. A balszakasz ellen reggel 7 óra

„óta enyhe, 9 óra 30 perc óta erős ellenséges lövegtüz. Az ellens é g úgy látszik támadásra csoportosul. A középső szakasz arcvonala előtt új egyenruhás csapatok, részben tollas kalappal,
„részben acélsisakkal figyeltettek meg. Crnci, Cotiéi és a Valloné
„délelőtt a legnehezebb lövegek tüze alatt állottak."
„A 17. hadosztálynál az arcvonal és hátterep reggel óta az
„összes öblök tüze alatt állanak, déli 12 óra 20 perc óta a -Ó
„197-től délkeletre levő arcvonal ellen egy nagyou erős támadás
„van folyamatban."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál reggel óta mérsékelt lövegtüz
„az arcvonal ellen, erős nehéz tűz Doberdo és Paljkisce környékére. A hadosztálytüzérség erősebb ellenséges csoportosulásokra
„tüzel a Monte dei sei Busi nyugati lejtőjén."
„Este 7 óráig. A 6. hadosztálynál a jobbszárnyon az ellenség
„a második támadásnál délután 1 órakor a haláldombtól ( Ó 197)1
„keletre az állás egy részébe behatolt, a vadászoknak azonnal végreh a j t o t t ellentámadása az ellenséget lendülettel újra kidobta. Dél„után 1 órakor nagy ellenséges erők megkísérelték, 4—5 sorban
„csoportosulva, harmadszor is támadni. Kiváló lövegtüzünk miatt
„ezen támadás az első olasz vonalat sem bírta átlépni. A hadosztály tüzérség 6 órától 6 óra 30 percig csapásszerűleg lőtte
„ezen ellenséget. A középső és balszakaszon az erős ellenséges
„lövegtűz csak 6 óra felé kezdett lanyhulni. Az ellenséges támad á s i előkészületeket a tüzérség itt meghiúsította."
„A 17. hadosztálynál a nehéz ellenséges tüz a sötétség
„beálltáig tartott. A jobb szakaszon a -C- 197-től délkeletre végreh a j t o t t ellenséges támadás délután 2 óra 20 perckor a 39 esek
„által a tökéletesen elpusztított födözékek mögött súlyos küzdelemben visszautasíttatott. A hős helyőrség egy részét — teljes
„kimerültsége miatt — az éjjel folyamán a 43. ezrednek egy
„százada fölváltja; ugyanígy a szegedi 46. ezred, mely 25 napja,
„hogy megszakítás nélkül a legelső vonalban küzd és melynél a
„mostoha időjárás következtében sok bélmegbetegedés mutatkozik, a
„6l-esek által fog fölváltatni. A balszakaszon heves tüzérségi előkészítés után, délután 2 óra felé egy ellenséges támadás volt a
„<y l l l - t ő l északra eső rész ellen, melyet a 25. Landsturm-ezred
„tökéletesen visszavert. Egyike az ón legjobb ütegparancsnokaimnak
1
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„Herrmann százados, a 21. tábori ágyúsezredtől a San Martino-tól
„délnyugatra előretolt tüzércsoport parancsnoka elesett. 5 nap alatt
„ez a harmadik Herrmann százados, aki pontosan ugyanazon a
„helyen esett el. A másik két Herrmann a 39., illetőleg 43. ezred
„tisztje volt. A ma elesettet, kísérője könyörögve kérte, hogy ne
„menjen arra, vagy legalább a futóároknak azon részén, amelyet a
„beállított olasz gépfegyver oly pontosan pásztáz, futva siessen át,
„mert itt már két Herrmann százados esett el. — Mégis oda
„ment és pontosan ugyanazon a helyen lelte ő is hősi halálát.
„A 22. Landwehr-hadosztálynál az ellenséges lövegtüz estig
„tovább tartott. A tüzérség széjjelszórta az ellenséget a Monte dei
„sei Busi nyugati lejtőjén és pontos tüze által minden további
„támadási kísérletet meghiúsított. (Op. 1.074/2. sz.) Az ellenséges
„tüzérség kora reggel óta az egész arcvonalat s a tartalékok helyét
„lőtte. A tűz a délutáni órákban főképen a Monte San Michele
„és a -Q- 143-as romtól keletre levő arcvonal ellen a legnagyobb
„hevességig fokozódott. A mi tüzérségünk, amennyire egyáltalában
„lehetséges, próbálta amazt lefogni. Az ellenséges arcvonal mögött
„élénk vasúti és csapatközlekedés figyeltetett meg. 11 és 12 óra
„között egy erős ellenséges gyalogsági oszlop — több zászlóalj —
„a hídtól, mely 2 kilométerre van Versa-tól nyugatra, Versa felé
„menetelt és ott letáborozott. — A mai rossz látköri viszonyok dél
„óta nagyon megnehezítik a megfigyelést. Napközt a legélénkebb
„repülőtevékenység. 25 bombát dobtak ránk eredmény nélkül. Én
„Sanct Daniel-be, Duttoule-re, Kopriva-ra légijárműelhárító ágyút
„küldök, hogy kórházaimat védjék meg, melyeket az ellenség
„mindig újra bombáz."
„Ma 19 olaszt, köztük egy tisztet fogtunk el."
„Ma egy nagyon érdekes amerikai újságíró laptudósító volt
„nálam, aki német ember. Azt mondja, hogy a doberdói teljesít„ menyeket mindenütt teljesen alábecsülik. ,Igen figyelemreméltó
„nézetei vannak Angliának messzemenő céljairól, hogy egész Közép., Európát össze akarja zúzni, hogy azután úgy, ahogy saját céljaira
„legelőnyösebbnek látja, — megint fölépítse. Anglia addig nem
f o g j a a béke létrejöttét megengedni, míg útja — a legrövidebb
„út — Közép-Európán, Kontantinápolyon át India felé részére
„véglegesen nincs megnyitva. Mily rövidlátók azok, akik Albio:i
„érdekeiért elvéreznek!"

„A mai napon is az olasz arcvonal mögött a síkságon élénk
„vasúti és oszlopközlekedés volt; általános iránya az Isonzo volt."
Úgymint a Doberdo-fennsíkon, a XVI. hadtestnél is, Görz
táján változatlan hevességgel tovább folynak a küzdelmek.
November 12-re virradó éjjelen az 5. hegyidandárunk makacsul
küzdött tovább a Podgora -Q- 184-ért, melyet hajnalhasadtakor végre
visszafoglalt.
Plava-nál az 1. begyidandárunk alszakasza előtti ellenség reggel
újból elkezdte a tűzharcot. Délben az olaszok Paljevo és Zagora
ellen rohamoztak, utóbbi helyen kézitusa is volt és a küzdelem
elkeseredetten folyt egészen délutánig, midőn tüzérségünk kiválóan
ható oldalozó tüzével javunkra eldöntötte a harcot.
A görzi hídfőt kora reggel óta az ellenséges nehéz tüzérség
rendkívül hevesen bombázza, különösen Oslavija-ra, Pevma-ra és
Podgora-ra összpontosul a tűz.
A tüzérségi előkészítés után az ellenséges gyalogság Oslavija-t
és Podgora-t megtámadta. A roham összeomlott, csupán a -Ó- 184
kúpot foglalták el az olaszok. Ezen kudarc után pergőtűz zúdul
5. hegyidandárunkra.
Újból i tüzérségi előkészítés után Piumica-patak és a vasúti
vonal közötti szakaszt megint megtámadja az ellenséges gyalogság.
5—6 ezred (közte az egész Ancona-dandár) Oslavija-t, a 2. gránátos
és a 74. ezred Podgora-t támadják, utóbbit rendkívül hevesen és
makacsul, minden áron el akarják foglalni.
A Podgora-n a támadás összeomlik, Oslavija templommagaslaton
azonban friss tartalékok bevetése által az olaszok állásainkba félszázad kiterjedésben betörtek.
A XV. hadtestnél az ellenséges tüzérség ma Mrzli vrh A 1360-at
és Dolje-t (3. és 14. hegyidandárt) lőtte.
A tolmeini hídfőt, különösen Sveti Mária 453 templomot
hevesen bombázta az olasz tüzérség (8. hegyidandárt). Egyéb nem
történt.
A III. hadtestnél is csak tüzérségi harc volt. Az ellenséges
bombázás különösen a A 121
Ö- 77 nyúlványra összpontosult
hol nekünk 5 halottunk és 78 sebesültünk volt. A gyalogság nen
támadott.
Az 5. hadsereg parancsnokság a 6. hadosztályhoz tartozó
17. gyalogezredet a XVI. hadtestből kivonta és Sanct Peter-re irányította, hol a 17./X. menetzászlóaljat besorolja.
E helyett a XVI. hadtest az 57./III. zászlóaljat kapta, mely
Ravnica-ról Görz-re menetelt.
A XV. hadtesttől kivont 98./I. és 28. menetzászlóalj és
37./II. zászlóalj Vogersko-nál gyülekezett.
József főherceg: A világháború. II.
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NEGYEDIK NAP.

November 13.
„Hogyha az igazat jelentem, hogy itt elve'rzünk és erősbítésre
„van szükségem, hogy szegény szeretett csapataimnak legalább
„időközönként egy kevéske kis nyugalmat adhassak, szemrehányásokat
„kell zsebrevágnom, pedig bizony Isten, igazán nem tehetek róla,
„hiszen én voltam az, aki előre a várható óriási veszteségek miatt
„a Karszt-fennsík védelmétől írtóztam és intettem, és elejét akartam
„venni, mikor azt még könnyen megtehettük volna.1 Akkor ismételt
„sürgetésemre szintén tagadó feleletet kaptam. Es most, midőn az
„előre megjósolt következmények beköszöntének, rám förmednek,
„ha én csapataimat fölváltás által a legszükségesebb pihenéshez
„akarom juttatni. Bizony nehéz dolog itt zöldágra vergődni . . .
„Karintiában és Tirolban tudtommal sok teljesen kipihent csapat áll,
„melyek még alig véreztek a VII. hadtesthez képest. Majd csak
„akkor fognak segíteni, ha az én dicső VII. hadtestem teljesen el
„lesz vérezve. így aligha mehet ez sokáig. Csapataim ereje kimerült
„és mégis hűséges embereim mindent a legcsodásabb önmegtagadással ideadnak, amit másoktól tán csak erőszak préselhetne
„ki. Tudom, hogy e borzasztó sziklafennsík csak akkor esik el, ha
„egyikünk sem lesz már az életben, vagy felsőbb parancs jön, hogy
„kiürítsük azt. De amint én el vagyok arra tökélve, hogy feltétlenül
„tartjuk, úgy kímélet nélkül mindent el fogok követni, hogy a
„lehető támogatást megkapjam."
,,Epen most küldtem a hadseregparancsnoksághoz egy igen
„határozott hangú jelentést, mire Le Beau telefonon azt közli velem,
„hogy a hadseregparancsnokság belátja igazamat. Kíváncsi vagyok
„az eredményre."
Míg az olasz támadás a XVI. és XV. hadtesteknél megbénult
addig nálam makacsul folytatódnak támadásaik. A 4. Isonzo-csata
november 13-án és 14-én érte el a Karszt-fennsíkon tetőpontját.
„Események reggel 7 óráig. Az éjjel általában csatározás
' „közepette mult el, időközönként lövegtüz is volt."
„A 17. hadosztálynak jobbszakaszán az ellenség éjjel teljesen
„csendes volt. A balszakaszban néhány tüzesapást csinált arcvonat u n k r a a-C- 111-től északra. A jelentések szerint az ellenségnek a

„legutóbbi napokban az elképzelhető legsúlyosabb veszteségei voltak,
„így egy századunk előtt a -C- 197-en vagy 500, azon kis árokrész
„előtt, mely a-C-111-től északra húzódik, 1.000-nél jóval több
„halott olasz fekszik."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál az ellenség a mi közlekedési
„útainkat állandóan élénk srapnelltüz alatt tartotta. Reggel 2 óra
„45 perckor a gyülekező olasz a jobbszárny-zászlóalj előtt széjjel„ szóra tott."
„Hatalmas scirocco vihar dühöng."
„Délután 2 óráig. .Mindenöblü ellenséges tüzérség délelőtt
„8 órától fogva megint az egész arcvonalunkat lőtte, tüzét főképen
„a Monte San Michele északi lejtőjén és a-C-111 vidékén levő
„állásaink ellen összpontosította."
„A 6. hadosztálynál az ellenség heves tüzérségi előkészítés
„után 11 órakor délelőtt Peteano-tól keletre 600 lépés szélességben
„betört állásainkba. Erős tartalékok követték Peteano-n át, ezekre a
„hadosztály tüzérsége tüzel."
A derék 7., 8. és 9. vadászzászlóaljak megakadályozták, hogy
az ellenség a betörési helyen mélyebbre behatoljon. Kitűnő tüzérségünk
elzárta a betört ellenséges gyalogság további útját és a támogatására
előtörő olasz tartalékokat szétugrasztotta.
A betört ellenség kiverésére a bosnyákok azonnal ellentámadásra indultak, de a 2. bosnyák-ezred két századának ellentámadása
a heves ellenséges lövegtüz miatt nem bírt előbbre jutni. Este
erősbítésekkel meg fog ismételtetni az ellentámadás. Délután 2 órakor
az olaszok egyenként előrekúszva iparkodtak a Monte San Michele
felé terepet nyerni. A balszakaszon az élénk tüz tovább tart. (Op.
1.075/9. sz.)
A 6. hadosztály az ellenség támadását a többi helyeken
véresen visszaverte.
„A 17. hadosztály jobbszakaszán reggel 6 óra 40 perckor
,,egy ellenséges támadás a-C- 197-en visszaveretett. Délelőtt 10 óra
„15 perc óta megállapították, hogy az ellenség ugyancsak ezzel
„a hellyel szemben újra gyülekezik. A balszakaszon főkép a jobbszárny szenvedett az állandó leghevesebb nehéz tüz alatt. Délután
„1 óra 15 perc óta ellenséges támadások vannak folyamatban a
„-C- 111-től északra és délre. Részletek még nem ismeretesek. Az
„erős nehéz, főképen dél felöl jövő ellenséges lövegtüz, délután 2 óra
„után a lehető legnagyobb hevességre fokozódott. A III. hadtest
„tüzérségének segítségét kértük."

„A 22. Landwehr-hadosztálynál az ellenséges lövegtűz főképen
„a két szárnyzászlóalj és Doberdo környéke ellen irányult. A hadosztály tüzérség a szakasz jobb fele elé, az ellenséges mozdulatokra
„tüzelt."
„Események esti 7 óráig. Az ellenséges lövegtűz egész dél„után igen nagy erővel tovább tartott egész hadtestarcvonalamon
„és 2 órától 4-ig a leghevesebb pergőtüzzé fokozódott. Küzdelmi
„állásaink akadályainkkal együtt, úgymint födött útjaink újból
„a legsúlyosabb károkat szenvedték. Nagyon sok helyen az akadályok
„tökéletesen megsemmisültek, mindent, nyomát is eltörölve elsöpört
„a szörnyű pergőtüz."
„A 6. hadosztálynál a küzdelmi vonal és hátterep állandóan
„heves lövegtűz alatt áll. A jobbszakaszon az ellenség Peteano-tol
„keletre a betörési hely felé tartalékokat tol. Délutáni 6 óra óta
„a mi ellentámadásunk ott folyamatban van. A középső és bal„szakaszon az olasz igen heves gyalogsági tűzzel és egyes emberek
„előreküldésével tüntetett."
Délután 2 óra 30 perckor az ellenség a 17. hadosztály közepét
támadta meg. Első támadása összeomlott mire, másodszor is rohamra
indult, melyet kiváló tüzérségem újból megtört.
„A jobbszakaszon erős tüzérségi előkészítés után délután
„4 órakor az ellenség a balszárnyat is megtámadta, ugyanakkor
„tüzét a szomszédos védőszakaszokra összpontosította. A támadás
„rövid idő alatt kézigránátokkal visszautasíttatott. A balszakaszon
„az ellenséges lövegtüz 2 óra 30 perckor érte el legmagasabb
„fokát — a leghevesebb pergőtűz — mire az ellenséges gyalogság
„támadásra indult, a derék Landsturm-csapatok erősen megrongált
„födözékeikből a tüzérség által kiválóan támogatva, két támadást
„ visszautasítottak."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál is az összes lövegek tüze
„délután 3 óra felé különösen a jobbszakaszon pergőtüzzé fokozódott.
„Egy olasz támadást a balszárny-zászlóalj délutáni 3 óra felé visszautasított. 4 órakor nagyon élénken tüzelt az ellenség a tartalékokra
„és a Vallone-ba Paljkisőe-nél. További gyalogsági támadás nem
„volt. A tüzérség minden olasz közeledési kísérletet megakadályozott.
„Délután 5 óra felé ellanyhult az ellenséges lövegtüz és aránylagos
„nyugalom állott be az egész arcvonalon. Délután erős eső eredt
„meg, mely azonban a kilátást nem gátolta, úgyhogy az ellenséges

„tüzérség zavartalanul estig tovább tüzelhetett. (Op. 1.075/26. sz.)
„A hadtesttüzérség törekedett egyes nehéz ütegeket a nagy sokaság
„közül a legkellemetlenebbeket leküzdeni Cassegliano és Turriaco-nál.
„Az ellenség újabban óriási légaknákat — torpedókat — lő 25—50
„és több kilogrammos robbantótöltéssel, ezeknek hatása leírhatatl a n u l pusztító."
„A mai nap derék csapataimnak megint igen súlyos küzdelmeket hozott, melyeket hősiesen megvívtak, úgyhogy este az
„összes állásaink szilárdan birtokunkban vannak. Magától értetődő,.leg a nagy veszteségeket ma sem lehetett elkerülni és a legnagyobb aggodalommal látom szeretett csapataimat mindjobban
„fogyni és ezen viszony továbbtartásánál általános kimerülésbe esni.
„És mégis, előbb is, most is megingathatatlan álláspontom: Feltétlenül
kitartani"
„A 6. hadosztályparancsnokság ma egy tudósítást terjesztett
„elém, melyben a m. kir. 16. honvéd-hegyidandárnak újonnan
„kinevezett parancsnoka, Bernátsky ezredes, az egyes zászlóaljak
„veszteségeit és testi kimerültségét behatóan ecseteli és kéri,
„hogy csapatai lehetőleg nemsokára fölváltassanak. A 16. magyar
„honvéd-hegyidandárnak mindenhonnan elismert kiváló teljesítményei minden kétségen felül állanak. Mostani helyzete is bizony
„nem könnyű és annak dacára, hogy épen ez a dandár már emberfölötti, mondhatom óriási áldozatokat hozott a rettenetes Doberdo-n,
„mégsem vagyok képes a jelenlegi általános helyzetem folytán
„mást tenni, minthogy a 6. hadosztály parancsnokságot utasítom,
„hogy a 29. magyar népfölkelő-ezredhez beosztandó erősbítések és e hó
„20-án besorolandó XVI. menetalakzatok felvétele után, mély
„tagozódás szükséges és mielőbb fölveendő, hogy így a dandár
„kötelékén belül jobb fölváltási lehetőség teremtessék. Az egész
„dandár fölváltására fölváltó csapat hiányában ezidőszerint nem is
„gondolhatok. (Op. 1.075/28. sz.)"
„A 17. hadosztálytól is érkezett egy tudósítás a 33. dandár,,parancsnokság részéről, mely ezen dandár csapatainak erőbeli
„állapotát és teljesítőképességét a kedvezőtlen időjárás, az állandó
„küzdelmek, állandó lövetésük az ellenséges nehéz tüzérség által
„és a sok nélkülözés miatt igen megcsökkentnek jelzi és sürgős
„fölváltásukat és pihentetésüket javasolja, ha az egész dandárt nem
„is lehetne, legalább is a 39-eseket. Ezen általam már napok óta

„ismert és sajnos, meg nem változtatható tények — melyeket én
„már oly gyakran jelentettem Boroevicnek — arra indítottak engem,
„hogy egy vezérkari tisztet (Craenenbroeck vezérkari századost),
„mint tudósítót kiküldjek a 39. ezredhez. Midőn ez — személyes
„vizsgálat és az ezredparancsnokkal való megbeszélés után — arról
„biztosított engem, hogy az ezrednek szelleme mindennek dacára
„nagyon jó és vitézeim a legvégsőkre is lelkesen vállalkoznak;
„nem tehetek máskép — tekintettel azon messzeható hord erőre,
„mellyel a most dúló nagy csata a háború további eseményeire
„bír, — minthogy az emberek és hadianyag kíméletét a nagy
„végcélunknak alárendeljem és csapataimtól a lehetőt — mely
„nélkül a csatát elvesztenénk — a végsőkig megköveteljem. Ezen
„kényszerhelyzet által megköveteltek szükségességét közöltem a
„17. hadosztályparancsnoksággal és felhatalmaztam arra, hogy bizon y o s körülmények között a Devetaki-n álló tartalékomat a m. kir.
,,29. / II. népfölkelő-zászlóaljat igénybevegye; különben a neki kiutalt
„csapatokkal feladatának megoldására feltétlenül ki kell jönnie,
„úgyhogy az olaszoknak az országgyűlésük megnyitása előtt
„kierőszakolandó sikerei feltétlenül meghiúsíttassanak és eddigi
„eredményeink ne tétessenek kérdésessé. (Op. 1.075/10. sz.)"
„Én a hadseregtől, mint erősbítést a 28. menet-, 98./I. és 37./II.
„zászlóaljakat kaptam. Az első kettőt holnapra délután 5 órára a
„6. hadosztályhoz Biglia-ra irányítottam, míg a csak később beérk e z ő 37./II. zászlóaljat a 17. hadosztályhoz akarom utalni.
„(Op. 1.075/10. sz.)'
A XV. hadtest területén, mivel a Krn hegységben a hófúvás
és a völgyekben tartós esőzés minden tevékenységet meggátolt,
csak mérsékelt tüzérségi harc volt.
A XVI. hadtestnél Flava területén az ellenség támadási
kísérleteit teljesen beszüntette és csapatait hátsó állásaiba visszavonta.
Görz hídfője előtt is csendesen viselkedett az ellenséges
gyalogság, tüzérsége azonban lőtte Oslavija és Podgora vidékét.
A tegnap veszendőbe ment Oslavija templommagaslatot a
37. Landwelir-ezred és a 69-es zászlóalj ellentámadással visszafoglalta. 10 olasz tisztet és 520 gyalogost fogtak el csapataink.
A III. hadtestnél csak tüzérségi harc volt.
Megállapíttatott, hogy hadtestem ellen harcol a 29., 22., 21.,
25., 31. olasz hadosztály és a Trapani-dandár (144. és 149. ezred),
mely seregtestek harcát a második vonalban álló 30., 28., 19. és 20.
hadosztály támogatja.

Csapataink helyzetét a Doberdo Karszt-''ennsíkon november
13-án a 33. számú melléklet tünteti föl.
ÖTÖDIK NAP.

November 14.
Míg az I., II. és Ill./b. védelmi szakaszban csak tüzérségi
harc volt, addig hadtestemnél az ellenség támadását makacsul
folytatta a Monte San Michele A 275-től északra a 6. hadosztály
jobb alszakasza, a -Ö- 111-nél a 17. hadosztály déli kiszögellő
állása és a Monte dei sei Busi A 118-on a 22. Landwehr-hadosztály balszakasza ellen.
„Zuhog az eső és nagy robajjal becsap a villám! Keggel
„5 óra. Azt hittem, hogy egy nehéz gránát esett ránk."
„Események reggel 7 óráig. A 6. hadosztály jobbszakaszán
„a mi lövegtüzünk által jól előkészített ellentámadás főkép a 7-es
„és 9-es vadászok parancsnokainak ügyes kezdeményező cselekvése
„által s ezen két súlyos veszteségeket szenvedett zászlóaljnak
„erélyes előnyomulása által, a tegnap este 9 órakor elvesztett
„állásainknak tökéletes visszaszerzésére vezetett. Itt egy hadnagyot
„és 42 legényt fogtunk el a 129. ós 130. ezredtől és az 54-es
„bersaglieriktői. A hadosztálytüzérség egynéhány tűzcsapást mért
„Peteano-ra, mely zsúí'olva volt ellenséges gyalogsággal. Az éjjel
„az ellenség a haláldombtól keletre levő állásunkat támadta meg,
„de gyalogsági tüzünkkel visszaveretett. További ellenséges közeledési kísérletek lövegtüzzel meghiúsíttattak. A középső szakaszon
„az ellenségnek kísérletei, hogy akadályainkat felrobbantsa, kézigránátokkal meghiúsíttattak. A balszakaszon egyes nehéz ágyú- ,
„lövések és csatározás."
„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon éjjel nyugalom volt, a
„balon időnként erősebb csatározás és egyes ágyúlövések. A 151.
„és 152. olasz ezredektől egy-egy foglyot hoztak be. Kihallgatott
„beszélgetésekből kitűnik, hogy a Pisa-dandárnak tervezett vállalkozása a mi lövegtüzünk miatt elmaradt és ma fog foly tattat ni."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál éjjel aránylagos nyugalom
„volt. Az ellenséges tüzérség az arcvonal mögötti területet és a
„közlekedési utakat tűz alatt tartotta. Egy kihallgatott olasz telefonbeszélgetés szerint egy olasz zászlóalj 8 tiszt és 476 ember
„veszteséget jelentett be. (Op. 1.076/1. sz.)"
„Felhőszakadásban kilovagolok hős ezredeimhez, a 46-osokhoz

„és 39-esekhez és a legnagyobb nyomorúságok dacára a legjobb
„hangulatban találom őket. Sokakat megkérdezek, hogy mi a kívánságuk. Többnyire az a felelet: ,Csak pár napi szabadság kellene,
„akkor megint friss erővel bírjuk!' Bámulom e hősöket és amennyire
„az állomány megengedi, mindegyiknek a kívánt és oly nagyon
„megérdemelt szabadságot megadom ; másokat pedig megnyugtatok;
„hogy majd ha amazok bevonulnak, akkor meg ők mehetnek haza."
„Események délután 2 óráig. A 6. hadosztálynak jobbszakaszán
„délelőtt 8 óra óta mérsékelt ellenséges lövegtüz a balfél ellen.
..Több ellenséges támadást a haláldombtól keletre tüzérségünk és
„gyalogságunk tüze visszakergetett. Az ellenségnek mozdulatai
„Peteano-tól keletre a hadosztály tüzérsége által hathatós tűz alá
„vétettek. Ezidőszerint a ,haláldomb'-tól nyugatra újból erős moz„gás az ellenségnél."
„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon mindenöblű lövegek
„időközönkénti tüzétől eltekintve, délelőtt aránylagos nyugalom volt.
„A balszakaszon sikerült az ellenségnek állásunkba három század
„szakaszán a -C- 111-től északra behatolni; a hadosztálytüzérség
„úgy ezen területet, mint a gyülekező ellenséget a <> 111-től
„nyugatra tűz alatt tartja. Az eset beálltakor a 25. Landsturm„ezredet fölváltó 43. ezred fogja az ellentámadást végrehajtani."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál 8 óra óta az arcvonal és a
„hátterep időközönkénti lövegtűz alatt állanak. Saját tüzérség a 17.
„hadosztály előtt gyülekező ellenségre tüzel. (Op. 1.076/14. sz.)"
„Este 7 óráig. Utólag jelentik: Kora reggel heves zivatareső,
„ennek leple alatt tüzérségi előkészítés nélkül a-Ö-111-től északra
„erős ellenséges osztagok meglepőleg három századunk szakaszába
„behatoltak a 25. Landsturm-ezrednél és a derekasan ellentálló,
„már napok óta pihenést nem lelő helyőrséget leteperve, kb. 300
„emberünket elfogták. Az embereknek vitézsége és akaratereje
„dacára, a természet jogait megkövetelve, a kevés megmaradt tiszt
„minden befolyása dacára, már nem lehet elkerülni azt, hogy
„a legénység reggelfelé, kimerültsége folytán elalszik. Amennyire
„emberileg meg is érthetők az ilyen kisebb meglepetések: mégis
„épen oly erélyesen meg kell követelnem a hely i balsikerek kiküszöbölését, illetőleg jóvátételét. Tüzérségem megakadályozta, hogy
„az ellenség további erősbítéseket hozzon előre és a betörési helyet
„erőteljes tűz alá vette. A 25. Landsturm-ezred maradványa'val

„és a, mint hadosztálytartalék, hátullevő 157. Landsturm-zászlóaljjal
„a betört ellenség előtt azonnal bezáratott az arcvonalban támadt
„rés és a 17. hadosztályparancsnokság, mint már mondtam, estére
„tűzte ki az ellentámadást. En még ennek támogatására, szabad
„tüzérségem és a szomszéd hadosztályok tüzérsége által minden
„előkészületet megtétettem. (Op. 1.076/12.)"
„Boroevictől egy távirat érkezik, melyben üdvkívánatait újból
,,ki'ejezi az én csapataimnak az utóbbi napokban tanúsított hősies
„magatartása folytán és főképen a 9. és 7. vadászzászlóaljnak a
„tegnap este végrehajtott ellentámadásnál tanúsított merész magatartásukért különös elismerését fejezi ki."
„Az ellenség délután a várt támadást a 6. hadosztály északi
„szakasza ellen nagy erőkkel végrehajtotta. A vitéz bosnyákok
„többszörös rohamot már visszavertek volt. Rövid, nagyon heves
„nehéz lövegtüz után azonban az ellenség támadásait a halottak
„mezején át mindig újból megismételte, míg délután 4 órakor
„sikerült neki, miután legnehezebb ütegeinek tüze akadályainkba,
„födözékeinkbe és helyőrségünkbe vagy 400 lépés széles rést lőtt,
„azon behatolnia. Az ellentámadás azonnal előkészíttetett. Az ellens é g , hogy a rést még jobban széjjel feszítse, attól északra délután
„6 óra 30 perckor különös hevességgel újra támadott. Súlyos
„veszteségei mellett a 2. bosnyák-ezred által visszaveretett. Ezen,
„már az esti szürkületbe eső pillanatot Müller tábornok, a 12.
„gyalogdandárnak parancsnoka ügyesen kihasználta és a 8. vadász.,zászlóalj maradványaival és egy fél magyar 17-es nép'ölkelő„ zászlóaljjal és a 2-es bosnyákok IV. zászlóaljának maradványaival
„ellentámadást hajtott végre, elkeseredett kézitusában az elvesztett
„állásokat teljes egészében visszaszerezte. Ezen a beállott sötétségben ember-ember ellen megvívott közelharcban a mindkét„oldali veszteségek súlyosak voltak. Az ellenség még ellentámadásokat kísérelt meg, melyek már lövegtüzünkben összeomlottak.
„Egy — este 7 órakor — a Monte San Michele nyugati kúpja,
a A 275 ellen végrehajtott ellenséges támadás véresen visszaveretett."
„Ugyancsak este 7 órakor több ellenséges zászlóalj Vermegl i a n o felől a Monte dei sei Busi A 118 irányában a 22.Lanwebr„ hadosztály balszárnya ellen tört elő, de a 26. Landwehr-ezredünk
„a szomszédos hadosztályok tüzérségének hathatós támogatása
„mellett könnyen visszaverte. (Op. 1.077 1. sz.)"

„Ezután csoportom északi szárnyán egyelőre nyugalom
„állott be. A 6. hadosztálynak többi része, a 17. hadosztályának állásai és a 22. Landwehr-hadosztálynak déli szárnya
„nagyon heves mindenöblü lövegek tüze alatt állott és, saj„nos, súlyos veszteségeket szenvedtek. Az ellenség állásainkat
„három század szélességben a -Q- 111-től északra még birtokában
„tartja. Kísérletei, hogy azt a vonalat átlépje s előtörjön, meg„hiúsíttattak. Az ellentámadás éjjel fog végrehajtatni. Ma kiadt a m tüzérségenmek az intézkedést a már régen előkészített elválasztásra vonatkozólag. A lassacskán részemre kiutalt tüzérséget
„hadosztály- és hadtesttüzérségre osztom t. i. széjjel. A csoportosulás a harchelyzet, tűzállások és az összekötőhálózat mértéke
„szerint fog bekövetkezni. A hadosztálytüzérségeknek főfeladatául
„az ellenséges támadások elhárításában való közreműködést, a lő.,távba eső ellenséges tüzérség lefogását, úgymint az összes alkalmi
„és pillanatnyi célok leküzdését, azután a tüz összpontosítását a
„betörési helyekre a szomszédhadosztályok kölcsönös támogatása
„mellett tűztem ki. A hadtesttüzérségnek — legtöbbnyire nehéz
„lövegek — kötelességévé teszem, az ellenséges nehéz ütegek lenküzdését, azaz legalább is lefogását és lőtávba eső célok leküzd é s é t továbbá ellenséges támadások elhárításában is közre kell
„működnie."
„Ma igen rosszul lehetett látni, ami a tüzérség tevékenységét
„nagyon megnehezítette. Cassegliano és San Pietro deli'Isonzo kö„zött, úgymint Versa és a Torrente Torre között élénk közlekedés
„és kiterjedt tábor Versa és Tapogliano között megállapítva. Az
„erős eső után heves liideg bóra és a magaslatok egész lentig
„hóval födve."
„Az északon és délen csatlakozó hadtestszakaszon — láth a t ó l a g a zuhogó eső miatt — nem voltak erősebb olasz támadások. Görz városát az ellenség továbbra is állandóan bombázza
„és igen súlyos károkat okoz benne. A mai nap az én oly nehéz
„próbára tett csapataim részére megint különösen veszteségteljes
„volt, pedig a 17. hadosztálynál az ellentámadás a -C- 111-től
„északra levő állásdarab visszaszerzésére még csak ezután fog
„végrehajttatni."
Az említett három zászlóaljból a 28. menet- és a 98./I. zászlóalj
délután 5 órakor Biglia-ra érkezett, melyeket azonnal a 6. had-

osztály parancsnokság rendelkezésére bocsátottam. (Op. 1.074/28.
sz.) A 37. II. zászlóalj csak holnap fog Devetaki-ra érkezni.
„A hadsereg által hozzám utalt három zászlóalj erőgyarapodást jelent ugyan és szükséges; de tekintettel a mindennapi
„igen nagy veszteségekre mégis csak nagyon csekélynek nevezhető
„és alig fogja csoportomnak súlyos helyzetét érezhetőleg javítani.
„Hej miért is nem cselekedtem júliusban a parancsot megszegve,
„saját meggyőződésem szerint és nem vittem állásaimat erőszakkal
„le a síkságra az Isonzo-hoz? . . . Megtiltatott és sajnos, engedelmes
„katona voltam! Bár ne lettem volna az."
Hadtestem ma halottakban, sebesültekben és eltűntekben
1.700 főt veszített. Legsúlyosabb veszteséget szenvedett a 7. és 9.
vadászzászlóalj, a 6. Landsturm-ezred (460 fő) és a 25. Landsturmezred (680 fő).
„Saját megfigyelésünk és a foglyoknak vallomásai megerődítik azt, hogy az olaszoknál állandóan tetemes erősbítések érkeznek, a mostani nagy csatának vége még beláthatatlan távolb a n lehet, még egy második hónapig is eltarthat. A véres
„veszteségekhez még csapataim fizikai teljesítőképességének a feltartóztathatatlanul tovább haladó csökkenése is társul, melyek
„egész nap a legnehezebb lövegtűzben törmelékké lőtt födözékek
„mögött küzdve, éjjel az akadályok és födözékek újraépítését sú„lyos testi munkával állandó életveszélyben végzik. Ez az éjjeli
„nyugalomnak már újra napok óta tartó tökéletes hiánya és a
„tisztálkodásnak teljes lehetetlensége, a testi túlerőltetés, a rendes
„élelmezésnek leküzdhetetlen nehézségei, — melynek felvitele min„den éjjel igen sok véres áldozatba kerül, — az állandóan tökéletesen átázott ruhákban való lét a hidegben, a számos bélmeg„betegedÓ6, egyáltalán a le nem írható embertelenül nyomorúságos
„tengődés a rothadó hullák között — esek olyan
tények,
„melyek
minden hősiesség
mellett
a legjobb
esapa„tokát rövidesen
fizikailag
lerontják
és a felelős
ve„zetít
a legsúlyosabb
aggodalommal
kell, bogy
elköltsék . . . Ezenfelül a napokban kaptam a hadseregparancs„nokságtól egy parancsot, melyben azon körülmények fontolgatása
„után, hogy a rendes kiegészítések megalakítása és ideszállítása
„olyan módon, mint eddig, még csak igen korlátolt ideig lehetséges és azután a pótlás már csak a felgyógyult sebesültekre és
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„betegekre fog szorítkozhatni; figyelmeztet, hogy ennélfogva min„den vezetőt az egészen különös felelősség és kötelesség terheli,
„hogy az arcvonalban levő csatárokkal a legszigorúbban takarékoskodjék azért, hogy a hadsereg a háborúnak még lehető hosszabb
„tartama esetére esetleg a folyó kiegészítések hiányában, harcképességében lényeges csökkenést ne szenvedjen, vagy végre még
„éleiképességét is elveszítse."
„Ha már egy évvel ezelőtt, mindjárt a háború kezdetén gondoltak volna erre és nem tűrték volna, hogy ott, hol egészen
„felesleges volt az embertömegeket a mészárszékre kergessék; ha
„a főparancsnokság maga nem erőszakolt volna könnyelműen óriási
„támadásokat már 1914-ben a még teljesen ép orosz óriás ellent
„midőn a balsiker és iszonyatos veszteségek előreláthatok voltak ;
„ha az elől, a helyszínen levő parancsnokokat meghallgatta volna
„és nem kényszerítette volna a lehetetlenre, vagy olyasmire, mint
„például a Karszt-fennsík szegélyének — minden óvás dacára —
„védelmi vonallá alakítására: akkor ma egészen máskép állanánk itt!
„Most azonban a vaskötelesség előtt állunk, hogy egy óriási túle r e j ű ellenségnek, ki hónapok óta szívósan döngeti támadással
„támadás után határainkat; a fennsíknak minden talpalattnyi részét
„megközelíthetetlenné tegyük egyrészt; másrészt a legelemibb kötelességnek is eleget tegyünk, hogy a drága emberi élettel a legszigorúbban takarékoskodva, azt a lehető legnagyobb kímélettel
„kezeljük. Két kérlelhetetlen kötelesség, mely diametrálisan egy„mással szemben áll lényegkülönbsége miatt; és maga már jellemzi
„és megvilágítja felelősségemnek lelketgyilkoló rettenetes súlyát."
„A 17. hadosztályparancsnokságtól jött értesítés szerint a
„Ó- 111-nél a 25. Landsturm-ezred állásába betört ellenség kiveré„sére a 43. ezred két zászlóalja az ellentámadást csak éjféltáján
„fogja végrehajtam, mivel az ezred előrevonása és csoportosítása
„a sötét éjben huzamosabb időbe fog kerülni."
„11 óra éjjel van. A csendes holdvilágos éjszakán minden
„ordítva zeng a dühöngő tusától és csak néha hallom a jeges bórát
„fajdalmában kísértetiesen följajdulva sóhajtani, ablakomnak támaszkodva fáradtan sír, mintha csak menhelyért könyörögne.
„Remegve csörömpölnek ablakaim a nehéz lövegek dübörgő tüzétől."
„Felöltözve ledőlök szegényes fekhelyemre, hogy a legközelebbi jelentésig egy kicsit pihenjek, egy órácska is jó lesz.

„Es a jó Isten oltalmazza az én szörnyen sokat szenvedő hőseimet
„odakinnt! . . . "
Tekintettel arra, hogy a 4. Isonzo-csata már negyedik napja
tombol, a hadseregfőparanesnokság Boroevichez kérdést intézett,
hogy az 5. hadsereg csapataival meddig képes állását megtartani,
ha az ellenség támadásának hevessége nem enyhül ?
Boroevic következőképen válaszolt:
Minden nélkülözhető tartalékot a hadseregparancsnokság
összekapart e's a Karszt-fennsíkon gyülekezteti, mert az ellenség
ma is igen hevesen és makacsul támadta a VII. hadtestet. Teljes
biztonsággal ma azt megjósolni, hogy a hadsereg hány napig lesz
képes állását megtartani — lehetetlen.
Az állás megtarthatásának lehetősége nemcsak az olasz túlerejének érvényesülésétől függ, hanem attól is, hogy az ellenség
az előző harcokban szerzett tapasztalatai alapján támadási technikában nap-nap után tökéletesbül és hogy csapataink erőállapota
meddig bírja a hadifáradalmakat elviselni ?
A hadsereg állományában október 18-ika óta körülbelül
<30.000 fő jutott fogyatékba, ebből magára a VII. hadtestre körülbelül 31.000 fő esik.
A hadseregparancsnokságnak már régen a legnagyobb gondot
az okoz, hogy mikép lehetne lehetővé tenni, hogy a döntő térben
küzdő hadosztályokat fölválthassa. Minden eddigi kombináció meddő
maradt, e kérdést megoldani nem lehetett. A megcsappant ütközetlétszámot sem lehet kiegészíteni, mert november 20-dika előtt a
XVI. menetalakulatok az ezredekbe b? nem sorolhatók.
A foglyok azt vallják, hogy az olaszok a harcot december
l-ig fogják folytatni. Az eddigi haditapasztalat alapján emberi
számítás szerint az állás tartható lesz, ha a hadseregparancsnokság
abba a helyzetbe kerül, hogy a III./a. 1 védelmi szakaszban küzdő
hadosztályokat fölválthatja. Ez megtörténhetik, ha a hadsereg egy
teljes értékű hadosztályt kap; természetesen az eddig itt meglevő
taitalékok is e célra lennének felhasználva.
Az I., lli./b. és IV. védelmi szakaszok helyzete goniiot nem
okoz ugyan, de innen már több csapat nem vonható ki. A II. védelmi szakasz ki fog tartani. Csupán a Ill./a. védelmi szakaszt kell
megtámasztani. A hadsereg mint eddig, most is bizodalommal tekint
az események elé, különösen akkor, ha több tüzérségi lőszert kap.
E jelentésre a hadseregfőparancsnokság értesítette Boroevicet,
hogy az 5. hadsereg megerősítésére a 9. hadosztály november
19-étől kezdve a hadszíntérre fokozatosan beérkezik, melyet
november 25. és 26-án a 9. dandár fog követni.
Boroevic intézkedett, hogy 9. hadosztály Nabresina-ra és
< VII. hadtest.

Opcina-ra irányíttassék. Szándéka volt a hadosztályt egyelőre
Gorjanskonál mint hadseregtartalékot gyülekeztetni.
A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság (Jenő főherceg)
is segítségére sietett Boroeviének. Tudatta, hogy Rohr seregi'soportjából a 27. ezred IV. és V. zászlóalját útba indította a
Karszt - fennsíkra.
A hadseregparancsnokság elrendelte, hogy e két zászlóalj
Ovcja Draga vasúti állomáson kirakodjék és november 14-én
Cernizza-ra, 15-én Biglia-ra meneteljen, ott hadseregtartalékként
rendelkezésre álljon.
Mai napon a XVI. hadtest parancsnoka jelentést tett Görz
város bombázásáról. A jelentés szerint az olasz tüzérség Görz-öt
október 18-dika óta bombázza, napota körülbelül 100 nehéz srapnell
zúdul a városra, különösen annak déli részére. A bombázás naponta
reggel kezdődik és délután 3—4 órakor éri el legnagyobb hevességét. Hivatalos adatok alapján a bombázás következtében idáig
58 polgári lakos meghalt és 50 megsebesült és körülbelül 300 épület
rombadőlt.
Olasz repülők is gyakran vetnek bombákat a városra, melyek
azonban nem sok kárt okoznak.
A hadtest parancsnoka azt véli, hogy az olaszok azért bombázzák Görz-öt, mert a mi repülőink Verona és Brescia városokra
dobtak bombákat, ezért a délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság
ismételten elrendelte, hogy repülőink csakis katonailag fontos pontokat támadjanak meg, városoknak minden tervnélküli bombázása
szűnjön meg.
Megállapíttatott, hogy a VII. hadtestet ma kipihent és hadiállományra kiegészített olasz dandárok támadták. Foglyok azt vallották, hogy az 5. hadosztály Palermo dandára a tiroli frontról
útban van az Isonzo-ra. Később ez igaznak bizonyult, mert 5 nap
múlva november 19-én e dandár Monte San -Michele előtt tényleg
felbukkant.1
HATODIK NAP.

Xouember 15.
„Sűrű csendes záporeső, sűrű köd és jeges lehelet száll alá
„a hófödte magaslatokról. Komor egy téli nap. Hideg és holt a
„sötétszürke Karszt, mely máskor a napfényben oly vakítóan világos
„szokott lenni. Puskaropogást hallok s a kézigránátok reccsenését
„s a mellett oly kínosan, nehezen szürkül a reggel s a sápadt világban
„minden olyan sivár, mint az én lelkem. Hej, de szeretnék ma,
„esküvőnk napján messze-messze lenni e gyászhelytől, lelkem pok1
Lásd : Le Beau altábornagy hadseregvezérkari főnöknek, az 5. hadsereg naplója alapján készült feljegyzéseit. (1915 november 14. V. kötet.)

„Iától, otthon, szeretett feleségemnél!... E h . . . , távozzatok ti
„komor gondolatok, és te édes honvágy, mely a Doberdo poklában
„egy aranyos sugár vagy. Hiszen egész lényemet a véres Karsztnak
„kell szentelnem."
„A tegnapi heves küzdelmek után az éjjel aránylag elég
„csendes volt. Tűzcsapások és állandó mérsékelt lövegtűz állásaink
„és közlekedési utaink ellen megnehezítették a födözékek javítását,
„de főkép minden néven nevezendő utánszállítást és élelmezést.
„A legszükségesebbet is alig lehetett fölvinni."
„Az ellentámadás a 17. hadosztálynál súrlódások és a csapatoknak túlerőltetettsége, kimerültsége folytán hajnalhasadtáig elhúzódott és midőn reggel 5 órakor megindíttatott, nem vezetett
„eredményre, az ellenség éjjel ott sok géppuskát hozott állásba
„és a 43. ezrednek két támadó zászlóalját pusztító tűzzel fogadta.
„Súlyos veszteségekkel fekve maradt az ezred és a rettenetesen
„elővett 25. Landsturm-ezred maradványaival — melyből a betöréskor nem csekély részt elfogtak az olaszok — és a 157. Land„sturm-zászlóaljjal 100 — 200 lépésre az eredeti állás mögötti vonalat
„megszállotta. Tekintettel arra, hogy pihent csapatok teljesen hiányzanak, kénytelen vagyok — mindannak dacára, hogy Cadorna
„óriási győzelemmé lógja ezt fölfújni —, nehéz szívvel az elveszt e t t darabnak visszafoglalásától egyelőre elállani. Az Isonzo-szakasz„nak közepén a 6. hadosztálynál az ellenség reggel meglepőleg
„újból behatolt állásainkba. Egy 6 századdal végrehajtott ellentámadással az én hős székesfehérvári 17-es népfölkelőim déle l ő t t 10 órakor megint kidobták őt. A legnehezebb öblű lövegek
„borzasztó kereszttüze a még életben maradt hős védőket egy órai
„kitartás után az állásnak újbóli elhagyására kényszerítette, mire
„az ellenség összpontosított tüze által kisöpört állásainkat, körülbelül 600 lépés szélességben megint csak megszállotta, és maga
„után vont erős tartalékokkal azon túl is előnyomulni törekedett.
„A betörés által nem érintett szívósan kitartó csapatok — a 2-ős
„bosnyákok és a 8-as vadászok részei — segítségével, kik a betört
„ellenséget azonnal oldaltűz alá vették és hála a mi tüzérségünk
„nagyszerű hatásának a m. kir. 17. népfölkelő-ezred II. zászlóaljának
„megmaradt fele egy soha nem látott hősiességgel és óriási lendü„lettel végrehajtott ellentámadással az egész elvesztett állást dél„után 1 órakor újra elfoglalta. Az ott levő ellenséges osztagokat

„pedig kézitusában legnagyobbrészt felkoncolták. De az ellenséges
„tüzérség azonnal újra megindította nehéz és szörnyű keresztt ü z é t . Hogy hős csapataink a végpusztulástól megkíméltessenek,
„az állásban az én parancsomra csak megfigyelők hagyattak és
„a helyőrség hátul fedve rohamra készen tarttatott."
„Az északi szakaszon ezalatt ellenséges osztagok 20 lépésig
„állásainkhoz dolgozták magukat, ezeknek egy hirtelen támadása
„az ő nagy veszteségeik mellett visszaveretett. A Monte San
„Michele előtt több helyen gyülekező nagyobb ellenséges erőket
„tüzérségünk még eddig le tudta fogni. Állásaink ellen San
„Martino-tól nyugatra és a 17. hadosztálynak a betörési helytől
„északra levő része ellen az ellenség már korán reggel megkezdte
„a mindennapi borzasztó pergőtüzet, egyelőre a nélkül, hogy ott
„támadásra indult volna."
„A 17. hadosztálynak vezérkari főnöke délelőtt a hadtestparancsnokságnál megjelent és személyesen előadta a betörési
„hely (-0- 111-től északra) körüli rendkívül nehéz viszonyokat,
„hol az ellenség magát nagy erőkkel befészkelte és számos géphegyvert helyezett el. A betört ellenség előtt közvetlen közelben
„egy a terepen előnyösebben fekvő vonalon arcvonalunk megint
„szilárdan össze van kapcsolva, úgyhogy az ellenséges osztagoknak
„további előnyomulása vagy terjeszkedése megbízhatóan megakadályozható. Ott álló csapataim máris rendkívül súlyos veszteségeket szenvedtek és már oly módfelett ki vannak merülve, hogy
„egy ellentámadás csakis további kipihent erők latba vetése által
„ígérhet eredményt; továbbá megtudtam tőle, hogy a betörési
„helytől délre álló 6. Landsturm-ezrednél is az ellenség délelőtt
„erős tüzérségi előkészítés után a teljesen összelőtt födözékekbe
„behatolt és elkeseredett kézitusa után a derék Egerlandiak által
„újra visszaveretett. A 6. Landsturm-gyalogezrednek veszteségei
„igen nagyok, több századnál a 60Vo-ot is meghaladják. A rendelkezésre álló kipihent erők liíjján kénytelen vagyok — mint már
„mondottam — nehéz szívvel, hogy további megokolatlan vérontást
„elkerüljek, az ellentámadás megismétléséről lemondani. Erről a
„ 17. badosztályparancsnoksa'got értesítem és a legbehatóbb vizsg á l a t o t követelem a 25. Landsturm-ezrednél történtek ügyében
„és erélyes intézkedéseket az új vonal állandó megtartása érdekében."
„Azonnal kilovagoltam

a

17.

hadosztályparancsnoksághoz,

„ahol egy dandárparancsnokot is találtam és elrendeltem, hogy az
„állásnak kiszögellő részei mögé mindenütt a tartalékok által feltételi, azaz reteszállásokat kell építtetni, hogy azt egy betörésnél
„ne kelljen az ellenséges tűzben megtenni. De nyomatékosan hangsúlyoztam, hogy ez kizárólag csak a kényszeresetekre készíttetik
„elő és én az első állásnak hiánytalan megtartását, illetőleg visszaszerzését okvetlenül megkövetelem. Az állásnak önkéntes feladását
„én semmi szín alatt sem fogom megengedni. A 6. Landsturm-ezred
„fölváltása céljából elrendelem, hogy a 24. — budapesti — vadász„zászlóalj és az újonnan beérkező 37./II-es zászlóalj fogják fölváltani és a 106. Landsturm-hadosztályparancsnokságnak megparancsolom, hogy a 25. Landsturm-ezred maradványait a leggyorsabban egészítsék ki az erre ide diszponált erősbítésekkel és
„a 6. Landsturm-ezred fölváltása után törekedjék azt lehetőleg
„hamar harcképessé tenni."
A 17. hadosztály vezérkari főnökének fent említett szóbeli
jelentése alapján a 25. Landsturm-ezrednél történt sajnálatos események kivizsgálására 'Op. 1.077/15. szánni rendeletet adtam ki
a 17. közös- és a 106. Landsturm-hadosztálynak.
„ Az elvesztett állásrész visszafoglalására megindított ellentámadás folytatásától eltekintek, mindent el kell követni azonban,
az új állás mielőbbi védhető állapotba hozatalára, hogy abban
szívósan kitarthassunk.
A 6. Landsturm-ezred fölváltása előtt a 37. II. és a 24.
vadászzászlóalj a helyzetről behatóan tájékoztatandó.
A lezajlott események azon véleményt keltették bennem,
hogy az állásrész elvesztését nem jelentették nekem azonnal, és
hogy mulasztás történt! Ha válságos esetben a helyzet át nem
tekinthető, a harccsoport-parancsnokoknak kötelességük a helyszínen személyesen beavatkozni egyrészt, hogy világosan lássanak,
másrészt, hogy a harchelyzet helyreállítására intézkedhessenek.
A 17. hadosztály parancsnoksága vizsgálja ki az eseményeket
és állapítsa meg, mily veszteség érte a 25. Landsturm-ezredet, hány
ember esett el, sebesült meg és került fogságba és hogy mennyi
hadianyag (gépfegyver, aknavető stb.) ment veszendőbe.
A jelentés alapján a mulasztással terheltek ellen a szükséges
lépéseket meg fogom tenni.
A 106. Landsturm-hadosztályparancsnokság minden eszközzel
arra T törekedjék, hogy a rendelkezésére bocsátott pótlások által a
25. Landsturm-ezredet mielőbb talpra állítsa és a fölváltásra kerülő
0. Landsturm-ezred is elérje megint harckészültségét.
József főherceg: A világháború. II.
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Amint a 37./II. és a 24. vadászzászlóalj a 17. hadosztály
kötelékébe lép, a 157. Landsturm-zászlóaljat az arcvonalból vonja
ki, mely fölött a rendelkezést a hadtestparancsnokság magának
tartja fenn."
A 37./II. zászlóaljat, mely tegnap Vogersko-ra érkezett, Biglia-n át Marcottini-re irányítottam. (Op. 1.077/12. sz.)
„A 22. Landwehr-hadosztálynál reggel óta a két szárny„ zászlóalj és tartalékok körlete erősebb lövegtüz alatt állanak.
„Ellenséges mozdulatokon kívül az arcvonal előtt, melyeket a hadosztály tüzérség lefogott, itt délelőtt nem volt ellenséges vállalkozás. Délután az ellenség tüzérségének heves működése dacára
„és számos eltolás és gyülekezés dacára, nem kezdett nagyobb
„vállalkozásba csoportom arcvonala ellen. Úgy látszik erőinek új
„csoportosítása és újonnan megérkezett erősbítések elhelyezése foglalkoztatja pillanatnyilag őt. A San Martino-tól nyugatra eső arcvonal szakasz ellen igen heves pergőtüz után délután 5 óra 30
„perckor a 6. hadosztálynál egy erős támadás indult meg, mely
„azonban löveg- és gyalogsági tüzemben összeomlott. A visszaözönlő
„olasz osztagok erős veszteségeket szenvedtek. A Monte SanMichele-n
„és különösen annak északi lejtője ellen a Monte Fortin-on álló
„nehéz olasz ütegek, szintúgy a Valisella környékén levők délután
„is egészen szokatlan hevességgel tüzeltek. Estefelé Peteano-tól
„keletre levő ellenséges osztagok az Isonzo-szakasz közepét a 6.
„hadosztálynál meglepetésszerűen megtámadták és megint betörtek,
„aminek részben a 98./I. cseh-zászlóalj 35 emberének, egy őrmester
„vezetése alatt történt átszökése az oka. Egy azonnal megindult
„ellentámadással az ellenség legnagyobb része kidobatott, egy 100
„lépés széles arcvonalszakaszért — ahol az ellenség gyorsan egy
„homokzsákvonalat csinált — a harc most késő éjjelen is még tart."
„A 7. hadsereghez leadandó 32. tábori ágyúsezred helyébe
„megengedte az 5. hadseregparancsnokság, hogy a pihenő 20.
„honvédhadosztály tüzérségét állítsam be arcvonalamba. (Op.
„1.077/13. sz.)"
„Azt meg kell hagynom, hogy az olaszok hallatlan következetességgel és kitartással támadnak és Cadorna büszke lehet
„csapataira. Az én arcvonalamon a hullák hekatombái hevernek,
„olaszok és az enyémek, kik örökre megkötötték a hősök baráts á g á t és békéjét."
„A hadsereg most már bőségesen szállít nekem lőszert és

„hála Istennek, én is tudok pergőtüzet csinálni. Meg fogom most az
„olaszoknak mutatni, hogy hogyan esik egy olyanfajta vad pergőtüz."
A XV. hadtestnél ma csakis tüzérségi harc volt.
A XVI. hadtestnél délután az olasz tüzérség és nehéz aknavetők hevesen tüzeltek az Oslavija és Podgora alszakaszunkra,
ezután 4 órakor több zászlóalj a -Q- 184 kúpot megtámadta, 5.
hegyidandárunk, támogatva ágyúink oldaltüze által — az olasz
támadást simán visszaverte.
A III. hadtestnél csak tüzérségi tűz volt, mely különösen a
hadtest tengerparti állása ellen irányult.
A kölcsönös harctéri helyzetet az Isonzo-arcvonalon november
15-én a 34. számú mellék'et tünteti föl.
HETEDIK NAP.

November 16.
„Hideg van, minden jéggel és hóval borítva, heves hóvihar
„dühöng és éjfél óta nem hallok lövést. Csend volna odakint? . . .
„vagy csak a vadan üvöltő orkán kapja el a hangot? . .
„Korán reggel Segeti-re lovagolok s onnét a Vallone-ba, hol
„az odarendelt 46-os altiszt vár. Lovamat egy ütegnél hagytam
„Vizintini mellett és kísérőmmel egyenest San Martino-ra mentem.
„A teljesen rommá lőtt templomnál a A 197-en áll a 46-osok
„haldokló szederfája, mely nem messze az állás mögött van és
„ellentámadásoknál irányul használtatik, számos olasz és saját golyó
„ütötte már át, számos gránátszilánk hasította fel szegény haldokló
„fát. Valami különös ragaszkodás fűz engem a mind silányodó
„jószághoz, hiszen sorsa egy a mienkkel, mert ott áll haldokolva
„haldokló szegedi hőseim között, sebeit hőseim vére sem tudja
„beheggeszteni. Oly fájós érzés fog el, valahányszor e rozoga fát
„látom, mely e sivár romhalmaz és kőtörmelékek között hullatá el
„nemrég, tán utolsó leveleit és melynek láttára olyan fagyos érzés
„szállja meg szívemet e reszkető kérdéssel: ,Tán a mi sorsunk
„jelképe vagy te szegény fácska ?' Az Isten óvjon meg ettől!
„ . . . (E fa ma a szegedi múzeumban van, hova nagy ünnepséggel
„vitték el 46-osaim.) Odamegyek a fához, de oly sűrűn hordja a
„szélvész a havat, hogy nem lehet semmit sem látni. Lemegyünk
„San Martino rommá lőtt házai mentén. Óvatosan, mert az ellenséges nehéz tüzérség mérsékelten bár, de lövi. Szabó azt ajánlja,
„hogy védettebb úton menjünk. Igaza van! Csak meg kell várnunk
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„a pillanatot, midőn a következő gránát becsap — minden 2 percbén
„jön egy — bogy azután futva kerüljük meg a szabad kanyarul a t o t . Jön is már süvöltve a gránát, akár csak a vízben úszna,
„olyan hangot ád. Én egy bedőlt ház falának támaszkodva vártam.
„Szabó az utcácska közepén szabadon. Iszonyatos reccsenéssel rob„banik a nehéz gránát és Szabó összerogyik, míg a gránátrepeszek
„nyávogva és szurrogva repülnek el mellettem. En magam valamit
„orromra kaptam, ami a könnyeket szöktette — éles fájdalom által
„szemeimbe; orromat egyszerre elöntötte a vér. Ugyan mit? az
„egész csakis egy apró kis horzslövés, semmi más. A mozdulatlanul
„fekvő Szabóhoz ugrottam, kinek fejéről ömlött a vér. Midőn sebét
„keresve vizsgáltam, ő magához jött. Könnyű horzslövése van a
„fején. Ekkor, mint az álomból ébredt, feltápászkodva, siránkozó
„hangon mondja: ,Jézus Mária, az én fenséges uram is megsebesült!' Kis kerek zsebtükrét — melyet minden magyar katona
„zsebében hord — előkeresgélte és elém tartotta. Arcom véres,
„a seb egy kicsi vágás orrom búbján, egy éles szilánk ért kissé.
„Az egész említést sem érdemel. Hóval lemostam arcomat s így
„alig látható kis var maradt. Szabót lemenet egy segélyhelyre küldöttem, hogy bekötözzék sebét".
„Jelentések. Lassú csatározáson és időközönkénti lövegtüzön
„kívül, mely utóbbi néha elég erős volt, az éjjel az egész arcVonalon aránylag csendes volt. A helyőrség azonban éjjeli nyugal„mat nem lelhetett, mert a teljesen elpusztított födözékeket és
„akadályokat nehéz éjjeli munkában kellett javítani. Az Isonzo„szakaszon a 6. hadosztálynál éjjel és reggel háromszor is meg„kíséreltetett az ellenséget állásainkból teljesen kidobni. Változó
„szerencséjü küzdelem után az ellenség mindig újra be tudta magát
„fészkelni és még reggel is állásunk egy kis darabkáját a -Ó- 197-nél
„vagy 100 lépés kiterjedésben birtokában tartja. (Op. 1.078/1. sz.)
„A támadás nappali folytatása Schönburg altábornagy szerint nem
„lehetséges, mert egy esetleg igen nagy áldozatok árán kivívott
„eredményt az azonnal bekövetkező mindent megsemmisítő ellenséges lövegtüz meghiúsítana. A betörési hely csapataink által a
„legközelebbi távolban körül van zárolva és a kapcsolat minden
„oldalon helyre van állítva. (Op. 1.078 21. sz.)"
„A hadseregparancsnokság által elrendelt és a XVI. hadtestparancsnoksággal egyetértésben ma délelőttre előkészített koncén-

„trikus .tűzcsapás, jobbanmondva rajtaütés, melyet mindazon ütegek,
„melyek a kérdéses pontot Peteano-tól keletre elérik és ,tekintet
„nélkül a lőszermennyiségre' hajtanak végre; ma a rossz látköri
„viszonyok által okozott megfigyelési nehézségek miatt nem volt
„lehetséges, már azért sem, mert Peteano-tól keletre nem volt megfelelő ellenséges cél. Az ellenséges tüzérségnek tevékenysége
„látszólag a förgeteges idő miatt szintén a mult csatanapokhoz
„képest csekély volt. Csakis az arcvonalnak egyes helyein fokozódott
„nagyobb hevességre. így San Martino-tól északra az állások nehéz
„lövegtüz által legnagyobbrészt megint elpusztíttattak. Az ellenség
„az arcvonalnak ezen részén nagyon sok légiaknákat is lőtt . . ."
„A 17. hadosztálynál nagyon kellemetlen aknavetőtevékenység
„volt. Az Isonzo-arcvonal többi részén is a nagy hóvihar miatt nem
„voltak nagyobb küzdelmek. Csapatainknak állapota, erkölcsi vonathozásban minden dicséreten felül áll. Bizakodó. Fizikailag igen
„kevés arcvonalrészek kivételével, melyek a napok óta szakadatlanul
„tartó tüzérségi tűztől meg voltak némileg kímélve és így nem
„szenvedtek, általában véve mindenütt nagyon nyomorúságos;
„amihez a rettenetes idő is hozzájárul. A küzdelmi vonalban levő
„csapatokat, hogy végleg meg ne törjenek, legalább is minden 5.
„napon föl kellene váltani. Tegnap 1.000 embernél több veszteségem
„volt. 3 olasz tisztet és 76 legényt fogtunk el."
„Ma a 3. Landwehr-gyalogezrednél dekoráltam. Schön táborn o k meghatottságtól könnyes szemekkel köszöni meg, hogy visszavonulási kéréseinek oly erélyesen ellentállottam."
„A 98./I. zászlóaljnál megint egy csomó áruló cseh szökött
„át az ellenséghez. Elrendelem, hogy fegyveres erőszakkal is meg
„kell ezt akadályozni. Ha kell, lövessenek beléjük . . . "
„Este óriási hóvihar."
Ügy látszik az olaszok a heves támadási iramban, amellyel
hadtestemnek nekimentek, kifulladtak.
Gyalogsági küzdelem védelmi szakaszomban ma nem volt.
Különben az egész Isonzo-arevonalon ma meglehetős csend volt.
Az I. szakaszban (XV. hadtestnél) csak Mrzli vrh A 1360
hegységben és a tolmeini hídfőben a Sveti Mária
453 templommagaslaton levő állásainkat lőtte az ellenséges tüzérség.
A II. szakaszban (XVI. hadtestnél) az ellenséges tüzérség
a Piumica völgyet, Oslavija-t és a-C-184-es kúpot lőtte mérsékelten;
Podgora nehéz aknavetőtűz alatt állott.

A IIL/b. szakaszban (III. hadtestnél) csak gyenge tüzérségi
tűz volt.
Az 5. hadseregnél november 1-től november 15-ig a következő
fogyaték állott be:
A XV. hadtestnél 1.215
a XVI.
„
5.864
a VII.
„
11.176
a
III.
„
764
összesen: 19.019

fő veszteség, 1.307 beteg,
„
„
1.386
„
„
„
1.801
„
„
„
1.021
„
fő veszteség, 5.515 beteg.

NYOLCADIK NAP.

November 17.
„4 fok hideg, minden fehér és tejes az ég. Az éjjel mérsékelt
„csatározás közepette mult el, csakis a 17. hadosztálynál zavarta
„az ellenség nehéz aknavetőtűzzel a mi erődítési munkálatainkat a
„ Ó 111 vidékén. (Op. 1.079/1. sz.) A 39. ezredet a 46. váltotta
„föl. A balszakaszon a 6. Landsturm-ezredet a 37./II. zászlóalj.
„Pollak ezredes átvette a szakasz parancsnokságát."
„Délután 2 óráig. Az egész vonalon mindenöblü ellenséges
„ütegek tüze.
„Este 7 óráig a 6. hadosztálynál a jobb- és balszakasz mérsékelt, a középső időközönként élénk ellenséges lövegtűz alatt.
„ A hadosztálytüzérség a Peteano-tól délre gyülekező ellenségre tüzelt.
„Eredeti állásunk a haláldombtól keletre, melyet 50 olasz tart még
„megszállva, eredetileg is csak egy kis orron előretolt homokzsákok„ból készült födözékből állott 30 csatár részére. Előszögellő helyzeténél fogva, ez a kis fészek mindig a leghevesebb ellenséges
„lövegtűznek volt kitéve és az összes alparancsnokok egybehangzó
„jelentése szerint nem is lehet azt állandóan kivédeni. Ezen oknál
„fogva a hadosztályparancsnokság egy további támadás végrehajtásától eltekint annál is inkább, minthogy a mostani állás —
„mely 40 lépésre az eredeti vonal mögött húzódik —, már sokkal
„jobban van kiépítve és épen olyan védelemképes, mint az előbbi.
„Ezen vonalból az ellenség bajosan fog kitörhetni, mert gépfegyvereink kitűnően oldalozzák az egész előnyomulási terepet. (Op.
„1.079/15., 30. sz.)"
„A 17. hadosztálynál nehéz ellenséges lövegtűz. A 39./IV.
„zászlóalj fölválttatik és Segeti-re megy. Ma nincsen gyalogsági
„küzdelem."

„Az eddig Temnica vidékén, mint hadseregtartalék, állott 206.
„Landsturm-dandár, mely a 30., 42., 152. és 157. Landsturm„ zászlóaljakból állott és melyek létszáma 712, 415, 430 és 576
„— tehát összesen 2.133 fő — ma a hadseregparancsnokság
„részéről teljesen átadatott nekem. (Op. 1.079/3. sz.) Ennek alapján
„elrendeltem, hogy az amúgyis a 17. hadosztálynál átmenetileg már
„beosztott 157. Landsturm-zászlóalj a 39./1V. zászlóaljat váltsa föl,
„hogy az egész 39. ezredet a menetalakzatok besorolása céljából
„végre egyesíteni lehessen a Segeti-i táborban. (Op. 1.079/21. 22. sz.)
„Az újonnan kiutalt Landsturm-zászlóaljnak alkalmazását akként gondolom, hogy kettő a 106. Landsturm-hadosztálynak és kettő a 22.
„Landwehr-hadosztálynak rendeltessék alá és a XVI. menetalakzatok
„besorolása után a 106. Landsturm-hadosztálynak megint egy külön
„védelmi szakaszt utalnék ki, mely a 22. Landwehr-hadosztály
„északi zászlóaljából és a 17. hadosztály déli szakaszából állana.
„A 2. Landsturm-zászlóalj alárendeltetése által a 22. Landwehr„hadosztálynak is lehetővé volna téve a ráeső kis arcvonalrészt a
„kiutalt csapatokkal rendesen ellátni. A 17. hadosztálynak az északi
„hadosztálytól (6.) kellene egy zászlóaljszakaszt átvennie. Erőimnek
„továbbá tervezett csoportosítása a 4 hadosztállyal egymás mellett
„azon előnnyel bírna, hogy kitűnő mély tagozódás volna lehetséges
„és ezáltal a kötelékek oly fatális folytonos összekavarása elkerülh e t ő volna. Azért, hogy az esetleg magasabb helyen tervezett —
„esetleg a legközelebbi időre szándékolt új erőcsoportosításnak elibe
„ne vágjak, ma bejelentettem a hadseregparancsnokságnak ezen
„szándékomat ós Boroevié beleegyezését kértem. (Op. 1.079/3. sz.)"
„A 17. hadosztálynak egy ma hozzám érkezett jelentéséből
„látom, hogy a hadosztály október 15-től november 15-ig 245 tisztet
„és 11.422 embert vesztett és a menetalakzatok besorolása után is
„csak 7.500 főnyi állománnyal fog bírni. (Op. 1.079/37. sz.) Tehát
„ezen hadosztály egy hónap alatt egy egész hadilétszámú hadosztály
„létszámát vesztette el sebesültekben és halottakban."
„Egy, a hadseregparancsnokkal alkalmilag folytatott beszélgetésem alapján tudom, hogy szándékolva van a 17. hadosztályt
„is kivonni és pihentetni. Erre bizony a legsürgősebb szüksége van."
Az I. szakaszban mérsékelt lövegtüz volt, különben teljes a
csend. A II-ban a 18. hadosztályunkat az ellenséges tüzérség gyengén,
a görzi hídfőt Oslavija-nál és Podgora-nál igen hevesen bombázta.

A legnehezebb ellenséges lövegek működtek itt, melyeknek tüzét
repülök irányították.
Az állások nagyon megrongálódtak, különösen Oslavija-nál.
Délután Görz városa is kapott nehéz bombákat. Gyalogsági támadás
nem volt. A III. ^b. szakaszban csend volt.
KILENCEDIK NAP.

November 18.
Két napi (november 16., 17.) pihenés után az olasz 3. hadsereg
folytatta a 4. Isonzo-csatát, melynek célja Görz elfoglalása volt.
Mivel a görzi hídfőre intézett számtalan arctámadás sikertelenül
vérbe fulladt, az olasz 3. hadsereg célját úgy akarta kierőszakolni,
hogy a Görz-öt, a görzi medencét és a Wippach-völgy ét uraló
Monte San Michele-t elfoglalja, így Görz kardcsapás nélkül elesik,
mert e magaslatról az olasz tüzérség a görzi hídfőállást hátba lőve,
azt tarthatatlanná teszi.
A számtalan arctámadás a Monte San Michele-n mind
véresen visszaveretett hősiesen kitartó csapataink által. Az olaszok
belátták, hogy így hiába erőlködnek, ezért a Monte San Michele
hős védőit kétoldali átkarolással, állásaikból kiemelve, akarták megtörni. Ennélfogva a Monte San Michele állásunk északi szárnyát az
olasz 29. hadosztály Peteano felől, déli szárnyát a 21. és 25. hadosztály -C- 197, San Martino és Polazzo felől a-Ó- 111 irányában
szorongatta ma erőszakos támadásaival.
Az olaszok főtámadása hadtestem ellen irányult, mely a Monte
San Michele magaslatot megtartva, volt hivatva Görz-öt megvédeni.
A XV. hadtestnél és III. hadtestnél csak tüzérségi harc. A doberdói
fennsíkra intézett főtámadással szoros kapcsolatban az olaszok a
szomszédos XVI. hadtestet fölényes tüzérségükkel lefogták. Kora
reggel mindenöblü lövegekkel annak északi szárnyára hevesen
tüzeltek. Az 1. liegyidandárunkat Zagora alszakaszban több olasz
zászlóalj megtámadta, de délután 5 óráig sikerült azokat visszaverni.
A 18. hadosztályunk többi részét az ellenség csak lekötötte. A görzi
hídfőt hajnali 5 óra 15 perc óta rendkívül hevesen bombázta az
ellenséges tüzérség; délben szünet volt, délután két és fél órán át folyt
tovább a bombázás. Maga Görz városa 3.000 bombát kapott. Különösen a nehéz tüzérség lőtt, közte 30'5 cm-es mozsarak is. Az 58.
hadosztályparancsnokság épülete s a vöröskeresztkórház több találatot
kapott, a vízvezeték is megrongáltatott.
A város a bombázás következtében több helyen kigyulladt,
az oltást nagyon megnehezítette a vízvezeték megsérülése. Az ellenséges tüzérség tüzét különösen Monte Sabotino A 609-re, Oslavija-ra
(60. gyalogdandár) és A 240—C> 184 Podgora-ra (5. hegyidandár)
összpontosította. Nagyobb ellenséges gyalogsági támadás a XVI. hadtestnél sem volt.

„Minthogy ma rendkívül láto's idő van, amint világosodott,
„kimentem megfigyelőállásomra, ahonnét a Monte San Michele
„északi lejtőjét kivéve, állásaimat tökéletesen áttekinthetem és először
„is saját benyomásaimat akarom leírni és azután az eseményeket a
„jelentésekből összeállítani és megvilágítani."
„Virradattal úgyszólván egész arcvonalamon az összes öblű
„ellenséges ütegek tüze megkezdődött és nemsokára a legborzasztóbb
„fokra hágott, délben mindent sűrű füstfelleg borít és a legnehezebb
„gránátok őrült verése pusztít. Nemsokára pedig a dühös gyalogsági
„harc — jobbanmondva a tömegek féktelen mészárlása kezdődött
„meg, mely a legbrutálisabb elkeseredéssel tombol. Miután a sűrű
„füst miatt úgysem látok semmit, hamarost nyergeltetek és előre„lovagolok — intézkedni való ezidőszerint nincsen semmi. A Yallone-ba
„lovagolva erős ellenséges tűzbe kerültem és nem mehettem az úton
„tovább, le kellett szállnom ós gyalogosan Mici lovamat vezetve,
„mentem tovább, ez minden gránátnál füleit hátra tette és fejét rázta,
„mintha haragudna az olaszokra. Meglátogattam egy pillanatra dicső
„39-eseimet, kik viharos lelkesedéssel fogadtak, ezután a 17. hadosztály megfigyelőállására mentem, ahol Gelb altábornagy hadosztályának föl váltását kérte, mely itt teljesen elvérzik. Hej, ha az
„éntőlem függne, már igen régen fölválttatott volna. Minthogy itt
„sem látok semmit a füst miatt, visszasietek Kostanjevica-ra. 11 órakor
„megint ottani megfigyelőállásomon vagyok és most jól látok, mert
„szél kerekedett, mely a füstöt nyugat felé kergeti. Pergőtüz van
„főkép a -C- 197-en és attól délre, 12 óra 80 perckor a legborzaszt ó b b gránát- és aknaverés után egy erős ellenséges gyalogsági
„támadást látok a -Ó- 197-en s attól délkeletre, mely azonban összes
„lőfegyvereink pusztító tüzében és elkeseredett kézigránátharcban
„állásaink előtt vérbefojtva összeomlik. 1 óra 5 perckor ugyanott
„újra rohamoznak az olasz tömegek és dühöngő kézitusában állásainkba rövid időre újra betörnek, egy erélyes és lendületes ellentámadással, melyet Lux hadnagy egy 46-os félszázaddal csinált,
„kiszoríttatott. 1 óra 30 perckor már megint rohamozik az ellenség
„és megint csak betör, a legborzasztóbb küzdelem fejlődik ki kézigránátokkal, szuronnyal és gyilokkal; a hullák és vergődő haldoklók
„tornyosuló hekatombái borítják a vad küzdelem színterét. Szörnyűség
„volt látni — hiszen küzdeni kell —, de ez itt már nem volt
„küzdelem, hanem őrült gyilkolás, vad mészárlás, bestiális öldöklés.

„Sem az olaszok, sem az enyémek foglyot nem ejtenek, mindenki
„irgalom nélkül megöletik. Az olaszok kétségbeesését az okozza,
„hogy füzünkben és a kézitusában biztos halálukat lelik. Ha visszamennek, úgy saját testvéreik által kényszerből leöletnek; ha előre
„mennek, úgy a mi tüzünkben pusztulnak el; az én embereimnél
„pedig a borzasztó, idegsorvasztó gyilkos pergőtüzben napokhosszat„ tartó leírhatatlan kínlódás az óriási veszteségek közepette okozza
„a kétségbeesést s azon tudat, hogy mind e nyomor csak azért van,
„mert Olaszország partvidékeinket el akarja venni."
„ A helyzet már megint nagyon válságos, mert igen súlyos veszteségeink vannak, míg az olaszok a mély hóban levő alpesekről
„csapataik legnagyobb részét most kivonhatják és ide hozhatják,
„addig minket nem lehet fölváltani és mindig ugyanazok a csa„patok szenvednek. Igaz, hogy az olaszoknak veszteségei mesebeli
„szörnyű számokat értek el. Már e csatából megint annyi halottjuk
„fekszik állásaim előtt, hogy meg sem lehet azokat számlálni."
„Mint mondám, újra behatoltak állásainkba és azután csak
„10 foglyot küldtek az enyéim vissza, a többi mind holtan fekszik
„állásunkban, mely hiánytalanul megint birtokunkban van. Délután
„4 órakor a tömegroham megismétlődik és megint csak véres
„tolongásban tombol a kézitusa ugyanazon a helyen a -Ó- 197-től
„délre, de szegedi hőseim, a 46-osok, a helyzet urai maradnak s a
„halál lekaszálta megint a bámulatosan szívós olaszokat. Különben
„egész arcvonalamnak leghevesebb lövetését látom, ugyanakkor a
„hátsó terepre is vad pergő tűz z ú d u l . . . A legélénkebb ellens é g e s repülőtevékenység uralkodik, akár csak szunyograjok volnának
„valami mocsár szélén."
„A jelentések szerint összeállítva következő a kép:"
„Az ellenség az éjjel folyamán a 6. hadosztály északi
„része ellen és a 17. hadosztálynál a-Q-111-től nyugatra elő„szökellő állásunk ellen lassú lövegtüzet táplált, és az utóbbi
„ellen több rajtaütést csinált gyalogsági, tüzérségi, aknavetőtűzzel;
„valószínűleg azért, hogy az itt folyó erődítési munkálatokat
„zavarja. Hajnalban 3 órakor a 6. hadosztálynál 2 olasz század a
„Monte San Michele északi lejtőjén, megint a betörési hely kőzet é b e n támadott, de a 28-as menetzászlóalj által rövid küzdelem
„után visszaveretett. Az arcvonal többi részén könnyű csatározás
„volt. (Op. 1.080/1. sz.) Minden jelből újabb nagyméretű ellen-

„séges támadásokra lehet következtetni. Korán reggel az ellenséges
„tüzérség csoportomnak északi felét nagy erővel kezdte lőni.
„Reggel 6 órakor a 6. hadosztály jobbszárnya ellen intézett ellenséges előtörés visszautasíttatott. Délelőtt 8 óra felé egy dandár
„újból támadott és 10 óra tájban az ellenség a leghevesebb tüzérs é g i előkészítés után kissé délre, a bizonyos betörési hely köze>
„lében, állásainkba behatolt. Egy azonnali, igen lendületes ellen„támadással a 28-as menetzászlóalj tartaléka az ellenséget visszalökte, ki azonnal újra rohamozva behatolt, de megint kiszoríthatott. Erre az ellenséges nehéz tüzérség olyan módfölött heves
„tüzelést kezdett ezen környékre, hogy a vitéz helyőrségnek meg„ maradt részei újból kényszerülve voltak visszamenni, hogy a
„tökéletes megsemmisüléstől megmeneküljenek. Az ellenség, tüzérségének tüzétől oltalmazva, megint bevonult állásunkba. Egy
„nappal végrehajtott ellentámadás csak további nagy veszteségeket
„eredményezett volna. Ennélfogva a 6. hadosztályparancsnokság
„elrendelte, hogy az állás csakis a sötétség beállta után foglalandó
„vissza. Délben 12 órakor az ellenség 5 zászlóaljjal végrehajtott
„erélyes támadással Peteano-tól keletre is, a vasút mellett, kemény
„küzdelem után állásainkba hatolt. Egy azonnali ellentámadás a
„betörési helynek legnagyobb részét megint birtokunkba hozta és
„számos Bersaglierit fogtunk el. A küzdelem tovább is hevesen
„tartott és ezen helynek teljes visszafoglalására irányuló vállalkoz á s t is a sötétségig el kellett halasztani. A 6. hadosztály északi
„szakaszán a veszteségek nagyon súlyosak.
A 6. hadosztálynak
„déli szárnya és a 17. hadosztály jobb dandárszakasza ellen az olaszok
„a reggel óta mindjobban dagadó lövegtüzet délelőtt 10 órakor a
„legnagyobb hevességig fokozták. Délig a födözékek és akadályok
„sok részen már megint teljesen elpusztultak. Veszteségeink itt is
„tetemesek. Az ellenségnek támadási kísérleteit a Monte San
„Michele előtt és San Martino-tól nyugatra a mi tüzérségünk tüze
„lefogta. A -p- 197-es magaslat mögött erős ellenséges csoport
„gyülekezése figyeltetett meg. Az arcvonal déli részei ellen az
„ellenség délelőtt — az itteni fogalmakhoz mérten — csak mérsékelten tüzelt. (Op. 1.080/17. sz.) Azon jelentésre, hogy nagy
„ellenséges erők gyülekeztek össze Peteano-nál. a 16-dika óta tervbe„vett nagyszabású rajtaütés, melyben úgy az én, mint a XVI„hadtest tekintetbejövő összes lövegei résztvesznek, ma délelőtt

„10 perces tartammal, úgy látszik jó eredménnyel, végrehajttatott.
„Az ellenség délután támadási tevékenységét főképen a 17. hadosztály jobb dandárszakasza ellen irányította. Délután 12 óra
„30 perckor hosszú heves lövegtüz előkészítés után, mely egész
„délelőtt tartott, az olaszok általános támadásra indultak a
„-6- 197-től délre levő állásunk ellen, amelyet vártunk és hamarost
„vissza is kergettünk. Erősbítések bevetése után az ellenség újból
„támadott és délután 1 óra 5 perckor a -Ó- 197-től délnyugatra
„állásainkba behatolt. Ellentámadásunk azonnal nekiiramodva,
„kemény küzdelemben megint csak kivetette őt. Az ellenség újabb
„erős tartalékokkal délután 1 óra 30 perckor megismételte támad á s á t és rohamát s elérte vonalainkat, hol az elkeseredett 46-osok
„dühöngő kézitusában kiirtották őt — a 30. olasz ezredhez (Pisa„ dandár) tartozó 10 embert, mint foglyot beszállították. A délután
„4 órakor friss csapatokkal rohamozó ellenség a-C- 197-től délre szörnyűséges veszteségek közepette állásaink előtt fekve maradt és egy
„része, mely betört, ismét keserves dulakodás közben utolsó emberig
„elesett. Ezen tapasztalatok után az olasz itt mára abbahagyta
„támadásait. Utóbbi események tartama alatt az ellenség a 17. hadosztály déli részét, főképen pedig a-Ó-111 környékét és közlekedési vonalainkat élénk lövegtűz alatt tartotta. Míg a 22. Land„wehr-hadosztály arcvonala ma gyalogsági támadásoktól meg volt
„kímélve és a tüzérség meg aknavetők is csak mérsékelten lőtték,
„addig a 6. és 17. hadosztályok ellen az ellenséges lövegtűz
„rendkívüli hevességű volt. Délután 4 óra 30 perckor az ellenségnek
„San Martino északi része ellen irányuló támadása visszautasíttatott;
„valamivel később, 5 óra tájban Peteano-nál s attól délre, azután
„a Monte San Michele előtt az olasz erős csoportokat gyiilekez„tetett. Ezen jelentés alapján a XVI. hadtesttel egyetértésben
„délután 5 óra 30 percre a tűzcsapás megismétlését elrendeltem.
„Vájjon ennek eredménye volt-e az, hogy csoportomnak északi
„része ma már nem támadtatott m e g ? ? . . . A 6. hadosztálynak
„bal felén estig a födözékek és lövészárkok majdnem teljesen be
„voltak temetve, az akadályok pozdoijává zúzva, széjjelszórva
„hevernek, s a veszteségeink különösen súlyosak . . . A sötétség
„beállta után az egész arcvonalon csend lett. (Op. 1.080/29. sz.)
„Az ellenséges tüzérség a mai napon megint óriási lőszerkészletet
„elhasználva, iszonyatos pusztítást vitt véghez. Tüzét rendkívül

„élénk repülőtevékenység vezette és félelmetes pontossággal irányította. Es mi tehetetlenek vagyunk az én három ócska alsóbbr e n d ű repülőgépemmel a számos elsőrendű olasszal szemben.
„A síkságon az olasz ütegek fölött lelapúlt köd és lüst óvja őket,
„míg ők a mi tüzérségünket a légáramlatnak kitett magaslati
„állásainkban pontosan meg tudják figyelni. Mi alig tudjuk így
„az amúgyis a mi hátrányunkra oly aránytalan küzdelmet fölvenni."
„A ma este behozott olasz foglyok vallomása szerint a Wippach és
„ Sdraussina—San Martino-i út közötti területen a 6. hadosztályommal
„és a 16. bonvéd-hegyidandárral szemben az olasz 29. és 22. hadosztály, ettől délre a 17. hadosztályommal szemben az olasz 21.
„és 25. hadosztály, a 22. Landwehr-hadosztályom előtt a 31.
„olasz hadosztály állott az első vonalban. A súlyos veszteségek dacára
„a 17. és 22. hadosztályaim hangulata a mai nap fényes győzelme
„után nagyon emelt; kevésbbé bizakodó ós mondhatnám lehangolt
„Schönburg herceg altábornagy jelentése a 6. hadosztály állapotáról.
„A hadosztály a mai harcban 250 halottat és 700 sebesültet; 15
„nappal ezelőtt történt állásbamenetele óta pedig 5.600 embert
„veszített. A 16. honvéd-hegyidandárt és a hadosztályba beosztva
„levő 28. menet és 98. I. zászlóaljakat is hozzászámítva a hadosztály mai állománya 7.600 fő. Ebben a számban az erősbítések
„is bele vannak számítva; a 154. Landsturm-zászlóalj, mely a három
„(7., 8., és 9.) vadászzászlóaljba, a 29./I. és II. népfölkelő-hadtáp„zászlóalj, melyek a 29. népfölkelő-ezredbe lettek beosztva. Ezen
„veszteségeknek legnagyobb része a Monte San Michele északi lejtőj é r e esik, mely az előállások elvesztése óta Peteano-tól délre — mint
„azt már akkor sejtettem — az ellenség nehéz és legnehezebb
„lövegeinek északi irányból jövő tüze alatt nagyon szenved. így
„mindennapra 400 fő veszteség esik átlag a hadosztályokra és a
„befutott jelentések szerint egyedül az északi részre 300 ember.
„Ameddig a viszonyok lényegesen nem változnak, továbbra is
„súlyos veszteségekre kell számítanom. De akárhogy vesszük; a 6.
„hadosztálynak teljesítményei eddig a 17. hadosztály és a 20. honvéd„hadosztály és a 16. honvéd hegyidandár teljesítményeihez képest
„elenyészően csekélyek és össze nem hasonlíthatók. Ezen veszteségek
„pótlására a legközelebbi időben 1.500 emberem áll rendelkezésemre
„a menetalakzatokban, mely szám a fönti tapasztalatok szerint
„épen csak négy nap veszteségeinek pótlására elegendő."

„Tegnapi előterjesztésemre, hogy a négy hadosztályt egymás
„mellé állíthassam a küzdelmi vonalban, azt feleli a hadsereg„ parancsnokság, hogy a nagy helyzet megváltozása a fennsíkon
„levő erők új csoportosítását követeli a legközelebbi időben; erre
„a hadseregparancsnokság fogja a parancsokat kiadni. Azon előnyökének teljes méltánylása mellett, melyeket az én általam tervezett
„csoportosításom nyújtana, mégis a mai csoportosítás tartandó meg
„további intézkedésig; annál is inkább, minthogy a hadsereg„parancsnokság arra törekszik, hogy az eddig legsúlyosabban megviselt 17. hadosztályt pihentetés céljából a második vonalba
„helyezze. A 6. hadosztálynak az új csoportosításból remélt részbeni
„tehermentesítése azáltal, hogy egy zászlóalj szakaszát a 17. hadOsztálynak adná át, teljesen elesik egyelőre és kénytelen vagyok
„más eszközökre gondolni, hogy a 6. hadosztály keretein belül
„lehetőleg javítsam a fölváltási lehetőséget. Ennélfogva két újonnan
„hozzám utalt 30. és 52. Landsturm-zászlóaljat az alsó Wippach„völgyébe helyezem át Mrljaki-ra és a 6. hadosztálynak rendelkezésére bocsátom, egyúttal a hadosztályparancsnokságnak azon
„utasítást adva, hogy a két Landsturm-zászlóaljat a Monte San
„Michele-n állítsa tüzvonalba, hogy az egész 7. ezredet szabaddá
„téve, azt az északi lejtő védelmezésére használhassa. A Monte
„San Michele—San Martino arcvonalszakasz egyben egy egységes
„csoporttá alakítandó a 16. honvéd-hegyidandárparancsnokság
„vezetése alatt, melynek keretén belül a hat magyar népfölkelő„és a két osztrák népfölkelő-zászlóaljnak kell a fölváltást eszközölniük. (1.080/35. és 1.081/11. sz.) Nagyon jól tudom, és helyzetemnek beható vázolása után az én tudósításomban a hadsereg„parancsnoksággal szemben különösen kiemelem; hogy e heterogén
„csapatrészeknek ezen alkalmazása — hiszen magyarok, németek
„és csehek kerülnek így össze egy kötelékbe — a 6. hadosztálynak
„a parancsadást és együttműködést tetemesen meg kell, hogy
„nehezítsék. De kénytelen voltam ezt így elrendelni, hogy a 6.
„hadosztálynak egy időre lehetővé tegyem megint a kitartást és az
„állások feltétlen megvédését. A 17. ezrednek még mindig hiába
„várt bevonulása, ha nem a hadosztályhoz tartozó egyes zászlóaljakat
„adnám le helyette, a helyzetet azonnal tetemesen megjavítaná."
„Ma az ellenség megint nagyon erősen lőtte az éu tüzérségemet."

„Ma az osztrák vasúti miniszter néhány órai látogatásra nálam
„volt és néhány fontos közlekedési és szállítási kérdést alaposan
„ megbeszéltünk."
TIZEDIK NAP.

November 19.
Ma az ellenség Monte San Michele állásunknak dél felől való
átkarolását makacsul tovább erőszakolta; az északi szárnyra nehezedő nyomása enyhült.
A XV. és III. hadtestnél különösebb események nem voltak.
A XVI. hadtestnél délben az ellenséges tüzérség az 1. hegyi-dandárunkra kezd tüzelni és délután 3 órakor a Firenze-dandár zagorai alszakaszunkat megtámadja. A támadást csapataink véresen visszaverték.
Görz városát az ellenséges nehéz tüzérség reggel 5 óra 15
perctől délig hevesen bombázta. Monte Sabotino A 609 és
Podgora -Ó- 184 is nehéz tüzérségi tűz alatt állott.
Délután az ellenséges tüzérség tüzét Piumica-völgy és a
vasút közötti területre összpontosítja.
Oslavija és a -Q- 184 kúp felé az ellenséges gyalogság
állásainkhoz próbál férkőzni; előbbinél sikerült is, utóbbinál azonban
tüzérségünk megakadályozza ezt.
„Események hadtestemnél reggel 6 óráig."
„A 6. hadosztálynál a jobbszakasz déli részén a tegnap este
„megindított ellentámadás, melyet a m. kir. 29./I-es nép fölkelő
„zászlóalj és a 28. menetzászlóalj hajtott végre, teljes eredményre,
„állásunk visszafoglalására vezetett; ezen két zászlóalj hősies magatartása, különösen a hadosztályparancsnokság által rendkívülinek
„nevezett vitézség, mellyel a 28-as prágai menetzászlóalj a szakasz leg„nehezebb részét, mindannak dacára, hogy állományának */* részét elvesztette, szívósan megvédte, teljes elismerést érdemelnek. Peteano-tól
„keletre az ellenség hajnali 1 órakor a vasúttól délre egy darabon
„állásainkba behatolt. Az ellentámadások mindeddig nem vezettek
„eredményre. A középső szakaszon az éjjel élénk csatározás közepette
„múlt el. A balszakaszon meglehetős nyugalom volt."
„A 17. hadosztálynál éjjel csatározás, a balszakaszon egynéhány eredménytelen ellenséges tűzcsapás és egyes löveglövések."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál a rendes csatározás. A tegnapi
„nehéz lövegtüz a balszárny-zászlóaljnál legnagyobbrészt elpusztította
„födözékeinket. A helyzet különben változatlan."
„Ma sok időt töltöttem kórházaimban és szegény kínlódó
„sebesültjeimet vigasztaltam."

„Események délután 2 óráig. A 6. hadosztálynál eredet
„állásunknak azon része, mely a vasúti átjáró — 500 lépésre
„Peteano-tól keletre — és az Isonzo között van, a mi birtokunkban
„van. Ettől délre a ma éjjeli betörésnél a -Ö- 124, úgymint attól
„200 lépésre északra fekvő kúp az ellenség kezére került. A had„osztályparancsnokságnak szándéka az ellentámadást ennek visszanyerésére csak a sötétség beállta után végrehajtani. Délelőtt 8 óra
„óta az egész arcvonal északi része ellen az Isonzo és a Ó 111
„között meglehetősen mérsékelt ellenséges lövegtűz irányul. A 6. hadosztálynál az Isonzo-szakasz északi része és Gabrije gornie körn y é k e élénk nehéz ellenséges tüz alatt állott. A San Martino-tól
„északra eső terület ellen több mint egy órai heves tüzérségi előkészítés után 10 óra 15 perckor az ellenség nagy erőkkel támadást
„indít, de csak 80 lépésre tudott állásainkhoz közeledni, hol
„támadása füzünkben összeomlott és az olaszok kiindulási helyzet ü k b e voltak kénytelenek visszasietni."
„A 17. hadosztálynál a jobbszárny és a közép előtt többször
„összegyűlt ellenséget, tüzérségünk elkergette. Ellenséges repülők
„a 46. ezredre több bombát dobtak le. (Op. 1.081/16. sz.)"
„A 22. Landwehr-hadosztálynál semmi lényeges."
„Most értesülök, hogy a csapatok az olaszok kérésére harc„szüneteket kötnek a hullák eltakarítása céljából, ezeket az én
„jóindulatú embereim megengedték. Egy fütty a jel a kezdetre és
„befejezésre."
„Este 7 óráig. Délutáu erős tüzérségi előkészítés után az
„ellenség támadásait megújította a 6. és 17. hadosztály ellen."
„A 6. hadosztály jobbszakaszán az ellenség délután 3 órakor
„a haláldombtól keletre támadott. A m. kir. 29./I. népfölkelő„zászlóaljnál keletkezett rést a 9-es vadászok fél századának gyors
„elötörése kitöltötte és az ellenség, a tüzérség kitűnő közreműködésével, tökéletesen visszaveretett. Ugyanekkor nagyobb ellenséges
„csoportosulást a -('> 124-nél tüzünk széjjelszórt. Az arcvonal és
„tartalékok körlete ellen a középszakaszon az ellenség a sötétség
„beálltáig élénken, a balszakasz ellen mérsékelten tüzelt lövegeivel.
„A balszakasz előtt ismételten gyülekező ellenséget lövegtüzünk
„mindannyiszor széjjelszórta. Az északi Vallone-part lassú szórótüz
„alatt állott."
„A 17. hadosztálynál a 33. dandárnak jobbszárnya délután

„a nehéz olasz tüzérség tüze alatt állott. Délután 3 óra 30 perekor
„az ellenség a -Ö- 197-től délkeletre a Pisa- és Bologna-dandárokkal
„támadásra indult. Ezt a 143-as rom felől egy csoport támogatta,
„mely két órával a főtámadás előtt indult meg. Mindkét támadást
„a 17. hadosztály — részint kézitusában — visszaverte.14
„A -p- 111-en az olaszok tétlenül viselkedtek. Innen a
„támadást csupán nehéz aknavetők támogatták."
„A balszakaszon délután 1 óra 30 perckor egy ellenséges
„támadás a -Ó- 143-as romtól keletre állásaink előtt az ellenség
„nagy veszteségei mellett összeomlott. Állásaink a -Ö- 111-től
„nyugatra és délre délután 5 óráig élénk löveg- és aknavetőtüz
„alatt állottak."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál az északi fél szakasznak
„födözékei erős ellenséges lövegtűz által elpusztíttattak, különben
„változatlan a helyzet. A megfigyelők megállapították, hogy a
„fennsík szegélyén több új ellenséges üteg állíttatott fel és egy
„keskenyvágányú vasút létesült, mely Ruda-ról az Isonzo-n át Tur„riaco-ra vezet. A legélénkebb ellenséges repülőtevékenység. Egy kis
„bajnok repülőnk kénytelen volt meredeken leszállani, hogy a sokkal
„gyorsabb reptü olasz elől ki tudjon térni. Az én tüzérségem ma
„egynéhány nehéz ellenséges ütegre kitűnő hatással tudott tüzelni."
„Telefonjelentések most éjjel 11 órakor, hogy a 6. hadosztály
„szárnyán nagyszerű hősiességgel végrehajtott ellentámadás, a fényszórók világításában, gyalogsági és gépfegyvertüz által okozott
„igen nagy veszteségek dacára, a Ö 124-nek, — mely a vasúti
„átjárótól délre van — visszaszerzésére vezetett. Ezen magaslattól
„északra az ellentámadás az olasz vonalakhoz egészen közel jutott
„és ott súlyos veszteségek között összeomlott. A vasúti átjáró megt a r t á s a mellett s a visszaszerzett magaslatot is mint támpontot
„kiépítve a mi vonalunk egy lapos horpadással kelet felé össze„kapcsoltatott állásunkkal és további ellenállást fejt ki. (Op.
„1.082/1. sz.) A XVJ. menetszázadok egy része a tartalékoknál
„besoroltatott,"
Megállapíttatott, hogy az olasz 9. hadosztály Tirolból az
lsonzo-ra érkezett. Ennek Puglie-dandára Oslavija előtt, Palermodandára pedig a Monte San Michele előtt tűnt fel. hol emez a
29. hadosztály egy részét fölváltotta.
Ma a 9. hadosztályunk élszállítmánvai Triest-től 3 km-re északészaknyugatra Proseeco-ra érkeztek.
József főherceg: A világháború. XI.
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November 20.
Ma az olaszok a Monte San Michele állásunkat két oldalról
akarták átkarolni. A támadás Peteano vidékén és -C- 111 táján
egymástól elszigetelt helyi lökésekben és elötörésekben merült ki.
Az olaszok, mivel a Monte San Michele A 275 magaslatot
minden erejök megfeszítése dacára sem bírták elvenni, ma arctámadással akarták Görz-öt elfoglalni, ezért egységesen vezetett
általános támadásra indultak a hídfő ellen.
A XVI. és III. hadtestnél csakis tüzérségi harc volt.
„Tegnap este óta heves bóra fúj és jajgatva sóhajtozik
„ablakaimban. A tengerre kell önkénytelenül gondolnom, melynek
„hatalmas hullámairól száguldó habokat fésül a légbe s a komor
„fekete fellegek alatt oly hófehér az őrült víztömeg. Milyen nagyon
„messze vannak azok a boldog idők, melyekben a messzi tenger e k e n jártam, Islandban s azután a nagy óceánon és mily gyak„ran, az engem annyira vonzó Afrikában, hogy a hallgatás és
„némaság óriási birodalmát lássam. A nagy Szaharát, ,hol egyedül
„lehetünk az Istennel'! — Mindez elmúlt és a háború gyorsan
„vénít és a boldogság fogalmát elfelejtteti, kiirtja lelkünkből. Oly
„búsan üvölt a szélvész, oly teli ve gyásszal az én lelkem! — Lel„kem, mely eltompul, — érzéketlen lesz a sok szörnyűség
„állandó látásától. A jó Isten könyörüljön ezen a nyomorult emberiségen."
„Az éjjel aránylag csendes volt. A 17. hadosztálynál csatározás, helyenként aknavetőtevékenység s egyes ágyúlövések. Az.
„arcvonalon a legszükségesebb fölváltások végrehajttattak."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál csatározás volt."
„Hatalmas viharban automobilon Biglia-ra sietek a 6. hadosztály parancsnokához, Schönburg herceghez, akinek telefon„jelentéseiből arra kell következtetnem, hogy kishitű lett és a
„kétségbeesés szélén áll. Személyesen akarok vele beszélni. Ezt a
„kemény embert teljesen megtörve találom, és úgy látom, hogy
„beteg is, influenzája van. Nyugtalanító benyomást tesz rám.
„Vezérkari főnökének jelenlétében a helyzetet végletekig válságosn a k tárja elém, a legsúlyosabb aggodalmai vannak és semmiképen
„sem nyugtathat meg aziránt, hogy a helyzet csak féligmeddig
„is biztosítva volna; annál kevésbbé, minthogy az olaszok épen-

„ezen körlet ellen már napok óta a legerőteljesebb nyomást gyakorolják és az ott küzdő csapatok legnagyobb re'sze a végletekig
„súlyosan szenvedett; födözékek és akadályok a meg nem szűnő
„pergőtüz által megsemmisültek. 0 semmiért nem állhat jót, mert
„csapatainak ereje kimerült. Aggódva azt kérdi tőlem. — ,Vajjón
„ezeknek dacára is feltétlenül kell-e az állásokat tartani ?' Megmagyaráztam neki, hogy az ő hadosztálya csakis 11 nap óta áll
„e súlyos csatában, ezen a helyen a 20. honvédhadosztály 4 hónnapig ugyanilyen nehéz körülmények között minden ingadozás
„nélkül szilárdan kitartott. Szavaimat a kötelességszabta határozott
„paranccsal fejezem be: ,minden körülmények között feltétlenül
„kitartani. Az én határozott parancsom nélkül Főméltóságodnak
„nem szabad egy lépést sem önként hátrálni!' — Szótlanul
„mélyen meghajtja magát, sötéten maga elé nézve. Láttam arcán,
„hogy csak nehezen tudja érzelmeit elfojtani. Ezután, midőn önuralmát visszanyerte, azt jelentette még nekem, hogy a magyar
„csapatok, melyek ezidőszerint pillanatnyilag az ő védelmi szakaszában állanak, rosszul küzdenek és sem a várakozásoknak, sem
„pedig feladatuknak nem felelnek meg. Kérdésemre, hogy ki látta
„ezt? — hiszen mind a két magyar népfölkelő-ezred, úgy a fehérv á r i 17., mint a budapesti 29. eddig legjobb csapataim közé tartoztak . . .: azt feleli ő: hogy ő ezt a prágai 28-asoktól és a
„vadászzászlóaljaktól — ezek csehek — hallotta. Fellobbanó haraggal mondom neki, hogy ilyesmit csak akkor szíveskedjék
„jelenteni, hogyha maga látta, mert ez minden bizonnyal csakis
„egy cseh rágalom. Elrendelem, hogy vizsgáltassa ki az ügyet és
„tegyen azután nekem jelentést róla. Az egész csak a prágai
„28-asoktól származik és ugyanez már a júliusi küzdelmekben is
„megtörtónt. Ezek valóban jobban tennék, hogyha arra gondoln á n a k , hogy milyen szégyenletesen vesztették el zászlójukat, ami
„a prágai ezredet örökre gyalázattal bélyegezte meg. Még meghagyom Schönburg hercegnek, hogy a hadseregtartaléknak Biglia-n
„levő két zászlóalját (27./IV. és V.) a legvégső esetben, ha már
„más út a helyzet megmentésére nincs, rendelje az én felelőssé„gemre ide és rendelkezzék vele, amiről én Kostanjevica-ra érve
„azonnal jelentést fogok Boroevicnak tenni s az engedélyt utólagos
„jóváhagyásként fogom tőle kérni. Ezen viszonyokra támaszkodva
„visszaérkezésemkor a hadseregparancsnokságnál a történtek beje-

„lentése után kértem a hadseregparancsnokot, hogy a hadosztályh o z tartozó Schönpass-on levő és pihenő 17. ezredet 1 bocsássa
»rendelkezésemre és amint Schönburg hercegnek már meghagytam
„a Biglia-n levő 27. ezred két zászlóaljának felhasználását erősítse
„meg. — Azonnal megkaptam a választ, hogy a 17. ezred nem
„bocsájttatik rendelkezésemre, de a 27. ezred két zászlóaljával tör„tént intézkedésem helybenhagyatik, illetőleg helyeslőleg tudomásul
„vétetik, annál is inkább, minthogy amúgyis a 6. hadosztályhoz
„tartoznak szervezetileg. (Op. 1.082/14. sz.)"
„Kora reggel óta megint erős lövegtüz fekszik arcvonalamon.
„A 6. és 17. hadosztályoknál az oly jellegzetes pergőtűz dühöng
„és olyan óriás, hogy a heves bóra végtelen, sűrű, mindent elfedő
„füsttömeget vonszol a tengerre, akár csak szőnyeg volna, mintha
„az egész Karszt-fennsík egy égő nádas lenne. Valóban hallatlan,„amit az én szeretett szegény csapataimnak el kellett viselniök.
„A küzdelmi vonal mögötti terület Kostanjevica-ig nehéz lövegek
„tüze alatt áll, egyes nehéz gránátok Vojscica-ig és Temnica-ig is
„mennek. Cotici-t és a Vallone-t erősen lövik. A mi tüzérségünk a
„,haláldombon' gyülekező ellenséget széjjelszórta."
„A 17. hadosztálynak jobbszakaszán délelőtt 11 óra 30 perenkor egy ellenséges támadás a -Q- 197-től délre visszautasíttatott.
„Ottani drótakadályunkban 40 halott olasz maradt a 9. ezredtől:
„állandóan azt jelezték, hogy megadják magukat és egyszerre
„közvetlen közelből kézigránátokat dobtak és tőrökkel akarták
„magukat az embereimre vetni, kik erre agyonlőtték őket. Az
„egész balszakasz délelőtt 8 órától kezdve három olasz-ezred által
„megtámadtatott. Az ellenség legnagyobbrészt gyalogsági és lövegf ű z által utasíttatott vissza. Csak a -Q- 111-től nyugatra hatolt
„be egy szakasz szélességben állásunkba. Egy azonnal elindított
„ellentámadás által egy fél századunk a behatolt ellenséget részben
„megsemmisítette, részben elfogta. Ezidőszerint aránylagos nyugalom.
„A mi állásunk előtt a -Ó- 111-től délnyugatra temérdek halott
„olasz fekszik."
„A 22. Landwehr-hadosztály előtt gyülekező ellenség tüzérségünk által ismételten széjjelkergettetett, illetőleg lefogatott.
„Az ellenséges tüzérség délelőtt II órától délután 12 óra 30
„percig a hadosztály állásaira és annak hátterepére tüzelt. (Op.
1

Hadrendileg a 6. hadosztályhoz tartozott.

„1.082'15. sz.) Saját tüzérség ellenséges csoportosulásokat szórt
„széjjel a -C- 197-nél."
„Este 6 óráig. A 6. hadosztály jobbszakaszán délután nagyon
„erős tüzérségi előkészítés után tetemes ellenséges erők Peteano
„felől a vasúttól délre és a -C- 124-től északra újból előnyomultak.
„A támadás ütegeink és gyalogságunk heves kereszttüzében összeomlott, az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett. Állásunk és
„a támpont Peteano-tól keletre változatlanul birtokunkban van.
„A szakasz déli részén kisebb ellenséges előtörések hiúsultak meg.
„A haláldomb körül ismételten gyülekező ellenséges erők lövegeink
„tüze által széjjelszórattak. A középső szakasz állandó erős nehéz
„lövegtűz alatt állott. A balszakaszon szokatlan nyugalom van.
„Az arcvonal mögötti terep, főképen a falvak, szakadatlanul nehéz
„tüzérségi tűz alatt."
„A 17. hadosztálynál délután mérsékelt lövegtüz az arcvonal
„és hátterep ellen; mérsékelt csatározás, egyes aknavető lövések.
„A délelőtti küzdelemből a -O- 111-től nyugatra 3 olasz tisztet és
„30 legényt szállítottak fogolyként be."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál a tegnap újra kiásott födözékek
„a nehéz lövegtüz által újból megsemmisültek. (Op. 1.082/22. sz.) Kü„lönben csatározás és lövegtüz. Doberdo és Mikoli melletti tábor ellenséges lövegtüz alatt állanak. Mikoli-tói délre veszteségek is vannak."
„Az ellenséges tüzérség tevékenysége ma a 6. és 17. hadOsztályok ellen különösen heves volt. Egy az oldalozó hatása miatt
„rendkívül kellemetlen ellenséges üteget 30'5 cm-es mozsaraim 11
„bombával" megsemmisítettek. Az ellenséges ,borotva-üteg'-et — így
„nevezzük, mert az Isonzo-állásainkat naponta leborotválja — holnap
„fogjuk megsemmisíteni."
„Este 7 órakor veszem a siralmas jelentést, mely mélyen
„megindít, hogy a Peteano-tól keletre előretolt támpontnak parancsn o k a és úgyszólván egész helyőrsége csodálatosan hősies küzdelemben,
„a legvégsőkig kitartva, elestek. És az óriási túlerejű ellenség így
„egy támpontomat elragadta. Egyelőre nem lesz ellentámadás. Azóta
„a kimerültség folytán pillanatnyi szünet állott be. Bizton hamar
„újra meg fog kezdődni a szörnyű viaskodás. A 6. hadosztály„parancsnokság a 27. ezrednek egy zászlóalját még ma az előkészített
„reteszállásba a Monte San Michele északi lejtőjén, a másikat, mint
„tartalékot, állítja be a Vallone-ba."

„Az olaszok megint friss csapatokat hoztak a tiroli arcvonalról
„még a Stilfsi-hágóról is ide az Isonzo-ra. Tehát e csatának még
„távolról sincs vége."
A XVI. hadtest déli szárnyán a görzi hídfőt védelmező
58. hadosztályunkat ma 12 olasz ezred támadta meg. Monte Sabotino
A 609-eta Marche-clandár, Oslavija alszakaszunkat a Puglia-, Paviadandárok és a Granatierik, Pevma-t az Ancona-dandár, Podgor-at
a Re-, Pistoja- és a Casale-dandárok támadták.
Oslavija-n az ellenség a 80. ezred állásába betört, a templom
és -Ó- 188 kúp közötti hátat birtokba vette, azután a Monte Sabotino
A 60í)-et támadta az ellenséges gyalogság. E támadás azonban
összeomlott az 58. és 18. hadosztályunk tüzérségének kereszttüzében.
Oslavija-tól délre 3 olasz zászlóalj Pevma-ra háromszor egymásután sikertelenül rohamozott, és kénytelen volt kiindulási vonalaiba
visszasietni.
Az ellenség Podgora A 240—-6- 184 alszakaszunkat egységes
vezetés alatt, szűk csoportosításban a -Ö- 184 kúpon hevesen támadta,
itt délben kézitusa volt, az olaszok azonban visszaverettek. Délután
3 órakor és 5 órakor Podgora A 240 támadtatott meg. A támadás
itt is összeomlott. A harc délután 6 órakor véget ért.
Az Oslavija templom és -Ó- 188 kúp között tudta csak magát
befészkelni az olasz.
Délután 7 órakor a 37. Landwehr-ezred és a 80. ezred egyik
zászlóalja ellentámadást intézett Oslavija-ra, a hát nagyobb részét
vissza is foglalta, csupán a - C > 188 kúp maradt az ellenség kezében.
TIZENKETTEDIK NAP.

November 21.
„Minden hangnemben siránkozva üvölt a bóra és hevesen
„feszegeti, rángatja csörömpölő ablakaimat. Hideg van, az ég szür„kére besímulva. A napot még sejteni sem lehet."
„Jelentések reggel 7 óráig. A 6. hadosztály jobbszakaszán,
„mint azt már tegnap feljegyeztem, az este a vasút mentén előnyomuló ellenséget tüzérségünk tüze megállította. A hadosztályparancsnokság által elrendelt vállalkozás, melynek célja a -Ó- 124
„és a vasút mentén Peteano-tól keletre levő előretolt támpont között
„levő elvesztett állásrészt visszafoglalni, az éjjel beálltakor megkezd e t e t t , de erős fényszóróvilágításba, majd srapnelltüzbe került s így
„meghiúsult. Azóta semminemű hír nem jött az előretolt támpontról,
„melynek parancsnoka, Assberger százados, helyőrségével, a hős 2-es

„bosnyákokkal a jelentés szerint már tegnap délután 7 órakor elestek.
„Az ellenségnek erőlködései azon határozott szándékára vallanak,
„hogy nagy erőkkel a vasút mentén Görz felé áttörjön, hogy azután
„a Monte San Michele magaslaton foglalt állásunkat észak felől
„átkarolhassa."
„A 6. hadosztályparancsnokság a 27. ezred egyik zászlóalját
„még tegnap este előrevonta, mely a védelemre előkészített és
„berendezett reteszállást megszállotta. Az ezred második zászlóalja
„hadosztálytartalék a Vallone-völgyben."
„A középső és balszakaszon éjjel csatározás és kevés lövegtüz."
„A 17. és 22. Landwehr-hadosztálynál a rendes harctevékenység. (Op- 1.083/1. sz.) A menetalakzatokból négy 39-es, egy
„7-es és másfél 2-ős bosnyák-század soroltatott eddig be."
„Reggel 8 óra óta a 6. hadosztálynak küzdelmi állásai, tar„talékkörletei, különösen Isonzo és San Martino között időközönként
„heves ellenséges lövegtüz alatt. A jobbszakasszal szemben löveg„tüzünk ellenséges mozdulatokat nyomott el. Délelőtt 11 óra
„15 perckor az ellenség a balszakasz ellen San Martino irányában
„támadásra indult, de gyalogságunk és tüzérségünk kiváló együttműködése mellett visszaveretett."
„A helyzet a 6. hadosztálynál valósággal fenyegető lesz. Röviden
„le akarom az eseményeket írni, melyek ezen hadosztálynál a mai
„napon lezajlottak. 8 óra óta — mint már mondtam — megint
„nagy hevességgel lövi az ellenséges tüzérség az egész arcvonalat.
„Az Isonzo-tól San Martino-ig terjedő részben, a nehéz és legnehezebb
„ütegek közreműködésével a lehető legnagyobb hevességre fokozódik
„az ellenséges lövegtűz. Az ellenség kétségbeesett támadásait ma
„is folytatja itt, nyilván azon szándékkal, hogy a vasút mentén
„áttörjön. Sajnos, ma reggel bebizonyosodott, hogy a legészakibb
„támpont helyőrségét az olaszok legyilkolták és a támpont az ő
„kezükben vau. Az ellenségnek többszörösen megismételt támadási
„csoportosulását Peteano-tól keletre, úgy délelőtt, mint délután a
„6. hadosztály tüzérségének és más ezen célra meghatározott,
„illetőleg fölkért ütegeknek összpontosított kereszttüze széjjelszórta,
„még mielőtt az előnyomulást megkezdhették volna. Egynéhány
„előtörés azért mégis végrehajtatott, de vissza is veretett mind.
„A Monte San Michele ellen is és San Martino-tól nyugatra mind„annyiszori leghevesebb tüzérségi előkészítés után ismételten erősen

„támadott az ellenség, gyalogságunk és tüzérségünk nagyszerű
„együttműködéssel még képes volt ezeket mind visszaverni."
„Délben az ellenséges tüzérség igen hevesen bombázza a
„Monte San Michele A 275 és San Martino közötti részt; délután
„e tüzérségi előkészítés után 3 olasz ezred támadásra indul és a
„6. hadosztály déli szárnyán San Martino-tól nyugatra, legalább is
„500 lépés szélességben a templommal szemben, betör küzdelmi
„vonalunkba — amit nagy aggodalommal láttam — és a szívósan
„kitartó m. kir. 29. népfölkelő-ezrednek körülbelül két szakaszát
„elfogja. Tüzérségünk kitűnő pontos tűzzel zárta el ezt a darabot
„és megakadályozta az állásunkba beözönlő ellenséges tartalékoknak
„további előnyomulását."
„Este egy csoportunk, középen a 16. honvéd-hegyidandár egy
„része, két szárnyán a 17. hadosztály tartaléka és a 7. ezred egyik
„zászlóalja ellentámadást intézett a betört ellenségre."
„A 17. hadosztály jobbszárnyán álló tartaléknak, a temesv á r i 61. ezred egy századának mindenekfölött hősies, merész és
„a legnagyobb következetességgel harcba avatkozása következtében
„az ellentámadás lassanként súlyos viaskodás közepette, elkeseredett
„kézigránátharcban az elveszett állásnak körülbelül 350 lépés szélességű részét visszafoglalta. Este még 150 lépés széles darabot
„tart az ellenség birtokában. A m. kir. 16. honvéd-hegyidandár
„tartalékai fogják a sötétség beálltával ezt visszafoglalni. Mindenf é l e jelentésekből azt a nagyon is kevéssé örvendetes benyomást
„nyerem, hogy a 6. hadosztálynak úgy a parancsnokságánál, mint
„csapatainál nem elég erős az akarat a feltétlen kitartáshoz és az
„elvesztettek visszaszerzéséhez, és hogy az arcvonalnak lemorzsolód á s a , letöredezése itt mind gyorsabban fog menni, mind nagyobb
„mérveket fog ölteni; ami gyorsan fog a Monte San Michele
„elvesztéséhez vezetni, ebből kifolyólag az egész Doberdo-t s utána
„a Görz-i hídfőt el fogjuk veszteni. Most beláthatja az 5. had„seregparancsnokság, hogy mily nagyon elhamarkodott és igazságt a l a n volt ítélete, midőn mindig a 20. honvédhadosztály csődjéről
„(Versagen) beszélt; most, midőn ,híres, még soha meg nem vert
„havasvidéki hadosztály' nap-nap után fontos pontokat elveszít és
„15 napi ittlét után ma a 12. csatanapját küzdi át és kidőléssel
„fenyeget, ott, hol a 20. honvédhadosztály 4 hónapig állott és
„legalább 38 csatanapot küzdött végig, melyek épen olyan súlyosak

„voltak, mint a mostaniak. Ezen oknál fogva e'n Schönburg hercegnek nagyon határozott parancsot küldök, hogy az elvesztettet
„feltétlenül szerezze vissza és pedig mielőbb; még mielőtt az
„ellenség ott egészen befészkelné magát, berendezkedne, sok géphegyvert helyezne el és újból olyan helyzetet teremt, hogy ellentámadásunk rengeteg véráldozatba kerül és meghiúsul. Hangsúlyozom, hogy a magaslati gerincnek, a nagy nyer eg vonalnak,
„mely a A 275-ön kezdődve, San Martino-n át a -C- 197-re húzódik,
„minden körülmények között feltétlenül a mienknek kell maradnia.
„A hadosztályparancsnokság köteles egész eréllyel erre hatni s az
„erre szükséges erőket latba vetni."
„A 17. hadosztály jobbszárnya ellen erős, az arcvonal többi
„része ellen mérsékeltebb lövegtűz. Az ellenségnek támadási előkészületei a -Ó- 197-től délkeletre eső arcvonal ellen, gya^gsági
„és lövegtüzünk által meghiúsíttattak. A -Ó- 111-től nyugatra levő
..arcvonalunk előtt gyülekező ellenséget a szakasztüzérség vette tüz
„alá. A hevessé fokozódott nehéz ellenséges lövegtüz és csatározás
„estig tartott, főképen San Martino és -C- 111 környékén. Nagy
„ellenséges erők a O 197-en összegyűlvén, szintúgy tartalékaik a
„mi lövegtüzünk által széjjelszórattak. (Op. 1.083/18., 29. sz.)"
„A 22. Landwehr-hadosztálynál egész délelőtt lassú legnehezebb
„ellenséges lövegtűz állásainkra és az arcvonal mögötti körletekre,
„délután megélénkült. Az ellenséges tüzet az Isonzo és San Martino
„közötti szakaszon ,módfölött élénknek' kell neveznem. Cormons-on
„egy új nagy léghajószín épült. Alla Colombara mellett az ellenséges arcvonal mögött levő nehéz ellenséges ütegek egy lövegét
„30"5 cm mozsaram bombája felborította."
„Mint előre sejtettem, a 6. hadosztály ellentámadása most
„este 9 óra 30 perckor még mindig nem indult meg. Telefonozt a t o k , hogy végre kell hajtani."
„Este az arcvonalon némi nyugalom állott be."
„Az olaszok a XYI. hadtest körletében ma is folytatták
„támadásaikat a görzi hídfő ellen, amilyen szívósan tették ezt,
„épen olyan eredménytelenül végződtek kísérleteik."
A XV. hadtestnél nagyon mérsékelt tüzérségi harc.
Tegnap, november 20-án, a görzi hídfőben lefolyt harc azzal
végződött, hogy 60. gyalogdandárunk a Monte Sabotino-ra intézett
támadást visszaverte és Oslavija alszakaszunkba betört ellenséget
az éjjeli támadás által kiverte, csak a Sanct Florian-i országút és

Piumica-völgy közötti részben a <J> 188 háton maradt állásunkban
az ellenség.
4. hegyidandárank a Pevma-ra és Al Ponte-ra, 5. hegyidandárunk a Podgora-ra ( A 240 -C
184) intézett támadást véresen
visszaverte.
Ma a Podgora és Pevma elleni olasz támadás visszaveretett.
A 37. Landwehr-ezred a visszafoglalt Oslavija alszakaszt
biztosan tartja és a -Q-188 kúpon befészkelt ellenséget körülzárta.
Délután az 58. hadosztályparancsnokság a hadseregtartalékból
rendelkezésére bocsátott 17. ezred egyik zászlóalját a Piumica-völgyében előrevonva, azzal megtámadta és kiverte a-Ó-188 kúpon
makacsul védekező ellenséget.
Monte Sabotino A 609 alszakaszban csak gyalogsági tűz volt.
Az 58. hadosztályunk a görzi hídfőállást teljes terjedelmében
rendületlenül megtartotta és az olaszokat kudarc érte.
A november 20. és 21-én lefolyt harcban 650 olasz esett
fogságunkba.
Déli szomszédomnál, a III. hadtestnél nem volt különös tevékenység. A XV. hadtestnél nagyon mérsékelt tüzérségi harc folyt.
„A tegnap általam személyesen beszerzett adatokra vonatkozólag a 6. hadosztály jobbszárnyán levő helyzetet, illetőleg
„ Schön burg herceg altábornagy ma jelenti újból, hogy csapatainak
„harci létszáma az Isonzo-szakaszon már ijesztően megcsappant és
„ezen máskor oly kiválóan bevált csapatok erkölcsi és fizikai állapotát
„kénytelen lezüllöttnek minősíteni. Az embereknek tehetetlensége az
„ellenség heves nehéz lövegtüzével szemben; az ellenség ereje,
„közelsége és tevékenysége által megkövetelt állandó harckészültség
„s az élelmezés nagy nehézségei, a hideg stb. stb. az embereket
„tökéletesen elfásulttá tették. A rossz körülményeknek szerencsétlen
„egymásbakapcsolódása odáig hatott, hogy a különben oly szívós
„nagy ellenállóképességű csapatok ez alkalommal 15 napos alkal„mazás alatt tökéletesen kimerítették erejüket. Ez nem alkalmas
„arra, hogy csoportom északi — tán legfontosabb — részéért táplált
„súlyos aggodalmaimat csökkentse; ennélfogva csak örömmel üdvözölhetem a hadseregparancsnokságtól most vett parancsot, hogy:
„,Az ellenségnek Görz és Monte San Michele birtokbavételéért
„mindjobban fokozódó erőlködései és az eddigi harcok által beállott
„helyzet ez erők elhasználását illetőleg, az egyes szakaszokon' — a
„hadseregparancsnokságot arra indították, hogy a 6. hadosztály
„körletében levő csapatokat a már kipihent 20. honvédhadosztály

„(Ranziano, Gradiseutta, Marti nuöi) által fölváltassa, hogy az oly
„nagyon elővett kötelékeket rendbehozzák. Örömmel vettem ezt
„annyiban, mert a 20. honvédhadosztály itt sokkal szívósabbnak és
„összehasonlíthatatlanul jobbnak, ellenállóbbnak bizonyult, mint a
„6. hadosztály. Másrészt meg fájdalommal látom, hogy megint csak
„színmagyar ezredeket kell e rettenetesen véres küzdelmekbe, a
„legveszélyesebb helyekre tenni, mert még a legkiválóbb — más ajkú
„— csapat sem képes itt megállani helyét. Mindig csak magyart
„kell odaállítani, hol a legirgalmatlanabbul kaszál a halál. Szegény
„szeretett magyar testvéreim! Vérző lelkem mélyéből bámullak
„titeket, kik minden csapatok között a legdicsőbb hősök vagytok.
„A hadseregnek parancsa továbbá azt rendeli el,hogy a 6.hadosztály,
„mint hadseregtartalék, pihenőbe teendő a 20. honvédhadosztálynak
„eddigi körletébe, a többi — a 6 hadosztálynak alárendelt —
„csapat a fennsíkon csoportosítandó pihenésre és mindenütt a
„XVI. menetalakzatok besorolandók. Az egész tüzérség, mely állásban
„van, egyelőre maradjon helyén. A 20. honvédhadosztálynak egy
„ezrede a Görz-nél dúló súlyos harcokra való tekintettel, átmenetileg
„a XVI.hadtestnek bócsájttatott tartalékul rendelkezésére. (1.honvéd„ gyalogezred.)"
Boroevié azt is elrendelte, hogy a vasúton beérkezett 9. hadosztály a III. hadtestnél a 28. hadosztályt váltsa föl, mely azután
hadseregtartalék a III. hadtest mögött. (Op. 1.083/42. sz.)
„Tekintettel az eddigi tapasztalatokra, hogy az északi had„osztályszakaszra átlag 8.000 fő szükséges, a három honvédezred
„azonban összesen csak valamivel 5.000-nél több főből áll, nem
„lehetséges az összes — ezidőszerint állásban levő — erőket fölváltani.
„Ennélfogva a két osztrák Landsturm-zászlóaljat, a 30. és 152-et,
„úgymint a csak röviddel ezelőtt állásba ment 27-es két zászlóaljat
„az arcvonalban hagyom és a m. kir. 16. honvéd-hegyidandárt is
„csak félig tudom fölváltani. (Op. 1.083/42. sz.) A fölváltás megkezdését én 22-re, délutánra tűztem ki. A honvédcsapatok belépt é r e a következő csoportosítást rendelem el: Az Isonzo-szakaszon
„két honvédgyalogezred, a Monte San Michele-re a két osztrák Land„sturm-zászlóalj és a 27. gyalogezred, a San Martino-szakaszon egy
„honvéd-és egy magyar népfölkelő-ezred. A másik magyar népfölkelőnezred, mely a 16. honvéd-hegyidandárhoz tartozik, le megy pihenőbe
„a Wippach-völgyébe."

A fölváltás teljes befejeztéig a Monte San Michele alszakaszban
a parancsnokságot Schönburg herceg altábornagy megtartja. A fölváltott 6. hadosztály Ranziano terében gyülekezik.
„Tekintettel a nehéz helyzetre a Monte San Michele-n, megparancsolom a 17. hadosztálynak, hogy holnap délután 6 órától
„fogva állítson Marcottini közelében egy hat századból álló tartalékot
„az én rendelkezésemre. (Op. 1.083/32. sz.) Ezek a 46. ezred két
„zászlóalját jelentik, mint ilyent, be. A hadsereg által rendelkezésemre bocsátott 8. számú tarackosztályt a 6. hadosztálynak utalom
„ki és elrendelem, hogy a 20./I. ágyúsosztály Wippach-tól északra
„Savogna környékén állítandó fel, hogy hosszantozva pásztázhassa
„a fennsík északi lejtőjét."
„A m. kir. 29. Lés II. népfölkelő-hadtápzászlóaljakban, melyek
„a 16. honvéd-hegyidandárba soroltattak, erősbítésként a magyar,
„német és román ajkú legénységen kívül egy bizonyos százalék
„mármarosi ruthén nemzetiség is van. Az illető parancsnokok figyelmét
„ezen körülményre az Op. 1.084 19. sz. alatt kiadott intézkedésben
„fölhívom és elrendelem, hogy a netán megbízhatatlan elemeket
„szigorúan fegyelmezzék és osszák őket egyenletesen széjjel és fenyegessék meg a legirgalmatlanabb büntetésekkel szökési kísérletek
„esetére, mert csak így remélhető a beláthatatlan következményű
„esetek elkerülése, melyek eddig fényesen bevált és feltétlenül megbízható csapattestekre a legigazságtalanabbul igen rossz világot
„vethetnének."
Ezen intézkedésemnek indítóoka, hogy a m. kir. 29. népfölkelőezredet — mely idáig oly kiválóan bevált — november 21-én ezért
érte oly balszerencse, hogy kb. 500 fő veszteséget szenvedett halottakban, sebesültekben és eltűntekben.
TIZENHARMADIK NAP.

November 22.
„Események reggel 6 óráig. Jobb- (Isonzo-) szakasz északi
„részén az erősen elhasznált csapatokat a 27./IY. zászlóalj váltotta
„föl és a 27./V. zászlóalj egy százada; a déli részen a 9-es vadász„és a 28. menetzászlóalj áll és Cotici- tői északnyugatra, mint hadosztály tartalék a 7./I. zászlóalj. A középső szakaszon a 7. ezred
„fölváltása az utolsó század kivételével végre van hajtva. Az első
„vonalban a 7./IV. zászlóalj egy százada, a 152. Landsturm-zászlóalj,

„a 30-as Landsturm-zászlóalj és a 7. IV. zászlóaljnak három százada.
„A 7. ezred zöme hadosztály tartalék a Vallone-ban.'"
„Éjjel a jobb- és közópszakaszon csatározás. A balszakaszon
„az ellenség által megszállott állás elleni ellentámadás csak a bal„szárnyon sikerült, hol a 61. ezrednek egy százada éjfélutáni 1 óráig
„— mint már följegyeztem — az elveszettből 350 lépés széles
„darabot kézigránátokkal a lövészárkon haladva felgöngyölítette és
„visszafoglalta. Ezzel ellenkezőleg a m. kir. 29./IV. népfölkelő„zászlóaljnak két százada által végrehajtott ellentámadás a m. kir.
„17./III-as nópfölkelő-zászlóalj és a 17./IV-es népfölkelő-zászlóali
„két századának ellentámadásával együtt nem vitt eredményre. A m.
„kir. 16. honvéd-hegyidandár vezérkari tisztjének szemrevételezése
„alapján azt jelenti, hogy az ellenség által megszállott orrszerüen
„kiszökellő állásdarab visszafoglalására irányuló ellentámadás megismétlése túlságosan veszteséges volna és ő az ellenséget tarackok
„tüzével ajánlja kilőni; a védőszakasz parancsnoka erre az ellentámadást beszüntette és a reggel világosságát bevárta, hogy a
„tarackokkal a tüzet megkezdje. Ezt én csak délelőtt tudtam meg
„és helytelenítem az egészet. Annál is inkább, minthogy a 17.
„hadosztályhoz tartozó 61-es századnak sikerült ezalatt ügyes kézi„gránátvetők által az elveszett résznek több mint a felét visszaszerezni. Határozottan az a benyomásom, hogy helytelenül töme„gesen arcba lett az ellentámadás végrehajtva és miután még most
„is több mint 200 lépés széles állásdarab van az ellenség kezén,
„a tegnap bejelentettnél jóval nagyobbnak kellett az elvesztett
„állásrésznek lennie. A fő baj azt hiszem az, hogy a helyett, hogy
„gyenge erőkkel két oldalról kézigránátot sűrűn dobálva az árokba
„s attól kétoldalt harántgáttól harántgátig kidobva az ellenséget,
„összeszorították volna és így kipréselték volna az árokból, az
„egész erővel arcba támadták azt."
„A vett jelentések után a 6. hadosztálynak
„1.084/10. sz.) az alábbi parancsot adtam ki:"

írásban

(Op.

„Az éjjeli ellentámadásról szóló jelentés nem elégít ki.
„Főképen azon ütköztem meg, hogy Pajor századosnak szemre„ vételezése a vállalkozás beszüntetését eredményezte, míg egy 61-es
„századnak sikerült az elvesztett arcvonalrészből 350 lépés széles
„darabot visszafoglalni. Az ellentámadás el volt rendelve, tehát
„muszáj lett volna azt végrehajtani. Egy időszerűen bevezetett

„szemrevételezésnek csakis a végrehajtás módját volt szabad befolyásolnia, azonban soha a végrehajtásra való elhatározást. Ez a
„16. honvéd-hegyidandárparancsnoksággal közlendő. A leghatározottabban elvárom, hogy ma a sötétség beállta után, egy erélyesen
„vezetett ellentámadás, melynél parancsnok és csapatai át vannak
„hatva azon szilárd akarattól, hogy győzzenek, az állás elveszett
„részét teljesen vissza fogja szerezni. A 6. hadosztály parancsn o k á r a bízom, hogy ezen vállalkozásra már a fölváltó honvédcsapatokat, vagy még a népfölkelőket alkalmazza-e ? Egy jókor
„bevezetett szemrevételezésnek az ellentámadás végrehajtási módo„zatára vonatkozó adatokat kell meghoznia. Az ellentámadást
„anyagilag is elegendően kell előkészíteni. Főkép a csapatokat
„kézigránátokkal ellátni. Az 5. hadseregparanc-nokság Op. 1.964.
„számú rendeletére: Aj mielőbb jelentendő, hogy hogyan leh e t e t t 21-i estéről és 21-i reggelről keltezett jelentések kö„zött az ellenség által San Martino-nál megszállott állásdarab kiterjedésére vonatkozólag oly nagy különbség és melyik a kettő
„között födi a pillanatnyi helyzetet? B) hogy az első vonal elég
„erősen volt-e megszállva arrp, hogy az ellenséges támadást tűzzel
„vissza tudja utasítani? Cj hogy a 12. gyalogdandár akkori állásának karbahelyezésén a mult éjjel erélyesen dolgoztak-e és hogy
„milyen a jellege a födözékeknek és akadályoknak? D) milyen
„haladást mutat ma délelőttig a hátul fekvő, az azelőtti 3. védelmi
„vonal építése? A hadseregparancsnokság e mellett arra utal, hogy
„a Monte San Michele szakaszán az erőcsoportosítás és műszaki
„munka feltétlenül kell, hogy megakadályozza az ellenséges át„karolást északról, mely a vasút mentén való előnyomulása folytán
„a Mainizza—Görz-szakaszt is veszélyeztetheti. Ha ezen feladat
„megoldása másképen azaz másfelől nem lehetséges, akkor meg„ követelem, hogy a csoportparancsnokok személyesen vezessenek
„és hassanak csapataikra a küzdelmek helyszínén. Egyedül ezáltal
„zárhatók ki a helytelen jelentések, a csapatok csődötmondása Ez
„Bernátsky ezredes dandárparancsnokkal is közlendő. József fhg. L. T."
„Boroevié parancsának B) alatt idézett pontja teljesen téves
„felfogáson alapul, melyre én jelentésemben Op. 1.084/12. szám
„alatt a következőket feleltem:"
„A megszállócsapat erejének mértékelésére vonatkozólag azt
„kell jelentenem, hogy az első vonalnak legerősebb megszállása a

„pergőtűzzel lőtt állásszakaszokon nem biztosítja az állás megtartását. Nem ritkán fordult elő, hogy rövid arcvonaldarabok,
„melyek valóban ilyen élénk pontos nehéz ellenséges lövegtűz alatt
„állottak, teljesen megsemmisültek, ha nem lettek jókor a legközelebbi dolinába visszavonva . . . "
„Határozottan azt az álláspontot képviselem, hogy az első
„küzdelmi vonal a lövetés alatt csakis megfigyelők által szállható
„meg és kell, hogy a helyőrség biztos kavernákban, födve várja
„be a pillanatot, melyben az ellenség a lövegtiizet hátraveti, hogy
„így a gyalogsági támadás pillanatában teljes létszámmal fogadt a s s a a támadót. Ennélfogva szükséges, hogy a bombabiztos fö„dözékek sohase legyenek az elérhető távolon kívül, tehát 50
„lépésnél ne legyenek távolabb az állástól. Jó ha ilyen födözékek
„az állásban is vannak, de ezeknek legalább is ket kijárattal kell
„bírniok, nehogy egér'ogókká váljanak."
„A 17. hadosztály és a 22. Landwehr-badosztály küzdelmi
„vonalában éjjel csak csatározás és helyenként kézigránátharc volt.
„(Op. 1.084/1. sz.) A 6. hadosztály parancsnoka még az éjjel azon
„kérelmét terjesztette elibém, hogy tegyek ajánlatot a hadsereg„parancsnokságnál, hogy a 6. hadosztályra bízzák továbbra is az
„eddigi szakaszának védelmét. A Monte San Michele északra eső
„védelmi szakaszt a 7. és 27. ezredek fogják átvenni és a pihenésre
„szoruló csapatokat menetalakzataik fölvételére hátra tennék.
„Nagy ügyünk érdekében, — amilyen nagyon és forrón óhajtott a m volna szeretett magyar csapataimat, melyek máris oly nagyon
„sokat szenvedtek itt, továbbra is kímélni —, nem voltam azon
„helyzetben, hogy ezen feltétlenül csak kiváló katonai érzésből
„fakadó kívánságot magamévá tehessem és a hadseregparancsnok„ság által elrendelt fölváltásnak elhalasztását ajánljam."
„Az északi szakasznak támogatására kirendeltem holnapra a
„37/Il-es zászlóaljat a Segeti táborból a Wippach-völgyébe és a
„6. hadosztályparancsnokságnak alárendeltem. (Op. 1.084/16. sz.)
„Már kora reggel megkezdett heves tüzérségi előkészítés után a
„délelőtt első óráiban az ellenség támadásait újból megindította a 16.
„honvéd hegyidandár ellen San Martino-nál, ahol két holt területk e n a terephorpasz a födött megközelítést könnyűvé teszi. Újból
„betört az ellenség itt arcvonalunk egy darabján, úgyhogy a 61.
„ezrednek jobbszárnya is San Martino nyugati szegélyére szorít-

„tátott vissza. A 6. hadosztálypavancsnokság azonnal két századot
„rendelt előre Cotici-ból, azaz Crnci-ból, amiáltal az arcvonal egy„előre meg lett támasztva és azt jelentette nekem, hogy szándéka
„este a 17. honvédgyalogezreddel és egy 7. ezredbeli zászlóaljjal
„az ellentámadást végrehajtani. A 6. hadosztály északi részén is
„reggel óta heves lövegtűz van. Az összegyűlt ellenséget az Isonzo„ szakasz előtt lövegeink tüze elkergette. A Monte San Michele-n a
„68. ezredhez tartozó olaszokat fogtunk el, ami az 5. olasz hadosztály, illetőleg III. hadtest jelenlétét végre megállapította."
„Az én csoportom két déli hadosztályánál (17. és 22.) a
„rendes csatározáson és lövegtüzön kívül délelőtt nem fordult elő
„fontosabb esemény. (Op. 1.084/18. sz.)"
„Délután a 6. hadosztály északi szárnya ellen irányuló élénk
„lövegtüz a nehéz ütegek hallgatása miatt — melyek látszólag
„részben a görzi hídfő ellen irányíttattak, — csekély hatású
„maradt. Igen nagy hevességű volt az ellenséges lövegtűz San
„Martino ellen. Itt a 61. gyalogezred délután 3 óra felé két
„századdal ellentámadásban súlyos kézitusával régi állásait visszafoglalta, sajnos, azonban a 6. hadosztály által még vissza nem
„foglalt részből pusztító oldalozó tűz által újból visszahúzódásra
„kényszeríttetett. Ezen vállalkozás megújítása a 6. hadosztály ellentámadásával a sötétség beálltával van tervbevéve. Tovább délre az
„ellenség arcvonalunkat csak aknavetőkkel és mérsékelt lövegbűzzel verte."
„A helyenként arcvonalunk előtt gyülekező ellenségre tüzérségem tüzelt. Mostani állásunk a Monte San Michele A 275 ormán
„San Martinó-ra és Ó 197 felé húzódik. Ennek jobb része a régi
„állásban van egész 300 lépésig a kőbányától keletre, azután déli
„irányban A 197 templomtól nyugatra San Martino északnyugati
„szegélyéhez húzódik tovább San Martino nyugati szegélyén a régi
„ állásban."1
A nagy küzdelmek a görzi hídfőn ós Görz városának lövetése
tovább tartanak. Görz-re több száz nehéz bomba esett. Egy műhelybe
30"5 cm-es bomba vágódott be, mely 21 népfölkelő munkást megölt és 72-őt megsebesített. Az ellenséges nehéz tüzérség különösen
Oslavija alszakaszunkra összpontosította tüzét. A Podgora-n az
ellenséges tüzérség gyalogsági támadást készített elő, mely délelőtt
1

Lásd a 27. számú mellékletként csatolt vázlatot (1: 25.000).

11 órakor 2.000 lépés szélességben rendkívül heves irammal,
fölényes erővel megindult. A hatalmas támadás kitűnő oldalozó
tüzérségi, gyalogsági és aknavetőtüzünkben teljesen összeomlott.
A III. hadtestnél déli 12 óra és 1 óra között az ellenséges
tüzérség az 56. közös- ós a 19. népfölkelő-dandárt hevesen lőtte,
azután az olasz 75. ezred a kőbánya és Selz felőli támadással
47. ezredünk állásába betört.
•
A 28. hadosztály tartaléka ellentámadással hamarosan kiverte
a betört ellenséget.
A nap folyamán az olasz arcvonal mögött élénk oszlop- és
kocsiforgalom volt látható. (Op. 1.084/29. sz.) Santa Elia-nál és Ronchinál az ellenség tüzérsége megerősíttetett s onnét San Martino—
Cotiéi-ra, tehát teljesen hátunkba tüzelt.
Magasabb parancsnokaink látták, hogy az olaszok folytonosan
ismétlődő makacs támadásukkal a peteanói vasútvonal mentén
akarnak teret nyerni Rubbia felé. Ez semmi körülmények között
sem volt megengedhető, mert a Monte San Michele állásunkat
északi szárnyban átkarolással fenyegetné és a XVI. és VII. hadtestek belső szárnyának tetemes megerősítését tenné szükségessé.
A délnyugati hadseregarcvonalparancsnokság megfontolás tárgyává tette, nem volna-e célszerű a XV. hadtesttől — melyet az olaszok
nem támadtak meg — a 13. hegyidandárt a Canale-ból a Vll. hadtesthez vinni annak megtámasztasára ? Ezt Boroevió ellenezte, mert
egy ellenséges támadás a felső Isonsó-szakaszán rem volt kizárva,
mely esetben ez elszigetelt voltánál fogva nehezen lenne támogatható. Már úgyis gyengítve lett a 14. hegyidandár két zászlóaljának
és a Karintiából átszállított és pillanatnyilag a XV. hadtesthez
beosztott zászlóaljaknak elvitele által.
Boroevió helyzetét a délnyugati hadseregarcvonalparancsnokságnak jelentésében következőképen ecsetelte. Az ellenség a Karszt-fennsíkon itt-ott elért némi sikereinek oka az, hogy messze előretolt
támpontjainkat nehéz tüzérségével nemcsak Monte Fortin-ról, hanem
Mossa-ról és Valisella felől oldalban veszélyeztette.
A veszélyeztetés csökkenne, ha Monte San Michele-i állásunk
északi szárnyát a Wippach torkolata mögé visszakanyarítjuk,
ezáltal mi is oldalozhatnánk az olasz támadást Monte San Micheleről és így szívósabbá tehetnénk az ellenállást. A délnyugati
harctérre érkező erősbítésekkel (9. hadosztály és a 9. dandár) a
hadseregparancsnok az első vonalban küzdő csapatokat, melyek
a nehéz harcokban igen kimerültek, fölválthatja. A fölváltásokat
a hadseregparancsnokság óvatosan fogja végrehajtani. A frissen
beérkező seregtesteknek fokozatosan kell a harcterület sajátosságával és a karszti harcmodorral megismerkedniük. Ezért váltatja föl
a hadseregparancsnokság a 28. hadosztályt a 9. hadosztállyal, hogy
az előbbi — mely a Karsztban a viszonyokkal már megismerkedett —
döntő harcterülbten legyen alkalmazható, míg az utóbbi az ellenség
Józseí főherceg: A világháború. II.
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támadásának kevésbbé kitett arcvonalban a szükse'ges tapasztalatokat fokozatosan megszerezheti.
Végre lehetséges lesz két hadosztályt a Karszt-tennsíkon a legfontosabb védelmi alszakaszban — melyben a legelkeseredettebb
harcok vívatnak — úgy csoportosítani, hogy egymást szükség
szerint állandóan fölválthassák; ez azon előnnyel is jár, hogy a
teljesen tájékozott — tartalék viszonyban levő — hadosztály a Monte
San Michele mögött, alkalmazásra mindig készen állhat.
A hadseregparancsnokság a Peteano-nál veszendőbe ment
állásrészek visszafoglalásától kénytelen eltekinteni, mivel ez aránytalanul súlyos véráldozattal járna, amit pedig nem tanácsos megtenni, mert nem tudni, meddig fog még a 4. Isonzo-csata tartani.
Siker esetén sem következne be lényeges változás az általános
harctéri helyzetben.
A hadseregfőparancsnokság által megadott feladatot — a
győzelmet az egész Isonzo-arcvonalnak teljes megtartása által
kikiizdeni — a hadseregparancsnokság úgy szándékozik megoldani,
hogy lehetővé teszi a harcban kimerült és elhasznált csapatok fölváltását és tájékozott, pihent tartalékot tart alkalmazásra készen
a legjobban szorongatott arcvonal mögött.
A hadseregparancsnokság a II. védelmi szakaszt a XV. hadtesttől kivont zászlóaljakkal akarja megerősíteni. A 9. dandár, mint
hadseregtartalék előre nem látható esetekre, visszatartatik.
Végül a hadseregparancsnok hangsúlyozta, hogy súlyos harcokban a döntés nehéz tüzérségünk vállán nyugszik, legtöbb
esetben a siker a lőszer mennyiségétől függ; ha ebben bőség van,
úgy derék gyalogságunk — mely példanélküli hősiességgel küzd —
nehéz feladatának megoldását lényegesen megkönnyítjük.1
Boroevié elrendelte, hogy a XV. hadtest az arcvonalból kivont
18. III. és 77./IV. zászlóaljat szállítsa Schönpass-ra.
A görzi harcokban fogságba került foglyok vallják, hogy
november 24-én vagy 25-én egy friss olasz hadtest fog harcba
lépni, mellyel utolsó kísérletet fognak tenni Görz elfoglalására.
TIZENNEGYEDIK NAP.

November 23.
Mivel az olaszok általános támadása a görzi hídfőnél teljes
kudarccal végződött, a Monte San Michele állásom szárnyán a
-Cr 124 irányában és San Martino ellen fölényes és friss erővel
makacsul erőszakolták támadásukat, határozottan azzal a szándékkal,
hogy az áttörés után a Monte San Michele A 275 magaslatot két
oldalról átkarolhassák.
1
Lásd: Le Beau altábornagy, hadseregvezérkari főnöknek az 5. hadseregparancsnokság naplója alapján eszközölt feljegyzését. (V. kötet. 191»
november 22.)

„Felhőtlen, szélcsendes hideg reggel. Események reggel (5
„óráig. A 6. hadosztály jobb- e's középszakaszán az éjjel meglehet ő s e n csendes volt. A 3-as honvédek fölváltottak a 28. menetzászlóaljat és a 9-es vadászokat Monte San Michele-től északra
„szintúgy a dandártartalékot."
A 16. honvéd-hegyidandár a 17. honvédezreddel erősíttetett
meg. Ez a 6. hadosztályparancsnok intézkedése szerint éjjel ellentámadással próbálta az elvesztett állást visszafoglalni.
Jelentést kaptam, hogy az egész eredeti állás visszafoglaltatott
és az arcvonal tökéletesen zárt. Későbben kiderült, hogy ez nem igaz.
Az ellentámadás az északi szárnyon teljesen sikerült, a déli
szárnyon a népfölkelő-zászlóaljak régi állásunkat nem tudták elérni
és csak az ettől kb. 200 lépésre idébb fekvő reteszállásig jutottak.
„A 17. hadosztálynál az összes, az ellenség által megszállott
„állások a jobbszárnyon hajnali 2 óráig kitisztíttattak. A csatlakoz á s a 16. honvéd-hegyidandárhoz teljesen helyreállítva. Az arcvonal többi részén időnként aknavetőtüz és kézigránátharcok a
.,<;- 197-től délnyugatra, az éj különben mérsékelt csatározás és
„időközi lövegtüz közepette folyt le."
A 22. Landwehr-hadosztálynál nem volt különös esemény az
éjjel. (Op. 1.085/1. sz.)
„A tegnapelőtti veszteségek a 6. hadosztálynál 42 halott,
„483 sebesült. A tegnapiak még nem ismeretesek. 5 tisztet ós 39
„legényt iogtunk el."
„A San Martino körüli állandóan bizonytalan helyzet arra
„indított engem, hogy ezen szakasz egységes vezetését ma Lukachich
„tábornokra bízzam. Megparancsoltam neki, hogy — tekintet nélkül
„a még küszöbön levő fölváltásokra a 6. hadosztálynál — a 4.
„honvéd-gyalogezredet azonnal a Vallone-ba meneteltesse és a 16.
„honvód-hegyidandár eddigi körletében és a 61. ezred fölött azonnal
„vegye át a parancsnokságot azon feladattal, hogy a helyzetet San
„Martino-nál rendbehozza és az ellenséget dobja onnét ki — mert
„az állás még nincsen egészen visszaszerezve — és csak azután
„folytassa a 6. hadosztály a tervszerű fölváltást. (Op. 1.085/21. sz.)
„Továbbá még a tüzérségi támogatást szabályoztam ezen vállalkozásra. Azon esetre pedig, ha az ellenség áttörési kísérletének
„folytatása sikeres lenne, én minden rendszabályt és előkészületet
„megtettem egy egységes ellentámadás végrehajtására. Ezen célra
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„a legrégebb,en a Segeti táborban levő 4 zászlóaljat és egy-egy
„zászlóaljat a 17. és 20. hadosztályokból Marcottini-nél, illetőleg
„ Devetaki-nál készenlétbe helyeztettem és ezen támadócsoport parancsnokságát Soós ezredesre, a 33. dandár parancsnokára ruháztam.
„(Öp. 1.085/19. sz.)"
Ezen intézkedésemmel a 6. hadosztály védelmi szakaszát két
csoportba osztottam. Lukachich tábornok a San Martino-i alszakasznak parancsnoka, alá van rendelve a 16. honvéd-hegyidandár, a 4.
és 17. honvédezred, a 61. ezred és a 7. ezrednek egyik zászlóalja.
A Monte San Michele-i alszakasz, mely a A 275 magaslattól az
Isonzo-ig terjed, továbbra is Schönburg herceg altábornagy parancsnoksága alatt marad, kinek alá van rendelve a 6. hadosztály zöme,
a 3. honvédezred, a 27. ezred két zászlóalja és a 28. menet- és
98./I. zászlóalj s a 30., 152. Landsturm-zászlóaljak.
„Események délután 2 óráig. Az ellenség ma is erős tüzérségi
„hatástól támogatva újra felújított erőit San Martino körlete ellen
„tömöríti, ahol két mólyedési vonal a közeledést nagyon megkönnyíti. A többi arcvonalon gyalogsági tevékenységét majdnem
„egészen beszüntette."
„A 6. hadosztálynál a jobbszakasz, különösen a Ó 124 és a
„jobbszárny reggeli 8 óra óta heves, a középső szakasz mérsékelt
„lövegtűz alatt áll. Az arcvonalon csatározás. A balszakaszon a San
„Martino-csoport északi szárnya egy ellenséges támadási kísérletet
„utasított vissza. A harccsoport déli szárnya délelőtt 10 óra 30
„perckor egy újbóli erős támadás által megint súlyos küzdelemben
„behorpaszttatott és ezidőszerint a parton, a A 197 templom„magaslattól közvetlen nyugatra áll."
„A 17. hadosztálynak utólagos jelentése szerint a 6. hadosztály parancsnoka által személyesen vezetett és a 16. honvédk e g y idandár parancsnokával az élén végrehajtott éjjeli ellentámadás a
,17711. és III. magyar népfölkelő-zászlóaljaknál a ^ 197-től
„nyugatra nem foglalta az eredeti állást tökéletesen vissza. Annak
„felderítése folyamatban van, hogy miként jelenthették a zászlóaljparancsnokok azt, hogy az eredeti állás teljesen kezünkben van.
„Mindjobban azt a benyomást nyerem, hogy a 6. hadosztály parancsnoksága — hogy saját csapatait kímélje — a 16. honvéd-hegyi„dandárt mindenütt ott vetette harcba, hol a helyzet válságos volt,
„mert darabokratépve, az összes szakaszon dobatott a küzdelembe.
„Most teljesen ki van merülve, úgyhogy ezen eddig oly mindenek-

„fölött hősies csapat nem tud feladatának megfelelni. Végre is a
„legnagyobb hős is csak ember! . . . Schönburg herceg a csapatokat
„annyira széjjelfosztja, hogy még a századkötelékek is a legkülönbözőbb ezredekből, teljesen össze vannak kavarva. Craenenbroeck
„vezérkari századost kiküldőm, hogy szemrevételezzen mindent pont o s a n és azután tegyen nekem jelentést. . . Azt jelentik, hogy a
„ ,hamis jelentés' a nyelvnek nem ismerésén alapszik valószínűleg."
„A 6. hadosztályparancsnokság a 7. közös és 17. honvéd„ezred egy-egy fél zászlóalját, mint tartalékot, San Martino-ra
„helyezi."
„A helyzet San Martino-nál a jelentések szerint a végletekig
„válságos."
„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon másfél század a 6.
„hadosztály visszaszorított balszárnyával való összeköttetésre a nyilt
„karsztos terepen közbetolatott. Ezen födözékek hiányában vesz„teségteljes ellenséges lövegtűz alatt állanak. A 61. ezrednek többi
„részét, azaz arcvonalát az ellenséges tüzérség a leghevesebben lövi.
„San Martino-tól nyugatra az ezred két támadást vert vissza.
„A -C- 197 csúcsától keletre a közvetlen az állásaink előtt gyülek e z ő ellenség kézigránátokkal széjjelszóratott. Az ezen kúptól,
„a San Martino-i műút felé előnyomuló ellenség, továbbá San
„Martino és a Monte San Michele leié eltolódó nagyobb erők
„megfigyeltettek és tűz alá vétettek. A balszakaszon időközönként
„lövegtüz. (Op. 1.085/12. sz.)"
„A 22. Landwehr-hadosztálynál aránylagos nyugalom."
„A 6. hadosztály segítséget sürget. Jelenti, hogy a csapatok
„tovább nem bírják! — ,29-es magyarok megadják magukat és
„zsebkendőkkel integetnek!' Módfelett megvagyok botránkozva ezen
„jelentés miatt. Elrendelem, hogy azokat, kik parancsaimnak nem
„engedelmeskednek, főbe kell lőni és a zsebkendőkkel integető
„csapatokba bele kell lőni — ezt a parancsot könnyű szívvel adom
„ki, mert biztos meggyőződésem, hogy ez az egész zsebkendőhistória
„hazugság, ha pedig igaz, akkor nem a magyarok, hanem a csehek
„integetnek. Jól tudom, hogy mit teszek, jól tudom, hogy mik
„az én magyarjaim és hogy — igen kevés csirkefogót kivéve —
„nem adják meg magukat és nem integetnek!. .
„Lukachich tábornok a késő délutánon, mikor a Brestovec
„ A 209-re fölért, a 6. hadosztály déli szárnyán átvette a parancs-

„nokságot. Személyes tájékozódás után este azt jelenti nekem, hogy
„a Monte San Michele nyugati kúpján álló 17-es honvédzászlóalj
„és San Martino községének nyugati szegélyén még kitartó 17-es
„és 29-es népfölkelő-ezredek maradványai között egy nagyobb
„hézag támadt, melyet a 17. honvédgyalogezred fennmaradó részéivel zárat el. A menetben levő 4. honvédgyalogezredből, melynek
„éle csak este 10 óra felé érhet Crnci-re, egy-egy zászlóaljat a
„Crnci-i barlangba s a Devetaki-i kavernákba és Cotiői-re utalt.
„(Op. 1.085/33. sz.) Egy, még az este kiadott újabb parancsban
„mégegyszer emlékeztetem Lukachich tábornokot, hogy csoportján a k feladata abban csúcsosodik ki, hogy a helyzetet San Martinónnál helyreigazítsa, hol a betört ellenséget feltétlenül ki kell
„vernie. Rábízom annak megítélését, hogy feladatának megbízható
„megoldására mennyi erőt igényel és felhatalmazom őt, hogy
„szükség esetén csoporttartalékul Devetaki-ra rendelt zászlóaljamat
„is fölhasználja. A fődolog azonban az marad minden körülmények
„között, hogy a régi, előnyös fekvésű állásokat kavernáival együtt
„— mely San Martino-tól északnyugatra fekszik — visszafoglalja.
„(Op. 1.0S5/34. sz.)"
„Események este 7 óráig. A lövegtűz úgy zúg, mint a
„háborgó tenger bőszült hullámverése. Déltől kezdve nagyon nagy
„ellenséges erők gyülekezését észlelik Peteano—San Martino—O„197 környékén. A szörnyen erős ellenséges lövegtüz az est sötétségének beálltáig ernyedetlenül tartott és főkép a 6. és 17.
„hadosztályok arcvonala és hátterepe ellen irányult. Délután bejött
„olasz szökevények azt vallják, hogy Peteano és a-Ö- 197 között
„nyolc olasz ezred teljes hadilétszámú állománnyal lödve, támad á s r a csoportosul. Erre délután 5 órakor a XVI. hadtest részvéntelével egy igen erős tűzcsapást mértünk ezen gyülekezési helyre,
„a 6. hadosztály előtt és a 17. hadosztály jobbszárnya előtt."
„A 6. hadosztálynál az ellenség erős — miránknézve nagyon
„vesztesógteljes — tüzérségi előkészítés után délután 2 óra 30
„perckor a jobbszakaszon a -Ó- 124-nél s az attól délre levő arcvonalon, többször nagy erőkkel, hevesen támadott. A 3. honvédgyalogezred két, a 27. ezred három nagyon erős támadást véresen
„visszavert, az ellenség mindannyiszor futva húzódott vissza, de
„tartalék által megint csak előreránttatott. 3 óra 30 perckor
„az ellenség a már csak gyéren megszállott állásunkba a -C- 124-en

„behatolt. Azonnal barebavetett honvédcsapatok a 27. közös ezred
„részeivel együtt elkeseredett kézitusában — mely alatt a magaslat
„többször cserélt tulajdonost — délután 5 óráig tökéletesen kiverték
„az ellenséget állásainkból. A középső szakasz hatástalan lövegtüz
„alatt állott. A balszakaszon a leghevesebb tüzérségi előkészítés
„után 5 óra 30 perc óta egy nagyon
erős ellenséges támadás
„San Martino-ra van folyamatban; részleteket még nem tudok."
„A 17. hadosztály, melynek jobbszárnya a legerősebb nehéz
„lövegtüz alatt állott egész délután, 2 óra 30 perckor egy gyenge
„ellenséges előtörést vert vissza San Martino-tól nyugatra. 5 óra
„30 perc óta a 61. ezred ellen is kiterjedt a San Martino-i erős
„ellenséges táraadás, este 7 óra felé az ellenség súlyos veszteségei
„közepette, teljesen visszaveretett. A 39. ezredre az ellenség délután
„ismételten gázbombákat lőtt és dobott. A 111. Landsturm-dandár
„alszakaszában egészen 4 óra 30 percig csatározás volt, azóta
„elcsendesült minden."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál délután meglehetősen élénk
„gyalogsági és lövegtüz az egész arcvonalon. A Monte dei sei
„Busi-n gyengébb ellenséges támadási kísérletek tüzérségünk által
„csírájukban elfojttattak. Délután 4 óra 30 perc óta meglehetős
„nyugalom. Nehéz ütegeim látható eredménnyel több nehéz ellenséges üteggel a Monte Fortino-n és Valisella-nál folytattak harcot.
„Mindenféle öblű ellenséges tüzérség tüzel ránk. Az ellenség
„tüzérségem tevékenységét repülőinek állandó keringésével állásaink felett és bombaejtéssel akarta zavarni. Ellenséges repülők
„délután 1 órakor St. Daniel-i kórházamra 10 bombát dobtak,
„3 emberem megsebesült, 1 ló elpusztult. 3 óra 30 perckor megint
„3 bomba. (Op. 1.085/27. sz.)"
„Tegnapi veszteségem 580 sebesült és halott."
Ma több, mint 1.000 embert veszítettem. (6. hadosztály 350,
17. hadosztály 95, 22. Landwehr-hadosztály 20, 20. honvédhadosztály 500, 16. honvéd-hegyidandár 100.)
A XV. és III. hadtestnél csak tüzérségi harc volt. A XVI.
hadtestnél a görzi harcok november 23-án hajnalban értek véget.
Az egész hídfőállás az 58. hadosztály kezében volt — kivévén
egy kis állásról zt a -Ó- 188 kúpon.
Az ellenség november 22-én egész napon és éjjen át,
november 23-i hajnalig tartó harcban kimerült; ma csak tüzérsége
bombázta tovább is Oslavija, Pevma, Podgora alszakaszunkat.

Az 5. hadseregparancsnokság a Tirolból bee'rkezett négy
zászlóaljat (37. tartalék, 165., 169. és III. népfölkelő-zászlóalj) a
XVI. hadtestparancsnokság rendelkezésére bocsátotta.
TIZENÖTÖDIK NAP.

November 24.
„Közbelépésemre tegnap a hadseregparancsnokság az 1. hon„védgyalogezredet, mely a Monte San Michele védelmében már
„hónapokig kiválóan vett részt és ezen körlet terepét jól ismeri,
„a XVI. hadtest körletéből megint a 20. honvédhadosztálynak
„rendelte alá . . . (Op. 1.085/26. sz.)"
„Események reggeli 6 óráig. A 6. hadosztálynál — melynek
„ arcvonala ma az Isonzo-tól egészen bezárólag a Monte San Michele-ig
„terjed ki — éjjel időközönként erős ellenséges löveg- és gyalogsági tüz volt a Monte San Michele északi lejtője ellen. Az
„ellenségnek kísérletei, hogy a Monte San Michele-hez közeledjen
„és egy gyenge támadási kísérlete vissza verettek Lukachich tábornok
„új szakaszán az ellenség éjjel megkísérelte a veszteségek által
„nagyon meggyengült 17./I-es zászlóaljat áttörni. A támadás a 7.
„ezred egy fél zászlóaljának harcbavetése által kézigránátharcban
„és kézitusában visszautasíttatott."
„Lukachich tábornok kísérletet tett, hogy éjjeli ellen támad á s s a l a San Martino-nál elveszített állásrészt visszavegye. Az
„ellentámadást a 4. honvéd és a 61. közös ezred egy része hajtotta
„végre. Az ellentámadásnak főlökése — mely a Á 197 templomtól
„közvetlen nyugatra levő erősen megszállott ellenséges állásrész
„ellen irányult, sajnos, nem sikerült. Lukachich tábornoknak,
„hogy további veszteségeket elkerüljön, szándéka, hogy egy egészp a p o s lövegtüz előkészítés után este csinálja meg az ellentámad á s t . A magyar kir. népfölkelő-ezredek csapatai 1 kivonattak az
„arcvonalból és a Vallone-ban gyülekeznek. A tűzvonalban a 7./I.,
„a 4. honvéd- és a 61. gyalogezred állanak. Tartalék a 4. honvédgyalogezrednek 2 zászlóalja. A 17. közös ós 22. Landwehr-had„osztályoknál csak gyenge tűz volt. 15 olaszt fogtunk el. (Op.
„1.086/1. sz.)"
„Craenenbroeck százados visszajött és jelenti, hogy a 16. honvédhegvidandár tökéletesen ki van merülve, mert más csapatok elő1

16. honvéd-hegyidandár.

„nyére nagyon ki lett használva. A csapatok oly kitűnőek, mint
„mindig voltak, csak teljesen kimerülve, erejüket végkép kiadták.
„A megítélés egyoldalú és igazságtalan volt. Az integetésből egy
„szó sem igaz, talán mások integettek, de ezek soha... Ezt tudtam!"
„Délután 2 óráig. A 6. hadosztálynál reggel 6 órakor egy
„erős ellenséges támadás utasíttatott vissza a -Ó- 124-től délre.
„Stadler ezredes, a 39. honvéddandár parancsnoka délelőtt 11 órakor
„az északi szakaszon átvette a parancsnokságot. A tüzérség Peteano„nál és a ,haláldomb'-nál gyülekező ellenségre tüzelt. A Monte San
„Michele előtt meglehetős nyugalom."
„Lukachich szakaszán reggel 6 órakor egy erős ellenséges
„támadás San Martino-nál véresen visszaveretett. A 67. és 68. ezredhez
„tartozó olasz foglyok azt vallják, hogy az ő dandáruk (Palermo)
„az utolsó támadásnál, különösen tisztekben, igen súlyos veszteségeket szenvedett. Az említett támadás után meglehetős nyugalom
„állt be."
„A 17. hadosztálynál födözékeink a -Ó- 197-től délkeletre
„aknavetők által elpusztíttattak. Különben csak a tüzállások mögötti
„körletekre irányuló ellenséges lövegtűz nem szünetelt."
„A 22. Land-wehr-hadosztálynál a délelőtt gyenge ellenséges
„lövegtüz délután 1 óra 30 perctől a balszárny ellen fokozatosan
„erősbödik. Különben nincs változás."
„Este 7 óráig. Az ellenséges tüzérség délután is a legnagyobb
„intenzívitással összpontosítja tüzét az Isonzo—San Martino
„szakaszára."
„A 6. hadosztálynál az ellenség a legerősebb—helyőrségünkre
„nézve nagyon veszteségteljes — tüzérségi előkészítés után délután
„3 órakor a 27. ezred küzdelmi állásába az Isonzo-szakasz közepén
„a <> 124-nél betört, nemsokára azonban kidobatott. 4 óra 10 perc„kor egy új erős támadással ugyanazon helyen megint betörve
„sokkal nagyobb kiterjedésben és sokkal nagyobb erőkkel fészkelődött be. Az azonnal végrehajtott ellentámadás nem sikerült
„és elkeseredett közelharcok fejlődtek ki, melyek most éjjel
„10 órakor még nincsenek eldöntve. A -C- 124-től délre csatlakozó
„3. honvédgyalogezred szárnya szintén délután 3 óra 30 perckor
„nagy túlerővel a leghevesebben megtámadtatott. Ott sincs még
„a küzdelem eldöntve, mely a legváltozóbb szerencsével ide-oda
„hullámzik. A Monte San Michele-n az ellenség délután 5 óra

„30 perckor támadott, de a támadást még az állások előtt visszav e r t e a 30. és 1")2. Landsturm-zászlóalj. A 27. közös és 3. honvéd„ gyalogezred nagy veszteségeiről még nem lehetett konkrét adatok a t beszerezni. Ezen ezredek tartalékai elhasználtattak. A 7. vadász„és a 37./II-es nagyváradi zászlóalj a 39. honvéddandárnak rendelhettek alá. Az ellenség San Martino-nál délután 2 és 3 óra között
„megismételte támadásait, de a 17. honvédgyalogezred vissza tudta
„azokat verni. A helységtől nyugatra fekvő ellenséges osztagokra
„tüzérségünk a leghevesebben tüzelt, délután 5 órakor egy újabb
„ellentámadásunk indult annak elkergetésére. Miután az ellenség
4„is véletlenül ugyanakkor több zászlóaljjal tört elő a A 197 temp„lom irányában, a feleúton szabad terepen a legsúlyosabb elkesered e t t kézitusára került, melyben az ellenség visszakergettetett, de
„sietős visszavonulásában készenálló olasz tartalékok által felvétetett,
„úgyhogy csapataim megint igen erős ellenséggel állottak szemben
„ós csak nehezen, nagy veszteségekkel tudtak lassan terepet nyerni.
„Négy órai súlyos tusa után este 9 óra felé sikerült részben megint
„vadan tomboló kézitusa közepette az eredeti ál1 ásókat San Martino„tól nyugatra legnagyobbrészt visszafoglalni. A 61. ezrednek,
„mely az utóbbi napok súlyos küzdelmeiben csodálatraméltóan
„verekedett, vagy 50°/o-os vesztesége van."
„A 17. hadosztálynál az ellenséges lövegtüz a -Ó- 111-től
„délnyugatra részben elpusztította födözékeinket. A hadosztály
„tüzérsége az arcvonal előtt gyülekező ellenségre tüzelt és a
„20. honvédhadosztályt támogatta "
„A 22. Landwehr-hadosztálynál az északi félszakaszon nvu„galom volt. Az ellenséges ütegeket, melyek a Monte dei sei Busi-ra
„tüzeltek, a hadosztálytüzérség elhallgattatta. A hadtesttüzérség
„a nehéz ellenséges ütegek ellen küzdött és a gyalogsági küzdelm e k b e n segítőleg működött közre."
A Monte San Michele magaslat védelmét az éjjel az 1. honvédezred vette át a 30. és 152. Landsturm-zászlóaljtól.
„Ma repülőrajok több ízben hevesen támadták Kostanjevica-t."
„A 6. és 20. hadosztályok veszteségei még nem ismeretesek
„pontosan. A 17. hadosztálynál 15 halott, 90 sebesült, 18 beteg.
„A 22. Landwehr-hadosztálynál 5 halott, 14 sebesült, 14 beteg."
„A 6. hadosztály tüzérségével nem vagyok megelégedve,
„rengeteg lőszert kevés hatással tüzel el, és sokszor saját csapatokba

„belelő. Ezért most a derék Pohl ezredest bízom meg vezetésével,
„kit minden tekintetben kiválónak ismerek."
„Déli szomszédomnál, a III. hadtestnél, ma helyenként és időközönként heves lövegtűz volt, különben csak mérsékelt tevékenység."
A XV. hadtest helyzete változatlan.
A görzi hídfőben az olasz 73., 74. és a friss] 153., 154. ezredek
1—1 zászlóaljából alakított csoport reggel 6 óra 30 perckor megkísérelte a 60. gyalogdandárank szakaszát az Oslavija templommagaslaton áttörni. A támadást, melyet rövid és igen heves tüzérségi
előkészítés előzött meg, a 17./II. és 57./III. zászlóaljaink véresen
visszaverték; 7 órakor újból támadtak az olaszok, két századuk
ekkor állásunkat áttörte, de megjárták, mert a rögtön végrehajtott
ellentámadás a két századot megsemmisítette; 4 tiszt és 270 fő
legénység fogságunkba jutott, a többi elesett és megsebesült.
Délelőtt 8 órakor az ellenség támadásait beszüntette. A foglyok
vallomása szerint a görzi hídfőre egy utolsó támadás áll küszöbön.
A XVL hadtest parancsnoka a Tirol- és Karintiából jött erősbítésekböl a 18./III. és 77./IV zászlóaljat az 58. hadosztály, a
169. népfölkelő-zászlóaljat a 18. hadosztály rendelkezésére bocsátotta,
a III. népfölkelő-zászlóaljat és a 37. tartalék-zászlóaljat, mint hadtesttartalékot, Cernizza-ra állította.
„A 6. hadosztály körletében a honvédek által fölváltott
„csapatokra nézve ma délelőtt úgy rendelkeztem, hogy a m. kir.
„16. honvéd-hegyidandár Temnica-ra, Novelo-ra; a 98./I. és 28. menet„zászlóaljak pedig Spacapani-ra; a 30. és 152. Landsturm-zászlóaljak
„Vojscica-ra; a 157. Landsturm-zászlóalj a Korite táborozó helyre
„meneteljenek. A 6. hadosztálynak az arcvonalban nélkülözhető
„részeit Ranziano környékére rendelem. (Op. 1.086/6. sz.) Ezen
„csoportosításra nézve azon szándékom volt mérvadó, hogy a négy
„önálló osztrák-zászlóaljat1 csoportom déli szárnyára toljam, hogy
„ott az osztrák 22. Landwehr-hadosztálvparancsnokságnak rendeljem
„alá, ami által a cs. kir. 110. Landsturm-dandár fölszabadulna.
„A 106. Landsturm-hadosztálynak mindkét dandára egyesülve a 17.
„hadosztály szakaszának déli részét szállhatnák meg s ezáltal a
„17. hadosztály a 20. honvédhadosztály védelmi szakaszának egy
„részét vehetné át. Mindez azon előnnyel járna, hogy San Martino
„oly fontos körlete egy kézben egvesíttetnék; és az én erőimnek
„az általános helyzetnek megfelelő módon szakaszom északi szár1

30., 42., 152., és 157. Landsturm-zászlóalj.

„nyáriak kívánatos sűrüsbítése, tömörítése megtörténne, a harcászati
„kötelékek rendezettségének feltétlen fenntartása mellett. Délután
„a hadosztályoknak a szükséges irányításokat Op. 1.086/11. számú
„intézkedéssel kiadtam, mely következőképen szól (kivonatosan):"
A jelenlegi helyzet megköveteli, hogy erőmet az északi szárny
felé eltolva — zömösítsem, és ezzel egyidejűleg a harcászati kötelékeket helyreállítsam.
Ezt következő módon tervezem végrehajtani:
A 30., 42., 152. és 157. Landsturm-zászlóaljakat 1 a 22
Landwehr-hadosztályba véglegesen beosztom. Nevezett zászlóaljak
pótlások által akként frissítendők fel, hogy mindegyike 600 — 700
csatárból álljon.
A 110. Landsturm-dandár'- november 27-ig szabaddá teendő
és a 17. hadosztályparancsnokság intézkedése szerint akként csoportosítandó a 111. Landsturm-dandár- déli szárnyán, hogy a Landsturm csapatok egymást kölcsönösen fölválthassák.
A 106. Landsturm-liadosztály parancsnoka ismét átveszi
mindkét dandára felett a parancsnokságot, a hadosztály kiterjedésének mérvét a két hadosztályparancsnok egyetértőleg megállapítja.
A 17. hadosztálynál a menetalakulatok besorolása sietettendő;
úgyhogy november 29-én San Martino-nál a 4. és 17. honvédezredeket fölválthassa. Az állománykiegészítésnél szem előtt kell
tartani, hogy a századok 200 csatárnál erősebbek ne legyenek.
Ainint a 17. hadosztály a San Martino-i állásrészt átvette,
a 20. honvédhadosztály a 6. hadosztály azon csapatait fölváltja,
melyek a Monte San Micbele-től északra még állásban vannak.
A 17. hadosztálynál levő 42. és 157. Landsturm-zászlóalj
mielőbb, — a 6. hadosztálynál a Monte San Michele-n állásban levő
30. és 152. Landsturm-zászlóalj azonnali fölváltásuk után — a
22. Landwehr-hadosztálynak átadandók.
Az átcsoportosítás után az egyes hadosztályok határát következőképen vettem tervbe:
A 20. honvédhadosztály déli határvonala San Martino (bezárólag)
— Cotici — <> 212 — -O 246 — Ó 343;
A 17. hadosztály déli határvonala -Ó- 164 — (délkeletre a -Ó197 dombtól)3 Yizintini—Lokvica (bezárólag) — Segeti;
A 106. Landsturm-hadosztály déli határvonala a -O 111 terephullámtól 800 lépésre délre Paljkisce—Oppachiasella—Kostanjevica (bezárólag);
A 22. Landwehr-hadosztály déli határvonala marad mint idáig.
1
2
3

Eredetileg a 187. gyalogdandár kötelékébe tartoztak.
A 106. Landsturm-hadosztály kötelékébe tartozik.
Lásd a 27. számú mellékletként csatolt vázlatot (1: 25.000).

A 16. honvéd-hegyidandár Temnica—Novelo terében hadtesttartalék. Menetalakulatának beolvasztása után fegyelmezendő, hogy
mielőbb harckész legyen.
A hadosztályok tüzérségét azon elv szerint akarom csoportosítani, hogy a régi rendszerű 15 cm-es tarackok és a 24 cm-es
mozsarak kivételével valamennyi nehéz löveg a hadtesttüzérség
kötelékébe jusson.
Ezen végrehajtandó új csportosításomat a hadseregparancsnokságnak Op. 1.086/11. szám alatt bejelentem.
Ma ugyan forró és felette válságos csatanapunk volt. Szeretett
csapataim pedig csodálatraméltóan viselkedtek, valódi hősökként
küzdöttek.
Megállapíttatott, hogy a 4. Isonzo-csatában november 24-én
már a tiroli arcvonalról hozott öt dandárral erősítették meg az
olaszok a görzi hídfőt, illetve a Karszt-fennsíkot támadó csapataikat.
Ma Oslavija-nál a fél 35. olasz hadosztály (Novara-dandár)
s harcolt.
TIZENHATODIK NAP.

November 25.
„Pár perc múlva éjfél van és csak most találok időt feljegyzéseimet mindennapi szokásomhoz híven kidolgozni. A legsúlyosabb
„— a kimerültség által mind gyakrabban megszakadó — viaskodás
„jellemzi Olaszországnak és Ausztria—Magyarországnak halálos
„küzdelmét az Isonzo-n, a szünetekben azonban a pergőtűz úgy
„dühöng, mint a nagy Óceánon a vad orkánok. A legfelsőbb foka
„ez; és a válság a borotva élén áll és ide-oda ingadozik. Tán
„közeledik a döntés? Azt kellene hinnem, hogy igen. Az Isten oltal„mazza meg a mi igazunkat. A halottak száma rendkívüli, a
„sebesülteké ijesztő. Ma reggel mi maradtunk urai a halottak nagy
„mezejének. Azután nagy erőket gy.ülekeztet az ellenség Peteano-nál,
„zúgva tomboló pergőtűz és mint az Óceán hullámai beláthatatlan
„sorokban összeomolva megtörnek a mi hőseink sziklafalán az
„olaszoknak hallatlan halálmegvetéssel rohamozó támadóhullámai,
„míg végre az egyik bennünket kivet, kiszorít megint állásainkból.
„Azután a mi elkeseredett ellentámadásaink hajmeresztően véres
„vad dulakodó tolongásban, a behatolt ellenséget megint kituszkolják
„és mind a két fél fuldokolva, lihegve összeroskad és míg az
„ellenság friss tartalékokat hoz előre, addig tart a kimerültségi
„szünet a kétségbeesett haláltusa idegsorvasztó vad agóniájában.
„Azután minden csak elölről kezdődik, még fokozottabb, elkesere-

„dettebb kétségbeeséstől kergetve... Én jó Istenem, holnap egy
„esztendeje, hogy szeretett derék VII. hadtestemet csatából csatába
„vezetem, mindig a legnehezebb pontokon bevetve... Milyen
„elmondhatatlanul sokon mentünk keresztül, olyanokon, ami a
„legborzasztóbb rémregényekben sem lett valaha oly szörnyűségesen leírva, amit számtalan emberöltőn át egy nemzedék sem
„tarthatott még csak lehetségesnek sem. És itt a Karszt-fennsík
„hősvérrel ezerszeresen áztatott sivár szikláival, mely annak szívébe,
„ki mindezeket átéli, izzó tőrrel íródik b e . . . Ezenfelül a mind
„növekvő súlyos gondok!... Friss voltam és fiatal a 42 évem dacára,
„amikor a háborúba vonultam, és ha egy olasz golyó nem küld
„engem a másvilágba, majd mint aggastyán fogok hazatérni; mint
„aggastyán, kinek lelkét a legsúlyosabb szenvedésekkel terhes ezer
„esztendő nyomja és a halál szörnyű aratását izzó tollal véste belé!..
„Délután Józsim volt nálam, oly tavaszüde rózsás és friss
„ifjúsága legszebb virágában. Midőn bensőségesen megöleltem, megcsókoltam őt, szeretett fiamat, minden keservem ós kínom felcsapott lelkemből és csak a legnagyobb erőlködéssel voltam képes
„gyengeségemet elfojtani, pedig mily nagyon jól esett volna szeretett
„fiamnak derék keblére borulva csak egy kicsit is kisírhatni magam...
„El a gyengeséggel! Oly boldog voltam egy órácskát fiammal el„tölthetni! Mit kívánhatnék többet? 0 Boroevicnek egy gyönyörű
„szép parancsát hozta hozzám, melyet itt egészében lefordítok:"
„,Res. 3.621—305.számú tábori postahivatal 1915 november 25."
„Holnap lesz egy éve annak, hogy császári és királyi Fenséged
„ágyúdörgés közepette a VII. hadtestnek parancsnokságát átvette.
„Hatalmas események áradata, melyekben császári és királyi Fenséged döntő részt vett — rohant el azóta a hadtest fölött. Azokról
„ma megemlékezve rámnézve szívbeli szükség azt cs. és kir. Fenségednek megmondani, hogy mennyire boldoggá tett az engem, hogy
„cs. és kir. Fenséged mint vezér és összes alantosainak magasra
„emelkedő példaképe az én szándékaimnak mindig még a legnehezebb helyzetekben is eleget tudott tenni."
„Ma is az összehasonlíthatlanul derék VII. hadtest az ő
„fenséges, rajongva tisztelt parancsnokához,1 a legmelegebb üdv„kívánataim mellett egész szívemből köszönöm cs. és kir. Fensé1

ságnál.

I t t valamit

kifelejtettek a tisztázásnál

az 5. hadseregparancsnok-

„gednek az eddigi teljesítményeit és kérem az Istent, hogy adja meg
„cs. és kir. Fenségednek az erőt, hogy eddigi dicsőségteli tetteihez,
„újabbakat fűzhessen. Boroevié gy. táb. s. k.'"
„Én szeretett csapataim részére egy parancsot írtam, melybe
„egész szívemet akartam belefektetni, de tollam a hosszú háborúban
„berozsdásodott; érzelmeimet nem tudom oly melegen kifejezni,
„mint azt szeretném. Ezen parancs, a dicséret szava, volt hős
„bajtársaimhoz, kikkel oly elmondhatatlanul sok és nagy dolgokat
„műveltünk ezen elmúlt év alatt, hálám, szeretetem kifejezése
„és egy lelkes felszólítás újabb nagy tettekre hazánkért és királyunkért."
„A mai nap eseményei:"
„A mult éjjelbe nyúló és részben egész éjjel továbbtartó
„súlyos küzdelmek a Wippach és San Martino között, sajnos nagy
„veszteségeink mellett, teljes eredményre vezettek."
„A 6. hadosztálynál az ellenség által tegnap este elfoglalt
„-C- 124-nek visszafoglalása először nem sikerült. A 7./III. zászlóa l j u n k bevetése által a második ellentámadás reggel 4 óra 20
„perckor megint a -C- 124-től délre levő tegnap elvesztett küzdelmi
„állás tökéletes visszaszerzésére vezetett. A 3. honvédgyalogezrednél
„kézigránátharcok voltak. Különben úgymint a Monte San Michele„ szakaszon csatározás és mérsékelt lövegtüz. A Monte San Michele-n
„a 30. és 152. Landsturm-zászlóaljakat az 1. honvédgyalogezred
„váltotta föl."
„A 20. honvédhadosztálynál 3 és fél órai súlyos küzdelemben,
„részben elkeseredett kézitusában, este 8 óra 30 perckor a régi
„állást újra visszafoglaltuk. Az éjjel további folyamán dühös kézi„gránátharcok. Az líjra elfoglalt állásokat részben már védelemképessé tették derék honvédjeim. A hadosztályparancsnokság
„utólag a 23-i és 24-i harcokra vonatkozólag a 7. ezred egy fél
„zászlóaljának magatartását a közelharcban mint különösen katon á s a t kiemeli."
„A 17. és 22. hadosztályoknál az éjjel csatározások közep e t t e mult el, időközönként az arcvonal mögötti terep ellenséges
„lövegtüz alatt állott. (Op. 1.087/1. sz.)"
„Ranziano-n és Ovéja Draga-n több mint kétezer sebesült
„érkezett be. A hadsereghez fordulok elszállításukéit, azt felelik,
„hogy csapatszállítások miatt ezidőszerint alig lesz lehetséges."

„Ma csontotfagyasztó bóravihar van.*"
„Délután 2 óráig. A Monte San Michele-től északra eső szak a s z egész délelőtt heves ellenséges lövegtüz alatt állott, mely
„délelőtt 9 óra felé, főképen a O- 124 vidékén a legnagyobb
„mérvekig fokozódott. Ott igen nagy veszteségeink miatt a 7. ezrednek két századát a keletkezett hézag kitöltésére föl kellett
„használni. Délelőtt 10 órakor itt az ellenség erélyes támadásra
„indult. A végletekig heves küzdelem után a -p- 124-nél vissza„ veretett, attól északra azonban a legszívósabb ellentállás dacára
„egy század szélességében behatolt állásainkba. Ott hullákkal és
„haldoklókkal van minden elborítva. Az ellentámadás be van
„vezetve. Az ellenségnek ismételt támadási kísérletei a 3. honvéd„gyalogezred ellen a mi tüzérségünk tüze által elfojttattak. (Op.
„1.087/18. sz.) A módfölött heves ellenséges lövegtüz délben tete„mesen lelohadt. Az ellenség sok gázbombát lő ós számos emberem
„megfulladt, vagy a legsúlyosabb mérgezéssel haldoklik."
„A Monte San Michele-n reggel 7 órakor élénk gyalogsági
„tüz után 12 óra 30 percig nyugalom; azóta megint megkezdődött
„az ellenséges tűz."
„A 20. honvédhadosztálynál az ellenséges tüzérség délelőtt
„9 órakor nagy hevességgel tüzelt az egész arcvonalra, különösen a
/ \ 197-et a San Martino-i templomot lőtte szakadatlanul. Déli
„12 és 1 óra között ezen környéken végrehajtott ellenséges tá., rnadás visszautasíttatott. Azóta megint a leghevesebb pergőtüz
„állásainkon. A templommagaslattól nyugatra gyülekező ellenség
„ezidőszerint lövegeink tüze alatt áll."
„A 17. hadosztálynál egyes löveglövésektől — a 111. Landsturm..dandár arcvonala mögött — eltekintve, nyugalom van."
„A 22. Landvvehr-hadosztálynak déli felén időnkénti elleu„séges lövegtüz, különben nyugalom."
„Este 7 óráig. A 6. hadosztálynál az ellenséges tüzérség tüze
„délután észrevehetően gyengébb volt. Az Isonzo-nál nem sikerült a
„hézagot bezárni, melyet az ellenséges betörés a -Ó- 124-től északra
„nyitott és a mi tüzérségünk állandóan lövi. A 37. 11. zászlóalj
„felét a hadosztályparancsnokság támadásra küldte. A 3. honvédgyalogezred tartalékát az olaszok megint gázzal lövik s a mellett
„elől állandó kézigránátharc van. A Monte San Michele-n csatározás és mérsékelt nehéz lövegtüz. Cotici környéke és a Valloné

„időnként heves nehéz lövegtüz alatt. A hadosztálytüzérség ismét e l t e n hatásosan tüzelt a ,haláldomb'-on gyülekező ellenségre,
„azután a sdraussinai úttól északra és egy Agli-Medeol-nál leszáll o t t ellenséges repülőgépet elpusztított."
„A 20. honvédhadosztály délután nehéz és veszteségteljes tűz
„alatt állott. Egy, 2 óra tájban megindult erős ellenséges támadást
„lövegtüzünk eleve elfojtott."
„A 17. hadosztálynál a jobbszakaszon nyugalom. A 111.
„Landsturm-dandár ellen délután 2 órakor gyengébb ellenséges
„erők dolgozzák közelebb magukat, ezeket azonban lövegtüzünk
„csakhamar elkergeti. A tűz estefelé lelohad s azután a nyugalom
„áll be. (Op. 1.087/31. sz.)"
,,Az én dicső magyar csapataimat mind cseh menetalakzatok
„beosztásával elrontják. A hadseregfőparancsnokság, illetőleg Conrad
„tudatja velem, hogy ezen emberek a keleti harctérre nem elég
„jók, illetőleg hasznavehetetlenek és megbízhatatlanok, én alkal„mazzam őket. Épen itt a legnehezebb harctéren! Ezek itt meg
„fognak felelni, mert mások nem használhatják őket! Azt hiszem,
„hogyha egy ember egyszer megbízhatatlan, akkor az marad
„mindenütt és igen nagyfokú rövidlátás kell ahhoz, hogy azt
„higyje valaki, hogy az. aki keleten csürhe, az délen más lenne! . . .
„Megbeszélem az ezredparancsnokokkal ezt, egyhangúlag arra
„kérnek, hogy csak ágyútölteléknek használjam fel őket. . . Nem
„— Emberségesen fogok velük bánni, amennyire ez lehetséges,
„szigorúan fegyelmeztetem őket és a 106. Landsturm-hadosztályba
„osztatnak be."
„Boatina-tól1 északnyugatra egy 38 — vagy még több centinméteres öblű ellenséges löveg állapíttatott meg."
Megállapítottuk, hogy hadtestem ellen hét olasz hadosztály
harcol a Karszt-fennsíkon, és pedig az Isonzo és a Sdraussina—
San Martino-i országút között a 29., 5., 22. hadosztály, melyek
teljesen össze vannak kavarva, a -C> 197-es kúp és 143-as rom
között a 21. hadosztály, attól délre a -Q- 11 l-es hullám és Monte
dei sei Busi A 118 között a fél 16., a 25. és a 31. hadosztály,
Monte dei sei Busi A 118-tól délre a fél 23. hadosztály.
A III. hadtestnél nem volt különös esemény.
A XV. hadtestnél az olasz tüzérség a tolmeini hídfőt, a Vodil
vrh -Q- 1014-es magaslati állásunkat és Dolje-t lőtte (3. ós 14.
hegyidandárunkat).
1

Corruons-tól körülbelül 2.000 lépésre délre.
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A XVI. hadtestnél következők történtek:
Az ellenséges tüzérség rendkívül hevesen lőtte az Oslavija-nál
levő állásainkat, azután tegnapi támadását a templommagaslat ellen
megismételte az ellenséges gyalogság, mely tüzünkben összeomlott.
Délután még két ízben támadott itt 2—3 ellenséges zászlóalj eredménytelenül.
Podgora A 240-en is több órai bombázás után egy olasz
zászlóalj sikertelenül előretört.
Az október 18-dika óta bombázott Görz városa ma különösen
sokat szenvedett a legnehezebb öblű lövegek tüze által, gyújtóbombák több épületet felgyújtottak és leégettek.
A lezajlott harcokban a 6. közös- és 20. honvédhadosztály
igen súlyos veszteségeket szenvedett. A 6. had( sztály vesztesége
680 fő; a 20. honvédhadosztály november 23-tól a mai napig
halottakban 436, sebesültekben 829, eltűntekben 444 főt veszített.
A 17. közös- és a 22. Landwehr-hadosztálynak együttvéve csak 6
halottja és 65 sebesültje volt.
Az ellenségnek makacsul erőszakolt támadásai miatt a 6. hadosztály fölváltható nem volt.
Monte San Michele megtartására két hadosztály kellett a
Wippach-folyó és a Sdraussina—San Martino-i országút közötti
alszakaszban.
A megérkezett 9. hadosztály Selo-ra menetelt és megkezdette
a III. hadtestnél a 28. hadosztály fölváltását. Utóbbi Mohorini—
Klanc terében gyülekezik, hol menetalakulatait besorolja.
Az Ovcja Draga-ra érkező 9. dandár Osek—Cernizza terében
gyülekezik.
Hadtestem helyzetét a Doberdo—Karszt-fennsíkon 1915 november 25-én a 35. számú melléklet tünteti fel.
TIZENHETEDIK NAP.

November 26.
„Reggeli jelentések: A 6. hadosztálynál az Isonzo-szakaszon
„a 37./II. zászlóalj 2 századának ellentámadása a -Ó- 124-nél az
„ellenség által megszállott állásainkat nem tudta visszaszerezni,,
„súlyos veszteségek folytán elakadt. Küzdelmi vonalunknak ezidő„ szerinti helyzetét még meg kell állapítani. A hadosztályparancsnokság úgy sejti, hogy a.-Q- 124-től 100 lépésre délkeletre van
„csatlakozásban az eddigi vonalhoz."
„Reggel 5 óra óta az ellenséges tüzérség igen élénken tüzel
„az egész szakaszra. Schreitter tábornok, a 11. gyalogdandár parancs„noka délelőtt 8 órakor átveszi az Isonzo-szakasz északi része

„fölött a parancsnokságot a Wippach torkolatától egészen a -Ó„124-től 150 lépésre északkeletre levő pontig. Onnét egészen a
„polgári kerületi határig — az Isonzo-szakasz déli része — Stadler
„ezredes, a 39. honvéd-gyalogdandár parancsnoka alá tartozik. A Monte
„San Michele szakaszparancsnokságát — itt éjjel csak egyes ágyúnlövések és mérsékelt csatártűz volt — Reviczky ezredes, az 1.
„honvédgyalogezred parancsnoka vezeti."
„Korán reggel az ellenség a -Ó- 124-en folytatta támadásait
„az éjjel összevont nagy erősítésekkel, míg végre reggel 7 órakor
„a mi küzdelmi vonalunkat az oly sok vérbe került magaslattól
„délkeletre benyomta. Egy azonnal megindított erélyes ellentámadás
„vad kézitusában, dulakodásban az ellenséget visszavetette és a
„véráztatta ó 124-es magaslatot megint birtokunkba juttatta. Erre
„a mult napokban már oly sokszor megismétlődött játszma újra
„kezdődött, az ellenség San Lorenzo di Mossa—Mossa tájáról állás u n k ezen része ellen pokoli, borzasztó hosszantozó nehéz lövegf ü z e t indított meg és mi kénytelenek voltunk, kevés megfigyelő
„visszahagyásával, a magaslatról csapatainkat visszavonni, nehogy
„a biztos megsemmisülésnek legyenek kitéve. Tekintve a Monte
„San Michele északi lejtőjének rendkívül fontosságát, az egész görzi
„hídfő sorsa ettől függvén, nagyon is érthető, hogy úgy a támadó,
„mint a védő itt összpontosítja minden erőlködéseit; emberileg
..pedig épen úgy érthető, hogy a megszálló csapatok a mindent
„megsemmisítő — igazán szörnyű — lövegtűz elől visszavétetnek.
„Egy más jelenség azonban, mely sok fejtörést okoz nekem az
„utóbbi napokban és melyre a hadseregparancsnokság egy parancsában utal is, hogy az ellenséges tüzérségnek épen ezen körletben
„majd mindig sikerül a mi csapatainkat állásuk kiürítésére kényszeríteni; míg a mi tüzérségünk nem tudta ezen körletben az
„ellenséges támadásokat megállítani. Vájjon ez csak számbeli és
„anyagi inferiorítása a mi, amúgy oly kitűnő tüzérségünknek? Vagy
„harcászati vezetésében és alkalmazásában rejlik talán ennek oka ?
„Nyomatékosan figyelmeztetem ezen jelenségre az illető alantos
„parancsnokságokat. Hogyha az annak idején mindig, minden
„alkalommal kiemelt kitűnő közreműködés, mellyel a 20. honvédhadosztály tüzérsége a harcokban sokszor döntőleg lépett fel,
„most kevésbbé megfelelővé vált; úgy ezt csak a vezetés okozhatja,
„azaz okát csak a vezetésben kereshetem, ezért — mint már

„mondtam — elrendeltem, hogy a 6. tábori tüzérdandárparancs„nokságot a 20. váltsa föl."
„A 20. honvédhadosztálynál tegnap este az ismételten gyülek e z ő ellenség és annak közeledési kísérletei a 81. honvéd-gyalogdandárnál a Monte San Michele-től San Martino északnyugati
„sarkáig, tűzzel széjjelszórattak. Éjjel mérsékelt gyalogsági, tüzérs é g i és aknavetőtüz. A 17./I. és II. honvédzászlóaljaknak fölvált á s a a 4-es honvédek által megtörtént. San Martino szakaszán
„éjjel csatározás és elvétve egyes ágyúlövések. A 61. ezredet a
„43./II. zászlóalj váltotta föl."
„A 17. hadosztálynál éjjel csatározás és időnkénti lövegtüz
„volt A 24. vadász- és 157. Landsturm-zászlóaljakat egy 43-as
„zászlóalj váltotta föl."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál élénk gyalogsági tűz. (Op.
„1.088/1. sz) Az ellenség tegnap este állásaiban a -Q- 111-től
„nyugatra különböző színes fényjeleket adott — piros, sárga, fehér —
„a hadosztály balszárnya előtt, arcvonala mentén tüzeket rakott.
„Ezen rendszabályok célja még nem volt megállapítható. Minden
„eshetőségre a 17. hadosztály állásaiból mi ugyanazokat a jeleket
„adtuk le, hogy a repülőket és a tüzérséget — ha azoknak szólt a k a jelek — megtévesszék, vagy megzavarják."
„Egy egész sereg csehet osztott be a hadseregfőparancsnoks á g honvédezredeimbe és sok románt magyar ezredeimbe. Még itt
„is a régi osztrák centralizmus, mellyel mindent elrontanak. Biztosan
„a magyarokat a cseh ezredekbe osztják be, ezzel a rossz ezredeket
„nem javítva és a jókat feltétlen biztossággal elrontva."
„Boroevic elrendeli, hogy mi az ellentámadásokat nagyobb
„erőkkel hajtsuk végre és állásainkat erősebben szálljuk meg.
„Az ugyan majdnem lehetetlen, mert akkor 3 nap alatt összes
„embereim el fognak esni, vagy megsebesülnek. Csak egyetlenegyszer
„jönne ki Boroevié velem a Monte San Michele-re és győződjék
„meg saját szemeivel, hogy mit jelent az ,sűrűn megszállani.' Elrendeli azt is, hogy még ma mind ennek rendbe kell jönnie. Sajnos,
„mindez csak papirosra vetett elmélet... Hagyja csak nyugodtan
„rám mindazt, vagy jöjjön maga velem az első vonalba és nézze
„meg a történőket ott, ahol én gyűjtöm szomorú tapasztalataimat.
„Itt elvül kell elfogadni, hogy oly gyéren kell állani, amennyire ezt
„egyáltalában csak lehetséges és közvetlen közelben kell a tartalékokat

„tartani, melyek mindig készenlétben legyenek egy azonnali ellenlökésre, vagy az állások rögtöni megszállására, hogy — midőn az
„ellenségnek pergőtüze áttevődik — előre szaladva már az állásban
„várják a gyalogság szurony rohamát."
„Délután 2 óráig. Az Isonzo-szakaszon a 6. hadosztálynak
„ellentámadása teljes eredménnyel hajtatott végre, az ellenség a
„<> 124-en túlra visszaveretett és ezt — a m i részünkről — csak
„megfigyelők szállják meg, hogy az ellenségnek San Lorenzo di
„Mossa irányából jövő erősen hosszantozó tüzét lehetőleg elkerüljük.
„Sűrű megszállást, ahogy a hadseregparancsnokság elrendeli, nem
„vállalhatok el, — legalább a felelősséget érte nem viselhetem —
„mert az itt a legrövidebb idő alatt a legsúlyosabb veszteségekre
„vezetne és mégsem volna képes ezen pont birtokát biztosítani."
„Egy 120 lépés széles rés arcvonalunkban a -C- 124-től északra
„ezidőszerint járőreink által uraltatik és majd csak a sötétség beállta
„után lesz bezárva. A 3. honvédgyalogezred ellen megindult, nagy
„erőkkel végrehajtott ellenséges támadás a mi lövegtüzünk által
„megállíttatott. A nagyon heves ellenséges lövegtüz az Isonzo-nál
„délelőtt 9 órakor lelohadt, de déli 12 óra óta újra megélénkült.
„A Monte San Michele időközönként közepes öblű lövegek tüze
„alatt állott."
„A 20. honvédhadosztálynál — eltekintve a mérsékelt löveg„és gyalogsági tűztől — egész délelőtt nyugalom volt. Mióta a
„61. gyalogezredet a 43./II. zászlóalj fölváltotta, a Sdraussina—San
„Martino-i-út képezi a 17. hadosztály védőszakaszának határát."
„A 17. hadosztálynál déli 12 óra óta löveg- és aknavetőtűz."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál és a 106. Landsturm-had„osztálynál mérsékelt könnyű és nehéz lövegtüz."
„Este 7 óráig. Délután 2 órakor a Segeti-i táboron átlovagoltam,
„hol csapataim lelkesen üdvözöltek, amit szeretettel viszonzok. Onnét
„Rácz László 39-es szakasz vezető vei gyalog megyek a Ó 343-ra;
„a tüzérségi megfigyelőállásból Görz városának lövetését, — amit
„különben nem róhatunk az olaszoknak bűnül fél, mert a villanegyedben nekünk 30'5 cm-es mozsarunk áll, — szintúgy a tüz
„alatt álló Podgora-t és Monte Sabotino-t figyelem egy ideig. Mondhatom, csúnya világ van ott is!"
„A 6. hadosztálynál az Isonzo-szakaszon az erős ellenséges
„lövegtűz a védőknek súlyos veszteségeket okozva, állásainkat leg-

„nagyobbrészt elpusztította. A -Q- 124-gyel szemben az olasz gyujtó„rakétákat basznál. Az egész arcvonal előtt az ellenség élénken
„mozgolódik és sokhelyütt gyülekezik, főkép azonban a ,haláldomb'-nál.
„Tüzérségünk tüzel rája."
„Az ellenség viselkedése újabb támadásokra enged következtetni
„és pedig a legközelebbi időben. A Monte San Michele-szakaszon az
„olasz tüzérség főképen az arcvonal mögötti területekre tüzelt.
„A heves lövegtüz az egész arcvonalon a sötétség beálltával lelohadt."
„A 20. honvédhadosztálynál a 81. honvéd-gyalogdandár arcvonala San Martino-tól északra erős, a 43./U. zászlóalj ezen
„helységtől nyugatra mérsékelt olasz lövegtüz alatt állott. A szakasz
„közepe előtt gyülekező ellenséget tüzérségünk lőtte."
„A 17. hadosztálynál csatározás és csekély lövegtüz. Arcvonal
„és tartalék körlete időközönként nehéz lövegtüz alatt állottak a
„22. Landwehr-hadosztálynál. A szakasztüzérség délután a támadásra
„gyülekező ellenséget széjjelszórta és készülődéseit meghiúsította.
„A csapatok fizikai és erkölcsi állapota hihetetlenül jó, kivévén
„azokat, melyek a Monte San Michele északi lejtőjén az oly rettenetesen oldalozó lövegtűzben súlyos veszteségeket szenvednek. Ennek
„orvoslása a megejthető mértékben fölváltások által eszközöltetik."
„A hadtesttüzérség az ellenséges nehéz ütegek egy része ellen
„láthatóan jó eredménnyel harcolt, egy nehéz ellenséges löveg
„összezúzatott."
„Ma borús hideg bórás idő."
„A hadseregparancsnokság teljesen egyetért az általam e hó
„24-én előterjesztett új csoportosítással; és ma kiadtam a parancsokat
„a 29-ig végrehajtandó eltolásokra vonatkozólag és a tüzérségi, a
„műszaki csapatok beosztását, összeköttetéseket, szállási körleteket
„a tartalékok részére, csapat vonatokat stb. stb. szabályoztam."
Az intézkedések az Op. 1.087/25. számú rendeletemből vehetők
ki, melynek legfontosabb részét kivonatosan itt közlöm:
„A badosztály-ali-zakaszok határai az Op. 1.086/11. számú
intézkedésem szerint.
A 4 hadosztály-alszakasz északtól délfelé következő neveket
kapják: „Monte San Michele", „San Martino", „Polazzo", „Redipuglia".
Eltolások végrehajtása.
a) November 27-én a 110. Landsturm-dandár a 106. Landsturm-hadosztálvhoz jön és november 28-án fölváltja a 17. hadosztály

déli szárnyát, mire a 106. Landsturm-hadosztálvparancsnokság a
„ Polazzo "-alszakasz védelmét átveszi,
b) november 29-én délután a 17. hadosztály eltolódik északra,
a 4. és 17. honvédezred fölváltandók és három napra kivonandók
az állásból, Biglia-n helyezendők el; pihenés után a honvédezredek
fölváltják a 6. hadosztálynak azon csapatait, melyek még állásban
vannak,
c) a 6. hadosztály fölváltása után a 28. menetzászlóalj és a
98/1. zászlóalj Yojscica-ra jön, mint hadtesttartalék,
d) november 29-én Lukachich tábornok átveszi a „Monte San
Michele "-alszakasz parancsnokságát, a 27. ezred és a 37./II. zászlóalj
egyelőre rendelkezésére bocsájttatik.
Hangsúlyozom újból a harcászati kötelékek fenntartásának nagy
fontosságát, minden csapattestnek mélységben való tagozását, az
első arcvonal szabályos fölváltását és a csapatoknak ugyanazon a
helyen történendő rendszeres alkalmazását, hogy az egyszer elsajátított
terepismeretek előnyösen kihasználtassanak.
Tüzérség.
A hadrendi kötelék rendezése céljából beoszttatnak:
a) 20. honvédhadosztályhoz a 8. honvéd-tábori ágyúsezred, a
20./I. ágyúsosztály, a 1.11. ágyúsüteg, a 8./I. honvéd-tábori tarackososztály, a 8./23. honvéd nehéz tarackosüteg, a 6./6. (24 cm-es)
mozsárüteg, a 75./55. (9 cm-es) üteg és a budapesti (9 cm-es)
II. ágyúsosztály.
b) a 17. hadosztályhoz a 21. tábori ágyúsezred (2. üteg kivételével), 7./I. tábori tarackososztály, a 6./6. (24 cm-es) mozsárüteg
egy szakasza és egy 9 cm-es üteg.
c) a 106. Landsturm-liadosztályhoz a 7. tábori ágyúsezred, a
11. II. tábori tarackososztály.
d) a 22. Landivehr-liadosztályhoz a 9. tábori ágyúsezred, a
22./8. és 13./8. tábori ágyúsütegek, a 22./I. Landwehr tábori
tarackososztály, a 2./4. nehéz tarackosüteg, az 5./3. poziciós 9 cm-es
lövegszakasz és a budapesti 9 cm-es I. ágyúsosztály.
November 30-tól december 3-ig a kicserélés megtörténik a
20. honvédhadosztály és a 22. Landwehr-hadosztály között, december 3-tól 5-ig
o a 22. Landwehr-hadosztály
J és a 17. hadosztály között.
A 106. Landsturm-hadosztály részére beosztott tüzérség
átadandó, mihelyt a Polazzo-alszakasz megalakul.
Azon célból, hogy a tüzérség átcsoportosítása közben a tűztevékenység ne legyen befolyásolva, az állásváltozások üteggel,
illetve lövegszakasszal hajtandók végre.
A hadtesttüzérség kötelékébe lép december 6-án a 17. hadosztálytól a 7./2. nehéz tarackosüteg, a 22. Landwehr-hadosztálytól
a 3./2. nehéz tarackosüteg és a 6./14 (12 cm-es) ágyúsüteg.

Lőszerfelvétel Kostanjevica-n. A hadosztályok a fennsíkon csak
két-két lőszeres oszlopot tartanak, a többi oszlop a hadosztályTonatba beosztandó.
A müszald munkálatokra és személyzetre nézve külön utasítás adatik ki.
Elhelyezési körletül kiutaltatik: a 6. hadosztálynak Ranziano—
Gradiscutta—Martinuci, a 20. honvédhadosztálynak Biglia—Mrljaki—
Bukovica, a 17. hadosztálynak és a 106. Landsturm-hadosztálynak
a Segeti-i tábor, a 22. Landvvehr-hadosztálynak a Korite-i és Mikoli-i
tábor, a 16. honvéd-hegyidandárnak Novelo—Temnica—Lip a."
Az új csoportosítás után a következő tartalékok fognak rendelkezésre állani:
a) Az 5. hadseregparancsnokságnak a 6. hadosztály a szervezetileg hozzája tartozó csapatokkal.
bj A VII. hadtestparancsnokságnak a 20. honvédhadosztály
körletében a 27. ezrednek két zászlóalja és a 37./II. zászlóalj.
A 98./I. és 28. menetzászlóaljak Vojsöica vidékén. A fölváltások
szerint a Segeti-i táborban és a Kostanjevica-tól délre levő 17.
közös, 106.^Landsturm- és 22. Landwehr-hadosztályokhoz tartozó
csapatok. És egyelőre a 16. honvéd-hegyidandár Temnica-nál, de
ennek rövid pihenő után a 20. honvédhadosztályhoz való beosztása
van tervbe véve, de szóba jöhet a 17. hadosztálynál való alkalmaztatása is.
A 16. honvéd-hegyidandárnál december 2-ig a harckészültséget feltétlenül el kell érni.
A Vojséica-n elhelyezett zászlóaljak alkalmazása a 106.
Landsturm, illetve a 22. Landwehr-hadosztálynál van tervbe véve.
„A számtalan ezredhez tartozó olasz foglyok világos képét
„nyújtják a kötelékek tökéletes összekavarodásának, mely az állandó
„harcok által az ellenségnél bekövetkezett, mely a foglyok vallo„mása szerint különösen hadtestem északi szárnya előtt már zavar o k a t okozd mérveket öltött."
A XV. hadtestnél az olasz gyalogság egy hónapig tartó tétlenség után ma megindította támadásait, melyek szünet nélkül a
4. Isonzo-csata befejeztéig tartottak. 1
Délelőtt 8 órakor az olasz tüzérség a hadtest egész arcvonalát tűz alá vette, mely különösen Mrzli vrh A 1360, Vodil
vrh -Q- 1044 magaslatokon és a tolmeini hídfőben Sveti Mária
^ 453 és a A 588 hegyen volt heves.
A tüzérségi előkészítés után néhány ellenséges zászlóalj
Mrzli vrh A 1360 magaslaton 3. hegyidandárunkat megtámadta
(50. hadosztály). A támadás elkeseredett közelharcban v isszaveretett;
1

Lásd a 9. számú mellékletként csatolt térképet.

3 tiszt és 250 legény került fogságunkba. Ezzel egyidőben a Yodil
vrh -C- 1044 magaslatot is megtámadta az ellenséges gyalogság, ez
azonban tüzérségünk tüzében összeomlott.
A tolmeini hídfőállásunkat az ellenség lassan előregyülekezve
igyekezett megközelíteni, gyalogsági harc itt nem volt.
A XVI. hadtestet Plava-nál, Oslavija-nál és Podgora-nál újólag
megtámadták az olaszok. Délelőtt 8 órakor 18. hadosztályunk
ellen heves lövegtűz indult meg, mely főképen Plava-nál a -Ó 383
kúpot és Paljevo-t verette. Ezen előkészítés után délelőtt 10 és 11
óra között támadásra indult itt az ellenség, de I. hegyidandáruuk
által véresen visszaveretett.
A görzi hídfőben heves tüzérségi előkészítés után a Puglia
dandár, a 34., 2., 69. és 73. ezred délelőtt 10 óra 30 perckor,
délután 1 órakor, majd 4 óra 30 perckor egymásután négy ízben
megtámadta az Oslavija, Pevma és Podgora magaslatokon 4. és 5.
hegyidandárunkat (58. hadosztály). Valamennyi támadás visszaveretett.
A Podgora déli része (A 240 — -C- 184) ellen irányult az
olaszok főtámadása. 5. hegyidandárunkat itt az olasz tüzérség
négy órán át lőtte, azután megindult a támadás, melyet a 23.
Landwehr-ezred fényesen visszautasított. Olasz foglyok azt vallják,
hogy végleges döntő támadásuk Görz-re ezután fog csak most
Cormons-nál gyülekező négy friss ezreddel végrehajtatni.
Görz-öt ma is bombázták az olaszok.
A III. hadtestnél csak tüzérségi harc volt.
TIZENNYOLCADIK NAP.

November 27.
„Ma éjjel egy telefonbeszélgetést hallgattak ki nálam, mely„ben az olasz csapatok utasítást kaptak, hogy állandóan apránként
„támadjanak, a tüzérség ne tágítson, ne hagyjon nekünk bókét,
„hogy a nagy ,általános roham'-ot azután december 1-én ki„ merült csapataink ellen eredményesen végrehajthassák. 1-én
„,Carso'-nak és Görz-nek kezükben kell lenniök és ha mind belepusztulnak . . . Igen ám, de itt még nekem is van ehhez egy kis
„beleszólásom . . . Az, hogy semmit sem fognak 1-én megkapni,
„hacsak nem alapos vereséget."
„Miután csend van — csak csekély lövegtűz — én az
„ügyeletes tisztnél egy cédulát hagyok vissza Eisner-Bubna alezr e d e s részére, hogyha szükség volna rám, telefonozzon a Monte
„San Michele-re az 1. honvédgyalogezredhez és ha már nem volnék

„ott, akkor a 4. honvédgyalogezredhez: ,Atya—Vater'-t kéresse,
„de nevemet ne mondja ki, — az olaszok a mi beszélgetéseinket
„valószínűleg épen úgy kihallgatják, mint mi az övéket. En az ottani
„védőszakaszt a A 275-től a -Ó- 197-ig San Martino-tól nyugatra,
„hacsak tehetem, végig fogom járni. Ha netán súlyos harc keletkezne, úgy felhatalmazom Eisnert visszajövetelemig a tartalékokra
„vonatkozó intézkedések kiadására."
„Automobilba szállok és Oppacchiasella-n át Devetaki-ra me„gyek, hova reggel 6 órakor érek és automobilomat azon utasítással küldöm Oppacchiasella-ra vissza, hogy a kútnál, az öreg
„ausztráliai ostorfánál várjon födött helyen rám. Ha lőnek, akkor
„húzódjék vissza a falu keleti kijáratához. Devetaki-n az odarendelt
„kísérő vár rám, a 17. honvédgyalogezrednek egy honvédje. Még
„egészen sötét volt, arcát sem tudtam kivenni, amikor Varga
„János néven jelentkezett. A Vallone-ban Gabrije-gornie felé
„mentünk, mert onnét födöttebben lehet feljutni, mint Devetaki-ról
„San Martino—Crnci-nek. Kísérőm, kit helyzetéről kikérdeztem —
„árva, nincsen senkije és semmije sincs:,csak egészséges karjai és
„becsületes szíve!'"
„A 28. menetzászlóalj, a 7. vadász- és 27./IV. s V. zászlóaljak, melyek csak röviddel ezelőtt értek le a Vallone-ba fölvált s u k után, kimerülten alszanak és senki sem veszi észre, hogy
„hadtestparancsnokuk közöttük mászkál. A fiatal fenyvesben, mely„nek gallyazatát a jeges bóra fésüli és suhogva sóhajt, fölfelé
„megyünk s hallgatom, mint keféli a szél a dideregve fázó sárga
„füvet. Az első szürkületben elhagyom Cotici csendes falvát, ahol
„két őrszem megállított engem és fölmegyek a ,kőfal' mentén, mely
„ma már csak murvává vált törmelék garmada, a A 275-re, ahol
„az l./IIÍ. honvéd-zászlóaljparancsnokság egy kis dolinában, job„ ban mondva horpaszban, úgyszólván a hegy tetején, részben kaver„nákban van. Egyes gránátok élesen süvöltve jönnek és az őrszemek
„csatártüze pattog. Az emberek az összelőtt állás helyreállításán
„dolgoznak még, mely itt már majdnem egészen helyrehozatott.
„Két századparancsnok jelentkezik nálam, kiknek megparancsolom,
„hogy a szolgálat úgy folyjon tovább, mintha én nem is volnék
„közöttük s jelenlétemről a már sokszor említett okoknál fogva,
„nem szabad jelentést küldeni. Az olaszok állásaink előtt heverő
„temérdek hulláikat takarítják el, miben a mieink nem zavarják

„őket. . . Egy darabkán az állásban megyek, de egy helyen tökéletesen be van temetve, nem is látni, hogy állás volt itt, egy
„nehéz mozsárbomba telitalálata pusztította el. Nem lehet tovább
„menni, mert az a biztos halált jelenti; vissza kell fordulnunk.
„Egynéhány derék honvéddel és két fiatal tiszttel beszélek, azután
„visszamegyek és a hegy másik oldalán újra előre a San Martino felé
„lejtő parton, a 17./IH-as honvédzászlóaljhoz. Az állás itt bizony
„szomorúan néz ki, nem lehet benne tovább menni, majdnem
„egészen be van döntve. Sok hulla, részben vagy egészben, az állásba
„temetve. Míg az állásból a vonal mögött pár 100 lépésre San
„Martino-ra kúszva cserkészünk, egy nagy légi akna jön magas
„ívben halkan énekelve. Kísérőm figyelmeztet — ,Itt jön a
„macska!1 — Tényleg úgy repül, mint a magasból leugró macska
„nagy ívben fölöttünk el és repesztő robajjal robbanik és bérpalota
„nagyságú kávébarna füsttömeget vet a légbe. Senki sem sebesült
„meg. . . . A 46-osok szederfájánál, mely lombtalan kopaszságában
„áll a templom romhalmaza mellett, 200 lépésre megyek el egyik
„századparancsnokkal és a 43./II-es zászlóalj néhány emberével
„beszélek. Tovább azonban nem mehetek, hiszen már 9 óra lehet
„és megígértem, hogy 11 órakor már Kostenjavica-n leszek. 8 óra
„óta nagyon érzékenyen veret az olasz tüzérség, tüze nagyon pontos
„és élénk. Főképen a 17./III-as honvédzászlóalj szenved nagyon
„alatta. Bizony, sajnos, igen kellemetlen és veszteségteljes gránát„verés zúdul a három szomszédos zászlóaljra. A csak alig két órája
„újra nagy nehézségek közepette kijavított állás helyenként már
„megint tökéletesen be van temetve és nyomtalanul eltűnt. . . .
„San Martino-nak egy rombadőlt, kihalt utcácskáján megyünk,
„melyen csak a bóra rohan félve végig és jajgatva fordul a keresztutcába; olasz gránátok süvöltve jönnek és gyorsan lebontják a
„kihalt házakat, puskagolyók sziszegnek és esetten ve ütődnek a
„szürke kőfalak még össze nem omlott részeibe. Midőn a keleti
„lejtőn lassan a O - 111 felé lemegyek, ott, ahol a lövedékek már
„csak ritkán csiripelnek és csík a tüzérségnek szánt nehéz gránátok
„jönnek süvöltve, az elhagyott sivár ösvényen mögöttem ballagva,
„egyszerre megszólal kísérőm: ,Fenséges Atyám!' — ,Mi a fiam?' —
„.Nem jól van ez ígv!' — ,Mi?' — ,Az, hogy ilyen helyekre
„megyünk!' — ^ agy úgy! Légy nyugodt fiacskám, ennek muszáj
„így lennie!' — .En árva vagyok, nincsen senkim, értem nem kár,

„de ha Fenséges Atyám elesik, akkor mind árván maradunk!' —
„Egészen meglepetve megállottam, az ifjút még meg sem néztem
„volt. Nagy barna szemeiben könnyek csillogtak, egy sűrű barna
„hajfürt lógott sapkája alól homlokára és ifjú üde arca vonaglott;
„hűséges, becsületes szemeibe néztem és vállait két kezembe vett e m ; egyszerre kiderült finom arca, midőn megindultan mondtam:
„,Köszönöm fiam!' Es ezzel kezemet barna fürtösfejére tettem.
„Ettőlfogva beszélgettünk és nemsokára Oppacchiasella-ra értünk.
„Az öreg ostorfa melletti, szép kutas, sivár, kihalt téren halomra„dőlt házak kőgarmadái vannak. Az öreg fa törzsét átölelő kőpadon
„is csak a bedőlt tetőkről lehullott cseréptörmelék hever. Míg ketten
„a düledező romok között tovább megyünk, zuhogva jön egy olasz
„bombaóriás, szörnyű üvöltése szerint legalább 30 cm-es öblünek
„vélem. Bőgve sújt le felénk és a kihalt városkába vágódik, hallom
„a dörömbölve összeomló falak gurulását s a cseréptörmelék csö„römpölését a föl nem robbant bomba jól ismert ,gimm'-je után.
„Automobilom nincs itt, valószínűleg már régebben lövik a városkát.
„Tovább megyünk. A bóra egy ablaktáblát ropogva becsap, mely
„azután megint lassan kinyílik, lassan-lassan, mintha egy halott
„női kéz tolná csendesen ki. Kísérőmre nézek, ki mosolyogva tekint
„rám. Szegény ártatlan derék g y e r m e k . . . , mikor jön a Te
„golyód? ? . . . Itt az úton egy óriási 30-as gránát, akár csak valami
„pokoli szörny tojta volna ide. Ez az imént gurulatot kapott nagy
„lövedék, mely oly baljóslatúan sikoltotta ,gimm'-jét."
„Automobilom elment! Sebaj, gyalog kell Kostanjevica-ra
„mennem, nincs az oly messze. El akartam kísérőmet küldeni, hogy
„ne kelljen neki mégegyszer az egész utat megtennie, de ő azt
„jelenti, hogy parancsa van engemet az automobilig kísérni. így
„fél 12 órakor érek Kostanjevica-ra, ahol derék vitézemnek, Varga
„Jánosnak jó ebédet adatok és elrendelem, hogy egyelőre mint
„ ,Ordinánc' maradjon a hadtestparancsnokságnál, majd ha pár
„hétig kipihente magát fog csak csapatához bevonulni."
„Események reggel 6 óráig. A 6. hadosztálynál egész éjjel
„csatározás és egyes löveglövések. Az Isonzo-szakasz északi részén
„a 2. bosnyák-ezred fölváltotta a 27./1V. és V. zászlóaljakat és a
„7-es vadászokat, a 9-es vadászokat a 7./III. zászlóalj. A 39.
„gyalogdandár részére mint tartalék a 98. I. zászlóalj tolatott
„Cotiői-re. Hadosztálytartalék a 27./IV., V., a 7-es vadász-, a 28.

„menetzászlóalj a Vallone-ban, a 7. ezred Spacapani-ban, a 8-as
„vadászok ßubbia-ban."
„A 20. honvédhadosztálynál a 81. gyalogdandár tegnap este
„8 óra 20 perckor egy gyengébb ellenséges támadást kézigránátokkal visszautasított. Az éjjel azután mérsékelt csatározások
„közepette tellett el."
„A 17. hadosztálynál éjjel csatározás, elvétve egyes löveg- és
„aknavetőlövések. A balszakaszon a 25. Landsturm-ezredet a 6., a
„42. Landsturm-zászlóaljat a 32. Landsturm-ezred egyik zászlóalja
„váltotta föl. (Op. 1.089/1. sz.)"
„A 22. Landwehr-hadosztálynál csatározás."
„Délután Gorjansko-n és Comen-ben meglátogattam sebesültjeimet."
„Az ellenséges tüzérség délelőtt 8 óra óta nagyon élénk
„tevékenységet fejtett ki. Főképen a -C> 124 környékére s az attól
„délre eső arcvonalra s azután A 197 San Martino-i templomtól
„nyugatra levő állásaink, a 17. hadosztály alszakasznak egész arcVonala ellen és a vele szomszédos rész, a 22. Landwehr-hadosztály
„nehéz ellenséges lövegtüz alatt vannak."
„A 6. hadosztálynál a -Ó- 124-től nyugatra gyülekező ellenség
„tűz alá vétetett."
„A 20. honvédhadosztály szakaszán a 43./II-es zászlóalj egy
„tűzcsapást hajtott végre a
197-től északnyugatra gyülekező ellenségen, az eredmény láthatólag igen jó volt."
„A 17. hadosztálynak tüzérsége ismételten tüzelt az ellenséges
„mozdulatokra a 6. Landsturm-ezred előtt."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál eddig az akadályok az állás
„északi fele előtt nehéz ellenséges lövegtűz által sok helyen teljesen
„elpusztíttattak. (Op. 1.089/18. sz.) Saját tüzérség eredményesen
„küzdött az előretolódó ellenséges árokfők ellen, a balszárny előtt.
„Az ellenség minden látszat szerint az én arcvonalam több helye
„ellen támadást készít elő."
„Este 7 óráig. Az erős ellenséges lövegtüz a délután folyamán^
„főképen a-Q- 111-től északra, nyugatra és délre fekvő állásaink
„ellen összpontosíttatott. A 6. hadosztálynál a
124 környéke s
„attól délre időközönkénti, a Monte San Michele s mögöttes terepe
„élénk lövegtűz alatt állott. A hadosztály tüzérség a gyülekező ellens é g r e tüzelt San Martino-tól északnyugatra és Sdraussina vidékén,

„ott két ellenséges zászlóaljban több telitalálatot ért el. Délután
„3 és 4 óra között négy ellenséges zászlóalj és egy lovasszázad
„figyeltetett meg Borgnano-ról Mariano-ra menetelve, azután egy
„bosszú gyalogsági oszlop lassan haladó automobil-sorok által leplezve,
„Cormons-ról Capriva-ra. Mariano délnyugati szegélyén nagy tábor
„látható."
„A 20. honvédhadosztálynál a 2 órakor legnagyobb hevességre
„fokozódott és a sötétség beálltáig nem lanyhuló állandó nehéz
„ellenséges lövegtűz födözékeinket, különösen a
197-től északra
„és San Martino-tól nyugatra nagyrészt elpusztította. Elől időközön„ként gyalogsági tüz."
„A 17. hadosztálynál az állások főképen a -C> 111-től északra
„a végletekig heves nehéz löveg-, pergőtűz által nagyon szenvedtek,
„sokhelyütt a föld színéről teljesen elsöpörtettek. Az ellenség
„valamivel gyengítve tüzét, hátrább tette azt és délután 4 óra
„30 perckor támadásra indult, de kemény tusában visszaveretett."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál a nehéz ellenséges lövegtüz
„délután 4 órakor a szakasz északi felén igen nagy hevességre
„fokozódott. Födözékek és akadályok itt nagyon megrongálva. 4 óra
„10 perckor erős tűzcsapás után egy gyenge támadás, úgymint a
„későbbi erősebb és erélyesebb támadás, gyalogsági, gépfegyvere s lövegtüzünkkel vissza veretett. (Op. 1.089/31. sz.)"
„Az ellenséges arcvonal mögött élénkebb csapat és vonat„ közlekedés."
„A hadtesttüzérség a legkellemetlenebb ellenséges ütegeket
„törekedett leküzdeni. Hajóágyúim már ki vannak lőve és hasznavehetetlenek. Gyógykezelés végett Skodához kell őket küldenem,
„ami épen most igen kellemetlen."
„Hadosztályaimat értesítettem, hogy vett hírek szerint az
„olaszok december 1-én, vagy már a legközelebbi napokban ,nagy
„csapást' akarnak állítólag rám mérni, melyet ők gúnyosan ,országgyűlési csatá'-nak neveznek. Utasítom hadosztályaimat, hogy eleg e n d ő tartalékokat helyezzenek készenlétbe a Yallone-tól nyugatra.
„A 17. hadosztálynak megparancsoltam, hogy az ezen pillanatban
„üres kavernákba Devetaki-nál egy zászlóaljat helyezzen el, illetőleg
„vonjon oda előre. (Op. 1.089/28. sz.)"
Az olasz tüzérség XV. hadtestünk állásait ma is lőtte.
A tolmeini hídfő előtt ellenséges csapatok gyülekeztek, az

árkokban sűrű mozgolódás észleltetett és lázasan dolgoztak rohamállások építésén. Éjjel gyalogsági támadás volt aSveti Mária templommagaslatra, mely tüzünkben összeomlott.
Az olaszok egyes elszigetelt, erőtlen tüntető jellegű, jelentéktelen
előtöréseket csináltak több helyen gyenge osztagokkal.
Annál makacsabbul támadtak a XVI. hadtestnél, hol ma
Oslavija alszakaszunkat érte főtámadásuk. 1
Az olasz tüzérség a plavai alszakaszra délelőtt 9 órakor lőni
kezdett, a tüz a -Q- 383 kúpon és Zagora-nál pergőtűzzé fokozódott.
Délelőtt 11 óra 15 perckor 3—4 ellenséges zászlóalj a -Ó- 383 kúpot,
délután 2 órakor néhány század Zagora-t támadta meg, de puskatüzzel, illetve kézigránátokkal visszaveretett.
A görzi hídfő bombázása délelőtt 4 óra 30 perckor kezdődött,
ez különösen heves volt az oslavijai háton az országút mindkét
oldalán. Reggel 6 órakor a templommagaslatra intézett támadást.
4. hegyidandárunk visszaverte. Ezután az olasz tüzérség az oslavijai
hátat lőtte, tüze délelőtt 11 órakor rendkívüli hevességre fokozódott.
A második tüzérségi előkészítés után a templom és az országait
között többször megismételt ellenséges rohamot 4. hegyidandárunk
véresen leverte. Ezek után az ellenség nehéz aknákkal kezdette
megdolgozni oslavijai alszakaszunkat.
Délután 4 órakor az országút mentén olasz rohamoszlopok
állásunkat hihetetlen makacssággal igyekeztek áttörni, de vállalatuk
kudarccal végződött. A kifulladt ellenségre a 4. hegyidandár tartaléka
sikeres ellentámadást intézett, a november 20-dika óta az ellenség
kezében levő állásdarabot a-C-188 kúpon csapataink visszafoglalták
és az olasz 56. ezred 100 emberét foglyul ejtették. A harcnak a
sötétség vetett véget.
A foglyok bemondása szerint éjjel az ellenség egy utolsó
általános rohamot akart intézni Oslavija-ra, mely azonban elmaradt,
mivel a lezajlott harcban tüzérségünk iszonyatos pusztítást csinált
soraik között; szerintük ma 1.000 halottat és sebesültet veszítettek
ott az olaszok. Itt harcolt az összekavart 4. olasz hadosztályon kívül
a 10. hadosztály Ancona-dandára, a 9. hadosztály Puglie-dandára
és a 35. hadosztály Novara-dandára s a 125., 127. ezred (Vs 32. hadosztály), mely eddig Plava előtt állott.
A Podgora-t is hevesen támadták ma az olaszok. A 12., 28., 35.
és 36. ezredük mindent megtett, hogy elfoglalja a A 240—-6- 184
dombvonalat. De támadásuk itt is kudarccal végződött, 23. Landwehr-ezredünk rendületlenül tartja a Podgora-t.
60. gyalogdandárunk, melytől az oslavijai állásdarab védelmét
a 4. hegyidandár vette át, csak ellenséges tüzérség tüze alatt állott
a Monte Sabotino alszakaszban.
A III. hadtestet ma az ellenséges tüzérség hevesebben lőtte,
1

Lásd a 9. és 10. sz. mellékletként csatolt térképeket.

mint rendesen. Yermegliano felől és a -O- 70-nél a fennsík párkányán
az olasz gyalogság előrébb próbált jutni, ezt azonban tüzérségünk
meggátolta. A 28. hadosztály fölváltását a 9. hadosztály ma befejezte.
A 28. hadosztály hadseregtartalékként Vojsőica—Klane—Gorjansko
terébe vonult.
A 9. dandár ma már együtt van Cernizza-nál.
A mai harcokban hadtestem 790 fő veszteséget szenvedett.
(A 6. hadosztálynál 58 halott, 158 sebesült, a 20. honvédhadosztálynál
41 halott, 118 sebesült, a 17. hadosztálynál 58 halott, 270 sebesült,
48 eltűnt, a 22. Landwehr-hadosztálynál 4 halott és 25 sebesült.)
TIZENKILENCEDIK NAP.

November 28.
„Hideg van és derült szép idő. Vasárnap. A templom már
„rommá lévén lőve, egy nagyobb szobában van a mise. Azután
„kilovagolok a Segeti-i táborba a 46., 61. ezredekhez és a 24-es
„vadászokhoz. Ez az a pillanat, melyben csak ember akarok lenni,
„embertestvéreim között. Apa a szeretett gyermekei között. Egyedül
„lovagolok oda és ezt az én derék vitézeim tudják. Ok alacsony
„kőből épült szállásaikból századonként kisietnek, körülvesznek és
„ujjongva üdvözölnek, megkérdezem őket, hogy mik a kívánságaik,
„panaszaik, örömük, fájdalmuk; ilyenkor gyakran nincs tiszt velük
„— azokkal a tiszti barakkoknál szoktam beszélni — és így
„mindent gyermeki bizalommal elmondanak. Aki nekem hazudni
„merészel, azt soha többé nem hallgatom meg és nem szabad
„többé kérését előadni; ezt nagyon jól tudják ők, hiszen már előfordult ilyesmi és az illetők nagyon megjárták... Többnyire azt
„kérik a szegénysorsúak, hogy az államnál eszközöljek ki meg.
„felelő segélyt övéiknek, kik otthon nyomorognak; vagy szabadságot kérnek; magánügyekben tanácsot, perpatvarban döntést,
„vagyoni dolgokban miheztartást keresnek és feltétlenül meghíznak beanem s válaszomat okvetlenül elfogadják, mert szavam
„szent előttük. így bizalmi emberük vagyok, az atya, aki előtt
„minden fenntartás nélkül kiöntik egyszerű szívük minden titkát,
„örömét és bánatát. Kéréseiket jegyzőkönyvembe bejegyzem — hány
„kötet van már ebből? Legalább 10—15 — és ha egyáltalában
„lehetséges, elintézem azokat. Bizony néha sok dolgot ád, de ezzel
„tartozom nekik, kik parancsaimnak vakon engedelmeskedve, énekelve
„viszik életüket a halál szörnyű piacára. Ezt mind tudják és hálás
„mosoly ül szemükben, ha telefirkált jegyzőkönyvemet becsukom.

„Oly nagy a bizalmuk, bogy ha nevüket felírom, meg vannak
„arról győződve, hogy a kérés teljesítve is van már. Azután mesélj e k . Emlékek, olyan pillanatok emlékei, melyekben velük
„voltam! — A Jámi, a Korumko! Radivoj és számtalan más
„emlékezetes név!... A dicső hősök, az én 24-es vadászaim, bensőséges melegséggel üdvözlöm őket is az oly nagyszerűen megállott
„borzasztó küzdelmek után. Ezek az én boldog derűs óráira,
„melyekben pár pillanatra súlyos gondjaimat, szívfagyasztó lelki
„kínjaimat el tudom felejteni, a sok nyomorúságot, mely mint szikla
„nehezedik szívemre."
Ma az egész Isonzo-arcvonalon nagy csata volt. A XV. hadtestnél három helyen támadtak az olaszok; a XVI. hadtestnél a
görzi hídfőben folytatták elkeseredett rohamaikat Oslavija-ra ós
Podgora-ra, a VII. hadtestnél a Monte San Michele elfoglalására
nagyszabású arctámadást kombináltak egy délfelőli átkaroló kísérlettel. Még az egyébként csendes III. hadtest körletben is volt
ellenséges előtörés.
„Események reggel 6 óráig. A 6. hadosztály Isonzo-szakas",án
„az éjjel ismételt ellenséges gyalogsági és tüzérségi tűzcsapások
„közepette mult el, főkép a <J> 124 vidékére irányultak ezek.
„Ettől délre meglehetős nyugalom volt. A 37,/II. és a 3. honvéd„gyalogezredet a 28. menetzászlóalj és a.98./l. zászlóalj váltották
„föl. Az arcvonal mögötti körletek a legnehezebb öblű lövegek
„tüze alatt állanak. Különben csatártűz."
„A 20. honvédhadosztálynál éjjel csatározás, kézigránátharcok
„és lövegtűz. A 17. honvédgyalogezredet teljesen kivonták az arcvonalból. Az első vonalban most a 4. honvédgyalogezred és a
„43./1I. zászlóalj állanak. Dandártartalék a 17./III. honvédzászlóalj
„Crnci-ben. A 17./I. és II. honvédzászlóalj hadosztálytartalék.'"
„A 17. hadosztálynál, mint utólag jelentik, a tegnap délután
„5 óra felé visszavert erős ellenséges támadásnál az olasz a 34.
„dandár déli szárnyán nagyon súlyos veszteségeket szenvedett. Mi
„100 embert vesztettünk sebesültekben és halottakban. Tegnap
„délután 5 órakor igen heves tüzérségi előkészítés után a -C- 111-től
„nyugatra eső arcvonalrészt szintén hevesen megtámadta az ellens é g és egy kis darabon behatolva állásunkban megvetette lábát.
„Éjjeli ellentámadásunk újra kidobta őt. Az éjjel különben az
„egész hadosztály arcvonalán mérsékelt csatározás, időkénti löveg- és
„aknavetőtüz közepette mult el. (Op. 1.090/1. sz.)"
József főherceg: A világháború. II.
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„A 22. Landwehr-hadosztálynál éjjel heves gyalogsági tűz.
„A rendes föl váltások végrehajtattak."
„Csapataimnál tett látogatásomról délelőtt 9 óra 30 perckor
„visszatérve fölmászok cseresznyefámra, megfigyelőállásomba, hol
„már mindent előkészítve találok."
„Tegnap elfelejtettem följegyezni, hogy Boroevic azt üzente
„nekem, hogy csapataimat nem fogják pihenőre kivonni, ennélf o g v a én továbbra is megtartom a parancsnokságot a doberdói
„fennsíkon. 0 nem lelne nyugtot, ha más volna itt az én helyemben.
„0 az egész olasz hadjárat kulcsát az én kezembe adta s én vagyok
„az egyedüli, akiről ő biztosan tudja, hogyha egyáltalában lehetséges, hős csapataimmal e borzasztó helyen ki fogok tartani...
„Ez rámnézve nagyon megtisztelő és Isten szent nevében az én
„dicső csapataim győztesen be is fogják fejezni e szörnyűséges
„küzdelmeket a Doberdo-n."
Ugyanis tervbe volt véve, hogy a 20. honvéd- és a 17. közös
hadosztályt kivonják az arcvonalból, helyükre a 6. és 28. hadosztály jönne. A fölváltás után a III. hadtest parancsnoka venné
át tőlem a Karszt-fennsík védelmét.
„A legnehezebb pergőtüz egész arcvonalamon, mely még
„soha nem észlelt hevességet ér el. Legnagyobb lövegeikből a legrettenetesebb bombakolosszusokat vetik ránk. A Monte San
„Michele A 275, a fennsík -Q- 111 környékén, a Monte dei sei
„Busi A 118, a Őrni hrib -G> 164 és Monte Cosich -Ó- 113 vastag
„füstfellegbe vannak burkolva és szakadatlanul üvölt és dörög az
„olaszok vad pergőtüze. Megint a pokol boszorkányainak rémes
„szombatja, a szörnyű vulkán, mely órákbosszatt okádja a tüzet és
„acélesőt, ide-oda hulllámzó kétségbeesett kézitusa, dulakodás őrjöng
„órákhosszatt, azután a visszavetett olaszok menekülése, mit megint,
„tán még megduplázott erővel, a szörnyűséges lövegtüz követ,
„mely a hullákat és sebesülteket péppé taposva, a sírokat felszakítva és rothadó hullákat, csontokat, testrészeket és oszlásnak
„indult húscafatokat az élőkre vágja. Majd megint, másodszor,
„harmadszor, . . . tizedszer a szuronyroham, a vadúl tolongó kézit u s a , a dulakodó emberek őrült forgataga a véres hullapépet
„taposva feszítik meg utolsó erejüket és vívják meg a kétségbee s e t t haláltusát. Es az enyémek csodálatos lélekemelő hősiességben újból csak visszavetik az óriási túlerőt; és midőn az

„ellenségnek összes dühös támadásai mind magukban összeomlottak
„volt, midőn lassacskán lecsendesült a vérförgeteg és már csak a
„haldoklók hörgése és jajgatása volt hallható, a VII. hadtestnek
„szent imája csendült fel: ,Isten áldd meg a magyart . . .' En is
„könnyes szemekkel kérem ezt a mindenható igazságos Istentől...
„Még imitt-amott — mint az elhaló vihar után lecsillapuló óceán„nak hullámverése — a tüzérség újból fellobbantotta tüzét és
„hőseim az ellenség kezébe jutott állásrészeket még kisöpörték: de
„éjiélkor, midőn e sorokat írom, úgyszólván teljes a nyugalom.
„Ezeket láttam én ma saját szemeimmel; de még pontosabban
„akarom e képet megörökíteni, midőn a jelentéseket összefogl a l v a leírom."
„Kora reggel óta úgyszólván az egész Doberdo-arcvonal az
„ellenséges tüzérség összes lövegeinek leghevesebb tüze alatt áll.
„A már jól ismert előjele az olaszok nagyméretű vállalkozásainak.
„Különösen rettenetes a tűz a Monte San Michele A 275 — San
„Martino, -6- 197 és -C- 111 vonala ellen."
Míg a délelőtt folyamán az olaszok tüzérsége rettenetesen
ránehezedik 17. hadosztályom védelmi állására, addig gyalogságuk a hadtestemhez tartozó 6. közös-, a 20. honvéd- és a 22.
Landvvehr-hadosztályokat rendkívül heves rohammal támadta.
„A 6. hadosztálynál délelőtt 10 óráig ellenséges csoportosulások küzdettek le az Isonzo-szakasz előtt tüzcsapásokkal, úgy„hogy az olasz gyalogság nem volt képes előretörni. 10 órakor egy gyeng é b b ellenséges támadás utasíttatott vissza, 11 óra 30 perc és 12
„óra 30 perc között 3—4 ellenséges ezred a Monte San Michele szakas z á n nagy hevességgel és nagy ,Avanti Savoya'kiabálással újólag tá„madásra iramodott, mely a mi gyalogsági és gépfegyvertüzünk„ben az ellenség legsúlyosabb veszteségei mellett ugyan összeomlott, de a 28. menetzászlóalj és a 98./I. zászlóaljnál az ellenség
„század-szélességben állásunkba behatolt és a védőrséget egyrészt
„leszúrta, illetőleg elfogta. A tartalékok azonnali bevetése dacára
„mindeddig nem lehetett őt eltávolítani; mire csapataink a betörési
„helyet körülzárták és azt szabaddá tették, hogy tüzérségünk
„munkába vehesse. Az ellentámadást estére készítik elő. Egy ellenséges támadás a -ó- 124-nél pontos lövegtüzzel utasíttatott vissza.
„Peteano-nál nagyobb ellenséges erők tolódtak délfelé el."
„A 20. honvédhadosztálynál a leghevesebb lövegtűz-előké46*

„ szítás után az ellenség délelőtt 10 óra 20 perckor szintén
„támadott és igen nagy erőkkel rohamozott, de elkeseredett kézi„ gránátharcban és kézitusában mindenütt igen nagy veszteségei
„mellett veretett vissza. Sajnos, a mi veszteségeink is súlyosak;
„déli 12 óráig mindig újra megismételte támadásait, melyek kivétel
„nélkül mind visszautasíttatak és az ellenség végre, miután óriási
„veszteségeket szenvedett, visszahúzódott állásaiba. Küzdelmi vonalunk teljesen összelőve, a hullák seregei födik a terepet. Azután
„megint a legnehezebb, leghevesebb lövegtüz sok mérges gáz„ bombával."
„A 17. hadosztálynál a födözékeket a legnehezebb ellenséges
„lövegtüz — főképen a -Ó- 197 táján — tökéletesen leborotválta, másutt
„nagyon megrongálta. Délután 2 óráig az egész vonalon folyton
„fokozódó erős nehéz aknavetőtűz. A -Ó- 111-től nyugatra állásaink
„előtt mozgolódó ellenség lövegeinek tüze által széjjelszóratott."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál mindenöblű ellenséges lövegt ü z , mely a Monte dei sei Busi-n pergőtűz jellegű. Délelőtt 11
„órakor egy erőteljes ellenséges támadás visszautasíttatott. (Op.
„1.090./12. sz.)"
„Este 7 óráig a súlyos küzdelmek egész délután nem szünetelve megduplázott hevességgel tovább folytak. A Monte Fortin„tól északra levő nehéz ellenséges ütegek ma éjjel kivétel nélkül
„mind állást cseréltek, úgyhogy ma csak hosszú keresés után
„lehetett azokat megtalálni s a tűzharcot ellenük felvenni. Tüzük
„főképen a Monte San Michele szakasza ellen irányult."
„A 6. hadosztálynál az Isonzo-szakasz északi részén erős
„ellenséges csoportok és mozdulatok lefogattak a hadosztály tüzérsége által."
„A Monte San Michele-n állandó legnehezebb pergőtüz főképen az arcvonal mögé, különben csend. A többnyire fiatal
„legénységnek erkölcsi állapota az Isonzo-szakaszon a nehéz lövegt ü z által erősen befolyásolva van. Az 1. honvédgyalogezred a
„Monte San Michele-n a nehéz ellenséges támadások visszaverése
„után emelt hangulatban van. (Op. 1.090./22. sz.)"
„A 20. honvédhadosztálynál a rendkívül heves ellenséges
„lövegtűz az arcvonal s hátterep ellen a sötétség beálltáig tartott.
„Az egész arcvonalon gyalogsági tűzharc. A csapatok fáradtak,
„hangulatuk győzelmes harcaink folytán emelt és bizakodó."

„A 17. hadosztálynál a délelőtti rettenetes bombázás következtében a födöze'kek csúnyán lerombolva. A 39. ezrednél 8 órás
„pergőtűz után délután 3 óra 45 perckor igen nagy erőkkel végreh a j t o t t heves ellenséges támadás a -C- 143-as romtól keletre
„levő állásainkban, nagy veszteségekkel legsúlyosabb kézitusában
„— melybe az ellenség folyton friss tartalékokat vetett — hőseim
„által leveretett. 4 óra 45 perckor a hatalmas támadást megismételte az ellenség, ez a legsúlyosabb kézigránátharcban, mely
„délután 6 óráig tart, visszaveretik, de az ellenség nem csüggedve
„még többször szalad szuronyrohamra nagy tömegeivel. Mindhiába!
„Az én csodálatraméltó hős debreceni 39-eseim, az ellenség horribilis veszteségei mellett, mind visszaverik. Az olasz bullák
„hekatombái födik a komoran sivár csatateret, mely a meleg emb e r i vértől párolog. A balszakaszon, melyben ma Göttlicher
„ezredes, a 111. Landsturm-dandár parancsnoka vette át a parancsnokságot, heves tüzérségi előkészítés után az ellenség újból megkísérelte az áttörést. A ti. Landsturm-ezred az ismételt heves
„előtöréseket — melyek az ő részben erősen megrongált födözékei
„ellen irányultak — mind visszaverte. A csapatoknak fizikai és
„erkölcsi állapota elég jó."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál gyenge lövegtűz. A jobb
„középzászlóalj ellen délután 3 órakor egy erős gyalogsági és
„gépfegyver tűzcsapás volt, ez alkalommal robbanócsöveket
„— úgynevezett Cadorna-botokat — hajigáltak az olaszok. Támadásra itt nem került a sor. A csapatok állapota jó, hangulatuk
„bizakodó."
„A hadtesttüzérség egész nap nehéz és legnehezebb ellenséges lövegek erős tüze alatt állott. Két lövegem földdel és
„kövekkel eltemetve, újból kiásattak és bajuk nem lévén, tovább
„tüzeltek. Tüzérségem ma megint számos ellenséges támadás
„visszaverésében nagyszerű dolgokat müveit és teljesített. 30"5 cm.-es
„mozsárbombáim között ma feltűnően sok nem robbant fel. A legélénkebb repülőtevékenység. Minden arra mutat, hogy holnap
„még forróbb küzdelmi napunk lesz, mint a mai volt. Isten ne„vében holnap is győzni fogunk."
A X V". hadtest körletében éjfél után az ellenséges gyalogság a tolmeini hídfőt támadta meg, de 8. hegyidandárunk által
(1. hadosztály) a Sveti Maria 453-as templommagaslaton visszaveretett. Az olaszok a támadást hajnali 2 órakor megismételték a

41., 42., 66. és 89. ezredek részeivel, de szintén véresen visszaverettek. Délelőtt 11 órakor az olasz Palermo-dandár és 2—3
bsrsaglieri-zászlóalj a Mrzli vrh A 1360 és Vodil vrh -Ó- 1044
magaslati állásainkat sikertelenül megrohanta, de 3. hegyidandárunk
(50. hadosztály) állását megtartotta.
A XVI. hadtestnél az éjjel nyugodtan telt el. A görzi hídfőben Oslavija-nál az ellenség közvetlen lövószállásunk előtt feküdt.
Az olaszok délben megkezdették a bombázást, közbe-közbe gyalogságuk számos helyen friss tartalékok bevetésével hevesen rohamozott. A legelkeseredettebb dulakodás a templom és a -Ö- 188 kűp
közötti állásrészben volt. Itt 60. gyalogdandárunk balszárnyának
egyes részei kényszerülve állásaikat kiürítették; a templomot és
a -Ó- 188 kúpot azonban megtartották.
Este az ellenség kimerülve a harcot beszüntette.
Az olasz 56. és 71. ezred úgyszólván megsemmisült. A 4.
olasz hadosztály támogatására a 33. ezred is harcbalépett; és a
32. olasz hadosztály másik (Spezia-) dandára Oslavija-ra előrevonatott.
5 tiszt és 300 fő legénység került fogságunkba.
Pevma-n az ellenséges támadást 4. hegyidandárunk visszaverte, mire az olasz tüzérség a sötétség beálltáig bombázta ezt.
Podgora-t az ellenséges nehéz tüzérség kora hajnal óta lőtte,
azután 5. hegyidandárunk három olasz gyalogsági rohamot utasított
vissza a A 240 magaslatán. Itt az ellenséges támadás mindnagyobb
mérveket öltve, délután a -Q- 184 előkúpra is kiterjedt; de 5. hegyidandárunk állását megingatni nem volt képes.
Az 58. hadosztály tüzérsége kiválóan támogatta a gyalogságot.
Podgorát az olasz 28., 35. és 36. ezred támadta.
A III. hadtestnél a tüzérségi előkészítés után Monte Cosich
-Ó- 113 -Q- 70 térben megindult ellenséges gyalogsági támadás már
tüzérségünk kitűnően ható tüzében megakadt és meghiúsult.
A mai harcokban hadtestem 720 iő veszteséget szenvedett
(6. hadosztály 300, a 20. honvédhadosztály 135, a 17. hadosztály
180, a 106. Landsturm-hadosztály 75, a 22. Landwehr-hadosztály 30).
HUSZADIK NAP.

November 29.
Ma mégegyszer és utoljára támadták meg az olaszok a 4.
Isonzo-csatában a görzi hídfőt.
Hadtestemnél általános olasz roham volt, a Monte San
Michele és San Martino ellen.
A Karszt-fennsíkon az olaszok támadása a 4. Isonzo-csatában
ma érte el tetőpontját, úgy a tüzérség mint a gyalogság mindent
latbavetett, hogy a végső döntést kierőszakolja.

„Reggel 5 óra 30 perckor a Segeti-i táborba lovagolok,
„ahová Varga János honvédet a Pecinka A 291-re előre felküldtem.
„Mici lovamat ott a 24-es vadászoknál hagyom, hogy visszajöve„ telemig beállítsák. A reggeli jelentéseket, ha valami fontos foglaltatnék bennük, a 20. honvédhadosztályparancsnoksághoz küldetem
„a -Ó- 246-ra a -Ó- 343-tól nyugatra, ahol további intézkedéseket
„fogok tenni. Nem akartam, hogy Lajtos százados megfigyelőállásán keressenek, melyről tán a legjobb kilátás nyílik, de az
„ellenséges lövegtűznek ki van téve. így kísérőmmel sietve mentem
„a még nem ébredő nappalnak sápadt, csak sejtett világosságában,
„melyben a csillagok mind fáradtabban, gyengébben pislognak,
„mintha álomtól elnyomva elszundikálnának, ott, hol a messze
„keleten a pirkadó ég egy kékes szürke lehelettel rakja le a távol
„páráit. A világítórakéták fényes ívben szökdécselnek sziporkázva
„az egész vonalon, Monte Cosich-tól a Monte San Michele-ig; erős
„libegő fényük akár csak millió lidérc volna, a földön pislogva
„alszik el. Mintha egy 20 kilométer széles tűzijáték, egy fontaine
„lumineuse volna ott a halál országának szegélyén. Lábaink alatt
„a kövek csikorognak. A csendet csak az őrlő vések éles csattanása
„s az egyes ágyúlövések zavarják meg, ezek pislantva egy villanás„ szerű fényt vetnek homályosan az égre. Egyforma ütemben lépt ü k k e l kelepelve hosszú sorban egymásután jönnek a lovak, hátukon
„az üres főzőládákkal, teljesen kimerülve, vánszorgó lépésben csoszogva megy vezetőjük. Az első négy lovat vezet. . . . ,Adjon
„Isten öcsém!' Köszöntöm őt, — ki a sötétben nem látja, hogy
„tiszt vagyok és sóhajtva felel: ,Adjon Isten koma!' — ,Hova
„mentek?1 — ,Hát hova, ha nem Segeti-be! Es ti?' — ,Oda, ahun
„a verebek röpködnek' 1 — felelek én. ,Az Isten oltalmazzon
„koma!1 — ,Milyen világ van most ott fönt?' — ,Fenevilág!
„Most is, hogy San Martino-t elhagytuk, hetünk közül hármat ott
„marasztalt az Úristen! Lovat is kettőt vágott agyon a gránát!'
„— ,Na fiacskáim' menjetek pihenni, nagyon kiérdemeltétek a
„pihenőt!' Ezen utolsó szavaimra az, kivel beszéltem, közelebb
„lépett hozzám és tiszteletteljesen szólott: ,Bocsánatot kérek, csak
„azt nézem, nem a mi fenséges urunk beszél-e hozzám?' —- ,Az
„fiam! Az Isten kísérjen benneteket!' — ,Az Isten áldja meg
1

„Ahol a verebek röpködnek" azt jelenti a Doberdo-n, hogy ahol a
golyók sípitanak.

„Fenséges A p á n k a t ! . . . ' Feszesen tiszteleg és ,klapi-klapa-klapi„klapa' vánszorog tovább a fáradt málhásállatok hosszú sora az
„üresen kongó főzőládákkal. Ezek a málhásállat vezetők is hősök,
„akik még a legnehezebb, a leghevesebb pergőtüzben is az élelmet
„kihordják és a hosszú utat oda és vissza, súlyos veszteségeket
„szenvedve, teszik meg."
„Mi ketten nemsokára letérünk az ösvényről a fennsík
„északi szegélyén és balra fordulva, a feketefenyő fiatalos szélén
„követjük út nélkül a magaslati vonulat gerincét az északi lejtő
„fölött haladva, a Nad logem-re veszünk irányt. Eleinte az éles
„karsztsziklán bizony nehéz és fáradságos járás volt, míg a nap
„az eget rikító narancssárgára nem festé s a nappal ragyogó fényű
„dicsfényben meg nem született. Kísérőmre pillantottam, aki barna
„hajfürtjeit homlokáról tenyerével félretolva, a sapka alá dugta és
„hűségesen mosolyogva szólt: ,Már hosszú a h a j ! . . .' Nemsokára
„elértük a 20. honvédhadosztály megfigyelőállását, ahol visszahagytam, hogy Lajtos százados megfigyelőállására megyek és
„azután erre jövök vissza. . . . Nem messze a -Q- 246-tól a fenyvesben a magas állásoknak egy egész csoportja van, a tüzérség
„megfigyelői, ezek között van Lajtos századosé is a feketefenyők
„koronái között kitűnően elrejtve. Kísérőmnek meghagyom, hogy
„itt várjon rám, míg én fölmegyek a létrán, fönt a százados jelentkezése után távcsövemhez ültem és azt mondtam neki, hogy ne
„törődjön velem és csak ha fontos jelentés jönne telefonon, azt
„közölje velem. Az ellenséges ütegeket Roncada-nál és San Lorenzo„nál látom tüzelni s az én Schaffusz és Lajtos 30'5 cm-es mozsar a i m a t ezekben néhány telitalálatot elérni."
„Leírhatatlan küzdelem folyik. Egész arcvonalam egy tűzh á n y ó vulkán. Csak úgy üvölt s nyávog, meg dörög: úgy reng
„a föld, mintha földrengés volna, ma megint a nyavalya töri a
„pokol fajzatát s őrjöngve tombol a vérförgeteg. Mi is füstben
„lévén, nem látunk semmit s elhatározom, hogy rendes megfigyelőnállásomra megyek vissza, mely magasabban fekszik s így talán
„többet fogok onnan látni. 8 órakor az állásról lemásztam és nagyon
„sietve megyek s a 20. honvéd-hadosztály parancsnokságnál jelentik,
„hogy egy erős olasz támadás van folyamatban, de részletei még
„nem ismeretesek. Innét sietve, árkon, bokron, vad sziklákon át, út
„nélkül egyenes irányban megyünk tovább. Segeti-n Mici lovamra

„ülve, nagysietve Konstanjevica-ra lovagolok, ahol azonnal meg„figyelőállásomra megyek, hol késő estig ültem. Ma talán a
„legsúlyosabb küzdelmi napunk volt, melyet valaha végig szenvedtünk. Ez már nem pergőtűz volt, hanem tüzorkán, melyet
„elképzelni is alig lehet; ilyesmiről eddig fogalmunk sem volt.
.,Az egyes löveglövéseket egyáltalán nem lehetett megkülönböztetni,
„mert állandó dübörgő dörej gördül a légben s a talaj csakúgy reng
„belé, minden vastag, áthatolhatatlan füstgomoly okba borulva és
„a robbanó srapnellek meg gránátok sápadt világában egy villogva
„reszkető fény kísértetiesen, a késő éjszakában is, megvilágítja a
„feltornyosult hullagarmadákat s a közöttük, meg alattuk lihegő
„súlyos sebesülteket, kik szörnyű kínok közepette túrják ki magukat
„a rájuk nehezedő holt bajtársak kihűlő tetemei alól. Soha nem
„látott mészárlás, vad ,Massacre', ahogy a franciák nevezik, melyben
„pillanatok alatt nagy embertömegek, az emberek ezrei lekaszáltatnak.
„Vad eréllyel rohannak az óriási olasz tömegek a mészárszékre és
„ha egy tömegroham hullahegyekké változott át, akkor máris jött
„a következő és hullamezővé lett; a kevesek, akik nem estek el,
„szaladva rohantak a ,Monte della Morte' — ahogy ők a Monte San
„Michele-t nevezik — lejtőjén le előbbi állásaikba. így ment ez
„egész nap, késő estig . . . a i
„De most beszéljenek a jelentések:"
„Reggel 6 óráig. A 6. hadosztálynál az Isonzo-szakaszon
„a 39. dandárnál az elvesztett állásrész visszanyerésére egy 28-as
„menetszázad Graf százados parancsnoksága alatt végrehajtott ellentámadása eredményre vezetett. Hála a kitűnő tüzérségi előkészítésnek, lehetséges volt az előbbi arcvonalat nagyobb veszteségek
„nélkül helyreállítani, régi állásainkat újra elfoglalni. A 130. olasz
„ezred egyes foglyainak vallomása szerint ők a mi lövegtüzünk
„által óriási veszteségeket szenvedtek, a századok 40—50 főre
„fogytak . . . Az éjjel ezekután csatározásban és időközönkénti löveg„tűzben mult el. A Monte San Michele-szakaszon elvétve gyalogs á g i és tüzérségi tűz. A jobbszárnyon az ellenség gázbombákat és
„kézigránátokat dobált, de eredménytelenül. A 20. honvédhadosztálynál az éjjel időnkénti gyalogsági és lövegtüz közepette
„mult el."
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Ezen részleteket feltétlenül szavahihető tisztek mondották nekem,
kiket sebesülve hoztak be.

„17. hadosztály. A 111. Landsturm-gyalogdandárnál tegnap
„este a támadás mégegyszer megismétlődött, melynél az ellenség
„a -Ó- 111-től nyugatra állásainkba behatolt. Egy azonnal végreh a j t o t t ellentámadás az egész állást megint birtokunkba hozta.
„A 111. Landsturm-gyalogdandár alszakasza azáltal, hogy 3 század
„védőállását átvette a 34. dandártól észak felé, egészen a -Ó- 164-ig1
„kiterjesztetett. A ,Polazzo' alszakaszparancsnokságot egyidejűleg
„a 106. Landsturm-hadosztály parancsnoksága vette át; mindkét
„Landsturm-dandár (110., 111.) ismét a 106. Landsturm-hadosztály
„kötelékébe lépett. (Op. 1.091/1. sz.)"
„A 22. Landwehr-hadosztálynál éjjel csatározás — mint a
„17. hadosztálynál — és mérsékelt lövegtűz, helyenként robbantó„csöveket is dobtak az olaszok. A jobb középzászlóalj ellen kisebb
„ellenséges osztagok többször megkísérlették az előnyomulást, de
„gyalogsági tüzünk visszakergette őket."
„Hideg idő."
„Események délután 2 óráig. Az ellenséges nehéz tüzérség
„a legnagyobb hevességgel tüzel San Martino—Monte San Michele
„környékére és -Ó- 111-től északra. A Monte San Michele alszaka„szának parancsnokságát déli 12 órakor a 20. honvédhadosztály
„parancsnoksága átvette a 6. hadosztály parancsnokságától. Az
„Isonzo-szakaszon élénk ellenséges lövegtűz a -C> 124 ellen. A had„osztálytüzérség ellenséges erők eltolódását a ,haláldomb' táján
„megállította. Délelőtt 11 óra óta az ellenség folyton erősen támadja
„a Monte San Michele-t. Az 1. honvédgyalogezred délután 1 óra
„30 percig a Monte San Michele ormán hat nagy tömegekkel végreh a j t o t t ellenséges támadást az ő szörnyű veszteségei mellett vert
„vissza. A mindig újból hallatlan szívósággal és eréllyel rohamozó
„olaszok holt és haldokló bajtársaik egész rakásain mentek át. Az
„olasz katasztrófa területét a friss hullák tömegei fedik és akadályozzák a kilövést vitéz honvédjeim állásai előtt, akik hogy
„kilövésük legyen, a betemetett födözékeken állva tüzelnek és nagy
„lelkesedéssel küzdenek. Tűzzel és tomboló kézitusában veretett
„meg a nagy túlerejű támadó."
„A 81. honvéd-gyalogdandárnál a leghevesebb tüzérségi előkészítés után délelőtt 11 órakor az ellenség támadásra indult.
„A veszteségek állal nagyon megritkult 4. honvédgyalogezred
1

Lásd a 27. számú mellékletként csatolt vázlatot. (1 : 25.000.):

„délután 1 óráig négy tömegrohamot, többnyire véres kézitusában
„és kézigránátharcban vert vissza. (Op. 1.091/13. sz.) Épen most
„újult heves támadás kezdődik, mely a Monte San Michele és az
„Isonzo-arcvonal ellen is készül."
„A 17. hadosztálynál heves nehéz ellenséges lövegtűz a legnagyobb erővel összpontosulva veri állásainkat a -Ó- 197-től délkeletre. Födözékeinkre számos aknavető tüzel nagy hévvel."
„A 106. Landsturm-hadosztálynak egész szakasza délelőtt
„nehéz lövegtüz alatt áll. Födözékeink egy részét a -Ó- 164-től
„500 lépésre délre a gránátok fölgyújtották; a helyőrségnek oldalt
„el kellett tolódnia. Ügy látszik itt is készül egy ellenséges támadás."
„A 22. Landwehr-hadosztály balszárnya és Doberdo környéke
„heves, az arcvonal többi része mérsékelt lövegtüz alatt áll. A balszárny előtt végbemenő ellenséges eltolódásokra a hadosztálytüzérség tüzel."
Az 5. hadseregparancsnokságtól parancs jött, hogy a 16. honvéd-hegyidandár, mely két nap óta Temnica-n pihen — Ranziano-ra
menjen, hogy Temnica-n helyet adjon a hadsereg-tartalékviszonyban
levő 28. hadosztálynak, melyet Boroevió ott akar elhelyezni.
Erre iölterjesztem Boroevichez a dandárparancsnokságnak egy
orvosi bizonyítvánnyal ellátott jelentését, hogy a dandár állományának 'A-a bélhurutban és influenzában megbetegedett.
A vizsgálat megállapította, hogy járvány ugyan nincsen a
dandárnál, de körülbelül 300 embere a hadifáradalmak és túlságos
megerőltetés következtében teljesen letört, a dandár zöme harckész
és egészséges, de koros emberekből áll. (40 éven felüliekből.)
„Az én jelentéseimre, melyek a 16. honvéd-hegyidandár
„pihentetésének szükségességét nyomatékosan hangsúlyozzák és a
„már kiadott parancsomra figyelmeztetik a hadseregparanc-nokságot,
„mely szerint a San Martino környékén fölváltandó 4. és 17. honvédgyalogezredek, a Monte San Mich ele-szakasz északi szárnyán újra
„való harcbavetésük előtt a sürgősen szükséges három vagy négyl a p o s pihenőre Biglia-Ranziano-ra visszavonandók, úgy döntött a
„hadseregparancsnokság, hogy a 16. dandár Temnica-n maradjon.
„(Op. 1.092/17. sz.)"
„A nehéz ellenséges lövegtüz a délutáni órákban a Monte
„San Michele és San Martino szakaszok ellen az elképzelhető leghevesebb fokra hágott ós orkánszerű hevessége minden eddig
„tapasztalaton messze túltett. Janecka ezredes, hadtesttüzérségem

„kiváló parancsnoka azt jelentette most nekem: ,Egy ilyen tűz„orkánt igazán lehetetlennek kellett tartanom!...'"
„A 20. honvédhadosztálynál az Isonzo-szakaszon délután
„2 óra felé egy erős ellenséges támadás veretett vissza, mire a heves
„lövegtüz délután 5 óráig tartott. A Monte San Michele ellen
„végrehajtott, de visszavert hat tömegroham után az ellenség délután
„1 óra 30 perckor újra gyülekezett, állásainkat megszámlálhatatlan
„sokaságú aknákkal és kézigránátokkal árasztotta el és többhelyütt
„lángbaborította. Midőn az ellenség erős tartalékok magához„ vonásával délután 2 órakor megint tömegrohamra indult, újból
„visszaveretett. Kétórai őrjöngő pergőtüz után, melyet a Monte
„San Michele ormára zúdított az ellenség, nyolcadszor futott roh a m r a a hőslelkü 1. honvédgyalogezred ellen és hullámzó sürü
„tömegei újból elszenvedett szörnyűséges veszteségekkel — melyeket
„pusztító löveg-, gépfegyver- és gyalogsági tüzünk okozott neki —
„majdnem egészen megsemmisülve volt kénytelen visszahúzódni.
„A mai, november 29-edike lesz e háborúban tán az én szeretett
„hős budapesti l-es honvédjeimnek legdicsőségesebb n a p j a ! . . .
„A 81. honvéd-gyalogdandár ellen is egész szélességben még háromszor — délután 2, 4 és 4 óra 30 perckor — megismételte
„az ellenség mindenekfölött heves rohamát. A 4. honvédgyalog„ezred teljesen összelőtt, betemetett állásaiban hallatlan vitézséggel
„megvívott küzdelemben, elkeseredett kézitusában és kézigránátharcban a hatalmas, szívós ellenséget mindannyiszor visszaverte.
„Tüzérségünk és gépfegyvereink a visszaözönlő tömegekben minden
„roham után hajmeresztő pusztításokat vittek véghez. Az ellenségnek óriási, még soha nem látott veszteségeit ezidőszerint még
„föl sem lehet becsülni. A támadások között mindannyiszor a
„dühöngő leírhatatlan hevességű tüzérségi tüzorkán s a legnehezebb
„aknák vad áradata s zápora zúdult ránk. Délután 4 óra 10 perckor
„az olasz tömegek megint rohamra indultak. A pusztító gépfegyver„és gyalogsági tűzzel a 4-es honvédek visszaverték a 17-es honvéd„ ezred aknavetőosztagának hathatós közreműködése mellett, az
„ellenség a legsúlyosabb veszteségeket szenvedte. 15 perccel
„később ismét egy hatalmas roham következett, sűrűn tolongva
„egyedül Méray tiszthelyettes alig 200 lépés széles szakasza ellen, a
„balszárnyon legalább 2000 olasz rohamozik. A 4-es honvédeknek
„hősies állhatatossága s a 17. honvédgyalogezrednek dandártarta-

„lékot képező osztagai — melyek a legnagyobb gránáttűzben
„siettek a 4-esek támogatására előre — a tűz által elsöpört akadályokon áthatolt ellenséget visszaverték, neki hajmeresztő veszteségekét okozván. A visszaözönlő olasz tömegek futásuk közben
„még mielőtt állásaikat elérhették volna, összes lőfegyvernemünk
„megsemmisítő kereszttüzében tökéletesen összeomlottak. A 43./II-es
„zászlóaljnál a 20. honvédhadosztály balszárnyán az ellenség, miután
„háromszor visszaveretett, 100 lépés szélességben állásunkba betört.
„Az ellentámadás megindult."
„A 17. hadosztálynál a nehéz ellenséges lövegtüz a -C- 197-től
„délkeletre és délre a sötétség beálltával lelohadt. Itt nem volt
„gyalogsági támadás.
„A 106. Landsturm-hadosztály helyőrsége az állásban támadt
„tüzet eloltotta és a nehéz ellenséges lövegtüz dacára a küzdelmi
„vonalat újra megszállotta. Az előnyomulásra készenálló ellenséges
„gyalogságot tüzünk lefogta. 4 óra 45 perckor escy erős ellenséges támadás már lövegtüzünkben teljesen összeomlott. Délután
„6 órakor az összes ellenséges támadások visszaverése után az
„arcvonalon meglehetős nyugalom állott be. (Op. 1.091/22. sz.)"
„A 22. Landwehr-hadosztálynál csak váltakozó erejű lövegtüz,
„az ellenséges gyalogság nem mozdult."
„Yojsőica-t és környékét a 28. hadosztálynak helyet csinálandó,
„kiüríttettem. Hadtesttüzérségemnek ma nehéz munkája volt. Rossz
„látköri viszonyok — az óriási füst stb. — nagyon megnehezítették hathatós közreműködését. Mégis egynéhány nehéz ellens é g e s üteget le tudott fogni."
„Dicső l-es és 4-es honvédjeim ma 16 tömegrohamot, melyeket egész hadosztályok hajtottak mindannyiszor végre, miután
„a legsúlyosabb tusában legyőzték, visszavertek. Az ellenségnek
„veszteségei borzasztóak, az enyémek, sajnos, súlyosak."
„Ha néhány ép hadosztályom volna kéznél, akkor az olaszok
„állásait áttörhetném most és felgöngyölíthetném. Akkor vége
„volna a rettenetes Isonzo-nyomorúságnak, csatáknak. De az én
„annyira megritkult, fáradságtól kimerült csapataimat — melyeknek
„térdenállva kellene köszönetet mondani mindama még soha elő
„nem fordult dicsőséges teljesítményekért, melyeket ők müveitek —
„most e pillanatban nem szabad egy offenzíva óriási megerőltetéseinek kitennem, mert ezt ilyen állapotban nem bírnák ki és a sors

„emiatt megváltozhatna. Mi az Aostai herceg hadseregének által á n o s rohama ellenére, mely ma 16-szor megismételtetett, állásunkból egy lépésnyi területet nem veszítettünk el és a Monte
„San Michele az olaszok részére valóban a ,Monte della morte'-vá
„lett s az olasz hadsereg legnagyobb temetőjévé változott. Hány
„halott van? . . . Még csak becslésképen sem tudom megmondani.
„A mai nap egy ragyogóan dicsőséges lapja hadtörténelmünknek,
„melyet Istenáldotta szeretett magyarjaim drága vérükkel írtak meg."
„Mi a tüzorkán alatt az első állást kiürítettük és csakis a
„roham pillanatában szállottuk meg újra hamarost. Ennélfogva a
„mi veszteségeink sokkal kisebbek, mint az előző csatában a nagy
„küzdelmek napjaiban."
„Holnap ki fogok dicső honvédjeimhez lovagolni, hogy üdvözöljem őket s üdvkívánataimat élőszóval személyesen átadjam
„nekik. Hangulatuk a jelentések szerint emelt . . . Mi változatlanul
„régi küzdelmi vonalunkban állunk a borzasztóan véres Doberdo
„fennsíkján . . . Jaj, még hány csatát kell majd e pokolban megvívj u n k és kiállanunk ? . . . ameddig majd az ellenséget az ő országába
„messze visszataszíthatjuk ? . . . Yagy tán ő fogja elvenni a mi
„kedves adriai partjainkat???"
A XV. hadtest állásai reggel óta nehéz ellenséges tüzérség
tüze alatt állanak a Mrzl vrh A 1360, Vodil vrh-Q- 1044 magaslaton
és a tolmeini hídfőben. Délután 2 órától 4 óráig Sveti Maria -C- 453
templommagaslat és Kozmarice A 588 magaslat pergőtűz alatt.
Délután 5 óra 30 perckor mélyen tagozva erősen támadta
az ellenség a tolmeini hídfőt, de 8. hegyidandárunk által (1. hadosztály) véresen visszaveretett, a tartalékok által háromszor megismételt támadás
A XVI. hadtestnél a görzi hídfő Oslavija-nál reggel 6 ómkor
egy ellenséges támadás tüzérségünk tüzében megakadt. Az oslavija-i
templom és az országút között az ellenséges rajvonal vonalunk
előtt 40 lépésnyire fekszik.
Délután rövid, heves tüzérségi előkészítés után a templommagaslatot az ellenség szűk térben csoportosított tömeggel újból
megtámadja, a templom és az országút között állásunkba betörve
befészkeli magát. 60. dandárunk balszárnya a betörési helyet elreteszeli, új állásunk itt a -Ó- 188 kúpról délnek az országút mentén,
majd Oslavija-n át a templomtól délre húzódó keskeny gerincélen
vezet és a templommagaslaton kapcsolódik régi állásunkhoz.
A -C- 188 kúpot és a templommagaslatot az ellenség nem
tudta elfoglalni.

Az oslavija-i harcban a 22./IV., a 18-as és 77-es zászlóalj s
a 30. ezred egyik zászlóalja állományának 2/3-át elveszítette.
Podgora-nál ma nem volt támadás.
A III. hadtestnél csak tüzérségi tevékenység volt.
„Egész lelkemből bámulom az olaszokat; ily szívós kitartást a
„támadásokban, ekkora veszteségek mellett, még nem láttam!..."
HUSZONEGYEDIK NAP.

November 30.
„Események reggel 6 óráig. A 20. honvédhadosztálynál éjjel
„időközönként élénk ellenséges lövegtűz a -Ó- 124 környékére, különben váltakozó erejű csatározás. A szakasznak a Monte San
„Michele nyugati kúpjáig terjedő része a 17. hadosztálynak átadatott.
„Az Isonzo-szakaszon a 8. vadász-, a 98./I-es és a 28. menetzászlóalj
„és a 27. ezred két zászlóalja képezik a hadosztálytartalékot a
„Valloné-ban. A (3. hadosztályparancsnokság Lukeziöi-n. A 7-es vadászok Ranziano-n. A 4., 17. és 3. honvédgyalogezredek háromnapos
„pihenőre kivonattak az állásból; a 4. ezred Biglia-ra, a 17. ezred
„Rupa és Pri Stanti-ra, a 3. ezred Spacapani-ra jutott. Mind a három
„ezred december 3-án ismét állásba fog menni."
A 17. hadosztályhoz tartozó 46. ezred — mely a San Martinoalszakaszban a 4-es és 17-es honvédeket fölváltotta — a tegnap elvesztett
kis állásrész felét visszaszerezte.
„Egy közvetlen emögött levő rövidke reteszállás megszállása
„által teljesen zárt vonalat nyertünk. Az ellentámadás legkésőbb ma
„este fog folytattatni. Az éjjel az egész San Martino-alszakaszon
„csatározásban és időközönkénti lövegtűzben mult el. Reggel 6 óra
„előtt egy ellenséges előtörés veretett vissza San Martino-nál. (Op.
„1.092/1. sz.)"
„ A 106. Landsturm-hadosztálynál, ellenséges j árőrte vékenységtől
„és csatározástól eltekintve, éjjel csend volt."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál az éjjel a megszokott csatározás
„közepette mult el, időközönként lövegtűz is volt az arcvonalra és
„hátterepre. Az ellenséges árkászmunkákat járőreink kézigránátokkal
„zavarták. Tegnapi veszteségeinket még nem lehetett megállapítani."
„Jellemzi a küzdelem elkeseredettségét, hogy csak 21 olasz
„esett élve fogságunkba."
„Borult hideg idő, csendesen, békésen hull a hó."

„Reggel nem mehetvén a felváltások miatt a tüzvonalba,
„Teriinica-ra mentem és ott hős 17-es és 29-es magyar népfölkelőimet
„ékítettem fel vitézségi érmekkel."
„Délután 2 óráig. A 20. honvédhadosztálynál az Isonzo„szakaszon a ó 124 körüli terep erős — az arcvonal többi része
„mérsékelt — lövegtűz alatt állott. A hadosztálytüzérség az ellenség
„csoportosulásai ellen hatott a vasút mentén, s ezen erők délfelé
„való eltolását lőtte. A Monte San Michele szakaszát nagyon erős
„ellenség reggel 6 órakor erélyesen megtámadta. De gépfegyver- és
„gyalogsági tűz által véresen visszaveretett. Ezóta tüzérsége az arcvonalra s a mögöttes terepre erősen tüzel. Legelső vonalaiban,
„acélpajzsos és páncélsisakos emberek állapíttattak meg."
„A 17. hadosztály arcvonalán mérsékelt csatározás és lövegtűz,
„állásaink a -Ó- 197-től délkeletre erős aknavetőtüz alatt vannak.
„ A hadosztálytüzérség eredményesen lőtte az olasz csoportosulásokat
„a -Q- 197-en."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál reggel óta nehéz ellenséges
„lövegtüz. Támadási kísérletek a -Q- 111-től északra levő arcvonal
„ellen délelőtt 9 órától 11 óra 30 percig mindig újból a hadosztály„tüzérség tüze által csírájukban elfojtattak. (Op. 1.092/5. sz.)"
„A 22. Landhwehr-hadosztály utólag jelenti, hogy tegnap este
„7 órakor a jobb középzászlóaljnál az előnyomuló ellenség kézigránátokkal visszautasíttatott. Nagy ,avanti' kiabálástól eltekintve
„— este 9 órakor —, éjjel nem mutatott újabb támadási szándékot.
„A délelőtt folyamán az ellenséges tüzérség mérsékelten tüzelt az
„arcvonalra és nagyon élénken lőtte Doberdo-t s a második vonalat
„a Crni hrib-en."
„Este 7 óráig a látköri viszonyok fokozódó rosszabbodásával
„a déli órákban még meglehetősen élénk lövegtüz délután az egész
„hadtest arcvonalán érezhetően lelohadt."
„A 20. honvédhadosztálynál a helyzet változatlan, időközönként
„csatározás. Sárkány Jenő ezredes, a 81. honvéd-gyalogdandár parancsnoka délután 4 órakor az alszakaszparancsnokságot az Isonzon
„Stadler István ezredestől átvette. A hadosztály tüzérség ellenséges
„csoportosulásokra hatott a ,haláldomb'-tól keletre."
„A 17. hadosztálynál az ellenséges tüzérség állásainkra tüzelt
„a Sdraussina-ra vezető útnál, időközönként mérges gázgránátokat
„használt. Több helyen arcvonalunk előtt élénkebb ellenséges moz-

„golódások észleltettek, ezeket a hadosztály tüzérség tűzzel lefogta„San Martino-nál a 100 lépés szélességben, az ellenség kezén levő
„állásdarab megtisztítására egy kézigránáttámadás van folyamatban,
„melyet 60 önként jelentkezett vitéz, kik különböző ezredekhez tar„toznak, hajt ezidőszerint végre."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál az arcvonalnak egyes részei
„a nehéz ellenséges lövegtűz által szenvedtek. Egy ellenséges előtörés
„este 7 órakor a -Ó- 164-nél levő állásokból véresen visszaveretett.
„(Op. 1.092/27. sz.)"
„A 22. Landwehr-hadosztálynál az ellenséges tüzérség és
„aknavetők a jobbszakasz állásait helyenként elpusztították. A bal„ szárny-zászlóalj előtt élénk árkászmunkálatokat folytat az olasz,
„különben csak váltakozó csatározás."
„Csapataink erkölcsi állapota jó és bizakodó, fizikailag az
„egyes arcvonalrészeken az utóbbi napok rendkívül súlyos küzdelmei
„által ki vannak fáradva. A hideg éjjelek is megviselik."
„Délután köd ereszkedett le, mely mindig sűrűbb lesz."
„A mai általános benyomás, hogy az ellenség már távolról
„sem oly erélyes támadásainak végrehajtásában és csakis késlekedve
„rohamozott s amint lövegtüzünk beléje vágott, azonnal meghátrált.
„Egyáltalában ma összehasonlíthatatlanul nyugodtabb napunk volt."
„A kötelékek további rendezése céljából elrendelem ma, hogy
„a 20. honvédhadosztály december 3-án délutánig a 6, hadosztálynak
„még az arcvonalban levő részeit is mind váltsa föl, úgyhogy ezen
„naptól kezdve a honvédezredeken kívül csakis a 37./II., a 27./IV.
„és V. zászlóaljak állanak rendelkezésre. Továbbá megengedtem azt,
„hogy a 98./I. és a 28. menetzászlóaljak jövő hó 3-án reggelig a
„20. honvédhadosztály által műszaki munkálatok végzésére használtassanak fel, de az arcvonalba, jobbanmondva a tüzvonalba már
„nem állíthatók többé be, mert december 5-től kezdve ezekre a
„106. Landsturm-hadosztálynál lesz sürgős szükségem, hogy alkal„mazásuk által lehetővé tegyem a Landsturm-ezredeknél menet„alakzataik fokozatos besorolását."
A XV. hadtestnél heves tüzérségi tevékenység volt; egyébként
csak egyszer támadott az ellenséges gyalogság a tolmeini hídfőnél
és Sveti Maria templommagaslatát háromízben rohamozta meg eredménytelenül. A A 538 magaslatra kifejlődő támadást tüzérségünk
pusztító tüze szétszórta.
Józsel főherceg: A világháború. II.
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A XVI. hadtestet az olaszok ma mái- nem támadták, csak
tüzérségük tüzelt hevesen az Oslavija-, Pevma-, Podgora-alszakaszra.
Görz-re 100 legnehezebb bomba esett.
A III. hadtest körletében az ellenséges tüzérség tevékenysége
lelohadt.
A délnyugati hadseregarcvonalparancsnoktól, Jenő főhercegtől,
értesítés jött, hogy a 4. Isonzo-csatában megcsappant állomány
kiegészítésére soronkívül pótlásokat fogunk kapni. Rendes pótlásként
a XVII. menetalakulatokra az év végén, a XVIII. menetalakulatokra
jövő év január havában számíthatunk.
A XVI. menetalakulatok besorolásával a XV. és XVI. hadtest és a 28. hadosztály (hadseregtartalék) a hadiállományt elérték.
A többi seregtesteknél a XVI. menetalakulatok beolvasztása
után következő volt a helyzet:
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HUSZONKETTEDIK NAP.

December 1.
„Reggel 6 óráig. A 20. honvédhadosztálynál az Isonzo„ szakasz déli része ellen reggel 3 órakor egy rövid tűzcsapás volt,
„melyet az ellenséges tüzérség, aknavetők, géppuskák és a gyalogság hajtottak végre, különben esak csatározás. A középső
„szakaszon az ellenség reggel 3 óra 30 perckor a jobbszárnynál
„és a középen meglepő támadással át akart törni vonalaimon.
„A támadás puskatüzzel és kézigránátokkal visszautasíttatott.
„A 9-es vadászokat a 8-as vadászok váltották föl s az előbbiek a
„6. hadosztályhoz Arconi-ra vonultak be. A 8-as vadászok helyett
„a 27./IY. zászlóalj került Rubbia-ra."
„A 17. hadosztálynál az önként jelentkezett 60 főből álló
„rohamcsoport kézigránáttámadással San Martino-nál az ellenség
„által még megszállott arcvonalrészt hiánytalanul visszafoglalta.
„Ezen alkalommal egy zászlós és a 20. olasz ezrednek 30 embere
„elfogatott, az ellenségnek többi embere holtan maradt az állásiban. Éjfél után 1 órakor az ellenség nagy erőkkel ellentámadásra ment. Az alig visszafoglalt állás, miután elpuszt í t t a t o t t , újra kiüríttetett' . . . (?) Ez egy előszögellő sarok
„volt, mely nem volt fontos és egy egészen elenyésző terepveszteséget jelent. 2 órakor a jobban kiépített reteszállás lett megszállva. A -Q- 197-től délkeletre az ellenség egy gyengébb támadást
„hajtott végre, mely könnyen visszaveretett. Különben az egész
„arcvonal mentén mérsékelt csatározás. Ma éjjel 11 órakor Deve„taki-ra mentem automobilon és Szarvák András szakaszvezetővel
„onnét gyalog a 46-osokhoz a San Martino ^ 197 templomához.
„Az ellenség épen ellentámadást csinált. Midőn a kemény kézi„gránátharc befejeződött, bár csak a lövöldözést és kézigránátok
„villogását láttam, azon benyomással távoztam, hogy az ellenség
„vissza van verve s az eredeti állás a mienk. Siettem, mert más
„helyekről harcizajt hallottam és, sajnos, ilyen küzdelmeknél nem
„elől, hanem a telefonnál van az én helyem. Ügy véltem azonbani
„hogy a válság elmúlt volt, mikor elindultam."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál éjjel csatározás és a rendes
„felváltások."
„A 22. Landwehr-hadosztálynál éjjel csatározás, csak a jobb
„középzászlóalj ellen élénk puska-, gránáttűz, aknavetőtevékenység
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„és időnként tűzcsapások. A jobbszárnyzászlóaljnál az ellenséges
„lövegtűz egy gépfegyvert pusztított el. Doberdo városkáját az
„ellenséges gránátok felgyújtották, de a tartalék eloltotta a tüzet."
„Sűrű köd; nagyon erős, állandó záporeső."
„Délelőtt számtalan derék sebesültemet látogattam meg különböző kórházakban."
„Délután 2 óráig. Az ellenséges tüzérség virradatkor egyes
„arcvonalszakaszokat valamivel élénkebben lőtte, de azóta csak
„mérsékelten tüzelt."
„A 20. honvédhadosztálynál gyenge csatártűz."
„A 17. hadosztály jobbszárnyán a 46. gyalogezred délelőtt
„nehéz lövegtüz alatt állott. Különben csak csatározás. San Martinodtól délnyugatra két tarackom állíttatott fel, hogy a Monte San
„Michele nyugati lejtőjét pásztázhassák."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál reggel 5 órakor állásaikat
„a -C- 111-től nyugatra és délnyugatra a nehéz ellenséges tüzérség
„lőtte. Itt ellenséges támadási kísérletek reggel 7 órakor a hadosztály tüzérség tüze által meghiúsíttattak. Azután csak elvétve
„egy-egy löveglövés, csatározás és aknák meg puskagránátok tüze."
A 106. Landsturm-hadosztálynak kevés tartaléka lévén, elhatároztam, hogy a 98./I. és a 28-as menetzászlóaljat december
3-án a 20. honvédhadosztály kötelékéből kivonom és a Segeti
táborban helyezem el, honnan kétnapos pihentetés után, december
5-én a 106. Landsturm-badosztályhoz tolom, nevezett zászlóaljak
legénysége csehek lévén, jobban illenek a Landsturmhoz, mint a
honvédekhez.
„A 22. Landwehr-hadosztálynál az arcvonal ellen egyes
„ágyúlövések, a mögöttes terep ellen időnként nehéz lövegtüz.
„ Főképen Doberdo és a második vonal ellen. A nagyon erős esőtől
„födözókeink igen nagy károkat szenvednek."
„Borult idő, köd és heves felhőszakadásszerű záporok, semmi
„kilátás. Aránylag nyugalmas délután. Az ellenséges tüzérség idődközönként állásainkra tüzelt a -Ö- 124-en, a Monte San Michele-n
„és mögöttes terepre. Az arcvoual többi részén elvétve egyes ágyú„ lövések, helyenként aknavetőtevékenység és csatározás. Ellens é g e s támadási kísérletek San Martino táján meghiúsíttattak.
„Tüzérségem délután 2 órakor tűzcsapást csinált az ellenséges
„állásokra a -Q- 197-től délkeletre. Az egész arcvonalon a legnagyobb szorgalommal dolgoznak csapataim az állások helyre-

„állításán. A csapatok erkölcsi állapota kielégítő, testi állapotuk az
„igen rossz időnek megfelelő."
„Az olaszok, kik a legutóbbi napokban Görz-nél feltétlenül
„sikereket akartak kierőszakolni, ma is különös hevességgel újított á k ott meg támadásaikat az egész hídfő ellen, de mindenütt
„vissza verettek."
A XV. hadtestnél délután 1 óráig csak mérsékelt ellenséges
tűztevékenység volt. Délután az ellenséges gyalogság a tolmeini
hídfőt mégegyszer megtámadta. A támadás Sveti Maria ^ 453
templommagaslat és a A 588 magaslat előtt rohamtávolságban
összeomlott. Este Tolmein előtt csend lett.
A XVI. hadtestnél oslavija-i alszakaszunkat délután 3—4
olasz zászlóalj sűrű ködben megtámadta. A háromszor megismételt
rohamot az 57-esek véresen visszaverték. Este itt is csend lett.
A III. hadtestnél nagyon csekély tüzérségi tevékenység.
Az olaszok a 46 1 napos csatában teljesen kimerültek. Nyilvántartási adataink szerint veszteségük kb. 150.000 főre becsülhető,
192 tisztet és 8.766 fő legénységet ejtettünk fogságba.
December 1-én a IV. és VIII. olasz hadtestet átcsoportosították. Az előbbi kötelékébe került a 27. és a 33. hadosztály;
utóbbit a 4., 9., 10. hadosztályok és a 13., 32. és 35. hadosztályok
egy része képezték. A X., XI. és XIII. hadtestek zömét kivonták
a harcvonalból.
A 3. hadseregükhöz tartozott 19. hadosztályt és a 30. hadosztály Verona-dandárát az Albán-harcvonalra szállították.
December hó első napjaiban az ellenség itt-ott még helyi
jelentőségű ós célú több kisebb vállalkozást kísérelt meg, a nagy
csata azonban befejezettnek volt tekinthető.
Az Isonzo-arcvonalon a kölcsönös harctéri helyzetet december
1-én a 36. számú melléklet tünteti fel.
„A heves eső födözékeinket — arcvonalamon — újra nagyon
„megrongálta és a homokzsákokból kifolyó sár nagyon megnehezíti
„újbóli helyreállításukat. Miután az állások vonulata a terepben
— ami a részleteket illeti — kevésbbé az erődítéstani szempontból meghatározható, mint inkább a szívós helyi küzdelmek
„eredményeit mutatja; az árkok gyakran egészen önkényesen a
„part mentén húzódnak tova s most legnagyobbrészt víz alatt
„állanak. A csapatoknak gyakrabbi fölváltása — minthogy a vízben
„állva, átázva az éjjeli kemény fagyoktól, nagyon szenvednek —
1
Ezalatt a 3. és 4. Isonzo-csata értendő, melyek között csak néhány
napos szünet volt.

„igen nagyon kívánatos volna; de, sajnos, teljesen lehetetlen, mert
„nem állanak elegendő tartalékok rendelkezésemre, hogy az első
„vonalbeli csapatokat fölválthassam. Kötelességszerűleg azt az előterjesztést tettem a hadseregparancsnokságnál, hogy ezen mindenekfelett nehéz hónapok után, hogy teljes megsemmisüléstől megóvjuk derék csapataimat, néhány heti pihenésre kivonják az első
„vonalból. Hiszen amióta én a fennsíkon a parancsnokságot viszem,
„derék csapataim kereken 110.000 embert vesztettek halál és
„sebesülés folytán, amiből a 17. és 20. hadosztályok a felét teszik
„ki. Ennélfogva ezen két hadosztálynak végre valahára szintén
„6—8 heti pihenéshez kell jutnia."
HUSZONHARMADIK NAP.

December 2.
„Majdnem úgy tetszik nekem, mintha a 4. Isonzo-csata — az
„úgynevezett ,országgyűlési csata' — a mi tegnapelőtti nagy győzelmünkkel végéhez ért volna, be volna fejezve. Ez alkalommal a
„célja az volt, hogy az összeülő országgyűlésnek bárminemű ered„ményt, valamicskét fel tudjanak mutatni. Miután a legkönnyebb
„és legvalószínűbb volt Görz elfoglalása, ennélfogva az olaszok
„Görz-nek két pillérét támadták meg egész erejükkel — ezek Monte
„San Michele és Podgora — ; tudták, hogy ezek elestével Görz is
„az övéké lesz. A mi istenáldotta hőseink győztek és ez a nagy
„csata ma már el van döntve, az ellenség összeült képviselőházának
„véres ezüsttálcáján Görz helyett csak 150.000 emberének elestét
„mutathatja be . . . De akárhogy legyen, az olasz is csodálatosakat,
„mondhatnám hihetetlent művelt, amit más harctereken bizony nem
„láttam. A Karsztot egy szívós védő ellenében óriási dolog volna
„elfoglalni. Az olaszok teljesítményei hallatlanok, de azt hiszem
„veszteségeik is módfölöttiek. Ok elvesztették hosszas, borotvaélen
„ingadozó válságok után most már a negyedik nagy csatát; de az
„én szememben mindannyiszor óriási erkölcsi nagyságot mutattak
„abban, hogy mi az áldozatkészség a haza érdekében. A számarány„ról itt nem beszélek, mert csak azt akarom leszögezni, hogy én
„az ellenségben, ki e rettenetes harcban nem ismer kegyelmet,
„úgymint gyakran mi sem, kiket a hetekig tartó legborzasztóbb
„olasz pergőtűz őrjít, tisztelem és bámulom azt, ami az én szeretett
„magyarjaimban oly kétségtelenül nagy: a mindenre kész áldozat-

^készséget a hazáért és királyért! . . . Tisztelet és bámulat a mi
^rettenetes ellenfelünknek, ki 150.000 embert tudott egy csatában
„feláldozni a haza becsületéért."
„Események reggel 6 óráig. Az éjjel mérsékelt lövegtüz éa
„könnyű csatározás, helyenként kézigránátharcok. A födözékek és
„férőhelyek nagyon szenvednek a zuhogó eső által és az elázott
„talajban igen nehéz azokat újból helyreállítani. A fölváltások
„zavartalanul folynak. (Op. 1.094/1. sz.)"
„Délután 2 óráig. A 20. honvédhadosztálynál az Isonzo-szakasz
„északi része, úgymint a mögötte levő állások, a reggeli órákban
„heves ellenséges lövegtüz alatt voltak. Reggel 7 óra felé a déli
„rész ellen is erős lövegtüz indult meg. Ezáltal födözékeink nagyr é s z t elpusztultak. 8 órakor az erős köd segítségével az 54. ber„saglieri-zászlóalj egyik százada a 7. ezrednél egy összelőtt árok„részbe behatolt, de azonnal újra kidobatott. A Monte San Michele„ szakasz is délelőtt 9 órától fogva lassú lövegtüz alatt állott és itt
„is 11 óra 45 perc felé támadott az ellenséges gyalogság, de vissza„veretett. Ez alkalommal büzbombáink jó szolgálatot tettek."
„A 17. hadosztálynál San Martino-tól nyugatra az olaszok
„zsákokkal előredolgozták magukat, ezek azonban az utolsó szál
„emberig elestek. (Op. 1.094/16. sz.) Nemsokára ezután az ellens é g e s nehéz tüzérség gránátzáport zúdított San Martino környékére.
„Az arcvonal többi részén időnkénti csatározás és aknavetőtűz van.
„Az ellenséges tüzérség végigszórja Marcottini és Doberdo környékét
r és közlekedési vonalainkat. Tüzérségem a láthatóvá vált ellenséges mozgásokra lőtt. Nehéz tüzérségem a sűrű köd miatt hall„gat. (Op. 1.094/27. sz.)"
„Csoportom veszteségei november 1-től 30-ig:"
„688 tiszt és 27.115 legény, összesen 27.803 ember, ebből a
„tűzvonalban meghaltak száma jóval felülmúlja a 7.000-et. Azok,
„akik a kórházakban haltak meg, nincsenek beleszámítva."
„Este 6 óráig az egész arcvonalon mérsékelt lövegtüz és
„csatározás. Az ellenség San Martino-nál, a templomtól északra
„támadott, a 46-osok kézigránátokkal fogadták őket és visszakerg e t t e k . Az olaszok nagy veszteségeket szenvedtek. Onnét nem
„messze az ellenség a sűrű köd leple alatt futóárkokkal előredolgozta magát és 50 lépésig megközelítette állásainkat. További
„előnyomulása kézigránátokkal meggátoltatott. Itt is erős veszte-

„ségeket szenvedtek az olaszok. A Polazzo-alszakasz jobbszárnya
.ellen irányuló ellenséges támadási kísérletek hathatós, a rajvonalából vezetett lövegtüzzel hiúsíttattak meg. Eltekintve az időnkénti
„lövegtüztől és kisebb csatározástól, aránylagos nyugalom volt.
„Az eső által okozott nagy károk csak igen csekély mértékben
„voltak eddig kijavíthatok. Összes csapataim erkölcsi állapota
„jő; a fizikai — teljes átázottságnál fogva — általában véve még
„kielégítő. Csak a 17. hadosztálynál, melynél a fölváltási lehetőség
„ezidőszerint még igen csekély, jobbanmondva nagyon korlátolt,
„helyenként igen nagy kimerültséget jelentenek, itt ma 17 igen
„súlyos hasihagymáz megbetegedés. (Op. 1.094/27. sz.)"
Hogy a 17. hadosztálynál a fölváltást megkönnyítsem, elrendeltem, hogy a 106. Landsturm-hadosztály december 6-án a
17. hadosztály déli szárnyán két század állásrészét átvegye.
Boroevic értesít, hogy a 17. hadosztály az arcvonalból
december 10-ike után fog kivonatni. (Op. 1.094/30. sz.)
A XV., XVI. és III. hadtestnél az olaszok nem támadnak.
Az ellenséges nehéz tüzérség Görz városát ma oly hevessen
bombázta, mint még soha.
HUSZONNEGYEDIK NAP.

December 3.
„Türelmetlenül várom a híreket a római képviselőház megnyitásáról. Salandra — ahogy nekem fogolytisztek mondották —
„egy vádbeszédre készült, melyben ő ,Ausztria embertelenül bru„tális hadviselési módjá'-t akarja ecsetelni. En erre csak azt
„jegyezhetem meg, hogy az olaszok hadviselési módja szakasztott
„olyan embertelenül brutális, mint a mienk. Mi nem teszünk mást,
„mint ők és azt kérdem, hogy hogyan lehetne humánusan egy
„kétségbeesésig elkeseredett élethalál háborút viselni? Ezt mondja
„meg nekem Salandra!"
„Cadorna mindennap azt úja harctéri jelentéseiben, hogy
„mi ,. . . . mint rendesen, az összes lakott falvakat' . . . lőjük.
„De azt elfelejti és nem mondja, hogy ütegei és csapatai ezen
„helységekben állanak, hogy repülői Triest-et, Miramare-t bombázzák,
„hogy ő Sanct Dániel-t, hol csak kórházaim vannak és semmi más
„katonai intézmény s a kórházak messzelátható piros keresztekkel
„meg vannak jelölve, 50 nehéz bombával dobáltatta meg, hogy
„Görz városát é:; az összes — tüzérsége által elérhető — falvakat

„naponta rendszeresen löveti. Mindezt elfelejtette és csak a mi
„brutalitásunkat látja?"
„Ma a 149. olasz ezrednek emberei, kik hozzánk szöktek,
„azt mondják, hogy tisztjeik mindent megígérnek nekik, de semmit
„sem tartanak meg, ezért ma a tisztjeiket alaposan elpáholták, csak
„az ezredest nem, mert ő megsejtett valamit és a meghatározott
„időben nem volt megtalálható. 0 azután Carabinierekkel jött
„vissza, hogy a rendet helyreállítsa. Ok azért szöktek hozzánk,
„hogy a büntetést elkerüljék. Igaz-e, nem-e, nem tudom. Relata
„refero . . . "
„Éjjel az egész arcvonalon helyenként csatározás volt és
„egyes ágyúlövések. Valamivel élénkebb a Monte San Michele-n és
„San Martino-nál, ott elvétve kézigránátharcok is voltak. (Op.
„1.095/1. sz.) Az ellenség nehéz tüzérsége időnként a Polazzo„ alszakasz jobbszárnyára tüzelt, különben nyugalom. A fölváltások
„rendben folynak."
A Monte San Michele-alszakaszban a 2./I. bosnyák- és
a 8. vadászzászlóaljat a 27./V. és 37./II. zászlóaljak fölváltják,
ezután a bosnyákok Mohorini-ra, a vadászok Martinuéi-ra hadosztályukhoz (6.) bovonulnak.
A San Martino-alszakaszban a 43. ezredet és a 39./IV.
zászlóaljat a 61. ezred és a 24. vadászzászlóalj, a Polazzo-alszakaszban a 25./II. Landsturm-zászlóaljat a 6./III. Landsturm-zászlóalj
és a 32. Landsturm-ezred két százada fölváltja.
Veszteségek 12 halott, 168 sebesült, 22 beteg.
„Délután 1 óra 30 percig. A délelőtt folyamán mérsékelt
^ellenséges lövegtüz és könnyű csatározás. Az Isonzo-szakaszon
„élénk ellenséges lövegtüz. Reggel 7 óra felé erős ellenséges
„gyalogsági osztagok a San Martino
197 templomnál megtámadták állásainkat. A 46. ezred súlyos küzdelemben a támadást
„legvéresebben visszaverte. A mi drótakadályainkban 300 friss
„olasz hulla fekszik, az elesettek a 148. olasz ezredbe tartoztak.
„Délelőtt 7 óra és 8 óra között megkísérelte az ellenség a Polazzo„ alszakasz jobbszárnya közelébe tolódni. Tüzérségünk kitűnő tüze
„visszakergette őket állásaikba. Délelőtt 10 órakor a-Ó- 111 ellen
„irányuló ellenséges támadási kísérleteket tüzérségünk tüze meghiúsította. (Op. 1.095/11. sz.)"
„Délután 6 óráig. Az én egész arcvonalamon élénkebb harc„tevékenység."

„A 20. honvédhadosztálynál délután erős lövegtűz a Monte
„San Michele-alszakasz ellen. 4 óra 30 perc tájban az ellenség a
„Monte San Michele-t és annak északi lejtőjén levő állásainkat
„megtámadta. A támadás gyalogsági és lövegtűzzel vissza veretett.
„Ezidőszerint lassú lövegtűz az arcvonal mögötti körletekre és
„könnyű csatározás."
„A 17. hadosztálynál délután 3 óra 40 perckor az ellenség
„San Martino-tól északra támadásokat kísérelt meg, de tüzérséígünk hathatós tüze meghiúsította azokat. 4 órától kezdve az
„ellenség tüzérsége a San Martino—Cmci közötti területre tüzelt.
„Ettől délre az állásoknak egy része időnkónt nehéz ellenséges
„lövegtűz alatt állott. Hadtesttüzérségem kitűnően dolgozott."
„A 106. Landsturm-hadosztálynál délután 2 óra felé egy
"„ ellenséges támadás a Ó-111-től nyugatra födözékeink
„kézigránátokkal vissza veretett. Egy második, ettől északra 4 órakor
„megkísérelt támadás lövegtüzünk által elt'ojtátott. A szakasz
„északi szárnyán előrement járőrök egynéhány olasz fegyvert
„hoztak vissza."
„Különben egész vonalamon mérsékelt lövegtűz. Doberdo-t
„nehéz gránátokkal lövi az olasz."
„Sötét van, sűrű köd és eső . . . minden oly siváran komor,
„mint a mi nyomorúságos létünk."

szé

A XV. hadtestnél Mrzli vrb A 1360 magaslatra az olaszok
jelentéktelen előtörést intéztek 3. hegyidandárunk ellen.
A XVI. hadtestnél a görzi hídfőt hevesen lőtte az ellenséges
tüzérség. Az olaszoknál feltűnő mozgás, gyülekezés észleltetett, de
kitűnően ható tüzérségünk szétszórta; így valószínűleg egy támadást hiúsított meg.
A III. hadtestnél nyugalom van.
HUSZONÖTÖDIK NAP.

December 4.

„Kis tüzérségi harcok, kis gyalogsági támadások jellemzik a
„mai napot;- mindenütt minduntalan küzdenek, de nem szívósan!
-„ Minden támadás könnyen visszautasíttatik és lövégtüzünk
„azonnal összeomlik. Hiányzik az akarás és az erély, mely az
-„egész nagy csatában és különösen az utóbbi időben oly nagyon
„kifejezetten jellemezte az olaszok tömegrohamait . . ."

„De azzal is kell számolnunk, hogy ez csel is lehet és
„minden percben újra föllobbanhat a kétségbeesett harc. Mindenesetre a nyugalom csapataimnak nagyon előnyös. A megsemmisített állások nagy szorgalommal helyrehozatnak, illetőleg újraépíttetnek."
„Átláthatatlan sűrii tejeskávé színű köd."
„Reggel 6 óráig. A sötétség beálltával tegnap este a 17. hadosztály egyik robbantó járőre a San Martino templomától nem
„messze egy ellenséges futóárkot 30 méter hosszúságban felrobbantott. Este 7 óra 45 perckor egy ellenséges előtörés a San
„Martino-i templomnál visszautasíttatott. Az éj folyamán lassú
„csatározás és mérsékelt lövegtüz volt."
A Monte San Michele-alszakaszban az éj folyamán a 2./IV-es
bosnyák-zászlóaljat a 27./IV. zászlóalj fölváltotta. A fölváltott
csapatok a 6. hadosztályhoz bevonultak.
A San Martino-alszakaszban az éjjel a megszállásban változás nem történt.
A Polazzo-alszakaszban a föl váltások után állásban vannak:
31./I. Landsturm-zászlóalj, 25. Landsturm-ezred. A fölváltott
csapatok (6./L, II., 31./II. és 32./I. Landsturm-zászlóaljak) a Segeti-i
táborba mentek, hogy menetalakzataikat besorolhassák.
A redipugliai alszakaszban a 3./I. Landwehr-zászlóalj a 3./'lI-őt
fölváltotta. (Op. 1.096/1. sz.)
A 6. hadosztály tartalékba ment.
„Különböző foglyok egybehangzó vallomásai szerint a no vem „bervégi harcokban Peteano-tól keletre majdnem tökéletesen megsemmisült 45. bersaglieri zászlóalj e hó elsején 600 főből álló
„kiegészítéssel újra felállíttatott és azonnal a -Ö- 124-nél az első
„és harmadik századdal állásba ment. Mindkettő megint majdnem
„egészen megsemmisült. Úgyszólván minden emberük elesett. Ezen
„zászlóalj két oldalán még mindig a nagyon megtizedelt, elvérzett
„29 hadosztály 4 ezredének részei küzdenek... A Monte San
„Michele délnyugati lejtőjén a 148. ezredből hoztak be foglyokat.
„Ezek azt beszélik, hogy ezen ezred II. és III. zászlóaljának
„legénysége fellázadt, minthogy az ezredparancsnoknak ígérete,
„hogy fölváltása után november 5-én Olaszország belsejébe helyezt e t i k és a legénység szabadságra mehet, nem váltatott be, hanem
„a kiegészítések besorolása után az ezred november 24-én megint
„a tüzvonalba küldetett."

„Az ellenség délelőtt kis osztagokkal akart akadályaink felé
„előnyomulni a San Martino-szakasz jobbszárnyán, de 46-osaim
„könnyen visszakergették őket. Crnci és San Martino keleti szegélye
„egész délelőtt ellenséges lövegtűz alatt állottak; épen így a -Ó- 111
„környéke a reteszállással és Doberdo. Délelőtt 8 óra 30 perckor
„ellenséges támadási kísérleteket a -C- 111-nél tüzérségünk meghiúsított. A többi szakaszon csatártüz és egyes ágyúlövések. (Op.
„1.096/10. sz.) Az ellenség — úgy látszik — a Monte dei sei
„Busi előtt férőhelyeket épít, ott robbantásokat is hallani. Sűrű
„köd és csepegő eső, a levegő meleg. Veszteségek 11 halott,
„66 sebesült, 37 beteg, 1 eltűnt."
„Délután mind lanyhuló felületes küzdelem jellemzi az elhaló
„nagy csatának végét."
„Szegény csapataim nagyon szenvednek a nedvességtől,
„helyenként térden fölül állanak a vízben, ruháik teljesen átázva
„nem bírnak száradni, nem mozdulhatnak, mert a legkisebb moz„gást az olasz tüzérség azonnal lövi. A vörös Karsztföld, a ,terra
„rossa' minden ruhán áthatol és hideg sárborogatást képez az egész
„testen, mely ha szél fúj, elviselhetetlenné válik. Ma meleg van —
„5 fok 0 fölött, de ilyen vizesen ezt a hőmérséket sem lehet soká
„elbírni. Oly gyakran és gyorsan kell fölváltásainkat eszközölni,
„amennyire csak lehetséges, hogy embereink a táborban, a fűtött
„barakokban kissé fölmelegedhessenek. Mindig teát rummal vitetek
„ki nekik. Bizony a szenvedések ezen a borzasztó Doberdo-n leír„hatatlanok és minden elképzelhetőt felülmúlnak..."
A XV. és III. hadtestnél különös esemény nem volt. A XVI.
hadtestnél Görz-öt igen hevesen bombázta az ellenséges nehéz
tüzérség. Tüzérségi előkészítés után még egy utolsó kísérletet tettek
az olaszok, hogy Oslavija-nál áttörjék a 60. gyalogdandárunk déli
szárnyát. A vállalat nem sikerült.
„Ezzel befejeződött a 25 napos rettenetes 4. Isonzo-csata,
„hogy mi volt ez, azt ezen lehetőleg hü leírásom dacára csak az
„sejtheti, csak az tudja, aki látta, végigszenvedte, mert erről utólag
„fogalmat nem lehet a legélénkebb fantáziával sem alkotni."
Igen sok magasrangü katonát ismerek, aki azt mondja, hogy
az olasszal könnyű elbánni. Hát ez nem igaz! Rettenetesebb küzdelmeket én, aki az összes harctereket bejártam, sehol sem láttam
még megközelítőleg sem, mint épen a harcterek legszörnyűbb

poklában, a Doberdo-n. Pedig e 4 és fél ér alatt bizony többet
láttam, mint kívánhattam volna.
A 4. Isonzo-csatára vonatkozólag müvemhez több statisztikai
összeállítást csatolok, melyek a nagy csata jelentőségének megv i 1 ágításához hozzájárulhatnak.
A 37. számú melléklet az eltüzelt lőszer mennyiségét, a
39. számú melléklet védelmi szakaszom megerődítésénél alkalmazott
csapatok számát, a 40. számú melléklet védelmi szakaszom megerődítésénél felhasznált műszaki anyag mennyiségét, a 41. számú
mellék'et aDoberdo—Karszt-fenn síkon a műszaki munkálatok helyzetét, a 42. számú melléklet a Doberdo—Karszt-fennsíkon hadtestem
egészségügyi intézeteinek helyzetét és a 43. számú melléklet a liadtápkörletben telepített egészségügyi berendezéseket tünteti fel.
A 44. számú melléklet az osztrák-magyar 5. hadseregnek a 4. Isonzocsatában 1915 november 16-tól december l-ig szenvedett veszteségeit mutatja.
Győzelmünk jelentősége a 4. Isonzo-csatában az alábbiakban
foglalható össze.
Az osztrák-magyar 5. hadsereg ereje december l-ig 155 zászlóaljra, 119 könnyű és 44 nehézöblü ütegre növekedett. Ez a
46 1 napos csatában számszerint majdnem háromszoros ellenséges
túlerővel birkózott meg." Az eredmény nagy jelentőségét még jobban
kidomborítja, ha tekintetbe vesszük, hogy igen csekély létszámú
zászlóaljaink mindig teljes hadiállományú olasz zászlóaljak ellen
küzdöttek és hogy a fölényes olasz tüzérség mérhetetlen és korlátlan
mennyiségű lőszerrel rendelkezett, mellyel szemben számban és
űrméretben sokkal gyengébb tüzérségünknek lőszerben gyakran
takarékoskodni kellett.
Az olaszok hadászati céljukat nem érték el, minden erejüket
latba vetve, céljuk eléréséért a legnagyobb véráldozatot meghozva,
még Görz városát sem foglalták el.
Ezzel szemben az osztrák-magyar 5. hadsereg a hadseregfőparancsnokság által kitűzött feladatát, hogy az Isonzo-arcvona,lat
szívósan védve erőszakolja ki a győzelmet, sikeresen oldotta meg,
minthogy a 4. Isonzo-csata végén is ott állott, ahol a 3. Isonzocsata elején volt. Csakis az Oslavija-nál és'San Martino—San Michelealszakasz egy kis részén szorultunk a pár lépéssel hátrább fekvő
reteszállásba. Ez a csekély terepveszteség a nagy helyzetre nézve
semmi jelentőséggel nem bír.
1
Ezen a 3. és 4. Isonzo-csatát kell érteni, melyek között alig volt
párnapos harci szünet. 2
A 4. Isonzo-csatában az osztrák-magyar 5. hadsereg Olaszország haderejének 2/-3-ával, 24 hadiállományú hadosztállyal (340 zászlóaljjal) k ü z d ö t t
meg; az Isonzo-arcvonalat makacs szívósággal támadó k é t olasz hadsereget
még öt dandárral is megerősítették, melyeket a tiroli és karintiai arcvonalról hoztak.

Az 5. hadsereg a 3. és 4. Isonzo-csatában (október 18-tól
december l-ig) halottakban és eltűntekben 25.865, sebesültekben
45.826, tehát összesen 71.691 főnyi veszteséget szenvedett. Ezzel
szemben az olaszok vesztesége feljegyzéseink szerint 150.000 főnél
többre tehető.
Az olaszok most már haditapasztalatokban nagyon meggazdagodottan nem azzal a gyalogsággal és tüzérséggel állottak
velünk szemben, mellyel fél évvel ezelőtt a háború kitörésekor.
Tüzérségüknek, gyalogságuknak harctechnikája nagy haladást mutatott fel. Az olasz tüzérség kiapadhatatlan lőszerével tömeges
tüzét oly pergőtüzre volt képes fokozni, melyet eddig el sem
tudtunk képzelni. A gyalogság az Isonzo-arcvonal egyes alszakaszaiban
most már nem bomlott szét helyi elszigetelt vállalkozásokra, hanem
egységesen vezetve, tömegbe csoportosítva lépett harcba
A nagy csata a Krn-i alapesektől a tengerig az egész Isonzo^
arcvonalon egyszerre indult meg, a támadás, melyet párnapos
leghevesebb tüzérségi pergőtüz készített elő, az egész arcvonalon
általános volt.
Csodaszámba megy, hogy gyalogságunk e pokolban a győzelemig ki tudott tartani és gyenge tüzérségünk képes volta fölényes
ellenséges tüzérséggel szemben feladatának legalább némileg eleget
tenni. Ennek magyarázatát katonáink kötelességérzetében, áldozatkészségében, hősiességében és a győzelembe vetett hitben találjuk meg.
A csata ilyen befejezése lehetővé tette, hogy a Karszton
súlyosan vérzett 20. honvéd- és a 17. közöshadosztályt (VII. hadtest)
a 6. és 28. hadosztállyal (III. hadtesttel) fölváltsuk és a már régen
szükséges és tervezett pihenőt megadhassuk; továbbá, hogy a
XVI. és VII. hadtest támogatására mindenhonnan hozott és a
görzi hídfőbe meg a Karszt-fennsíkra sietve átszállított segítőcsapatokat visszaadhassuk. így a 18./III., 57./IIL, 77./1V., 37./II.
és a 2./III. bosnyák-zászlóaljakat a karintiai seregcsoportnak, a
165., 169. Landsturm-zászlóaljakat és a III. s 37. tarialékzászlóaljakat a tiroli hadseregnek, a 17. ezredet a 6. hadosztálynak,
a 28. menetzászlóaljat, a 98./I. zászlóaljat a 14. hegyidandárnak
december közepéig visszaadtuk.
Ezen győzelemnek legnagyobb jelentősége az volt, hogy a
szövetséges osztrák-magyar-német-bolgár haderők a szerb hadjáratot simán, minden behatás nélkül sikeresen befejezhették. Ott a
4. Isonzo-csata kezdetén a helyzet a következő volt: A balszárnyon
a 2. és 1. bolgár hadsereg Üsküb—Vranja—Nis-ről Pristina-ra és
Kacanik-ra, a l l . német hadsereg a középen Krusevac-ról Pristina-ra,
a 3. osztrák-magyar hadsereg a jobbszárnyon Kraljevo—Ivanjica-ról
Mitrovica—Novipazar—Sjenica- és Novavaros-ra előnyomulva üldözte
a visszavonuló szerbeket. A szélső jobbszárnyon a 62. hadosztályunk
Visegrád ról Plevlje-re nyomult elő.

Mackensen német vezértábornagy nagy súlyt helyezett arra,
hogy a bekerítés veszélye elől menekülésszerüen visszavonuló szerbek
nyomában legyen. A bolgár hadseregnek a szélső balszárnyon
feladata volt, hogy a szerb hadseregnek Saloniki-re való áttörését meggátolja. A l i . és 3. hadseregnek középen a szerbeket
nyomon követve az lbar-folyó szakaszát Pristina—Raska között
mielőbb el kellett érni. A jobbszárnyon a XIX. hadtestnek, Sorsich
altábornagy csoportjának és a 62. hadosztálynak feladata volt,
hogy Sjenica-ra, Novavaros-ra és Plevlje-re előnyomulva a montenegróiakkal szemben a hadsereg jobbszárnyát biztosítsa.
A szövetséges hadseregek november 30 án. a 4. Isonzo-csata
befejezésekor, a szerbek és montenegróiak ellenállását az lbar-folyó
szakaszán és Ivanjica-nál megtörték, 20.000 foglyot ejtettek és
Prizren—Pristina—Mitrovica—Novipazar—Sjenica—Novavaros vonalát elérték.
Itt a hadműveletekben szünet állott be. Hadseregeinknek
másfél hónap óta mozgásban levő csapatai az úttalan, magas vad
hegységben télvíz ideijén az üldöző iramban kimerültek; az utánszállítást rendezni és a csapatok megfogyott állományát kiegészíteni kellett.
December 7-én az arcvonal balszárnya és közepe Djakova- és
Ipek-et s a Lim-folyó szakaszát, a jobbszárnya december 2-án
Plevlje-t elérte.
A mindjobban összeszoruló hurokból a szerbek csak úgy
szabadultak ki, hogy Albánia területére, a hegyekbe menekültek.
December első hetében Mackensen vezértábornagy hadműveletét befejezte.
Isonzói győzelmünk így lehetővé tette, hogy a szövetséges
hadseregek a szerbeket elintézzék és a bekövetkezett nyugalom
alatt az osztrák-magyar 3. hadsereg a montenegróiakkal is leszámoljon.

VI. FEJEZET.
T É L I ÁLOM.
(1915 december 5 — 1916 f e b r u á r 17.)

December 5.
„Éjjel az egész arcvonalon mérsékelt csatározás és időközön„kénti ellenséges lövegtűz. A San Martino-szakaszon valamivel
„élénkebb. Crnci és Doberdo körlete, továbbá a Monte dei sei Busi
„éjfélfelé heves ellenséges lövegtűz alatt állott. Tüzérségünk az
„ellenség munkálatait a Monte dei sei Busi-n zavarta. Fölváltásaink
„ végrehaj ttattak."
„Ma egészen barna köd van, nem lehet 10 lépésre látni."
„Gyalog kimegyek a 43. ezredhez. Az olaszok az egész fenns í k o t állandóan végigszólják lövegtüzükkel a nélkül, hogy valamit
„láthatnának. Gépfegyvertüzet hallok."
„A hadseregparancsnokságtól parancs jön, hogy Krautwald
„fog engemet fölváltani. Amint telefonon közlik, meg fogja tartani
„a parancsnokságot akkor is, hogyha az én csapataim mennek
„újra állásba. En pedig átveszem a III. hadtestnek (lll./b.) szakas z á t és szeretett hadtestem helyett két ismeretlen dandárt fogok
„ezentúl vezetni, hadd pihenjek egy kicsit, de szabadságra ne menjek."
„Krautwald rangban sokkal fiatalabb nálam és most a 111.
„és VII. hadtestet fogja vezetni, míg engem Brestovica-n, szépen
„ad acta tesznek."
„Épen mikor neki ezen ügyben írok és óvást emelek ily
„igazságtalanság ellen, megérkezik Le Beau altábornagy fiammal.
„Csak egy pillanatom van, hogy Józsimat szeretettel megöleljem;
„azután az egész ügyet leplezetlenül Le Beaunak előadom. Most,
„hogy szeretett csapataimmal e nagy csatát fényesen megnyertük,
„lépjek egyszerűen le? . . . Igen, ha hadtestem pihenőre megy, úgy
„vele megyek, de ha újra harcbavettetik, akkor küldjenek engem
„is vele újra előre. Ez a legkevesebb, amit kívánhatok. Miután

„Le Beau elment, a nyomatékosság kedvéért még megírom neki a
„levelet azért is, hogy Boroevicel szemben a kezében legyen az.
„A levél magyarra fordítva így hangzik:"
„,Kedves Le Beau! Mai beszélgetésünkhöz kapcsolva még a
„következőket akarom Önnek mondani. Amint szavaiból kiveszem,
„a több mint egy éve parancsnokságom alatt álló hadtestet 2 részre
„akarják osztani és ki akarják vonni pihenőre s azután Krautwald
„parancsnoksága alatt a III. hadtest kötelékébe beosztva, állásba
„kiildik, és így parancsnokságom alól egészen kivonják. Ezalatt én
„két teljesen ismeretlen népfölkelő-dandárt vegyek át. Ez nem
„kerülheti el a nagy nyilvánosság figyelmét . . . Attól egészen
„eltekintve, hogy rangban én sokkal idősebb vagyok és most egy
„egészen kis csoportot kell átvennem, míg Krautwald az én sereg
„csoportommal saját csapataimat is átveszi; tehát a megalázástól
„egészen eltekintve — melyet ez rám nézve jelent —, játék ez
„hírnevemmel a nyilvánosság előtt és főképen az én csapataim
„előtt, melyek nélkülem megint régi helyükön fognak állásba menni.
„Azt hiszem, sokkal természetesebb volna a III. hadtestet, mint
„ilyet, parancsnokával együtt alám rendelni, rende'tetési helyén
v beállítani s annakidején megint a VII. hadtesttel fölváltani. Megbeszélésünk óta olyannyira érzem ezt, mindannak dacára, hogy
„csak nagyonis magától értetődőnek tartom, hogy Krautwald hadtestét maga vezesse; hogy nevemnek csapataim és a nyilvánosság
„előtt történendő megóvása érdekében nem marad részemre más
„hátra, minthogy beteget jelentsek. Ezt meg azért nem akarom,
„mert személyemet messze nagy ügyünk mögé akarom állítani és
„ez másként is rám nézve a legnagyobb büntetés volna. Ennélfogva
„kérésem odairányul, hogy hacsak valahogy lehetséges, hadtestemet,
„mely ragaszkodik hozzám, úgymint én hozzája, hagyják meg
„parancsnokságom alatt. Mindenesetre sokkal kisebb megalázás
„volna, ha Krautwald megtartja szakaszát és itt én vezetem a
„csapatokat, közöttük az övéit is, mintha őt teszik ide helyettem
„és én egy egészen kis csoportot kapok, míg ő saját csapatait az
„enyémekkel együtt vezeti itt. Ez kizárólag csak az én személyemet
„ütné le."
„Kérem, mondja meg nekem, vájjon megírjam-e ezt Boroeviccnek, vagy pedig jobbnak véli-e Ön, hogy Ön fejtse ki előtte ezen
^elhatározás — hadtestparancsnokság-fel váltás — súlyosságát?...' "
József főherceg: A világháború. II.
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„Események délután 1 óra 30 percig. A 20. honvédliad„ osztálynál az Isonzo-szakaszon csatározás és gyenge lövegtűz.
„A Monte San Michele-n élénk csatározás, helyenként kézigránátharcok. Az ellenséges tüzérség az arcvonal mögötti körleteket
„lőtte. A 17. hadosztálynál az ellenség ma is megkísérelte a San
„Martino-i templomnál a közeledést, akadályainkig jutott, itt azonb a n , úgymint tegnap, kézigránátokkal elkergettetett. San Martino
„és Crnci ellenséges lövegtűz alatt állottak. A 106. Landsturm„ hadosztálynál a -C- 111-en időközönként kézigránátharcok, elvétve
„egyes ágyúlövések. A 22. Landwehr-hadosztálynál az ellenséges
„tüzérség Doberdo-t lőtte. A Monte dei sei Busi-n levő állásainkra
„lőtt nehéz légiaknák nem okoztak semminéven nevezendő kárt."
„Nehéz tüzérségem az eltolódó ellenségre tüzel. (Op.
„1.097/14. sz.)"
„Délután 6 óra 30 percig az egész harcvonalon élénk csatározás, mely az ellenség részéről helyenként igen nagy hevességű
„volt. A Polazzo-szakasz északi szárnya és a Redipuglia-szakasz
„déli része ellen különösen heves tűzcsapásokat csinált az ellens é g , ezután gyalogsága támadásra indult, de főképen a mi tüzérségünk oldalozó tüze által visszautasíttatott. Délután 6 óra után
„a tűz lassacskán lelohadt, helyenként kézigránátharcok is voltak.
„Az ellenség a Monte dei sei Busi-n árkák által próbál előbbre
„jutni; ezeket homokzsákokból csinálja, melyeket rudakkal és vill á k k a l tologat előre. Ezeknek leküzdését aknavetőkkel megkezdtük.
„San Martino és Crnci környéke és a mögöttes terep, úgymint a
„-Ó 197-től keletre levő állásaink egyrésze időnként heves lövegtüz
„alatt állott. Doberdo-ra egyes nehéz gránátok esnek."
December 6.
„Tegnap délután 6 órakor az ellenség erős löveg- és gyalogs á g i tüzet indított állásainkra San Martino-nál és attól északra.
„Egy röviddel ezután bekövetkezett támadás San Martino-nál,
„a mi gyalogsági és kézigránáttüzünkben, még akadályaink előtt
„összeomlott. Az ellenség födözékeibe visszamenekült. Valamivel
„később az olaszok állásainkat a -Ó- 197-től keletre elárasztották
„a néha rendkívül hevességig fokozott gyalogsági tüzükkel. Crnci
„környékét időközönként az olasz tüzérség hevesen lőtte. 7 óra
„felé lassacskán ellanyhult az ellenséges tűz. Éjjel az egész arc-

„vonalon csatározás és egyes ágyúlövések voltak. Helyenként igen
„élénk harctevékenység. A San Michele-alszakaszon éjfélkor és
„hajnali 1 órakor a Monte San Michele előtt s attól északra
„ellenséges tűzcsapások, kézigránát- és aknavetőharcok. Az ellenséges tüzérség a mögöttes terepre tüzelt s a közlekedési útjaimra
„a Polazzo-szakaszon; reggel 4 órakor újból az állásokra a -C„197-től keletre. Ellenséges támadási kísérletek a Redipuglia„alszakasz jobbszárnya ellen tüzérségünk által meghiúsíttattak.
„A rendes föl váltásokat zavartalanul végrehajtottuk."
„Eső, sűrű köd. A Segeti tábor nehéz, nagyon lassú ellenséges gránáttüz alatt."
„A délelőtt folyamán időközönként csatározás, kézigránát„ h a r o k és ellenséges lövegtűz, mely főképen az arcvonal mögötti
„körletek ellen irányult és 10 órakor s délben valamivel fokozódott.
„Egy ellenséges támadási kísérlet tüzérségünknek kitűnő tüzében
„meghiúsult. San Martino temploma előtt élénkebb ellenséges tevékenység figyeltetett meg. A 33. dandárparancsnokság az ellenség„nek támadási előkészületeit véli ebben felismerni. Az ellenségnek
„kísérletei, hogy állásainkhoz a -C- 111-en közelebb férkőzzön,
„délelőtt 11 órakor gyalogsági és tüzérségi tüzünk által meghiúsít„tattak. Különben nyugalom. A 28. menet- és 98./I. zászlóaljak
„elszállításuk céljából Prvaéiua-ra értek."
„Délután mérsékelt csatározás. A nehéz ellenséges tüzérség
„időközönként tűzcsapásokat csinált az arcvonal mögötti körletekre,
„tábori tüzérség állásainkra is. Crnci és Doberdo egész délután
„nehéz ellenséges lövegtüz alatt állott. Délután 1 óra 30 perckor
„a San Martino-alszakasz ellen, annak szélső jobbszárnyán megi n d u l t ellenséges támadást tüzérségünk tüze elfojtotta. Ellenséges
„mozdulatok a -C- 111 előtt a tüzérség által széjjelszórattak.
„A Redipuglia-szakaszon ellenséges fúrógépek zöreje hallható.
„Újból földalatti aknatámadásra gyanakszom. Csapataim emelt
„hangulatban vannak."
„Súlyos aggodalommal figyelem a Balkánon történőket.
„Könnyen mindent elveszíthetünk, ha Saloniki-t nem foglaljuk el.
„Megbocsáthatatlan hadászati hiba volna az, ha nem menetelnénk
„minden rendelkezésünkre álló erővel Saloniki-re. A kígyónak
„fejére kell taposni. Saloniki-t feltétlenül megszállani, az ottani
„entente csapatokat fegyverletételre kényszeríteni. A Balkán ki48*

„kötőit feltétlenül birtokunkba kell vennünk, illetőleg meg kell
„tartanunk, történjék bármi; mert, ba nincsenek birtokunkban, akkor
„az entente mindig több csapatot fog kihajózni és míg mi keleten,
„nyugaton és délnyugaton súlyosan szorongattatunk és ott a legt ö b b erőt szükségeljük; majd egyszerre egészen váratlanul az
„ellenség ránk fog a Balkánon csapni és midőn az összes harct e r e k e n tombol a küzdelem, a mi Balkán arcvonalunkat be fogja
„taszítani, a helyzetet ott fel fogja borítani és akkor irgalmazzon
„nekünk az Isten, mert kénytelenek leszünk nagy erőket más arcvonalakról odadobni, hogy az ellenség előnyomulását Budapestre
„megakadályozzuk. Jaj lesz nekünk, hogyha ennyire jutunk. Akkor
„a háborút a legborzasztóbb módon vesztettük el. Az Isten világos í t s a fel a mi főparancsnokságainkat, hogy ezek a Balkánt, melyen
„a háború kezdődött, ne becsüljék alá; nehogy ott végződjék a
„háború, mert ez miránk végzetes volna. (Naplóm a világháborúból
„IV. rész, V. kötet 187. oldal 2. bekezdés.)"
Azért aggódom, mert látom, hogy a szerbiai hadjárat befejeztével a szövetséges német-bolgár haderő (11. német hadsereg,
1. és 2. bolgár hadsereg) hadműveletét, mely hivatva volna a
Balkán-t a Saloniki-ben és a Gallipoli-félszigeten befészkelt entente
csapatoktól megtisztítani, abbahagyja; az osztrák-magyar 3. hadsereg pedig a bolgár bekerítésből megmenekült szerb hadsereg
roncsainak visszavonulását fedező montengróiak ellen fordul.
Kövess hadseregének zöme a menekülő szerbeket követve
november 23-ig Novavaros—Sjenica—Novipazar—Mitrovica-vonalát,
a jobbszárnyon a 62. hadosztály Plevlje-t, a balszárnyon az 57. hadosztály Felső-Pristina-t elérte.
A hadseregfőparancsnokság nyugatról és keletről két tüz
közé szándékozott venni a montenegróiakat, hogy így leverje őket.
A VIII. hadtest zömének Berane-re, szélsőszárnyán az 57. hadosztálynak Djakova-n át Skutari-t kell támadnia.
A XIX. hadtest Sarajevo-n át Cattaro tájára küldetett át,
hogy onnan és Krivosje teréből előnyomulva az uraló Lovcen A
1759 hegységet, majd Dauilowgrad—Podgorica—Cetinje—Virpazar—Anti vari-vonalat elfoglalja.1
Előrelátható volt, hogy montenegróiak ellenállásának összeroppanásáig a szerbek Felső- és Közép-Albánián át az adriai kikötőkhöz menekülhetnek, melyek közül az olaszok Valona-t és Durazzo-t
megszállották.
1
L á s d : M. S c h w a r t e : „Der große Krieg 1914—1918." V.
„Der österreichisch—ungarische Krieg.'' 10. és 22. fejezetét.
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így a szerb hadseregnek a hadifogságba jutástól egész tüzérségének és vonatának feláldozásával megszabadult része csakis azért
menekült meg, mert az osztrák-magyar 3. hadsereg közvetlen üldözését feladva, a montenegróiak ellen fordult.
A bolgár haderő beszüntette hadműveletét Saloniki felé,
a semleges Görögország északi határán Ochrida és Dojran tavak
között megállva, főtevékenysége Új-Szerbia megszállása lett, így az
entente hatalmak az angol-francia hadsereget a Gallipoli-félszigetről
akadálytalanul átszállíthatták a semleges Görögországba és Saloniki-ben balkáni hadműveleti alapot teremthettek.
A 20. honvédhadosztály parancsnoksága 1915 december 4-én
Op. 1.202/24. szám alatt alábbi jelentést küldte:
„A 17. honvédgyalogezred 1915 november 22-én 26 tiszttel,
52 tisztjelölttel és 1672 fő legénységgel a San Martino-i védelmi
alszakaszt megszállotta.
Ma 1915 november 25-én a 81. honvéd-gyalogdandárparancsnokság jelentése szerint az ezred az 1915 november 22-től november
25-ig tartó folytonos véres küzdelmek után három zászlóaljparancsnokból (és pedig egy őrnagy-, egy százados- és egy tartalékos hadnagyból), 20 tisztjelöltből és 602 fő legénységből áll. Mivel az
ezred I. és II. zászlóalja összesen csak kb. 200 puskát képvisel,
a két zászlóalj ma egy zászlóaljat alakított.
Míg idáig az ezred fogyatékainak pótlására kizárólag magyarokat
kapott, addig a kiegészítésre kiutalt utóbbi két menetzászlóalj
legénysége román nemzetiségű. Az ekként felfrissített ezred 30%-át
kitevő magyarsága azóta elesett és megsebesült, így az ezred ma oláh
nemzetiségű legénységből áll; a századokat tisztjelöltek, a szakaszokat
altisztek vezetik. A tisztjelöltek és altisztek oláhul nem tudnak,
a legénységgel ezért nem értethetik meg magukat, az oláh legénység
hiányosan van kiképezve, az emberanyag a régihez nem hasonlítható.
Kötelességemnek tartom, hogy a 17. honvédgyalogezred mai
helyzetéről jelentést tegyek, mivel oly teljesítményekre, minőket
e derék ezred idáig felmutatott, a jövőben alig lehet számítani,
sőt, e tekintetben csalódás is bekövetkezhetik. Lukachich tábornok s. k."
En e szomorú jelentést Op. 1.088/14. sz. alatt az 5. hadseregparancsnokságnak következő záradékolással előterjesztettem:
A 39. és 46. ezred menetalakulatai is keverve vannak megbízhatatlan elemekkel, nevezetesen a 36. gyalogezred (Jungbunzlau)
cseh embereivel. Ezek fegyelmezése a magyarok közé beosztva —
előnyt jelent, de ezáltal az eddig oly kiváló ezredek alkalmazása
befolyásolva van. A vezetésnek számolni kell azzal, hogy megbízhatatlan elemek beosztása mit von maga után, sajnos, itt-ott már
keserű tapasztalatokat szereztünk.
A hadtestparancsnokság természetesen nem ítélheti meg annak
szükségességét, hogy mily fokban követeli meg a katonai szempont

az idegen nemzetiségű legénység összekeverését, de kötelességemnek tartom, hogy rámutassak a teremtett nehéz helyzetre."
Boroevic gyalogsági tábornok fenti előterjesztésre 1915
december 6-án Op. 2.065. szám alatt válaszolt:
„Der große Mangel an Offizieren der 20. Ldw. I. T. D. ist
auf organisatorische Mängel im Frieden zurück zu führen, 1 deren
Behebung jetzt nicht in der Macht des Armeekommandos steht.
Übrigens sind Reserve-Offiziere als Kompagnie-Kommandanten
im 16-ten Monat des Krieges nach den Erfahrungen, die bei den
Truppen des Heeres mit ihnen gemacht wurden, kein Schwächemoment von ausschlaggebender Bedeutung.
Nichtsdestoweniger hat das Divisionskommando eine Über
sieht vorzulegen, welche die Abgänge klar erkennen läßt und
welche zur Vorlage an das k. ung. Landwehr Ministerium geeignet
ist, damit dieses nach Möglichkeit abhelfen kann.
Die Zuweisung fremdsprachiger Mannschaft an einzelne
Regimenter erfolgt offenbar nur deshalb, weil magyarische Mannschaft nicht verfügbar ist und man die Regimenter wegen Mangel
an magyarisch sprechender Nachschübe nicht auflösen will.2 Wenn
durch diese Maßregel die Qualität der Regimenter leidet, so werden
die Kommandanten das zu verantworten haben, denn z. B. die
39. Landwehr 1. T. D., welche aus Magyaren, Slovaken, Ruthenen,
Deutschen und Rumänen zusammengesetzt ist 3 und in Norden
unvergleichlich schwerere Kämpfe zu bestehen hatte, als die 20.
Landwehr I. T. D., hat sich trotz ihrer Zusammensetzung einen
Namen in der Armee gemacht.1
Was schließlich den Hinweis auf die bedeutende Beanspruchung der 20. Landwehr 1. T. D. während des Krieges mit
1
Tehát nem a véres Isonzo-csatákban elszenvedett súlyos veszteség
az oka a tisztihiánynak, hanem a honvédelmi minisztérium mulasztása '. . . . (?)
2
Ez tévedés, mert a 20. honvédhadosztály kiegészítőkörletei (1. honvédezred Budapest, 17. honvédezred Székesfehérvár, 3. honvédezred Debrecen,
4. honvédezred Nagyvárad) m a j d n e m színtiszta magyarokból állottak és a
háború második évében a népes kiegészítési körletekben semmi esetre sem
volt a katonaanyag annyira kimerítve, hogy a magyarokat idegen nemzetiségű elemekkel kellett pótolni. Ezen hiánynak tényleges oka az volt, hogy
Conrad a magyarokat más a j k ú ezredekbe osztotta be centralisztikus okoknál fogva.
A hasonlat nem találó, m e r t míg a 20. honvédhadosztály kiegészítési
körletei m a j d n e m színmagyarokból állván, j o g g a l várta, hogy pótlásként
magyar menetzászlóaljakat k a p j o n , addig a 39. honvédhadosztály kiegészítő
körletei (9. honvédezred Kassa, 10. honvédezred Miskolc, 11. honvédezred
Munkács, 16. honvédezred Besztercebánya) kevert nemzetiségű lakosokból
állottak, t e h á t az onnan nyert pótlások is csak kevert nemzetiségűek
lehettek.
4
Ez n e m áll, mert északon soha nem volt csapat oly súlyos helyz e t e k n e k kitéve, m i n t a Doberdo-n. Boroevié azonban sohasem j ö t t ki a
hadtestparancsnokságoknál előbbre és így soha nem látta a küzdelmeket a
Doberdo-n, csak így állíthat ilyen valótlanságot.

Italien anbelangt, so erkenne ich denselben vollkommen an, muß
ibn aber dahin ergänzen, daß es in der lsonzoarmee noch viel
mehr beanspruchte, von Anfang bis heute nur in der ersten Linie
stehende Divisionen gibt,1 die also überhaupt nicht zur Retablierung
gelangten, ohne daß deren Gefüge bis heute gelitten hätte.
Boroevic, G. d. I. m. p."
December 7.
„ Az éjjel folyamán úgyszólván az egész vonalon mérsékelt
„csatározás és egyes ágyálövések. San Martino környéke állandóan
„ellenséges lövegtűz alatt volt. A -Ó- 111-től északra egy ellenséges
„légiakna robbanása folytán egy összekötő ároknak 4 méter hosszú
„fala elpusztult, felépítésén dolgoznak. A Redipuglia-alszakaszon
„élénk gyalogsági ós lövegtüz. A Monte dei sei Busi-n közeledni
„próbáló ellenséges járőrök gyalogsági tűzzel elkergettettek. A 22.
„Ladwehr-hadosztály azt jelenti, hogy a Monte dei sei Busi-val
„szemben éjjel-nappal hallani az ellenség fúrógépeinek zörgését."
„A mai fölváltás után az állásban így állanak a csapatok:
„A 4. honvédgyalogezred három zászlóalja, az 1. honvédgyalogezrednek egy zászlóalja. Egy m. kir. 17-es népfölkelő-zászlóalj
„dandártarialék Cotici-n. Hadosztálytartalék Gabrije-gomie-n a 3.
„honvédezred és a Vallone-ban a 17. népfölkelő-ezred egyik zászlónalja, valamint a 16. honvéd-hegyidandárparancsnokság és a m. kir.
„29. népfölkelő-ezrednek két zászlóalja Biglia-n. A 27./IY. és Y.
„zászlóaljak a XVI. hadtesthez Schönpass-ra meneteltek el. A 37./II.
„zászlóalj menetben Prvaéiná-ra, honnét vasúttal fog elszállíttatni
„Karintiába. A 17. hadosztálynál a 43. ezred fölváltotta a 46-osokat,
„a 46. ezred a Segiti táborba jött. A 61. ezrednek három százada
„dandártartalék. A 106. Landsturm-hadosztálynál nem volt változás.
„A 22. Landwehr-hadosztálynál a 26./II. Landwehr-zászlóalj a
„26./III-at fölváltotta, mely a Kostanjevica-i táborba jött. A 3./III.
„Landwehr-zászlóalj a Kostanjevica-i táborból Doberdo-ra, a 26./I.
„Landwehr-zászlóalj Doberdo-ról Mikoli-ra előre tolatott. (Op.
„1.099/1. sz.)"
1
Ilyen hadosztály csak kettő volt, az 58. — mely nem a Karszt szikláin küzdve, elviselhetőbb helyzetben van — és a 17. hadosztály. Több
nem ! Ilyet tárgyilagosan mondani bajos, mert azt vitatni nem kell, hogy
a Doberdo—Karszt-fennsík kulcspontja Monte San Michele volt, melynek
elfoglalására Aosta hercege minden rendelkezésére álló erejét latba vetette,
mert hiszen az állott az események gyúpontjában. Már pedig Monte San
Michele védelmét a 20. honvédhadosztályra bízták ! . . .

„A légkör tisztul. Esik az eső, de nincsen köd."
„Tegnap Duttoule-re egy vagon bor érkezett csapataim részére.
„Ellenőrzés végett egy hordót felnyittattam. Bor helyett piszkos
„víz volt benne. Azonnal a hadsereg-hadtápparancsnokságnak
„elküldettem azzal a megjegyzéssel, hogy ,igyák ők ki, mert az én
„csapataim részére bort követelek
és nem ilyen disznóságot! 1
„A préselt szénakötegek egy részében egy vagy több tégla találg a t ó . Na, majd csinálok én itt rendet, de úgy, hogy hajukszála
„égnek fog állani! . . ."
„ Meglátogatom
sebesültjeimet Suta-n; köztük vannak
„olaszok is."
„Le Beau tábornokhoz intézett levelemnek megvolt a hatása,
„hadtestem egészben lesz kivonva és velem együtt Comen vidékére
„jön, ahol egy ideig pihenni fogunk és amint újra harcbavettetik,
„azonnal újra átveszem én is elől a parancsnokságot itt Kostan„jevica-n."
Az 5. hadseregparancsnokság 1915 december 7-én Op. 2.058/6.
számú rendeletével elrendelte a 17. és 20. honvédhadosztály fölváltását.
A rendelet következőképen szól fordításban:
„A III. a. szakaszban ,Monte San Miehele—San Martino területben, levő csapatok és pedig a 17. hadosztály és a 20. honvédhadosztály s a 16. honvéd-hegyidandár december 15-ig fölváltandók
a 6. és 28. hadosztályok által.
A 17. gyalogezred Op. 2.058. számú rendeletemre a 6. hadosztályhoz bevonul.
A 17. hadosztály fölváltása után Ranziano—Yogersko—
Zalosce—Tábor—Mohorini—Mrljaki terébe jön. (Ovöja Draga,
Prvaöina és Dornberg a XYI. hadtest körletéhez tartozik.)
A 16. honvéd-hegyidandár Temnica —Lipa—Sibelja, a
20. honvédhadosztály Comen—Skrbina—Vojscica—Ivanigrad körletbe jön.
A 20. honvéd-, a 17. hadosztály és a 16. honvéd-hegyidandár fölváltás után hadseregtartalék.
A fölváltást a hadtestparancsnokság szabályozza és előterjeszti annak programmját.
A fölváltást befejeztének időpontjáig a III. a. védelmi szaszakaszban a VII. hadtest megtartja a parancsnoklást, azután kb.
16-án a III. hadtest átveszi tőle azt. A III. b. védelmi a 61 hadosztályparancsnoksága veszi át.
A VII. hadtestparancsnokság Comenbe kerül, mint a hadseregtartalékok parancsnoksága.

Végrehajtás jelentendő.
Lukachich tábornok törzsével együtt helyén marad a Monte
San Michele-alszakaszban addig, míg herceg Schönburg altábornagy
szabadságáról bevonul.
A tüzérség, a műszaki csapatok, munkasosztagok, az összes
műszaki berendezések, összeköttetések az egyes alszakaszokban, stb.
az elrendelt fölváltás által semmi tekintetben érintve nem lesznek,
csakis a gyalogság lcerül fölváltásra.
A fölváltott hadosztályok későbben ugyancsak a III./a. szakaszban fognak alkalmaztatni.
A vonatok közül csupán csak a 20. honvéd- és a 28. hadosztályé
mozgatandó meg, de csakis oly mérvben, amennyire azt a III. és
VII. hadtestparancsnokság — kölcsönös megállapodás alapján —
szükségesnek véli."
Boroevic fenti intézkedését Adelsbergről 1915 december 8-án
leadott távirattal kiegészítette, melyben elrendelte, hogy a 20. honvédhadosztály nyolc, a 17. hadosztály hét, a 16. honvéd-hegyidandár
három géppuskásosztagot a harcállásban visszahagy, hogy a Monte
San Michele—San Martino-alszakasz tüzerejében csökkentés ne
történjék. Egyben megparancsolta, hogy intézkedjem, hogy az állásban
visszahagyott géppuskásosztagokat az illetékes hadosztályok annak
idején váltsák föl, hogy azok is pihenéshez jussanak.
A 17. hadosztály fölváltásának előkészítésére az intézkedéseket
december 7-én Op. 1.096/5. számú rendeletemmel kiadtam, melynek
fontos része kivonatosan:
„A 17. hadosztálynak a 28. hadosztály általi fölváltása december
10-dike után várható.
A végrehajtás úgy fog történni, hogy a 28. hadosztály éldandára
Segeti-re jön, honnan a 17. hadosztálynak tartalékviszonyban ott álló
csapatai Comen-be elmenetelnek. Egyidejűleg parancsnokok tájékoztatva lesznek. Az első délután az ezred- és zászlóaljparancsnokok,
a második délután a századparancsnokok és századonként egy járőr
(egy tiszt és altiszt s megfelelő számú legénység) bemegy a harcállásba, ott pontosan tájékozódnak az átveendő arcvonal kiterjedéséről,
a géppuskás- és aknavetőfészkekről, a parancsnokok helyéről, a
távbe^zélőhálózatról, a közlekedési vonalakról, az utánszállítási berendezésekről. A következő napon a századok tájékozott közegei már
a harcállásban maradnak. Amint a 28. hadosztály éldandára az
állást átvette, a 17. hadosztály fölváltott csapatai elvonulnak és a
28. hadosztály végdandára Segeti-be jön. (Barakktábor 11 zászlóalj
részére.)
A 28. hadosztályparancsnokság tájékoztatására szolgáljanak a
következők:
1. Feladat és csoportosítás.
A hadtest feladata a fennsíkot szívósan megvédelmezni.
Az erőcsoportosítás, a szomszédos hadtestekhez való csatlakozás, a

harcállás fekvése és védelmi berendezése, a hátsó védelmi vonalak
stb. a kiadott vázlatból kivehetők.
A 17. (28.) hadosztály különös feladata a San Martinoalszakaszt birtokban tartani és megakadályozni, hogy az ellenség a
Monte San Michele-állásunkat délről átkarolja. A 28. hadosztály
csapatait hasonlóan csoportosítja, mint ahogy a 17. hadosztály
jelenleg tagozva van.
Arra kell törekedni, hogy a küzdővonalba — dandártartalékkal
együtt — 5 zászlóalj kerüljön. Mindkét dandárból 1 — 1 zászlóalj
hadosztálytartalék. A hadosztály többi csapatai a Segeti-i baraktáborban lesznek elhelyezendők, egy része ott hadtesttartalék.
A dandárok egymást 5—6 naponként fölváltják.
Szigorúan kell arra vigyázni, hogy a csapatok ne kevertessenek össze. Minden ezred, zászlóalj, — ha állásba megy — mindig
ugyanazon helyre kerüljön, melyben a fölváltás előtt már volt.
2. Az ellenség harcmodoráról szerzett tapasztalatokat Op.
1.088/5. sz. alatt idecsatolt összefoglalás tartalmazza.
3. A harc jellege.
A passiv védelem a Karszt-fennsíkon minden egyes harcos
akaraterejét és idegzetét kemény próbára teszi. A védelem sikere
attól függ, hogy a harcos az ellenség nehéz tüzérségi tüzében
ki bír-e tartani és a támadó ellenséges gyalogsági tömeget célzott
puskatüzzel képes-e fogadni. Minden parancsnok kötelessége a harcállást és a tartalékok helyeit szakadatlanul műszakilag tökéletesbíttetni, hogy veszteségeinket csökkentsük. Dacára a Karszt-fennsík
nehéz megmunkálásának, követelni kell feltétlenül, hogy a lövészárok
minél mélyebben legyen a sziklába be vájva. Az állásban már számos
bombamentes födözék készült a tartalékok részére (kavernák közvetlen a küzdővonal mögött, rajok, szakaszok, századok részére;
örnci-nél egy zászlóalj, Cotici-kőbányánál egy zászlóalj, Devetakinál
egy zászlóalj részére barlang).
Tapasztalat szerint csupán ezek nyújtanak biztos védelmet az
ellenséges nehéz tüzérség tüze ellen. Kérlelhetetlenül követelni kell,
hogy a küzdővonalhoz közel a tartalékok részére a csapatok szaporítsák a kavernákat és onnan a küzdővonalhoz vezető födött utakat.
Bombázás alatt a küzdővonalban csak megfigyelők vannak, a
védőőrség a bombamentes kavernákban oltalmat talál és csak akkor
szállja meg a lövészárkot, midőn az ellenséges tüzérség tüzét a
hátulsó területre átteszi.
Iparkodni kell, hogy az ellenségnek küzdővonalunk közvetlen
közelében éjjelenként létesített támpontjait, fészkeit, árkait tőle elragadjuk, állásainak megerődítésében zavarjuk, kúszó-, kémlelő
járőreit elfogjuk. Ily vállalkozásokat alaposan elő kell készíteni és
csak akkor ajánlatos azokat végrehajtani, ha biztosak vagyunk abban,
hogy nagy véráldozatba nem fognak kerülni.
4. A 17. hadosztály tüzérségét a 28. hadosztály átveszi.

A 17. tüzérdandárparancsnokságot a 28-ik csak később fogja
fölváltani, midőn a 28. tüzérdandár parancsnoka teljesen tájékozódott.
A tüzérségre vonatkozólag pótlólag még külön segédletek
lesznek kiadva.
Itt csak a következőkre óhajtom a figyelmet felhívni:
a) Azon esetben, ha a tüzérségi csoportok tűzhatása és kölcsönös támogatása elegendő nem lenne, a tüzérdandárnok a hadtesttüzérség harcbalépését közvetlenül igényelheti.
A hadtesttüzérséget képezi:
négy 30"5 cm-es mozsár,
kettő 10'4 cm-es ágyúsüteg,
egy 13 cm-es német ágyúsüteg (mely 16 km-nyi távolságig
tud hatni),
három 15 cm-es ágyús-üteg,
egy 12 cm-es ágyúsüteg,
három 14-es mintájú tarackosüteg.
b) A tüzérségi tűznek rádióval, repülőkkel, illetve léggömbről való megfigyelése és vezetése tárgyában a kellő tájékozást a 28. tüzérdandár parancsnoka a 17. hadosztályparancsnokságnál nyerendi meg.
c) Lőszerfelvétel Kostanjevica-n, lőszerraktár Devetaki-n.
A lőszerkészlet naponta délután 5 órakor távbeszélőn a hadtestnek bejelentendő.
A hadosztály a fennsíkon csak 2 lőszeroszlopot tarthat, a
többi a hadosztályvonatba osztandó be.
A távbeszélöhálózatra, a műszaki munkák (erődítések) végzésére, az egészségügyi berendezésekre, az anyagi ellátásra, az
élelmezésre, a vonatokra, a községekben való elszállásolásokra, a kocsik,
autók és jármüoszlopok közlekedésére, a Karszt-fennsík növényzetének (fák, bokrok, erdőparcelák, erdők) kímélésére, a katonai
rendőrszolgálat szabályozására vonatkozó tájékoztató segédleteket
külön adtam ki.
„A délelőtt folyamán a jobb látköri viszonyoknak meg„felelőleg mindkét oldalon megélénkült a tüzérségi tevékenység."
„Az ellenséges tüzérség különösen hevesen hatott a Monte
„San Michele szakasz állásai ellen, a Ó 11 l-re és a Monte dei
„sei Busi-ra. A Monte San Michele, Crnci, San Martino és Doberdo
„környéke időközönként nehéz ellenséges lövegtüz alatt állottak.
„Tüzérségem eredményesen tüzelt az arcvonal különböző helyein
„az ellenséges gyalogsági állásokra, melyeket az olaszok sietve
„erődítenek meg. Nehéz tüzérségem tüzesapásokat csinált Redi„puglia-ra és Polazzo-ra, különben mérsékelt csatározás volt."
„Hadtesttüzérségein parancsnoka, Janecka ezredes azt jelenti,

„hogy az ellenséges tüzérség a Monte Fortin-tól északra átcsopor„ tosult. Ügy látszik, hogy az ütegek számát ott csökkentették.
„Cassegliano-tól északra csónakok közlekedése látható az Isonzo-n.
„(Op. 1.099/7. sz.)"
„Miután az ellenség ma délelőtt a Monte San Michele-sza_kaszt hevesen lőtte, délután 2 óra 30 perckor, a leszállt ködöt
„kihasználva, nagy erőkkel, sürü tömegekben tört elő állásaink
„ellen a Monte San Michele-n. Az északi lejtőn hatalmas támadása
„sikerrel járt, mert 300—400 lépés szélességben állásainkba behatolt, miután rohamát többször megismételte és a hős védőket
„súlyos tusában leteperte. Vitéz budapesti honvédjeim megfelelő
„tüzérségi előkészítés után a legnagyobb lendülettel, csodás eréllyel
„hajtották végre az ellentámadást, mely elkeseredett kézitusában
„délután 5 órakor az ellenséget állásainkból kiszorította és visszavetette. Az elvesztett állásrész megint egészen birtokunkban van.
„Az ellenségnek kísérletei, hogy újabb tartalékok bevetésével a
„támadást újból előre rántsa, tüzérségem tüze által meghiúsíttattak.
„Az olaszok nagy veszteségeket szenvedtek. A ,haláldombtól' úgy
„keletre, mint a San Martino ^ 1 9 7 templomnál s attól északra
„az ellenségnek ismételt támadásai mindannyiszor kézigránátokkal
„és puskatüzzel kergettettek lödözékeikbe vissza. Az én aknaVetőim hatásosan tüzeltek a Monte dei sei Busi-val szemben levő
„ellenséges árokfőkre. Az arcvonal többi részén csatározás és mérsékelt lövegtüz, mely időközönként a Peteano-tól keletre levő
„állásaink ellen, San Martino-nál a Monte dei sei Busi-n s a
„mögöttes terepre, úgymint a Marcottini és Doberdo mögötti köri e t e k ellen hevesebbre fokozódott. A Roneada-tól északra a téglaVetőnél álló ellenséges nehéz tüzérség folytatta céllövészetét a
„San Grado di Merna kolostorára. A csapatok erkölcsi állapota jó.
„Az 1. honvédgyalogezredne'1 nagyon lelkes a hangulat. Testileg
„fáradtak. (Op. 1.099/15. sz.)"
„Zuhogó eső . . . Estefelé a tengerről rendkívül sűrű köd
„vonult fel s mindent elfedett. Nem lehet egy méterre látni."
December 8.
„Éjjel úgyszólván egész arcvonalamon mérsékelt csatározás,
„mely ismételten megélénkül a Monte San Michele-n és a -ó- 197-től
„keletre. Ott helyenként gépfegyvertüz, kézi- és puskagránátharc.

„A iledipuglia-alszakaszon folyó ellenséges árkászmunkálatokat
„gyalogsági és aknavetőtüzünk megakadályozta. Az ellenséges
„tüzérség időközönként a Monte San Michele-n levő állásainkra
„tüzelt, szintúgy a -Q- 111-en és Doberdo-tól keletre eső terepre.,
„A 20. honvédhadosztálynál egy zászlóalj Biglia-ról Felső-Cotici-re
„tolatott dandártartaléknak. A csoportosulás különben a hadosztálynál nem változott. Egész éjjel zuhogott az eső."
„Eisner-Bubna alezredes azt állítja, hogy az 1. honvéd„gyalogezred rosszul verekedett, ő azt a foglyoktól hallotta állí„tólag. Ebből nagyon komoly vita támad közte és köztem, mert
„az ő magyargyűlölő lelke ennek a feltedezésnek, melyet azonnal fel
„akar kapni és tovább kíván jelenteni, majdnem örül. Nagyon keményen rendreutasítom őt és további ellentmondást nem tűrve
• úgy döntök, hogy előbb a honvédeket fogom kihallgatni, azután
„a hadosztályparancsnokokkal kivizsgáltatom az ügyet és minthogy
„az 1. honvédgyalogezred az ellenséget kidobta és hiánytalanul
„visszafoglalta az állást, — amit más csapatok, melyeket mindig
„égig magasztalnak, csak nagyritkán tudtak elérni — inkább fogok
„ezen vizsgálat eredményének és honvédeimnek hinni, mint egy
„vagy két olasz fogoly állításának."
„A lefolytatott vizsgálat fényesen igazolta azt, hogy igazam
„volt; midőn Eisner ezt kislelküen jelentette nekem, alaposan
„összeszidtam őt azért, hogy pletykákat mindjárt Bécsbe akar
„referálni."
„A leghevesebb lövegtüzelőkészítés után az ellenség délelőtt
„8 órakor ugyanazon a helyen, a Monte San Michele északi lejt ő j é n vagy 150 lépés szélességben állásainkba berontott. Az l-es
„honvédeknek és a 17. magyar népfölkelő-ezred részeinek ellentámadása 9 órakor megindult és heves küzdelemben az elvesztett
„állásnak legnagyobb részét megint visszaszerezte. Az ellenség
„kezén maradt 40 lépés szélességű darab megtisztítása még nincs
„befejezve. Ott heves kézigránátharc folyik. Az arcvonal többi
„részén időközönként mérsékelt csatározás és egyes löveglövések
„Az ellenséges aknavetők állásainkra ó 197-től keletre tüzeltek,
„és a Monte dei sei Busi-ra. Mi az ellenséges munkálatokat szintén
„tűzzel zavartuk.
„Ma óriási köd, késsel lehetne vágni."
„A Monte San Michele-n állásainkba betört ellenség délután

„1 óra 30 percig az említett csapatok által teljesen kiveretett
„Itt az én dicső székesfehérvári népfölkelő-ezredem egy zászlóalja
»újból csodás hősiességgel küzdött és győzött. Igazán rendkívül
„kitett magáért. A legsúlyosabb kézitusában verte meg az ellenséget, aki most visszafoglalt állásunk előtt 25—30 lépésre fekve
„maradt és újra, ba tartalékai megérkeznek, megkísérli a támadás
„megismétlését. Ezután heves kézigránátharc volt ott. Délután 4
„órakor erőteljes lövegtüzelőkészítés után állásunk a Monte San
„Michele nyugati kúpja előtt egy ellenséges fél zászlóalj által
„megtámadtatott, de vitézeim az olaszt nagy veszteségei mellett
„visszaverték. Ezóta az egész Monte San Michele-szakaszon
„állandó ellenséges lövegtüz van. A begy keleti kúpját gázbom„bákkal lövik az olaszok. (Op. 1.100/12. sz.) Délután 4 óra körül
„San Martino temploma táján is támadás volt, de puskatüzünk
„véresen visszautasította. A Redipuglia-alszakasz előtt tovább folynak
„az olaszok árkászmunkái. A szakasz balszárnya ellen előretolt
„árokfőt kúszójárőreink egyike felrobbantotta. Az arcvonal többi
„részén csatározás és mérsékelt, helyenként nehéz lövegtüz egyes
„arcvonalrészek és mögöttes körletek ellen. A veszteségek a 20. hon„védhadosztálynál még nem állapíthatók meg. Az 1. honvódgyalog„ezred súlyos küzdelme folytán fáradt, de hangulata nagyon lelkes."
„Eső, sár, sűrű köd."
„Hej Istenem, mi minden vár még mi ránk a ködborította
„sötét jövőben?..."
Az 5. hadseregparancsnokság Op. 2.058/6. sz. parancsának
szellemében a "VII. hadtestnek a harcállásból való kivonására ma
Op. 1.099/18. sz. alatt intézkedtem:
„A 17. hadosztályt a 28., a 20. honvédhadosztályt (beleértve
a 16. honvéd-hegyidandárt is) a 6. hadosztály fölváltja; ez december
hó 12-én ette kezdődik és 14-ről 15-re hajló éjjel befejeztetik.
A 17. hadosztály fölváltására Op. 1.096/5. sz. parancsban
intézkedtem. A 20. honvédhadosztálynál ezt Lukachich tábornok
szabályozza.
A hadseregparancsnokság parancsára a Monte San Michele és
San Martino-alszakaszban a 20. honvédhadosztálynak 8, a 17. hadosztálynak 7, a 16. honvéd-hegyidandárnak 3 géppuskásosztaga
állásban marad.
A visszamenetelő oszlopok keresztezésének elkerülése végett a
fölváltott csapatok következő módon menetelnek a kiutalt szálláskörletekbe.

A 20. honvédhadosztály a Wippach folyótól délre vonul
Skrbina—Comen—Ivanigrad—Vojsöica (illetve a 16. honvéd-hegyidandár Temnica - Lipa) körletbe; a 17. hadosztály a Vallone-ban
északra eltolódva a Wippach-folyó északi partján menetel Ranziano —
Brdo Tábor szálláskörletébe.
A VII. hadtestparancsnokság december 15-én délben költözik
át Kostanjevica-ról Comen-be. A hadtest törzsének-egy része (vezérkar,
hadbiztosság) néhány napig még Kostanjevica-n marad, hogy a fölváltás
sima lefolyását ellenőrizze és szükség esetén rendelkezésre álljon.
Csakis a VII. hadtest gyalogsága lesz fölváltva.
A hadtest tüzérsége, aknavetői, géppuskái, fényszórói, lángvetői,
kőfúrógépei stb. és mindennemű (villany, víz, fürdő, műszaki, gyári
stb.) berendezései, valamint az állásokhoz tartozó szerelékek (lövészárok-szivattyuk, mészfecskendők, víztartályok, rajkályhák, higiéniai
eszközök stb.) helyükön maradnak. Kivételt képeznek csupán a
7./5. és l./l. árkászszázadok, melyek szintén kivonatnak az állásból.
A fölváltott csapatok a Merna-n, Biglia-n és Segeti-n létesített
fürdőintézeteket alaposan használják és tetvetlenítendők.
Kórházak Ranziano-n, Prvacma-n,Skrbina-n, Suta-n, Comen-ben,
Sanct Daniel-ben és Duttoule-n; járványkórházak Ranziano-n és
Vojscica-n; betegelszállító állomások Ovcja Draga-n, Sanct Daniel-en
és Nabresina-n vannak.
A 17. hadosztály fölvételezési állomása (élelmi cikkek, hús,
kenyér) Prvacina, a 20. honvédhadosztályé (16. honvéd-hegyidandárt
is beleértve) Nabresina (élelmi cikkek), Opéina (kenyér) és Kobdil (hús).
A hadtest- és hadosztály vonatok helyükön maradnak."
A Ill/a. védelmi szakasz átadása tárgyában Krautwalddal
érintkezésbe léptem.
A Ill/b. védelmi szakaszt Krautwaldtól Winkler altábornagy,
a 61. hadosztály parancsnoka fogja átvenni. (Op. 1.099/18. és
1.100/8. sz.)
December 9.
„Az olaszok hajnali 2 órakor állásunkat a Monte San Michele
„északi lejtőjén újból megtámadták és egy órai lövegtűzelőkészítés
„után ennek keleti kúpján levő állásainkat is. Mind a két támadás
„visszautasíttatott. Azóta csatározás."
„Az olasz tüzérség este 10 órától kezdve tüzelt az állásainkhoz
„vezető utakra. A Redipuglia-alszakaszon ellenséges árkászmunkák
„vannak."
„Fölváltásaink rendesen végrehajtattak."
A 20. honvédhadosztálynál (jobbról balra) a helyzet következő •
A küzdelmi vonalban áll: a 4 honvédezred, a 29. néplölkelő-ezred

I. és II. zászlóalja, az 1. honvédezred egyik zászlóalja és a 17. honvédezred.
Dandár tartalék Cotiéi felső részében az 1. honvédek két
zászlóalja és a 17. népfölkelő-ezred I. zászlóalja. Vallone-ban hadosztálytartalék a 3. honvédezred és a 17. népfölkelő-ezred II. zászlóalja.
A 22. Landwehr-hadosztálynál a 3./1I. Landwehr-zászlóalj a
3./I-est fölváltotta, utóbbi a kostanjevica-i táborba került.
Más változás nem történt. (Op. 1.101/2. sz.)
„Sűrű esőben, ködben és sárban Lukachich tábornokhoz megyek
„Biglia-ra. 0 azt jelenti nekem, hogy az 1. honvédgyalogezred nagyon
„derekasan, hősiesen harcolt ezen oly súlyos küzdelemben. 0 elrendelte volt, hogy egy előretörés hajtassék végre, hogy a ,halál„domb'-ot újra elfoglaljuk. Ezt tüzérség készítette elő és nehéz
„aknavetők. Ezután erős járőrök mentek előre, melyek az ellenséges
„állás közelében egy olasz támadással találkoztak. Az első ellenséges
„támadási hullámot halomra lőtték, a második kézitusában pusztult
„el, erre erős ellenséges tartalékok jöttek és súlyos kézitusában
„visszaszorították a honvédeket és állásukba betörtek. Az ellenség
„nagy túlerőben volt ott. Ekkor indult meg ellentámadásunk és
„elkeseredett kézitusában dulakodva, verettek ki az olaszok, kik
„óriási veszteségeket szenvedtek. Ujabb olasz tartalékok jöttek és
„leghevesebb ellenállásunk dacára újból betörtek állásunkba. Ismételt
„ellentámadásunk megint kétségbeesett dulakodásra vezetett, melyben
„a betört ellenség, kevesek kivételével — kik elfogattak — ott lelte
„hősihalálát. Ez még kétszer megismétlődött. Az l-es honvédek és
„a 17-es népfölkelő-ezredek igazán nagyszerű teljesítményt mutattak
„itt föl."
„Lukachich betegnek érzi magát és meg van törve; azt véli,
„hogy már tovább nem bírja mindezt elviselni. Én ezt bejelentem
„Boroevicnek, ki azonban — érthető okokból — nem akar erről tudni.
„Lukachich tartson ki, vagy pedig akkor jelentse magát ,egészen'
„betegnek, hogyha igazán már nem bírja ki és összeroskad, akkor
„Schönburg herceget, vagy más valakit hívnának helyére
„Schönburg ? . . . Az csak nem lehet egy honvédhadosztálynak parancsn o k a . Hiszen egy szót sem tud magyarul és nem szereti a magyart.
„Nem, ezt nem engedhetem, hogy színmagyar honvédjeimet átvegye.
„Megint egy k. u. k. torzszülött gondolat ez..."
„Ezután Skrbina-ra megyek ós egy szegény 46-osnak az
„I. osztályú vitézségi érmet adom, kinek mindkét karját leszakította

„egy nehéz gránát. Ö megismer és kér, hogy az operációnál jelen
„legyek. Midőn a narkózisból felébred, még néhány szeretetteljes
„szóval próbálom szegényt vigasztalni s azután tovább megyek
„sok-sok oly szörnyen szenvedő sebesültemhez..."
„Estig az egész vonalon csatározás és egy kevés löveg- meg
„aknavetőtüz, különben nyugalom."
Boroeviéet Op. 1.101/20. számú előterjesztésemben arra kértem'
hogy a 20. honvédhadosztálynak az arcvonalból való kivonása után
legalább is 14 napi pihenőt adjon. Indokoltam ezt azzal, hogy a
hadosztálynak 22 menetszázadot (körülbelül 4.500 főt) kell csapataiba
besorolni. Tekintettel arra, hogy ütközetlétszáma ma 3.500 csatár
és így a beolvasztandó állomány — mely a Karszt-fennsík terepviszonyait és az itteni harcmodort nem ismeri — nagyobb mint
maga a kiegészítendő hadosztály létszáma. Ha kellő idő nem adatik
a beolvasztás utáni fegyelmezésre és iskoláztatásra, a csapatok értéke leromlana.
Hadtestem fölváltása után december 15-től kezdődőleg a kiképzés felfrissítésére és tökéletesbítésére a hadosztályok részére
szükséges útmutatásaimat Op. 1.101/6. sz. alatt megadtam:
1. Elszállásolás.
A 17. hadosztály szálláskörletéül még Selo-t is kiutalom, mely
községet a XVI. hadtestparancsnokság készségesen átengedte.
A 20. honvédhadosztály és a 16. honvéd-hegyidandár elhelyezésére még igénybe veheti Mali Dol, Tomazevica és Novelo falvakat
is. Temnica-n és Comen-ben egy-egy barakk van épülőben egy-egy
zászlóalj részére, amint elkészülnek, szintén rendelkezésre állanak.
Arra kell törekedni, hogy az összes legénység és valamennyi
ló födél alá kerüljön.
A hadosztályok és a 16. honvéd-hegyidandár december 15-én
elhelyezésüket vázlaton bejelentik.
2. Foglalkoztatás.
A három első napon a csapatoknak teljes pihenőt kell adni,
hogy alaposan tisztálkodhassanak. Ruházat, fegyverzet, szerelvény
rendbehozandó. Ezután rendszeresen megkezdendő a kiképzés.
A kiképzést a dandárparancsnokok vezetik, mely kiterjed alaki
gyakorlatok, rendes naponkénti kihallgatások és parancskiadások
megtartására.
o
A kiképzésben résztvesz — kivétel nélkül — az összes
legénység.
Zárt rendben töltés- és tüzelési fogásokat gyakorolni nem
szükséges.
A gyalogsági támadás technikájában a legénységet iskolázni
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bell, melynek végrehajtására a védelmi harcban alig adódott
alkalom. Menetgyakorlatok alkalmat adnak arra, hogy a legénység
a biztosító és felderítőszolgálatban ismereteit ismét felelevenítse.
A kedvező időjárás következtében a kivonulások ne túl korán,
hanem inkább a délelőtti időben történjenek, midőn a déli jobb
időt praktikusan ki lehet a kiképzésre használni. Ezután a napi
foglalkozás befejezendő.
Különös figyelmet kell fordítani a fiatal (tartalékos) tisztek
és tisztjelöltek folytatólagos továbbképzésére, kik alapos gyakorlati
iskolát a póttesteknél nem nyerhettek.
Xagy súlyt kell helyezni a harcászati kiképzés mellett a
tábori erődítés legfontosabb elveinek ismeretében való tökéletesbítésre is és arra, hogy minő eszközök és módok szolgálnak az
ellenséges tűzhatás csökkentésére és hogy a tisztre a csatatéren
mily kötelmek hárulnak (állásharc-szolgálat a védelemben). A kötelességérzést nagyra kell nevehi a fiatal tisztben, hogy akkor is
hűségesen teljesítse hivatását, ha magára van hagyatva a lövészárok-harcban. Közelharcra is nagy súlyt kell helyezni, különösen
kézigránátvetésben kell a legénységet gyakorolni.
Nagyon fontos, hogy az embereket kiképezzük abban, miként
használja a kőfejtő- és a vésőszerszámokat s a robbantó anyagot,
hogy lövészállást, melyben harcol, miként rendezze be saját maga
javára. Meg kell tanulnia, hogy védelmi állását homokzsákok alkalmazásával és akadály elemek iehorgonyzásával miként teheti műszakilag erőssé.
A lefolyt harcok alatt szerzett tapasztalatokat — vonatkozzanak azok műszaki munkákra, vagy közelharceszközök hatására — össze kell gyűjteni és az adatokat a hadtestparancsnokságnak be kell jelenteni.
Lőgyakorlatokat — mivel lőszerhiány van — csak a legszükségesebb mérvben kell tartani.
Tisztek tartsanak előadásokat a legénységnek arról, miért
van háború, mely alkalommal különösen hazafias érzületeit lobbantsák
fel az embereknek...
3. Egészségápolás.
Nagyon fontos, hogy minden ember fenntartsa egészségét
és fizikai erejét. Különösen tisztálkodni és fürödni kell.
Az orvosok világosítsák fel a legénységet, hogyan óvhatják
meg magukat a fertőzéstől, miképen védekezzenek a mérges
gázoktól és az elsősegélynyújtásban adjanak oktatást.
4. Szórakozás.
Azon helyőrségekben, hol zene van, heteuként kétszer térzenét kell tartani a legénység szórakoztatására. Naptári ünnepnapokon a tiszteknek megengedhető, hogy Triest-be kirándulhassanak.

5. Tájékoztatás a harcállásban történendőkról.
Kéthetes pihenő ntán a hadosztály-, dandár- és ezredparancsnokok szerezzenek tájékozódást arról, bogy ez idő alatt mi történt
elől a harcállásban. E célból a hadosztályparancsnokok a védelmi
alszakaszparancsnokokhoz forduljanak.
Három hét eltelte után azzal kell számolni, hogy az ezredek
a XVII. menetalakulatokat megkapják és hogy az állománykiegészítés után, ismét állásba kerülünk.
A fölváltó III. hadtestparancsnokságot Op. 1.101/14. szám
alatt behatóan tájékoztattam a III./a védelmi szakasz különleges
viszonyáról és azon szempontokról, melyek a védelemre vonatkozólag különösen szem előtt tartandók. Egyben arra kértem
Krautwaldot, hogy az 5. hadseregparancsnokság Op. 2.058/6. számú
rendelkezésére a küzdővonalban visszahagyandó 18 gépfegyverosztagomat lehetőleg kímélje.
Boroevié Op. 2.086. szám alatt elrendelte, hogy a 6. hadosztály a 7. gyalogezredet a karintiai seregcsoporthoz elszállítsa.
Az ezred pótlására a XVI. hadtestnél levő 27./IV. és Y. zászlóaljak lettek a hadosztályhoz beosztva; azonfelül még két zászlóaljat Rohr lovassági tábornok fog a hadosztály rendelkezésére
bocsátani. (Op. 1.101/25. sz.)
Op. 1.101/5. számú intézkedésemben hadosztályparancsnokaimnak meghagytam, hogy a helyzetjelentések csakis a valóságos
helyzetnek megfelelő színtiszta igazságot tartalmazzanak, nehogy
a jövőben oly sajnálatos félreértés fordulhasson elő, mint az 1.
honvédezred magatartásával kapcsolatban ez megtörtént.
Decemhér 10.
„Egész éjjel, délelőtt és délután 2 óráig csatározás, egy
kevés lövegtüz, különben nyugalom."
„Sűrű köd és eső."
A rossz látköri viszonyokat és megfigyelésre alkalmatlan időjárást csapataim az állások javítására és tökéletesbítésére alaposan
kihasználták.
„Ma a délnyugati hadseregarcvonalparancsnokságtól parancs
„jött, hogy a 6. hadosztály a Monte San Michele-n jelentős terepszakaszt vesztett el; ennek elkerülése végett a föl váltásoknál pontos
„tájékozódás és tájékoztatás szükséges és a fölváltott csapat részeinek
„egy ideig ihég a fölváltó csapattal kell az állásban maradnia,
„hogy ezeket mindenbe bevezessék. . . . Hiszen ezt kezdettől fogva
„így tesszük énnálam, a Kárpátokban és itt egyaránt, csak azt
„felejti el a hadseregarcvonalpaiancsnokság, hogy a 6. hadosztálynak

„csapatai nem magyarok és nem az ,acélhadtest'-hez tartoznak,
„mely 5 hónap óta védi ós tartja a rettenetes Doberdo fennsíkját
„és hogy a híres 6. hadosztály messze, az annyit szidott 20. honvédhadosztály mögött áll szívósság és ellenállóképesség tekintetében."
„Késő estig csak mérsékelt tűz és gyenge ellenséges támadási
„kísérletek. (Op. 1.102/8. sz.)"
Arra való tekintettel, hogy a III. a. védelmi szakaszból
csupán a 17. közös és 20. honvédhadosztály gyalogsága lesz kivonva
és többi csapataim, úgymint a 22. Landwehr- és a 106. Landsturmhadosztály, valamint a VII. hadtest összes tüzérsége, műszaki
csapatai, lőszer-, egészségügyi és élelmezési vonatai s intézetei, a
hadtest nagy vonata, annak autóoszlopai és összes munkásosztagai
helyükön maradnak, Krautwald altábornagyot az egész gépezet
labirintusába részletesen akartam bevezetni, hogy minden szolgálati
ágazatba teljes betekintést nyerjen.
A tájékoztatást 1915 december 10-én kelt Op. 1.101/14.
számú összefoglalásban adtam meg, melv kivonatosan a következő
adatokat tartalmazta:
„A VII. hadtestparancsnokság Op. 1.099/I8. számú intézkedésében — mely a III. hadtestparancsnokságnak is megküldetett —
az 5. hadseregparancsnokság Op. 2.058/6. sz. rendelkezése értelmében a 20. honvédhadosztálynak, a 16. honvéd-hegyidandárnak és
a 17. hadosztály gyalogságának föl váltására mindent megparancsolt.
A fölváltás rendjét Op. 1.103/15. számú intézkedéssel szabályoztam.5
A VII. hadtestparancsnokság — mely a parancsnokság átadására december 15-én elkészül —*- Kostanjevica-ról való távozásakor
törzsének egy részét pár napra ott visszahagyja, hogy a III. hadtest
szakközegeit behatóan tájékoztassa. Eltekintve ettől, a VII. hadtestparancsnokság szükségesnek tartja, hogy a kimerítő tájékoztatás
céljából következő összefoglalással szolgáljon a III. hadtestparancsnokságnak.
a) A III. a. védelmi szakasz feladata.
A hadtest feladata a szomszédhadtestekkel kapcsolatban a
Doberdo-fennsíkot szívósan védelmezni. E keretben a Monte San
Michele feltétlen megtartására kell törekedni, mivel e magaslatról
a görzi hídfő támogatása különös jelentőséggel bír. Az olaszok
minden erejüket megfeszítették, hogy Monte San Michele, San
Martino és Monte dei sei Busi birtokába jussanak.
b) Csoportosítás, erőelosztás.
A parancsnokság átadásakor, a december 15-i helyzetnek
megfelelően, át fogok adni a III. hadtestparancsnokságnak vázla-

tokát, melyek a négy alszakaszban (Monte San Michele, San
Martino, Polazzo, Redipuglia) a négy hadosztály- és a hadtesttüzérség részletes csoportosítását és az általános helyzetet fogják feltüntetni.
c) Magasabb parancsnokság oh és azoknak közegei.
Amint a 6. hadosztály parancsnoka, Schönburg herceg altábornagy 1915 december 23-án szabadságáról bevonul, kérem Lukachich
tábornokot (törzsével együtt) a Monte San Michele-alszakasz
parancsnoksága alól fölmenteni.
A 6. hadosztályparancsnokság törzse védelmi alszakaszában
ezideig minden tekintetben tájékoztatva lesz.
A 17. tábori tüzérdandár parancsnoksága, mihelyt a 28. tábori
tüzérdandár parancsnoksága ügykörébe bevezettetik, — az arcvonalból kivonatik. A 20. honvéd tábori tüzérdandár parancsnoksága
azonban helyén marad, mert a 6. tábori tüzérdandár parancsnok
eddig még nincsen kinevezve.
d) Tüzérség.
A hadseregparancsnokság intézkedésére
Janecka ezredes kezében marad továbbra is.

a

hadtesttüzérség

e) Géppuskásos.ttagok.
A hadseregparancsnokság rendeletére a 20. honvédhadosztály
nyolc, a 17. hadosztály hét, a 16. honvéd-hegyidandár három géppuskásosztagot az állásban visszahagy. Bár a hadseregparancsnokság utasított, hogy a visszahagyott géppuskásosztagokat idővel az
illetékes seregtestek által fölválttassam, hogy azok is pihenéshez
jussanak, kérdés, hogy a cél eléretik-e, ha a fölváltással járó odaés visszamenetekhez szükséges időt tekintetbe vesszük. Ezért kérem
a III. hadtestparancsnokságot, hogy a visszahagyott géppuskásosztagokat addig, míg azok fölváltására sor kerül, ne hagyja állandóan az állásban.
f ) Egészségügy.
Ennek vezetését a III. hadtest egészségügyi főnöke fogja
átvenni.
g) Műszaki ügy.
Az 1. védelmi vonal erődítése szakadatlanul ellenséges tűzhatás alatt áll. Amit éjjel építünk, azt az ellenséges tüzérség a
rákövetkező napon nagyban megrongálja.
A gyalogság és a tartalékok — amennyire a helyzet megengedi — szakadatlanul dolgoznak az 1. vonal megerődítésén.
Az anyagnak kiszállítása éjjel történik. Mi is és az ellenség
is az erődítési munkálatokkal járó zajt kölcsönösen halljuk.
Küchler őrnagy csoportja (16 munkásosztag) a 3. állás megerődítésén dolgozik, azonfelül a 2. állás kavernáit építi, egy külö-

nítménye Kostanjevica-n az árkászoszlopnál akadályelemeket csinál
a csapatok részére.
Az 1. árkászoszlopnál Duttoule-ban, a 2.-nál Reifenberg-ben,
a 3.-nál Kostanjevica-n és az utóbbi fiókjánál Ovcja Draga-n a
csapatok a szükséges erődítési anyagot és szerszámokat fölvételezik
és pedig Kostanjevica-n a 22., 106. és 28. hadosztályok. Óvója
Draga-n a 6. hadosztály.
Az anyag elszállítása az illető hadosztályokhoz, a hadosztályoknál e célra összeállított kocsilépcsőkkel történik. Reifenberg-ről
autókkal.
Tapasztalás szerint napi szükséglet a következő: 2.400 kézigránát, 5.000 szál deszka, 50.000 homokzsák, 500 akadályelem,
800 világítási anyag, 600 fáklya és gyertya, 200 darab különféle
szerszám.
Ha harc van, kézigránátokban mégegyszer annyira van
szükség.
A hadosztályok — faanyag kivételével — szükségleteiket
sáncszeroszlopaikkal vételezik föl. Minden hadosztály-sáncszeroszlopnak egy altisztje az árkászoszlopnál (Kostanjevica-n) van beosztva
kiknek feladata hadosztályaik igénylését jelenteni és az illető hadosztály műszaki előadóját tájékoztatni, hogy minő anyag áll
rendelkezésre, illetve mi érkezett be a hadtestnél (árkászoszlopnál.)
A hadosztálynál a fölvételezett anyagot a hadosztály műszaki előadója osztja el az ezredek között.
A Ranziano-ban üzemben levő kézigránátgyártó-mühely
naponta kb. 900 kézigránátot gyárt.
Az akadályelemeket gyártó műhely fölállítás alatt áll.
Az árkászoszlop Reifenberg-ben világítópisztolyokat gyárt,
megsérült 9 cm-es aknavetőket javít és havonta kb. 600 db hordható utászfelszerelést állít össze a gyalogsági utászok részére.
Reifenberg-ben egy fúrógéptanfolyam működik.
Folyamakna-anyag Ranziano-n a kézi gránátgyártó műhelyben
föl vételezhető.
A Vallone-ban és Kostanjevica-tól délnyugatra levő barakktábort a csapatok maguk, a Segeti barakktábort munkásosztagok
építik.
A hadtápkörletben folyamatban levő összes műszaki munkákat Nawratil százados vezeti, 14 munkásosztag dolgozik kórházak, barakkok, utak építésében. Három gőzhenger és hét kavicszúzógép van üzemben. Az utak állandó javítására külön figyelmet
kell fordítani. A Sanct Daniel—Kostanjevica-i főút különösen
igénybe van véve, ennek fenntartása Trieb ezredes feladata.
A Vallone-völgyóben a barakktáborok és a Kostanjevica—
Oppacchiasella-i út villanyos megvilágítása Küchler őrnagy kötelessége.

In) Ellátás, utánszállítás.
1. Az egész utánszállítás a hátországbo'1 a déli vasút kettősvágányán történik Opcina-ig, onnan az egyesvágányú vasútvonalon
Duttoule-n— Sanct Daniel—Reifenberg-en—Prvacina-n át Ovcja
Draga-ra.
Az ivóvizet vasúti vonatok szállítják Haidenschaft-ból Pravaéina-n át egyrészt Sanct Daniel-re és Duttoule-re, másrészt Ovcja
Draga-ra. A víz szállítása gyakran — egyes esetekben 3 napra
is — megzavartatik azáltal, hogy hirtelenében csapatelszállítások
történnek és mert a tábori szállítás vezetősége sokszor önkényes
irányításával nem veszi tekintetbe Duttoule állomás túlzsúfoltságát,
mely a Kostanjevica-i tábori vasút kis teljesítőképessége folytán
kellő időre nem üríthető ki. E zavar miatt az élelmezési cikkek
beérkezése is sokszor késedelmet szenved.
2. A villanyoserőre berendezett tábori vasút szabványos
nyomtávú; Duttoule vasúti állomásból indul ki és Comen-en át
Kostanjevica-ra vezet. Gyenge alépítménye, meredek lejtviszonyai,
éles kanyarulatai és a nem elegendő vasútszállítási anyag (kocsi)
miatt csekély teljesítőképességgel bír. Naponta 300 tonnát képes
szállítani.
Szénát, szalmát, fa- (forgács) gyapotot, szenet, faanyagot a
tábori vasút — nagy térfogatuk miatt — nem szállíthat. Ezért az
utánszállítást szekereken történő fuvarozással kell kiegészíteni.
3. Szekérlépcsők szállítják a szénát, szalmát, gyapotot, szenet,
ruházati cikkeket és ivóvizet. Minden hadosztálynak három-három
szekérlépesőre van szüksége.
4. Ivóvizet a vízvezeték szolgáltatja, melynek táplálására
Haidenschaft-ból vasúti vonatok hozzák a vizet a Duttoule-i főtartályba. A főtartályba a vizet szivattyúk nyomják fel, mely a
vízvezetéken át Comen-be folyik, Comen-ben és Skrbina-n a vizet
szivattyúk nyomják át a lipai vízvezetékbe, honnan a víz Temnica —
Novelo—Kostanjevica-n át Oppacchiasella-ig folyik és onnan számos
vezetéken szétágazik.
Mivel a vízszolgáltatásban — mint említve volt — sokszor
zavar keletkezik, szükségessé vált, hogy a vizet Sanct Daniel-ből
Nabresina-ból és Opcina-ból szekereken (vízlépcsők) szállítsuk a
csapatokhoz.
Hordókat Sanct Daniel-ben az üzemben levő bognárműhely
gyártja. Merna-n, Rupa-n és Gabrije-gornie-n szivattyús kutak vannak
működésben, melyek jó ivóvizet szolgáltatnak.
5. Fölvételezési állomásol
Sanct Daniéi vasúti állomása (sütődével). Itt fölvételeznek
mindazon intézetek és vonatok, melyek Sanct Daniel-ben, attól
keletre és nyugatra vannak elhelyezve és azon menetalakulatok,
melyek Duttoule kiképzőcsoporthoz tartoznak.

Óvója Draga (hozzá tartozik a Bukovica-n levő sütöde), a
Monte San Michele-től északra fekvő területen levő csapatok, intézetek és vonatok részére;
PrvaHna, a Wippach-völgyében pihenő csapatok és vonatok
részére.
Duttoule — Slcopo tábori vasútállomás (sütődével), most van
berendezés alatt, még nem működik.
Comen, a környéken elhelyezve levő csapatok, intézetek és
vonatok részére; itt van a VII. hadtest ruharaktára is.
Kostanjevica, Monte San Michele-től délre fekvő területen
levő csapatok, intézetek és vonatok részére. Gazdagon van 1 ölszerelve többnapi élelmikészlettel.
Szénát, szalmát, szenet, fát Sanct Daniel-ből szekérlépcsőkkel
hozzák a csapatok.
6. Sütödék (kenyér) vannak; Bukovica-n, az Oveja Draga
fö 1 vételezőállomás körletében, naponta 30.000 adag kenyeret süt
(a szolgálatot a 6. hadosztály tábori sütődéje látja el). A kenyeret
a sütöde Ovcja Draga fölvételezőállomásnak adja át.
Sanct Daniel-en, a vasúti állomáson, naponta 21.000 adagkenyeret süt (a szolgálatot a 17. hadosztály sütődéje végzi).
Duttoule-n, a tábori vasút átrakodóállomásán, naponta 70.000
adag kenyeret süt (a szolgálatot a 106. Landsturm-hadosztály
tábori sütődéje látja el).
Azon csapatok, melyek a Wipp ach-völgyben pihenő helyzetben vannak, a kenyeret a Prvaéina fölvételezőállomáson kapják;
a kenyeret a 61. hadosztály tábori sütődéje süti (a XVI. hadtest
körletében).
7. Vágómarhatelep (hús).
Hússal való ellátást a 7. számú vágómarhatelep eszközli,,
mely Sanct Daniel-től délkeletre levő völgyben van telepítve.
8. Egyéb szükségletek.
Szénát, szalmát, szenet, fát a csapatok Sanct Daniel-ben vételeznek föl. (Széna- és szalmában állandó hiány van.)
Ovéja Draga-n egy fiókfölvételezési hely is van, hova időnként vasúton szállítanak át szénát, szalmát, szenet, fát. (Tűzifa és
faszén kitermelése külön intézkedés szerint van szabályozva.)
Ruhafölvételezés Comen-en történik.
9. A VII. hadtestparancsnokság részletes vázlatokat fog
megküldeni a III-nak, melyekben grafikailag lesz feltüntetve, hogy
a hadosztályoknál az anyagi ellátás a fölvételezési állomások és a
csapatok között miképen bonyolíttatik le.
i) A III./a. védelmi szakaszban kiépített telefonhálózatról
szerkesztett vázlat a III. hadtest telefonelőadójának átadatott.
kJ Barakktáborok.
A Vallone-ban az arcvonal tartalékai részére felépített
barakkokon kívül Devetaki-tól északra és Mikoli-nál 2—2 zászlóalj

részére még két barakk áll a hadtesttartalék elhelyezésére; egy
Segeti-nél és egy Korite-nél (előbbi befogadóképessége 11 zászlóalj,
utóbbié 2 zászlóalj).
A barakktáborban a szolgálatkezelést külön utasítás szabályozza, melynek egy példánya idecsatoltatik. A Korite-i barakk részére — melyben jelenleg a 22. Landwehr-hadosztály két zászlóalja
van elhelyezve — ily utasítás még nem szerkeszttetett meg.
V) Vonatok és intézetek.
A tájékoztatásra szükséges adatokat az idecsatolt vázlat
tartalmazza.
m) SzemélygyUjtőállomús Comen-ben van, a szolgálatot az
ottani hadtápállomás parancsnoksága látja el."
Ezen összefoglaláson kívül megküldöttem a III. hadtestparancsnokságnak Op. 1.102/5. szám alatt parancsnokságom alá
tartozó hadosztályaimnak, hadtesttüzérségemnek, összes vonataimnak
és intézeteimnek hadrendjét és Op. 1.104/13. szám alatt a 20. honved-, a 17. közös, a 106. Landsturm- és a 22. Landwehr-hadosztálynak 1915 december 12-iki részletes helyzetét is egy vázlaton
feltüntetve, mely napon a fölváltás meg fog kezdődni.
December 11.
„El kell hagynom helyemet és Krautwald veszi át parancsnokságomat; azt hiszem ennek nem kis részben a féltékenység
„az oka. De ez nekem mindegy, ha szeretett csapataimat megtarth a t o m és velük ott, hol harcba fognak vettetni, újból én is
„egyesülve maradhatok."
„A jelentések szerint éjjel úgyszólván az egész arcvonalon
„élénk harctevékenység volt. Az olasz tüzérség majdnem egész
„éjjel főképpen a Monte San Michele és Polazzo alszakaszára
„tüzelt. Tegnap este 9 órakor, szintúgy ma hajnali 2 óra 30 perenkor a Monte San Michele lejtőjén előtörést kísérelt meg az
„ellenség, de gyalogsági tűzzel, meg kézigránátokkal visszaveretett.
„Éjjel 11 órakor és hajnali 3 óra között ismételt tűzcsapások
„a Polazzo és Redipuglia alszakaszok ellen, ezek helyenként meglehetősen hevesek voltak. Az én tüzérségem mindannyiszor a
„szemben levő olasz állásokat és mögöttes terepüket vette tűz alá,
„mire az ellenséges tűz alábbhagyott."
A 20. honvédhadosztálynál a 17. honvédezredet a 17. népfölkelő-ezred, a 22. Landwehr-hadosztálynál a 157. Landsturmzászlóaljat a 152. Landsturm-zászlóalj fölváltotta. (Op. 1.103/1. sz.)
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„Pálffy László gróf századossal a Yallone-ba lovagolok. Lassú
„nehéz lövegtüz van a műútra Devetaki és Gabrije-gornie között,
„a honvéd-barakkok vidékére. Az 1. honvédgyalogezredhez megyünk.
„Az erősen megtizedelt ezred lelkes hangulatban, nagy melegséggel
„fogad engem. Vitézeimmel elbeszélgetek s azután az ezredparancsnokhoz, Reviczky alezredeshez megyek. 0 azt jelenti, hogy az állás
„a Monte San Michele és az Isonzo között még igen gyatra és
„részben teljesen össze van lőve, be van temetve. Mindenütt friss
„és régi hullák tömegestől hevernek, csak közöttük lehet feküdni
„és azokat födözékül fölhasználni, rájuk a puskát föltámasztani,
„rájuk lépni, de eltemetni teljesen lehetetlen; mert minden legkisebb látható mozgást az ellenség azonnal tűzzel ver le; ha
„valaki a fejét fölemeli, úgy már benne is van a golyó! Minden
„mozdulat a biztos halál. Pihenni is csak a hullák között lehet..
„Délelőtt az ellenséges könnyű tüzérség csak gyéren tüzel
„állásaimra és a hátsó terepre. Délben élénkebb lesz a tüzérségi
„tüz a San Martino alszakasz jobbszárnyán és Doberdo körül, mely
„délután 1 órakor pergőtüzzé fokozódik."
„Déli 12 és délután 1 óra között az ellenség szóles arcvonalban megtámadta a 106. Landsturm-hadosztály állásait a
„ O 164-től kétoldalt Castello-nuovo-tól keletre.1 A támadás az
„olaszok nagy veszteségei mellett visszaveretett. A 21. és 22. olasz
„ezrednek két zászlóalja részt vett a támadásban és egészen akadályainkig jutottak, de megsemmisítő gyalogsági, géppuska- és
„lövegtüzünkben kellett visszafutniok s alig páran érték el újra
„födözékeiket. (Op. 1.103/20. sz.)"
„Különben mindenütt csatározás. Az olasz tüzérség egész
„nap lassan tüzelt az egész arcvonalra s a mögöttes terepre. San
„Martino-ra és Doberdo-ra délután 1 órakor pergőtüz. Erre a mi
„tüzérségünk Redipuglia-ra tüzelt."
„Délután mindkétoldali fokozott tüzérségi tevékenység úgyszólván az egész arcvonalon. Az ellenséges lövegek időközönként
„különös hevességgel tüzeltek San Martino szakasz jobbszárnyára,
„az állásokra a -Ó- 164 két oldalán Castello-nuovo tol keletre és
„ Redipuglia alszakaszára, továbbá Doberdo mögötti körletre. A Monte
„dei sei Busi előtt az olasz a sűrű köd leple alatt — úgymint a
„mult napokban — árkászmunkálatait nagy szorgalommal folytatja;
1

Lásd a 27. számú mellékletként csatolt vázlatot.

„amint látni lehet, azonnal tűzzel zavartatnak. Különben csak
„csatározás. A A 118 tetőn az ellenséges gyalogság a ködben
„állásunk előtt 150 lépés távolságban V2 méteres födözéket épített,
„melyet akadállyal is ellátott. Szürkületkor a köd eloszlott, mire
„az ellenség erődítési munkájának folytatását aknavetőtüzzel meg„ akadályoztuk."
A 22. Landwehr-hadosztály csapatai fölváltásuk után következőképen állanak. A jobbszárnyon a 152. Landsturm-zászlóalj,
a középen a 26. és 3 Landwehr-ezredek egy-egy zászlóalja, a
balszárnyon a 30. Landsturm-zászlóalj van állásban; hadosztálytartalékot a Doberdo-n a 26./I. Landwehr-zászlóalj, a Mikoli
barakkban a 3./III. Landwehr-zászlóalj ós a 42. s 157. Landsturmzászlóalj képez.
A 27. ezred fele (IV. és V. zászlóalj) Gradiscutta-ia a másik
fele (I. és II. zászlóalj) Ovcja Draga-ra menetelt.
A hadseregparancsnokság Op. 2 097. számú parancsára a
6. hadosztály a 8. vadászzászlóaljat a karintiai seregcsoportnak
át fogja adni, helyette a hadosztály a XVI. hadtestnél kikülönített
2. III. bosnyák-zászlóaljat visszakapja, lígyhogy a 2. bosnyák-ezred
ismét együtt lesz. (Op. 1.103/39. sz.)
„A csapatok erkölcsi állapota jó, fizikailag a rossz időtől
„erősen szenvednek."
„Stadler ezredes-dandárnok hivatalosan jelenti, hogy ő látta,
„amint a 28-as prágai menetzászlóaljnak részei az ellenséghez
„szöktek át ós más részei pedig anélkül, hogy legkevésbbé is
„védekeztek volna, egyszerűen megadták magukat... Ma Janecka
„ezredes elszomorítóan csúnya dolgokat jelent a csehekről és szavait
„haragosan így fejezi be: ,Es ist ein Verbrechen, daß diese Nation
„überhaupt existiert!'..."
December 12.
„Az ellenség éjjel több heves tüzesapást csinált és az arc„ vonal mögötti terepet lőtte; különben csak csatározás. Ma éjjel
„kezdődik hadtestem fölváltása a III. hadtest által. Engem egyelőre
,.ad acta tesznek. De sebaj, nagyon gyakran örülnek később a megsárgult régi aktákat újra megtalálhatni."
A fölváltás következő sorrendben kezdődik:
a 20. honvédhadosztálynál:
A 4. bonvédezredet a 2. bosnyák-ezred és a 17. ezred egyegy zászlóalja, a 17./I. népfölkelő-zászlóaljat a 7. vadászzászlóalj
a 17. honvédezredet a 9. vadászzászlóalj váltja föl.

A 17. hadosztálynál a 39. ezred két zászlóalja (I. és IV.)
Selo faluba, a 96. ezred Segeti barakkba menetel. (Op. 1.103/23. sz.)
A hadseregparancsnokság Op. 2.097/1. szám alatt arról értesít,
hogy a XV. hadtest december 15-én Rohr lovassági tábornok
seregcsoportjának kötelékébe lép, ebből kifolyólag, a XVI. hadtest az I. védelmi szakaszt, a volt III. a. (Monte San Michele—San
Martino) a II. védelmi szakaszt, a volt III. b. (Vermegliano—Monfalcone) a III. védelmi szakaszt fogja ezentúl képezni. (Op.
1.104/5. sz.)
Rohr lovassági tábornok karintiai seregcsoportját, a 10. hadseregnek keresztelte el a hadseregfőparancsnokság.
„Meglátogatom sebesültjeimet Comen-ben. Ott van egy Ilisz
„Albert nevű szakaszvezető a 37./II. zászlóaljtól; fején súlyos horzs„ lövés, melyből az agyvelő burjánzik ki s ennélfogva agylágyulás
„mutatkozik. Már sokszor meglátogattam szegény fiút. Ma első
„alkalom, hogy pár szót beszél és sírva felém nyújtja karjait, meg
„akar ölelni: ,Jól ismerlek! Te vagy apám, Ferenc Jóska!'...
„Szegény el van veszve, pár hét alatt meg fog halni."
„Ott, hol tegnap támadott az ellenség, egészségügyi járőreim
„ma több mint 200 olasz hullát hoztak be."
„Egész nap ellenséges lövegtűz és csatározás. Délután különös
„hevességgel lőtte az ellenség San Martino, Redipuglia alszakaszait,
„a mögöttes terepet és Doberdo környékét. Az ellenséges árokt ő k e t elpusztítottuk s helyőrségük elmenekült."
Az ellenség arcvonala mögött élénk közlekedést állapítottunk
meg, különösen a Versa és Cassegliano hídjain. (Op. 1.104/11. sz.)
„Scirocco és sűrű eső."
„A III. hadtest akadálytalanul váltja iöl csapataimat, melyek
„az oly nagyon megérdemlett pihenőre menetelnek. Mennyi
„időre ? . . . Remélem, hogy lesz idejük alaposau pihenni és
„üdülni."
December 13.
„Az éj folyamán az egész arcvonalon állandóan mérsékelt
„csatározás és egyes löveglövések. A Redipuglia alszakaszának
„balszárnyán előrement járőreinknek sikerült egynéhány kőzetünkbe tolt árokfőt széjjelhányni. Különben nyugalom. A fölváltás
„zavartalanul folyik."
„Előremegyek, hogy a fölváltó csapatok parancsnokait tájékoztassam és magam ellenőrizzem. A fölváltás éppen jókor tör-

„te'nik, mert a 4. Isonzo-csata tényleg be van fejezve és az én
„csapataim müve tökéletesnek tekinthető, minthogy a Doberdo„fennsíkot úgy adom át, ahogy 5 hónappal ezelőtt átvettem és az
„ellenség négy súlyos vereséget szenvedett."
„Le Beau altábornagy arra kért, hogy folyamodjak a kárp á t i nagy csaták és a Doberdo négy csatájáért a Mária Terézia
„rendért. Azt feleltem neki, hogy én kitüntetést másoknak szokt a m kérni. Ha nem kapok erre parancsot, úgy én nem fogom
„kérni."
„Biglian rábeszélem Lukachichet, hogy ne menjen el. Megh a t v a megköszöni bizalmamat és megígéri, hogy marad. Aztán
„együtt meglátogatjuk hadosztályának egészégügyi intézetét, ahol
„dr. Magyari törzsorvos igazán kiváló dolgokat létesített. Az igen
„jól berendezett fürdőtelepet is megnézem."
„A Biglia-ról Ranziano-ra vezető úton óriási csapatvonatfor„galom van, minden rend és fegyelem nélkül. Itt megint egyszer
„ököllel kell majd belevágnom, mielőtt az olasz tüzérség meg„csépeli e gomolygó tolongást. Természetesen idegen vonatok."
„Az arcvonalon mérsékelt ellenséges lövegtüz van. Az én
„tüzérségein elpusztítja a ködben épített ellenséges födözékeket
„San Martino-nál. Ezt a helységet a nehéz olasz tüzérség élénken
„lőtte, szintúgy Polazzo és Redipuglia alszakaszait és Doberdo-t.
„Az ellenséges csoportosulásokat tüzérségem széjjelszórta. Hadtest„tüzérségem a XVI. hadtestnél támogatólag működött közre."
„Az ellenség szorgalmasan dolgozik födözékeinek megerősítésén."
„Makedoniat a bolgárok és a németek alaposan kitisztították
„ Csak Saloniki! . . . Az Isten szerelméért Saloniki-t elfoglalni és
„nem meghagyni hadműveleti alapul az ellenségnek, ez később
„miránk nézve végzetessé lehetne . . . "
December 14
„A föl váltás rendben, veszteség nélkül folyik; az ellenség
„nem vett észre semmit."
A 6. hadosztálynak, mely a 20. honvédhadosztályt fölváltja,
„csoportosítása a következő:
Az állásban a 2./I. bosnyák-, 17./I., 29. II. népfölkelő-, 7.
és 9. vadászzászlóalj; dandártartalék a 27. ezred két zászlóalja;
hadosztálytartalék a 2./IV. bosnyák-, 29./I. népíölkelőzászlóalj és

a 17. ezred felzászlóalja; Wippach völgyében a 17. ezred félzászlóalja és a 27. ezred két zászlóalja.
Az 1. honvédezred és a 17. népiolkelőezred szállásaiba
menetelt.
A 17. hadosztályt a 28. hadosztály váltja föl, ennek 50.
dandára (47. és 87. ezred) tegnap este Lokvica-ra és a Segeti-i
táborba érkezett. Ma a 87. ezred 2 és V* zászlóalja már állásban
van : dandártartalék a 87. ezred Vs zászlóalja.
A fölváltott 43. ezredem Arcon-i és Mohorini-ba menetelt.
A 106. Landsturm- és a 22. Landwehr-hadosztálynál változás
nincsen.
Az olasz ágyúk lassú dörgését hallom.
Az ellenséges nehéz tüzérség délelőtt -Ö- 164, <) 111 táját
és Doberdo-t lőtte.
Tüzérségem a San Martino kőbányánál gyülekezett ellenséget
tüzével szétszórta és a Redipuglia alszakasz előtt létesített ellenséges árkászmunkálatokat lerombolta. (Op. 1.106/12. sz.)
A heves bóra a ködöt elsöpörte, mire az egész arcvonalon
megélénkül a csatározás.
Az olaszok a 20. honvédhadosztály állása előtt drótakadályokat és spanyollovasokat építettek a ködben.
Délután a 17. hadosztálynál -O- 197-től keletre fekvő állásunk
ellenséges aknatüz alatt áll.
A 106. Landsturm-hadosztály tüzérsége meggátolta, hogy az
olaszok a Castello-nuovo-tól keletre előretolt erődítéseiket befejezzék.
A 22. Landwehr-hadosztály jobbszárnya délután időközönként,
Doberdo szakadatlanul ellenséges tüzérségi tüz alatt áll.
Hadtesttüzérségem délután a Sagrado—Sdraussina-i úton menetelő ellenséges oszlopra, majd Cassegliano-nál gyülekezett autó- és
koesitelepre lőtt látható eredménnyel.
Az ellenségnél élénk mozgolódás van arcvonala mögött, Villa
Vicentina-nál sűrű vasútforgalom.
Este hadtestem fölváltását a III. hadtest folytatja.
A 20. honvédhadosztálynál a 29./II. népfölkelőzászlóalj
helyébe jön a 17./II. zászlóalj, mire a fölváltott 29. népfölkelőezred szállásába menetel.
A 27. ezred két zászlóalja Gradiscutta-ra, egy zászlóalja
Bukovica—Biglia terébe jön.
A 17. hadosztálynál az éj folyamán a 61. és 46. ezred,,
valamint a 24. vadászzászlóalj lesz fölváltva.
Holnap átadom a parancsnokságot Krautwaldnak.
„Szerbia el van intézve. Csak ne maradjunk a tökéletlen
„dolognál, ne elégedjünk meg a csalóka félelintézéssel. Szegény
„Szerbországot talpra kell majd újra állítanunk; de most a fődolog az, hogy minden eszközzel megakadályozzuk azt, hogy az

„entente a Balkánon egy hadműveleti bázist tartson meg ma„gának; mert a balkáni arcvonalat, majd ha a kimerültség fog
„közeledni, mint erős arcvonalat, fönntartanunk lehetetlen lesz és
„így katasztrófába sodorhat minket. A Balkánnal most kell végeznünk, vagy soha."
„Az ellenség a doberdói fennsíkon drótakadályokat épít,,
„tehát úgylátszik, egyelőre védelemre gondol és nem fog támadni."
„En mindent bepakkoltam és a legalaposabban előkészítettem
„az átadást. Azt akarom, hogy Krautwald mindenről a legjobban
„tájékoztassák és a küzdelmet — ha majd újra kezdődik — úgy
„vegye föl, mintha a négy Isonzo-csatát már itt küzdötte volna végig."
„Én pedig örülök annak, hogy csapataim végre kipihenhetik
„magukat."
„Veszteségem 10 nap alatt 441 halott, 1.330 sebesült, 151
„eltűnt — 470 beteg."
Comeii, 1915 december 15.
„Átadtam Kostanjevica-n mindent Krautwaldnak és sok szerencsét kívántam neki a nehéz föladathoz. Kis világos szobács„ kamat, melyben annyi rettenetes órát éltem át, elhagytam. Csodálatosan nehezemre esett, mintha a véráztatta Karszt-ot
„kimondhatatlanul szeretném, egész szívemmel ragaszkodnék hozzá
„és becses, drága volna nékem."
„De hát így is van, sok-sok hős bajtársamnak kiontott vére,
„melyet a sziklák magukba szívtak, teszi nekem e nagy temetőt
„szentté, akárcsak családi sírboltom volna, melyet kimondhatatlanul •
„szeretek."
A VII. hadtestparancsnokság délelőtt 11 órakor Comen-be
érkezett és mai naptól kezdve, mint a „hadseregtartalék parancsnoksága" szerepel.
„Itt Comen-ben minden olyan más! Csendes, mondhatnám békés."
„Feleségem három napra Triest-be érkezett s vele egyik napon
„zuhogó esőben Selo-ra mentem automobilon, hogy szeretetadományait
„kioszthassa debreceni 39-eseim között, onnét Gojace-ra mentünk a
„24-es vadászokhoz ugyanazon célból és étkezésüket megkóstoltuk.
„Dornberg-ben Wurm táborszernagyot látogattuk meg, Ranziano-n
„és Zigoni-n a szegedi 46-osokat."
„A következő napokon sebesültjeimet látogattuk sorra és-

„pihenő honvédezredeimet. Azután megint elutazott feleségem s
„elrebbent a boldog pár óra is, mely oly ritka énnékem e nagy
„világégésben.''
Mai naptól kezdve a XV. hadtest már a Rohr lovassági tábornok parancsnoksága alatt álló 10. hadsereghez tartozik.
Az 5. hadsereg ebből kifolyólag átcsoportosult.
Az I. védelmi szakaszt Auzza-tól a Wippach torkolatáig, a
XVI. hadtest képezi a IP., 58. hadosztállyal, a 9. és 60. gyalogdandárral (31- zászlóalj, 28 könnyüöblű és 17 nehézöblű üteg).
A II. védelmi szakasz a Wippach torkolatától Monte dei sei
Busi A 118-ig terjed, melyben a III. hadtest a 6., 28. közös, a
106. Landsturm-, 22. Landwehr-hadosztállyal és a 187. gyalogdandár négy zászlóaljával áll (41 zászlóalj, 40 könnyüöblű és 14
nehézöblű üteg).
A III. védelmi szakaszt Monte dei sei Busi A 118-tól
Duino-ig a 61. hadosztály parancsnoksága alatt, a 9. hadosztály és
a 19. nópfölkelö-hegyidandár képezi (15 zászlóalj, 29 könnyüöblű
és 8V2 nehézöblű üteg).
A IV. tengerparti szakasz a Sistiana-öböltől Punta Cervera-ig
terjed; melynek parancsnoka báró Koudelka ellentengernagy.
A tengerpartot e szakaszban a 187. gyalogdandár két zászlóalja
és IV2 könnyüöblű üteg figyeli meg.
Az V. tengerparti szakasz a dalmát határig nyúlik (Istvanovic
tábornok, egy zászlóalj és egy könnyüöblű üteg).
A tengerparti megfigyelő szolgálatot számos önkéntes lövészés tengerpartvédelmi alakulat egészíti ki.
Hadseregtartalékok:
a) VII. hadtest a 17. hadosztállyal (Ranziano- - Selo) és a
20. honvédhadosztállyal (Comen körüli falvakban), összesen 25
zászlóalj ;
b) 16. honvéd-hegyidandár (Schönpass vidékén), 5 zászlóalj;
c) 14. hegyidandár (Heiligen Kreuz-nál), 5 zászlóalj és 2
könnyüöblű löveg.
Az 5. hadsereg kereken 100.000 fő ütközetállománnyal bír,
melybe a XVII-ik menetalakulatok még besorolva nem lettek.
A 20. honvédhadosztály soronkívül 12 menetszázadot kapott,
melyeket az ezredekbe azonnal beosztottak. (Op. 1.112/19. sz.)
A XVII I-ik menetalakulatok csak 1916 január havában
érkeznek a hadseregkörletbe.
A hadseregfőparancsnokság december 20-án elrendelte, hogy
a 9. gyalogdandárt és a 14. hegyidandárt az 5. hadseregparancsnok
szállítsa el a délkeleti (Balkán) hadszíntérre.
Mivel a 9. gyalogdandár a XVI. hadtest tartaléka volt,

Boroevic Op. 2.178/4. számú rendeletével a dandár pótlására Wurm
táborszernagynak a 16. honvéd-hegyidandárt bocsátotta rendelkezésre.
Az olaszoknál az Isonzo-arcvonalon nagyobb változás nem
állapíttatott meg; szorgalmasan dolgoztak állásuk megerődítésén,
mely előtt összefüggő akadályövet létesítettek.
„December 20-án az alábbi parancsot veszem Boroevictől:"
„,Op. 2.167. szám 1915 december 20. A császári Fenséged
„parancsnoksága alatt állott csapatoknak bölcs vezetése az Isonzo„harcok kezdete óta, melyek a 4. Isonzo-csata befejezésével az
„Olaszország elleni háborúnak egy szakaszát képezik és a minden
„oldalról elismert nagy következetesség ezen harcokban arra indít a n a k engem, hogy császári Fenségedet a szolgálati szabályzat
„függelékének 3. pontja értelmében fölszólítsam, hogy a Mária
„Terézia rendért folyamodjék.
Boroevic s. k., gyalogsági tábornok' . . . "
„Le Beau hozza e parancsot s midőn átadja, azt mondja:
„ ,Most már parancs, hogy folyamodjon fenséged'."
„Azután elmondja, hogy ezután Krautwald és én, folyton
„egymást fogjuk fölváltani. Boroevic nevében Le Beau ajánlja, hogy
„az ünnepnapokra néhány napi szabadságra menjek haza, mert
„rám nagy szüksége van majd a jövő nagy csatában, de kell, hogy
„legalább kissé pihenjek, mert nincs ember, aki azt, amit én teszek,
„pihenés nélkül kibírhassa. Pár napra örömest megyek."
„December 21-én arról értesülök, hogy a 17. közös gyalogezrednek 1 egy része egy rutén zászlós vezetése alatt az olaszok „hoz átszökött."
„Most, hogy pihenőben vannak csapataim, minden nap több
„órát töltök náluk és sebesültjeimnél, számos orvosi műtétnél vagyok
„jelen."
A 16. honvéd-hegyidandár ma (december 21-én) kivált parancsnokságom alól. A m. kir. 17. népfölkelőezred Schönpass-ra menetelt,
a m. kir. 29. népfölkelöezred december 23-án indul Dornberg-en
át Osek-re. (Op. 1.113/8., 18. sz.)
„Karácsonyra hazautazom, hogy szeretett jó anyácskámat és
„enyéimet meglátogassam."
Minthogy a háborúban megviselt lélek hangulatára jellemző
az, amit karácsonykor írtam naplómba, ezt egészében és szószerint
akarom itt leírni.
1

A C. hadosztály kötelékébe tartozik.

József főherceg: A világháború. II.

Kis-Tapolcsány, 1915 december 24.
„Karácsony a szeretett szép családi fészekben, az envéimnél!
„Csendes, boldog s mégsem örömteli, mint hajdan a háború előtt,
„mert mindaz a sok borzalom oly nagyon ránehezedett lelkemre.
„A ragyogó fán a gyertyák egymásután elalszanak és oly nagyon
„sivár lesz lelkem, rettenetes kép fekszik rá s oly kimondhatatlanul
„kínoz engem, hogy a mi gyertyáink is egymásután kialszanak s
„mi egy szörnyen rettenetes jövőnek megyünk elébe. Vérben úszva,
„lángbaborulva látom szeretett magyar hazámat széjjelesni, árulók
„által az örvénybe taszítva,az ellenségtől széjjeltépve, összetaposva...
„Én jó Istenem szabadíts meg a gondolatok e legborzasztóbbikától,
„mely őrültté tudna engem tenni . . . Nem, nem és ezerszer nem!
„Ennek nem szabad, nem lehet megtörténnie, hiszen van igazság
„odafönt! . . . S mégis a szörnyűséges gondolat mindig újra jön,
„míg a hideg verejték homlokomra kiül oly jegesen, mint e gondolat szívemet fagyasztja! . . . ,Mi bajod? Beteg vagy?' — kérdi
„feleségem. — ,Nem Szívem! Jer, maradj velem és beszélgessünk
„pár órácskát elutazásom előtt...' Az éjféli misén megint csak e
„rémlátomás borul lelkemre s én egészen kishitüvé leszek. De nem!
„Nem akarok a képzelet lidérceivel törődni. El a képzelődésekkel,
„melyek most, hogy kissé pihenni szeretnék, úrrá lesznek rajtam —
„mert időm van másra is gondolni, mint a háborúra. Meggyónok,
„megáldozok oly jóleső bensőséges áhítattal és eltűntek a rémláto„mások, melyek leírhatatlanul mély benyomást tettek rám. Oly
„békésen, csendesen és szentül telíti el lelkemet Istenem jelenléte
„és elkísér a messze-messze útra, vissza a Doberdo-fennsíkra...
„Egy kedves szép álom volt feleséggel és gyermekekkel csendes
„magányban otthon lenni. Egy kedves, szép — sajna, oly rövidke
„álom a hollófekete éjben."
1915 december 24-én a kölcsönös harctéri helyzetet a 46. számú
melléklet tünteti föl.
Comen, december 28.
„Tegnap visszaérkeztem. Alcsuth-on jó anyámat nem találtam
„jól, hiszen már éppenséggel nem tud menni. Nagyon fájdalmasan
„érintett ez. Láttam a fonnyadó rózsát, mely lassacskán elkezdi
„hullatni szirmait. Oly boldogok voltunk, röpke pár pillanatra egymást
„ viszontláthatni."

„Itt nyugalom Tan. Nem hallani egy lövést sem. Úgy látszik,
„hogy egy időre eleget kaptak az olaszok. Vagy tán más arcvonalra
„visznek el csapatokat?"
Ma a Sanct Peter-ben és Divazza-ban levő kiképzőcsoportok
fölötti parancsnokságot rám ruházták. A szükséges utasításokat Op.
1.120/16. szám alatt megtettem és intézkedtem a beérkező XVIII-ik
menetalakulatoknak a kiképzőcsoportokba való beosztására nézve.
A 20. honvédhadosztály, a 17., 9. hadosztály és a 19. népfölkelő-hegvidandár XVII. menetalakulatai Divazza környékén vannak
csoportosítva.
Az említett seregtestek XVIII-ik menetalakulatai most érkeznek
Sanct Peter vidékére. A XVII-iket január havában soroljuk be a
csapatokba, míg a XVIII-ik február közepéig a kiképzőcsoportban
tovább iskoláztatik.
így hatáskörletem Ranziano-tól Sanct Peter-ig, 50 km-nyi
körletre terjed ki, úgy hogy állandóan automobilon vagyok, folytonos
szemlék közepette.
Az entente expedíciós hadjárata a Dardanellák ellen kudarccal
végződött.
Az angol-francia expediciós hadsereg hadmüveletét a törökök
ellen hirtelen beszüntette és hajóra szállott. Január hó 8-ig az
entente hadseregét Saloniki-be átszállította és ott a semleges Görögország területén rij hadműveleti bázist teremtett.
Érdekes, hogy az entente Görögország semlegességét nem
vette figyelembe, holott Németországnak Belgium semlegességének
megsértését „casus belli"-nek tekintette.
A Gallipoli-félszigeten történtekről Suhay ezredes „A szárazföldi hadseregek és a tengeri haderők összműködése a világháborúban"
című tanulmánya a következőket is tartalmazza:
„Anglia azért, hogy Oroszországgal közvetlen és rövid összeköttetést létesítsen, 1915 tavaszán a Dardanellák erőszakos megnyitását határozta el.
Február vége felé hirtelen erős francia-angol flotta jelent meg
a Dardanellák bejárata előtt és hatalmas tűz alá vette a bejáratot
záró erődöket.
A nehéz hajótüzérségnek sikerült is az első erődvonalat leküzdeni és így a flottának lehetővé vált, hogy a Dardanellákba
benyomuljon, ott azonban hamarosan megakadt, mert a török partvédelmi ütegek a hajókat kiűzték a tengerszorosból.
Anglia hadvezetősége a hajótámadás kudarcából arra a meggyőződésre jutott, hogy a Dardanellák erőszakos megnyitása csak
az esetben lehetséges, ha a flottaakciót szárazföldi haderők is
támogatják és ezért az entente haditanácsától egy expediciós hadsereg
kiküldését kérte. A franciák hadvezetősége a feladat végrehajtására
a flottát egyedül is elegendőnek tartotta és ezért március hó 18-án

a támadást megismételték. A flotta ismét befutott a Dardanellákba,
miután ott azonban néhány csatahajóját elvesztette, a többi pedig
többé-kevésbbé megsérült, a tengerszoros megnyitása nem sikerült és
a flotta újból kénytelen volt visszavonulni.
Az entente ezzel a kudarccal azonban még nem adta fel a
tengerszoros megnyitására irányuló tervét. Most az entente hadvezetősége a flotta újabb akciójának egy !)0.000 főitől álló expedíciós
hadsereggel való támogatását határozta el.
Az új terv, amelyet a francia és angol hadvezetőség közösen
dolgozott ki, lényegében abból állott, hogy Konstantinápolyt szárazföldi haderőkkel elfoglaltatja és ezáltal a Dardanellakat a flotta
számára is megnyitja. Az entente a sikert egy, az ázsiai partok és
Gallipoli-félsziget ellen intézett egyidejű támadástól várta.
A törökök még idejében neszét vették annak, hogy az entente
Konstantinápolynak szárazföldön át való megtámadására készül és
a német Limán v. Sanders pasa vezetése alatt, fővárosuk védelmére
felkészültek. Limán v. Sandersnek e célra öt hadosztály állott
rendelkezésére, amelyeket két csoportban akként helyezett el, hogy
három hadosztály a Dardanellák európai, két hadosztály pedig az
ázsiai tengerpartot védte.
Április 25-ével az egyesült ellenséges flották tényleg a Dardanellák előtt megjelentek és partra tették az Egyiptomban összeállított expediciós angol-francia hadsereget. Az expedíciós hadsereg
a flották védelme alatt Gallipoli-félszigetén és a Dardanellák ázsiai
oldalán szállott partra. Amíg azonban az angolok a félsziget déli
részén befészkelhették magukat, addig a török védelem a KoumKaleh-nál partra szálló franciákat azonnal hajóikra visszadobta.
A török védelem felismerte a partraszállás komoly jellegét és az
expediciós hadsereg előnyomulását ellentámadással már 1*5 km-nyire
a parttól, megállította. Az angol sereg ebben a harcban több mint
2.000 főnyi veszteséget szenvedett és a helyzet majdnem olyan
kr'tikus volt, mint az ázsiai partokon próbálkozó franciáknál, akik,
mint tudjuk, hamarosan visszatértek hajóikra.
Április hó végéig azután az egész expediciós hadseregnek
sikerült partraszállni. Az angol-francia akarat azonban a német
vezette török védelmen megtört. Az expediciós hadsereg a tengerparttól 1"5 km-re fekvő hídfőállásából csak 3—4 km-re jutott előre.
Ezt azonban 40° o-os veszteséggel fizette meg.
Az expedíció vezetősége félismerte, hogy a vállalkozás sikeres
befejezéséhez megerősítésekre volna szüksége és ilyeneket igényelt.
Úgy Anglia, mint Franciaország már május hó elején küldött
is még egy-egy hadosztályt erre a hadszíntérre, de az erősítések
ellenére sem sikerült az expediciós hadseregnek tért nyerni. A török
védelem szívósságán minden erőlködés hajótörést szenvedett.
A vezénylő Hamilton angol tábornok ismét kapott egy had-

osztályt és június hó 4-én általános támadást intézett a török védőrség
ellen. De ez a támadás is óriási veszteségek mellett összeomlott.
A június 4-iki támadás siralmas összeomlása óriási megrökönyödést okozott entente-körökben.
Kitchener lord, angol hadügyminiszter a hadműveletek erőteljes
folytatására öt hadosztályt, körülbelül 70.000 főnyi létszámmal
bocsátott az expedíciós hadsereg rendelkezésére. Amíg a félsziget
déli részén megmaradt haderő állandó támadásokkal a török
védőrséget lekötötte, addig a flotta a beérkezett új seregtesteket a
félsziget nyugati partvidékén, Anaforta magasságában tette partra,
hogy a török védelmet most már két tüz közé foghassa.
A várt siker azonban itt is elmaradt. Az entente új akcióját
45.000 főnyi veszteséggel fizette meg, friss csapatai sem tudtak
eredményt elérni.
Oroszország seregei a gorlicei áttörésből fakadó hadműveletek
behatása alatt 1915. év nyarán megverten hátráltak az ország belsejébe. A nyugati ronton a tehermentesítő angol-francia támadások rendkívül veszteségek mellett összeomlottak. Olaszország
pedig, amelynek beavatkozásához az entente részéről olyan vérmes
remények fűződtek, 1915 őszén tehetetlenül megakadt az osztrákmagyar Isonzo-védelmen.
De még mielőtt az entente dermedtségéből felocsúdhatott
volna, amelyet ezen a viszonyok kiváltottak, Mackensen és Kövess
hadseregei átkeltek a Dunán, elfoglalták október 9-én Belgrádot és
néhány nappal később Bulgária seregei is betörtek Szerbiába.
Az entente ezzel ismét új helyzet előtt állott. Prestige-je a
Balkánon leáldozóban volt. Bulgária a központi hatalmakhoz csatlakozott, seregeik együttesen szorongatták a menekülő szerb haderőt. Románia az orosz és szerb vereség befolyása alatt, egyszerre
ismét előzékennyé vált cserbenhagyott szövetségesei irányában.
Szerbia segítségért kiabált, a Gallipoli-n működő entente-sereg
pedig könnyen két tüz közé juthatott, ha Bulgária a most már
vele is szövetséges Törökországnak segítségére siet.
Az entente útat keresett, hogy ki jusson a csávából. De amíg
haditanácsa nem tudott egységes határozatra jutni, addig a központi hatalmak seregei sikerről sikerre haladva, elfoglalták Szerbiát.
A Gallipoli küzdőtéren alig néhány km-re a parttól két hídfőállásban volt összezsúfolva a 145.000 főből, 15.000 lóból, 400
löveg és rengeteg hadianyagból álló entente-hadsereg. "A flotta
Lemnos-sziget biztosított kikötőjében, Modrus-ban horgonyozott
körülbelül 200 kisebb-nagyobb hajóval. További megerősítések
nélkül Gallipoli elfoglalása reménytelennek látszott. A mellett félős
volt, hogy még siker esetén is a Gallipoli-t birtokba vevő hadseregnek hirtelen és váratlanul a bolgár hadseregben, új ellenfele
támadhat. Mindezeknek megfontolása után Kitchener lord, angol
hadügyminiszter arra a meggyőződésre jutott, hogy a Dardanellák

elleni akciót be kell fejezni és hogy célszerűbb lesz a Gallipoli-n
működödő seregtesteket Saloniki-be átvinni, ahonnan az entente
talán jobb és erőteljesebb befolyást gyakorolhat a Balkán-eseményekre. Kitchener jelentése alapján 1915 december hó 8-án az
entente-haditanácsa ilyen értelemben határozott és azonnal hozzáfogott Gallipoli kiürítéséhez. December hó 21-ón a török védelem
arra ébredt, hogy az ellenség elhagyta Gallipoli nyugati frontját.
Az entente-flotta veszteség nélkül szállította át az ottani csapatait
Saloniki-be."
Comen, 1915 december 29.
„Jó dolguk van azon csapatoknak, melyek engem fölváltottak,
hiszen alig van harctevékenység."
„Oroszországban megint élénkül a harc és azt képzelem, hogy
„majd egyszerre vasútra fognak engem csapataimmal rakni és
„megint keletre fognak vinni. Vagy megint engem vetnek harcba
„és Krautwaldot viszik keletre? . . ."
„Délután zuhogó esőben Ivanigrad-ra lovagoltam csapataimhoz."
December 30.
„Azt hiszem, hogy most az oroszok fognak egy erélyes átt ö r é s i kísérletet tenni, hogy csapataikat lelkesedésre lobbantsák.
„Hozzám erősbítések jönnek. Azt jelenti ez, hogy nemsokára újra
„harcba vetnek? . . . Vonataim lovakkal újra mozgékonyakká tét e t t e k . Hová visz a sors? . . . Azt a jó Isten tudja."
„Úgyszólván egészen egyedül vagyok itt, mert legtöbb törzst e l i uramnak egy néhány napi szabadságot adtam."
Szilveszter estéjén.
„Elmondhatatlan sok emlék és érzelem telíti el ma lelkemet,
„ma az év utolsó napján, amelyen minden ember az övéivel a
„legszorosabban szokott egyesülve lenni, hogy együttesen hálát
„adjon az Istennek mindazért, amit az elmúlt év hozott és kegyelmét a közelgő újesztendőre kikérje."
„Oly igen messze hazulról, szeretetteimtől és mégis a küzdel„mekből kikapcsolva, nagyon-nagyon érzem, hogy mennyire minden
„érzelemmel, egész lényemmel csüggök családomon és most nél„külök itt borongó szomorúságban töltöm ezen estét."
„Egy dicsőséges és mégis oly borzasztó esztendő mult újra el.
„Mind a sok veszedelem, szorongattatások és kínok. Aldassék az

„Isten, hogy elmúlt. Az Isten áldása legyen szeretett megszámlálhatatlan elesett hősömön. Ok a haza mártírjai, szentek mint azok,
„akik hitükért hajdan föláldozták életüket. Az Isten örök igazságosságában oltalmába vette őket. Imádkozzunk a jövő évek
„miatt. Örök igazságban adja meg nekünk az oly keményen kiérdemelt békét és oltalmazza meg az emberiséget a további
„mészárlásoktól, a vérözöntől . . . Milyen különbség ? . . . Az idei
„várakozásteli tökéletes nyugalom; és a mult évi szilveszteresti
„súlyos küzdelmek, a szörnyű emlékű Dukla-hágón át szoríttatva
„visszavonulóban. Mily sötét és nyomasztó emlékek, midőn az
„oroszok óriási túlereje bennünket mindjobban beszorított Magyarországba !"
„Az Isten vezéreljen és oltalmazzon meg mindnyájunkat
„1916-ban."
Comen, 1916 január 1.
„Sűrű köd. — Szép nagymise. A templom zsúfolva az én
„ittlevő honvédjeimmel, akik lélekemelő áhítattal imádkoznak.
„En is bensőségesen imádkozom velük. Es mégis ugyanazon rossz
„sejtelem fog el, mint karácsony estéjén Kis-Tapolcsányban és
„lelkem kiáltva küzd ellene. Az Isten irgalmazzon nekünk."
„Az arcvonalon tökéletes nyugalom."
„Az oroszok a bukovinai arcvonalon és a Strypa-szakaszon
„támadnak."
„Miután délelőtt a községek és csapatok küldöttségeit fogadtam, a délutánt a kórházakban töltöm a sebesülteket ápolva és
„vigasztalva."
A hadseregtartalék-viszonyban levő 14. hegyidandárt és a
9. gyalogdandárt a hadseregfőparancsnokság a balkáni hadszíntérre
szállította."
Január 2.
„Selo-ra, a Wippach-völgyébe megyek automobilon a 39-esek„hez. Énekelnek s a legjobb kedvben vannak. Sokan szabadságot
„kérnek. Magától értetődőleg megkapják. Egy pásztorfiá cseresznyefankérgen, melyet hüvelykujjai között feszít, klarinétét játszik, csodaszépen fújja a bús magyar nótákat."
„Nagy tüntetésben részesülők úgy itt, mint a 61-eseknél
„Gradiscutta-n és a 43-asoknál Mohorini-n. Az utak majdnem jár-

„hatatlanok. Gyalog fölmegyek a 106-os német üteghez Vertojba-ra
„és míg az üteg továbbtüzel, ékítem föl a tiszteket és legénységet."
„Sűrű köd van."
„Délben Dornberg-ben a XVI. hadtestparancsnokánál, Wurm
„táborszernagynál ebédelek."
„A Wippach-völgvét a tőzikék és a kankalin tömegesen
„nyíló virágai ékítik."
Január

3.

„Boroevic a Wippach-völgyében megszemlélte a 17. hadosztályt sűrű ködben. A szemlén a hadosztály három csoportban
„állott föl. A 39. ezred, 24. vadászzászlóalj és a 7./5. árkász„század Selo-nál, a 61. ezred Prvacina-n a vasúti állomásnál, a 43.
„és 46. ezred Randziano-n."
„Rendkívül előnyösen nyilatkozott Boroevic a csapatok állapotáról, meleg elismerőszavakat intézett a tisztekhez és legényőséghez az eddigi vitéz magatartásukért és azon reményének adott
„kifejezést, hogy így lesz a jövőben is."
„Egészen haragosan azt mondja, hogy Jenő főherceg az
„összes kitüntetési javaslatokat elintézetlenül visszaküldte. Boroevic
„emiatt rosszkedvű és összeszidja a tisztet, akinek lován ül, mert
„a ló nem akar állani."
„Azok szerint, amiket Boroevic nekem mondott, hazajövet
„Jenő főhercegnek az alábbi levelet írom:"
„Kedves Rokon! Midőn a hadseregparancsnok ma az alám
„rendelt csapatokat megszemlélte, megkértem őt, hogy az általam
„beküldött kitüntetési javaslatokat kedvezően véleményezve Eléd
„terjessze, mert nagyon szívemen fekszik, hogy a csapatok és
„vezetők ezen, a harcok legkeményebbike után megfelelően
„megjutalmaztassanak. Hogyha valaki megérdemli, úgy ezek a
„Doberdo hősei."
„ M i n d r e nézve rendkívül bántónak találom azt, hogy
„ilyesmi visszautasíttatott. Boroevic közölte velem, hogy a magasabb
„parancsnokokra — ezredparancsnoktól fölfelé — vonatkozó kitüntetési javaslatok mind visszaküldettek hozzája azon megjegyzéssel, hogy a védelem nem nyújt alkalmat a vezetőknek arra,
„hogy kitüntessék magukat. A legsürgősebben kérlek hallgass
„meg engem, a parancsnokot, ki ezen mindenekfölött nehéz szakaszért

„felel. -Én csali katonai
kötelességemnek
teszek
eleget,
„.hogyha itt egg szót — melyért
becsületemmel
és lelkiismeretemmel
jót állok — vetek latba, hogy egy nagy
„tévedésen
alapuló
igazságtalanságot
-meggátoljak.
„Tisztek és legénység, előbbiek a zászlóaljparancsnokig fölfelé
„emberfölöttieket teljesítenek, midőn az állásokat tartva ebben a
„harcok legborzasztóbbikában a tökéletes kimerültségig kitartva,
„sokszor a megsemmisülésnek teljesen ki vannak téve. De mégis,
„ha csakis ezen hőslelkü — valóban még soha nem látott —
„mereven szívós védelemre volna hagyva, úgy mégis a fennsík
„— Görz stb. — már régen nem volna a mi birtokunkban. Hiszen
„ezen harcokban majdnem mindennap több — többé-kevésbbé nagy —
„ellenséges betörés csakis a vezetés ellenrendszabályai által tétetett
„jóvá. A vezetés egyedül az, amely a csapatoknak lehetővé tette
.. azt, hogy egyáltalában ki tudjanak tartani és ne hagyják — teljesen megsemmisülvén — az utat az ellenség részére nyitva.
„A vezetésnek kellett arról gondoskodnia, hogy nagyon is gyenge
„erők, a mondhatnám vérkeringesszerü fölváltások által lehetőleg
„frissen fönntartva még ellenálló erőt képezzenek. Nem mondom,
„hogyha elegendő erők állottak volna rendelkezésre, hogy a feltétlenül szükséges fölváltásokat eszközölhessük. De ez legkevésbbó
„sem volt így. Itt a vezetésnek kellett a hiányzó erőket képviselnie... Egy offenzívánál — én tudom azt, hiszen nem egy
„offenzívát csináltam végig és vezettem - mi diktálunk az ellenőségnek s akkor szüntetjük be azt, amikor az bármily oknál fogva
„ajánlatosnak látszik. Ennélfogva egy csak félig-meddig ügyesen
„és megfelelő erőkkel vezetett offenzívánál — mely az itteni teljesítményekhez képest könnyű dolog — a támadó az úr és többnyire ő maga vezeti az eseményeket. Egészen más az itt. Itt
„kényszerítve vagyunk a gyorsan cselekvő ellenségnek majdnem
„elhamarkodott ellenrendszabályokkal, gyakran teljesen _kin érült,
„tettre képtelen csapatokkal felelni, s ha nem vagyunk elég
„gyorsak, akkor a vállalat vagy eredménytelen, vagy oly rendkívüli sok emberéletbe kerül, hogy a meglevő kevés erők mellett
„a további kitartás eleve lehetetlenné válik."
„Hadosztályokkal számítanak! Igen ám, de ezek gyakran
„alig erősebbek egy hadilétszámú ezrednél, semmi esetre sem
,erősebbek egy dandárnál. (Mert mi nem tudjuk állományainkat

„minden pillanatban kiegészíteni, mint azt az ellenség teszi.) Úgyis
„már gyakran közel voltunk ahhoz, hogy tovább nem megy.
„A magasabb parancsnokok itt sokkal többet teljesítettek, mint bár„ melyik offenzívánál!... Ezt már az is bizonyítja, hogy minden
„ezredparancsnok, dandár- és hadosztályparancsnok olyan erkölcsi
„válságokon esett át,hogy a hadtestparancsnokság, illetőleg a hadtestparancsnok kénytelen volt személyesen beavatkozni, hogy az
„illetőt a lelki összeomlástól megóvja. Innét ered annak szükségessége, hogy mindegyik egészségi szabadságot kapjon legalább
„is pár napra, nehogy teljesen összebicsakoljon... Éjjel-nappal a
„legnagyobb gondok közepette, mindig ugrásra készenlét, a bírást,
„képességet, akarást a legfokozottabb mértékben megfeszítették.
„Emellett hírnév és becsület állott mindig játékon. Hiszen
„többnyire szakadatlanul élén állott a válság; győzni vagy megsemmisülni anélkül, hogy nagy ügyünknek a legkevésbbé is hasz„nára lett volna. És most a csapatok és ifjabb tisztek háromszor
„ki lesznek tüntetve, a vezetők pedig két csata után, melyekben
„a legjobbat, a legnagyobbat teljesítették, amit teljesíteni lehet
„ — n e m ! . . . Hányan sebesültek meg, hányan betegedtek meg és
„dőltek ki, hányan roskadtak teljesen össze a felelősség nagy terhe
„ a l a t t ! . . . ? ! . . . Ez is bizonyítéka annak, hogy mindent megtettek,
„odaadtak, ami emberileg csak lehetséges volt... Ez igazságtalan,
„és kell, hogyr a csapatnak föltűnjön, kell, hogy sértsen és rossz
„vért szüljön. Kell, hogy a vezetők tekintélyének ártson, mert a
„csapat nagyon pontosan lát és tudja, hogy hősiessége egyedül,
„csak keveset tesz ki. Együtt végzett munka után, együtt jutal„mazva, ez emeli a szellemet és ez most szent célunkra elengedhetetlen . . . "
„Kérlek tanulmányoztasd át az összes aktákat (jelentéseket,
„parancsokat) a hadtesttől lefelé, és meg fogod látni, hogy én itt
„csakis szárazon, a legkisebb kiszínezés nélkül, a legtisztább valóságot
„írom. Kérdezd meg Schönburg herceget, hogy mit élt itt át, mit
„jelentett nekem — hogy legrövidebb idő alatt nem lesz már tartható
„az állás. Kérdezd meg őt, meg Lukachichot. Kérdezd Schön altábornagyot és Kletter altábornagyot, meg Winklert és Boogot
„és az összes tábornokokat, hogy miért voltak erejük fogytán és
„miért a kétségbeesés szélén? Akkor látni fogod, hogy az igazságosság azt követeli, hogy mindazokat, akiket én kitüntetésre

„beadtam, igazán meg is jutalmazzák. Mind kivétel nélkül, tehát
„ezredeseket és tábornokokat is. En felelek és jótállok érte, hogy
„nyugodt megfontolás után cselekedtem, midőn őket beadtam és
„rámnézve a legnagyobb mértékben kínos dolog velők szemben,
„ha nem intéztetnek kedvezően el beadványaim. Ok azt fogják
„természetesen hinni, hogy én vagyok igazságtalan. En pedig nem
„vagyok az, aki nekik azt mondja: ,Beadtam magukat, de nem
„lett elintézve!' En hallgatni fogok, de tekintélyem határozottan
„szenved ez alatt, mert ők érzik azt, hogy a legnagyobbat, a leg„jobbat teljesítették és olyan érdemeket szereztek, melyek az
„igazságérzetnek megsértése nélkül nem maradhatnak jutalom nélkül.
„Nekem pedig szükségem van bizalmukra, ragaszkodásukra, mely
„legbiztosabb záloga annak, hogy örömmel és bizalommal követnek
„engem."
„Mint csapatparancsnok kérlek, ne nehezítsd meg helyzetemet
„ez által, ezzel szemben arról biztosíthatlak, hogy csakis akkor
„terjesztek föl valakit kitüntetésre, hogyha ő azt, alaposan mérlegelt meggyőződésem szerint, föltétlenül megérdemli. Még lesz
„alkalmad arról meggyőződni, hogy én minden megítélésben szigorú
„vagyok. Az én bensőséges kérésem — a szolgálat érdekében —
„az, hogy Te a beadványokat legfölsőbb döntésre pártolólag terjeszd
„föl; mert az oly érdemdúsak megbántásának legnagyobb fokban
„károsnak kell lennie."
„Ezt Veled közölni becsületbeli kötelességem. Mint katona
„és felelős parancsnok jó lelkiismerettel nem állhatnék Eléd, ha
„ezt elhallgatnám Előtted. Hiszen mind a ketten egy szent cél
„érdekében dolgozunk. Es ez meggyőződésem szerint, melyet semmi
„sem dönthet meg — föltétlenül szükséges, miután legénység és
„fiatal tisztek bőségesen e mellett igen érdemesen jutalmaztattak.
„Ne haragudjál ezen lépésem miatt, melyről azonban Boroevicet
„egyidőben értesítem és légy arról meggyőződve, hogy én bennem
„egyedül csak nagy ügyünk érdeke él s ez parancsolta rám ezen
„lépést. A kedvező elintézést egész szívemből remélve a legszívélye„ sebben üdvözöllek, mint őszintén hű rokonod József. Comen,
„1916 I. 3."
„A szemlénél Boroeviccsel a legalaposabban kibeszéltem magam
„és az eredménnyel nagyon meg vagyok elégedve. Teljesen egy
„nézeten vagyunk. 0 csak azért ,remeg', hogy engem hadtestemmel

„esetleg az orosz harctérre rendelnek, mert Iwanow nagyon szorong a t j a Pflanzer-Baltin hadseregét. Reméli, hogy még jókor megszimatolja ezt és akkor gyorsan kicserél Krautwalddal, mert
„engem semmi esetre sem akar elveszteni. Azután Le Beau-val is
„beszéltem, aki azt mondja, hogy Boroevicnek az a legbensőséges e b b kívánsága, hogy nála maradjak."
Január 4.
„Ma a 20. honvédhadosztályt szemléli Boroevié. A hadosztály
„jól és fegyelmezetten nézett ki. A szemléhez a 39. honvéddandár
„Comen-nél, a 81. dandár Ivanigrad-nál állott föl."
Boroevicnek a 20. honvédhadosztály fölött alkotott véleménye
időközben nagyon megváltozott. A Krn-iés a 2. Isonzo-csata után
úgy nyilatkozott, hogy a honvédek csődöt mondottak. Most a
4. Isonzo-csata után, midőn a 20. honvédhadosztályt megszemlélte,
az összegyülekeztetett tisztikarhoz intézett beszédében szószerint
következőket mondotta:
„Wenn eine Situation kritisch ist und ich weiß die k. ung.
20. Honvéd-Division dort, so hat die Situation für mich die Bedeutung des Kriesenhaften verloren."
Sanct Peter környékén 40 menetszázad van a kiképzőcsoportban egyesítve a 9., 17., a 20. honvédhadosztály és a 19. népfölkelő hegyidandár részére.
A folytatólagos kiképzés nagy szorgalommal folyik.
„Sűrű köd van, nem látni 100 lépésre."
„Egy zavaros, tán megcsonkított sürgöny jön, hogy hadtestem
„Orsovára szállíttassák e l ! . . . Saloniki félé megyünk tán?..."
„Alig tudom elképzelni azt, hogy hogyan lesz, ha már nem
„fog az emberi vér patakokban folyni, hogyha nem kell már minden
„idegenben a gyilkost sejteni; hogyha majd nem kell egész létün„ket mások károsításának szentelni, és az ellenség hullamezői fölött
„örvendezni és azokat még megezerszerezni törekedni, hogyha
„keresztényiesen szabad újból érezni és nem kell többé gyűlölni,
„nem a pusztulást az ellenfélnek kívánni és rája fölidézni azt.
„Hogyan lesz az, ha gondolatainkat magunkra is fordíthatjuk újra?
„és nem kell majd öldökölni, öldöklésre és rémtettekre gondolni?...
„Alig tudom ezt már elképzelni. És mégis sóvárogva vágyódom
„utána, undorral telten a vérengzések iránt."
„A kórházakban voltam és itt egy 19 éves székely fiút láttam
„a legborzasztóbb kínok között meghalni, miután karját a minap

„levágták volt. Könyörgött, hogy ne hagyjam el és én egy óra
„hosszáig állottam ágya mellett és most vége van. Velőtrázó volt
„kínjait látni és nem segíthetni. A kötést fogaival leszakította a
„karcsutkáról és harapta, rágta gennyes húsát. Nagyon össze kellett
„magamat szedni, hogy ezen borzasztó látványt kibírjam. Szegény
„gyermek most fölismerhetetlenségig eltorzulva, szörnyű fintorarccal fekszik holtan előttem a legborzasztóbb nyomorúságnak
„képmásaként"
„Andrássy Géza gróf ma nálam volt, miután a Monte San
„Michele-n járt. Visszajövet Schönburg herceggel beszélt, aki nagyon
„csúnyán nyilatkozott magyar csapataimról. Csúnya igazságtalan ez!
„Mily ellentétben áll ez a hadseregparancsnok véleményével. Ugy„látszik az osztrákok vérében van a magyarok iránti vak gyűlölet."
Január hónapba eső jegyzeteimet röviden akarom összefoglalni,
mert nem történt ezalatt úgyszólván semmi sem, ami följegyzésre
méltó volna. Az én csapataim pihentek és alaposan kiképeztük
őket a Karszt-harcok különlegességeire. Magam meg minden nap
csapataimnál voltam a kiképzést ellenőrizni és embereimmel szabad
idejükben elbeszélgetni, ügyes-bajos dolgaikban, ha tehettem, őket
segíteni.
Ezalatt az orosz harctéren kemény küzdelmek folynak, mert
az oroszok nagy eréllyel támadnak.
1916. év elején a központi hatalmak helyzete igen kedvezően
alakult ki.
A délnyugati arcvonalon Boroevic hadserege az olaszok
támadásait négy csatában 1915 december hó l-ig az Isonzo-n vérbe
fullasztotta.
A délkeleti arcvonalon Mackensen vezértábornagy vezérlete
alatt álló német-osztrák-magyar-bolgár haderő 1915 december
havában a szerb hadjáratot sikeresen befejezte, Makedoniát, 0 - és
Újszerbiát megszállotta.
Az angol-francia expediciós hadsereg a Dardanellák elleni had'
müveletét beszüntette és január 8-ig Gallipoli-félszigetet kiürítette.
Kövess gyalogsági tábornok osztrák-magyar 3. hadserege
1916 január 25-ig Montenegro-t megszállotta.
A keleti arcvonalon a szövetséges német-osztrák-magyar haderő (Hindenburg vezértábornagy, Lipót bajor herceg és Frigyes
főherceg hadseregei) a gorlicei áttörés után az oroszokat Lengyelországból és Nyugatgaliciából 1915 őszéig kb. 400 km.-re visszaszorított i Oroszország belsejébe. Arcvonalunk a Keleti-tenger és
a semleges Románia között Riga—Dünaburg—Pinsk—Dubno—

Strypa-folyó—Buczacz—Bojan vonalban kb. 1.200 km szélességben
megállott és kezdetét vette a tél küszöbén az állás megerődítése.
Az entente, hogy a szövetséges német-magyar-osztrák hadseregeknek keleten való lekötésével a champagnei és artoisi franciaangol támadásokat tehermentesítse, de főleg, hogy a rosszra fordult
helyzetét megjavítsa. Oroszországot arra bírta, hogy Iwanow tábornok parancsnoksága alatt álló arcvonalának déli hadseregével
támadást indítson a központi hatalmak déli szárnya ellen (báró
Bothmer tábornok német déli hadserege és báró Pflanzer-Baltin
lovassági tábornok 7. hadserege) Galíciában a Strypa—Dniesterfolyón és Bessarabia-ban Toporoutz—Rarancze-szakasz ellen.
A támadás politikai célt is szolgált. Románia már 1915. évben
követni akarta szíve vonzalmát, de a központi hatalmak 1915. évi
sikere következtében gondolkodóba esett és mérlegelte az eseményeket. Az entente, hogy Románia ingadozó politikáját megváltoztassa, egy sikert remélő hadmüvelettel akarta az oláhokat táborába
kényszeríteni.
Iwanow tábornoknak az entente nehéz tüzérséget és mérhetetlen mennyiségű lőszert adott, az orosz hadvezetőség pedig a
legkiválóbb seregtesteivel erősítette meg hadseregét, hogy megtámadja az osztrák-magyar haderő déli szárnyát.
A galiciai határon (Strypa—Dniester-szakaszon) az orosz
7. hadsereg (Schtscherbatschew tábornok), a bessarabiai határon az
orosz 9. hadsereg (Letschitzki tábornok) mintegy 230 km szélességben báró Bothmer tábornok délnémet hadseregét és báró PflanzerBaltin lovassági tábornok hadseregét megtámadta.
November 17-ig az oroszok támadásai Podolia-ban mindenütt
meghiúsultak.
A bessarabiai határon 1915 december 24-én kezdették meg
az oroszok támadásukat, mely közbeeső harcszünetekkel 1916 január
19-ig, tehát 27 napon át tartott.
A bessarábiai arcvonalunk áttörésére mérhetetlen lőszermenynyi ség fölhasználásával és tömegek harcbavetésével az oroszok
mindent megkíséreltek. Fölényes tüzérséggel és az emberanyag
legkíméletlenebb föláldozásával, Letschitzki tábornok minden áron
arra törekedett, hogy Rarancze—Toporoutz-szakaszban a XI. hadtestünk arcvonalát áttörje és Czernowitz-ot elfoglalja.
A fenyegető veszély elhárítására a hadseregfőparancsnokság
Linsingen hadseregéből 1 a 21. lövész-, a 24. közös és a 2. lovashadosztályt; Böhm-Ermolli hadseregéből 2 a 40. és 51. honvéd- és
a 43. lövészhadosztályt sietve átszállította báró Pflanzer-Baltin
hadseregének támogatására.
1915 december 24-én indult meg az oroszok támadása a
bessarábiai határon. December 24-től 1916 január 6-ig a 42. horvát
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Pinsk és Luck között állott.
Dubno—Tarnopol között állott.

honvédhadosztály az oroszok támadását Rarancze-nál feltartóztatta
ugyan, de a véres, napokig tartó harcban kimerülve a Bucz-majornál
kénytelen volt állását föladni és 200 lépésre hátrább fekvő állásba
visszavonulni. A 7. hadseregparancsnokság a Rarancze—Toporoutz
arcvonalon várható orosz tömegtámadások visszaverésére a segítségére küldött erőkből mintegy 34 zászlóaljat és 94 ágyút csoportosított a fenyegetett szakaszban.
Rarancze védelmét a budapesti 40. honvédhadosztály vette
át, fölváltván 1916 január 9-én a zágrábi 42. horvát honvédhadosztályt. Toporoutz-ot az önálló 202. honvéddandár tartotta.
Az oroszok még háromszor ismételték meg támadásukat
Rarancze—Toporoutz vonalára, 1916 január 11., 14. és 19-én.
Valamennyi támadás XI. hadtestünk szívós védelmén megtört. Az
utolsó — január 19-iki — támadást négy hadosztály hajtotta végre.
Az oroszok 11. hadosztályukkal Toporoutz-nál a 202. honvéddandárunkat lekötve, a 2. lövész-, a 32. és 12. hadosztályaikkal a
főtámadást Rarancze-ra intézték.
Sehol sem sikerült arcvonalunkat áttörni. Az „újesztendei
csata" az oroszoknak 70.000 emberébe, került; 6.000 emberük jutott
fogságunkba.
így Románia nem csatlakozott ellenségeinkhez, sőt elhidegült
az entente-tel szemben és Ausztria-Magyarország felé fordulva,
barátságos húrokat kezdett pengetni.
„Egyik napon Vojsöica-n voltam szegény Richter ezredes sírjánál, aki oly tragikus véget ért a 2. Isonzo-csatában. Onnét a
„kis festői temetőből a gyönyörű kilátást néztem és a sápadt napnyugtát. Oly beteg és sárga volt minden, sápadt és sivár a Karszt
„és halavány az ég s oly komoran szomorú vala az én lelkem."
Január 8-án megjött jó Uram és Királyom döntése a 4. Isonzocsata befejezése után tett előterjesztésemre, hogy a 28. prágai
menetzászlóaljat tábori zászlóaljjá formálják át, mivel a 2. és 4.
Isonzo-csatában igen vitézen verekedett. 0 Felsége javaslatomra
legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy a 28. prágai
menetzászlóaljat fokozatosan fejlesszék ki újból a 28. ezreddé és
elkobzott zászlóját, mely a wieni hadimúzeumba került, adják
vissza az ezrednek. (Op. 8/14. sz.)
„Január 10-én kilovagoltam Kostanjevica-n át a Fajti hrib
„ A 432 felé és kis lovamat lent hagyva, fölmentem a -Q- 464-rer
„hogy Sdraussina-ra mért tűzcsapásunk hatását megfigyelhessem.
„Nemsokára lövegeink tüzétől kigyulladt Sdraussina, Gradisca és
„Bruma s a lángoló helységekből vad riadalomban menekülnek, két
„álló vasúti vonat is lángokban van, de a lőszerraktár nem rep
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„légbe, pedig csakis ezért volt az egész tüzelés. Föltűnő volt, hogy
„az olasz tüzérség alig, vagy egyáltalában nem felelt,"
„Ugyanez nap Jenő főhercegtől igen kedves levelet kaptam,
„melyben kérésem teljesítését megígéri."
„12-én értesültem, hogy a Lovöen-t elfoglaltuk."
„Ugyanekkor értesít Boroevié, hogy kihallgatott olasz telefon„ beszélgetések szerint Cadorna egy ,még sokkal hevesebb' támadást
„készít elő mint az eddigiek voltak. En azt hiszem, hogy most
„hacsak nem csinál az ellenség valami fojtógáz-támadást, mely
„ellen nekünk eddig semmi óvóeszközünk nincsen, jól kiépített
„állásainkban bátran szembenézhetünk a leghevesebb olasz támadással is."
„Minthogy az olaszok sokszor gázbombákkal lőnek ránk,
„azon gondolatom támadt, hogy majd gázt fújatok rájuk. Ezt majd
„elő fogjuk készíteni, ha állásba megyek csapataimmal. Legalkalmasabb lesz a pillanat akkor, midőn az olasz új támadást kezd,
„ezzel azután talán elháríthatok egy nagy csatát és így embereim
„tízezreinek életét menthetem meg."
Január 10-én a hadseregparancsnokság arról értesít, hogy
szándóka 14 napra a 20. honvédhadosztály által a 106. Landsturmhadosztályt fölváltani, hogy a Landsturm emberei is pihenőhöz
jussanak. (Op. 10/9. sz.)
„írtam Boroevicnek, azt ajánlva neki, hogy állítsa egymás
„mellé a hadtesteket állásba, hogy minden hadtestparancsnoknak
„meglegyen az állandó védelmi szakasza és így csapatait maga
„vezesse és szakaszáért azután valóban viselhesse is a felelősséget
„és ne legyen az lehetséges, hogy előforduló hiányok és bajok
„miatt a felelősséget egyik a másikra hárítsa, vagy a csapatok
„azon tudatban, hogy utánuk úgyis megint más jön oda, a munkát
„fölületesen, lanyhán végezzék.'1
„13-án kaptam meg Boroevié válaszát, hogy ez, sajnos, nem
„lehetséges, mert mindig kell, hogy csapatokat tartson készenlétben,
„hogy azokat más harcterekre elszállíthassák szükség esetén."
„Nem egészen értem az ezzel ellenkező tényt, hogy ugyan„ekkor csapataim felét Krautwald parancsnoksága alatt a tüzvo„nalba akarja állítani? . . ."
„Egy tragédiát akarok itt följegyezni, mely annak dacára,
„hogy az ellenségnél történt, nagyon megkapott és meghatott."

„Amióta én a Doberdo-feimsíkját védtem, valahányszor — azt
„hiszem — a 122. olasz ezred az arcvonalba állíttatott, mindig
„nevethettünk a kihallgatott ellenséges telefonbeszélgetéseken. Egy
„víg tiszt beszélt ott, aki mindent tréfára fordított. Az olaszok
„mindig fölhivogatták őt: ,Halo halo Dado!' Es Dado nevetve
„felelt és tréfálkozott. Tegnapelőtt Dadot fölhívták és ő nevetve
„felelt: ,Dado a halálnak van szánva, mert a dolinába sok osztrák
„bomba hullik, holnap Dadot el fogják temetni!' Vígan nevetett
„ezen ötletén . . . És másnap hívták: ,Halo halo Dado?' És megf ő t t a felelet: ,Poveretto e morto! . . . Dado e morto! Egy nehéz
„osztrák bomba jött és a dolinába vágott, 36 embert megölt és
„40-et megsebesített és Dadot éppen most temetik, jöjjön mindenki,
„aki szabadulni tud, mert a szegény víg, kedves Dadot nyugalomra
„helyezik!' . . . Csodálatosan meghatott ez engem annak dacára,
„hogy naponta százakat temettünk, akikhez egész szívemmel ragaszk o d t a m ! . . . Ha lehetett volna, én is szívesen elmentem volna a
„szegény víg Dado temetésére egy szál virágot sírjára tenni. Mert
„a víg bátor Dadot, ki nagy tüzünkben is mindig tréfálkozott és
„híven teljesítette nehéz kötelességét — bár sohasem láttam őt —
„tiszteltem."
„Pihenőnk alatt sok száz derék vitézemet ékítettem föl a
„vitézségi érmekkel szemléim alkalmával, mind még az utolsó
„nagy csatákban véghezvitt remek hőstettekért."
„Egyszer, midőn kilovagoltam, találkoztam egy nagyon elkeseredetten kinéző honvéddel, ki két kőfal között jött szembe velem
„Preserje közelében. A falhoz húzódott, hogy el tudjak mellette
„lovagolni. Egészséges, széles vállú legény, keskeny arca kissé szög„letes állával, üde, rózsaszínű képe, de világoskék szemei egészen,
„zavarodottak, mondhatnám kétségbeesetten keresik tekintetemet.
„Láttam, hogy ez az ember súlyos lelki kínokat szenved. Megszólítottam : ,Mi a bajod fiam ?' ,Uram és atyám, engem 4 esztendei
„súlyos börtönre ítéltek el és az gyötör engem ; éppen most hirdették
„ki az ítéletet az egész század előtt' . . . Reszket és vonagló ajkak „kal mondja ezt. Leszállok lovamról és Mici mögöttem megáll és
„kecses fejét vállamhoz dörzsöli. Az előttem feszesen álló legény
„szemeibe nézek. Nyugodtan kibírja tekintetemet anélkül, hogy
„szemeiben a gonosztevőnek rossz fényét ós romlottságát tükröző
„csúnya keménysége volna látható. ,Gyermekem — szólok én —,
József főherceg: A világháború. II.
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„hogyha bizalmad van hozzám, mondj el igazán és becsületesen
„mindent nekem, talán tudok segíteni rajtad, hogy terhedet könnyeb„ben tudd viselni; szemeidben látom, hogy nem vagy gonosztevő
„gazember!1 Ezen szavaimra a könnyek szöktek szemeibe és olyan
„mozdulatot tett, mintha térdre akarna esni, de én vállait megf o g t a m : — ,Beszélj fiam s meglátom, hogy mit lehet tenni.' —
„Rózsa Lajosnak hívják, henteslegény Rákospalotán — mondja ö —
„és midőn a Kárpátokból Karintiába szállították tavaly májusban
„ezredét, az övéit az állomáson meglátta és azt mondták neki, hogy
„a vonat 2—3 óráig áll ott, anyjával a faluba ment. Midőn két
„óra leteltével megint az állomásra ért, a vonat elment volt. Nem
„volt képes megtudni, hogy mikor jön a következő zászlóaljat
„szállító vonat, hazament. Következő napon Budapestre sietett,
„hogy a kiegészítőnél jelentkezzék, de ott más ,meglógottak' arról
„biztosították, hogy el van veszve, hogyha jelentkezik, bebörtönözik
„vagy rögtönítélő bíróság agyonlöveti; szökjék velük, ez az egyed ü l i menekvés. Velük szökött. 14 napig otthon maradt, de a
„lelkiismeret gyötörte őt, elbujdosott az erdőkbe, csak röád pillanatokra jött éjjel haza. Végre esküjére és azon szégyenére gondolva, mely rajta marad, elhatározta magát egy hónapi távollét
„után, hogy a kiegészítőnél jelentkezik, elbúcsúzott hazulról és
„nappal a nagy műúton emelt fővel Budapestre ment, hogy jelentkezzék. A sorompónál egy járőr letartóztatta őt. Senki sem akarja
„neki elhinni, hogy ő jelentkezni akart: — ,Pedig az Istenre
„esküszöm, hogy igazat mondok! Magyar fiú vagyok, kinek van
„becsülete.' Elbeszélését azzal fejezte be, hogy ő azóta, úgy mint
„azelőtt becsületesen szolgál híven és vitézül, amit a minap kapott
„vitézségi érem is bizonyít. És ma 4 esztendei súlyos börtönre
„ítélték el . . . Nyugodtan, biztosan szemembe nézett könnyfátyolos
„tekintetével. Megkérdeztem öt, hogy ismer-e engem? Igenlőleg
„bólintott fejével és meggyőződéssel mondta: ,azért mondtam el
„mindent oly igazán!' . . . Azt feleltem neki, hogy bizony előbb
„tehette volna meg második útját Budapestre. De bárhogy is legten,
„alkalmat adok neki mindent jóvátenni. Hiszek benne! ígérje meg
„nekem szentül, hogy soha többé nem követ el vétséget. Hogyha
„alkalmam lesz újból vitézségi éremmel kitüntetni, akkor jó
„Királyunknak írni fogok és kérni fogom, hogy adja meg nekem
„az elégtételt, hogy Rózsa Lajos büntetését elengedjék és egészen

„megkegyelmezzen neki . . . Arca kipirult és kezemet megfogTa
„megcsókolja azt: ,Magyar fiú vagyok és becsületes, esküszöm,
„hogy nem vétek többé. Az Isten pedig áldja meg fenséges Atyánk a t . ' Levett sapkával, ahogy velem szemben állott, állva maradt,
„míg én ellovagoltam."
„Reviczky alezredes, ezred parancsnokának elmondottam mindent, ki azt felelte nekem, hogy ő is akarta ezen ember részére
„ezt kérni, mert mindig megbízható és vitéz volt. Vallomásának
„föltétlenül hitelt ád."
Tényleg igen jó és vitéz magaviselete miatt, egy év múlva
egész büntetése elengedtetett.
„Január 14-én Károly Ferenc József trónörökösünk volt
„nálam és Selo-nál a 39. ezred élén vártam öt, ki az összes század o k a t szakaszonként végigjárta, sok tisztet és legénységet dekorált,
„köztük a derék Hiltl ezredest, az ezred parancsnokát. A díszszemle után a tisztek Károlyt vállukon vitték az automobilhoz és
„nagy lelkesedéssel ,hoch"-oztak. Soós ezredes ,parancsra', melyet
„tréfából kapott, egy nagyszerű pohárköszöntöt mond trónörökösünkre
„a jövendő ,Soldaten-Kaiser'-re."
,,,Károly nagyon panaszkodott a ,lehetetlen Wirtschaft'-ra a
„hadseregfőparancsnokságnál és Conradról éppenséggel nincs jó
„véleménye! Mindenütt hölgyek uralma és senki sem tud parancsolni.
„Elmondja, hogy csapataink Cetinje-t elfoglalták és hiszi, hogy a
„háború — miránk nézve kedvező — végéhez közel vagyunk.' "
Az osztrák-magyar 3. hadsereg Montenegro-t megszállotta.'
Ezen hadjáratra Kövess gyalogsági tábornok 1915 december 24-én
intézkedett, a rendelkezésére álló erőket három csoportban fölvonultatva.
A XIX. halltest Bocche di Cattaro Krivosje (Risano) teréből
előnyomulva, egyelőre a Lovcen hegységet foglalja el, azután Cetinje-n
át Podgorica—Virpazar-vonalat iparkodik elérni. A hadtest déli
szárnyának fedezésére egy mellékcsoport Budua-n át a ten erpart
mentén Anti var i-ra irányítandó.
Sarkotic gyalogsági tábornoknak a hadműveletre szánt ereje
Trebinje—Bilek teréből Niksié irányába előnyomul és a XIX. hadtest szélső északi szárnyát biztosítja.
A VIII. hadtest Bjelopolje—Novipazar—Mitroviea—Pristinavonalról a Lim-fblyó szakaszán álló montenegroiakat leköti és
egyelőre Berane-t elfoglalja. A hadtest északi szárnyát a 62. had1

Lásd a 47. számú mellékletként csatolt térképet.

osztály biztosítja, mely Plevlje-ről Podgorica ra tart és érintkezést
vesz Sarkotic gyalogsági tábornok csapataival. A VIII. hadtest déli
szárnyán az 57. hadosztály Djakova-ra és Prizren-re irányítandó.
Onnan további általános előnyomulási iránya Skutari.
A montenegrói hadseregnek 1 2/3-ada az ország nyugati határhegységében volt csoportosítva és így a XIX. hadtest és Sarkotic
gyalogsági tábornok csapataival szembekerült: egy harmada a keleti
határ mögött a Lim-folyd szakaszán a VIII. hadtest útját elállotta.
Minden Kövess gyalogsági tábornok terve szerint történt.
A VIII. hadtest január 5-én a montenegróiakat a keleti
határhegységben megtámadta ós Berane-t január 10-én elfoglalta.
A XIX. hadtest tüzérsége január 8-án kezdette Lovcen-t
bombázni. Ezalatt a gyalogság fölküzdötte magát a Lovéen-re és a
magaslatot január 10-én elfoglalta.
Január 13-án Montenegro fővárosa, Cetinje már a XIX. hadtest kezében volt. Erre Nikola, a montenegróiak cárja az ellenségeskedés megszüntetését, a montenegrói kormány pedig a béketárgyalás megkezdését kérte a XIX. hadtest parancsnokságától.
A 3. hadseregparancsnokság ezt ahhoz a föltételhez kötötte, hogy
a montenegróiak tegyék le a fegyvert.
A montenegróiak a kikötést elfogadván, az ellenségeskedés
január 17-én meg lett szüntetve.
A XIX. hadtest zöme ez időpontig Castelastua -Virpazar—
Rijeka—Cevo—Podbozur vonalát elérte, előretolt csapatai Antivari-t,
Podgorica t, Danilovgrad-ot, Niksic-et megszállották.
Az uralkodó országából elmenekült és így a fegyverletételi
egyezményt csak január 25-cn lehetett megkötni. Béke nem jött
létre, mert Nikola országát az entente védelme alá helyezte és
ezért az osztrák-magyar csapatok megszállották Montenegro-t.
A montenegrói hadjárat sikeres befejezése után az osztrákmagyar haderőnek itt működött része Észak-Albánia ellen fordult.2
Boroevic elrendelte, hogy a 20. honvédhadosztály a 106. Landsturm-hadosztályt január 18-a és 20-a között váltsa föl. A honvédek így Krautwald parancsnoksága alá kerülnek, míg a 106.
Landsturm-hadosztály hadseregtartalék lesz és parancsnokságom
alá jut. (Op. 15/2. sz.)
Az én derék 20. honvédhadosztályomtól Kostaujevica-nál
búcsúztam.
Január 1 7-én megkezdődött a fölváltás. A 1. és 4. honvédezredek a Segeti táborba meneteltek. Utasítást adtam ki az arc1

Körülbelül 30.000 harcos.
Lásd: „Der große Krieg 1914—1918. Der österreichisch-ungarische
Krieg" (V. Band) című M. Schwarte kiadását. (10. fejezet „Die Niederwerfung Montenegros.")
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vonalból kivont 106. Landsturm-hadosztály kiképzésére és állományának kiegészítésére. (Op. 14/4. sz.)
Január 19-én a 20. honvédhadosztály a 106. Landsturmhadosztály fölváltását befejezte.
Január 20-án a hadseregparancsnokság Op. 144/1. számú
rendeletéből értesülök, hogy a gyalogezredek kis 37 mm-es öblű
gyalogsági ágyúkat kapnak, hatásuk 1500 lépésig terjed. A 17. hadosztály ezredeit január végéig fogják ily gyalogsági ágyúsosztagokkal
ellátni.
Január 21-e'n a fölváltott 106. Landsturm-hadosztály csapatai
hozzám érkeztek: 6. Landsturm-ezredet Vojscica—Zagrajc-re;
25. Landsturm-ezredet Ivanigrad—Preserje —Suta-ra; 31. Landsturmezredet Skrbina—Rubija-ra; 32. Landsturm-esredet Comen—Mali
Dol—Tomazevica-ra helyeztem. (Op. 21/3. sz.)
„Nem hagy nekem bókét az, amit Károly trónörököstől beszélg e t é s közben megtudtam, tudniillik, hogy Hötzendorfi Conrad
„mindig többet avatkozik bele a belpolitikába és mind hathatósabban
„áskálódik. a dualismus ellen, mind hathatósabban törtetve centra„lisztikus céljai felé. Ez a háború utánra egy nagy szerencsétlens é g e t készít föltétlen biztossággal és teljes öntudatossággal elő."
Az Isonzo-n januárban következők történtek:
Az 58. hadosztály parancsnoka (XVI. hadtest) elhatározta,
hogy az Oslavija háton a -C- 188-nál befészkelt olaszokat onnan
kiszorítva, állását megjavítja. Január 14-én az 52/11. és 80./I.
zászlóaljak támadással az olaszokat kiverték. De az ezen pontra
pontosan belőtt fölényes olasz tüzérség minden oldalról tömeges
tüzet zúdított az Oslavija-C- 172 templom
6- 188 gerincre és
csapatainkat kiverte onnét. Január 24-én és 25-én az 58. hadosztály támadását újból megismételte, elfoglalta a -C- 188 hátat és
most már meg is tartotta.
E harcokban 45 olasz tisztet és 1192 fő legénységet fogott
el az 58. hadosztály, melynek vesztesége 9 tiszt és 325 ember.
Az 58. hadosztály a visszafoglalt állás előtt gyorsan egy
akadályövet létesített, az állást azonban csak éjjel szállotta meg és
megerődítéséhez látott. Februárban megélénkült a harctevékenység
ott, hol vonalaink közvetlen közel voltak egymáshoz, így Plava-nál
Oslavija-nál Podgora-nál Monte San Michele-nél és San Martino-nál.
Itt mindenütt tüzérségi tűzcsapások, éjjeli csatározások, kézigránátés aknaharcok voltak napirenden.
Február 13-án néhány olasz század előtörése San Martino-ra
meghiusult, február 24-én egy olasz zászlóalj a-C- 124 hátat eredménytelenül támadta meg, itt 126 olasz katona került fogságunkba.
Polazzo-nál is mozgolódott az olasz.
Az ellenség nagyobbszabású támadást sehol sem kísérelt meg,

szorgalmasan dolgozott állásainak megerődítésén és földalatti aknafolyosóit fúrta a Karszt szikláiban. A lövészárokharc kezdett minden
fortélyával kifejlődni. Az olasz katona különös ügyességet sajátított
el az állásharcban, természetesen rendelkezésére állottak a modern
műszak összes eszközei. (Villamosüzemű fúrógépek, robbantótöltések,
sűrített levegővel ható aknavetők, légitorpedók, lángvetők stb.)
Az olasz 2. és 3. hadsereg csoportosítása nem változott,
csupán néhány dandárt cseréltek föl. Az új pihent dandárokat a
tiroli arcvonalról hozták ide. A 2. hadseregnek 6—8 dandára
Cormons—Buttrio—Prepotto körletben pihent.
Az ellenséges 3. hadsereg (177 zászlóalj és körülbelül 200
üteg) ma is öt hadtestből áll, melyek a Karszt-fennsíkot állják
körül Wippach torkolatától a tengerig. Az északi szárnyon a
Sagrado-ig álló XIV. és XI. hadtest csapatai nagyon össze vannak
keverve; ezek kölcsönösen fölváltogatják egymást; Monte dei sei
Busi-val szemben a XIII. hadtest, a Ronclii—Monfalcone-szakaszban
a VII. hadtest áll. A X. hadtest (19., 20. hadosztály) most az AlsóIsonzo-folyó mögött pihen.
Az 1916. év kezdetén az olaszok új 24 ezredet (200.—224.),
ezenfelül 3 bersaglieri-ezredet és számos alpini-zászlóaljat állítottak föl.
Durazzo eleste után az olaszok a kb. 2—3 hadosztályból álló
valonai expedíciós hadtestüket megerősítették. (Marche-, Pnglie-,
Verona-, Savona-dandárok és néhány újonnan alakított ezred.)
Ezeket az olaszok az lsonzo-ról szállították Valona-ba.
Hadseregfőparancsnokságunk Dél-Tirolból egy támadó hadműveletet készített elő. Ezt későbben még részletesen fogom ismertetni.
A hadseregfőparancsnokság február 9-én jelezte, hogy a III. hadtest
(6., 28. hadosztály és a 22. Landwehr-hadosztály) el lesz szállítva
a Karszt-fennsíkról. A 111. hadtest után a 18. hadosztályt, ezenfelül
számos üteget, különösen nehézöblüt el fognak szállítani. Pótlásul
az 5. hadsereg 23 népfölkelő-zászlóaljat fog kapni (a 62. hadosztályt,
a 21. Landsturm-dandárt, a 11. Landsturm-ezredet és Boszniából
négy zászlóaljat).
Boroevic a XVI. hadtestnél a 18. hadosztály helyébe a 62. hadosztályt akarta állítani. Mivel a 62. népfölkelő-hadosztály rendszeres
pótlásokat nem kapott, a hadseregparancsnokság a 21. Landsturmdandárt akarja a 62. hadosztály csapataiba olvasztani. Az újonnan
beosztott Landsturm-ot pedig visszatartva, az itteni harcmodorban
és a Karszt sajátságában kiképeztetni.
Eszerint intézkedett az 5. hadseregparancsnokság.
„Január 25-én megszemléltem a 4(1. ezred és a 24-es vadászok
„menetalakzatait a Nanos-hegység lábánál." 1
1
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„Örült a szívem ezeken az erős, szép rugékouy s örömmel
„dolgozó ifjakon, annyi sok szülő egész reménységén. Könnyek
„szöknek szemembe, ha látom őket s azután azon sivár komor
„gondolat fogja el lelkemet, hogy mily kevesen fogják ezen viruló
„egészségű ifjak közül túlélni a legközelebbi nagy csatát. Hazám
„reménye és virága, be nagyon fáj nekem titeket így a balálba vezetni.
„Viharos lelkesedéssel követnek engem — azt, aki felé tapasztalatlan
„szegény derék szívük bizalommal megnyílik, mint szerető apjuk,
„vezérük felé —, utánam szaladtak, amíg csak láthatták automobilomat,
„sapkáikat lengették és fiam, ki velem ült az automobilon, azt ke'r„ dezte, hogy miért vagyok olyan nagyon sápadt ? ..."
„Aznap fölkerestük még az árkásztanfolyamomat műszaki
„gyakorlóteremen Sanct Peter mellett. Azután Adelsberg ben
„Boroevicnél étkeztünk, akivel igen hosszú, nagyon őszinte megbeszélésem volt, melynél az én kérésemre Le Beau is jelen volt.
„Boroevié arról biztosított, hogy amint megkezdjük az előnyomulást,
„ami előreláthatólag legközelebb be fog következni, részemre a legfontosabb, legnehezebb föladatot szánta, mert tudja, hogy e föladatot
„helyesen és biztosan meg fogom oldani. Legközelebb megint kivonja
„az én honvédjeimet és azután 8 —14 nap múlva a hadtestparancs„nokság fölváltása fog megtörténni, midőn újból teljesen és tetemesen
„megerősített csapatokkal fogom régi helyemet betölteni. 0 azt
„hiszi, hogy a béke közel van. Hosszú megbeszélésünk után egymást
„teljesen megértve és tökéletes egyetértésben váltunk el. Búcsúzva
„közölte velem, hogy Jenő főherceg újra bekérte tőle a visszaküldött
„kitüntetési javaslatokat."
Január 28-án ezt írtam naplómba:
„Boroevié tegnap itt (Comen-ben) volt és a 106. Landsturm-had„ osztályt megszemlélte. Azután újból egy igen hosszú megbeszélésem
„volt vele. Az áttörést pontosan megbeszéltük, melynél én vezetném
„az áttörő hadsereget. Boroevié csak élőszóval és nem írásban akart
„mindent megbeszélni és rendezni, azért volt itt. írásban csak akkor
„fog minden utasítás kijönni, hogyha végleg meg lesz állapítva az
„összes teendő... Olaszországban állítólag forradalom fenyeget?...
„En nem igen hiszek ebben. Pola parancsot kapott táviratra teljes
„ lobogódíszt ölteni... Mit jelenthet ez ? . . . Békét ? . . . Ostobaág ! Ilyen gyorsan mégsem jöhet a béke. Inkább valami győzelmi
ünnep."

Comen, február 2.
„Január 29-én egy haditudósító volt itt, aki igen komor híreket
„hozott hazulról. Fenyegető éhínség, elnéptelenedés, forrongás —
„jobban mondva erjedés az összes néprétegekben és politikai veszekedés.
„En azt hiszem, hogy nagyon is feketén lát ő, de akárhogy is
„legyen, ébernek kell lenni és nem szabad szemet hunyni, vagy
„valamit észre nem venni."
„Azt beszélik, hogy ma éjjel egy ellenséges hadihajó nagyon
„közel merészkedett Triest-hez? Hogy a déltiroli olasz nemzetiségűek
„mind kecskeszakállat viselnek, azaz növesztenek maguknak ismertetőnjelül, ilyenekre az olaszok nem lőnek, vagy túlmagasra küldik
„golyóikat. Ostoba pletyka! Ezen könnyű volna segíteni, úgy hogy én
„magyarjaimnak megparancsolnám, hogy kecskeszakállat növesszenek
„maguknak."
„Kimondhatatlan örömömre 17 arany vitézségi érem érkezett
„a 39. és 46. ezredek s a 24-es vadászok részére. Legközelebbi
„napokban nagy ünnepséggel át fogom a hősöknek adni."
„Jelentések szerint múlt hó 30-án nagy ellenséges oszlopok
„Udine felöl arcvonalaink felé meneteltek. Egész nap lehetett a
„menetet látni. Tüzérségünk tüzelt is rájuk és azok rendetlenségbe
„jöttek. Talán fölváltó csapatok ? vagy újonnan fölállított alakzatok ?
„Február 2-án is még tart az ellenséges erők előnyomulása arcvonalunk felé."
Február 6-án Lukez;iéi-n ünnepi tábori mise után és hosszabb
lelkes beszéd kíséretében legvitézebbjeimet a csapatok arcvonala előtt
a 17 arany vitézségi éremmel fölékítettem óriási lelkesedés közepette.
7-én feleségem eljött meglátogatni s vele a következő napokban
összes kórházaimat végigjártuk.
Február 10-én vettem az 5. hadseregparancsnokság parancsát,
hogy a 20. honvédhadosztályt a 106. Landsturm-hadosztály azonnal
váltsa föl. A honvédhadosztályt ki kell egészíteni és pihentetni.
(Op. 40/9., 14. sz.) A VII. hadtest át fogja venni a Karszt-fennsíkot;
a III. hadtest kivonatik . . .
A YH. hadtest állásba megy és fölváltja a III. hadtestet.
A 28. hadosztályt a 17. hadosztály, a 6. hadosztályt a 20. honvédhadosztály fogja fölváltani. A 106. Landsturm-hadosztály hoz
beosztották a 187. gyalogdandárt (5 zászlóalj), mely átveszi a
22. Landwehr-hadosztálv alszakaszát is (Polazzo—Vermegliano).
(Op 41/2. sz.)
A fél 22. Landwehr-hadosztályt egésszé szervezték át a
9. hadosztálynak egyik dandárát hozzá beosztva, úgy hogy a

22. Landwehr-hadosztály a 43. Landwehr-dandárból és a 18. gyalogdandárból áll.
A 61. hadosztály a 16. honvéd-hegyidandárból és a 19. népfő lkelő-dandárból, a 9. hadosztály a 17. és 60. gyalogdandárból
fog állani.
A III. hadtest fölváltása február 18-ig befejezendő.
A III. hadtest fölváltása után a 28. hadosztály Haidenschaft—
Zoll-on át Ober-Laibach-ra és Loitsch-ra, a 22. Landwehr-hadosztály
Opöina-ra, a 6. hadosztály Ranziano-ra menetel, ahonnan vasúton
viszik el. (Op. 46/8., 47/5. sz.)
Feleségem sietve elutazik.
Comen, február 11.
„Hónapok óta tetvetlenítő és fürdőtelepet kértem a fönnállókon kívül, mert nagyon kevés az, ami van. Az 5. hadsereg
„Quartiermeisterabteilung-ja erre egy hordót küldött egy öntöző
„rózsával. Ezzel 12.000 embert fürösszek. Oh jaj . . . , jaj! . . ."
„Parancsokat kapok csapatok eltolatására. Vasúti zárlat.
„Csapatmozgások.Úgy látom támadásra készülünk? . . . Vagy? . . ."
dornen, február 13.
„Csak 18-án menjek Kostanjevica-ra helyemre, mert eltolódások lesznek, melyeknél ittlétem szükséges."
„Minden szabad időmet, úgy mint eddig, mindig sebesültjeimnél töltöm."
Február 15-én a 28. hadosztály fölváltását a 17. befejezte, a
20. honvédhadosztály ma indul a 6. hadosztály fölváltására. A géppuskásosztagok beosztását szabályoztam. A 17. hadosztálynak 22
géppuskásosztaga van. (Op. 45/12. és 21. sz) A 20. honvédhadosztálynál a pótlások besorolása után, minden ezred 10—10 századból áll.
Február 16-án éjjel a 39. honvéddandár a 6. hadosztály egy
részét a Monte San Michele alszakaszban fölváltotta, a 81. honvéddandár Comen-ben éjjelezett. A 17. hadosztály a San Martino alszakaszban van, 5 zászlóalja (33. gyalogdandár) hadosztály tartalék
a Segeti táborban.
A 106. Landsturm-hadosztály a és 187. gyalogdandár a Polazzo
alszakaszt megszállotta.
Február 17.
„A 17. hadosztály teljesen átvette alszakaszát. A 20. hon„védhadosztálynál a 81. honvéddandár az éjjel fogja felváltani a 6.
„hadosztálynak még a Monte San Michele-n levő részét."

„A II. védelmiszakasz három alszakaszba van osztva: a
„Monte San Michele szakaszán a 20. honvédhadosztály, a San
„Martino szakaszán a 17. hadosztály, a Redipuglia szakaszán a
„106. Landsturm-hadosztály és a 187. gyalogdandár áll."
„Délután az ellenséges könnyű tüzérség a Monte San Mi„chele-t és San Martino-t élénken lőtte, nehéz ellenséges tüzérség
„a -Ó- 124 körüli állásainkat igen megrongálta. A déli alszakasz
„nehéz aknavetőtüz által szenvedett. Ettől eltekintve, különös
„esemény nem volt. A csapatok erkölcsi és fizikai állapota jő."
„Az olaszok állítólag igen sok űj löveget hoztak velem
„szembe, tüzérségemnek több mint a felét elveszi a hadseregfőparancsnokság. Bizton az áttöréshez lesz rájuk szükség."
„Boroevic parancsa szerint a III. hadtest folváltásával egyidejűleg 11 tábori ágytísüteg és egy tábori tarackosüteg is
„kivonandó a védelmi szakaszból és a III. hadtest nehéz tüzérsége
„is el lesz szállítva innen. (Op. 45/15. sz.)"
„Ebből kifolyólag a Karszt-'énnsíkon tüzérségemet újból át
„kell csoportosítani, ezt Op. 48/15. szám alatt elrendeltem."
„A hadseregparancsnokság értesített, hogy a napokban a
„XIX. menetalakzatok meg fognak érkezni; ezek besorolása azon„ban csakis március 20-án fog megtörténhetni."
„így helyzetem e'ég kényes lesz . . . , de nem panaszkodom."
„Holnap átköltözöm Kostanjevica-ra és délben átveszem a
„parancsnokságot az 5. hadsereg II. védelmi szakaszában."
„Isten nevében ki az 5. Isonzo-csatába. Vájjon ez lesz-e az
„utolsó Isonzo-csata ? Vagy tovább fog-e a haláltusa itt tartani ?"
„Az Isten vezéreljen bennünket a jövőben, melyben én még
„nem tudok derengő fényt látni."
Altalános harctéri helyzetünk igen kedvező. Az orosz arcvonalon Iwanow támadását visszavertük; Szerbiát megszállottuk,
Montenegró letette a fegyvert, Gallipoli-félszigetről kiszorítottuk
az angol-francia expedíciós hadsereget, Durazzo-ból pedig kivertük
az olaszokat, melynek rövid története a következő: 1
A hadseregfőparancsnokság a 3. hadsereget utasította, hogy
a menekülő szerbek után Montenegron át Észak-Albániába nyomuljon. Ez 1916 január 16-án elrendelte, hogy a Montenegro-ban
levő XIX. hadtest foglalja el Skutari-t, azután San Giovanni di
Medua-ra és Alessio-ra vegyen irányt, hogy a szerbek behajózását
zavaija meg.
1

Lásd a 47a. és 47b. számú mellékletként csatolt térképet.

A XIX. hadtest, melyet a Lovcen elfoglalására szerveztek,
így Albánia elleni hadműveletre nem volt alkalmas. Ezért előbb
át kellett szervezni.
A XIX. hadtestparancsnokság Észak-Albánia megszállására a
03. hadosztályt rendelte, ebbe január 20-án beosztotta a 14. hegyi-,
illetve a 22. Landsturm-dandárból a 72./1I., a 4. vártüzérzászltíaljat és 21./4. hegyiüteget Krammer alezredes parancsnoksága alatt, később a 2. hegyidandárból Zloch alezredes különítményét (70./IV. és fél 76./III. zászlóalj, fél 5./4. hegyiüteg), február 15-én a 20. Landsturm-hegyidandárt, február 24-én a 14.
hegyidandárt is a 63. hadosztályparancsnokság rendelkezésére bocsátotta. (A 63. hadosztály eredetileg csak a magyar 210. és 211.
népfölkelődandárból állott.) Az Albániába benyomuló 63. hadosztály élén haladó Krammer alezredes különítmény január 23-án
Skutari-t megszállotta.
Az itt tömegesen gyülekező szerbek, még mielőtt az rsztrákmagyar csapatok Skutari-ba értek, Alessio-ba elvonultak.
A 63. hadosztály Durazzo ra az egyedüli járható úton egy
oszlopban nyomult elő. A hadosztály elővédjeként menetelő Krammer alezredes különítményét a 211., 210. nép föl kelődandár,
azután a 20. Landsturm hegyi- és végül a 14. hegyidandár
követte.
A Matja-folyó eliszaposodott medrén túl a Mamuras erdős
mocsárterületen át haladtak.
Az elővéd a visszavonult szerbekkel elsőízben az Ismi-folyó
alsó szakaszán volt csatározásban. Ezeket itt már olaszok támogatták. A túlságosan megnyúlt 63. hadosztály négynapi menetben
az élre fölzárkózott.
Többnapi csatározás után továbbmenetellek. Február 8-án
a hadosztály éle harc nélkül Bresa-t elérte. Onnét az út kétfelé
válik, az egyik Durazzo-ra, a másik Tirana-ra vezet.
A 211. népfölkelődandár, miután egy zászlóaljjal baloldalában megszállotta Tirana-t, menetét Durazzo-ra folytatva az Arzenfolyót 11-én érte el. Durazzo előtt annak védelmére az olaszok
ernyőszerűen állást foglaltak, mindkét szárnnyal a tengerre támaszkodva.
Az olasz Savona-dandár Durazzo-tól 12 km-re keletre, az út
mindkét oldalán a Bazar Sjak dombjain hidfőszerüen foglalt állást.
A balszárnyon az Arzen-folyócska torkolatánál, a folyó mögött az
olasz 16. ezred egyik zászlóalja Juba falunál, a középen a folyó
előtt az országúton és attól délre a Sjak A 130 dombján a 16.
ezred két zászlóalja, a jobbszárnyon a 15. ezred az Arzen-folyó
és a tenger között Res falu—Skam (Sasso bianca) — -Ó- 108
vonalban, főképen Teke Aleksit C- 136 dombján csoportosult
védelemre.

A Savona-dandár ezen 14 km széles állásban várta az
osztrák-magyar csapatok támadását. A Juba-ra kikülönített olasz
zászlóalj csupán a védelmi állás északi szárnyának biztosítására
szolgált és nem függött össze a védelmi állással.
Ezen állás mögött a durazzói országút mindkét oldalán az
olaszoknak egy második — sokkal rövidebb (5 km) — védelmi
vonaluk volt Durazzo-tól 5 km-re fekvő terephullámon Rezbul—
Sinavlas vonalában, mely azonban tartható nem volt, amint az
osztrák-magyar csapatok a déli szárnyon Teke Aleksit -Ó- 136
dombot elfoglalják; mert a Teke Aleksit lejtőjéről folytatódó támadás
oldalba találja a Rezbul-i állás déli szárnyát és az olaszok az
egyetlen visszavonulási úttól könnyen elvághatok, mivel a támadás
az országútat derékszögben találja.
Végül egy harmadik utóvédállást is előkészítettek az olaszok
2 km-re Durazzo előtt, mely a tenger és Kneta Durzit nevű laguna
között volt.
Durazzo-t csak két irányban lehetett megközelíteni, keletről
az országúton a tenger és Kneta Durzit közötti hídon át és északról
a Kneta Durzit és a tenger között kiemelkedő Portes keskeny
földnyelvén vezető taligaút on.
Február 14-én az élen menetelő 211. népfölkelő-dandár
Bazar Sjak falu elé ért; a 63. hadosztály rnenetoszlopa igen megnyúlott.
A 210. népfölkelő-dandár Mamuras mocsárterületen még
áthaladóban volt.
A 20. Landsturm-hegyidandár még Alessio-ban, a 14. hegyidandár pláne Skutari-ban volt.
A 20. Landsturm-hegyidandárt február 15-én bocsátották
Sorsich altábornagy rendelkezésére.
Durazzo elé ért még Zloch alezredes parancsnoksága alatt
egy és fél zászlóalj s két hegyi ágyúból álló különítmény is,
melyeket a 2. hegyidandár Prizren-ről előretolt. Végül Hüssler
százados vezetése alatt február 16-án Tirana-ról 600 albán harcos
érkezett, mely csoport szintén a szélső déli szárnyon Kavaja
falut megszállotta és a tengerparti dombokon észak felé fordult
Durazzo felé.
A XIX. hadtestparancsnokság február 11-én Skutari-ba ért.
A hadtestparancsnokság azon hitben volt, hogy az olaszok Durazzo
előtt csak azért foglaltak állást, hogy a szerb hadsereg maradványainak behajózását fedezzék és azután maguk is elhagyják
Durazzo-t.
Trollmann gyalogsági tábornok (XIX. hadtest parancsnoka)
ezért parancsot adott Sorsich altábornagynak, a 63. hadosztály
parancsnokának, hogy Durazzo-ra gyorsan előtörve, zavarja meg az
elenséges csapatok hajóra szállását.
A támadás február 18-án végrehajtandó.

A 63. hadosztályparancsnokság Bresa-ra február 17-én ért,
az ottani magaslatokról áttekinthette a terepet Arra a véleményre
jutott, hogy az olaszok ellenállást szándékoznak kifejteni, hogy
Durazzo-kikötőt megvédelmezzék. Kémhírek szerint az olasz Savognadandáron kívül az Aquila-dandár is Durazzo-ban van, erejük kb.
12 zászlóalj.
Az elrendelt napon még nem lehetett támadni, hiszen a
63. hadosztály csapatai Alessio—Durazzo-i úton egymás mögött
lépcsőzetesen meneteltek.
Tekintetbe kellett venni a terepet és az időjárást is.
Az Alessio-tól Yorra-ig vezető egyetlen út feneketlen mocsaras
vidéken át, járhatatlan lápok között vezetett és térdig érő víz alatt
állott. A Matja, Zeza, Türküza és Ljumi Tiraus megáradt — csakis
hidakon átléphető — tarfolyókon kellett átvergődni, a hidakat
pedig elsodorta az árvíz, és az eső állandóan szakadt.
így álltak a dolgok, midőn Trollmann gyalogsági tábornok
elrendelte, hogy február 18-án a 63. hadosztály törjön előre
Durazzo-ra. Egyben megtáviratozta a hadseregfőparancsnokságnak,
hogy a támadás Durazzo-ra végrehajttatik.
A hadseregfőparancsnokság táviratilag kérdést intézett a hadtestparancsnoksághoz, hogy ismeretes e előtte, hogy Guerrini olasz
tábornok Rómába intézett rádiojelentése szerint — melyet Teschen-ben
felfogtak — a behajózást beszüntette ?
Mivel közben Sorsicli altábornagy a XIX. hadtestparancsnokságnak jelentette, hogy személyes szemrevételezése után alkotott
véleménye szerint siker csak rendszeres támadással érhető el, a
kellően elő nem készített előtörést kockázatosnak tartja; döntő
eredmény elérése céljából föltétlenül szükséges, hogy a déli szárnyon a tenger és az Arzen-folyó közötti magaslatokat előbb
kézbe vegye.
A hadosztály csapatainak fölzárkózására, a 20. Landsturmhegyidandár beérkezésére, a rendszeres támadáshoz való csoportosításra, az áldatlan időjárás, a rossz útak és a terep nehezen járható
volta miatt — időre van szüksége.
A támadás végrehajtását február 21-ére tervezi.
A 63. hadosztályparancsnokságnak e számítása is még optimista volt.
A 20. Landsturm-hegyidandárnak Alessio-ból való elvonása,
Ljalmi-nál az Arzen-folyón való átkelése és az Arzen-folyó ós a
tenger közötti területbe való eltolása a feneketlen utakon, szakadó
esőben annyi időbe került, hogy a támadást február 23-án lehetett
csak végrehajtani.
Sorsich altábornagy a támadásra fokozatosan következőképen
csoportosította csapatait.
Az elővéd (Krammer alezredes) csoport megerősítve a 210. népfölkelő-dandár egy részével a Bazar 8jak-i országúton és attól délre

a Matanaj -C- 140-en; ettől délre a 211. népfölkelő-dandár a Kokolvor -C- 149-en fejlődik, balszárnyával az Arzen-folyóra támaszkodva.
A 20. Landsturm-hegyidandár, melyhez a 210. népfölkelődandár egy része, továbbá Zloch alezredes különítménye és Hässler
százados albán csoportja is beoszttatik, az Arzen-folyó és a tenger
között csoportosul.
Az északi szárnyat az Alsó-Arzen torkolatánál a 210. népfölkelő-dandár egy része biztosítja.
Február 23-án a kölcsönös erőviszonyok következők voltak:
a) Az északi szárnyon a 210. népfölkelő-dandár másfél zászlóalja ós fél ütege (Jurisevié alezredes) Ruskuli-nál az Alsó-Arzenfolvón az olasz 10. ezred egy zászlóaljával;
b) középen Ki'ammer alezredes csoportja és a 210. népfölkelődandár zöme (3 zászlóalj és 2V2 üteg) az országúton és attól délre
Matanaj -Q- 140-en és Lőrinczy ezredes a 211. népfölkelő-dandárral
(3 zászlóalj és 1 üteg) Kokolvor -6- 149-en balszárnyával az Arzenfolyóig kiterjeszkedve az olasz 16. ezred két zászlóaljával;
cj a déli szárnyon Farkas ezredes a 20. Landsturm-hegyidandárral, a 210. népfölkelő-dandár egy részével, Zloch alezredes
csoportjával és Hässler százados csoportjával (63A zászlóalj és
3V2 üteg) az Arzen-folyó és a tenger közötti dombokon az olasz
15. ezred 3 zászlóaljával állott szemben.
A 63. hadosztály a támadást február 23-án hajtotta végre.
Az északi szá'nyon a 210. népfölkelő-dandár másfél zászlóalja
könnyen elérte az Arzen-folyót, azon átjutni azonban nem tudott,
mert a megáradt folyót áthidalni nem lehetett. A 211. néptölkelődandár a déli órákban a Kodra Sjak A 130 magaslatot rohammal
elfoglalta, mire az olaszok a hídfő védelmét föladva, visszavonultak
az Arzen-folyó mögé. A 211. népfölkelő-dandár azonnal bevezette
az üldözést, hamarosan eljutott
Arzen-folyóig, azt azonban átlépni
nem tudta, mert az olaszok Bazar Sjak-nál az egyetlen hidat föl
égették; hídanyag, műszaki csapat pedig a hadosztálynak egyáltalában nem állott rendelkezésére.
Az olaszok a déli szárnyon szívósan védelmezték a Teke
Aleksit-C- 136 és -C- 145 magaslatokat.
A 20. Landsturm-hegyidandárnak kemény harc árán sikerült
nevezett magaslatokat délután 12 óra -30 perckor elfoglalni, mire
az olaszok Durazzo-ra visszavonultak.
Mivel Farkas ezredes támadásának folytatása az olaszok egyetlen
visszavonulási útját fenyegette, ők az előkészített 2. védelmi állást
nem szállották meg, hanem összes erejüket a Kneta Durzit lagunái
mögött gyülekeztették és a durazzói kikötőben megkezdették
csapataiknak behajózását.
A biztosítást egy utóvéd eszközölte, mely Durazzo-tól 2 km-re
keletre a Kneta Durzit-i szorost és Durazzo-tól 7 km-re északra
Portes-nél a földnyelvet megszállotta.

Farkas ezredes támadását Durazzo-ra folytatni szándékozván,
az olaszokat követve, este a Kneta-csatorna hídja elé ért. Ez volt
az egyetlen út Durazzo-ra a tenger és a Kneta Durzit nevű
laguna között.
A visszavonult olaszok a Kneta hídját is fölégették.
A 20. Landsturm-hegyidandár így Durazzo-ra a támadást nem
folytathatta.
A hadtestparancsnokság február 24-én Sorsich altábornagy
rendelkezésére bocsátotta a 14. hegyidandárt, mely Durazzo ra
menetelt.
A 63. hadosztályparancsnokság február 24-re elrendelte, hogy
Farkas ezredes csoportja (20. Landsturm-hegyidandár, Zloch ezredes
és Hässler százados csoportja) erélyesen törjön elő Durazzo-ra.
A 211. népfolkelő-dandár tartalék. Mindkét dandár tüzérsége az
Arzen-folyó és a Kneta Durzit laguna között húzódó földhullámról
(Sinavlas—Rezbul) támogassa Farkas ezredes támadását.
Az olaszok behajózásának biztosítására a flotta zöme Durazzo
kikötőjétől keletre akként állott föl, hogy ágyúival Bazar Sjak-ról
Durazzo-ra vezető egyetlen országútat, a Durazzo előtt fekvő Rezbul—
Sinavlas terephullámot és a Kneta Durzit-szorost teljesen uralta.
A flotta három egysége Durazzo-tól északnyugatra Kap Pali
tengerfok és Portes földnyelv között foglalt állást s a tenger és
Kneta Durzit laguna árvízterülete között járható keskeny sávot,
melyen északról Durazzo megközelíthető volt, tartotta tűz alatt.
Az olasz flotta nehéz ágyúinak tüzében az üldözés megakadt,
a Kneta-n hidat nem lehetett verni, mert a hajóágyúk zárótüze
miatt a csatornát lehetetlen volt megközelíteni. A 20. Landsturmés 211. népfölkelő-dandárok tüzérsége, melyet a 14 hegyidandárnak
sietve előrevont ütegei is megerősítettek, február 24-én délután
1 óra óta lőtte a durazzói kikötőt, hol lázasan folyt az olasz
csapatok behajózása.
Durazzo-ba csak két helyen lehetett jutni; a Kneta-csatomán
át vezető hídon, illetve országúton és Durazzo-tól 7 km-re északra
fekvő földnyelven, mely a tenger és a Kneta Durzit laguna között
észak-dél irányban húzódik.
A 210. népfölkelő-dandár egy része február 24-én nagynehezen
átvergődött az Arzen-folyón, Kap Pali felé elő is nyomult, de Durazzo-t
megközelíteni nem tudta, mert a Portes keskeny, töltésszerü földnyelven a flotta ágyúinak tüzébe került.
Közben megérkezett a 14. hegyidandár.
A 63. hadosztály parancsnokság február 26-án a 14. hegyidandárral a 210. népfölkelő-dandárt megerősítette és elrendelte,
hogy Pala és Mali Durzit A 184 dombon át északról, a 20. Landsturm-hegyidandár a Kneta-csatornán át keletről támadja meg
Durazzo-t. A 211. népfolkelő-dandár tartalék.

Február 26-án a tengerpart mentén északdéli irányban előnyomuló támadó csoport a Pala-Mali Durzit keskeny gerincen már
nem talált ellenséget, élcsapata éjjel 11 óra 45 perckor Durazzo-ba
bevonult.
Az olasz csapatok február 26-án este befejezték a behajózást,
mire a flotta ágyúi a Kneta-csatorna előtti terepre irányított zárótüzet beszüntették és Durazzo-t elhagyták.
Az olaszok összes tüzérségüket, vonatukat és élelmezési készleteiket visszahagyták Durazzo-ban és kb. 1.000 lovat lelőttek.
A 20. Landsturm-hegyidandár, amint az olasz hadihajók tüze
elnémult, este 7 órakor megkezdette a Kneta-csatornán való átkelést
rögtönzött tutajokon és a fölfedezett gázlón, melyet egy bivalycsorda elárult. A dandár február 27-én reggel 4 óra 30 perckor
bevonult Durazzo-ba, hol 34 ágyút, 12.000 puskát, 1 géppuskát,
600.000 puskatöltényt, 4.000 ágyúlövedéket, 2.000 zsák lisztet,
egyéb élelmiszert és 17 kisebb gőzhajót és vitorlást talált.
A 63. hadosztály veszteségei a durazzói harcokban: 4 tiszt és
69 fő legénység elesett, 5 tiszt és 294 fő legénység megsebesült,
51 ember eltűnt.
A február 23-án vívott harcban a 63. hadosztály 17 olasz
tisztet és 742 olasz katonát elfogott.1
1
Lásd: „Der große Krieg 1914—1918." „Der österreichisch-ungarische Krieg" M. Schwarte kiadás. V. kötet, 22. fejezet és Veith alezredes
„Durazzo megtámadása" című dolgozatát.
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Felső-Tagliamento 8.
Ferenc Ferdinánd főherceg 90., 140.
Ferenc József, I., császár és király 2.,
328., 360., 361., 406., 407., 413.,
555., 580., 607., 608., 780., 799.
E
Ferleti 164., 220., 368., 390., 471.
Fernengel tábornok 14., 23., 24., 25.,
Eder Aim 39., 42., 46., 47., 48., 49.,
30., 31., 32., 33., 34., 35., 39., 42.,
51., 52., 63., 65., 69., 83., 84., 91.
48., 49., 51., 55., 66.. 68., 69., 72.,
Edolo 20.
I
87.
Egerland 656.
Egyiptom 788.
Ferrara-dandár 133., 182., 201.
Eichhorn vezérezredes 330.
Fiebich-Ripke ezredes 214.
Eilfer-csúcs 45.
Fiera di Primiero 18.
Eisack 16.
Findenig Kofi 30., 55.
Eiskaar 97.
Firenze-dandár 574., 671.
Eisner-Bubna ezredes 22., 30., 35., 44.,
F i u m e 142.
46., 58., 65., 71., 95., 98., 99., 150.,
Fiumicello 20.
155., 156., 157., 159., 170., 175.,
Flitsch 5., 7., 8., 9., 14., 20., 30.,
185., 187., 346., 367., 377., 388.,
33., 104., 107., 167., 306.
405., 408., 438., 456., 460., 503.,
Flondar 220., 303., 309., 310., 318.,
512., 558., 559., 560., 564., 567.,
322., 327., 335.
713., 765.
Fogliano 119., 120., 125., 126., 133.,
Erdőskárpátok 37., 46.
150., 177., 214., 275., 473., 474.,
Észak-Albánia 804., 810., 811.
609.
Északi-tenger 415.
Földesi zászlós 259., 315.
Etsch 5., 15., 18., 20., 72.
Folgaria-erőd 9., 15., 20.
Eugen Erzherzog 206.
Folgaria-fennsík 5., 16., 18.
Európa 1.
Fónad István őrmester 343., 388.
Fonzaso 17.
F
Forli-dandár 115., 574.
Fox gyalogsági tábornok 12., 105.,
F a j d u t t i 442.
106., 107.
Fajti falu 404.
Franciaország 164., 415.. 446., 788.
F a j t i hrib 149., 162., 404., 466., 558.,
F r a t t a 117., 119., 205., 334., 422.
559., 799.
Freifeld 281., 296., 345., 544.
Falz 25.
Dornberg 5., 7., 11., 13., 141., 280.,
300., 421., 556., 760., 783., 785.,
792.
Dottori csatorna 119.
Dragovice 11., 114.
Dráva 6., 8., 27., 28., 31., 138., 259.
Dráva völgyszoros 24.
Drežnica 104.
Drina 4., 7., 419., 445., 577., 578.
Drobny János ezredes 333.
Dubno 330., 398., 415., 444., 797., 798.
Duino 10., 136., 143., 155., 168., 203.,
220.. 252., 273., 292., 303., 310.,
318., 335., 355., 363., 379., 471.,
637., 784.
Dukla 179., 207., 423., 425., 608., 791.
Duna 419., 445., 446., 577., 578., 789.
D ü n a b u r g 415., 444., 797.
Duple planina 110., 111., 210.
Durazzo 756., 806., 810., 811., 812.,
813.. 814., 815., 816.
Duttoule 358., 387., 452., 492., 640.,
760., 767., 774., 775., 776.
Dworszowice-Koscielne 556.

Freikofi 19., 24., 25., 35., 41., 42.,
Golgota 501.
45., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., [ Golobar planina 108.
66., 67., 68., 69., 70., 73., 74., 76.,
Gomagoi-erőd 5., 9., 15., 20.
77., 78., 82., 86., 88., 89., 94.
Gorjansko 275., 362., 365., 375., 397.,
Friaul 8., 440.
412., 417., 556., 622., 654.. 717.,
720,
Friauli-síkság 149.
Fries-Skene báró 405.
Gorlice 543.
Frigido 162.
Görögország 416., 757., 787.
Frigyes f ő h e r c e g tábornagy 542.,
Görz 3., 4., 6., 7., 8., 11., 19., 26543., 597., 797.
72., 93., 101., 103., 113., 116., 117..
Frugoni tábornok 16., 138.
118., 129., 135., 138., 143., 150.,
Fugazza-hágó 17.
153., 155., 156., 162., 175., 179.,
182., 183., 189., 198., 211., 224.,
G
268., 270., 272., 404., 432., 442.,
445., 446., 447., 448., 453., 462.,
Gabrije 120., 130., 150., 197., 252.,
464., 470., 485., 486., 535., 539.,
296., 508., 616.
540., 543., 544., 545., 549., 557.,
Gabrije-dolnie 149.
558., 559., 567., 574., 575., 579.,
Gabrije-gornie 149., 150., 193., 203.,
598., 606., 621., 624., 625., 630.,
213., 220., 221., 231., 232., 243.,
637., 641., 646., 650., 654., 664.,
303., 310., 333., 390., 394., 426.,
671., 674., 679., 680., 682., 683.,
452., 463., 469., 470., 471., 672.,
686., 688., 690., 706., 709., 713.,
714., 759., 775., 778.
738., 741., 742., 744., 748., 749.,
Gail 8., 14., 23., 25., 29., 31., 34.,
793.
35., 73., 74., 83., 86.
Gössmann
tábornok 14., 22., 24., 29.,
Gailberg 31., 32., 40.
30., 38., 39., 43., 52., 86.
Gailitz 14.
Göttlicher ezredes 541., 578., 582.,
Galícia 798.
587., 593., 607., 725.
Gallipoli 445., 756., 757., 787., 788.,
Graben 407.
789., 790., 797., 810.
Gradišća 3., 4., 19., 117., 125., 143.,
Gallwitz t á b o r n o k 330., 445.
165., 196., 201., 261., 274., 281.,
Garda-tó 16., 17., 18., 236.
305., 353., 403., 411., 492., 514.,
Gargaro 12.
538., 799.
Gartnerkofl 58., 77.
Gradiscutta 104., 116., 152., 173., 189.,
Gelb altábornagy 42., 43., 48., 50.,
210., 562., 612., 683., 712., 779.,
51., 52., 53., 57., 62., 68., 72., 89.,
782., 791.
92., 96., 101., 171., 249., 256., 258.,
Grado 299., 337., 365.
269., 271., 280., 304., 349., 513.,
Graf százados 729.
570., 571., 600., 621., 665.
Granatieri-dandár 539., 678.
Gemona 17.
Granatieri-ezred 319., 545., 678.
Gemskofl 46., 97.
Graz 4., 21.
Gerabek tábornok 105., 106., 108.
Grazigna 116.
Giassico 635.
Greifenburg 31.
Globna 113., 115., 470., 486., 508.,
Grigno 18., 20.
528., 564., 574., 588., 629.
Grodno 444.
Globocak 106.
Gross Glockner 97., 99.
Gloger-csoport 54., 56.
Grossmann ezredes 193., 228.. 233.,
Gloger százados 53., 54., 56., 57., 64.
288., 289., 292.
Goiginger H e n r i k altábornagy 6., 7.,
Grüne-Schneid 46., 80., 83., 84.
11., 13., 119., 120., 121., 125., 127.,
Guerrini tábornok 813.
129., 130., 136., 137., 143., 144.,
Gurkfeld 10.
145., 146., 156., 191., 258., 292.,
297., 319.
Goiginger Lajos altábornagy 34.
H
Goiran tábornok 18.
Hader János 376.
Gojace 153., 173., 272., 783.
Hadtörténelmi Levéltár 552.
Golametto 320., 327., 335., 341., 347.,
354.
Haidenschaft 11., 358., 775., 809.

Haláldomb 547., 556., 622., 639.. 648.,
697., 705., 730., 736., 764., 768.
Hamilton tábornok 788.
Hässler százados 812., 814., 815.
Hausser ezredes 343.
Hazai Samu báró, honvédelmi miniszter 360., 361.
Hedrich 89.
Heiligengeist 470.
Heilgen Kreuz 11., 784.
Heinisch alezredes 148., 219., 220.,
333 352
Hellebronth ezredes 120., 133., 136.,
159., 171.
Heller őrnagy 136., 224.
Henneberg báró ezredes 25., 26., 29.,
30., 31., 33., 34., 35., 39., 41., 42.,
53., 55., 56., 65., 68., 73., 86., 90.,
92., 95 , 100.
Henrik bajor herceg 89.
Hercegovina 4.
H e r d a alezredes 50., 68., 69., 74.
H e r m a d a 162., 228., 287., 312., 319.
Hermagor 22., 24., 31., 38., 39., 43.,
52., 86., 88., 91.
Herrmann százados 640.
Hiltl ezredes 803.
Himalája 77.
Hindenburg tábornagy 330., 797.
Hinter-Joch 44., 65., 66., 79., 80.
Hochalp-Joch 30., 54.
Hochwipfel 33., 39., 58., 59.
Hoher Trieb 88., 97., 99., 100.
Holy alezredes 30.
Honvédelmi minisztérium 758.
Horváth Károly főhadnagy 286.
Horvátország 4.
Hotel Excelsior 358.
Hrad vrch 103., 106.
Hrozny tábornok 212., 223., 224.,
227., 234., 254., 256., 262., 269.
Hudi Log 120., 149., 164., 170., 171.,
292., 333., 348., 373., 378., 389.,
503 , 508., 513.
Hum 116.
Hummel 226.
I.
Ibar 751.
Idria 11., 12.
Ikwa 330.
Ilisz Albert szakaszvezető 780.
India 640.
Indra százados 126.
Innichen 15., 25.
Innsbruck 4.
Ipek 751.

Island 674.
Išmi 811.
Isonzo 8., 9., 10., 11., 12., 13., 17..
18., 19., 72., 91., 93., 102., '103.,.
104., 105., 107., 112., 113., 114..
115., 116., 117., 119., 120., 125..
135., 138., 143., 145., 146., 168.,
174., 196., 199., 201., 2 0 2 . 204.,
205., 206., 246.. 268., 287., 290.,
294., 300., 313., 332., 375., 385.,
399., 406., 409., 431., 433.. 435.,
436., 437., 440., 446., 453., 459.,
460., 462.. 463., 469., 472.. 473.,
474., 486., 492., 495., 506., 508. r
514., 518., 521., 529., 538., 5 3 9 .
559., 574., 576., 582., 585., 592.,
621., 651.. 654.. 672.. 673., 677.,
678., 679., 681.. 696.. 697.. 701.,
704.. 705., 709.. 733., 736., 751.,
764., 778., 785., 789.. 797.. 805.,
806.
Isonzo-csata 1., 117., 118., 121..
136., 137., 138., 139., 145.,
175., 237., 246., 266.. 267.,
282., 283., 304., 306., 307.,
346.. 369., 379., 386., 399.,
410., 429., 432., 433., 444.,
447., 448., 449., 4 5 9 , 453.,
477., 494., 498., 517., 518.,
557., 559., 562., 570., 572.,
575., 576., 578., 585., 589.,
599., 600., 603., 606., 607.,
618., 621., 622., 623., 625.,
633., 642., 653., 664., 690.,
712., 726., 738., 741., 742.,
749., 750., 751., 758., 781.,
785., 796., 799., 810.

134.,
146.,
270.,
326.,
407.,
446.,
462.,
540-,
573.,
598.,
617.,
630.,
701.,
748.,
783.,

Isonzo-folyó 3., 4., 5., 8., 12., 19.,
117., 119., 408., 409., 624.
• Isonzo-hadsereg 759.
Isonzo-völgy 3., 7., 20., 105., 106.,
108., 112., 150., 199., 210., 528.,
Isonzo-vonal 4., 7 , 8., 11., 17., 138.,
139., 146, 156., 222., 444., 461.,
4 9 8 , 544, 558., 603., 611., 621.,
659., 661., 690., 721., 731., 741.,
749., 750., 785.
Isonzo-szakasz 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
18., 72., 104 ,137., 139., 446., 504.,
509., 549., 554., 564., 594., 655.,
658., 660., 672., 682., 683., 684.,
688., 689., 697., 706., 707.. 709.,
716., 721., 723., 724., 729., 730.,
732., 735.. 736., 739., 743., 745.,
754.
Istvanovié tábornok 784.
Italia 161., 318.

Italien 1., 2., 555.
Ivanigrad 142., 397.. 760., 767., 790.,
796., 805.
Ivanjica 750., 751.
Iwangorod 330.. 444.
Iwanow tábornok 796., 798., 810.
J
Jablonica 111.
Jagodina 577.
Jamiano 149., 161., 220., 221., 257.,
262., 273., 274., 289., 292., 300.,
301., 311., 312.. 322., 333., 340.,
368.. 606.
J a m y 92., 721.
Jancsi 90., 98.
J a n d a őrnagy 241.
Janečka ezredes 731 , 763., 773., 779.
J a r a k 445., 577.
Jaschke tábornok 14., 30., 107.
•Tasenjak 106.
J a u k e n 28.
Javorček 108., 110., 111.
Jazbine 247., 271.
Jelenowaty 414.
Jenő főherceg, vezérezredes 7., 8.,
10., 93., 104.. 112., 125., 131., 132.,
135., 138., 14«., 183., 198., 247.,
263., 265.. 266., 269., 272., 289.,
306., 366., 498., 500., 501., 509.,
518., 535., 540., 597., 606., 607.,
654.. 738.. 792., 800., 807.
Jesenjak 103.
Ježa 20., 105., 106.. 107.
Joffre tábornok 397.
Josef Erzherzog 103.
József főherceg 21., 136., 183., 367.,
414., 686., 795.
József Ferenc főherceg 175., 279.,
292., 293., 294., 297., 300., 304.
343., 344., 358., 359., 362., 383.,
392., 402., 410., 479., 702., 752.
J u b a 812.
Judicaria-völgy (Judicarien) 5., 15.,
18.
Juli-alpok 14.
Jungbunzlau 757.
Jurišević alezredes 814.
K
Kačanik 750.
Kállay Géza zászlós 623.
Kaiser altábornagy 105., 107., 445.
Kambreško 20., 106.
Kamno 105.

K a p Pali 815.
K a r f r e i t 8., 11., 12., 13., 19., 27., 104.,
210 237
Karintia 1., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.,
13., 16., 18., 21., 119., 120., 147.,
163., 168., 172., 183., 193., 204.,
218., 242., 306., 348., 369., 448.,
497., 498., 505., 509., 510., 518.,
519., 524., 525., 540., 585., 621.,
638., 642., 689., 699., 759., 802.
Karlovac 10.
Kami-alpok 8., 9., 18 , 19., 24., 30.,
35., 43., 150.
Karnischer Kamm 102., 103.
Károly Ferenc József trónörökös 73.,
77., 78., 79., 80., 81., 82., 803., 805.
Kárpátok 3., 4., 5., 27., 28., 60., 144.,
150., 156, 207., 220., 253., 414.,
429., 513 , 608., 771., 802.
Karszt 72., 117., 118., 119 ,120., 121..
124., 127., 128., 132., 133., 135.,
138., 139., 140., 141., 142., 143.,
144., 145., 147., 149., 150., 151.,
153., 162., 175., 182. 183., 188.,
189., 193., 198., 232., 233., 235.,
236., 237., 244., 246., 247., 253.,
265., 266., 267., 268., 269., 270.,
272., 277., 278., 284., 288., 289.,
290., 295., 300., 301., 302., 303..
304., 306., 307., 321.. 329., 333.,
351., 358., 368., 369., 372.. 377.,
380., 381., 390., 395., 404;, 405.,
406., 425., 429., 433., 438., 446.,
447., 448., 450., 460., 461., 466..
487., 492., 502., 531., 540., 559.,
560., 576., 585., 606., 630., 637.,
642., 652., 653., 654,, 655., 676.,
689., 690., 701., 702., 705., 706.,
722., 726., 742., 748., 749., 750..
759., 762., 763., 769.. 783.. 797.,
799.. 806., 808., 810.
Karsztplatean 103.
Kartitsch 86., 89.
Kassa 758.
Kavaja 812.
Kerekes József zászlós 43.
Kern Selce 104.
Kern falu 105., 106.
Kelet-Gaílcia 398., 415., 444.
Keleti-Kárpátok 7.
Keleti-tenger 415., 444., 797.
Kellerwand 46., 84., 97.
Kikal százados 53., 56., 67., 70., 72.,
99., 100.
Kirchbach 29., 30., 33., 34., 77.
Kirschköpfe 68.
Kis-Tapolcsány 405., 786., 791.

Kitchener lord, hadügyminiszter 789.,
790.
Klagenfurt 8.
Klane 706., 720.
Klein László alezredes 28.
Klempa alezredes 386.
Klenak 416.. 445.
Kletter altábornagj 402., 527., 794.
Klewán 415.
Klin 439.
Klobučar báró százados 597.
Kloimüller százados 584.
Kneta-csatorna 815., 816.
Kneta Duržit 812., 814., 815.
Kneta-híd 815.
Kneža 12.
Kobdil 767.
Köderhöhe 37., 50.. 97.
Köderkopf 50., 93.. 97.
Kodra Šjak 814.
Kohinja Planina 106.
Kohišče 811.
Kokolvor 814.
Kolovrat 8., 20., 104.. 105., 112., 139
Kolubara 445.
Konstantinápoly 640., 788.
Kopfstein alezredes 106.
Kopriva 640.
Korada 8., 20.. 112., 162.
Korite 171., 339., 343., 375., 409.,
489.. 618., 699., 712., 777.
Körner alezredes 90., 98., 96., 100.,
156.. 17-5.
Krumko 721.
Kostanjevica 13., 141., 142., 143.. 144,.
148.. 152., 156., 157., 159., 160..
161.. 162., 165., 166., 170.. 171.,
172., 175.. 183., 193.. 196., 218..
222., 242.. 256., 257., 259., 308.,
310., 315.. 328.. 341., 344., 358.,
359., 363., 377., 387., 392., 396..
397., 404.. 406., 408., 411., 420.,
421., 430., 431., 432.. 440., 441..
452.. 453., 456.. 459.. 461.. 467.,
469.. 471., 477., 479., 512., 513.,
525., 538., 542., 547., 556, 558.,
567., 568., 579., 587., 612., 626..
631.. 665.. 675., 676,. 698., 700.,
712.. 715., 716., 729.. 759., 760..
763., 767., 772., 774., 775., 776.,
783., 799.. 804., 809., 810.
Kostanjevica magaslat 112.
Kostolac 577.
Kötschach 10., 14., 23., 24.. 27., 30.,
34., 35., 42., 48., 57., 58., 61., 62.,
73.. 78.. 82., 83., 84., 85., 88., 91.,
100.. 102.

Koudelka báró altengernagy 186.
155., 161., 171., 193., 241., 292.,
784.
Koum Kaleh 788.
Kovách László főhadnagy 44., 165.
Kovács alezredes 556.
Kövess gyalogsági tábornok 445., 756.,
789., 797.. 803.. 804.
Kowel 330.
Kowno 330.. 345., 444.
Kozarice 527.
Közép-Albánia 756.
Közép-Dráva-völgy 5.
Közép-Európa 640.
Közép-Galícia 444.
Közép-Horyn 415
Közép-Isonzo 16.
Közép-Visztula 330.
Kozljak 104., 105., 106., 107.
Kozmarince 734.
Kragujevac 577.
Krajna 4., 9.
Krajna Vas 397.
Kraljevo 445., 576., 577., 578., 750.
Krammer alezredes 811., 813., 814.
Krasi vrch 104.
Kratochwill alezredes 108 . 109., 110..
111., 178., 197., 198., 201., 394.,
439., 441., 482., 490., 494., 504.
Kraus alezredes 289., 557., 559.
Krauss altábornagy 138., 140., 265.,
366., 367., 392., 498., 500.
Krautwald altábornagy 377., 752.,
753., 767., 771., 772., 777., 782.,
783 , 785., 790., 796., 800., 804.
Kremieniec 415., 444.
Kreuzberg 21.
Kreuzen-átjáró 30.
Kreuz Sp. 9.
Krivošje 756., 803.
Krn-hegység 7 , 9., 11., 12., 13., 14.,
20., 71., 73., 90., 103., 104., 105.,
106., 107., 108., 110., 111., 112.,
136., 138., 144., 162., 189,, 205.,
206., 210., 224 , 237., 367., 432.,
446., 447., 448., 453., 461., 470.,
476., 485., 486., 508., 523., 527.,
585., 606., 636., 646., 750., 796.
Krobatin hadügyminiszter 411.
Kronau 108., 125.
Kronhof 36., 93., 100.
Kronhof Bach 31.
Kronhof Graben 36.. 38., 40., 62.
Kropivnik 12.
Krosno 423.
K r u p p 266.
Kruševac 445., 577., 750.

Küchler őrnagy 352., 379., 773., 774.
Kuglóf 97.
Kuk 12., 20., 113., 114., 024.
Kumanova 577.
Kupinovo 576.
Kurnik Alm 39.

Lago D'Idro 17.
Lagosta-sziget 3.
Laguna-üteg 332., 350., 363.
Lahner Joch 25.
Laibach 8., 10., 11., 12., 101., 138.,
265., 342., 390.
Lajtos százados 728.
Lamp József szakaszvezető 566.
Lamprecht 65., 79.
Lamprechthof 44.
Lan dro 5., 9., 15., 21.
Langer altábornagy 13., 14., 18., 22.,
91., 107., 108., 132.
Lanzinger tábornok 14., 24., 26., 31.,
38., 43., 58., 68 , 69., 73., 86., 87.,
95.
Lardaro 5„ 9„ 15., 20.
La Rocca 118., 124., 143., 146.. 149.,
150., 168., 276., 318., 335., 545.
Lašce planina 210.
Latisana 320.
Laucheck 97.
Lavarone-erőd 9., 15., 20.
Lavarone-fennsík 5., 16., 18.
Lažarevac 576.
Le Beau tábornok 138., 188., 189.,
196., 197., 198., 207., 210., 224.,
237.. 247., 265., 272., 284., 301.,
344., 346., 392., 424., 425., 444.,
479.. 497., 498., 544.. 576., 596.,
597., 642., 654., 690., 752., 753.,
760.. 781., 785., 796., 807.
Lehóczky százados 315., 501.
Lemberg 82., 83., 84., 330.
Lemež 110., 111.
Lemnos 789.
Lengberg kastély 95.
Lengyelország 797.
Lepiena 111.
Lequio tábornok 18.
Lercher ezredes 244., 250.
Lesina-sziget 3.
Leskovac 577.
Leskovca planina 106.
Letschitzki tábornok 798.
Levico 5., 9., 15.
Libit s »61.
Lidit-gránát 222.

Lienz 14., 23., 24., 25.. 30., 86.. 87.,
89., 92.
Lienzer-Klause 24., 71., 89.
Liesing 89.
Lim 751., 803., 804.
Limán v. Sanders pasa 788.
Limone 20.
Linsingen vezérezredes 330., 444.,
798.
Lipa 243., 362., 363., 712.. 760., 767.
Lipnik 20., 108., 110., 111.
Lipno 415.
Lipót bajor herceg tábornagv 299.,
330., 797.
Lisert-mocsár 159., 362., 377., 476.
Lissa-sziget 3.
Lisyj 414.
Livorno-dandár 517., 574.
Ljalmi 813.
L j u m i Tiraus 813.
Lodron gróf tartoinánvfőnök 29., 67.,
95., 98., 100.
Loga 535., 538.
Loitsch 809.
Lokavac 630.
Lokavac-malom 168.
Lokve 10., 11., 12.
Lokvica 120., 149., 152., 167., 212.,
218., 221., 225., 230., 231., 235.,
247., 249., 256., 257., 258., 259.,
262., 264., 272, 273., 281., 304.,
309., 313., 315., 319., 320., 322.,
325., 331., 333., 342., 347., 349.,
354.. 357., 359., 361., 378., 384.,
390., 393., 430., 452.. 454.. 508.,
591., 594., 700., 782.
Lom 12., 470.
Lombardia-dandár 117., 135., 574.
Lom-fennsík 107.
Lomza 444.
London 4.
Lőrinczy ezredes 814.
Lovčen 756., 800., 803., 804., 811.
Lovrana 5., 13.
Lubino 12.
Lublin 444.
Lucinico 117., 135., 183., 198.. 401.,
549., 624.
Luck 330., 444., 798.
Luiko 20.
Lukachich tábornok 6., 7., 11., 13.,
118.. 119., 120., 121., 125., 126.,
127., 128., 129., 130., 132., 133..
134.. 136., 145., 151.. 153., 160.,
170.. 207., 208., 212., 218., 221..
222., 224., 225., 226., 227., 230.,
231.. 232.. 233.. 234., 235., 238.,

239.. 242., 246., 247.,
251.. 254., 255., 256.,
260.. 261., 262., 264..
280.. 348., 394., 439.,
484.. 489., 493., 494.,
550.. 562., 563., 567.,
610., 691., 692., 693.,
697.. 711., 757., 761.,
773., 781., 794.
Lukežiči 255., 262., 583.,
808.
Lux százados 83., 665.
Lužek—Górni 414.
Luzerna 18., 20.
Luznica 447.

249..
257..
269.,
481.,
504.,
590..
694.,
766..

250.,
258..
271..
482.,
549.,
593.,
696..
768.,

626., 735.,

M
Maag tábornok 402., 564.
Macchio báró osztrák-magyar nagykövet 3.
Macedonia 577.
Macerata-dandár 236., 283., 535.
Mackensen vezértábornagy 8., 10.,
330., 444., 445., 577.. 751., 789.,
797.
Mačva 577.
Maderkott 61.
Maglern 14.
Magony István 546.
Magyari dr. törzsorvos 781.
Magyarország 21., 41., 360., 394.,
791.
Mainizza 135.. 453., 459., 460., 462.,
469.. 472., 474., 482., 686.
Majerji 172.
Major István szakaszvezető 82.
Makedonia 781., 797.
Malborgeth 5., 8., 9., 14., 20.. 30.,
107.. 132., 174.
Mali Dol 769., 805.
Mali-Duržit 815., 816.
Máltai kórház 275.
Máltai lovagrend 412.
Malurch 68.
Mamuraš 811., 812.
Matideriolo C. 22.
Mandria 299., 317., 487., 497.
Manouschek százados 91.
Marburg 10., 138., 331., 367., 368.
Marche-dandár 574., 678., 806
Marcillia 371.
Marcottini 119., 127., 128., 129., 130.,
136., 149., 151., 160., 169., 171.,
180., 184., 188., 191., 196., 199.,
212., 219., 220., 225., 230., 233.,
239., 243., 247., 252., 253., 257.,

258., 260., 262., 263.. 272., 275.,
281.. 2 8 2 , 297.. 304.. 305., 309.,
322., 338., 3 6 3 , 368., 378., 437.,
439., 447.. 484., 496., 505., 506.,
513., 519., 524., 526., 542, 557.,
564., 593., 658., 684., 692., 743.,
764.
Marcus 261.
Mariano 117., 119., 538., 718.
Maria Terezia rend 781., 785.
Maria Zell 20., 112.
Marid tábornok 13.
Marmolata 9.
Marne 415.
Martin uči 683., 712., 745.
Matanaj 814.
Matja 811., 813.
Mátraderecske 343.
Matzek alezredes 223., 226., 240.
Mauer őrnagy 381.
Mauthen 30., 36., 42., 44., 47., 48.,
52., 65., 68., 71., 73., 79., 83., 84.,
89.. 92.
Mauthneralpe 44., 62., 65., 78., 79!
Mavhinje 218.
Međaši 577.
Medea 334.
Medeazza 228., 311., 312., 318., 327.,
337., 350., 355., 471.
Medeuzza 438.
Medgyesi János 431.
Meran 15.
Méray tiszthelyettes 732.
Merna 120., 243., 250., 452., 471.,
767., 775.
Mernico 465.
Messina-dandár 630.
Meszlényi Bence 216.
Mettelet őrnagy 223.
Metz 415.
Meuse 415.
Mezőlaborc 22.
Michel Angelo 566., 567.
Mikoli 149., 173., 178., 188., 194.,
213.. 221., 224., 225., 229., 232.,
235., 23«., 251., 257., 262., 280..
285.. 292., 297., 368., 378., 393.,
397.. 409., 452.. 475., 488., 503.,
507.. 508., 511., 527., 530., 536.,
541.. 560., 561., 564., 565., 567.,
593., 634., 677., 712., 759., 776.,
779.
Milanovac Grn. 577.
Miramare 155., 744.
Miskolc 758.
Mitlacher ezredes 120.,
130.

128., 129..

Mitrovica 750., 751., 756., 803.
Mittagskogl 12.
Mochetta 135.
Modena-dandár 237.
Modrus 789.
Moena 9.. 15.
Mohorini 210., 226., 231., 333., 342.,
348.. 349., 375., 492., 615., 706.,
745., 760., 782., 791.
Molina 18.
Molino della Madonna 174.
Monarchia 571.
Monfalcone 6., 117., 118., 119., 120.,
133., 143., 146., 150., 153., 154.,
155.. 160., 174., 179.. 243., 260.,
268., 272., 292., 302., 303., 305.,
310., 316., 319.. 320.. 324., 225.,
328.. 376., 457., 487., 497., 545.,
589., 630., 780., 806.
Monte Avazan 95.
Monte Canale 53., 55.
Monte Ciadenis 54., 95.
Monte Coglians 56.
Monte Coglianso 53.
Monte Cogolo 17.
Monte Cosich 118., 120., 121., 123., 125.,
126., 128., 132., 136., 139., 143..
149.. 152., 160., 168., 171., 173.,
187., 221., 241., 248.. 251., 252.,
257., 258., 271., 273., 300., 301.,
318., 356., 377., 449., 617., 722.,
726., 727.
Monte Crete 19.
Monte Cullar 19.
Monte Curie 53.
Monte dei sei Busi 126., 132., 142.,
143., 149., 161., 177., 182., 184.,
185., 186., 192., 222., 226., 227..
233., 234., 235., 236., 238., 243.,
245., 246., 247., 248., 249., 252.,
259., 260., 261., 271., 272., 285.,
286., 287., 288., 290., 293., 296.,
297., 299., 302., 303., 304., 309.,
316., 321.. 324., 327., 328., 343.,
348., 354., 359., 360., 364., 365.,
366., 380., 383., 388., 389., 394.,
412., 413., 416., 420., 421., 440.,
447., 448., 452., 458., 463.. 464.,
469., 474., 476., 481., 488., 491.,
492.. 495.. 496., 499., 507., 531.,
535., 544., 557., 560., 565., 568.,
579., 580., 583., 584., 618., 621.,
629., 633., 634., 637., 639., 640.,
647., 649., 695., 698., 705., 722.,
724.. 74"., 752., 754., 759.. 763.,
764.. 765., 772., 778., 784., 806.
Monte della Morte 729., 734.

Monte di Medea 162., 313., 440.
Monte Dimon 24., 38., 39., 43., 68.
Monte di Terzo 69., 92.
Monte di Tino.au 29.
Monte Fortin 116., 125., 139., 162.,
196., 200., 206., 215., 217., 222.,
249., 261., 275., 296., 300.. 301.,
305., 312.. 313., 326., 334.. 335.,
344., 362., 377., 384., 401.. 434..
438., 440., 442., 451., 453.. 4-58.,
473., 474., 544.. 620., 658., 689.,
695., 724., 764.
Monte Marmolata 21.
Montenegro 446., 797., 803.. 804.,
810.

Monte Quarin 162., 404.. 440.
Monte Paul aro 24., 39., 43.
Monte Peralba 18.. 56 . 70., 94., 95.
Monte Pizzul 41., 60.
Monte Priafora 17.
Monte Sabotino 13., 20., 116.. 117.,
118., 128., 129., 135., 150.. 183.,
189.. 198., 205., 270., 401., 482.,
448., 486., 508., 517., 528., 535.,
539., 544., 545., 574., 629.. 630.,
664., 671., 678., 681., 682.. 709.,
719.
Monte San Daniele 53., 139.. 420.
Monte San Gabrielle 13.. 189.
Monte San Michele 118., 181.. 135.,
139., 143., 146., 148., 149., 150.,
153., 156., 157., 159., 162.. 164.,
175., 180., 181., 182., 184.. 185.,
186., 187., 190., 192., 194.. 195.,
196., 197., 199., 200., 201., 203.,
208., 209., 211., 212., 214., 216.,
217., 219., 220.. 222., 223.. 224.,
225., 226., 227., 231., 234.. 238.,
239., 240.. 242., 246., 249.. 253..
254., 255., 257., 259., 261.. 268.,
269., 272., 273., 275., 280., 281.,
293., 296,, 304., 305., 311., 313.,
314., 321., 329., 330., 332.. 335.,
337., 340., 347., 351., 353., 354.,
363., 376., 380., 394., 403., 409.,
412.. 418., 419., 426., 429., 4SI.,
435., 440., 442., 447., 450., 451.,
452., 453., 454., 455., 456., 457.,
459., 460., 463., 464., 468., 469.,
471., 472., 473., 474., 475., 477.,
479., 480., 481., 482., 483.. 484.,
485., 486, 489., 490.. 493., 494.,
495., 496.. 500., 501., 502., 504.,
506., 507., 510., 514., 515., 516.,
520., 525., 529., 530., 533., 536.,
537., 538., 541., 542., 543., 544.,
545.. 547.. 548., 555., 556.. 557.,

558.,
570.,
582.,
597.,
608.,
623.,
636.,
654.,
667.,
674.,
684.,
691.,
698.,
708.,
717.,
727.,
735.,
746.,
760.,
766.,
777.,
810.

559.,
572.,
584.,
598.,
612.,
625.,
638.,
656.,
668.,
677.,
686.,
692.,
700.,
709.,
721.,
729.,
736.,
747 ,
761.,
767.,
778.,

562.,
573.,
586.,
601.,
613.,
627.,
640.,
658.,
669.,
679.,
687.,
693.,
703.,
710.,
722.,
730.,
740.,
749.,
762.,
771.,
780.,

563.,
579.,
587.,
602..
617.,
628..
643.,
664.,
670.,
680.,
688.,
694.,
704.,
711.,
723.,
731.,
742.,
754.,
763.,
772.,
797.,

568.,
580.,
591.,
606.,
618.,
633.,
647.,
665..
671.,
682.,
689.,
696.,
706.,
713.,
724.,
732..
743.,
755.,
764.,
773.,
ö05„

569.,
581..
592.,
607..
622.,
634.,
649.,
666 v
673.,
683.,
690.,
697.,
707.,
714.,
726.,
734..
745M
759.,
765.,
776.,
ao9,

Monte Santo 113., 114., 470., 539
Monte Seybusi 254.
Monte Volaja 30.
Monte Zermula 19., 33., 39., 60., 68.
Monticello 458.
Mooskofi 46.
Moraro 116., 117., 119., 205., 3 3 4 .
433., 434.
Morava 445., 577.
Mori 9.
Mor-Merkl báró ezredes 590., 597.
Morsko 574.
Mortegliano 16. »
Mossa 20., 135., 268., 442., 453.,
458., 526., 637., 689., 707.
Mössel Alm 48., 49.
Mostböck ezredes 221.
Motsy Lajos szakaszvezető 36., 37.
Mottling 10.
Moučka ezredes 120.
Mrljaki 203., 615., 670., 712., 760.
Mrzli vrh. 12., 103., 104., 105., 106.,
107., 108., 237., 464., 476., 486.,
487., 508., 517., 523., 527., 539-,
540., 641., 661., 712., 726., 734.,
746.
Müller tábornok 649.
Munkács 758.
N
Nabresina 3., 121., 134., 140., 155.,
210., 211., 289., 436., 624., 653.,
767., 775.
Nad logem 322., 558., 559., 591., 728.

Nagy-Csertész 439.
Nagy tábornok 31., 72., 108., 109.,
110., 144, 156., 160., 161., 165.,
166., 167., 171., 177., 178., 180.,
181., 184., 187., 188., 191., 193.,
207.
Nagyvárad 758.
Nampolach 31.
Nándorfehérvár 437.
Nanos 390., 806.
Na Pani 116., 117.
Narew 330.
Natisone 8.
Nautilus 301.
Nava tábornok 16..
Nawratil százados 352., 774.
Németország 1., 3., 416., 417., 445.,
787.
Nikola cár 804.
Nikolsdorf 87.
Nikšić 803., 804,
Niš 445., 577., 750.
Nitsch Mátyás főhadnagy 512.
Njem en 330.
Nogaredo 20., 117.
Nord 415.
Nörsach 31., 87., 88.
Nötsch 14.
Novak tábornok 112., 114., 585.
Novara-dandár 701., 719.
Novavaroš 578., 750., 751., 756.
Nova Yas 120., 149., 170., 171., 186.,
231., 235., 292., 297., 301., 322.,
332., 333., 347., 368., 373., 378.,
380., 393., 402., 415., 452., 459.,
470., 484., 503., 547.
Novelo 162., 172., 173., 342., 699.,
701., 712., 769., 775.
Novipazar 750., 751., 756., 803.
Nowo Aleksiniec 415.
Nowo-Georgiewsk 330., 345., 444.
Nowogrodek 444.
Nowo-grudok 415.
Nowosielica 444.
Nyugat-Galícia 797.
O
Oberdrauburg 15., 22., 23., 25., 28.,
30., 31., 32., 33., 35., 37., 40., 52.,
71., 78., 82., 85., 88., 102., 125., 174.
Ober Laibach 12., 809.
Ober Loitsch 12.
Ober Spielböden 50.
Ober-Tilliach 15., 22., 24., 71., 86.
Ober Tschintemunt Alm 50.
Ober Wolayer Alm 53.

Obrenovac 576.
Ochriđa 757.
-Öfner Joch 54 . 56.
Oglio 20.
•Oise 415.
•Olaszország 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10.,
16., 17., 18., 45., 102., 141.. 169.,
172., 229., 278.. 290., 292., 400.,
402.. 419., 420., 446., 529., 611.,
620.. 666.. 701.. 747.. 749., 785.,
789.. 807.
•Olivers 281., 296.
Olyka 415.
Opčina 13., 402., 405., 408., 654.,
767., 775., 809.
•Oppacchiasella 13., 120., 136.. 145.,
149.. 150.. 152.. 169., 171.. 178.,
186.. 188., 193., 196., 2(>8., 221.,
231., 235.. 239., 240., 241., 242.,
259.. 292.. 297., 305., 325., 331.,
332., 348., 368., 430., 438., 452.,
475., 484.. 619., 700., 714., 716.,
774.. 775.
Oroszlengyelország 556.
Oroszország 2., 40., 330., 338., 398.,
400., 402., 414., 415.. 416.. 419.,
444., 787., 789., 790., 797., 798.
Orsova 796.
Ortler-alpok 9.
Osek 153., 173., 272., 293., 706., 785.
Oslavija 13., 116., 129., 183., 189..
224., 476.. 508., 574., 588., 629.,
630., 637., 641., 646.. 659., 661.,
663.. 664., 671.. 673., 678., 681.,
682., 688., 695., 699., 701., 706.,
713.. 719., 721., 726.. 734.. 738.,
748., 749., 805.
Osoppo 17.
Österreich-Ungarn 1., 2.
Ó-Szerbia 577., 578., 797.
Osztrák-magyar monarchia 17.
Otalež 12.
Otting 88.
Ovčja Draga 140., 153., 166., 216.,
271.. 280., 309 , 505., 509., 556.,
654.. 703., 706., 760., 767., 774.,
775., 776.. 779.
P
Pacor ezredes 72., 89., 90., 94., 95., 180.,
197., 218., 223., 224., 226., 227.,
230., 234., 238., 242., 246.. 247.,
249., 251., 254., 260., 262.. 263.,
271., 274., 280., 282., 299., 305.,
309.. 311.
Padova-dandár 236.. 239., 474.

Pajor százados 685.
Pala 815., 816.
Palanka 577.
Palermo-dandár 654.. 673.. 697.. 726.
Pálffy László gróf, százados 778.
Pal G. (Grande) 19., 24., 25., 27..
29., 32., 34., 35., 38.. 39., 45., 48..
49., 66., 67., 69.. 71„ 76.. 77., 82 .
86., 89.. 92.. 93., 94., 100.
Paljevo 113., 114 . 486.. 574., 588.,
629., 641.. 713.
Paljkišče 130., 136.. 193., 220., 320 ,
363., 368., 278,, 389.. 390., 397..
551.. 593., 627., 634., 639., 644., 700.
Pal K. (Piccolo) 19., 24.. 25., 35.,
39., 45.. 49., 50., 55., 63., 64., 65.,
66., 67.. 68., 69.. 70.. 71.. 73.. 74..
76., 77., 78., 80.. 82.. 84.. 86., 89.
Palmanova 16., 236., 412., 446., 487.
Pancsova 445.
Paneveggio 5.. 9., 15., 21.
Pantz osztrák képviselő 91.
Panzenböck ezredes 208., 218.
Papaczek százados 57.. 62.. 72., 94.
Papariano 117., 118., 120., 169., 375.
Paracin 577.
Parenzo 5., 13.
Páris 415.
Pas de Calais 415.
Passo Bruffione 20.
Passo del Oregone 56.
Passo del Tonale 20.
Passo di Falzarego 20.
Passo di Yal Inferno 25., 26.. 33.,
40., 41., 53., 5?., 56., 71., 94.
Passo Sesis 54.
Pasubio 18., 20.
Patrona Hungáriáé 179.
Pavia-dandár 198., 517., 574., 678.
Pawlowsky ezredes 502., 503.
Peč 150., 616.
Pečinka 149,. 333., 372 . 388.. 404.,
435., 466., 479., 484., 590., 727.
Pelagosa 301.
Pergő 20.
Perneczky tábornok 30., 107., 108.,
164., 169., 171., 176., 177., 178.,
180.. 184., 187., 191.. 192., 197., 215,
Perteole 163.
Perugia-dandár 135.
Peschiera 236.
Peteano 165., 197., 200., 201., 204.,
208., 212., 222.. 223., 227., 238.,
242., 246., 261., 272., 275., 327.,
337., 340., 344., 415., 417., 418.,
419., 420.. 421., 426., 430., 433,,
437.. 441., 442., 453., 454., 455..

456., 4 5 7 , 458., 460., 461., 463.,
4 6 4 . 465., 468., 472., 473., 481.,
484.. 400., 495., 499.. 502., 504.,
506,, 520., 521.. 529., 530.. 537.,
541., 543., 544., 547., 548., 555.,
556., 568., 569., 581.. 582., 586..
587., 591., 613., 616., 621., 622.,
633., 643., 644 , 647., 648., 658.,
061., 662.. 664.. 667., 668., 669.,
671., 672., 674., 677., 679., 690.,
694.. 697., 701., 723., 747., 764.
P e t e r őrnagy 264.
Pétervárad 10.
Petrovac 577.
Pevma 116, 135., 183., 189.. 224.,
486., 539., 545., 574., 575., 588.,
630., 637., 641., 678., 682., 695.,
713., 126., 738.
P f a n n dr. főtörzsorvos 394.
Pfister alezredes 272.
Pfianzer-Baltin báró, lovassági t á bornok 796., 798.
Phillippovich alezredes 106., 107.
Piacenza-dandár 474., 500., 544.
Pieris 11., 118., 205., 351., 380., 624.,
P i e t r a rossa 316., 317., 319., 322..
333., 337., 341.. 356.
Pieve di Cadore 5., 9., 17.
Pilar ezredes 497.
Pinerolo-dandár 133., 176.
Pinsk 398., 403., 415., 444., 797.. 798.
Pirhow vrch 104.
Pirkach 31.
Pirot 577.
Pisa-dandár 128., 1 3 3 , 134., 201.,
647., 668.. 673.
P i s t o i a d a n d á r 116., 117., 135., 198.,
675.
Pitreich ezredes 138.
Pittstall Alm 43.
Piumica 637., 641., 661., 671., 682.
Piz-Timau 19., 24., 45.
P l a n i n a 112., 574.,
Planina n a P o l j u 110., 111.
Planina za Grebenom 110., 111.
Planina za K r a j u 104., 108., 109.
Plava 6.. 12., 103., 112., 113., 114.,
115., 139., 224., 447., 453., 4 7 6 ,
528., 539., 540., 564., 575., 583.,
585.. 606., 621., 625., 629., 637.,
641., 646., 713., 719., 805.
Plätzwiese 21.
Pleća 104., 105.
Plečam za 109.
Plenge 97.
Pless 266., 289.
Plevlje 578., 750., 751., 756., 804.

Plöcken 14., 22., 23., 24., 25., 26.,
30., 31., 33., 35.. 36., 38., 39., 42.,
45., 48., 49.. 54., 56„ 66., 68 , 69.,
74., 80.. 82., 83 , 89., 91.
Plöcken-Haus 45.
Podbožur 804.
P o d g o r a 13., 116.. 117., 118., 135.,
150., 153., 172., 183., 189., 198..
205., 224., 404., 432., 486., 523.,
528., 535., 539., 545.. 5 5 4 . 557.,
559., 574., 585., 588., 615., 617.,
621., 624., 629., 630., 637.. 641.,
646., 659., 661., 663., 664., 671.,
678., 682., 688., 695., 706., 709.,
713., 719., 721.. 726., 735., 738..
742., 805.
Podgorica 756., 803., 804.
Podmelec 12., 539., 540., 545., 585.
Podolia 798.
Pohl ezredes 108., 699.
Pola 132., 136., 140 , 269.. 301., 303.,
342., 435., 527., 528.. 540., 570,, 807.
Polazzo 118., 119., 121.. 125., 126.,
127., 132.. 133., 136., 152., 165.,
173., 176., 179., 188., 191., 194..
197., 198., 202., 211., 212., 221.,
222., 223., 224., 225., 227., 235 .
243., 246., 248., 250., 252., 255..
258., 269., 271.. 272., 275., 280.,
285., 287., 292., 296., 297., 300..
301., 302., 305., 318., 328., 335.,
353., 386., 399., 403., 452., 461.,
463., 474., 485., 531., 532., 568.,
664., 710., 711., 730., 744., 745..
747., 754., 755., 763., 773., 777.,
781., 805., 808., 809.
Pollak ezredes 86., 414., 415., 587.,
609 , 638., 662.
Pöllander Zeier 12.
Polesie 444.
Polinig 45.. 47., 65., 77., 97.
Polounik 20.. 104.
Pontafel 14, 37.
Pontebba 14., 24., 30., 37., 95.
Ponte di Legno 20.
Portes 812., 814., 815.
Porto Buso 299.
Porto Rosega 168.
Posina-völgy 17.
Potoče 110., 189.
Potschling 28., 89.
Požarevac 577.
Požega 445.
P r a p e t n o 12.
Präwald 11., 148., 268.
Predil 14., 30., 132., 174.
P r e p o t t o 465., 509., 806.
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Presanella-alpok 9., 15.
Preserje 801., 805.
Priboj 578.
Pri Fabrisu 116., 117.
Prijepolje 578.
Prilesje 574.
Primolano 17.
Pripiatj 330., 398.. 415., 444.
Pri Štanti 212., 220., 221., 225., 229.,
247., 252., 735.
Priština 750., 751., 803.
Privano 487.
Prizren 751., 804., 812.
Progar 576.
Promos 19., 30., 39., 56., 82., 88.,
89., 97., 98., 99., 100., 101.
Promoser Töri 19., 24., 30., 33., 72., 97.
Promosspitz 97., 99.
Prosecco 673.
Prvačina 6., 140., 166., 212., 242.,
247., 271., 362., 363., 509., 624.,
755.. 759., 760., 767., 775., 776., 792.
Przemysl 7., 33., 37., 40.
Pubrida 116.
Puglie-dandár 673., 678., 713., 719.,
806.
Punta Cervera 784.
Punta Col di Cretta 68.
Pustertal 15., 24.
Putilowka 415., 444.
Putz százados 68., 88., 174.
Q
<Juisca 112., 574.
R
Raccogliano 136.. 139., 220.
Raccolana 14., 17.
Rácz László szakaszvezető 709.
Radetzky tábornagy 140.
Radivoj 721.
Radlach 31.
Rafalowka 415.
Raibl 5.. 8., 9., 14., 20., 30., 107.,
Rákospalota 802.
Ram 445., 577.
Ranciglio százados 315.
Ranziano 152., 162., 173., 189.,
210.. 216., 231., 237., 250.,
256., 262., 264., 273., 276.,
300., 432., 492., 493., 518.,
556., 562., 583., 584., 586.,
599., 612., 615., 637., 683.,
099., 703., 712., 731., 735.,

132.

192.,
255.,
297.,
524.,
598.,
684.,
760.,

767., 774, 781., 783., 784., 787..
792.. 809.
Rarancze 798., 799.
Raška 751.
Rattendorf 30., 38., 58., 59., 77.
Rattendorfer Alm 58., 61.
Ratschach 108.
Rauchkofl 46., 61.
Ravenna-dandár 114., 115., 135., 539.,
574.
Ravna 104.
Ravne 12.
Ravnica 638., 641.
Recca 637.
Re-dandár 116., 135., 198., 637., 678.
Redipuglia 118.. 119., 121., 124., 125.,
126., 129., 130., 132., 133., 134.,
150., 152.. 158., 160., 161., 165.,
176.. 179., 191., 194., 198., 209.,
230.. 236., 243., 246., 248., 252.,
260., 273., 275., 277., 287., 329.,
335., 380., 481., 485., 492., 507.,
531., 583., 710., 754., 755., 759.,
763., 765., 766., 767., 773., 777.,
778., 780., 781., 782., 810.
Regina-dandár 131., 133., 134., 176.,
190., 201.
Reifenberg 13., 125., 140., 141., 224.,
555., 774., 775.
Reisach 31., 78., 81., 86., 87.
Reš 811.
Reutter ezredes 380., 383.
Reviczky alezredes 176., 224., 707.,
778., 803.
Režbul 812., 815.
Richter ezredes 207., 301., 799.
Rienz 16.
Riga 398.. 415., 444., 797.
Rijeka 804.
Rio Bordaglia 33.
Risano 803.
Rittersdorf 28.
Riva 4., 5., 9., 15.
Rivo ezredes 203.
Robič 104.
Rogatica 445.
Rohr Ferenc, lovassági tábornok 4.,
5.. 6., 7., 9., 10., 13., 14., 25., 32.,
33., 38., 52., 63., 64., 86., 87., 91.,
92., 96., 98., 99., 100., 102., 103.,
104., 107., 111., 112., 125., 132.,
138., 183., 210., 236., 306., 771.,
780., 784.
Rohr-seregcsoport 18., 189., 237., 242.,
336., 475., 654.
Róma 813.

Románia 400., 444., 789., 797., 798.,
799.
Romans 117., 119., 125., 296., 334.,
474.
Rombon 108.
Roncada, 116., 117., 327., 728., 764.
Ronchi 4., 11., 117., 120., 132., 143.,
161., 216., 278., 283., 284., 306.,
312., 320., 328., 451., 474., 487.,
593., 689., 806.
Ronzina 453., 460., 462.
Rosskofl 9., 18., 19., 68.
Rovereto 9., 17., 20.
Rowno 398.
Rózsa Lajos 802.
Rubbia 119., 145., 152., 153., 213.,
221., 296., 344., 462., 509., 689.,
717., 739.
Rubija 805.
Ruda 673.
Rudeči rob 105., 108.
Rudolfswerth 10.
Rummerskirch báró 140.
Rupa 120.. 250., 303., 310., 735., 775.
Ruékuli 814.
Russiz 116., 117., 458., 549.
S
Šabac 352., 393., 556., 577.
Säbelspitz 56.
Sablici 333.
Sachsenburg 6., 10.
Saga 19., 104.
Sagrado 11., 117., 118., 119., 120.,
121., 125., 126., 128., 131., 132.,
133., 150., 158., 160., 164., 177.,
201., 213., 218., 222., 261., 262.,
267., 268., 277., 283., 296., 312.,
317., 326., 332., 342., 375., 385.,
403., 408., 411., 426., 461., 474.,
516., 518., 544., 547., 613., 624.,
782., 806.
Salandra 744.
Salcano 7., 10., 113., 426., 545.
Saloniki 416., 419., 445., 751., 755.,
756., 757., 781., 787., 790., 796.
Salzburg 4.
San 7.
San Antonio 161.
San Canziano 119., 120., 161., 284.,
827.
San Giovanni 136., 168., 273., 318.,
328., 335., 349.
San Giovanni di Manzano 392.
San Giovanni di Medua 810.
San Grado di Merna 150., 217., 220.,
322., 481., 568., 590., 616., 764.

San Lorenzo di Mossa 116., 191.,
338., 351., 401., 402., 434.,
707., 709., 728.
SanMartino del Carso 118., 119.,
131., 135., 136., 139., 149.,
164., 176., 178., 181., 188.,
191., 192, 196., 197., 199.,
206., 208., 211., 212., 214.,
221., 223., 225., 226, 227.,
233., 239., 240., 242.. 246.,
254., 257., 258., 269., 272.,
280., 281., 285., 291 , 293.,
295., 296., 297., 298., 304.,
313., 316., 322., 326., 330.,
340., 347., 354., 357., 359.,
361., 363., 364., 372., 384.,
403., 425., 426., 432., 435.,
440., 442., 447., 450., 451.,
454., 455., 457., 459., 460.,
474., 480., 481., 482., 488.,
490., 492., 494., 495., 496.,
502., 504., 505., 506., 514.,
516., 517., 520., 525., 526.,
536., 537., 548., 562., 568.,
579.. 581., 592., 593., 601.,
616., 618.. 623., 627., 640..
658., 659., 661., 664., 668.,
670., 672., 679., 680., 681.,
686., 687., 688., 689.. 690.,
692., 698., 694., 695., 696.,
698., 699., 700., 703., 704.,
706., 708., 709., 710., 714.,
717., 718., 723., 726., 727.,
731., 735., 737., 739., 740.,
745., 746., 747., 748., 749.,
754,, 755., 757., 759., 760.,
762., 763., 764., 766., 772.,
778., 780., 781., 782., 805.,

281..
438.,
126.,
160.,
190.,
201.,
218.,
230.,
251.,
275.,
294.,
305..
336.,
360.,
401 ,
438.,
453,
472.,
489.,
499.,
515.,
530.,
573.,
608.,
656-,
669.,
683.,
691.,
697.,
705.,
715,,
730.,
743.,
752.,
761.,
773.,
809.,

810.,
San Nikolo 306., 442.
San Pellegrino 21.
San Pietro 20., 474.
San Pietro dell'Isonzo 125., 132., 167.,
332., 610., 650.
San Polo 306.
San Quirino 616.
San Valentino 208.
San Yito al Torre 616.
San Zanut 442., 474.
Sanct Andrä 116., 310., 355., 462.
Sanct Daniel 11., 13., 86.. 95., 140.,
166., 215., 224., 390., 622., 640.,
695., 744.,! 767., 774, 775.. 776.
Sanct Florian 20., 104.. 116., 135.,
189., 574., 681.
Sanct Jacob templom 112.
Sanct Lorenzen 70.

Sanct Peter 113., 116.. 129.. 139..
787.. 796.. 807.
Sanct Veit 6., 10.. 14.
Sanct Vito al Torrera 20.
Sandžak 578.
Santa Elia 118., 458., 689.
Santa Luzia 12.. 13.. 105., 107.,
447., 476., 486., 487., 508..
523.. 527.. 534., 539., 540..

641.,

342.,
517.,
564.,

606.

Santa Maria Maddalena kápolna 226.,
350., 351.
Sarca 15.
Sardegna-dandár 574.
Sardinia-aziget 16.
Sapieha herceg 419.
Sapnišče 333., 569.
Sarajevo 756.
Sárkány Jenő ezredes 736.
Sarkotić gyalogsági tábornok 803..
804.
Sasso bianca 811.
Savogna 116.. 143. 157., 221., 684.
Savona-dandár 133., 176.. 806., 811.,
812., 813.
Savoya 632., 723.
Schaffusz főhadnagy 315.. 728.
Scheuer főhadnagy 100.
Schieb alezredes 108., 111.
Schiebel őrnagy 63.
Sehio 17.
Schmutzer ezredes 62., 63
Scholtz gyalogsági tábornok 330.
Schöller alezredes 262., 309. 315.,
317., 318., 319., 326 , 334
Schön 1 ábornok 393.. 397., S99., 401.,
507., 519., 527., 530., 531.. 533.,
534.. 550., 551., 552., 554., 556.,
557.. 561., 584., 621., 661., 794.
Schönburg herceg altábornagy 554 ,
616., 618., 660., 669., 674, 675.,
67fi.. 681., 682., 684., 692., 693..
761.. 768.. 773.. 794.. 797.
Schönner őrnagy 87., 200., 212., 223.,
309.
Schönpass 11., 12., 13.. 120., 139.,
524., 540., 676., 690., 759.. 784.,
785.
Schreitter tábornok 191., 196., 199.,
200., 274., 706.
Schtscherbatschew tábornok 798.
Schulter 58., 59.
Schwarte 756., £04,, 816.
Schwarzenberg herceg ezredes 196..
311., 312., 318., 327., 328.
Scotti a'ezredes 590

Sdobba 155., 174., 203., 263., 287..
312., 319., 320., 337., 347.. 348..
350., 355., 363.. 375.. 473., 474.,
476.. 637.
Sdraussina 11., 118., 119., 125., 133.,
135., 136., 153, 1G4., 165.. 176.,
179., 180., 181.. 182.. 184.. 188.,
190., 191., 192., 196., 197., 198.,
200.. 201., 202., 204., 206.. 208..
209., 211., 212.. 213., 217.. 221..
222.. 223., 226.. 227.. 233.. 239,
240., 242., 246.. 257., 258., 260..
267., 269.. 271 , 272., 274., 280.,
285., 296., 317., 331.. 347., 359,
361., 364., 384., 385.. 389., 408..
411., 425., 426., 435., 441.. 451.,
457., 459., 473., 481., 482., 492..
505., 516., 518.. 530, 536., 544.,
547., 556., 578., 621., 669., 705.,
706., 709., 717., 736., 782., 799.
Seddil B a h r 445.
Seebachtal 14. 20.
Seekofl 46.
Seekopf 56., 57., 61.
Segeti 300., 354., 362., 372.. 378..
380., 381., 389., 393., 397.. 409.,
416., 424., 435., 452., 456., 460.,
.465.. 479.. 485., 487., 489., 494,,
503., 507., 508., 511., 513.. 515..
526., 527., 529., 537., 542, 548..
554., 561., 568., 581., 582.. 583.,
587., 591., 593., 594., 603., 607.,
610.. 618., 619., 621., 633., 636..
638., 659., 662.. 663., 687., 692..
700., 709., 712., 720., 727., 728..
740., 747., 755.. 759.. 761., 762.,
767., 774.. 777., 780., 782., 804.,
809.
Selce 107.
Selišce 104.. 107.
Sella 15.
Selo 12., 13., 105., 106., 107., 145.,
149.. 159., 163., 226., 231., 235.,
272.. 273., 293., 319., 375., 453,
476.. 48'».. 487., 518., 524., 534.,
537., 540., 606., 706., 769., 780.,
783., 784., 791., 792., 803.
Selz 118., 119.. 120., 121., 124., 125.,
126., 132.. 133., 155., 160., 176.,
177., 179.. 184.. 201., 205.. 211..
213. 218., 221.. 222.. 233., 239.,
273.. 276.. 285., 297., 299., 310.,
362., 375., 392., 487.. 497., 540.,
630., 689.
Semendria 419., 577.
Serbien 576.
Sereth 398., 444.

Serpenizza 19.
Serravalle 18., 20.
Sesana 402.
Sessari-dandár 208.
Sexten 5., 9., 15., 21.
Sibelja 760.
Sieba százados 126., 127.
Siemens alezredes 272.
Siena-dandár 125., 126., 127.,
132., 133.
Sill Ede százados 511.
Simmerlach 28.
Sinavlaš 812., 815.,
Sipos alezredes 108., 130., 136.,
151., 176., 197., 198., 287.,
298., 305.. 311., 356., 482.,
Sistiana 13., 120., 136., 138.,
152., 153., 155., 172., 174.,
203., 292., 303., 377., 449.,
784.
Šjak 811.

130.,

144.,
295.,
488.
140.,
193.,
637.,

Sjenica 750., 751., 756.
Skam 811.
Skela 576.
Skoda 718.
Skopice Y. 12.
Skopo 776.
Škrbina 362., 519., 760., 767., 768.,
775., 805.
S k u t a r i 756., 804., 810., 811., 812.
Slapnico 20.
Sleme 105., 106., 108., 237.
Sloninka ezredes 248.
Smogar 205., 447.
Smogar planina 110., 111.
Smorgori 415.
Snjarić Lukács altábornagy 258., 300.,
301., 309., 397., 399.
Soča 14., 107., 108.
Soleschiano 186., 276.
Someda 5., 20.
Somme 415.
Somogy 26., 467.
Sonnblick 97.
Sóos ezredes 350., 466., 578., 581.,
582., 586., 587., 590., 603., 605.,
692., 803.
Sorsicli altábornagy 445., 577., 578.,
751., 812., 813., 815.
Spacapani 217., 250., 562., 699., 717.,
735.
Spezia-dandár 574., 726.
Spessa 116., 117., 453., 526.
Spital 6.
S r e d n j a 20.
Srednje 106.

Staatsbahnbof 358.
Stadler ezredes 108., 109.. 110..
164.. 178., 180., 192., 197.,
269., 272., 287., 295., 298.,
312., 315., 316.. 326.. 327.,
333., 335.. 336., 344., 353.,
364.. 366.. 383., 384., 385.,
413., 421.. 439.. 589., 697.,
736.. 779.

111.,
249.,
311.,
331..
355.,
403.,
707.,

Stájer 4.
S t a r a lokva 319., 558.
Staranzano 124., 174.. 179., 278., 331.
345.
Stary-Sambor 414.
Steinwand 24.
Stilfsi-hágó 5., 9., 15., 20., 678.
Stol 149.
S t r a n i g 73.
Straniger Alm 55.
Straniger Sp 86.
Strassoldo 20., 117.
Streith tábornok 445., 577.
Strigno 18., 20.
Ströher tábornok 106., 107.
Strwiaz 7.
S t r y p a 415., 444., 791., 798.
Stua Ramaz 68.
Stubla 415.
S t u d e n a alta 37.
Studena bassa 37.
S t y r 330., 444.
Südbahnhof 358., 406.
S u g i i n a - v ö l g y 5., 15.
Suhay ezredes 787.
S u t a 310., 362., 394.. 535., 586., 760.,
767., 805.
Svájc 16.
Sveti Maria 105., 453., 470., 486., 487.,
508., 539., 554., 611., 641., 661.,
712., 719., 725., 734., 737., 741.
Swieb-erdő 27.. 36.
Szabó ezredes 518., 537., 542., 607.
Szabó Lajos k á p l á r 286., 659., 660.
Szántó János telefonista 461., 479.,
632.
Szarvák András szakaszvezető 739.
Száva 4., 7., 138., 352., 419., 445.,
446., 576., 577., 578.
Szeged 258., 600.
Székesfehérvár 758.
Szerbia 2., 397., 398., 406., 416., 419.,
445., 446., 782., 789., 810.
Szerémség 10.
Szinna 373.
Szöged 374.
Szombati Pál 259.

T
Tabor 760.
Tagliamento 17., 162., 261.
Tapogliano 442., 050.
Tapolosány 405., 406.
Tarnevo 19.
Tarnopol 415., 444., 798.
Tarvis 6., 10.. 14.. 18., 20.. 107.. 108.,
125., 132., 138.
Teke Aleksit 811., 812., 814.
Temesvár 600.
Temnica 142.. 145., 148., 166., 171.,
173., 333.. 342., 348., 349.. 409.,
581.. 593.. 594., 638.. 663., 676..
699.. 701., 712., 731., 736.. 760.,
767., 769., 775.
Terra Rossa 566., 748.
Tersztyánszky lovassági tábornok 10.,
34., 393., 395., 402., 406., 407.,
414.. 445.
Teschen 266.. 289., 813.
Teus ezredes 68.. 197., 198., 223.,
226., 234.
Tihanyi ezredes 501.
Tillacher Alm 46.. 47.
Tilliacher .Toch 24.
Timok 577.
Tirana 811., 812.
Tirano 20.
Tirol 4.. 5., 8., 9., 14., 15., 16., 18.,
20, 24., 38., 91., 416., 497., 498.,
509.. 518.. 524., 535., 540., 545.,
554., 621., 642., 673., 696., 699.
Tischlwang 45.
Thiste 415.
Toblach 15.
Tolmein 6., 7., 11.. 12., 19., 103.,
104., 105., 107., 306., 409., 447.,
470., 476., 486., 487., 508., 517..
523., 524.. 527., 534., 539.. 540.,
549., 554., 564., 567., 606., 611..
629., 741.
Toma?.evica 769., 805.
Tonale-erőd 9.
Tonale-hágó 5., 15., 17., 20.
Toporoutz 798., 799.
Törni 33.
Törökország 789.
Torrente Torre 261., 538., 650.
Tót Péter k á p l á r 81.
Trampusné 341.
Trapani-dandár 646.
Trebinje 803.
Trembowla 415., 444.
Tresdorf 77.
Trestenik 577., 578,

Trevisan 201.
Treviso 18.
Trieb ezredes 774.
Trient 4,, 5., 9., 15., 625.
Triest 3 . 4.. 5.. 7 , 8., 13., 26., 72..
74.. 117., 121., 155., 156., 268.. 308.,
319.. 342., 358., 359.. 420.. 435..
445., 477.. 558., 621.. 625., 673.,
744.. 770., 783.. 808.
Triglav 12., 162.
Trijesnek 139.
Trogkofl 19., 58., 59.
Trollmann gyalogsági tábornok 812..
813.
Tröppolach 30., 38.
Trstelj 149.
Turin gróf 17., 117.
Turka 414.
Türküza 813.
Turriaco 118., 125.. 161., 169.. 205.,
371., 375., 422., 424., 645.. 673.
U
Udine 16., 18, 117., 392., 409., 411..
412., 808.
Új-Szerbia 757., 797.
Ullmann báró, bankár 400.
Unter-Tschintemunt-Alm 25.. 48., 49.
Ursina 107.
Uscie biskupie 415.
Üsküb 445., 750.
Uzelac ezredes 159.
LTzice 445., 576., 577., 578.
V
Vajna százados 501.
Val Buona 20.
Yale 172.
Valentin Alpe 62.
Valentin Bach 31., 83.
Valisella 320., 350., 351., 362., 415.,
422., 433., 440., 442., 458., 469.,
470., 471.. 473.. 474.. 496.. 547..
548.. 549.. 553.. 658., 689.. 695.
Valjevo 445.. 576.. 577.
Valle Visdende 19.. 33., 37., 53., 54.
Valona 3., 419.. 756., 806.
Valloné 119., 120., 130., 142., 143.,
148., 149., 150., 152., 156., 159.,
175., 188., 193., 220., 239., 266.,
268., 294., 301., 305., 315.. 329.,
331., 333., 337., 345., 347.. 356.,
358.. 368., 372.. 378., 384.. 393..
394.. 397., 426., 428., 430.. 439..

441..
471.,
495.,
527.,
557.,
583.,
611..
638.,
676.,
704..
767.,

452.,
481.,
500.,
532..
558.,
584..
612..
639..
677..
714..
768.,

454.,
482.,
507.,
533.,
562..
586.,
619..
644.,
679.,
717..
774.,

455..
484.,
515.,
547.,
567..
592.,
624.,
659.,
685.,
718..
776.,

463.,
493.,
519..
550.,
569.,
594..
631.,
665..
691.,
735.,
778.

Yal Sarca 18.
Val Sugana 16., 18.. 20.
Vardar 445 . 577.
Yarga István 454., 455., 475.
Varga János 714., 716., 727.
Varsó 299., 330.. 444.
Vásáry Géza százados 525.
Veith alezredes 816.
Veith őrnagy 154., 165.. 169.
Veles 577.
Veliki dol 397.
Velki Lemez 447.
Venezia 8., 447.
Verhovlje 20., 112., 114.
Vermegliano 118., 119., 121.,
124.. 125., 126.. 129., 132..
139., 160.. 164.. 176., 179.,
185.. 191., 194.. 201., 205.,
217.. 222., 228., 231., 238.,
276.. 277.. 283., 287.. 296.,
378., 380., 399.. 450.. 471.,
487.. 497., 548., 630., 637.,
720., 780., 808.

469.,
494.,
524.,
555.,
581.,
597.,
634..
672.,
696..
759.,

123.,
133.,
184.,
215.,
249.,
299.,
485.,
649.,

Verona 654.
Verona-dandár 474., 500., 544., 741.,

806.
Versa 117., 119., 120., 205., 487.,
616., 640.. 650., 780.
Veráic 171.. 378.
Vertojba 139., 505., 792.
Vida János 460.
Vidale ezredes 12., 120., 191., 199.,
200.
Vi go 17., 21.
Villach 4., 6., 10., 14., 22., 30., 89.,
101., 102.. 107., 110.
Villanova 370., 438., 468., 616., 635.
Villa Vicentina 20., 119., 139., 163.,
239., 487.. 782.
Villesse 117., 125., 132, 167., 327.,
334., 433.
Vilmos császár 40.
Vipulzano 116., 637.
Virpazar 756., 803., 804.
Visco 117., 118.
Visegrád 445., 577., 750.

Visztula 330.
Vittorio Emanuele király 2.
Vizintini 149., 220., 262., 368.. 430.,
619., 659., 700.
Vodil vrh 464.. 487., 508.. 523., 527.,
534.. 540.. 588., 611., 624.. 629..
637.. 705., 712.. 713.. 726.. 734.
Vogersko 139., 153., 173., 247., 271.,
272.. 293.. 297. 299.. 556., 641..
658., 760.
Vogt ezredes 407.
Vojscica 142., 144.. 166., 171., 172.,
173.. 193., 301., 375., 378., 387..
394., 398.. 494.. 676., 699., 711.,
712., 720., 733., 760., 767.. 799.,
805.
Volarje 104., 105., 106.
Volkovnjak 404.
Vorderanger Hütte 48.
Vorderberg 31., 107.
Vörös könyv 1.
Vorra 813.
Vranja 445., 750.
Vrata 20., 103., 104., 107., 108..
109., 110., 237.. 447.
Vrsié 20., 103., 104., 107.. 108., 109..
110., 111., 447.
Vrtoce 562.
W
Wachtel alezredes 331., 366.,
411.
Wasserthal ezredes 540.
Weeber ezredes 312., 315.. 316.,
327., 331., 333., 335.. 336..
344., 353., 355., 363.. 364,,
383., 384., 385., 397., 403.,
421.. 439., 442., 457., 501.
W e i d e n b u r g 36., 48., 73., 96.
Weissenfels 14.
Werner József káplár 623.
Wickenburg gróf 404.
Wieden tábornok 107.
Wien 271., 406.
Wiesinger őrnagy 118.
Wilna 398.
Winkler altábornagy 160., 171.,
181., 182., 185., 213., 251.,
251., 258., 259., 274.. 281.,
289., 292., 300.. 532.. 767.,
Winkler Joch 24.
Wippach-folyó 7., 12., 13., 103.,
120.. 136., 138., 146., 165.,
173., 175., 188., 191.. 193..
220.. 221., 225., 250., 255.,
258.. 269., 279.. 283., 285.,

367.,
322.,
337.,
366.,
404.,

177.,
252.,
282.,
794.
119.,
170.,
212..
257.,
375.,

377., 380., 448., 450., 462., 472..
474., 4 7 9 , 515, 530, 591, 624,
625, 637, 664, 669, 670, 683,
684, 687, 689, 703, 706, 707,
767, 776, 782, 784, 791, 792,
806.
Wippaoh-síkság 162, 404.
Wippach város 12.
Wippach-völgy 143, 1 5 0 , 192, 212,
432.
Wischberg 9.
Wiszniewiecz 415.
Wladimir-Wolynskij 3 3 0 , 444.
Wolay 94.
Wolayer-átjáró 30.
Wolay er Pass 54.
Wolayer Töri 4 6 , 5 3 , 56.. 57., 62.
Wolayi-hágó 61.
Wolf Boleslaw ezredes 5 9 0 , 592,
603, 605, 607, 609, 6 1 1 , 612.
Wolkowisk 398.
Woltschach 20.
Woyrsch vezérezredes 330.
W u r m táborszernagy 1 1 , 1 2 , 113.,
114, 129., 136, 141, 156, 157.,
237, 243, 300, 4 2 1 , 4 7 2 , 524,
540, 543, 545, 783, 785, 792.
Würmlach 8 3 , 8 5 , 96.

Y
Y p e r n 415.
Z
Zagar ezredes 65.
Zagora 12, 113, 115, 453, 470,
4 7 6 , 486, 508, 517, 527, 539,
5 6 4 , 574, 585, 588, 611, 621.,
6 2 4 , 629, 637, 641, 664, 719.
Zágráb 10, 17.
Zagrajc 142, 804.
Zalarski 414.
Zalosce 760.
Zbrucz 398.
Zbaraz 444.
Zeidler táboruok 113.
Zeiss alezredes 2 8 , 194.. 197, 198,
2 5 9 , 272, 425, 500, 601.
Zerbs vezérkari százados 103.
Zeza 813.
Zigoni 492,, 783.
Zimony 445, 576.
Zloch alezredes 127, 811, 812, 814,
815.
Ztota-Lipa 330.
Zoli 10., 11, 12, 141, 268, 809.
Zöllnerhöhe 4 0 , 6 2 , 95.
Zweikofi 58.

Oldalon
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Soós
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818.
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Bodrež
Novak
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)

Bodrez 1
Nowak

7.

8.
7.

} Sóos
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5.

678.

)

)
] Soós
)
OJ

605.
6.

Breit
Marcottini
Prepotto
Monte dei sei Busi-t
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Puglia
Podgor-at
Pistoja
Járni
37. számú melléklet
Lovcen
Randziano
Újszerbiát
Nyugatgaliciából
Sinavlas
Savogna
Aquila
Zloch ezredes
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\ Sóos
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J
Puglie
Podgora-t
Pistoia
Jamy
38. számú melléklet
Lovčen
Ranziano
Új-Szerbiát
Nyugat-Galiciáből
Sinavlaš
Savona
Aquileja
Zloch alezredes

1. sz. melléklet.
Az osztrák—magyar Monarchia délnyugati határának
megfigyelése és lezárása az olasz hadüzenet (1915 május 23.)
előtt.

1. számú
József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."

melléklet

2. sz. melléklet.
Általános harctéri helyzet a délnyugati arcvonalon,
midőn az osztrák-magyar 5. hadsereg, VII. hadtest, 59. hegyi
dandár és a bajor alpesi hadtest felvonulását befejezte.
(1915 junius 1.)

József főherceg: „A világháború, amilyennek éri láttam."

Z. számú

melléklet

3. számú melléklet.
Az osztrák-magyar haderő hadrendje az olasz arcvonalon
1915 május hó végén.

9. számit melléklet.

Az osztrák-magyar haderő hadrendje az olasz arcvonalon 1915 május hó végén.
Jenő főherceg vezérezredes. Vezérkari főnök : Krausa Károly altábornagy

Isonzo fővédelmi körlet, 5. hadsereg

Karintia fővédelmi körlet

Tirol fővédelmi körlet

Boroevié Svetozar gyalogsági tábornok, vezérkari főnök Le Beau Aurél tábornok

Rohr Ferenc lovassági tábornok,
vezérkari főnök Scotti Károly altábornagy

Dankl Viktor lovassági tábornok,
vezérkari főnök Pichler Kletus tábornok

III.

II.
védelmi

XV. hadtest

50.

XVI. hadtest

18.

58.

98.

hadosztály

hadosztály

IV.

V.
hadseregtartalék

szakasz

tíoiginger Henrik
altábornagy

Oberdrauburg

Kutschera
Richárd
altábornagy

védelmi

Marié
Károly
tábornok

Tarvis
szakasz

94.

94.

48.

17.

hadosztály

hadosztályból

hadosztály

hadosztály

hadosztály

183.

59.

védelmi

Langer
Károly
altábornagy

József főherceg
lovassági tábornok

57.

Trient

57.

20.

92.

91.

90.
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hadosztály
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4. számú melléklet.
Kölcsönös erőviszonyok
május hó végén.

a délnyugati

arcvonalon

1915

4. számit melléklet.

Kölcsönös erőviszonyok a délnyugati arcvonalon 1915 május hó végén.
Karintia

Tirol

Isonzo-arc vonalon
Krn-hegytömb és a tenger között
határán

osztrák

90.

57.

91.
bajor alpesi
hadtest
hadosztály

é s in a g y a r

59.

fél-

hegyi-

XV.
92.
hadosztály

Garda-tó—Brenta-foly ó

93.

32.000 puska, 110 géppuska és
250 könnyű-, nehéz- és várlöveg.

Brenta-folyó és
a Felső-Piave-folyó

94.

Goiginger
altábornagy
seregcsoport
hadtest

Marie tábornok
csoport

hadseregtartalék
(48. hadosztály)

hadosztály

96.700 puska, 230 géppuska és 480 könnyű- és nehézlöveg.

olasz

Stilfsi-hágóGarda-tó

XVI.

VII.
hadtest

dandár

79.000 puska, 620 géppuska (csapatoknál és az erődökben) és 710 könnyű-,
nehéz- és várlöveg.

haderő:

A Felső-Piave-folyó és
a Felső-Fella-folyó

haderő:

A Felső-Fella-folyó és
a Felső-Natisone-folyó
Cividale völgykatlanban

Udine—Mortegliano—
Palmanova terében és
a tengerpart vidékén

IL, VI.

VIL, X., XL és lovas-

között

III. hadtest
és 8 alpinizászlóalj

V. hadtest és
7 alpini-zászlóalj

I., VIII. és IX. hadtest
és 7 alpini-zászlóalj

180.000 puska, 360 géppuska és 750 nehéz-, könnyű- és várlöveg.

Carnia-seregcsoport
és 14 alpini-zászlóalj

IV., XII. hadtest és
8 alpini-zászlóalj
hadtest

40.000 puska, 80 géppuska és 200 könnyűés nehézlöveg.

226.000 puska,, 460 géppuska és 760 könnyű-, nehéz- és ostromüteg.

5. sz. melléklet.
Karintiai határ térképe Plöcken hágótól nyugatra.

ZONE 1 9

KOL. V I I .

SI LU AN und ST. STEFANO
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a
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6. sz. melléklet.
Karintiai határ térképe Plöcken hágótól keletre.

ZONE 1 9 KOL V I I I .

OB. D R A U B U R C UND M A U T H E N

7. sz. melléklet.
Krn A 2245 alpesi hegység térképe.

ZONE20 KOLIX.

FUTSCH

8. sz. melléklet.
Km A 2245 — Vrata
hegycsoport távlati képe.

2014 — Vrsic A '1897

Lip nik
1867
i

Krasji vrh
Kozljak
1602
I

1780
I

9. sz. melléklet.
Mrzli vrch A

1360 hegység, Tolmein—Plava térképe.

Z O N E 2 1 KOL I X .

TOLMEIN

10. sz. melléklet.
Gőrz, — Doberdo karsztfennsík térképe.
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11. sz. melléklet.
Kölcsönös erőviszonyok feltüntetése az
csata időszakában (1915 junius 23—julius 5.)

1.

Isonzo

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."

11. számú

melléklet

12. sz. melléklet.
Harctéri helyzet az Isonzo szakaszon az 1. Isonzo
csata lezajlása után 1915 julius 6.-án.

31°if60TRIEST

1Z.sz.melléklet

31%7'HOFGASTEIN

5.hadsereg Boroevió

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."

13. számú melléklet.
Összeállítás azon csapatokról, melyek a 2-ik Tsonzo-csatában
parancsnokságom alatt állottak. (A VII. hadtest hadrendje Up.
950/6. sz.)

13. számú melléklet-

Összeállítás azon csapatokról, melyek a 2. Isonzo-csatában parancsnokságom alatt állottak.
(A VII. hadtest hadrendje Op. 950/6. szám.)
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Július 25-től a csata végéig

14. sz. melléklet.
Harctéri helyzet a Doberdo Karszt-fennsíkon a 2.-ik
Isonzo csata kezdetén. (1915 julius 18.)

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."
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15 számú melléklet.
Tüzérségemnek elosztása és csoportosítása a 2-ik lsonzocsata kezdetén. (A VII. hadtest tüzérségének hadrendje Op.
949/22. sz.)

15. számit melléklet.

Tüzérségem elosztása és csoportosítása a 2. Isonzo-csata kezdetén.
(A VIT. hadtest tüzérségének hadrendje Op. 949/22. sz.)
Rubbia—Polazzo védelmi alszakaszban
(A 20. honvédhadosztálynál és 17. hadosztálynál)

8. honvéd tábori ágyúsezred 1., 2-, 3., 4., 5. üteg
20. tábori ágyúsezred 1., 2. üteg
6./1., 2. ágyúsüteg

Polazzo—Mt. Cosich - Ó 113 védelmi alsza,kaszban
(A. 61. hadosztálynál)

C./5. China-üteg
4./4., 2./7. hegyi ágyúsüt.egek
20./6., 21./1. trt. tábori ágyúsütegek
6./1. hegyi tarackosüteg
7. trt. tábori tarackosüteg

Debeli vrh -Q- 140—Sistiana védelmi alszakaszban
(Az 57. hadosztálynál)

4./3.J 7-/5. hegyi ágyúsüteg
5./5. China-üteg

Az 57. hadosztály tüzérségéből átutalva:
13./1. hegyi taraokosüteg
2./4. nehéz taraokosüteg

13./2. hegyi tarackosüteg

A VII. hadtest tüzérségéből beosztva :
75-/9-, 75-/55-, 75./8. tábori ágyús- (Uchatius 9 cm) ütegek
6./7. tart. 24 cm-es '/•> mozsárüteg

75-/7-, 75./II. tábori ágyús- (Uchatius 9 cm) ütegek
6-/7. trt. 24 cm-es '/a mozsárüteg

75./12. tábori ágyús- (Uchatius 9 cm) üteg
8./30. nehéz tarackosüteg

A XVI. hadtest tüzérségéből átutalva:
6./14. trt. 12 cm-es '/a messzehordő ágyúsüteg
6./15. trt. 12 cm-es '/a messzehordó ágyúsüteg

6./14. trt. 12 cm-es '/a messzehordó ágyúsüteg

6./15. trt. 12 cm-es '/a messzehordó ágyúsüteg

A i)3., illetve! 94. hadosztály tüzérségéből átutalva:
3./4. nehéz tarackosüteg
45-/3. Landwehr tábori tarackosüteg

14./4. nehéz tarackosüteg

7./5., 26./5. tábori ágyúsüteg

Hadtcsttttzérség Veitli őrnagy parancsnoksága alatt:
32-/7., 38-/1-, 38./2. tábori ágyúsüteg (57., illetve 94. hadosztályból átutalva); 13 cm-es messzehordő ü t e g ; 3. és 4. számú 30'5 cm-es mozsárüteg ;
15 cm-es Skoda kísérleti messzehordó-ágyú
Megjegyzés: 1. Ezen összeállításban a 17. hadosztály tüzérsége (21. tá,bori íígyúsezred 1., 2., 3., 4. és G. ütege, 7 tábori tarackosezred 1. és 2. ütege
felvéve nincsen ; Karintiából a 2. Tsonzo-csata kezdetének idejében még nem érkezett meg.
2. Hasonlóképen nem lett kitüntetve azon tüzérség sem, mely a 2. Isonzo-csata folyamata alatt került parancsnokságom
egész 2. Isonzo-csatát nem küzdötte végig.

alá és így az

16. sz. melléklet.
Harctéri helyzet a Doberdo karsztfennsíkon az 1915
julius 26.-i olasz általános támadás lezajlása után.

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."
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17. számú melléklet.
Összeállítás a parancsnokságom alatt, a karszt-fennsíkon küzdött csapatok (VII hadtest) létszámviszonyairól és veszteségeiről
a 2-ik Isonzo-csat a végén 1915 július 28-án.

17. számit melléklet.

ÖSSZEÁLLÍTÁS
a parancsnokságom alatt a Karszt-fennsíkon küzdött csapatok
(VII. hadtest) létszámviszonyairól és veszteségeiről a 2-ik
Isonzo-csata végén 1915 július 28-án.1

VII.

Állomány a
Állomány a
Veszteség
menet2-ik Isonzojúlius 18-tól
alakzatok
csata végén
besorolása
július 28-ig július 28-án
után

hadtest
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17.
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20. honvéd2.
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57.

61.

6.
negyiaanaar

93. hadosztály
9.
12.
hegyidandár
18.

4.250

népfölkelődandár

4.250

187.

gyalogdandá.r

4.190

1.240*

2.950

4,

tiroli császárvadász-

2.000

500

1.500

I.

országos lövész-

3.000

2.000

1.000

560

200

360

75.880

30.290

45.590

ezred

19.

Kerékpáros-zászló alj
Összesen

* Jí veszteséget azon zászlóaljak szenvedték, melyek a 93. hadosztály kötelékébe
beosztva, a Mt. S. Miehele-hegyen harcoltak.
1

Lásd a VII. hadtestparancsnokság Op. 970 40. számát, 1915 aug. 1-ről.

18. számú melléklet.
Összeállítás az osztrák-magyar 5. hadsereg veszteségéről,
melyet a 2. Isonzo-csatában szenvedett. (1915 július 16-tól
augusztus 15-ig.)

18. számú

melléklet.

ÖSSZEÁLLÍTÁS
az osztrák-magyar 5. hadsereg veszteségéről, melyet a 2-ik Isonzo-csatában szenvedett. (1915 július 16-tól augusztus 15-ig.)

Betegség folytán fogyatékba
jutott

645

156

1.707

991

3.499

654

156

1.735

1.015

3.560

Halott

Halott

Eltűnt, hadifogságba esett

61

Összesen

24

Megsebesült

28

Eltűnt, hadifogságba esett

Főösszeg

9

Betegség folytán fogyatékba
jutott

1. és 50.

Megsebesült

XV.

Halott

Hadtest

Ezred

Összesen

Dandár

Összegezés

Legénység
Betegség folytánfogyatékba
jutott

Hadosztály

Megsebesült

Eltűnt, hadifogságba esett

Tisztek

hadosztály
18. és 58.

7

5

33

58

103

528

379

1.885

793

3.585

535

384

1.918

851

3.688

33. és 84.

23

42

59

32

156

1.402

2.390

4.370

659

8.821

1.425

2.431

4.429

692

8.977

20. h.

39. h. és 81. h.

25 '

56

61

77

219

1.554

1.351

2.563

734

6.202

1.579

1.407

2.624

811

6.421

57.

6. hegyi-, 19. népf.és 187.

61

67

181

120

429

2.325

4.986

10.112

1.876

19.299

2.386

5.053

10.293

1.996

19.728

16

8

41

30

95

532

566

1.921

484

3.503

548

574

1.962

514

3.598

14

6

33

8

61

276

791

1.465

203

2.735

290

797

1.498

211

2.796

2

6

33

2

54

76

951

1.050

85

2.162

78

963

1.088

87

2.216

15

5

38

21

79

201

520

1.044

79

1.844

210

525

1.082

100

1.923

1

1

1

3

6

15

41

56

1

1

16

44

62

197

452

293

1.099

22.540

4,161

44,622

6.513

11.751

22.992

4.455

45.711

59.

9. hegyi- és 18.
hegyi-

61.

2. hegyi-, 14. hegyiés lti.honv.hegyi-

93.

58. hegyi- és 185.

HH
£

dandár

17.

hadosztály

XVI.

12. hegyidandár

4. tiroli császárvadász-ezred

I. országos lövész-ezred
Közvetlenül a hadtestparancsnokság alá tartozó alakulatoknál
Összesen

157 -

6.366

11.555

19. sz. melléklet.
Kölcsönös erőviszonyok vázlatos feltüntetése a délnyugati arcvonalon a 2.-ik Isonzo csata végén, 1915 augusztus
5.-én.

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."

19. sz.

melléklet

m

20. számú melléklet.
Összeállítás azon olasz csapatokról, melyek a 3. hadsereg kötelékében a Doberdó karsztfennsíkon seregcsoportom (VII. hadtest) ellen
harcoltak a 2. Tsonzo-csatában. (1915 július 18-tól augusztus 7-ig.)

20. számit melléklet.

ÖSSZEÁLLÍTÁS

Had-

Ezred

Dandár

osztály

Had-

Hadtest

Hadtest

azon olasz csapatokról, melyek a 3. hadsereg kötelékében a Doberdo-karsztfennsíkon
seregcsoportom (VII. hadtest) ellen harcoltak a 2. Isonzo-csatában. (1915 július 18-tól
augusztus 7-ig.)

98., Sf4.

Messina

25.
miliz

18.
l.,2. gránátos

Sardegna

tí
í>

Dandár

osztály

Ezred

Macerata miliz

121., 122.

Sessari

151., 152.

Piacenza miliz

111., 112.

Alessandria miliz

155., 156.

—î
PinerOlo

18., 14.

A qui

17., 18.

Savona

15., 10.

Siena

81., 82.

Bologna

89., 40.

14.

30.
miliz

M

13. bersaglieri ezred 49., 50. és 51. zászlóalj (miliz)

10.
M

27.
miliz

Benevento miliz

133., 134.

Campagna miliz

135., 186.

Bari miliz

189., 140.

Oatanzaro miliz

141., 142.

Perugia miliz

129., 130.

Lazio miliz

131., 132.

XIV.

20.
Cagliari

63., 64,

Regina

9., 10.

28.
miliz

21.
29., 30.

Pisa
Brescia

j

19., 20.
XV.

3., 4 .

Aosta

5., 6.

28.
M
>/a
24.

Napoli

Összesen :
18 '/a gyalogsági hadosztály.
1
gyalogsági dandár,
1
önnálló miliz-dandár,
1
bersaglieri ezred és
2
lovassági hadosztály.
(57 gyalogezred és 8 lovasezred).

2.

117,, 118.
119., 120.

Önálló miliz-dandár
1.

75., 76.

|

1.

13., 20.

2.

4., 5.

8.
4.

lovas

187., 138.

Piemonte

Padova miliz

31.
miliz

lovas-

Önálló miliz-dandár

47., 48.

lovas

Ferrara

hadosztály

22.

Gróf Turin

h-î
Í*1

29.
miliz

7., 10.
6., 25.

21. számú melléklet.
Összeállítás az osztrák-magyar 5. hadsereg tüzérségéről a 2. Isonzocsata kezdetén és annak végén.

21. számit melléklet.

ÖSSZEÁLLÍTÁS
az osztrák-magyar 5. hadsereg tüzérségéről a 2. Isonzo-csata kezdetén ós annak végén.
N e h é z

T á b o r i
t ü z é r s é g

Védelmi

Osztrák-magyar 5. hadsereg Isonzo-arcvonal

Tábori

Hegyi

Régi
rçiulsz.
9 cm

c3
w
o•
o

hadtest

kezdetén 1915 július 18.

cS
-P

XYI.

VII.

összesen :

Régi

Tábori
tüzérség
összesen

Újkori

Régi

24 cm

30-5 cm

Ágyú
15 cm tarack

tarack

á g y ú

XV.

Újkori

I.

A 2245—Mrzli vrh
1361—Tolmein - Auzza

4

24

II.

Canale—Plava— G örz—Savogna

3

4

27

III.

Doberdo karsztfennsíkon

11

8

63

—

2

8

8

14

6

30

2

4

3

2

9

6

197

10

8

12

449

13

12

25

12

4

15

81

52

32

20

4

20

128

2

92

24

4

4

16

140

6

164

86

36

12

51

349

8

20

31

12

4

19

86

66

46

20

4

30

166

110

54

8

9

16

196

131

40

17

65

—

—

térben

12

8

30

Mely

mozsár

4

20

Nehéz
tüzérség
összesen

főszakasz

—

—

Krn

A

—

GO

1
cà

"XV.

XVI.

hadtest

a
o

végén 1915 augusztus 2.

S!

VII.

összesen. :

—

Krn A 2 2 4 5 - M r z l i vrh
1361—Tolmein—Auzza

A

6

I.

4

24

II.

Canale —Plava— Görz—Savogn a

3

4

37

III.

Doberdo karsztfennsíkon

9

8

67

—

—

—

—

22. számú melléklet.
Összeállítás a 2. Isonzo-csatában (1925 július 18-tól augusztus
2-ig) az osztrák-magyar 5. hadsereg csapatai által eltüzelt lövőszer
mennyiségéről.

22. számit melléklet.

ÖSSZEÁLLÍTÁS
a 2. Isonzo-csatában (1915 július 18-tól augusztus 2-ig) az osztrák-magyar 5. hadsereg csapatai által eltüzelt lövöszer mennyiségéről.
N e h é z -

T á b o r i
t ü z é r s é g i
Osztrák-magyar
5. hadsereg
Isonzo-arcvonal

l ö v e d é k

Puska- és gépfegyver(gyalogsági) töltény

Tábori

Hegyi

9 cm

Régi

Új-

Összesen

harcos
állomány

16.000'

20

30

12

4

15

4

—

8

mozsár

—

12

—

XV.

XYI.

h a d t e s t n é l

eltüzeltetek

480.000

harcos
állomány

eltüzeltetett

30.0002

2,300.000

harcos
állomány

48.000»

18.000

20.000

52

' 32

—

20

6.000

12.000

56.000

4

20

128

—

400

200

2

8

2

19.000

8.400

1.500

1.600

9.600

40.100

500

92

24

4

4

16

140

6

1.100

—

8

Megjegyzés :

5,300.000

3 3

,

58.400

21.700

2.100

az átlagos harcállomány vétetett számításba.-

2.600

12.700

97.500

2.500

1.600

4

750

420

4.970

14

3

4

27

320

Km A2245-Mrzli
vrli A 1861—Tóiméin—Auzza

II.

Canale—Plava—
Görz—Savogna

III.

Doberdo
karsztfennsíkon

24

2.200

3.400

I.
600

—

- -

VII.
eltüzeltetek

Mely térben

összesen
rendszerű 15 cm
tarack

81

80-5 cm

Ágyú

rendszerű tarack

ágyú

24 cm

Régi

üj-

Védelmi
főszakasz

590

8.410

23. sz. melléklet.
Az osztrák-magyar 5. hadsereg harctéri helyzete 1915
augusztus 10.-én.

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."
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23. sz. melléklet.

24. számú melléklet.
Összeállítás azon osztrák-magyar csapatokról, melyek a Doberdo—
Karszt-fennsíkot a 8. Isonzo-csatában megvédelmezték az olasz 3. hadsereggel szemben.

24. számit melléklet.

ÖSSZEÁLLÍTÁS
azon osztrák-magyar csapatokról, melyek a Doberdo—Karszt-fennsíkot a 3. Isonzo-csatában védelmezték az olasz 3. hadsereggel szemben.
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25. számú melléklet.
Az olasz 3. hadsereg hadrendje a 3. Isonzo-esatában.

25. számit melléklet.

Az olasz 3. hadsereg hadrendje a 3. Isonzo-csatában.
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Pinerolo
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4. kerékpáros-zászlóalj
Benevento
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117., 118.
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Catanzaro
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8. kerékpáros-zászlóalj
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Megjegyzés
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es

31.. 32.
56. bersaglieri-zászlóalj
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Bologna

39., 40.

aavona

15., 16.

Cagliari

S3.. 64.

Regina

9., 10.

111., 112.

Alessandria

155., 156.

Verona

13. bersaglieri miliz-ezred
(49., 50., 51. zászlóalj)
1. kerékpáros-zászlóalj

Piacenza
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Brescia

19.. 20.
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Összesen :
gyaloghadosztály,
miliz-dandár,
bersaglieri-eZred,
kerékpáros-zászlóalj.
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25. szám.
A Kárpátok védelmének folytatása.
Mivel az osztrák és magyar 3. hadsereg a harcba lépett segítőcsapatok által túlnagyra nőtt és feladata is többirányú, a hadsereget két részre osztják.
A lupkówi vasútvonaltól keletre fekvő térben küzdő seregtestek vezetését Böhm-Ermolli lovassági tábornok veszi át. (2. hadsereg.)
Az orosz 3. hadsereg 1915 március 20-án újból általános
támadást intéz az osztrák és magyar 3. hadsereg ellen.
A nyugoti szárnyon az oroszok a III. hadtest csatavonalát
áttörik, ezért az osztrák és magyar 3. hadsereg nyugoti szárnya
Zboró—Kurima—Sósfüred vonalába visszamegy.
A középen a VII. hadtest az orosz támadásnak ellenáll és azt
Tizsény—Kőrösóny—Kisberezsnye—Szálnok—Korumkó—Repejő vonalban megállítja. Az osztrák és magyar 3. hadsereg keleti szárnyát
az oroszok a Laborcza és Virava völgyében kissé hátranyomják.
Az orosz 8. hadsereg az osztrák és magyar 2. hadsereget is
hevesen megtámadja. (1915 március 22.) A fölényes erővel végrehajtott orosz támadás Böhm-Ermolli hadseregét a Beszkid határgerincre és az Erdős Kárpátok határbérceire visszaszorítja.

József foherceg:„A világháború,amilyennek én láttam."

25. sz. melléklet.

26. sz. melléklet.
A Doberdo Karszt-fennsíkon telepített tüzérségünk
helyzete és a vele szemben álló ellenséges nehéz tüzérség
csoportosítása.

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."

G Ö R Z und

GRADISCA

26. sz. melléklet. 5 6 5 1

27. sz. melléklet.
Vázlat a VII. hadtest védelmi
megerödítéséről.

szakaszának

műszaki

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."

Jelmagyarázat
Hadtestem védelmi szakaszának
határa,
vède/mi a/szakaszok határai,
. h a reállá s a 3. Isonzo csata kezdetén /:J915. október 78 :/
harcál/ás a Lt. Isonzo csata végén. /:1915 december

/.:/

• Epülö íé/ben lévő hátsó védelmi vonal,
• terv be vett hátulsó védelmi vonal,
akadályőv 3~soros szegesdróttal a 3. Isonzo csata
kezdetén /: 1915 október 16 :/
• akadáiyóv 3~soros szegesdróttal a 4v Isonzo
végén /: 1915 december 1 :/
> 75 aknából készült

csata

akadálymező.

Havernacsoport 4- üreggel, 3m. mélyen a karsztsziklába
vájva.
Bombamentes kavernacsoport 3üreggel, 3m. mélyen
a karsztsziklába vájva. /:50 ember részére :/
Fedett összekötő utak, melyek embernyi magasságban
mészhabarcs nélküli kőfalak _ között vezettek. /Részben
e/készüJtek, részben még építés d/att állanak/.
Barlang 600 ember elhelyezésére berendezve,
Dolinákban berendezett íödőzékcsoport 1/^ századnyi
tartalék elhelyezésére /: lövedék - repeszdarabok
és esö ellen nuujtott oltalmat:/.

//

V

28. sz. melléklet.
Kölcsönös harctéri helyzet a 3. Isonzo csata kezdetén
(1915 október 18.).

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."

31>6°TRIEST
31 % 7 * HOFGASTEl N
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B.sz.melléklet.

29. sz. melléklet.
Hadtestem (VII.) helyzete 1915 október 23.-án.

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."

G Ö R Z und G R A D I S C A

29.sz.melléklet.

5 6 5 1

30. sz. melléklet.
Hadtestem (VII.) helyzete részletesen
karsztfennsíkon 1915 október 29.-én.

a

Doberdo

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."
30. sz.

~Ie//êk/et

31. számú melléklet.
Tüzérségem összeállítása, mely a 3. Isonzo-csatát végigküzdötte.

31. számú

melléklet.

Tüzérségem összeállítása,
m e l y a 3. Isonzo-csatát végigküzdötte.
A

t ü z ér s é g

A lövegek
száma

n e m e

122

Tábori tüzérség

9 cm-es régi rendszerű Uchatius tüzérség

19

Tábori tarackos tüzérség

15

Régi rendszerű tábori tarackos tüzérség

12

a

ö
:0

«

Újrendszerü gyalogsági ágyúk

4

Légivédelmi tüzérség

2

Összesen :

174

Ágyús tüzérség

Üi

Újrendszerü 15 cm-es tarackos tüzérség

12

Régi rendszerű 15 cm-es taraokos tüzérség

4

ja

15 cm-es.

1

ÍZh

24 cm-es

«

in^ozsaras tüzérség

3

30'5 cm-es

2

Összesen :

38

32. számú melléklet.
Hadtestemnél a 3. Isonzo-csatában elhasznált lövőszer mennyiségének kimutatása.

82. számú

melléklet.

Hadtestemnél a 3. Isonzo-csatában
elhasznált lövőszer mennyiségének kimutatása.
Darab

N e v e z e t e s e n

1,020.000

Gyalogsági puska- és gépfegyvertöltény

4.000

Tábori ágyús

500

9 cm-es ágyús
bo
Çfi
S
IB

-3
&
a
O
M

2.300

Újrendszerű tábori tarackos

2.800

Régi rendszerű tarackos
05

s®
>

Légivédelmi ágyús

100

IO

Összesen :

t>,

9.700

-p
IO

Nehéz ágyús

380

60

Újkori 15 cm-es tarackos

530

w

Bégi rendszerű 15 cm-es tarackos

170

VD
DB
\B
S
IS
V(D
rfl

0)

40

Mozsár
összesen :

1.120
17.070

Kézigránát és puskagránát
NI
N
S3
U
O

cö
,3
g

3.300

9 cm-es akna
Pl
SO)

22 cm-es akna

370

ío

M
Összesen :

20.740

33, sz. melléklet.
Hadtestem (VII.) helyzete részletesen
karsztfennsíkon 1915 november 13.-án.

a

Doberdo

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."{f6.sz.mel/ék!et.

33.

si

melléklet

34. sz. melléklet.
Kölcsönös harctéri helyzet az Isonzo arcvonalon 1915
november 15.-én.

31OLF6°TRIEST

34.sz.melléklet.

5.hadsereg

Boroevic gyalogsági tábornok

31*47' HOFGASTEIN
I' -

H ü v a i v l.irt.ZE

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."

35. sz. melléklet.
Hadtestem (VII.) helyzete részletesen
karsztfennsíkon 1915 november 25.-én.

a

Doberdo

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."{f6.sz.mel/ék!et.

35

Jelmagyarázat
I 6. hadosztè/y.
120. honvéd hadosztály.
117. hadosztály.
1106. Landsturm hadosztály.
\Fél22.

Landwehr hadosztály.

\206. Landsturm dandár kikülönített zászlóaljai.
Mint hadtesttartalék azonfelül rendelkezésre állott :

^
\
>

Biglia ~ Mohorini terében 28./menet-, 98./I. és 2./I. bosnyák zászlóalj\
Temnica-n a 17. honvéd hegyi dandár.
^^
Vojscica-n 30. és 152. Landsturm zászlóalj /:206. Landsturm dandár egy rés
ladseregtartalék a 9. hadosztály Gorjansko - Cerovlje ~ Siivno - Oabrovica - /

sz.mel/èk/et

36. sz. melléklet.
Kölcsönös harctéri helyzet az Isonzo arcvonalon 1915
december 1.-én.

g B o r o e v / c gy.tbk.
h ad se re

m

m

' "

HÜVaiV1.9^Z£

n

?

.

.

36. sz. melléklet.

.

'

31°IF6°TRIEST

!

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."

37. számú melléklet.
Tüzérségem erejének kimutatása, mely a 4. Jsonzo-csatát végigküzdötte.

37. számú melléklet.

TÜZÉRSÉGEM
erejének kimutatása, mely a 4. Isonzo-csatát
végigküzdötte.
A tüzérség

A lövegek
száma

neme

95

60
B
bj
:3
«3
fc.
el
pi
!0
M

9 cin-es régi rendszerű Uchatius-tüzérség

10

Uégi rendszerű tábori tarackos tüzérség

12

Tábori tarackos tüzérség (újrendszerű)

25

Újrendszerű gyalogsági ágyúk

• . .

4

Légivédelmi tüzérség

Összesen . .

150

20

Nehéz ágyús tüzérség

60
ni
M
M
10
-p
N
JS
0)
É3

4

Újrendszerű 15 cm-es tarackos tüzérség

9

Régi rendszerű 15 cm-es tarackos tüzérség

8

15 cm-es

1

24 cm-es

4

mozsaras tüzérség

30'5 cm-es

8

Összesen . .

45

38. számú melléklet.
Hadtestemnél a 4. Isonzo-csatában elhasznált lövőszer mennyiségének kimutatása.

38. számú

melléklet.

HADTESTEMNÉL
a 4. Isonzo-csatában elhasznált lövőszer mennyiségének
kimutatása.
Nevezetesen

Darab

Gyalogsági puska- és gépfegyver-töltény

7,470.000

Tábori ágyús

98.000

9 cm-es ágyús

Könnyű tü:

v<X>
CG
M
N<D

11.100
"ÖT

Újkori tábori tarackos

>0)
!»

Régi rendszerű tarackos

t>>

23.000

S
13

200

tí

Gyalogsági ágyús

15.000

Légivédelmi ágyús

1.300
összesen . .

148.600
8.150
9.750

fcJD
O>
00
l-t
V
<1)
v

»3

03
SU
l>

Régi rendszerű 15 cm-es tarackos

5.170
300

15 cm-es

tS3
VQ}
o

&

24 cm-es

S
:o
-P

rnozsaras

530
730

30'5 cm-es
Összesen . .

24,030
24.270

:0
M
«3

og
a>
S3
IO

M

3.940

9 cm-es
22 cm-es

aknatöltény

90

28 cm-es

28
Összesen . .

4.058

39. számú melléklet.
Hadtestem körletében az állások megerődítésénél alkalmazott
műszaki csapatok és munkásosztagok kimutatása.

39. számú

melléklet.

HADTESTEM

•"Ö

védelmi alszakasz

í

északi

jobbszárnyán

3

1

2

1

Árkászkűlőuítmények
kézigránátok és világító töltények gyártására

Kőfúró-szakasz

Hadifogoly- |

Polgári

munkásosztagok

Bányászszázad

század

Népfölkelő

hol?

1. vonal

1915 november 8—
december 4-ig

mely időben ?

NJ
43

Katonai

Dolgoztak

Népfölkelő árkászosztag

körletében az állások megerödítésénél alkalmazott műszaki
csapatok és munkásosztagok kimutatása.

3

•

•

közepén
2
balszárnyán

2. és 3. vonalban

•

1

•

1

1

•

3

•

Hadtápkörletben
Összesen

7

1

I

7

2

6

1

1

6

12

8

12

12

1

2

2
1

1

7

Megjegyzés. A harcállásokat maguk a csapatok és a hozzájuk szervezetileg tartozó
csapatutászok erődítették meg és javították. A műszaki csapatok
kavernákat építettek. A munkásosztagok a következő munkákat végezték : a műszaki anyagot kihordották az 1., 2. és 8. vonalba, a homokzsákokat megtöltötték, a halottakat eltemették.
A 2. és 3. vonalban alkalmazott munkásosztagok azonfelül a 2. és 3.
védelmi állást építették és az ahhoz tartozó kavernákat létesítették,
az utakat javították, barakokat építettek és az akadályelemeket
(akadálybakokat, spanyol lovasokat) készítették. A. hadtápkörletben
alkalmazott munkásosztagok utakat, fürdőket, fertőtlenítő intézeteket,
villanyáramot szolgáltató telepeket és barakokat építettek.
A kőfúró-szakasz 8 fúrógépből állott 28 egyszerű fúróval és 10 villanyerővel hajtott fúróvai.
A VII. hadtestnek 16 fényszórója volt, melyből csak kettőt lehetett
alkalmazni, mert az állásokat elárulták. A rendelkezésre bocsátott
9 lángvető alkalmazásra nem került, mert a sziklás talajba nem
voltak beépíthetők és nem volt hozzájuk kiképzett legénység beosztva.
Világító töltényt kilövő pisztolyokban nagy hiány volt.
Világító töltények sem állottak rendelkezésre kellő számban, mert egy
gyalogszázad csak 8—10 ilyen töltényt kapott naponta.
Kézigránátokban is hiány volt, dacára annak, hogy a hadtest a, gyártásra
Ranziano-ban egy műhelyt rendezett be.

40. számú melléklet.
Műszaki anyag mennyiségének kimutatása, mely a 3. és 4.
Isonzö-csatában hadtestem védelmi állásának megerődítésénél felhasználtatott, illetve a védelmi harcban alkalmaztatott.

40. számú

melléklet.

MŰSZAKI ANYAG MENNYISÉGÉNEK KIMUTATASA,
mely a 3. és 4. Isonzo-csatában hadtestem védelmi állásának megerődítésénél
tatott, illetve a védelmi harcban alkalmaztatott.
Nevezetesen

Nevezetesen
0m
>
uj hß

J? M
S
'S oN
Ca 'J ;
<1

500 k g ekrazit

ö vagon szegesdrót
10

akadályelem

a

20

drótháló spanyolbakok előállítására

30

spanyol lovas

SS

felhasznál-

1.100

„

kombinált töltény

»Q> cd

60

7.800

„

egyéb töltény

é*

57.100

„

robbantógyutacs

&
m

"S
ci
r0
rO
O
K

21.000 db lábhorogakadály
28 db 9 cm-es

47.200 m gyújtózsinór
3.840 It cseppfolyós levegő

aknavetőgép
4

„ 28 cm-es

9

m
'S »c

lángvetőgép

7.950 db 1 kg-os
480 „ 2
„
aknatöltény

9 cm-es aknavetőgéphez

1.800,db 20 kg-os
aknatöltény

22 cm-es aknavetőgéphez

145 db aknatöltény

28 cm-es aknavetőgéphez

M

&
&

O
tó

O"

820 db kővéső
300

feszítő vasrúd

450

vassúlyok

300

egyéb szerszám

1.000

csákány

2.100

lapát
kézi súlyok

300
va
M
S
a

ea
150 db g y u j t ó h ü v e l y

1.000

„

büzakna

42.530 kézigránát

Q

N

„„

1.150 k g chlorat
10.000 db r o b b a n t ó g y u t a c s

"2 Hl

S 2 «
.60.3 »o
S &

19.000

„

gyujtóhüvely

2.350 gombolyag gyújtózsinór

I

31.400 db világítótöltény

cd

20.000

ts>

75
175

1.350

kötél

500

vízmerítő

820

balta

335

fűrész

cS
pH

030

egyéb szerszám

a

, »es
ijM
cs ö
í> a

a

10

tábori kohó

70

kovácsszerszám

250 db kőművesszerszám
7.500 db vas lőréspáncél

világítórakéta
„ pisztoly a világítótöltények kilövéséhez
„

talicska

50

a
a

M

60

-f « B

>cS

2
3

» gyűjtőakna

:0
M

to
cS
t»>
a

a

szerszámnyél

1.500

lámpa

1,409.000

„

homokzsák

056

„

vasgerenda

60

15.600
400

„ hullámos bádog
vasbádog

a

24.200 k g állvány-vaskapocs

n

61.500
11.000

szög
„

símadrót

39 vagon kátrányos fedőpapiros
p<

50.000 db eternit-fedői emez
11 vagon cement
2.830 db vaskályha
430 vagon f a a n y a g
500 db f a r á m á s ablak beüvegezve

41. sz. melleidet.
A műszaki munkálatok helyzete a Doberdo Karsztfennsíkon 1915 december 1.-én.

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."
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41.sz-.melléklet.

5 6 5 1

42. sz. melléklet.
Hadtestem (VII.) egészségügyi intézeteinek feltüntetése
a Doberdo karsztfennsíkon a 4. Isonzo csata alatt.

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."{f6.sz.mel/ék!et.

melléklet.

43. sz. melléklet.
A Doberdo karsztfennsík mögötti hadtápkörletben
telepített egészségügyi intézetek feltüntetése a 4. Isonzo
csata alatt.

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."{f6.sz.mel/ék!et.

4 3 .

s z .

m e l l é k l e t .

Jelmagyarázat.
T Tábori kórház.
Trt.

Tartdlékkórház.

Gyengékedö-/üdülöl-ház.
fc Allan dó jmár békében működött/ü egészséqüggi
intézet.
Beteg-nyugvó
állomás
BnLJ.FI.
-I rögtönző ttjL. Vörös kereszt eu.

intézete.

Í J . Jári/ángkórház.
] Betegszállító

dutöoszlop.

] Hadosztálg-ldandárl-eű. intézet.

44. számú melléklet.
Veszteségi kimutatás, mely az osztrák-magyar 5. hadseregnek
ti 4. Isonzo-csatában 1915 november 16-tól december l-ig terjedő
időben szenvedett fogyatékát tünteti fel.

44. számú melléklet.

VESZTESÉGI KIMUTATÁS,
m e l y az osztrák-magyar 5. hadseregnek a 4. Isonzo-csatában
1915 november 16-tól december l-ig terjedő időben szenvedett fogyatékát tünteti fel.
Védelmi
szakasz

Hadtest

Halottak

Sebesültek

Eltűntek

Betegek

Összesen

XV.

488

914

234

1.470

3.106

II.

XVI.

952

3.222

793

1.216

6.183

2.097

7.180

2.721

2.778

14.776

124

508

21

984

1.637

3.661

11.824

3.769

6.448

25.702

IlI.a.

VII.

Ill.b.

III.

hadtest

I.

Összesen

45. számú melléklet.
A csapatok fölváltásának rendje. (VII. hadtestparancsnokság 1915
december 11-én kelt Op. 1.103/15. számú intézkedése.)

45. számú

melléklet.

A CSAPATOK FÖLVÁLTÁSÁNAK RENDJE.
(VII. hadtestparanesnokság 1915 december 11-ón kelt Op. 1.103/15. számú intézkedése.)
Jelenlegi
tartózkodásának helye

20. honvédhadosztályparancsnokság

Biglia

39. honvéddandárparancsnokság

A fölváltást
mikorfidt") j

ki

eszközli

11. gyalogdandárparancsnokság

Északi Isonzoalszakasz

XH/12.
este

2. bosnyákezred

Monte San
Michelealszakasz

XII/13.
este

Monte San
Micheleal szakasz

X11/13.
este

81. honvéddandárparancsnokság

Cotiöi

XfI/15.
délután

12. gyalogdandárparancsnokság

17. honvédezred

Déli Isonzoal szakasz

XII/14.
este

17. gyalogezred

16. honvédhegyidandárpar.-ság

Rubbia

XII/15.
délután

Monte San
Miclielealszakasz

XII/14.
délután

A 12. dandár
egy része

Déli Isonzoalszakasz

XII/15.
délután

Lokvica

4.

T3
OJ
M
Dg
OJ
-Ö
V>Ő)
a
o
rQ

17.

29.

népfölkelőezred

1.

17. hadosztályparancsnokság

Tisztálkodás után
Pürdik és
tisztálkodik

mikor

mely
körletbe j u t

Lukachich tábornok a Monte San Michele védelmi alszakaszparancsnokságot
csak akkor adja át, midőn herceg Schönburg altábornagy szabadságáról
(1915 december 24.) bevonul ; ha ez megtörtént, Comenbe megy.

XII/15.

3.

Menetének
iránya

XII/15.

ékrbina

XII/12.—13.
éjjel Merna-n

XII/13.
délután

Comen—Mali
Dol—Tomazevica

XII/13.—14.
éjjel Biglia-n

XII/14.
délután

Skrbina—
Kubija

XII/13.—14,
éjjel Merna-n
és Biglia-n

XII/14.
délután

Suta—Preserje
—Ivanigrad

XII/15.
délután

Oomen

XII/15.
délután

Vojscica

XII/15.
délután

Temnica

XII/14.
délután

Tenmica—
Novelo

A 17. gyalogezred egy része

XII/15.
délután

Lipa—Sibelja

XII/15.
délután

28. hadosztályparancsnokság

XII/15.
délután

Ranziano

Lokvica

XII/13.
este

56. dandárparancsnokság

XII/13.
délután

Lukezici

Északi
San Martinoalszakasz

XII/13.
délután

87. ezred

Mevn:i

XII/14. délelőtt
Merna—Biglia-n

XII/14.
délután

Arconi—
Mohorini

Segeti
baraktábor

XII/12.
délelőtt

37. Landwehrezred k é t
zászlóalja

Pajtií
hrib

Még a baraktáborban

XII/12.
délután

Mrljaki—Zigoni
—Ranziano

Menetközben
Prvaeina-n XII/15.
a fürdővonatban

XII/16.
délután

Gojace

Menetközben
Vrvaííina-n XII/15. és
10. a fürdovonatban

XII/16.
délelőtt

Gradiscutta—
lirdo—Tábor

7. és 9. vadászzászlóalj és a 2.
boanyákezred
I. zászlóalja

Merna

Merna

Merna

XII/15. délelőtt
liiglia-n

Lokvica

•

34. dandárparancsnokság
43.
OÎ
bo
aj
46.

24. vadászzászlóalj

Déli
San Martinoalszakasz

XII/14,
este

Dolina
SanMartino-tól
keletre

XII/15.
este

55. dandárparancsnokság

I. és IV.
z ászlóalj

Segeti
baraktábor

XII/13.
délelőtt

47. ezred

Pajti
hrib

Még a baraktáborban

XII/13.
délután

II.
ászlóalj

Devetaki

XII/14.
este

28. hadosztály
által kijelölendő zászlóalj

Merna

XII/15. délelőtt
Merna-n

XII/15.
délután

96. ezred

Merna

Cl. ezred

39. ezred

33. dandárparancsnokság

XII/16.

Selo

Megjegyzés
A fölváltók alapos tájékoztatására a VII. hadtestparancsnokság elrendelte, hogy 1915 december 11-én délután az ezredparancsnokok és zászlóaljparancsnokok, december
12-én délután a századparancsnokok és századonként 1—2 tiszt (tisztjelölt) és 1 járőr (ügyes altisztek és katonák) bemennek az állás azon részébe, melyben a fölváltást
eszközölni fogják, hogy a feladat, a kiterjedés, a gépfegyverosztagok fészkei, az aknavetők állásai, a parancsnokok tartózkodási helyei és álláspontjaik, a telefonösszeköttetések, a tartalékok helyei, az utánszállítási vonalak, utak stb. tekintetében megszerezzék a szükséges helyismereteket. Mindezen parancsnokok és közegek
az állásban várják be a fölváltó csapataikat, hogy egy éjjel és egy nappal a kellő áttekintést megnyerjék. A fölváltás megtörténte után minden fölváltott századnak
egy tisztje (tisztjelöltje), minden fölváltott gyalogszakasznak két altisztje, minden fölváltott géppuskásosztagnak egy altisztje az állásban a fölváltást eszközölt csapatnál
24 óráig visszamarad, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon esetleges felvilágosítás megadása végett. A visszamaradt közegek a fölváltó csapat anyanyelvén
lehetőleg tudjanak beszélni.

Parancsnokság,
csapat

46. sz. melléklet.
Kölcsönös harctéri helyzet az Isonzo arcvonalon Ï915.
év karácsony estéjén (december 24.).

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."

3 1 ^ 6 ° T R I EST
3 1 % 7 ° H OFGASTEl N

{f6. sz. m el/ék!et.

Megjegyzések
az osztrák—magyar 5. hadseregnek az 1915. évi december 24.-iki
helyzetéhez.
1.) Eröelosztás.
Az I. védelmi szakaszban 29 zászlóalj,
a II.
„
„
44
„
a III.
„
„
18
„
a IV.
„
„
2
„
az V.
„
„
1
„
a hadseregtartalékban (VII. hadtest és
24 zászlóalj,

58 gépfegyverosztály és
66
„
„
22
„
„
11
„
„
2
16. honvéd hegyidandár)
49 gépfegyverosztály és

2 lovasszázad,
4
1
„
3 1 /,

l

/ 2 lovasszázad.

Az 5. hadsereg összes ereje 118 zászlóalj, 208 gépfegyverosztag és 11 lovasszázad. A IV. és
V. tengerparti szakaszba még be volt osztva a IV. számú marburgi, a VI. számú laibachi és a VII. számú
trieszti önkéntes lövész zászlóalj.

2.) Tüzérség.
Védelmi
szakasz

Hegyi
ágyú

Tábori
ágyú

Tábori
tarack

Nehéz
ágyú

92

42

11

II.

146

42

22

III.

48

12

8

16

I.

IV.

•

V.

•

Összesen:

16

8

294

Hajóágyú

3

6

Nehéz
tarack

41

9

Lég30-5 cm. 9 cm.
G y a l o g - védelmi
m o z s á r régi ágyú sági ágyú
ágyú

32

4

4

20

10

7

20

4

5

28

7

4

10

4

1

10

3

4

6

8

4

•

•

96

24 cm.
mozsár

•

62

12

10

68

28

15

A VII. hadtest összes tüzérsége a II. és III. védelmi szakaszban állott.

3.) Az ellenség helyzete.
2. hadsereg.
1915 december közepén Oslavija előtt állott még a 1I2 32. hadosztály (Spezia
dandár) és a Va 35. hadosztály (Novara dandár) is; az oslavijai arcvonalból kivonták a % 13. hadosztályt
(Sardegna dandár).
3. hadsereg.
A X. hadtestet az arcvonalból kivonták. A Savona és Verona dandárt elszállították
Albániába (Durazzo—Valona). A Padova és Caltanisetta dandár pihenőben volt.

47. sz. melléklet.
Albánia térképe.

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."

{f6.sz.m el/ék!et.

47 b. sz. melléklet.
Durazzo és környéke.

József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam."

b7/b.

melléklet

