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VII. FEJEZET. 

ELŐKÉSZÜLETEK A CSATÁRA ÉS AZ 5. ISONZO-CSATA. 

(1916 február 18-március 18.) 

Kostanjevica, 1916 február 18. 

„Komor hideg szobámtól és Comen-től elbúcsúzva, délelőtt 8 
„órakor Kostanjevica-ra sietek és a messze látható iskolaépületben 
„napos, öreg kis szobácskámba — mintha nem is lettem volna 
„távol — újra berendezkedem. Azonnal fölmegyek megfigyelő-
mállásomra, a cseresznyefára. Ekkor egy hatalmas caproni jön erre-
„ húzva. Oh, ez az én kedves barátném, a ,kotlóstyúk', mely már 
„oly sokszor látogatott meg és oly számtalan bombát dobott fe-
nj emre. Hét kis bajnokrepülőgépem száll fel — végre valahára, hogy 
„ egynéhányat kaptam — és szemeim előtt nagy küzdelem fej-
lődik ki. A nagy olasz, mint egy a fecskék által kergetett sólyom, 
„mindig magasabbra repült, az én repülőim egyikét leszállásra 
„kényszerítette ; akkor egyik felülről fogta meg és erős gépfegyver-
„tüzet hallottam, az olasz megbillenik, függőlegesen lefelé fordul, 
„még egyszer helyrekapja magát, azután felborulva leznhanik a 
„Wippach völgyébe. Merna-tól nem messze fekszik összezúzva, egy 
„megsérült főhadnagy el van fogva és a roncsok között fekszik 
„egy holt kapitány." 

„Hadosztályaim állásban vannak. A Monte San Michele-
„ alszakaszban a 20. honvédhadosztály, a San Martino-alszakaszban 
„a 17. hadosztály, a Redipuglia-alszakaszban a 106. Landsturm-
,,hadosztály és a 187. gyalogdandár." 

„Segeti-re lovagoltam és ott a táborban levő csapataimat 
„üdvözöltem. Az ellenség nehéz gránátokkal lövi a tábort." 

„Mondhatom feléledek újból itt. Oly szabad az érzés és 
„meleg van. Itt a háború van, hol szeretett csapataimmal lehetek 
„és célomat betöltöm. Holnap a tűzvonalba akarok menni a 
„Monte San Michele-re." 
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„Krautwaldtól elbúcsúzom s ő egészen lágy hangulatban van 
„és nedves szemekkel mondja, miszerint boldog, hogy mindent úgy 
„adhat újra nekem át, ahogy átvette és most, miután ő maga 
„mindent látott, ébred annak tudatára, mily hallatlant tel-
jesített a fennsík védelme. Nagyon szívélyesen búcsúzunk és ez a 
„kemény öreg katona egészen felmelegedett és könnyek csillognak 
„szemeiben. Én őt nyers modora dacára különösen derekas kato-
„nának ismertem meg." 

„Hogyha mi Olaszország ellen offenzívát kezdünk, az az 
„olaszokra nézve katasztrófává fejlődhetik, ha főlökésünk az Etsch 
„mentén Tirol-ból Velence irányában hajttatnék végre és abban a 
„pillanatban, midőn ott már meglazult, egy második nyomás innét 
„valahol következnék be. Ez volna a valódi harapófogó. Nagyon 
„eredményes és sokkal könnyebb lenne, ba először Tolmein-nél 
„törnénk át és Udine-re taszítanánk és mint második hadműveletet 
„a lökést Tirol-ból Velence-re csinálnánk. Mind a kettő a szeren-
csétől is függ és mindennek a legpontosabban, nagyszabásúan 
„előkészített általánosan összhangzó együttműködésétől. Conradnak 
„régi gondolata, csakis Asiago-n át támadni, az én szerény néze-
„tem szerint Asiago-tól délre az erdőövben — ha az ellenség 
„addig nincsen teljesen megverve — igen nagy nehézségekbe üt-
köznék és nagyon sok vérbe kerülne. De hát végre minden ész-
„szerüleg kidolgozott és felépített terv sikerülhet és az ellenségnek 
„katasztrófájára vezethet, ha nem akarunk túlságosan széles arc-
vonalat áttörni." 

„Egész arcvonalamon mérsékelt lövegtűz, mindkét oldalon. 
„Gelb altábornaggyal beszélek, akinek különféle, nagyon is meg-
okolt fájdalmai vannak. Délután az Isonzo-szakaszra és a Monte 
„San Michele-re az ellenséges tüzérség nagyon erősen tüzelt, a 
„többi szakaszra kevésbbé erősen. A futóárkok és fedezékek helyen-
k é n t elpusztultak. Különben aknavetőtűz és kézigránátharcok. 
„Még egyszer jelentik, hogy az Isonzo-szakaszon a fedezékek erősen 
„megrongálódtak." 

Azáltal, hogy Boroeviétől négy hadosztályt (6., 18., 28. és 
22. Landwehr-badosztály) és tüzérségének javát elvették, az 5. had-
sereg ereje igen meggyengült; létszáma február vége felé kb. 
100.000 főből állott, lövegeinek száma 643-ról 484-re csökkent. 

De nemcsak mennyiség, hanem minőség tekintetében is szen-
vedett a hadsereg. 



A hadseregfőparancsnokság népfölkelő-alakulatok beosztása 
által némiképen pótolni igyekezett az elvont erőket. Boroevic fel-
hívta erre a jelenségre a hadseregfőparancsnokság figyelme't. Feb-
ruár 23-án Conrad tudatta Boroeviccal, hogy teljes tudatában van 
annak, mennyire gyengült az 5. hadsereg, de ennek magasabb 
érdekekből meg kellett történni; hangsúlyozta azonban, hogy tel-
jesen méltányolja Boroevic aggodalmát és ha az Isonzo-arcvonalat 
az olaszok megtámadnák, az 5. hadsereget meg fogja segíteni, 
mint ezt idáig is minden alkalommal megtette. 

Mivel a IV. és Y. tengerparti szakasz különösen gyenge 
volt, Boroevic a marburg-i IV., a laibach-i VI. és a trieszti VII. 
önkéntes lövészezredeket átformálta. Mindegyik ezredből egy-egy 
zászlóalj alakult, egyenként 8 tábori századdal és 8 őrszázaddal; 
melyek azután a IV. és V. tengerparti szakaszba beoszttattak. 

Február 19. 
„Éjjel többször fel-feldagadó meglehetős lövegtüzet hallottam." 
„Az elfogott repülőtiszt azt beszéli, hogy tegnap egy igen 

„nagyméretű repülőtámadásnak kellett volna Kostanjevica ellen 
„végrehajttattania; de mert a mi új repülőgépeink sokkal gyorsabbak, 
„mint az ő legújabb gépeik, abbamaradt." 

„Itt most feleségemnek ma írt levelemből egy részt szdról-
„szóra akarok naplómba jegyezni, mert már nem emlékszem, vájjon 
„azon a napon, mikor az alábbiak történtek, az én magaviseletemet 
„megokoltam-e, midőn a történteket leírtam. — ,Hónapok multak 
„el, amióta Józsit (Sam) Boroevichez küldöttem és nagyon bánt 
„és nyomaszt, hogy annak valódi okát Előtted elhallgattam és 
„most lelkiismeretem megnyugtatására el kell, hogy mondjak 
„mindent. Egy szeptemberi napon volt mult évben — kérdezd 
„csak egyszer Józsit meg, hogy hogyan történt — lovainkat 
„visszahagyva, mert az erősen pásztázott tűzövben kellett volna 
„mennünk, ketten kíséret nélkül gyalog mentünk Lokvica-ról a 
„nehéz tüzérség által rendesen erősen lőtt Valloné felé, hol Lajtos 
„századosnak mozsarát akartam Józsinak megmutatni. A mozsár 3 
„lövést tett, midőn mi még 200—300 lépésre voltunk tőle és akkor 
„közvetlen fejünk felett süvöltött és Józsi kérdezett engem, hogy 
„mi az? Egy nehéz olasz gránát volt. Utána még mások követ-
„keztek, 'mindannyi felettünk süvöltve néhány száz lépésre mö-
göttünk robbant. És ekkor valami megszállotta lelkemet, mint 
„még soha e háborúban, soha összehasonlíthatatlanul súlyosabb 
„veszélyben, a félelem! Téged és Józsit, szeretett gyermekünket 



„látám; egész testem reszketett. Ha a következő gránát őt találná 
„el? Keményen küzdöttem az atyával magamban és ő mégis 
„győzött. Kishitűen kijelentettem: ,Vissza kell fordulnunk.' Józsi 
„egy szót sem szólt és visszafordultunk. Józsinak félelmet mutat-
t a m . Hogy hogyan fogta ezt ő fel, azt én nem tudom. Enben-
„nem az atya legyőzte a katonát. Es ekkor egyszerre megérett 
„bennem az elhatározás. Midőn a segélyhelyen egy szegény derék 
„amputáltat meglátogattunk, még egy nehéz gránát jött, mely 
„tőlünk 30 lépésre erős robajjal becsapott. Legjobban szerettem 
„volna elmenni és erőszakot követve el magamon, még néhány 
„percig maradtam, de szilárd volt elhatározásom: Józsinak el kell 
„mennie, mert különben atya és fiú félénk lesz, mert nagyon is 
„ ragaszkodom gyermekemhez." 

„,Midőn elment volt, könnyű szívvel állottam a tűzben és 
„nyiltan bevallom, kedvem tellett abban, hogy a veszélyt keressem, 
„jól esett azt érezni, hogy a félelemnek árnyéka sem volt már 
„érezhető és minél nagyobb a veszély, annál biztosabb és nyugod-
t a b b leszek. Innét van az, amit a hazatérő sebesültek Neked 
„mesélnek, hogy kiteszem magamat a veszélynek. Józsi talán 
„valaha meg fogja ezt a levelet találni és akkor meg fogja érteni, 
„hogy aránylag csekély veszedelemben, miért lettem kishitűvé . . " 

„Reggel 7 óráig a 20. honvédhadosztálynál az Isonzo-
„ szakaszon élénk ellenséges közepes és kis öblű lövegek tüze és 
„csatározás. A Monte San Michele-szakaszon mérsékelt gyalogsági 
„és tüzérségi tűz." 

„A 17. hadosztálynál a rendes tűzharc, különben nyugalom." 
„A 106. Landsturm-hadosztálynál egyes ágyúlövések. A Monte 

„dei sei Busi-n aknavetőharc." 
„Gyalog meglátogattam 39-eseimet. Soós ezredes még ágy-

„ban feküdt és korai látogatásom fölött csodálkozott." 
„Délelőtt csekély harctevékenység az egész arcvonalon. Még 

„mindig 5 ellenséges hadtest áll az én 3 hadosztályerejü csopor-
tommal szemben, és pedig a X., XI., XIII., X1Y. és VII." 

„Estig a Monte San Michele, annak északi lejtője, reteszállása 
„és a mögöttes terep ellen időnként nehéz ellenséges lövegtüz. 
„A fedezékek néhol erősen megrongálva. A 20. honvédhadosztály 
„tüzérsége ellenséges mozgásokra hatott a -Ö- 124 előtt és a -Ó-
„197-en és <j> 108-on Sdraussina-tól keletre." 



„A 17. hadosztálynak San Martino-tól nyugatra levő arc-
vonal része és mögöttes terepe időközönként nehéz és könnyű 
„ellenséges lövegtűz alatt. Állásaink ellen a -Q- 197-nél ellenséges 
„aknavetőtűz. A fedezékek itt is nagyon erősen megrongálva." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál a -Q- 111 ellen s a 
„Redipuglia-tól keletre levő arcvonalrész ellen időközönkénti ellen-
séges löveg- és aknavetőtüz. A -Ó- 111-nél egy, a Monte dei sei 
„Busi-tól északra három telitalálat fedezékünkben. A mi tüzér-
ségünk ellenséges aknavetőt s egy üteget kevés lövéssel elhall-
gattatott ." 

Február 20. 
„A kihallgatott telefonbeszélgetésekből megállapítható, hogy 

„az olaszok hangosan zúgolódnak. A minap egyik haragosan 
„mondta: ,Halo — halo — halljad! már harmadszor kell oda 
„fölmennem! hogyan tegyem azt, hogy ne kelljen többé oda-
„ mennem ? Átkozott háború! Mi így sohasem fogunk Trieszt-re 
„érni! Vigyen el az ördög mindent.'" 

„Az én ablakaim alatt a nap első sugaraiban egy feketerigó 
„énekel bús dalokat, mintha nem hallaná az ágyúk dörgését, 
„szépen dalol s én a boldog régmúlt napokat látom, midőn mint 
„ifjú a csendes erdei magányban az alkonyodó est áhítatát élve-
ze t te l szívtam magamba s a rigót a még csupasz, lombtalan 
„galyon hallám énekelni. A kétségbeesett küzdelem ezen vaskor-
szakában oly nagyon szeretek az erdők csendjére és álmatag 
„zsongására gondolni s egy pillanatra elfelejteni az emberiség ezen 
„borzasztó kínszenvedését, nyomorát, az én hőseim szörnyű kál-
váriáját." 

„Éjjel többször meglehetős lövegtüzet hallottam. Kora reg-
„gel derék csapataimat a -Ó- 143-as romtól keletre egy pillanatra 
„állásukban meglátogattam és megállapítottam, hogy a nagyon 
„erős ködök és aránylag hosszú nyugalom alatt a III. hadtest 
„rendkívül sokat dolgozott. Krautwald kitűnő állásokat, kavernákat, 
„férőhelyeket épített, melyek helyenként teljesen készen vannak, 
„másutt még nem egészen. A tegnapi nehéz lövegtűz sok mindent 
„elpusztított és a sysiphusi munka egy másodpercre sem szünetel 
„és szakadatlanul folyik. Visszajövet fölmentem még a Fajti 
„hrib-re ( A 182) a tüzérségi megfigyelőhöz és láttam, amint 



c 

„Castelletto-nál Cormons-tól északkeletre nehéz olasz lövegeket 
„építenek be." 

„A jelentések szerint éjjel aránylagos nyugalom volt; a 20. 
„honvédhadosztálynál csatározás és helyenként puska- és kézigránát-
„harcok. Ellenséges kúszőjárőrök visszakergettettek. Éjjel egy heves 
„ellenséges tűzcsapás." 

„Egészen estig az egész arcvonalon igen mérsékelt harc-
tevékenység. Az ellenségnél több a mozgolódás, mint rendesen. 
„A 20. honvédhadosztálynál mérsékelt lövegtűz, csak a Monte San 
„Michele-n erősebb, ott állásaink 150 lépés kiterjedésben el vannak 
„pusztítva. Úgy látszik, hogy az ellenség belövi magát." 

„Egy kihallgatott telefonbeszélgetés azt mondja: ,Szegény 
„Salandra nyugdíjba fog menni és Giolitti fog helyébe lépni! ' . . (?)" 

lébruár 21. 

„A hadseregfőparancsnokságtól származott hír szerint az 
„oroszok a hozzájuk szökött cseheket egy légió-féle csapatba állí-
to t ták össze és a Kaukázusban a törökök ellen alkalmazták. 
„A csehek a legelső kínálkozó alkalmat megragadták, hogy a 
„törökökhöz átszökjenek. A török hatóságok kérdést intéztek, 
„hogy mit kezdjenek velük? . . . annyi sok csehhel? A bécsi 
„válasz úgy szólott: ,Mind felakasztani! ' . . . Kissé fantasztikusnak 
„látszik ez a história és ha nem hallottam volna a főparancsnok-
s á g komoly tisztjeitől, úgy fel sem jegyeztem volna. Még így is 
„azt hiszem, hogy egy kissé fűszerezetten adódott szájról szájra a 
„dolog, ha egyáltalán igaz." 

„Ami a támadásunkat illeti, ha el nem ejtették, legjobb 
„ volna bevárni, míg az olaszok támadása összeomlik, amit biztosra 
„veszek és akkor teljes erővel nekimenni." 

„Éjjel, mint rendesen, lassú lövegtűz. Az ellenséges tüzérség 
„fényszórók világításánál lő. A mi tüzünk az ellenséges állásnak 
„egy részét felgyújtotta." 

„Gyalog a -Ó- 343-ra megyek a tüzérmegfigyelőhöz. Semmi 
„különös látnivaló nincs, csak az, hogy egy néhány új ellenséges 
„üteg belövi magát a Monte San Michele-re és San Martino-ra. 
„Az ellenség legnehezebb bombáival lövi Oppacchiasella-t és 
„Nova Vas-t. Visszajövet meglátogatom csapataimat a táborban. 
„Innét látom, hogy az ellenség HudiLog-nál levő barakkjaimat 



„szinten nehéz gránátokkal lövi. 12 órakor megint Kostanjevica-n 
„vagyok. Megfigyelőállásomról látom, hogy az egész ellenséges 
„állás ég. Tán füstleplet próbálnak cs inálni? . . . Vagy szemetet 
„égetnek el? Nyugati irányból élénk nehéz lüvegtüzet hallok." 

„Az ellenségnek most az én arcvonalam előtt 160 zászlóalja 
„van 200 tábori és hegyiüteggel és 130 nehéz lövege. Még a 
„Cuneo- és Treviso-dandárokat hozza ide. Es én, miután a kitűnő 
„22. Landwehr-hadosztályt és dicső 2l-es vadászaimat, meg a 
„16. honvéd-hegyidandárt elvették tőlem, az én 38 zászlóaljammal 
„aggasztóan gyengébb vagyok, annál is inkább, minthogy a zászló-
aljaknak létszáma meg sem közelíti a hadilétszámot. Mennyi 
„tüzérségem lesz, azt e pillanatban nem tudom, mert többet mint 
„a felét elviszik." 

„Délután valamivel élénkebb ellenséges tüzérségi tevékenység 
.„van. Sok aknavetés. Az ellenséges állások mögött igen nagy füst. 
„Igen nagy csapatmozdulatokat jelentenek délről észak felé." 

Február 22. 

„Hideg heves bóra fúj, 5 fok van fagypont alatt, csontot 
„repesztően, velőt fagyasztóan járja át ruháinkat a szél. Éjjel 
„semmi különös. Az egész arcvonalon mérsékelt lövegtűz. A Monte 
„San Michele-n az ellenség megkísérelte saját drótakadályait le-
nbontani, amennyire lehetett tűzzel akadályoztuk ezen munkáját. 
„Nem tudom tüntetni akartak-e, vagy komolyan valami vállalkozás 
„készült-e? . . . Egy ott előremerészkedett kúszójárőr kiirttatott." 

„Délután meglehetősen élénk ellenséges lövegtűz az egész 
„arcvonalon s a mögöttes terep ellen, mely különösen élénk a 
„Monte San Michele-n. A fedezékek helyenként elpusztultak. Ennek 
„nyugati kúpjánál 180 lépés kiterjedésben teljesen be vannak 
„temetve. Mérsékelt kézigránátharcok, aknavetőtűz és nehéz légi-
ntorpedók. Kostanjevica 3 nehéz gránátot kapott, de nem történt 
„nagyobb kár." 

Ma Pola-ból egy 15 cm-es ágyúsüteget kapok, mely Prvacina-ra 
érkezik. Szándékom ezt az üteget Paljkisőe-nél állásba hozni, hogy 
a Karszt-fennsík párkánya ellen hasson. 

Február 23. 

„Havas orkán, minden csak úgy reszket s a szélvész vadan 
„üvölt, 3 fok fagypont alatt, alig lehet elviselni. Szegény csapatok-



„nak ebben az ítéletidőben mozdulatlanul kell feküdniük. Éjjel 
„némi nehéz löveg- és aknavetőtüztől és kézigránátharcoktól el-
tekintve, meglehetősen nyugodt volt." 

„Délig csak mérsékelt lövegtűz. A 8./II. tábori taracküteg 
„parancsnoka elesett." 

„A délután gyenge lövegtűz mellett mult el, mely este 
„10 órakor élénk lett. Egyes gránátok meglehetősen közel jöttek 
„hozzánk Kostanjevica-ra. Szobácskám mindannyiszor egyet ugrik." 

„A 43. ezred jelenti, hogy egy román önkéntes 12 emberével 
„az olaszokhoz átszökött. Nincs kizárva, hogy a 17. hadosztály 
„ezredeinek felváltási óráját elárulta. Ennélfogva ez meg lett 
„változtatva. A nevek előjegyeztettek." 

„Dél óta a hóvihar átcsapott esőre és a hőmérsék tetemesen 
„emelkedett." 

Február 24. 

„Ma éjjel heves .lövegtűz az egész arcvonal ellen. A leg-
nehezebb öblű lövegek a Vallone-tól keletre eső körletet lőtték 
„ Kostanjevica-ig és Vojséica-ig. A legközelebbi robbanások mi-
tőlünk mégis legalább 500 lépésre délre lehettek. Reggel teljes 
„nyugalom." 

„Az éjjeli lövöldözés a fedezékekben meglehetős kárt okozott." 
„Egész nap az egész arcvonal ellen mérsékelt, a Monte San 

„Michele ellen élénkebb lövegtűz. A fedezékek részben elpusztultak. 
„Sok akna vetés és torpedó. Különben semmi újság." 

Február 25. 

„Éjjel egynéhány tűzcsapás, különben aránylagos nyugalom. 
„A felhőszakadás igen nagy kárt okozott. Az egész arcvonalon 
„csatározás és aknavetőtűz. Egyike a ma kiküldött kúszójárőreim-
„nek azon jelentéssel tért útjáról vissza, hogy a ,semleges doliná-
„ban, mely a saját és az olasz állás között van, számtalan hulla 
„fekszik, ruhás csontvázak, egyesek fegyverrel a kezükben, mások 
„egymáson heverve, ahogy a kézitusában elestek, közöttük két tiszt 
„— egy saját és egy olasz — csontkezükben szorongatják kilőtt 
„revolverüket; egymáson feküsznek átlőtt fővel. Két koponya, még 
„rajt lógó kiszáradt húscafatokkal és hajjal — az egyik szőke, a 
„másik fekete. Epen olyanok, ahogy a háború hullaképű szörnyét 
„festeni szokták. Ezt a járőr parancsnoka beszélte nekem." 



„A 20. honvédhadosztálynál az egész arcvonalon mérsékelt 
„lövegtüz, mely reggel 8 órától fogva a Monte San Michele-n és 
„annak északi lejtőjén szokatlan hevességre fokozódott. Délelőtt 
„10 óra óta azonban csak egyes ágyúlövések vannak, különben 
„csak csatározás, kézigránátharcok. A fedezékek erősen meg-
rongálva." 

„A 17. hadosztálynál heves löveg- és aknavetőtüz, egynéhány 
„kaverna teljesen bedőlt és be van temetve. Később meglehetős 
„nyugalom." 

„A. 106. Landsturm-hadosztálynál csak egyes ágyúlövések 
„voltak, különben gyér csatározás. (Op. 57/7. sz.) Dacára annak, 
„hogy sűrű köd van és a látköri viszonyok igen rosszak, az ellen-
séges tüzérség tevékenysége fokozottabb, még nehéz ütegei is 
„lőnek." 

„Segeti-n pihenő csapataimat meglátogatom. Mikor visszajövök 
„Kostanjevica-n az 54-es számú házba egy nehéz gránát vág' be 
„és igen nagy riadalmat okoz a lakosság között, kiabálva szalad-
gálnak mindenfelé ós jajveszékelve özönlenek a mi kavernánkhoz 
„az úgynevezett ,Hősök pincéjé'-hez. Ott veszélyes tolongás kelet-
kezik. Két tisztem megmagyarázza a nagynehezen lecsillapult 
„embereknek, hogy mindenki menjen azonnal saját pincéjébe és 
„ha nem engedelmeskednek tüstént, akkor kénytelenek leszünk 
„erőszakkal őket eltávolítani, mei-t ha e tolongó tömegbe bele-
csapna egy nehéz gránát, úgy legalább is a fele meghal, míg 
„hogyha ki-ki a saját pincéjébe húzódik, akkor a legrosszabb 
„esetet feltéve, csak egyeseknek történhetik bajuk. Megértették és 
„hamar széjjelmennek ki-ki haza. Még néhány nehéz gránát jött 
„a nélkül, hogy nagyobb kárt tettek volna. Úgy hiszem, főképen 
„az állomásnak szóltak. Most azonban igazán komolyan kell már 
„a kilakoltatással foglalkoznunk. Minden pillanatban bekövetkez-
„hetik az, hogy az ellenség majd hevesen lövi a falut." 

„Ma ismételten heves pergőtűz van, úgyhogy minden csak 
„úgy reng és zeng, azután lelohad, hogy nemsokára újra a lehető 
„legnagyobb hevességgel megkezdődjék. Csak úgy őrjöng a tüzér-
ség , főképen a Monte San Michele és Doberdo ellen." 

„Délben még egyszer gyalog kimentem Segeti-re, hogy a 
„17. hadosztály parancsnokával egyetmást megbeszéllek. Sűrű köd 
„van, nem látni semmit és mégis tovább dühöng az olasz lövegtűz,. 



„egész délután váltakozik hevessége. Minden, még a legnehezebb 
„öblű lövegek is tüzelnek. Délután 4 órakor, midőn az én csapa-
t a i m a nagyon erős ellenséges gyalogsági tüzet nem viszonozzák, 
„az ellenséges tüzérség tüzét beszüntette, zárótüzét arcvonalam 
„mögé összpontosította és gyalogsága az Isonzo-alszakaszom ellen 
„rohamra indult. Az első roham erősen összelőtt állásaink előtt 
„délután 5 órakor összeomlott. Számos hulla hever ott. Ekkor 
„megint szélvészszerűleg megkezdődik teljes erővel az ellenséges 
„lövegtűz. Ügy hangzik, mint egy álló automobilnak nagy sebes-
séggel működő motora. 6 órakor új gyalogsági támadás kezdődik 
„és állásunkba -0- 124-től délre rést üt, de a megszokott ember-
fölötti hősiességgel végrehajtott ellentámadás, melyet Reviczky 
„alezredes délután 8 órakor csinált az l-es honvédekkel, elkesere-
d e t t kézitusában megint kitöltötte az ütött rést. 2 olasz tiszt és 
„94 legény esett fogságunkba. (Op. 57/2. sz.)" 

„Arcvonalam mögött 300—400 és előtte temérdek olasz hulla 
„hever. Egy vagy két olasz század, mely a mi arcvonalunkat áttörte 
„volt, eltűnt az erdőben és eddig minden keresés eredménytelen 
„volt. Ezek tudja Isten hova meneteltek kelet felé, azon hitben, 
„hogy eredményüket teljesen kihasználják. A szószoros értelmében 
„vadászat folyik rájuk, ami az én embereimnek nagy mulatságot 
„szerez. Azt hiszem, hogy valahol meghúzódtak, midőn tévedésüket 
„belátták és most várják a történendőket." 

„A jelentések szerint a 20. honvédhadosztálynál az egész 
„arcvonalszakasz ellen ellenséges löveg- és aknavetőtűz, különösen 
..élénk a Monte San Michele ellen, ott pergőtűz. Délután 4 óra 
„15 perckor ellenséges gyalogság két századszakaszt a ,haláldomb'-
„tól keletre megtámadott. A támadás a zászlóaljtartalék részeinek 
„ bevetésével visszautasíttatott." 

„A 17. hadosztálynál állandó, de élénkségében váltakozó tűz 
„az arcvonal és mögöttes terep ellen, mely a leghevesebb pergő-
„tűzzé fokozódott." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál délután 2 órakor, különösen 
„a -Ó- 111 tájon heves löveg- és aknavetőtűz, mely ismételten 
„pergőtűzzé dagad. Az ellenség többször megkísérelte a Polazzo-tól 
„keletre fekvő árokfok bői kirontva, rohamozni, de érzékeny veszte-
ségei mellett kénytelen volt visszahúzódni. Az árkákat tüzérségem 
„rombolja le. A hadtesttüzérség a gyülekező ellenségre a -Ó- 124-nél 



„és ellenséges nehéz ütegekre tüzelt. Az én csapataim frissek és 
„lelkesek. (Op. 56/14. sz.) Délután erősebb ellenség 4 ós 5 óra 
„között állásunkba behatolt az Isonzo-szakaszon. A derék 1. honvéd-
gyalogezred erélyes támadással kemény küzdelemben este 9 óráig 
„utolsó emberig kiverte az olaszokat, a foglyok száma 6 tisztre 
„és 132 fö legénységre szaporodott. Az állásban számos olasz 
„hulla hever." 

Minthogy arcvonalamból négy hadosztályt kivontak, had-
osztályparancsnokaim figyelmét szükségesnek tartottam következőkre 
felhívni. (Op. 53/21. sz.) 

A helyzet javulásáig feladatunkat csökkent erővel is meg kell 
oldanunk. Csapatainkat iölösleges veszteségektől meg kell óvnunk, 
arra törekedve, hogy állásainkat tökéletesbítsük, hogy azokban az 
ellenséges tűz ellen valóban fedezékük legyen. Ellenséges támadás 
esetére eleve arról kell gondoskodni, hogy a helyőrség a riadóra 
a lövészárkokat sűrűn megszállja, a tartalékok gyorsan harckészek 
legyenek és hogy azon részt, hol az ellenség állásunkba esetleg 
betörne, megbízhatóan körülzárjuk és elreteszeljük. 

A tüzérségnek csakis célzott lövéseket szabad tenni. Lassú 
szórótűz lőszerpazarlás. Rövid, heves helyi célra mért tűzcsapásnak 
nagy hatása van és kellő szünet után többször megismételhető. 
Lőszerrel takarékoskodni kell, nem szabad azt szabadon hevertetve 
az időjárásnak kitenni. 

Védelmi feladatunk dacára, előzetes tereptanulmányozás és 
beható tervezés után élénk járőrvállalkozások létesítendők. 

A hadosztályparancsnokokat felhatalmazom arra, hogy a 
fölényes olasz tüzérség által bombázott állásrészekből a bombázás 
tartamára a helyőrséget hátrább fekvő védett területre ideiglenesen 
visszavegyék. 

Megkövetelem az első vonalban levő helyőrségtől, hogy 
figyeljen és az ellenségnél észlelt legcsekélyebbnek látszó változást 
is azonnal jelentse. Különösen megfigyelendők az ellenségnél tör-
ténendő robbantások (aknamunkák). 

A csapatparancsnokok, vasárnap és ünnepnap kivételével, a 
Valloné-völgytől keletre elhelyezett csapataik tervszerű foglalkoz-
tatásáról és továbbképzéséről gondoskodjanak, edzzék a legénységet 
tornagyakorlatokkal, úgy, amint azt a 39. ezrednél olv nagy örömmel 
láttam. A hadosztálysávokban Biglia—Novelo—Vojsöica-vonaltól 
keletre fekvő területeken harcgyakorlatok is tartandók. 

Friss egészség megtartása céljából a legénység gyakran 
fürödjék és tisztálkodjék meg a ruhatetvektől. 

Midőn a harcállást a III. hadtesttől újra átvettem, végig-
jártam az első vonalat, megszemléltem a lövészárkokat és a szerzett 
tapasztalataimat hadosztályparancsnokaimmal közöltem. 



Meghagytam, hogy a Monte San Michele-alszakaszt a 
20. honvédhadosztály 12 (1 —12.), a San Martino-alszakaszt 
a 17. hadosztály 17 (13 — 29.), a Redipuglia-alszakaszt a 106. 
Landsturm-hadosztály 19 (30—48.) „Biene"-be (századszakaszba) 
beossza, melyek a jobbszárnytól kezdve megszámozandók (1—48.). 
A jelentések március 1-től kezdve a Biene-számokra való hivat-
kozással tétessenek meg. 

A Biene (századszakasz) határokat nagy deszkatáblákkal kell 
jelezni, melyeknek hátrafelé néző oldalára az illető Biene-számát 
jól láthatóan rá kell mázolni. 

Ez a jelzés arra szolgál, hogy a tüzérség rövid felhívásra 
a Bietie-t tüzével támogatni tudja. 

A 106. Landsturm-liadosztálynál a lövészárkok nem elég 
mélyek és két helyen nem íüggnek össze; a Monte San Michele-n 
meg túl mélyek, itt lőpadokat kell emelni a lövészek részére, 
amott pedig az árkot mélyíteni kell. Ahol még az állásban egyes 
lövészek fedezésére kövekből köröskörül rakott fészkek vannak, 
azokat el kell távolítani, az állásnak hátrafelé nyitottnak kell 
lennie. 

Mindenhol azt tapasztaltam, hogy a lövészárok elülső szikla-
falában a helyőrség részére az ellenséges tüzérségi tűzzel szemben 
fedezetet nyújtó gödrök kellő számban kivájva nincsenek. Az első 
védelmi vonal mögött kiépített felvételi állás nincs védhető állapot-
ban, mert innét a homokzsákokat kiszedték. A felvételi állást San 
Martino-tól a -C> 247-en át vezető út mentén a kőfejtőig 1 (San 
Martino-tól kb. 1200 lépésre északkeletre) a 20. honvéd-, illetve 
a 17. hadosztály hozza rendbe. 

A kavernák örvendetesen megszaporodtak ugyan, de még 
mindig nem elegendők. Ezeknek építése éjjel-nappal munkás-
részlegekkel folytatandó. 

Hasznavehetetlen fúrógépeket a 3. számú árkászoszlop Kostan-
jevica-n kicseréli; minden hadosztálynak 50 akkumulátor-lámpát 
utalok ki a kaverna-építéshez, melyek 30 órán át világítanak. 

A 22. Landwehr-hadosztály volt állásában a kavernákból a 
lövészállásba vezető fedett utak sekélyek, kellő védelmet az ellen-
séges lövedékekkel szemben nem nyújtanak. Ily utak legalább is 
2 m mélyen vezessenek a föld színe alatt, közben kitérők és 
pihenő helyek létesítendők a csapatforgalom részére. A különleges 
harceszközök (aknavetők, lángszórók) úgy építendők be az állásba, 
hogy ott ne csak srapnell. hanem bomba ellen is biztonságban 
legyenek. 

Mivel a hadtestnek útépítésre, a beosztott hadifogolyoszta-
gokon kívül más munkáserő nem áll rendelkezésére, Bukovica— 
Kupa—Lokvica—Oppacchiasella—Nova Vas-vonaltól nyugatra a 

1 Lásd a 49. sz. mellékletet. 



hadosztályok dolga, sávjaikban az utakat használható állapotban 
fenntartani. 

Szabályoztam a hadosztályok utónszállítási útait. 
A 20. honvédhadosztályé Pri títanti-n át a Vallone-völgybe, 

a 17. hadosztályé Lokvica-ról a . 187 — -Ó- 87 útelágazáson át 
Devetaki-ra, a 106. Landsturm-hadosztályé Oppacehiasella-ról 
Paljkisce—Marcottini-n át Doberdo-ra vezető út. 

Végül szabályoztam a hadtest hadtáp körletében a katonai 
rendőrszolgálatot. 

Február 26. 

„Éjjel némi tüzérségi tevékenység." 
„A hadseregparancsnokságtól parancsot kapok, hogy tüzérségem 

„legnagyobb részét el kell szállítanom. Eddig három hadosztálynak 
„tábori tüzérségét adtam le és most a nehéz tüzérségemnek is 
„kétharmada elmegy. Természetesen azzal, amim megmarad, töre-
kednem kell ugyanazt teljesíteni, amit eddig teljesítettem, hiszen 
„nagy dolgok készülnek . . . Böhm-Ermolli hadserege is allítólag 
„útban van idefelé, szintúgy Kövess hadserege és még más." 

„Abból, hogy majdnem egész tüzérségemet elviszik, arra 
„következtetek, hogy a támadás kizárólag Tirol-ból fog megtör-
ténni . Ez azonban, amennyire én az Alpesek viszonyait ismerem, 
„csakis a hóolvadás után lehetséges, ez alig szokott május vége, 
„június eleje előtt oly mértékben bekövetkezni, hogy a tekintetbe 
„jövő támadási terület felszabadulna. Hogyha azt mérlegelem, hogy 
„ma még csak február 26-át irjuk és a Tirol-ban végrehajtandó 
„offenzívánk lehetőségétől még legalább 3 hónap választ el, úgy a 
„Karszt főtényezőjének, a tüzérségnek, már most történő elvétele a 
„legnagyobb mértékben aggályosnak tetszik és pedig azon igen 
„egyszerű oknál fogva, mert az ellenség — aki amúgyis az 5. 
„ Isonzo-csata előkészítésén munkálkodik — hogyha gyengeségün-
k e t észreveszi, — ami elkerülhetetlen — feltétlenül mindent el 
„fog követni, hogy ezen őránézve előnyös jelenséget tökéletesen 
„kihasználja, ami a legjobb esetben a mi részünkön megint óriási 
„veszteségekkel lesz megfizetve. Az én tüzérségemnek már most 
„történő elvitele őt figyelmeztetni fogja arra, hogy mi nem az 
„Isonzo-n akarunk erősek lenni; ennélfogva arra is figyelmezteti, 
„hogy figyelmét másfelé kell fordítania, hogy elhárító rendsza-
bályai t létesítse. 0 ezáltal azonnal észre fogja venni, hogy valami 



„készül. És ezzel eleve már eljátszottuk a meglepetés lehetőségét 
„és ő 3 hónap alatt egészen biztosan pontosan fogja tudni, hogy 
„hol készülünk csapásra és mit akarunk csinálni. Rendkívül nyug-
talaní t azon gondolat, hogy mi itt készítünk valamit elő, mikor 
„még Saloniki-t nem foglaltuk el. Hogyha Saloniki-t nem foglal-
j u k el, akkor éppen Saloniki ránknézve egy katasztrófa kiindulási 
„pontja lesz, ezt azt hiszem, mindenkinek be kell látnia." 

„ Olaszországban csak akkor dőlhet el a háború sorsa, hogyha 
„mi a Balkánt magunknak biztosítottuk és mi csak a z u t á n 
„verjük meg az olaszt. A világháború azonban mindezekután 
„Franciaországban fog eldöntetni és nem Olaszországban, külö-
„nösen, ha rosszra fordulna sorsunk, amitől az Isten óvjon meg. 
„Hogyha az oroszoknak óriási hatalma annyira le lesz törve, hogy 
„ezen háború tartama alatt többé nem lesz képes magát teljesen 
„összeszedni, akkor a másodsorban legfontosabb pont a Balkán lesz." 

„Lukachich tábornokot meglátogattam, hogy a most kelet-
„kező, miránk nézve a legnagyobb mértékben nehéz helyzetet 
„megbeszéljem." 

„Délig csekély harctevékenység A Monte San Michele-n 
„átmenetileg élénk lövegtűz. Az ellenségnél nagyon élénk for-
galom, főképen Cormons-nál. (Op. 57/17. sz.) A szomszéd had-
testeknél csak csekély lövegtüz." 

„A németek Yerdun-nál nagy sikereket arattak." 
„Egész délután csekély harctevékenység. Este 10 órakor teljes 

„nyugalom." 

Február 27. 

„Éjjel csekély harctevékenység, valami kevés lövegtüz. Az 
„ellenség állásaiban nagyon sokat robbant. A foglyok vallomása 
„szerint ők tárnákat fúrnak állásaim felrobbantására, de ezt a 
„legóvatosabban, lehetőleg minden lárma és robbantás nélkül te-
„szik, hogy mi ne vegyük észre. Már 13 méterre jutottak a mi 
„állásaink felé. Elrendelem, hogy a tavaly megkezdett ellen-
„tárnáimat a legnagyobb eréllyel tovább kell fúrni." 

„Cadorna azt állítja, hogy a Monte San Michele-n egy 
„állásunkat elfoglalta és meg is tartotta. Ez nem áll, mert állá-
sa im hiánytalanul kezemben vannak." 

„A foglyok azt mondják, hogy a tegnapelőtti támadás: 



„ ,Un'idea d'un Generale molto capriccioso' volt. Ez tényleg így is 
„látszik, mert azóta semmi különös nem történt." 

„Azt állítják az 5. hadseregparancsnokságnál, hogy offen-
„zívánk 14 nap múlva megindul Tirol-ból; nézetem szerint ez egy 
„optimista abszurdum; még ha itt kellene is a támadást végre-
hajtani, — ami most már minden bizonnyal el van ejtve — ak-
„kor is 4—6 heti időre van szükségünk az alapos előkészülődésre. 
„De hát mindennek dacára azt hirdetik: ,14 nap múlva meg-
indulunk'. — Na, meglássuk! De én ezt nem tudom elhinni." 

„A tegnap elfogott olasz legénység teljesen demoralizálva 
„van, azt mondják, hogy az ő ezredük, ha mi támadunk, azonnal 
„megadja magát és ha a tisztek nem akarják, akkor majd a le-
génység kényszeríteni fogja őket. A tisztek egészen mások és 
„meg vannak arról győződve, hogy legközelebbi lökésük benniin-
„ket törmelékké fog zúzni. ,Ausztriának sohasem lesz meg a 
„bátorsága Olaszország ellen támadólag fellépni.'. . . Ezen meg-
győződésüknek ezidőszerint mi csak örülhetünk." 

„A mise után meglátogattam derék 46-osaimat Segeti-n, 
„sokan kérnek szabadságot, örömest megadom, amennyire lét-
számunk ezt egyáltalában megengedi. Délig váltakozó lövegtüz." 

„Az 5. hadseregparancsnokság értesít, hogy hadtestemtől 
„megint elvesznek néhány nehéz üteget." 

„Véget akartam vetni a Monte San Michele-alszakaszom 
„állandó lövetésének és nehéz tüzérségemnek elszállítását leplezni 
„kívántam, miért is, hogy a <> 197 kúpon ülő ellenséges tüzér-
ség i megfigyelőket elzavarjam mindazon ütegeknek, melyek oda 
„hatni tudnak, meghagytam, hogy délután 3 és 3 óra 30 perc 
„között mérjenek egy tűzcsapást ezen pontra. Erre lövegenként 10 
„lövést engedélyeztem." 

„A tüzesapásnak nagyszerű hatása volt, az ellenséges fede-
zékekből mindenféle jószág repült ki s a helyőrség nagy vesz-
teségeket szenvedve elmenekült. Az ellenség erősen visszalőtt, a 
„szemrevételezésre előreküldött 39-es és 61-es járőreink nem tud-
t a k az erős tűz miatt az ellenséges állásokba behatolni. A 61-esek 
„egyik járőrét (3 embert) az ellenség elfogta, a zászlós, aki a jár-
„őrt vezette, keresztülvágta magát és hozzánk visszajött. Az ellen-
séges tűz a mi állásainkban a Monte San Michele-n meglehetős-
„kárt okozott." 



„A 20. honvédhadosztálynál a Monte San Michele-n azon-
kívül kézigránátharc volt, melynek következtében ottani állásaink 
„ megrongálódtak." 

„A 17. hadosztálynál és a 106. Landsturm-hadosztálynál 
„csak egyes ágyúlövések estek, különben nyugalom volt." 

„Esik az eső és a scirocco sóhajtozva fúj s panaszkodva tá-
maszkodik ablakaimnak és ajtómnak, e mellett most későn éjjel 
„hallom a lövegtüzet." 

Február 28. 

„Éjjel lassú lövegtűz, csatározás és aknavetőtüz. Kostanjevica 
„megint egynéhány nehéz gránátot kapott anélkül, hogy kár esett 
„volna. Mindennap közelebb jönnék iskolámhoz." 

„Cadorna nem tartja válaszra érdemesnek a mi cáfolatainkat, 
„melyek ,dühből' származnak." 

„Ma fel akartam menni a -Q- 197-re, de a rossz látköri 
„viszonyok miatt holnapra halasztottam el." 

„A németek mindenütt előrenyomulnak. Vájjon Verdun el 
„fog-e esni???" 

Február 29. 

„Éjjel lassú lövegtűz és csatározás." 
„Ma az öltözködésnél és méginkább az induláskor valami 

„különös érzésem volt, hogy baj fog érni." 
„Reggel 5 órakor gróf Pálffy Lászlóval és Eisner-Bubnával 

„Oppacchiasellan át Marcottini-re mentem Kétszer a tökéletes 
„sötétség miatt — minthogy lámpást nem szabad gyújtani az 
„ellenséges tüzérség ébersége miatt — az útszél árkába hajtot-
t unk . Marcottini — ahol azt hiszem a 3. Isonzo-csata óta nem 
„voltam — a legmegrázóbb pusztulásnak siralmas képe; a házak 
„murvagarmadákká összelőve. A törmelék alól rothadó hullarészek 
„állanak ki, számtalan rongy és foszlány, ezer dirib-darab ós 
„émelyítően fullasztó a rothadó hús bűzétől telített levegő." 

„Miután az automobilt egy meghatározott — kevésbbé ve-
szélyes — helyre küldtük volt, egy főhadnagy vezetett a ,József 
„főherceg lak' dolinába, mely a <|> 111 mellett San Martino-tól 
„délnyugatra van." 

„Egy kútszerű 8—10 méter széles lyuk, mely függőlegesen 
„esik a sziklatalajba. A sziklafalba keskeny lépcső van bevésve és 



„körülbelül 10 méter mélységben fapadlózat van, mely a mélység 
„fölött elzárja a kutat. Innét ajtón át a sziklába vájt két szobába 
„jutunk, melyek még legnehezebb bombák ellen is feltétlen biz-
tonságot nyújtanak. Ez a dandárparancsnok lakása. Ezen termé-
„szetes aknának sziklafalait páfrányok nőtték be és néhány korcsos 
„bozót tengődik rajtuk, a íüggőleges barlang környékén a Karszt-
sziklák között satnya tölgyes van, mely azonban a lövegtűztől 
„nagyon szenvedett. Az ajtó fölött egy faállvány van kis tetővel, 
„alatta a San martino-i templomnak kis harangja lóg Soós ezre-
desnek egy sokatmondó versével. San Martino harangja, akkor 
„fog csak megkondulni, mikor a győzedelmes ,Előre!' el fog hang-
t a n i . A sziklafal redőiben mindenütt lövedékek, mind olyanok, 
„melyek idevágódtak be. Soós ezredes ajtaja előtt vár rám és be-
„írom nevemet vendégkönyvébe. Idillikus egy remeteség. Innét Soós 
„vezet. Meglehetősen élénk gyalogsági tűz van és mérsékelt löveg-
„tüz. Egy még távolról sem kész — jobban mondhatnám, ' alig 
„megkezdett — futóárokban megyünk két fal között és Soós ezredes 
„mindig visszaszól: ,Nur bücken!'. A gyalogsági lövedékek csiri-
pelnek fejünk fölött. San Martino előtt, az úgynevezett ,hullaház'-
„nál, — mint már azt hiszem mult évben is leírtam — még nincs 
„futóárok és a kő-védőfalak nagyon össze vannak lőve, ide nagyon 
„jól lát az ellenség a Monte San Michele állásaiból és ezen darabot 
„géppuskáival minduntalan végigszórja." 

„Borongósan szürkül a reggel. Mi fedezéktől-fedezékhez 
„sietünk. San Martino még jobban elpusztítva, mint midőn utol-
j á ra ott jártam, egy rom és törmellékhalmaz, hullák és roncsok 
„mindenfelé, összehasonlíthatatlan pusztulás képe. Csepereg az eső 
„és a lövedékek zizegve repülnek és San Martino romjainak falába 
„csattanva ütődnek. Ott van a ,halálfutó', egy teljesen pásztázott 
„utcácska. Oly gyorsan, ahogy csak lehet, megyünk át. Odébb az 
„árokban minden a legszebb rendben van. Midőn a futóárokban 
„az ,I-es dolina' felé megyünk egy gránát jön és pár lépésre előt-
t ü n k csap be, szilánkjait széjjelszórva csattanva egy ütést kapok 
„fejemre s egy pillanatra elfeketül szemem előtt minden, de azon-
„nal összeszedem magamat s kissé kábultan bár s pár lépést tá-
molyogva Soós után megyek. Eisner-Bubna a süvöltésnél hasra-
„ vágta magát egy pocsolyába, gróf Pálífy László még a kanyarulat 
„mögött volt hátul. Csak egy kis híja volt, hogy az előttem menő 
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„Soós is egy jókora követ nem kapott a fejéré. Odébb egy sze-
„gény altiszt elesett. Utána akart nézni a munkálatoknál s fejbe 
„kapott egy szilánkot. Halántékom fölött sajgó fájdalmat érzek és 
„a sapka odatapad. A szilánkot, mely engem ért a 3. hadsereg 
„kárpáti ,medve plakettje' fogta fel (ez most a Hadtörténelmi Mú-
„zeumban van). Kezemmel megtapogatva érzem, hogy a vastag 
„bronzlemez erősen elgörbült. Ha nem lett volna sapkámon, akkor 
„fejlövéssel valószínűleg holtan feküdnék ott. Nem szólok az 
„egészről, bár nagyon sajog az ütés helye. Futva haladunk át az 
„erősen kitett magaslaton. Az ,I-es doliná'-ban sietnünk kell, mert 
„hegyiágyúkkal lövik épen. Bakáim a hegyiágyút ,dzsinbumm'-
„nak nevezik. A nem messze levő alacsony, alig 4—5 méter magas, 
„szikladomboktól környezett, széles ,Ezredparancsnoki doliná'-ban 
„senki sem vár rám. A kaverna bejáratánál egy 6l-es szakasz-
vezető áll és kéri, hogy gyorsan menjünk be, mert az ellenség a 
„dolinát legnehezebb aknáival lövi. Tényleg a horpasz még tele 
„van büdös füsttel. Alig pár perce épen itt tépte széjjel a sze-
„gény őrszemet egy ilyen. Még véres minden. A lépcsőn lemegyek 
„a kavernába, bent teljesen sötét van, csak tapogatózva mehetek 
„előre, ekkor egy gyufaskatulya csörgését hallom s azután sercegve, 
„sziporkázva meggyullad a gyufa. Hajek alezredes, a 61. ezred 
„ideiglenes parancsnoka és tisztjei állanak a szűk, nyirkos ka vér-
inában előttem és aggódva néz rám a parancsnok. Egy pohárka 
„pálinkával kínál meg, melyet köszönettel elfogadok. Egy új akna 
„robbanásának megrázkódtatása kioltja a gyertyát s megint serceg 
„a gyufa s újra meggyújtják a félig lefolyt, sírástól vásott 
„gyertyát. Sapkámhoz nem nyúlok, mert érzem, hogy tapad. 
„A gyertya fényénél a szükségeseket megmagyaráztatom magamnak, 
„de Hajek alezredes annyira izgatott, hogy hadarva beszél. 
„Végre az ezredsegédtiszt segítségével mégis világos képet nyerek. 
„Nagyon kérnek, hogy most már maradjak ott, míg a tűz megszűnik. 
„Minthogy csak igen lassú aknavetőtűz van, úgy döntök, hogy a 
„legközelebbi robbanás után azonnal megyek. Úgyis lett. Gyorsan 
„elindultam, uraimmal feltapogatóztunk a lépcsőn és futva átszalad-
t u n k a dolinán a futóárokhoz s abban a dolina partján fel. Miután, 
„már egy darabra elmentünk, halljuk a fülszakító recesenést. A gya-
logsági lövedékeket is hallani csiripelni. Átmegyünk 39-eseim állá— 
„sába, ez nagyon jól ki van építve, a futóárkok jók és elegendő szám-



„ban vannak. Szeretett csapataim csendben üdvözölnek. A 39. ezred 
„parancsnokságánál Hiltl alezredes jelentkezik és Eisner-Bubná-nak 
„súlyos szemrehányásokat tesz, hogy nem akadályozta meg kijöve-
„ telemet. Én megnyugtatom őt, hogy nem szoktam ilyesmit kérdezni. 
„Szállása előtt egy pad van, mellette egy magas kereszt, itt nem-
régiben egy derék 43-as százados lelte hősi halálát, tovább megyünk 
„s 39-eseim láthatólag örülnek annak, hogy náluk vagyok." 

„A. ,József főherceg' lakhoz visszatérve Soósnál teát iszunk. 
„Még néhány srapnellt látok utánunk jönni, midőn a műúton megyünk. 
„Arra gondolok, hogy mikor fog San Martino harangocskája ríva 
„hívni s bennünket a döntőrohamra felszólítani ? . . ." 

„A segeti táborban épen a 46-osoknál tábori mise van, melyen 
„résztveszek, míg uraimat Kostanjevica-ra küldtem. Köszönöm Isten-
inek kegyét és nagy ügyünket oltalmába ajánlom." 

„Délután 2 órakor kórházamat Segeti-n nehéz gránátokkal lövik. 
„Tervszerűen belőtték magukat, ezt magam láttam. Ott 20-an 
„sebesültek meg és 1 meghalt. Épen így Biglia-t is lövik, hol 
„10 emberem elesett ós 20 súlyosan megsebesült. Polazzo-tól észak-
keletre a <>111 nehéz aknavetőtüz alatt áll." 

„Lukachich tábornok tartalékot kér Spacapani-ra." 
„Egész arcvonalamon változó löveg-, aknavető-ésgyalogsági tűz." 
„A németek előbbre jutottak." 

Március 1. 
„ Meleg tavaszi eső. Mondhatnám, hogy érezni az élet fakadását. 

„A kedves hangulatos esték jönnek, csendes boldog emlékeikkel, 
„melyek álmodozva tovavonulnak és bánatosan ébresztik a sóvárgást 
„régmúlt boldogság után." 

„ Eisner-Bubna alezredes jelenti, hogy szigorú dorgálásban 
„részesült Le-Beau és Boroevic részéről a tegnap történtek miatt. 
„Azonnal írok Boroevicnek, aki ezt csak ragaszkodásból teszi, hogy 
„Eisner ártatlan, ő csak arra kért, hogy velem jöhessen, mert én 
„feltétlenül kötöttem magam ahhoz, hogy ezen legfontosabb, leg-
veszélyeztetettebb szakaszt megszemlélem; hiszen utoljára 1915 
„novemberében jártam arra. Egy azonban bizonyos, hogy én soha 
„többé nem viszek törzsemből valakit magammal. Ezentúl csakis 
„egy altiszttel vagy bakával fogok menni. Ezek sohasem követnek 
„el vigyázatlanságot és minden körülmények között rájuk bízhatom 
„magamat, mert minden helyzetben azonnal kiismerik magukat, 

2* 



„ami az én tapasztalatlan uraimnál épenséggel nincs úgy. Tegnap tulaj-
„donképen igen csekély harctevékenység volt, midőn fent voltunk." 

„Ma csak kis tűzharcok vannak sűrű ködben, zuhogó esőben 
„és meleg scirocco viharban." 

Március hó első napjaiban Yenezia-tartományban rendkívül 
élénk vasúti forgalom indult meg, mely körülbelül március közepéig 
tartott. Azt nem sikerült megállapítani, hogy tulajdonképen miért 
volt ez, nagyobbszabású felváltás történt-e ? —• Lehet. Arra nézve 
nem volt adat, hogy az olaszok az Isonzo-arcvonalról csapatátszállí-
tásokat eszközölnek más (tirol-i) arcvonalra; az olasz nehéz tüzérség 
helyzetében sem történt lényeges változás. 

Az Isonzo-arcvonalon a kölcsönös helyzetet március 1-én a 
48. számú melléklet mutatja. 

Az 5. hadsereg erőelosztása az egyes védelmi szakaszokban 
következő: 

I. XVI. 30 31 21 10 1 5 

II. VII. 40 23 
7a 17 11 4 

III. 
Winkler 

al tábornagy 
csoportja 

17 7 
72 

7 
72 3 7 2 

IY. 
báró Koudelka 

ellentenger-
nagy csoportja 

3 5 
V» 9 1 2 

Hadseregtartalék 

• III. 38 19 • 8 • 

18. hadosztály 10 7 • • • • 

• 

21. Landsturm-
dandár 9 • • • 

Összesen : 147 93 
72 

45 
72 41 9 13 A
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Hadtest Megjegyzés 



Az olaszok a 2. és 3. hadseregnek Auzza-tól a tengerig 
terjedő arcvonalából 11 gyalogdandárt kivontak és elszállították: 

a) Tirol-i arcvonalra a X. hadtest zömét (Siena-, Bologna- és 
Cagliari-dandárt) és a Livorno- és Ancona-dandárt, 

b) Albániába a Savona-, Marche-, Puglie- és Verona-dandárt, 
c) Karintia-i arcvonalra Caltanisetta-dandárt, 
d) Tolmein-hídfő arcvonalra Palermo-dandárt. 
A tirol-i arcvonalról az olaszok az Isonzo-arcvonalra négy 

dandárt átszállítottak és pedig Treviso- (Va 34. hadosztály), Abruzzi-
(7* 15. hadosztály), Cuneo- (V2 5. hadosztály), Toscana- (V2 6. had-
osztály) dandárt. 

1916 március elején Auzza-tól a tengerig terjedő térben az 
osztrák-magyar 5. hadsereggel szemben állott az olasz 2. hadseregnek 
17 dandára (105 zászlóalj), az olasz 3. hadseregnek 20 dandára 
(130 zászlóalj), összesen 37 dandár (kb. 235 zászlóalj). 

3Iárcius 2. 
„Egyedül a segeti táboron át a -Ó- 343-ra Mostböok alezredes-

hez , a hadtesttüzérség parancsnokához lovagolok. Azután a-C-212-n 
„levő üteget látogatom meg. Minden a legszebb rendben van, onnét 
„a 43. és a 46. ezredhez megyek." 

„Az arcvonalon gyenge tűzharc. Délfelé élénkebb ellenséges 
„lövegtevékenység kezdődik állásaink ellen az Isonzo-n és Monte 
„San Michele-n s az arcvonal mögötti körletekre. Az én tüzérségem 
„több célra hatásosan lőtt. A Sapnisce mellett álló 30"5 cm-es 
„mozsaram talapzata alá egy 21 cm-es ellenséges gránátot kapott, 
„magasba dobatott és talapzatával felfelé, csövének végével lefelé 
„esett le. Most újra fölállítják. Valószínűleg holnap újra lőhet, mert 
„semmi baja sem lett. Fedezékeinket az ellenséges lövegtűz nagyon 
„megrongálta." 

„Délután nagy mozinknak ünnepélyes megnyitása volt, melyen 
„vagy 500 emberem volt jelen, ezt pihenő csapataim részére épít-
tettem. Egy nagy barak egy dolinában, közvetlen a segeti tábor 
„mellett. Az előadás nagyon tetszett és 46-osaim meg 43-asaim 
„küldöttségileg köszönték meg, hogy e mulatságot megszereztem 
„nekik. Mostantól naponta 2 órától fogva 8-ig van ott előadás, 
„hogy úgyszólván minden pihenő emberem naponta egy filmet 
„láthat. Magam is, ha lehet, gyakrabban el fogok menni, mert 
„embereim öröme és találó gyökeres megjegyzései mulattatnak 
„engem." 

„Esik az eső." 



A délelőtt csendben múlott el. San Martino előtt az ellen-
ség mozgolódik és állásait megerődíti, tüzérségem lő rá, (Op. 62/8. sz.) 

Délután az ellenséges tüzérség hevesen lőtte az Isonzo és 
Monte San Michele közötti állásunkat, Rubbia, Merna és Nova 
Vas területét. 

A 106. Landsturm-hadosztály ismét nehéz aknatüz alatt áll. 
Tüzérségem Mainizza-tól délre a -Ö- 39-nél levő házakat vette tűz 
alá az Isonzo északi partján, hol az olaszok géppuskák beépítésén 
dolgoztak és hídanyagot gyűjtöttek össze, hamarost tűz ütött ott ki. 

A 20. honvédhadosztály állása az esőzés következtében igen 
megrongálódott, a kavernák megteltek esővízzel. 

A 106. Landsturm-hadosztály állása is sokat szenvedett az 
ellenséges aknatűz által. Tüzérségem tűz alá vette a -C> 111 előtt 
levő ellenséges aknavetőket. 

A hadseregparancsnokságtól intézkedés jött, hogy a gép-
puskásosztagokat szervezzük át akként, hogy minden osztag 4 gép-
fegyverből álljon. Minden zászlóaljnál egy ily osztag legyen a 
övőben. (Op. 62/18. sz.) 

Március 3. 

„Éjjel élénk aknavető-, némi löveg- és gyalogsági tűz." 
„Lokvica-ra megyek kocsin. Onnét Dili János 46-os káplárral 

„gyalog a Vallone-ba. Devetaki-nál meglátogatom a tartalékban 
„levő 46-os századokat, a most már tökéletesen kész kavernákban. 
„Azután Brestovec A 209-re, a tüzérségi megfigyelőállásokba 
„megyek fel. Ott meglátogatom Braun ezredes, tüzérdandár-parancs-
nokot , költői sziklavadonban Jevő kis házikójában, honnét felséges 
„kilátás nyílik. Mellette egy picinke nyitott kápolna a sziklába 
„vésve Szent Barbara képével, ki a tüzérségnek védszentje. Miután 
„a Braun-csoport helyzetéről pontosan tájékozódtam, megint a 
„meredek gyalogúton lemegyek Vallone-ba. Ott a most elkészült 
„két nagy kavernát nézem meg, melyeket segélyhelynek rendezünk 
„be. Nem messze a bejárattól egy sziklán egy 39-es ül csendesen, 
„feltűnő szép legény. Nem áll fel, mikor hozzája lépek, fegyverét 
„feltett szuronnyal lövésre készen tartja, a zárócsapó nyitva van, 
„görcsösen szorongatja nagy pipáját, egész kicsire összehúzza ma-
„gát, mintha minden pillanatban egy gránát becsapódását várná. 
„Egészen fascinál engem a szegény őrültnek tekintete, oly el-
„mondhatatlanul nagy félelem tükröződik nagy sötét szemeiben. 
„Mikor kezemet vállára teszem, halkan szól: ,Bocsánat Fenséges 
„Uram, nem szabad visszanéznem vagy fölkelnem, a olasz, 



„az a digó minden pillanatban jöhet, az, ki a nagy gránátot 
„hajította és vele három komámat széttépte; tessék nézni, most is 
„csurog rólam meleg vérük. Azt a digót akarom. Csak jöjjön egy-
„szer ide, majd megfizetek ón neki.' Feléje hajolva szólok neki: 
„ ,Fiacskám tévedsz! az már nem jön, láttad, hogy egyik 30-as 
„gránátunk őt és társait széjjeltépte! Jöjj velem és tedd félre a 
„puskádat, ideje, hogy aludni menj. Más veszi most át az őrséget/ 
„Erre felugrik, fegyverét feje fölött csóválja, kiabál, kurjongat és 
„nevet, ahogy csak torkán kifér. Forog s ugrál, végre egészen ki-
fulladva megáll, puskáját nem adja ide és félénken körültekintve 
„úgy véli: ,Ez elpusztult, de van még sok más és én mind agyon 
„akarom lőni.' Az orvos és egy altiszt, kik a nagy lármára elő-
siettek, megállapítja, hogy a szegény fiú idegsokk miatt megőrült. 
„Végtelenül szomorúan érintett engem ezen dráma és még soká 
„cseng füleimben a vad hahota és látom zavaros tekintetét. Az 
„orvos és két egészségügyi katona csak erőszakkal tudta elvenni 
„fegyverét és csak akkor nyugodott meg egy kissé, midőn azt 
„mondtam neki, hogy én fogok helyette őrt állani." 

„0 Felsége a Signum Laudist adományozta nekem." 
„Eisner-Bubnát Le Beauhoz küldöm, kérdezze meg őt, hogy 

„mit jelentsen az, hogy még egy biztonsági állást kell építenem 
„a Monte San Michele-n? . . . Tán még csapatokat is ki akarnak 
„vonni? és hátrább akarják venni arcvonalamat?.. . Ha elviszik 
„csapataimat, akkor én is velük akarok menni, vagy velük itt 
amaradni! . . ." 

Az olaszok igen szorgalmasan dolgoznak legelső vonalaik 
megerődítésén, tüzérségem zavarja őket. 

Gradisca és Sagrado-nál a hidakon sűrű kocsi közlekedést 
figyeltünk meg. 

Az ellenség csoportosításáról következők állapíttattak meg. 
Hadtestem három hadosztályával szemben a Wippach torkolatától 
A 118 Monte dei sei Busi-ig terjedő szakaszban öt olasz had-
osztály (29., 22., 21., 25. és 31.) áll (XI. és XIII olasz hadtest). 
Minden olasz hadosztálynál egy-egy dandár az első vonalban van, 
egy-egy dandár tartalékban Moraro—Medea—Romans—Villesse és 
Ruda környékén. A dandárok egymást kölcsönösen felváltják. 
Rendszerint minden zászlóalj 7—7 napot tölt az 1-ső, a 2-ik és 
3-ik állásban. A legénység nagy része szabadságoltatott, melyben 
minden jogosult, ki három hónapig a harcvonalban szolgálatot tel-
jesített, részesült. 



Az olasz VII. hadtest Monte dei sei Busi 118-tól a tengerig 
terjedő szakaszban van csoportosítva. 

A X. hadtestet kivonták az arcvonalból, hollétét nem sikerült 
idáig megállapítani. 

A XIV. olasz hadtest zöme Udine—Palmanova terében pihen ;. 
a Va 28. hadosztálya (Bari-dandár) és a V2 30. hadosztálya 
(Alessandria-dandár) Torrente Torre mögött San Vito—Nogaredo— 
Jalmicco térben a 3. hadsereg tartaléka. 

Március 4. 

„Éjjel csekély harctevékenység."' 
„Meglátogatom a szegény ifjú őrült 39-est. Ma sokkal job-

b a n van, mélyen alszik; de minthogy kérte, hogyha jönnék, íel-
.,költsék, az ápoló arcát megcirógatja, mire felébred. Hűségesen 
„mosolyog rám, okosan beszél és tekintete rendes. Az orvos azt 
„hiszi, hogy meg van mentve, csak pillanatnyi elmezavar volt." 

„Egész nap zuhogó eső. Csekély tűztevékenység, különben 
„semmi." 

„Krautwald, mint egy zivatarfelhő ül mögöttem." 

Az 5. hadseregparancsnokság ma Op. 412. szám alatt az 
ellenség gáztámadásával szemben való védekezésre adott útmutatást, 
mert az olaszok a legközelebbi nagy támadás keretében fúvógáz-
támadással is kísérletezhetnének. 

A rendelet így szól: 
„Ily támadás csakis gyenge szél (másodpercenként legfeljebb 

3 méteres légáramlat) kihasználása mellett lehetséges. Esőben és 
viharban a gáztámadás ki van zárva. Ahol gáztámadást akar az 
ellenség végrehajtani, ott a terepnek a két állás között síknak, 
vagy lejtősnek kell lenni, esőleg vagy emelkedőleg. 

Ha a két állás között mély völgy, szakadék, erdő vagy 
magas bozót, növényzet (álló gabona) van, úgy ott siktres gáz-
támadást csinálni nem lehet. Patakok, folyók, ha nem folynak 
szakadékszerü völgyekben — nem akadályai a gáztámadásnak. 

E szerint a hadseregkörletben lehetséges gáztámadást intézni 
Plava-nál a -O- 383 dombra, a Lucinico-nál levő bídsáncra és 
a Doberdo-fennsíkra. 

Azt, hogy az ellenség gáztámadásra készül, arról lehet fel-
ismerni, hogy lázasan dolgozik állásának azon a részén, ahonnét 
majd kedvező szélirány és áramlatkor a gázt kifúvatja. Ide 
kihordják a gázpalackokat és azokat az árok falába (mellvédbe) 
beépítik. Élénk sürgés-forgás és lázas munka, jelzőtáblák kitűzése 
és a szél (irány és gyorsaság) megmérésére szolgáló műszerek fel-
állítása stb. jelei annak, hogy hol készül gáztámadás. 



Közvetlen a gáztáraadás végrehajtása előtt az ellenség fedezé-
kének tetején az ólomcsövek is feltűnnek, melyekből a gázt 
kibocsátják. Ha a szél iránya és az áramlat kedvező, a gázt ki-
bocsátják, mire a sárgásbarna gázfelhő megjelenik. 

A gáz ellen álarc oltalmaz. A maszkokat minden egyes 
ember arcára kell illeszteni, úgyhogy légmentesen zárjon. A fel-
illesztést azon tisztek és orvosok eszközöljék, kik a gáztanfolyamot 
hallgatták. 

Azon csapatok, melyek a Doberdo-fennsíkon, a Vallone-völgy-
ben és a lucinico-i hídfősáncban vannak, feltétlenül ellátandók gáz-
maszkával. 

Naponta eszközlendő kivizsgálások által meggyőződést kell 
szerezni, hogy mindenkinek van-e felillesztett gázmaszkja és hogy 
az illető tud-e vele bánni. 

Külön légzőkészülékkel csupán azon legénységet kell ellátni, 
mely különösen ki van téve a mérges gáz hatásának és melynek 
minden körülmények között helyén kell maradnia. (Figyelők, gép-
puskás-osztagok stb.) 

A gázvédelmi előgondoskodást a harcállás mögött legalább is 
4—5 km-nyi területre mélységben kell megtenni. 

A gáztámadás alatt az első vonalban levő csapat nyugodtan 
fekve marad. Ravernákban, mélyen fekvő árkokbau, dolinákban 
oltalmat keresni nem tanácsos, mivel épp ily helyeken ülepszik le 
a levegőnél jóval nehezebb sűrű gázfelhő. Ha a gázfelhő a csapatok 
fölött tovahaladt, az állásban leülepedett és visszamaradt gázt lég-
huzattal kell eltávolítani (sátorlappal, köpennyel való legyezés, 
mésztejjel való locsolás). 

Az ellenség gáztámadását gázriadóval kell közhírré tenni, 
mely távbeszélőn az egész arcvonalon és mögötte 5 km-ig hátra 
továbbítandó. 

Mivel gáztámadáskor a maszkot fel kell a fejre tenni, táv-
beszélőt tovább használni nem lehet, ezért igen fontos szerepe lesz 
gáztámadások alatt az optikai jelzőszolgálatnak. 

A kiképzés alatt levő menetalakulatokat gázvédelemben 
iskolázni kell. Az arcvonalban levő csapatok tartsanak próbagáz-
riadókat. Az iskolázás célja az, hogy egy gáztámadásnál a csapat 
nyugalmát megtartsa. 

A tüzérség feladata lesz, hogy a megjelenő gázfelhő mögé 
irányítandó zárótűz alkalmazása által megakadályozza az ellenséges 
gyalogság előnyomulását." 

A parancs szellemében azonnal megtettem az intézkedéseket,, 
az útmutatást azonnal kiadattam, minden zászlóalj és üteg kapott 
belőle egy-egy példányt. 



Március 5. 

„Az idő javul, majdnem teljes a csend. Mindgyakoribb kém-
„hírek, hogy az ellenség egy nagy gáztámadást készít elő. Újból 
„gázmaszkákat kérek, azután a szükséges parancsokat kiadom. Gáz-
kamrákat fogok csináltatni, hogy az emberek bizalmat nyerjenek 
„a gázmaszkák iránt." 

„Comen-ben meglátogatom a sebesülteket és az egyiknek — 
„ki kérte — fényképemet hozom, mikor átadom neki, ismételten 
„megcsókolja; szegény román gyermek Déváról." 

„Délután valamivel élénkebb tüzérségi és aknavetőtevé-
„kenység." 

„A fedezékek a nagy zápor által rendkívül szenvednek. 
„Csapataim azon dolgoznak, hogy a vizet az állásból levezessék." 

„Az ellenséges tüzérség tüzével különösen a Marcottini-nél 
„levő ütegemet és annak megfigyelőállását keresi a Crni hrib-től 
„északra fekvő -C- 153 dombon." 

Március 6. 

„Hideg bóra mellett még részben borult az ég. A derék 
„Herzmann alezredes, műszaki előadóm, akit a -Q- 124-hez kikül-
döttem, hogy az állásokban a károkat megállapítsa s onnét a Monte 
„San Michele-szakaszon menjen végig, karján és vállán megsebesült 
„és erős gyalogsági tűz miatt egy óránál tovább a lövészárok 
„piszkos vizében volt kénytelen feküdni. Magam ki mentem volna, 
„de ő kért, hogy végigjárhassa az állásokat. A Monte San 
„Michele-n a lövészárokban kúszott és egy helyet ki akart kerülni, 
„ahol sok víz volt és figyelmeztetés dacára kilépett és azonnal 
„megkapta a golyót. Nagy vérvesztesége miatt elég gyenge." 

„A Monte San Michele-n fúrógépzakatolás és robbanások 
„hallhatók az ellenségnél. En már utasítottam a hadosztályokat, 
„hogy esetleges aknafúrásokra pontosan vigyázzanak és fúrjanak 
„ellenaknákat. (Op. 66/1. sz.)" 

„Délig váltakozó lövegtűz az egész vonalon. A 20. honvéd-
hadosztálynál a Monte San Michele-n nagyon élénk s ez egész 

délután így tart. Az állások sokhelyütt teljesen elpusztultak. 
„A 17. hadosztálynál különösen San Martino-t, a sdraussina-i utat 
-„lövi az ellenséges tüzérség, a -Ó- 197-től keletre fekvő állásrész. 



„szintúgy a 106. Landsturm-hadosztálynál a -Q- 111 hát nehéz 
„aknavetőtííz alatt van." 

„Aknavető- és kézigránátharcok s csatározás egész nap." 

Az 5. hadseregparancsnokság arról értesít, hogy különféle 
jelek arra mutatnak, hogy az olaszok az Isonzo-ról erőket elvonnak, 
miért is arra hívja fel figyelmünket, hogy az ellenséges arcvonal 
mögötti eltolódásokat és mozgadozásokat különösen tartsuk szem 
előtt. (Op. 66/3. sz.) 

Március 7. 

„Krautwald egész törzsével ismeretlen helyre, azaz harctérre 
„utazott. Ennélfogva a nehéz zivatarfelhő hátam mögül elvonult." 

„Én megint oly szilárdan állok itt, mint 3 hónap előtt. Egy 
„igen magasrangú, a hadseregfőparancsnoksághoz tartozó tábornok, 
„akinek nevét nem írom ide, ma idetelefonozott és azt kérdezte, hogy 
„a VII. hadtestnél sokat pletykáznak-e bizonyos, valószínűen már 
„észrevett változásokról? Azt feleltem: hogy nem vagyunk mosónék." 

„Ma éjjel nagyon élénk lövegtüzet hallottam. A 20. honvéd-
hadosztálynál a -Ó- 124 környékén élénk gyalogsági küzdelmek, 
„itt a fedezékek a nehéz lövegtüztől nagyon megrongálódtak, 
„helyenként teljesen be vannak temetve. (Op. 67/1. sz.) Egy kis 
„darabon a felváltásnál az egész helyőrséget halva találták. Az én 
„derék honvédjeimnek mindig oly nagyon sokat kell szenvedniök 
„és vérezniök." 

„Délig élénkebb harctevékenység a jobbszárnyon és a szakasz 
„közepén. A hadtesttüzérségem ismételten a Monte Fortin-on, a 
„sdraussina-i úton és a Monte dei sei Busi-tól északra fekvő pár-
kányon nagyobb dolgozó ellenséges osztagokra tüzelt. A Monte 
„San Michele északi lejtőjén igen élénk aknavető-, kézigránát- és 
„fegyvergránát-harcok és gyalogsági tűz. A Monte San Michele-n 
„lövegtűz az állások mögé." 

„A 17. hadosztálynál San Martino-nál szintén lövegtűz. 
„A -Ó- 197 — dombbal szemben levő állásunkat az ellenség 
„megint nehéz aknákkal lövi. Mindkét hadosztály tüzérsége azon 
„ellenséges ütegeket iparkodik leküzdeni, melyek különösen Monte 
„San Michele ellen hatnak." 

„Az én tüzérségem legnagyobbrészt ma éjjel elmegy . . . 
„Tirol-ba? . . . Vagy Franciaországba? . . . A III. hadtestet is el-
szállítják. Hová? . . . Egész sötétségben tapogatódzunk." 



Az ellenség arcvonala mögött élénk mozgást figyeltünk meg; 
sűrű vasút- és autóforgalom! 

Az 5. hadseregparancsnokság Op. 412. számú rendeletére 
intézkedtem egy esetleges ellenséges gáztámadással szemben való 
védelemre. (T. 806/sz.) 

Elrendeltem, bogy minden hadosztályparancsnokság azon 
közegei által, kik a wien-i gáztanfolyamot elvégezték, a szél irányá-
nak és erejének megmérésére, a gázmegfigyelésre képeztessenek ki 
kellő számú tiszteseket. 

Minden hadosztály rajvonalában legalább egy szélmérőállomás 
berendezendő, hol a szél irányát és annak erejét e célra szolgáló 
műszerekkel megmérik, az észlelteket távbeszélőn azonnal hátra 
jelentik. 

A legénység kioktatandó, hogyha az ellenség gázzal tá-
madna — viselkedjék nyugodtan, tegye fel a gázmaszkot és tűzzel 
fogadja a gázfelhő mögött előnyomuló ellenséget. Tartalékok ellen-
támadásra oldalvást csoportosítandók. Minden hadosztály adjon ki 
gázriadó intézkedést. 

A tüzérdandár-parancsnokságok az esetleges gáztámadás meg-
figyelésére őrségeket szerveznek. Ha az ellenség gáztámadást csi-
nálna, a tüzérség a megjelenő gázfelhő mögé zárótüzet ad azon 
ütegek által, melyek az állásaink előtt fekvő terület oldalozására 
vannak hivatva. A hadtesttüzérség parancsnoka előre kijelöli azon 
ütegeket, melyek zárótüzet adnak. 

A gázmegfigyelők az ütegekkel telefonnal közvetlenül össze 
legyenek kötve. 

A szélmérő állomások, a gázmegfigyelők és a géppuskás 
osztagok kezelőszemélyzete Dräger rendszerű önmentő készülékkel 
szerelendők fel, melyekből a 20. honvédhadosztálynak 167, a 17. 
hadosztálynak 221, a 106. Landsturm-hadosztálynak 220, a hadtest-
tüzérségnek 50 darabot kiutaltam. 

Március 8. 

„Reggel 6 órakor már az állásban voltam a Monte San 
„Michele-n az 1. honvédgyalogezrednél, hogy az előhaladást a 
„munkálatokban részben lássam. Ahol vízszintesen vonul az állás, 
„vagy egy horpaszon át, ott minden úszik. Két helyen csípőig ér 
„a víz, folyton szivattyúznak s lapátolják a vizet. A vízben kell 
„menni, mert amint csak a fejét kidugja az ember az árokbólt 

„már benne is van az olasz golyó. Ma éjjel az állást úgy a tüzér-
„ség, mint a nehéz aknák nagyon megrongálták és állítólag 200 
„főnél több veszteségünk volt 25 halottal. Sajnos, magam is né-
„hány halottat és sebesültet láttam az állásban. Míg ott voltam, 



„nem jött egy lövés sem. Szegény vitézeim bőrig ázva, vörös 
„agyaggal teletapasztott ruháikban, a hidegtől vacogó fogakkal 
„folytatják szakadatlanul kétségbeejtően reménytelen munkájukat. 
„És mégis az, kinek egy szívélyes meleg szót szólok, lelkes biza-
kodó választ ád . . . Visszajövet egy kis természetes tó mellé 
„értem, körülötte néhány ős tölgyfa áll. Nincs messze Crnci-től. 
„Ezen csendes, méla tükrü víz oly egészen különösen hatott rám, 
„míg a halál üvöltve száguldott ide-oda fejünk fölött és nagy 
„robajjal csapkodott derék ütegeimbe. Innét az egész közelben 
„levő Crnci-re mentem, az, amióta utoljára itt voltam, irgalmatlanul 
„össze lett lőve. Valamit láttam itt, amit sohasem fogok elfelej-
t en i . Két egymást támogató sebesült egy néhai utcácska törmelék -
„halmaza közepette térdelt és nagy áhítattal imádkoztak. Előttük 
„egy keskeny, néhány méter magas fal állott egy düledékhalmazzá 
„lőtt jobb háznak utolsó maradványa. Fönt a falon teljesen sértet-
l enü l lóg arany rámájában egy olajfestmény. A még 10 hónappal 
„ezelőtt virágzó falvacska romhalmaza fölött magasan kiemelkedve 
„üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak töviskoronázta képe. Mintha 
„tekintete állásaink felé fordulna s nézné azt a szörnyűséget, amit 
„az emberek csinálnak s arca oly emberfölötti fájdalommal telve!.. 
„Annak dacára, hogy a lövedékek sivítanak, meg kellett állnom, 
„hogy ma hamvazószerdán — itt törmelékek és hamu közt, az 
„arató halál kaszája alatt — pár pillanatig én is imádkozzak. Azután 
„a két sebesült s én tovább mentünk, de senki sem beszélt. 
„Kísérőm, a 17-es káplár is hallgat, arcán mély megindultság lát-
„szik. Reggel 8 órakor megint Kostanjevica-n voltam." 

„Jelentések szerint éjjel a 20. honvédhadosztálynál s a 17. 
„hadosztály egy részénél élénk harctevékenység, különben csak 
„rendes csatározás. Az összes lövegek működtek. A 17. hadosztály 
„fedezékeiben nagyon nagy a kár. (Op. 68/1. sz.)" 

„Délig változó erejű, inkább mérsékelt lövegtűz, aknavető-
„és kézigránátharcok, némi gyalogsági tűz." 

„Az olaszoknál feltűnő vasúti közlekedés. (Op. 68/7. és 
„68/20. sz.) Nem tudom elvisznek, vagy hoznak csapatokat? . . . , 
„vagy pedig legnagyobb mértékű felváltás történik? . . . " 

„Délután a 20. honvédhadosztálynál nagyon heves és kelle-
metlen ellenséges lövegtűz a Monte San Michele-n. Főképen a 
„nehéz és legnehezebb ütegek lőnek sokat. Az én tüzérségem egy 



„ellenséges mozsár-automobilban telitalálatot ért el, mely légbe-
„ repült." 

„Fedezékeink a Monte San Michele-n nagyon szenvedtek. 
„Ott heves aknavető- és kézigránátharcok." 

„A 17. hadosztály balszámyát ellenséges nehéz aknavetők 
„lövik, nehéz tüzérség San Martino-ra tüzel." 

„A 106. Landsturm-hadosztály jobbszárnya löveg- és akna-
vető tűz alatt áll." 

Az ellenséges tüzérségnek Monte San Michele állandó lövése 
által okozott veszteség következtében a hadseregparancsnokság 
kérelmemre engedélyezte, hogy a 20. honvédhadosztálynál az 1., 3. 
és 17. honvédezred állománya egy-egy menetszázaddal soronkívül 
kiegészíttessék. E három menetszázad március 19. és 20-án vasúton 
Ovcja Draga-ra fog megérkezni. (Op. 76/11. sz.) 

Meghagytam Luka-liich tábornoknak, hogy a kiegészítés után 
ezredeit úgy csoportosítsa, hogy az állásban egy dandár legyen, 
egy ezredet a Vallone-ban és egy ezredet pedig a Wippach völgyé-
ben, Biglia—Spacapani—Bukovica falvakban helyezzen el. 

Op. 61/15. szám alatt kiadott rendeletben hangsúlyoztam, 
hogy egyrészt az ezredkötelékek állandóan fenntartassanak, hogy 
az ezred mint ilyen zárt egységet képezzen; másrészt, hogyha a 
tartalékban levő ezred újból a küzdelmi vonalba jut, — hacsak 
lehetséges — mindig ugyanazon állásrészbe kerüljön, melyben 
azelőtt volt. 

Midőn a tartalékezred az arcvonalban levőt felváltja, ügyelni 
kell, hogy az előre kerülő század teljes állományával menjen az 
állásba és mentesíttessék mindennemű vezénylés alól. 

Azáltal, hogy az ezredek a tűz körletén kívül időnként 
pihenésre jutnak, nemcsak a megbetegedések fognak csökkenni,, 
hanem az ezredparancsnok valamennyi századára szükséges be-
folyását érvényesítheti. 

Az ellenséges nehéz tüzérség, a zuhogó eső dacára, szakadat-
lanul lövi állásainkat. 

Március 9. 

„Délig sebesültjeim látogatása foglalt el. Őkrbina-n, Comen-en, 
„Gorjansko-n és Suta-n is mindent rendben találtam. Éjjel egy 
„erősebb olasz támadás indíttatott el, de a legénység nem akart 
„a fedezékekből kijönni és így csak egészen kis csoportok nyo-
mul tak elő, ezek tüzünkben mind elestek. Reggel óta mérsékelt 
„állandó nehéz ellenséges lövegtűz. Eső, vihar és időnként a fenn-
síkon végigvonuló sűrű ködök, közben megint látós légkör." 



„Az olasz oldalon élénk vasúti forgalom. Éjjel a rendes 
„ harctevékenység." 

„A 17. honvédgyalogezrednél 68 fagyás, mert a vízben kell 
„a jeges bórában kitartaniuk." 

„Sagrado-nál két új pontonhíd keletkezett azok helyett, 
„melyeket az árvíz elvitt." 

„Az ellenséges tüzérség tűzcsapásokat csinált San Martino-ra 
„és a Monte San Michele-re, szintúgy a wippachvölgyi falvakat 
„lőtte." 

„Sok nehéz akna ós légi torpedók." 
„Az ellenséges állás, különösen a -Ó- 143-as romtól keletre, 

„az utóbbi napokban láthatólag megerősödött." 

Lukachich tábornok megkért, hogy hadosztályának a 61/15. 
számú intézkedéssel elrendelt átcsoportosításától tekintsek el, mert 
állásának jobbszárnyát a Monte San Michele északi lejtőjén át kell 
építeni. Szabadkezet engedtem neki addig, míg hadosztályának 
jobbszárnyán a helyzet rendbe nem jön, de azután ő is vegye fel 
az elrendelt csoportosítást hadosztályával. 

Mivel a jelek arra mutattak, hogy az olaszok Cormons és 
Villa Yicentina vasúti állomásokról csapatokat elszállítanak, enge-
délyt kértem az 5. hadseregparancsnokságtól, hogy a messzehordó 
ágyúkkal megzavarhassam az ellenséges szállítást. 

Boroevic beleegyezett és a szükséges lőszert kiutalta. (Op. 
69/15. és 69/16. sz.) 

Villa Vicentina-t a 15 cm-es hajóágyú fogja lőni. 
A Devetaki-nál beépített 15 cm-es toronytarack 120 töltényt 

kapott. 
Intézkedtem, hogy a messzehordó löveg Martino-t, az ellenség-

táborhelyét Villesse-nél és Valisella-tól északra levő ellenséges 
ütegeket lőjje, de hasson a -Ő- 197, Sdraussina és Polazzo ellen is. 
(Op. 69/18. sz.) 

Március 10. 

„Éjjel Cormons-ban nagy mozgás. Úgy látszik előkészületek 
„a tüzérség és gyalogság elszállítására. Én erőteljes tűzcsapást 
„készítettem elő Cormons-ra mindazon lövegeimmel, melyek azt 
„elérik. A vasúti állomást fogjuk lőni, hogyha sok csapat lesz ott 
„és vonatra szállanak. Sajnos, reggel óta Cormons sűrű ködben 
„van, úgyhogy a tűzcsapást ma már aligha hajthatjuk végre." 

A 106. számú 13 cm-es német ágyúsüteg és a XV. számú 
10'4 cm-es ágyúsüteg belövését Cormons vasúti állomásra meg is 



kezdette, de rossz látköri viszonyok miatt a tüzelést be kellett 
szüntetnie. 

„Az arcvonalon minden fegyvernem tűzharcban áll. Éjjel 
„rendes harctevékenység." 

„Én a 39-eseknek támadó gyakorlatát megnézem. Egy béke-
„gvakorlat a háborúban. Mondhatom, kitűnően hajttatott végre." 

„A németek súlyos küzdelemben Vaux páncélerődöt újra el-
évesz/tették, másként támadásaik szívós viaskodásban haladtak." 

„Estig a harctevékenység egész arcvonalamon fokozódik. 
„A 20. honvédhadosztálynál a jobbszárny és a Monte San Michele 
„váltakozó erejű lövegtűz alatt állottak. Sokhelyütt a fedezékek 
„elpusztultak. A mi aknavetőink négy helyen tüzet okoztak az 
„ellenséges állásokban. És egy ellenséges aknavetőt elpusztítottak." 

„A 17. hadosztály balszárnyán ellenséges lövegtűz, a Ó 197 
„ellen az olaszok légiaknákkal hatottak és hosszantozó gépfegyver-
füze t adtak le ránk. Az én tüzérségem nagyon jól védekezett ez 
„ellen ós az ellenségnek látható nagy veszteségeket okozott." 

„A 106. Landsturm-hadosztály jobbszárnya ellenséges akna-, 
„balszárnya tüzérségi tűz alatt áll." 

„Az én hadtesttüzérségem Cormons pályaudvarát lőtte, ahol 
„nagy vonatmozgás és sok csapat volt látható, a sűrű köd miatt 
„kénytelen volt azonban rövid hatás után a tüzet beszüntetni. Sok 
„jel arra mutat, hogy az ellenség tüzérséget kivon és gyalogságot 
„eltol. Ronchi-n éjjel szintén élénk vasúti közlekedés. Nem vagyunk 
„tisztában azzal, hogy vájjon átcsoportosításról, csapatok idehozata-
„Iáról van-e szó, hogy egy nagyszabású támadást hajtson végre az 
„ellenség; vagy pedig csapatainak elszállításáról?... H o v á ? . . . 
„Tirol? . . . Franciaország? . . . Balkán? . . . Inkább az a benyo-
„ másunk itt, hogy elszállítás van. De ezen esetben éppenséggel 
„nem vagyunk sejtelmünk valódiságáról meggyőződve." 

Március 11. 

„Betiltottam minden látogatást Trieszt-ben, mert okom van 
„azt gyanítani, hogy olyan urak, akik ott nagyon is jól mulattak, 
„a kelleténél többet mondottak. Nehogy ilyesmi a VII. hadtestnél 
„is előforduljon, átmenetileg ezt a parancsot adtam ki." 

„Valami csekély tüzérségi és gyalogsági tűz." 
„ Eső, nehéz, mélyen lelógó felhőzet, a levegő a mellett nagyon 



„tiszta, nagyon látós, meleg nedves délkeleti szél fúj. Délelőtt 
„10 óráig nyugalom, azután hirtelen erős lövegtüz egész arcvonala-
„mon s a mögöttes körletekre, egészen messze hátúiig. Az olaszoknak 
„összes lövegei tüzelnek. Kostanjevica-t is 15 cm-es gránátokkal 
„lövik." 

Mai nappal az olaszok egy nagyszabású tüntető tevékenységet 
kezdettek meg hadtestem ellen a Karszt-fennsíkon, mely néhány nap 
múlva kiterjedt az egész Isonzo-arcvonalra. 

Valamennyi nehéz, könnyű ágyúját, tarackját, mozsarát, gép-
fegyverét, aknavetőgépét működésbe hozta az ellenség, ismét pergő-
tüzet zúdított csapatainkra, kisebb-nagyobb erővel (zászlóaljtól 
dandárig) itt-ott csak tüntetett, majd helyi jelentőségű célok 
«lérésére komoly és véres támadást intézett. 

„Mind a három hadosztály heves nehéz ellenséges lövegtűz 
„alatt áll. A fedezékek nagyon erősen megsérültek. A mögöttes 
„terep és az összes közlekedési utaink heves tűz alatt vannak. 
„Az én — most már — oly igen nagyon gyenge tüzérségem meg-
t e s z mindent, amit bír, hogy az ellenséget legalább részben lefogja. 
„Ma nehéz és legnehezebb ellenséges lövegek közül a leghevesebben 
„a következők tüzelnek: Eonchi, Dobbia, San Zanut, Santa Elia, 
„Castello-nuovo, Sagrado, Monte Fortin, Filatoja, Biasiol és Vali-
„ sella." 

„Zuhogó esőben Kusnyák János 39-es szakaszvezetővel gyalog 
„a -C- 343-ra Mostböck ezredeshez megyek. Épen akkor jelen-
ítenek egy kihallgatott olasz telefonbeszélgetést, azaz utasítást, 
„hogy ők ma délután 5 órakor támadni fognak. Mindenfelé közlöm 
„a hírt és általános készültséget rendelek el. Az ellenség meg-
„figyelőállásunk fölött valahova hátra erősen tüzelt míg ott voltam. 
„Pokoli hangverseny van, az ellenséges gránátok bőgtek és siví-
to t t ak fölöttünk és hátul nagy robajjal robbantak, de egy sem 
„jött közvetlen közelünkbe, a legközelebbi is jó pár száz lépésre 
„volt tőlünk. Bőrig ázva, vörös agyaggal telefenve, csak estefelé 
„értem ide vissza." 

Az olaszoknak telefonon kiadott tüzintézkedését hallgattuk le 
későbben, mely szerint a tüzérség, délelőtt 10 órától 12 óráig, 
délután 1 óra 20 perctől 4 óráig tüzeljen; a Macerata-dandárnál1 

délután 5 órakor „minden készen legyen." 

1 E dandár a 106. Landsturm-hadosztállyal szemben állott. . 
József főherceg: A világháború. III. 3 



„A jelentések szerint este 7 óráig a helyzet a következő 
„volt: A déli 11 és 12 óra között kissé lelohadt ellenséges löveg-
„tűz, délután 1 óra 30 perctől kezdve megint erőteljesen meg-
kezdődött és helyenként nagy hevességgel egész délután iartott. 
„Az arcvonal és a mögöttes terület egész Temnica—Vojsöicavonaláig 
„nehéz tűz alatt állanak. Oppacchiasella, Nova Vas, Lokvica hely-
iségeit erősen lövik, Kostanjevica, főkép a tábori vasút állomása, 
„lassú nehéz tűz alatt áll; eddig nagyobb kár nem történt. 
„A gyalogság egyes helyeken óvatosan próbált támadni, tüzünk 
„elől azonnal visszahúzódott. Azt a benyomást nyertem, hogy itt 
„csak tüntetni akarnak." 

„Délután 2 órától 4-ig a Monte San Michele és San Martino 
„környéke erős lövegtűz alatt állott; az északi rész ellen a tűz 
„gyengébb volt. A délután 4 órakor San Martino-tól északra 
„támadásra induló ellenséges gyalogságot tüzünk elkergette. 4 óra 
„után a tűz kissé lelohadt." 

„A 17. hadosztály küzdelmi állásai egész délután majdnem 
„szakadatlanul erős, minden öblű lövegtűz alatt állottak és erősen 
„megrongálódtak. San Martino-nál támadott az ellenség, de elker-
„gettetett." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál délután 4 óráig élénk 
„ellenséges lövegtűz, főképen a közép ellen, ahol ellenséges akna-
vetők is erősen dolgoztak. Mikor a balszárnyon a tűz nagy heves-
séggel megkezdődött, akkor a középen alábbhagyott. Az ellenséges 
„állások sűrűn meg vannak szállva. A jobbszárny előtt tüzérségem 
„látható eredménnyel lőtt ilyenekre. A támadásra Monte dei sei 
„Busi-n készenlétbe helyezett ellenséges gyalogság jól fekvő tüzünk 
„miatt nem tudott előnyomulni. A hadtesttüzérség ellenséges 
„csoportosulásokra és a különösen kellemetlen ütegekre tüzelt. 
„Az 1. honvédgyalogezrednél egy nagy kaverna telitalálat folytán 
„bejáratánál bedőlt. Ott 27 halott és 6 sebesült." 

A 20. honvédhadosztálynál meghagytam, hogy az egészségi 
viszonyok megj avulásáig a betegségből felépült lábadozók ne 
vonuljanak be ezredeikhez, hanem Divazza-ra a kiképző-csoport-
nál levő menetzászlóaljukhoz küldendők; egyideig az iskolázásban 
vegyenek részt. Egészségileg teljesen rendbejőve, megerősödve, 
idővel azután kis szállítmányokba alakítva, ezredeikhez küldendők. 
(Op. 71/6. sz.) 



Március 12. 
„Eső, köd, nem látni semmit. Egész éjjel szakadatlan löveg-

„tűz, mely változó erejű, inkább lassan dagadva fedi az egész 
„arcvonalat és a mögöttes terepet. Erős gyalogsági csatározás és 
„ aknavetőtüz, közöttük, a különösen kellemetlenek, a bakáim által 
„,macskának' nevezett nagy légiaknák. Egy kaverna betemetve." 

„Lassan fokozodó tüzérségi tevékenység mind a három had-
osztálynál. Különösen heves — időközönként pergőtűz jellegű — 
„a Monte "San Michele ellen a 20. honvédhadosztálynál, továbbá 
„a 17. hadosztály balszárnyán, ahol az ellenség robbantó csöveket 
„— az úgynezett ,Cadorna-botokat' — készít elő, ezeket gyalog-
ságom tüzével robbantgatja fel. Az ellenség újfajta nagyon nehéz 
„aknákat vet. Legalább 50 kilogramm ekrazittöltéssel. Most megint 
„azt kezdem hinni, hogy nem tüntetésről van szó, hanem, hogy az 
„ 5. Isonzo-csata küszöbén állunk. Ez bizony csúnya napokat jelen-
tene , minthogy alig maradt tüzérségem. Hadtesttüzérségeni és 
„a 106. Landsturm-hadosztály tüzérsége a szomszédos 9. hadosztály 
„elleni támadás leverésében működtek közre a Monte dei sei 
„Busi-tól délre. Egész nap az összes ellenséges lövegeknek nagyon 
„élénk tüze egész arcvonalamon és a mögöttes terep ellen, különösen 
„erős a Monte San Michele ellen. Szintúgy a -Ó- 197 előtti sarok-
„ állás, a 17. hadosztály déli szárnya, Doberdo és Marcottini ellen 
„és a Vallone-ba. A sötétség beállta után a heves lövetés eredmény-
telenül tovább tart. Kostanjevica is mindennapi gránátadagját meg-
kapja. Tüzérségem az ellenséges támadási előkészületekre lőtt és csírá-
jában elfojtotta azokat. Délután 4 órakor nagyobb tűz Sdraussinán. 
„Állásaink az ellenséges lövegtűz alatt nagyon megrongá-
lódtak. A talált ellenséges lövedékek már idei gyártmányok. 
„A 106. Landsturm-hadosztályt nehéz aknavetők erősen lőtték, 
„az ellenséges tüzérség is hevesen tüzel. A fedezékek nagy-
rész t elpusztultak. Nagyobbméretü ellenséges csoportosulások 
„arcvonalunk előtt a -Q- 111-nél és a Monte dei sei Busi-n 
„tüzünk által lefogattak. Az én hadtesttüzérségem kellemetlen 
„ellenséges ütegekre tüzelt és egynéhányat elhallgattatott. To-
„vábbá támogatta a szomszédos 61. hadosztályt, melyet az ellen-
séges gyalogság megtámadott. Cormons vasúti állomásra nehéz 
„tüzérségem 15 lövést tett, a hatás a rossz légköri viszonyok miatt 
„megfigyelhető nem volt." 



Az ellenséges gyalogság hadtestemet ma még nem támadta 
meg. de minden jel arra mntat, hogy a támadás küszöbön áll. 
(Op. 72/10. és 72/15. sz.) 

Határozottan az a benyomásom, hogy megkezdődött az 
5. Isonzo-csata. 

5. Isonzo-csata. 

ELSŐ NAP. 

Március 13. 

„Tényleg — a mai benyomások szerint az 5. Isonzo-csata 
„fellángolt. Egyelőre még csak az én arcvonalamra szorítkozik. 
„Ma reggelre a rettegett híres pergőtűz az összes, még a leg-
nehezebb öblű olasz ágyúkból is, megkezdődött. Megint a rémü-
le tes ,karsztpokol'. Pálinkától ittasan rohamoztak az olaszok, való-
ságos dühhel rontottak nekünk. Az én szeretett szegedi 46. ez-
„redem egyedül 7 hatalmas tömegrohamot vert vissza. Híven 
„dicső hírnevéhez, tomboló küzdelemben súlyos veszteségek köze-
pe t te hősies eréllyel védte ki az óriási lökéssorozatot. Egyetlen-
e g y százada előtt is több mint 300 halott olasz fekszik. Ugyan-
„oly erővel, ugyanabban az időben derék 43-asaimat is megtámadta 
„az ellenség és betört állásunkba, megszállotta a San Martino-tól 
„délre levő oly fontos magaslatot, hol a minap a fejemre koppan-
t o t t az olasz gránátszilánk, kétszer kidobatott, de líj erőkkel 
„megint betört. Míg ez a súlyos küzdelem ide-oda hullámzott, a 
„Monte San Michele-t óriási lendülettel és erővel támadták meg az 
„olaszok és vitéz csapataim meglehetősen széles darabon kiszorít-
hattak állásaikból A 46. közös és az 1. honvédgyalogezred azonnal, 
„parancs nélkül ellenlökésre iramodtak és az ellenség, ki teljesen 
„ittas állapotában tombolt és dühöngött, minthogy az enyéim nem 
„tudtak az őrjöngő részegek ellen máskép védekezni, leszuratott. 
„San Martino s a Monte San Michele az olaszoknak szörnyűséges 
„hullamezője. Míg itt este 9 órakor a súlyos küzdelem a mi ja-
j u n k r a dőlt el és magyarjaim megint a dicsőség halhatatlan lap-
„ját fűzték a hadtörténelem véres könyvébe; addig a magaslatokon 
„Marcottini-től északnyugatra most éjfélkor változatlan hévvel 
„dühöng a tusa eldöntetlenül tovább, az olaszoknak hihetetlen 
„eréllyel folyton ismétlődő rohamai közepette, amilyeneket e világ-
háború más harcterein soha nem láttam.11 



„Én, mint rendesen e súlyos küzdelmet személyesen néztem 
„végig és azon benyomást nyertem, hogy az ellenség tüzérségét 
„inkább megerősítette, de semmi esetre sem gyengítette. Reng a 
„talaj s reszket a ház, s ha egy 30-as gránát Kostanjevica köze-
gében csap be, akkor zökkenik. Bizony Isten ez a Doberdo a 
„legszörnyüségesebb valami, amit el lehet képzelni." 

„Még ide akarom jegyezni azon képet, melyet a jelentések 
„alkotnak." 

„Éjjel mindkétoldali egyenletes tűz .az összes lőeszközökből. 
„Reggeli 6 órától fogva pergőtüz, főképen heves San Martino 
„(46. ezred), a 17. hadosztály déli szárnya (43. ezred) s a 106. 
„Landsturm-hadosztály északi szárnya ellen. Ez utóbbi hadosztály 
„tüzérsége a 9. hadosztálynak rakéta-jelére vaktában 1200 löveg-
„ lövést adott le. Legerélyesebben közbelépek — hiszen oly nagyon 
„kevés lőszerem és lövegem van — és a hadosztály hatalmas 
„orrot kapott. E hó 17-ig nem fogok egy lövést sem kapni. 
„ A hadsereg nem ad semmit; úgy látszik nem tud adni, mert neki 
„sincsen. Hadtesttüzérségem Cormons pályaudvarára tüzelt." 

„Reggel 6 órától kezdve különösen heves pergőtűz egész 
„arcvonalamra. Az ellenség délelőtt 8 órakor a Monte San Michele-t, 
„San Martino-t, a sarokállást a -Ó- 197-től keletre ismételten 
„erősen megtámadta. Helyenként behatolt, de délig — kivévén a 
„21 — 22. ,Biene'-nek 80—100 lépésnyi darabját — kidobatott." 

„ ,Biene' vagy ,Ammeise' egy század védelmi szakaszának 
„neve. Én tudniillik egész szakaszomat századszakaszokra osztot-
t a m , melyek folyó számokkal vannak jobbról balra ellátva. 
„Minden egyes Biene a középen egy — csak a mi oldalunk-
„ról látható — táblával van megjelölve, melyen a szakasz 
„száma méteres számokkal látható, úgyhogy tüzérségi megfigyelőink 
„minden számot jól láthatnak, míg az ellenség nem. Magam is 
„ablakomból látom a gerincen levő szakaszok számait. Már most, 
„hogyha telefonértesítés jön, például: ,Zárótűz a 22. Biene elél' 
„vagy: ,Zárótűz 25—32. Biene elé', úgy mindenki azonnal tudja, 
„hogy hol keresendő ez. Es ha a Biene 36. tüzérse'gi támogatást 
„kér, úgy azonnal meg is lapja, ha látós idő van. A tüzérségnek 
„azonban már olyan nagy gyakorlata van, hogy minden Biene 
„irányát és elemeit pontosan ismeri és így éjjel nappal s ködben 
„kitűnően beválik e rendszer." 



„A 20. honvédhadosztály. Az olaszok Mai nizza-nál pontonokat 
„építettek be, a mi lövegtüzünk alatt azonnal beszüntették e 
„munkáikat. Az Isonzo-szakaszon egész délelőtt heves tűzcsapások 
„nagyobb eredmény nélkül. (Tüzérség, aknavető, gépfegyver és 
„puska.) A Monte San Michele északi lejtőjén, a keleti kúpon, állá-
saink nagyon összelőve. Egy erősebb ellenséges támadást a mi 
„löveg- és gyalogsági tüzünk elfojtott. A Monte San Michele-
„ szakaszon erőteljes nagy mersszel végrehajtott támadással dél-
e lő t t 8 órakor az ellenség a délnyugati lejtőn a 3. honvédezred-
„nél behatolt állásunkba, ellentámadással azonnal kidobatott, állá-
sunkban 30 halottat és 4 foglyot hagyott. További ellenséges 
„csoportosulásokat a magaslat előtt tűzzel szórtunk széjjel." 

„A 17. hadosztálynál a leghevesebb lövetés és az arcvonal 
„előtti különféle eltolatások után reggel 7 óra 45 perckor a San 
„Martino templomhátat nagy ellenséges tömegek a leghevesebben 
„megtámadták; a támadások sorozata, melyek mind nagyon erősek 
„voltak és nagy hévvelhajttattak végre, San Martino községe előtt 
„a 46. gyalogezred által visszaverettek. Ugyanekkor egy erős tá-
„madás a ó 197-től keletre a sarokállásból utasíttatott vissza. 
„Egy újabb támadás a Biene 21—22-nél helyenként behatolt. 
„A 43./III. zászlóalj súlyos veszteségeket szenvedett, a dandár-
ét artale'kkal egyesülve a betört ellenség előtt magát szívósan tartja. 
„A Biene 21. már egyszer ki volt tisztítva, akkor több foglyot is 
„ejtettünk. Újbóli erős tüzérségi és aknavető előkészítés után 
„nagyerejű ellenséges támadás által megint részben elveszett. 
„A mi veszteségeink ott igen nagyok. A 43-asoknál egy szakasz 
„eltűnt. A hadosztály tartalék támogatásával s a lángszoróosztag 
„segítségével az állás visszaszerzése be van vezetve. A 46. ezred 
„több erős támadást az ellenségre nézve nagyon véresen vert 
„vissza. Az állás hiánytalanul ezen csodálatos hősök kezében van. 
„A veszteségek, sajnos, nagyon jelentősek. Pótlásul a fél ezred-
„tartalékot kellett bevetni." 

„A 106. Landsturm-hadosztály nagyon erős tűz alatt állott 
„és fedezékeiben igen nagy kár történt." 

„Hat nagyon véresen visszavert támadás után az ellenség a 
„46. ezrednél, midőn a sötétség beállott, hetedszer rohamozva 
„küzdelmi vonalunkba betört. Egy rendkívül merész és erélyes 
„ellentámadással, melyet ezen dicső ezrednek tartaléka hajtott 



„végre, állásunk hiánytalanul megint birtokunkba került. Egy olasz 
„hadnagyot és 36 legényt fogtak el a 46-osok. A betört ellenség-
ének nagy része kétségbeesett kézi tusában lelte halálát. San Martino 
„előtt 1200 halott olasz maradt vissza." 

„Éjfélkor kapom csak meg a délután 6 órai jelentést, mely 
„így hangzik:" 

„Délután 1 órától kezdve minden öblű ellenséges lövegek 
„nagyon heves tüze a Monte San Michele magaslata és annak 
, északi lejtője ellen, úgymint a 17. hadosztály jobbszárnya ellen. 
„A 20. honvéd- és 17. hadosztályok egyes részein a rumtól ittas 
„ellenséggel délután, zuhogó esőben, tovább folyt a harc. A 21. 
„és 22. Biene részeitől eltekintve, ahol a felgöngyölítést még nem 
„fejeztük be, az összes állások szilárdan a mi kezünkben vannak. 
„Az ellenség veszteségeinek igen nagyoknak kell lenniök. Egyedül 
„a 46. ezred előtt, mely ma hét tömegtámadást vert vissza, 1200 
„olasz hulla hever és ennek egy százada előtt 300. A mi veszte-
ségeink szintén helyenként nagyon érzékenyek." 

„A 20. honvédhadosztálynál a fedezékek az északi lejtőn s 
„a Monte San Michele magaslatán összelőve. — Ellenséges csopor-
tosulásokat a keleti kúp előtt tűzzel szórtunk széjjel. Különben 
„helyenként élénk löveg- és aknavetőharc. A balszárnyon betört 
„és újra kivetett ellenség a 48. olasz ezred volt." 

„A 17. hadosztálynál a 43. gyalogezred ellentámadása a be-
törési helyre délután kellő tüzérségi előkészítés után megindít-
hatott. Az északi támadócsoport előnyösen haladt; a déli az 
„oldalozó gépfegyvertüz miatt kénytelen volt visszahúzódni és dél-
u t á n 5 óra óta megint előremegy. Az egész arcvonalon állóharc 
„folyik. Gyülekező előremozgó nagy ellenséges erőket az én nagy-
szerűen dolgozó derék, de sajnos, oly végtelenül csekély tüzér-
ségem összpontosított tüze ismételten széjjelszórta." 

„A 106. Landsturm-liadosztálynálaz ellenség akadályait erősíti. 
„Erős tüzérségi harc. Nálam három löveg túlerőitetés folytán elpusz-
t u l t . Ez mindjárt az első csatanapon nagyon keserves, ha meggon-
dolom, hogy az Isten tudja csak, hogy a csata milyen soká fog 
„megint tartani. Görz-nél is megkezdődött a csata és Tolmein-nél is 
„súlyos küzdelmeket jelentenek. Az ellenség állítólag új tüzérséget, 
„illetőleg új lövegeket hozott; és mi a régiek elvitelét láttuk s azt 
„hittük, hogy más helyre cipelik. Ezt igen ügyesen csinálta az olasz." 



A mai napon hadtestem mindkét szomszédjánál az I. és III. 
védelmi szakaszban is támadni próbáltak az olaszok. A XYI. had-
test déli szárnyán az 58. hadosztályt Lucinico-nál, a 9. hadosztályt 
Selz-nél megtámadták; de 5. hegyidandárunk, illetve 17. dandárunk 
csapatai visszaverték a támadókat. 

MÁSODIK NAP. 

Március 14. 
„A harctevékenység, mely éjfélig nagyon erős volt, reggel-

„felé jelentősen lelohadt, erősebb őrtüzeléstől eltekintve kevés 
„aknavető- és löveglövés." 

„Csodálatosan szép-tiszta idő." 
„Foglyok azt állítják, hogy az olaszok a 38-as és más leg-

nehezebb lövegeiket, úgymint néhány gyalogdandárt, a tiroli arc-
vonalra vittek, mert ott az ,Austriaci'-knál valami készül!" 

„Itt egy hadtestparancsnokkal sem közlik, hogy mi készül, 
„míg Bécsben valószínűleg minden pincér pletykázza és Cadornától 
„az utolsó olasz közlegényig már mindenki tudja." 

„Reggeli jelentések. A 20. honvédhadosztálynál Casa Nevis-
„től délre az ellenség ez éjjel háromszor megismételte az áthajó-
„zási kísérletet, de tüzérségünk pontos tüze megakadályozta azt. 
„Reggel 6 óra óta élénk gyalogsági és tüzérségi tüz az Isonzo-nál 
„és a Monte San Michele-nek északi lejtőjén." 

„A 17. hadosztálynál a -C- 197-tel szemben levő előszökellő 
„sarok visszafoglalása lassan, de jól halad. Itt a lángszórók nagyon 
„jó szolgálatot tesznek. Eddig egy olasz tiszt és négy legény 
„fogatott el." 

„Az ellenség három helyen tört be állásunkba. A középen 
„már teljesen kivertük, balról is már nagyjában kiszorítottuk az 
„olaszokat, csupán a jobb betörési ponton tartja magát két ellen-
séges géppuska." 

„Reggel 4 óra óta élénk ellenséges lövegtüz San Martino 
„és a balszárny ellen, ott ellenséges csoportosításokat is jelentenek. 
„A 46. ezred ma éjjel a 61-esek által felválttatott." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál éjjel két erős lövegtűz-
„csapás, melyeket aknavetők is támogattak, különben csak rendes 
„csatározás." 



„Délben 12 órakor a jó kilátás, tiszta légkör dacára mér-
sékeltebb a/, ellenséges tüzérségnek tevékenysége. A Biene 21. 
„és 22. visszafoglalása még folyamatban van. A Casa Nevis-nél 
„beépített kídrészt tüzérségem teljesen elpusztította. Egy ellen-
séges repülő bombákat dobott le San Martino-ra, de kárt nem 
„okozott. Csak a 106. Landsturm-hadosztálynál volt élénk ellen-
séges tüzérségi és gyalogsági tűz és akna vető tevékenység." 

„Az ellenségnél nagyon élénk vasúti forgalom." 
„Délután időközönként mérsékelt, a jobbszárnyon élénk ellen-

séges lövegtűz, több kisebb arcvonalrészek ellen. A sarokállás, két 
„kis fészek kivételével, melyek alkonyatkor támadtattak meg, az 
„ellenségtől megtisztíttatott. Különböző helyeken aknavető- és kézi-
„ gránátharcok." 

„A 20. honvédhadosztályt az ellenséges tüzérség a jobb-
„ szárnytól kezdve darabonként végigszólta, mire mindannyiszor 
„erősebb gyalogsági és gépfegyvertüz következett, mely azonban 
„elhallgattatott." 

„A 17. hadosztálynál délután 2 órakor ellenséges lövegtűz 
„a jobbszárny ellen, ott előrekúszó gyalogság is megfigyeltetett. 
„A 22. Biene-ben kézigránátharcok. Az ott előretolt ellenséges 
„árokfőt aknagránátokkal lőttük, 12 telitalálatot értünk el. Az 
„ellenség még most is a kiszögelőcsücsökben van gyenge osztagával 
„s egynéhány gépfegyverével." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál általános tüzelés. Egyes 
„tiszti csoportoknak födetlen megjelenése és nagyobb csoportoknak 
„gondnélküli járkálása az ellenséges fedezékekben, nagyon feltűnő. 
„Yajjon tapasztalatlan tisztek ezek?. . . akik itt a felváltás céljából 
„tájékozódnak?... 9 ellenséges kötött léggömb van a magasban." 

„Ma itt nem voltak súlyos küzdelmek, de az egész Isonzo-
„arcvonalon tapogatva törekedett az ellenség gyengéinket kipuha-
tolni. Nem volt tulajdonképeni csatanap az én hadtestemre nézve, 
„de a jelentések szerint a XVI. hadtestnél elég súlyos küzdelmek 
„ voltak." 

Az olasz gyalogság Lucinico-nál tegnap megkezdett támadását 
folytatta, ma a Podgora-ra rohamozott, melyet azonban az 58. had-
osztályunk déli alszakaszában álló 5. hegyidandár visszavert. 



HARMADIK NAP. 

Március 15. 

„A tábori postát elzárták, bogy valamit a mögöttes ország 
„elől titkoljanak, amiről Bécs már régen beszél és pletykázik. 
„Nálunk mindig teljesen elhibázott, fordított rendszabályok alkal-
maztatnak, vagy legalább is elkésve, utána sántikálva alkalmaznak 
„mindent. Mi katonák és családjaink nem írhatunk egymásnak 
„semmit és hírek nélkül maradhatunk; — Bécsben a hölgyek 
„,mérvadó helyről' tudva mindent, mint ,legnagyobb' titkot a szelek 
„szárnyaira bocsátják." 

„Nálam tovább folyik a harc, de megközelítőleg sem oly 
„hevesen és elkeseredetten, mint az előző csatákban. Ennek dacára 
„megint minden temetetlen hullákkal van fedve, melyeket a tüzérség 
„kásává vagdal s minden irányban széjjelfröccsent." 

„A jelentések szerint éjjeli 12 óráig élénk harctevékenység, 
„azután mérsékelt, helyenként néha élénkebb ellenséges lövegtüz 
„állásaink ellen." 

„A 20. honvédhadosztálynál nem volt fontosabb esemény." 
„A 17. hadosztálynál a délibb olasz fészket küzdelmi 

„vonalunkból kiemeltük, 2 tisztet és 99 embert elfogtunk. Az északi 
„részen — a 21. Biene — még folyamatban van a vállalkozás. 
„Különben csak csatározás. A 21./4. tábori ágyúsüteg egy ágyúja 
„telitalálat folytán hasznavehetetlenné lett. A vállalkozásnál két 
„lángszóró átlövetett." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál este 10 órakor egy ellen-
séges támadás a ö 111-nél az ellenség súlyos veszteségei mellett 
„elutasíttatott. A déli részen sikeres és eredményes aknavető-
tevékenység." 

„Nehéz hadtesttüzérségem éjjel élénken tüzelő ellenséges 
„ütegekre lőtt San Lorenzo-nál, Agli Medeo-nál és Valisella-nál 
„jó eredményt ért el. Ezenkívül Ronchi állomására lőtt, midőn egy 
„vonat beérkezett." 

„Vitéz 46-osaimat, kik tartalékban vannak, meglátogatom. 
„Tisztek és legénység nagy lelkesedéssel beszélnek a Monte San 
„Michele-n és San Martino-nál kivívott dicső küzdelmünkről. 
„Elkeseredett kézitusában tömegekben ölték meg az olaszokat, mert 
„azok teljesen ittas állapotban tomboltak és dühöngtek." 

„Délelőtt 8 óráig rossz látköri viszonyok mellett meglehetős 



„nyugalom. Később lassan dagadó lövegtűz. A 20. honvédhadosz-
t á l y legszélsőbb jobbszárnya és a Monte San Michele-nek dél-
nyugat i lejtője heves ellenséges lövegtűz alatt volt." 

„A 17. hadosztálynál San Martino és környéke s attól délre, 
„azután a hadosztály balszárnya erős ellenséges löveg- és akna-
„vetőtűz alatt. A hadosztály tarackjai a Ó 197-től keletre levő 
„betörési helyet lövik, melynek visszafoglalását a sötétség beállta 
„utáni időre el kellett halasztani, mivel az ellenséges tüzérség azon 
„fészket, melyben állásunkban géppuskáival szívósan kitart, jól 
„fekvő zárótüzzel védi." 

„Amint sötét lesz, a 39. ezred rohamosztaga, mely 80 önként 
„jelentkezett vitézből áll, ki fogja tisztítani állásunkat a betola-
kodo t t ellenségtől." 

„A 106. Landsturm-hadosztály közepe és balszárnya ellen 
„délelőtt 10-től déli 12 óráig élénk ellenséges lövegtűz, helyenként 
„aknavetőtüz is. A fedezékek sokhelyütt elpusztultak. A hadtest-
„tüzérség jó eredménnyel tüzelt ellenséges ütegekre, melyek nem-
Sokára el is hallgattak. Egy ellenséges üteg Villanova mellett 
„több telitalálatot kapott és megsemmisült." 

„Erőteljes tüzérségi előkészítés után az ellenséges gyalogság 
„délelőtt 11 óra előtt a Monte San Miehele-n és annak északi 
„lejtőjén a -Q- 124 környékén s attól délre támadásra indult. 
„Állásainkba hatolt egyes olaszok leölettek, a többi a 4. honvéd-
„ gyalogezred tüze által visszakergettetett. A középső század előtt 
„egyedül a drótakadályokban 50 halott olasz fekszik. A tábori 
„ütegek tüze a további támadási kísérleteket teljesen lefogta." 

„Délután 6 óráig az egész arcvonalon változó erejű lövegtűz, 
„helyenként egy kevés nehéz aknavetőtűz. Az ellenséges tüzérség 
„délután 2 óráig oldalozólag hatott az Isonzo-szakasz ellen, később 
„a délelőtti támadás körletébe. A Monte San Michele időközönként 
„élénk lövegtűz alatt állott." 

„A 17. hadosztály rövid megszakításokkal a -Ó- 197-től dél-
ke le t re fekvő, még az ellenség kezén levő állásrész ellen küzdött 
„tábori ágyúsütegekkel. (Sajnos alig áll más rendelkezésünkre.) 
„A mi két oldalt csatlakozó arcvonalrészeinken nehéz ellenséges 
„aknavetőtüz fekszik. San Martino környéke időnként nehéz ellen-
séges lövegtűz alatt áll." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál az ellenséges tüzérség az 



„arcvonal mögötti terepre tüzelt; Marcottini és Doberdo, úgymint 
„Crni hrib -C- 164 nehéz lövegek tüze alatt áll. A küzdelmi állás 
„a -Q- 111-nél a legnehezebb aknatüz alatt van." 

„Az ellenség nehéz tüzérsége Pec-re, Savogna-ra, Gabrije-rer 

„a Vallone-ba, Oppacchiasella-ra és Lokviea-ra tüzelt. Kostan jevica 
„is egy néhány nehéz gránátot kapott." 

„Az én tüzérségem Valisella és Russiz—Superior között, Agli 
„Medeol-nál, a Monte Fortin környékén, Biasiol-nál és a Ó 197-től 
„nyugatra álló ellenséges ütegeket fogta le. Villanova mellett 
„3 telitalálat egy nehéz ellenséges ütegben. Egy löveg lerombolva, 
„mire nagy robbanás történt." 

„Lassan derül." 
„Csapataim jelentése szerint az olasz foglyok azt mondják, 

„hogy az ö legénységük nem akar már ,hiábavaló támadásokra1 

„előremenni annak dacára sem, hogy gépfegyverrel fenyegetik." 
„Tegnap óta nagyon feltűnő, hogy sok tiszt és törzs mászkál 

„az ellenséges arcvonalon és nagyon vigyázatlanul viselik magukat-
„Felváltás?... Az én vitézeim emelt hangulatban vannak." 

Március 16. 

„Mosolygó napsugaras reggel. Felséges meleg tavaszi nap és 
„minden egyszerre fakad, zöldül és számtalan virágocska virít. 
„Az én kedves kis barátaim, kikben oly nagy örömem tellett a 
„béke boldog idejében! . . . Most? . . . Legfeljebb fájdalmas mosolyt 
„vonnak ajkaimra telve visszasóvárgott emlékekkel." 

„Tegnap este, midőn a sötétség beállott, az ellenség által 
„már tartós védelemre berendezett és megszállott — a minap 
„elvesztett álláscsücskünket rövid erőteljes tüzérségi előkészítés után 
„a 39. gyalogezrednek önként jelentkezett egy tisztje és 80 vitéze 
„csodálatraméltó kitartással, harántgáttól harántgáthoz kézigráná-
tokkal szorítva az ellenséget, őt onnét kinyomta az elvesztett 
„csücsköt visszafoglalta. Arcban a 39-esek az ellenséget lekötötték, 
„annak dacára, hogy tüzérsége förtelmes hevességgel lőtt, óriási 
„veszteség elszenvedése után végre kemény küzdelemben a csekély-
„számú, még életben maradt olasz helyőrség megadta magát. E vál-
lalatnál 2 olasz tiszt és 80 legény esett 39-eseim fogságába. 
„(Op. 76/1. sz.) Én mint ellenség mondom: ,Tisztelet, becsület a 
„hős olaszoknak' . . . A többi a kézigránátharcban mind kipusztít-



.„tátott s halva fekszik az elkeseredett tusa helyén. Este 10 órakor 
„az állás hiánytalanul az én dicső 39-eseim birtokában volt. Ezek-
n e k veszteségei még ismeretlenek." 

„Az esti küzdelemben résztvett 39-esek veszteségeit 200 
„emberre becsülik, de ez még nincsen megállapítva. A segélyhelyen 
„eddig 120 sebesültjük jött keresztül." 

„Délig kevés harctevékenység, talán a tengerről felhúzódott 
„sűrű köd miatt. Déltől fogva megint gyönyörű verőfény." 

„Gyalog a segeti táboron át a 43. ezred parancsnokságához 
„megyek, közvetlen a Peéinka A 291-től keletre fekvő dolinába, 
„ahol Pollak ezredessel több kérdést megbeszélek. 0 ezredének 
„magatartását nagyon dicséri. Annál jobb! Miután az ezredsegéd-
tiszttel , Zivanovic főhadnaggyal és más tisztekkel és legény-
séggel beszéltem, tovább megyek a 46-osokhoz, hol a legénységet 
„látogatom meg és egy kedélyes órát töltök a derék embereknél, 
„kik távozásomkor lelkesen ünnepelnek." 

„Délután időnként váltakozó lövegtűz, mely gyakran nagyon 
„hevessé dagad. Az ellenségnél 9 kötött léggömböt látok a magasban". 

Március 17. 

„Éjjel a rendes tűz. Az állásoknak állapota a 17. hadosz-
tá lyná l : A jobbszárnyon a teljesen elpusztult fedezékek helyre 
„vannak állítva. A sarokállásnak még jó része egészen betemetve, 
„az árkok mellv éd nélkül, férőhelyek betemetve, akadályok elpusztítva 
„vagy legalább is megrongálva. Mindennek rendbehozatala több 
„napig tart." 

„Nagyon csekély tűz, majdnem tökéletes nyugalom." 
„Ma egy palermo-i tiszttel sokáig beszéltem, ki járőrével 

„eltévedt s úgy került kezünkre. Azt mondta ő nekem, hogy tüzér-
ségem födözékeiket megsemmisítette, mindent elpusztított, tarta-
lékaik, melyek még egyáltalán harcba sem léptek, óriási veszteségeket 
„szenvedtek, támadó oszlopaik a három — most mult — küzdelmi 
„napon a mi tüzérségünk által egyszerűen lekaszáltattak, úgyhogy 
„az offenzívát abba kellett hagyniuk azért, mert az enyémek min-
„dent oly irgalmatlanul lekaszaboltak. Egész ezredek úgyszólván 
„elpusztultak . . . Pedig ha sejtenék, hogy most milyen kevés az én 
„tüzérségem . . . 0 még azt közölte velem, hogy tudomása szerint 
„az olasz 3, hadsereget az Aostai herceggel együtt elviszik innét, 



„mert nagyon is szenvedtek ezen az oly borzasztó arcvonalon. Egy 
„más hadsereg fog idejönni. Szerinte Olaszország 100.000 embert 
„fog Valona-ba áthajózni és Franciaországba is sokat küldenek 
„majd, ezek ott a mögöttes országban, az összes franciák pedig a 
„küzdelmi vonalakbau fognak szolgálatot tenni. Közben — úgy 
„véli ő — Ausztria el fogja Olaszországot intézni. Ezen szavaknál 
„sírvafakadt . . . Érdekessége folytán jegyeztem ezt pontosan fel, 
„de hozzáteszem, hogy az ilyen vallomásokat a legnagyobb vigyá-
zattal, óvatossággal kezelem és a minimumra redukálom, mielőtt 
„hitelt adok nekik. Az az egy feltétlenül fedi a valóságot, hogy 
„az olaszok ebben a rövid— kétnapos — csatában óriási vesztesé-
geket szenvedtek." 

„Ma valóságos nyári nap volt s oly bűbájos a természet 
„ébredése. Én Skrbina-n és Comen-ben meglátogatom sebesültjeimet." 

A hadseregparanesnokság értesít, hogy a XX-ik menet-
alakulatok Sanct I'eter-re érkeznek. Erre nézve Op. 77./11. szám 
alatt a következőkben intézkedtem. 

E hó végén beérkeznek: 
17. hadosztály részére 15, a 20. honvédhadosztály részére 12r 

a 9. hadosztály részére 6, a 19. népfölkelő-hegyidandár részére 6, 
a 16. honvéd-hegyidandár részére 5, összesen 44 menetszázad. 

A Sanct Peter környékén kiképzés alatt álló XIX-ik menet-
alakulatok Divazza-ra előretolandók, ezek helyét SanctPeter-nél az 
érkező XX-ik menetalakulatok fogják elfoglalni. 

A XX-ik menetalakulatok folytatólagosan úgy iskolázandók, 
hogy május 1-én be lehessen azokat sorolni. 

1. Iskolázás. 
A kiképzés terjedjen úgy az állás, mint a mozgóharcra ki. 

Az alkalmas terepsávban gyakorlóterek rendezendők be. 
Elővédharcok, szakaszoknak, századoknak, önálló harca ritkán 

gyakorlandók, mivel ezekre most alig lesz szükségünk." 
2. A géppuslcás-tanfolyamok április 5-én kezdődnek Sanct 

Peter-ben. A géppuskások 4 csoportban képeztetnek ki, az elsőben 
a 17. közös, a másodikban a 20. honvéd-, a harmadikban a 106. 
Landsturm-hadosztály és a 187. gyalogdandár, a negyedikben a 6L 
hadosztály emberei. 

Oktatószemélyzetül a 17. és 61. közös, valamint a 20. hon-
véd- és a 106. Landsturm-hadosztály egyenként egy-egy osztagot 
vezényel, melyek április 3-án Sanct Peter-ben legyenek. 

A tanfolyamba kiképzés céljából a 44 menetszázadból száza-
donként 1 tiszt, 2 altiszt és 8 fő legénység rendelendő. 

Május 10-re a kiképzés befejezendő. 



A XIX-ik menetalakulatnál jelenleg folyamatban levő ge'p-
puskás tanfolyamok április 1-én feloszlanak és illetékes hadosz-
tályaikhoz bevonulnak. 

3. Műszalá kiképzés. 
a) Utászszolgálatban való iskolázásra a XX-ik menetalakula-

tokból minden század 1 altisztet és 10 fő legénységet vezényel; 
b) Kis aknavetők kezelésében való kiképzésre minden had-

osztály egy pneumatikus aknavetőszakaszt (1 parancsnok, 13 kezelő-
ember és 4 db 8 cm-es pneumatikus aknavetőgép) vezényel. 
Kiképzésre a menetalakulatok legénységéből hadosztályonként 20 
ember kijelölendő; 

c) Nagy aknavetők (22, 28 és 40 cm-es) kezelésében had-
osztályonként 30 altiszt és legénység iskolázandó; 

d) Fényszóró-tanfolyamban ezredenként 2 embert kell kiképezni. 
e) A XlX-ik menetalakulatok kiképzési csoportjában működő 

kőfejtő- és fúrógép-tanfolyamba március 25-én minden hadosztály 
10 kiképzett embert küld. Az újonnan felállítandó tanfolyamba 
hadosztályonként 15 ember (mechanikusok, kőfaragó mesterségüek 
stb.) vezénylendő; 

f ) A tartalékos tiszti iskolából a műszaki tanfolyamba március 
1. óta kiképzésre vezényelt tisztek 25-én illetékes hadosztályaikhoz 
bevonulnak, melyek ezek helyébe 4 heti kiképzésre a tartalékos 
tiszti iskola egy tisztjét vagy tisztjelöltjét (ezredenként) vezénylik. 

4. A kiképzésre kiadott útmutatások érvényben maradnak. 
A különleges kiképzés mellett az összes hallgatók a gyalogsági 
utász-szolgálatban is iskolázandók. Ezen követelmény alól a kőfejtő-
és fúrógép-szolgálatban kiképzendő legénység kivétetik. 

Végül a rendeletben kijelöltem az egyes szakkiképzések 
vezetésére és felügyeletére szolgáló tanszemélyzetet (vándortanárokT 
instruáló tisztek). 

Március 18. 
„Megint egy felséges ragyogó mosolyú tavaszi nap. Enyhe; 

„és virágillattól balzsamos a lég. Hej, de szép lehetne minden, ha 
„béke volna. Egy tiszt és néhány honvéd volt a 20. honvéd-
hadosztály tói nálam, két ajándékot hoztak nekem a hadosztály 
„legénysége nevében a holnapi szent József napjára. Az egyik 
„szerény altiszt olyan beszédet mondott, hogy a könnyek fakadtak 
„szemeimből s egy a Monte San Michele kövéből faragott jelképes 
„oroszlánt nyújtott át nekem. Egy honvéd faragta abból a köböl, 
„mely oly temérdek sok becses magyar vértől ázott. Egy másik 
„szerény ifjú — egy géplakatos — egy dohányzó asztalt adott 
„nekem át, mely különböző öblű olasz gránátokból készült, melyek 



„oly megszámlálhatatlan tömegekben hevernek a Monte San 
„Michele-n és oly igen-igen sok áldott magyar életet oltottak ki; 
„a lámpatartó egy olasz puska csöve irányzékkal együtt." 

„Ma csak egyes lövések." 
„Meglátogattam sebesültjeimet. Köztük haldokló vitézeimet, 

„kiket annyi dicsőséget láttam aratni. Vérző szívvel búcsúztam tőlük." 
„Délután valamivel élénkebb lövegtűz." 
„Veszteségeim az 5. Isonzo-csatában (február 18-tól március 

„18-ig) 604 halott, 3056 sebesült, 1505 beteg, 155 eltűnt." 
„A németeknél jól megy minden." 

Ma a III. védelmi szakaszban a 9. hadosztályra Selz felől 
több ellenséges század egy sikertelen, elszigetelt lökést intézett 
a -Ó- 70 kúpra. 

Az olaszok márciusi támadásukkal nem értek el semmit. 
A hadseregfőparancsnokság e harcokat „az 5. Isonzo-csatának" 

keresztelte el, nyilván azon okból, hogy az olaszokkal elhitesse, 
hogy mi eme, az előző Isonzo-csatákhoz nem hasonlítható támadá-
sukat komolyan vettük és így valószínűtlenné tegyük előttük az 
Isonzo-arcvonalról folyamatban levő csapatelszállításainkat. 

A 6., 28. közös és a 22. Landwehr-hadosztály március 
12—18-a, a 18. hadosztály március 12—14-e közötti időben szál-
líttatott el. 

Boroevic előterjesztésemre, hogy megtévessze az olaszokat, 
a kiképző csoportok menetalakulatainak vasúti kocsikból be- és 
kirakodását és egyidejű menetgyakorlatokat rendelt el. A vissza-
menetelésnek éjjel kell lennie. Továbbá felhívta a parancsnokságokat, 
hogy helyi vállalatokat csináljanak. 

A XVI. hadtestnél tervbe vették, hogy az 58. hadosztály 
állását még március havában megjavítják azáltal, hogy a Podgora 
A 240 gerinc előtt fekvő párhuzamos „Krojna" hátat (-C- 121 —-
-ó- 163) és a -Q- 188 gerincet Oslavija-tól északkeletre elfoglalják. 

A VII. hadtest San Martino és a -Ó- 111 terephullám között 
óhajtja a 17. hadosztály állását kiigazítani. A 61. hadosztály-
parancsnokság a La Rocca -Ó- 87 rom gerincnyúlványát akarja az 
olaszoktól elragadni. 

A XVI. hadtest a vállalatot március hóban végre is hajtotta. 
Hogy Cadornát megtévesztettük-e, azt nem tudjuk. 
Az 5. Isonzo-csata megkezdődvén, a hadseregfőparancsnokság 

március 14-én értesítette Boroevicet, megerősítésére az Isonzo-
arcvonalra küldi a 34. hadosztályt. Ez március 23-án tényleg 
megérkezett és Ranziano körül mint hadseregtartalék gyülekezett. 

Midőn az 5. Isonzo-csata a harmadik napon váratlanul és 
hirtelen befejeződött, a 34. hadosztályt újból elszállították. 



1916 március 18-án hadtestem helyzetét a 49. számú mel-
léklet mutatja. 

Az ellenség csoportosításáról következők állapíttattak meg. 
Hadtestemmel szemben a Wippach torkolatától Monte dei sei 
Busi A 118-ig két olasz hadtest áll, az északi szárnyon a XI., 
a déli szárnyon a XIII. 

A XI. olasz hadtest északi szárnyán a Monte San Michele-n 
a 29. hadosztály van. Perugia dandára az első vonalban, Lazio 
dandára tartalékban Moraro és Mariano-nál. A hadtest közepén 
San Martino-nál a 22., a déli szárnyán San Martino és a -Q- 143-as 
rom között a 21. hadosztály az első vonalban áll. 

A XIII. olasz hadtest balszárnyán a 25. hadosztály Polazzo-
alszakaszban mindkét dandárával az első vonalban van, míg a jobb-
szárnyon a 31. hadosztálynak csak egyik dandára (Chieti) áll az 
első vonalban, a másik dandára (Barletta) Villa Vicentina-nál 
tartalék. 

A VII. olasz hadtest Monte dei sei Busi A 118-tól a ten-
gerig van csoportosítva, Winkler altábornagy szakaszával szemben 
és helyzetében változás nem észleltetett. 

Az olasz Padova-dandárt, mely Cervignano-tól északra lak-
táborozik, a 19. hadosztályba, a X. hadtesthez osztották be. 
Fogoly vallomás szerint március 11-én a X. hadtest még Palma-
nova környékén volt. A XIV. hadtest Palmanova-tól északra van 
elhelyezve, melynek két dandára (a 28. hadosztály Bari dandára 
és a 30. hadosztály Alessandria dandára) még mindig Torrente 
Torre mögött San Vito al Torre—Nogaredo—Jalmicco terében mint 
a 3. hadsereg tartaléka laktáborozik. 

József főherceg: A világháború. III. 4 



VIII. FEJEZET. 

VÁLTAKOZÓ HEVESSÉGŰ HARCOK. VAKONDOK 
HÁBORÚJA A FÖLD ALATT. 

(1916 március 19-töl június 27-ig.) 

Kostanjevica, 1916 március 19. 

„Meglehetős nyugalom. Sürü köd." 
„József napja. A Segeti táborba ballagok, ahol katolikus 

„kápolnánk — egy dolinában tölgyfák között, kilátással a -Q- 197-re 
„és a Monte dei sei Busi-ra — elkészült. Fából épült és három 
„oldala van, a negyedik az oltárral szemben nyitva van. Ez előtt 
„egy nagy térség van kiegyengetve és megmurvázva, itt legalább 
„4—5 ezer ember fér el és miután a kápolna vagy 3 méterrel 
„fekszik magasabban, mindenki láthatja az oltárt. Ma szentelték feli 
„azután ünnepi tábori mise volt, melyen az egész 46. ezred résztvett. 
„Míg egy ellenséges repülőgép berregve keringett fölöttünk, addig 
„a zenekar Rossini Stabat Materje-t játszotta, majd meg hős ezredem 
„a ,Tantum ergo'-t énekelte és a pap a legfelségesebb oltári szent-
séggel áldást adott. Megkapó áhítattal imádkoztunk mindnyájan 
„és kértük az Istent, hogy szabadítson fel bennünket — a Karszt 
„mártírjait — nemsokára és a háborúk legborzasztóbbikának szeren-
csés végét hozza mielőbb el. Bensőségesen imádkoztam szeretett 
„hazámért, szeretett jó öreg királyunkért, derék vitézeimért, kik 
„itt e pokolban oly isteni bátorsággal, megadással, megingathatat-
„lanul teljesítik a kötelességek legnehezebbikét. Sok virágot hoztak 
„és szeretettel volt felékítve a kis kápolna s áhítattal volt telve." 

„A délelőttöt 46-osaimnál, a táborban töltöttem, nehogy egyedül 
„sötét gondolatokba merülve gubasszak. Egy derült délelőttöm volt, 
„a fesztelen bizalom tölté el a lelkeket. Sok mindent elmeséltettem 
„magamnak, felmelegedve hamarost mindenki élményeiről beszélt. Ügy 
„tisztek, mint legénység. A menázsikat megkóstoltam és tűrhetőnek 
„találtam. Gondoskodni fogok, hacsak lehet, hogy jobb legyen." 

„Olyan csend van, mint még soha ittlétem alatt nem volt. 
„Minden 10 percben egy ágyúlövés." 



„Wurm táborszernagy ma velem egy tűzcsapást csinált aPod-
„gora-ra, mely után éjjel az ő gyalogsága támadni fog. Részemről csak 
„tüzérségem fog előkészítőleg az övével együtt működni . . . Ez egy kis 
„tüntető vállalkozási kísérlet. Jól elő van készítve. Tüzünk két óra 
„hosszat fog tartani. Ott élőlény nem fog maradni. Igen sokat tanul-
mányoztuk és telve vagyunk a legjobb reményekkel. (Op. 78/17. sz.)" 

„Oslavija-nál egy szerb nemzetiségű tiszt néhány emberével 
„átszökött az ellenséghez." 

„ Estefelé heves ellenséges tűzcsapás a Monte San Michele ellen." 

Március 20. 
„Az orosz harctéren erősebb harcok kezdődtek." 
„Reggel fél 5 órakor kocsin Lokvica-ra hajttattam. Útközben 

„egy 46-os altiszt jelentkezett mint kísérő. Lokvica-ról Devetaki-ra 
„siettünk és onnét gyalog az állásba mentünk San Martino-n 
„keresztül. Kísérőm San Martino-n megsebesült. Az állás megint 
„elég jókarban van." 

„A Vallone-ba rendelt automobilomon Biglia-ra hajttatok, 
„hol Lukachich tábornokot meglátogatom és honvédjeit, kik ily 
„kiváló dolgokat teljesítettek, a legmelegebben megdicsérem. Külön-
„böző eshetőségre vonatkozó intézkedéseket megbeszélek vele, azután 
„együtt Bukovica-ra megyünk, a 4. honvédgyalogezredhez. Ott 
„Kratochwill alezredes a Monte San Michele északi lejtőjén levő 
„állások igen gyatra voltát jelenti. A kavernák szerinte ,egér-
„fogók1. Megígérem, hogy a legközelebbi napokban odamegyek, 
„de ő rémülten könyörög, hogy csak ezt ne tegyem." 

„Az ő honvédjei ,agyagember'-ek, ruháikba teljesen bele 
„van ázva a vörös agyag s nem lehet azt onnét kivenni. Innét 
„Skrbina-ra megyek és Comen-re, hogy sebesültjeimet meglátogassam. 
„Comen-ben találom a 39-es Eberhardt szakasz vezetőt, ki a nagy 
„és kis ezüst vitézségi érem tulajdonosa. Egészen könnyű horzslövése 
„van a jobb felsőkarján, de ehhez a legrosszabb indulatú gáz 
„phlegmona járult. Dr. Albrecht tanár még délelőtt amputálni 
„akarta karját, de ő nem egyezett bele, s midőn én 2 órával később 
„hozzája jöttem, az oszlási folyamat már vállán át mellére és 
„hátára terjedt, minden tintafekete és már nem lehet rajta segíteni. 
„A kórterem mindkét ablaka nyitva van és mégis oly fojtóan 
„erős a bűz, hogy alig vagyok képes kibírni. Szegény most már 

4* 



„tudja, hogy meg kell halnia s én a papot sürgősen hozzája 
„hivatom, a haldokló kér, hogy mellette maradjak még gyónása 
„alatt is. Maradok. Nagy áhítattal gyónik és lélekemelően áldozik, 
„míg a halál látható gyorsasággal színezi át egészséges, üde rózsás 
„arcát és torzítja el finom szép vonásait. Lelkem mélyéig megindulva 
„állok mellette, mosolyogva int ép kezével búcsút nekem, hisz 
„ő örökre elmegy . . . A haláltusa rövid, azután szörnyűségesen 
„eltorzulva, kékesfekete arccal fekszik előttem és a bűz oly förtelmes, 
„akár csak egy-két hétig a napon feküdt hulláé. Szegény hősöm; 
„mindig látom, amint fájdalmas mosollyal int nekem búcsút a 
„halál tükörképével hűséges szemeiben . . . Rettenetes volt e halál 
„az elevenen pár óra alatt elrothasztó kimúlás! . . . " 

„Sajnos, ezek a villámgyors phlegmonák mind gyakoribbak. 
„Alig 8—4 óra alatt végeznek a legerőteljesebb emberrel is." 

„Az olaszok Monfalcone-nál óriási ágyúkat építenek be, én 
„csak arra várok, hogy csöveik is be legyenek állítva s akkor 
„30'5 cm mozsaraim be fogják fejezni a m u n k á t . . . Az arcvonalon 
„csak csekély harctevékenység." 

„Veszteségeim a 21., 22., 23. Biene visszaszerzésénél: a 43. 
„ezrednél 106 halott, 353 sebesült, 155 fogságba esett; a 39. 
„ezrednél 95 halott, 272 sebesült, 32 eltűnt, ezek vagy elestek 
„vagy fogságba kerültek. Angyalossy, 17. honvédgyalogezredbeli 
„százados, súlyosan megsebesült." 

„Időközönként váltakozó erejű — reggeli 5 órakor heves, 
„többnyire 21 cm-es öblű — lövegtűz a Monte San Michele északi 
„lejtője ellen. Azóta aknavetőtűz s egy dolinának lövetése. Ma a 
„17. hadosztálynál 392 olasz fegyvert hoztak be." 

„A Sapniáée-től délre a -C- 212 dombon levő 15 cm-es 
„hajóágyút a hadtesttüzérségbe osztom be, de csakis engedélyemmel 
„szabad tüzelnie. Ellenséges repülők jelenlétében, hogy magát el 
„ne árulja, egyáltalában nem lőhet. (Op. 80,18. sz.)" 

Március 21. 
Délelőtt esett az eső. Igen enyhe ellenséges tüzérségi tevé-

kenység Monte San Michele ellen. 
A 106. Landsturm-hadosztály jobbszárny-szakaszát ellenséges 

aknavetők lőtték. 
Délután a kilátás javul. Az ellenség szorgalmasan dolgozik 

állásán, de tüzérségem zavarja. 



A hadosztályok helyzetjelentései kevés adatot tartalmaznak 
az ellenség állásairól, azok megerődítéséről, az ágyúik vagy mozsa-
raik tüzéről, a gyalogság magatartásáról, az árkásznwnkálatokról, 
robbantásokról, járőrtevékenységről stb. Mindezeket összegezve követ-
keztetni lehetne a szándékolt ellenséges vállalkozásokra és helyükre. 
Meghagytam tehát a hadosztályoknak, hogy jövőben 14 naponként 
jelentsenek erről és kiadtam nekik a megérkezett új térképeket és 
az ellenséges állásokat, ütegek csoportosítását feltüntető vázlatokat. 

Utasítottam hadosztályaimat, hogy passzív feladatunk dacára 
kezdjenek alszakaszaikba kisebb vállalatokat és ne tűrjék, hogy 
az ellenség tetszése szerint cselekedjék velünk szemben. Ellen-
súlyozzuk földalatti és földfölötti munkáit, tárnáit ellenaknákkal 
állítsuk meg és ne engedjük állásaink közelébe. Fürkésszünk ki 
mindent, készítsük alaposan elő vállalatainkat és hajtsuk egyszerűen, 
meglepetésszerüleg végre, a közelharc eszközeit, különösen lángvetőin-
ket, aknavetőinket, géppuskáinkat és gyalogsági ágyúinkat kihasználva. 

Mindent alaposan megtervez\e és a legkisebb részletekben 
megbeszélve egyszerű módon egy jelre végrehajtani. (Op. 81/7. sz.) 

III. 21-én Conrad Boroeviccel a Dél-Tirolból megindítandó 
támadásnak tervét csakis személyes tájékoztatására közölte és így 
mi nem szereztünk tudomást róla. 

Könnyebb áttekintés végett és a fokozatosan bekövetkezett 
események megérthetésére akták szerint röviden össze akarom fog-
lalni a hadseregfőparancsnokságnak támadási tervét és az ebből 
kifolyó előkészítő intézkedéseket. 

A központi hatalmak hadműveletei 1915. év végén, illetve 
1916. év kezdetén következőképen zárultak le: 

Az osztrák-magyar 5. hadsereg 1915 december l - ig az 
olaszok támadását a 4. Isonzo-csatában visszaverte. 

A német 11. és az osztrák-magyar 3. hadsereg Makedóniát, 
()- és Uj-Szerbiát 1915 december havában megszállotta, miért is 
az angol-francia expedíciós hadsereg a Dardanelláknál hadműveleteit 
beszüntette és a Gallipoli-félszigetet 1916 január 8-ig kiürítette; 

az osztrák-magyar 7. hadsereg az oroszok támadását a 
Strypa-nál és Toporoutz— llarancze-nál az újesztendei gsatában 
1916 január 19-én véglegesen visszaverte; 

az osztrák-magyar 3. hadsereg Montenegrót 1916 január 25-én, 
XIX. hadtest Észak-Albániát 1916 február 27-én megszállotta. 

Hadseregf'őparancsnokságunk 1916. év tavaszán, a sikeres 
hadműveletek után a felszabadult erőknek mikénti alkalmazását 
fontolóra vette. 

Keleten a támadó hadműveletnek esetit ges folytatása az Orosz-
birodalom mélységének végnélkülisége miatt döntésre nem vihetett, 
az orosz haderőt végleg leküzdeni nem lehetett. A központi hatalmak 
arcvonala az 1915. évi nyári hadművelet bef'ejeztekor a Keleti-tenger 
és a semleges román határ között máris ijesztő szélességet (kb. 1200 km) 



ért el. Riga—Dünaburg—Baranowitschi—Pinsk—Dubno—Buczacz — 
Bojan-vonalban meg kellett azon szándékkal állani, bogy e vonalban 
olyan erős állásokat létesítsenek az osztrák-magyar, német had-
seregek, melyek az orosz haderő minden támadásával dacolnak. 

Délkeleten Románia, Görögország és Albánia semleges és a 
Balkán többi része a központi hatalmak kezében volt. 

A semleges Albániában Vallona-t egy olasz hadtest, a 
semleges Görögországban Saloniki-t egy angol-francia hadsereg 
tartotta megszállva. 

Tervbe volt véve, hogy a központi hatalmak a hadműveletet 
Saloniki ellen folytatni fogják. Azonban a német és az osztrák-magyar 
vezérkarnak főnökei nem tudtak megegyezni. Conrad a hadmüvelet 
folytatása mellett volt, míg Falkenhayn ellenezte azt, azt állítva, hogy 
ez Görögország semlegességét megsértené, ellenségeink sorába szorí-
tanánk azt,1 Saloniki birtoklása viszályt idézhetne elő Bulgária és az 
osztrák-magyar monarchia között, végül a német 11. hadsereget a 
hadmüvelet a Balkánon hosszabb ideig lekötné. A bolgár haderő más 
hadszíntéren való alkalmazásra nem jöhetett tekintetbe, Görögország 
határán pedig (Berat—Ochrida—Monastir—Dorjan) a Saloniki-nál 
partra szállott angol-francia hadsereget sakban tartja. 

Ennek következtében a támadás Saloniki-re folyton halogatást 
szenvedett, míg végre véglegesen elejtették. 

Ezek után Conrad azt kívánta, hogy 1916. év tavaszán a 
központi hatalmak az Isonzo-arcvonalon kelet felől és a tiroli arc-
vonalon észak felől, együttesen támadják meg az olaszokat. 

Az olasz haderő zöme két tűz közé véve, megsemmisíthető 
és akkor Olaszország képtelen lesz a háborút folytatni. 

Falkenhayn ellenkezve azt állította, hogy az olaszok leverésével 
a háború nem fog véget érni, mert ők a tengeren Angliától függvén 
különbékével, az entente-ből, bármi történjék is, semmi esetre sem 
fognak kilépni. A békét csakis a nyugati arcvonalon lehet kierő-
szakolni, itt kell az entente hatalmát megtörni. Tudatta Conraddal, 
hogy a németek a döntő támadást a Maas-arcvonalon rövidesen 
megindítják és felhívta őt, hogy vegyen részt az entente elleni 
döntő hadműveletben. A német hadvezetőség majdnem biztosra vette, 
hogy a békét kierőszakoló áttörés sikerülni fog. 

Conrad hajlandó volt az osztrák-magyar monarchia 400.000 
emberével a francia hadszíntéren a támadásban részt venni, ha 
élőbb elintézik az olaszokat. 

Falkenhayn ezt nem fogadta el. 
Ezek után Conrad a német hadvezetőségtől függetlenül szőtte 

terveit. Régi álmát okvetlenül meg akarta valósítani. Az olasz had-
1 Kölcsönös hadüzenetek következtében a központi hatalmak a követ-

kező szövetséges és társult hatalmakkal állottak ellenséges viszonyban: 
Szerbia, Oroszország, Franciaország, Anglia, Montenegró, Japán, Belgium, 
Olaszország és Portugália. 



erőnek két irányból való megtámadására a monarchiának ereje 
nem lévén, a támadást az Etsch- és a Brenta-folyók közötti térből, 
csakis egy irányból szándékozott végrehajtani. Rendelkezésére állott 
a balkáni hadművelet után a 3. hadsereg, ami kevés volt. 

Ezért a német hadvezetőségtől kilenc osztrák-magyar had-
osztálynak felváltását kérte a keleti arcvonalon. 

Falkenhayn nem bízván a tiroli hadmüvelet sikerében, nem-
csak hogy nem teljesítette Conrad kérelmét, hanem azzal a kéréssel 
állott elő, hogy az osztrák-magyar haderő váltsa fel a keleti arc-
vonalon Pinsk-től északra álló német hadosztályokat, hogy ezek 
résztvehessenek a francia vonalon a döntő támadásban. 

Conrad magára maradt tervével. 
A tiroli támadást azonban okvetlenül végre akarta hajtani; 

ennélfogva a keleti és az Isonzo-arcvonalról kivont hadosztályokból 
és a Balkánon felszabadult 3. hadseregből állította össze Jenő 
főherceg parancsnoksága alatt a támadás végrehajtására hivatott 
hadseregcsoportot, melynek összetételét következőképen tervezték:1 

11. hadsereg : 
VIII. hadtest (57. és 59. hadosztály), 

XX. hadtest (3. és 8. hadosztály), 
III. hadtest (6., 28. és 22. Landwehr-hadosztály), 

XVII. hadtest (18. és 48. hadosztály és 181. gyalogdandár). 
3. hadsereg: 

I. hadtest (10., 34. és 43. Landwehr-hadosztály), 
XXI. hadtest (44. és a Schützeu-hadosztály, 2. és 8. hegyidandár). 
Jenő főherceg hadseregcsoportjának feladata a döntő lökést 

az ellenség lóerejének (3. és 2. olasz hadsereg) hátában végre-
hajtani. A 11. hadsereg az Etsch-folyó és a Sugana-völgy közötti 
térből2 Vielgereut—Laf'raun-fennsíkon át Thiene—Bassano-ra előretör. 

A 3. hadsereg a helyzet kialakulásáig felvonulási körletében3 

készenlétben vár. 
A 10. és 5. hadsereg* támadásba akkor megy át, midőn az 

olaszok visszavonulnak, illetve erőket előle elvonnak. 
A 10. hadsereg a Tagliamento- és Piave-folyók közötti hegy-

ségtől keletre általános iránnyal a felső Tagliamento-ra, az 5. hadsereg 
— melynek április 1-től a XV. hadtest újból álárendeltetik — Krn 
A 2245—Monte Maggiore A 1615—Gemona-vonaltól délre a meg-
erődített Tagliamento folyószakaszára5 követi a visszamenő ellenséget. 

Mindkét hadsereg egy-egy hadosztályt Görz-nél és Tolmein-
1 Lásd az 51. sz. mellékletet. 
2 Rovereto—Folgaria— Lavarone—Levico—Trient. 
8 Bozen—Cavalese—Lavis térben. (Etsch- és Fleirns-völgyben.) 
4 10. és 5. hadsereg, 1916 március 1-vel közvetlenül a hadsereg-

főparancsnokság vezénylete alá kerültek. 
5 Latisana—Codroipo—San Daniele—Osoppo. 



nél elszállításra készen tart. A Piave-tól keletre a 10. hadsereg, a 
felső Tagliamento vidékén az 5. hadsereg végzi a légi felderítést. 

Az ellenséges területen a hadviselés kímélet nélkül történjék, 
mennél több olasz lakosságot zavarunk Olaszország belsejébe, annál 
jobb. Az ellenséges ország segélyforrásait haderőnk ellátására minden 
tekintet nélkül igénybe kell venni. 

így szólott Conrad utasítása. 
A rendelkezés titkos volta miatt az 5. hadseregparancsnokság 

egyelőre csak a légi felderítést rendelte el és gondoskodott arról, 
hogy a hadsereg azon pillanatban, midőn a védelemből támadásba 
kell átmenni, az előnyomulásra teljesen készen legyen. Mindenek-
előtt hadseregtartalékot kellett teremteni. 

Boroevié, a 17. gyalogdandárt a III. védelmi szakaszból ki 
szándékozta vonni és ennek helyébe a 11. Landsturm-ezredet 
helyezni; később a 21. Landsturm-dandárral a görzi hídfőben levő 
60. gyalogdandárt akarja felváltani, hogy egy hadosztálynyi tar-
talékot hozzon össze.1 

Március 22. 
„Verdun-uél bizony nagyon lassan megy! A keleti arcvonalon 

„heves küzdelmek. Nálam tegnap semmi fontosabb sem történt." 
„Én úgyszólván egész nap a kitüntetési javaslatok elintézésén, 

„illetőleg véleményezésén dolgoztam. Ezeknek elintézése után csapa-
taimnál voltam." 

„A táborban mindenféle mulatságos dolgokat állíttatok fel: 
„körhintákat, hintákat, tekepályákat, orosz kuglizót, kávéházat. 
„És hogy ez lehetséges, nagyrészt Triest helytartójának neje, 
„Fries-Skene bárónő jóvoltának köszönöm, ki Doberdo védőinek 
„szebbnél-szebb ilyenfajta ajándékokat küldött." 

„A vízvezeték is már mindenüvé ki van építve, még a tííz-
„ vonalba és kavernáiba is be van vezetve. A szivattyútelepek szintén 
„készen vannak. Az egyik a Doberdo-tó nagy forrásai mellett, a 
„másik Duttoule-nél, a harmadik Haidenschaft-nál épül." 

„Ma az összes fegyvernemek némi tüze; két repülőtámadás 
„lakásom ellen Kostanjevica-n." 

„ Dornberg- en voltam és Wurmmal megbeszéltem együtt-
„működésünket azon esetre, ha az offenzívához csatlakozunk." 

„Azután meglátogattam sebesültjeimet Ranziano-n." 
„Járőreim megállapították, hogy az ellenségnek állásai erősen 
1 „Der grosse Krieg 1914—1918." „Der Österreich-ungarische Krieg." 

Y. Band Schwarte kiadás 11. fejezet és az 5. hadsereg hadműveleti osztá-
lyában készült segédlet. 



„meg vannak szállva. Az ellenséges tüzérség mérsékelten hat egész 
„arcvonalam ellen, kevés aknavetőtevékenység van. A mi tüzér-
ségünk jó eredménnyel tüzelt ellenséges tüzérségre és árkász-
„ munkákra. Egy szökevény jött át a 118. olasz ezredtől. Elénk 
„vasúti közlekedés az ellenségnél. Délután 4 órakor San Giovanni 
„di Manzano-tól délre nagy tűzvész." 

„Felderítésem megállapította, hogy a 17. hadosztály balszárnya 
„előtti állásban már az olaszoknak is vannak gyalogsági ágyúi. 
„A Sagrado-nál épített két olasz hadihíd eltűnt, vagy a megáradt 
„Isonzo árja vitte el, vagy az olaszok felszedték. (Op. 82/9. sz.)" 

Cervignano, Villa Vicentina, Palmanova, San Giorgio-nál élénk 
vasúti forgalom van. 

Délelőtt 10 óra 80 perckor az 5. hadseregparancsnokság Op. 
454/14. számú rendeletét veszem, melyben Wurm táborszernagynak 
(I. szakasz), nekem (II. szakasz) és Winkler atábornagynak (III. szakasz) 
elrendeli, hogy a legközelebbi időben támadólagos szellemben tün-
tessünk az ellenséges állás egyes pontjai ellen és zavarjuk el az olaszok 
megszálló csapatait. A tevékenység célja az, hogy az ellenség ne 
érezze magát az Alsó-Isonzo-szakaszon teljes biztonságban. Tegyünk 
javaslatot, hogy mit tervezünk és igényeljünk a tervezett vállalatok 
tüzérségi előkészítésére szükséglendő lőszert. (Op. 82/15. sz.) 

„Csapataim jól vannak. Meglátogattam a 46. ezredet és sok derék 
„székelyt találok, kik kiegészítésképen oszttattak be olt a 82. ezredtől." 

„Egész nap nagyon csekély ellenséges tevékenység." 

Március 23. 

„Mi támadni fogunk, minden eszközzel törekedni fogunk az 
„ellenséges állásokat elfoglalni, ha lehet, áttörést is fogunk kierő-
szakolni és ha ez sikerül, az ellenséget országában nagy eréllyel 
„fogjuk üldözni. Egyszóval mi a legnagyobb eréllyel fogunk támadni, 
„hogy nagy eredményt érjünk el és mégis az egész csak tüntetés, 
„de olyan, amilyennek lennie kell, hogy az ellenséget lekössük, 
„megakadályozzuk, hogy erőket elvonjon és kényszerítsük őt, hogy 
„teljes tevékenységbe lépjen. Ez nem nagyméretű offenzíva, mert 
„minden ahhoz szükséges kellékünk hiányzik. Mi csak fátyolozzuk 
„azt, ami majd Tirolban történik, onnét elvonjuk a figyelmet. Nem 
„tehetek róla, de az a kellemetlen érzés bánt engem, hogy mi túl korán 
„tüntetünk és az ellenségnek lesz elég ideje észrevenni, hogy ez csak 
„tüntetés. Elszámítjuk magunkat odafent a hóolvadással, mely a nagy 
„hegyekben még igen soká fog magára váratni. Ez pedig nagy baj lesz." 



„Az 5. hadseregtől tegnapi napon vett parancs alapján ma 
„az alábbi intézkedést adom ki, mely szabad fordításban így hangzik:" 

„,Op. Nro. 82/15. 91. Tábori postahivatal 1916. III. 23.'" 
„,Az általános helyzet megköveteli, hogy az Isonzo-n las-

sacskán támadásba menjünk át. Én ezen átmenetet több rántás-
„szerű lökéssel akarom végrehajtani. Ezek elsőbbikének célja lesz: 
„az ellenséget a -C- 197 melletti sarokállás és a -Ó- l l l -né l elő-
„szögellő arcvonalrész között visszavetni. Ezen célból elrendelem:" 

„1. Ezen vállalkozás végrehajtására Gelb altábornagy parancs-
noksága alá a 17. hadosztályt és a 111. Landsturm-dandárt ren-
„delem. Utóbbi minden előkészítések és rendszabályok megtételét 
„illetőleg, már most a 17. hadosztály parancsnoksága alá lép." 

„2. A gyalogsági roham előkészítésére, az akadályok és fede-
zékek lerombolására és az ellenséges helyőrség megtörésére az 
„alábbiakat utalom ki: a) tüzérségből a 17./1. és 2. nehéz tarack-
„íiteget, a vártüzérség 10. számú pozíciós ütegét és 3./4. üteget, a 
„fél 30*5 cm-es Strejc-mozsárüteget a 20. honvédhadosztálytól s ezen-
fe lü l a 20. honvéd- és 106. Landsturm-hadosztálytól egy-egy 
„tábori tarack üteget, melyek ezen vállalkozásra a 17. tábori tüzér-
dandár kötelékébe lépnek. A hadtesttüzérségnek még fennmaradó 
„része, mely még a fél 24 cm 6./R. 6. számú mozsárüteggel erősít-
t e t ik meg a 20. honvédhadosztály részéről, Mostböck ezredes 
„parancsnoksága alatt marad azon feladattal, hogy lefogja az ellen-
séges ütegeket s a gyalogsági rohamnál a zárótűzben ré^ztvegyen. 
„A Mostböck ezredes csoportja egyenesen a 17. hadosztály parancs-
„noksága alá lép. b) A különleges harceszközökből a következőket 
„utalom ki a legelső ellenséges küzdelmi állás elleni összpontosított 
„hatás céljából: a 9 cm aknavetőkből, két megszervezett hat-hat 
„aknavetőből álló szakaszt, a 20. honvédhadosztály két állásban 
„nem levő ezredétől; épen igya 106. Landsturm-hadosztálytól két 
„ilyen szakasz 8 cm-es pneumatikus aknavetőt. A Sanct Peter-i 
„műszaki tanfolyamból három teljes, négy aknavetős szakaszt (ezek 
„24-én délután érkeznek Kostanjevica-ra). A 20. honvédhadosztálynak 
„három, a 106. Landsturm-hadosztálynak két 22 cm-es aknavetőjét 
„s a kostanjevicai árkászoszlopnak egy 28 cm-es aknavetőjét. 
„Lángszórók : négy hordható lángszóró a műszaki tanfolyamtól . . 

1 Az általam felállított műszaki tanfolyam, mely minden harceszközzel, 
nagy gyakorlóterével Sanct Peter-en van, melyet a hadseregfőparancsnokság 
mintának jelölt meg az összes hadseregek részére. 



„Az összes felsorolt különleges harceszközöket a 17. hadosztálynak fel-
szólítására — teljes legénységgel és felszereléssel kell átadni . . . c) Mű-
Szaki egységekben: A 20. honvédhadosztálytól egy árkászszázadot. 
„A 10G. Landsturm-hadosztálytól a 17./L. 14. számú pallérszázadot." 

„3. A várható löszeradagolás a 17. hadosztálynak egy 3 órai 
„alapos tüzérségi előkészítést fog lehetségessé tenni. A 20. honvéd-
éhadosztály és a 106. Landsturm-hadosztály nagyobb mértékű lőszer-
„szállítás folytán azon helyzetben lesznek, hogy az ellenségnek 
„többi meg nem támadott arcvonalrészét lefogják!" 

„4. A 106. Landsturm-hadosztály az Op. Nro. 82/11. parancs 
„értelmében minden tekintetben meggyorsítja menetalakzatainak 
„besorolását." 

„5. Gelb altábornagyot utasítom, hogy minden szükséges 
„szemrevételezést azonnal megkezdjen, sziutúgy az ütegek állás-
„ változtatására és beépítésére szükséges előmunkálatokat és mindazon 
„műszaki segédeszközök összegyűjtését eszközölje, melyek a végre-
h a j t o t t roham után — mely kell, hogy bennünket az ellenség 
„első vonalán túl vigyen — az elfoglalt terep megtartását bizto-
s í t sa . Az ezek szerint következő követelmények, a vállalkozás 
„végrehajtásának tervezete és az előbb felsoroltakon kívül a szom-
s z é d alszakaszok részéből történendő kíváut támogatás mértéke 
„nekem mielőb beterjesztendő." 

„6. Ezen parancs a három hadosztály parancsnokságához és a 
„hadtesttüzérséghez megy . . . József főherceg, lovassági tábornok s. k.'" 

Ezen intézkedésemet előterjesztettem az 5. hadseregparancsnok-
ságnak, mely teljesen egyetért tervemmel, csupán azt jegyezte meg vála-
szában, hogy szándékomat alparancsnokaim előtt még tartsam titokban. 

Ily irányban pótintézkedést adtam ki, melyben az előkészületek 
haladéktalan foganatosításának végrehajtását fenntartottam ugyan, 
de annak célját tüzetesebben nem jelöltem meg. (Op. 82/15. sz.) 

A délnyugati arc vonalparancsnokság kérdést intézett, hogy a 
Sagrado-nál tegnap eltűnt két pontonhidat a víz vitte-e el, vagy 
az ellenség szedte-e fel ? Ajánlotta, hogy az ellenséggel szoros 
érintkezést tartsunk fenn, szakadatlanul derítsünk fel járőrökkel, 
foglyok ejtésére hajtsunk végre kis vállalatokat. 

Azonnal jelentettem, hogy a kérdéses hidakat valószínűleg 
az olaszok szedték fel, mert ezt máskor is már megtették. Ami az 
ellenség helyzetének nyilvántartását illeti, jelentésemben hang-
súlyoztam, hogy az ellenséget állandóan szemmeltartjuk, de az 
ajánlott mód itt nem igen alkalmazható, mert az ellenség védelmi 
állása tőlünk 20—50 lépésnyire lévén, állandó járőrmenetekről szó 



sem lehet és vállalkozásokban is mértéket kell tartanom, mivel a 
harcos állományban keletkező napontai fogyatékot még a rendes 
pótlásokkal is csak nagy nehezen tudom kiegyenlíteni, illetőleg az 
ütközetlétszámot fenntartani. 

Különben hadtestem arcvonalán mindig történik valami és-
ily alkalmakat használunk fel fogolyszerzésre. (Op. 83/16. sz) 

A XVI. hadtest értesít, hogy az 58. hadosztály holnap reggel 
Podgora-alszakaszban egy lökést intéz az ellenségre, ehhez tüzér-
ségem támogatását kéri, úgymint múltkor. Meglesz! A hadtest-
tüzérséget utasítottam, hogy az 58. hadosztályparancsnoksággal 
lépjen azonnal érintkezésbe. (Op. 83/19. sz.) 

„A záporeső pacsangol és ablakomon kopog, a scirocco orkán 
„félelmetesen üvölt s minden nyikorogva inog." 

„Ma csekély harctevékenység volt, mindennek dacára fedezé-
ke ink erősen szenvedtek, részben a folyton özönlő esőtől." 

„A jelentések kivonata: Váltakozó, időnként heves ellenséges 
„lövegtüz a 20. honvédhadosztály állásai ellen. A tüzérségem 
„több ellenséges üteget elhallgattatott. Az ellenségnél élénk vasúti 
„forgalom. Sagrado-nál ellenséges pontonokra tüzeltünk s elker-
get tük azokat. Az arcvonal többi részén és mögötte csak mérsékelt 
„lövegtüz. (Op. 83/1. sz.)" 

„Ma a 39-eseimet látogattam meg, kik lelkes hangulatban 
„vannak. Daróczi zászlós, aki a minap pár emberével meghozta a 
„döntést az elveszett állás visszaszerzésénél, a következőt beszéli 
„el támadásáról, melyért táviratilag kapta meg az arany vitézségi 
„érmet. 0 25 emberével a futóárokba ment, a sötétségben az 
„olaszok mögé került és az előnyomuló ellenséges tartalékkal 
„összeütközött. Embereinek egy része rohamot intézett ezen ellen-
séges tartalék ellen, a másik része az állásunkban levő ellenség 
„hátába támadott. Emberei közül ez alkalommal Gyöngy György 
„rendkívüli hősiességével ritka szép fegyvertényt hajtott végre, midőn 
„néhány emberével, önszántából az ellenséges tartalékot meg-
rohamozta és széjjelszórta. Az ő vezetése alatt Juhász Sándor és 
„Szuromi János mindenekfölötti érdemeket szereztek. Elsősorban 
„Gyöngy Györgyöt, másodsorban -Juhászt és Szuromit beadtam az 
„arany vitézségi éremre. Ott őrült kézitusa támadt. Daróczit egy 
„olasz fojtogatta, ezt két derék 39-es bakám leszúrta, az olasz 
„csoport egy részét kézitusában felkoncolták és 180 embert elfogtak. 
„A kis Juhász Sándor kézigránátokat dobálva egyedül 25 olaszt 
„fogott el." 



„Épen ma kaptam meg a délnyugati arcvonalparancsnokságtői 
„az elutasító választ. Sem Gyöngy, sem Juhász, sem Szuromi nem 
„kapják meg az arany érmet. Nagyon elkeserít ez, mert módfölött 
„igazságtalan. így most az I. osztályú ezüst vitézségi érmet adomá-
„nyozom nekik." 

„A hadseregintézkedés szerint Winkler altábornagy és a 
„XVI. hadtest is terveznek támadást. Előbbi La Rocca-t, utóbbi 
„Sanct Florian vidékén az ellenséges állást akarja elfoglalni." 

Március 24. 

„A tenger hófehér a habtól és délkeleti orkán tombol." 
„Éjjel a rendes tüzérségi és akna vetőtevékenység s csatározás." 
„Segeti táborba megyek, hogy szabad időmet derék harcosaimnál 

„töltsem. Midőn egynéhány panaszt és kérést meghallgattam, elibém 
„áll Szuromi, kinek megmondom, hogy a nagy ezüst vitézségi érmet 
„adom neki és ,Freiter'-ré nevezem ki, szintúgy a kis tömzsi 
„Juhász Sándornak." 

„Az eső fedezékeinket főképen a Monte San Michele-n erősen 
„megrongálta." 

„Helyzet délben: Csekély ellenséges tüzérségi tevékenység az 
„Isonzo-szakasz és a Monte San Michele ellen. Különben nyugalom. 
„Honvédeim igen szép járőrtevékenységet mutatnak fel, ezek több 
„helyen az ellenséges állásokba betörtek. Állásaink kiépítése a 
„fennsíkon halad, de az Isonzo-szakaszon sehogy sem, mert az 
„összes erők nem elegendők arra, hogy a vizet eltávolítsák és az 
„összelőtt és elmosott fedezékeket félig-meddig rendbehozzák. Délután 
„valamivel élénkebb tüzérségi tevékenység a Monte San Michele— 
„San Martino és O 111 körüli állásokra." 

„A 20. honvédhadosztálynál az állások a-Ó-124 környékén 
„délután 1 óra óta gyorstüzelő ágyúk tüze alatt állanak. A fede-
zékek helyenként megrongálva, A Monte San Michele-n és annak 
„északi lejtőjén állásaink és a mögöttes terep hatástalan lövegtűz 
„alatt. Az a benyomásunk, hogy új, itt még járatlan tüzérség 
„tüzel ?—?—? Az olaszok javítják állásaikat és drótakadályaikat, 
„emelik homokzsák mellvédjeiket. Különben csak a megszokott 
„lövegtüz. A mieink az ellenséges állásokban nagy károkat okoznak. 
„Ellenséges nehéz ütegek Boatina—Valisella—Villanova—Sagrado 
„tájáról tüzeltek; közép és könnyű ütegek Polazzo—Redipuglia— 



„San Pietro—Alia Colombara—San Lorenzo-rdl. Ezeket részben 
„elhallgattatta a mi tüzérségünk. A kocsi- és vasúti közlekedés az 
„ellenséges arcvonal mögött helyenként élénk. Különböző jelek 
„arra mutatnak, hogy a 35. ellenséges hadosztály az én arc-
vonalammal1 került szembe. (Brigata Milano és Roma.)2 (Op. 84/5. 
„és 11. sz.)" 

Mivel tüzérségemből sokat Tirolba vittek, néhány ütegemet át 
kellett csoportosítani. 

A Karintia-ból Sanct Paniel-re érkezett 17. tábori ágyúsezred 
II. osztályát, bár hadrendileg a 17. hadosztályhoz tartozik, egyelőre 
a 106. Landsturm-hadosztályhoz osztom be. (Op. 83/7. sz.) 

Felsőbb parancsra a XVI. hadtestnek két tábori ágyúsüteget 
kell átadnom. E két üteget a 20. honvédhadosztálytól vettem el, 
helyébe a 20. honvédhadosztály a 17. hadosztálytól a 8. tábori ágyús-
ezred két ütegét kapta. A 17. hadosztályhoz viszont a 106. Landsturm-
hadosztálytól a 17. tábori ágyúsezred egy ütegét osztottam be. 

A 106. Landsturm-hadosztálvhoz a 14. tábori ágyúsezred 6. 
ütege bevonult. (Op. 83/18. sz.) 

Az 5./B. számú 9 cm-es pozíciós ütegszakaszt a 17. hadosztály-
hoz osztottam be azon utasítással, hogy egy 9 cm-es ágyúsüteghez 
csatolja, mert önálló alkalmazásra e két ágyúból álló szakasz nem 
alkalmas. (Op. 84/15. sz.) 

A 20. honvédhadosztály ezredei részére a gyalogsági ágyúk 
ma Ovöja Draga vasúti állomásra érkeztek. (Op. 84/2. sz.) 

Március 25. 

„Éjjel állandó nagyon mérsékelt lövegtűz a Wippach völgyé-
nben és az Isonzo s San Martino közötti szakaszon." 

„Iszonyatos scirocco vihar van, egész összefüggő víztömegek -
„ben hull az eső s a tenger moraját az ágyúdörgéssel együtt hallom.'' 

„Miután az általam kezdeményezett kísérlet, hogy kis kézi-
„ gránátdobó-osztagok alakíttassanak, melyek a lövészárokban és 
„annak mentén az ellenséget sűrű kézigránátdobással felgöngyölítik^ 
„rendkívül beváltak és kitűnő szolgálatokat tettek, elrendelem, hogy 
„zászlóaljanként egy gránátvető-szakasz állíttassék fel. Ez temérdek 
„veszteségtől fog bennünket megkímélni, mert a nagy ellentámadás 
„arcba — a betöréskor befészkelődött ellenség kidobásánál — elesik, 
„legalább is annyira, hogy a kétoldali felgöngyölítés előbb meg-

1 A 20. honvéd- és a 17. hadosztály előtt. 
2 Az olasz 35. hadosztály karácsonykor az olasz VI. hadtest kötelékében 

Görz előtt volt megállapítva. 



„kezdődve az ellenséget gyorsan megbénítja. En ezen nagy vívmányt 
„örömtelin bejelentem a hadseregparancsnokságnak." 

Megjegyzem, miszerint a hadseregfőparancsnokság az én 
„Gránátérosaimat" azonnal beszüntette és e végett kellemetlenségeim 
is voltak. Azt felelte, hogy már úgyis elég alakzatunk van, ne 
terheljük újabb kiképzésekkel és alakulatokkal a csapatot. Jóval 
később a németek ugyanezt „Sturmtruppen" név alatt behozták. 
Természetesen akkor mint nagyszerű vívmányt mi is átvettük, 
de egy évvel később, mint azt én kezdeményeztem volt . . . Mennyi 
temérdek veszteséget kerülhettünk volna el ezen év alatt, ezen 
nagyon is bevált rohamcsapatokkal, — az én „Gránátérosaimmal" — 
ha akkor elfogadják előterjesztésemet. En azonban továbbra is 
minden századnál egy erős kézigránátdobó-járőrt képeztettem kir 
melyek, mint látni fogjuk, a további harcokban kiválóan beváltak. 
Csak ezentúl óvakodtam erről jelentést tenni . . . 

„Mindinkább azt hiszem, hogy a minap az olasz tiszt igazat 
„mondott, midőn azt állította, hogy Aosta hercege hadseregét 
„Brusattié váltja fel. Egészen bizonyos az, hogy az ellenségnek új 
„tüzérsége van, mely rosszul lő. Az eddigi pedig, sajnos, kitűnően 
„lőtt." 

Ennek oka későbben kiderült. Az olaszok újkori nehéz és 
legnehezebb tüzérségük tekintélyes részét a tiroli arcvonalra vitték, 
helyébe pedig régi rendszerű elavult ágyúkat hoztak ide. 

„A gyalogság sokkal idegesebbnek látszik, mint eddig." 
„A -Ó- 197-nél hatástalan ellenséges akna ve tő tűz, különben 

„csatározás, mely néha élénk volt. Igen élénk fényszórótevékenység 
„Valisella—San Lorenzo—Monte Fortin és Ronchi táján." 

„ A. mérsékelt ellenséges tüzérségi tevékenység egész nap tart. 
„Az ellenség akadályai és állásai megerősítésén dolgozik. A két 
„oldali tüzérség is csatározik." 

„Én a hadtesttüzérségnek több ütegét zuhogó záporesőben 
„meglátogattam. Visszajövet a 39. ezrednek újonnan felállított 
„ ,Gránátéros' osztagánál tartózkodom hosszabb ideig. A 14 hőssel, 
„kik az első támadást csinálták, mint gránátvető-osztag, le is fény-
képeznek engem. Mind a 14-nek az I. osztályú vitézségi érmet 
„adom. Ezután bemutatják nekem támadásukat és velük az ezred-
parancsnokkal, Hiltl ezredessel a legkisebb részletekig mindent 
„megbeszélünk, megállapítunk. Mondhatom büszke vagyok ezen 
„támadási módra, mert igen sok becses emberi vért tudunk majd 
„általa megkímélni." 



„Kostanjevica-ra visszatérve az esti jelentéseket találom ott." 
„Mérsékelt, helyenként hevesebb ellenséges lövegtűz a Monte 

„San Michele északi lejtője, a -Ö- 111-től északra eső állásaink 
„és a mögöttes terep ellen." 

„A 20. honvéd hadosztálynak északi szárnya délután 1 óra 
„30 perctől 3 óráig hatástalan lövegtűz alatt állott. A -Q- 124 
„vidékén levő állások ellen oldalozó gyorstüzelő ágyúk tüzeltek. 
„Elrendeltem, hogy ezeket összpontosított lövegtüzzel el kell pusztí-
t an i . Ezek Mainizza felől délután 3 óráig meglehetős hatással 
„tüzeltek. Ettől délre az ellenség nagyon kellemetlen aknavető-
füze t tartott fenn." 

„A 17. hadosztály balszárnya délután heves ellenséges 
„löveg- és aknavetőtűz alatt volt, mely tüzünk után elhallgatott. 
„Az északi szárnyról jelentik, hogy az ellenség úgy látszik a hely-
színi viszonyokat nem ismeri. A telefon a Brigata Milano-1 és 
„Campagna-ról2 beszél." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál aknavető- és lövegtűz 
„Egy ellenséges árokfőt a csatlakozó árokkal együtt a 35. Biene-nkkel 
„szemben tüzérségünk elpusztított. Azt jelentik, hogy minden eddigi 
„szokása ellenére az ellenség feltűnő módon nem viszonozta ezen 
füzünket. Bár az ellenséges tüzérségi tevékenység ma csekély 
„volt nagyjában, a megfigyelőknek mégis az a benyomása, hogy 
„számra nincs jelentős csökkenés az ellenséges tüzérségben. Az ellen-
séges arcvonal mögött kocsi- és csapatközlekedés. Sagrado-nál 
„pontonokból méréseket csinál az ellenség." 

„Egész nap csak úgy ömlik az eső. A hadseregparancsnokság 
„az én támadásomat, melyet március 22-én elrendelt, lefújta, 
„(Op. 85/4. sz.) Mi lehet ennek oka? . . . Tán rosszul megy dolgunk 
„ Oroszországban ? . . . 

Március 2f>. 

„Ma csak csekély lövegtüzet hallani. Foglyok azt vallják, 
„hogy náluk a hadseregben igen aggasztó jelenségek mutatkoznak. 
„Es ez volna az oka annak, hogy csapataikat arcvonalam előtt 
„felváltják. En ezt csak örömmel üdvözölhetem, legalább arra van 
„kilátásunk, hogy így helyzetünk megkönnyebbül. Kissé korainak 

1 A 35. olasz hadosztályhoz tartozik. 
2 A 27. olasz hadosztályhoz tartozik. 



„tartom azonban ezen jelenségeket, mert Olaszország aránylag csak 
„rövid ideje, bogy a háborúba lépett s így alig tudnám elhinni, 
„hogy most már bomlana az ő hadseregében a szellem és forra-
da lmi hangulat váltaná fel a fegyelmet. Nem tudom ezt elhinni." 

„Ma meleg eső több zivatarral." 
„Mindig több békehírek szállinganak azon esetre, ha az 

„oroszoknak nagy támadása összeomlik! Ha Verdun elesik! Azt 
„lehetne valóban hinni, hogy itt a pillanat — főképen ha még 
„sikerülne nekünk Olaszországnak egy részét zálogként megszállani, 
„amit biztosra veszek —, hogy mi békeajánlatot tegyünk. Akkor 
„gonosztett volna és bün még több ártatlan embervért feláldozni. 
„Mi amúgyis alig leszünk valaha azon helyzetben, hogy békét diktál-
j u n k . . . " 

„Az olaszok egész rémmeséket beszélnek veszteségeikről a 
„háromnapos 5. Isonzo-csatában." 

„Események: Éjjel helyenként ellenségeslövegtüz és aknavető-
„ tevékenység, puska- és kézigránátküzdelmek, különben a minden-
„napi csatározás, kivévén 17. hadosztály arcvonalát, hol az ellenség 
„már második éjjele igen élénk puskatüzet tart fenn. Az ellenség 
„7—8 fényszóróval világítja meg állásaimat. A Monte Fortin-on 
„levő, néhány ágyúlövéssel kiolttatott." 

„Mise van a Szent Márton-kápolnában Segeti-n, melyen sok 
„száz vitézemmel veszek részt. Azután fegyelmezetten, de mosolygó 
„tekintettel vonulnak el díszszemlén előttem. Ezután a református 
„lelkész — Vas a neve — Istentiszteletet tart a 39-eseknél, lán-
golóan hazafias beszédet mondva." 

„Déli 12 óráig az ellenséges tüzérség mérsékelten lőtte a 
„Monte San Michele-t s annak északi lejtőjét és a 17. hadosztály 
„közéjlét. Hatásos saját aknavetőtúz. Meglehetősen sok ellenséges 
„üteg lőtt, egynéhányat elhallgattattunk. Az ellenségnél élénk 
„közlekedés az arcvonal mögött. A Devetaki-nál álló toronytarack 
„jó hatással tüzel a táborra Biasiol-nál. A hidakon, Sagrado-nál 
„nagyon élénk forgalom. 10 óra 45 perckor egy zászlóalj kelet felé 
„menetelt." 

„Epen ki akartam lovagolni csapataimhoz, midőn Krauss 
„Rudolf altábornagy, a 34. hadosztály parancsnoka bejelentette 
„magát. A 34. hadosztály szervezetileg az én hadtestemhez tartozik, 
„de amióta hadtestparancsnok vagyok, mindig ki volt különítve s 
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„más hadtestekhez volt beosztva. Most reméltem, hogy megkapom, 
„de miután a Wippach völgyében áll, megint két nap múlva el fog 
„szállíttatni. Ügy sejtem, hogy odafent az egész offenzív tervet, 
„felborították? Vagy pedig nem úgy megy, ahogy szeretnék? 
„Annak dacára, hogy nagyon szerettem volna ezt a kiválóan bevált 
„hadosztályt csapataim között bírni, egész őszintén meg kell hogy 
„valljam, hogy azon hírnek, hogy elszállítják, csak örülni tudok, 
„így nem kerül a Doberdo poklába és legalább ezek a magyar 
„ezredek talán kissé megkíméltetnek . . . Krauss Rudolf altábornagy 
„a 101. békéscsabai ezredről azt jelenti: ,101. mindig támaszom 
„volt! Ha harcba avatkozott, mindig kirántotta a többieket a 
„veszélyből! . . . Ez az ezred az én büszkeségem !' Azt mondou neki, 
„hogy én holnap meg fogom az ezredet látogatni és abban egye-
bünk meg, hogy ő az ezredet a Fajti hrib A 432-től keletre 
„levezető út legalsó patkójánál az út két oldalán úgy állítja fel, 
„hogy én minden emberét láthassam." 

„Egész délután mérsékelt ellenséges lövegtüz. Tüzérségem a 
„<J> 197 körüli ellenséges csoportosulásokat széjjelszórta. Meglehetősen 
„heves aknavetőtüz, sok legnehezebb fajtájú légiakna. Tüzérségem 
„egy ellenséges ütegben nagy robbanásokat okozott. Este élénk 
„lövegtüzet és heves gyalogsági lövöldözést hallok." 

„Csillagos az ég s én sűrű srapnelltüzet látok állásaim fölött. 
„Ugy tetszik nekem, hogy egy olasz támadás van folyamatban." 

„Tán egy újabb csata kezdődik? . . . " 
Az 5. hadseregparancsnokság a III. védelmi szakaszban a 

17. gyalogdandárt a 9. hadosztályparancsnoksággal együtt az arc-
vonalból kivonta, helyébe a l l . Landsturm-ezred jött. (Op. 86/2. sz.) 

Az I. védelmi szakaszban az 58. hadosztálynál a 37. Landwehr-
ezred két zászlóalja előzetes tüzérségi előkészítés után Podgora 
A 240-ről a <j> 121 -et tervszerűen megtámadta és a Kroja-gerincet 
(-Ó-121 C> 163) elfoglalta. Ez alkalommal az olasz Treviso-dandár1 

24 tisztjét és 632 emberét elfogta és két géppuskát zsákmányolt. 
Sajnos, a 37. Landvvehr-ezredet a Kroja-gerincen az olasz 

tüzérség minden oldal nil összpontosított tűz alá vette, mely erre 
március 27-én a gerincet önként kiürítette. 

Március 27. 

„Felhőtlen ég, meleg napsugaras verőfény. Az első fecskéket 
„ma láttam. Csendesen vonják köreiket s bennem olyan gondolatokat 

1 A 34. olasz hadosztályhoz tartozik. 



„ébresztenek, melyek hatalmas hullámzásba hozzák lelkemet. 
„E csendes kis vándorokkal én is el szeretnék innét húzni messze-
-messze, haza magyar hazámba, családomhoz. Hegyen-völgyön, 
„erdőn-mezőn át az én nagyon-nagyon szeretett Alföldemre, a 
„fehéren és rózsaszínűén virító tarka pillangóktól körüllibegett, 
„méhektől körülzümmögött illatos gyümölcsőseit látni, a rónát álmo-
„dozóan reszkető délibábjaival, röpke tükörképeivel üdvözölni. 
„A rónát, hol a tekintet révedezve keresi a végtelent s az enyhe 
„tavaszi szellő balzsamos virágillattal teli ve szerelemitassá teszi a 
„lelket, míg a nyárfa levelét billegetve, játszadozik . . . El innét a 
„véráztatta fennsíkról, hol minden halált és dögszagot lehel s a 
„tavaszi lenge szellő is csak a halál sóhaját viszi. Nincs illat, vagy 
„madárdal, csak a kétségbeesett emberiség haláltusájának rémes 
„zsivaja és a halál förtelmes lelketfojtó bűze nehezedik őrületként 
„mindenre. Győzelmi riadal halálhörgéssel hangversenyezve és 
„szeretett vitézeimnek halálos jajsikolya kiáltja túl az ágyúk rémes 
„dörgését. El innét, veletek együtt, hogy szeretett Alföldünk mo-
solygó tavaszi virágai között, virágillatos enyhe szellő csókjaival 
„a délibábos, pacsirtadalos szép hazánkban halhassunk meg békében. 
„Vagy ki oda, hol tombol a küzdelem s a halál irgalmatlanul 
„kaszál, hogy úgy, mint Ti és Veletek dicső hőseim szeretett 
„hazánkért, Hungáriáért halhassak meg, hogy Habsburg vér legyen 
„az engesztelő áldozat azon sok sebért, melyet Habsburg ejtett 
„rajtad és talán Isten kegyelméből az gyógyíthassa meg azokat . . . 
„Oh repüljetek tovább ti kedves kis vándorok, barátaim mondjátok 
„meg otthon, hogy sóvárgástól és honvágytól tellett szívvel, lángoló 
„szeretettel magyar hazám s magyar testvéreim iránt, mégis csak 
„itt maradok, hogy érette szenvedve védjem azt tudásommal, minden 
„erőmmel és szívem vérével; hogy itt maradok, hogy velük — az 
„én magyar testvéreimmel — örömet és bánatot, veszélyt és halált 
„hűségesen megosszak . . . Repüljetek haza és vigyétek magatokkal 
„sóvárgó honvágyamat oda, hol rózsás, jázminos kis kertekben 
„aggódva és áldozatkészségükben oly nagylelkűen anyáink és 
„asszonyaink egy szeretetteljes szóra várnak a messzi harctérről, 
„vigyétek szeretetteljes, hűséges üdvözletünket hozzájuk." 

„Tegnap este nagyon soká állottam megfigyelőállásomon és 
„azután ablakomban és a tüzérségi küzdelemnek megrázó tűzijátékát 
„néztem. Az ellenséges fényszórók ezüstös sugárkévéit láttam eget 
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„és földet nyugtalanul végigtapogatva nagy csápjaikkal a veszély 
„után keresgélni. Az ég pedig a csillagok millióival áhítat telin 
„ragyogott." 

„Azt hittem, hogy súlyos küzdelem van és a hadosztályokat 
„telefonon megkérdeztem; a felelet meglepett és megnyugtatott: 
„.Csak heves, hatástalan olasz tűz van!' Mi lelhette ezeket? . . ." 

„Ma korán reggel lóháton a Fajti hrib-től keletre az úton a 
„szerpentinákon Martmuci felé mentem le. Ott állott a derék 

* 

„101. ezred az út jobboldalán két sorban felállítva s én a hosszú 
„arcvonalon végigmegyek, azután a tiszteket és altiszteket össze-
„hivatom és igen meleg beszéddel üdvözlöm őket. Ezután megint 
„a csapathoz megyek, hol sok tiszttel és legénnyel beszélek. Végül 
„lelkesen ünnepelnek. Megértettek az én dicső magyarjaim és érzik, 
„hogy milyen érzelmekkel közeledem én hozzájuk." 

„Midőn az utolsó útkanyarulatnál íellovagolok, a már eddig 
„is meglehetősen élénk lövegtüz gyorsan kezd fokozódni. Felsietek 
„ a tiizérmegfigyelöhöz a -Ó- 464-re, ott a parancsnokságommal össze-
köttetésbe lépek. Délután 3 órakor pokoli dáridó támad. Az elkép-
zelhető leghevesebb pergőtűz, a nehéz, legnehezebb gránátok 
„orkánverte zápora, dühös, mondhatnám őrjöngő gyalogsági és 
„géppuskatűz. A Monte San Michele és San Martino egy lángoló 
„vulkán, melyet sűrű füsttömegek környeznek. Az arcvonal többi 
„részén is heves lövegtűz. Én és a megkérdezett parancsnokok 
„azon általános benyomást nyertük, hogy az ellenséget, kit az én 
„arcvonalamon is az elmúlt éjjeleken nagyon megzavartunk, mind-
ezzel nagyon idegessé tettük és felriasztottuk." 

„A mai helyzetkép a jelentések szerint a következő:" 
„Hajnali 2 óráig élénkebb ellenséges tevékenység az arcvonal 

„és mögöttes terep ellen, élénk gyalogsági tűz, azután csak egyes 
„ágyúlövések. Többhelyütt mindkétoldali aknavetőtevékenység." 

„A 20. honvédhadosztálynál időnként élénkebb gyalogsági tűz 
„az egész szakaszon, főkép a Monte San Michele északi lejtőjén. 
„Ezen szakasz előtt este 9 és 10 óra között ellenséges mozgás, ez 
„néhány ágyúlövésünk után megszűnt. Reggel 5 óra óta két ellen-
séges repülő kering állásaink fölött." 

„A 17. hadosztálynál a-Ó- 197-nél egész éjjel állandó aknavető-
karcok. Aknavetőim igen jó eredménnyel dolgoznak. A -Ö- 197-től 
„délkeletre egy- ellenséges ároktő felrobbanttatott, egy második 



„aknavetők által elpusztíttatott. A tüzérség a hátsó terepre tüzel." 
„A 106. Landsturm-hadosztály lövegtüze a dolgozó ellenséget 

„széjjelszórta." 
„Az ellenség állásai erősen vannak megszállva és gyalogsága 

„nagyon hevesen tüzel." 
„Délben jelentik. A 20. honvédhadosztálynál csak az Isonzo-n 

„van viszonylagos nyugalom: az arcvonal többi része, minden 
„fegyvernemnek leghevesebb tüze alatt áll. A Moute San Michele-t 
„sok nehéz löveg lövi. Állásaink erősen megrongálódtak. Az ellen-
séges tartalékállást Peteano-nál, hová egy ezred ment szállásra, 
„nagy eredménnyel lőtte tüzérségem." 

„A 17. hadosztály nehéz ellenséges lövegtűz alatt áll. Egy 
„készre csoportosított ellenséges támadást tüzérségünk az ellenség 
„óriási veszteségei mellett csírájában elfojtott. Az ellenség fedve 
„nagyobb erőket tol el San Martino tájára, de nagy veszteségeket 
„szenved tüzérségünk által. A 43. ezred egy járőre egy ellenséges 
„árokfőt elpusztított és 15 olasz puskát hozott be, azt jelenti ez, 
„hogy ott, de különösen arvonalunk előtt, nagyon sok olasz hulla 
„fekszik." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál váltakozó tiiz. Fedezékek 
„erősen megrongálva." 

„A tüzérség készülő támadások és ütegek ellen küzdött." 
„Az erős ellenséges lövegtűz a 20. honvéd- és 17. közös 

„hadosztályok ellen egész délután tartott és a Monte San Michele-n 
„a legnagyobb hevességig fokozódott. A kőbányánál San Martino-tól 
„északnyugatra az ellenség kétszer erőteljesen támadott, mind a 
„kétszer visszautasíttatott." 

„A 20. honvédhadosztálynái, míg az Isonzo-szakasz csak 
„rövidebb ideig, többnyire hatástalan gyalogsági, géppuska- és 
„lövegtűz alatt állott, addig az ellenséges tüzérség tüzének heves-
ségét mindjobban fokozva, főkép a Monte San Michele és annak 
„északi lejtője és délnyugati kúpja ellen hatott, ami majdnem 
„állandóan füstbe volt burkolva. Az északi lejtőn az ellenség meg-
„előző legerősebb tüzérségi előkészítés után csak egy gyalogsági 
„tűzcsapást hajtott végre; úgy látszik, hogy a mi tüzérségünk tüze 
„egy gyalogsági támadást folytott csírájárában el. Délután 5 órakor 
„az ellenséges gyalogság San Martino-nál támadásba ment át. de 
„a vitéz honvédek könnyedén visszaverték. A mi tüzérségünk nagy 



„pusztítást vitt véghez az ellenségnél. Fedezékeink nagyon meg-
rongálódtak. Az ellenség határozottan ideges, a mögöttes terepet 
„órák hosszat óriási lőszermennyiséget elhasználva lövi, többnyire 
„olyan tájra tüzelve, ahol egyáltalában nincsen semmi. En ennek 
„csak örülhetek." 

„A 17. hadosztály egész arcvonala élénk lövegtüz alatt állott. 
„Este 7 órakor ellenséges gyalogság San Martino-nál támadott, de 
„koncentrikus löveg- és gyalogsági tüzünkben összeomlott a támadás. 
„Az olaszok a mi és az ő állásaik között fekve maradtak, hol kézi-
gránátokkal s gyalogsági tűzzel dolgozzák meg őket vitézeim s 
„így igen nagy veszteségeket szenvednek." 

„A 106. Landsturm-hadosztály jobbszárnya és közepe ellen-
séges lövegtűz alatt. Élénk aknavető tevékenység a balcsoportnál is." 

„Winkler altábornagy csoportjánál súlyos küzdelem." 
„Későn este óriási pergőtűz, minden reng és zeng. A srap-

„nellek s gránátok úgy villognak, mint a gyorsvonat mozdonyának 
„sziporkái az ablaknál ülő utazó szemei előtt. Mint szakadatlan 
„távoli villámlás, úgy pislognak a távolban a tüzetokádó ágyúk és 
„a fennsíknak szegélye félkörben mintha izzó szökőkutaktól volna 
„környezve, táncoló-lobogó fényektől körülkavarogva ragyogón 
„meg van világítva. A fényszórók eget s földet ide-oda tapo-
ga t j ák kékesfehér fény kévéikkel. Már megint az őrült boszorkány -
„ tánca a rémes Doberdo-fennsíknak." 

A hadseregfőparancsnokság mai napon egy légi támadást 
rendelt el, hogy a Piave vasúti hidakat bombákkal megrongálja. 
A tiroli arcvonalnak, az aisovizzai és pola—triesti repülőtábornak 
egy-egy repülőraja, összesen 78 gép vett részt a vállalkozásban. 
Az időjárás nem kedvezett s így a támadásnak nem nagy sikere volt. 

Az 5. hadsereg (aisovizzai csoport) 27 repülőgépéből kettő 
elveszett a támadás alatt. 

A hadosztályok jelentései szerint az állások nincsenek egy-
formán megszállva. A 20. honvédhadosztálynál egy századra 370 
lépésnyi terület esik, a 17. hadosztálynál 310, a 106. Landsturm-
hadosztálynál 230. Kiegyenlítésre mai napon Op. 86/11. szám alatt 
intézkedtem. 

A 106. Landsturm-hadosztály rendelkezésére bocsátottam egy 
menetszázadot és meghagytam, hogy a 25. Landsturm-ezrednél 
állítsa fel a 10. századot. Április havában a legközelebbi fel-
váltás alkalmával a hadosztály két század szélességű területet 
átvesz (a 28. és 29. számú Bienet) a 17. hadosztály déli szárnyán. 
A 106. Landsturm-hadosztály egyenlítse ki ezredeinek tiszti lét-



számát, mivel a 31. és 32. Landsturm-ezredeknél kevesebb tiszt 
vau, mint a többi ezredeinél. 

A 17. hadosztály egy század területét (12. számú Bienet) 
átveszi a 20. honvédhadosztálytól. 

A 20. honvédhadosztálynak a divazzai kiképző csoportnál 
levő XVIII. menetalakulatokból 7 menetszázadot utalok ki, melye-
ket arra használ fel, hogy századainak csatárlétszámát emelje. 
Ezáltal a hadosztály több csoportot helyezhet tartalékként a 
Vallone-ba. 

A divazzai csoport parancsnoka utasítva van, hogy a kór-
házakban fölgyógyult honvédeket gyűjtse és amint 200 lábadozó 
együtt van, azokból egy-két századot alakítson. Tisztekül a ki-
képző csoport parancsnoka a hadosztályhoz bevonuló 7 menetszázad 
állományából 2 tisztet, 8 szakaszparancsnokot, 2 számvevő altisztet, 
4 szakácsot és 2 szekeret vissza fog tartani. 

Március 28. 
„Egész éjjel az összes fegyvernemeknek heves tüze. Az ellen-

s é g úgy látszik nagyon ingerült és céltalanul óriási lőszermennyi-
„ségeket használ el. Ez semmi arányban sincsen a csekély hatással. 
„Ismételten pergőtüz volt, mely után az ellenségei támadásokat 
„próbált, de mindannyiszor tűzzel nagy veszteség mellett vissza-
„veretett. Mi e mellett nem szenvedtünk túlságosan súlyos veszte-
ségeket." 

„Jelentések: Éjjel nagyon élénk, időközönként heves lövegtüz 
„és egyes támadási kísérletek, melyek mind visszautasíttattak vagy 
„csírájukban elfojttattak. Az aknavetők nagyon erősen dolgoztak. 
„Az Isonzo-szakasz heves, de majdnem egészen hatástalan tűz alatt 
„állott. Az utánszállítás majdnem egészen lehetetlen volt, mert a 
„tűz mindent fedett. Casa Nevis, hol ellenséges gépfegyver volt 
„beépítve, négy telitalálatot kapott, a mellette álló ellenséges üteg 
„hallgatásra kényszerült . . . A tegnapi támadásból csak egy száza-
d u n k előtt több mint 100 halott hever . . . Fedezékeink a Monte 
„San Michele-n nagyon szenvedtek. Az ellenség a -Ó- 124 Ö-197 
„,haláldomb' (1:25.000) vonalában drótakadállyal megerősített állást 
„épít. Mindig újból gyülekezik és a sarokállásnál a San Martino-nál 
„mindannyiszor tüzünk által elkergettetik és nagy veszteségeketszen-
„ved. Marcottini-t erősen lövik. Kemény aknavetőharcok." 

„A bal szomszéd, Winkler altábornagy szakaszán (III.) a 
„-C- 70-en széles arcvonaldarabon betört az ellenség, a 9. had-
osztály megkísérli a visszafoglalást és ,nagy veszteségeket' szenved 



„s az arctámadás meghiúsul. A hadseregparancsnokság — illetőleg 
„Boroevié — elrendeli, hogy én segítsek. Erre azt felelem, hogy 
„csak akkor segíthetek eredményesen, ha magam vezethetem 
„a vállalkozást és erre engedélyt kérek — másként ,megint arcba 
„fognak rohamozni és nagy veszteségeken kívül semmit sem fognak 
„elérni!'" 

A had seregparancsnokság az ellenség selzi támadása miatt 
hatályon kívül helyezte azon rendelkezését, hogy a 17. gyalog-
dandárt a 11. Landsturm ezred felváltsa. A 17. gyalogdandár a 
9. hadosztályparancsnoksággal együtt hadseregtartalék lett volna a 
felváltás után. 

„Meglátogatom a 39-es gránátérosokat és egy gyakorlatot 
„csinálunk: ,a felgöngyölítést kézigránátokkal'. Lendülettel, csodás 
„könnyedséggel harántgáttól harántgátig csinálják lelkes vitézeim, 
„így nagyobb veszteségek nélkül kell mennie a dolognak. Hátul 
„kétoldalt jön utánuk a tartalék, mely ha simán megy, a vissza-
foglalt állást megszállja; ha azonban az ellenség a felgöngyölítés 
„alatt ellentámadást csinál — ami nagyon könnyen megeshetik —, 
„akkor ezen tartaléknak hivatása az ellentámadásnak oldalába 
„taszítani. Egészen boldog vagyok, hogy e módot feltaláltuk. A 39. 
„ezred parancsnoka, Hiltl ezredes meg én vezetjük a gyakorlatot, 
„de minthogy ő nem tud magyarul, én beszélek az egyes emberek-
f e l , kiknek igen ügyes ötleteik vannak. Azután éles kézigránátok-
f a l is megismételjük a gyakorlatot. Ez elég komoly dolog és 
„nagyszerűen sikerül. A gyakorlat után sorakoztatom gránátvető-
„osztagomat, meleg beszédet intéztem hozzájuk, kik már a minapi 
„vad csatában oly nagyszerűeket teljesítettek, azután a 16 leg-
vitézebbnek — köztük Szuromi, Tar, Juhász és Gyöngy-nek a 
„nagy s a többieknek mind a kis vitézségi érmet mellükre tűztem 
„és egyenként mindegyiknek egy szeretetteljes szóval megszorítottam 
„jobbját. Ekkor egy ifjúnak zsebéből egy pipaszárat láttam kiállani, 
„melynek szopókája teljesen össze volt rágva és harapva. Kérdésemre, 
„hogy mi az, tekintetét lesütve szerényen és zavarodottan azt 
„felelte: ,A pergőtűz alatt összerágtam!' — Minden kínnak, halál-
félelemnek legbeszédesebb története e pár szó! Megkapva félelek 
„neki: ,Te fiacskám egész akaratodat — a félelmet elfojtva — 
„összeszedted, hogy súlyos kötelmedet teljesíteni tudjad! Ugye 
„gyermekem ?' . . . Felszökő meleg bensőséggel mondja ő: ,Igenis, 
„Fenséges Atyám!' — Tekintete többet mond, mint szava, jólesett 



„neki, hogy megértettem, hogy mily lelki küzdelmeken ment 
„keresztül. Megígértem neki, hogy holnap egy új pipát adok neki. 
„Mennyi sokat lehet pár szóval elérni és mennyi erőt, öntudatot 
„ád az annyit szenvedő embernek, ki mindenét feláldozta a köteles-
ségért, azon tudat, hogy megértik, becsülik, szeretik őt! . . . 
„Embernek, férfinek kell lennünk és ilyennek kell kezelnünk őket; 
„de nem úgy, ahogy a legtöbb magas parancsnokok, hogy csak mint 
„,anyagot' tekintik és kezelik." 

„Események délután 2 óráig. Az ellenséges tüzérség a 20. 
„honvédhadosztályra tüzel, különben csak lassú tűz. A hadosztály 
„jobbszárnya mögötti terep délelőtt eredménytelen lövegtűz alatt 
„állott. A Monte San Michele erős nehéz tűz alatt. Ellenséges 
„gyalogsági mozdulatokat a mi gyalogsági tüzünk széjjelszórt." 

„A 17. hadosztálynál mindkétoldali tűztevékenység. A had-
osztály- és hadtesttüzérség két újonnan felfedezett ellenséges 
„ütegre tüzelt és lőszerkocsikra, ezek azonnal beszüntették tüzüket, 
„az utóbbiak menekülni akartak, kettőt lövedékeink megsemmisítet-
„tek s lovaikat megölték. Hadtesttüzérségemnek sok célja volt és 
„a Ifi. szakasznál is közreműködött. Menetelő ellenséges tüzérséget 
„látni." 

„Este 7 óráig a Monte San Michele északi lejtője délután 
„1 óra 30 perc óta állandó nehéz ellenséges tűz alatt a Monte 
„Portin irányából. A fedezékek, futóárkok és akadályok sokhelyütt 
„elpusztultak. Délután 4 és 5 óra között a szemben levő ellenség 
„megkísérlette akadályait rudak segítségével kinyitni, ebben gyalog-
Sági, géppuska- és gránáttűzzel megakadályoztatott. A Monte 
„San Michele-n hatástalan ellenséges lövegtűz. A hadosztálytüzérség 
„az élénk ellenséges forgalomra lőtt." 

„A 17. hadosztálynál kevés tevékenység." 
„A 106. Landsturm-hadosztálynál ellenséges löveg- és nehéz 

„aknavetőtűz. Az ellenség reteszállásainkat gránátokkal lövi. Had-
testtüzérségem kitűnő eredménnyel több ellenséges ütegre tüzelt 
„és erőteljesen támogatta a III. szakaszt (Winkler). Ellenséges 
„pontonokat gránátjaink elsülyesztettek." 

Március 29. 

„A jobbszárny ellen időközönként ellenséges lövegtűz — 
„szórótűznek nevezhetném. A -Q- 111-től északra aknavető tűz-



„csapások. Egész éjjel élénk csatározás. Az ellenség állásunk előtt 
„támadásra gyülekezett, de tüzünk által széjjelszóratott. Különben 
„csak a rendes harctevékenység." 

Mint már említettem, bal szomszédomnál, a 9. hadosztálynál 
tegnap éjjel az ellenség a -Ó- 70 fennsík párkányán, Selz és Monte 
Cosich -0- 113 között vagy 350 lépés szélességben betört. 

Tüzérségem a 9. hadosztályt Selz-nél támogatta. A megindult 
ellentámadások nem vezettek eredményre, az ellenség a -Q- 70-en 
befészkelte magát. 

Délután 2 óra 30 perckor a 61. hadosztály parancsnoka, 
Winkler, ki egyszersmind a III. védelmi szakaszt vezényli, jelenti, 
hogy a 9. hadosztály ellen az olaszok általános támadást készítenek 
elő, kéri, hogy a 106. Landsturm-hadosztály tüzérsége támogassa 
és a 106. Landsturm-hadosztály tartalékát — mely Doberdo-nál 
áll — felhasználhassa. 

„Minthogy látom, hogy összes arctámadásaik sikertelenül 
„elvérezve, csapataink hiába pusztulnak; telefonon kéretem a had-
„ seregparancsnokságot,' hogy Winkler csoportját rendelje alám 
„— úgy, ahogy azelőtt volt —, hogy az elveszett állást rendszeresen 
„visszafoglalhassam kézigránát vető osztagommal, annál is inkább, 
„minthogy értesülésem szerint a mi veszteségeink ott rendkívül 
„súlyosak. Ez a rendszeres tüzérségi előkészítés nélkül végrehajtott 
„céltalan arctámadásoknak következménye." 

„A honvédeknél — 2. Biene — a Monte San Michele-n 
„mindenféle öblű ellenséges lövegek élénk tüze alatt áll. A fede-
zékek erősen megrongálva." 

„A 17. hadosztálynál egy éjjeli vállalkozásnál előnyomult 
„osztagok a kőbányánál San Martino mellett, egy ellenséges árokfőt 
„és egy oldalozó állást elpusztítottak. A. 46. ezrednek előreküldött 
„járőrei az ellenséges fővédelmi vonal erős megszállását állapították 
„meg és a lőrésből kitépett két puskával veszteségek nélkül tértek 
„vissza. A lövegtűz állandóan gyenge. Az ellenségnek munkakísér-
„letei meghiúsíttattak. Nehéz tüzérségem a különösen kellemetlen 
„ellenséges ütegekre tüzelt. Miután a 9. hadosztálynál rendkívül 
„heves gyalogsági harc van és csúnya pergőtűz, összes rendelkezé-
semre álló ütegeimmel ott közreműködők." 

„Délelőtt a Wippach völgyébe mentem és a 34. hadosztály-
éhoz tartozó aradi 33. és zombori 29. ezredet megszemléltem. 
„Azután derék 1. honvédgyalogevredemet látogattam meg, mely 



„Biglia mellett tartalékban áll. Wurmnál Dornberg-ben étkeztem 
„s azután sietve visszatértem Kostanjevica-ra." 

„Itt délután 4 órakor vettem az 5. hadsereg parancsát, hogy 
„a Winkler (III.) szakasz fölött is vegyem át a parancsnokságot 
„és verjem ki a 9. hadosztálynál a betört ellenséget. így most 
„megint eredeti védelmi szakaszom a Wippach-tól a tengerig, 
„illetőleg Sistiana-ig egyesítve van parancsnokságom alatt. Ez nagy-
„ban megkönnyíti az egységes védelmet, mert a csoportosítás egy 
„ kézben van. Az elnevezés megmarad: „ 

„II. szakasz (VII. hadtest) a Wippach-tól Doberdo-ig." 
„III. szakasz (Winkler-csoport) Doberdo-tól a tengerig," 

„csak azzal a különbséggel, hogy mindkettő az én parancsnokságom 
„alatt van." 

„A III. szakasznak azonnal megtelefonáltatom és alábbi írás-
„beli parancsot küldöm neki:" 

„,Op. Nro. 89/26. 1916. III. 29. . . . A hadseregparancsnokság 
„Op. Xro. 529/30. szám alatt keltezett parancsára:" 

„A VII. hadtestparancsnokság március 30-án reggel 8 óráig 
„a 9. hadosztály részéről kimerítő tájékoztatást és a helyzet teljes 
„tisztázását várja el a -Ó- 70 körüli betörési helyre, illetőleg az ottani 
„viszonyokra vonatkozólag. Addig is köteles a 9. hadosztályparancs-
„nokság legalább is a birtokában levő állásoknak feltétlen meg-
t a r t á s á t biztosító minden intézkedést megtenni; a betört ellen-
séggel szemben — a III. szakasznak minden rendelkezésére álló 
„műszaki osztagoknak összevonása mellett — lehetőleg közel egy 
„zárt arcvonalat felállítani, műszakilag megerődíteni s egy egy-
szerű akadállyal ellátni. A veendő részlettájékoztatás alapján a 
„VII. hadtestparancsnokság holnap fogja a szükségesnek látott 
„további rendelkezéseket megtenni és azon esetben, ha — vára-
kozás ellenére — az ellenség még az eddigi arcvonal részeiben 
„befészkelve tartaná magát, úgy egységesen vezetett zárt vállal-
kozást fog annak kikergetésére végrehajtani. Az erőknek tömege-
sítése és arctámadások nyilt terepen át tapasztalat szerint ilyen 
„esetekben eredményre többnyire nem; de az oldalozó ellenséges 
„löve^tűzben fájdalmasan nagy veszteségekre vezetnek. A hadtest-
„tüzérség parancsnoksága (Mostböck ezredes) a jelen harchelyzetben 
„mindarról kell, hogy előre gondoskodjék, ami arra szükséges, 
„hogy a Vermegliano—Monte Cosich-C-113 alszakaszon a gyalog-
Ságot a legerőteljesebben tudja támogatni." 



„Az újonnan alám rendelt magasabb parancsnokságot tájé-
hoztatására közlöm, hogy ezen célra képesek: a 17. 3. számú 10'4 
„cm-es ágyúsüteg, mely ma éjjel érkezik állásba Flondar-nál: a 
„17./2. számú 15 cm-es taracküteg Mikoli-nál; a 15 cm-es torony-
tarack Devetaki-nál; a 10. számú 80-as mintájú 15 cm-es váriiteg 
„a Debeli vrh északi lejtőjén; lehetőség szerint a Strejc főhadnagy 
„30'5 cm-es mozsara Lokvica-tól délnyugatra. Mindazon esetekben, 
„midőn az ellenség valóban támad, a hadtesttüzérség magától 
„értetődőleg köteles tüzével, a legfokozottabb mértékig közbelépni; 
„de ezt csakis rövid időre. A be nem látható terepre való meg-
„figyelésnélküli szórás minden körülmények között tilos. A hadtest-
tüzérség parancsnoksága távbeszélővel kösse össze magát a 9. had-
„ osztály parancsnokságával." 

„A 106. Landsturm-hadosztály parancsnoksága utasíttatik, 
„hogy a helyzetre Vermegliano—Selz-nél állandóan figyeljen és a 
„9. hadosztály északi része ellen irányuló ellenséges vállalkozásoknál 
„felszólítás nélkül köteles gyalogsággal támogatólag közbelépni. 
„A III. szakasz parancsnokságának az adott határok között továbbra 
„is teljesen szabadjára áll az eddigi feladat értelmében csapatait 
„felhasználhatni és felváltani. A VII. hadtestparancsnokság a 9. had-
osztálynak pillanatnyi helyzetére való tekintetnek megfelelő tar-
talékcsoportosítást ajánl. A 9. hadosztályparancsnokságra bizatik, 
„hogy eddigi álláspontját megtartja-e vagy áthelyezi. (A közvetlen 
„távbeszélőösszeköttetés a VII. hadtestparancsnoksággal már épül.) 
„Az újonnan kiutalt 11. Landsturm-ezred szándékolt beosztását, a 
„szándékolt további nagyobb el tolatások és a csapatok felváltá-
sának tervezete a már bekövetelt pillanatnyi helyzetjelentésben a 
„III. szakasz parancsnoksága által — az alárendeltség tartama 
„alatt — röviden bejelentendők. A szakasz- és a 9. hadosztály-
„parancsnokság ezenkívül a mindennapi helyzetjelentéseket délelőtt 
„8, délután 3 és esti 8 óráig beküldik. A 9. hadosztály további 
„parancsig egyenest küldi. A III. szakasznak ideiglenes déli határát 
„a Doberdo-ra vezető út (bezárólag) s onnét az eddigi vonal képezi. 
„Ez nem érinti a tartalékok férőhelyeit, a tüzérség felállítását stb. 
„stb. Kiadatik a III. szakaszparancsnokságnak, a 9. hadosztálynak 
„és a 106. Landsturm-hadosztálynak és a hadtesttüzérség parancsnok-
ságának. József főherceg lovassági tákornok s. k.'" 

„Minthogy Schenk altábornagynak (9. hadosztály) nincsen 



„tartaléka, sürgősen intézkedem, hogy a 106. Landsturm-hadosztály 
„a 9. hadosztály szélső jobbszárnyán levő zászlóaljat váltsa fel. 
„A felváltott zászlóaljat Schenk altábornagy használja fel tar-
taléknak." 

Egyidejűleg utasítottam a 106. Landsturm-hadosztályt, hogy 
a mikoli barakban a Yallone-ban levő két zászlóaljnyi hadosztály-
tartalékot helyezze készültségbe. (Op. 89/11., 13., 15. és 31. sz.) 

„A II. szakaszon mérsékelt lövegtüz, mely a 20. honvéd-
„hadosztálynál a fedezékekben nagy kárt okozott. A mi tüzér-
ségünk, amennyire lehetett, az ellenségét lefogta. A III. szakaszon 
„az ellenség heves tüzérségi előkészítes után a 9. hadosztály körle-
tében kora délután megint támadott és a <j> 70-nél Selz-től 
„keletre délután 2 órakor állásunkba újból betört. A magyar 29./IV. 
„és 17./I. népfölkelő-zászlóaljak bevezetett ellentámadása délután 
„5 óra 30 perekor a -Q- 70-től közvetlen északra és délkeletre levő 
„két századszakaszt visszafoglalta." 

„Midőn a hadseregparancsnokságtól a megbízást megkaptam, 
„magán a magaslaton még folyt a harc. A 9. hadosztály csak 
„később fog tudni részletjelentéseket tenni, az azonban már most 
„bizonyos, hogy a -Ó- 70 magaslaton az ellenség magát újból 
„befészkelte." 

„Minthogy délután 6 óra félé a helyzet a -Ó- 70 körül nagyon 
„válságos lett, én Fekete Miklós, 39-es káplár által kísérve, kocsin 
„kimentem, hogy a helyzetet a Monte dei sei Busi A 118 és 
„Monte Cosich -Q- 113 között magam szemrevételezzem és szemé-
„ Ívesen beavatkozhassam. Vezérkari főnökömnek utasítást adtam, 
„hogy szükség esetén az én nevemben a szükséges tartalékokat 
„— ha Winklernek már nem lesz — a Deberdo-tó déli végéhez 
„irányítsa. Megparancsoltam neki, hogy a -Ó- 70 és környékére 
„vonatkozólag semminemű intézkedéseket ne tegyen, mert ott 
„én személyesen a pillanatnyi helyzetek szerint fogok intézkedni. 
„Ha el találnék esni — a Valloné pergőtűz alatt áll és nekem 
„I)evetaki-tól Boneti-ig a Vallone-ban kell haladnom —, akkor 
„ Winkler altábornagy menjen Kostanjevica-ra és vegye át a 
„VII. hadtest parancsnokságát, illetőleg csoportomat. Boneti-ról 
„— ha elérem — azonnal telefonálok. Eisner-Bubna telefonozza 
„meg Schenk altábornagynak parancsomat, hogy én kimegyek és 
„ő a Vallone-ban az úton Boneti magasságában jelentkezzék 



„énnálam és hozzon magával egy vezérkari tisztet, aki nekem részlet-
Jelentést kell, hogy a helyzetről tegyen." 

„En csak Fekete Miklós káplárt vittem magammal, aki önként 
„jelentkezve kérte, hogy velem jöhessen. így még jóval 6 óra előtt 
„elindultam." 

„Oppacchiasella, amióta ott voltam, rettenetesen összelövetett." 
„Midőn a hírhedt szerpentinákon lementem, épen egy tűz-

szünet volt és így zavartalanul Devetaki-ig jutottam. Onnét a 
„gránátok verésébs kerültünk. Mindenféle öblű lövedékek hullottak 
„a völgybe és a Doberdo-fennsíkján a pergőtűz tombolt. Paljkisée-t, 
„Mikoli-t szerencsésen elértük, mindannak dacára, hogy a lovak 
„teljesen megbolondultak a völgyet zengő dörgéssel szüntelenül 
„hasogató nagy robbanásoktól. A kocsis — egy trónkatona — 
„minden pillanatban fogvacogva, megzavarodottan, rémült tekin-
tet te l hátrapillantott rám. ,Hajts fiam! Az Isten kezében 
„vagyunk!' — és ő a horkoló, remegő lovakat ügyesen megfékezte. 
„Ekkor bőgve jött egy gránátóriás és nem messze mögöttünk a 
„hegyoldalba csapódott, fejnagyságú köveket zúgva és nyávogva 
„minden irányba dobálva. A völgy fullasztó füsttel tele s mi 
„ügetésben, majd vágtában haladunk, mert a kocsis a lovakat alig 
„bírja már tartani. Fekete nyugtalankodik: .Nem volt jó kijönni'! 
„szól szerényen. ,Fiam nem mulatni jöttem ki, hanem a kötelesség 
„hozott ide!' Mikoli-n egy tüzértiszt vár rám, aki a kocsira föl-
ugrik és engem Boneti-ig kísért. Ugy ropogott a saját és az 
„ellenséges tüzérség vad tüze, hogy füleim belefájdultak. Midőn 
„Boneti alá értem, épen lassacskán esteledett s az arany égbolto-
zatról csendesen ereszkedett le ránk az éj első sivár szürkülete. 
„A gránátok és srapnellek villogása, az én óriási módon dolgozó 
„tüzérségem lángjai, a fényszórók ragyogó játéka s a világító-
nrakéták imbolygó fénye a rettenetes pokoli éjszaka szurok sötét-
jében, a szakadatlan robbanások siketítő ropogása, a lövedékek 
„rémes süvöltése és bőgése, a gyalogsági és gépfegyvertűz őrült 
„berregése tölté el a gyorsan besötétült légkört." 

„A Crni hrib -Ó- 164 lábánál egy védettebb helyen várt rám 
„Schenk altábornagy vezérkari főnökével." 

„Mindenekelőtt óvást emeltem az ellen, hogy arcba csinálják 
„a támadásokat s így a legkiválóbb csapatok elvéreznek ered-
„ménytelenül. A leghatározottabban megparancsolom neki. hogy 



„most már semmi szín alatt sem szabad derék csapatait rohamra 
„küldeni, mert ez úgysem vezethet eredményre és hasztalanul 
„óriási veszteségekre vinne csak. Itt egy — általam megszerve-
zendő — különleges vállalkozást kell majd csinálni. Egyelőre 
„elrendelem, hogy egész nehéz tüzérségem, mely e pontot eléri, 
„lehetőleg hevesen, lökemszerűleg, rövid tartammal, de ismételten, 
„tüzeljen oda addig, míg az én rendszeres kézigránáttámadásom az 
„ellenséget kétoldalról megfogja és fel fogja göngyölíteni és állá— 
„sából kiszorítja . . . " 

„Hála Istennek még jókor, de utolsó pillanatban jöttem 
„oda ki, hogy a már csoportosított, indulófélben levő ,általános 
„szuronyroham'-ot megakadályozzam, mely homlokegyenest arcba 
„hajttatott volna végre és semmi másra nem vezetett volna, mint 
„óriási veszteségekre. Megmondom neki, hogy nem kell ott tartóz-
kodnia, ahol a benyomások és események magukkal rántják őt. 
„ A rémhíreket, amilyeneket ma kaptam, hogy ,az ellenség a Monte 
„Cosich felé bekanyarodik' s amelyet az én tüzérmegfigyélőim 
„ valótlannak jelentettek ki, — erélyesen nyomja el; én csak fel-
tétlenül igazakat akarok hallani . . . 0 keservesen panaszkodik a 
„csehek ellen, akik folyton átszökdösnek, sírástól elcsukló hangon 
„dicséri a székesfehérvári 17. népfölkelő-ezredet, annak megbízható-
ságát , hősiességét. Most is annak kellett volna a szuronyrohamot 
„végrehajtani." 

„Miután elbúcsúztam tőlük és elmentek, a Crni hrib -ó- 164 
„lejtőjén a Doberdo-tó mentén a Crna G-riza-ra megyek a Ó- 14-hez1 

„azon szándékkal, hogy a 17-es népfölkelőket meglátogassam a 
„•Ó 70 táján. De oly sötét volt, a lövegtüz oly heves, hogy az 
„előbbi miatt úgysem láthatnék semmit s az utóbbi miatt a tovább-
ju tás teljesen ki volt zárva. Mindannak dacára, hogy semmi mást 
„nem láttam, mint a lobbanó lángokat, ismételt kérdezősködés által 
„valahogy tájékozódtunk. Még van elég tartalék itt." 

„Én azt a temérdek dicső hőst síratom, kik ma a kilátás-
t a l a n arctámadások áldozatául estek." 

„Visszajövet mindig újra meg kellett állnom, hogy a háború 
„idegbontó szörnyűséges tűzijátékát nézzem, melyet a vad dübörgés 
„közepette ezer kísértet zokogó jajgatása kísér. Folyton dobolt a 
„pergőtűz és mint a baglyok, úgy sikoltoztak a körülöttünk repkedő 

1 Lásd az 50. számú mellékletet. (1 : 25.000.) 



„repeszek. A Vallone-t most alig lőtték s így éjjel 11 órakor 
„szerencsésen visszaértem Kostanjevica-ra." 

„A 9. hadosztály többi részén az olasz támadások tűzzel 
„vissza lettek utasítva, de az ellenségnek újbóli gyülekezéseit 
„jelentik, melyeket tüzünk mindig újból széjjelszór." 

„Az ellenséges arcvonal mögött nagy gyalogsági és vonat-
émozgások észlelhetők, melyekből azonban semmiképen sem lehet 
„az ellenséges erők elvonulására következtetni." 

„Ma a görz-i hídfőnél is forró küzdelmi nap volt." 

Az 58. hadosztályhoz tartozó 80. ezred Oslavija-tól északra 
fekvő -Ó- 188 gerincmagaslatot megtámadta és véres harc után 
elfoglalta. A Sargedna1 és Lombardia2 dandárok 370 emberét 
foglyul ejtette. 

Dacára e sikeres támadásnak, az ezred az elfoglalt gerincet 
nem tudta megtartani, mert az olasz nehéz tüzérség koncentrikus 
tűz alá vette az Oslavija és Sanct Florian közötti magaslati 
vonulatot. 

„Bizony, csatát vívunk megint, de a hadseregparancsnokság 
„még nem adta tudtunkra, hogy ezt a 6. Isonzo-csatának nevezi-e ? 
„Minekünk mindegy, hogy hogyan nevezik, mi csak pergőtüzet és 
„a lét- vagy nem létért való forró küzdelmet érezzük." 

Tekintettel arra, hogy csapataink állományát az ellenséges 
tüzérség mindig nagyon megtizedeli és a III. védelmi szakaszban 
helyzete is a csapatoknak kiegészítését szükségessé teszi, kértem a 
hadseregparancsnokságot, hogy a XVIII. menetalakulatokat bocsássa 
rendelkezésemre. Boroevic az engedélyt megadta. (Op. 89/14. sz.) 

Csapataim helyzetét a Karszt-fennsíkon az 50. számú melléklet 
mutatja. 

Március 30. 

„Éjjel többször nagyon élénk lövegtűz, különben csak egyen-
letesen lassú gyalogsági és tüzérségi tűz, különösen a II. szakaszon." 

Események a II. szakaszban: 
A 20. honvédhadosztályt az ellenséges tüzérség lassú tűz alatt 

tartja. Monte San Michele északi lejtőjén fedezékeink nagyon meg-
rongálódtak. 

Egy 24 cm-es mozsárütegünknek 4 telitalálata volt a Monte 
San Michele nyugati kúpja alatti ellenséges állásban. 

A 17. hadosztálynál aknavető- és kézigránátharc. San Martino 
1 A 13. olasz hadosztályhoz tartozik. 
2 A 4. olasz hadosztályhoz tartozik. 



előtt az ellenség lázasan dolgozik rommá lőtt állása kijavításán 
kőfalat épít, melyet aknavetőink újból elpusztítanak. 

A 106. Landsturm-hadosztály állása, különösen a -Q- 11 l-es 
kiszögelésnél egész napon át tüzérségi és aknavetőtüz alatt áll. 
A hadosztálytüzérség egy olasz oszlopra tüzelt, mely Pieris-ről 
Ronchi felé menetelt. 

„A XIT. szakaszon az ellenség — miután a hasztalan rohamot 
„lemondtam — még egy 100 lépés széles darahon a -Ó- 70 
„domb délkeleti lejtőjén fekvő állásunkban van. Gyalogságunk a 
„magaslaton az ellenségtől 80 lépés távolságban fekszik. A műszaki 
„megerődítésre szükségesek még a múlt este motoros kocsikon 
„odavitettek. (Drótakadályok, spanyol lovasok, s a többi anyag.) 
„Ezen szakasznak egészben 8 zászlóaljerejü tartalékából eddig 
„csak 4 század használtatott fel. A teljesen összelőtt és a belát-
hatóság hiánya miatt rosszulfekvő árokrésznek visszaszerzése csakis 
„alapos előkészítés után eszközölhető." 

„En, hacsak valahogy lehetséges, holnap személyesen a 
„helyszínén meggyőződöm a helyzetről." 

„A -Ó- 70 és a két csatlakozó századszakasz egy éjfélkor 
„beállott hosszú szünet után egészen a reggeli szürkületig szakadat-
lanul nagyon heves és többször hosszabb tartamú tűzcsapások 
„alatt állott. Az ellenségnek egy kísérlete, hogy a betörési helytől 
„nyugatra is előtörjön, tűzzel visszautasíttatott. A III. szakasz 
„veszteségei még ismeretlenek, de nagyon jelentősek." 

„Délután 2 óráig helyenként élénk aknevető- és mérsékelt 
„lövegtűz. A tegnapi ellenséges támadásnál — amint azt egy olasz 
„fogságból megszökött szakaszvezetőm beszéli — Jagodits hadnagy 
„és 23 embere két gépfegyverrel, az olaszok által elfogatott, mert 
„a kaverna bejáratát az ellenséges tüzérség összelőtte volt." 

„A 19. Landsturm-hegyidaudárnál ellenséges lövegtűz." 
„Hadtesttüzérségem nagyon jól működött közre." 
„Dél óta özönlő eső." 
„Este 7 óráig ellenséges löveg-, aknavető-, kézigránát- és 

„gyalogsági tűz. A -Q- 124-től északra robbantások hallhatók. Való-
színűleg aknatárnákat fúr az ellenség felénk. Ellenséges mozgás 
„a-C-170' körül, lövegtüzünkre azonnal megszűnt. Egy ellenséges 
„futóárkot tüzérségünk elpusztított. A 9. hadosztálynál időközönként 
„tüzérségi tűzcsapások: ugyanígy a 19. Laudsturm-hcgyidandárnál. 

1 Lásd az 50. számú mellékletet. (I : 25.' 00.) 
József főherceg: A világháború. I I I . 0 



„A Ó 85-nél és a Debeli vrh -Ó- 140-en az ellenség földalatti 
„munkát végez s ott robbanásokat is hallani." 

„Ma az alábbi parancsot adtam ki:" 
, ,0p. Nro. 90/6. 1916. III. 30. A 9. hadosztályparancs-

„nokság Op. Nro. 628/97-re. A hadseregparancsnokság beleegye-
zésével (Op. Nro. 529/35.) a 17. gyalogdandár további parancsig 
„a III. szakasznak marad alárendelve és — mint már táviratilag 
„elrendeltem — 30-áról 3l-ére virradó éjjelen tartozik a B., C., D. 
„alszakaszban a 16. honvéd-hegyidandárt felváltani. A 16. honvéd-
„hegyidandárt többnapos pihenőre a Selo—Vojscica-tól keletre levő 
„táborba kell vonni, ott tetvetleníttetik. A két már elől levő és a 
„három a III. 31-én vasúton Nabrcsina-ra érkező menetszázaúot be 
„kell sorolni. Ezzel a zászlóaljakat legalább 700 puskára kell szapo-
rítani. A 16. honvéd-hegyidandárnak arcvonalba indítását én fogom 
„elrendelni. A III. szakasz parancsnogsága1 az összes máshol nél-
külözhető műszaki munkaerőket az összes szükségelt anyaggal és 
„eszközökkel a 9.hadosztályparancsnokságnak2 rendelkezésére bocsátja, 
„hogy az új tűzvonal az ellenséges betörési hely előtt műszakilag 
„megerődíttessék és mielőbb egy védelemképes árokkal elláttassák. 
„A lármátlan munkára az árkászcsoportnál Kostanjevica-n azonnal 
„50 ütőfúrósapka vételezendő fel." 

„A visszafoglalási vállalkozás vezetését továbbra is a 9. had-
osztály parancsnoksága tartja meg, melynek cselekvési szabadságát 
„meg kell hagyni.3 A III. 31. napot az összes tekintetbe jövő 
„szervek alapos szemrevételezésre a vállalkozást illetőleg — bele-
ér tve a szükséges, illetőleg lehetséges tüzérségi előkészítést is — 
„használják fel. A végrehajtást nem szabad mint veszteséges arc-
„támadást tervbevenni; hanem alapos tüzérségi előkészítés után. 
„mindkét szárnyról különleges harceszközökkel megindított, az ellen-
séget fokozatosan ártalmatlanná tevő nyomást kell előkészíteni. 
„Az egyes részletmozzanatoknak pontosan megállapítandó egymásután-
jánál emlékeztetek azon ily alkalmakkor sokszor szerzett tapasz-
talatra, hogy az ellenség — amint a mi tüzérségünk tüzét az 

1 Winkler altábornagy, a 01. hadosztály parancsnoka. 
2 Schenk altábornagy. 
3 Hiszen én tegnap Schenk altábornagynak élőszóval pontos utasítá-

sokat adtam, ennélfogva nem akarom,, hogy Winkler altábornagy szintén 
errevonatkozó parancsokat osztogasson, melyek az én rendelkezésemmel 
esetleg ellenkezhetnének. 



„ellenséges arcvonal mögé teszi át, hogy a gyalogságnak szabad 
„utat engedjen, — a betörési helyhez valő minden közeledést, 
„közvetlen elibe fektetett heves zárótíízzel törekszik megakadályozni. 
„Ennélfogva ajánlatos ezen zárótűznek — ha egyáltalán bekövet-
kezik — elmultát bevárni és csak azután a tulajdonképeni tisztítást 
„megkezdeni, amit akkor többnyire az ellenséges tüzérségtől ke-
„véssé zavarva lehet végrehajtani. A tulajdonképeni tisztítási mun-
k á r a ajánlatos önként jelentkező kézigránátdobókból összeállított 
„osztagokat alkalmazni. Ezek úgy a csatlakozó árokrészekböl az 
„árokban és mentén nyomulnak elő, mint élőiről a betörési hely 
„szárnyaihoz cserkésznek. Hordható lángszórók, gyalogsági ágyúk, 
„aknavetők, géppuskásosztagok stb. a megsemmisítési munkát 
„tökéletessé tehetik és végrehajthatják. Schenk altábornagy a 
„szakaszparancsnokság támogatásával sa hadtesttüzérség parancsnok-
ságával egyetértésben pontos tervet fogalmaz meg a vállalkozás 
„végrehajtására és mielőbb jóváhagyás céljából felterjeszti hozzám, 
„mire a végrehajtás időpontját meg fogom határozni." 

„A hadtesttüzérség parancsnoka — Mostböck ezredes — 
„egyidejűleg utasíttatik, hogy azon eltolásokat javasolja, melyek az 
„ellenség és az ezen állások ellen ható ellenséges ütegek lefogására 
„eredményt ígérnek. A Rubbia-n álló 30"5 cm-es mozsárnak rövid 
„időre való elvitele is kilátásba vehető . . . Kiadatik a 61., 9. és 
„106. hadosztályoknak és a hadtesttüzérség parancsnokának. József 
„főherceg lovassági tábornok s. k.'" 

Március 31. 

„Csillagos ég, csak kevés vékonyka felhő. Miután éjjel egy-
néhány nagyon heves tűzcsapást hallottam és távbeszélőn meg-
tudtam, hogy csak lövöldözések vannak; reggel 4 órakor kocsin 
„a Vallone-ba mentem és a Boneti-től délre levő -C- 85-höz.1 

„Maghagytam kocsisomnak, hogy ott várjon, vagy ha ide lőnének, 
„válasszon magának egy pontot itt és Devetaki között. Én az ifjú 
„Szombati Pál káplárral az alig ébredő nappalnak szürke homá-
lyában a gyalogúton a doberdo-i tó északi partján a Crna Griza' 
„felé mentem s azután ezen sivár, köves horpaszban egy kőfal 
„mentén, melynek számtalan lőtt rése vau a -ó- 74-re1 megyünk fel. 
„ Midőn odaértünk, már fényes nappal volt és a korareggelnek vér-

1 Lásd a/. 50. számú mellékletet. 



„piros párája a tavaszi ég áttetsző kékjébe szállt volt el és lám, 
„egy kis csalogány a nyomorúságos tüskebokorban énekelt. Oly 
„csodálatosan, kedvesen, hogy megállottam és hallgattam őt, mígnem 
„egy gyalogsági lövedék repült el közelünkben csiripelve. Es ő 
„ártatlan szerelmi dalát tovább énekli, de oly egészen máskép, 
„mint odahaza a szeretett távoli magyar Alföldön. S mégis kétség-
telenül csalogány ez . . . Egy erős ellenséges tűzcsapás dühösen 
„dörömböl, a nem messze előttem levő magaslatot verve, mindent 
„porba és füstbe burkolva és azután már nem dalol a kis fülemüle! 
„Szegény kis jószág megijedt s elrepült." 

„Magam előtt látom a híres -C- 70-et és -Ó- 61-et,1 a teljesen 
„megsemmisült erdőparcellákat, hol csak pár meztelenre hámozott 
„ ,íogpiszkáló', mint kísértet, intőleg mutat ég felé. Az elvesztett állást 
„nem láthatom, mert ez a gerincen túl fekszik és az én csapataim 
„ — amennyire kivehetem — legelső küzdelmi vonala épen az ormon 
„van. A tűzcsapás megszűnik s én sietve előbbre megyek a töké-
letesen összelőtt fal — már csak egy hosszú murvagarmada — 
„által jelzett összekötőútou. Az ellenség láthatna, de a kelő nap 
„elvakítva őt, véd bennünket; nem is lőnek ránk külön. A ,C" al-
„szakaszon egy 91-es zászlóaljat találok, akik Herr Oberstuek 
„szólítanak. Minden tele van az én szegény székesfehérvári hőseim 
„hulláival, akiket arctámadásra küldtek volt, nincsenek eltemetve. 
„Állásnak nyoma sincs, csak egyes egész pici kis kőgarmjidák és 
„egyes homokzsákok. A dolinákban még beletapadva fekszik az 
„előbbi tüzesapásnak mérges füstje. Sustorogva mennek lejünk 
„fölött a nehéz ellenséges gránátok és hátrább nagy robajjal rob-
bannak." 

„A nagy helyzetre igazán semmi jelentősége nincs annak, 
„hogy mi a régi állást visszafoglaljuk; de fontos, hogy a mostani 
„vonalat néhány méterrel előbbre toljuk, úgyhogy az új ellenséges 
„és saját állásunk között ne legyen holt tér és hogy maga a O- 70 
„a mi kezünkben legyen. Az azonban megdönthetetlen, hogyha 
„nem foglaljuk vissza a régi állásunkat, akkor az ellenségnek 
„előnye az lesz, hogy tartalékait általunk észre nem véve viheti 
„új állásáig. Ezt nem szabad lekicsinyleni . . ." 

„Meglehetősen soká feküdtem kint és tanakodtam és láttam 
„hogy — ha túlságosan nagy veszteségek nélkül lehet — akkor 

1 Lásd az 50. számú mellékletet. 



„mégis a legjobb, hogyha a régi állást visszafoglalom az ellenségtől, 
„amit granátérosokkal igen jól lehet megcsinálni . . . Az utálatos 
„légiaknák legnehezebb fajtája szemünk láttára peck elődnek fel, 
„magas ívben csillogva repülnek felénk és mindent tépő óriási 
„reccsenéssel robbannak, hatalmas tejeskávé barnaszínü füstfelleget 
„hátrahagyva, melyet az erős bóra gyorsan elcipel, mintha egy kísértet 
„hosszú uszályát vontatva maga után, minden bokrot és sziklát 
„végigsöpörve vele, futna el. A tüzérség a mi tartalékainkra lő és 
„szakadatlanul zúgnak fölöttünk a nehéz gránátok, mintha a ködkürtön 
..gőz ömlenek ki. Kétségbeejtően kellemetlen itt a helyzet, amelyen 
„a leggyorsabban kell segíteni. Tőlünk balra a Monte Cosich 
„-C- 113, Debeli vrh -C- 140, odébb a La Rocca-magaslat a poz-
dorjává lőtt fenyveserdővel és az öreg négyszögletes kőtoronnyal. 
„Mögöttünk számos dolina, részben bozóttal benőve, részben mez-
je len szikla. Ezekben fekszenek a tartalékok és épen ezekbe lő 
„legtöbbet bele az olasz nehéz tüzérség. A hadnagy, századparancsnok, 
„kinél voltam, azt kérdezte, hogy mit kell jelentenie parancsnokának ? 
„Meghagyom neki, hogy egy fél óra múlva jelentse zászlóalj-
parancsnokának, hogy egy órával azelőtt parancsot kapott (azért 
„ez az időbejelentés, hogy az olasz ha hallgat, lássa, hogy elmúlt 
„az ok, melyre tüzelnie kellett volna), hogy dolgozzon és teremtsen 
„feltétlenül egy lövészárkot és abban minden körülmények között 
„tartson feltétlenül ki. A csehesen beszélő tiszt bizonytalanul néz 
„rám s valamit akar kérdezni. Ertem! 0 nem tudja, hogy ki rendeli 
„ezt el. Jelentse be, hogy a VII. had testparancsnokságtól van a 
„ parancs. Még bizonytalanabbul néz rám. Nekem mindegy! Gon-
doljon amit akar, a fődolog, hogy teljesítse parancsomat." 

„Miután láttam, amit látni akartam, kísérőmmel a zászlóalj-
„parancsnoksághoz akartam menni, azt képzeltem volt, hogy vezető 
„nélkül megtalálom ezt. Nem sikerült! és nemsokára megint a 
„-Ó- 74-en voltam, mely pillanatnyilag nehéz tüz alatt állott. 
„A pontosan lőtt kúpot megkerültük és nemsokára lent voltam a 
„Doberdo-tónak szép kristálytiszta forrásainál s azután a fenyvesben 
„a Crni hrib déli végén néhány percre leültem pihenni. Szombati 
„jóindulatú mosollyal mondta : Fene egy út volt ez Fenséges Uram !' 
„Ezen szavak találóan jellemzik mai utamat." 

„Innét kocsin a 16. honvéd-hegyidandárhoz mentem, melyet 
„jó hangulatban találok; a tisztek elmondják nekem a támadást a 



„ Ó 70 ellen. Arcba nekirohanás volt az egész és nagyon súlyos 
„veszteségeket szenvedtek. Ott találtam Winkler altábornagyot .és 
„ megismételtem neki mindent, amit Schenk altábornagynak meg-
„ parancsoltam volt és mai benyomásaimat közöltem vele. A régi 
„állást el kell foglalni és pedig úgy, hogy az ellenséget kétoldalról 
„az árokban felgöngyölítik kézigránátosztagokkal. A leghatá-
rozottabban megtiltok minden arctámadást. Ezen vállalkozást a 
„legcsekélyebb veszteségek mellett kell végrehajtani." 

„Jelentések: A 20. honvédhadosztály előtt a -Q- 124-nél az 
„ellenség úgy látszik tárnák fúrásán dolgozik. Tüz alá vétetett." 

A 17. hadosztálynál San Martino előtt és attól északra az 
olaszok fúrógépekkel dolgoznak, robbantások hallhatók. 

Az ellenség a Ó 197 kúptól délkeletre elő próbált nyomulni, 
de kézigránátokkal elkergettetett. Egész éjjel élénk csatározás. 

A 106. Landsturm-hadosztálynál délután a -Ö- 111-nél 
kiszögellő állásunkat, a Monte dei sei Busi-t ellenséges tüzérség és 
aknavetők lőtték. 

A 16. honvéd-hegyidandárt a 17. hegyidandár váltotta fel. 
Tüzérségünk a -O- 70-en levő ellenségre tüzelt. 

Az ellenség a betört részben lázasan dolgozik állásának 
megerődítésén, fúrógépzakatolást és robbantásokat lehet hallani 
onnét. Az ellenséges munkálatokat tüzérségem, a félváltásokat gép-
fegyvereink zavarták. 

A 12. számú repülőszázadot utasítottam, hogy az ellenséges állás-
ról Selz és -Ó- 70 között s a -C> <0 körüli saját helyzetről készítsen 
fényképeket, hogy az ottani állapotot láthassam. (Op. 91/11. sz.) 

Délután élénkebb lövegtúz. 
A mai nap, eltekintve egynéhány nagyon heves tüzesapástól; 

nyugodtabb volt. 
Szép idő. 

Április 1. 
„A visszafoglalás végett ma éjjel még egyet-mást Eisner-

„Bubnával megbeszéltem és ma kiadatnak az erre vonatkozó paran-
csok. így a vállalkozást a legalaposabban átgondoljuk és elő-
készítjük." 

„Éjjel időközönként heves lövegtüzet hallottam." 
„Jelentések: Éjjel egy. heves rajtaütéstől eltekintve, mely 

„a -Q- 70 ellen irányult, mérsékelt tűz és csatározás volt, szintúgy 
„légiakna- és kézigránátharcok. A -Q- 197-nél sok ellenséges légi-
„akna, tüzérségi tüzünk ezt elfojtotta." 



„A földalatti robbantásokkal, aknatámával az ellenség a 21. 
„Biene-nél 5—6 lépésig már megközelítette állásainkat. Ha a mi 
„munkásunk az ellenaknában háromszor kopog, úgy az olasz 
„háromszori kopogással felel. Az ellenség árokfökön is dolgozik. 
„A -Ó- 70-en kölcsönös, meglehetősen erős, tüzérségi harc. Éjjel 
„11 óra 25 perctől 11 óra 45 percig rendkívül heves ellenséges 
„tűzcsapás, mire az én tüzérségem zárótüzet adott." 

„Felségesen meleg tavaszi nap." 
„Délelőtt tartós ellenséges lövegtüz a Monte San Michele 

„északi lejtőjére. Különben csak csekély tűztevékenység. Mindig 
„jobban élénkülő kocsi és automobilközlekedés az ellenséges arc-
vonal mögött. Az állásokat a -Ó- 70-nel szemben eredményesen 
„dobálták csapataim kézigránátokkal. Az olaszok a mi nehézlöveg-
„ tüzünk hatása alatt elhagyták a -Ó- 70-től délnyugatra levő tőlünk 
„elvett állást. Estig nehéz ellenséges löveg- és aknavetőtűz a 
„-C- 70 ellen és a Monte San Michele északi lejtőjén, különben 
„az egész arcvonalon a tengertől a Wippach-ig mérsékelt tűzharc." 

Hogy a pihenőben levő 10. honvéd-hegyidandár tisztjei cél-
szerűen berendezett védelmi állást, az abba bevezető fedett utat és 
a tartalékok elhelyezésére épített fedezékeket lássanak, elrendeltem, 
hogy kis csoportokban menjenek a 17. hadosztályhoz és tekintsék 
meg az ott létesített erődítéseket. (Op. 92/12. sz.) 

A 9. hadosztály parancsnoka a -Ó- 70 alatti állás vissza-
foglalására irányuló tervét felterjesztette. Ezzel nagyjában egyet-
értek ; a végrehajtást azonban április 5-ről 6-ra hajló éjjelre 
halasztottam el, mert április 2-án újhold van és mert a tüzérségi 
támogatásnak előkészítésére idő kell. 

Intézkedéseimet ma Op. 92/17. szám alatt kiadtam mind 
a négy hadosztálynak, a hadtesttüzérségnek és a III. védelmi 
szakaszparancsnokságnak (61. hadosztályparancsnokság). Parancsom 
nagyjában következő: 

„A vállalatot a 9. hadosztály végrehajtja. 
Lassú zárótüzet a tüzérségnek nem szabad alkalmazni, mert 

ez hatástalan és lőszerpazarlásra vezet, jobb célzott, rövid tűz-
csapásokat mérni az ellenséges állás meghatározott pontjaira. 

A hadtesttüzérség parancsnokának alárendeltetnek: a 9./1. 
számú nehéz ágyúsüteg, a 15./R. 6. számú 12 cm-es üteg, az 
l . / l . számú 15 cm-es orosz ágyúsüteg és a Nowak százados 
csoportja (valamennyi hajóágyú). Mostböck ezredes álláspontja 
A 208—Selo—Vojscica terében legyen és a 17. hadosztály 6. R. 
6. számú 24 cm-es mozsárüteg felével is rendelkezhet. 

A Waka, Strejc-féle nehéz mozsarak és az említett 6./R. 6. 



számú félüteg akként csoportosítandók, hogy a 30*5 cm-es mozsarak 
Bestrigna-ig a Pieris-től északra fekvő vasút- és országútkeresztezésig 
(-C- 10) és Cassi'gliano-ig hathassanak és Monte Fortin 115-öt 
is a Dobbia- és Begliano-nál felbukkant ellens-éges új tüzérséget 
lehessék. A cél elérésére szükséges lesz Waka mozsarait Boneti 
tájára hozni. A fél 24 cm-es mozsárüteg Jamiano-tól délre vagy 
délkeletre felállva a />\ 121—Selz közötti dombnyúlvány ellen 
hat. A tüzet a déli szárnyon Mostböck ezredes vezetvén, a hadtest-
tüzérséget meg kell osztani. A vállalat tartamára az északi szár-
nyon a hadtesttüzérség érintetlen részét (17./1., XV./3., 7./R. 2., 
4./B. 3. ütegek, toronytarack és hajóágyú), a rangban legidősebb 
ütegparancsnok a -Ó- 343-ról vezeti; feladata az eddigi. A 20. honvéd-
hadosztály 6./R. 6. számú 24 cm.-es fél mozsárütege a hadtest-
tüzérség északi csoportjába lép és a Valisella-nál levő ellenséges 
ütegeket lefogja. A tüzérségi csoportparancsnok a -C- 343-on Most-
böck ezredesnek marad alárendelve, kinek a vállalat tartamára 
a 20. honvédhadosztály Demény századost, a hadosztály lőszer-
telepének parancsnokát rendelkezésre bocsátja. 

Az állásváltoztatásokat intézkedésszerüen április 2-ról 3-ra 
hajló éjjelen hajtják végre. Április 4-én belövés. 

A repülőcsoport 110 cm-es fogatos fényszórószakaszát a 9. had-
osztály rendelkezésére bocsájtom. 

Uj állásunkat a -Q- 70-nél mielőbb védhetővé kell tenni. Az 
őrsvonalban az embereket homokzsákokkal és védőpajzsokkal kell 
fedni. A tarlalékok fedett elő vonása végett sánckosarak és homok-
zsákok felhasználásával összekötőutak létesítendők. 

A III. védelmi szakaszparancsnokság az erődítési muukákat 
a hátsó állásokban egy időre beszünteti és minden munkás osztagot 
a 9. hadosztály rendelkezésére bocsátja. 

A 9. hadosztályhoz beosztott két 22 cm.-es aknavetőhöz a 
106. Landsturm-hadosztály kiképzett legénységet ád. A vállalatra 
pedig 6 darab 8 cm.-es pneumatikus aknavetőjét — személyzettel 
együtt —, a 17. hadosztály pedig 22 literes lángszóróosztagát 
legénységgel együtt a 9. hadosztály rendelkezésére bocsátja. 

A különleges harceszközök alapos szemrevételezés után épí-
tendők be. 

Ha a 9. hadosztálynak nincsenek kiképzett gránátdobói, for-
duljon a 106. Landsturm-hadosztályparancsnoksághoz. A 17. had-
osztály 39. és 46. ezrede, kőrobbantó és kőfejtő munkákban teljesen 
kiképezett, együttesen 20 altiszt és 20 emberből álló különítményt 
állít össze. Ezek, a 16. honvéd-hegyidandárnak, minden századra 
kettesével felosztva, mint oktatók fognak működni az állás meg-
erődítésénél, ezek április 4-én a 16. honvéd-hegyidandárnál Selo-ban 
jelentkeznek. Ezenfelül a 17. hadosztály egy tisztjelöltet és öt 
embert vezényel ide, mint oktatót a kézigránátdobásban, ezek 8 nap 
után hadosztályukhoz bevonulnak." 



A hadseregfőparancsnokság április 1-én a XV. hadtestet egy 
hegyidandárral meggyengít ve. ismét az 5. hadsereg kötelékébe utalta, 
mire a hadsereg régi csoportosítására visszatért. 

A hadseregföparancsnokság a XV. hadtest kötelékéből kivont 
8. hegyidandárt Tirol-ba rendelte. 

Április 2. 

„Egész nap egyenletes lassú tűzharc." 
„Le Beau altábornagy tiammal itt volt s így egy jó napom 

„volt. Ma egy ellenséges repülőtámadás volt Adelsberg-re, a hadsereg-
„parancsnokságnál egynéhány halott volt." 

„Erre Boroevié a Nabresina vasúti állomásnál álló 7 cm.-es 
„motoros légvédelmi üteget Adelsberg-re rendelie. (Op. 93/G. sz.)" 

„Le Beau közli velem, hogy az Etsch és Brenta között tgy 
„nagy offenzívát készítünk elő Tirol-ból — ezt már régen látom —, 
„ennél a mi feladatunk az lesz, az ellenség elvonulását innét meg-
akadályozni és ha elvonul, akkor őt erélyesen megfogni és szoron-
gatni , akadályt nem ismerve őt üldözni. Azt mondom neki, hogv 
„ez semmiesetre sem maradt titok az olaszok előtt, mert mi Tirol-ban 
„nagy ltplezetlenséggel csináljuk lassú előkészületeinket és nézetem 
„szerint a hó miatt június elejéig fog kelleni várni mielőtt meg-
indulhat támadásunk. Boroevic és ő is ugyanezen a nézeten 
„vannak." 

„Egész arcvonalamon tüzérségi-, aknavető- és kézigránát-
„harcok, gyalogsági és gépfegyveitűz, melynek ereje váltakozik." 

„A lövegtűz délig helyenként meglehetős hevességre fokozódik, 
„fedezékeink többhelyütt megsérültek. Az ellenséges arcvonal mögött 
„nagyon élénk forgalom. Délután nehéz, időnként heves, ellenséges 
„lövegtüz." 

„Fiamat és Le Beau-t a Segeti táborba vezettem a 46. gyalog-
ezredhez. Le Beau lelkesen dicséri ezt az oly praktikus beren-
dezést." 

A 12. repülőszázadom 2602. számú gépe felderítőútjáról nem 
tért haza, valószínűleg erről jelenti Gadorna, hogy az olaszok 
Aquileja-nál egy gépünket lelőtték. (Op. 93/23. sz.) 

Winkler altábornagy a 106. Landsturm-hadosztálytól oly 
nagymennyiségű műszaki anyagot és személyzetet igényelt a vál-
lalathoz, ebből láttam, hogy csapatai aligha vannak műszaki 
szolgálatban és a közelharceszközök kezelésében alaposan kiképezve. 
Ezért utasítottam öt, hogy legalább a tartalékban levő csapatait 



kellőképen képeztesse ki és védelmi szakaszában az állást különös 
gonddal erődíttesse meg. (Op. 93/15. sz.) 

Tudomásomra jutott, hogy a XIX. menetalakulatokkal oly 
századparancsnokok jöttek, kik még ellenség előtt nem állottak és 
így a menetszázadok kiképzésében a legjobb igyekezetük mellett 
sem használhatók. Ezért meghagytam a hadosztályoknak, hogy 
helyettük haditapasztalatokkal bíró tiszteket vezényeljenek a kiképző-
csoportokhoz. (Op. 93/21. sz.) 

Ain ilis 3. 

„Ma nincsen sok újság. Reggel több száz 46-os a Segeti tábor-
„ban szabad ég alatt, ágyúdörgés mellett végezte szent áldozását 
„velem együtt. Mély áhítattal tellett percek voltak ezek s oly jóleső 
„békesség és melegség vonult be újra lelkembe üdvözítőmmel együtt." 

„Délután Boroevictől levelet kaptam, ki nagyon aggódik 
— úgymint én — a tirol-i hosszú előkészületek miatt, ami nagyon 
„is korán, épen a csapatok elszállításával kezdődött meg. Ma már 
„a 34. hadosztályt is elviszik." 

A levél szószerint következőképen hangzik: 
„Der Kommandant der 5. Armee. 305. — 3. April 1916." 
„Euere kais. und königl. Hoheit! 
Durchlauchtigster Prinz und Herr! 
Geruhen Euer k. u. k. Hoheit für die gnädigsten Zeilen von 

gestern und das Lichtbild meinen untertänigsten Dank zu ge-
nehmigen und überzeugt zu sein, daß letzteres mir immerdar eine 
erhebende Erinnerung an die große Zeit sein wird, in welcher ich 
das Glück hatte, von Euerer k. u. k. Hoheit kräftigst unterstützt für 
die Allerhöchste Dynastie und die Monarchie mein Bestes einzusetzen. 

Der Zwischenfall bei Selz hat, wenn er lokalisiert bleibt, gar 
keine Bedeutung. Das Hinauswerfen des Gegners aus dem ver-
lorenen Grabenstück ist lediglich Prestigesache und insofern für 
unsere Truppen erziehlich, als sie in der Activität erhalten werden. 
Befremdet hat mich die Unvertrautheit der 9. Division mit dem 
besonderen Kampfmitteln, worüber ich Erhebungen anordne. 

Zur außchliesslich persönlichen Kenntnis Euerer k. u. k. 
Hoheit teile ich untertänigst mit, daß wir damit rechnen müssen, 
daß die gegenwärtige Situation bis Anfang Mai andauern wird. 
Ich habe die Empfindung, daß die Verschiebungen um einen 
Monat zu früh befohlen wurden, wodurch dem Gegner Zeit zu 
Gegenmaßregeln geboten wurde, die er sonst nicht gehabt hätte. 
Wir sind daher einen Monat länger, als es notwendig war, auf 
uns selbst angewiesen und werden täglich schwächer. Heute bekam 
ich den Befehl, noch eine vollwertige Gebirgsbrigade abzugeben 



und darüber nachzudenken, woher ich dann noch eine Infanterie-
Division nehmei werde, um sie abzugeben. Der Abtransport der 
34. Division begann gestern. 

Unter diesen Umständen kommt alles darauf an die drei 
Wochen durchzuhalten und dabei die Kräfte möglichst conservieren, 
Euere k. u. k. Hoheit kennen die Lage im Großen und auch 
jene der Armee; die reiche Erfahrung, über welche Euere k. u. k. 
Hoheit verfügen, die Volltrefflichkeit der Truppen und unser 
Soldatenglück s'nd mir Bürgschaften, daß wir auch diese Krisis 
mit Gotteshilfe überwinden werden. Wenn das Wetter in Tirol 
uns zu Hilfe kommt, wird sich die Dauer der Krisis abkürzen, 
dann umso besser. 

In aufrichtiger treuer Verehrung zeichnet sich 
Euerer k. u. k. Hoheit 

untertänigster 
Boroevic m. p, G. d. I." 

„Ma megnéztem 15 cm-es hajóágyúim belövését. Három teli-
találatuk volt a Monte Quarin-on.1 De az olaszok meglátták s 
„erősen tüzeltek rá, úgyhogy a tüzelést be kellett szüntetni." 

A 20. honvédhadosztálynál az ellenséges tüzérség a hátsó 
terepet lőtte, a Valloné is tűz alatt áll. 

A 17. hadosztály a kiszögellő sarokállásból a védőőrséget 
hátra vonva, tüzérségével egy árokfőt elpusztított. 

A 106. Landsturm-hadosztálynál állásunk a -Ó- 111 táján ós 
a Monte dei sei Busi heves ellenséges lövegtüz alatt volt. Az o o 
ellenség a -Ö- 111-től keletre lázasan dolgozik állása megerődítésén ; 
ebben a hadosztálv tüzérsége több ízben megzavarta. «/ o o 

A Ill/b. szakaszban a -Ó- 70 környéke időnkint ellenséges 
tüzérségi és aknavetőtüz alatt állott. 

Nehéz mozsaraim az új ellenséges üteget Dobbia-nál elhall-
gattatta. A 9. hadosztály tüzérsége a szemben levő ellenséges 
állásra tűzcsapást csinált. 

A hadseregparancsnokság a 9. hadosztály által tervezett 
vállalatot jóváhagyta. (Op. 94/19. sz.) 

Tüzérségem átcsoportosítása az Op. 92/17. számú parancsom 
szerint megtörtént. 

13 ellenséges repülő majdnem egész nap fölöttünk keringett, 
annakdacára, hogy ágyúink folyton hevesen tüzeltek rájuk. 

Április 4. 

„Éjjel változó, néha nagyon élénk ellenséges löveg-, aknavető-
„és gyalogsági tűz egész arcvonalamon." 

1 Cormons-tó 1 km-re északra. 



„Napközt a tüzérségi harc meglehetős hevességre fokozódott, 
„főképen szakaszom déli részén. A Monte San Michele szintén 
„mindenféle öblű ütegek tüze alatt volt. A fedezékek az élénk tűz 
„által erősen megrongáltattak. San Martino-nál az ellenséges akna-
„vetőtüz igen kellemetlen. A 9. hadosztálynál az ellenség árkászva 
„lassan közelebb dolgozza magát." 

A Ill/b. védelmi szakasz tüzérsége a -C- 70-re, a kőbányára, 
a A 121-el szemben levő ellenséges állásrészre és a La Rocca-
magaslatra tűzcsapásokat mért. 

„Duino-ra a legnehezebb ellenséges lövegek tüzelnek; épen 
„úgy a -Ó- 202-re Oppacchiasella mellett. Az én tengeri ágyúim 
„a Sdobba-ütegre lőttek és ott egy nagy robbanást okoztak. 
„Pateano-nál az ellenség a ,haláldomb'-on egy támpontot épít. 
„Casa Nevis-nél egy piros-fehérre festett hajó áll egy babával, 
„ mely egy piros-fehér lobogót tart. Tréfa ? . . . vagy mit jelentsen 
ez ? . . ." 

A hadseregfőparancsnokság újabb erőket von el tőlünk, bál-
áz Isonzo-arcvonalon az ellenséges hadseregek helyzete nem vál-
tozott. Parancs szerint egy hadmüveletekre kész dandár Tirol-ba 
azonnal elszállítandó, azonkívül Boroevié gondoskodjék, hogy még 
további csapatokat is szállítson Tirol-ba. 

Boroevié a 21. hegyidandárt, a Boszniából kapott négy zászló-
aljból és a 37. Landwehr-ezred Y. zászlóaljából, megszervezi. 

Ezért elrendeli, hogy a 37. Landvvehr-ezred Y. zászlóalját 
vonjam ki az arcvonalból. Intézkedtem, hogy ezt a 9. hadosztály 
egy zászlóalja váltsa fel. 

Boroevié szándéka, hogy Conrad legközelebbi felhívására a 
17. gyalogdandárt fogja Tirol-ba küldeni, bár hadserege április hó 
elejéig már négy hadosztállyal és egy dandárral lőn meggyengítve.1 

A 9. hadosztály vállalata után a 16. honvéd-hegyidandár 
a 17. gyalogdandárt felváltja. A 9. hadosztály parancsnoksága is 
kijön az arcvonalból, helyét a 61. hadosztályparanr snokság l'ogja 
betölteni. (Op. 95/3. sz.) 

A hadseregfőparancsnokság tudatta Boroeviccel, hogy a Tirol-i 
támadást előreláthatólag április 15-én fogja megindítani. 

Ma Boroeviétől parancsot kaptam, hogy a kiképzőcsoportok 
menetalakulataiból nagyobb egységeket alakítva, április 10-ig mene-
teltessem azokat az arcvonal felé, hogy az ellenség azt higyje, 
hogy az Alsó-Isonzo-ra tetemes erősbítések érkeznek, úgyhogy nem-
csak Tiroi-ból, innét is érheti támadás. 

1 6., 18., 28. és 22. Landwehr-hadosztály, 8. hegyidandár. 



A menetalakulatok azután éjjel visszatérnek kiképzccso-
portjaikhoz. 

A hadseregfőparancsnokság utasítása értelmében Boroevic 
továbbá elrendelte, hogy a XV. és XVI. hadtest tüzérsége április 
10-én a tolmein-i hídfőben és Plava-nál, illetve a görzi hídfőben 
élénk tüzelést kezdjen, hogy az ellenséggel elhitesse, hogy az 
Isonzo-arcvonalon általános támadás készíttetik elő. (Op. 95 28. sz.) 

Április 5. 

„Nagyon korán reggel kilovagoltam Oppacehiasella-n, Nova 
„Vas-on, Boneti-n át a Doberdo-tóhoz, hol Miéi lovamat a szivattyú-
háznál az öreg 44-es őrmester gondjaira bíztam." 

„Ott egy fiatal altiszt várt rám a magyar királyi 6./I. nép-
„tolkelő zászlóaljtól, Magyar József biharmegyei fiú. Odarendeltem, 
„hogy engem a Debeli vrh-re vezessen. Személyesen akartam ott 
„a helyzetet látni s elrendeltem volt, hogy egy altiszt várjon a 
„szivattyús háznál, hogy a hadttstparancsnokságnak ( gy tisztjét 
„kísérje. így inkognito maradtam. Magyar feszesen jelentkezett s 
„ketten a csúnya köves parton felmentünk a -Ó- 140 Debeli vrh-re. 
„Az állás a Debeli vrh-nek ós a Ó 113 Monte Cosich-nak az 
„erősen lejtő déli oldalán van és keletnyugati irányban húzódik 
„és a Begliano—Ronchi—Selz vidékén álló ellenséges tüzérség 
„által utálatosan hosszantoztatik. Ha ez a tűz megindul, akkor alig 
„lehet ebben az állásban kibírni, annál is inkább, hogy még távolról 
„sincs kielégítően kiépítve. Alattunk az éles, laza görgeteggel 
„borított part meredeken ereszkedik a Lago di Pietra Rossa mocsaras 
„teknőjébe,1 onnét pedig elég meredeken szökik fél velünk szemben 
„a kopasz, köves domboldalon -C> 78-on át a A 121-hez. Ez a Cinia 
„di Pierra A 121 egy kertk kúp, mely kelet léié meredeken lejt 
„a Pietra Rossa malmához, nyugat felé pedig egy keskeny, tán 
„1000 lépés hosszú fennsíkot képez. Állásunk a Debeli vrh C- 140-től 
„keresztbe metszi a völgyet a A 121-től közvetlen nyugatra, a 
„Debeli Vrh nyugati lejtőjén a két egymás mellett levő kúp alatt 
„van a Winkler-szakasznak 13. és 12. Biene-je, a kerek kúpot 
„képező Monte Cosich -O- 113-on a 11. és 10. A 13. és 12. Bjene 
„mögött egy hosszúkás, meglehetősen összelőtt erdőparcella van, 
„tovább északra még több ilyen van, különösen a Monte Cosich 

1 Lásd az 50. számú mellékletként csatolt térképet. 



„ (V 113-tól északkeletre fekvő -O- 108 táján.1 Itt az ellenséges 
küzdelmi állások az itteni fogalmak szerint meglehetősen messze 

„vannak a szemben levő lejtőn. Itt a meredek, éles kőgörgeteggel 
„fedett, kopasz part miatt, mely fölött vannak állásaink, egy 
„ellenséges támadás nem látszik valószínűnek; de ha mégis meg-
„ kísérel tetnék, feltétlenül eredménytelen maradna. Kísérőimmel 
„lementem az állásnak görbületéhez a 13. Biene-be, ahol a magyar 
„népfölkelő 6./I. zászlóaljnak egy századát találtam. Minden a leg-
szebb rendben volt, az emberek kitűnő hangulatban. A kavernák 
„készülnek. Néhány ügyeletes jelentkezett: ,Ezredes úrnak alásan 
„ jelentem...' Nem szóltam, jobb hacsak később tudják meg, hogy 
„ki járt itt. Lassú ellenséges lövegtüz kezdődött, mely sajnos igen 
„pontos volt. Egy darabig az állásban mentem, mely az utolsó 
„darabon nincs jól kiépítve, amit kifogásoltam is. Ott már a 91. ezred 
„van most. Főkép nélkülöztem a harántgátakat, melyek itt, hol 
„az állás függőlegesen húzódik az ellenséges állás felé nélkülöz-
hetetlenek az oldalozó tűz miatt. Innét az útelágazáshoz mentem 
„a -e- 14 Crna Griza-nál s onnét a gyalogúton a Doberdo-tó északi 
„partján a szivattyúházhoz, hol derék kísérőmtől elbúcsúztam és 
„lóra iilve Ferleti-re siettem s onnét Oppacchiasella-ra, hol igen 
„kellemetlen meglepetés várt rám. Tegnap óta 30'5 cm-es bombákkal 
„lövik újra e romvároskát s az innét Kostanjevica-ra vezető utat. 
„Egy fél óra alatt 3 ilyen bomba csapott be alig 100 lépésre tőlem. 
„Még későn este is fájdalmasan csengtek füleim. Oly hatalmas zúgó 
„bőgéssel jöttek ez óriási gránátok, hogy lovam, mely a lövésektől 
„nem szokott félni, elkezdett remegni s megállott, le kellett szállnom 
„s a száron vezetve húztam magam után." 

„Még a félreértés elkerülése végett fel kell említenem, hogy 
,,a Doberdo-fennsíkon a vezetést kétfelé osztották. Azelőtt egy-
ségesen voltak számozva a Wippach-tól a tengerig a századsza-
„kaszok. Ettől fogva én a Wippach-tól Doberdo-ig megtartottam 
„régi számozásomat, de Winkler Doberdo-nál megint 1-nél kezdve 
„újból számozta századszakaszait. Es így a Monte San Michele-n 
„is és a Debeli vrh-en is van most 13-as Biene. Ameddig nem 
„tudom vájjon nem oszttatik-e a harcok után újból a vezetés két-
„felé, addig meghagyom a mostani számozást." 

„Jelentések: Az 1. honvédgyalogezrednek egy százada az 
1 Lásd az 50. számú mellékletként csatolt térképet. 



„utászszázaddal együtt hajnali 2 órakor a 11. Biene-nél (Monté 
„San Michele délnyugati lejtőjén) tűzelőkészítés nélkül megtámadta 
„az ellenséges állást, mely itt alig van 30—40 lépésnyire. 
„A teljesen meglepett olaszok egy részét kézitusáhan leülték, 1 tiszt 
„és 21 legény került fogságba. Az állást honvédjeim felrobbantották 
„és betemették s azután hajnali 3 órakor visszatérteké Az itt 
„elszenvedett veszteségek 2 halott és 0 sebesült. Ezután meg-
lehetősen erős ellenséges Iövegtüz indult meg. Másutt csak a rendes 
„harcok voltak." 

Napközben a 20. honvédhadosztályt az ellenséges tüzérség 
lőtte, fedezékeinket több helyen megrongálta. 

A 17. hadosztálynál heves ellenséges tüzérségi tűzcsapások 
és aknavetőharcok voltak. A hadosztály tüzérsége a sdraussinai 
út mentén épült ellenséges megközelítő árkokat összelőtte. 

A 100. Landsturm-hadosztálynál aránylagos nyugalom volt. 
A hadosztály tüzérsége Monte dei sei Busi-n a/, ellenség mun-
kálatait megzavarta, ahol állása előtt akadályokat akart létesíteni. 

A III./b. szakaszban az ellenség élénk tüzérségi te\ ékeny-
séget fejtett ki és a -C- 70-nél, hol állásunkba befészkelte magát, 
lázas szorgalommal dolgozik. 

Az SO'L. számú 10 cm-es hajóágyút a -C- 43-as alagútnál 
(Flondar-tól 1 km-re délre) beépítik, feladata lesz az ellenséges 
ütegeket Pola?zo-nál leküzdeni. (Op. 96/22. sz.) 

„Helyenként erős nehéz aknavetőtüz. Egynéhány ellenséges 
„árokfőt elpusztítottunk. Az ellenség tárnáin dolgoz k. Tüzérségem 
„néhány vontatógőzhajót pusztított el Roggia del Molino-nál. Egy 
„ellenséges léghajó sok bombát dobott le a vasúti állomásra 
„Nabresirta-n. Reggel óta meglehetősen élénk tüzérségi harc; 
„a Monte San Michele ellen nehéz löveg- és aknavetőtűz, mely 
„időközönként nagy hevességre fokozódik. Az arcvonal mögötti 
„körleteken váltakozó erejű nehéz ellenséges Iövegtüz. Kostan-
„jevica-t is nehéz gránátokkal lövik. Tüzérségem nagy kárt okozott 
„az ellenséges fedezékekben és árkászmunkálatokban. Hadlest-
„tüzérségem pedig több ellenséges üteget hallgattatott el. Feltűnően 
„nagy forgalom az ellenséges arcvonal mögött." 

Az 5. hadseregparancsnokság Op. 454'28. számú rendeletére 
kiadtam az Op. 95/31. számú parancsomat, melyben a megtévesztő 
menetek végrehajtását szabályoztam. 

A menetekben résztvettek a 17. közös, a 20. honvéd-, a 
lOö. Landsturm-hadosztály, a 16. honvéd-hegyidandár, a 19. ne']»-



fölkelő-dandár és a 187. dandár, XVIII., XIX. és XX. számú menet-
alakulatai. 

E csapatok négy menetoszlopot alakítottak. 
A sanct-peter-i menetoszlop parancsnoka Matzek ezredts, a 

divazzai-é Bátorffy alezredes, a duttoulei-é Fiebich-Ripke ezredes, 
a koprivai-é Freund őrnagy. 

Matzek ezredes oszlopa Sanct Peter-ről április 6-án indul, 
aznap Divazza-n, 7-én Dattoule-n, 8-án a Segeti táborban fog éjje-
lezni, onnan négy éjjeli menetben (április 10-én Comen, 11-én 
Duttoule, 12-én Britof) április 13-án visszaérkezik Sanct Peter-re. 

Bátorfty alezredes oszlopa április 6-án indul, aznap Duttoule-n, 
7-én a Segeti táborban fog éjjelezni, innét egy éjjeli menetben 
április 8-án Comen-be visszamegy, honnan április 9-én délben 
indulva ismét előremegy Ranziano-ra, innen három éjjeli menetben 
(11-én Sanct Daniel, 12-én Duttoule) április 13-án körletébe vissza-
érkezik. (Divazza.) 

Fiebich-Iíiplce alezredes oszlopa április 6-án indul Duttoule-
ről, aznap a Segeti táborban éjjelezik, 7-én egy éjjeli menetben 
Sanct Daniel-re visszamegy, honnan április 9-én délben újból előre-
menetel a Segeti táborba, itt éjjelezik és április 10-én este indulva 
két éjjeli menetben április 12-én visszaérkezik körletébe. (Duttoule.) 

Freund őrnagy oszlopa Kopriva-ról április 8-án indul, Ran-
ziano-ra menetel, aznap ott éjjelezik, egy éjjeli menetben április 
9-én este visszamegy Kopriva-ra, honnan 10-én délben indul, újból 
előremegy a Segeti táborba, ott éjjelezik és április 11-én egy éjjeli 
menetben visszaérkezik körletébe. (Kopriva.) 

A Fiebich-Ripke ezredes és a Bátorffy alezredes oszlopának 
megnyújtása érdekében szekérlépcsők, álütegek lettek a menetoszlop 
végéhez csatolva Törzsek jelzésére a 9., a 61., a 17. hadosztály-
lovassága lovasosztagokat vezényelt az egyes oszlopokhoz. 

A menetek arra is szolgáltak, hogy a csapatok harctéri szol-
gálatban (menetbiztosítás, pihenők, táborozások, laktáborozások stb.) 
is iskolázva legyenek. Különösen a szigorú menetfegyelemre lőn 
nagy súly helyezve. A csapatok az előírt alap élelmiszerkészletekkel 
indultak; húst a hadtestvágótelepen Kobdil-on, egyéb élelmezési 
cikkeket Kostanjevica-n, Sanct Daniel-en, Comen-en, Divazza-n, 
Duttoule-n, vételeznek fel. 

Részletesen szabályozva lett a vízzel való ellátás is. Ivó- és 
főzővizet a nagy vízvezeték szolgáltatta. 

Az egészségügyi szolgálat ellátására a kórházakból orvosok 
oszttattak be az oszlopokhoz, a betegek a Divazza-n, Duttoule-n. 
Sanct Daniel-en, Comen-en, Őkrbina-n, Ranziano-n és Kostanjevica-n 
működő egészségügyi intézeteknél voltak leadandók. 

Elrendeltetett nagy sátortáborok létesítése, az ellenséges repülők 
részére, melyek a bombázás veszélye miatt üresen maradjanak s a 
csapat a legközelebbi faluban szállásoltassék el, így az ellenség 



hosszú oszlopokat fog több napon át Sanct Peter-től és Duttoule-
töl a küzdelmi vonalak felé menetelni látni az összes utakon. Fel-
tétlenül azon benyomást kell nyernie, hogy legalább 5 vagy több 
gyaloghadosztály erősbítés érkezett a Karszt fennsíkra. Ez nem kerül 
vérbe — mint minden más tüntetés, és minthogy új gondolat, azt 
hiszem, hogy az ellenséget becsapjuk vele. 

„Este 9 órakor rendkívül heves gyalogsági tűz hallatszik. 
„Telefonkérdésemre rövid és megnyugtató a válasz: ,Az ellen-
ségnek félelmi tüze!' Később nagyon erős löveg- és aknavető-
füze t hallok." 

„Ma éjjelre rendeltem el a <j> 70-nek visszafoglalását minden 
„különleges támadóeszköz felhasználásával. Feltétlenül biztos vagyok 
„a sikerben. Csekély veszteségekkel visszaszerezzük az elvesztett 
„állást kézigránátvevő-osztagaimmal. A visszafoglaltaak megtartása 
„már nehezebb lesz. Ha azonban a parancsnok, Baudisch százados 
„a 91,/IY-es zászlóaljával ott a leggyorsabban gépfegyverekkel 
„berendezkedik, akkor az ellenséges ellentámadások feltétlenül vissza 
„fognak utasíttatni. Az egész a két szárnyról meglepő felgöngyölí-
téssel lesz végrehajtva. Feltétlenül sikerülni is fog." 

„Közben, mint már mondottam, a hadseregfőparancsnokság 
„elrendelte, hogy. a gránátvezetőosztagokat azonnal oszlassam fel, 
„mert szabályzatunk ilyesmit nem ismer és ne csináljak ,Extra' 
„dolgokat, úgyis már van elegendő különleges fegyvernem. Elfutott 
„a méreg, míg Eisner-Bubna hosszú képpel referálta e parancsot 
„és az asztalra csaptam, hogy a tintatartó feldűlt ezen bureau 
„szamárság miatt. Valóban ilyent csak minálunk lehet tapasztalni. 
„Hagyjam fel azt, amivel minden ellentámadást úgyszólván vesz-
„teség nélkül könnyen megcsinálok s eddig mindig biztos eredményre 
„vezetett. Jól van, nevét törlöm, ezentúl nincs .granatéros', de a 
„gránátdobó osztagok ezentúl nem egy szakasz ezredenként, hanem 
„századonként egy erős raj továbbra is megmarad és kiképeztetik. 
„Végre is én felelek azért, hogy eredménnyel küzdjek és csapa-
„taimat minden fölösleges veszteségtől megkíméljem." 

Április 6. 

„Egész éjjel majdnem egész arcvonalamon a tengertől a 
„Wippach-ig minden fegyvernemnek erős tüze. A 39. gyalogezred 
„sarokállása előtt levő ellenséges árokfőt az ezredutászok felrob-
bantották, az ott dolgozó 7 olasz meghalt. A San Martino állá-
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„sunk nehéz aknatüz alatt áll. A 106. Landsturm-hadosztálynál 
„élénk aknavetőtevékenység, közte gyűjtőaknák. A hadosztály akna-
vetői megakadályozták az ellenségnek árkászmunkáit. Az ellen-
s é g összes fajtájú lőfegyvereinek heves tüze. A hadosztály tüzérség 
„a 9. hadosztálynak vállalkozását támogatta. A 9. hadosztálynál 
„ma éjjel a 91./IV-es Baudisch-zászlőalj által végrehajtott felgön-
„gyölő kézigránáttámadás Selz-nél és a -O- 70-en tökéletesen 
„sikerült. Úgy, ahogy előre láttam. A felgöngyölítő kézigránát-
támadás 2 órakor hajnalban kezdődött, az ellenséges helyőrség 
„elpusztítására vezetett, egy hasznavehető géppuska és néhány élő 
„olasz maradt kezünkben. Egyedül a visszafoglalt árokrészben s 
„közvetlen közelében 300 halott olasz fekszik. Az odasiető olasz 
„tartalékok pusztító gépfegyvertüzünkben szintén óriási veszteségeket 
„szenvedtek A visszafoglalás után az ellenség által épített — ránk-
„nézve hátrányos — árokrészek és árkaművek felrobbanttattak. 
„Egy erős ellenséges ellentámadás a doberdo—selz-i műút mentén 
„nagyon véresen visszaveretett. A mi veszteségeink aránylag igen 
„csekélyek. Közelebbi részletjelentéseket még várok. Selz-től délre 
„a tengerig tüzérségi harcok. A 9. hadosztálynál, mint hallom 
„leírhatatlanul lelkes hangulat van a mai fényes siker folytán. 
„En táviratilag üdvözlöm Baudisch századost és derék csapatait 
„példaszerű magukviselete miatt." 

„Délelőtt mindjobban csökken az ellenséges nehéz lövegtűz. 
„Egyáltalában mindig kevesebb nehéz lövegek tüzelnek és helyükbe 
„tábori lövegek lépnek. Tán Tirol-ba viszik a nehéz lövegeket? . . . 
„A Monte San Michele-n nagyon feltűnő ellenséges felváltás van. 
„Az 1. honvédgyalogezred azon benyomását jelenti, hogy ott az 
„ellenség eddigi ügyes csapatait vigyázatlan, tapasztalatlan csapa-
tokka l váltotta fel. Ezek új egyenruhát s új sapkákat viselnek. 
„San Martino nyugati szegélye s mögöttes terepe különféle öblű 
„ellenséges lövegek tüze alatt áll; a tűz ereje váltakozó. Ott egy 
„járőrünk egy ellenséges lövészfalat felrobbantott. Az arcvonal többi 
„részén löveg- és aknavetőtűz. Az olaszok fúrnak és robbantanak. 
„Az ellenséges arcvonal mögött különösen élénk vasúti-, automobil-
e s szekérközlekedés. Tán elvonul az ellenségnek egy r é s z e ? . . . 
„Ezt a kérdést nem tudom elfojtani magamban. Estig az ellenséges 
„lövegtűz valamivel fokozódik." 

„Délután az ellenséges nehéz tüzérség az arcvonal egyes 



„részeit lőtte, így Peö, Kupa falvakat, Monte San Michel e-t, a 17-
„hadosztály kiszögellő sarokállását, a Ill/b. szakasz jobbszárnyát 
„és a -p- 70-es magaslat környékét." 

„Menetzászlóaljaimnak első oszlopa több ellenséges repülő 
„állal megfigyelve estefelé Kostanjevica-n át menetelt menetcélját, 
„a Segeti tábort, este 7 órakor elérte. Ütegek is menetelnek velük 
„külön erre összeállított iáágyúkkal. Egy bakám azt mondta nekem 
„ma: .Nagy mester az, aki kigondolta ezt!" 

Matzek ezredes oszlopára menet közben Britof-nál egy ellen-
séges repülő két bombát dobott, melyek szerencsére kárt nem 
okoztak. 

„Délután San Martino-nál erős kézigránátharcok. Estefelé 
„rendkívül élénk közlekedés az ellenségnél az összes utakon." 

„Az estalkonnyal az ellenséges harctevékenység alább hágy." 
„Légjármüelhárító lövegeim egy ellenséges repülőt meglőttek, 

„mely kényszerítve lett Ronchi—Turriaco között leszállni." 

Április 7. 
Ma három igen fontos parancsot adtam ki. Kettőt a leg-

élénkebb felderítés végett annak céljából, hogy megállapíttassék, 
hogy az ellenség tényleg sokat vont-e el arcvonalából? 

A harmadikat itt lefordítom. 
„Res. Nro. 1567. — 1916. IV. 7-én. 
Tudomásomra jutott, hogy egyes osztagoknál úgy tisztje', 

mint legénysége pontosan tudják, hogy ki lett valamely kitünte-
tésre beadva és melyikre; tudom, hogy ezen osztagoknak tisztjei 
és legénysége pontosan tudják, hogy kire vonatkozó előterjesztés 
küldetett vissza az ezred vagy magasabb parancsnokság által 
elintézetlenül. Ez azok részéről, akik ezt kibeszélték — vétség a 
tapintat és katonai érzés ellen, s elégedetlenséget és rossz vért kell 
szülnie. A tisztek a legénységnek olyast ígérnek, amit beváltani 
nem képesek, mert annak eldöntése nincs a kezükben. Amit a tiszt 
megígér, annak szentnek kell lennie, annak be kell teljesednie, a 
legénység azon meggyőződésben éljen, hogy tisztjének szava csal-
hatatlan. Arról is meggyőződtem, hogy a tisztek, azért, hogy a 
kellemetlen helyzetből kimásszanak — melybe úgy kerültek, hogy 
a legénységnek oly ígéreteket tettek, melyeket nem képesek bevál-
tani — azt mondják annak: „az ezredes úr visszaküldte a bead-
ványokat és nem intézte el azokat!" Ez súlyos vétség, mert a 
fegyelmet aláássa és elfojtja; a legénység bizalmát parancsnokai 
iránt megingatja. Ez méltatlan, büntetendő cselekmény, melm^Sáf 1 ^cr 
legerélyesebben kell üldözni. Lépten-nyomon találok az összes kor-
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házakban sebesülteket, a táborokban egészségeseket, akik a napokkal, 
vagy hónapokkal ezelőtt megígért kitüntetést kérik. Az emberek-
nek teljesen igazuk van, meg kell, hogy kapják azt, amit meg-
ígértek nekik. Viszont a tiszt csakis azt ígérje meg, amit elérhet 
és megadhat. En az összes parancsnokokat felelőssé teszem azért, 
hogy ez így legyen és betarttassék. József főherceg lovassági 
tábornok s. k." 

Alábbi jelentésemet is egészében lefordítom. 
„Op. Nro. 93/5. Ellenséges betörés Selz-töl keletre. 
Az 5. hadseregparancsnokságnak. Tábori posta 91. 
A 91./IV. zászlóalj parancsnokának, Baudisch századosnak a 

Selz-tői keletre levő -Q- 70-nél történt ellenséges betörés által 
elvesztett állásnak visszaszerzéséről szóló rövid harcjelentését szó-
szerint felterjesztem: 

A III. 27-én az ellenség által Selz-től keletre a -Q- 70-nél 
elfoglalt állásrészt ma reggel hadicsínnel visszafoglaltuk. Mint 
miránk nézve értéktelen, az állásdarab (az előszögellő rész), ahogy 
szándékolva is volt, elpusztíttatott és a törmelékgarmada újra az 
ellenségnek átengedtetett. A vállalkozást egyetlen egy szakasz gya-
logság (91. IV-es zászlóaljtól) hajtotta végre; lángszórók, kézi-
gránátdobók készítették elő és árkászok fejezték be, kik az állást 
felrobbantották. 

Valóban klasszikus hősiességgel — jól átgondolt terv 
szerint — kézigránáttal, illetőleg szuronnyal rohantak a vitézek a 
sötét éjjelbe, melyet a lángszórók fénye röviddel azelőtt nappali 
világossággal árasztott el. A művészettel dobált kézigránátok pokoli 
lármája az ellenséges védőrséget felriasztotta. Legénységünk cél-
tudatosan a tisztekkel az élen felugrottak az ellenséges mellvédre 
és kézigránátjaikkal az árok első részét kisöpörték, egyidőben az 
utánuk rohanó gyalogság az elsáncolt árokfőt lerombolta, szuronnyal 
behatolt az árokba, elzárta és védte az ellenséges oldalra vezető 
kijáratokat, mindjárt az első rohamban egy ellenséges Maxim-gép-
puskát zsákmányolt, melynek legénységét egyetlen egy kéz'gránát 
leterítette ós oly alapos munkát végzett, hogy az ellenséget meg-
félemlítette. Nagyon hatalmas ellenséges zárótűz zúdult a hideg-
vérűek mögé. Ugyanekkor erős ellenséges tartalékok indultak ellen-
támadásra a részben lángban álló árokrész ellen. Aknáink fogadták 
az elismerendő hősiességgel fellépő olasz tartalékokat. Ezek egy 
nálunk mozgósított és aknák által felrobbantott lángszóró által 
hirtelen fényesen megvilágíttattak. A félparton elakadt ellenség 
halálthozó gépfegyvereinknek és gyalogsági ágyúinknak 100 lépés tá-
volból megindított tüze által megsemmisült. Gyalogságunk a legkö-
zelebbi „0 1" árokréi-zből lelkesedésében és feltétlen fölénye érzetében 
— a szakadatlan ellenséges zárótüzzel nem törődve — kiugrált a 
mellvédre és kézigránátokkal pusztította a menekülő ellenséget, aki 
riadalmában egyenest nehéz tüzérségünk zárótüzébe rohant. Igazán 



megsemmisítőek voltak a veszteségek, melyeket a vitéz kis csapat 
merész előnyomulása közben a különleges harci eszközeivel, majd a 
később közreműködő géppuskák, aknavetők és lövegek segítségével 
az ellenségnek okozott. Becslésképen 500 olasz halott! Ezzel szem-
ben saját veszteségeink halott: 1 tiszt, 3 legény, sebesült: 1 tiszt, 
17 legény, — alig jöhetnek számításba. A vállalkozás befejezését 
az árkászok által végrehajtott robbantások képezték, melyek az 
erősen megrongált, kitűnően kiépített állást teljesen elpusztították. 
Midőn a hátrányosan előszögellő állásdarabot szándékosan feladtuk 
a halálnak s pusztulásnak mezeje maradt vissza . . . " 

„Én a 17. gyalogdandár csapatait a 16. honvéd-hegyidandár 
„által most már az éjj folyamán fel fogom váltatni és az előbbieket 
„Selo — Yojscica körletébe visszaveszem. (Op. 97/30. sz.)" 

„Az ellenséges betörésnél III./27-én történtekről a 9. had-
osztály parancsnoka, Schenk altábornagy által közben benyújtott 
„harcjelentés pontos adatokat szolgáltat, mely nagyjában alábbiakat 
„tartalmazza:" 

„Megvizsgáltam az olaszok úgynevezett áttörésének ügyét a 
-O- 70 előtt III. 27-én; és azon meggyőződésre jutottam, hogy 
a kritikus helyen küzdő parancsnokok és csapatok nemcsak hogy 
a legteljesebb mértékben teljesítették kötelességüket, hanem hősök-
ként harcoltak. Az olaszok nagy erők bevetésével (lásd Cadorna 
jelentóiét III. 31-én) sokszoros túlerejű tüzérség közreműködésével 
elért nagyon szerény eredményüket nem az ott küzdő parancsnokok 
és csapatok kötelességmulasztásának köszönhetik, hanem csakis a 
miránk igen hátrányos ottani helyzetnek; a kritikus március 27-ikét 
megelőző estén ment csak állásba a gyenge század, melynek kiter-
jedése az 500 lépést meghaladja: az állás maga harcászatilag hát-
rányos fekvésű; a sokszoros túlerejű ellenséges tüzérség által 
teljesen uralva van, — (lefogására a saját tüzérség képtelen volt) — 
a legutóbbi erős lövetés után megmaradt 60 lépés széles hézag-
épen március 26-ikára virradó éjjel az összes másutt nélkülözhető 
munkaerők felhasználásával bezáratott és sok órás pusztító pergő-
tüzük és a délután 2 órától megindított túlerős támadásuk dacára 
az olaszok csak délután 6 órától kezdve voltak képesek a vitéz 
helyőrség roncsait legyűrni és egy 150 lépés széles, keskeny arc-
vonalrészt elfoglalni. A tartalékoknak a parancsnokok által parancs 
nélkül az ellentámadásra történt odairányítása jellemzi az eredmény 
elérésére irányuló feltétlen jóakaratot. Á végrehajtásban ügyetlen 
alacsony vezetésen és a pergőtüzön1 hiúsultak meg ezen ellen-

1 Az én nézetem nem fedi Schenk nézetét. Meg vagyok arról győ-
ződve; hogy azért hiúsult meg az ellentámadás, mert arcba támadtak, az 
ellenséges tűz és az óriási veszteségek a lökerőt megbénították. 



támadások és a -Ó- 70 pokolhoz hasonlító magaslatának átlépése 
után az én szemem láttára az ellenséges gyalogság tömegtüzének 
hatása által kényszeríttettek a megállásra. E hősök (székesfehérvári 
17-es népfölkelők) ennek dacára szabad terepen fedezék nélkül 
nyílt állásban az ellenség közvetlen közelében, nemcsak a 28-ikára 
virradó éjjel, hanem még március 28. ós 29-ikén is tartották 
magukat. 

Ezt látni kellett, hogy teljes mértékben lehessen méltatni. 
En kötelességemnek tartom, hogy ezen alattam állott hős csapa-
tokra irányítsam az elöljárók figyelmét. Nem árkokról van szó 
(lásd a március 29-i sajtótudósítást), hanem egyedül csak egy 
körülbelül 150 lépés széles árokrészről, mely fekvésénél fogva 
értéktelen volt és melynek önkéntes kiürítését, bekövetkezett 
tájékozódásom után — én a kritikus napon alig voltam négyT 

napja parancsnok — magam elrendeltem volna, mint ahogy most 
is csak annak kitisztítását és nem az újra megszállást ajánlottam . . 
A március 31-i olasz harcjelentésben elmesélt az egész „B" és „C" 
szakaszom ellen irányuló, az Aqui dandár által végrehajtott táma-
dások az általam március 29-én délelőtt elrendelt egyetlen és 
utolsó tartalékom (28-ig egyáltalában nem volt tartalékom) 4, szóval 
négy népfölkelő-század által nemcsak hogy visszaverettek, hanem 
a már saját árkainkat az egész „C" szakaszon áthaladott ellen-
séges erők is visszavettettek és csakis a miránk nézve nem előnyös 
„C 2" előtti rész — az előbb megnevezett árokrész maradt meg 
kezükben . . . Aki ezt a zászlóaljat (székesfehérvári népfölkelő-
zászlóalj) a legsúlyosabb tűzben rendezetten, akárcsak a gyakorló-
téren látta előnyomulni — mint én —, az csak csodálattal telve 
pillanthat e hősökre. Ezen kép részemre felejthetetlen marad. Az 
olaszok által jelentett foglyok száma csakis a gyenge alantos veze-
tésnek következménye a népfölkelő-alakulatoknál és az ellenség 
felé nyíló kijárató kavernáké, valódi egérfogók. A különbeni anyagi 
eredmény a mi oldalunkon van, minthogy egyedül a „C 2" szakasz 
előtt, mint már jelentve volt, 500 olasz hulla fekszik, míg a mi 
veszteségeink a „C" szakaszon az ellentámadásokkal együtt összesen 
70 halottat, 400 sebesültet és 223 eltüntet tesznek ki (közöttük 
halottak vannak). Schenk alt. s. k." 

„Ezen derék magyar népfölkelő-zászlóaljak becsületének meg-
óvására, melyek már ismételt alkalmakkor rendkívül kitüntették 
magukat, kérem ezt felsőbb helynek tudomására hozni. Mindezen 
események azonban alkalmasak arra, hogy az olasz hadvezetőség 
híradását megfelelő világításba helyezzék. Míg nagy gyalogsági 
tömegek bevetésével, tetemes veszteségek mellett elért szerény 

1 Teljesen osztottam Schenk nézetét, mert amint azt a minap magam 
láttam, nem nagy dolog, hogy feladtuk e részecskét és az ellenség csak 
azt az előnyt nyeri, hogy tartalékait általunk be nem látottan hozhatja 
előre az állásba. 



eredmény a híradásokban több napig nagy garral tárgyaltatik és 
a betörési hely folytonos nagyobbításáról szóld adatokkal együtt 
képzelt ellentámadásaink április l-re virrad(5 éjjel történt vissza-
vetésének meséje terjeszttetik, addig a ma kiadott Cadorna jelentés 
teljesen elhallgatja az állásnak általuk történt elvesztését. József 
főherceg lovassági tábornok s. k." 

„És most azt kérdem, hogy ezen csattanós bizonyítók után 
„szabad-e gránátosaimat feloszlatnom?.. . még ha a főparancs-
nokság el is rendelte ? . . ." 

„Az éjjel a rendesnél sokkal nyugodtabb volt. Az összes 
„fegyvernemek igen lassú tüze, csak helyenként valamivel élénkebb 
„aknavetőtüz. Csupa olyan jel van, ami arra bírhatna, hogy egy 
„erélyes lökést adjunk az ellenségnek; ha valóban sok csapatot 
„elvont volna az ellenség, akkor tényleg ezt fogom a hadsereg-
parancsnokságnak ajánlani, hogy végre ezt a rettenetes Doberdo-
„fennsíkot egy tűrhetőbb hellyel elcseréljük." 

„A hős 16. honvéd-hegyidandárt megszemlélem, azután a 
„19. népfölkelő-dandárt Brestovica-n és sok legénységet ékítek fel 
„vitézségi érmekkel." 

„Napközt nagyon csekély tüzérségi tevékenység és egy kis 
„aknavetőtüz. Csak a Monte San Michele-n élénk puska- és kézi-
„gránátharc s időközönként heves lövegtűz. San Martino-nál élénk 
„kézigránátharc. Az ellenség feltűnő sietséggel dolgozik állásain. 
„A közlekedés arcvonala mögött ma reggel óta nagyon csekély 
„lett. Az olasz gyorstüzelő ágyúk rendkívül kellemetlenek, s még 
„ahhoz hosszantozzák állásainkat." 

„Este megint különösen élénk kocsi- és málhásvonatközle-
„kedés az ellenséges arcvonal mögött. Hírszerzőkülönítményekkel 
„szándékozom végigtapogatni az ellenséges arcvonalat, ha enged, 
„áttöröm. (Op. 98/18. sz.) Lehet azonban, hogy az ellenség csak 
„csendesen viselkedik és bevárja, hogy mitévők leszünk mi ? . . . ! . . . " 

A végrehajtott szerencsés vállalatok arra indítottak, hogy az 
összes hadosztályparancsnokaim figyelmébe ajánlottam, hogy törjenek 
be meglepetésszerűen az olasz állásokba, ami a menetzászlóaljak 
tüntetésszerü meneteivel kapcsolatban az ellenséget helyzetünk és 
szándékunk felől megtévesztheti. (Op. 98/9. sz.) 

Ma az 5. hadsereg aisovizza-i repülőcsoportja igen jó ered-
ménnyel megtámadta Casarsa és San Giorgio di Nogara vasúti 
állomásokat. 



Április 8. 

„Az élénk felderítés megállapította, hogy az ellenség állásait 
„most is erősen tartja megszállva és szorgalmasan építi azokat. 
„E szerint egy áttörési kísérlet most nem időszerű. A Winkler-
„csoport (Op. 97/7. sz. alatt) azt javasolja, hogy egy megfelelő 
„helyen — a -Ó- 85-nél — javítsuk előbbre állásunkat." 

Azt javasolja, hogy nehéz tüzérségünk rombolja össze az 
ellenségnek a -Ó- 85-ös állásunk felé előretolt árkait és homokzsák 
állását a vasúti áteresznél. Ezt ő maga, mivel nehéz tüzérsége 
nincs, nem teheti. A vállalatba célszerűen bekapcsolódhatnának a 
jamiano-i 24 cm-es mozsarak is. Nehéz aknavetői sincsenek, bár 
már többször kért az 5. hadseregparaucsnokságtól 22 cm-es akna-
vetőket. Ezeken kívül a -Ó- 85-ös állás kiugró sarkából egy árokfőt 
akar építtetni és mint előretolt állást az akadályöv vonalába kap-
csolni, honnan a Ó 85-ös állás előtti teknőt betekintheti és tűzzel 
uralhatja. 

Op. 97/28. számú parancsommal helybenhagyom tervét és 
ajánlom, hogy az arcvonal rövidítésére, ha lehetséges, egy nagyobb-
méretü előretolást kíséreljen meg. Erre rendelkezésére bocsátom: 
a 17./2. üteget, a 9. nehéz tábori ágyúsezred 1 ütegét, Czerwenka 
százados fél mozsárütegét, az orosz 15 cm-es ütegét és a 12 cm-es 
6. R./15. számú ágyúsüteget. Oldalozó tűz céljából a 9. hadosztály 
tábori tarackosütegei is részt fognak venni. A közelharceszközök-
ből a 20. honvédhadosztálytól két 22 cm-es aknavetőt, a műszaki 
iskola állományából három 40 cm-es és három 28 cm-es aknavetőt 
kezelőszemélyzettel és a szükséges lőszerrel együtt utalok ki. 

A 9. hadosztály műszaki személyzetének egy része a vállalat-
nál közreműködik. A vállalat időpontját Winkler jelenti. 

Küsswetter alezredes szerint az olaszok éjjeli munkálatait 
legcélszerűbben a hegyiágyúk zavarhatják meg. 

Figyelmeztetem a Ill./b. szakaszparancsnokságot arra, hogy 
a La Rocca északi lejtőjén az olaszok, ha idejük lesz, oly állást 
létesítenek, melynek elfoglalása csak nagy véráldozat árán lehet-
séges. Fontolja meg a parancsnokság, nem volna-e célszerű Monte 
Oosich -Ó- 113 és A 121 között az állástárokfők által előrevinni; 
oldalozó lehetőségen kívül az állás meg is rövidülne. 

„Ütegeim tüzére az ellenség régi állásaiból este 11 órakor 
„lassan és rendetlenül felel. Általában véve csekély harctevékenység. 
„A 17. hadosztálynál egy árokfőből elkergettetett az ellenség, a 
„csatlakozó állásrészeket és előállást felgyújtották és felrobban-
„tották vitézeim. A 9. hadosztály részeinek felváltása végrehajt-
hatott, ott a 16. honvéd-hegyi dandár ment állásba. Az ellenség is 



„felváltást hajtott végre. Az olasz nehéz tüzérség tegnap Ranziano-t, 
„ma Kostanjevica-t lőtte és eddig 3 halottunk és egynéhány 
„sebesültünk van itt. Délfelé az ellenséges tevékenység valamivel 
„fokozódik." 

„Hajnalhasadta előtt Devetaki-ra lovagoltam, hol egy 46-os 
„altiszt várt rám, Mici lovamat a Vallone-ban a barakkoknál 
„hagytam Gabrije közelében és ketten gyalog felmentünk a 
„Monte San Michele-re, Cotiöi-n át. A 7., 8., 9. és 10. Biene-t 
„végigjártam, a 4. és 3. honvédgyalogezredeknek két-két századát 
„látogattam meg. Az állás most már mélyen be van vésve a szik-
jába, kitűnő kavernái vannak, a sok futó- és összekötőárkok háló-
z a t a mind védelemképes. Minden betörést azonnal lokalizálni lehet, 
„úgyhogy a futó- és összekötőárkokat szállják meg a tartalékok. 
„Ha a pergőtüz nem temet be mindent s nem üt agyon mindenkit, 
„akkor itt már nem történhetik nagyobb baj. A legmelegebben 
„megdicsérem derék csapataimat, hogy ily óriási munkát teljesí-
te t tek . Majdnem tökéletes nyugalom van, csak elvétve jön egy-egy 
„akna, vagy gránát. Sok hős tiszttel és legénnyel beszéltem. Meg-
nézem az alig pár lépésre szemben levő ellenséges állást és kissé 
„kimászok az árokból, hogy lefényképezzem azt, ami nagyszerűen 
„sikerül is; sapkámat erre letettem, nehogy a tisztet lássák ben-
„nem. A 10. Biene-től Cmci-re s onnét Devetaki-ra visszamentem, 
„a legkitűnőbb benyomásokat vittem magammal. A devetaki kaver-
„nákban zenét hallok. A 46. IV-es zászlóalj van ott tartalékban. 
„Derék vitézeim, midőn meglátnak, oly viharosan üdvözölnek, hogy 
„csak úgy hangzik a Valloné. Miciért küldök s addig vitézeimmel 
„elbeszélgetek. Azután egyedül Kostanjevica-ra lovagolok, melynek 
„környékét az olaszok nehéz gránátokkal lassan lövik. A helység 
„keleti kijáratánál azután a negyvenhárom menetszázad átvonulását 
„vártam be.1 A 39-esek kicsi, többnyire törődött idős emberek, 
„gyengén néznek ki. Sírni tudnék, ha azelőtti erőteljes, szép 
„39-eseimre gondolok. Már mind eltűntek, a legdicsőbbek s most 
„belekeveredik a börtönök söpredéke, az elfajult emberek. Miért 
„nem küldetnek legelőször ezek a pusztulásba és az egészségeset, 
„nemeset, jót lehetőleg megkímélni ? . . . Valóban szörnyű ez a 
„hosszú háború, mely csak kimerültség-, összeomlással végződhetik . . . 
„Hónapok? . . . évek multán? . . . Jobb nem is gondolni arra." 

1 Matzek ezredes oszlopa Sanct Peter-ről, mely ma Segeti-re menetel. 



„Estig csekély, de általános harctevékenység van. Késő dél-
utántól kezdve nagyon élénk a forgalom az ellenséges arcvonal 
„mögött és ellenséges ütegek élénken tüzelnek az én Monte San 
„Michele és Isonzo állásomra. Terzo-n1 nagy tüzet látni." 

Április 9. 

„Tegnap kellett volna Tirol-ban megkezdődnie a nagy offen-
zívának! Ily korán elolvadt volna az idén a hó? . . . Ezt kétlem." 

„Miksa főherceg, unokaöcsém a sanct peteri menetalakzatok 
„oszlopával tegnap ideérkezett s ma az ünnepélyes tábori misén 
„résztvett a Segeti táborban. Ezután ott helyszínén a 46. ezred-
„nek 601 és más ezredek 200 emberét ékítettem fel nagyobb 
„beszédem után vitézségi érmekkel. Nagyon lelkes ünnep volt és 
„mondhatom egészen megfájdult jobb kezem a 800 kézszorítástól." 

„Éjjel mérsékelt tűz volt. A mi aknavetőink igen jól hatot-
t a k . Járőreink az ellenséges állások erős megszállását állapították 
„meg. Kis — az ellenség ingerlését célzó — tűzcsapásaink heves 
„ellenséges tüzet csaltak ki s az ellenséges aknavetők heves tevé-
kenységbe léptek. Tüzérségünk által Roggia del Molino-nál a 
„zátonyra ültetett gőzkompokat az ellenség most meggyújtotta.'" 

„A III./b. szakaszban az ellenséges tüzérség tűzcsapásokat 
„intéz a A 121 kúpra és Pietra Rossa malom völgyébe, a -C- 70 
„párkányon a csapataink által április 6-án éjjel felrobbantott és 
„betemetett állásrészhez az ellenség megint előrekúszott és erődíteni 
„kezdi; a 9. hadosztály tüzérség lövi munkáját." 

„A 20. honvédhadosztálynál élénk ellenséges aknavető-
tevékenység, kevés lövegtűz. A hadosztály tüzérség egy ellenséges 
„lőszerraktárat robbantott egy gránáttal fel. A robbanás mindig 
„megismétlődve 25 percig tartott." 

„A 17. hadosztálynál az általam elrendelt tüzérségi és akna-
v e t ő vállalkozás délelőtt 10 órától 12 óra 30 percig végrehajt-
„tátott. A megállapított ellenséges aknavetők ellen irányult. Rész-
teteket még nem jelentettek. Az ellenség ezalatt tüzérségével és 
„aknavetőivel nagyon élénken tüzelt, rakéta,]eleket is adott: ,Erős-
„bítés szükséges!' Az ellenség tartalékait előrevonva, állását sűrűn 
„megszállotta." 

„Tüzérségi megfigyelőm látta, hogy tüzünk a sűrűn megszállott 
1 Cervignano-tól 2'5 km-re délre fekszik. 



„ellenséges árkokban nagy veszteségeket okozott. Az előresietett 
„tartalékok tűzünk által széjjelszóratva nagy veszteségeket szen-
vedtek és elszaladtak." 

A 106. Landsturm-hadosztálynál az ellenséges tüzérség leg-
inkább a jobbszárnyat és a Crni hrib -Q- 164-et lőtte. 

„A Winkler-szakaszon, főképen Yermegliano van állandó 
„löveg- és aknavetőtüz alatt. Az állások részben elpusztultak. Az 
„elkészült erősen kiépített árokfőt Vermegliano-nál vitézeim elpusz-
tították. A déli részen A 121 és Pietra Rossa malom felé az 
„ellenség következetesen előbbre tolja állásait.1 Meg kellene őt 
„előznünk; de a mi nyomorult eszközeinkkel ez el sem képzelhető." 

„Válaszul Kostanjevica lövetésére hajnalban a nagy léc-
táborokat és a Cormons-i vasúti állomást nehéz gránátokkal 
„alaposan megrakattam." 

A hadtesttüzérségemnek északi csoportjából a lö vetésben részt-
vett: az L. 50. számú 15 cm-es hajóágyú, egy 10'4 cm-es messze-
hordó ágyú és egy 30*5 cm-es mozsár. 

„Az volt jelentve, hogy a táborban sok csapat éjjelezik. 
„A gránátok találtak és abból, hogy reggel állandóan sok hord-
agya i embereket lehetett látni ide-oda futni, arra következtetek, 
„hogy nagy hatása volt tűzcsapásomnak." 

„Este 7 óráig élénkülő mindkétoldali lövegtevékenység. A tűz-
vonalban helyenként lassú aknavető- és kézigránátharcok. A Doberdo-
„nál becsapó nehéz gránátok óriási füstöt és penetráns bűzt 
„terjesztenek. Egy órával később is még tele volt a völgy füsttel." 

„A lapályon állásaink felé menetelő ellenséges csapatoszlopok 
„figyeltettek meg. Tüzérségem egy ellenséges repülőt meglőtt, ez 
„kénytelen volt Lucinico-nál hirtelen leszállani s ott az ellenséges 
„állás mögött tüzérségem gránátokkal elpusztította." 

A menetalakulatok menetei folyamatban vannak, az ellen-
ség repülőkkel figyelteti az oszlopokat. 

Freund őrnagy oszlopát, mely tegnap indult Kopriva-ról, 
midőn Ranziano—Lukezici—Mohorini—Gradiscutta-ra bevonult, az 
ellenség srapnellel lőtte, szerencsére sebesülés nem történt. 

A hadseregfőparancsnokság a 20. honvédhadosztály részére 
8 soronkívüli menetszázadot kiutalt, ebből hatot azonnal be fog 
sorolni, úgyhogy minden ezrednél a 11-ik századok meg fognak 
alakíttatni. (Op. 100/16. sz.) 

1 Lásd az 50. számú mellékletet. 



Hogy az olaszok figyelmét a tiroli készülődésekről eltereljük, 
a hadseregfőparancsnokság elrendelte, hogy április 10-én az 5. 
hadsereg Tolmein-nél, április 11-én a 10. hadsereg Plöcken-nél 
előzetes tüzérségi lövetés után kezdjen élénk gyalogsági tevékeny-
séget. (Op. 100/7. sz.) 

Április 10. 
„Ugy látszik, mintha az olaszok a mi részünkről egy gáz-

„támadást várnának, ma telefonon elrendelték: ,Értesíteni odakint,, 
„ma az ellenségnek kedvező szél fuj.'" 

Ma az alábbi jelentést küldtem az 5. hadseregparancsnokságnak: 
„Op. Nr. 101/11 . . . . Az utolsó nagy küzdelmek befejezése óta az 

olasz gyalogság az árkászok támogatása mellett fáradhatatlanul azon 
dolgozott, hogy árkait mindközelebb tolja állásainkhoz és hogy így a mi 
állásunkkal közelben szembenfekvő állásra tegyen szert. Ezen tevékeny-
ségnek nagyon áttekinthető képét nyújtják a repülők által állásainkról 
felvett fényképek. Ezeket a repülőszázadok mindig előterjesztik. 
Állásaink ellen irányuló ellenséges lövegtűznek azon arányban keli 
csökkennie és inkább az arcvonal mögötti terep ellen kell irányulnia, 
amilyen arányban az ellenségnek legelső megfigyelővonalai a mi 
állásunkhoz közelednek azért, hogy saját gyalogságát ne veszélyez-
tesse. A hiányzó tüzérségi hatást ezzel szemben több mint busásan 
pótolja az aknavetők tüze. Ugy látszik az ellenségnek négy-ötféle 
mintájú aknavetője van, melyeket éjjel-nappal fölötte kiadósan 
használ. Az embereket a tapasztalat kioktatta, hogy a kizárólag 
ezen célra felállított őrszem által jelzett légiakna elől még jókor 
ki lehet térni és így hatásuk alól kivonhatják magukat. Ez ter-
mészetesen éjjel nem lehetséges, midőn épen a szükséges sűrűbb 
megszállás különös védeszközökre szorulna. Az ellenséges légiaknák 
(vetőtorpedó) eme legnagyobb fajtájának hatása a tűzvonalban levő 
tisztek és legénység egybehangzó jelentései szerint egy olasz. 
30'5 cm-es ágyú bombájának robbantóhatását messze felülmúlja. 
(Amiről magamnak is volt alkalmam meggyőződni.) Az óriási 
erkölcsi hatást, melyet az ellenség ezen harceszköz általi alkalma-
zásával el tud érni, legjobban azon tény világítja meg, hogy a 
17. hadosztálynál egyedül a 3 utolsó hét leforgása alatt 22 elme-
zavar (örülés és dühöngés) eset fordult elő kizárólag az élénk 
aknavetőtűz által okozva. A sebesülések, melyeket ezen harceszköz 
okoz, nagyon különbözőek, de többnyire igen súlyos természetűek. 
Sokszor a test nagy része mákszem — lencsenagyságú repeszekkel 
sűrűn telespékelve. Testrészek leszakítása, vagy az egész test 
ronggyátépése sem ritka eset. A testbe behatolt számos repesz 
szabálytalan cafatos alakja miatt és a fertőzött föld magávalvitele 
által nagyon veszélyes, rendesen súlyos genyedésekre vezet és 



gyakran gázphlegmonákat okoz. Ki kell jelentenem, hogy ezen 
harceszköz félelmetes és a csapatokra erkölcsbontólag hat. Az 
ellenséges aknavetők leküzdése a legalaposabban a mi közelharc-
eszközeinkkel és azután, úgymint az ellenséges árkászmunkák, 
könnyű és esetleg középöblü tábori tarackokkal eszközölhető. Ami 
a mi aknavetőinket illeti, kiadós ellenhatás csak úgy lesz elérhető, 
ha megfelelő számú, célszerűen megkonstruált aknavetőt kapunk. 
Annvi bizonyos, hogy a mostani harcviszonyok között, melyeknek 
tartama előre meg nem állapítható, az aknavetők ugyanolyan, vagy 
még nagyobi) fontosságúak, mint a ritkábban alkalmazható gép-
puskák és hogy mindaddig, míg ezen ellenséggel állunk szemben, 
még a harcoknak esetleges áthelyezése- esetében is lesznek oly 
harcmozzanatok, melyek különböző öblű aknavetőkkel való kiadós 
felszerelésünket szükségessé fogják tenni. A nagyobb számban 
rendelkezésünkre álló 9 cm-es aknavetőknek azon érzékeny hát-
rányuk van, hogy kisütésükkor nagy füstöt fejlesztenek és ezzel 
nappal feltétlenül, gyakran még éjjel is elárulják állásukat, magukra 
és környékükre heves ellenségi tüzet vonnak s ezáltal mindannyi-
szor hosszabb időre tétlenségre kényszeríttetnek. Hogy az ellenségnek 
egy megfelelő harceszközzel álljunk szembe, nincs új találmányra 
szükségünk, minthogy a hordható gránátvető és pneumatikus 
aknavető kitűnő minőségben meg van nálunk. A csapat nem lát-
hatja be, hogy miért van az általánosan kedvelt, minden követel-
ménynek megfelelő hordható gráuátvető oly kevés példányban (az 
egész VII. hadtestnek csak 4 darab áll rendelkezésére) képviselve 
annak dacára, hogy gyári utánkészítése mindnyájunk meggyőződése 
szerint aligha íitközhetik legyőzhetetlen nehézségekbe. A csapatok 
azt nem értik meg, hogy miért látjuk csak rögtönzött alakban a 
pneumatikus aknavetőt, melynek ipari előállítása lehetővé tenné, 
hogv nehéz öblű aknákat is vessen; hogy az ugyan nagyjában 
megfelelő nagy tényleges és erkölcsi hatást tevő, de fekete porral 
kilőtt, ennélfogva nagy füstöt csináló 22 cm-es aknavetőt pótolja, 
vagy annak hatását kiegészítő közepes öblű aknavetőt előállítsanak. 

A könnyű — különösen az 1914-es mintájú — tarackoknak 
lőszerfelszerelése nagyrészt gránátsrapnellekből s igen kevés rész-
ben öntött gránátokból és srapnellekből áll. A gránátsrapnellnek 
az igen jól fedve felállított aknavetők, árkászmunkák és befedett 
állások ellen való használata egyenlő a lőszerpazarlással; minthogy 
csak a gránátfej tud itt hatni, a srapnellrész azonban, úgy maga 
a srapnell, teljesen hatástalan marad. A tábori taracknak a háború-
ban elsősorban gránátra van szüksége. Nem feltétlenül szükséges, 
hogy a gránát brizánctöltéssel bírjon, a Karszton a feketeporos 
gránát is jól tud hatni, épen így az árkászmunkák ellen. Ezeket 
a Karszton hónapokon át tartó harcokban szerzett tapasztalatokat 
a mögöttes országban megejtett kísérletek nem gyengíthetik le. 

Az ágyúknál pedig csakis tömegtámadások ellen érvényesül 



itt a srapnell; a futóárkokban cikázva előnyomuló csapatok ellen 
értéktelen. 

Itt a tarackok általában véve nagyon jól alkalmazhatók és a 
csapatok nagyon szívesen használják azokat. A lőszer ki utalás, 
különösen a 10 cm-es tarackok részére (li)14-es minta) mindig 
messze a követelmények mögött marad el. Ennélfogva kérésem 
oda irányul, hogy ezen körülmények vétessenek tekintetbe és szál-
líttassák több lőszer a 14-es mintájú tábori tarackok részére, több 
gránát, kevés gránátsrapnell, illetőleg srapnell. 

Kérem ezt — a csapatok szükségletére és az emberanvag 
kímélésére célzó -— az előterjesztésemet a hadseregfőparancsnok-
ságnak pártolólag előterjeszteni. 

József főherceg lovassági tábornok s. k." 

„Ma igen csekély harctevékenység. A 17. hadosztálynál, hol 
„Eisner-Bubna ellenkezése és kérései dacái "8ij az ellenséges akna-
vetőket a legerőteljesebb tűz alá vétettem, most egyetlenegy 
„akna sem jön s nem lő egy aknavető sem. Eisner-Bubna pedig 
„hízeleg, mert igazam volt." 

„San Martino-nál és a -C- 111-nél egy-egy árokfőt felrob-
bantottunk." 

Az ellenséges tüzérség a III./b. szakaszban, különösen a 
kőbánya — -Ó- 70 — A 121 — -Ó- 85 környékét1 lőtte; kü-
lönben az arcvonal többi részén csak itt-ott egyes tüzérségi és 
aknavetőlövések voltak. Az ellenséges gyalogság általában állásának 
megerődítésén dolgozik. 

A 20. honvédhadosztálynál csekély harctevékenység. A 17. had-
osztálynál az ellenséges aknavetők ma elnémultak. 

A 106. Landsturm-hadosztály ellen tüntető aknavető tűz. 
Délután valamivel élénkebb lesz az ellenséges tüzérségi tűz, 

láthatólag tüzérségem egyes ütegei ellen irányul. Ellenséges gya-
logsági tevékenység úgyszólván semmi. 

„Ma van a nagy menetelőtüntetés 5. napja. E mellett mi a 
„nehéz tüzérségünkkel belőjük magunkat az 58. hadosztály (XVI. 
„hadtest) arcvonala előtt." 

„Az ellenség Sdobba-ütegei ma két óra hosszat lőtték Duino-t. 
„Duino parkjában 36 nehéz ellenséges bomba csapott be, de kárt 
„nem okoztak. Mindenütt egészen estig igen csekély harctevékenység." 

„Egyedül elballagok Oppacchiasella holt városkájába, csend 
„van, egy lövést sem hallok. Csodálatosan szép, nem túl meleg 
„nyári nap, a bozót már zöld s a kökény virít, mintha havat 

1 Lásd az 50. számú mellékletet. 



„felejtett volna rajta a tél. Leírhatatlan sóvárgás fog el szeretett 
„virágzó otthonom után, az én becses csodaszép magyar hazámba 
„vágyódik sajgó lelkem, el innét a szörnyű Karsztról, mely életem 
„hátralevő részére a legszörnyüségesebb emlékként felejthetetlen 
„marad véráztatta borzasztó sivárságában. Midőn a csendes úton 
„s a holt utcácskákban kísértetiesen csengő léptekkel menék — ott, 
„hol csak romok, törmelék és burjánzó gazzal benőtt cserepes 
„kőrakások vannak és semmi élet, vagy élőlény nincs — gondo-
lataim messze távolba repülnek rajongva szeretett hazámba, s mégisr 

„erőszakot véve magamon, elriasztom lelkemből e tündéri délibábot 
„s lágy hangulatot, hogy szívemet semmi sem puhítsa el, a jövő 
„eseményeire tereltem gondolataimat! . . . Olaszországnak most 
„már van haditapasztalata és nem lesz olyan könnyű őket leteperni 
„számbeli túlsúlyuknál fogva. Hogyha nekik sikerülne Bassano— 
„Venezia vonalától nyugatra erős csoportot összevonni, akkor a 
„tiroli offenzívának döntő eredménye is kétségessé válhatik. Hogyha 
„ azonban a kivont erőket védelmi célokra használnák, akkor minden 
„valószínűség szerint megnyertük a játszmát, feltéve, hogy a tiroli 
„áttörésünk sikerül és a síkságig lejut. En az ő helyükben Bassano— 
„Venezia-tól nyugatra egy igen erős offenzív csoportot tartanék 
„készenlétben, hogy azzal akkor csapjak az ellenségre, hogyha 
„annak támadása — ha sikerül — már Bassano-n túl haladt." 

„Midőn visszafelé jöttem sok derék vitézemmel találkoztam, 
„akik feszesen tisztelegve, mosolygó tekintettel néztek szemeimbe." 

„Délután jeges bóravihar kezdődött, mely ablakaimat dön-
„geti s a tetőt feszegetve emeli." 

A 34. hadosztályt — mely alighogy erősbítésünkre meg-
érkezett — a hadseregfőparancsnokság Tirol-ba rendelte; mai napon 
kezdődik elszállítása. 

Áprüis 11. 

„Ellenséges telefonbeszélgetésekből látható, hogy tüntetésem 
„— az idemenetelő hosszú oszlopok •— az olaszoknál a kívánt 
„hatást elérték, Cadorna is megemlíti napi jelentéseiben." 

„Az ellenség földalatti aknafolyosóit mindgyorsabban tolja 
„állásaim félé. Szóbelileg elrendelem, hogyha hallják, hogy az 
„ellenség tölti azokat, akkor saját aknáinkat fel kell robbantani, 
„mielőtt az ellenség robbantana; azért, hogy az ellenséges aknák 



„hátrafelé süljenek; ha azonban a tárnák összeérnének, akkor 
„azonnal mérges gázt kell az ellenségesbe fújni." 

„Egész éjjel csatártűz, egyes helyeken időközönként akna-
vető- , kézigránát-, puskagránátharcok voltak. Ellenséges lövegtűz 
„főkép a mögöttes terepre. A Ill/b. szakaszon az ellenséges tüzérség 
„nagyobb időközökben a Debeli vrh-re s Duino-ra, a miénk a -Ó- 70 
„előtti árokfőre tüzelt. Számos járőröm az éjjel is megállapította 
„hogy az ellenség állásait erősen szállotta meg. Az arcvonalon 
„időnként löveg- és aknavetőtüz." 

„Délig csekély ellenséges tüzérségi tevékenység, mely leg-
inkább Monte San Michele és San Martino ellen irányult; a Ill/b. 
„szakaszon heves löveg- és aknavetőtűz, Yermegliano-nál — a 
„bányánál —, a fennsík párkányán -Ó- 70-nél és Orni hrib-en. Az én 
„messzehordó lövegeim ma távoli jó célokra tüzelnek. Délfelé a 
„-G- 197 és Ó 143-as rommagaslatok mögött nagy füsttömeg. 
„Okát nem tudjuk. Kisebb ellenséges mozdulatok arcvonalamon." 

„Ma a Segeti táborban voltam, hol tiszti pisztolydíjlövészet 
„volt, melyen az első díjat én lőttem. Természetesen az I. díjat 
„nem vettem fel, hanem bajtársaim további versenyére hagytam." 

„A 43. ezrednek Gavra nevű szakaszvezetője nagyon elkese-
redve mondta nekem, hogy otthon a földbirtokosok egy része 
„gyárakba jár munkára csak azért, hogy ne kelljen bevonulniok. 
„Nem tudom igaz-e, de ha igen, úgy erélyesen bele kellene nyúlni, 
„mert ez bajok csírája lehet." 

„Laibach-ból, a kórházból sebesültek már ismételten írtak 
„nekem, keservesen panaszkodva, hogy az én saját kezemmel írt 
„utasításom ellenére sem eresztik őket hazájukba. Én ennélfogva 
„nagyon erélyes lépéseket tettem, hogy a jövőben ilyesmi ne for-
dul jon elő és az én adott ígéretem feltétlenül beváltassék." 

„Egy honvédjárőr az ellenséges állásba behatolt, ott 15 olaszt 
„harcban kivégzett, 4 embert vesztett s azután küzdve vissza-
húzódott." 

„Estig mérsékelt harctevékenység." 

A 20. honvédhadosztály gyalogsági ágyúival és aknavetőivel 
hatásosan lőtte az ellenséges állásokat. A 17. közös- és a 106. 
Landsturm-hadosztály puskagránátokkal és aknavetőkkel megzavarta 
az ellenség árkászmunkáit. A IH./b. szakaszban az ellenséges tüzérség 
fedezékeinket igen megrongálta. A 9. hadosztály tüzérsége idő-



közönként heves tűzcsapásokat mért az állásán szorgalmasan dol-
gozó ellenséges gyalogságra. 

Egy ellenséges kötött léggömböt délután 5 órakor lelőttünk, 
ez égve zuhant le San Vito al Torre-nál. 

Ma vettem az 5. hadseregparancsnokságnak Op. 633. számú 
rendeletét, mely a németeknek a meghiúsult tavaszi (március) orosz 
offenzívában szerzett tapasztalatait tartalmazza. 

Érdekességénél fogva röviden közlöm ennek tartalmát. 
1. Megállapították, hogy a nagy támadást az oroszok kellően 

nem készítették elő, mint az egy nagyszabású áttörő műveletnél 
kívánatos. Nyilván azért, hogy mielőbb támadhassanak, az oroszok 
nem várták be az előkészületek teljes befejezését. 

A németeket nem lepte meg az orosz támadás. Ezt következő 
jelenségekből idejében felismerték: Világos nappal vonultak előre 
az erősbítő és kiegészítő gyalogsági oszlopok; élénk forgalom, köz-
lekedés és mozgás az orosz arcvonal mögött; a tüzérségnek napokon 
át tartó belövése. Dünaburg- és Smorgon-nál az oroszok gáztáma-
dást készítettek elő, végre azonban nem hajtották. 

A veszteségeik azonnali pótlására közvetlenül a harcvonalak 
mögött a támadási területben tömegesen állt készültségben a legény-
ség. Lőszer mérhetetlen mennyiségben volt kéznél. 

2. Az egyes támadási területekben a seregtestek nem vettettek 
egységesen harcba, hanem egymás után; a következő rendesen akkor, 
midőn az előzőt a németek már megverték, vagy midőn erejük már 
teljesen elfogyott. Egy helyen öt hadosztály támadott egymás után. 

3. A kiszemelt áttörési helyek még a döntő támadás meg-
indulása előtt napokon át állottak heves, de hatástalan tüzérségi 
tűzben. Közvetlen a támadás előtt 3—4 órás pergőtűz volt, mely 
azonban nem volt képes a védelmi vonalat megingatni. Csakis egy 
helyen — Narocz-tótól délre — sikerült 24 órán át tartó pergő-
tűzzel a védelmi állást (lövészárkot és akadályövet) teljesen rommá 
lőni. A hadosztálytüzérség naponta kb. 30—50.000 lövést tett, 
melynek V*-e 28 cm-es volt; mindennek dacára alig volt a tűznek 
hatása. Ennek okát abban kell keresni, hogy a tömegtűz nem volt 
célzott és hogy az orosz tüzérség túlkorán tette át tüzét a német 
védelmi vonalak mögé, a német tartalékok előrevonásának meg-
gátolására. 

Az orosz tüzérség a gyalogság támadását addig kísérte, míg 
a német állásokat kb. 100—200 lépésre megközelítette. Ekkor a 
tüzérség zárótüzét a támadó orosz gyalogság háta mögé áttette! 
A német tüzérség oldalozó tüzének rendkívüli hatása volt. így egy 
10 cm-es német ágyúsüteg, mely a Wieszniew-tótól nyugatra állott, 
egymaga megállította az oroszok támadását. 

4. Az orosz hadtestek hadosztályai — egymás mögött — 
4—6 rajhullámban 100—200 méteres távközzel csoportosultak a 
támadásra. 

József lőhevceg: A világháború. XII. 8 



Ott, ahol az oroszok a német állásba betörtek, az árkok 
labirintusában a tájékozást elveszítve a harcvezetés megszűnt; a 
tüzérségnél új célokra való belövés következtében bizonyos harc-
szünet állott be. A német csapatoknak ekkor majdnem mindig sike-
rült szuronnyal az állásba betört oroszokat kiverni, mivel a zűr-
zavar pillanatát kihasználták azonnali ellentámadásra. Sok esetben 
az ellenséges csapatok órákon át voltak egy árokban, míg a németek 
kézigránáttal, vagy szuronnyal kiverték onnét az oroszokat. 

A tapasztalat szerint még nagyobbarányú betörésnél is — ha 
a csapat és vezetőség hidegvérét megtartja — a támadó szenved 
nagyobb veszteséget. Egy hadosztály a legnagyobb veszteséget akkor 
szenvedte, midőn két ellenséges zászlóalj betörése után — a vezető 
parancsára — az állásból visszavonult. A feladott állás visszaszer-
zése azután rengeteg vérbe került. Mennél elkeseredettebben támadja 
az ellenség az állást, annál szívósabban kell azt tartani. Egy helyi 
áttörés nem okoz oly súlyos veszteséget, mint egész arcvonalnak a 
támadó szemeláttára való visszavétele. Az utóbbi feltétlenül elítélendő, 
különösen akkor, ha az ellenséggel szoros érintkezésbe jutottunk, 
még abban az esetben is, ha többszörös ellenséges túlerő támadja 
arcban kiépített állásunkat. 

5. A támadó lovassága üldözésre készen állott a 2. hadsereg 
mindkét áttörési helyén az arcvonal mögött. 

6. Veszteségek az ellenségnél rendkívül súlyosak voltak, a 
németeknél elenyészően csekélyek. A németek oldalozó géppuskái 
és ütegei, melyek a mocsarak és tavak között vettek állást, rémséges 
pusztítást vittek véghez. A jelentések 140.000 főnyi orosz vesz-
teségről szóltak. 

Április 12. 
„Mégis megkezdődnék már most támadásunk Tirol-ban?... 

„Cadorna heves lövegharcokról ad hírt." 
„Énnálam csatározás, kevés aknavetőtevékenység és ke'zi-

„ gránátharcok. Az ellenség különösen éber és árkait erősen 
„szállja meg." 

„A Monte San Michele-n fedezékeink helyenként 15 cm-es 
„gránátok által erősen megsérültek. Az ellenségnél erős árkász- és 
„fúrómunka észlelhető. Különben kevés ágyúlövéstől eltekintve, 
„nyugalom van. Estefelé szintén csak igen csekély mindkétoldali 
„harctevékenység." 

Az 5. hadsereg a Tirol-ba elszállított 8. hegyidandár pótlására 
a 22. Landsturm-hegyidandárt kapta. 

Boroevic ma a 21. hegyidandárt is útbaindította Tirol-ba. 
Legközelebb el fog szállíttatni a 62. hadosztály és a 22. Landsturm-
hegyidandár. 



Április 13. 
„Egész éjjel mérsékelt tüzérségi harcok. Monte San Michele 

„északi lejtőjén egynéhány heves tüzérségi és aknavetőtűzcsapás. 
„San Martino-nál hajnali 2 órától 4-ig ugyanaz. A -Ó- 111-nél 
„időközönként puska- és kézigránátharcok, különben csatározás és 
„egyes ágyúlövések. A 106. Landsturm-hadosztály járőrei az ellenség 
„nagy éberségét állapítják meg, ezek őt kézigránátokkal meg-
dobálták és fegyvereket hoztak haza. Egy járőr földvezetéket 
„állított be — az ellenséges telefonbeszélgetések kihallgatása 
„céljából — közvetlen az ellenséges telefonállomás előtt." 

„Winkler-szakaszon mérsékelt lövegtűz a 70-en, Monte 
„Cosich-on, a A 12l-en és -()• 85-ön.1 Az utóbb említett kúpon 
„fedezékünkbe egy 30'5 cm-es ellenséges bomba bevágott,3 emberünk 
„meghalt és 5 megsebesült." 

„A hadosztálytüzérség egynéhány tűzcsapást csinált az ellen-
séges állásokra. A cormons-i állomást, hol igen élénk élet volt, egy 
„30'5 cm-es mozsarunk gránátsrapnellekkel lőtte." 

„Doberdo-ra egynéhány legnehezebb fajtájú ellenséges gránát 
„csapódott be, egynéhány igen nehéz bomba a mi állásainkba." 

„Nagyobb tevékenységet kell kifejtenünk, mert megállapíttatott, 
„hogy az ellenség arcvonalam előtt meglehetősen sok, főképen 
„nehéz tüzérséget vont el valószínűleg, hogy Tirol-ba vigye azt. 
„Ezt azzal akarja leplezni, hogy lázas árkásztevékenységet fejt ki." 

így ugyan az ellenség most velünk szemben védelemre szorít-
kozik, de föld felett és föld alatt aknáit, árkait és tárnáit szünet 
nélkül ássa, hogy minél közelebb férkőzhessen állásunkhoz, hogy 
majd ha líjból itt támadhat — rövid ugrással állásunkba betör-
hessen. Az ellenség eme tevékenységét meghiúsítani nem sikerült, 
bár a közelmúltban számos szerencsés vállalatot intéztünk ellene. 
Nem marad tehát más hátra, minthogy ugyanazt tegyük mint ő. 
Op. 104/10. számú parancsomban az alábbiakra figyelmeztettem 
h adoszt ály ai mat. 

Az állásharcban a műszaki századok és a gyalogság utászai 
több mint két hónapon át kiképzést nyertek, így annak technikája 
ismeretes előttük. Minden tevékenységet megelőzőleg az ellenséges 
állásrészt, — mely ellen a vállalat irányul — alaposan szemrevételezni 
kell. A hadosztályparancsnokságok kérésére az ellenséges állásrészről 
a beosztott repülőszázad fényképfelvételeket csinálhat. Ezen segédlet 
és a szemrevételezés alapján lesz a hadosztályparancsnokságoknál 
a végrehajtás terve megállapítandó. 

1 Lásd az 50. számú mellékletet. 



Nincs arról szó, hogy nagyobbszabású támadásokba kezdjünk 
— melyek veszteségekkel járhatnak —, hanem hogy állásunk ked-
vezőtlen részeit következetesen részleges helyi tevékenység útján 
javítsuk, ezek kevés veszteséggel keresztülvihetők. 

Gondoskodva lesz, hogy aknatöltények kellő mennyiségben 
álljanak rendelkezésre. A hadosztályok vállalatait egy-két 24 cm-es 
és 30'5 cm-es mozsár, néhány 15 cm-es nehéz tarack és ágyú fogja 
támogatni és két órás tüzérségi előkészítésre szükséges lőszerrel áll 
rendelkezésükre. 

A vállalat keresztülvitelére legkedvezőbb röviddel naplemente 
előtti idő, mert az új állásban az éj folyama alatt megerődítendőket 
látni kell. 

A váüalat után az új állásban csupán megfigyelők hagyandók, 
a többi erőt a régi állásba kell visszavonni. 

Arokfőt két oldalról kell megtámadni. 
Allásharcban ily vállalatoknál a legénységnek tudnia kell, 

hogy a puska és kézigránát mellett a homokzsák és ásó nélkülöz-
hetetlen eszköz. 

Az új állásban az első teendő: a mélybeásás. 
Meghagytam hadosztályparancsnokaimnak, tervezett vállala-

taikat akkor jelentsék be, midőn a támogatásukra a hadtesttüzérség 
kirendelésének ideje elérkezik. 

„Az ellenség ma a Vallone-t, Gabrije-nél a tábort különösen 
„sokat lövi. Különben az összes lövegfajtáknak lassú tüze. Kézi-
„gránátharcok és aknavetőtűz, mely utóbbi valóban utálatos és 
„állásainkban már nagy kárt okozott. A Monte dei sei Busi-n az 
„ellenségnél sok robbantást hallani. Duino, Pietra Rossa völgye és 
„a -Q- 85 állandóan a legnehezebb ellenséges lövegek tüze alatt 
„ állanak." 

Április 14. 

„Éjjel csekély ellenséges tüzérségi tevékenység, mely mint 
„rendesen Monte San Michele északi lejtője, San Martino, Monte 
„dei sei Busi, a selz-i kőbánya és a -6- 70-es párkány — A 121 és 
„-Ó- 85-ös kúpok ellen irányul; kevés kézigránátharcok. Az ellenség 
„szorgalmasan fúr és robbant." 

Nappal valamivel élénkebb ellenséges tüzérségi tevékenység. 
Ellenséges nehéz aknavetők San Martino-t, a -Ó- 197-től délkeletre 
fekvő és a -6- 111-nél kiugró állásrészünket lőtték. A IIL/b. 
szakaszban a -G- 70-es párkány, a A 121 — -Ö- 85 — -Ó- 77 
gerincvonulat és a Pietra Rossa-völgy részint ellenséges tüzérségi, 
részint aknavetőtűz alatt volt. 



„Tirol-ban az ellenség a Tonale-hágőn és más helyeken előbbre 
„jutott. A mi offenzívánk — amint sejtettem — még mindig nem 
„tud megindulni. Most veszem az értesülést, hogy az ellenség 
„sikereket ért el az Adamello havasokon. 0 állásait akarja kijavítani, 
„mielőtt a mi támadásunk megindul." 

„Nálam estig mérsékelt harctevékenység." 

Április 15. 

„Éjjel csekély lövegtüz. Egy honvéd járőr az ellenséges 
„állásokig kúszott, kézigránátokkal a helyőrség egy részét elkergette, 
„megállapította, hogy az ellenség árkainak kimélyítésén és kaver-
„nákon dolgozik, veszteségek nélkül visszatért és 2 olasz puskát 
„hozott magával. Egy nehéz aknavetőnk látható eredménnyel hatott 
„egy ellenséges árka ellen. Az ellenséges lövészárkok erősen meg 
„vannak szállva. A -Ó- 111-nél északra nagyon élénk harctevé-
kenység van, az összes fegyvernemek működnek. Sokhelyütt fúró-
gépek zakatolása hallható. Az ellenségnél élénk vasúti forgalom van." 

„Vágányautomobilon Duttoule-ra megyek, ott megszemlél-
t e m a nagyon jól kiépült betegszállítóállomást és dr. Biró fő törzs-
orvos kórházát. Minden kitűnő és a betegek és sebesültek jól 
„vannak ápolva, szeretettel kezelve. Ezt a derék orvost rendkívüli 
„melegséggel megdicsérem, azután meglátogatom sebesültjeimet 
„Comen-ben és Suta-n." 

„Midőn visszajövök, akkor lövik ütegeim épen az ellenséges 
„árkákat. Élénk ellenséges löveg- és aknavetőtüz van." 

„Egész arcvonalamon valóságos vakondháború... Mindenütt 
„aknafúrrások, s nemsokára az állások kölcsönös légberepítése is 
„meg fog kezdődni." 

„Délután egész arcvonalamon élénk ellenséges lövegtűz. Heves 
„zivatar zúdul ránk, mely hóförgeteggé fajul." 

„Délután Häuser ezredest látogatom meg a Segeti táborban, 
„ahol az alig 22 éves vitéz Oláh Sándor őrmesteremmel beszélek. 
„0 az arany vitézségi érmet a Kárpátokban kapta, mert midőn 
„századparancsnoka elesett, a század parancsnokságát átvette, az 
„oroszokat századával megtámadta, vonalukat áttörte és elősiető 
„tartalékukból 200 embert elfogott." 

„A Vermegliano-szakaszon és a selzi kőbányánál ellenséges 
„aknavetőtüz van. Az útkanyarulatnál Vermegliano-tól keletre egy 



„ellenséges árokfő ismeretlen okoknál fogva bedőlt és ezen tölcsér 
„12 lépésre van fedezékeinktől. Az ellenség a szárny szerű állásra 
„a -C- 70-től nyugatra mindenféle öblű lövegeinek tüzét összpontosí-
t o t t a és délután 3 órakor egy ellenséges század támadott. 
„A támadás azon állásrészünk ellen irányult, melyet április 5-én 
„éjjel az ellenségtől elvettünk, s melyben csakis megfigyelőink 
„vannak. A támadás kétszer összeomlott, mire az olasz délután 
„4 óra 30 perckor pergőtűzzel elpusztította állásunkat. Itt a 
„16. honvéd-hegyidandár érzékeny veszteségeket szenvedett. Elesett: 
„1 tiszt és 31 ember, megsebesült: 4 tiszt és 61 fő legénység. 
„Állásunk összelövetése után betört az ellenség és vagy 50 lépés 
„széles darabon befészkelődött. Felgöngyölítő kézigránát- és láng-
„ szórótámadás a sötétség beállta után részünkről végre fog 
„hajttatni. Támogatásra a Waka 30'5 cm-es mozsara még ma 
„Boneti-nél állásba megy. (Op. 106/14. sz.)" 

„Hideg, holdvilágos az éjjel." 

Április 16. 
„Ellenséges lövegtüzesapások és csatározás. A járőrök élénk 

„ellenséges munkát állapítottak meg. A mi állásaink erősen szen-
t e d n e k az akiiavetőtűz alatt." 

„Tüzérségein nagyon hathatósan lőtte az ellenséges felváltá-
sokat . Egy ellenséges árkát tüzérséggel és aknavetőkkel elpusztítot-
t u n k a -Q- 197-en. A A 121 ellen állandó nehéz lövegtűz. 
„Nagyon élénk közlekedés az ellenséges arcvonal mögött." 

„Ma tanácskozásom volt hadosztályparancsnokaimmal további 
„maguktartása miatt. Elrendeltem, hogy a 11., 12., 13. és 14. 
„Biene-ket az ellenséges állásba a legalaposabb tüzérségi elő-
készítés után, felgöngyölítő kézigránáttámadással előre kell tolni. 
„Azután megbeszéljük a legközelebbi vállalkozást Monfalcone-nál, 
„melynél a főfeladat lesz — hacsak lehet — a La Rocca-t és 
„az Adria műhelyeket elfoglalni. Winkler altábornagy ezen célra 
„több tüzérséget kér. Sajnos, ez lehetetlen, mert a legszükségesebb 
„hiányzik és a tiroli offenzíva miatt nem is kaphatom meg." 

„Délután valamivel élénkebb tüzérségi tevékenység." 

A hadseregparancsnokság arról értesít, hogy a tüntető menet 
jól sikerült; elrendeli, hogy — ha jó idő lesz — ismételjük azt 
meg. Hogy a menetalakulatok kiképzése kárt ne szenvedjen a sanct-



peter-i csoportot — a távolság miatt — ki fogom liagyni. 
A Duttoule és Divazza kiképzőcsoportból is csak az öregebb 
legénység fog abban résztvenni. (Op. 104/5. sz.) 

A hadseregfőparancsnokság elrendelte, hogy a 6. hadosztály 
egyik dandárát szállítsák Tirol-ból vissza a Doberdo-fennsíkra és 
ott vessük harcba. így el akarta az olaszokkal hitetni, hogy a 
III. hadtest a Karszt-fennsíkra visszaérkezett s így az olaszok azt 
következtessék, hogy mi a tiroli támadást elejtettük. A 6. had-
osztály élszállítmányát képező 27. ezred április 27-én érkezik meg 
és Comen-ben egyelőre hadseregtartalék lesz. 

Április 17. 
„Hajnali 3 óra 15 perctől 3 óra 45 percig ellenséges pergő-

„tüz a Monte San Michele északi lejtőjén egy arcvonal darabra, 
„e mellett nagyon élénk ellenséges puska- és gépfegyvertűz. 
„Különben csatározás és a megszokott lövegtüz. meg kézigránát-
harcok. Egy ellenséges árkát csapataink felrobbantottak." 

„Délig igen csekély harctevékenység, de annál élénkebb 
„munkálkodás az ellenséges állások kiépítésén. San Pietro deli' 
„Isonzo templom tornyát ma 30'5 cm-es mozsarunk ledöntötte. Én 
„meg egy orrot adtam a tüzérség parancsnokának, hogy- a mozsár-
főszert — mely oly gyéren jön — ilyesmire pazarolja." 

„46-os kísérőmmel gyalog a Segeti táboron át a -C- 343-ra 
„megyek, hogy a hadtesttüzérség parancsnokával, Mostböck 
„ezredessel a tüzérségi helyzetet megbeszéljem. Mi az utóbbi hét 
„alatt 132.375 löveglövést tettünk és az utánszállítás sehogysem 
„követi az elhasználás számát. Azután megfigyeljük a nagy ellen-
séges munkálatokat Cormons-on. Onnét fenyvesben a -Ö- 212-re 
„megyek Sapnisce-től délre. Zúgva jön egy legnehezebb fajtájú 
„gránát Valisella vidékéről és 10 lépésre tőlünk csap be. Az Isten 
„kegyelme velünk volt, a gránát nem robbant fel és csak 3 darabra 
„törött, egynéhány fenyőt tépett ki gyökerestől. Bennünket tele-
szórt vörös földdel. A nehéz bomba két nagyobbik darabját meg-
találtam, s ma a M. Kir. Hadtörténelmi Múzeumban vannak. 
„Kísérőm letisztogat engem s a derék hódmezővásárhelyi fiú resz-
ke tő ajkakkal és sápadtan, de mosolyogva mondá: ,Az Isten velünk 
„volt Fenséges Uram!' . . . ,Bizony fiam, ennek fele sem tréfa!' . . . 
„Tovább mentünk a hajóágyúhoz. Délután igen élénk ellenséges 
„tüzérségi tevékenység van a doberdo-i fennsíknak délnyugati 
„szegélye ellen, szintúgy a Monte San Michele déli lejtője ellen, 



„a 12. Biene-től a 24-ig a -Ó- 197-esen. Az ellenség a mintl-
„ nagyobb méreteket öltő árkászmunkálatait a legnagyobb eréllyel 
„és következetességgel folytatja. A gyakran ismétlődő nehéz tüzérségi 
„és állandó aknavetőtevékenység a mi állásainkat súlyosan meg-
bontja. Az ellenséges nehéz aknavetők minden képzeletet felül-
„múlóan kellemetlenek. A -Ó- 70-en és Vermegliano-nál, valamint 
„a -Q- 111 kiszögelésnél tartós, heves tüzérségi és aknavetőtüz 
„van. Délután meglehetősen élénk aknavetőtevékenység egész arc-
vonalamon." 

„A 17. hadosztály parancsnoka egy vállalatot tervez San 
„Martino-tól északra fekvő ellenséges állásrész ellen. Kiutalok 
„részére egy 24 cm-es mozsár- és egy nehéz tábori ágyúsüteget 
„és kellőszámú közelharceszközt. (Op. 108/18. sz.)" 

Április 18. 
„A Corriere della Sera pontosan, az igazsághoz híven ír a mi 

„előkészületeinkről Tirol-ban és azt mondja, hogy ők minden ellen-
intézkedést és rendszabályokat már megtettek, illetőleg befejeztek, 
„hogy a mi nagy offenzívánkat meg tudják állítani és azt meg-
hiúsítsák." 

„Énnálam éjjel mérsékelt ellenséges tüzérségi tevékenység. 
„San Martino-nál heves kézigránátharcok. Járőreim az ellenséges 
„állások változatlan megszállását állapították meg. A 61. had-
osztálynál egy erősebb járőröm tegnap este a -Ó- 70 előtt egy 
„az ellenség által megszállott állásrészen rajtaütött, az olasz hely-
őrség utolsó szál emberig elesett — 20-an voltak—,a fedezékeket 
„petróleummal leöntötte, meggyújtotta és zsákmányolt fegyverekkel 
„tért vissza. Az ellenség ezen árokrészt megint megszállotta* 
„Hadtesttüzérségem kemény harcban áll sok ellenséges tüzérséggel." 

„Meglátogattam a folyammunkálatokat az Isonzo-n, ezek 
„teljesen rejtve végzett előkészületek. Visszajövet a gyönyörű fek-
vésű romszerü kastélyt — Reitenberg-et néztem meg. A Karszt-
„fennsík meredek északi lejtőjén szép tölgyerdőtől környezve 
„magasan fekszik és álmodo/va néz a Branica völgyére; borostyán -
„lepte falaival komoran titokzatos hatást gyakorol én rám. Tábori 
„gyengélkedő intézetnek van berendezve (Feldmarodenhaus) és 
„nagyjában meg voltam elégedve a látottakkal." 

„Délután azt jelentik, hogy az ellenségnél mindenütt fúrás 



„zaját lehet hallani. Fedezékeink helyenként löveg- és aknavetőtűz 
„által erősen megrongáltattak. Tüzérségünk kitűnően hat az ellen-
séges árkák ellen. Egész nap kézigránátharcok." 

„Egy ellenséges repülő a hadtestparancsnokságra Kostanjevica-n 
„6 bombát és sok gyujtórakétát dobot le, a nélkül, hogy nagyobb 
„kárt okozott volna." 

„ Az ellenségnél sok menetelő oszlopot lehet látni a lapályon." 
„Délután igen heves záporok voltak, minden csak úgy úszik, 

„a látköri viszonyok igen rosszak, alig lehet valamit látni." 
„A Monte San Michele-n is erős fúrózörej. Tán ezt is légbe 

„akarja az ellenség röpíteni ? — ?" 

Április 19. 
„Orosz fogoly munkásaim ma meg akarták az olasz foglyokat 

„verni, mert Olaszország oka annak, hogy még mindig nincs befe-
jezve a háború." 

„A tüzérségi harc ma meglehetősen heves volt, az olaszok a 
„heves tüzeléssel akarnak bennünket félrevezetni, nehogy észre-
vegyük — azt, amit már megállapítottunk, hogy tüzérségük-
n e k kétharmadát elvitték innen és Tirol-ban alkalmazták. Pontosan 
„tudom, hogy hány lövegük van még itt. Még mindig sokkal 
„erősebb tüzérségük, mint az enyém. Már csak 37 tábori ütege és 
„nehéz tüzérségének egyharmada van itt. Gyorsan és sokat lövet, 
„hogy minket becsapjon, de épen ezáltal, hogy csak ezek az ütegek 
„lőnek mindig, állapítottuk meg, hogy a többi elment; ezt nem 
„nagyon okosan csinálta ellenfelünk." 

„Ma derék 7./5-ÖS árkászaim aknafolyósonkból az ellenséges 
„tárnába egy kis lyukat fúrtak. Midőn észrevették azt, minden 
„világosságot kioltottak és az olaszokat, kik a lyukat nem látták 
„meg, tovább engedték dolgozni. Végre az olasz tárna széles résben 
„megnyílva a mienkbe szakadt és sejtelem nélkül belépett az olasz 
„a bányászlámpával a mi tárnánkba s a mi munkásunknak arcába 
„világított, aki meglepetésében elfelejtette az olaszt leütni és csak 
„mereven nézett képébe. Amaz olyannyira megijedt, hogy a lámpát 
„elejtve: ,Santissima Madonna!' kiáltással elszaladt. Most széngáz 
„ereszttetett a tárnába, de az erős légvonat kivitte. Ekkor mind-
„két oldalról emberek hatoltak be az aknafolyosóba és a földalatt 
„tomboló kézitusa támadt az alacsony szűk tárnában. Kihallatszott 



„a kétségbeesetten dulakodók yad lármája. Végre kemény tusa után 
.,hős árkászaim kiszorították az olaszokat. Elrendeltem, hogy a 
„tárnát lehetőleg messze az olasz oldalon betonnal el kell zárni; 
„2000 kiló dinamittal megtölteni és így az olasz állást, amennyire 
„lehet, légberepíteni. Mindenekfölött hősiesen viselkedett a föld-
„ alatti kétségbeesett tusában a kis — pár emberből álló — osztagnak 
„parancsnoka, Pál István szakaszvezető és Oláh Mihály árkász, akik 
„a beözönlő mérges gáz dacára legnagyobb hidegvérrel végezték 
„feladatukat és csodálatos eréllyel verték ki ismételt kézitusában 
„az olaszokat. A .szakaszvezetőt az arany vitézségi éremre adom 
„be, Oláh Mihálynak és néhány társának a nagy, illetőleg kis ezüst 
„vitézségi érmet adományozom." 

„Ezt az esetet tudattam hadosztály]larancsnokaimmal és 
„ismételten felhívtam őket arra, hogy minden eszközt felhasználva 
„fürkésszék ki, hogy az ellenség hol fúr földalatti tárnákat és 
„azokat tegyék ártalmatlanokká." 

„Mindennap újabb földalatti eseményekre várok." 
„Az imént leírt eset a -Q- 197-en a Biene 21-ben történt." 
„Egész nap tüzérségi harc volt. Az ellenség nehéz akna-

vetőivel nagy bajokat okoz nekünk. Estefelé az ellenséges nehéz 
„aknavető- és lövegtüz igen élénk lesz és igen nagy károkat okoz. 
„Tüzérségem egy ellenséges löveget és egy megfigyelőállást a -G-
,, 170-en elpusztított."1 

„Borult, hideg, szeles idő." 

Április 20. 

„Az egész arcvonalon mérsékelt lövegtüz, erős aknavető-
tevékenység és csatározás. Az ellenség nagy szorgalommal dol-
gozik állásain, különösen a 61. hadosztály északi szárnya előtt. 
„Sah Martino-nál heves kézigránátharcok. Egynéhány vitéz árkászom 
„a tegnap megnyitott ellenséges tárnába hatolt, mely már villára 
„ágazva töltésre állott készen állásunk alatt. Isten kegyelme által 
„megakadályoztatott a robbantás katasztrofális szerencsétlensége. 
„ A dolgozó olaszok elkergetése után még további 6 méterrel halad-
t a k vitézeim előbbre. Az ellenség gáztámadást kísérelt meg, három 
,,árkászomat ájultan húzták ki." 

„A mi részünkről két 28 cm-es akna tétetett bele — mint-
1 Lásd az 50. számú mellékletet. 



„hogy a szükséges dinamit nem áll rendelkezésemre —, természe-
„tesen nem volt meg a robbantásnak várt alapos hatása. Most 
.„betonfallal záratik el az akna s kitűnő kaverna lesz belőle." 

„Délig csekély harctevékenység, az ellenség a fennsík déli 
„szegélyén nagy erőfeszítéssel dolgozik. A -C- 70 körül nehéz 
„aknavetőtüz. Winkler altábornagy jelenti, hogy a magyar királyi 
„17. népfölkelőezred — mely mindig oly ragyogó hősiességgel 
„küzdött — most már csüggedt, a vezetése főké]) az alsóbb 
„aligha fog kitartani." 

„A jobbszárnyon Selz körül be nem látható és fedett terű-
életen az ellenség már oly közelre dolgozta magát állásomhoz, 
„hogy meglepő betörése nincsen kizárva. Ehhez még az is hozzá-
járul, hogy a hadsereg a három hét óta tartalékban álló 17. 
„gyalogdandárt nem bocsátja rendelkezésemre, azt állítván, hogy 
„bőségesen szállított nekem lőszert. És úgy hajtsam végre a táma-
d á s t Monfalcone ellen? Jelentem a hadseregnek, hogy ezen körül-
mények között minden nagyobbméretü vállalkozás abbamarad, 
„mert csak fölösleges emberélet áldozatokba kerülne és elfogadható 
„eredményre nem vezetne. Hiszen alig van lőszerem, az én kevés 
„lövegemmel pedig ide-oda kell kocsikázni, hogy valahogy félig- meddig 
„meg tudjam állani helyemet; a hadsereg pedig nehézségeket 
„csinál annyiban, hogy nem küld elegendő lőszert, visszatartva és 
„fölhalmozva azt magánál egy esetleges későbbi csata részére." 

Winkler altábornagy jelentését felterjesztem az 5. hadsereg-
parancsnokságnak; javaslatba hoztam, hogy a 106. Landsturm-
liadosztály cseréljen helyet a 61. hadosztállyal. (Op. 111/11. sz.) 

„A hadseregfőparancsnokság révén hozzám jutott kémhír 
„szerint az egész Monte San Michele alá van aknázva. (Op. 111/14. sz.)" 

„Délelőtt a Segeti táborba mentem, mint azt minden oly 
„napon, melyen nem megyek a küzdelmi vonalakba, meg szoktam 
„tenni. A mise után, melyen a 17. honvédgyalogezred résztvett, a 
„tisztikart összehívtam és megmagyaráztam nekik, hogy hogyan 
„kell engemet a legpontosabban megfigyelésük és jelentéseik révén 
„minden eseményről értesíteni. Ok ismételten azt jelentették 
„nekem, hogy a fúrók zaját hallva arra következtetnek, hogy az 
„ellenség kavernákat fúr. Kérdésemre, hogy miért hitték ezt, nem 
„tudnak felelni. Erre azt mondom nekik, hogy épen az az eredeti 
„hiba, hogyha könnyedén valamit felteszünk és illúziónkban meg-



„állapodunk. ,Az ellenség aknafolyosókat fúr és előbb vagy utóbb 
„fel fogja azokat robbantani és ba Önök majd akkor légberepülve 
„elpusztulnak, kizárólag csak könnyelmű feltevésük lesz ennek az 
,oka, mellyel kimondották, hogy kavernát fúr az ellenség, a nélkül, 
„hogy éberen tovább figyelték volna az állásunkhoz mindjobban 
„közeledő fúrási zajt.'" » 

„A rés, melyet a -Ó- 197-en az ellenséges árokfőbe robban-
to t tunk a minap, egy újabb robbantás által, mely 5 vastraverset 
„semmisített meg, tetemesen kibővült." 

„Estig mérsékelt tüzérségi és aknavetőtüz. Mindenütt a fúro-
„gépek földalatti zakatolása hallatszik." 

A 61. hadosztálynál a Doberdo-ra vezető utat és a selz-i 
kőbányát ellenséges nehéz aknavetők lőtték egész délután. 

Az országúttól délre állásunk előtt 50 lépés távolságban az 
ellenség 60 lépés széles párhuzamot ásott ki, dacára, hogy e terü-
letet tűz alatt tartottuk. 

ÁprÜis 21. 

„Nagypéntek! . . . Bizony Isten itt a véráztatta Doberdo-n 
„miránk nézve mindennap egy nagypéntek, amilyent azok, akik 
„nincsenek itt, el sem tudnak képzelni." 

„Az ellenséges tüzérség úgyszólván egész éjjel tüzelt, még' 
„a legnehezebb bombákkal is időközönként meglehetős hevességgel 
„veretett." 

„Hajnalhasadta előtt Szombati Pál, 46-os káplárral kocsin 
,,Devetaki-ra megyek, a kocsit Oppacchiasella-ra küldöm vissza és 
„ketten gyalog, frissen kilépve folytatjuk utunkat a 43. ezred 
„parancsnoksága felé, mely a -Q- 197-től délkeletre van. De csak 
„visszajövet akarok az ezredparancsnokkal beszélni. Egy darabon a 
„küzdelmi vonalban megyek. Az ellenség imitt-amott aknákat lő, 
„köztük a legnehezebb fajtájúakkal is, de többnyire állásunkon túl 
„mennek. Tüzérsége a mögöttes körletekre tüzel." 

„Néhány aknafolyosóba lemegyek és jól hallom az olasz fúró-
ngépek zakatolását. Vitéz árkászaimnak meleg köszönetet mondok, 
„bizony rettenetes szolgálatuk hűséges teljesítéseért. Itt a sötét, 
„levegőtlen aknában, az állandóan fenyegető veszélyben, éjjel-nappal 
„a legsúlyosabb munkát végezve, csodálatraméltó kitartással 
„dolgoznak." 



„Midőn meggyőződtem, hogy az állás kitűnően ki van építve 
„és derék csapataimat melegen megdicsértem, az ezredparancsnok-
tághoz mentem, ahol már II. 29-én Hiltl ezredesnél voltam. Pollak 
„ezredes nincs ott, ő is valahol a tűzvonalban van. Az ezredsegéd-
„tiszttel, Zivanovic főhadnaggyal beszélek, ki igen kielégítő dol-
„gokat jelent." 

„ Az álláshói élénk kézigránátharc ós nehéz aknák robbanása 
„meg puskatűz hallatszik." 

„Tüzérségem az ellenséges fedezékeket erősen megrongálta. 
„A III./b. szakaszon a heves ellenséges lövegtűz nagy károkat 
„okozott. Winkler altábornagy Op. 110/8. szám alatt jelenti, hogy 
„a 16! honvéd-hegyidandár ki van merülve és erkölcsi értéke alá-
szállot t s kérdés, hogy egy erősebb ellenséges nyomást ki fog-e 
.,még bírni. En a jelentést továbbadom a hadseregnek következő 
„előterjesztéssel:" 

„Winkler altábornagy véleménye szerint jobbszárnyán a 
„helyzet kritikus, amennyiben Selz körül az ellenség az álláshoz 
,,olv közel férkőzött, hogy meglepetésszerű betörése nincs kizárva. 
„Folyó hó 18-án már jelentettem, hogy ott lassan hasonló helyzet 
„fejlődik ki, mint amilyen a III. a. védelmi szakaszban már régen 
„fennáll. Itt a csapatok kiváló tevékenységgel kitűnő állásokat 
..tudtak létesíteni; ilyenek a III./b. védelmi szakaszban hiányzanak." 

„A népfölkelőszázad- és szakaszparancsnokoknak — bár hadi-
tapasztalatokra tettek szert — nincsenek alapos katonai ismereteik. 
„A zászlóaljparancsnokok szerepe a legfontosabb, mivel hivatva 
„lennének személyes befolyásuk által a hiányosságokat pótolni." 

„A hadtestparancsnokság nincsen abban a helyzetben, hogy 
„a népfölkelőezredeken segítsen, mivel legjobb esetben is csak egy 
„rangidős századost oszthatna be." 

„Egy tervbe vett rövid lökemmel a monfalcone-i helyzetet 
„megjavítani nem lehetséges, mivel a hadseregparancsnokság Op. 
.,692. számú döntése alapján ily vállalat elejttetett. A helyzeten 
„csak úgy tudok segíteni, hogy javaslatba hozom a 61. hadosz-
tá lynak a 106. Landsturm-hadosztállyal való kölcsönös hely 
„cserélését". 

„Ettől a következő eredményeket várom:" 
„1. A 61. hadosztály népfölkelőcsapatai egy jól kiépített 

„állásba jutnak, melyben lehetséges lesz rendes időszaki felváltások 



„által a csapatok egy részét pihentetni, az elöljáróknak befolyása 
„által a csapatok nyomott hangulatában változást előidézni;" 

„2. a 106. Landsturin-hadosztályban sok századparancsnok 
„műszaki előképzettséggel bír, így az állásberendezésben szép 
„eredményeket érhetnek el;" 

„3. a helyzet lényegesen javulni fog, ha a 106. Landsturm-
.. hadosztály a 11. Landsturm-ezreddel megerősíttetik;" 

„4. a két hadosztály közötti határvonal (Monte dei sei Busi 
„ A 118—Selz—Doberdo-országút) fenntartása mellett három 
„dandár fog rendelkezésre állani, melyek a csoportképzést meg-
könnyítik ;" 

„5. az ellenség megtéveszthető, hogy a fennsíkra friss csa-
„patok érkeztek;" 

„6. amennyiben később a fennsíkon a helyzet javul, a 
„11. Landsturm-ezredből és a 187. gyalogdandárból egy rendel-
kezési egység alkotható." 

„A csere csupán csak a két hadosztály gyalogságát érintené, 
„melynek végrehajtása 6—8 napot venne igénybe." 

„A hadsereg Op. 704. számú rendeletével előterjesztésemet 
„helybenhagyja (Op. 111/11. sz.) és mától fogva a III./b. szakaszt 
„véglegesen és minden tekintetben parancsnokságom alá helyezi, 
„úgyhogy most két hadtestem van." 

„A 61. hadosztálynak a 106. Landsturm-hadosztállyal való 
„felcserélésére az intézkedéseket Op. 113/2. szám alatt kiadtam." 

A helycsere dandáronként 26-án kezdődik és május l-ig 
befejeződik. 

A 61. hadosztálynak a III./b. védelmi szakaszban, a 187. 
gyalogdandárt és a 11. Landsturm-ezredet is beleértve, 46 százada 
van (7900 puska), melyeket a csere után akként csoportosít, hogy 
arcvonalba erejének egyharmada (kb. 16 század) kerüljön egyik 
dandárnokának parancsnoksága alatt, második dandárnoka a tar-
talékviszonyban levő csapatait vezényli. 

A csere által csak a két hadosztály magasabb parancsnokságai, 
gyalogsága és különleges közelharceszközei érinttetnek. A tüzérség, 
a műszaki csapatok, munkásosztagok és a távbeszélő berendezkedés 
érintetlenül helyükön maradnak. 

A tüzérség átcsoportosítására nézve külön fogok intézkedni. 
A csere azzal kezdődik, hogy a 106. Landsturm-hadosztály 

a selz-i alszakasz felváltására szükséges erőt a 61. hadosztály ren-
delkezésére bocsátja; a felváltás után a selz-i alszakaszból kivont 



csapatok alOG. Landsturm-hadosztály parancsnokságának átadandók. 
Ezután a csere 2-ik mozzanata hasonló módon hajtandó végre. 

Május 1-én déli 12 órakor a két hadosztályparancsnokság 
helyet cserél, ez időponttól kezdve a III./b. védelmi szakasz pa-
rancsnokságának működése megszűnik. 

Azon reményemnek adok kifejezést — ismerve a 106. Land-
sturm-hadosztály csapatainak kiváló munkakedvét —, hogy leg-
rövidebb idő alatt új állását szívós védelemre berendezi. Az állásnak 
-Ó- 70 körüli része jelenlegi állapotában nem maradhat meg, fel-
hívom a 106. Landsturm-hadosztályparancsnokságnak figyelmét, 
hogy fontolja meg, miként tolhatná kevés veszteséggel állását 
előbbre, hogy az kedvezőbb legyen. 

A vállalathoz szükséges anyagi eszközöket annakidején ren-
delkezésre fogom bocsátani. 

" A két hadosztály egészségügyi intézete Hudi Log, illetve 
Mohorini faluban helyet cserélnek. 

Felvételezési állomások: a 61. hadosztály részére Kostanjevica, 
a 106. Landsturm-hadosztály részére Nabresina vasúti állomás. 

A III./b. védelmi szakaszparancsnokság törzse a VII. had-
testparancsnoksághoz bevonul. 

E parancsommal egyidejűleg a 61. hadosztály népfölkelő-
csapataihoz Op. 114/15. szám alatt következő intelmet intéztem: 

„Az ellenség, ki a 3. és 4. Isonzo-csata meddő rohamai után 
immár hónapok óta nyugodtan viselkedett, úgy látszik tudatára 
ébredt, hogy harcvonalunk Vermegliano és Selz között van a leg-
hiányosabban kialakítva és egy idő óta ott élénk tevékenységet 
fejt ki. Ez a tevékenység őt harcvonalunk egyes részeinek birtokába 
juttatta. Az ellenség sikereinek okát a következő körülményekben 
látom: 

1. Az állásokat megszállva tartott csapatok ennek kialakításán 
vajmi keveset dolgoztak. Hogy tudás hiánya, avagy más okoknál 
fogva, jelenleg meg nem állapítható, az eredmény mindenesetre 
kézenfekvő. 

2. Az alsóbb vezetés úgy látszik nincs a helyzet magaslatán, 
mert különben nem fordulhatna elő, hogy az ellenség egy század 
állásába betör, amelynek két érintetlen szakasza van tartalékban. 

3. A fődolog hiányzik, a hajthatatlan szilárd akarat az eddigi 
harcvonalat tartani! . . . Jelentéktelen sikerek után mindenki meg-
elégszik egy hátrább fekvő vonal megszállásával és az egyáltalában 
nem lett megerődítve. 

A hadosztályparancsnokságoknak egyidejűleg parancsot adok, 
hogy előbbi állásaink minden körülmények között, még a felváltás 
előtt visszafoglalandók. Ezt a tüzérség alaposan elő fogja készíteni, 
azután pedig minden oldalról, de különösen a még megszállva tar-
tott állásokból mindenkinek törekednie kell az ellenségtől elhagyott 
vagy összelőtt árkokba habozás nélkül behatolni és ott magát 



befészkelni. Csak ily módon lebet kevés veszteséggel a kitűzött 
-célt elérni. 

Mindenkivel megértetendő, hogy létünkért harcolunk. Elren-
delem, hogy minden parancsnok, aki nem teljesíti a tőle telhetőt, 
az rögtönítélő eljárás elé állíttassék. 

A lövészárokharcban csaknem minden az alsóbb (szakasz- és 
század-) parancsnok gyors elhatározásától és ügyességétől, az ő példa-
adó, a legénységet magával ragadó magatartásától függ. Hozzájuk 
fordulok a legkomolyabb intelemmel, de egyszersmind törhetetlen 
hittel és bizalommal, hogy mindent megtesznek a komoly percben, 
és ha kell készek életükkel is megváltani szent hazánk javát. .Hazánk 
rója ránk e nagy kötelességet. 

Megkapják: 61. hadosztályparancsnokság, 16. honvéd-liegyi-
dandár, 19. népfölkelő-hegyidandár, 17. népfölkelőezred, 29. nép-
fölkelőezred és következő népfölkelőzászlóaljak: l./III., 3./1I., 4./1., 
6./L, 12./II., 19./IY. j , „„, , B József főherceg s. k. 

A 106. Landsturm hadosztálynak köszönetemet fejeztem ki 
azért, hogy védelmi állását oly példás szorgalommal megerődítette 
€s reményemnek adtam kifejezést, hogy a most átveendő állást is a 
legrövidebb idő alatt sikeres védelemre erőssé fogja átvarázsolni. 
{Op. 118/5. sz.) 

Csapataim állapota, a 16. honvéd-hegyidandárt kivéve, — mely 
3 hét óta felváltás nélkül állásban van —, igen jó. 

Április 22. 

„Tirol-ban még mindig nem indult el a támadás. Ezalatt 
„C adorn a előkészületeit befejezi ott és fontos pontokat foglal el. 
„Most már ki van zárva, hogy a mi támadásunk meglepje az ola-
^szokat, vagy legalább készületlenül találja őket. Ennek dacára 
„azt hiszem, hogy nagy áldozatok árán, de lesz sikerünk, mert az 
„olasz még nem tudja azt, hogy mit jelent az: erélyesen megtámad-
hatni . . . Vájjon az orosz tétlenül fogja-e nézni, hogyha mi verjük 
„az olaszt??? . . ." 

„Éjjel gyenge ellenséges lövegtüz volt egyes arcvonalrészek 
„és községek ellen a Wippach völgyében. A Monte dei sei Busi-n 
„és a <y 111-en nagy eredménnyel lőtte tüzérségem az ellenséges 
„ár kákát." 

„Az ellenség i'ij állásaimat a tenger és a Monte Cosich -Q- 113 
„között eredménytelenül megtámadta és érzékeny veszteségeket 
„szenvedett." 

„Reggel 7 óra 30 perc óta mindjobban fokozódó nagyon 



„heves ellenséges lövegtüz a Doberdora vezető műút mindkét oldalán 
„fekvő körletekre." 

„Délelőtt 9 óra 15 perckor a 61. hadosztály jelenti, hogy 
„állása a selz-i kőbányánál és a -Ó- 70 párkányon ellenséges nehéz 
„tüzérségi és aknavetőtüz alatt áll." 

„Délelőtt két 46-os bakámtól kísérve gyalog elmegyek a -Q-
„343-on levő megfigyelőállásra. Útközben elbeszélgetek velük a 
„háború szenvedéseiről s hogy feltétlenül ki kell tartanunk, külön-
bben hazánk lesz feldúlva. Ok nagy határozottsággal azt felelik, hogy 
„inkább ne maradjon magyar életben, mintsem, hogy ilyesmi megessék." 

„Az ellenség minden nagyságú lövegeinek tüze egész arc-
vonalamon, de különösen a Monte San Michele és még inkább Selz 
„környékén gyorsan fokozódik, sok nehéz és legnehezebb akna lát-
„ható. A jelentés szerint fedezékeinkben nagy károk vannak. 
„A -Q- 70-en a fedezékek a legnagyobb fokra hágott ellenséges 
„lövegtűz s aknák által teljesen megsemmisültek. Egy heves és 
„erőteljes ellenséges gyalogsági támadást látok a Monte dei sei 
„Busi A 118 és Monte Cosich -Q- 113 között a mi erős gépfegy-
ver- , gyalogsági és lövegtüzünkben, a mi teljesen összelőtt drót-
„akadályaink előtt vérbefulladva összeomlani. Az ezután gyorsan egy-
„másután megismételt ellenséges támadásnak ugyanilyen sorsa volt." 

„Délután 2 óra 30 perctől kezdve pergőtüz. Mindent füst 
„és gőz borít. Ekkor nehéz zivatar felleg emelkedik az égen, vil-
lámlik és dörög, a pergőtüz bömbölve túlharsogja a dörgést ós nem 
„lehet megkülönböztetni az égzengéstől az ágyúdörejt. Felhőszakadás 
„özönlik, mely azonban nem képes az elkeseredett küzdelmet meg-
akadályozni. Én Börcsök János és Berta Sándor 46-os vitézekkel 
„az özönvízben Kostanjevica-ra. mindjobban sietve megyünk, mert 
„nem akarok most a parancsnokságtól távol lenni. Dideregve, bőrig 
„ázva érkezünk vissza s én azonnal utasítom a 106. Landsturm-
„hadosztályt. hogy tartalékait helyezze készenlétbe, hogy szükség 
„esetén a 61. hadosztálynál közbeléphessen." 

„Délután 4 órakor kitisztult a lég s a pergőtüz csakúgy 
„tombol. Selz-nél a -C- 70 ellen és attól kétoldalt nagy ellenséges 
„erők hatalmas támadása iramodik megsemmisült állásainknak és 
„150—200 lépés ssélességben behatol, másutt mindenütt véresen 
„visszaveretett. Alapos tüzérségi előkészítés után fogom a különleges 
„harceszközökkel a felgöngyölítő támadást végrehajtani." 

Józsel főherceg: A világháború. I I I . 9 



A 61. hadosztály északi szárnyának pillanatnyi bizonytalan 
helyzete miatt elrendelem, hogy a még rendelkezésére álló összes 
tartalékait vonja össze északi szárnya mögé, melyekkel az éjszaka 
folyama alatt a kimerült csapatait váltsa fel. Tudattam, hogy támo-
gatására a hadtesttüzérségem egy részét a Ilí./b. védelmi szakaszba 
fogom irányítani. A 106. Landsturm-hadosztály parancsnokságát 
felhatalmaztam arra, hogyha a válság a 61. hadosztály északi szár-
nyán nem szűnnék meg, úgy önállóan avatkozzék be a -cp- 70 körüli 
harcba, (Op. 113/10. sz.) ' 

Este 7 órakor Winkler altábornagy jelenti, hogy az állásba 
betört ellenség kiverésére a Ó 70-es alszakasz zászlóaljtartalóka 
ellentámadást fog csinálni. Mivel a 61. hadosztály segítségére oda-
irányított tüzérség csakis az estbomály beállta után kezdheti meg 
a betörési pontra tüzét, nem sokat várok a bemondott ellentámadástól. 

Mai napon az összes magasabb parancsnokságoknak, ezred-
parancsnokságoknak és a műszaki századoknak utasítást adtam ki, 
hogy miképen védekezzenek az ellenség földalatti aknatámadásával 
szemben. (Tech. 30/2. sz.) Főbb vonásokban következőket tartalmazza: 

Az ellenség mivel más eszközökkel ellenállásunkat megtörni 
nem képes, hadtestem harcvonala ellen nagyszabású földalatti akna-
támadásba fogott. 

Hadtestem arcvonalának különböző pontjáról jelentik, hogy 
az ellenség felől fúrás zaját hallják a föld alól és ebből arra követ-
keztetnek. hogy az ellenség kavernákat fúr a Karszt szikláiba. 
Ez lehetséges ugyan, de az is meglehet, hogy e kavernákból kiin-
dulva egyes helyeken aláaknázza állásunkat, hogy azt légberöpítse. 

Az ellenség e célból kiindulási pontjától a föld alatt folyosót 
fúr és ha állásunk közelébe jut, egyes pontokon sugárszerűen szét-
ágazó tárnák végében, vagy az állásunk alatt azzal párhuzamosan 
húzódó tárna különböző pontjain helyezi el a. robbantóanyagot, azt 
meggyújtja, miután előbb a tárna folyosóit befalazza. A robbantás 
után az ellenség készentartott osztagokkal előnyomul, a robbantás 
által megsemmisített állásrészt megszállja, a robbantás által kelet-
kezett tölcsért gyorsan védelemre berendezi, akadállyal ellátja és 
az ekként megerődített tölcsért, mint előretolt állást, a védelmi 
fővonalába kétoldalt bekapcsolja. Tüzérsége zárótüzet adva meg-
akadályozni törekszik, hogy tartalékaink a küzdelembe beavatkoz-
hassanak. 

Azért, hogy az ily nagy munkával járó vállalattal célját el-
érje, nagymennyiségű robbantóanyagot fog alkalmazni a tárnák 
különböző pontjain. 

A megtöltött és felrobbant akna hatása abban nyilvánul, 
hogy a fölötte fekvő anyag (föld, kő, szikla) a levegőbe repül, 
ennek következtében helyén tölcséralakú kisebb-nagyobb lyuk ke-
letkezik a szerint, minő nagy volt az aknában elhelyezett robbantó-
anyag mennyisége. 



Egy 100 méteres lövészárok elrombolására szükséges aknák 
száma, az egyes aknák megtöltésére szolgáló robbantóanyag meny-
nyisége az alábbi összeállításból vehető k i : 

Aknák 
száma 

Az egyes 
aknákban elhe-

lyezendő rob-
ban tó anyag 

súlya 

Az egyes aknák 
fekvése a föld 

színe alatt 

A 
robbantóanyag 

mennyisége 

A légberepült 
anyag a robban-

tás helyétől 
köröskörül 
szétvágódik 

14 100 kg 3'5 m 1.400 kg 10 méterre 

8 500 „ 6-5 „ 4.000 „ 20 

6 1.000 „ 8'— i) 6.000 „ 
• 

5 2.000 „ 1 0 ' - „ 10.000 „ 
• 

4 5.000 „ 13-5 „ 20.000 „ 35 méterre 

3 10.000 n 17— , 30.000 „ 42 „ 

E kimutatás adatai azt bizonyítják, hogy nem célszerű nagy 
töltésű aknákat alkalmazni. 

A robbantás után a légberepített anyag visszahull a föld 
színére, betemeti a keletkezett tölcsér fenekének egy részét és a 
lyuk szélén köröskörül leülepedve a robbantó töltet mennyiségéhez 
mérten, alacsonyabb vagy magasabb kerek földtöltés (hant) kelet-
kezik, mely lövészfedezékeknek berendezhető. 

A tartalékok férőhelyei, a kavernák stb. betemetődnek, ha 
a felrobbantott aknától kisebb, vagy csak oly távolságban vannak, 
mint ahány méternyi mélyen feküsznek a robbantott aknák a föld 
színe alatt. Ha a távolság ennél nagyobb volt, akkor csak meg-
rongálódnak, ha a távolság kétszerte nagyobb volt, akkor meg-
lettek védve. 

Az ellenséges aknák felrobbantását úgy akadályozzuk meg, 
hogy támadással elfoglaljuk azon állásrészt, honnan az ellenség a 
földalatti tárnáit ásni megkezdette, tehát a kijáratot vesszük bir-
tokba, vagy pedig ellentárnákkal az ellenség aknáit a föld alatt 
megközelítjük és ha kellő távolságnyira vagyunk, aknáinkat meg-
töltjük, befalazzuk és az ellenséget megelőzve, azokat felrobbantjuk. 
Ezáltal az ellenség aknái megsemmisülnek. 

Az ellenvállalat legnehezebb része az, hogy kifürkésszük azon 
helyeket, hol az ellenség földalatti aknatámadásra készül. Amint 
ez tudomásunkra kerül, azonnal ellentárnákat ásunk, hogy az 
ellenség meg ne lepjen, meg ne előzzön bennünket. 



Eunek elérésére hallgatószolgálatot kell állásunkban szervezni. 
A földalatti fúrózörej, sziklarobbantás, sziklakivésés kihallgatandó. 
Az aknatámadásban kiképzett személyek képesek megállapítani, 
hogy állásainkhoz, illetve ellentárnáinkhoz mennyire jutottak előre 
az ellenség földalatti munkái. Ezek a Karszt-fennsíkon kb. 12 méter 
távolságnyira már kihallgathatok. 

A hadtestparancsnokság lépéseket tett, hogy oly készülékebet 
beszerezzen, melyek segélyével a földalatti ellenséges munkálatok 
már nagyobb távolságnyira is megállapíthatók lesznek. A készülékek 
alkalmazásában a hadosztályok műszaki előadói és a műszaki 
századok tisztjei a hadtestparancsnokságnál felállítandó iskolában 
lesznek kiképezve. 

Ha a hallgatóőrsök kétségen kívül megállapítják, hogy az 
ellenség a föld alatt tárnákat ás, arra kell törekedni, ' hogy ki-
hallgassák mely irányból közéledik az ellenség a föld alatt. 

E pillanattól kezdve a legnagyobb szorgalommal és eréllyel 
azon kell lenni, hogy ellentárnákkal megközelítsük az ellenséget a 
föld alatt. A munkát műszaki közegek vezetik. Az aknafolyosók 
ásásában az árkászszázadokon kívül a csapatutászok, sőt maga a 
gyalogság is résztvesznek. A földalatti munkákkal egyidejűleg 
a föld színén, az aknatámadással veszélyeztetett állásrészünk mögött 
egy reteszállást kell védelemre berendezni, hogy azon esetben, ha 
nem sikerülne az ellenséget a robbantásban megelőzni, legalább 
megakadályozzuk őt abban, hogy a felrobbantott állásrészünkön át 
előretörjön. 

Tapasztalat szerint az olaszok tárnafolyosóikat nem nagyon 
mélyen ássák a föld színe alatt. Ha a tárna irányát sikerül a 
terepen megállapítani, akkor tüzérségi tűzzel az ellenség tárna-
folyosói beomlaszthatok. 

A földalatti aknarobbantások által a levegő megfertőződik, 
mely ellen a gázmaszkák biztonságot nem nyújtanak. Azok, kik 
ily mérges gázokkal telített levegőben dolgoznak Driiger '-rendszerű 
mentőkészülékkel látandók el. 

Elrendelem, hogy a tisztek és legénység jelen utasításom 
alapján iskolázandók és felvilágosítandók, hogy az ellenséges föld-
alatti aknatámadásoknál nincs mitől tartani, ha idejében felismerjük 
a támadást és az ellenrendszabályokat teljes eréllyel végrehajtjuk.'" 

Április 23. 

„Hús vét vasárnapja sűrű köddel és esővel köszönt be, szürke 
„és sötét a reggel. Nincs harangszó, nincs napsugár. Sivár és 
„siralmas minden." 

„Az éjjel heves tüzérségi és aknavetőharcban folyt le és az 
1 Oxigéntartánnyal ellátott, a szájra és orra illeszthető készülék. 



„elvesztett árokrész körül dühöngve tombolt a tusa, a nélkül, hogy 
„újra visszafoglaltuk volna azt." 

„A Segeti táborban a nagymisén voltam és a 46-osok álta-
lános áldozása előtt megáldoztam. A nehéz ágyúdörgés közepette 
„kimondhatatlanul áhítatos volt e szent ihlettel tellett óra." 

„Azután a hadosztályparancsnoknál, Gelb altábornagynál 
„reggelizek." 

„A jelentések szerint éjjel az Isonzo-n egy ideig ellenséges 
„löveg-, aknavető- és kézigránátharcok. A 106. Landsturm-had-
„osztálynál az ellenséges tüzérség utainkat lőtte. A -C> 70-nél 
„elindított ellentámadás 60 lépésig megközelítette az ellenséget, 
„ott a heves tűzben megállott, a kimerült csapatot friss erők vál-
to t ták fel, melyek az ellentámadást a különleges harceszközök 
„alkalmazásával fogják folytatni. Két gépfegyver és egy lángszóró 
„elveszett." 

„A A 121 előtt, ahol heves ellenséges támadás visszaveretett, 
„számos olasz halott hever." 

„Az egész arcvonalon délig mérsékelt harctevékenység. 
„A -Ó- 70-en e mellett állásaink a legnehezebb lövegek fölötte 
„heves tüze alatt voltak. Az ellenség által tegnap megszállott 
„120 lépés hosszúságú árokrészből ismételten kiindult ellenséges 
„támadások a mi tüzérségünk, aknavetőink és gépfegyvereink tüzé-
„ben összeomlottak és az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett. 
„Az ellentámadást a legalaposabb tüzérségi előkészítés után, niely-
„ben nehéz tüzérségem legnagyobb része részt fog venni, ma a 
„sötétség beállta után végre fogják hajtani. A 61. hadosztálynak 
„intézkedését nagyon célszerűnek tartom." 

„Este óriási ellenséges Iövegtüz van, összes nagyságú lövegei 
„hevesen tüzelnek a -C- 70-re és a kőbányára. Ezalatt sűrű 
„záporeső hull alá. Fedezékeink bedőlnek, nagyon szenvednek." 

„Sápadt estalkony! Minden gőzbe, füstbe burkolva és e mellett 
„a borzasztó tűz vadan tombol, minden reszket tőle és a finom 
„porrá zúzott vakolat szállingva hull fejemre kis szobácskámban. 
„A legnehezebb ütegek idáig — Kostanjevica-ig — lőnek. Leír-
hatatlan a lárma, s a talaj úgy reszket, hogy a falakról kövek is 
„potyognak s a híres Sdobba-ütegeknek bombái zúgva jönnek 
„hozzánk; Kostanjevica-n még nem volt ma telitalálat. Minden 
„füstölög s gőzölög, akár csak egy magas hegység heves nyári 



„eső után. Megint az elmúlt nagy csatának egy boszorkányéjjele 
„őrületes dáridójával. Nem egészen úgy megy, ahogy azt én kíván-
„nám. A IIL/b. szakaszon 1915 szeptember óta — mikor azt 
„elvették tőlem — semmit sem, vagy igen keveset dolgoztak a 
„fedezékeken. Nem hittek ott egy újabb támadásban. Állásaink a 
„a legkezdetlegesebb állapotban vannak. Nappal a közlekedés ott 
„ki van zárva, egyenlő a biztos halállal, éjjel, ha tüzelnek, "csak a 
„legnagyobb fokú életveszéllyel lehetséges. Magától értetődő, hogy 
„itt kishitűek lesznek a csapatok és csüggednek és vissza szeret-
nének húzódni, mert az elől való tartózkodás a halált jélenti 
„részükre. Csodálatraméltó hősiességü csapatok, melyek fényes 
„dicsőséget arattak a nagy Isonzo-csatákban, készek ma mindent 
„lehetetlennek nyilvánítani, még a legcsekélyebb vállalkozást is. 
„így hiúsult meg mai ellentámadásunk a vonakodás és bizalmatlan 
„végrehajtás miatt. Ezért kiadtam az Op. 114/15. számú paran-
csomat, melyben az ellentámadás sikertelenségét abban látom, 
„hogy nincs meg a komoly akarat arra, hogy a csapatok állásaikat 
„minden körülmények között megtartsák." 

„Meghagytam, hogy minden tisztet fel kell világosítani, hogy 
„mi létért küzdünk itt és aki e nagy cél érdekében egész egyéni-
ségét nem veti latba és nem tart ki a végsőig, irgalmatlanul 
„statáriálisan büntető bírói eljárás alá kerül. Kénytelen voltam, 
„sajnos, statáriummal is fenyegetni. . . Mert ha az ellenség a fenn-
s í k déli részét elfoglalja, úgy a Monte San Michele magától is 
„eleshetik, akkor Grörz és az egész állás elestek. Ez az oka annak, 
„hogy annyira sürgettem, hogy a Wippach és tenger közötti sza-
k a s z egységesen vezettessék, s parancsnoksága adassék kezembe." 

Tekintettel a III. b. szakaszban — a Selz—Vermegliano teré-
ben — bekövetkezett s ú l y o s helyzetre, mely a 61. hadosztály ered-
ménytelen tevékenysége által keletkezett, a tüzérség átcsoportosí-
tására Op. 114/21. szám alatt parancsot adtam, azért is, mert 
látom, hogy az ottani tüzérség és gyalogság között nincs meg az 
összhang. 

A helyzet orvoslására az alábbiakat parancsoltam meg: 
A 61. hadosztályparancsnokság tüzérsége egy kézben egyesí-

tendő és négy csoportba tagozandó. 
a) Körülbelül két tábori ágyxxsütegből és két tábori tarackos-

ütegből álló csoport egyik fele a Doberdo-fennsík nyugati szélén, 
másik fele a ó 45-ös útkanyarulatnál akként állítandó fel, hogy 



két irányból hosszan tozza a Vermegliano—Debeli vrh ó 140 
közötti fennsík párkányát.1 

b) Körülbelül két tábori tarackosüteg és két 9 cm-es ágyús-
ütegből álló csoport zöme Debeli vrh -Ó 140-től keletre, egy 
része -Ó- 58-as dombon foglalandó állásból a monfalcone-i arc-
vonalunk elé hasson. 

c) A hajóágyúk és 
d) a nehéz tüzérség (9./1. számú nehéz ágyúsüteg, az 1. és 

2. számú 15 cm-es orosz üteg, a 10. számú pozíciós üteg, a 
2. R./7 és 17./3. számú ütegek és a 6. Ii. 6. számú 24 cm-es 
mozsárüteg) feladata a síkságon levő ellenséges ütegeket lefogni. 

A Ó 45 áttörésnél állást foglaló 9./1. számú nehéz ágyús-
üteg és az orosz ütegeknek ezenkívül még feladata az arcvonal 
előtti párkánylejtőt pásztázni. 

A 30'5 cm-es Waka mozsárüteg a Wipjiach völgyében foglal 
állást Medea- és Valisella-ra hat, a Strejc mozsárüteg Lokvica 
teréből Monte Fortin-, Polazzo-ra, Selz területére (-Ó- 70) és A 121 
domb elé hat. 

A 2. R./7. számú üteg és a 6. R./6. számú mozsárüteg csak 
addig marad a III./b. szakaszban, míg ott a helyzet megjavul. 

A 61. hadosztály ezen csoportosítást elrendeli; a tüzérség 
vezetése addig, míg Dobner ezredes a III./b. szakaszparancsnok-
sághoz bevonul, Steiner ezredes kezében marad. 

A tüzérség sikerére csakis akkor számíthatunk, ha minden 
megfigyelési módokat lelkiismeretesen kihasználunk és ha a gyalog-
sági és tüzérségi parancsnokok között a belső kapcsolat megvan. 

Minden alkalommal előzetesen meg kell vizsgálni az egyes 
löveg ballisztikai viszonylatát. A tüzér parancsnok kötelme — amint 
feladatát megkapja —, hogy a fentmondottak szerint a ballisztikai 
viszonyokat mérlegelve, az egyes ütegek részére a célokat kijelölje 
és a lövedéknemet meghatározza. A hatás megfigyelésére a tüzér-
parancsnokok minden módot és a távbeszélő hálózatot használja-
nak ki. A tüzet vezető közegeknek a rajvonalban levő gyalogsági 
és tüzérségi megfigyelőknek, az első vonalban levő gyalogsági 
parancsnokoknak, a léggömbökről figyelőknek a legrövidebb idő 
alatt minden észleletet közölniök kell a tüzércsoportok parancs-
nokaival. A gyalogság és tüzérség összműködésének biztosítására, 
ha csak lehetséges, ezek a parancsnokok egy helyen legyenek, 
hogy közvetlenül és azonnal érintkezhessenek egymással és köl-
csönösen mindenről tájékoztassák egymást ami — különösen éjjel — 
az elől levő állásban történik. 

Valamennyi tüzér-csoportparancsnok képes legyen arra, hogy 
a célszakaszokat a gyalogszázad beosztásának megfelelően akár 
nappal, akár éjjel rövid avizóra ütegeinek megadja és hogy az összes 

1 Lásd az 50. számú mellékletet. 



lövegeinek tüzét — ha kell még éjjel is — az állás bármely pont-
jára összpontosítsa. 

A III./b szakaszban telepített nehéz tüzérség a hadtesttüzér-
ség kikülönített csoportját képezi, mely az ottani hadosztály-
parancsnokság rendelkezésére áll. 

Április 24. 

„Megelőző tüzérségi előkészítés után az összes különleges 
„harceszközök alkalmazása mellett kellett volna támadásunknak a 

70-en tegnap este megindulnia. Abban a pillanatban azonban, 
„midőn a támadás megkezdődött, az ellenség maga is ellentáma-
dásra indult; súlyos kézitusában és kézigránátharcban vissza-
„ vettetett, de az állás visszafoglalására tervezett vállalkozás a mi 
„részünkről abbamaradt, jobbanmondva elakadt, mert a támadó-
„csoportok a kézitusába vegyülve rendetlenségbe jöttek. Az első-
nhajnali órákra tervezett folytatás abbamaradt, mert a nagyon ki-
„merült székesfehérvári 17./I. zászlóaljnak felváltása nem volt 
„lehetséges." 

A 16. honvéd-hegyidandárnak e harcban 38 halottja és 154 
sebesültje volt. 

„Szürkületkor automobilon Gorjansko-n, Brestovica-n, Jamiano-n 
„át a Doberdo-tóhoz megyek s onnét gyalog a -C- 74-re felbal-
lagok, ott a 6. magyar népfölkelőezrednek egy tisztjét, egy 
„altisztjét találom, kik egy nem messze fekvő pontra vezetnek, 
„ahonnét az egész küzdelmi szakaszt közvetlen közelből minden 
„részleteiben látom. A betörési hellyel vagyok szemben, mely mint 
„magam is látom nem 120 lépés széles — amint jelentették —, 
„hanem legalább 350. Gyenge harctevékenység van, csekély löveg-
t ü z s egyes legnehezebb aknák, egyenletes lassú gyalogsági tűz." 

„Vitézeim fedezék nélkül a kőgörgetegen fekszenek alig 200 
„lépésre az ellenségtől, helyenként a távolság nem több mint 40 
„lépés. Az ellenség a mi drótakadályaink maradványait az elfoglalt 
„lövészárokba dobta és maga a mellvéd mögött fekszik és a tulajdon-
„képeni lövészárok képezi most az olasz akadályt. Szomorú 
„egy kép. Minden összelőve, semmi fedezék, még kőrakások sem 
„fedik szegény derék harcosaimat. Szegény hőseim, Fehér megye 
„gyermekei egész szabadon fekszenek a tűznek minden oltalom 
„nélkül kitéve, élők a hullák között, hullák a haldoklók között. 



„ Annyira megráz e látvány, hogy soká nem vagyok képes szólani. 
„Minden tele vitézeim hulláival, kik oly rettenetesen merevek és 
„jegesen csendesek. A növényzet kihalt, a fák megsemmisülve, 
„minden leégve, csak meztelen szikla, acélrepeszek millióival fedve, 
„sápadtan fehér emberi csontok, hullacafatok, enyészetnek indult 
„holtteteniek. Es ez az emberi kultúrbestiának müve! . . . Ereiin-
„ben megfagyasztja e látvány a vért . . . De odatúl az ellenségnél 
„is csend van és csak az én gránátjaim beszélnek velük keservesen 
„fájdalmas szót." 

„A reteszállásfal teljesen széjjel van lőve, alig van ott kő 
„a kövön." 

„Midőn a pusztításnak e fájdalmas képét eleget láttam voltT 

„Crnci hrib -C- 164-re megyek a tüzérségi megfigyelőimhez. Balra 
„tőlem a La Rocca erődje számtalan reteszállásaival és futóárkaival 
„az első tekintetre teljesen bevehetetlennek tetszik. És mégis 30'5 
„cm-es mozsaraim nagy urak. Odébb balra a Monte Cosich-Ó-113, 
„amelyen amióta ott voltam, a már akkor összelőtt erdőparcellák 
„teljesen leégtek." 

„A dandárparancsnok megfigyelőállásában találom Winkler 
„altábornagyot is a Crnci hrib-en. 0 és a 16. honvéd hegyidandár 
„parancsnoka, Plank ezredes jelentkeznek nálam. Azon okok után 
„kutatok, hogy ezen különben minden dicséreten oly magasan felül 
„álló dandár miért sülyedt értékében? Ok azt jelentik, hogy miután 
„a legjobb tisztek már régen elestek, megsebesültek, vagy betegen 
„szállíttattak el, helyettük tapasztalatlan suhancok jöttek és így az 
„alantas vezetés, a zászlóaljparancsnokságot is beleértve, nem felel 
„meg a követelményeknek, a csapat tökéletesen ki van merülve és 
„teljesen elfásult. Megparancsolom nekik, hogy egyelőre szüntessék 
„be a támadást, készítsenek lehető leggyorsabban tervszerűen mindent 
„el, úgy, ahogy azt mindig prédikálom, nem arcba támadni, hanem 
„kézigránátdobókkal mindkét oldalról felgöngyölítve előnyomulni. 
„Minden embernek feladatát pontosan kell tudnia. Ha ezután ala-
„posan elő van minden készítve, akkor feltétlenül el kell az állást 
„foglalni és mindenkinek tudni kell. hogy ennek meg kell tör-
ténnie, mindenkinek látnia kell. hogy az egész a legalaposabban 
„elő van készítve és akkor mindenki fog is akarni, és nem fog 
„kislelküen összerogyni . . . Figyelmeztetem őket arra, amit épen 
„most saját szemeimmel láttam, hogy az olaszoknak egy új mód-



„szerük van, hogy az árokban való felgöngyölítés ellen védekezze-
n e k , amelyet csapataink valószínűleg még nem ismernek; éspedig 
„ők drótakadályainkat az árokba dobják, szintúgy spanyollovasainkat 
„és maguk a mi mellvédünkre feküsznek és innét lőnek . . . 
„E szerint a kézigránátos-osztagunk nem képes az árokban elő-
„nyomulni ós így a mellvéd mentén kívül kell felgöngyölíteni. 
„Erre nézve az embereket ki kell oktatni, mert különben sejtelem 
„nélkül — különösen éjjel — beleugranak az árokba, amelyből 
.,nem tudnak többé kijönni, mert a szegesdrótban elakadnak. Súlyos 
„szemrehányással illetem Winklert. hogy megint csak homlokba 
„támadtak s így természetesen nagy veszteségeket szenvedtek ott, 
„ahol csekély veszteséggel is meg lehet oldani a feladatot." 

„Ezután a Crnci hrib sziklabástyáján megszemlélem a nagy-
Szerű kavernákkal ellátott megfigyelőállásokat s azt jegyzem meg, 
„hogy jobban szeretném, ha az első állás ki volna építve és ilyen 
„kavernákkal ellátva s a hadosztályparancsnok feküdnék itt a csupasz 
„sziklán. Winkler altábornagy — úgy látom — ezen megjegy-
ezésem miatt személyesen meg van sértődve. Sebaj, majd be fogja 
„látni, hogy igazam van és csakis a legjobbat akarom." 

„Egy meredek ösvényen a fiatal fenyvesben a Vallonéba 
„ereszkedem, ahol automobilomra ülök és srapnelltűzben a Segeti 
„táborba hajtatok s onnét Kostanjevica-ra." 

„Az egész arcvonalon csak gyenge harctevékenység. Az ellen-
s é g különböző erődítési csoportokon dolgozik több sorban egymás 
„mögött." 

„Délután a 20. honvédhadosztály arcvonala ellen élénk ellen-
séges lövegtűz. Egyedül ülök a Peéinka A 291-en és a heves 
„tüzérségi harcot figyelem meg. E mellett egy kakukmadár foly-
tonosan szól és csattognak a fülemülék." 

„A 17. hadosztály ma egy a Sanmartino-i templomtól északra 
„közel férkőzött vastraversekkel megerősített ellenséges támpont 
„ellen egynéhány nehéz üteg közreműködésével, különleges harc-
„ eszközök segítségével egy vállalkozást fog végrehajtani. Ezen tám-
„pont igen kellemetlenül működik az ott beépített nehéz aknavetői-
ével. A vállalkozás délután 3 órakor fog a megelőző aknavető- és 
„tüzérségi előkészítés után kezdődni." 

„Mindenütt élénk repülőtevékenység. Az én repülőim azt 
„jelentik, hogy a bóra miatt nein tudnak felszállani, az olaszok a 



„bóra rétegek fölé kerülnek a bóra régióján kívül és így a szél 
„felett repülve jönnek mihozzánk. Ez igaz. mert látom srapnell-
„jeink füstfelhőcskéit állva maradni ott, ahol a repülő kering, míg 
„idelent csak úgy üvölt s ablakot, ajtót rángat a vihar. Hideg van." 

„A jelentés szerint a 61. gyalogezred osztagai tüzelőkészítés 
„után San Martino-tól északnyugatra egy erélyes kézigránáttáma-
„dással 2 századszélességben az ellenséges állásba behatoltak. Szívós 
,— miránk nézve veszteségnélküli — kézigránáttámadás után a 
„két, még össze nem függő ellenséges árokrészt a 13. és 14. Biene 
„előtt vitézeim elfoglalták. Ezután azonban nemsokára ellenséges 
„ellentámadások jöttek. Az északi árokrészt a mi vonalunk előtt 
„70 lépésre nagy túlerejű ellenséges erők támadása elől, — miután 
„azt még 5 helyen felrobbantottuk — ki kellett üríteni." 

„Amennyire lehetséges volt, magam is megfigyeltem az ese-
ményeket." 

„Nehéz tüzérségem úgyszólván egész nap nagyon jól lőtt az 
„ellenséges állásokra." 

Az 5. hadsereg megerősítésére a hadseregfőparancsnokság a 
24. Landsturm-hegyidandárt a Balkánról ideirányította és szállít-
mánya Sanct Daniel-re előreláthatólag 27-én fog megérkezni. 
A dandár Comen-re jön mint hadseregtartalék. 

Április 25. 

„A déli szakaszon helyőrségünk hajnali 2 óra 50 percig 
„az összes ellenséges támadásoknak ellentállottak, vitéz 61-eseim, 
„az ellenséges állásban. Végre miután az állásrészt tökéletesen 
„elpusztítottuk, mert a folytonos olasz támadások miatt nem lehetett 
„kiépítésén dolgozni, vissza kellett menniök eredeti saját állásukba; 
„az ellenség egyelőre nem szállotta meg ezen darabot." 

„A 61. gyalogezred a vállalkozásban 11 halottat, 65 sebe-
Sültet vesztett, 4 ember eltűnt." 

„Különben csak csekély harctevékenység." 
„Délelőtt derék l-es honvédeimet látogatom meg a Segeti 

„táborban." 
„Délig mérsékelt tűz. Este 7 óráig az arcvonal a Monte San 

„Michele-n, úgymint annak északi és déli lejtőjén, délután külön-
„böző öblű lövegek tüze alatt állott. San Martino-tól északnyugatra 
„ellenséges aknavetőtüz és kézigránátharcok, lnilönben kevés harc-



„tevékenység. 30"5 cm-es és 24 cm-es mozsaraim a betörési helyre 
„tüzeltek. Délután 5 óra 30 perckor kezdődött előkészítő tüzünk 
„a 70-nél elvesztett állások visszaszerzésére. Délután 6 óra 
„óta a végletekig heves ellenséges pergőtűz a Monte dei sei 
_Busi A 118-tól a Monte Cosich -Ó 113-ig terjedő részen, számos 
„ellenséges üteg összpontosított tüze a -Ó- 70 ellen. Az én tüzér-
ségem is megíelelően tüzel. Egyik 24 cm-es mozsaramnál csőrob-
,,bánás, itt 3 halott. 13 sebesült." 

„A legszigorúbb eljárást indítom meg, mert parancsom, hogy 
„minden nehéz löveg elsütésekor az egész személyzetnek a kaverná-
„ban vagy legalább is fedezékben kell lennie, nem teljesíttetett." 

„A 20. honvédhadosztály 24 cm-es mozsárütege a 61. had-
osztály harcának támogatására, hogy nagyobb hatást érjen el, az 
„éjjel Komarje-nél fog állásba menni." 

„Az ellenség őrületes zárótüzet helyez arcvonalam mögé 
„a -Q- 70-nél és mint tegnapelőtt, midőn az állásban levő vitézeim 
„úgyszólván már mind elestek, erős tartalékokkal rohamra iramodik, 
„de ezt az én dicső védőim a legvéresebben visszaverik és a vissza-
„ özönlő ellenséggel egyidejűleg előrefutva az ő állásába behatolnak 
„és véres kézitusában továbbszorítva az olaszt, visszavetik őt-
„130 olasz fogoly marad kezünkben, közöttük 3 tiszt is. Az állás-
„ban sok halott és temérdek hadianyag fekszik." 

E harcokban a 19. népfölkelő hegyidandárnak 4./I., 6./I. és 
19/IV. zászlóalja különösen kitüntették magukat. 

„Ez a jelentés; de most még röviden személyes benyomá-
somat akarom idejegyezni. Amint a jelentésekből is kitűnik, nehéz 
„tüzérségem elvesztett állásunkra tüzelt, hol az olaszok ide-oda 
„szaladgáltak az állásban — ezt magam láttam —, egy részük 
„rendetlenségben menekült, a nagyobb, a derekas rész valóban 
„csodálatraméltó hősiességgel kitartott és elesett. Ekkor leírhatatlan 
„ellenséges pergőtüz kezdődött, melyet az ellenség összes kis és 
„nagy lövegei adtak le. Ez mint zárótűz az én arcvonalam mögé 
„feküdt. E vad boszorkányüstben sem látni, sem hallani nem lehe-
t e t t . Sűrű füstfelleg vastag átláthatatlanságban lapult a fennsíkra 
„Monfalcone és Doberdo között; e mellett odébb számtalan csalo-
_gány dalolt s a kakukmadár folyton szólt és a nap a legcsodá-
latosabb bíborban s aranyban szállott az alpesek izzó óriásai 
„mögött alá és minden az afrikai ég pompáját magára öltve tíin-



„döklött, míg a távolban izzó szegélyű zivatarfellegek emelkedtek, 
„mindnagyobb gomolyokat tolva össze." 

„A tomboló pergötüznek felcsapódása mögött az olaszoknak 
„vörös rakétáit, segélyt sürgető jeleit láttam; tényleg nemsokára 
„erős ellenséges tartalékok jöttek és hallatlan merészséggel tör-
te t tek előre a szörnyen gyilkos tűzben és rohamoztak, mígnem 
„óriási veszteségeket szenvedve elakadtak, majd visszavonulni kény-
szerültek. Vitézeimet pedig láttam utánuk futni és az elvesztett 
„állásba az ellenséggel egyidejűleg behatolni és ott elkeseredett 
„kézitusában felülkerekedve az állást megtartani. Az idegbontó pergő-
„tűz és tolongó vad verekedés után, midőn már a döntés megtörtént 
„volt, halotti csend állott be. Egy hang, egy lövés sem hallható, 
„csak az ablakommal szemben BZ öreg diófán szól egyhangúan a 
„kis karszti bagoly: ,tiu . . . tiu . . . tiu . . .' mindenesti bölcsődalát 
„mondogatva." 

„Kémjelentések mindsűrűbben jelzik azt, hogy a Monte San 
„Michele teljesen alá van aknázva." 

„Éberen őrködünk és vigyázunk." 
„Morogva vonul fel az égen a közelgő nagy zivatar." 

A fennsíkra beérkező 24. Landsturm-hegyidandár részére egy 
segédletet állíttattam össze, melyben mindama alapelvek foglaltattak 
össze, melyeket a csapatoknak a Karsztban szem előtt kell tartani. 
(Op. 116/16. sz.) 

A segédlet következőket tartalmazza: 
Három nappal a 24. Landsturm-hegyidandárnak a comen-i 

fennsíkon való beérkezése után a dandárparancsnokság naponta 
délután 4 órakor egy törzstisztet, két főtisztet és négy altisztet a 
hadtestparancsnoksághoz vezényel, kik onnan valamely hadosztály-
hoz oszttatnak be, hogy személyes tapasztalatok alapján tájékozódja-
nak az itteni harcviszonyok felől. 

A 20. honvéd- és a 106. Landsturm-hadosztály parancsnok-
sága egyenként 1 tisztből, 2 altisztből és 6 emberből álló vándor-
tanítótestületet állít össze, kik a gyalogsági utászszolgálatban, a 
kőfejtő- és robbantómunkákban s a kézigránátdobásban kiválóan 
ki vannak képezve. E vándor-tanítótestületek a hadtestparancsnok-
ság utasítására a 24. Landsturm-dandárhoz Comen-be lesznek 
küldendők. 

A 24. Landsturm dandárparancsnokság inté/.kedjék, hogy a 
vándortanítók minden egyes századnál gyakorlatilag bemutassák 
a műszaki szolgálat módozatait és a legénységet iskolázzák. 

A vándortanítók a szükséges műszaki anyagot (kézigránátokat. 



akadályelemeket, homokzsákokat stb.) a hadtestparancsnokság 
műszaki előadójától igénylik. 

A 17. hadosztályparancsnokság Skrbina-n egy gyalogsági 
utásztanfolyamot szervez, melyben 1 tiszt, 2 altiszt és 6 árkászból 
álló oktatószemélyzet a 24. Landsturm-dandár zászlóaljainak 15—15 
emberét a harcállás utászszolgálatában kiképezi. 

A 20. honvédhadosztály- és a 17. hadosztályparancsnokság 
a Segeti táborban levő csapatok kötelékéből egy 8 cm-es pneu-
matikus aknavetőrészleget vezényel Comen-be, mely a 24. Land-
sturm-dandár 4 tisztjét és 80 főnyi legénységét a 9 cm-es és 
8 cm-es pneumatikus aknavető kezelésében kioktatja. 

Végül a 17. hadosztályparancsnokság a 24. Landsturm-dan-
dárhoz egy 22 cm-es egy 40 cm-es aknavető és egy lángvető-
részleget vezényel, melyek e közelharceszközöknek összműködését 
és hatását gyakorlatilag bemutatják. 

Április 26. 
„Az ellenség éjjel az általunk visszafoglalt állásra ismételt 

„tűzcsapásokat csinált és egynéhány gyalogsági támadást. A szom-
széd zászlóaljak ellen szintén voltak olasz támadások, amelyek 
„véresen visszaverettek. Különben csak csekély harctevékenység." 

„Epen most jelentik, hogy egy támpont mégis csak még az 
„ellenség kezében maradt." 

„Pompás idő, minden csakúgy hangzik a fülemüledaltól." 
„Délig csak csekély harctevékenység." 
„Parancsra megint nagy színielőadást kell játszanom! Vájjon 

„másodszor is fel fog-e ülni az ellenség? . . . Hogy a III. hadtest 
„visszaérkezését elhitessük az ellenséggel, tényleg a 27. ezrednek 
„egy zászlóalja idejön és azonnal a tüzvonalba teszem és gondos-
kodom arról, hogy 1—2 ember átszökjék az ellenséghez, kik tény-
„leg azt tudják, hogy a III. hadtest ideszállíttatik. Talán 1 — 2 jár-
ő r t is át fogok küldeni azon utasítással, hogy az ellenséges arc-
„vonal mögött derítsenek fel és feltétlenül hozzanak hírt arról, 
„hogy mely ezredek állanak ott velünk szemben, biztosan egy 
„részük el lesz fogva — és ezt akarom." 

„Este 7 óráig a Monte San Michele állás mérsékelt, San 
„Martino hathatós ellenséges lövegtűz alatt. A sötétség beálltával 
„ellenséges pergőtűz a -Q- 70 vidékén. Tüzérségem zárótüzet ad és 
„ellenséges mozdulatokra lő. Egész délután nagyon élénk repülő-
ntevékenység, 9 repülő kering fölöttem. Kettő a mi lövegtüzünk 



„által megsérült. A Monte dei sei Busi ós Monte San Michele 
„között időközönként heves kézigránátharcok." 

„A Wippach völgyében táborozó nienetszázadok1 nagyon is 
„leplezetlenül mutatkoztak, miáltal a nehéz ellenséges tüzérség 
„Bukovica-t és Ovcja Draga-t lőtte." 

„Ennek következtében az 1. honvédezred vonata — mely 
„ott van elhelyezve — több halott és sebesült veszteséget szen-
vedet t ." 

Április 27. 

„San Martino-nál éjjel kézi- és puskagránátharcok, mér-
sékel t ellenséges lövegtűz. Vállalkozásainkat — hogy az ellenség 
„kezében levő támpontot visszaszerezzük — túlságosan erős ellen-
„séges lövegtűz és az ellenség heves támadásai miatt feladtuk, 
„így nagyon is sok vérbe került volna. Majd gondosan kidolgozott 
„terv szerint újból meg fogjuk kísérelni. Az ellenséges támadások 
„mind visszautasíttattak, amire erős tüzérségi, gyalogsági tűz-
„ csapásokkal felelt az ellenség. Különben csak a rendes harc-
tevékenység. A III./b. szakaszt a 106. Landsturm-hadosztály fogja 
„átvenni és ennek helyére a 61. hadosztály fog kerülni." 

Tech. 1832. számú rendeletemmel utasítottam a 106. Land-
sturm-hadosztályt, hogy az átveendő III./b. védelmi szakasz meg-
erősítését alábbiak alapján foganatosítsa: 

1. Vermegliano—Debeli rvJi -Q- 140 állásrész. 
Minden rendelkezésre álló eszközt meg kell ragadni, hogy 

legelőször a csapatok által megszállott harcállás megerődítését töké-
letesbítsük. Ha az ellenséges ellenhatás következtében a munkák 
elvégzése aránytalanul nagyobb veszteséggel járna, vagy ha az 
összes rendelkezésre álló munkaerő az első harcállásban nem fog-
lalkoztatható, akkor hátrábbfekvő védelmi vonal — melynek 
megerődítése már megkezdődött — rendezendő i>e szívós véde-
lemre és fedett utak építendők. 

Az eddig a harcállásban volt csapatban nem gyökerezett meg 
eléggé azon meggyőződés, hogy a fennsíkon a tapasztaltak szerint, 
csakis legalább egy méter mélyen a sziklába robbantott és kivájt 
lövészállás alkalmas a védelemre. Tehát erélyesen oda kell hatni, 
hogy az állás mélyítendő. Ugyanez vonatkozik a hátrábbfekvő 
állások megerődítésére is. Ajánlatos, hogy az utóbb említett vonal-
ban az aránylag nyugodalmas hajnali órákat használjuk fel a sziklák 
megfúrására. A megfúrt sziklák robbantása oly időben történjék,. 

1 A XVI. hadtest kötelékébe tartoznak. 



hogy az erődítési munkák következtében az e területre irányuló 
ellenséges tűz a munkások soraiban nagyobb kárt ne okozhasson. 
A hátulsó állás megválasztásakor arra kell törekedni, hogy — ha 
lehetséges — a lövészállás szorosan a -Q- 70 mögött, egyrészt a 
Monte Oosich -Q- 113-ra vezető átmentén, másrészt a -Ö- 65 felé 
vezessen.1 Mindenesetre meg kell akadályozni azt, hogy egy eset-
leges ellenséges betörés azon csapatokat veszélyeztesse oldalban, 
melyek északra vannak állásban. 

A rendelkezésre álló fúrógépekkel, melyek a -Ó- 65-ös kő-
bányánál és a -ö- 70-es pont mögött működésbe hozhatók a tar-
talékok részére közel a harcállás mögött fedett férőhelyeket kell 
a sziklába fúrni. 

Mivel teljes biztonsággal meg van állapítva, hogy a védelmi 
szakasz ellen az ellenség földalatti aknatámadását megkezdette, a 
kavernákból ellentárnákat kell fúrni. A munkálatok vezetésével 
megbízott közegek a gyalogság utászaival végeztetik az ásást és 
felelősek, hogy a tárnák mielőbb megközelítsék az ellenség aknáit, 
a munka előhaladását figyelik és ellenőrzik. 

A helyzetjelentésekben a 106. Landsturm-hadosztályparancs-
nokság említse meg, hogy a munkálatok mennyire haladnak. Monte 
Cosich mögött — melynek megtámadása nem valószínű — tarta-
lékok részére kavernákat kell építeni. 

2. A 121 — <> 85 közötti állásrész. 
E védelmi alszakaszban a tartalékok részére létesített fedett 

helyek akként feküsznek szorosan a harcállás mögött, hogy — ha 
az ellenség meredckröppályájú lövegekkel tűz alá veszi a A 12l-es 
és -Ó- 85-ös dombokat — az összes megszálló csapat nem helyez-
hető el bennük. Ezért a fúrógépek egy részével a sziklákban 
kavernákat kell fúrni. Mivel az említett két domb az ellenségre 
nézve nagy jelentőséggel bír, valószínű, hogy itt is földalatti aknákat 
fúr. Az ellenrendszabályok — úgymint a Vermegliano— Debeli 
vrh alszakaszban — ebben az állásrészben is haladéktalanul meg-
teendők. 

3. Lisert—Bagni állásrész. 
A 7./6. árkászszázad jelentése szerint a Lisert-terület járha-

tatlanságában bfzni nem lehet, miért is tanácsos e terület meg-
bízható lezárásáról gondoskodni. 

Az említett árkászszázad parancsnoka május 3-ig tegyen 
javaslatot következő kérdésekre:1 

Miképen volna lehetséges az egész Lisert-területet egy aka-
dállyal lezárni ? 

Minő állapotban van a Sant Giovanni—Bagni országút? 
A Lokavac-i csatornán az országút hídja megvan-e ? 
Lehetséges volna-e az országúton, attól oldalt, vagy észak 

felől, egy tábori vasútvonalat létesíteni Bagni félé? 
1 Lásd az 50. számú mellékletet. 



A tábori vasút segítségével lehetne-e egy töltést építeni 
Bagni-tól állásunkig? 

A -Ó- 1 pontnál lehet-e egy támaszpontot létesíteni, mely a 
jelenlegi állásunk két szárnya közötti hézagot megszakítja? 

A Lisert-területen át lehetséges-e egy vizes árkot kiemelni 
állásunk előtt? 

Védelmi szempontból mily erős állásunk Bagni-nál? 
Mily viszonyok vannak ott a tartalék elhelyezésére ? 

„Derék 46-osaimat látogattam meg, de sajnos, észrevett az 
„ellenség és erős srapnelltüzet adott le ránk. A gyors intézkedésnek 
„hála, csak egy sebesültünk lett. Kratochwill ezredest meglátogat-
t a m , akivel sok szolgálati dolgot megbeszéltem. Onnét tábori 
„mozinkba mentem, ahol derék harcosaim mulatságán gyönyör-
ködtem." 

„Estig igen csekély harctevékenység." 

Április 28. 

„A 4-es honvédek tábori miséjén résztvettem." 
„Éjfélfelé nehéz ellenséges tüzérség a Monte San Michele-

„nek északi lejtőjén a tartalékállásunkra tüzelt. San Martino-nál 
„kézigránátharcok és csatározás, mely időközönként megélénkül. 
„Heves bóra." 

„Délig állásaink San Martino nyugati szegélyén időközönként 
„ellenséges löveg- és aknavetőtűz alatt voltak, ott kézigránátharcok 
„is. A helység maga és az attól délre fekvő körletek tüzérségi 
„szórótűz alatt, melyben különféle nagyságú lövegek vesznek részt. 
„A fennsíknak déli részén ellenséges löveg- és aknavetőtűz. 
„Oppacchiasella a legnehezebb ellenséges lövegek tüze alatt. A Monte 
„San Michele arcvonala előtt éjjel földalatti munkálatok állapít-
hattak meg, robbantásokat nappal is hallani. Az ellenrendszabályok 
„meg vannak téve. A 20. honvédhadosztálynál nehéz tarackok dél-
e lő t t igen jó eredménnyel hatottak ellenséges kavernaépítések 
„ellen. Az olaszok meglehetős veszteségeket szenvedtek." 

„Délután élénk tüzérségi tevékenység a Monte San Michele 
„északi lejtőjén levő állásaink ellen, fedezékeink itt csúnyán meg-
rongálódtak. A Monte San Michele heves akna- és gránátvetőtűz 
„alatt áll, szintúgy mindenfajta öblű tüzérség tüze alatt. Az ellenség 
„egy helyen cövekekre magas dróthálókat feszít, azt hisszük azért, 
„hogy a kézigránátokat felfogják. San Martino-nál heves kézi-
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„gránátharcok vannak. Azt jelentik onnét, hogy az ellenséges 
„lövegtüz nagy károkat tett fedezékeinkben. Ugyanúgy van a 
„III./b. szakaszon főképen, a -Q- 70-nél. Ott heves nehéz lövegtüz. 
„Lukachich tábornok jelenti, hogy az ellenséges aknatárnák gyorsan 
„közelednek. Ez ellen segítséget kér. Azelőtt senki sem akart 
„nekem hinni! — és most segítsek, midőn majdnem későn van, 
„midőn a veszély közvetlenül fenyegetővé válik! — eltökéltem 
„magamat ezen esetre, ha netán sikerülne ellenaknákkal az ellen-
ségnek aknafolyosóit lecsípni, az utolsó eszközhöz nyúlok — a 
„gáztámadáshoz. Szóbelileg utasítom a hadosztályparancsnokokat, 
„hogy erre vonatkozólag tegyenek nekem előterjesztéseket." 

A 6. hadosztályhoz tartozó 27. ezrednek I. zászlóalja ma 
Nabresina-ra megérkezett, Cerovlje—Mavhinje—Slivno terébe me-
netel. (Op. 117/11. sz.) 

Ma kezdődött meg a 61. hadosztály és a 106. Landsturm-
hadosztály álláscseréje. A Korite—Selo barakktábort a 106. Land-
sturm-hadosztálynak kiutaltam, ezért a 17. dandárparancsnokságot 
a 102v ezreddel együtt Gorjansko-ra áthelyeztem. 

Értesítés érkezett, hogy a 24. Landsturm-hegyidandár átszál-
lítása késedelmet szenved, élszállítmányára legfeljebb 29-én lehet 
számítani. 

Lukachich tábornok jelenti, hogy 30-án hajnali 2 órakor 
a -Ó- 124-nél egy vállalatot fog végrehajtani, kéri e célra a 17./1. 
nehéz tarackosüteget rendelkezésére bocsátani. Az üteget, kellő 
lőszerrel együtt, részére kiutaltam. 

Április 29. 

„Este 10 óráig valamivel élénkebb, azután egész éjjel tartó 
„lassú ellenséges lövegtüz a Monte San Michele, San Martino, 
„-Ó- 70, Monte Cosich és Crni hrib ellen. San Martino-nál puska-
„és kézi gránátharcok, az utóbbiak néha nagyon hevesek." 

„Reggel 6-óráig az ellenség a Monte San Michele-t meg-
lehetős élénkséggel lőtte. Egy 30"5 cm-es mozsaramnak 27 töl-
ténye egy telitalálat által felrobbant." 

„Az ellenséges tüzérség egész délelőtt, főképen nehéz lövegei-
vel , meglehetősen élénken lőtte arcvonalamat és a mögöttes kör-
teteket a 20. honvédhadosztálynál, a fedezékek nagyon szenvedtek. 
„San Martino-nál állandó, néha nagyon elkeseredett kézigránát-
„ harcok. A -Q- 197-től délnyugatra löveg- és aknavetőtűz és 
„kézigránátharcok. Az összekötő utak a -Q- 111-től északra állandó 



„lövegtűz alatt. A -Ó- 111 és a Düberdo-ra vezető műút között 
„nyugalom. A 61. hadosztály arcvonalán időközönként löveg- és 
„aknavetőtüz. Tüzérségem a lőszerszüke miatt nagyon keveset tud 
„lőni és ezért lesznek az ellenséges ütegek mindig szemtelenebbek. 
„Nyomorúság ! . . 

„Délután a 20. honvédhadosztály arcvonalán és San Martino-
„nál élénk ellenséges lövegtűz." 

„Midőn mindennapi látogatásomat csapataimnál a Segeti 
„táborban megtettem — ezt azért jegyzem fel, mert jellemző a 
„magyar bakára —, vagy 30 altiszt és közlegény utamba állott, 
„szépen kiigazodva állva vártak rám. Midőn hozzájuk értem, fesze-
s e n tisztelegtek mind és két 46-os közlegény elibém állott s az 
„egyik egy rövid megható beszédet mond az ezred egész legény-
s é g e nevében, melyben megingathatatlan bizalmukról, szeretetükről 
„és hálájukról biztosít engem és arról, hogy ők nem a kemény 
„parancsnoknak engedelmeskednek csak érzéketlenül, hanem a 
„mélyen szeretett atyát bensőséges meggyőződésből vakon követik, 
„dagadozó kebellel kérdez engem, hogy szabad-e nekik egy kérést 
„előadniok? Fejemmel igenlőleg bólintok. Ekkor mind leveszik 
„fejükről a sapkát és a szónok azt mondja, hogy az előírt meg-
szólítás: ,Császári és királyi Fenség' olyan hideg és ők a leg-
„tiszteletteljesebben azt kérik, hogy csakis rajongó szeretetük által 
„vezetve azt, akit apjukként tisztelnek, Fenséges Urat: ,Fenséges 
„Atyánk1 — vagy ,József Atyánk'-nak szólíthassanak meg, illetőleg 
„nevezhessenek . . . Jgen Fiaim, nevezzetek, ahogy akarjátok, hiszen 
„én is fiaimnak, gyermekeimnek tekintelek! ' . . . Midőn tovább 
„megyek riadón tör fel, keblükből: ,Éljen szeretett József Apánk!'. . ." 

„Nekem ez többet ér mint bármi más, mert egy a bizalomra 
„és szeretetre támaszkodó fegyelem sohasem mond csődöt. Tudom, 
„hogy az én "VII. hadtestem — Boroeviénak hajdan ,Sorgenkind'-ja, 
„ma már ,büszkesége', az is marad és sohasem fog csalódást 
„okozni, ameddig parancsnokukat ,Apánk'-nak nevezik." 

„Azután Pecinka A 291-ről megfigyelem a San Martino-tól 
„nyugatra levő ellenséges oldalozó erődnek fényesen sikerült lö ve-
ütését az én tarackjaim által. Teljesen elpusztíttatott. A fénnsík dél-
nyugati szegélyén helyenként ellenséges löveg- és aknavetőtűz-
„A Selz-re vezető út vidékén is lehetett földalatti robbantásokat 
„hallani. A -C- 85-ös kúp ellen erősebb ellenséges lövegtűz. Az 
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„aknák mélyen a sziklatalajban fenyegető közelségbe jutnak egy-
„másboz és a találkozás valószínűleg kevés nap múlva meg fog 
„történni. A Monte San Micbele-n az olaszok legalább 20 akna-
folyosót fúrnak állásaink felé. Most már Isten kezében van a 
„döntés, bogy vájjon sikerülni fog-e nekik állásomat légberepíteni, 
„vagy bogy mi fogjuk-e lecsípni aknáikat, vagy chlorgázzal meg-
mérgezni. SajnosJ nekik nagy előnyük van velünk szemben, 
„tudniillik, bogy az ő állásuk többbelyütt a lejtőn mélyeb-
„ben fekszik, mint a miénk, ami az aláfúrást sokkal megkönnyíti. 
„Míg mi kénytelenek vagyunk mély kutakat fúrni, hogy felülről 
„az ő tárnáikba talán bele tudjunk hatolni, — midőn mindig meg-
„van a nagy veszély, hogy nem találunk rá tárnáikra, hanem 
„valahol mellettük ereszkedünk le a mélységbe. En minden eshető-
ség re egynéhány állást készíttettem valamivel hátrább, hogy amint 
„észrevétetik a fúrásnak beszüntetése odatúl, csapataimat hátra-
veszem beléjük és az aláaknázott állásokban csak egyes meg-
„ figyelők maradnak vissza; ezek azonban akkor fel vannak áldozva 
„Ez ki lesz hirdetve és én biztosan tudom, hogy lesz elég, aki önként 
„jelentkezik ezen önfeláldozó feladatokra. Ezek a legnagyobb lelkek, 
„akik biztosan tudva, hogy egy borzasztó halálnak martalékai 
„lesznek; önként, tán mosolyogva és énekelve, kedélyesen hozzák 
„meg ezt a legnagyobb áldozatot. Istenáldotta emberek ezek, 
„akikre bensőséges bámulattal kell feltekinteni." 

„Tirol-ban nagy lavina-veszély, mely mindent nagyon meg-
nehezít. Bizony ezt® előbb is elgondolhatták volna." 

„Pletykák keringenek, hogy Berclithold gróf Szentpétervárra 
„utazott volna. A német császár Svájcba, hogy a franciákkal és 
„angolokkal tárgyaljon. Bár igaz volna ez! . . . Sajnos, én nem 
„tudom elhinni." 

Április 30. 
„Éjjel a Monte San Michele élénk ellenséges lövegtűz alatt 

„volt, különben csak egyes ágyúlövések és csatártűz. A -Ó- 124-nél 
„egy kis osztagunk az ellenséges álláson rajtaütött; a vitéz 3-as 
„honvédek az erős megszállás dacára az ellenséges lövészárokba 
„behatoltak, de kemény kézigránátharc után kénytelenek voltak a 
„nagy ellenséges túlerő elől saját állásukba visszahúzódni. San 
„Martino-tól északnyugatra a 61. ezred egy osztagának sikerült egy 



„kézigránátrajtaütés által az ellenséget egy a mi állásunkhoz már 
„igen közel jutott árkából kikergetni. Az árkot robbantás által 
„legnagyobbrészt elpusztítottuk." 

„A 4-es honvédek és 46-osok tábori miséje után Kratoehwill 
„ezredessel a táborban körüljárok, meghallgatom az ő kitűnő oktató-
„lagos eligazítását. A többek között azt jelenti nekem, hogy ő 
„parancsom értelmében futóárkait egy hálózattá építette ki éspedig 
„úgy, hogy minden betörést azonnal lokalizálni és körülzárni lehet 
„azáltal, hogy az összekötött védelemképes futóárkokat csapatok 
„szállják meg. Ugyanígy, ha felrobbantja az ellenség állásunkat. 
„Kitűnő munkálatait nagyon melegen megdicsérve elbúcsúzom tőle 
„és ezredétől, mert ők most a Vallone-ba menetelnek. A legköze-
lebbi napokban meg fogom őket ott látogatni." 

„A tengeren ellenséges hadihajókat látok." 
„Estig mindjobban csökkenő harctevékenység. Egy ellenséges 

„árokfőt felrobbantottunk, az ellenség ott veszteségeket szenvedett." 

Április hónapban a doberdoi harccsoportom az alábbi vesz-
teségeket szenvedte: 

halott 10 tiszt, 437 fő legénység 
megsebesült . . . 25 „ 3136 „ „ 
eltűnt 6 „ 196 „ „ 
megbetegedett 8084 fő. 

A fogyaték 17°/o-ot tesz ki. Ez azt bizonyítja, hogy a jelen-
legi pihenő időszakban is mily nehéz harchelyzet van a Karszt-
fennsíkon. 

A hadseregtartalékviszonyban levő 17. gyalogdandárt is 
beleszámítva, a Doberdo-fennsíkon ma parancsnokságom alatt 
42.670 puska van, melyhez; ha a folytatólagos kiképzés alatt 
álló menetalakzatokat (XIX., XX. és XXI. menetzászlóaljak) is 
hozzászámítom (körülbelül 27.000 puska) a rendelkezésemre álló 
erő összesen 69.670 lőfegyvert képvisel. 

A Wippach torkolatától a tengerig ezzel az erővel szemben 
nyolc olasz hadosztály és három kikülönített (önálló) dandár áll. 
A Monte San Michele—San Martino alszakaszban az olasz XI. 
hadtest három hadosztályával (21., 22., 29.); a -Q- 143-as rom és 
Monte dei Sei Busi -Q- 118 között az olasz XIII. hadtest egy had-
osztályával (31.) és egy önálló dandárral (Padova); Vermegliano-tól 
délre a tengerig az olasz VII. hadtest két hadosztályával (14., 16.) 
van csoportosítva. 

Két teljes olasz hadosztály és két kikülönített dandár tartalék-
viszonyban áll; Ajello környékén a 25-ik, San Valentino-környékén 



a 23-ik. Az olasz XIV. hadtest Allesandria dandára (V2 30. had-
osztály) Nogaredo-nál a Torrente Torre mögött, a Catanzaro dan-
dára (V2 28. hadosztály) Moraro tájékán van. 

Az első vonalban levő hét olasz hadosztálynak fele (7 dandár 
és 3 ezred) a harcállásban áll, a másik fele (3 dandár és 3 ezred) 
hátul pihen; ezek bizonyos időközökben egymást felváltják. 

Mai napon az 5. hadseregparanesnokságnak Op. 121/5. szám 
alatt az alábbi jelentést tettem. 

„Megállapítottuk, hogy az ellenség a 20. honvédhadosztály 
arcvonala felé Monte San Michele A 275 kúp irányában három 
század szélességben a föld alatt aknafolyosókkal közeledik. 

Az ottani helyzet ecsetelósére a következőket emelem ki: 
A földalatti aknatámadással egyidejűleg az ellenség egész 

árokrendszerrel közel iparkodik férkőzni állásunkhoz. Több pont-
ról kiindult árkok fejeit harcállásunk előtt mintegy 10—15 
lépésnyi távolságban kezdi már összekötni egymással, ilymódon 
rohamállást igyekszik létesíteni. Ezáltal akadályaink értéküket 
elvesztik, mivel a rövid távolságon — mely közte és köztünk 
van — rohamoszlopai képesek alkalmas időpontban egy huzamban 
átjutni. 

Hadosztályaimat utasítottam, hogy az ellenség közeljutott 
rohamállásait kitörésekkel vegyék birtokba, hogy az ellenség közel-
férkőzését megakadályozzák. 

Az ellenséges földalatti aknatámadás ellensúlyozására szük-
séges, hogy 50 m-es térközökkel ellentárnákat fúrjunk a föld 
alatt. Ezt azonban alig vagyunk képesek, mivel kellő műszaki 
erővel és anyaggal nem rendelkezünk. A hadtest rendelkezésére 
áll ugyan 12 műszaki század, azonban ezeknek V* része hátul pihen 
Preserje faluban 14 napig. A pihenésre okvetlenül szüksége van, 
mert különben a műszaki csapatok legénysége a megerőltető - éjjeli 
munkában fizikailag teljesen kimerülne és állománya hamarosan 
megcsappanna. 

Igen kívánatos volna, ha három friss műszaki századot kap-
hatnék. Mivel az ellenaknatámadás végrehajtásánál, kellő hatás 
elérése céljából egyszerre három aknakamrát kell felrobbantani, a 
tárnafolyosók kiásásának megkezdésétől számítva kéthetenként 
körülbelül 3000 kg-al több robbantóanyag lenne kiutalandó, mint 
eddig. 

A tárnafolyosók mielőbbeni elkészítését lényegesen gyorsítaná, 
ha megkapnám azon hordozható fúrógépeket, melyeket annakidején 
a hadseregparancsnokságtól kérelmeztem, s a melyek kiutalása 
kilátásba helyeztetett 

A fúrógépek üzembehelyezésére körülbelül 100 darab sűrített 
levegővel megtöltött palack szükséges. 

Az ellenséges megközelítő árkok megsemmisítésére irányuló 
vállalatokhoz sok homokzsákra van szükség. 



Tervbe van véve két ilyen vállalatot végrehajtani és pedig 
a 10., 11. és 13., 14. századszekciók előtt. Számítás szerint a harc-
állás előtt elfoglalandó 840 méter széles állásrész megerődítésére 
•és abba bevezető fedett út elkészítésére kb. 70.000 homokzsák 
szükséges. 

Ugyanannyi homokzsák kell, ha egy robbantás által kelet-
kezett tölcsért védelemre akarunk berendezni. 

Az elmúlt hót alatt 280.000 homokzsákot kaptam, miután 
a megelőző héten át kiutalás nem történt. 

Ha vállalatot nem csinálunk az ellenség megközelítő árkai 
ellen, akkor a kiutalt mennyiséggel két hétig ki lehet jönni, ez 
idő alatt azonban az ellenség árok fejrendszerével oly közelségbe 
jut harcállásunkhoz, hogy megszálló csapatainkra nézve igen kel-
lemetlenné válhat." 

Május 1. 

„A hadseregfőparancsnokság ideges, mert állítólag a Monte 
„ San Michele egészen alá van aknázva és attól- fél, hogy az egész 
„hegy légbe fog repülni. Hát mi pedig emberfölötti gyorsasággal 
„teljes erőnkből dolgozunk, annak dacára, hogy a szükséges esz-
közöket, melyek a mélységbe segítenének, nagyrészt nélkülöznünk 
„kell. Három dandárom van készültségben a tartalékállásban azon 
„esetre, ha a nem várt katasztrófa bekövetkeznék. En feltétlenül 
„hiszem, hogy részletes robbantások be fognak következni, de azt, 
„hogy a Monte San Michele hatalmas tömbje egészében légberöpít-
„tessék, abszurd mesebeszédnek tartom. Elég kellemetlenek lehet-
n e k már maguk a részletrobbantások is. Értem a főparancsnokság 
„nyugtalanságát. Természetesen egy erőteljes támadó lökés a mi 
„részünkről volna a legjobb eszköz minden robbantás ellen, de 
„ehhez legalább 80—100 üteggel többre volna szükségem, mint 
„amennyi most rendelkezésemre áll, hiszen már amúgyis szűken 
„kiszámított tüzérségemnek kétharmadrészét elvették, hogy Tirolba 
„vigyék. Ezen könnyű és nehéz tüzérség nélkül egy támadó fel-
lépés itt őrültség volna és több veszteséget okozna — most, 
„hogy az olaszok már sokat tanultak —, mintha a fennsíknak egész 
„védelmi rendszere légberöpíttetne." 

„És Tirolban még mindig nem mozdul semmi és úgy rémlik, 
„mintha az ellenség egy új Isonzo-csatát készítene elő, hogy ben-
nünket megelőzzön. Bizonyosan előbb állásaimat akarja légbe-
„ röpíteni, hogy azután általános támadásba kezdjen. Ha legalább 
„régi tüzérségem megvolna, akkor egy újabb győzelemben fel-



„tétlenül biztos volnék. A kémhírek szerint az ellenség a leg-
közelebbi időben a Karszt-fennsíkot akarja mindenáron elfoglalni." 

„Ma az úgyszólván mindennapos repülőtámadás Kostanjevica-ra 
„megismétlődött." 

„Éjjel kevés lövegtüz, aknavető- és kézigránátharcok." 
„Délig úgyszólván tökéletes csend." 
„A 46-osokat és a 39. gyalogezredet meglátogatom. Midőn 

„melegen megdicsérem őket, egy altiszt azt feleli: ,A mi fenséges 
„Atyánk azt üzente, hogy ki kell tartani; így mi az utolsó lehe-
le t ig ki is fogunk tartani!' . . . Magyar lelki nagyság!!!" 

„Estig semmi újság'" 
„A 61. hadosztály cseréje a 106. Landsturm-liadosztállyal 

„megtörtént, az ellenség nem vett észre semmit. A 24. Landstunn-
„ hegyidandár megérkezett, holnap Boroevié Comen-ben meg fogja 
„tekinteni; úgyszintén a 17. gyalogdandárt is, mely Ivanigrad-nál 
„áll fel a szemléhez. (Op. 122/14. sz.)" 

Május 2. 
„Elhatározásom megingathatlanul szilárdan áll, hogy amint 

„az előkészületekkel készen leszek, egy körülbelül egy és fél 
„kilométer széles gáztámadást fogok csinálni. A szakértő árkász-
„ hadnagy — Grohmann — itt van. már szemrevételezett és a 
„-Cr 143-as rom, meg a Wippach között a helyzetet — ha nem is 
„kitűnőnek — legalább megfelelőnek találja és ma adom le jelentése-
nmet a hadseregparancsnokságnál, mely így szól: (Op. 123/6. sz.)" 

„Az 1. számú különleges árkászzászlóalj kötelékébe tartozó 
Grohmann hadnagy jelentése alapján a hadtestparancsnokság meg-
győződése, hogy egy gáztámadás eredménnyel fog járni. 

A fennsíknak az Isonzo-ra eső lejtője és ugyanabban az irány-
ban húzódó hegyszakadékok elősegítik a mérges gázhullám lehöm-
pölygését a síkra. 

Természetesen be kell várni a kedvező délkelet-keleti irányú 
szelet. 

A gáztámadás végrehajtását San Martino-tól északra a 20. 
honvédhadosztály állásából, illetve San Martino-tól nyugatra a 17. 
hadosztály állásából körülbelül 1200 m szélességben tervezem, 
mely tüzérségi előkészítés nélkül, meglepően végrehajtható, amint 
a kedvező irányú széláramlat beáll. 

A támadásra legkedvezőbb idő a hajnalhasadta, vagy az 
esthomály, mivel akkor a talaj kihűlése miatt a gázfelhő leülepszik. 



A gázpalackok a kavernákban lesznek beépítve, az ólomcsövek 
a lövészállás lőréseiben elhelyezhetők, a nélkül, hogy a csapatokat 
zavarnák. 

A gáz kifúvása ntán a támadó gyalogság feltett maszkákkal 
harc nélkül eléri az ellenség állását. Ellenséges ellenhatás nem 
igen fog bekövetkezni, mivel a vállalat meglepetésszerűen történik. 
Ki van zárva, hogy ellenséges tartalékok Peteano irányából fel-
lépnek, mivel a gázfelhő az Isonzo-ig fog hatni; az olaszoknak 
nincsen megbízható gázmaszkájuk. 

Tüzérségünk megakadályozhatja azon ellenséges tartalékok 
elővonását, melyek a gradiscai hidakon az Isonzo-n átjutni akarnának. 

Az ellenséges tüzérség a vállalatot idejében alig fogja meg-
zavarhatni, mivel a gázhatás miatt a távbeszélő összeköttetés meg 
fog bénulni. 

Mindez a mellett szól, hogy sikerre számíthatunk. 
Az eredmény nagynak ígérkezik. 
Harcállásunk a -Ó- 124 pontnbl — hol igen kedvezőtlen 

viszonyok vannak — lényegesen egy csapásra meg fog változni. 
Harcállásunk előretolása által az ellenség visszaszorul, területet 

veszít és mi betekintést nyerünk Monte San Michele A 275 lábig." 

„Az előkészületre egy hónapot számítok legalább. Először 
„csapataimat kell a gázmaszkákkal begyakorolnom és pedig a nélkül, 
„hogy sejtenék, hogy miért. . . Azt közöljük velük, hogy az ellen-
s é g — ami tényleg igaz is — mindig több mérges gázokat basz-
knál és ez ellen van szükségünk a gázmaszkákra. Egy pár gáz-
„kamrát állíttatok fel, hová mindnyájan gázmaszkával be fogunk 
„menni. Kérelmezem a Németországban kitanított ,gázzászlóalj'-nakl 

„ide küldetését Krems-ből. Ha sikerül a támadást úgy végrehaj-
tanom, ahogyan remélem, akkor az olasz bizton békét fog nekem 
„hagyni hosszabb ideig a Monte San Michele-n és San Martino-nál. 
„IJgy azonban, ahogy most állunk, valóban alig lehet kibírni. 
„JEl kell őt innét takarítani . . . Időjelző állomásokat kell széles-
„körben felállítani, melyek azután megadják nekem a biztonságot, 
„hogy helyes pillanatban fújassuk ki a gázt." 

„Éjféltől tűzcsapások és lassú lövegharc." 
„Hajnalhasadta előtt Péter Ferenc 39-es bakámmal kocsin 

„Devetaki-ig, honnan az újonnan épülő futóárokban gyalog a 
„<!> 110-nek, a san martinoi ,hullaház' mellett el San Martino 
„templomához megyek, mely most már egy teljesen felismerhetetlen 
„törmelékhalmaz lett, de a szederfa most is ott áll az oly veszélyes 

1 1. számú különleges árkászzászlóalj. 



magaslaton, még levelek is vannak rajta, de törzse és haldokló 
„ ágai számos lövedéktől átlyuggatvák és felhasítvák. Szegény fa! 
„Mily rémségeseket beszélhetnél te el, mily borzasztó időket láttál 
„ csendesen haldokolva, vértől, tűztől, kétségbeeséstől, nyomorúságtól, 
„jajveszékeléstől, halálhörgéstől környezve állottál itt és sárguló 
„lombodon keresztül gőz, füst és mérges gázok húzódtak tova . . . 
„Az én 46-osaimnak fája. Megcirógatom sebfödte törzsét szeretettel, 
„számtalan itt elesett hős bajtársamra gondolva és a, 39-es kísérőm 
„azt mondja meghatottan: ,Ez is tudja, hogy mi a háború! . . 
„Bizony ez tudja! . . 

„Tovább sietünk, minthogy az olaszok észrevettek bennünket 
„és puskagolyóik körülöttünk sipítanak. Úgy látszik minket akarnak 
„a másvilágba küldeni és elég jól is lőnek. Nemsokára fedve 
„vagyunk. A 15. Biene-től a 9-ig akarok a lövészárokban végig-
„menni, hogy a gáztámadás szempontjából tüzetesen megnézzem a 
„helyzetet. A 2";-től a 15-ig máskor fogom végigjárni. Észre-
vétlenül a futóárokba jutottunk és nemsokára a küzdelmi állást 
„is elértük a 15. Biene-ben. Az ellenséges tüzérség csak imitt-
„ amott ad le egy lövést, egyes nehéz és könnyű aknákat látok az 
„ébredező napvilágban csillogva nagy ívben fölöttünk elrepülni és 
„mögöttünk mindent összezúzó reccsenéssel robbanni. Mindenütt 
„hallom az ellenség villanyos fúróit a föld alatt zakatolni és 
»csörömpölve közeledik az olasz a mi tárnáinkhoz a kemény Karszt-
„ sziklában. Akár egy lázálom, vagy a legőrültebb képzeletnek 
„rémregénye volna. Mindenütt folyik a küzdelem, a légben, a víz 
„alatt, a víz színén, a földön s alatta oly eszközökkel, melyek a 
„középkorban is túlságosan kegyetlenek lettek volna. Égő benzollal 
„fecskendjük egymást a lángszórókkal, úgyhogy a harcosok 
„elevenen megszenesednek s lángolva—jajgatva őrültekként rohan-
„nak körül, míg eszméletük elhagyja őket és lelkük a főlve sis-
t e rgő testből elszáll." 

„Ugy értesülök, hogy az ellenségnél egy újfajta bomba 
„készül, mely lőve, vagy repülőgépről ledobva fog használtatni, 
„tartalma kéksav s azt remélik tőle, hogy egy darab egy négyzet-
ekilométernyi területen minden élőlényt azonnal megöl! — ??? — 
„Ez már nem háború, hanem gyilkolás az egész emberiség kiirtása 
„céljából . . . Adja Isten, hogy nemsokára vége legyen . . . Az 
„állásban a 46-osokat és az l-es honvédeket találom, kik keser-



„vesén panaszkodnak, hogy a hullaszagot már alig képesek kibírni 
„és nem tudják, hogy mit csináljanak. Gyakran előfordul, hogy az 
„éj sötétjében, midőn az összelőtt homokzsák-mellvédek újra-
épülnek, hullákat is beleépítenek és egy idő multával a szagot 
„érezve, néha csak hosszú keresés után találják meg a zsákok 
„közé szorult holtat. Mutattak nekem egy az itt ezrével tanyázó 
„patkányok által teljesen lerágott kezet, mely a mellvéd homok-
zsákjai közül lógott ki. Épen kihúzták s ekkor a félig lerágicsált 
„fej, szörnyűségesen megrothadva került elő. Háromszor kitüntetett 
„Molnár nevű altiszt, ki nekem 10 nap előtt, midőn az állásba 
„ment, a Segeti táborban szomorúan mondta, hogy utolszor beszél 
„velem. Azt mondtam neki, hogy ne dolgozza bele magát ilyen 
„sötét gondolatokba. És ma itt találom oly szörnyűségesen eltorzult 
„hulláját — iszonyú bűzt lehelve, őt a rózsásképű, egészségtől 
„duzzadó ifjút . . . Mélységes és fájdalmas benyomással megyek 
„tovább. Legkitűnőbb hőseim egymásután örökre elköltöznek az 
„élők soraiból." 

„Az állásban mindent a legszebb rendben találtam. A hely-
ő r ség éber és friss a sok szenvedés dacára. Míg a tűzvonalban 
„voltam, tökéletes csend ós nyugalom volt, csak elvétve láttam 
„egyes ellenséges kézigránátokat. A Monte San Michele keleti 
„lejtőjén hosszabb ideig beszéltem Reviczky alezredessel, de senki 
„sem tudja miért jártam kint, mert a gáztámadásról ma még 
„senkinek sem szabad tudnia. Midőn visszajövet, kísérőmet a Segeti 
„táborban visszahagytam ezredénél, az ellenség srapnellekkel lőtte 
„a tábort, épen akkor a 3. honvédgyalogezrednél pár ember sebesült 
„meg. Ott egy 39-essel találkoztam, kit szabadságra küldtem volt 
„és ki 3 nappal szabadsága lejárta előtt vonult újra be. Azon 
„kérdésemre, hogy miért jött vissza oly hamar, azt felelte: ,Otthon 
„elvégeztem dolgom, itt pedig még nem és ide hív a kötelesség.'" 

„Egész arcvonalamon délelőtt csak csekély harctevékenység. 
„Délután a Monte San Michele ellen élénkebb lövegtűz. San 
„Martino-nál nehéz aknavetők működnek. A -Ó- 197-nél állandó 
.„fúrózörej, az ellenség ríj aknafolyosókat kezd . . . A tartalékkör-
je tek heves gránáttűz alatt állanak. A Monte dei sei Busi-nál 
„páncélpajzsok oltalma alatt árkászik az ellenség. Tüzérségem a 
„fonodát Selz-nél felgyújtotta gránátjaival." 

„Szép, aránylag hűvös idő. Délután forróság állított be és 
„az árnyékon 30 fok Celsius volt." 



Május 3. 

„Ügy éjjel, mint nappal csend volt; mely feltűnő. Okát 
„megállapítani nem lehet. Csak a föld alatt zakatol az ellenség 
„szakadatlanul." 

„Hosszan beszélgettem Boroeviccel, ki meg van botránkozva 
„a tiroli vezetés ,álmossága' miatt." 

A támadó hadseregcsoport Dél-Tirolban felvonulását már régen 
befejezte; a 7 hétig tartó előkészítő időben az utolsó ecsetvonások 
is megtörténtek, de mindhiába, a támadást megindítani nem 
lehet, a hadseregcsoport tétlenségre volt kárhoztatva. 

Conrad nem engedte magát haditerveinek számítgatásában 
semmi által sem megzavartatni. Teschenben még a tél végén, úgy 
határozott, hogy a hadmüvelet Dél-Tirolban április 15-én fog meg-
indulni. Hogy majd akkor milyen lesz ott az időjárás, ezzel úgy 
látszik nem számolt. Igaz ugyan, hogy az 1915/16-i tél enyhe volt, 
de az alpesekben szerzett tapasztalat szerint épen ilyen év télutóján 
nagy havazás szokott bekövetkezni, mely méterekre halmozódva a 
járást lehetetlenné teszi. 

Május lett . . ., mult az idő . . . 
Pedig a tiroli támadás sikere ép az időnek kellő kihasználá-

sától függött, mert minden más egyéb tényező megvolt. 
Az entente értesült a Tirolban készülő osztrák-magyar táma-

dásról, aggódott is e miatt, ezzel szemben a „Secolo" május 3-i 
cikkéből ki lehetett venni, hogy Cadorna nem vette nagyon 
komolyan az egészet és a Dél-Tirolban összevont osztrák-magyar 
haderőt lebecsülve, a 6. Isonzo-csatát készítette elő; haderejének 
zömét meghagyta az Isonzo-n és megelégedett azzal, hogy Tirol 
délkeleti határán álló 4. hadseregét erősítve, az újonnan meg-
alakított 5. (tartalék) hadseregét Padua vidékén összevonta. 

Az entente előrelátóbb volt. A központi hatalmaknak 1915. 
év végén és 1916. év elején elért sikereinek ellensúlyozására 
(a 4. Isonzo-csatábau az olasz támadás sikertelensége, az Iwanow-féle 
orosz támadás összeomlása, a francia-angol expediciós hadsereg 
kudarca, Szerbia, Montenegro és Észak-Albánia megszállása) és az 
Olaszországot veszélyeztető csapás elhárítására az oroszokra erős 
nyomást gyakorolt, hogy tehermentesítő támadást indítsanak keleten 
a német-osztrák-magyar haderő ellen. Támogatóst közvetlenül ugyan 
nem helyezhetett kilátásba, mert őt magát a németek Yerdun-nál 
nagyon szorongatták. 

Végre az időjárás lehetővé tette, hogy a tiroli támadást 
május 15-én megindíthattuk. A kezdet sikere nagy volt. Két hétre 
rá azután Brusilow megkezdette (június 4-én) tehermentesítő 
támadását és a tiroli csapatátszállítások következtében meggyengült 



keleti arcvonalunkat Luck-nál áttörve, megállította sikeres had-
műveletünket Tirolban. 

Ha az időjárás már április 15-én megengedte volna a támadást, 
úgv az oroszok közbelépése megkésik, mert joggal volt feltehető, 
hogy sikeresen megindult tiroli támadásunk hat hét után az olasz 
síkra Thiene—Bassano-vonalába juthat.1 

„Igen kellemetlen nekem, hogy a volt III./b. szakasznak 
„parancsnoka, Winkler altábornagy felmentését kérte alárendeltetése 
„miatt és mert én Selz-nél erélyesen belenyúltam az álmosan 
„vezetett ügyekbe. Vezérkari főnökét felmentettem állásától, mert 
„nem volt parancsnokához illő, erélytelensége miatt. Most az 
„altábornagy lemondását is elfogadtam és továbbítottam, minthogy 
„olyant, aki nem érzi magát elég erősnek feladata megoldására, 
„nem hagyhatok meg állásában." 

„Mindenütt fúrózörej, kevés tűzharc." 
„Egész nap San Martino-nál GS O 197-től keletre idő-

közönként kézigránátharcok és nehéz aknák, különben csak egyes 
„ágyúlövések. Az ellenség fúr és robbant és árkászik." 

„Ma Grohmann hadnagy és Ow százados — a gázszakértők — 
„nálam voltak, előbbi azt mondja, hogy jól meg lehet csinálni, az 
„utóbbi nem tanácsolja. Én elrendelem a legszélesebb, legrészlete-
sebb előkészületeket és meteorológiai tanulmányozás is megkezdetik. 
„Nézetem az, hogy gondos előkészületek mellett a dolognak 
„sikerülnie kell, hogyha a megfigyelőállomások egybehangzó 
„jelentései szerint a szél egy óra hosszat megfelelő erővel és irány-
k a n fúj. 10 —14 napi időszakban biztosan találunk majd egy 
„ilyen órát." 

„Tirolban a hó miatt sehogysem megy össze. Ezt minden 
„tiroli előre megmondhatta volna, hogyha megkérdezik. Ismert 
„dolog, hogy a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, hogy a tiroli 
„magas hegység már májusban a hótól annyira megszabadul, hogy 
„járható is legyen. Adja Isten, hogy ez az elszámítás ne vezessen 
„kudarcra. Az olaszok több mint egy hónapja tudják, hogy mi 
„Tirolból fogunk támadni, buták volnának, hogyha nem követtek 
„volna mindent el, hogy Oroszországot egy tehermentesítő offen-
zívára rábírják. És jaj lesz nekünk, hogyha ez bekövetkezik. 
„Boroevié azt mondta nekem, hogy a mi keleti arcvonalunk az 

1 Lavarone—Asiago—Bassano = 40 km. 
Folgaria—Arsiero—Thiene = 35 km. 



„oroszokkal szemben nagyon is vékony lett, mert sokat elvittek 
„Tirolba, de Boroevié azt hiszi, hogy Oroszország most nincsen 
„abban a helyzetben, hogy támadólag felléphessen. En más nézeten 
„vagyok és nagyon félek, hogy elég idejük volt az előkészületekre 
„és oly érzékenyen érinthetnek, vagyis oly bajt okozhatnak ott, 
„hogy akkor a mi ,olaszországi döntőcsatánk' a legjobb esetben 
„eldöntetlen marad, vagy csak valami csekély eredményt érlel 
„majd meg." 

„Bosszankodom magamon, hogy mindent úgy megkritizálok.. 
„De hát ez becsületesen megírt napló akar lenni, melylen 
„gondolataimat — melyekért, ha én volnék a felelős vezető, jót 
„is állanék, a felelősséget el is vállalnám •— leplezetlenül és eredeti 
„voltukban leírom." 

„A történelem feladata lesz azt megítélni, hogy ostobaságot 
„írtam-e és az események rámcáfolnak-e. Az események hozzák 
„meg az ítéletet fölöttem." 

„Forró, felhőtlen szélcsend." 

Ma Op. 116/19. szám alatt elrendeltem, hogy a tartalék-
viszonyban levő csapatok a lövészárok- és közelharcban folytató-
lagosan továbbképeztessenek, mivel a támadás végrehajtásában nincs 
meg a kellő technikai ügyességük. 

Rendeletem fővonásaiban: 
„A kiképzést a pihenőben levő dandárparancsnok a követ-

kező irányelvek szerint vezeti: 

A) Gyalogság. 

A mai harcviszonyok között a vezetés a századparancsnokok 
kezében lévén, a fősúly ezek további kiképzésére fektetendő. 

A támadás célja az, hogy mennél csekélyebb veszteségek 
mellett elfoglaljuk az ellenséges állást és azután meg is tartsuk 
azt. Allásharcban a támadás a várharchoz hasonló. Az ellenség 
megrohanása itt eredményre nein vezethet. 

Nem győzöm eléggé hangoztatni, hogyha sikert akarunk 
elérni, a támadást a legrészletesebben elő kell készíteni, megszer-
vezni, mindenkinek a támadás technikájában nagy ügyességre és 
értelemre kell szert tenni. De nemcsak a maga dolgával kell 
tisztában lennie, hanem szomszédjainak kötelmeivel is. Minden 
alsóbbrendű vezetőnek harcosai feladatát ismernie kell, tartozzon az 
a gyalogsághoz, tüzérséghez, vagy műszaki csapathoz és otthonosnak 
kell lennie a végrehajtás módjában, tisztában kell lennie a harc-
eszközök hatásával. Szóval az egész komplikált támadószervezetnek 



összműködését — melyben ki-ki egymást támogatja a közös cél 
elérésében — pontosan kell ismernie. 

A kiképzést vezető parancsnokok kötelessége rendszeres, terv-
szerű és alapos gyakorlati iskolázással a kívánt eredményt elérni. 

A században való kiképzés után zászlóalj- és ezredkötelékben 
is tartandók gyakorlatok. Eleinte egyszerű harcszerű feltevések 
alapján harcmozzanatokat kell gyakorolni, a fősúlyt a tisztek és 
altisztek kiképzésére helyezve ; majd jelzők elleni, végre viszonos-
sági harcgyakorlatok hajtandók végre. E gyakorlatokba minden 
harceszköz bevonandó. A feltevések akként szerkesztendők, hogy a 
gyakorló egység (század, zászlóalj stb.) mindig felsőbb kötelékben 
és erős tüzérségi hatás alatt legyen; mivel önálló századok, zászló-
aljak jelenlegi harcviszonyok között alig léteznek. 

Gyakorolni kell az eljárást a sikerült betörés után. A maga-
sabb parancsnokok dolga a csapatot műszaki anyaggal ily gyakor-
latokra felszerelni és annak felhasználásában tényleg ki is képeztetni. 

Az olasz állások rendszerint három egymásmögötti — futó-
árokkal összekötött — lövészárokból állanak és a lövészárkok 
lezárása reteszállásokkal van előkészítve. 

A reteszállások elfoglalása a támadás célja, mert miután az 
állás első lövészárkába betörtünk, az ellenséggel majdnem egyidőben 
érjük el a hátsóbb lövészárkot. 

A siker a vezető kezében van, ki a pillanatnyi helyzet szerint, 
gyors elhatározását erélyesen végrehajtja. 

Sikertelen támadás után a tüzérség az előkészítést újból 
megkezdi. 

Gyakorlandó a hatásos tüzérségi tűz alatt álló szélesebb 
terepöv áthatolása is. Teljesen szétoszolva védekezhetik csak a 
csapat az ellenséges tűz ellen. Tapasztaltuk, hogy az ellenséges 
ütegeket elhallgattatni, lefogni alig lehet, azonban a csapata részére 
kiutalt sávban az összefüggést fenn kell tartani. Az ily előnyomu-
lásnál a tartalékoknak a rajvonallal együtt vagy egyidőben előre 
mozogniok nem szabad. A leleményességet, az ügyességet és alkal-
mazóképességet a gyakorlati iskolázás hozza meg. 

A különböző helyeken elhelyezett tartalékoknak gyors össze-
vonását bizonyos célra szintén kell gyakorolni. 

Az állásharc vezetése nehéz, mert a csapat csak addig van 
a vezető kezében, míg ez a harcteret áttekintheti; az álláspontot 
lehetőleg előre tegyük. Nagyon fontos a távbeszélőknek gyors 
kiépítése a parancsnokokhoz és szomszédokhoz. 

Elrendeltem, hogy minden csapatnak 24 órai pihenője legyen, 
amint az arcvonalból kivonatik. A vasárnapokat és nagy ünnepeket 
kivéve, az oktatás mindig folyjék. Az aknavetők, gránátvetők, gép-
puskák, gyalogsági ágyúk a gyakorlatokban — amennyiben lehet-
séges — résztvesznek, különben jelzendők. 

Az állásbamenetel előtti napon a csapat pihenjen. 



Ii) Tüzérség. 

A tüzérség kiképzése a harcszünetek kihasználásával foly-
tatandó. 

Főképen a tűzvezetés iskolázandó a tisztekkel és altisztekkel. 
Ily gyakorlatokat a szomszédos hadosztály tüzérségével kell meg-
tartani. Két szomszédos hadosztály tüzérségének a legrövidebb idő 
alatt képesnek kell lennie, hogy mennél több üteg tüzét egy célra 
összpontosítsa, akár egy ellenséges támadás leverésére, akár egy 
támadás előkészítésére. Különböző harcmozzanatokra is iskolázandók 
a tisztek és altisztek; például: sikerült betörés után a tűz azonnali 
gyors áttétele az ellenséges állás mögé; gyors célváltoztatások 
azon ellenséges ütegekre, melyek a gyalogságot különösen szo-
rongatják. 

A tüzérség megfigyelő és összekötő közegei is iskolázandók. 
A tüzérségi és gyalogsági parancsnokok között meg kell a teljes 
kapcsolatnak lennie. Ezért a pihenőben levő zászlóalj- és ezred-
parancsnokokat beosztjuk a tüzérségi csoportokhoz. 

C) Lovasság. 

Gyalogharcnál ugyanazon irányelvek tartandók szem előtt, 
mint a gyalogságnál. A felderítő- és biztosítási szolgálat gyakor-
landó. A lovasság feltevés szerint a szomszéd körletek gyalogságá-
nak helyzetét kémlelje ki. A lovardában való kiképzés most mel-
lőzendő. Lóháton zártrendü gyakorlatokat hetenként legfeljebb 
1 — 2-szer kell tartani. A lovakat kíméljük, nehogy leromoljanak." 

Hadosztályparancsnokaimat tájékoztattam azon tapasztalatok-
ról, melyeket Jenő főherceg hadsereg arcvonalának műszaki főnöke 
a Col di lana-i aknaharcokat illetőleg összegyűjtött. 

„Annak első jeleit, hogy az ellenség a Col di Lana állásun-
kat föld alatt aknával támadja, 1915 decemberben észlelték csapa-
taink. Ezt kivédendő a mieink egy kavernából hallgató tárnát 
fűrtak, mely 1916 áprilisban 22 méter hosszúságot ért el. Egy 
másikba is belefogtak, mely 8 méterre jutott. A munkát a nagy 
havazás és kiképzett műszaki személyzetnek korlátolt száma nagyon 
hátráltatta, ezenfelül az ellenséges tüzérség a villanyos fúrógép 
vezetékét többször eltépte. 

1916 februárban csapatunk sikeres támadást csinált, de nem 
tudott az ellenséges tárna bejáratára ráakadni. Foglyok sem tudtak 
felvilágosítást adni. Ennélfogva azt hitték, hogy ellenséges akna-
folyosó^ nem készül. 

Április 3-án a hallgatótárnában vették először észre az ellen-
ség földalatti zaját. Kihallgatták, hogy két aknafolyosó készül, 
hosszuk 8, illetőleg 3 méter lehet. 

Április 6-án az olaszok abbahagyták a fúrást; az állást tüzér-
ségükkel hevesen lőtték. 



Ezalatt árkászaink éjjel-nappal tovább fúrtak. 
Az ellenség április 18-án éjjel a Col di Lana nyugati kúp-

ját, mintegy 150 lépés bosszúságban és 100 lépés szélességben, fel-
robbantotta. A megszálló csapat megmaradt része (kb. 164 ember) 
még 8 óráig tudta magát tartani. 

Tanulságok: 
1. Az elllenaknát az erre hivatott ái-kászszázad ássa. 
2. Ha kellő műszaki személyzet nincs, vagy ha az ellenség 

földalatti támadását későn vesszük észre és így nem tudjuk ellen-
aknával meghiúsítani, akkor a gyalogság támadja meg az ellen-
séges állást, hogy az akna bejáratát megszerezze. 

3. Ha ezen támadás nem sikerül, az aláaknázott állást kellő 
időben kiürítve egy hátrábbfekvő állásba kell húzódni, a tüzérség 
pedig az ellenség robbantása után — összpontosítsa tüzét oda. 

4. Feltétlenül megbízható hallgatószolgálatot kell szervezni, 
hogy megállapíthassuk azt, hogy abbamaradt a fúrás, az aknát 
robbantóanvaggal kezdi tölteni az ellenség. A földalatti kihall-
gatásnak a legnehezebb ellenséges tűzben sem szabad szünetelni." 
(Op. 120/4. sz.) 

Május 4. 

„Éjjel csak elvétve hallani ágyúlövéseket. Virradatkor riadó 
„csengetyünk rikoltva jelzi a közelgő ellenséges légitámadást. Kiszala-
dok, mikor a heves ágyúzás kezdődik. Mint egy havanna szivar 
„lebeg egy nagy kormányozható léghajó nagy magasságban és 
„felénk tart. Ez biztosan nekem hozza a digók ezer kilogrammos 
„ekrazit ajándékát azon szívből fakadó kívánsággal, hogy: ,pusz-
„tulj el!' Tévedek! Tüzérségem jól lő ós csapataim óriási öröm-
„riadala közepette eltalálja, s az olaszok küldöttje szeretetado-
„mányaival együtt lángba borul. Mindenféle jószágot látok belőle 
„kipotyogni. Bizton a bentülők ugrottak ki, inkább leugranak 1000 
„méter magasságból, mintsem hogy ott égjenek el." 

„Ez a harmadik olasz léghajó, melyet lelőttünk." 
„Az arcvonalon kézigránátharc- és állandó iúrózörej az ellen-

ségnél." 
„Tüzérségem és aknavetőim az ellenséges munkálatokat zavar-

j á k , amennyire a lőszerszüke ezt megengedi. Az ellenségnél nagyon 
„élénk forgalom, ezt tűz alá vettük." 

„Egész nap igénybe vagyok véve a gáztámadásra való elő-
készületek által. A gyakorlatokat a gázmaszkával megszemlélem 
„csapataimnál. Ow százados, a krems-i gázzászlóalj parancsnoka 
„nagyon is kockázatosnak tartja az egészet." 

József főherceg: A világháború. III . 11 



„Délután és este heves kézigránátharcok és aknavetőtüz San 
„Martino-nál. A La Rocca-n és A 121-en robbantásokat hallani." 

„A lelőtt léghajó: ,Dirigibile Nro. 3' volt." 
„Mindjobban növekvő mozgás az ellenséges arcvonal mögött." 

Május 5. 

„Éjjel valamivel élénkebb lövegtűz, főképen a Monte San 
„Michele ellen, helyenként kézigránátj és akna vetőharcok." 

„Ma sápadt, fakó, gőzös, nyomasztóan forró nap és félelmetes 
„csend, most — 9 órakor — lövést sem hallani és csak a fúró-
ngépek zakatolnak és verejtékbe füröszt ve törekszik mindegyik azt 
„megakadályozni, hogy a másik légberöpítse őt." 

„Délfelé különféle öblű ellenséges tüzérség tüzelt a 20. honvéd-
„ hadosztályra, főkép a Monte San Michele északi lejtőjén. 
„A Monte San Michele-n egy tőlünk alig 12 lépésre fekvő ellen-
séges lövészárokból állandó fúrózakatolás hallatszik. San Martino 
„és környéke nehéz lövegtüz alatt, ott kézigránátharcok; a mi 
„aknavetőink kitűnően hatnak. Selz-nél élénk ellenséges árkász-
„munka. Délután nagyon csekély harctevékenység. Az ellenségnél 
„úgy a Monte San Michele-n, San Martino-nál, a -Ó- 197 táján, 
„mint a Monte dei sei Busi-n, a A 121-en szakadatlan fúrózörej 
„és földalatti robbantások." 

„Hogy mikor lesznek a nagy robbantások, mikor kezdődik a. 
„földalatti nagy harc, azt még ma sem tudom megállapítani. Az ola-
„szok sokkal jobban állanak mint én, mert ők a 4. Isonzo-csata 
„óta dolgoznak, ami nálam 2 hónapig nem történt meg. ameddig 
„a III. hadtest volt itt állásban. Ennek dacára remélem, hogy meg 
„tudom akadályozni, hogy állásainkat légberöpítsék. Mégis már 
„annyira vagyunk, hogy a legveszélyesebb helyeken el van hárítva 
„a baj, legalább is ezt hisszük. A mi aknafolyosónk a 16-os Biene-
„nél 20 méter mély és az ellenséges tárna alatt van, úgyhogy azon 
„pillanatban, midőn az ellenség megtölti az övét, még mielőtt 
„befalazza azt, mi meggyujtjuk a mi aknánkat és így a hátra-
„felé még nyitott olasz akna visszafelé fog elsülni." 

„Este a kézigránátharcok, főképen San Martino-nál nagy 
„hevességre fokozódnak. Elkeseredett küzdelem folyik." 



Május 6. 

„A sok földalatti akna miatt tűkön, jobban mondva tűzhányón 
„ülök. Helyenként pontosan a mi állásaink alatt hallani a fúrást 
„En még mindig remélem, hogy nagyobb szerencsétlenséget el tudok 
„hárítani." 

„Boroevic a minap azt mondta: ,Boldog vagyok, hogy császári 
„Fenségedet bírom a fennsíkon; más nem tudná ezt így megcsinálni!"... 
„Bizony, ha állandóan dolgozhattunk volna itt, akkor helyzetem 
„nem volna ilyen aggasztó, akkor feltétlenül épen olyan hosszú 
„tárnáink volnának, mint az ellenségnek és sokkal nyugodtabban 
„tekinthetnék a legközelebbi jövőbe. Boroevic egészen az én 
„részemen van és minden előterjesztésemet feltétlenül elfogadja és 
„nagyon jól megértjük egymást. Ez azonban semmit sem változtat 
„azon, hogy ő — eszével mindenkin túl akar járni és hihetetlenül 
„ravasz, de én most már szemeiből kiolvasom gondolatait és minden 
„nagyon jól megy . . ." 

„Cadorna főhadiszállását Udine-ből áthelyezte, hogy a tiroli 
„arcvonalhoz legyen közelebb; ez azt bizonyítja, hogy ő készen 
„van, hogy a mi offenzívánknak ott elibe lépjen. Mint már mondtam 
„minden meglepetés most már meghiúsult és így súlyos küzdelemre 
„kerül a sor, attól félek az orosz arcvonalon is." 

„Egy zivatar után most oly pompás a lég, tele csalogánydallal 
„és ha lehunyom szemeimet, úgy tetszik nekem, mintha otthon 
„volnék az én szép Tapolcsányomban." 

„Jelentések: Csatározás és gyenge lövegtüz, időnként tűz-
csapások és kézigránátharcok, nehéz légiaknák. Mindenütt tár-
„náit fúrja az ellenség. A Ä 121-en és a La liocca-n élénk munka 
„folyik." 

„Éjjel heves zivatar, azután fülledt szeles." 
„Sajnos, ma a 39-eseknél kézigránátok által szerencsétlenség 

„történt s ott egynéhány halottunk van. Délután, midőn minden-
n a p i sétámat megteszem, a Segeti táborban a 39-eseket szállásaik 
„előtt ülve találom énekelve, azután a moziba megyek s ott embe-
re im örömét élvezem. Végül egy kugliversenyt rendezek a legény-
s é g részére az orosz kuglizón, késeket és pipákat osztok díjak-
k é n t ki." 

„Délután az ellenséges tüzérség tevékenysége mérsékelt. 
„Kisebb ellenséges eltolódásokat lehet látni." 



„A 4. honvédgyalogezred azt jelenti, hogy Magyar János 
„szakaszvezető gyenge járőrével az ellenséges akadályokon keresztül-
„ kúszott, az ellenséget hátulról kézigránátokkal megtámadta, mire 
„hihetetlen zűrzavar támadt az olaszoknál, akik egymásra lőttek, 
„ezen alkalommal igen sokan agyonlövettek s fekvemaradtak, míg 
„a kis hős csapat veszteség nélkül visszakúszott. A szakaszvezető-
n e k táviratilag a nagy ezüst vitézségi érmet adományozom. Jár-
„őre a beadványok alapján lesz kitüntetve." 

„Estefelé fokozódó ellenséges lövegtüz. Kostanjevica is egy-
néhány nehéz gránátot kap. Elénk aknavetőtevékenység és kézi-
„ gránátharcok. La Rocca-nál az ellenség különös élénkséggel dol-
gozik erődítésein." 

„A 20. Biene-nél a -Ó- 197-en az ellenséges aknafolyosó a 
„mi állásunk alatt van már és mindkét oldal felé terjeszkedik. 
„A 16. Biene-nél San Martino-nál mi vagyunk az ellenséges állás 
„alatt egy kavernánál. Éjjel hallani az olaszokat horkolni és nappal 
„beszélgetni. Ez utóbbit holnap felrobbantatom. Aknám egy tonna 
„dinamittal lesz megtöltve. Este nagyon élénk lövegtüz." 

Itt meg kell jegyeznem, hogy tényleg valamivel több mint 
2000 kg klorátt lehetett csak megtölteni, más jelentés pláne csak 
1800 kg ekrazitról beszél. Dinamit csak 50 kg tétetett a nevezett 
töltéshez, mert nem kaptam belőle többet. 

Május 7. 
„Nagyon fontos értesítést küldtem az 5. hadseregparancsnok-

„ságnak a mai futárral Op. 128/6. szám alatt:" 
„A VII. hadtest védelmi szakaszában közel egy éves súlyos 

küzdelem alatt oly helyzet állott elő, hogy jelenlegi állásának biztos 
megtartása, az emberanyag kímélése és a csapatok ellenálló erejé-
nek fenntartása érdekében sürgősen cselekedni kell. 

Azon meggyőződésre jutottam, hogy az olasz hadvezetőség a 
négy Isonzo-csata kudarca után a támadásnak egy új módjához 
nyúlt, mely időrablóbb és fáradságosabb, de biztosabb útja a sikernek. 

Már több ízben jelentettem, hogy az ellenség állandó fáradságot 
nem ismerő, kitartó munkával csapatainak a földmunkában való 
különös rátermettségét és az újkori műszaki anyagot s eszközöket 
kihasználva, részint a föld felszínén árkászva, részint a föld alatt 
tárna folyosók fúrásával oly közelre jutott állásunkhoz, hogy roham-
állásban már ugrásra készen áll, hogy lövészárkainkba betörjön. 

Azáltal, hogy állásunkhoz egyes helyeken 50 lépésnyire közel-
férkőzött, módjában áll — kellő tüzérségi előkészítés után, mely 



alatt támadólépcsőit kitűnően kiépített és befedett árkaiban vissza-
tartja — az adott pillanatban egyhuzamban, aránylag csekély 
veszteséggel, rohamöszlopaival támadását sikerrel végrehajtani. 

Míg azelőtt tüzérségünk tüzében az ellenséges támadások 
legtöbbször már csírájukban összeomlottak, az állások közelvoltára 
való tekintettel, most csakis az ellenséges tartalékoknak harcba-
avatkózásának meggátlására képes. 

Az ellenséges állás közelsége miatt az is kérdésessé válik, 
hogy az ellenséges nehéz tüzérség tüze elől a kavernákban oltalmat 
kereső megszálló csapatainknak lesz-e elegendő ideje arra, hogy 
amint az ellenséges tüzérség zárótüzét hátrateszi — lövészárkaikat 
kellő időben megszállják, mert kavernáink öt méter mélyen vannak 
a föld színe alatt; és azokból kijutva még legalább húsz lépésnyi 
utat kell a lövészárokig megtenniök. 

A doberdoi fennsík és Görz hídfőjének megtartására nézve 
a Monte San Michele magaslat elsőrangú tényező, ha elesnék, 
újból vissza kell foglalnunk, ami csak nagy véráldozat árán lesz 
lehetséges. 

Az ellenség közelférkőzésének megakadályozására minden 
rendelkezésre álló módot és eszközt kihasználunk, így megközelítő 
árkait tüzérséggel, aknavetőkkel szétromboljuk; lángszórókkal, 
robbantásokkal, kisebb vállalatokkal hatunk ellene, de ezek mind 
félrendszabályok, döntő végleges eredményt nem hozhatnak. 

Ezáltal itt-ott az ellenség előküzdése késleltetik ugyan, de ő 
nem hagyja magát megzavartatni. 

Eredmény, nézetem szerint, csakis egy nagyobbszabású vállalat 
által érhető el. 

A 33. gyalogdandár parancsnoka által tervezett vállalat oly 
abnormális mennyiségű műszaki anyagot kíván, hogy erre gondolni 
sem lehet.1 

Az ellenség távoltartására, az állásunkhoz közeljutott ellenséges 
árkászmunkák lerombolására helyi előtöréseket intéztek csapataim, 
betörve az ellenség árkaiba, azokat felrobbantották és széthányták. 
Az ellenséges árkok megtartása azonban nem volt lehetséges, mivel 
az ellenséges nehéz tüzérség és aknavetők fölényes tüzüket kon-
centrikusan e pontokra irányították és mivel csapatainknak idejük 
nem volt arra, hogy a betörés helyén magukat beássák; ha ki-
tartanak ott, megsemmisülnek. 

így az ellenség közelférkőzését késleltettük ugyan, de azt 
megakadályozni ily módon nem tudjuk. 

Az ellenséges megközelítő és szabadon fekvő árkászmunkáknak 
röbbanótöltelékkel való szétrombolására annakidején a krenis-i külön-
leges árkászzászlóaljtól szakértő közegeket kértem. Ezen osztag 

1 850 méter arcvonal szélességre csakis homokzsákokban 72.000 darabra 
volna szükség. 



parancsnoka, Grohmann hadnagy is azon javaslattal állt elő, hogy 
tegyek kísérletet gázzal. 

Nyiltan megmondom, hogy a gáz nem volt előttem szimpatikus. 
Alapos megfontolás után azonban azon meggyőződésre jutottam, 
hogy a doberdoi fennsíkon a jelenlegi helyzet gyökeres meg-
változtatását csakis gázzal való sikeres támadás útján remélhetem, 
annál is inkább, mivel a délnyugati harctéren idáig gázzal még 
nem próbálkoztak; Cadorna-nak 1916 április 9-én kiadott intézke-
dése szerint a gáz elleni védekezés az olasz hadseregnél még nagyon 
kezdetleges és így, ha a gáztámadást sikerül titokban előkészíteni 
és végrehajtani, az olaszokat szerfölött meg fogja lepni. 

Egy sikeres gáztámadással az ellenséget egy csapásra vissza-
zavarjuk veszélyes közelségéből, állásaink egyes kedvezőtlen helyeit 
kiigazíthatjuk, zsákmányul ejthetjük gazdag műszaki eszközeit. Ha 
a gáztámadásba bevonjuk azon területet, mely a Wippach-nak az 
Isonzo-ba való betorkölásánál fekszik, úgy ártalmatlanná tehetjük 
a Monte Fortin A 115-ön telepített ellenséges ütegeket is, melyek 
már idáig is nagy veszteségeket okoztak nekünk, mivel állásunk 
ellen oldalozólag hatnak. 

Magától értetődik, hogy kötelességem lesz a gáztámadást úgy 
harcászatilag, mint műszakilag előkészíteni és azokat a csapatokat, 
melyek a támadásban résztvesznek, előzetesen behatóan iskolázni." 

A fent ismertetettek alapján május 17-én Op. 128/6. szám 
alatt kértem Boroevicet, hogy eszközölje ki a hadseregfőparancsnok-
ságnál, hogy küldjön ide szakközegeket, kik tekintettel a gáz-
támadásra, az itteni helyzetet tanulmányozzák. 

„Tegnap két szökevény jött — mind a kettő nápolyi — azt 
„beszélik, hogy Selz-nél a mi ellenvállalkozásunkkor tüzérségem az 
„ő arcvonaluk mögött borzasztó pusztításokat vitt véghez és külö-
„nösen sok halottjuk volt. Ok átszöktek, mert belátják, hogy a 
„háború haszontalan és hiábavaló." 

„Tirolban a mi részünkről eredményes kis támadások haj-
t a t t ak végre." 

„Vájjon mit akar Amerika? . . . Mely semlegességét úgy 
„bizonyítja, kögy csak ellenségeinknek küld óriási mennyiségű 
„lőszert és nekünk nem! . . . Vájjon további semlegessége abban 
„fog-e állani, hogy nekünk hadat üzen? . . . Sajnos, én ettől félek 
„ós ez végzetes lehetne miránk nézve." 

„Hatalmas zivatar délelőtt, vízitölcsérrel az olasz lapályon, 
„azután szép fülledt meleg idő." 

„Helyzet: Tegnap este 8 órától kezdve nagyon élénk tüzér-
ség i és aknavetőtüz a Monte San Michele és annak északi lejtője 



„ellen. Éjjel mérsékelt általános tüzelés az egész arcvonalon, 
„a gyalogsági tűz helyenként és időközönként nagyon élénk, foly-
tonos nyugtalan keresgélés fényszórókkal az olaszok részéről." 

„Délután 2 óráig időközönként ellenséges lövegtűz az arc-
„ vonalon és mögöttes terepen a Monte San Michele táján; ott 
„újfajta 30'5 cm-es aknavetők, az aknáknak irányító szárnyaik 
„vannak. San Martino-nál tüzérségi és élénk kézigránátharc. 
„Az ellenség árkákon dolgozik, ebben tüzérségünk eredményesen 
„zavaija őt." 

„A Segeti táborban Gelb altábornagyot szóbelileg utasítottam 
„hogy aknánkat, — mely San Martino-nál van a 16. Biene előtt, 
„azért, mert az ellenség alattunk dolgozik és mivel közvetlen 
„mellette egy vagy több ellenséges kaverna van és az olasz állás 
„aknánk fölött van s nagy a valószínűség, hogy oda betör — még 
„ma töltesse meg legalább 1500—2000 kg dinamittal, ha ez 
„nincs, kloráttal és amint készen van, robbantsa fel, a robbanástól 
„származó tölcsért csak átmenetileg szállja meg és amint a mi 
„állásunk rendbehozatott, még ma ürítse újra ki. A robbantás 
„időpontja holnap hajnali 2 óra. Nem engedem meg, hogy nagyobb 
„veszteségeket kockáztasson meg. Gelb nagyon örült parancsomnak, 
„mert ugyanazt akarta ajánlani." 

„Járőreink egyike a <J> 111-nél egy ellenséges árokfőt robban-
t o t t fel. A Ó 70-nél végre bezárult állásunk. . . Nehéz ellenséges 
„lövegtűz San Martino ellen, később könnyű ütegek is tüzelnek 
„oda. Nemsokára a lövegtűz ott nagy hevességre fokozódik, élénk 
„kézigránátharcok. Az arcvonal többi részén heves állóharcok az 
„összes harceszközökkel. Éjjel 11 órakor gépfegyver- és gyalogsági 
„tűz a mi részünkről San Martino-nál, hogy az ellenséges tarta-
tékokat odavonják; éjfél után robbantjuk fel földiaknánkat. Fel-
megyek megfigyelőállásomra, hol bevárom a robbantást." 

Május 8. 

„Csendes éjjel; magas ívben ragyogva felrepülnek a világító-
„ pisztolylövések, néhány másodpercig lebegve odafent megállanak s 
„leesve a földön még pislogva alusznak ki. Fényüknél az árnyak 
„bókolva táncolnak ós a Karsztnak sivár tája imbolyogva pillana-
tok ra felébredni látszik. Közelemben egy csalogány dalol és fel-
riasztva kiáltozza a kis karszti bagoly egyhangú mondókáját: 



„,. . . t iu . . . t i u . . . tin... ' . Lassú löyegtűz villog távol és közel s mindig 
„újra felébredve ropog a gyalogsági és gépfegyvertűz. Mindig 
„csendesebb lesz s a meleg szellő balkan sóhajt, cseresznyefámnak 
„leveleit szelíden simogatva . . . A soha nem szűnő küzdelem válta-
kozva zajog. Hajnali 3 óráig dalol a fülemüle, lassan kifáradva 
„s a hajnal első sápadt leheletével elhallgat. San Martino-nál nagyon 
„heves gyalogsági és gépfegyvertüzet hallok, azután 3 óra 30 perc-
k o r , midőn a pirkadatnak első szürkéje a csillagokat messze 
„keleten kioltja, egy morgó tompa zuhanást vélek hallani, mintha 
„a Karszt nagyot fújva egyet köhögne . . ., mely mennydörgéssé 
„fokozódik a dübörgőn meginduló pergőtűzben . . . El van intézve .. n 

„nem láttam semmit. . ., és mikor fogom megtudni, hogy mi 
„történt? . . . Fázom . . ., borsódzik a hátam és kínoz a kérdés, 
„hogy mi van az én hős 46-osaimmal? . . . Biztosan elfoglalták a 
„tölcsért, amint én őket ismerem, nem l'ogják azt egyhamar kiürí-
„teni, annak dacára, hogy a kiürítést kifejezetten elrendeltem . . . 
„Vagy tán nem sikerült az egész? . , ., ós egyáltalán nem tudtak 
„a tölcsérbe behatolni? . . . Reggel 5 óra 30 perckor végre — vég-
telennek látszó várakozás után — megjön a 17. hadosztálynak 
„jelentése: ,A 16. Biene-ből előretolt tárnának robbantása 3 óra 
„30 perckor végrehajtatott. Az eredmény nagyon nagy. Az ellen-
séges állás a 16. Biene előtt körülbelül 60 lépés szélességben 
„teljesen elpusztult. Az ellenség veszteségei igen nagyok. A mi 
„állásunk a lehulló törmelék által szintén megsérült. A robbantott 
„tölcsért a 46. ezred egy fél százada Heim Géza főhadnagy parancs-
noksága alatt megszállotta és a vett intézkedés dacára 46-osaival 
„önként tartja azt és annak berendezésén minden eszközzel dol-
goznak.' 4 óra 20 perckor a 17. hadosztálynak alárendelt minden 
„ütege élénk zárótüzet kezdett az ellenség arcvonala mögé a 
„16. Biene előtt és a szomszédos szakaszon, mely reggel 5 óra 
„5 percig folytattatott. E mellett saját ütegek a 24. Biene előtti 
„aknavetőket és a -C> 197-en levő üteget vette tűz alá. A zárótűz 
„reggel 6 óráig ellanyhulóan folytattatik. Feltűnő e mellett, hogy 
„az ellenséges tüzérség tevékenysége aránylag nagyon csekély. 
„Jelentés szerint a 46-osoknak eddig 3 halottjuk és 43 sebesültjük 
„van. Zavarában az ellenség magára leghevesebb gyalogsági és 
„gépfegyvertüzet adott, végül az olasz tüzérség az olasz csapatok 
„közepére adott heves zárótüzet, kik nagy veszteségeket szenved-



„tek, mindenütt segítségért kiabáltak. Igen sok olasz valószínűleg 
„betemettetett. A segélyhívó rakéták segítségével odahívott elősiető 
„ellenséges tartalékok szintén a mi pergőtüzünkbe futottak bele, 
„mellyel a tartalékkörleteket kizártuk. Itt az olaszok igazán nagy 
„hősiességgel rohantak megint a biztos halálba, parancsukat bámu-
la tos halálmegvetéssel teljesítve . . . Tisztelet és dicsőség e nagy-
Szerű bősöknek. Ok a legsúlyosabb veszteségeket szenvedték és 
„San Martino előtt nagy olasz hullamező van . . . A betemetett 
„tárnákban és kavernákban nyöszörgést és jajveszékelést hallani. 
„Ugyanakkor az olasz tüzérség a tölcsérre és mögéje rettenetes 
„pergőtüzet ad, ez a tűz egyelőre nem fekszik jól és nekünk arány-
l a g kevés veszteséget okoz. Mélyen meghatva köszönöm, hogy 
„az Isten megengedte, hogy jókor tudjunk robbantani, mert az ilyen 
„robbanás valami rettenetes katasztrófa arra nézve, akit érint. 
„Alljon ő mellettünk, hogy az a sok más aknatárna szintén az 
„én oldalamon készüljön előbb el. Ha az olaszok robbantottak 
„volna előbb, akkor mi San Martino-t elvesztettük volna és a 
„Monte San Michele igen kétes helyzetbe kerülhetett volna." 

A robbantásról a 46. ezred parancsnokságának Res. 760. 
adj. számú harcjelentése számol be. 

Május 3-án az 5./5. árkászszázad parancsnoka azt jelentette, 
hogy a 16. Biene előtt a tárnafolyosónk az ellenség állása alá jutott. 

A jelentés a 17. hadosztályparancsnokhoz lett továbbítva; 
a 46. ezredparancsnokság kérdést intézett, hogy mi a hadosztály-
parancsnokság szándéka ? 

Két eset lehetséges. Vagy arra törekszünk, hogy megsemmi-
sítsük az ellenség munkáját a föld alatt, vagy tárnáink tovább-
ásásával teljesen az ellenség alá kerüljünk, hogy a levegőbe 
röpítsük. 

Május 3-án este a hadosztályparancsnokság Op. 503/13. 
számú parancsával úgy döntött, hogy folytatni kell a tárnafolyosók 
fúrását azzal a céllal, hogy az ellenséget felrobbantsuk. 

A parancs szellemében az 5./5. árkászszázad parancsnoka, 
Horny főhadnagy megfelelően utasítva lett. 

Május 6-ról 7-re virradó éjjelen Horny főhadnagy azt jelen-
tette, hogy az ellenség aknatámadásunkat észrevette és így a rob-
bantás ideje elérkezett. 

A 46. ezredparancsnokság a robbantás azonnali foganatosítá-
sával egyetértett, azt vélte azonban, hogy a robbantás által kelet-
kezendő tölcsér megszállása nem lesz célszerű, mivel a 16. század-
szekcióban a saját harcállás máris kiugrik és miután a robbantás 
által keletkező tölcsér az ellenséges harcállásba be fog ékelődni, 



— annak megszállása a kétoldali ellenséges ellenhatás következté-
ben nagy veszteséggel fog járni. 

A 46. ezredparancsnokság állásfoglalásával szemben a 17. 
hadosztályparancsnokság Op. 507/6. számú rendeletével május 7-én 
délután 6 órakor úgy döndött, hogy a robbantás által keletkezendő 
tölcsért okvetlen meg kell szállani. A hadosztályparancsnokság ren-
delete következtében a már kiadott intézkedést a 46. ezredparancs-
nokság hatályon kívül helyezte és akként intézkedett, hogy az 
aknák felrobbantása május 9-én virradatkor történjék meg. 

Midőn az ezredparancsnokság elhatározása a hadtestparancs-
nokság tudomására jutott, május 7-én este 8 óra 30 perckor uta-
sítva lett a 46. ezred, hogy a robbantást már május 8-ra virradó 
•éjjelen foganatosítsa; személyesen elrendeltem, hogy a keletkezendő 
tölcsért nem szabad megszállani, mert az állás ott úgyis előreékelődik, 
és ott csak nagy és fölösleges veszteségeket szenvedne a megszálló 
•csapat. 

A 46. ezredparancsnokság azért a már hatályon kívül helye-
zett intézkedését újból érvényesítette és elrendelte, hogy az aknákat 
május 8-án hajnali 2 óra 45 perckor fel kell robbantani. 

Május 8-án reggel 4 órakor Horny főhadnagy, az 5./5. árkász-
század parancsnoka jelentette, hogy az aknakamrák meggyújtása 
rendben megtörtént ugyan, de ismeretlen okokból a robbantás 
valószínűleg nem sikerült, mivel a detonáció alig volt hallható. 

A 46. ezred meghagyta a 46./IJ. zászlóaljparancsnokágnak, 
hogy derítse fel a helyzetet. A zászlóalj parancsnokság erre 4 óra 
45 perckor jelentette, hogy utórobbanás következtében az ellenséges 
állás l é g b e r ö p ü l t , mely után a 46./6. század a keletkezett tölcsért 
megszállotta. 

Hogy ez miképen folyt le, erre nézve Heim főhadnagy jelen-
tése ad fölvilágosítást. 

Hajnali 3 órakor az aknák felrobbantása megtörtént. A lég-
nyomást 150 lépésnyire lehetett érezni. Egy tompa morajlás volt 
hallható és érezhető volt, hogy a föld megrázkódik. 

Ezután a 46./5. század parancsnoka Posztós szakaszvezetőt 
egy járőrrel előre küldötte, hogy állapítsa meg a helyzetet; röviddel 
utána Heim főhadnagy három ember kíséretében előrement. Meg-
állapította, hogy a saját állás a robbantási hely körül romokban 
hever, azt deszkák, gerendák, dróthálók, bádoglemezek, sziklák tör-
meléke teljesen betemette. Heim főhadnagy Molnár őrmester kísé-
retében a romhalmazon átmászva megvilágította világítórakétákkal 
a robbantás tájékát és azt látta, hogy embernyi magasságban egy 
halmaz emelkedik előtte. Egy küldönccel előrevezette századát; 
közben Molnár őrmester és Posztós szakaszvezető megállapította, 
hogy a tölcsér két oldalán a csatlakozó ellenséges állás be van 
temetve. A robbantás az ellenség harcállását ketté szakította, a 



tölcsérhez csatlakozó ellenséges lövészállások jobbra és balra tel-
jesen üresek. 

Ellenséges puskatüz volt hallható messzi távolságból, az 
Isonzo völgyéből sűrű világítórakéták röpködtek az ég felé. 

Hajnali 3 óra 30 perckor beérkezett a 46. 6. század, azaz 
a 16. szekció helyőrsége. 

A 2. szakasz Yass hadapród parancsnoksága alatt megszállotta 
a tölcsért. Délelőtt 4 órakor az ellenséges tüzérség tüzelni kezd, 
a tölcsér mögött zárótüzet adva. 

A 46./6. század azonnal megkezdi a tölcsérnek védelemre 
való berendezését. Délelőtt 4 óra 30 perckor erősbítésül beérkezik 
a 46./5. század két szakasza. Ez is hozzálát az álláserődítéshez. 

Csapatutászok délelőtt 6 órakor megérkeznek homokzsákokkal. 
Amint kivirradt az ellenséges tüzérség tüze csökkent, dacára 

annak, hogy a dolgozó embereket az ellenség láthatta. 
Délelőtt 5 órakor a távbeszélőösszeköttetés már működés-

ben volt. 
A 46./II. zászlóalj parancsnoka délelőtt 5 óra 15 perckor 

utasította Heim főhadnagyot, hogy a tölcsérállást ürítse ki, mire 
nevezett főhadnagy jelentette, hogy ezt a helyzetre való tekintettel 
nem teheti meg. 

Délelőtt 5 óra 20 perckor parancs jön, hogy Heim főhad-
nagy tartsa a tölcsérállást. 

A 46. ezredparancsnokság azonnal támogatja Heim főhad-
nagyot. Erősbítésére hozzáirányítja a fél 4Ö./5. századot, intézkedik 
arrra, hogy a szükséges műszaki anyagot a tölcsérnek védelemre 
való berendezésére megkapja. (Techn. 529. szám.) 

„20. honvédhadosztály. Éjfélkor a honvédek vállalkozása folytán 
„egy a 3. Biene előtt, közel a Ó 124-hez az állás előtt levő 
„ellenséges árokrészlet elfoglaltatott. A fedezék elpusztítása után 
„egy üregre bukkantak, mely 1 méter 50 cm magas, 1 méter 20 cm 
„széles és a mi árkunkkal párhuzamosan húzódik. A további elő-
„nyomulásnál egy sietve felállított homokzsákállás mögül tüzelt az 
„ellenség. A honvédek a tárnát elzárták és az elfoglalt részt meg-
ta r t j ák . Különben csak csekély harctevékenység. A 61. hadosztálynál 
„egy tegnap felfedezett kémény- vagy periszkop-szerű, a földből 
„kiálló jószág sajnos, megsemmisíttetett, a nélkül, hogy birtokba 
„vették volna." 

„Ma tüzérségem az Adria-műhelyeket Monfalcone-nál lőtte, 
„én a bombázást végignéztem a Stara lokva A 274-ről, hova 
„Selo-ról mentem fel. A feketefenyő erdőben egy tüzérségi meg-



„figyelőállásból figyeltem az egészet meg. Remek, párjátritkító 
„kilátás van onnét az olasz síkságra, mögötte az égbeszökő meredek 
„Dolomitokkal és az Adriára, mely mint tükör veri vissza a ragyogó 
„napsugarakat s az ég mélységes kékjét magába szívja. Midőn fel-
értem, épen megkezdődött volt a tüzelés. Egy óra alatt a virágzó 
„hajógyár összelövetett. Láttam, midőn az első mozsárbomba a 
„lapostető közepére vágódott s a robbanás az összes ablakokat kilökte, 
„rámástól kirepültek és sűrű sárga gomolyokban ömlött utánuk por 
„és füst a hatalmas nagy epület minden oldalán az ablaknyílásokból 
„ki s mint napsütötte zivatarfelhő a nagy telep fölött gubbasztva 
„maradt, míg tüzérségem tovább belelőtt. Egy tűzszünetben a szél 
„a sűrű füst- és porfelleget elkergette. Az ötemeletes főépület úgy 
„nézett ki, mint a szita. A betonépületnek vasváza beékelt fal-
„ maradványokkal porladozva áll és a lagunákra látok volt falain 
„keresztül. Egy nagy kémény tőben ledőlve, a többi átlyukasztva. 
.Minden további lövésre látom a falakat omlani s a vasvázat 
„mind meztelenebbé válni. Három olasz a fal egyik nagy résén 
„kimászik s épen őket éri a következő lövés és holtan hemperegnek 
„a porba a szegények." 

„Az ellenségnek messzehordó ütegei a Sdobba-nál és a 
„mögött élénken tüzelnek, látom össztüzeiket és hosszú vártat 
„múlva hallom bőgve jönni gránátjaikat és fejünk fölött süvöltve 
„távozni és nagy reccsenéssel robbanni." 

„Kétórai tüzelés után a tűz beszüntettetett és a gyár egy 
„csendes gőzölgő törmelékhalmazzá lett s a csontos vigyorogva 
„áll őrséget a lassan potyogó, hajdan szorgalmas emberi kezek 
„által épített, ma általuk megsemmisített gyártelep fölött. Az olaszok 
„rendetlenül tüzeltek nehéz és legnehezebb ütegeikkel cél nélkül, 
„minden irányban keresve ütegeimet." 

„Midőn visszatértem, egy tiszt, aki épen San Martino-ról 
„jött, azt beszélte nekem, hogy a robbantott tölcsér alatt 
„betemetett ellenséges kavernák vannak s ott nyöszörgést, üvöltést 
„és siralmas sóhajtozást hallani állandóan, rettenetesen hat az 
„emberekre. A parancs, hogy kiássák és megmentsék a még életben 
„levő olaszokat, végrehajtásban van, de ők az egyedüli kis nyílásból, 
„amint valaki közelükbe jut, kilőnek és az ellenséges aknavetők 
„meg tüzérség a mi embereinkre, kik a mentőszolgálatot végzik, 
„állandóan hevesen tüzelnek s így alig van arra remény, hogy 



„valakit még ki lehessen menteni. Elrendeltem, hogy Heim Géza 
„főhadnagy kis hős csoportjával ürítse azonnal ki a tölcsért, mert 
„túlsók áldozatba kerül. Különben is e napokban ki fogok menni 
„San Martino-ra s azt akarom, hogy addigra ki legyen ürítve 
„a tölcsér." 

„Egy olasz tiszt mint hadikövet jött át és fegyverszünetet 
„kért egy félnapra Selz-nél, mert megfulladnak a hullaszagban, 
„az emberiség nevében kéri ez t . . . Fájó szívvel ugyan, de el 
„kellett e kérelmet utasítanom, mert csapataink élénk emlékében 
„volt, hogy az olaszok kézigránátokkal támadtak meg bennünket, 
„mikor mi békésen temettünk azon hitben, hogy ők is ezt teszik. 
„A tisztet meg vendégeitettük s azzal a válasszal küldtem vissza, hogy 
„másodszor nem hagyom magamat becsapni, temessék csak el 
„hulláikat a tűzben, úgymint mi is tesszük azt." 

„Helyzetjelentések délután 2 óráig: 20. honvédhadosztálynál 
„időközönként ellenséges lövegtűz az arcvonal és tartalékállások 
„ellen, szintúgy aknavetőtűz. A 17. hadosztálynál a robbantott 
„tölcsér kialakításán a legnagyobb szorgalommal dolgoznak. Szint-
„úgy a betemetett végű tárnát'kinyitják s ez födött folyosó lesz 
„a tölcsérhez. A -Q- 197-től keletre az ellenség — biztosan a 
„tegnapi tapasztalatok után fél — délben a két állás között egy 
„már napok óta megállapított tárnáját félúton felrobbantotta. 
„A tölcsér átmérője 5 méter, rosszul fekszik s ennélfogva nem 
„szállottuk meg. Az arcvonal többi részén csak ritka ellenséges 
„lövegtűz." 

„Délután arcvonaYim több pontján az ellenség legélénkebb 
„munkálkodása látható, melyet mi minden eszközzel zavarunk. Egy 
„nehéz ütegem tűzcsapást mórt Polazzo-ra. Elénk közlekedés a 
„vasutakon s utakon az ellenséges arcvonal mögött." 

„Az ellenséges tüzérség estig élénken tüzel a Monte San 
„Michele-re. Délután jóleső zivatar volt. Daniek ezredes meg-
sebesült. A tölcsér előtt gyülekező olaszok elkergettettek." 

„Este 10 órakor nagyon erős gyalogsági tűz és meglehetősen 
„élénk tüzérségi tevékenység." 

„Tirolban még mindig semmi újság!" 



A parancsnokságom alatt álló csapatok erőelosztása a Karszt-
fennsíkon a mai napon a következő: (sematikusan) 

H
ad

os
zt

ál
y 

A küzdelmi 
vonalban 

puska 

kü
lö

nl
eg

es
 h

ar
ce

sz
kö

zt
 

ke
ze

lő
 é

s 
eg

yé
b 

m
űs

za
ki

 
sz

em
él

yz
et

. 

T a r t a l é k v i s z o n y b a n 

Vallone-
völgyben 

ellenséges tűz-
körleten kívül 

puska 

kü
lö

nl
eg

es
 h

ar
ce

sz
kö

zt
 

ke
ze

lő
 

és
 e

gy
éb

 m
űs

za
ki

 
sz

em
él

yz
et

 

puska 

kü
lö

nl
eg

es
 h

ar
ce

sz
kö

zt
 

ke
ze

lő
 é

s 
eg

yé
b 

m
űs

za
ki

 
sz

ém
él

yz
et

 

Összesen 

puska 

20. 
hon-
véd 

17. 

2.600 940 

3.300 1.009 

1.240 280 

517 200 

1.830 630 5.670 1.850 

3.500 988 7.317 2.257 

61. 3.540 338 1.900 240 2.210 240 7.650 818 

106. 
Land-

sturm 

Összesen 

5.500 

14.940 

772 

3.069 

1.538 

5.195 

170 

890 

3.900 

11.440 

1.180 

3.038 

10.938 

31.575 

2.072 

6.997 

Az állásban (18 km) összesen kb. 15.000 puska és kb. 3000 
fő műszaki személyzet van, tehát minden 1—2 méter területre 
egy puska jut. 

Tartalékban (2. és 3. vonalban) kb. ugyanannyi erő (16.635 
puska) van (dandár-, hadosztály- és hadtesttartalék). 
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Május 9. 
„San Martino-nál és attól északra, ahol az ellenség látszólag 

„a tölcsérállást akarja visszafoglalni, igen élénk a harctevékenység. 
„Ellenséges csoportosulásokat gyalogsági és lövegtüzünk lefogta 
„és kézigránátokkal leküzdettek. Az ellenség ott aknavetőivel is 
„igen erősen tüzel. A 16. Biene-ben egész éjjel súlyos kézigránát-
„ harcok. Mindennek dacára és parancsom ellenére az én hős46-osaim 
„folytatják a tölcsér kiépítését. Ott valami egészen rendkívülinek 
„kell lennie és holnap, hacsak tehetem, személyesen és mint ren-
desen, bejelentetlenül ki fogok oda menni és utána fogok nézni, 
„hogy Heim főhadnagyot mi ösztökéli ily engedetlenségre. Ha nincs 
„nagyonnyomós ok erre, akkor én őt haditörvényszék elé állíttatom." 

„Különben csak csekély lövegtűz, helyenkint aknavető- és 
„kézigránátharcok. Az ellenség élénken dolgozik állásain." 

„Igen sok sebesültet látogatok meg a különféle intézetekben." 
„Délután 2 óráig: A Monte San Michele arcvonal részei 

„ellen ma először léptek fel ellenséges lángszórók, de eddig ered-
„ménytelenül. A san martino-i templomtól nyugatra az új állásnál 
„időközönként kézigránátharc. A -O- 197-től délkeletre a 23-as 
„Biene előtt az ellenség három erősen megtöltött aknafolyosót rob-
bantot t fel. A robbanás óriási volt. Több köbméteres sziklatömbök 
„repültek fel. A tölcsér átmérete 40 lépés, a hozzánk legközebb eső 
„szegélye állásainktól 15 lépés távolban van. A robbantás után 
„heves ellenséges lövegtűz indult meg mindenféle öblű ütegekből, 
„mire a mi aknavetőink és tüzérségünk a szemben levő ellenséges 
„állásokat vették heves tűz alá ós 50 lépés szélességben felgyúj-
tot ták. A gyalogság nem támadott, A mi állásunk a leeső tör-
„melék által megrongálódott. Itt 1 halott és 6 sebesült." 

„Különben csak rendes harctevékenység, mely délután foko-
zódik. Heim főhadnagy azt jelenti, hogy a megszállott tölcsér 
„alatt fúrózörej hallható. Ellenintézkedések megtörténtek." 

„Ma is meglátogattam csapataimat." 
„Heves bóra fúj." 

Május 10. 

„46-os kísérőmmel hajnali 'A4 órakor kocsin Devetakira 
„megyek, onnét a kocsit Lokvica-ra visszaküldöm, hogy ott a nagy 
„ciszternánál a falu északnyugati végén várjon. Mindenféle rendel-



„kezest hagytam vissza, ami azonban előreláthatólag nem lesz szük-
séges. Természetesen senkinek sem mondottam meg, hogy a töl-
csérbe akarok menni, különben az egész hadtestparancsnokság 
„rohamot intézett volna ellenem, hogy megakadályozza szándékomat. 
„Visszahagytam, hogy Devetaki-ra megyek és ott megtudhatják, 
„hogy hová mentem tovább." 

„5 órakor óriási harcizajt hallottam, lövöldözést, ágyúzást és 
„kiabálást San Marfcino tájékán. Ez négyszer vagy ötször megismétlő-
döt t , míg a löveg- és aknavetőtűz mindannyiszor a leghevesebb 
„pergőtűzzé fokozódott. Ezalatt lassan felfelé mentem — természe-
tesen óvatosan, mert utam is lassú nehéz lövegtűz alatt volt — 
„egészen a ,hullaházig' San Martino előtt. Midőn felértem épen 
„lelohadt a végtelenül heves harc. Már csak kézigránátdobálás volt. 
„A ,halálfutón' futva átsurrantunk kísérőmmel, azután a nyereg 
„legmélyebb helyén a Ó- 197 és A 275 között San Martino-nál a 
„16. Biene-be megyek. Meglehetősen sok nehéz akna jön suhogva, 
„ezek valóban utálatosak. Péter századost, Heim Géza főhadnagyot 
„— mind a kettő állítólag súlyosan megsebesülve — csak az 
„imént vitték el, szintúgy Medziradszky hadnagyot, sok halott és 
„igen sok sebesült 46-os hever itt, épen most látják el őket. 
„Az összes tiszteket sebesülten elvitték s egy tiszthelyettes jelent-
kezik, mint századparancsnok helyettes és jelenti, hogy ma már 
„21 halottjuk és 111 sebesültjük van a tölcsérben a gránátok és 
„aknák által. Egv olyan pontra vezet, ahonnét 40. lépés távolból 
„látom a tölcsért ós jelenti, hogy a csúnya pergőtüz után az ellenség 
„nagy túlerővel — úgy véli. hogy két hadilétszámú zászlóaljjal — 
„megtámadta gyenge századát és ezen támadás négyszer megismét-
lődött, de a legszívósabb kézigránátharcban igen véresen vissza-
„ veretett." 

„Előttem egy ovális öt-hat méter mély nagy tölcsért látok, 
„mely az olasz állást megszakítja. Feldúlt egy világ ez! Nagy 
„sziklatömbök hevernek benne s köröskörül minden tele van halott 
„olaszokkal, borzasztó jajgatás és nyöszörgés hallik. Az olaszok 
„mind a két oldalról gépfegyverre] pásztázzák az egész tölcsért» 
„mindenféle öblű tüzérség és aknavetők folytonosan belelőnek. Ez a 
„szenvedések s az erkölcsi megrázkódtatásoknak netovábbja, melyet 
„hős védőinknek itt ki kell állaniok. Építenek ós kézigránátokat 
„dobálnak egyszerre és állandóan. És mégis! . . . Most látom, hogy 



„mily végtelenül helyesen cselekedett Heim Géza főhadnagy, midőn 
„elfoglalta és megtartotta a tölcsért; mert ha az ellenség birtoká-
éban volna az, úgy az én állásom, melyet a tölcsér ural és mindkét 
„oldalra tökéletesen hosszantozva pásztáz, teljesen tarthatatlan volna 
„és mihamar San Martino is ellenséges kézre kerülne és így a 
„Monte San Michele átkarolása is lehetővé válnék. A tölcsért minden 
„körülmények között feltétlenül tartanunk kell. Heim Géza főhad-
nagyot pedig fel fogom szólítani, hogy a Mária Terézia rendért 
„folyamodjék. Ez épen a legklaszikusabb eset ezen legmagasabb rend-
Je l elnyerésére." 

„A tölcsér oly kitűnően fekszik, hogy most az ellenséges 
„állások miáltalunk tökéletesen hosszantozhatók és hátba lőhetők. 
„Ezt feltétlenül kell tartanunk és a tárnán kínil még lövészárkok 
„által is össze kell kötnünk az állással, és bele kell vonnunk az 
„állásba. Szörnyű egy kép ez, melyet sohasem fogok elfelejteni. 
„A tölcsérben elkeseredett kézigránátharc. Folyton jönnek suhogva 
„a repülő légiaknák, melyek rettenetes robbanásukkal mindent meg-
fáznak és nehéz mérges füstjükkel ellepnek. Minden tele sárga 
„pikrinnel, friss és régibb hullák, melyek a nagy szikladarabok 
„között mindenféle torzhelyzetben hevernek. Ostorcsapásként vág-
„nak két oldalról oda az olasz gépfegyverek, minduntalan új sebe-
sültek jajdulnak fel, vagy haldokolva üvölt valaki kínjában. Míg 
„a kézigránátok jégesőként hullanak és fülsiketítőén durrognak, 
„addig szegedi hőseim homokzsákokat, drótot, spanyollovasokat 
„hordanak a halál vad orgiájára nem is figyelve . . . " 

„Megmondom a tiszthelyettesnek, hogy estig tartsanak ki s 
„akkor felváltatom őket. Füleim fájnak és csengenek, midőn vissza-
f e l é indulok. Épen sűrű füstgomoly gubbaszt a tölcséren!" 

„Mindenütt tökéletes csend, csak az én szeretett dicső VII. 
„hadtestemnek kell állandóan a pokolban véreznie és elmondhatat-
„lanokat szenvednie. Kísérőm csendes és szótlan. 0 is a rettenetes 
„benyomás ellen küzd." 

„Midőn 9 óra 30 perckor Kostanjevica-ra érek, veszem a 
„jelentéseket, röviden összefoglalva a következőket olvasom:" 

„Éjjel mérsékelt ellenséges lövegtűz az egész arcvonal ellen; 
„helyenként kézigránát-, akna vetőharcok. Reggel 5 óra óta az 
„ellenség a minden öblű löveg- és aknavetőtűz által támogatva San 
„Martino nyugati szegélye és a tölcsér ellen több támadást hajtott 
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„végre, mind tökéletesen vissza verettek. Ugy, ahogy most van, a 
„helyzet nemsokára tarthatatlan lesz. A reggeli 7 óráig jelentett 
„veszteségek: 12 halott, 65 sebesült, 50 beteg. — (En sokkal 
„többet láttam.) —" 

„Délután 2 óráig: Ellenséges nehéz tüzérség délelőtt a Monte 
„San Michele északi lejtőjét lőtte, főkép az állásokat a -Ó- 124-nél 
„és a hátterepet. Nehéz aknavető tűz. Egy ilyen 2 sebesültet és 11 
„egészséges embert ölt meg. San Martino körül törekszik az ellen-
„ség az elpusztult állásait kijavítani és új futóárkokat kiemelni, 
„ebben mi zavarjuk őket. Állandó fúrást és földalatti robbantásokat 
„hallani. A ma reggel jelentett támadás az összes nagyságú lövegek 
„heves előkészítése után legalább egy ellenséges zászlóalj által 
„hajttatott végre. Tüzérségéin erőteljes közreműködése által s a 
„különleges harceszközök segítségével az ellenség nagy veszteségei 
„mellett veretett vissza. Ez alkalommal a 46. ezred ott levő osz-
t a g a i 21 halottat és 111 sebesültet vesztettek. A -Ó- 197-től 
„délnyugatra az arcvonal nehéz löveg- és aknavetőtüz alatt állott. 
„A mi tüzérségünk nagyon jó eredménnyel lőtt az ellenséges elő-
állásra és ezen szakasznak egy árokfőjére. A <•> 111-től nyugatra 
„sok robbantás és rendkívül élénk ellenséges munkálatok. Az arc-
vonal többi részén sok árkászmunka és mérsékelt tűzharc. Délután 
„4 és 6 óra között az ellenséges tüzérség különös hevességgel 
„füzeit a Monte San Michele északi lejtőjére, ez a lejtő felső részén 
„pergőtüzzé fokozódott és fedezékeinkben tetemes károkat okozott. 
„Nehéz ütegeink arra törekedtek, hogy az ellenséget pontos tűzzel 
„lefogják. Az ellenség 6 óra 30 perckor beszüntette tüzét. A san-
„martinoi templomtól nyugatra délután 2 órakor egy ellenséges 
„támadás tüzérségünk által csírájában elfojttatott, mire az ellenség 
„a mi állásainkat minden fegyvernemével a leghevesebben lőtte és 
„heves kézigránátharcok is fejlődtek. Különben csak mérsékelt 
„aknavető- és tüzérségi tevékenység. A Monte dei sei Busi-n és a 
„Monfalcone-tól északra levő magassági vonulaton élénken dolgozik 
„az ellenség és sokat robbant. Arcvonala mögött élénk közlekedés: 
„Derék csapataim állapota jó. Gyönyörű idő." 

„Alighogy visszajöttem, Gelb altábornagy jött, nem sejtve 
„azt, hogy magam láttam a helyzetet a tölcsérben. Midőn azt jelen -
„tették nekem, hogy ő sürgősen kíván velem beszélni és hogy 
„vezérkari főnökének, Schilhawsky őrnagynak jelenléte is kívánatos,. 



„azt mondtam Eisner-Bubnának: ,Meglássa, hogy azt fogja jelen-
j em, hogy a tölcsért nem lehet tartani.' — Tényleg azt adták 
„nekem elő, hogy a hős 46-os ezrednek súlyos veszteségei vannak. 
„Legalább 80 halott és 170 sebesült; a helyzet tarthatatlan és 
„arra kér engem, hogy azonnal bocsássak rendelkezésére egy nehéz 
„tarackosztályt és még így sem tudja, hogy lehet-e majd tartani 
„az állást. Legjobb tisztjei, Heim főhadnagy, Péter százados és 
„mások megsebesültek . . . Én Schilhawsky által is előadatom 
„magamnak — és ez saját tapasztalataimmal egyezik —, hogy a 
„tölcsér olyan fontos, mert a környéket a visszaszorított olaszokkal 
„szemben uralja, az ellenség oldalát és hátát fenyegeti. A tölcsér-
„nek elvesztése igen nagy kárt jelentene, annál is inkább, minthogy 
„az ellenség akkor bennünket uralna és ezen körülmények között 
„teljesen lehetetlen volna állásunkat tartani." 

„A hadosztályparancsnoknak megparancsolom, hogy a tölcsér 
„minden körülmények között tartandó és az egész arcvonalon az 
„aknafolyosók továbbhajtása minden eszközzel folytatandó és amint 
„készen vannak, az ellenséges állások felrobbantandók. Hogy ezen 
„válságos helyzeten segítsek, az egész rendelkezésemre álló tüzér-
ségemet oda fogom összpontosítani. Vagy 10.000 lövésem, közte 
„200 legnehezebb bombám van. A nehéz tarackok alárendeléséről 
„tartós időre nem lehet szó, mert ezen tüzérséggel kell pótolnom 
„azt, amelyet a hadseregfőparancsnokság elvett tőlem. Ugy segítek 
„magamon, hogy a pillanatnyilag legfontosabb helyre, mely a 
„legerősebben van szorongatva, viszem esetenként el. Tehát feltét-
jenül tartani. A 46. ezredet ma a 6 l-es váltsa fel . . . Gelb még 
„azt jelenti nekem, hogy az olaszok ma 4 helyen aknafolyosóikat 
„felrobbantották, de vagy hamisan számították ki a távolságot, vagy 
„ellenakna felrobbantásától féltek és idő előtt robbantották az 
„övéiket fel. A tölcsérek épen a két állás között a kellő középen 
„vannak. Hála Istennek, hogy ez így van . . . " 

„Vitézeim szörnyű helyzetét ott fenn San Martino-nál sehogy 
„sem tndom felejteni. Nem is akarom! Minden eszközzel fogok 
„rajtuk segíteni." 

Május 11. 

„Éjjel ismételten az összes harceszközök rajtaütésszerű mükö-
„dése állásaink ellen a Monte San Michele északi lejtőjén. Az egész 
„arcvonalon kevés lövegtüz! — az orosz fronton ez a ,kevés', 
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„hatalmas tűznek neveztetnék... — San Martino-nál kézigránát-
harcok. Különben csatározás, aknavető- és lövegtűz. Tüzérségem 
„egy ellenséges aknavetőt pusztított el. A Monte San Michele-nek 
„tegnap délutáni és ma éjjeli heves lövetése megint súlyos veszte-
ségeket okozott nekünk." 

„Estig aknavető- és lövegtűz. Az ellenség sokat robbant 
„állásaiban. Mi a tölcsért gyorsan kiépítjük. A tengerparton az 
„ellenséges gyalogságot lovasság váltotta fel. Egy szökevény azt 
„állítja, hogy ezt a gyalogságot az én arcvonalam más helyén 
„akarják alkalmazni. Csak a Monte San Michele-n élénkebb a 
„harctevékenység. A 46-osoknak vesztesége tegnap: 46 halott, 
„148 legény és 3 tiszt sebesült." 

Pawlowski ezredes, a 106. Landsturm-hadosztály volt vezér-
kari főnöke a Hoffmann-hadtest vezérkari főnökévé neveztetvén ki, 
átutaztában jelentkezik nálam és elmondotta, hogy fogolyvallomás 
szerint az ellenséges VII. hadtest déli szárnyán Monfalcone-nél a 
Friuli-dandárt olasz lovasság váltotta fel, nézete szerint egy az 
Advia-művekre intézendő támadás sikerre vezetne. 

Majd megfontolom ezt. 
A hadseregparancsnokság Op. 454/36. szám alatt meghagyta, 

hogy az Op. 454 28. szám szerint már egyszer végrehajtott tüntető 
meneteket ismételtessem meg. 

A tüntető menetek végrehajtására Op. 132/12. szám alatt 
intézkedtem. 

Lvét csoport fogja végrehajtani a menetet. 
A) Zhuber tábornok csoportját a 24. Landsturm-hegyidandár1 

és a duttoulei kiképzőcsoport XIX. és XX. menetalakulatokból 
összeállítandó 20 gyalogszázad, két álüteg, a 17. nehéz tábori 
ágyúsezred lőszeroszlopa, a 17. hadosztály lovassága és a 17. had-
osztály vonatának egyik lépcsője fogja képezni. 

A csoport május 13-án Comen-nél menetoszlopba sorakozik, 
temnica—kostanjevicai úton menetel és Segeti—Kostanjevica— 
Temniea—Lipa terében éjjelezik. 

B) Schenk altábornagy vezetése alatt a második csoportot a 
17. gyalogdandár2 a divazzai kiképzőcsojiort XIX. és XX. menet-
alakulataiból összeállítandó 40 gyalogszázad, két markírozott üteg, 
a 9. hadosztály lovassága, a 106. Landsturm-hadosztály vonatának 
egy lépcsője fogja alkotni. A csoport két oszlopban hajtja végre a 
tüntető menetet és pedig: 

a) A 17. gyalogdandár az álütegekkel, a beosztott lovasság 
egy részével és megfelelő számú szekerekkel május 13-án Gorjansko-
nál gyülekezve Vojséica-n át Selo-ra, 

1 Hadseregtartalék. 



b) a divazzai kiképzőcsoportból alkotott 40 gyalogszázad, a 
9. hadosztály lovasságának és a 106. Landsturm-hadosztály vona-
tának egy részével május 12-én este Sesana-nál gyülekezik, 13-án 
Kleinreppen—Gabrovica, 14-én Cerovlje—Mavhinje—Slivno terébe 
menetel. 

Azon csapat, mely éjjel fedél alatt nem helyezhető el, — 
táborozik. Táborozásra jól látható helyeket kell választani, a csapatok 
sátraikat felállítják. Ellenséges repülők megjelenésekor a legénység 
a sátrak elé kilépve mutassa magát. 

A csoportok éjjeli menetekkel térnek vissza eredeti hely-
zetükbe éspedig: Zhuber tábornok soportja május 14-én, a 17. 
gyalogdandár május 15-én, a divazzai menetalakulatokból alkotott 
csoport május 16-án. 

Minden ember magával visz egy utánszállítási és három 
tartalék élelmezési adagot, a csapatvonatra egynapi élelmezés fel-
málházandó. 

Felvételeznek: 
Zhuber tábornok csoportja Comen- és Kostanjevica-n; 
Schenk altábornagy csoportja Kostanjevica-n (17. dandár), 

illetőleg Sesana, Opcina és Nebrisa-n (menetalakulatokból alkotott 
zászlóaljak és ezredek). 

Mivel a Karszt-fennsíkon vízhiány mutatkozik, a nagy vízvezeték 
csakis az ivás-, főzés- és itatásra szükséges vízmennyiséget fogja 
nyugták alapján a csapatoknak kiszolgáltatni. (Naponta egy ember 
részére 2, egy ló részére 15 liter.) 

Zhuber tábornok csoportja a comen—suta—skrbinai kór-
házba, illetve a temnicai gyengélkedőházba, a 17. dandár a 
gorjanskoi kórházba és a mohorini hadosztály egészségügyi inté-
zetbe, a menetalakulatokból alkotott zászlóaljak és ezredek az 
opöinai kórházba, illetve a proseccoi gyengélkedőházba utalják 
betegeiket. 

Nagy figyelmet kell fordítani a menetfegyelemre. Mivel a 
legénység menetek végrehajtására edzve nincsen, minden ember 
csak köpenyeget, takarót és sátorlapot visz magával. 

Mezei károkat okozni nem szabad, a növényzet kímélendő, 
legeltetés és a lovaknak fákhoz való kikötése szigorúan tilos. 

A San Martino-tól nyugatra levő tölcsér jobbra s balra 
uralja az ellenséges állást, ezért tehát meg kell tartani. Védelemre 
való berendezését és az állásunkba való bekapcsolását nagyon meg-
nehezíti az, hogy az ellenséges állásból oldalozó tűz alá vehető. 
Az ellenséget itt ártalmatlanná kell tenni. 

Az Up. 131/18. számú intézkedésemmel elrendeltem, hogy 
az ellenséges állásnak a 14. és 15. Biene-vel szembenfekvő részét 
a 17. hadosztály rombolja szét. 

A romboló munka elvégzésére kiutaltam: 
A 9./1. és a 17./1., 2. számú nehéz tarackos-, a 3./B. 4. 



számú 15 cm-es ágyús-, a 10. számú pozicíós-, a 2./R. 7. számú 
15 cm-es, a XY./3. számú 10'4 cm-es ágyúsüteget, a torony tarackot, 
a 6./6. R. számú 24 cm-es és a 7. számú 30'5 cm-es mozsárüteget. 
A felsorolt ütegek Mostböck ezredes által éjjel állásba hozva, 
május 12-én délelőtt a 17. badosztályparancsnokságnak rendelkezésére 
állanak, kitől Mostböck ezredes a további intézkedéseket meg fogja 
kapni. A 17. hadosztály könnyű tüzérségének támogatására a 20. 
honvédhadosztály egy-egy 99. mintájú tábori tarackosüteget bocsát 
a 17. tüzérdandárparancsnok rendelkezésére. 

A nehéz tarackok részére egyenként 120, a toronytarack 
részére 50, a nehéz mozsarak részére egyenként 80 lövést engedé-
lyeztem. 

A vállalat végrehajtásának idejét a 17. hadosztály parancs-
noka határozza meg, ki a még szükséges részletes intézkedéseket 
megteszi. 

Május 12. 

„Korán reggel kocsin Lokvica-n át Cotiői-re s onnét gyalog 
„a Monte San Michele A 275 középső — a két A 275 közül a 
„keletibb — mentem fel, onnét a 7. Biene-be, hogy a gáztáma-
„dásra való előkészületeket lássam. Derék honvédeim fáradhatatlanul 
„dolgoznak." 

„Csak ott értesülök arról, hogy az ellenség ma reggel 5 óra 
„30 perckor egy nagy aknát robbantott fel 500 lépésre délre a 
„-Ó- 124-től, közvetlen állásunk előtt. A robbanás most nem csinált 
„tulajdonképeni detonációt és úgy nézett ki, mint egy tűzhányó 
„kitörése, nagy sziklatömbök magasan légberepülnek és a törme-
léknek egész fellege elfedte a környéket. Innét felülről kitűnően 
„látni a tölcsért, mely nem ér egészen állásunkig. Amint a tiszt 
„mondja, ott igen elkeseredett harc volt, az ellenség 8—10 hul-
lámban háromszor támadott, hogy a tölcsért megszállja, de mind-
„ annyiszor gyalogsági és géppuskatűzzel, úgymint kézigránátokkal 
„visszautasíttatott; meglehetősen sok halott olasz hever ott a töl-
csérben és körülötte. A Ó 124-nél is ismételten támadott, miután 
„tüzérsége és aknavetői a legerélyesebben előkészítették azt. Ezen 
„támadások is vitéz 4-es honvédeim tüzében összeomlottak. Épen, 
„midőn fent vagyok, újból támad ugyanazon a helyen a legnagyobb 
„eréllyel és lendülettel, ,eviva'-t kiabálva rohannak az olaszok a 
„-Ó- 124-nél, de a mi lövegeink, aknavetőink, gyalogságunk tüze, 
„de főképen kézigránátjaink nagy pusztítást visznek véghez és 9 óra 
„30 perckor vérbefulladva összeomlik a támadás. Azonnal heves 



„nehéz lövegtűz kezdődik, mely ide hozzánk is vág. Egy félóra 
„múlva egy ellenséges támadás indult meg a -Ó- 124 és a 6. Biene 
„között, melynek jobbszárnya még a Monte San Michele lejtőjén 
„a kúptól legalább 250 vagy 300 lépésre lehetett. A kúpról hon-
svédeim igen hathatós oldalozó tüzet adtak és a támadás akadá-
lyaink előtt összeomlott. Szerettem volna az új tölcsérhez lemenni, 
„mely körülbelül a 4. vagy a 3. Biene előtt van. Ez nem volt 
„lehetséges, mert a lejtőn lefelé húzódó állásunk, melyben le kel-
„lett volna mennem, igen pontos oldalozó, jobban mondva hosszan-
„tozó tűz alatt állott a Monte Fortin A 115 irányából, ott senki 
„sem mozdulhatott. így a 6. Biene balszárnyáról hazafelé indultam. 
„A Rubbia-kastély kertjében a gránátszabdalta fák között egy kakuk 
„madár szólott, melyet egy ott ülő honvédem incselkedve hívogatott." 

„Délfelé érkeztem vissza Kostanjevica-ra. Eisner-Bubna ide-
gesen várt rám és szemrehányásokkal akart újra illetni; de én 
„nem hagytam őt szóhoz jutni, azt parancsolva, hogy olvassa azonnal 
„fél a jelentéseket. Ezek — melyeket már csak azért is ide jegyzek 
„kivonatosan, hogy az általam látottakkal össze lehessen hason-
l í t an i — a következő képet "adják: Szokatlanul nyugtalan éjjel után 
„és megelőző heves löveg- és aknavetőelőkészítés után reggel 4 órakor 
„egy ellenséges támadási kísérlet volt a 20. honvédhadosztálynál a 
„Monte San Michele északi lejtője ellen. Ezt gyalogsági tüzünk 
„megállította. Reggel 5 óra 50 perckor az ellenség a 124-től 
„300 lépésre délre állásunk előtt egy nagy földalatti aknát rob-
banto t t fel. A robbanás által tárnáink bedőltek; fedezékeink meg-
sérültek. A tölcsér szegélye 5 lépésre van állásunk előtt. 6 óra 
„30 perckor még nagyon élénk lövegtűz a hátsó körletekre. San 
„Martino-nál éjjel időközönként gyalogsági, akna vetőtüzesapások 
„és kézigránátharcok s Iövegtüz is. A -Q- 70-en mindkét oldali élénk 
„aknavetőtevékenység. Különben csak csatározás." 

„Délután 2 óráig: Állásaink az Isonzo-nál egész délelőtt erős 
„ellenséges lövegtűz alatt állottak, mely a fedezéket sok helyütt 
„erősen megrongálta és a kavernákat bedöntötte. A Monte San 
„Michele északi lejtőjén az ellenség háromszor megkísérlette a 
„robbantott tölcsért elfoglalni, de mindannyiszor gyalogsági és 
„gépfegyvertűzzel és kézigránátokkal visszautasíttatott. A -Ó- 124-nél 
„és attól délre erőteljes nehéz ütegekből leadott tüzelőkészítés után 
„az ellenség támadásra indult, a támadás a mi gyalogsági és löveg-



„tüzünkben 9 óra 30 perckor összeomlott. Erre újból nehéz lövegtüz 
„kezdődött. Egy az északi lejtő felsőbb részén egy időben meg-
„ megindult támadás szintén meghiúsult. Azóta állásainkat a -C> 
„124-en bűz(gáz-)bombákLal lövik. Egy századunk előtt 55 olasz 
„hullát számítottak össze. A Monte San Michele délelőtt szintén 
„élénk lövegtűz alatt állott, mely a fedezékekben sok kárt okozott. 
„Az én tüzérségem igen jó eredménnyel lőtt. A 4. honvédgyalog-
„ezrednek veszteségei: 10 halott, 17 sebesült. San Martino-nál és 
„a sarokállásban kézigránát- és aknavetőharcok. Az ellenséges 
„állásokban a -Q- 111 és a Monte dei sei Busi A 118 között élénk 
„munka és sok robbantás. A Doberdo-ra vezető úton ma éjjel egy 
„ellenséges árka egy járőrünk által felrobbanttatott." 

„Délután heves zivatar." 
„Ismételten erélyesen megparancsolom, hogy az aknafolyosókat 

„megfeszített erővel kell továbbfúrni." 
„Estig meglehetősen élénk harctevékenység, mindenféle öblű 

„tüzérség és aknavetők tüzelnek, elkeseredett kézigránátharcok 
„folynak." 

A jhadseregfőparancsnokság Op. 24.909. szám alatt meghagyta, 
hogy tekintettel az általános helyzetre, támadjam meg az olasz 
3. hadsereget, hogy az Isonzo-n ne érezze magát teljes biztonságban 
és azt higyje, hogy az Isonzo-arcvonalon is támadást készítünk elő. 
Az ellenséget kössük le, hogy ne szállíthasson át innen a tiroli 
arcvonalra csapatokat. 

A hadseregfőparancsnokság rendelete alapján a május 10-én 
kiadott Op. 131/18. számú parancsomat oda módosítottam, hogy a 
tüzérséggel végrehajtandó vállalatba a 17. hadosztály gyalogsága 
is kapcsolódjék be 

Ezt az Op. 132/17. szám alatt szabályozva, a sorozatos válla-
latok előkészítésére is intézkedtem. Utasítottam a 17. és a 61. had-
osztály parancsnokait, hogy állapodjanak meg az Op. 82/15. számú 
tervezett vállalat közös végrehajtásában, hogy az ellenséget a 
-Ó- 111-től északnyugatra fekvő állásból elzavarják. 

Meghagytam a 106. Landsturm-hadosztály parancsnokának, 
hogy intézkedjék előre, hogy a 27./I. zászlóalj az Adri a-művekre 
egy éjjeli rajtaütést hajthasson végre. Vonja e zászlóaljat a 187. 
dandár mögé előre. 

A 20. honvéd- és 61. hadosztály parancsnoka is eszeljen ki 
hasonló vállalatokat és tegyenek javaslatokat május 14-ig. 

Tájékoztattam valamennyi hadosztályparancsnokomat ahadsereg-
toparancsnokságnak erre vonatkozó szándékáról. 

Lukacliich tábornok fenti parancsra Op. 133/9. szám alatt 



azonnal bejelenti, hogy a 17. hadosztállyal egyidejűleg a 20. honvéd-
hadosztály kész végrehajtani azon támadást, melyet ápriiis 23-án 
Op. 108/5. számú jelentése szerint tervezett, ha a 17. hadosztály a 
vállalatát egy-két nappal elhalasztja. 

Lukachich tábornok javaslatához hozzájárultam azon szándékkal, 
hogy a 17. közös és a 20. honvédhadosztály május 14-én fogja a 
támadást végrehajtani. A 20. honvédhadosztály a támadás műszaki 
előkészítésével erre a napra nem lévén képes elkészülni, véglegesen 
május 15-ére tűztem ki a vállalat végrehajtását. (Op. 133/11., 22. sz.) 

Május 13. 

„A hadseregföparancsnokság mindent engedélyezett, amit én 
„az utóbbi napokban kértem a gáztámadást illetőleg." 

„Az 5. hadseregparancsnokságtól Op. 454/41. sz. alatt újabb 
„utasítások jönnek, hogy a helyzet megköveteli, hogy a hadsereg 
„egész arcvonalán meginduló tevékenység az olaszoknál azon hitet 
„keltse, miszerint az Isonzo-arcvonalon komoly események állanak 
„küszöbön." 

A hadseregfőparancsnokság és az 5. hadseregparancsnokság 
legújabb rendeletére az Op. 132/17. számú parancsommal kap-
csolatban a tervezett vállalkozás végrehajtására Op. 134,15. szám 
alatt a következő módon intézkedtem: 

„I. Időbeosztás. 
Szétrombolandók és elfoglalandók: május lé-én a San Martino 

templomától északra fekvő és az Adria-müveknél levő ellenséges 
állások, 

május 15-én a Monte San Michele északi lejtőjén a 3—5. 
Biene-vel szemben húzódó ellenséges védelmi vonal és a La Rocca-tól 
keletre fekvő ellenséges állás sarka. 

2. A végrehajtás 
aj május 14-én a 17. közös és a 10(5. Landsturm-hadosztály-

parancsnokság intézkedése szerint történik; ezzel egyidejűleg a 
20. honvédhadosztály tüzérsége a május 15-én végrehajtandó támadás 
előkészítése céljából belövi magát. A 61. hadosztály könnyű üte-
geivel tűz alá veszi a Ó 111-től délre levő teknőben húzódó ellen-
séges állásrészt, 

b) május 15-re virradó éjjelen a nehéz tüzérség úgy áll fel, 
hogy az ellenséges állásrészt a A 121 kúptól nyugatra összponto-
sított tűz alá vehesse. 

A 7./R. 7. mozsárüteg egy-egy mozsara Lokvica-nál és 
Brestovica-nál, a 10. pozíciós üteg egy-egy szakasza Paljkisöe-nél 
és Floudar-nál áll fel. 

A 9. 1. és 17./2. nehéz ütegek úgy csoportosulnak, hogy a 
támadási terület ellen hathassanak. 



c) A 24 cm-es mozsárüteg, a 17. 1., 3. B. 4., 2. R./17., a 
XY./3. nehéz ütegek és a toronytarackból álló tüzérségi csoport 
Mostböck ezredes parancsnoksága alatt a 3—5. Biene előtt levő 
ellenséges állásrész szétrombolására a 20. honvédhadosztály rendel-
kezésére áll. 

Ezenkívül azon ellenséges ütegeket le kell fognia, melyek a 
17. hadosztály ellen fordulnak. 

A 17. hadosztály e napon csak saját tüzérsége fölött rendel-
kezvén, ennek teljesítőképessége a legmagasabb mérvre fokozandó. 

A 61. hadosztály tüzérsége a b) pont alatt meghatározott 
célokra tüzel. 

d) A nehéz tüzérség május 15-én reggeli 5 órától szakadatlanul 
tüzel, a könnyű tüzérség a hadosztályparancsnokok intézkedése 
szerint kellő tűzszünetekkel tűzcsapásokat mér a kijelölt célokra. 

A tűz május 15-én délután 6 óráig fokozandó, pergőtűzzé 
dagadjon. 

3. Május 15-én az egyes lövegek eltüzelhetnek: 

tábori ágyúsütegeknél 300 
12 cm-es öblű ágyúsütegeknél . . . . 200 
15 cm-es „ „ . . . . 150 
nehéz mozsárütegeknél 75 
12 cm-es hajóágyúknál . . . . . . . 80 
15 cm-es „ 40 töltényt. 
A május 14-i támadásnál a tüzérségi lőszerelhasználás a 

17. hadosztálynál már szabályozva van. 
A 106. Landsturm-hadosztálynál kiutalok a tábori ágyús- és 

tarackosütegeknek 100, a 10 cm-es nehéz ütegnek 80, a 10'4 
cm-es messzehordó ütegnek 30, a 15 cm-es nehéz ütegnek 50, 
a 12 cm-es nehéz ütegnek 40, az orosz nehéz ütegeknek 60, a 
15 cm-es mozsárüteg részére 60 töltényt lövegenként. 

4. A tüzérség eredményeit a gyalogság használja ki. 
5. Az egésznek az ellenségnél azon hitet kell keltenie, hogy 

az Isonzo-n komoly események állnak küszöbön. 
6. Elvárom, hogy mindenki leküzdi a nehézségeket; ellen-

vetéseket nem fogadok el. 
7. A 17. gyalogdandár, a 24 Landsturm-hegyidandár és a 

menetszázadok a végrehajtott tüntető, menetekről május 16-án este 
körleteikbe visszatérnek. 

8. Május 14-én a 12. repülőszázad egy gépe a 106. Land-
sturm-hadosztály; két gépe a hadtesttüzérség rendelkezésére áll. 

Május 15-én a repülőszázad egy gépet a 20. honvédhadosztály 
részére, két gépet a 106. Landsturm-hadosztály részére rendel-
kezésre bocsát a tüzérségi tűz megfigyelésére. 

9. A léghajósosztály parancsnoka a léggömböket úgy osztja el, 
hogy a tüzérparancsnokságok kívánsága szerint figyeljenek meg." 



„A jelentések szerint a 20. honvédhadosztály szakaszán idő-
közönként lövegtűz van egyes arcvonalrészek ellen. A 17. had-
osztálynál a tegnapi aknarobbantások által keletkezett kőrakásokat 
„megszállottuk. A San Martino-i templomtól nyugatra levő tölcsér-
„ állásunk felé előrekúszó ellenséges járőröket elkergettük. Attól 
„északra mérsékelt lövegtűz. A 61. hadosztálynál és a 106. Land-
„sturm-hadosztálynál: a -í> 70-nél az ellenség egy cédulát dobott át 
„azzal a felszólítással, hogy nem kell lőni, erre aknavetőink és 
„lövegeink féleltek. A <j> 77-en rendetlen lövegtűz. Az Adria-
„műhelyekben világosság és munka, lárma." 

Zeiss alezredes jelenti, hogy délután 2 órakor a Divazza-
kiképzőcsoport menetoszlopa eléri meneteélját. 

„Délután 2 óráig mérsékelt ellenséges lövegtűz állásaink 
„ellen az Isonzo és a Monte San Michele északi lejtőjén. San 
„Martino-tól északnyugatra kézigránátharcok. A -Ö- 70-nél ellenséges 
„aknavetőtüz, különben aránylagos nyugalom. Az ellenséges állá-
sokban sokhelyütt élénk munka és robbantások. Az Adria-műveknél 
„nagy tűz." 

„Este 7 óráig. Az arcvonalak egyes részei a Monte San 
„Michele-n és annak északi lejtőjén ellenséges lövegtűz alatt, mely 
„néha nagyon élénk. San Martino-nál ellenséges lövegtűz és kézi-
„ gránátharcok, a -Ó- 197-től délkeletre élénk ellenséges aknavető-
ntevékenység. A mi aknavetőink nagyon jól hatnak oda," 

„Egy aknafolyosónk a-Q-197 és -O- 111 között egy ellenséges 
„tárnához közeledik. Belar, laibach-i kitűnő tanár személyesen kint 
„ van és újonnan feltalált kézi szeizmográf készülékével pontosan 
„megállapítja azt. 0 minden ellenséges aknamunkát és annak köze-
ledési mértékét is jelzi készülékével. Ez most nagyon megkönnyíti 
„nehéz helyzetemet." 

„Az arcvonal többi részén egyes ágyú- és aknavetőlövések. 
„Tüzérségem látható eredményeket ért el és megkezdte belövését 
„San Martino-nál. A Monte dei sei Busin és <j> 85-ön élénken fúr 
„és robbant az ellenség és igen nagy közlekedés van arcvonala 
„mögött. Csapataim állapota igen jó. A tüntető menetelések folya-
matban vannak." 

Május 14. 
„Nehéz küzdelmek nagyon mozgalmas napja! A 17. had-

osztály szakaszán egész éjjel élénk harctevékenység. Éjjel 11 óra-



„bor az ellenség a tölcsérállások ellen San Martino templomától 
„nyugatra erőteljes aknavetőelőkészítés után nagyon heves kézi-
„ gránáttámadást hajtott végre, mely szívós küzdelem után vissza-
„ utasíttatott. . . Mind a két oldalon tetemes veszteségek. Hajnali 
„3 órakor ezen arcvonalrész megint heves aknavetőtűz alatt állott, 
„melyet azonban nem követett gyalogsági támadás. A mi tüzér-
ségünk hosszabb tüzelés ntán az ellenséges aknavetőket elhallgat-
t a t t a . A többi szakaszokon a harctevékenység csekély volt. Az ellen-
ségnél Moníálcone-tól keletre felváltás van folyamatban." 

„A 46-osok áhítatteli miséjén ma résztvettem. Azután késő 
„éjjelig megfigyelőállásomon ültem. Megindult szívvel nézem a 
„szörnyűséges drámát, mint pusztítja egymást az emberiség minden 
„kieszelhető eszközzel." 

„A délelőtt folyamán csekély ellenséges tüzérségi tevékenység 
„volt a Monte San Michele-n s ennek északi lejtője ellen, szintúgy 
„a -Ó- 85-nél és Pietra Rossa-nál. Az ellenséges aknavetők különösen 
„San Martino-nál kellemetlenek. Itt heves veszteségteljes kézigránát-
„ harcok. Az én tüzérségem ellenséges ütegekre és munkálatokra 
„tüzelt." 

„Vezérkari főnököm jelenti, hogy a hadseregfőparancsnokság 
„28 vonattal küldött nekem lőszert, ami fogalmainkhoz mérten 
„óriási mennyiség. Végre olyan pergőtüzet tudok csinálni, amilyenre 
„szükségem van, és fogalmuk lesz majd az olaszoknak, hogy mit 
„kellett a nagy csaták alatt szenvednünk az ő pergőtüziik alatt. Most 
„megfelelő nyomást fogunk az ellenségre gyakorolni, mely azonban 
„tüntetőleges lesz csak; ha arcvonala átszakad, akkor annál jobb 
„s akkor valóban segítünk a nagy tiroli előnyomuláson, mely most 
„már valóban nemsokára meg fog kezdődni." 

„Míg a 20. honvéd- és a 61. hadosztályoknál tüzérségem a 
„holnapi vállalkozás céljából belőtte magát, addig ma délután 
„4 óra óta San Martino-nál és az Adria-műveknél láthatóan jó 
„eredménnyel készíti elő az ellenséges arcvonalat. Derék tüzérségem 
„így csak a 3. Isonzo-csatában dolgozott, midőn még sokkal több 
„lövegem volt. Az ellenség eleinte úgy látszik azt hitte, hogy ez 
„csak a már oly sokszor látott tüntetéseknek megismétlése, mert 
„csak lassan, kelletlenül felelt. De midőn tüzünk fedezékei ellen 
„mind pusztítóbb lett és ő nagy veszteségeket szenvedett s a helyzet 
„sötét komolyságát észrevette, akkor ő is minden fajta öblű löve-



„gének és aknavetőjének óriási pergőtüzével felelt és mindkét 
„oldalon a tüzelés lehetetlenségig fokozódott. Mindent a gránátok 
„lángjaiba s füstbe burkolva látok, megszámlálhatatlan tüzes szökő-
„ kutak minden pillanatban ezerszer, másutt felvillanva lobbannak. 
„Délután 6 órakor mindkét oldalon a hallatlan pergő tűz az elkép-
zelhető legmagasabb fokát éri el. Az ellenséges fedezékek San 
„Martino-nál legnagyobbrészt már teljesen elpusztultak, az Adria-
„ müveknél már számtalan rés van bennük. Amint az előkészítő-
„ tűznek elegendő hatását megállapítjuk, a gyalogság meg fogja 
„kezdeni előnyomulását." 

„A támadást az Adria-művekre a 187. gyalogdandár, a San 
„Martino-tól nyugatra levő tölcsérállásra a 17. hadosztály fogja 
„végrehajtani." 

„A Monte San Michele északi lejtőjén könnyebb ellenséges 
„ütegek nagyon heves tüze a mi arcvonalunk ellen, mögéje pedig 
„nehéz lövegek és aknavetők hatnak." 

„Délután 6 óra 30 perckor a Monte San Michele a leg-
hevesebb ellenséges lövegtűz alatt áll; San Martino-n dühöngő 
„pergőtüz; a -Q- 197-től délkeletre aknavetőharcok, különben csak 
„mérsékelt ellenséges lövegtüz." 

„Este 10 órakor még a megfigyelőálláson vagyok, látom és 
„hallom a megrázó pergőtüzet, épen vadan zuhogva indul meg a 
„hatalmas gyalogsági tűz és az összes géppuskák villognak, látom 
„tüzérségem óriási zárótüzét az ellenséges arcvonal mögé fektetni. 
„Nyugati szellő fújdogál, mely a harcizajt közel hozza. Úgy sejtem, 
„hogy csapataim, a temesvári és karánsebesi ezredeim, elfoglalták 
„az ellenséges állást. Az ellenséges pergőtűz mindig újból a leg-
„magasabb fokra hág. Végül pedig a mi zengő üldözőtüzünk zuhog. 
„Órámra nézek, reggel 2 óra 30 perc . . . Hazasietek mai naplómat 
„jegyzeteim alapján kidolgozni . . . " 

Május 15. 
„Egész éjjel a legvadabb pergőtüz, a mellett gyalogsági és 

„gépfegyver gyorstűz. Hajnali 3 óra 30 perckor megint a meg-
„figyelőállásban vagyok. Pillanatnyilag mindent túlharsogott a 
„dühöngő harcizaj Monfalcone-nál." 

„A jelentések röviden összefoglalva: Az ellenséges arcvonalra 
„San Martino-nál nagy hatással végrehajtott előkészítőtüz — 22.000 



„löveglövést adtunk le — után, mely este 9 óra ufán fejeztetett be. 
„gyalogságunk — a 61. és 43. ezredek — támadásra indult és az 
„ellenséges árkokat 300 méter szélességben elfoglalta. A 16., 15. 
„és 14. Biene-vel szemben levő állást a 61-esek szállották meg. 
„2 olasz tisztet és 42 legényt elfogtak, egy gépfegyvert zsák-
mányoltak. Az ellenségnek minden kísérlete, hogy ellentámadá-
sokkal az elvett állásokat visszaszerezze, meghiúsult. Egyidejűleg 
„kiküldött járőrök San Martino-tól északnyugatra lerombolták az 
„ellenséges akadályokat. Az Adria-műveknél végrehajtott vállal-
kozást a mi hydroplánjaink — melyek bombákat dobáltak — 
„támogatták. A támadás ott nem ért célt, mert a betonos ellen-
séges állások erősen megszállva heves gyalogsági és gépfegyver-
„ tűzzel védettek meg. Kétszer kíséreltetett meg a robam, de erős 
„kereszttűzbe kerülvén, a hadosztályparancsnok a további elő-
„ nyomulást beszüntette. Helyes! . . . Túlságos veszteségekre vezetett 
„volna, melyeket el kell kerülnünk, hiszen a Karszt amúgyis oly 
„tengersok emberéletbe kerül, hogy azért én sohasem vállaltam 
„volna a felelősséget, ha szigorú parancs nem kötött volna e helyhez. 
„Én előbbre mentem volna . . . Azóta Selz-től a tengerig borzasztó 
„tüzérségi harc tombol. Az Isonzo mellett az ellenség támadott, 
„de 20 lépésre állásainktól támadása összpontosított gyalogsági és 
„gépfegyvertüzünkben összeomlott és ő sietve visszahúzódott. Egy 
„ugyanakkor a -C- 124-nél végrehajtott ellenséges támadás egészen 
„akadályainkig jutott, de tűzzel visszafordulásra kényszeríttetett és 
„nagy kavarodás s lárma közepette özönlött az ellenség vissza. 
„A Monte San Michele-n éjjel élénk csatározás. A 61. hadosztály 
„szakaszán este 9 órakor a-Ó- 111-nél egy ellenséges támadás 
„könnyedén visszaveretett. Éjjel élénk ellenséges munka, időnként 
„gyalogsági tűz." 

„Utólag jelentik: Egy, a támadási területtől északra, San 
„Martino-nál fúrt aknafolyosónk este 9 órakor felrobbanttatott. 
„A tölcsér közel fekszik az ellenséges álláshoz, annak megszállása 
„azonban, tekintettel a helyszíni viszonyokra, egyelőre nem aján-
latos. A 16—17. Biene-nél elfoglalt ellenséges állásnak kiter-
jedése több mint 300 méter. Az ellenség ,óriási' veszteségeket 
„szenvedett. Az elfoglalt állások kiépítésén nagy erőmegfeszítéssel 
„dolgoznak csapataiuk. Az olasz foglyok azt beszélik nekem, hogy 
„egy zászlóaljuk az állásban a mi lövegtüzünk által tökéletesen 



„megsemmisült és az előresiető tartalékok módfölött nagy veszte-
ségeket szenvedtek. Egy tiszt, aki Pompei-ben született, azt 
„beszéli, hogy embereivel borzasztóan kellett szenvednie, minden 
„30'5 cm-es bombánál olyan érzése volt, mintha lelkét dugóhúzóval 
„rántanák ki testéből. 

„Az előkészületek a vállalkozásra a Monte San Michele 
„északi lejtőjén, a -T> 111-től délnyugatra és a A 121-en tervszerűen 
„haladnak. A -C- 124-től délre az ellenséges fedezékeknek egy része 
„már törmelékké van lőve. A 17. hadosztály arcvonala előtt az 
„ellenségnek javítómunkálatait megakadályozzuk. Az ellenségnek 
„egy új támadási kísérlete az elfoglalt állás ellen véresen vissza-
„ veretett. Ma délelőtt még további 22 foglyot hoztak be. Az Adria-
„ művek körüli helyzet felderítése után a mai reggeli jelentés oda 
„módosíttatik, hogy a 27. I. és a 30. Landsturm-zászlóaljak részeinek 
„sikerült az előretolt ellenséges állásba behatolni, ahol a nehéz 
„lövegtűz dacára 50 fogollyal, 50 lépésre az ellenség felállításaival 
„szemben kitartanak és az állást, amennyire lehet, védelemképessé 
„javítják. Az ellenséges tüzérség nagyon hevesen tüzel a A 121-re. 
„Tüzérségem egész nap az ellenséges állást a A 121-től nyugatra, 
„azután a Monte San Michele északi lejtőjén lassú, de pontos és 
„állandó tűz alatt tartotta, amiáltal az ellenséges fedezékek a 
„tervbe vett betörési helyeken nagyrészt megsemmisültek. A -Ö-111-től 
„délnyugatra levő horpasz és a -Ó- 197 ellen a délután folyamán 
„ismételten tüzérségi tűzcsapásokat csináltunk, melyek a pergő tűz 
„hevességéig fokozódtak és mindendütt láhatóan nagyon jó ered-
„ményt értek el." 

„Délután 6 órakor a 10(3. Landsturm-hadosztály tábori tüzér-
osztálya hatalmas tömegtűzzel, melybe a többi hadosztályoknak leg-
élénkebb tüze hadtesttüzérségemével együtt, a -Q 111—Ö- 197— 
„San Martino-tól nyugatra és a Monte San Michele déli lejtőjén 
„levő ellenséges állásokat vereti. Megrázó látvány ez. Mindenfélét 
„láttam a lőtt arcvonalon nagy ívben felrepülni, hatalmas fehér, 
„barna, sárga és fekete füstfelhők, melyeket a szél, mint őszi 
„ködmezőket a havasokon, a Karszt-fennsíkon tovavonszol, mint a 
„fáradt seregek vándorolnak a rémségek fennsíkjáról az Adria 
„szürke végtelenségén tova. Az ágyúk moraja az embernek lelkét is 
„megrázva, mint a hatalmas zivatar dörgése, szakadatlanul dübörög." 

„A 6. Landsturm-ezred A 121-ről megindítja támadását és 



„egyhuzamban eléri az ellenség akadályait, melyen keresztülgázolva 
„rövid tűzharc után az ellenség állásába betör." 

„Este 7 órakor a 20. honvédhadosztály tüzérsége is meg-
kezdte romboló müvét a Monte San Michele északi lejtőjén 
„Lövegeim tüze most már egész arcvonalamon a legnagyobb heves-
őségre fokozódik s az ellenség dühös pergőtűzzel felel rá, melyben az ő 
„legnehezebb lövegei is oly hosszú hallgatás után újra lövik a Monte 
„San Michele-t és San Martino-t, még Kostanjevica-t is. Mindenen 
„nagy füstgomolyok fekszenek. A lenyugvó nap vakító sárgával 
„önti el az eget és a hozzá felszálló füstöt aranyosan világítja át. 
„Szobácskám, melybe a sötétség beálltával lépek be, reszket s a 
„megrázkódtatásoktól a vakolat finom homokja hull alá. A leg-
nehezebb lövegek egész közelünkbe lőnek; és így a késő éjszakáig 
„tart a vad lövöldözés és midőn lelohadt, akkor messzetávolban 
„Oslavija-nál és Tolmein-nél lehetett nagy harcizajt hallani. 
„A 6. Landsturm-ezred délután 6 órakor a A 121-től nagy len-
dülettel az ellenséges akadályokig előnyomult, rövid tűzharc után 
„behatolt az ellenséges állásokba. A megfigyelő jelentése szerint az 
„előnyomulás a <p- 93 felé szintén halad. A 61. hadosztálynak 
„részei a -£> 111-től délnyugatra eső tájról támadásra indulva a 
„jelentés szerint szintén behatoltak az ellenséges állásokba, ezen 
„utóbbi jelentés azonban még nincs megerősítve. Ellenséges csapat-
mozgás a -Ö- 170-nél Sdraussina-tól keletre tűz alá vétetett. Az el-
lenség mindenütt súlyos veszteségeket szenvedett. Zeiss Oszkár 
„alezredes csoportjának felvonulása (40 menetszázad) a Hermada 
„A 323-tól délre az ellenséges repülők által hosszasan megfigyel-
hetett . Vitéz csapataimnak hangulata nagyon emelt." 

„Gyönyörű idő." 
„ Az eddig elért eredmény nagyon jelentős, mert az ellenséges 

„állás, melyet San Martino-nál elfoglaltunk, az összes aknafolyosókat 
„a mi birtokunkba juttatta." 

A hadseregparancsnokság Op. 454/48. számú rendeletében 
meghagyja, hogy május 16-tól kezdve ott, ahol a gyalogság táma-
dását nem folytatja, a tüzérség csakis rendes tűztevékenységet 
fejtsen ki. (Op. 136/29. sz.) 

Május 16. 

„Reggel 5 órakor repülő riadó, azonnal utána vad lövöldözés. 
„8 olasz repülő kering a hadtestparancsnokság fölött és folytonosan 



„bombákat ejtenek. Mindig alacsonyabbra jönnek le és a bombák 
„mindig közelebb esnek hozzám és tüzérségem nem talál el egy 
„repülőt sem s ezek mind szemtelenebbek lesznek, míg bombáik 
„el nem fogynak. Kórházaimat is bombázzák, melyek a tetőkön 
„messzeláthatólag meg vannak jelölve. A hadtestparancsnokságnál 
„véletlenül senki sem sebesült meg." 

„A magaslati vonulaton Monfalcone-tól keletre tegnap este 
„az égeri cs. és kir. 6. Landsturm-ezred A 121-ről derekasan 
„rohamra tört elő és rövid tűzharc után az ellenséges allásba betört. 
„Az ellenséges állás a -Ó- 123-on és -Ó- 83-on el van foglalva. 
„A Göttlicher ezredes csoporthoz csatlakozandó az északnyugati 
„dandárszakasznak balszárnya is előrement." 

„A jelentés az éjjeli eseményekről, reggeli helyzet, veszteségek, 
„foglyok és zsákmányról még nem érkezett be. A fogságba esett 
„olaszok közül eddig 5 lovastiszt és 199 lovas érkezett ide." 

„A Monte San Michele északi lejtőjén a-Ó-124-nél a 17.honvéd-
„gyalogezred két századának sikerült a tűzelőkészítés után táma-
„dásra előnyomulva az ellenséges állást elfoglalni, az arra bekövet-
kező igen nagy túlerejű ellenséges ellentámadás miatt azonban az 
„elfoglaltat újra ki kellett ürítenünk. Délután 1 óra után nyugalom 
„van. Az ellenség veszteségei igen nagyok, mert állásait a lövetés 
„alatt a bersaglierik egészen sűrűn tartották megszállva. A 17. had-
osztálynál az ellenség a mi állásunkat pergőtüz által iparkodott 
„megsemmisíteni. San Martino-tól északra a sarokállásnál egész 
„éjjel aknavető-, kézigránátharcok és erős gyalogsági tűz van. 
„A 61. hadosztálynál a tegnapi jelentés nem erősíttetett meg, nincsen 
„betörés az ellenséges állásba. Ott egész éjjel lövegtűz, de nincsen 
„túl nagy kár. A 17. hadosztály 3 olasz tisztet és 139 legényt 
„szállított be ezen vállalkozás után. Egy gépfegyvert és sok puskát 
„és kézigránátot, meg 3 lángszórót fecskendővel és sűrített levegő-
palackkal együtt zsákmányolt." 

„Reggel 6 órakor az arcvonal mögött több helyütt ellenséges 
„repülőtámadás a kórházak ellen." 

„Ma erős bóra és felhőtlen ég." 
„A tegnap elfoglalt állás kiépítésén a Monfalcone magaslaton 

„éjjel élénken dolgoznak csapataink. A -Q- 78-nál éjjel lángszórók 
„és kézigranátdobók osztagai előnyomultak, kiknek oltalma alatt 
»hatásosan fel lett az árokfő robbantva. A 106. Landsturm-had-
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.osztálynál 5 olasz tisztet és 145 embert szállítottak be. A mi 
„ottani veszteségeink 500 sebesült." 

„Délután 2 óráig: 20. honvédhadosztálynál időközönkénti 
„lövegtűz, kézigránát- és aknavetőharcok. San Martino-nál a mi 
„részünkről végrehajtott sikeres robbantás után, mellyel ellenséges 
„állásokat repítettünk légbe, az újonnan elfoglalt állásunk mellett 
„pergőtüz indult meg s ezt követőleg egy negyedóra múlva egy 
„ellenséges gyalogsági támadás. Kemény kézigránátharcban az 
„ellenség a 43./III. zászlóalj által visszaveretett és nagy vesztesé-
geke t szenvedett. Saját veszteségeink csekélyek. A 17. hadosztálynak 
„többi részén tüzérségi, aknavető-, kézi gránátharcok; a -Q- 111-nél 
„hatásos ellenséges lövegtűz. A 106. Landsturm-hadosztálynál tüzér-
ségünk tűzelőkészítése az ellenséges 2. állás — főállás — elfog-
lalása céljából tervszerűen folyik. A tegnap elfoglalt állás kiépí-
t é se gyorsan halad, különben csak tüzérségi harc. Fülledt idő, a 
„lég forró és nyomasztó." 

„Délután mérsékelt ellenséges lövegtűz az egyes arcvonalon 
„és aknavetőküzdelmek." 

„Aquileja-tól egy kilométerre északra nagy robbanás. A Mon-
„falcone állomáson szintén több heves robbanás és nagy tűzvész, 
„valószínűleg egy lőszerraktár ég." 

„Este 9 órakor északi irányból pergőtüzet hallok." 
„Tirolban végre valahára megkezdődik. Szép eredmények." 

Höfer jelenti: 
„Dél-Tirolban csapataink tüzérségünk hatalmas támogatása 

mellett, az ellenséges állásokat az Armen terra magaslaton,1 a Viel-
gereuth-fennsíkon- és Rovereto-tól délre elfoglalták. E harcokban 
fogságunkba esett 65 tiszt (közte egy ezredes) és több mint 2500 
fő legénység, a zsákmány 7 ágyú és 11 géppuska. Egy olasz 
repülőgép lelövetett." 

A kölcsönös harctéri helyzetet a délnyugati arcvonalon az 
offenzíva megkezdésekor (1916 május 15.) az 50. számú melléklet 
mutatja. 

Az olasz hadrend 1916 május közepén — nyilvántartási 
adataink szerint — következő volt: 

a) A tiroli arcvonalon (kb. 300 km) áll az 1. és 4. olasz had-
sereg III.. V., IX. és I. hadteste az alábbi dandárok által alkotva: 

1 Sugana-völgytől, illetve Borgo várostól 4 km-re délre. 
2 Terragnolo-völgytől — mely Rovereto-nál betorkolik az Etsch. 

völgyébe — északra. 



Como, Livomo, Bologna, Reggio, Parma, Alpi, Umbria, 
Calabria, Sicilia, Torino, Basilicata, Siena, Cagliari, Ancona, Róma, 
Venezia, Salerno, Mantova, Campagna, Xovara, Ivrea, Sesia, Lambro, 
Tevere, Volturno, Vall Teliina, Tasso, Jonio — összesen 28 gyalog-
dandár és három alpini-csoport (31 alpini-zászlóalj). 

b) A karintiai arcvonalat (kb. 70 km) a Carnia Zona alkotja, 
mely a Piemonte-, Aosta-, Catania,- Caltanisetta-dandárból, továbbá 
az 1. és 2. bersaglieri-dandárból és 20 alpini-zászlóaljból vau 
összeállítva. 

c) As Isonzo-arcvonalon (kb. 80 km) a 2. és 3. olasz had-
sereg áll a IV., VIII., II., VI.. XI., XIII., VII., X. és XIV. had-
testekkel, melyek kötelékébe 42 gyalogdandár (Cuneo, Regina, 
Pinerolo, Acqui, Cremona, Bergamo, Pavia, Ravenna, Modena, 
Forti, Abruzzi, Palermo, Messina, Padova, Chieti, Spezia, Firenze, 
Benevento, Milano, Sardegna, Casale, Brescia, Ferrara, Napoli, Pisa, 
Lombardia, Toscana, Friuli, Treviso, Emilia, Macareta, Perugia, 
Lazio, Trapani, Sassari, Liguria, Barletta, Bari, Catanzaro, Piacenza, 
Re, Pistoia), a 4. lovashadosztály és 21 alpini-zászlóalj tartozik. 

dj Az Albániában levő hadtestet öt gyalogdandár (Savona, 
Marche, Puglie, Verona, Vercelli) alkotja. 

Az olaszok az Isonzo-arevonalról 1916 május közepéig gyalog-
ságot nem. csak tüzérséget szállítottak át innen a tiroli arcvonalra. 

Megállapíttatott, hogy az Isonzo-arcvonalon a mondott időben 
még mindig kb. 90 könnyű és 60 nehéz olasz üteg van tüzelő-
állásban. 

Az olaszok a 3. hadsereg kötelékéből vagy 40 könnyű és 
24 nehéz üteget szállítottak át a tiroli arcvonalra. 

A délnyugati arcvonalon e túlerővel szemben 1916 május 
közepén erőviszonyunk következő:1 

1. Tirol honvédelmi parancsnokság 477* zászlóaljjal és 20 V2 
üteggel, 

2. a 10. hadsereg 34 zászlóaljjal és 40Va üteggel, 
3. az 5. hadsereg 104 zászlóaljjal és 10972 üteggel rendelkezik. 
Az osztrák-magyar 5. hadsereg ütközetlétszáma 112.000 puska 

és 109 72 üteg. 
Ezzel szemben az Isonzo-arcvonalon az olasz 2. és 3. had-

sereggé 223.200 puska és 150 üteg. 
E statisztikai adatok azt látszanak igazolni, hogy Cadornát 

nem nagyon aggasztotta az osztrák-magyar haderő tiroli készülődése, 
mert az olasz haderő felét meghagyta az Isonzo-n, hol kétszeres 
túlerőben állott Boroevié hadseregével szemben; ez arra mutathat, 
hogy Cadorna a 6. Isonzo-csatára készül. 

1 A 11. és 3. hadsereg nélkül. 



Az osztrák-magyar 5. hadsereg fogyatéka 1915 december 
1-től 1916 május 15-ig 38.280 fő volt, és pedig: 

halott 4.820 fő 
eltűnt 3.490 „ 
sebesült 22.520 „ 
beteg 54.490 „ 

85.320 fő ezekből 
meggyógyult 47.040 „ 
összes fogyaték 38.280 fő. 

Ez rendkívül magas szám, ha meggondoljuk, hogy az 1915 16 
telén általában a hadműveletek szüneteltek és csak tavasszal volt 
háromnapos csata (5. Isonzo-csata). 

A tirol-i offenzíva első napján a 11. hadseregünk következő 
vonalat érte el: 

VIII. hadtest Costa Yiolina -Ó- 459—Albaredo—Moscheri— 
San Nicolo—Piazza—M. Maronia Ó- 1705 ; 

XX. hadtest Mga. Milegna -0- 1604—M. Coston -Ó- 1753— 
Casenove; 

III. hadtest Posta—Luserna—Yezzena. 
A 3. hadseregünk: 
I. hadteste Bozen ós Trient között (43. Landwehr-hadosztály 

Tramin, 10. hadosztály Kaltern, 34. hadosztály Bozen), 
XXI. hadteste az Avisio völgyében (2. hagyidandár Cavalese, 

Schützen-hadosztály Stedro, 44. Landwehr-hadosztály a kettő között 
az Etsch-f'olyó keleti partján Neumarkt) gyülekezett. 

A tiroli támadás lefolyását vázlatosanaz 52. számú melléklet 
mutatja. 

Este Boroevictől szép dicsérő átiratot kapok, melyben elismerését 
fejezte ki a fölött, hogy hadtestem hadosztályai a tüntető támadást 
oly kiválóan hajtották végre, egyben csodálattal emlékezett meg a 
6. Landsturm-ezred hősies magatartásáról. (Op. 137/7. sz.) 

A tegnap megindult tiroli támadásunk idejében az általános 
helyzetet az Isonzo-arcvonalon az öl. számú melléklet tünteti fel. 

A velem szemben álló olasz 3. hadsereg csoportosítása nem 
változott, csupán a Monfalcone-alszakaszban a 16. olasz hadosztályból 
a Friuli-dandárt május 11 — 13. között kivonták és eltolták a 
Monte dei sei Busi A 118 alszakaszba, hol a 31. olasz hadosztály 
kötelékébe lépett. A Friuli-dandár helyét az olasz 4. lovas-
hadosztály foglalta el. Hét gyaloghadosztály (29., 22., 21., 25., 31., 
14. és 16.) és egy lovashadosztály (4.) áll hadtestem négy had-
osztályával szemben (20. honvédhadosztály, 17., 61. hadosztály és 
106. Landsturm-hadosztály). Minden hadosztálynál egy dandár az 
első vonalban van, másik dandár tartalék Torrente Torre—Alsó-



Isoiizo mögött (Medea, Versa, Kornaus, Crauglio, Campolongo, 
Perteole, Villa Vicentina környékén). Hadseregtartalék az önálló 
Padova-dandár Ajello-nál és a 23. hadosztály Colombara—Sant 
Valentino terében. A 4. lovashadosztály mind a négy ezredével az 
1. vonalban áll (Mandria—San Antino—Porto Kosega). 

A lovashadosztály az 1. számú nizza-i dragonyos, a 19. számú 
quide-i cavalleggeri, a 26. számú vercelli-i laneieri és a 28. számú 
treviso-i cavalleggeri ezredből áll. A lovasszázadok ütközetállománya 
erősek (200—240 karabély). A lovashadosztály lovait a mögöttes 
országrészben visszahagyta. A századoknál csakis tényleges állományú 
tisztek vannak beosztva. Fegyelmük kiváló. Minden ezrednek két 
géppuskásosztaga van. 

Kétségen kívül megállapíttatott, hogy dacára a tiroli táma-
dásunk megindulásának, az olasz 3. hadsereg kötelékéből a tiroli 
arcvonalra az ellenség nem szállított át csapatokat; csupán tüzér-
ségének egy részét és pedig 90 könnyű ütegből 40-et, 60 nehéz 
ütegből 24-et. 

Az ellenség földalatti aknatámadását megszakítás nélkül foly-
tatja, mégpedig Monte San Michele (29. hadosztály) és San Martino 
(22. hadosztály) ellen,-í> 197-nél (21. hadosztály), <> 111 ellen 
(25. hadosztáíy), selz-i kőbánya (14. hadosztály) és -Q- 85-ös kúp 
ellen, Mónfalcone-tól keletre (16. hadosztály). 

Az osztrák-magyar 5. hadsereg három hadtesttévei (XV., XVI. 
és VII.) szemben áll: az olasz 2. hadsereg négy (VHI., II., IV., VI.), 
az olasz 3. hadsereg három (XI., XIII., VII.) hadteste. (Összesen 
hét hadtest 42 gyalogdandárral és 2 lovasdandárral.) 

Boroevicnek szép dicsérő átirata szószerint így hangzik: 
„Die Durchführung der von mir in den letzten Tagen anbe-

fohlenen Aktionen haben meine Erwartungen voll gerechtfertigt. 
Die Anordnungen der Führung, die die Angriffsaktion der 

Truppen mit den Demonstrationsmärschen der Marschformationen 
so ausgezeichnet in Einklang zu bringen wußte, die Leistungen der 
gewohnt ausgezeichnet arbeitenden Artillerie mit der tapferen, 
heldenhaften Haltung der angreifenden Truppen sind des höchsten 
Lobes würdig. 

Diese Aktionen haben nunmehr vorläufig ihren Abschluß 
gefunden. Es wird sich nun darum handeln bei möglichster Spar-
samkeit im Verbrauch der Artilleriemunition das Hauptaugenmerk 
auf das Festhalten und die Ausgestaltung der neugewonnenen 
Stellungen zu richten. 

Nicht destoweniger ist die Zeit bloßer passiver Verteidigung 
vorbei, der Feind wird gewahr werden, daß die Rollen getauscht 
sind. Dieser Gedanke soll die künftige Tätigkeit aller beherrschen, 
soll alle künftigen Entschlüsse und Unternehmungen leiten. 

(Op. 454/50. sz.) Boroevié G. O. m. p." 



Május 17. 

„Miután a főtámadás Tirolban megkezdődött és szép ered-
„ menyei vannak, a mi tüntetéseink be vannak fejezve és meg-
lehetős nyugalom állott be harcvonalamon." 

„Jelentések: A 20. honvédhadosztálynál időnként ellenséges 
„löveg- és aknavetőtűz, mely néha nagyon élénk. A ó 124-nél 
„kézigránátharcok. San Martino nyugati szegélyén szintén lövegtűz 
„és kisebb kézigránátharcok. A 106. Landsturm-hadosztálynál a 
„a támadás az ellenséges 2. állás ellen a monfalcone-i magaslati 
„vonulaton nem vitetett tovább, mert 8 nehéz és 5 könnyű löve-
günknek hasznavehetetlenné válása a tüzérségi előkészítést lehe-
tetlenné tette. Ezenfelül az ellenséges állás erősen meg volt 
„szállva, lángszórókkal, aknavetőkkel gazdagon ellátva és a 
„6. Landsturm-ezrednek támadó zászlóalja nagyon kimerülve. 
„A 111. dandárparancsnokság eltökélte magát a 15-én elfoglalt 
„állások megtartására és az utakat, futóárkokat ki fogja építeni. 
„Reggel 4 órától 5 óra 30 percig egész arcvonalunk aknavetők 
„által a legnehezebb tűz alá vétetett." 

„Veszteségek 190 halott, 987 sebesült, 62 beteg és 268 
„eltűnt. Ebből a 106. Landsturm-hadosztály 179 halottat, 891 
„sebesültet és 268 eltűntet vesztett." 

„Szürkületkor egy 46-os bakával a Segeti táboron át az 
„egészen kihalt, mindjobban rommá lőtt Lokvica-n keresztül és a 
„réti virágokkal tele — máskor oly siváran komor — Vallone-n 
„át Devetaki-ra mentem s azután Tézsla János kísérőm egy álta-
„lam még nem ismert úton San Martino-ra vezetett, mely nap-nap 
„után mindjobban törmelékhalmazzá válik. A ,hullaház', a leg-
nagyobb pergőtüzek dacára — melyek falait szitához hasonlóvá 
„tették — még most is áll. Vitézeim ezt ,bűvös ház'-nak is nevezik, 
„mert falait akár el lehetne fújni s mégsem omlik össze. Innét a 
„talajjal egyenlővé vált templomhoz megyünk, már csak finom 
„murva van helyén. Kissé odébb a 46-osok fája, a sok golyótól 
„átlyuggatott szederfa. Szegény haldokolva, még mindig meg-
próbál egynéhány levelet hajtani a sok seb és lyuk dacára, me-
„lyek törzsén és ágain vannak. Továbbmegyünk a Monte San 
„Michele-nek déli lejtőjén fel és a másik oldalon az új állás felé 
„kissé le. Ott sok el nem temetett olasz hulla fekszik. Vitéz 
„61-eseim nagy szorgalommal dolgoznak az új állás átépítésén-



„Megnézem felülről a nagy tölcsért San Martino mellett. Ez most 
„már a modern karsztvédelmi technikának műremeke. Bejárata a 
„földalatti aknafolyosó, a parancsnok fedezéke a középen levő 
„robbantási lyuk, mely a San Martino-tól az Isonzo felé kissé 
„lejtő tölcsért úgy uralja, mint a római császárok páholya a 
„Colosseumot. Innét kissé továbbmegyek a 15. és 14. Biene-be, 
„hol az újonnan elfoglalt részeket látom. Ott van egy tárna, 
„melybe egy járőr bele akart ereszkedni, de belülről élénk tüzet 
„kapott, ennek dacára behatoltak és felszólították az olaszokat, 
„hogy adják meg magukat, mire azok újból lőttek, erre az enyémek 
„mérges gázokat akartak beleereszteni, hogy az ellenséget ártal-
matlanná tegyék, de ez nem volt lehetséges, mert igen erős lég-
áramlat van a tárnában mifelénk. Ügy látszik, hogy a tárna lejjebb 
„az ellenséges állások mögött még egy bejárattal bír. Ez nem 
„kellemes tudat. Ha tudunk annyi benzolt előteremteni, bele fogjuk 
„önteni, azután meggyujtjuk, de előbb még egyszer meg kell vizs-
gálni . Ha majd így kifüstöljük az olaszokat, akkor megtöltetik a 
„tárna és fel lesz robbantva. Innét még az 1. honvédgyalogezredhez 
„mentem az állásban. Mindenütt nagyszerű hangulatban találtam 
„embereimet. Felülről megnéztem Gradisca-t! Nem tudom, vájjon 
„nem fogok-e nemsokára oda átköltözni, a mi rémünket, a Karsztot 
„hátunk mögött hagyni ? ? ? . . . Adja a jó Isten, hogy így legyen.. . 
„Épen mikor erre gondolok és a hatalmas tölcsérre nézek, egy 
„nagy légiakna repül el fölöttem és mögöttünk iszonyatos reccse-
néssel robbanik. Innét Crnci-re megyek — ez is rom és törmelék-
„halmaz —, majd a Brestovec A 209-re, az egyik megfigyelő-
nállásra. Onnét egy nem tüzelő tarackütegnek parancsot adatok 
„hogy adjon le tüstént egy össztüzet a -Ó- 197-re. Ellenőrizni 
„akarom, hogy pontosan be vannak-e lőve mindenre és a fontos 
„lőadatokat tüzetesen ismerik-e ? és tudnak-e, ha kell, igen gyorsan 
„a kívánt helyben találatokat elérni? . . . A tüzérdandár parancsnoka, 
„Braun ezredes mosolyogva néz rám és fehér bajuszába mormolja: 
„,ez jó próba, mert ez az üteg rendesen a Monte San Michele-re 
„köteles tüzelni . . . Mégis klappolni fog!' Azt felelem neki, hogy 
„nem szoktam azt vizsgálni, amiről biztosan tudom, hogy megy és 
„hogy az üteg minden lövege oda van irányítva. Alighogy ezen 
„szavakat kimondottam, már el is dördül az össztűz és látom a 
„gránátokat a -G> 197-en az ellenséges állás körül fekete füst-



„gomolyokat a lángból kilövelleni. ,Bravo Braun! Mondja meg üteg-
„parancsnokának, hogy össztüzével nagy örömet szerzett nekem!' 
„Még egyet-mást megbeszélek vele s azután szent Barbara szép 
„kis kápolnája mellett, melyet Braun vésetett a sziklába, a meredek 
„gyalogúton lemegyek a Vallone-ba, feleútról visszaküldöm az 
„ezredest, hiszen fent szükség lehetne rája." 

„Lent Gabrije-gornie-nél a nagy barakkban derék 4-es hon-
„védeimet látogatom meg, kik megható ovációban részesítenek és 
„én soká beszélek Kratochwill ezredessel. Midőn azután a fehérvári 
„17-es honvédek temetője mellett elmegyek, több mint 20 hős föl-
e imet látom egy-egy sátorlappal betakarva holtan feküdni, a 
„tábori pap épen beszenteli őket. Odamegyek és várok, míg a 
„szegény csendes hős bajtársaim koporsó nélkül a sírban egymás 
„mellé rakva feküsznek. Sajgó szívvel üdvözlöm őket még utoljára 
„és az első lapátnyi földet én dobom a sírba. Oly messze szeretett 
„szülőföldünktől! és oly hamar elfelejtve." 

„Lokvica-n találom kocsimat és Kostanjevica-ra hajttatok, 
„hová csak déltájban érkezem vissza." 

„Események délután 2 óráig. Az arcvonalon általában véve 
„meglehetős nyugalom; valami csekély ellenséges löveg- és akna-
„vetőtüz, csak a déli szakaszon valamivel élénkebb. A 17. és 61. 
„hadosztályoknál az elmúlt éjjelen ellenséges árkák robbanttattak 
„fel. Az ellenség mindkét hadosztály előtt nagy élénkséggel dol-
gozik rommá lőtt állásainak helyreállításán. A San Martino 
„templomtól északra elfoglalt terep alatt egy 26 méter hosszú 
„anknafolyosó van oldalfolyosókkal, melyet az ellenség még tart 
„és feltétlenül összeköttetéssel bír az ellenség mostani első vona-
lával, mert megadásra szólíttatván fel, puskatüzzel felelt és úgy 
„látszik, magát anyagilag el tudja látni. A tárnának egy része töl-
téssel elzáratott és meg van szállva; kifüstölés lehetetlen, mert a 
„légvonat kifelé húz. Délen az olaszok kiabálással és gyalogsági 
„tűzzel tüntettek, mintha támadásra indulnának, a nélkül azonban, 
„hogy fedezékeiket elhagyták volna; csakis Bagni-nál kísérelték 
„meg, hogy az elvesztett állást dél felől átkarolják, de vissza-
„ utasíttattak. A 6. Landsturm-gyalogezred előtt a lovasságot 
„bersaglierik erősbítették meg. További ellenséges erők elő-
„nyomulóban, egy zászlóalj és egy üteg délelőtt 10 óra után 
„Ronchi-n át Selz felé, 2—3 zászlóalj Staranzano-n át Monfalcone 



„felé. Zsákmányunk 2 gépfegyver, 3 aknavető, egy fúrógép motorral 
„és sok fegyver." 

„Délután az ellenség a 20. honvédhadosztálynál tábori tüzér-
séggel egyes századszakaszokra tüzelt a Monte San Michele-n. 
„Helyenként nehéz aknavetők hatottak. Fedezékek szenvedtek. 
„Ezen szakasz ellen se ma, se tegnap nehéz löveg nem működött. 
„Tüzérségem jó eredménnyel az ellenségnek erősen megszállott 
„állásaira és aknavetőire tüzelt. Az arcvonal többi részén némi 
„lövegtűz. A Monte dei sei Busi-n utálatos aknavetőtüz." 

Höfer jelenti: 
„Dél-Tirolban csapataink Armenterra magaslaton kiterjeszked-

tek, a Yielgereuth-fennsíkon elfoglalták Soglio-, d'Aspio-, Coston-, 
Costa-, d'Agra-, Maronia-i ellenséges állásokat, a Terragnolo-völgyben 
Piazza—Yalduga-ig előnyomultak, elkergették az ellenséget Moscheri-
ból és megrohanták Zúgna Torta A 1257 magaslatot. 141 olasz 
tisztet és 6.200 f'ő legénységet ejtettek foglyul, 13 ágyút és 17 gép-
puskát zsákmányoltak csapataink." 

Mai napon Boroevicnak Op. 454/50. szám alatt közölt dicsé-
retét Op. 137/24. számú rendeletemmel csapataim tudomására hoztam 
és megjelöltem a hadosztályok további feladatait. 

A 20. honvédhadosztály és a 17. hadosztály újabb utasításig a 
jelenlegi állást szívósan tartja, földalatti aknatámadását folytatja, 
hogy az ellenségnek nyugta ne legyen. 

A 61. hadosztály általában védőjellegű feladata dacára töre-
kedjék a Monte dei sei Busi-t elfoglalni, hogy Vermegliano—Selz 
területére lásson. A földalatti aknatámadást mindenesetre folytatja. 

A 106. Landsturm-hadosztály állományának kiegészítése után 
mélységbe tagozódik. Az elszállítandó 27./I. zászlóaljat irányítsa 
május 18-án Nabresina-ra. Törekedjék állását A 121 magaslat 
táján megerődíteni és magát következetesen előredolgozva tolja előre 
árkait Mandria felé. Könnyű tüzérségét vonja előre, úgyhogy 
gyalogságának helyzetét megkönnyíthesse és az Adria-müveknél az 
ellenség ellátási összeköttetéseit megszakítsa. 

Május 18. 
„Mindenütt valamelyes löveg- és aknavetőtüz. Az ellenség 

„igen kellemetlen gázbombákat dobál. Tüzérségem egynéhány tűz-
csapást csinált." 

„Délig általános meglehetős nyugalom. Az ellenséges tüzér-
ség i tevékenység nagyon csekély, néhol némi aknavető- és kézi-
„ gránátharcok. A dolgozó ellenségre tüzelünk. A Monte San Michele 



„ A 275 délnyugati kúpja előtt ellenséges aknafúrási munka hal-
latszik nagyobb mélységben. Ellenkutak munkába vétettek. A A 70 
„előtt is aknákat fúrnak az olaszok, de még 50 méter távolság 
„választ el tőlük és mi ellenaknákon dolgozunk. Az ellenséges tárna 
„San Martino-nál kitisztíttatott és megszálltuk. Egy olasz repülőt 
„lelőttünk és az megsemmisült. Az olasz arcvonal mögött élénk 
„közlekedés . . . Tegnap este honvédeink egy transparenset csináltak 
„tiroli eredményeink leírásával, ezen olasznyelvű feliratot az ellen-
séges gyalogság és tüzérség élénken lőtte. San Martino-nál kézi-
gránát - és aknavetőküzdelmek, különben csak mérsékelt harc-
tevékenység." 

A 61. hadosztály parancsnoka, Gerabek tábornok1 személyes 
megfigyelése alapján azt javasolja, hogy a 106. Landsturin-hadosztály 
északi szárnyán nagy előnnyel járna hegyiágyúkat a gyalogság 
vonalába beállítani, melyek Selz és Ó 70 között a fennsík meredek 
lejtőjét végig söpörhetnék oldalozó tüzükkel. Az intézkedések erre 
megtörténtek (Op. 139/5. sz.), miután épen ma kaptam a hadseregtől 
hat darab 99-es mintájú 7 cm-es hegyiágyút. 

Egy 24 cm-es mozsárüteget is utaltak ki hadtestem részére, 
mely Mostböck ezredes csoportjába osztva Boneti-nél állíttatik fel. 

Legnagyobb meglepetésemre Winkler altábornagy beteg-
szabadságáról hirtelen bevonult és a 61. hadosztály parancsnokságát 
a hadseregfőparancsnokság rendeletére újból átvette. Azt hittem, 
hogy Winkler altábornagy nem tér vissza, mert a hadsegfőparancs-
nokság helyébe Gerabek tábornokot nevezte volt ki. 

Kapcsolatban a május 7-én kelt Op. 128/6. számú javasla-
tommal a hadseregparancsnokságnak ma Op. 139/12. szám alatt 
újból előterjesztést tettem a tervbe vett gáztámadásra vonatkozólag. 

Az utolsó napok tapasztalatai igazolják, hogy az ellenséges 
támpontokat a Monte San Michele északi lejtőjén még erős tüzér-
séggel sem lehet leküzdeni, mert az ellenségnek ott számos bomba-
mentes kavernája van, melyekben gyalogsága tüzérségünk leg-
hevesebb tüze alatt is biztos oltalmat találva, támpontjait csak 
rohamunk előtt szállja meg. Ezért itt mindig úgyszólván ép ellen-
séges arcvonalba ütközünk. 

A „gázzászlóalj" kiküldött tisztje, Tegel százados még nem 
fejezte be szemrevételezését, de már eddig is megállapította, hogy 
lehet gáztámadást csinálni, véleménye nem fedi a zászlóalj parancs-
nokának, Ow századosnak írásban a hadügyminisztériumnak tett 
jelentését. Ow százados nyilatkozataiból Tegel százados azt látja, 
hogy ő is lehetségesnek tart egy gáztámadást a Monte San 
Michele-n. 

1 Winkler altábornagy betegszabadságra elutazott. 



A 20. honvédhadosztály parancsnoka is így nyilatkozott. 
A gáztámadás műszaki előkészítésére legalább is 14 nap kell és a 
gáztámadás keretében résztvevő csapatokat legalább egy hétig kell 
a legalaposabban kioktatni és begyakorolni. 

A 17. hadosztálynál ez lehetséges, de a 20. honvédhadosztálynál 
némi nehézség van, mert a tartalék a felváltás miatt négy napig 
lehet csak a táborban. 

Ezért az 5. hadseregparancsnokságot megkértem, hogy fel-
váltásra a 20. honvédhadosztálynál bocsássa rendelkezésemre a 
hadseregtartalékot, a 24. Landsturm-dandárt, mely három hét óta 
pihenve már elsajátíthatta a Karszt-fennsík harcmodorát és meg-
ismerhette annak terepét. 

Ha javaslatomat elfogadják és a 24. Landsturm-dandárt 
16 napra megkapom, akkor a 20. honvédhadosztálynál a tartalék 
egy hetet tölthet a táborban és a gáztámadásra kellőleg ki is 
képeztetne. 

Höf er jelenti : 
„Dél-Tirolban csapataink az Astico- és Leno-völgv közötti határ-

gerincet (Monte Maggio A 1874) elfoglalták, Piazza-nál a völgyet 
átlépve Costa bella <J> 1334 magaslatot megszállották, Zúgna Torta 
A 1257 gerincen az ellenség ellentámadását visszaverték. 

Újonnan 12 tisztet és 900 fő legénységet elfogtunk és 
18 ágyút, 18 géppuskát zsákmányoltunk." 

Május 19. 
„Nagy eredmények Tirolban! Károly Ferenc Józsefet egy 

„hadtest élére állították, melynek döntő szerepet szántak. Ez nagyon 
„okos és előrelátó intézkedés." 

„A 39-eseknél Szilágyi Gábor az arany vitézségi érmet kapta 
„meg, mert egész napon át egyedül kézigránátok dobálásával fel-
tartóztatta az ellenséget és végül elsőnek rohamozott, annak 
„dacára, hogy meg volt sebesülve és csak akkor köttette be sebeit, 
„midőn már az ellenséget elkergette volt. 

„Ma írásbeli parancsot adtam ki, hogy Heim Géza főhadnagy 
„felszólítandó, hogy a Mária Terézia-rendért folyamodjon a nagy 
„robbantásnál tanúsított magaviseletéért." 

„A 20. honvédhadosztálynál az ellenséges tüzérség arcvona-
lunka t és a hátsó terepét végigszórja. Az összes fegyvernemek 
„csekély tüze, helyenként kézigránátharcok és csatározás." 

„Az ellenség reggel 5 órakor egy aknát robbantott fel a 
„<j> 197-en a sarokállás előszögellő része előtt. A tölcsér 8 lépésre 



„van a mi állásunk előtt. A robbanás teljesen eltemette és elpusz-
t í tot ta az olasz állást és igen nagy kárt okozott náluk, minálunk 
„alig nevezhető — 3 könnyű sebesültünk van. Tüzérségem zárótüzet 
„adott, de a tölcsér megszállatlanul marad, mert miránk nézve 
„hátrányosan fekszik. Elénk harctevékenység a mi új állásunkban 
„ Monfalcone-nál. Hajnali 2 óra 40 perckor és délelőtt 10 órakor 
„egy-egy ellenséges ellentámadás veretett vissza a -6- 93-tól délre 
„eső szakaszon." 

„Az ellenség többnyire csak tábori lövegekkel lő, csakis San 
„Martino-nál van eredménytelen nehéz lövegtüz és aknavető-
ntevékenység. Különböző helyeken fúrózörej . . . A Sdobba kanya-
„rulatnál egy 35 méter hosszú hajóban 4 telitalálatot értünk el. 
„A legénység elmenekült. Egy kézigránátjárőrünk egy nagy ellen-
séges árokfőt robbantott fel. Itt foglyok vallomása szerint az ellen-
ségnek több mint 100 halottja van." 

Höf er jelenti: 
„Dél-Tirolban támadásunk előrehalad. Armenterra ^ 1501 

gerincen csapataink hat ellenséges ellentámadást visszavertek. 
Az Astico- és Leno-völgy között előnyomult erőcsoportunk 

— melyet Károly Ferenc József főherceg altábornagy O császári 
és királyi fensége vezényel — arcvonala előtt az ellenséget űzve 
Campomolon és Toraro páncélos olasz erődöket elfoglalta. 

Az Etsch-folyó völgyében Marco és Mori helységeket az 
olaszok kiürítették. 

Az offenzíva kezdete óta hadifogságunkba esett 196 olasz 
tiszt és több mint 10.000 főnyi legénység, zsákmányunk 61 ágyú 
és 51 géppuska." 

Május 20. 

„Cs. Nagy Károly, 39-es káplárral, kinek mellét az arany 
„vitézségi érem díszíti, kocsin Lokvica-n át a Yallone-ba megyek. 
„A kocsit a lokvicai nagy ciszternához küldöm vissza és gyalog 
„Cotici falván át a Monte San Michele -6- 242-re s onnét a 
„6. Biene-be a 17. honvédgyalogezredhez megyek. Valami kevés 
„tűz van és a mult napok kárai teljesen ki vannak javítva. 
„A legtöbb helyen embermélységü az árok, a sziklába van vésve 
„és dróthálókkal befedve, hogy a kézigránátok ne essenek be az 
„árokba. Az 5. Biene nagyon szenvedett az ellenséges aknavető-
fűztől és hosszantozó lövegtűztől és még nem lehetett egészen 
„helyreállítani. Egy nagy légiakna közelemben csapódott be, de 



„nem robbant fel, mert az olaszok elfelejtették kivenni a biztosító-
„szeget, — s az mentette meg az életemet." 

„Tirolban szép haladás." 
„Károly Ferenc József főherceget hadtestének győzedelmes 

„előretörése alkalmából melegen üdvözöltem és szerencsekívánataimat 
„hadtestem nevében is kifejeztem." 

Mire 0 következő választ küldte: 
„Innigst danke ich für die auch im Namen Deines helden-

mütigen Korps übersendeten Glückwünsche zum Erfolg meiner 
braven Truppen. 

Möge es der Allmächtige bescheiden, daß wir am Boden des 
Feindes uns die Hand beim endgültigen Sieg reichen können." 
(Op. 141/8. sz.) 

Oadorna azt állítja, hogy minden támadásunkat visszaveri. 
1916 május 20-án kiadott jelentésében többek között azt mondja, 
hogy az Etscli-folyó és Val Terragnolo között Marco városnál és a 
vasút mentén intézett támadásunkat visszaverte. Val Terragnolo és 
a felső Astico-völgy között az olasz csapatok támadásainkat meg-
állították. Coston dei Laghi A 1482-nél támadásunk vissza lett 
verve. Az Asiago-fennsíkon Millegrobe irányból és Basom—Biesa— 
Verle arcból megindított előtörésünk — melyet rendkívül heves 
tüzérségi tűzzel előkészítettünk — az olasz csapatok ellenállásán 
összeomlott. 

Höf er jelenti: 
„Sugana-völgyben Roncegno' városát, az Armenterra gerincen 

Sasso alto -Ó- 1434 magaslatot elfoglaltuk. 
A Campomolon (A 1855) erődtől keletre fekvő Tonezza 

-Ó- 1696 csúcs, Passo della Vena nyereg és Monte Melignone 
-O- 1648 hegy csapataink kezében vannak, miután az olaszok ellen-
támadását visszaverték. 

A foglyok száma 257 tisztre, 12.900 fő legénységre, a zsák-
mány 107 ágyúra (közte tizenkét 28 cm-es tarack) és 68 géppukára 
emelkedett." 

A 11. hadseregünk mai helyzete következő :2 

Jobbszárny on a VIII. hadtest Marco—Zúgna Torta A 1257— 
Valmorbia; Monte Testo -Ó- 2005—Roite <> 2150—Buse di Bisorte 
<> 2088; 

a középen a XX. hadtest Mga. Borcola—Monte Toraro 
A 1899—Monte Campomolon A 1855—Monte Melignone <> 1648— 
Sp. Tonezza -Ó- 1696—Molina; a III. hadtest Casotto—Campo di 
Luserna A 1551—Vezzena; 

1 Trienttől 24 km-re keletre van. 
2 Lásd az 52. számú mellékletet. 



a balszárnyon a XVII. hadtest Manderiolo A 2051—Sasso 
alto -O- 1434—Armenterra A 1501—Roncegno—Collo A 1825 
vonalát elérte. 

A felvonulási körletből1 megindult offenzíva öt napi tér-
nyerése következő: 

VIII. hadtestnél 6 — 12 km, 
XX. hadtestnél 8—10 km, 
III. hadtestnél 5—9 km, 
XVII. hadtestnél 3 — 5 km. 
A 3. hadsereg a 11. hadsereget követve előretolódott és pedig 

az I. hadtest Lavis—Mezocorona—Salurn terébe. A 48. hadosztályt 
a XXI. hadtestbe beosztották, mely a jobbszárnyon a VIII. hadtest 
57. hadosztályát felváltotta. A 44. Landvvebr-hadosztály, mint a 
XXI. hadtest második hadosztálya az Etsch völgyében Romagnano-ra 
menetelt. 

„Nagyon aggaszt azon gondolat, hogy a tiroli offenzívát 
„Oroszország minden bizonnyal már hónapok óta tudomásul vette 
„és a mi ottani meggyengített arcvonalunkat erélyesen meg fogja 
„támadni, ami nagy bajnak lehet oka, legalább is megakaszthatja 
„itteni nagy műveletünket. Minden reggel, midőn Höfer jelentését 
„olvasom, hálát adok az Istennek, hogy Oroszország még nem 
„indított offenzívát. Mint szikla nehezedik lelkemre ezen szeren-
csétlen előérzet. Oroszország feltétlenül tehermentesíteni fogja 
„Olaszországot. Ha sikerül nekünk Tirolból az olasz síkságra 
„lejutni s azt el is érjük és itt énnálam is meginog az olasz 
„arcvonal, mielőtt Oroszország beavatkozik, akkor elkésett az orosz 
„segítség, mert — amint a mi arcvonalunk itt megrövidül és mi 
„már csak üldözünk — akkor már igen sok erőt minden baj nélkül 
„vissza tudnánk küldeni az orosz harctérre. Oroszországnak, ha jó 
„hadász vezeti hadműveleteit, addig kell beavatkoznia — illetőleg 
„előbb —, ameddig a mi támadócsoportunk az olasz tiroli arc-
vonalat még nem nyomta le a hegységből a síkságra. Ha egyszer 
„letaszítottuk oda és magunk is elértük ott a síkságot, akkor 
„minden segítség elkésett, mert akkor már mienk a győzelem. 
„Ma annyi minden érzelem tölt el engem és csordul ki lelkemből, 
„hogy egyedül ezekről egy egész könyvet tudnók írni . . . " 

„Tegnap, elfelejtettem feljegyezni, hogy délután a Vallone-ba 
„lovagoltam. Ott szeretett pihenő csapataim gyermekjátékokat űztek 
„és egy magasan robbant olasz srapnell két játszót megölt, 

1 Rovereto Folgaria—Lavarone—Novaledo. 



„azonnal meghaltak. Vizintini-nél hosszú sorban legalább 90 halott 
„feküdt mereven, csendesen, nyitott üveges, behorpadozva össze-
zsugorodott, szegény kifejezéstelen szemekkel, nyitott szájjal. 
„Ott állottam midőn szótlanul eltemették őket, egyes srapnellek 
„ropogtak — ez volt gyászindulójuk. Leírhatatlan lelkiállapot vett 
„erőt rajtam, midőn mindezeket az ismerős derék arcokat oly 
„eltorzult merevségben láttam." 

„Jelentések: 20. honvédhadosztálynál helyenkénti kisöblű 
„lövegek tüze, aknavető- és puskagránátharcok. Egy helyen akna-
vetőnk az ellenséges állást meggyújtotta. Járőreink az ellenséges 
„állások normális megszállását állapították meg. Odaát munkazaj 
„és robbantások hallhatók. A 17. hadosztálynál éjjel gyenge 
„csatározás, San Martino nyugati szegélye ellen ellenséges Iövegtüz, 
„a -Ó- 197-ről délnyugatra aknavetőtűz, sok ellenséges tűzcsapás. 
„A 106. Landsturm-hadosztálynál a kis- és középöblű ellenséges 
„tüzérség élénk tevékenységet fejt ki a Monte Cosich -Ó- 113, 
„ A 121, -C- 85, -p- 77 ellen, helyenként ellenséges aknavetőtűz és 
„ellenséges tűzcsapások. Kisebb olasz előtörések a -C- 93 környékén 
„könnyen vissza verettek. Tüzérségünk kitűnően tüzelt az ellenségnek 
„érzékeny helyeire." 

„Az olasz aknamunkálatok haladnak, főképen a Monte 
„San Michele délnyugati kúpja alatt. Ellenaknáink is készülnek, 
„egyik már 9 és fél méter hosszú." 

„Mindkét oldali löveg- és aknavetőtüz. Délután meglehetősen 
„sok ellenséges üteg, közöttük minden nagyságú löveg élénken 
„tüzel. A nehéz ütegek csak egyes lövéseket tesznek nagyobb idő-
nközökben." 

„A 20. honvédhadosztálynál az ellenséges tüzérség az arc-
vonal és hátsó körleteket időközönként végigszórta. Nehéz grá-
nátok a Monte San Michele délnyugati lejtőjén levő állásainkban 
„károkat okoztak. A 17. hadosztálynál fokozott tevékenységet fej-
t e n e k ki a kisöblű lövegek, főkép a jobbszárny — 46. ezred — 
„ellen, melyet nehéz légiaknákkal is ostromolnak. Nehéz ellenséges 
„Iövegtüz Marcottini-tői északra levő körletek ellen. A 61. had-
osztálynál majdnem tökéletes csend. A 106. Landsturm-hadosztály 
„szakaszán különféle öblű olasz lövegek tüzelnek a Monte Cosich-tól 
„délre és aknavetők is." 

„Délután zivatar. Derék csapataim frissek és kedélyesek." 



„Az elfoglalt ellenséges állás a A 121 — -Ő- 93-nál betonnal 
„van fedve, páncélkupolái vannak és vízvezetéke is van. Az utóbbi 
„nálam is már régen meg van összes állásaimban; villanyvezeték 
„és légsűrítés is van." 

A hadseregfőparancsnoktól, Frigyes főherceg tábornagytól ma 
táviratot kaptam, melyben teljes elismerését és köszönetét fejezi ki 
a VII. hadtest csapatainak a Karszt-fennsíkon tanúsított hősies 
magatartásáért. 

Valódi csodálattal tekint a VII. hadtestre, mely a fennálló nehéz-
ségek, a pusztító, idegeket megőrlő tüzérségi tűz és aknaharc dacára 
megdönthetetlen falként áll a Doberdo fennsíkján. (Op. 141/9. sz.) 

Boroevid arról értesített, hogy május 18-án kelt Op. 139/12. 
számú javaslatomban foglaltakat teljesen méltányolja ugyan, de a 
24. Landsturm-dandárt nem bocsáthatja rendelkezésemre, mert leg-
közelebb a 9. hadosztályt is el kell szállítani Tirolba és így utolsó 
hadseregtartalékáról nem mondhat le. 

Ma kidolgoztuk a Mainizza—Monte San Michele—San Mar-
tino vonalában végrehajtandó gáztámadás tervezetét, annak egy 
példányát Op. 141/25. szám alatt megküldöttem az 5. hadsereg-
parancsnokság vezérkari osztályának és kiadtam hadosztályparancs-
nokaimnak és a hadtesttüzérség parancsnokának személyes tájékoz-
tatására, lelkükre kötve azt, hogy tartalmát szigorúan titokban 
tartsák. 

„A tervezett gáztámadás célja az ellenségnek a -Ó- 197 magas-
latról és a Monte San Michele A 275 nyugati lejtőjéről tör-
ténendő elűzése után védelmi arcvonalunkat a Monte San Michele 
alszakaszban az Isonzo-ig (Boschini—Peteano—Sdraussina), a San 
Martino-alszakaszban a -C- 197-re és a ó 143-rom télé előretolni, 
úgymint az 1915 június havában volt. 

A gáztámadás további célja, hogy a Monte Fortin A 115-ön 
álló ellenséges lövegeket és fényszórókat felrobbantsuk, az Isonzo-ig 
előretolt arcvonalunkat az ellenséges nehéz tüzérség onnét ne tudja 
hosszantozni. 

Ha a gáztámadás sikerül, akkor védelmi vonalunk 3000 méter-
rel megrövidül, az Isonzo-t Peteano-tól San Valentino kápolnáig 
ismét megfigyelhetjük közvetlenül, Sdraussina-nál a völgybe lejutva, 
könnyebben megművelhető terepre jutunk, mely nagy előnnyel fog 
járni az állás erődítésére nézve. Eltekintve az erkölcsi sikertől, a 
gáztámadás nagy kárt fog előidézni az ellenségnél. 

A siker főképen attól függ, hogy az egész vállalatot leglelki-
ismeretesebben és legnagyobb pontossággal előkészítsük, utolsó 
pillanatig titokban tartsuk és azon csapatok, melyek a gáztáma-
dásban résztvesznek, a keresztülvitelt a legnagyobb részletességgel 
olyan terepen, mint ahol a gáztámadás lesz, begyakorolják. 

A gáztámadást következőképen tervezem: Az előkészületek 



megtörténte után 1—2 tábori tarackosüteg a gradisca-i és sagrado-i 
négy hidat, illetve biiríít szétlövi, 2—3 tábori ágyús- és tarackosüteg 
a hidak helyét egész éjjel lassú srapnellekkel tűz alatt tartja. 
A tüzérség a vállalatot tüzével nem fogja előkészíteni, nehogy 
eláruljon valamit. 

Az ellenséges gyalogságot két tüzesapásunk, gyalogsági és 
gépfegyvertűzzel fogja állásainak megszállására bírni. 

A Monte San Michele-n a 8—11. Biene-inkben1 és San 
Martino-tól kiszögellő állásban a 19—23. Biene-inkben beépített 
palackokból röviddel éjfél után a gázt kifújjuk, ezután a San 
Martino-tól északra levő 13. és 14. Biene-inkben beépített gáz-
palackokat nyitjuk ki. 

A gáz kibocsátása előtt a Monte San Michele és San Martino 
első vonalában levő csapatok vissza lesznek vonva, csupán figyelő-
őrsök maradnak az állásban. 4 kilométeres körletben a gázmaszkákat 
mindenki felteszi. 

Egy órával a gázfelhő után a készültségi csapatok a kijelölt 
vonalig előremennek. Oldal- és hátbiztosítást a tartalékok végzik. 
Ezek azon árokrészeket, melyeket a gázfelhő nem ért, átkutatják 
és az ellenséget elfogják. A jobbszárnyon előnyomuló tartalékok a 
Monte San Michele északi lejtőjén a gáz által nem érintett ellen-
séget hátba támadják és foglyul ejtik. 

A kirendelt árkászosztagok a dolinákban és a mélyebben 
fekvő helyeken megfeküdt gázt tüzek rakása által eltávolítják. 
A csapatutászok és utász(árkász-)századok a gyalogságot követve, 
az új vonalban közreműködnek, az állás megerődítéséhez fognak. 

Az új állás elérésekor a 17. közös és a 20. honvédhadosztály 
kijelölt könnyű ütegei állást változtatnak előre, hogy nagyobb 
távolságra tudjanak lőni. 

Virradatkor az új állás meg legyen erődítve, mert az ellen-
támadásokkal számolni kell. Az előretolt tábori ütegek hassanak 
oldalozó tűzzel az új arcvonal elé. 

A gáz kedvező szél mellett ó 39—Filatoja—Molamatta— 
Gradisca-fonógyár vonaláig; a Wippach torkolatánál pedig Agli 
Medeol—Alla Colombara—Villanova—Filatoja vonalig fog hatni. 
A gázfelhő mögött gyalog- és árkászosztagok 30—50 csónakon 
átkelnek az Isonzo-n és a Monte Fortin A l l 5-ön talált lövegeket 
és fényszórókat felrobbantják. 

Azután visszatérnek. Útjukban a talált géppuskákat, optikai 
műszereket, iratokat stb. magukkal hozzák, vagy felrobbantják. 

A Monte Fortin elleni vállalattal a 20. honvédhadosztály 
parancsnoka egyik zászlóaljparancsnokát bízza meg, ki az utász-
század parancsnokával a vállalat tervét kidolgozza. 

1 Egy Biene az arcvonalnak azon részét képezi, melyet egy gyalog-
század tart megszállva. 

József főherceg: A világháború. III. m 14 



A vállalat tartamára a 17. hadosztály, 20. honvédhadosztály 
és a hadtesttüzérség északi csoportja Gelb altábornagy parancs-
noksága alá lép, ki a gáztámadásban résztvevő csapatokat gyakor-
latilag kioktatja. 

A következők gyakorlandók: 
a) a gázmaszkák felillesztése, a betétek megvizsgálása, az 

elhasznált betétek gyors és biztos kicserélése, 
b) a gáz elleni védőfelszerelés megvizsgálása a különleges 

árkászzászlóalj tisztjei által, 
c) légzés, töltés és tüzelési fogások, célzás gyakorlása feltett 

gázmaszkákkal, ásóhasználat. 
d) A valóságnak megfelelő harcászati gyakorlatok tartandók 

viszonossággal rajvonalban és tartalékokkal a Karszt-fennsíkon 
Kostanjevica—Fajti hrib-vonaltól keletre. 

e) Pontos tájékozás, a terepen állásunk előtt. A 17. és a 
20. hadosztálynak kiadott 1:12.500 arányú térképekben berajzolt 
adatokat megbízható figyelők által az állás több pontjáról pontosan 
felül kell vizsgálni ós ki kell igazítani. A helyesbített vázlatok egy 
hét múlva a hadtestparancsnoksághoz felterjesztendők, hol azok 
sokszorosítva lesznek. 

f ) A különleges árkászzászlóalj parancsnoka a hadtestparancs-
noksághoz, mint a gázügyek előadója oszttatik be, ő vezeti a gáz-
kiképzést a csapatoknál; a második tiszt Gelb altábornagy alatt 
vezeti a vállalatot. 

g) E tervezet alapján a 17., 61. közös és 20. honvédhad-
osztály parancsnoka, a hadtesttüzérség parancsnoka szemrevételez-
tetnek, megkezdik az előkészületeket és egy hét múlva javaslatot 
tesznek írásban a hadtestparancsnokságnak. 

h) A gáztisztek állásunk első vonalát pontosan felmérik, fel-
állítják az időjelző- és megfigyelőállomásokat és azok között táv-
beszélő összeköttetéseket létesítenek." 

Május 21. 
„Cadorna utólagos, igen indulatos jelentéséből első tekintetre 

„látni, hogy elvesztette fejét és következtetni lehet arra, hogy ered-
ményeinket nagyon aggasztóaknak látja. Ennek bizalommal kell 
„bennünket eltölteni." 

Cadornának május 21-én kiadott haditudósításához fűzött 
pótjelentése szabad fordításban következőképen szól: 

„Az osztrák haditudósítás a Trentino-arcvonalból megindult 
offenzíva kezdő sikeréről túlzott eredményeket közöl, fantasztikus 
híreket és számokat kürtöl ki a világba, hogy a trónörökös-főher-
cegről dicshimnuszokat zengjen. Az első sikerek — melyeket minden 
offenzívánál hatalmas tüzérségi előkészítés előz meg — rendkívül 



túlzottan lesznek kiszínesítve, melyek csak arra szolgálnak, hogy 
a monarchia közvéleményét felvillanyozzák. Az ellenség nagyzolva 
azzal dicsekszik, hogy előállásaink fölött úrrá lett. Eme állásaink 
— bár nem voltak megfelelők — mégis arra jók voltak, hogy az 
ellenséges tüzérséget távoltartsák és hogy az ellenség tömegtáma-
dását felfogják, de ezeket az ellenség nyomása és különösen a 
hatalmas ellenséges tüzérségi hatás miatt tartani őrültség lett volna. 

A vezérkar főnökének helyettese, Höfer képes volt ily jelen-
tést aláírni, mellyel a hercegnek udvariaskodni akart — és nem 
riadt vissza szégyenletes hazugságoktól. Azt meri állítani jelentésé-
ben, hogy a császári csapatok Campo-Molon és Toraro páncélerődöket 
elfoglalták. Az igazság ezzel szemben az, hogy a Monte Toraro-t 
az osztrák csapatok nem szállották meg, melyen különben semmi-
féle erőd nincs. Campo Molon ugyan megkezdettünk építeni egy 
tüzérségi állást, hogy ott egyes ütegeket elhelyezzünk, de azt 
állítani, hogy ott páncélos erődítmények vannak — tisztán nevetséges. 

Höfer, a vezérkar főnöke, ki az ifjú herceg homlokát boros-
tyánnal akarta övezni, fantasztikus adatokat talál ki a foglyul 
ejtettek számáról és a hadizsákmány nagyságáról, melyeket az 
osztrák csapatok állítólag ejtettek. Ezek is közönséges hazugságok! 
Elegendőnek tartom azt megjegyezni, hogy azon olasz erő, melyet 
az ellenséges offenzíva szembe talált és mely az ellenséges túlerő 
elől a fővédelmi állásunkra visszament, az Etsch-folyó és a Val 
Sugana között nem volt több, mint két hadosztály. Cadorna!" 

„Minden lehető és valószínű körülményeket — melyeket a 
„magashegység magában rejt — tekintetbe véve arra számítok, hogy 
„a mi támadásunk három hét múlva fogja az olasz síkságot elérni. 
„Hiszen magashegységben csakis egyik gerincet lehet a másik 
„után — hosszú előkészületek után — nagy fáradsággal elfog-
l a l n i ; ezt az időjárás is nagyon befolyásolja, melynek igen nagy 
„szerepe van a magashegységben. Ennélfogva három hét is röviden 
„van számítva, de talán lehetséges. így az olasz hadsereg össze-
omlása csak ezen idő eltelte után várható egyáltalában. Mindezek 
„után csak akkor tudok aggódó érzés nélkül fényes sikereinknek 
„teljes lelkemből tartózkodás nélkül örvendeni, hogyha ezen három 
„héten belül az általam aggódva sejtett orosz nagy támadás keleti 
„arcvonalunk ellen nem következik be . . ." 

„Attól félek, hogy keleti arcvonalunk most túlságosan gyenge 
„arra, hogy az oroszoknak egy valóban erélyes és teljes erővel 
„végrehajtott támadását — amilyen a dukla-i támadásuk volt az 
„első télen — kibírja, azaz annak eredményesen ellent tudjon 
„állani." 



„Éjjel nagyon heves tüzet hallottam és hajnalban 3 órakor 
„két erős robbanást, ma én nem robbanttattam, tehát csak az 
„olasz akna lehetett." 

„Helyzet a jelentések szerint: Éjjel heves lövöldözés. A 20. 
„honvédhadosztálynál az ellenséges tüzérség — közötte nehéz is — 
„nagyobb időközökben az arcvonalat és a mögöttes terepet lőtte. 
„A járőrök élénk tevékenységet állapítottak meg az ellenségnél. 
„San Martino-nál löveg- és aknavetőtüz. Járőreink San Martino-nál 
„ellenséges megfigyelőőrszemeket kergettek el és előretolt fedezé-
keiket elpusztították. A 17. hadosztály balszárnyához vezető 
„összekötőutak ellenséges lövegtüz alatt állottak. Az arcvonal többi 
„részén egész éjjel lövegtűz és csatározás. Állásaink Bagni-nál 
„ellenséges 12 cm-es lövegek tüze dacára nem szenvedtek kárt." 

„Az ellenség állásai mögött reggel 3 órakor nagy robbanás. 
„Mérsékelt ellenséges tűz. A -ó- 124-től délre az 5. Biene tájain 
„az ellenség ma reggel 6 óra 15 perckor egy aknafolyosót felrob-
bantott, miáltal a mi fedezékeinkben kár esett s egy kavernánk 
„bedőlt. San Martino-nál kézigránátharcok és nehéz aknavetőtűz. 
„Éjjel egy járőr megállapította, hogy a minap robbantott tölcsért a 
„-Ó- 197-től keletre az ellenség nem szállotta meg." 

„Estig csak csekély lövegtűz, aknavető- és kézigránátharcok. 
„A Monte dei sei Busi A 118-on az ellenség dolgozik és robbant. 
„Napok óta ma először, hogy ellenséges léggömbök — ,légi 
„bolhák' — láthatók." 

„Bécsben és Budapesten statárium! Forradalmi áramlatok 
„volnának ott? . . ." 

„Mi újonnan elfoglalt állásunk kiépítésén dolgozunk, hogy 
„azután megtegyük a következő lépést. Szintúgy nagy gonddal 
„fúrjuk tárnáinkat, hogy az ellenségnek egynéhány igen erős tám-
pontját felrobbantsuk." 

A hadseregparancsnokságnál sürgetem már régebben előter-
jesztett kérelmem teljesítését, hogy a 20. tábori tarackos ezred 
lövegeit kicseréljék. Az ezredparancsnok jelenti, hogy az ezred 
felállításakor a szakemberek általános véleménye az volt, hogy 
minden tarack csöve 300 lövést bír ki. Azóta 3 és fél hónap eltelt, 
mely alatt minden tarack 3000 lövést adott le, persze a cső furata 
tönkre ment, úgyhogy a kilőtt lövedék röppályája bizonytalan, 
szórása abnormis. (Op. 142/22. sz.) 



IIöfer jelenti :1 

„A linzi hadosztály Cima dei Laghi A 1482, Cima di 
Mesole Ó- 1726 magaslatokat elfoglalta. Borcola hágóról csapataink 
az olaszokat elűzték. Col santo A 2114 felől csapataink a Pasubio 
A 2236 hegység felé nyomulnak elő. A Fugazza-völgyben Anghe-
beni helységet megszállottuk. 

Tegnap 3000 olaszt (közte 84 tiszt) fogtunk el, kezünkbe 
került 28 ágyú és 8 géppuska." 

Május 22. 

„A tegnapi robbantásról még utólag jelentik: Az 5-ös Biene-
„ben állásunk alatt fúrást, beszélgetést és ládák tologatását lehetett 
„hallani és kavernánkból hallották, midőn egy olasz azt mondotta: 
„ ,Per dio santo, domani vanno morire tutti!' Minthogy már nem 
„volt idő ellenaknát, illetőleg kutat fúrni, a kaverna és állás általunk 
„kiüríttetett és derék honvédeim közül csak 12 önként jelentkező 
„maradt őrszemnek vissza. Midőn a robbantás — miután az olaszok 
„támadást színleltek, melyet a mieink nem vettek tudomásul — 
„megtörtént, az én 12 hős megfigyelőm eltűnt a nagy sziklatömbök, 
„sűrű törmelék és föld lehulló tömege alatt. Tüzérségünk azonnal 
„zárótüzet indított, helyőrségem tüstént előrefutva megszállotta a 
„tölcsért, még mielőtt az olaszok arra gondoltak volna, hogy 
„ugyanazt megtegyék. Minden elkövettetett, hogy a 12 őrszem 
„megtaláltassák. Hosszú munka után hatot ájultan, de különben 
„sértetlenül, hármat súlyosan sebesülve, kettőt halva találtak meg. 
„Egyikét pedig egy hatalmas sziklatömb alatt hallják nyöszörögni. 
„Derekán fekszik a nagy szikla és összezúzta azt. Szegény eszmé-
leténél van és szörnyűségesen szenved. Minden erőlködés dacára 
„sem sikerül a sziklát róla elgördíteni és így ezen borzasztó 
„helyzetben kell neki meghalni. Az olaszok élénken lövöldöznek 
„azokra, akik e szerencsétlennek megmentésén emberfölötti meg-
erőltetéssel dolgoznak." 

„Csapataimnál a vérhas járványszerüleg kezd fellépni, ma 
„150 megbetegedés volt." 

„Délelőtt egy 39-es káplárral Oppacchiasella-ra megyek, onnét 
„Devetaki-n át Marcottini-re az ottani jó erős kavernákban el-
helyezett segélyhelyre, hol derék sebesültjeimet jól ellátva és a 
„helyzethez képest jól elhelyezve találom. Innét Paljkisée-nek, a 

1 Lásd az 52. sz. mellékletet. 



„Waka százados 30'5 cm-es mozsarához, majd a torony tarackhoz 
„Devetaki-nál s végül a 17. honvédgyalogezredhez a Vallone-ban. 
„Majd a felségesen virágzó tavaszüde gyepes-sziklás fennsíkon 
visszamegyek Kostanjevica-ra." 

„Jelentések: Éjjel időnkénti ellenséges lövegtüz a Monte San 
„Michele északi lejtője ellen. A tegnapi robbantás által keletkezett 
„tölcsért az 5-ös Biene előtt megszállottak. San Martino-nál és a 
„sarokállásban aknavető- és kézigránátharcok. A San Martino előtti 
„új állás balszárnyán egy ellenséges árokrész eredményesen fel-
lobban ttatott. A Monte dei sei Busi-n aknavetőtüz. Monfalcone-nál 
„lövegtüz. Az ellenséges arcvonal mögött több nagy tűzvész." 

,,A 20. honvédhadosztálynál egy félórai erőteljes tábori 
„lövegtüz a Monte San Michele északi lejtőjén, különben csak 
„elvétve egyes ágyúlövések. A 17. hadosztály San Martino-nál 
„mindkét oldali élénk tevékenység, a legkülönfélébb különleges 
„harceszközök harca, időnként kisöblű lövegtüz. A -Ó- 197-től 
„keletre nehéz aknavetőtüz. Tüzérségem igen jól hat. A 106. Landsturm-
„hadosztálynál a nehéz tüzérség a A 121-re tüzel." 

„Estig általános, de csekély harctevékenység. Aggódva lesem 
„a keleti harctér csendjét. Tán csend a vihar előtt. . ." 

Höf er jelenti: 
„Az olaszok veresége mindnagyobb mérvet kezd ölteni. 
A grázi hadtest támadása a Lafraun-fennsíkon teljes sikerrel 

járt. Elfoglalta Cima Manderiolo A 2051 magaslatot. 
Károly Ferenc József főherceg altábornagy 0 cs. és kir. 

Fenségének hadteste birtokba vette Monte Tormeno A 1923 —, 
Monte Majo 1500 magaslatokat. 

Az offenzíva kezdete óta 8 nap alatt 482 olasz tisztet, 23.883 fő 
legénységet fogtunk el és 172 löveget zsákmányoltunk." 

Május 23. 

„Tirolban további nagy eredmények; több mint 23.000 fogoly, 
„176 löveg és igen sok más fegyver zsákmányolva A Monte San 
„Michele északi lejtőjón az összes fegyverfajták küzdelme. Az ellen-
séges álla's kézigránátokkal lángba boríttatott. Egy előrekúszó ellen-
séges járőr elpusztíttatott. A Monte San Michele délnyugati kúpján 
„a A 275-ön egyik aknafolyosónkat felrobbantottuk azért, hogy 
„az alatta levő ellenséges aknát lecsípjük. Minden arra mutat, 
„hogy az ellenséges tárna csákugyan be is dőlt. San Martino-nál 



„időközönként lövegtűz és kézigránát- meg aknavetőharcok. Egy 
„még meglevő csatlakozás az ellenséges és saját állás között fel-
„robbanttatott. Egy Peteauo-n át menetelő ellenséges gyalogsági 
„oszlopot lövegtüzímk széjjelszórt. Az arcvonal többi részén csa-
tározás és csekély lövegtűz, csekély harctevékenység. Az ellenség 
„egy tűzcsapást csinált a Mönfalcone gerincre." 

„Délután 2 óráig: Monte San Michele, San Martino és -Ó- 123 
„kisöblű ütegek mérsékelt tüze alatt; aknavető- és kézigránát-
„ harcok." 

..Bizonyos mozdulatokból arra lehet következtetni, hogy az 
„ellenség erőket von itt ki és nyugat felé viszi azokat; ezt tüzér-
ségem lehetőleg zavarja." 

„Estig változó ellenséges löveg- és aknavetőtevékenység a 
„Monte dei sei Busi-n a legélénkebb. A 106. Landsturm-hadosztály 
„szakaszán 9 nehéz és 25 könnyű ellenséges üteg tüzelt. A dél-
„után folyamán két olasz zászlóalj menetelt Papariano-n át nyugat 
„felé. Cormons vidékén sok mozgás, mint hogyha elszállításra 
„gyülekeznének ott a csapatok. Arcvonalam más részein is kisebb 
„csapatmozdulatokat látni nyugat felé." 

Frigyes főherceg tábornagy, a hadsereg főparancsnoka a követ-
kező leiratot küldte: (szabad fordítás) 

„Ma egy éve, hogy Olaszország rég tervezett és előkészített 
árulását azzal koronázta meg, hogy a monarchiának hadat üzent. 

Gyenge védelmünkkel szemben az ellenséges hadsereg több 
mint nyolcszoros túlerőben, mintegy félmillió puskával fenyegetve 
állott határunkon. 

Dicshimnuszokban ígérték az elbolondított népnek a túloldal 
vezető emberei a biztos ós könnyű győzelmet; remélve, hogy az 
olasz fegyverek hamarosan hazánk szívébe fóródnak és ezzel a 
világháborút eldöntik. 

A félelmet nem ismerő védő azonban a gyűlölt ellenségnek 
„állj "-t parancsolt. A. hátbatámadás délen dicsőségteljes had-
műveleteinket északon nem zavarta meg; lehetővé vált, hogy az 
ott felszabadult erőkkel gyenge határvédelmünket fokozatosan meg-
támaszthattam. Az lsonzo-n megvívott négy csata és a stilfs-i 
hágótól le egészen a tengerig fellángolt számtalan ütközet sikere 
fényesen igazolta hitemet, melyet a védelembe vetettem. 

Míg ez a délnyugati arcvonalon megtörtént, addig Galíciát 
az ellenségtől megtisztítottuk és elfoglaltunk északkeleten tekin-
télyes ellenséges területeket, Szerbiát leigáztuk, Montenegrót és 
Albániát meghódítottuk. 



Vitéz hajóhadunk és derék repülőink zavart és riadalmat 
idéztek elő az olaszoknál. 

Egy álló évig kellett tűrnünk és várnunk, míg most végre 
ütött a támadás órája. Már az első rohamunk as ellenség arcvonalán 
széles rést ütött. Sok történt, de még több a teendő! 

Tudom és érzem, hogy a vitézség és kitartás mindent meghoz. 
Délnyugati arcvonal katonái! ne feledjétek el a küzdelem közepette, 
hogy Olaszország hibás abban, hogy a háború meghosszabbodott, 
ne feledjétek, hogy ez mennyi véráldozatot okozott, szabadítsátok 
meg hazánkat a betolakodóktól, teremtsetek a monarchiának dél-
nyugaton oly határokat, melyek jövőben biztonságot nyújtanak. 

Úgy én, mint összes bajtársaitok szerencsét kívánnak Nektek! 
Frigyes főherceg tábornagy." (Op. 143/26. sz,) 

Höfer jelenti: 
„Csapataink a Sugana-völgyben is megindították a támadást, 

mire az ellenség Borgo városát menekülésszerűen kiürítette. 
Ma a grázi hadtest kézébe jutott a Monte Verena A 2019 

magaslaton levő erőd. 
Az Arsa völgyében támadásunk Chiesa helységére folya-

matban van." 

Május 24. 

„Miután telefonon megtudtam, hogy az arcvonalon semmi 
„különös újság sincs, szürkület előtt, egy az élénk lövegtűz miatt 
„kissé nyugtalan éjszaka után 39-es kísérőmmel gyalog Oppacchia-
„ sella—Nova Vas—Boneti-n át a Doberdo-tóhoz mentem. Nova 
„Vas-on az ottani tiizércsoport uraival a helyzetet megbeszél-
j e m . A tónál, a rendkívül gazdag kristálytiszta forrásnál, mely 
„tele van srapnellhüvelyekkel, fel nem robbant gránátokkal és 
„vasszilánkokkal, megszemléltem az állandóan lövegtűz alatt álló 
„szivattyús gépházat, mely a Doberdo-fennsíknak nagy részét vízzel 
„látja el. Azután a -Ó- 74-en át a -Ó- 70 vidékére, az állásba siettem, 
„(déli szakasz 6., 7., 8. Biene-be), mely nagyon meglepett, mert 
„most már valóban jól ki van építve.1 Itt a csapatok valóban 
„óriási teljesítményeket értek el. Míg a Landsturmnál az állásban 
„vagyok és tovább mendegélek és megállapítom, hogy az olaszok ezt 
„az állást már nem egyhamar vehetik el, az olaszok tevékenységét 
„is megfigyelem, pár lövés és légiakna jött ottlétem alatt és egy 
„szegény altiszt esett el. Távcsövemmel megnézem a labirintszerüen 
„kiépített ellenséges erődöt La ífcocca gerincen. Azután a rettegett 

1 Lásd mai fényképeimet „Biene 6., 7., 8." A hadi levéltárban. 



„ .halott erdőt' arcvonalam előtt, melyet még mint tölgyfa és fekete-
fenyő erdőcskét ismertem, de most fehér szilánkokká vált. Mint 
„fogpiszkálók néznek égfelé e szilánkok és a gyenge szellő elvisel-
hetetlen pokoli hullabüzt lehel fülledten ránk. Ott több hulla és 
„csont van a földbe taposva, mángorolva, mint kő és talaj. Haj-
meresztő a tikkadt majdnem édeskés bűzt lehelő ,halottak erdeje', 
„torkomat szorongatja és hányási ingert okoz. Megnézem még 
„közelről profilban a Monte dei sei Busi-t.1 Dacára annak, hogy 
„ott már voltam, — így még nem láttam eddig. Amennyire táv-
csövemmel láthattam, ott is igen nagy munkát végeztek. Egy-
néhány fényképfelvételt csinálok. Most már nemsokára az összes 
„Biene-kről egynéhány jó fényképem lesz, melyeket mind magam 
„csináltam." 

„Végre, minthogy még hosszú utam van — hiszen gyalog 
„jöttem Kostanjevica-ról és gyalog megyek oda vissza — a haza-
menetelre is kell gondolnom." 

„Melegen megdicsérem a csapatokat s azután a sivár Karszton 
„a cikádák millióinak zizegésétől kísérve visszamegyek a Crni 
„hrib -Ó- 164-re, hol egynéhány tüzérmegfigyelőt keresek fel s a 
„fővízvezetéket összelőve találom, amire figyelmüket felhívom." 

„A Vallone-ban Maag tábornok, dandárparancsnokot találom 
„és közlöm vele a ma látottak fölötti örömteljes meglepetésemet s 
„néhány praktikus tanácsot adok neki." 

„Mikoli-n az egészségügyi intézet kavernájába akarok menni, 
„de a bejárattól nem messze látom a papot, — egy vitéz fiatal 
„pap, kit én különösen nagyrabecsölök, mert ő a haldoklókat a 
„legvadabb pergőtüzben is mint egy angyal látja el az utolsó 
„szentséggel. Ott áll három hordágy között, a stóla rajta van és 
„imádkozik. Három haldokló — életerős, virágzó ifjú —, kik 
„áhitattal várják a legszentebb viaticumot. Szegények nagy áhítattal 
„megáldoznak és veszik fel az utolsó kenetet és csendesen átszen-
„ derülnek, mint mártirok a jobblétre, és én egyedül állok itt a 
„pappal. Kísérőm, vagy 50 lépésre tőlünk egy kövön ül a leg-
nehezebb gránátokból összeállított hősök emléke előtt. Épen mikor 
„el akarok menni, két egészségügyi katona egy súlyosan sebesültet 
„haslövéssel hoz; megismer szegény s kéri, hogy fogjam kezét, 

1 Lásd mai fényképeimet „Biene 6., Biene 7." „Biene 8." A hadi levél-
tárban. 



„míg meggyónik. így kimondott kívánságára mellette állottam 
„kezét fogva, míg meggyónt szegény ártatlan gyermek! Nemsokára 
„ő is még ott helyszínén meghalt." 

„A csendes Vallone-ban a végtelen temető mentén megyek, 
„hol a szegényes fakeresztek tízezrei állanak vad karsztvirágocskák 
„illatozó csokraitól körülvéve. Egyes srapnellek puffannak, külön-
„ben csend van. Oly kimondhatatlanul szomorú csend! . . . " 

„11 órai erős járás után visszaérek Kostanjevica-ra, hol alábbi 
„jelentéseket találom:" 

„Éjjel nagyon élénk ellenséges lövegtevékenység, mely a 
„Monte San Michele északi lejtőjén időközönként nagyon erős volt. 
„Ismételt ellenséges tűzcsapások. Egy gránáttelitalálat által a 
„Monte San Michele-n egy dolinában levő robbantóanyagraktárunk 
„felrobbant. 17 halott, sok sebesült. A 17. hadosztálynál aknavető-
„és kézigránátharcok. San Martino-nál egy ellenséges fedezéket 
„ felrobbantottunk." 

„Cadorna mindennap 2—3 jelentést ad ki, melyek a mi jelen-
téseinket akarják megcáfolni; a mellett azonban a mi offenzívánk 
„lassan bár, de állandóan halad." 

Höfer jelenti: 
„ A Sugana-völgy mentén előnyomuló csapataink Salubio A 

1887 magaslatot és Borgo várost megszállották, a völgytől délre 
fekvő Kempen határgerincről az olaszokat elűzték. 

Az ellenség az Assa-völgy keleti magaslatait tartja és véde-
lemre csoportosul Asiago—Arsiero megerődített terében. 

Csapataink az Assa- és Posina-völgyre előnyomulnak. 
Foglyaink száma 524 tiszt, 24.400 fő legénység, zsákmányunk 

251 löveg, 101 géppuska és 16 aknavetőre emelkedett." 

„Engem folyton gyötör a gondolat, hogy keleten egy csatá-
r iak fel kell lobbannia, hogyha az orosz csak egy kicsit konyít a 
„hadászathoz. Vájjon gondol-e Conrad ezen oly végzetes lehető-
ség re? — mely a háború elvesztésének csíráit hordja méhében, 
„úgymint a németeknek marne-i csatája? . . . ? . . . ! " 

„Események délután 2 óráig: Az egész arcvonalon csekély 
„tüzérségi és aknavetőharc. A Monte San Michele északi lejtőjén 
„egy földalatti aknát felrobbantottunk s ezzel az ellenséges tárnát 
„lecsíptük, azóta ott nem hallani fúrózörejt . . . Az ellenség állásain 
„dolgozik és akadályokat épít." 

„Estig egynéhányszor meglehetősen élénk lövegtüz a Monte 



„San Michele-n, mely közbe-közbe ellanyhul. Kézigránátharcok. 
„A 46. gyalogezred a 12. Biene-től a 17-ig nagyon káros ellen-
séges hosszantozó lövegtűz alatt szenved, mely tetemes veszte-
ségeket okoz." 

„Bagni és a mi állásunk Monfalcone-nál szintén löveg-
„tüz alatt." 

„Erős köd bever a földön, rossz a kilátás. Sok ellenséges 
„üteg teljesen hallgat. Ma egészben 22 könnyű és 17 nehéz olasz 
„üteg tüzelt arcvonalamra. Sok jel arra mutat, hogy az ellenség 
„sok mindent elvisz itteni arcvonaláról, de állásait változatlanul 
„erősen szállja meg." 

Május 25. 

„Az ellenséges tüzérség arcvonalam északi és déli szakasza 
„ellen alkalmazott minden éjjeli tűz által egy idő óta igen kelle-
„metlen, szintúgy a Monfalcone horpaszban; munkáinkat gátolja 
„és csapataimnak anyagi ellátását nagyon megnehezíti." 

„Egész éjjel löveg- ós aknavetőtűz, csatározás és kézigránát-
„harcok; ezek az én déli szárnyamon hevesek." 

„Délután 2 óráig csekély ellenséges tüzérségi tevékenység a 
„Monte San Michele ellen, szintúgy San Martino és a -Ó- 83 ellen. 
„Különben nyugalom. San Martino-nál általam újra állványozott 
„régi hegyiütegeink kitűnő eredménnyel tüzeltek az ellenséges futó-
nárkokra, a belőlük menekülő olaszok hathatós tűz alá vétettek. 
„Tüzérségem árkák és állások, úgy mint ellenséges ütegekre tüzelt." 

,A 9. hadosztályt Tirolba vitték és így az én csoportom 
„most még a 20. honvéd-, a 17. és 61. közös, meg a 106. Land-
nsturm-hadosztályokból és a 187. gyalogdandárból áll. Az újonnan 
„ideérkezett 61. tartalék ágyúsezred egy ütegének állásbamenetele; 
„a 106. tartalék ágyúsezred és a 9. tábori ágyúsezred I. osztályának 
„az arcvonalból való kivétele a mult éjjelen minden baj nélkül 
„végrehajttatott. A közlekedés az ellenségnél rendes. Estig gyenge 
„ellenséges Iövegtüz. A Monte San Michele északi lejtőjén az én 
„honvédjeim az előrekúszó ellenséget elkergették, mire heves kézi-
„gránátharc keletkezttt. San Martino-nál robbantás által egy 
„ellenséges aknafolyosót lecsíptünk. Erre gyalogsági, géppuska- és 
„tüzérségi tűz indult meg; egynéhány ellenséges üteget tűzcsapá-
„sokkal elhallgattattunk. Különben csak nagyon csekély ellenséges 



„tevékenység. A bitkor homályos, rosszul látni. Ma 16 könnyű és 
„14 nehéz ellenséges üteg tüzelt." 

„Egy olasz több katonánkat hipnotizálta, kiket csak a leg-
nagyobb nehézségek között lehetett magukhoz téríteni; ő pedig 
„nyomtalanul eltűnt." 

„Az erre vonatkozó szóbeli jelentés körülbelül így szólott:" 
„Voléji Grad-on — Comen-től délre — egy káplár egy a 

„legénység által kedvelt vendéglőben ült és evett, amikor egy tarka-
nruhás polgári egyén egy ernyőtlen sapkával a fején bejött, vacsorát 
„rendelt magának és leült. Félénknek látszott, minden sarkot meg-
nézett s midőn bort ivott, nyelve feloldódott és kémkedésre nagyon 
„gyanús kérdéseket intézett a káplárhoz, ki tűkön ülve várta, hogy 
„valaki bejöjjön, aki neki segíthessen, mert fegyvere nincsen az 
„idegennek letartóztatásához. Ez borospoharát odanyújtotta neki, 
„a boron valami fehér port vélt látni a káplár és így vonakodott 
„belőle inni; mire az idegen a poharat félretolta és maga sem ivott 
„már belőle. Közben egy csukaszürke egyenruhás baka jött be, aki 
„az idegen felé sietett, kezet fogott vele és idegen nyelven 
„— olaszul — beszélgetett vele. Ugyanakkor egy szakaszvezető 
„és több baka jött be a vendéglőbe, akiket a káplár ismert, ezek 
„hozzája ültek és ő halkan beszélgetve tudatott velük mindent és 
„utasította őket, hogy segítsenek neki az idegeneket letartóztatni . . . 
„Midőn a két idegen a mi hat emberünkkel állott szemben, szót-
lanu l felállottak és a tarkaruhás a káplár karját és kezét meg-
cirógatta egyszer, mire ez mintha megkövült volna megállott, nem 
„tudott beszélni és megmozdulni, erre az idegen a szakaszvezető 
„kezét fogta meg, aki szintén azonnal kővé meredt. A két idegen 
„a vendéglőt elhagyta s a két hipnotizált soká merevkórosként 
„eszméletlen maradt, dermedt mozdulatlanságban. Midőn hosszú idő 
„multával magukhoz tértek, nagy hajsza kezdődött a két idegen 
„után, akik azonban nyomtalanul eltűntek volt." 

„A Segeti táborban azonban két nap óta egynéhányszor egy 
„tüzértisztet láttak, aki utólagos bejelentés szerint nagyon gyanúsan 
„viselkedett. Ma én is mit sem sejtve találkoztam egy teljesen 
„idegen kinézésű szúrós tekintetű tüzértiszttel, kinek kezében 
„jegyzőkönyv volt. De midőn feléje mentem, hátat fordított nekem 
„s elsietett. Minden keresés hiábavaló maradt, pedig sokan látták, 
„midőn hozzája léptem." 



Höfer jelenti: 
„Sugana-völgytől északra csapataink elfoglalták Cima Cista 

magaslatot, átlépték a Maso-patakot és megszállották Stigno várost. 
A Sugana-völgytől délre előnyomult csapataink, nagy terep-

nehézséggel küzdve, áthaladtak a Monte Kempel A 2310 hegy-
ségen, megtörték az olaszok ellenállását. Corno di Campo Verde 
A 2129 magaslat csapataink birtokában van. 

Arsa-völgyben Chiesa városkát elfoglaltuk." 
A déltiroli helyzet következő A 

A11. hadsereg támadásához az Etsch völgyében a XXI.,a Sugana-
völgyben a XVI I. hadtest csatlakozott; — így most öt hadtest foly-
tatja a támadást. 

A támadó erőnk két hadseregbe van tagozva, a l l . hadseregbe 
(a XXI., VIII. és XX. hadtest), és a 3. hadseregbe (a III., XVII. 
és az I. hadtest). 

Ma következő vonalat értük el: 
II. hadsereg : 
XXI. hadtest Lopio—Mori—Dosso negro—Valmorbia—Ang-

hebeni; 
VIII. hadtest Roite <> 2150—Mga. Base—Bettale; 
XX. hadtest Posina—Castana—M. Cimone A 1230. 
3. hadsereg: 
III. hadtest Castelletto—Roana—Monte Meata A 1845— 

Corno di Campo Verde A 2129; 
XVII. hadtest Cima Dodici A 2338—Civaron A 1032— 

Castelnuovo — Strigno—Salubrio A 1887. 
Az I. hadtest Jenő főherceg tartaléka Lavis, Trient, Vattaro, 

Civezzano—Pergine terében. 
A 8. és 2. hegyidandár a III. hadtest balszárnyát követte 

Pergine—Levico-n át a Sugana-völgyben. 
A 8. hegyidandár a XVII. és III. hadtest között Cima Dieci 

-C- 2213 hegységben lépett harcba. 
A XXI. hadtest Mori—Anghebeni táján két hadosztállyal 

(48. és Landesschützen-hadosztály) harcol, a harmadik (44. Landwehr-
hadosztály) Rovereto-ba beérkezett. 

Az offenzíva kezdete óta a VIII. hadtestnél 14 km-t, a XX. 
hadtestnél 15 km-t, a III. hadtestnél 16 km-t haladtunk. 

Május 26. 

„Éjjel élénk lövegtüzet és nagy gyalogsági lövöldözést hallani. 
„Valószínűleg az olaszok úgynevezett ,félelmi tüze'." 

1 Lásd az 52. számú mellékletet. 



„Jelentések: A Monte San Michele északi lejtőjén élénk kézi-
„gránátharcok, az egész szakaszon aknavető- és mérsékelt lövegtüz. 
„A 17.hadosztálynál csatározás és egyes ágyúlövések. A 61. hadosz-
tálynál a szakasz déli felében élénk aknavetőtevékenység. Egv 
„aknától 22 ember megsebesült. Ezen aknavetőt tüzérségünk 
„leküzdötte. A 106. Landsturm-hadosztálynál élénk ellenséges 
„aknavetőtüz." 

„Reggel Sanct Peter-re megyek automobilon a gyönyörű 
„friss és üde virányon át a hatalmas Nanos tömbje alatt el. Be 
„felséges a jó Istennek e békebeli virágos kertje. Sanct Peter-en 
„tisztiiskolámat szemlélem meg és a résztvevőkhöz meleg buzdító 
„beszédet intézek, mely igen nagy lelkesedést okozott. Innét Adels-
„berg-be mentem, hol Boroeviénél, a hadsereg parancsnokánál 
„jelentkeztem és előadtam újból sürgetően kérésemet, hogy adjanak 
„meg nekem mindent, ami a gáztámadásra kell, azután kértem, 
„hogy annak vezetője ne Ow százados legyen, aki mindennap 
„másképen jelent és fölöslegesen aggodalmaskodó. A hadsereg-
„főparancsnokság mindent engedélyezett, de Boroevic fékezett, mert 
„aggályai vannak és különben is reméli és hiszi, hogy előbb már 
„előnyomulásunkra kerül a sor . . . Kifejtettem neki, hogy én az 
„előnyomulást nagyon sürgősnek tartom és ennélfogva csak előnyös 
„lehet a gáztámadás. Azért tartom olyan nagyon sürgősnek az 
„előnyomulást, mert félek, hogy nagyon közel áll az orosz milliós 
„hadsereg támadása az olaszok tehermentesítése céljából és jaj lesz 
„nekünk, ha mi addigra ezt a csatát még nem nyertük meg, a 
„döntő győzelmet — mely bennünket a Piave-ig vagy Adige-ig 
„visz — ki nem erőszakoltuk, mert akkor a keleten elveszítenénk 
„a nagy csatát és hogy egy katasztrófát elkerüljünk, itt be kellene 
„szüntetnünk a csatát, hogy erősbítéseket tolhassunk át, ami egyenlő 
„mindkét csata elvesztésével. Azonfelül még tengersok drága ember-
néletet mentünk meg a mi oldalunkon, ha a gáztámadással az 
„olaszokat pár hétre megbénítjuk." 

„Boroevic arca mindjobban kigyullad — találva érzi magát — 
„és soká hallgatva gondolkozik, míg én meg nem töröm a csendet 
„s azt mondom neki, hogy gondoljon csak arra, hogy az orosz 
„— az általam apodiktikusan biztosra vett — támadását meg-
„ kezdi, még mielőtt a mi támadásunk a tiroli hegyekből az olasz 
„síkságra leér; addig míg mi kénytelenek vagyunk a havasokon 



„minden egyes hegyhátat óriási vér- és időáldozatokkal (mennyi 
„időt és előkészületet vesz a mindannyiszori tüzérségi és más átcso-
portosítás igénybe?) keservesen kierőszakolni és nndőn az 
„utolsó döntésre a síkságon is még nagy erőket igényelünk. Mi 
„történne ott, ha keleten az orosz nyomás alatt enged arcvonalunk? 
„Ha tőlem függne és ha már lent volnánk a síkságon a kihívott 
„döntést tényleg és végleg ki is erőszakolnám és inkább engedném 
„keleti — oroszországi — arcvonalunkat néhány kilométerrel 
„hátrább szorulni, de az orosznak nem szabad idejének lennie, 
„hogy a mi ottani arcvonalunkat teljesen visszagördítse vagy át-
„törje; erre az egyedüli eszköz itt minden rendelkezésünkre állóval 
„a döntést meggyorsítani és pedig a lehető legcsekélyebb veszte-
„ ségekkel a mi oldalunkon és a lehető legnagyobbakkal az ellenségnél 
„kierőszakolni azt. Ezen eszközök egyike a gáz." 

„Boroevic mind vörösebb lesz, kicsi, nagyon okos szemei 
„melegen villognak; végre szelíden helybenhagyólag egy kis ütést 
„mér kezével az asztalra: ,Kaiserliche Hoheit haben Recht! . . . 
„Vollkommen Recht. . . A gáztámadás végre lesz hajtva, amint az 
„előkészületeket meg lehet majd tenni!' Mosolyogva teszi hozzá: 
„ ,Én remélem, hogy már nem fog rákerülni a sor, mert az ellen-
séges arcvonalnak itt mihamar engednie kel l ! ' . . . ,Én úgy vélem 
„ — felelek én — akkor fog itt meginogni, midőn Tirolban a 
„síkság fölött utolsó magaslaton megdőlt az olaszok vonala! Előbb 
„nem! És az orosz kell, hogy előbb támadjon mielőtt ez bekövetkezik!'" 

„Boroevic nagyon sötét tekintettel igenlőleg bólintott s azután 
„azt mondja:" 

„ ,Tolmein-nél és Görz-nél régen át volna törve az arcvonal 
„s az ellenség futna, ha a főtámadás minálunk Görz környékén 
„indíttatott volna meg, hol 30 magashegységi gerinc keserves ki-
erőszakolása helyett — mely után jön csak a síkság — azonnal 
„lent volnánk és ha egyszer lent vagyunk, szabad csatában az 
„olasz hamarost meg volna verve.'" 

„,Kegyelmes Uram! A hadászati hatás százszorta nagyobb, 
„hogyha az áttörés az Etsch mentén sikerül, mert akkor az egész 
„olasz haderő egyszerre kell, hogy fusson és nem is szükséges azt 
„már felgöngyölíteni!'" 

„,Teljesen igaz! Igen ám, de előbb meg kell csinálva lenni 
„az áttörésnek és a nagyhegység minden nehézségének le kell 



„győzve lennie! Többet ér nekem a veréb a kézben, mint a sas 
„1000 méter magasságban, teljesen elérhetetlen szabadságban!'" 

„,Sajnos, kegyelmes úrnak ebben igaza van!'" 
„Még igen sokat, az előnyomúlásra szükségeseket megbeszéltünk 

„és megállapítottuk, bogy tökéletesebb összbangzást nem is lebet 
„elképzelni mint az, amely Boroevié és én közöttem fennáll." 

„Egy kedves és jóleső órát töltöttem szeretett fiammal, 
„Józsival. Azután Boroeviénél ebédeltem, egy szegényes, egy-
szerű hadiebéd volt, amilyennek minden parancsnokságnál kellene 
„lennie." 

„Ebéd után Józsival Sanct Peter-re, az én nagy műszaki 
„gyakorlóteremre megyek. Én vagyok az első, ki ilyen gyakorló-
t e r e t rendezett be az állásoktól nem túl messze, melyen tisztjeimet 
„időközönként begyakoroltatom csapatokkal együtt. Vájjon ezt is 
„be fogja-e szüntetni az AOK?" 

„Tulajdonképen azért rendeztem be ezen gyakorlóteret, hogy 
„a menetalakzatok és a műszaki csapatok a legpontosabban be-
gyakoroltassanak az összes különleges harceszközök használatában, 
„illetőleg a műszaki dolgok, állásépítés, állásharc minden csínjában, 
„úgy, ahogy az itteni harcok és viszonyok megkövetelik azt." 

„Ma számításból meghívtam Boroeviéet a nagy ,élesl 

„gyakorlatra, hol ő a ,granatérosok' harcát — amit rosszalólag 
„észrevételeztek és betiltottak, akiket az elv fenntartása mellett 
„attól kezdve ,kézigránátvetőknek' neveztem el és oly sok sikert 
„értem el velük — fogja látni s azt, hogy hogyan történik a fel-
göngyölítés az árokban, meg a támadás és védelem a lángszóróval-
„E mellett az aknavetők működését éles töltéssel is bemutatom." 

„Elértem azt, amit akartam — amit írásban hiába kértem — 
„Boroevié, ki sohasem látott küzdelmet, mindig komorabb lett; 
„láttam, hogy a dolog őtet a legnagyobb mértékben benyomásolja. 
„És pláne, mikor a kétoldali felgöngyölítést éles kézigránátokkal 
„hajtották végre és megmutattam neki, hogy ügyes és gyors végre-
ha j tás mellett a támadó a megtámadott gyalogságtól csak kevéssé 
„van veszélyeztetve és nincs mit tartania tőle és a megtámadott 
„ellenség kénytelen a leggyorsabban visszahúzódni, vagy pedig meg 
„kell adnia magát; Boroevié elkékült arccal, fogcsikorgatva mondta: 
,,,Megint egy AOK ostobaság!'" 

„Elértem a célomat és megvagyok arról győződve, hogy ő 



„most mindent el fog követni, hogy a mi oly egyszerű talál-
mányunkat mindenütt behozassa." 

„Este Kostanjevica-ra érkezve a délutáni és esti jelentéseket 
„találtam itt:" 

„Délután 2 óráig: Csak nagyon csekély könnyű és nehéz 
„ellenséges lövegtűz. Az 5. Biene előtt ismételten megkísérelte az 
„ellenség a minap robbantott tölcsérnek megszállását, de mind-
annyiszor kézigránátokkal elkergettetett. San Martino-nál robbantó-
„ anyagot eredménytelenül dobált állásunkra. Ott aknavető- és kézi-
„gránátharcok is vannak. A 61. hadosztálynál az új ágyúsezred 
„beállítása be van fejezve, ami az én nyomorultan gyenge tüzér-
ségemre való tekintettel valódi jótétemény. Végre megkapta 61. 
„hadosztály és a 106. Landsturm-hadosztály a hozzájuk tartozó 
„tüzérséget. Monfalcone-nál szemlélődő ellenséges tiszteket láttak." 

„Este 7 óráig a 20. honvédhadosztálynál mérsékelt, majd 
„később fokozódó tüzérségi tevékenység a Monte San Michele északi 
„lejtője és délnyugati kúpja ellen. Az északi lejtőn előrekúszó 
„olaszok ismételten elkergettettek. Az ellenség srapnellszerű puska-
gránátokat lő." 

„Egész arcvonalamon késő éjjelig mérsékelt a harctevékeny-
s é g . Ma 12 nehéz és 11 könnyű olasz üteg tüzelt. Egy ellenséges 
„repülő ma Comen-ben dobott le bombákat." 

„Tirolban nehezen, de állandóan haladunk." 
Höfer jelenti: 
„A Sugana-szakaszban csapataink elfoglalták Civaron A 1032 

magaslatot és megmászták Cima Dodeci A 2338 ormát. 
A grázi hadtest ma nagy eredményt ért el. Corno di Campo 

vrede A 2129-től délre egészen a Monte Meata A 1845-ig a hegy-
vidék csapataink kezébe jutott. A megvert ellenség menekülésszerű 
visszavonulása közepette súlyos veszteséget szenvedett, a grázi had-
test 2500 foglyot ejtett (közte több törzstiszt és egy ezredes) és 4 
ágyút, 4 géppuskát, 300 kerékpárt zsákmányolt. 

Az olaszokat Borcola-hágóról elzavartuk, azután csapataink 
hét órán át tartó harcban az ellenségtől megtisztították az Arsiero-tól 
északra fekvő erdőséget és megszállották a Monte Cimone A 1230 
hegységet. 

A Posina-völgyben Bettale falu birtokunkban van." 

Május 27. 
„Miután az éjjel meglehetősen csendesen folyt le, nagyon 

„korán reggel automobilon Marcottini magasságáig mentem a 
József főherceg: A világháború I I I . 15 



„devetaki — doberdoi műúton. Marcottini-től kimentem a-Ó- l l l -né l 
„az állásba. Itt úgyszólván állandó a küzdelem és a csapatok nagyon 
„szenvednek. Jól fedett út, részben futóárok vezet oda, mely 
„azonban gyakran kiállhatatlan ellenséges gépfegyvertüz alatt van. 
„Ott van egy hely, ahol három Herrmann nevű százados esett már 
„el. Egykor egy erdőcske volt ott, melyet azonban az örökös pergő-
„tüz teljesen leborotvált. A -C- 111 magaslaton magán egy nem 
„nagyon előnyös fekvésű reteszállás van és húrját képezi a iélkör-
„szerűen — íjjszerüen — elődudorodó 31., 32., 33., 34. és 35. Biene-
„nek együttesen. A harcállás előnyösen fekszik, igen jól van kiépítve 
„és bombák ellen is oltalmat nyújtó kavernái vannak (Lásd a m.' kir. 
„hadtörténelmi levéltárban levő fényképeimet ,Biene 32.—34'.) Ezt 
„az ellenség azonban állandóan nehéz aknákkal és tüzérségével 
„lövi és állandóan kell a károkat javítani. Nagyon gonosz egy hely 
„ez, mely temérdek áldozatot követel, úgyszólván épen olyan veszélyes, 
„mint a 21-es Biene és a tölcsér — a 16-os Biene. — Derék magyar 
„29-es népfelkelőim legjobb hangulatban hangyaszorgalommal dol-
goznak, annak dacára, hogy az ellenség nagyon közel van s a 
„kézigránátharc legfeljebb percekre szünetelve, mindig újra fellángol 
„s a nehéz aknák minden pillanatban suhogva repülnek oda. Ott 
„jelentették nekem, hogy a mi részünkről egy rajtaütés kíséreltetett 
„meg, mely azonban a rögtön bekövetkezett heves ellenséges tűz 
„miatt abbahagyatott még mielőtt végrebajttatott volna. Rövid ott-
„létem után, miután mindent a legszebb rendben találtam, vissza-
„mentem Doberdo-ra. A futóárokban egy szegény súlyosan sebesültet 
„találtam, ki rettenetesen sóhajtozott és nyögött. Deszkákat vitt és 
„azokon feküdt kínoktól csikarva. Hátára fordítottam őt és áprilisi 
„kísérőmre, Magyar Józsefre ismertem benne, kivel a Debeli 
„vrh -Ó- 140-en voltam. 0 is megismert és tekintetében félelemmel 
„nézett rám: ,Fenséges l í r ! — Menjen innét, ide nagyon be van 
„lőve a digónak egy géppuskája, az lőtt énrám is'" — Özegény-
„nek haslövése van és a hashártyalob jeleit határozottan tudom 
„megállapítani. Itt egy percet sem szabad veszíteni. 39-es kísérőmmel 
„egyik deszkára emeljük és olyan gyorsan, amint csak lehet, 7 óra, 
„30 perckor levisszük Mikoli-ra, ahol automobilom vár. Kéri, hogy 
„gyónhasson, mert meghal. Fárasztó nehéz út után, melyen az 
„ellenség csodálatos módon egy lövést sem tett ránk, leérve a 
„Mikoli melletti egészségügyi intézet kavernájában találom a fiatal 



„vitéz papot, kit már a minap itt láttam. Míg én közelben levő 
„automobilomért szaladok, elvégzi gyónását. Miután azonban a Valloné 
„I)evetaki-nál épen erösebb lövegtűz alatt áll, eltökéltem magamat 
„gyorsan Jamiano-n át Gorjansko-ra menni és ezt a hadtestparancs-
„nokságnak megtelefonoztattam. Miután Magyar szent áldozását 
„megható áhítattal elvégezte, az utolsó kenetet felvette és ideig-
lenesen be lett kötözve, felrakatom őt automobilomra, amilyen jól 
„csak lehet lefektetjük őt és kísérőm meg én két oldalt melléje 
„ülünk. Szegény elvesztette eszméletét. Egyenest a Máltai-rend kór-
házához megyünk Gorjansko-ra, a nagyon ügyes fiatal doktor 
„Schleinzerhez. A beteg kérésére jelen voltam az operációnál. Az elal-
„tatás nehezen ment, délelőtt 11 óra 30 perckor elaludt és alteste 
„fel volt nyitva. Schleinzer rázta a fejét! 90% valószínűség, hogy 
az „ember meg fog halni, vékony- és vastagbele 7 helyen átlőve, 
„ebből 3 helyen elszakítva. Néztem, amint ezeken a helyeken levágta 
„a belet, az elszakadt helyet kivette s azután újra összevarrta. 
„Schleinzer azt hiszi, hogyha netán mégis életben maradna ez az 
„ember, csak annak köszönheti, hogy olyan gyorsan került az ope-
rációs asztalra és másodsorban annak, hogy ki van éhezve. Nagyon 
„aggasztónak mondta a körülményt, hogy tényleg már meg volt a 
„hashártyagyulladás, midőn rátaláltam. Hideg verejtékes homlokát 
„fogtam és sűrű fekete haját, midőn magához tért és a részegségnek 
„csúnya, narkózis okozta jelenségei lassan elmúlnak . . . Könnyező 
„szemekkel csókolt kezet és próbált pár szóval köszönetet mondani, 
„de nemsokára megint elvesztette eszméletét. Ekkor elhagytam őt 
„és a többi sebesültekhez mentem. Délután 2 óra 30 perckor Kostan-
„jevica-ra érkeztem." 

Itt megjegyzem, hogy Magyar József meggyógyult és 1919-ben 
írt nekem biharmegyei otthonából, hogy a háborúból szerencsésen 
hazatért. 

„Jelentések: A Monte San Michele-n élénk gyalogsági tűz, 
„időközönként lövegtűz, a -Q- 124-nél kézigránátharcok. Ott ma 
„reggel a 3. Biene előtt az ellenség egy földalatti aknáját felrob-
bantotta ; minthogy azonban a honvédek hallották az előkészü-
leteket, kiürítették állásukat és csak néhány önként jelentkező 
„őrszem maradt ott vissza. Az ellenséges tüzérség hevesen lőtt futó-
nárkainkra és mögéjük; az enyém zárótüzet adott és minden rend-
szabály megtétetett. A Monte San Michele-n időközönként gyalog-
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„sági, aknavető- és puskagránáttűz. Az ellenség rendkívül é':er. 
„A -C> 197-en és San Martino-nál gyalogsági, tüzérségi és akna-
„vetőtüz. Ezeknek leküzdésére tűzcsapásokat csinálunk. A 61. had-
osztálynál részünkről egy előretolt ellenséges álláson rajtaütés 
„kísérel te tett meg, de az ellenséges tüz nagy hevessége miatt nem 
„fejeztetett be. Az ellenség fedezékeinek megerődítésén dolgozik." 

„A fent nevezett robbanás — a 3. Biene-nél — tölcsérét 
„közvetlenül vonalaink előtt vetette fel és előretolt állásunk egy 
„részét elpusztította, a főállás is bedőlt. „A tölcsér 5—6 méter 
„mély és 20 méter átmérőjű és szegélye főállásunkat érinti. Vitéz 
„honvédeim megszállották és az állásba be lesz vonva és ki lesz 
„építve, úgymint az a 16. Biene előtt történt. Az ellenséges lövegtűz 
„állásunkban nagy kárt okozott és sajnos veszteségeink elég nagyok. 
„A robbantás után egy ellenséges repülő keringett a tölcsér fölött. 
„Utólag jelentik, hogy tüzérségem az ellenségnél zárótíize által 
„nagy hatást ért el. Éjjel 40 cm-es aknavetőink igen jó hatással 
„lőttek a -Ö- 124-nél. Az ellenségnél ordítást lehetett hallani. Egy 
„járőrünk egy előretolódott ellenséges árkát robbantott fél. Egy 
„robbanóanyaggal megtöltött hordó, melyet az ellenséges állás felé 
„gurítottak le a lejtőn, az ellenség akadályait elpusztította és nagyobb 
„kiterjedésben megrongálta az ellenséges fedezékeket. A Monte San 
„Michele délnyugati kúpján egy ellenséges előállást lángszóróink 
„felgyújtottak s ott jajgatás és fájdalmas segítségkiáltások hallat-
szottak. Különben csak váltakozó erejű tüzérségi harcok. A 17. had-
osztály előtt az ellenség tevékenysége feltűnően élénk." 

„Este 7 óráig. Általában véve élénkségben fokozódó harc-
tevékenység. Különösen az ellenséges tüzérség délután sokkal 
„többet tüzel mint rendesen." 

„A 20. honvédhadosztálynál az állások a -Ó- 124-en és a 
„mögöttes terep egész délután élénk, a Monte San Michele dél-
-nyugati kúpja mérsékelt lövegtüz alatt. Futóárkok, fedezékek és 
„a második állás erősen megrongálódtak. Válaszként az én tüzér-
ségem a szemben levő ellenséges arcvonalrészre és ütegekre lőtt 
„és ott nagy kárt okozott." 

„A 17. hadosztály San Martino-i szakaszán az ellenséges 
„lövegtüz meglehetős kárt okoz fedezékeinkben." 

„Csekély tüzérségem — mely még meghagyatott nekem — 
„törekedett az ellenséget lefogni. Hegyilövegeink különösen jó ered-



„mennyel tüzeltek az ellenséges állásokra. A Monte dei sei Busi 
„élénk aknavetőtűz alatt. Kézigránátharcok. Ma 10 nehéz és 16 
„könnyű olasz üteg tüzelt ránk." 

Höf er jelenti: 

„Az Arsiero erődítményeihez tartozó Casa Rati nevű páncélos 
erőd, mely az Astico völgyét elzárja — Barcarola falunál — bir-
tokunkban van. A 14. árkászzászlóaljhoz tartozó Mlaker Albin 
hadnagy embereivel behatolt a páncélerődbe, elfogta az olasz árká-
szokat, kik levegőbe akarták röpíteni az erődöt, három páncélozott 
tarackot és két ágyút zsákmányolt. Asiago-tól északra csapataink 
elfoglalták Monte Moschicce -O 1561 erdős magaslatot, a Sugana 
völgytől délre a határgerincen Cima Maora A 2125 hegységig elő-
nyomultak. 

A zsákmányolt lövegek száma 284." 

Május 28. 
„Offenzívánk mindig lassabban halad előre Tirol óriás hegyei-

nben. Cadorna rettenetes veszteségeinkről ad hírt. Nekem nem 
„nagyon tetszik az egész. Boroevié is osztja nézetemet, hogy csak 
„akkor nyertük meg ezt a nagy csatát, hogyha az Etsch mentén 
„kilépünk az olasz síkságra és az ellenséges arcvonal itt az Isonzo-n 
„megingott és az orosz nem kényszerít addig a keleten csatára 
„bennünket. Sokat beszélnek nem kötelező béketárgyalásokról az 
„oroszokkal. Ha ez igaz volna, akkor minden másképen állana. 
„Azt is mondják, hogy Anglia szintén közeledik. Sajnos, nem 
„tudom ezeket elhinni." 

„Minden jel arra mutat, hogy a 17. hadosztályt el akarják 
„vinni tőlem, ezt most nem engedhetem minden felelősség letétele 
„nélkül. Most már a gáztámadásra — amennyire csak lehetséges — 
„kioktattam, betanítottam és most menjen máshová. Ez most lehe-
tet len. Azután azonnal vihetik, — de velem együtt." 

„Ma az idő, miután nagyon erősen esett az eső, hűvös, 
„felhöterhes. A mélyen lelógó fekete felhők alatt élesen kör-
„vonalozva sötét komorságban, különösen jól láthatóan terül el az 
„ígéret földje — az olasz síkság —, hová levágyódunk mindnyájan. 
„Amint a zsidók a sivatagban bolyongva vágyódtak az ígéret föld-
ijére, úgy vágyódunk mi el innét, erről a szörnyűséges Karszt-
„fennsíkról, le a zöld síkságra, mely üde fasoraival, pázsitjával 
„hívogatva integet nekünk ide fel a halálosan fakó sziklavadonra." 



„Egész arcvonalamon változó erejű tüzérségi, aknavető-, gyalog-
ság i tűz és kézigránátharcok. Bagni-nál az ellenségnek közeledési 
„ kísérleteit visszautasították." 

„10 óra óta zuhogó eső és sűrű köd." 
„Délután csak csekély harctevékenység, csakis San Martino-nál, 

„a -C- 124-ne'l és Ó 11 I-nél kézigránátharcok." 

A hadseregfőparancsnokság megengedte, hogy a 17. közös-
és a 20. honvédhadosztállyal végrehajthatom a gáztámadást. (Op. 
149/18. sz.) 

Höfer jelenti: 
„Csapataink elfoglalták az Arsiero erődcsoporthoz tartozó 

Cornolo páncélos erődöt és az Asiago erdőcsoporthoz tartozó, Assa 
völgyét záró erődöt, mely Monte Interrotto -Ó- 1401 magaslatról 
délnyugatra fekszik." 

Május 29. 

„Höfer napijelentése szerint az oroszok nagyobb erőkkel 
„ árkászva közelednek s az eddig tökéletesen csendes Bessarabia-i és 
„ Wolhynia-i arcvonal megélénkül, erősebbtüzérségi küzdelmek vannak 
„keletkezőben. Az isten oltalmazza ottani derék csapatainkat. Azt 
„hiszem, ezen kis fokozódásnál nem állunk meg." 

„Mi itt nagy szorgalommal dolgozunk nagy gáztámadásunk 
„előkészítésén." 

„Éjjel időközönként lövegtűz a Monte San Michele és annak 
„északi lejtőjén. Ott és San Martino-nál kézigránátharcok és akna-
„vetőtűz. A Monte San Michele-n nagyon élénk csatározás." 

„A 20. honvédhadosztálynál reggel 7 óra után az ellenség 
„a -Ó- 124-en a tegnapelőtti tölcsérhez egészen közel újra egy 
„aknafolyosót felrobbantott. A tölcsér közvetlenül állásunk előtt 
„fekszik, 15 méter hosszú, 10 méter széles, 5 méter mély. Állásaink 
„a robbantás közelében mind bedőltek. Eddig 1 halottat, 13 sebe-
Sültet ástak ki, 7 ember még hiányzik, valószínűleg el vannak 
„temetve, megmentésükön dolgoznak. A tölcsért a 17-es honvédek 
„megszállották, az összes ellenséges támadások vissza vannak uta-
s í tva . Kisöblű ellenséges tüzérség délelőtt a Monte San Miehele-re 
„tüzelt, főkép annak északi lejtőjére." 

„A 17. hadosztály szakaszának északi felén aknavető- és 
„lövegtűz." 



„A többi hadosztályoknál csekélyebb harctevékenység. A vas-
a idná l nagy csónakforgalom. Talán az előkészített hídrobbantást 
„jelentse ez? . . . " 

„Azt javasoltam az 5. hadseregparancsnokságnak, a hadsereg-
„ tartalékot a 24. Landsturm-hegyidandárt a beállott vízhiány miatt 
„a Karszt-fennsíkról vigyük le a Wippach völgyébe Ranziano-ra. 
„Boroevié megengedte, de azután az engedélyt visszavonta. (Op. 
„149/14. sz.) Tán a 17. hadosztály helyébe akarják a tüzvonalba 
„helyezni ? . . . Ez kemény csapás lenne rámnézve." 

„Reggel 7 órakor Boneti-re mentem és jelen voltam, midőn 
„két újonnan beépített 21 cm-es mozsaram belőtte magát. Azután 
„özönlő esőben a Brestovec A 209-re siettem fel, hogy Braun 
„ezredest otthonában, ,Braundorf-ban felkeressem, de nem találtam 
„ ott, helyettese jelentkezett nálam, ezzel a szükségeset meg-
beszéltem." 

„ Kostanjevica-ra visszatérve a mai robbantásról részletjelentést 
„találok. A robbantást egy órahosszat tartó kézigránátharc előzte 
„meg, úgy látszik azért, hogy állásunk sürübb megszállását provo-
kál ják. A hatalmas robbantás után Gábor Gyula zászlós parancs-
noksága alatt Fürst káplár és Jókai Pál őrvezető, utóbbinak 
„unszolására egynéhány 17-es honvéddel, a még erősen füstölgő 
„tölcsérbe behatoltak és azt egy órahosszat tartó heves kézigránát-
„ harcban megvédték, az ellenségnek minden támadását és közeledési 
„kísérletét visszaverték. Az ellenség erre szándékával, bogy a 
„tölcsért megszállja, felhagyott. A közelben levő és ugyanakkor 
„megtámadott előbbi tölcsért, melynek helyőrségéből a robbantásnál 
„8 ember megsebesült, a szintén megsebesült Kratancsik őrmester 
„3 emberével addig tartotta, míg erősbítés érkezett oda." 

„Délután az ellenség mérsékelten lőtte tüzérségével a Monte 
.„San Michele északi lejtőjét. Délután 1 órától kezdve nála a-O- 124-en 
„erős robbanás volt hallható, mely nagy füstfelleget csinált." 

„Délután 6 órakor az ellenség újból megtámadta az általunk 
„megszállott új tölcsért, ezen támadást Jókai Pál 9 emberével 
„elkeseredett kézigránátharcban ragyogó hősiességgel visszaverte. 
„Mind a két tölcsér szilárdan a kezünkben van. Műszaki fel-
szerelésük és kiépítésük minden eszközzel foganatosíttatik." 

„A 17. hadosztálynál San Martino körül meglehetősen heves 
„puska- és aknavetőtűz és élénk kézigránátharcok." 



„Az arcvonal többi részén, a Monfalcone gerincet kivéve, 
„csekély harctevékenység. Az utóbbi helyen heves, de hatástalan 
„lövegtűz a küzdelmi állásunk egy része előtt. Helyenként kézi-
„ gránátharcok és aknavetötevékenység. Olasz részről 15 könnyű és 
„9 nehéz üteg tüzelt, melyekkel az én tüzérségem a harcot felvette." 

Ma a 9. hadosztály utolsó csapata elhagyta a Karszt-fennsíkot, 
Tirol-ba szállították. (Op. 150/24. sz.) 

Höf er jelenti: 
„Csapataink Roana-nál átlépték az Assa-völgyet, a völgyet 

védő ellenséget Canove-nól visszadobták. Monte Interrotto -Q- 1401-en 
levő erődöt elfoglaltuk. Az Asiago-t északról környező magaslatok 
csapataink birtokában vannak. 

A Sugana-völgy és Asiago-erdőcsoport között fekvő Monte 
Zebio A 1178—, Monte Zingarella A 1907—, Corno di Campo 
bianco A 2045 hegyek csapataink kezében vannak. A Felső Posina-
völgyből Bettale-nál az ellenséget visszavetettük." 

Május 30. 

„Derék 61. hadosztályom dicső ezredeivel kivonatik arc-
vonalamból és máshova szállíttatik el. Remélem Oroszországba!, — 
„azt megnyugvással venném tudomásul." 

„Rámnézve súlyos veszteség e nagyszerű hős magyar had-
osztály elvitele, de másrészt megnyugvás is, mert tudom, hogy 
„sokat szenvedett ezredei akárhová kerülnek, csakis jobb és kevésbbé 
„veszteséges helyre jutnak." 

„A többi hadosztályoknak most terjeszkedniük kell. En a 
„hadseregparancsnokságot megkérem, hogy legalább egy kevés 
„tüzérséget adjon nekem." 

„Események: A 20. honvédhadosztálynál egész éjjel élénk 
„csatározás és időközönkénti élénk lövegtüz. Akna vetőtevékenység 
„az arcvonal különböző helyein, főképen a Monte San Michele 
„északi lejtőjén; a <J> 124-en állandó kézigránátharc, mely szürkület-
k o r nagyon hevessé vált. Az ellenségnél robbantások hallhatók." 

„A 17. hadosztálynál mérsékelt aknavetőtüz és élénk kézi-
„gránátharcok. Az ellenség San Martino-tól nyugatra egy heves 
„tűzcsapást csinált." 

„A 61. hadosztálynál csatározás és időközönként élénk lövegtüz." 
„A 106. Landsturm-hadosztálynál a Monfalcone gerincen 



„kézigránátharc, helyenként mérsékelt ellenséges lövegtűz. Az ellen-
őségnél élénk fényszórótevékenység." 

„Egész délelőtt heves kézi gránátharcok a tölcsérekben, a 
„Monte San Michele északi lejtőjén is ellenséges lövegtűz. San 
„Martino-nál mérsékelt aknavető-, kézigránátharc, puska- és löveg-
„tűz. A Monfalcone gerincen robbantások és fűrógépzörej az ellen-
ségnél, szintúgy a megszokott vasút-, szekér- és automobilközle-
„kedés arcvonala mögött." 

„Az állások közvetlen közelségéből keletkező szakadatlan 
„harctevékenység szünet nélkül folyik. Igazán hallatlan követel-
mények elé állítja szegény szeretett csapataimat." 

„Estefelé az ellenség legnehezebb tüzérségével lőtt a Monte 
„San Michele-re. E bombáknak óriási robbanásai voltak." 

„Ma 13 könnyű és 12 nehéz ellenséges üteg tüzelt." 
„Ma délután csapataimmal ismételten benn voltam a klór-

„gázzal telített gázkamrában. A gázmaszkával va'óban nem érezni 
„semmit. Hatalmas zivatar volt igen nagy jégveréssel, mely után 
„különösen heves .ellenséges tűzcsapás következett a Monte San 
„Michele-n." 

A 61. hadosztálynak az arcvonalból való kivonására az intéz-
kedést Op. 151/5. szám alatt kiadtam. 

„A 61. hadosztály helyét a 24. Landsturm-hegyidandárral 
megerősített 17. hadosztály foglalja el. A Landsturm-dandár csak öt 
zászlóaljból áll és így a kivonandó 61. hadosztályt nem pótolhatja 
teljesen, szükséges, hogy a 20. honvéd-, a 17. közös és a 106. 
Landsturm-hadosztály arcvonala megnyúljon. 

A 20. honvédhadosztály a 17. hadosztály jobbszárnyán a 13. 
és 14. Biene-t, a 106. Landsturm-hadosztály a 61. hadosztály bal-
szárnyán a 47., 48., 49. és 50. Biene-t átveszi. 

A 24. Landsturm-dandár május 31-én a Segeti táborba 
menetel és a 61. hadosztály kötelékébe lép. 

A 61. hadosztály kivonása a 17. hadosztályparancsnoksággal 
egyetértésben a Landsturm-dandár csapatainak előzetes tájékoz-
tatása után gyorsan végrehajtandó. A felváltás június 3-án 
befejezendő. 

Addig míg a 24. Landsturm-hegyidandár teljesen állásba-
menetel, a Polazzo—Redipuglia-alszakaszban a parancsnokságot a 
61. hadosztály megtartja, azután a 17. hadosztály átveszi. 

Gelb altábornagy alszakaszát két részre osztja és a rendel-
kezésére álló három dandár egyikének mindig teljes pihenőt ád. 

A 61. hadosztállyal a 61. tábori ágyús- és tábori tarackos-



ezred, a 7./6. árkászszázad, a 606. építőszázad és a 8 s 9 cm-es 
aknavetőszakaszok is az arcvonalból kijönnek. 

A tüzérség külön intézkedéssel csoportosíttatik át. 
A többi műszaki csapatok (árkász-, utász-, építőszázadok) és 

népfölkelő-munkásosztagok, a sziklafúró-, nehéz aknavető-, gránát-
vető-, lángszóró- és villanyáramfejlesztő-szakaszok helyükön maradva 
a 17. hadosztály kötelékébe lépnek. 

Június 1-től kezdve a 61. hadosztály Vojsőica—Berje—Veliki 
Dol—Gabrovica—Comen-re, egyik tüzérezrede és a hadosztály 
vonata Sesana—Grossrepen—Opcina—Prosecco-ra menetel. A mene-
tek naplemente után hajtandók végre. 

A 61. hadosztály csakis az előírásos távbeszélőanyagot viszi 
magával, a többi a hadtestnek beszolgáltatandó. A gázmaszkák és 
az önmentő készülékek Kostanjevica-n a beteggyüjtő állomáson 
visszahagyandók. A Paljkisée-n levő beteggyüjtő állomást a 24., a 
Hudi Log-on levőt a 187. dandár egészségügyi intézet, a Temnica-n 
levő tábori gyengélkedőházat a 17. hadosztály veszi át. 

A 61. hadosztály a novelo-i, comen-i és opcinai fürdőket hasz-
nálhatja. Nevezett hadosztály csakis a szekérvonatot viszi magával, 
a hegyi felszerelést (zászlóaljanként 30 málhásállatot, 32 főzőládát 
és 24 italhordót teljes felszereléssel együtt) a 7. számú hadtest-
vonattelepnél Reifenbergben visszahagyja. A szekérvonat kiegészí-
tésére a 61. hadosztály a 7./1. számú lótelepen 76 lovat, a 7. számú 
hadtest-vonattelepen 30 szekeret vételez fel. 

A 61. hadosztály kivonása után a katonarendőr-szolgálatot az 
Oppacchiasella—Mikoli—Nova Vas—Versié—Kostanjevica—Comen— 
Reifenberg—Sanct Daniel úton a 17. hadosztály látja el. Had-
osztályvonatok közül a 61. hadosztály magával viszi a 61. tábori 
ágyús- és tarackosezred lőszeroszlopait, a 61. számú hadosztály-
lőszertelep l.,2., 4—8. lépcsőit, továbbá a 61. hadosztály-egészségügyi 
intézetet, a 61. hadosztály-sütődét és a 61. hadosztály-élelmezési 
oszlopot. 

A 104. és 19. sz. dandáregészségügyi intézet, a 94. számú 
hadosztály-sütőde a XVI. hadtestnek átadandó, visszamarad a 16. 
számú hegyisütőde is. 

A hadosztály lőszeroszlopai és az élelmezőoszlop lépcsői 
lőszerrel, illetve élelemmel megrakandók; a csapatok a vasúti szál-
lítási időre 5 napra szóló élelmezést vételeznek fel." 

A hadseregparancsnokság elrendeli, hogy tüzérségem meg-
erősítésére a XVI. hadtestnél kikülönítve levő 20./4. tábori ágyús-
üteg és a 96./2. számú 15-ös mintájú ágyúsüteg vonuljon hozzám 
be. Ez is valami, bár a 61. hadosztállyal eltávozó ágyús- és tarackos-
ezredet nem pótolhatja. 

A 61. hadosztály jelenti, hogv kivonása június 2-án reggel 
lesz. (Op. 152. 8. sz.)' 



Höfer jelenti: 
„Miután Arsiero-tdl északra levő Punta Corbin erődöt elfog-

lalták csapataink, kierőszakolták a Posina-folyócskán való átkelést. 
Az olaszok ellentámadásait Bettale-nél visszaverték csapataink." 

Május. 31. 
Höf er jelenti: 
„ ,A fokozott harctevékenység a Bessarábia-i és Wolhynia-i arc-

vonalon tovább tart." 
„Bizonyosan súlyos csatára kerül ott, erre mindnövekvő 

„aggodalommal gondolok. Ha az orosz még csak legalább 14 napig 
„késne, akkor talán addigra az olasszal végezni tudnánk. De ily 
„soká ezek szerint már nem fog várni. Hiszen most már elkezdi 
„nyomását fokozni." 

„Események: 20. honvédhadosztálynál éjjel egynéhány ellen-
séges üteg arcvonalunkra s a mögöttes terepre szórt, főképen a 
„Monte San Michele északi lejtőjén. A Monte San Michele A 275 
„délnyugati kúpja előtt egy járőrünk az olaszok által előretolt 
„helyzetben megépített kőfalat megszállotta." 

„A 17. hadosztály jobbszárnyán mérsékelt kézigránátharcok, 
„különben általános nyugalom. Egynéhány ellenséges járőrt el-
kergettünk." 

„A 61. hadosztálynál helyenként aknavető tűz és általános 
„csatározás." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál a Monfalcone gerincen 
„élénk ellenséges aknavetőtevékenység, úgymint kézi- és puska-
„gránátharc. A -Ó- 70-en éjjel ellenséges tűzcsapás volt." 

„A vasúti közlekedés az ellenségnél rendes." 
„A hadseregfőparancsnokságtól meleg dicséret jön, hogy a 

„61. hadosztály elszállításával oly hamar elkészülök; a minap is 
„már elismerte vállalkozásaimat." 

„Ma általában véve csekély harctevékenység, mérsékelt löveg-
„tűz az arcvonal egyes részein. A Monte San Michele északi lej-
hőjén, a - 124-en, időközönként kézigránátharc és kisöblű lövegek 
„srapnelltüze. Állások és az összekötő utak a -Ó- 111-től északra 
„állandóan mérsékelt lövegtűz alatt. A Monte dei sei Busi-n akna-
„vetőharcok." 

„A déli részen nyugalom. A -C> 85-ön a 75. olasz ezrednek 
„két szökevénye jött hozzánk. 6 óra 30 perckor, 7 és 8 órakor 



„nyugat felé induló vonatok észleltettek. Délben hosszabb tüzérségi 
„oszlop menetelt 1—2 gyalogzászlóaljjal nyugat felé. Talán lazulna 
„már itt az olaszok arcvonala? . . . Nemsokára ideje volna már, ha 
„Cadorna nem játszik vabanqueot. Vagy pedig biztosan tudja, hogy 
„az oroszok még jókor közbelépnek. Arsiero és Asiago elesett, a 
„mieink nagyon közelednek a síksághoz. Csak segítene meg a jó 
„isten, hogy a döntőcsatát e napokban megkezdhessük a síkságon. 
„Akkor az orosz segítség talán mégis elkésne. De sajnos, még épen 
„nem vagyunk ennyire . . . " 

„Délután 6 óra 30 percig csekély, azután kissé élénkebb 
„ellenséges tüzérségi tevékenység. A -Ó- 124-en kézigránátharcok. 
„Az ellenséges nehéz tüzérség a Monte San Michele-t lőtte és 
„San Martino-t, itt kézigránátharcok is voltak. Jamiano-t ellenséges 
„28 cm-es lövegek lőtték." 

„Ma 11 nehéz és 12 könnyű ellenséges üteg lőtt. 6 léggömb 
„van fent." 

Hadtestem veszteségei május havában: 

Nevezetesen Halott Meg-
sebesült Eltűnt 

Betegség 
miatt fogya-
tékba jutot t 

Összesen 

Tiszt 22 79 8 125 234 

Legénység 806 4.922 282 4.341 10.351 

összesen : 10.585 

Mivel május hó 1-én csapataim ütközetlétszáma kb. 43.000 
volt és a menetalakulatokból kb. 7000 ember soroltatott be, had-
testemet kb. 20% veszteség érte ezen aránylag csendes hónapban. 

Höf er jelenti: 
„Asiago és Arsiero ma elesett. Csapataink Asiago-tól észak-

keletre fekvő Gallio hegyvidékről az olaszokat elűzték. Az Assa-
völgyszakadéktól délre Asiago és Arsiero között arcvonalunk zárt 
vonalat képez. 

Asiago-tól északra Monte Baldo A 1681, Monte Fiara A 1778 
hegyvidék csapataink birtokában van. 

A Posina-völgyön áthaladt csapataink Arsiero-tól délnyugatra 
fekvő Monte Priafora A 1653-at elfoglalták. 



Az olaszok kétségbeesett kísérletei, bogy Bettale-nál a Posina-
völgyet visszafoglalják — meghiúsultak. 

A támadás megindulása óta az elmúlt félhónapban fogsá-
gunkba jutott 30.388 olasz, közte 694 tiszt, a zsákmány 299 löveget 
tesz ki." 

A déltiroli helyzet ma .-1 

II. hadsereg. 
A XXI. hadtestnél nincs változás. A 48. közös és a Landes-

schützen-hadosztály Mori—Marco—Zúgna Torta A 1257—Val-
morbia—Anghebeni vonalban áll. A 44. Landwehr-hadosztály az 
Astico völgyében a XX. hadtest balszárnyán harcba lépett. 

A VIII. hadtest (57. és 59. hadosztály) Chiesa—Piano—Mga. 
Cosmagnon—Bettale—Posnia vonalát elérte. 

A XX. hadtest (8. és 3. hadosztály) Arsiero-erődcsoportot 
elfoglalta és Monte Priafora A 1653 magaslatot megszállotta. 
A hadtest jobbszárnya (8. hadosztály) a Monte Cogolo-erődöt támadja. 

3. hadsereg. 
III. hadtest (28., 22. és 6. hadosztály, 2. és 8. hegyidandár) 

Asiago-erődcsoportot elfoglalva Canove—Asiago—Monte Baldo 
A 1681—Mandrielle A 1565—Cima Maora A 2125 vonalban 
áll. Balszárnyán a 6. hadosztályt Corno di Campo verde A 2129 
hegységben harcbavetették. 

A 8. hegyidandárt a 2. felváltotta, ez a hadtest szélső bal-
szárnyán Cima Maora A 2125-re nyomult elő. A 8. hegyidandár 
tartalék Monte Zingarella A 1907-en. 

XVII. hadtest (181. gyalogdandár, 18. hadosztály) helyzetében 
nincs változás, Civaron A 1032, Castelnouvo, Stigno városok 
birtokában vannak és megszállotta Cenon -Ó- 2283 hegyet. 

As I. hadtest a 11. és 3. hadsereg belső szárnyán Arsiero-nál 
beállíttatott. A 34. hadosztály elfoglalta az Astico-völgytől keletre 
levő Monte Barco -C- 1358 hegyet és Fondi hegységet. 

A hadtest másik két hadosztálya Arsiero-ra menetel, a 43. 
Landwehr-hadosztály Chiesa—Caldonazo-t, mögötte a 10. hadosztály 
Levico—Pergina vidékét elérte. 

A hadsereg arcvonaltartaléka az Isonzo-ról átszállított 9. had-
osztály, mely a XX. hadtest mögött élével Serrada-t, végével 
Calliano-t érte el. 

1916 május 15-én megindult támadás térnyerése: 
XXI. hadtestnél 5—12 km, 
VIII. „ 16 „ 

XX. „ 20 „ 
III. „ 22 „ 

XVII. „ 1 0 - 1 2 „ 
1 Lásd az 52. számú mellékletet. 



Június 1. 
„Világos, hogy a nagy orosz támadás küszöbön áll. Höfer 

„már azt jelenti, hogy erős tüzérségi tevékenység és heves elő-
„terepharcok vannak. A Damokles kard szála elszakadóban van. 
„Még csak 8—10 napra volna szükségünk és az olaszokkal tán 
„mégis végeznénk. Es mégis attól félek, hogy az orosz óriás 
„öklével még jókor közbe fog vágni. Tolmein-nél és Görz-nél sokkal 
„könnyebben és gyorsabban ment volna." 

„Tegnap éjfélfelé Lukachich tábornok azt jelentette, hogy 
„a Monte San Michele északi lejtőjén jól lehet hallani, amint az 
„ellenség egy közvetlenül és pontosan a mi állásunk alatt levő, 
„igen szélesre kiterjedő aknafolyosóba ládákat tologat, tehát meg-
tö l t i azt. 0 elrendelte, hogy az állás kiüríttessék, a mi hallgató-
ntárnáinkat megtöltsék és ma reggel 4 órakor meggyújtsák, hogy 
„az ellenségét még töltés közben felrobbantsuk és ezáltal egész 
„robbantóanyaguk hátrafelé süljön el. Én a robbanás detonációját 
„nem hallottam és csak a reggel vett jelentésből tudtam meg a 
„történteket. Ezen jelentések a következő képet adják:" 

„A 20. honvédhadosztály arcvonalán éjjel aknavető- és tüzér-
ség i tűz, a -Ó- 124-en tartós kézigránátharc. A 4. Biene-ben a 
,,-p- 124-től délre reggel 4 óra 30 perckor egy robbantás hajt-
hatot t végre, hogy lecsípjük a pontosan az állásunk alatt terjesz-
„kedő olasz aknafolyosót, melyet az éjjel töltöttek meg. Egy 
„8 méter mély és 18 méter széles tölcsér keletkezett. Minthogy 
„a mi töltésünk csak 300 kilós volt — világos, hogy az ellenséges 
„akna is felrobbant. Ez hátraléié is kifújt A honvédek a tölcsért 
„azonnal megszállották és az szilárdan a kezünkben van." 

„A 17. hadosztálynál San Martino-nál aknavető- és kézi-
„gránátharc, élénk puskatüz és egyes ágyúlövések." 

„A Monte Cosich és Monfalcone gerincen aknavető- és 
„Iövegtüz. Különben csatározás." 

„Délután 2 óráig: A 20. honvédhadosztálynál mérsékelt 
„ellenséges Iövegtüz a mi küzdelmi vonalunk ellen, a Monte San 
„Michele-n és annak északi lejtőjén; különben semmi különös. Az 
„ellenséges gyalogság nagyon mozgolódik. A ma robbantott töl-
csérben nagyon élénk kézigránátharc. Az ellenséges tüzérség a 
„mögöttes körletekre tüzel. A -C- 124-en az ellenség által a mult 



„napokban felrobbantott tölcse'rek között a mi állásunk alatt megint 
„újabb ellenséges aknamunkálatok állapíttattak meg." 

„A 17. hadosztály. San Martino-tól északnyugatra mérsékelt 
„löveg- és aknavetőtűz s kézigránátharcok; nyugatra heves kézi-
„gránátharcok, különben meglehetős nyugalom." 

„A Torrente Torre hídján Versa-nál nagyon élénk közlekedés. 
„Estig az összes fegyverek mérsékelt harctevékenysége." 

„Göttlicher ezredessel megbeszéltem az ellenséges állások 
„további elfoglalását a Monf'alcone gerincen és megállapítottuk 
„annak módját."' 

„Hírek keringenek, hogy Tisza elmegy! Ez nagy hiba volna, 
„mert bár én sokban nem osztom politikai nézeteit, mégis az a 
„meggyőződésem, hogy a háború után az ő erős akaratára és vas 
„erélyére feltétlen szüksége lesz az országnak és királynak. Csak 
„ne képzeljük azt, hogy egy ilyen nagy és bosszú háború után a 
„kedélyek és erkölcsök azonnal le fognak csillapulni!... Meg vagyok 
„arról győződve, hogy a győzőknél is csak a legkövetkezetesebb vas 
„eréllyel lehet majd a forradalmi áramlatokat leküzdeni és elnyomni; 
„és a legyőzötteknél borzalmas forradalmak által el fog pusztíttatni 
„minden, amit évszázados kultúra épített, alapított. Trónok fel fog-
„nak borulni, birodalmak el fognak tűnni és újak fognak kelet-
kezni ; és hogy magunk sem zúzassunk törmelékké, szeretett magyar 
„hazámnak Tiszára van szüksége, az ő tapasztalatára, tudására, 
„nyugalmára, hajthatatlan vas akaratára és mindenekfölött önzetlen 
„ kazaíiasságára." 

A hadseregfőparancsnokság elrendelte, hogy az arcvonalból 
kivont 61. hadosztály azonnal átszállíttassék Tirolba. Ezért a had-
osztály csapatait nem lehetett — mint tervezve volt — Comen—Sesana 
körül gyülekeztetni és rendezni, hanem az arcvonalból kijövő csa-
patok azonnal a vasúti állomásokra iranyíttattak. (Op. 153/4. sz.) 

A hadseregfőparancsnokság Op. 24.944. számú parancsa szerint 
a gázzászlóalj a Doberdo—Karsztfennsíkra indult. 

Ma a gáztámadás előkészítésére három hadosztályomnak, a 
hadtesttüzérségnek és a gázzászlóalj itt levő közegeinek előzetes 
tájékoztató rendelkezést adtam ki. (Op 153/9. b. szám.) 

Ez harcászati és műszaki részre oszlik. 
A) Harcászati intézkedés: 
„1. Az ellenség figyelmének lekötésére a 106. Landsturm-

hadosztály a monfalcone-i nyúlványon a A 121 nyugati kúpját 



elfoglalja. A támadásra két nap, a tüzérség elővon ására és átcsopor-
tosítására további két nap kell. Ezután hajttatik végre a gáztámadás. 

2. A XVI. hadtest a gáztámadás hathatós támogatására az 
ellenséges tüzérséget a Görz Cormons vasútvonaltól északra le 
fogja fogni. 

3. A gáztámadást műszaki tekintetben a gázzászlóalj a had-
testparancsnokságtól nyerendő útmutatás alapján hajtja végre. 
Az egészet Gelb altábornagy, a 17. hadosztály parancsnoka vezeti, 
kinek a vállalat idejére a 20. honvédhadosztály is alárendeltetik. 

A gázzászlóalj a védelmi alszakaszban a gázpalackok beépí-
tésére szükséges előkészületek megtételét a had osztály parancsnok-
ságoktól kérelmezi. A munkákat a hadosztályoknál beosztott műszaki 
századok, illetve a csapatutászok végezik. 

4. A XVI. hadtestparancsnoksággal megállapodtam abban, 
hogy a harcvonalat az Isonzo túlsó partjára csak azon esetben 
toljuk át, ha az ellenség az egész küzdőteret — Podgora A 240-et 
is beleértve — kiürítené. 

5. A gáztárnadásban a XVI. hadtest egy önálló vállalattal 
vesz részt, hogy a Monte Fortin A 115-ön levő ellenséges löve-
geket és fényszórókat felrobbantsa. A vállalkozó csapat a 20. honvéd-
hadosztály parancsnokának lesz alárendelve. 

Lukachich tábornok e tekintetben az 58. hadosztály parancs-
nokával állapodjék meg. 

6. Hidat az Isonzo-n csak akkor verünk, ha az ellenség a 
gáztámadás következtében önként az Isonzo nyugati partjára vissza-
menne. 

A hídveréshez szükséges anyag mindenesetre készen tartandó. 
Amint a meteorológiai jelentés szerint kedvező szél fog fújni, a 
17. tábori tüzérdandárparancsnokság Sagrado-nál és Gradisca-nál 
levő három hidat ós bürüt a 20./4., 106./1., 2., 4. ágyúsütegekkel 
és a 17./3. tarackosüteggel szétlöveti. 

7. Midőn a gáztámadásért egyedül felelős gázzászlóaljparancs-
nok az időt elérkezettnek véli, a 17. közös és a 20. honvódhad-
osztálynak készenlétben levő része az előnyomulást az Isonzo-ig 
(Sanct Valentino kápolna—Sdraussina— -Ó- 197) végrehajtja. 

A gáz által érintendő térben kb. 15 ellenséges zászlóalj (kb. 
12.000 fő) van megállapítva; ha a gáz annak 50°/»-át hackép-
telenné teszi, a hátsó védelmi vonalaiban még mindig erős ellen-
állással kell számolni. 

Különösen a 20. honvédhadosztály támadó csoportjának észak-
keleti szárnya fog makacs ellenhatásra találni a 29. olasz hadosztály 
ama részénél, melyet a gáz nem érint. 

A 20. honvéd- és a 17. közös hadosztály támadó csoportja 
között a határt a 14. és 15. Biene-től a sdraussina-i szövőgyárhoz 
vont vonal képezi. 



8. A 106. Landsturm-hadosztály és a hadtesttüzérség külön 
utasítást fog kapni. 

9. A nehéz tüzérség külön kiadandó utasítás szerint a vál-
lalat befejeztével előre állást változtat. 

10. A gáztámadás alatt a nehéz tüzérség az ellenséges üte-
geket lefogja. A hadosztály tüzérség a 20. honvédhadosztály jobb-, 
illetve a 17. hadosztály baloldalát biztosítja. Különösen fontos az, 
hogy a Sagrado felől várandó ellenséges ellentámadás már a tüzérség 
tüzében összeomoljon. 

11. A XVI. hadtest parancsnoka a vállalat tartamára a Vogersko-
nál levő s a sdraussina-i terepet betekintő 8. számú léggömbosztályt 
Gelb altábornagy rendelkezésére bocsátotta, a Pajti hrib A 432-nél 
levő 13. számú léggömbosztály a tüzérség részére figyel meg. 

A 12. repülőszázad feladatát a hadtestparancsnokság fogja 
megszabni. 

12. A távbeszélővezeték nagymérvű igénylését a hadtest-
parancsnokság nem tudja kívánság szerint teljesíteni. A hadosztályok 
járőrök által vizsgáltassák felül a halózatot, a holtvezetékeket 
bontsák le. 

13. A fényjelzőszolgálat a 17. hadosztályparancsnokság által 
állapítandó meg. 

14. Siker esetén a 20. honvéd- és a 17. közös hadosztály 
átcsoportosul, előbbi az Isonzo-szakaszon a <j> 164-ig, utóbbi attól 
balra Selz—Doberdo útig helyezkedik el. 

15. A tüzérség főfeladata a fennsík megtartását hathatósan 
előmozdítani és az ellenségnek Polazzo, illetve Sagrado felől vár-
ható ellentámadását megtörni. 

A sikeresen befejezett vállalat után a hadosztálytüzérség az 
állás előtti terep hosszantozására csoportosítandó. 

Az ellenséges állás mögé és a fennsík meredek lejtőjére a 
tarackok hassanak. 

A 20. honvédhadosztály egy arccsoportot alkot a Monte San 
Michele-n lőiránnyal Monte Fortin A 115-re, melyet Savogna felől 
egy ágyúsüteggel oldalozzon. 

Egy másik arccsoport lőiránnyal Sagrado, San Martino-tól 
délre, kétoldali (Sdraussina, illetve Doberdo) hosszantozással, képe-
zendő. 

A 17. hadosztály Marcottini-től nyugatra alkot egy arccsoportot 
lőiránnyal Polazzora, melyet Vermegliano és Doberdo közötti térből 
oldalozzon. 

16. Ezen utasítás alapján csupán a gyalogsági és tüzérségi 
dandár- és ezredparancsnokok, valamint a beosztott műszaki szá-
zadok parancsnokai tájékoztatandók, különben további közlések 
szigorúan tilosak, 

17. Lőszer és műszaki anyagra vonatkozó intézkedés következik. 
József főherceg: A világháború. I I I . 16 



18. A csapatok új állásukban a puha talajban azonnal beássák 
magukat és nem építenek homokzsákfedezékeket. 

Az előnyomuló gyalogság után hosszúnyelü szerszámok szál-
lítandók." 

B) Műszaki intézkedés. 
„1. A gázzászlóalj (négy század) útban van ide. A vasúti 

szerelvények Haidenschaft-on maradnak. A zászlóalj Ovéja Draga-n 
kirakodva, Ranziano és Lukezici-ben lesz elszállásolva. 

2. A zászlóaljat a 20. honvédhadosztály látja el. Annak századait 
azon alszakaszparancsnokság élelmezi, melynek területében dogoznak. 

Minden századnak 8 főzőládája van, málhásállatokat a 7. 
számú hadtest-vonattelep Reifenberg-ben utal ki. 

3. A gázzászlóalj parancsnoka távbeszélő összeköttetést létesít 
álláspontjától a Fajti hrib-en át a hadtestparancsnoksághoz, azon-
kívül a 17. hadosztályparancsnoksághoz (Segeti barakktábor) és a 
vojséicai állomáshoz is. 

4. Az előkészületek célját titokban kell tartani, csak az 
avatandó be, kinek erről okvetlenül kell tudni. A gázzászlóalj — 
aknászzászlóalj nevet viselje. 

5. A gázzászlóalj parancsnoka közegeivel részletes szemre-
vételezést tart a legközelebbi időben, ebben támogatandó. E szerint 
meghatározza a beépítendő gázpalackok helyét. Erre a beosztott 
műszaki századok és a csapatutászok 2'20 m hosszú, 0'50 m 
széles és mély téglaalakú gödröket vésnek. Ow százados maga, 
vagy közegei megadják az útmutatást a hadosztályoknak. 

A gázpalackokat a gázzászlóalj építi be, ezek azután le lesz-
nek takarva homokzsákokkal. A homokzsákokat azon zászlóaljak 
tömik meg földdel, melyeknek körletében a gázpalackok elhelyez-
tetnek. A homokzsákokat a gázzászlóalj adja, ezeket más célokra 
nem szabad felhasználni. 

E munkára 3—4 napot számítunk. A gáztámadáshoz szük-
séges teendőkben Oswald főhadnagy, G-rohmann hadnagy Ow szá-
zados útmutatása szerint oktatja a táborokban levő csapatokat. 

6. Hat-hét időjárás megfigyelőállomás rendeztetik be az 
állásban, ezek egymással vörösre befestett távbeszélővezetékkel össze-
kapcsolandók. A távbeszélőhálózat kizárólag ezen közegek és a 
hadtest-, illetve a 17. hadosztályparancsnokság részére szolgál. 

7. Az élőmunkák befejeztével a gázpalackok ki lesznek szál-
lítva a 20. honvédhadosztály részére vasúttal Ovéja Draga-ra, a 17. 
hadosztály részére pedig tábori vasúttal Kostanjevica-ra. Onnét 
szekereken szállítjuk tovább. Minden szekér 10 palackot visz; az 
állásba hevederekkel ellátott kosarakban az építőszázadok továb-
bítják. A szállítás alatt a kocsisok és hordárok a gázmaszkákat 
a nyakukba akasztva készen tartják. Ha egy gázpalack megsérülne, 



vagy lövés érné, le kell tenni és a kiszivárgó gázfelhő elől a szél 
irányával ellenkező oldalra ki kell térni. 

A szállítás sötétségben egyhuzamban egészen az állásba tör-
ténik, ott a palackok még az éjj folyamán be lesznek építve. 

A kiszállítás után azonnal nem beépíthető gázpalackokat 
még nem teljesen kész, illetve használatlan kavernákba kell ideig-
lenesen elhelyezni. Ezeket 0\v százados kijelöli. 

Ha netalán a szekéren fuvarozott gázpalackokat az állásba 
kihordani nem lehet, akkor a devetaki kavernákba, illetve a 
rubbiai kavicsgödörbe kell azokat lerakni. 

Amint a palackok az állásba kerültek, a csapatok a gáz-
maszkákat használatra készen állandóan nyakukba akasztva hordják. 
Ha ellenséges tüzérségi lövedék érné a gázpalackokat, ez távbeszélőn 
azonnal közhírré teendő. 

8. Ha az összes előkészületek megtörténte után az idő-
megfigyelőállomás legközelebbre kedvező szelet jelez, a ranzianoi 
központi meteorológiai állomás az állásban levő megfigyelőállomá-
sokat értesíti, melyek a szél irányát és sebességét ettőlfogva állan-
dóan ellenőrzik és mérik s az eredményt a központba jelentik. 

A gáztámadásra kedvező időjárás és szél határozottan meg-
állapíttatván, Ow százados a helyzetet a 17. liadosztályjiarancsnok-
ságnak jelenti, mire utóbbi „készültségi helyzet "-et rendel el. 

Az állásokban a gáztámadás alatt senkinek sem szabad tar-
tózkodni. Ezek a hadtestparancsnokság „riadó"-jára kiüríttetnek. 
Ugyanekkor a támadásra kirendelt csapatok felveszik a kiindulási 
helyzetet. 

Ezek utún Ow százados a gáz kibocsátására a parancsot a 
17. hadosztály parancsnokától kikéri. A gáznak lehetőleg az egész 
állásban egyszerre történendő kifúvása végett a Fajti hrib-től 
keletre fekvő -O- 404 magaslaton fényjelzés lesz: egy zöld rakéta-
csóva az általános figyelmeztetés, hogy a gázkibocsájtás közvetlen 
küszöbön áll; az 5 perc múlva újólag megjelenő fényjelzés a gáz-
zászlóalj kezelőszemélyzetének szól, hogy mindenki vegye fejére a 
gázmaszkákat és hogy 3 perc múlva a gázpalackok szelepeit 
nyissák ki. 

A gáz kiömlése a palackokból kb. 10 percig tart. 
A támadó gyalogság nem indul meg közvetlenül a gázfelhő 

után, de nem szabad sokáig késlekedni az indulással, nehogy az 
ellenség időt nyerjen ellenrendszabályok megtételére. 

A támadás idejét a magasabb parancsnokok határozzák meg, 
kik helyszíni áttekintéssel bírnak. Célszerű lesz, hogy a 20. honvéd-
és a 17. közös hadosztály támadó csoportjának parancsnoka együtt 
tartózkodjék, hogy az indulást egyidőben rendelhessék el. 

A támadócsoportok arcvonaluk elé századonként egy járőrt 
(1 tiszt, 8 ember és a gázzászlóaljtól egy közeg) küldenek előre. 



A járőrök azt is jelentik, hogy az előnyomulási terep, különösen 
a mélyebben fekvő részek gázmentesek-e. Feltett maszkákkal sötét-
ben a látás, tájékozás igen nehéz, ezért a járőröknek útjukat 
ismerniök kell. 

Közismerten merész magatartású emberekből álljanak a jár-
őrök, melyek kézigránáttal bőségesen ellátandók. A századok ezeket 
kellő távolságban követik. Felszerelendők dróthálókkal, fehérre 
meszelt 2 méter hosszú és fél méter széles csapóhidakkal (létrák-
kal), hogy az akadályokon könnyen áthatolhassanak. Hordozható 
lángszórókkal, melyekkel a leülepedett gázt a kavernákból, lövész-
állásokból, gödrökből, mélyedésekből ki lehet szorítani. Célszerű, ha 
a támadd csapatokhoz beosztott műszaki és utászosztagok petró-
leumos szalma-, rőzse-, fagyapotkötegeket visznek magukkal, hogy 
a gázas helyeken meggyújtsák. 

Minden embernél két gázbetét legyen. Csakis a körfelüle-
tükön levő három bordáról megismerhető háromréteges betétek 
megbízhatók. A gázzászlóaljnak közegei lelkiismeretesen vizsgálják 
meg a gázvédelmi eszközöket. 

A támadócsoportok megérkezésüket a kijelölt vonalba raké-
tákkal jelezzék. 

A hátravont megszálló csapat a támadás közben az állását 
újból elfoglalja. 

Ha a szél iránya megváltozna és a gázfelhő visszafelé tódulna, 
a megszálló csapatnak nyugodtan be kell várnia a gázfelhő átvo-
nulását soraikon. Feltett maszkákkal nem történhetik baj. 

A csapatok kioktatandók, hogy a gáz nehezebb, mint a 
levegő, a mélyebb helyeken kavernákban ülepszik meg, ezért az em-
berek ne tartózkodjanak ilyen helyeken. Az állásban szalma-, fa-
gyapot-, rőzsekötegek helyezendők el, melyek meggyújtása által 
keletkező légáramlat a leülepedett gázt a magadba hajtja. 

9. A Monte Fortin A 115 ellen tervezett vállalat úgy fog 
lefolyni, mint az a gáztámadásnál ismertetve lett. Itt a viszonyok nem 
oly kedvezőek, mivel a sűrű növényzetben — különösen a Mainizza-i 
füzesben — a gázfelhő részben meg fog akadni és megritkulva 
hatásából veszíteni fog. 

A Monte Fortin A 115 elleni vállalatot végrehajtó utász-
századnak parancsnoka jelentkezzék Ow századosnál Ranziano-n, 
ki a kellő utasításokkal el fogja látni. 

10. A gázzászlóalj ködbombákat szolgáltat ki a hadosztá-
lyoknak, melyekkel a tüzérség állásváltoztatását leplezzék. 

11. A járőrök legénysége behatóan iskolázandó. Ezek és a 
Monte Fortin A 115 elleni vállalatra kijelöltek a gázfelhő mögött 
nyomulnak elő, a 17. hadosztály gyakorlatain résztvesznek. 
A gyakorlatoknak célja, hogy a valóságnak megfelelő helyzetben 
a gázfelhőtől való félelmet elveszítsék. A gyakorlaton jelen legyenek 



a gáztámadásra kijelölt csapatok összes parancsnokai, századparancs-
nokig bezárólag." 

Boroevicnek fenti rendeletemet előterjesztettem és jelentettem, 
hogy a XVI. hadtestparancsnoksággal a támogatásra nézve meg-
egyeztem. 

Hangs illy óztam, hogy az ellenség figyelmét röviddel a gáz-
támadás előtt a La Rocca nyúlványon a A 121-től 6Ö0 lépésre 
nyugatra fekvő kúp elfoglalásával le akarom kötni. 

Ezt egy zászlóalj kellő tüzérségi előkészítés után, a keskeny 
nyúlványon alig 100 lépésnyi területet áthaladva, nagyobb veszte-
ség nélkül fogja végrehajtani. Ha a kúpot elfoglaljuk, akkor egy-
részt a La Ilocca nyúlvány és Monte Cosich -Q- 113 között állásunk 
előtt 40 m mélységben kelet-nyugati irányban húzódó szűk völgy 
teljesen hosszantozható, másrészt belátunk a Monfalcone-n levő 
ellenséges állásba és megfigyelhetjük Selz—O- 70 közötti teret; 
a tüzérséget előrevonhatjuk a A 121 mögé, honnan a Karszt-
fennsík déli lejtőjén Vermegliano—Selz között az ellenséges állást 
teljesen oldalozhatja. 

A 61. hadosztály ki vonatása folytán szükségessé vált arcvonal-
rövidítést is némiképen elérhetjük a monfalcone-i támadással. Vég-
tére a túrhetetlen állapotnak a Monte San Michele és San Mar-
tino-nál véget kell vetni már csak azért is, hogy csapatainkat a 
mindennapi súlyos veszteségtől megóvjuk. 

Kérésem odairányul, hogy: 
a) a vállalathoz szükséges tüzérségi lőszert megkapjam, 
b) a vasúti ezrednek egy osztaga oszttassék be hozzám, mely 

a gáztámadás után a rubbia—sdraussina-i vasutvonalat legalább 
annyira rendbehozza, hogy utáuszállításra kihasználhassam. (Op. 
153 9. a. szám.) 

Höfer jelenti: 

„Asiago-tól északra fekvő térben előnyomuló csapataink 
Mga. Mandrielle házcsoportot elérték és Monte Fiara s Monte 
Baldo között az országutat átlépték. 

Csapataink Arsiero-tól keletre elfoglalták a Monte Cengio 
A 1351-et és Tresche-től délre fekvő magaslatokat. 900 olasz, 
közte 15 tiszt esett fogságunkba. 

Arsiero-tól nyugatra csapataink megvetették lábukat a Posina-
völgyben, az ellenséges ellentámadásokat ott visszaverték. 

Az ellenség ellentámadásai Chiese-nél és Passo Buole 
A 1465-től keletre is meghiúsultak. 

Az eddigi zsákmány 313 löveg, 148 géppuska, 22 aknavető, 
600 kerékpár, 6 gépkocsi, sok lőszer, közte 2250 legnehezebb 
bomba." 



Julius 2. 

Höfer a mai jelentésében azt í r ja : „Orosz hadszíntér: 
A lövegharcok a Bessarabia-i és Wolhynia-i arcvonalon helyenként 
egy tüzérségi csata jellegét öltötték. Az Ikwa-nál is tegnap fokozott 
tevékenységet fejtett ki az ellenség. Olasz hadszíntér: Mandrielle 
házcsoporttól keletre csapataink harcolva előnyomultak a határ 
sarkáig;1 Arsiero terében elfoglalták Monte Barco <> 1-358-t, 
Fusine és Posina falvaktól délre a Posina-patak déli partjain meg-
vetették lábukat." 2 

„A csata, melytől úgy féltem, fellobbant és pedig az ellen-
ségre nézve még jókor! . • . Tirolban lassan és nehezen hala-
d u n k előre. Ezen hírek engem kimondhatatlanul levernek, mert 
„balsejtéseimet látom beteljesedni." 

„Ma Winkler altábornagy jelentkezett nálam s én nagyon 
„melegen búcsúztam tőle és szeretetteljes üdvözletemet küldtem 
„dicső, hős csapatainak, melyeket sohasem fogok felejteni." 

„Mi lesz a 24. Landsturm-hegyidandárból, melynek nincsenek 
„menetalakzatai? Ezt a derék 61. hadosztály helyett állítottam be 
„a küzdelmi vonalba." 

Éjjel élénkebb harctevékenység, mint rendesen. Élénk ellen-
séges lövegtűz a küzdelmi állás és mögöttes terep ellen; a Monte 
„San Michele északi lejtőjén ismételten erős gépfegyvertűz, a 
„<!> 124-en heves kézigránátharcok. Az ellenség eredménytelenül 
„dobálta gyújtóbombákkal állásainkat. Gyakran élénk ellenséges 
„puskatűz és aknavetés. A Monfalcone gerincen rövid tűzcsapások. 
„Járőreink megállapították, hogy az ellenséges állás erősen meg 
„van szállva. A 61. hadosztály felváltása befejezéshez közeledik. 
„Délben 12 órakor a 17. hadosztályparancsnokság átveszi tőle a 
„ Polazzo—Redipuglia-alszakaszt." 

„A szomszédos hadtestnél majdnem teljes a nyugalom." 
„Délután 2 óráig mérsékelt ellenséges tüzérségi tevékenység 

„harcvonalunk egyes részei és falvak ellen a Wippacli völgyében. 
„Ott veszteségeink vannak. A Monte San Michele lövegtűz alatt 
„van. San Martino-nál heves kézigránátharcok. Az ellenséges 
„tüzérség Ranziano-ra és Ovéja Draga-ra tüzelt és déli 12 óra 

1 Mandrielle házcsoportnál egy olasz erőd van, ennek elfoglalásáról 
Höfer nem tesz említést! 

2 Ezt már tegnap is jelentette Höfer, így itt csapataink nem jutot-
tak újabban előre. 



„30 perc óta Bukovica-t és Kostanjevica-t is lövi. Az ott elhelye-
z e t t intézeteknél és tartalékoknál s vonatoknál nagyobb veszte-
ségek vannak. Eddig 5 halott és 55 sebesültet jelentettek itt. 
„A 17. hadosztálynak sarokállásában egynéhány legnehezebb faj-
t á j ú akna és különben csekély lövegtűz." 

„Az ellenséges arcvonal mögött nagyon élénk közlekedés." 
„Estig egyenletes, inkább gyenge harctevékenység." 

A gázzászlóalj élszállítmánya holnap június 3-án hajnali 
2 órakor megérkezik, a zászlóalj június 4-én délelőtt 3 órakor 
lesz együtt. 

Június 3. 

„Az orosz arcvonalon a tüzérségi csata ernyedetlen heves-
séggel folyik. Egyes helyeken már gyalogsági támadások is voltak. 
„Tirolban pedig úgy látszik már védelemre szorulunk, erre vall 
„Höfer jelentése, mely így szól:" 

„Csapataink az ellenségnek egy erős ellentámadását és több 
gyengébb előtörését a Monte Barco Ó 1358 hegyen visszaverték. 
Hasonlóan kudarcot vallott az ellenséges támadás Mandrielle ház-
csoporttól keletre a határ sarkánál." 

„Kora hajnalban kissé mozgalmas éjjel után Szombati Pállal 
„kocsin Oppacchiasella-ra mentem. Ez naponta jobban pusztul. Holt 
„romhalmaz az egész városka. A kocsit ott visszahagyva először 
„Paljkisée-re mentem s a Doberdo-fennsíknak Valloné lejtőjén meg-
látogattam a 17./in-as ágyúsüteget; ez 1914 decembere óta szaka-
datlanul hadtestemben van és az összes ütközeteket a legvitézebbül 
„végigküzdötte. Kitűnően van leplezve s mégis majd mindennap 
„tűz alatt áll. Innét a Marcottini melletti segélyhelyre mentem, 
„épen egynéhány ellenséges repülő keringet fölötte, melyekre tüzér-
ségem tüzelt. A segélyhelyen, mely kitűnő kavernákban van, 
„mindenki mélyen aludt, mert egész éjjel szakadatlanul dolgoztak 
„és csak reggel 5 óra után készültek el. Nem ébresztettem fel 
„őket. Jobbat nem tehetnek most, midőn nincs egy ellátandó 
„sebesült sem. Marcottini, a tavaly májusban még virágzó helység, 
„ma egy törmelékgarmada gránátrepeszekkel, szilánkokkal s löve-
dékekkel fedve, rongyok, törött üveg és cserép, mindenféle roncs, 
„össszedőlt falak siralmas halmaza. Az udvarokon és utcákon 
„méteres fű terem, a fák szilánkokra hasogatva az olasz tüzérség 



„lövedékeitől. A temetőben csupa bősi sír, de mind a neliéz gráná-
toktól feldúlva, fölszántva, a keresztek széjjelforgácsolva, minden-
f e l é széjjelszórva, félig rothadt fejek és lábak, fehér csontváz-
„darabok, bordák, nyálkásan oszló bústömegek néznek ki a lazára 
„túrt talajból. A legyek milliói zümmögnek és himbálódznak a 
„légben a bűzlő hullarészek fölött. Idegesen kissé odébb repülnek, 
„ba élőlény közeledik, hisz e gyászos hely egy hónap óta végleg 
„el van hagyatva, ember nem jár erre, minden dermedten csendes 
„és sivár és csak a halál leheli az ember arcába fullasztó mérges 
„bűzét. Mélységesen megdöbbenve és megindulva állottam meg itt, 
„hol a pusztulásnak legmeztelenebb képe tárul elém. Azok az oly 
„sovány fehér szegény csontkezek, mintha a laza földbe még kapasz-
kodnának, úgy fogják a vörös agyaghantokat, vagy simogatják 
„álmukban piros örök takarójukat és fázva magukra húzzák azt ? . . . 
„A hús már csak mint fekete cérnaszálak lóg rajtuk. Ezek a 
„szegény meghasogatott koponyák!..., bennük még az agyvelő 
„az esővízzel keverve csillogva ragyog a reggeli nap nevető sugaraitól. 
„Fölöttem üvöltenek a gránátok és előttünk az állások körül óriási 
„ropogással pukkadnak a légitorpedók, a macskák. Én a még halálban 
„is meggyötrött, széjjelkorbácsolt testű hőseim szomorú pusztulását 
„nézem! Midőn Szombati tiszteletteljesen megérinti karomat és 
„kéri, hogy ezen amúgyis ve.̂ zélyes heljről távozzak, olyan 
„benyomással megyek, mely velőtfagyasztó szörnyűségében egész nap 
„nyomja lelkemet... Fejünk fölött kereszteződnek a zúgva repülő 
„saját és ellenséges gránátok, kicsinyek s nagyok egyaránt. Szombati 
„aggódva kéri, hogy távozzak gyorsabban, mert itt túl nagy a 
„veszedelem. Jó! siessünk... el innét." 

„Miután a 39. ezred I. és II. zászlóalja az előszögelő állásban 
„vannak, -C- 111-nél líjból kimegyek, hogy debreceni hőseimet 
„ezen oly gonosz helyen üdvözöljem. A riadó őrszemek és ügye-
letesek kivételével mindenki alszik és óvatosan átlépegetünk a 
„a mély álomba merülteken. Nem engedem, hogy bárkit is fel-
ébresszenek, hiszen az egyedüli pillanat, melyben a súlyos szen-
vedések is szünetelnek. Több őrszemmel néhány szívélyes szót 
„váltok. Rendkívül éberek és figyelmesek. Gyenge esatártüz van, 
„elvétett egyes kézigránátdobások mind a két fél részéről. Két leg-
nehezebb légiakna esik nem messze tőlünk leírhatatlan robbajjal 
„pukkadva és óriási kávébarna füstgomolyt hagy vissza. A szellő 



„ezt lassacskán tovább viszi, cipeli. Az állás igazán jól van kiépítve 
„és feltűnő a tisztaság benne. Innét ,József főherceg lak'-hoz 
„megyek, melyet már leírtam. Ott találom Soós ezredest és Sárkány 
„ezredest egy megbeszélésnél. A kitűnő kavernájú segélyhelyet 
„a -C- 110-en megnézem. Ennek a sziklába vésve több nagy helyisége 
„van, melyekbe a legnehezebb mozsárbomba sem tud behatolni, 
„bemegyek kísérőmmel s az orvost teljes munkában találom. Több 
„rendkívül súlyosan sebesült van, kiknek ellátásánál jelen vagyok, 
„hogy amennyire lehet, vigasztaljam őket. Hazafelé menet talál-
kozom Krassószörény megye főispánjával — Medve Zoltánnal —, 
„vele van Lúgos polgármestere. Ok a 43. ezredet egy küldöttséggel 
„eljöttek meglátogatni. Előbb a Brestovec-en voltak." 

„Reggeli jelentések: A Monte San Michele északi lejtőjén 
„kevés lövegtűz és aknavetőharcok. Állásaink San Martino környékén 
„erős puska-, aknavető-, puskagránáttűz alatt állanak és élénk kézi-
., gránátharc folyik. A Monfalcone gerinc délkeleti részét az ellen-
séges tüzérség élénken lőtte, különben mindenütt csatározás, eg} es 
„ágyúlövések és macskák. Tegnap délután az ellenséges tüzérség 
,,Bukovica-t újra lőtte, a sütődénél két sebesült. Ugyanakkor 
„Versa-nál egy ellenséges léggömb elégett." 

„Délután 2 óráig csekély ellenséges tüzérségi tevékenység 
„az arcvonal egyes részei ellen. A 20. honvédhadosztálynál és San 
„Martino környékén, a Monte San Michele délnyugati kúpján élénk 
„kézi- és puskagránátharc. Egy ott — az állásunk elé, egy kőgarmada 
„mögé — előretolt táboriőrsöt, melynek tegnap egyedül 1 halottja 
„és 9 sebesültje volt, hogy a további fölösleges veszteségektől meg-
kíméljük visszavontuk főállásunkra. Bukovica—Ovcja Draga kör-
nyéke délelőtt 10 óra 30 perc óta megint nehéz ellenséges 
„srapnelltűz alatt áll II Blanchis és Monte Fortin irányából. 
„Megint egynéhány sebesülés. 

„Az egész élelmezést és utánszállítást Kostanjevica-ra akarom 
„átvinni." 

„Reggel 7 órától délelőtt 8 óra 45 percig kis közökben zárt 
„gyalogsági oszlopok vonataikkal, sok málhásállattal Viscone-ból 
„délnyugatnak meneteltek; körülbelül egy dandár lehetett. Élénk 
„közlekedés." 

„Estig egyenetlen csekély harctevékenység." 



A hadseregparancsnokságtól Op. 897/3. szám alatt ma meg-
kaptam a választ június 1-én Op. 153/9. a. számú felterjesztésemre. 

Boroevic megparancsolta, hogy a La rocca-i vállalatomat 
ejtsem el, mivel az nagy lőszerfogyasztással járna és nem tartja 
valószínűnek, hogy a tüntetés az ellenséget megtévesztené. A gáz-
támadást azonban végrehajthatom. Megjegyezte azonban, hogy a 
sikeres gáztámadás utánra tett intézkedések, természetesen csak a 
tényleges helyzet alapján adhatók majd ki.1 Ez az intézkedést 
lényegesen egyszerűsíti. Hogy a gáztámadásnak minő eredménye 
lesz, azt senki sem tudhatja előre. 

A fődolog, ha a gáztámadás eredménytelen lenne, az, hogy a 
jelenlegi állásainkat minden körülmények között teljes biztonsággal 
megtartsuk, mert a hadműveletek mikénti folytatása más harc-
tereken ettől függ, erők nem vonhatók el onnan. 

A gáztámadáshoz szükséges tüzérségi lőszer a hadsereg-
főparancsnokságtól igényelve lett. 

Ezen parancs alapján kiadott intézkedésemet Op. 155/8. szám 
alatt következőképen módosítottam: 

„A hadseregparancsnokság Op. 873/3. számú parancsa folytán 
a 106. Landsturm-hadosztálynak a Ó 123 magaslat elfoglalására 
irányuló vállalata elmarad. Ennek dacára törekedjék a hadosztály 
kevés lőszerrel, kisebb keretek között a -Ó- 93-tól délre levő teret 
az ellenségtől megtisztítani. 

A fő a jelenlegi állásokat védelemre minél erősebben beren-
dezni, hogy a hadosztály mélységbe tagozódhasson. 

A hadtesttüzérség a 106. Landsturm-hadosztály parancsnoka 
által meghatározott időben az ellenség La Rocca-állását lerombolja, 

Ezután a 153/9. b. számú intézkedésemnek megfelelően a 
gáztámadással kapcsolatosan a hadtesttüzérség a „haláldomb'' ellen-
séges támpontot (Peteano-tól délnyugatra) leküzdi, e célra a 
6-/6. R. számú 24 cm-es mozsárüteg komarje-i útkanyarulatnál áll 
fel. A Waka 30'5 cm-es mozsár, a 4. számú 21 cm-es mozsár-
üteg és a 17./1. nehéz tarackosiiteg a leküzdésben résztvesz. 

Ezután a 6./6. R. számú 24 cm-es mozsárüteg Sagrado és 
Gradisca lőhatással az Op. 153/9. b. intézkedésem szerint közre-
működik a gáztámadásban. 

Lőszerkiutalás: 
30 darab 24 cm-es bomba, 
30 „ 21 „ 

100 „ lövedék a nehéz tarackok részére. 
Minden parancsnok kötelessége a gáztámadás sikertelense'ges 

esetében a jelenlegi állást feltétlenül megtartani, mivel ez más 
harcterek hadműveleteinek lefolytatására hatással van. 



A 61. hadosztálynak kivonása után (1916 június 3.) hadtestem 
helyzete't a Karszt-fennsíkon az 53. szárral melleidet tünteti fel. 

A tiroli támadásunk kezdete óta az olaszok a Doberdo-ról 
Tirolba fokozatosan átszállították: 

a 29. hadosztály Perugia-, a 21. hadosztály Pisa-, a 25. had-
osztály Sassari- és Padova-, a 31. hadosztály ßarletta-, a 14. had-
osztály Acqui-, a 16. hadosztály Friuli- és a 23. hadosztály, Trapani-
dandárt s a 19. hadosztályt. 

Hadtestemmel szemben állanak: 
a) a Monte San Michele alszakasza előtt a 29. olasz had-

osztály Lazio-, a 22. olasz hadosztály Ferrara-dandára, tartalék a 
Brescia-dandár Medea—Versa terében; 

b) a San Martino—Monte dei sei Busi A 118 alszakasz előtt 
a Regina- és Macerata-dandár, melyet a 7. és 8. bersaglieri zászlóalj 
és Finanzieri csapatok megerősítettek, a 31. olasz hadosztály Chieti-
dandára és a 15. bersaglieri-ezred; 

c) a Vermegliano—Duino-alszakasz előtt a Pinerolo-,a Cremona-, 
Napoli-dandár és az olasz 4. lovashadosztály. (K. 510. sz.) 

Június 4. 

„Nagyon nyugtalan éjjel, állandó ellenséges lövegtűz, még 
„Kostanjevica is kap belőle." 

Tegnap éjfélig aPieris—Begliano—Ronchi—Monfalcone-i úton 
feltűnően élénk szekér- és autóforgalom volt. 

„ Höfer mondja: Az ellenség összes tüzérségét az északkeleti 
„arcvonalon működésbe hozta. Ennek tüze a Dniester, az Alsó-Strypa-
„folyón, Tarnopol-tól északnyugatra és Wolhynia-ban hatalmasan 
„dagad. József Ferdinánd főherceg hadserege Olyka-nál 25 km 
„szélességben pergőtűz alatt áll. Az orosz gáztámadás a Dniester-
„folyó szakaszán hatást nem ért el. Mindenütt a küszöbön álló 
„gyalogsági támadás előjelei mutatkoznak. Mivel az olaszok a 
„ Posina-völgytől délre levő hegység gerincén és a Monte Cengio 
, A 1351—Arsiero-arcvonalunkon szívós ellenállást fejtenek ki 
„igen makacs harcok vannak kifejlődőben." 

„Csapataink előreküzdik magukat. Cesuna falu már az arc-
vonalunkban fekszik. Az olasz ellentámadásokat visszavertük 
„Tegnapi hadifoglyok száma 5600 olasz, közte 78 tiszt. A zsák-
„mány 3 ágyút, 11 géppuskát és 126 lovat tesz ki." 

„E szerint Tirolban ma nincsen haladás! . . ." 



A 9. hadosztály az Astico-völgyben Arsiero-nál, a 10. had-
osztály a Sugana-völgyben harcba lépett; Cadorna a X. és XIY. 
hadtestet az Isonzo-arcvonalról átszállíttatta Astico—Brenta közötti 
térbe. A 27. hadosztály Schio-ról a műúton Piano della fugazza 
hágón át Chiesa-ra nyomult elő; a 35. hadosztály a hegyeken a 
Posina-völgytől délre fejlődött harchoz, a 30. hadosztály Asiago-ra, 
a 28. hadosztály a 34. és 10. hadosztály között a Sugana-völgytől 
felkapaszkodva Mandrielle A 1565-re nyomul elő. Arsiero és 
Asiago volt a harcok központja. Az olaszok Asiago előtt a 28., 
34., 30., Arsiero előtt a 35., 9. hadosztályt vonták hamarosan össze. 

így 9 hadosztályból1 álló zárt harcvonalat alkotott az ellenség 
a támadó osztrák-magyar 11. és 3. hadsereggel szemben. 

„A Monte San Michele északi lejtőjén élénk csatározás, kézi-
„ gránátharcok és időközönként lövegtüz. A tegnap — a veszteségek 
„miatt — bevont táboriőrs ma megint kiküldetett." 

„San Martino-nál mérsékelt kézigránát- és akna vetőharc." 
„ A 24. Landsturm-hegyidandárnál csatározás és igen jó ered-

„ményü aknavetőtüz az ellenséges árkokra. Különben csak csekély 
„ harctevékenység." 

„Délelőtt 9 órakor erősebb gyalogsági oszlop menetel Cormons-
„ról San Lorenzo felé. Tüzérségem lő rá." 

„Délután 2 óráig a -Ó- 124-en állandó, néha nagyon erős 
„kézigránátharc, élénk aknavetőtevékenység. Tüzérségünk igen jól 
„hat. Az egész arcvonalon élénk, néhol heves lövegtüz. San 
„Martino-nál fokozódó puska- és kézigránátharc és aknavető-
„ tevékenység. A Monte dei sei Busi-n az ellenségnél vésést és 
„kalapálást hallani. 0 hátsó állásain is dolgozik. Oppacchiasella és 
„Nova Vas élénk ellenséges lövegtűz alatt. Mindenféle nagyságú 
„gránátok csapódnak be. Az olasz lapályon élénk kocsi-, autó- és 
„vasútforgalom. Az olaszok délután tüntető tevékenységüket foly-
ta t j ák heves lövegtűzzel és élénk gyalogsági tevékenységgel az 
„arcvonal legkülönbözőbb helyein. Különösen heves a könnyű, nehéz 
„és legnehezebb aknavetők tüze. A <j> 124-en élénk állandó kézi-
„gránátharcok. Nehéz lövegtűz az arcvonal mögé." 

„Nyilvánvaló, hogy az olaszok tiszta képet akarnak nyerni, 
„hogy mily erőkkel tartjuk megszállva állásainkat és meg akarják 
„ akadályozni további erőink elszállítását a fennsíkról. Ma 20 könnyű 
„és 20 nehéz ellenséges üteg lőtt." 

1 87., 27., 35., 9., 30., 34., 28., 10., 15. hadosztályok. 



„Sau Martino-tól északra derék árkászaim az ellenséges 
„aknafolyosóba betörtek, szénsavat fújtak belé s így kifüstölték az 
„olaszokat." 

„Állásaim sok helyütt nagyobb kiterjedésben elpusztultak az 
„erős ellenséges tűz által." 

„Este 8 óra után az ellenség a -Ó 111-től délre egy század 
„szélességben betört, azonnal újra kidobatott. 14 halottat és 9 súlyo-
„san sebesültet hagyott vissza, a mi veszteségeink ott 4 könnyen 
„sebesült." 

„Délután 6 órától 7 óra 30 percig nagyon heves gyalogsági 
„és lövegtűz San Martino-nál." 

Június 5. 

„Későn éjjel sietve írom naplómat és nagyon szeretném a tollat 
„letenni és aludni, pihenni, oly nagyon fáradt vagyok mindattól a 
„borzasztótól, ami gyötörve környez engem. És mégis ezt előbb 
„megírom, mert ha ma kényelmességből nem teszem, akkor holnap 
„is puha leszek és elmulasztom. Én pedig feltettem magamban, 
„hogy írni fogok — ha lehet — mindennap és leírom e háborút, 
„ahogy én azt láttam. Egészen egyénileg minden gondolatommal, 
„érzelmemmel. Talán idővel felhasználhatják majd a történelemírók, 
„mert hazug szó nincs benne, tudatosan igaztalan nem íródik bele. . . 
„És nem tudva? . . . talán, mert sok mindent beleírok, amit nekem 
„mások mondtak és amit nem magam láttam." 

„A nagy csata a keleti arcvonalon, melytől oly nagyon tar-
tottam, sajnos, teljes folyamatban van és jókor — mielőtt mi 
„az olasz síkságot elértük volna — megkezdődött, azaz érezteti 
„hatását, úgyhogy én fájós szívvel és teljes meggyőződéssel a mi 
„olasz offenzívánkat meghiúsultnak tekintem. Ezt csakis itt e 
„naplómban mondom ki és sehol másutt." 

„Hogy hogyan fog ott fent a csata végződni? . . . a jó Isten 
„tudja! . . ." 

Höfer jelenti: 
„,A már hosszabb idő óta várt támadás az orosz délnyugati 

„sereg által megkezdetett. A Pruth és Styr könyök között Kolki-nél 
„az egész arcvonalon nagy csata lobbant fel. Okna-nál legelső 
„állásaink birtokáért elkeseredett küzdelem folyik. Tarnopol-tól 
„északnyugatra sikerült az ellenségnek egyes helyeken egvidőre 



„állásainkba behatolni, — egy ellentámadás megint kidobta őtet. 
„Kozlow-tól kétoldalt (Tarnopol-tól nyugatra) az orosz támadások 
„akadályaink előtt omlottak össze. Novo Alexiniec-nél, Sapanow-nál 
„és Dubno-nál is, valamint Olyka-nál heves küzdelmek vannak 
„folyamatban.'" 

„Pedig ez csak a kezdete még a csatának." 
„Reggeli jelentések: A 20. honvédhadosztálynál éjjel élénk 

„csatározás és ellenséges lövegtűz az arcvonal és mögöttes körletek 
„ellen. A Monte San Michele délnyugati kúpján kézigránátharcok." 

„A 17. hadosztálynál San Martino környékén mérsékelt csa-
tározás és kézigránátharcok, egyes ágyúlövések." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál a Monfalcone gerincen 
„ellenséges aknavetőtűz. csatározás, Vermegliano-nál két szökevényt 
„hoztak be az olasz 22. ezredtől." 

„Este látom, amint egy gránátunk folytán Lucinico-ban 
„nagyobb tűz támad, azután rém nagy robbanás következett s utána 
„még három kisebb." 

„A házban, melybe tüzérségem gránátja becsapott, egy olasz 
„ágyú volt beépítve; a ház lángbaborult, az ellenséges ágyú lőszer-
készletével levegőbe repült." 

„Hajnalban Szombati Pál káplárral Devetaki-ra mentem, 
„azután Gabrije-gornie-n át az 1889-es mintájú 15 cm-es ágyús-
.,üteghez a Monte San Michele lejtőjén. Ez nagyszerűen van 
„elhelyezve. Nyolc hónapja, hogy ott áll és egy lövést sem kapott, 
„annak dacára, hogy az olasz repülők folyton keresgélik." 

„Azután felmegyek a Monte San Michele-re. A fedezékek a 
„11., 12., 18., 14. Biene-ben csúnyán össze vannak lőve. A 3. hon-
„védgyalogezred, amennyire a nagyon kellemetlen löveg- és akna-
„vetőtüz megengedi, szorgalmasan dolgozik azoknak kijavításán. 
„Lukachich tábornokot ott találom és ő lefényképez engem abban 
„a pillanatban, midőn lövészárkunkból óvatosan kibújva fényképező 
„aparátusommal a 20 lépés távolban levő olasz állásokat lefény-
képezem." 

„Együtt megszemléljük a gáztámadásra történő előkészülete-
h e t , szépen haladnak; azntán megnézem a hármas tölcsért, de 
„csak felülről a 7. Biene-ből távcsővel. Végül Kratochwill ezredest 
„kerestem fel új kavernalakásában a Monte San Michele kőbá-
nyájában. Lukachichcsal és a két ezredparancsnokkal megbeszél-



„tem feladatukat, melyet egy rövid parancsban ma még ki is 
„fogok adni." 

„Ezt befejezvén Cotici-re megyek, bol egynéhány fényképet 
„csinálok még és Sárkány ezredessel Crnci-re folytatva utamat, 
„abol a házat — hol tavaly Weeber ezredes dandárnok és Lehóczky 
„vezérkari százados elestek — változatlanul csak azzal az egy 
„fatális találattal lelem. Köröskörül minden rommá lőve. Innét 
„Sárkány ezredest visszaküldöm és a -Ó- 110 melletti dolinához 
„megyek Soós ezredeshez. Vele is ugyanazt beszélem meg, mint 
„Lukachichcsal." 

„0 azt jelenti nekem, hogy az ezredparancsnokok aggódnak 
„és a dolgot félénken kezelik. Megmondom neki, hogy az ő feladata 
„ezeket kioktatni. Jelzem, hogy ma egy parancsot adok ki a had-
osztályoknak, mely szerint kell mindnyájuknak igazodniok." 

„Ezek után Szombatival visszasietek Kostanjevica-ra." 
„Délután 3 óra 15 perckor Boroevié meglátogatott. Jövetelé-

nnek célja az volt, hogy velem a gáztámadást megbeszélje, mely-
„nek sikerében nem igen hisz." 

„A hadseregparancsnoknak sok aggálya van a gáztámadás 
„végett, de újból könnyen meg tudtam győzni. Elmondtam neki, 
„hogy többször magam a helyszínén jártam, mindent megnéztem, 
„a csapatparancsnokokkal személyesen beszéltem és helyszínén 
„mindent megállapítottunk . . . Boroeviccsel abban állapodtam meg, 
„hogy nem támadok, ha az általa fokozott mértékben keletkez-
hetnének veszteségek — hisz ez mindig elvem volt — ,mert mi 
„veszteségeket már alig bírunk el. És épen azért csinálom a gáz-
támadást, mert így igen csekély veszteségekkel — az előttünk 
„álló, engem mindig aggasztóbban szorongató ellenséget el tudjuk 
„söpörni. Amint a tiroli offenzíva meghiúsul — amit, sajnos, most 
„már mint egészen biztosat teszek fel— meg vagyok arról győződve, 
„hogy az olasz a 6. Isonzo csatát fogja megkezdeni, vagy legalább 
„is támadólag fog itt fellépni, hogy bennünket abban gátoljon, 
„hogy innét Oroszország ellen küldjünk csapatokat. Ezt a távnadó-
„ csoportot, mely nekem megint 50—60.000 embernyi veszteséget 
„okozna, gázzal megbénítani szándékom! . . . Elveim Boroevicet 
„azonnal meggyőzték és kijelentette, hogy ,vakon' rám bíz mindent, 
„csak egyet nem engedhet meg elvi okokból, hogy állásaimat az 
„Isonzo-ra toljam előre. Különben tegyem azt, amit jónak látok, 



„csak jelentsek be mindent előzetesen. Ez magától értetődik. Tebát 
„tekintettel arra, bogy én itt ezen szakadatlan felmorzsoló küz-
delemben havonta legalább 10.000 embert vesztek, én az olaszt 
„meg fogom fojtani, hogy magam levegőhöz jussak és talán vala-
„ mivel jobb álláshoz és az aláaknázást ártalmatlané tegyem és egy 
„időre legalább csapataimat az örökös veszteségektől megkíméljem." 

„Boroevié a legszigorúbban utasított, hogy azon esetben, ha 
„Tirolban nem volna döntő eredmény és nem inogna meg az ellen-
séges arcvonal előttünk is, akkor nem szabad nekem a Karszt-
„ fennsík élvonaláról az Isonzo-ra levinni állásaimat, csakis az élen 
„javíthatom ezeket szükség szerint ki. Hiába próbáltam Boroevicet 
„meggyőzni arról, hogy temérdek hiábavaló vérontástól kímélnénk 
„meg csapataimat, ha lent a folyó mentén foglalnánk új állást a 
„puha talajban. 0 ezt ,elvi' okoknál fogva nem engedte meg és 
„így ma a gáztámadásnak már csakis az a célja, hogy az ellen-
séget annyira megtizedelje, hogy egyhamar uj támadást ne kezd-
hessen és így csapataimat tízezrek elvesztésétől kíméljem meg és 
„másodszor, hogy állásaimat némileg javítsam. Tehát teljesen def-
„fenzív jellegűvé tette Boroevicnek eme utasítása, melyet szerinte 
„még írásban is ki fog adni." 

„Végre Boroevié egészen ellágyulva — így őt még sohasem 
„láttam — azt mondja, hogy ő kimondhatatlanul boldog, hogv a 
„mi gondolataink oly tökéletesen fedik egymást, ami eddig és 
„mindig is így volt s ő mindig újból gratulál magamagának, hogy 
„az akkor oly szerencsétlen VII. hadtest parancsnokául kért engem 
„és idejövetelemet a Doberdo-ra kierőszakolta." 

„Délután 4 órakor Boroevié Kostanjevica-ról automobilon 
„kíséretével elutazott." 

„A tanácskozáson leszürődött vélemények és nézetek alapján 
„Op. 158/14. szám alatt egy jelentést állítunk össze az 5. had-
„ seregparancsnokság részére, mely mint parancs a hadosztály-
parancsnokoknak is kiadatik. A jelentés, illetve parancs így 
„hangzik:" 

„ ,Személyes szemrevételezésem és az arcvonalban levő egy-
néhány parancsnokkal történt megbeszélésem, úgymint Önagy-
„méltóságával, az 5. hadsereg parancsnokával történt megbeszélés 
„alapján — melyben útmutatását és szándékait szóbelileg velem 
„közölte — következőket parancsolom:" 



„A gáztámadás az Op. 153/9. b. szám alatt megbatározott 
„kiterjedésben, amint annak sikeréhez szükséges minden feltétel 
„bekövetkezett, végre lesz hajtva. A palackok kifújása után a gáz-
fe lhő mögött az eredmények megállapítását járőrök végzik, azután 
„az egész helyőrség a mostani állásban maradva vissza, a támadó 
„gyalogság előnyomul, megszállja a gáz által megtisztított állásokat 
„a fennsík lejtőjén vagy lábánál nagyobb veszteségek feltétlen 
„kerülése mellett, a zsákmány elhordatik, azután az elért vonal 
„megszállatik és berendeztetik; a régi állás védűrsége további 
„parancsig helyén marad. Ha úgy mutatkozna, hogy a régi állás, 
„vagy ez és az újonnan elért vonal közötti jobb, mint az utóbbi, 
„úgy ez az előnyösebb vonal a másik kettő kiürítése mellett éjjel 
„megszállandó.1 " 

„Az összes parancsnokok különös kötelességévé teszem, hogy 
„csak ott küldjenek támadó csapatokat előre, ahol az ellenségnek 
„ellenállóereje a gáz hatása alatt teljesen megtörött. Ott, ahol 
„a gáz az ellenség soraiban kétségen kívül teljes hatást nem ért 
„el, megtiltom az arcban való nekirohanást. A gáztól megóvott 
„szigeteken az ellenség ügyes vezetés mellett oldalba és hátba való 
„hatás által csekély veszteség mellett könnyen ártalmatlanná 
„tehető." 

„En ezen gáztámadás által kiváltképen mai állásunkban a 
majdnem tarthatatlan állapotokat akarom javítani, hogy csapataim 
erejét kíméljem." 

„Ez lebegjen minden parancsnok szemei előtt a végrehajtás-
nál és nem az Isonzo-vonalnak feltétlen elérése." 

„Ha észre venném, hogy az ellenség vissza akar vonulni, akkor 
a gáztámadást teljesen elejtem." 

„A gázzászlóalj parancsnoka egy vázlatot szerkeszt 1:75.000 
arányban, melyben feltüntetendők azon területek, hol kedvező szél 
esetén sem lesz a gáznak hatása. A területeket Gelb altábornagy a 
gáz kifúvása után hevesen lövesse tüzérséggel." 

„A vázlatot sokszorosíttatni fogom, mellyel a magasabb 
parancsnokságok el lesznek látva." 

„Alapos megfontolás és gondos szemrevételezés után a jelen 
parancsomban ismertetett elvek szem előtt tartása mellett kell az 
új védelmi állást megválasztani." 

„Semmi esetre sem szabad mereven ahhoz ragaszkodni, hogy 
az Isonzo-vonalat elérjük és azt tartsuk." 

„Minden az elért hatástól fog függeni, a tervbe vett állás-
József főherceg: A világháború. I I I . 17 



megjavításnak csakis a legcsekélyebb veszteség mellett szabad meg-
történni." 

„Azon esetben, ha a csapatok kímélése mellett a védelemre 
nézve egy hátrábbfekvő állás kedvezőbb viszonyokat teremtene, 
úgy ezt kell választani; az is megtörténhetik, hogy támadó 
csapataink visszavétetnek a jelenlegi védelmi állásunkba, magától 
értetődik azonban, hogy ez esetben a feltétlenül szükséges állás-
korrigálást meg kell csinálni." 

„Itt hangsúlyozom azonban, hogy nappal az ellenséges tüzér-
ségi tűzben a csapatok visszavétele teljes megsemmisülést vonhatna 
maga után, ez tehát kizárt dolog." 

„Gelb altábornagy kötelességévé teszem, hogy a vállalatban 
résztvevő csapatok mozgásában az összhangot minden esetre megóvja." 

„Különösen fontos, hogy a nehéz tüzérségnek az ellenséges 
ütegeket azon kritikus időben sikerüljön teljesen lefogni, midőn a 
támadó gyalogság az új vonalat elérte, de azt védelemre még nt-m 
erődíthette meg." 

„A nehéz tüzérség feladatának megkönnyítésére szolgál, ha 
az új helyzetben megfigyelőit azonnal előretolja és a rendelkezésére 
bocsátott léggömböt és repülőt alaposan kihasználja." 

„A könnyű tüzérség támogatólag közbelép, ha főfeladatát 
— a várható ellenséges ellenlökés meghiúsítását — e mellett 
megoldani tudja." 

„A Monte San Michele-n felállított 150 cm-es és egy kisebb 
fényszóró egyrészt az ellenséges fényszóró működését megzavarja, 
másrészt pedig a támadás terepét megvilágítja." 

„Minden parancsnok a támadási területén talált zsákmányt a 
támadás után éjjel biztonságba hozza, veszteségek e miatt ne 
legyenek." 

„Kiadatik a 17. közös, a 20. honvéd és 106. Landsturm-had-
osztálynak, az 5. hegyidandárnak, a hadtesttüzérség.parancsnokának, 
a gázzászlóaljnak, megküldetik a XVI. hadtestnek, az 58. hadosztály-
nak és mint jelentés felterjeszttetik az 5. hadseregparancsnokságnak. 

József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

„Események délután 2 óráig. A tegnapi tüntetés után az 
„ellenség ma csak rendes tevékenységet fejtett ki. Az egész arc-
vonalon némi lövegtűz, aknavető- és kézigránátharcok. A tegnapi 
„heves lövetés által okozott károk részben kijavíttattak. Tüzérségünk 
„az ellenségnek erődítési munkálatait zavarta Tegnap a 11. Biene-
„ben egy aknafolyosónk az ellenséges tárnába betört és midőn a 
„törmelék legurult s egy kis lyuk támadt, egy derék árkász revol-
verrel belelőtt és a kiabálásból ítélve egy olaszt meglőtt, azután 
„szénsavat eresztett bele az olasz tárnába eredménytelenül. Az olaszok 



„egy robbantócsövet toltak a lyukon be s ezt embereim a végén 
„megfogták és mind a két fél ide-oda rángatta, míg a kanóc mindig 
„tovább égett s mind rövidebb lett. Egy merész honvéd a kanócot 
„letépte, a robbantócső — bakáim nyelvén ,Cadorna-bot' — az 
„olaszok kezéből kicsavartatott, de ezek egy újat toltak be, mely 
„az ő oldalukon dróttal meg volt erősítve, ez is hosszabb dulakodás 
„után behúzatott hozzánk és utolsó másodpercben kanóca kiolttatott, 
„a harmadik azonnal utánajött, ennek kanóca már a gyutacsig le 
„volt égve s ugyanakkor mérges gázt fujt be az olasz, melytől 
„emberünk felbukott. Derék vitézeim sötét sírban küzködve az 
„eszméletlent kihúzták s alig értek ki, midőn a robbanás bekövetkezett 
„s a folyosó bedőlt. Vájjon az olaszok, kik itt csodálatraméltó 
„hősiességgel küzdöttek, el vannak-e temetve? . . . Az árkászok 
„besiettek és a folyosót a bedőlt sziklák által teljesen elzárva 
„találták. Most ott lefelé fúrva folytatják a tárnát." 

„Tegnap több mint 1000 olasz könnyű és nehéz gránát figyel-
te te t t meg. Ezek közül legalább 100 nem robbant fel. Tüzérségem 
„nehéz rakományú hajókra is tüzelt. Az ellenséges arcvonal mögött 
„különösen élénk közlekedés, gyalogsági mozgás is." 

„Egész nap ellenséges szórótüz arcvonalam mögé. Időközönként 
„aknavető- és kézigránátharcok. Ma sokkal csendesebb mint tegnap." 

A XVI. hadtestparancsnokság megkért, hogy a Mainizza-i vál-
lalat vezetésével Nöhring tábornok, az 5. hegyidandár parancsnoka 
bízassék meg, mivel ő a kérdéses terület viszonyait jól ismeri. 

Ez ellen semmi kifogásom nincsen. Az összműködés érdeké-
ben kiadtam Op. 157/15. szám alatt következő parancsomat: 

„A Wippach torkolat és Casa Ne vis között tervezett vállalat 
vezetésével Nöhring tábornok, az 5. hegyidandár parancsnoka bizatik 
meg, mivel a mellékvállalat a Monte San Michele—San Mar-
tino—Ó- 197 terében végrehajtandó fővállalattal csak lazán 
függ össze. 

Egyetértésben a XVI. hadtestparancsnoksággal az Op. 153/9. b. 
intézkedésem módosul. 

A vállalat idejére Nöhring tábornok Gelb altábornagy parancs-
noksága alá lép. 

Műszaki tekintetben a gáztámadás előkészítésére és annak 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket a gázzászlóalj parancsnoka 
teszi meg. 

A vállalatban a XVI. hadtestből résztvesznek: az alszakasz 
megszálló csapatai, a kijelölt járőrök, a kirendelt tüzérség és egy 
zászlóalj. 



Nöhring tábornoknak a VII. hadtestbőlrende1ke/.ésérebocsáttatik: 
A 4./1. utászszázad 45 csónakkal, továbbá az 5./3. utászszázad 

azon része, melyet a 20. honvédhadosztályparancsnokság Op. 149/14. 
számú intézkedése kijelölt. 

Valamennyi csapat, mely a vállalatban résztvesz gázkamrák-
ban feltett maszkával légzési gyakorlatokat tart. Gelb altábornagy 
az 58. hadosztályparancsnoksággal egyetértésben a csapatokat e 
célból kis csoportokban a Segeti táborba rendeli. Ezek a csapatok 
(járőrök) azon gáztámadási gyakorlaton is résztvesznek, mely az 
Op. 153/9. b. számú rendeletem (B. Műszaki intézkedés 11. pont) 
szerint a 17. hadosztályparancsnokság által lesz megtartva. 

A 20. honvédhadosztály, a 17. hadosztály és az 5. hegvi-
dandár között közvetlen távbeszélő összeköttetés létesítendő. 

Kiadatik a 17. hadosztálynak, 20. honvéd- és 106. Landsturm-
hadosztálynak, 5. hegyidandárnak, hadtesttüzérség parancsnokának, 
gázzászlóaljnak, megküldetik az 58. hadosztálynak és a XVI. bad-
testparancsnokságnak. 

József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

A t'roli arcvonalon offenzívánk úgylátszik megakadt, most már 
az olaszok támadnak. így a Posina-völgyben és Mandrielle A 1561 
hegységben intéztek heves támadásokat. 

I. hadtestünk csapatai Arsiero-tól keletre fekvő hegyekben 
Monte Panoccio -C- 1215 csúcsát elfoglalták. 

A hadseregparancsnokság értesített, hogy a 28. számú repülő-
századot hadtestemhez beosztotta, mely útban van a délnyugati 
hadszíntérre. 

Június 6. 
„Igen nagy csata dúl keleti arcvonalunkon, amint azt előre 

„lehetett látni. 350 km széles arcvonalon óriási hevességgel tombol 
„a véres küzdelem. Az oroszok eddig csak Okna-nál nyomták be 
„arcvonalunkat, különben mindenütt vissza verettek Ok legnagyobb 
„eréllyel támadnak és nyilván mindenáron nagy áttörést akarnak 
„csinálni." 

„Események az én arcvonalamon: 20. honvédhadosztálynál 
„csatározás, aknavető- ós kézigránátharcok. Az ellenség bűzbom-
„bákat dob. Reggel 5 óra 20 perckor megkísérli az ellenség a 
„Monte San Michele délnyugati kúpján állásaiból előtörni, de ez 
„tűzzel megakadályoztatott." 

„A 17. hadosztály: San Martino-nál mérsékelt kézifegyver-
„harcok és aknavetőtüz. Az olaszok nagyon sokat robbantanak. 
„Derék honvédjeim által az éjjel végrehajtott lángszóró vállalkozás 
„a helyzetet tetemesen megjavította." 



„Az egész arcvonalon kevés lövegtűz és aknavetőimre. A -C- 124 
„körül élénk harctevékenység. A O- 197-nél az ellenség árok-
tőiben 4 rohamkaput nyitott. Mi munkálatait minden eszközzel 
„zavarjuk. San Martino-nál az ellenség folytonosan nehéz torpedókat 
„lő. Ellenséges mozdulatokat tüzérségünk széjjelszórt. Különben 
„egész arcvonalamon minden fegyvernem élénk tüze. Az olaszok Ronchi 
„állomásnál fedezékeken dolgoznak. Az Alsó-Sdobba-n élénk csónak-
közlekedés. Arcvonaluk mögött fokozott forgalom." 

„En Szombatival Selo-ra mentem a -Ó- 235-re a tüzér-
.,megfigyelőcsoporthoz. Onnét az egész Doberdo-fennsíkot áttekint-
hetem, összes gyalogsági és tüzérségi állásaimat. A tüzérekkel 
„megbeszélem az egész helyzetet. Közben nagy zivatar vonul fel 
„az égen és nemsokára felhőszakadás jégveréssel zúdul ránk. Azután 
„nagyon élénk tüzérségi párviadal kezdődik, melyet igen jól meg 
„tudok figyelni. Az ellenség heves tüzesapást csinál Oppacchiasella-ra, 
„mely a nehéz és legnehezebb gránátoktól egészen füstbe borul és 
„porfelleg környezi." 

„A megfigyelőálláson egy tüzérezredes mutatkozik be, nevét 
„azonban elfelejtettem, ki tegnapelőtt Oroszlengyelországból jött 
„ide. Azt mondja: ,A tegnapi pergőtüz ' — Tegnap nem 
„volt pergőtüz. Tegnap csendes napunk volt! — Ez jellemző a 
„Doberdo-ra. Amit mi itt mérsékelt tűznek nevezünk, az ott a keleti 
„harctéren ,pergőtüz'." 

Ma visszakaptam a 2072. honvéd tábori ágyúsüteget, mely a 
XVI. hadtestnél volt ideiglenesen beosztva. 

Június 7. 

„Höfer tudósítása szerint a mieink Wolhynia-ban a Felső-
„Putilowka-tól Luck vidékére ,vétettek vissza'. Ez ugyan nagy 
„ugrás hátrafelé. Ismerem ezt a ,visszavétel'-t. Az összezúzott 
„csapatokat, hogy az ütött lyukat betömjék, csak Luck-nál tudták 
„megállítani. Kivel itatja meg Conrad ennek levét? . . . A fő bajt 
„azonban, azt, hogy a két csatát ezáltal el kellett vesztenünk, már 
„nem igen lehet jóvátenni. Megint a németek fognak bennünket a 
„mocsárból kihúzni. A mocsárból, melybe épen nem kellett volna 
„beleesnünk." 

„Ezt az Isonzo-n áprilisban megkezdett offenzívával bizton 
„el lehetett volna kerülni és óriási eredményünk lett volna. 



„Én Tolmein-nél haraptam volna le a könyököt s onnét Udine-re, 
„s Görz-nél egyenest nyugat felé taszítottam volna és igen szerényen 
„számítva legalább is a Tagliamento-t elértük volna és azt hiszem 
„erélyes végrehajtás mellett a Piave-t és még az Adige-t is, akkor 
„a kitűzött célt biztos úton elértük volna; és míg az orosz össze-
szedte völna magát — itt elkészültünk, végeztünk volna. Igv 
„pedig már áprilisban tudta az orosz, hogy Tirolban varrni készül 
„és maga is két hónapig teljes nyugalommal, általunk észre nem 
„ véve — hiszen minálunk mindig azt mondották: ,az orosz hosszú 
„időre képtelen valamit csinálni' — tette meg előkészületeit teher-
„mentesítő lökésére a mi meggyengített arcvonalunk ellen." 

„Szürkület előtt Biró Ferenc, 46-os káplárral kocsin 
„Devetaki-ra mentem, onnét a futóárokban az ú g y n e v e z e t t ,József 
„főherceg út'-on gyalog San Martino-ra, hol az állás egy kis 
„részét végigjártam. Ott ma a derék 6l-esek vannak. Ott, ahol 
„az ellenség közel van, mindenütt nagyon heves kézigránátharcot 
„látok; ott mindenütt az egész hadosztály arcvonalán igen élénk 
„harc folyik. Utálatos ez az örökös aknavetőtűz és kézigránátharc. 
„Az állás kitűnően van kiépítve s az emberek kedélyesek, jó han-
gulatban vannak sok szenvedéseik dacára. Midőn az állást 
„elhagyva továbbmentem, csúnya aknavetőtűz indult meg. A jól 
„védhető állapotba helyezett összekötőárokban a zászlóaljparancs-
„nokság dolinája felé mentem vissza. A tartalékdolinákat is meg-
szemléltem és végre az ezredparancsnoksághoz, Makowiczka 
„ezredeshez mentem, hogy ezrede által végzett kitűnő munkáért 
„egy meleg szót mondjak neki.'' 

„ A -C> 110-nél a segélyhely megtekintése után Kostanjevica-ra 
„siettem." 

„Jelentések: Éjjel löveg- és aknavetőtűz, kézigránátharcok. 
„Éjfélkor elég élénk harctevékenység, mely a mi tüzérségünk 
„beavatkozása után lelohadt. Az összes egymáshoz közelfekvő lövész-
árkok között állandó heves kézigránátharc. A San Martino-tól 
„nyugatra levő árkák ellen a 61. ezred egy vállalkozást hajtott 
„végre, mellyel a mi küzdelmi állásunk előszögellő részét csak pár 
„lépésnyi távolból nagyon hathatósan oldalozták. Löveg- és aknavető-
„ előkészítés után járőrök előrementek, melyek részben kézigránát-
„harcban az ellenséges árkákat birtokukba vették és robbantásokkal 
„részben elpusztították, részben megrongálták, közelebb fekvőnél 



„tökéletesen sikerült, a másiknál az ellenséges ellenhatás túl-
ságosan erős volt. Az egész arcvonalon élénk csatározás, tüzérségi, 
„aknavető- és kézigránátharcok." 

„Délután jelentik: Részletes szemrevételezés után bebizonyul, 
„hogy a vállalkozás az ellenséges árkákat tökéletesen elpusztította. 
„Ott most nyugalom van." 

„Tirolban alig van valami kis haladás. (Monte del Busi 
„bollo -6- 1157 hegycsúcs elfoglalása a mai egész eredmény.)1 

„Ott nagyobb veszteségek. Csak azt remélem, hogy legalább azt, 
„amit elfoglaltunk, meg fogjuk tudni tartani." 

„Cadoma mondja, hogy az oroszok 25.000 emberünket 
„fogták el. Az ő elbeszélése szerint a luck-i dolog egészen egy 
„nagy áttörés képét adja. Jelentése így hangzik:" 

Az oroszok offenzívája, melyet június 4-én megkezdettek 
„a Pripjatj-folyó és a román határ közötti térben, döntő ered-
„ menyekre vezetett." 

„A támadást tüzérségi előkészítés után a gyalogság hősiesen 
»végrehajtotta." 

„6-án 480 tiszt és 25.000 fő legénység került fogságba. 
„A zsákmány 27 ágyú és több mint 50 gépfegyver. Az orosz 
„sajtó úgy nyilatkozik, hogy egy nagyszabású, alaposan előkészített 
„támadásról van szó Ausztria ellen.' " 

„Ha ez igaz, akkor szomorúan állunk . . . És ki lesz ennek 
„az oka???" 

Június 8. 
„Az oroszok 50.000 foglyot jelentenek és 87 löveget. A csata 

„tovább tart és József Ferdinánd főherceg hadserege egészen a Stvr 
„mögé vétetett vissza. Más hadseregek arcvonalán szintén a leg-
veszélyesebben támad az orosz. Bizonyos parancsokból arra kell 
„következtetem, hogy a hadseregfőparancsnokság engem akarna szere-
t e t t hadtestemmel odavinni a lyuk bedugaszolásához. Nem szeretem 
„a dugaszolást, foltozást, — hiszen elég keserű tapasztalatom 
„van azzal." 

„Ma Mostböck ezredésnél voltam a -Ó- 343-on és vele a 
„legbehatóbban megbeszéltem a tüzérségi helyzetet és szóbeli utasí-
tásokat adtam neki a gáztámadás végett. O csakúgy lángol érte." 



„Azután egy 30'5 cm-es mozsaram munkáját figyeltem meg, 
„mely egy ellenséges nehéz üteget mihamar, rendbehoz'. Négy teli-
találattal teljes ,rendet' csinált úgyannyira, hogy azután ott mást 
„nem tudok látni, mint a feldúlt talajt," 

„Jelentések: 20. honvédhadosztálynál a -Q- 124-től délre éjjel 
„egy földalatti aknarobbantás hajtatott végre s a tölcsért meg-
„szállottuk. Az erre következő élénk gyalogsági és kézigránáttűz a 
„mi tüzérségünk egynéhány össztüze után megszűnt. Különben 
„éjjel mérsékelt csatározás és löveg- meg aknavetőtüz." 

„A 17. hadosztály. San Martino-nál csatározás és lövegtüz, kézi-
„ gránátharcok. A Monte dei sei Busi-n aknavetőtüz. Különben 
„mindenütt mérsékelt löveg- és aknavetőtüz." 

„A mi föntebb jelzett robbantásunk az ellenséges aknát 
„elpusztította és egy 16 méter hosszú és 6 méter széles tölcsér 
„keletkezett, ezt csapataim azonnal megszállották." 

„Egész délután különböző öblű ellenséges lövegtüz, helyenként 
„nagyon élénk, 13 nehéz és 20 könnyű olasz üteg lőtt." 

Tirolban csak csekély előrehaladás. Az I. hadtest csapatai 
elfoglalták Monte Lemerle ó 1234 csúcsát; a III. hadtest Monte 
Sisemol A 1244 — Ronchi — Monte Meletta A 1827 — MonteCastel-
gomberto -C- 1778 hegyekre támad.1 

Június 9. 
„Reggel 3 órakor kísérőmmel Devetaki-ra mentem s onnét 

„a ,József főherceg út'-on a futóárokban a -Ó 110-en át a San-
„Martino-i hullaházig és tovább a 46-os zászlóaljparancsnoksághoz. 
„Ez San Martino-ban egy házalatti kavernában van. A zászlóalj-
parancsnok az állásban van és így nem tudtam vele beszélni." 

„A 17., 18. és 19. Biene-k hatalmasan ki vannak építve, 
„2 méter mélyen a sziklába vésve a lövészárok, mindenütt feltétlen 
.biztos kavernák, jól fedett megfigyelőállások. Főképen egy tüzér-
ségi megfigyelő van a 19. Bieneben, melyből az ellenséges állást, 
„kezdve a nagy tölcsértől a 16. Biene-ben, egészen a Monte San 
„Michele főtámaszgerincéig, annak nyugati lejtőjén hátulról látni 
„és az ellenségnek bárminemű közeledését a mi 16. — 12. Biene-ink 
„felé jókor észre kell venni, ha nincsen épen köd vagy füst* 



„Innét az egész San Martino—Sdraussina-i horpaszt kitűnően meg 
„leket figyelni. Megszemléltem az előkészületeket a gáztámadásra. 
„Azt hiszem, hogy 8 nap alatt tökéletesen készen lesznek." 

„Egy tüzcsapástól nagyon szenvedett az állás, több telitalálat 
„bedöntötte az árkot és mindent össze kell lapátolni, fel kell újra 
„építeni, hogy újra lehessen közlekedni. Széjjeltépett homokzsákok, 
„sziklatörmelék, vörös agyag hever az árokban, a kézigránátfogő 
„hálók széjjeltépve s egy derék figyelőőrszem vértócsában törmelék 
„és szikladarabok alá temetve holtan fekszik helyén s mellette áll 
„az új figyelőőrszem kőportól fehéren, fölötte — akasztófán himbá-
lódzik a 60 cm hosszú vasúti sín darab — a gázjelzőkészülék. Egy 
„gránátszilánk által érve felsikolt a vas és mint márványszobor 
„áll az őrszem. Becsületes szívében csak egy érzés él: ,Hazám 
„veszélyben1... Vállára teszem kezemet és azt kérdem: ,Fiam 
„bírod-e még?' . . . Fájdalmasan elhúzott szája mosolyog rám és 
„tekintete szilárd, mikor azt feleli: ,Még megy! de inkább ne 
„maradjon egy magyar széles e világon, semhogy az ellenség 
„hazánkat megcsonkítsa!' Egy srapnell pukkanik alacsonyan és 
„surrogva jönnek a töltelékgolyók és élesen megkondulva jajdul a 
„riadókészülék és vitézem sóhajt: ,Szegény bajtársam lélekharangja!' 
„Észreveszem, hogy az ő válla is véres és megkérdem, hogy meg-
„sebesült-e ő i s ? . . . Igen, de csak könnyen és nem akart elmenni, 
„ameddig itt vagyok. Most felváltják és én a kis ezüst vitéz-
ségi érmet adományozom neki, Danyi Mihálynak... Innét a 
„46-osok ezredparanesnoksági dolinájához indulok, ott Zeiss alezredes 
„jelentkezett. Ez a dolina körkerek és csak pár méter mély. 
„Fenekének átmérője talán 20 méter lehet. Valaha szántóföldecske 
„volt. Kopár szürke karsztsziklától környezve. A sziklák között 
„ritka kiaszott sárga fű és kevés elkorcsosult tölgyfabozót. Körös-
körül talán 6 kaverna van. Egy az ezredparancsnok és segéd-
t iszt je részére, egy a telefonisták s a többi az ezredparancsnokság 
„legénysége részére. Zeiss alezredes és segédtisztje, Polereczky 
„százados jelentkeznek nálam. Mindkettő kitűnő tiszt, akik feltétlen 
„bizalmamat bírják. Míg én velük egyet-mást megbeszélek és kitűnő 
„munkáikért különösen megdicsérem, az olaszok elkezdik hegyi-
„ ágyúikkal a dolinát lőni és oly mérgesen idevágnak, hogy mi 
„kénytelenek vagyunk a kavernába menni. Csúnya macskazene van 
„a gránátszilánkok üvöltésétől és jajveszékelő nyávogásától." 



„Egy félóra múlva a kavernát elhagyva Lokvica-ra mentem 
„le, hol kocsim a festői öreg ciszternánál várt." 

„Jelentések: 20. honvédhadosztálynál a Monte San Michele 
„északi lejtőjén időnként egyes löveg- és aknavetőlövések. Az állások 
„a Monte San Michele-n tegnap későn délután élénk ellenséges 
„lövegtűz alatt voltak. A délnyugati lejtőn élénk ellenséges aknavető-
„tűz. A San Marti no-i templomtól északnyugatra ma egy nagy 
„földalatti aknát robbantottunk fel, mely az ellenséges állást 40 
„méter szélességben eltüntette. Minthogy a tölcsér messze kiszögellő 
„sarkot képez és nagyon is nagy veszteségeket szenvednénk benne, 
„elrendeltem, hogy nem foglalandó el." 

„A 17. hadosztálynál a robbantásra az egész arcvonalon San 
„Martino-nál heves löveg-, aknavető-, kézigránát- és puskatűz követ-
kezett . Különben mérsékelt lövegtüz ós csatározás. A Monte dei sei 
„Busi-n aknák." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál élénk ellenséges tüzérségi 
„tevékenység." 

„Délután 2 óráig löveg-, aknavetőtűz és kézigránátharcok 
„Estig fokozódik a tüzérségi és aknavető tevékenység. A gyalog-
s á g i tevékenység és kézigránátharcok néha nagyon élénkek. Talán 
„ellenséges támadás készül?..." 

„A hadseregfőparancsnokságtól táviratilag parancs érkezik, 
„hogy a csapatok létszámát a kiképezett XX. és XXI-es menet-
„alakulatok besorolása által hozzuk hadiállományra. (Op. 161/3. sz.)" 

„A hadseregparancsnokság elrendeli, hogy előbb állományainkat 
„teljes hadilétszámra töltsük fel és csak azután folytassam az elő-
készületeket a gáztámadásra. Mit jelentsen ez? Támadni fogunk? 
„vagy tán a csapatok egy részét elszállítják? Oroszország felé. . . 
„Az AOK értesítése szerint a keleti arcvonalon kissé csendesedett. 
„Adja az Isten, hogy javuljon. Letették József Ferdinánd főherceget ? 
„Hallom, hogy Tersztyánszky vette át a 4. hadsereget. ? — ? — ?!!!" 

„Az ,Agenzia Stephani' szerint mi 1500 tisztet, 64.000 
„embert, 150 löveget, 180 gépfegyvert hagytunk zsákmányként az 
„oroszok kezében." 

Tirolban csak kis haladás. A III. hadtest elfoglalta Asiago-tól 
4 km-re keletre levő Monte Sisemol A 1244 és Monte Meletta 
A 1827-től északra fekvő Monte CastelgombertoÖ 1778 csúcsokat. 



Nehéz mozsaraink Primolamo-hoz tartozó Monte Lisser 
A 1636 páncélerődöt lövik.1 

Mivel előkészületeink a gáztámadáshoz befejezéshez közelednek, 
utasítottam mindhárom hadosztályomat, hogy az ellenséget ne inge-
reljék, nehogy figyelme a tervezett betörési pontra terelődjék. 
(Op. 161/8. sz.) 

Június 10. 

„Rendkívül súlyos küzdelmek a keleti arcvonalon. Az oroszok 
„haladva terepet nyernek!" 

„A 20. honvédbadosztálynál tegnap este és ma reggel erős 
„ellenséges aknavető- és puskagránáttűz. A Ó 124-en lövegtűz és 
„kézigránátharcok. A Monte San Michele-n csak ritka lövegtűz. 
„A délnyugati kúp előtt földalatti robbantásokat lehet hallani." 

„A 17. hadosztálynál az időnkénti lövegtűz megrongálta a 
„fedezékeket, mi megtorló tüzet adtunk le. Lökésszerű aknavetőtüz." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál időnként élénk ellenséges 
„lövegtűz. A Monfalcone-gerincen végrehajtott lángszóró vállal-
kozásunk az ellenséget felizgatta és összes fegyvernemeinek heves 
„tüzét váltotta ki." 

„Délután 2 óráig a 20. honvédhadosztály jobbszárnyán 
„élénk, különben az arcvonal egyes részein gyér ellenséges lövegtűz. 
„A -C> 124-en időnkénti kózigránátharcok." 

„A 17. hadosztálynál a -Q- 197-től délkeletre egy erős ellen-
séges járőr, miután az állások heves aknavetőtüz által elpusz-
tí t tattak, 50 lépésnél nagyobb terjedelemben betört, ezt részben 
„felkoncolták, részben már roham közben egy olasz nehéz akna 
„semmisítette meg. Az ellenségnek heves tüze egészen reggeli 
„5 óráig tartott és nagy károkat okozott. A -6- 111-nél ellenséges 
„löveg- és aknavetőtüz, nagyobb kár nélkül. Az ellenséges gyalogság 
„mozdulataira tüzérségünk a legjobb hatással tüzelt. A Monte dei 
„sei Busi-tól északra állásaink heves nehéz aknavetőtűz alatt voltak 
„délelőtt 9 óráig, ezután a rövid nyugalmat heves lövegtűz követte. 
„Délfelé ott gyalogsági támadás volt, mely visszaveretvén, 25 olasz 
„esett fogságunkba." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál időnként mérsékelt löveg-
e s aknavetőtüz a fennsík déli szegélyén. A síkságon kisebb ellen-
séges eltolások." 

„Délután az egész arcvonalon kissé élénkebb harctevékenység. 



„6 óra felé nagyon heves löveg- és aknavetőtűz a -C- 197-en, mely 
„mindkét oldal felé kiterjeszkedett és egy óra hosszat pergőtűzerejü 
„volt és nagy kárt okozott. A délben bekövetkezett támadásnál az 
„ellenség a Monte dei sei Busi-tól északra az ő tüzérsége által 
„teljesen megsemmisített, a föld színéről elsöpört állásokba behatolt, 
„elkeseredett heves kézigránátharcban kidobatott." 

„Ma a Lukatic és Jamiano közötti -Q- 238-on voltam. Nagy-
szerű megfigyelőállás. Ezt választottam ki magamnak azon 
„esetre, ha Monfalcone-nál súlyos küzdelmek volnának. Azután 
„a 15 cm-es hajóágyúmat szemléltem meg a A 208-on." 

„Délután — mint lehetőleg mindennap — Segeti-n voltam 
„pihenő csapataimat meglátogatni." 

„A keleti harctérről, sajnos, ijesztő katasztrófahírek jönnek. 
„Csapataink megverve visszavonulnak. 100.000 foglyot hagytunk 
„az oroszok kezében. Es nemcsak egy helyen vertek bennünket 
„vissza, hanem különböző pontokon. Rettenetesen lesújt e nagy 
„szerencsétlenség, bár előérzetem bajt jósolt." 

Az 5. hadseregparancsnokság Op. 897/6. szám alatt elren-
delte, hogy a gáztámadást állománykiegészítés utánra halasszam 
el. A gázzászlóaljat egyelőre Lukezici-n helyezem el. 

A 187. gyalogdandárt az arcvonalból vonjam ki és gyülekez-
tessem Nabresina-nál, honnan el fog szállíttatni. Pótlására Boroevié 
a XVI. hadtesttől a 27. Landsturm-ezredet osztotta be hozzám. 

A hadseregparancsnokság rendelete alapján Op. 162/9. szám 
alatt a szükséges intézkedéseket megtettem. A tartalékviszonyban 
levő csapatok az állománykiegészítést haladéktalanul foganatosítják, 
ezután 13-án állásba jönnek. A 14-én tartalékba kerülő csapatok 
pótlásai 13-án este rendelkezési helyükre érkezzenek. 

A gázzászlóalj Lukezici-n egyesítendő; tisztjei továbbra is az 
állásban maradnak. 

A 187. gyalogdandárt a 27. Landsturm-ezred felváltja. Előbbit 
a 106. Landsturm-hadosztály akként vonja ki az arcvonalból, hogy 
13-án este a már kiegészített állományú zászlóaljakkal töltse be 
helyét. A 187. dandár 14-én Nabresina-nál egészíti ki állományát 
úgy, hogy már 14-én este vasútra szállhasson. 

Egyidejűleg megkértem aXYI. hadtestparancsnokságot, hogy a 
27. Landsturm-ezredet Ranziano—Temnica—Vojsöica-n átZagrajc-ra 
irányítsa a 106. Landsturm-hadosztály hoz. 

Június 11. 
„Pünkösd vasárnapja. Wurmmal egy csínos kápolna fel-

szentelésénél voltam Ranziano mellett. Fejős tanár építette az ő 



„nagy fertőző betegkórháza része're. Csendes áhítattal teli ünnepély 
„volt. Azután a fertőző betegeket meglátogatom — kivéve a 
„roncsoló toroklobbosok és vörheny betegek pavillonját — mindenüvé 
„bemegyek. Sajnos, sok a súlyos hagymáz, a legtöbb eszméletlen 
„állapotban van." 

„Azután Wurmmal alaposan megbeszéltem állásaink elő-
készítését a következő Isonzo-csatára. Mindannak dacára, hogy még 
„mindig remélem, hogy a németek bennünket keleten kisegítenek 
„a nagy bajból és talán lehetővé teszik, hogy a Tirolban meg-
kezdetteket befejezzük, mégis kell most már előregondolva a leg-
komolyabban hozzálátnunk az előkészületekhez, hogy a 6. Isonzo-
„csatát is győztesen megállhassuk. Hiszen Tirolban elakadófélben 
„vagyunk, már alig haladunk valamit és ha a németek nem lépnek 
„közbe keleten, akkor az olasz harctérről kell csapatokat odavinni, 
„hogy Pflanzer-Baltint és Tersztyánszkyt támogassák. Akkor itt 
„a karsztcsaták szörnyűséges nyomora megduplázott erőszakkal 
„újból feléled. Különben azt hiszem, hogy a 61. hadosztályt már 
„Wolhynia-ba vitték. De mi ez?! Egy csepp a tenger vizébe!" 

„A tiroli arcvonalon az Etsch és Brenta közötti szakaszban 
„csapataink az olaszok támadását visszaverték." 

„Események: Éjjel csekély harctevékenység és mégsem volt 
„nyugalom." 

„Délután 2 óráig csakély harctevékenység. Aknavető- és kézi-
„ gránátharcok. Délután helyenként, időnként elég élénk ellenséges 
„Iövegtüz." 

„Az ellenség összes nagy tartalékait és tüzérségének nagy 
„részét fokozatosan elvonta arcvonalamról, de még mindig sokkal 
„erősebb, mint én." 

Cadorna 8 gyalogdandárt elvitt előlem a tiroli arcvonalra. 
Itt hagyta a Lazio-dandárt, az egész 22. hadosztályt, a Regina-, 
a Macerata-, a Cbieti-, a Pinerolo-, a Cremona-, a Napoli-dandárokat. 
Az elvitt erők pótlására a 25. hadosztálynál a 7. es 8. bersaglieri 
zászlóaljakat, a Financieri-alakulatokat, a 31. hadosztálynál a 
15. bersaglieri-ezredet állította be az arcvonalba. 

„Ha most három hadosztály tartalékban állana nálam, akkor 
„az ellenséges arcvonalat megfelelő tüzérségi előkészítés mellett 
„keresztül tudnám taszítani." 

„Ma délután 4 óra 50 perctől 5 óra 30 percig 150 teher-
„ automobil ponyvával letakart rakománnyal hosszú sorban Pierris— 



Roncbi—Staranzano között oda és vissza ment. Vájjon lőszer ide, 
„vagy csapatok elszállítása volt-e ez? . . 

„ Tirol-ban semmi újság." 

Június 12. 

„Éjjel felséges hűvös légáramlat. Akárcsak egy tengeri fürdő. 
„Csekély lövegtüz, kézi- és pnskagránátharcok. Reggel 5 órakor 
„ Monfaleone-nál a-C> 93-on egy földalatti aknát felrobbbantottunk. 
„Itt egy kis földrengésszerű lökést éreztem. Akkor, mikor az ellen-
séges állás légberepült, egy vállalat hajtatott végre az ellen-
séges árkok elleni. Erre heves ellenséges löveg- és aknavetőtűz 
„indult meg." 

„A robbantás után automobilon Bodó Sándor 46-ossal a 
„Vallone-ba Boneti-re mentem. Az automobilt Oppacchiasella-re 
„küldtem vissza, ha lövik azt, akkor a -Q- 202-höz menjen az 
„útkeresztliez." 

„Üt nélkül nagyon nehezen járható karsztsziklákon a Crni-
„hrib nyugati lejtőjén a -C> 164-hez megyek és onnét a La Rocca 
„lövetését figyelem meg. Waka százados mozsara lő. Délen, mint 
„kovácsolt ezüstlemez, fénylik az Adria és buja zöld vánkosok 
„között szendereg a nagy olasz alföld ,az ígéretek földje' miránk 
„nézve. Körülöttem mint sekély tál, fekszik Doberdo-fennsíkja, a 
„a helység lábánál alig 800 méter távolban. Oly fakó, oly sivár 
„az örökké haldokló szürke Karszt. Körülöttem félkörben a tengertől 
„a Monte San Michele-ig az oly sok ártatlan vérrel áztatott 
„és oly sok elmondhatatlan kínok s gyötrelmek között felépített 
„állásaink, állandó tűz által mindennap lerombolva és éjjel újra 
„felépítve. Megfigyelem a mozsárlövéseket. Pontosan a célba csapód-
„nak és borzasztó pusztításokat visznek végbe az olasz állásokban. 
„Mögöttem ül Bodó baka, aki mélyet sóhajt és azon kérdésemre, 
„hogy mi a baja, azt feleli: ,Mégis csak szebb otthon az alföldön!' 
„Egy gyötrött léleknek egész sóvárgása, honvágya van e pár szóban 
„és tekintetében. És mily kimondhatatlanul érzem én e honvágyat 
„szeretett szép magyar hazámba. Egy meleg szót mondok neki és 
„megígérem, hogy szabadságra küldöm őt, minthogy a háború kez-
„dete óta nem volt." 

„Innét a második állásban megyünk tovább, ez a Monte San 
„Michele-ről Marcottini-n át a Crni-hrib-re és onnét déli irányban 



„húzódik. Nagy szorgalommal építik ,pihenő' csapataim. Sürgetem 
„a munkát, mert biztosra veszem, hogy a 6. Isonzo-csata nemsokára 
„meg fog kezdődni és ez elkeseredettebb lesz, mint az eddigiek? 
„minthogy az olasz most azt fogja hinni, hogy Oroszország is, ők 
„is megvertek bennünket és most itt az ideje, hogy Triestet 
„elfoglalják." 

„Az állás a sziklába van vésve, vonala jól van vezetve a 
„terepben, a drótakadályok jól alkalmazvák, de még igen gyengék) 
„a bátrafelé vezető futóárkok még teljesen hiányzanak, kavernák 
„nincsenek megkezdve; egyszóval még temérdek sok munkát kell 
„végezni. Ebben a 2. állásban két tüzérmegfigyelő, az ,Eule' és 
„a ,Schwalbe' van. Mind a kettőt meglátogatom. A megfigyelő-
nállások eszménye a kis fennsíkon, mely Doberdo és a Valloné 
„között fekszik és mindent ural és vagy 50—60 méterrel emel-
kedik magasabbra, mint a mi állásaink a Doberdo-fennsík sze-
gélyén a tengertől egészen a <j> 111-en valamivel túlig, mondjuk 
„körülbelül a 28. Biene-ig. Ezen félkörben minden követ látok, a 
„saját és az ellenséges állásokat, a Bienek-nek minden számjelzéses 
„deszkatábláját, a dolinákat tartalékaink férőhelyeivel. Míg meg-
„figyelek és a tüzértisztek által mindent megmagyaráztatok és meg-
jegyzéseimet megteszem, addig suhogva repülnek az ellenséges 
„gránátok fejünk fölött el Oppacchiasella-ra és Kostanjevica-ra. 
„Engem akarnak ott holtrataposni, aki ezalatt csapataimnál elől 
„vagyok!... Visszamenet egy előttem ballagó bakám mellett haladok 
„el, ki teli hátizsákot visz és rettenetes bűzt terjeszt. Torkomat 
„hányásra szorongatja a förtelmes szag. Megkérdem őt: ,Ugyan 
„mit viszel te olyan büdösét?' . . . ,Jelentem alásan digót!'. . . Egy 
„teljesen oszlásnak indult olasz bulla van hátizsákjában és Vizin-
„tini-re megy vele az ismeretlenek' temetőjéhez. A hátizsákot ott 
„leteszi s íme egy borzasztóan összeaszott ember fekszik most előtte, 
„egészen fekete, szemei helyén két fekete lyuk ijedten néz a vég-
telenbe. A baka ujjával megpróbálja a bulla száját kinyitni és 
„megfogva elaszott állát, rágó mozgást csináltat vele és szelíden 
„mondja: ,Szegény digó! ez sem eszik többé!' Kellemetlen érzéssel 
„lelkemben távozom. Mi mindenhez hozzá nem szokik az ember!... 
„Aggódva gondolok a háború utáui időkre, mit fog ez magával 
„hozni? . . . Az eldurvult emberiség, melyben minden emberi érzés 
„lassan kiirtatik! . . . Mit fog ez csinálni, ha a keményen szoros 



„katonai kötelék lazulni fog ? . . . Tudom, hogy sokan annál dere-
„kasabbak lesznek . . . de a többiek? . . . , akiknek második ter-
mészetévé válik a du rvaság? . . . Lángba fog-e borulni a világ 
„és a forradalom a kultúrának azt a kevés még létező részét, melyet 
„a háború megkímélt, meg fogja tökéletesen semmisíteni? és emberi 
„vérrel megfertőztetni?. . . Néha oly kimondhatatlanul sötétnek 
„rémlik előttem a jövő ! . . . , majdnem reménytelenül sivárnak és. 
„komornak, úgyhogy nem szabad erre gondolnom, különben bátor-
ságomat, hitemet még elveszíthetném." 

„A minap elfelejtettem feljegyezni, hogy az a fiatal katolikus 
„pap, akit kétszer találtam Mikoli-n, az ő mindennapi vándorlásai 
„alatt a lövészárkokban, magára sohasem vigyáz és merészen kiteszi 
„magát a tűznek. Múltkor, midőn valaki figyelmeztette őt, hogy 
„fednie kellene magát, szelíden azt felelte: ,Engem nem ér ellen-
séges golyó, mert én az Ur szolgálatában vagyok!" 

„Délután 2 óráig váltakozó, helyenként nagyon kellemetlenül 
„ható ellenséges lövegtűz. Aknavető- és kézigránátharcok. Egyes 
„nehéz és könnyű ellenséges lövegek nagyon élénken tüzeltek. Selo 
„és Kostanjevica környékét nehéz lövegek gyakrabban lőtték, a nélkül, 
„hogy nagyobb kárt tettek volna." 

„Estig nincs változás. Ma 24 nehéz és 34 könnyű ellenséges 
„üteg tüzelt." 

„A 46. ezred közli velem, hogy a ,46-osok fáját' San Martino 
„templomának romja mellett ki akarják vágni, hogy Szeged múzeumába 
„ szállítsák, mert,meghalt'. Egyetértek. Ez oly becses reliquia, mely-
„hez, mint a legnagyobb kincshez ragaszkodom. Az én 46-osaim fája." 

Boroevic-nek ajánlottam, hogy a XVI. hadtesttől jött 27. Land-
sturm-ezred helyébe a 24. Landsturm-hegyidandárt átengedem, mert 
ennek nincs menetalakzata s ezért célszerű egy nyugodtabb helyre 
tenni, mert itt a Doberdo-n fel fog idővel morzsolódni. (Op. 186/9. sz.) 

A 106. Landsturm-hadosztály kötelékében levő 11. és a 27. 
Landsturm-ezredet — melyet a XVI. hadtesttől kaptam — egy 
csoportba összevontam, parancsnokságával Bellegaide ezredest bíz-
tam meg. 

Höfer azt jelenti Tirolról: „A helyzet változatlan." 

Június 13. 
„Éjjel lövegtüz, aknavető- és kézigránátharcok, főkép a Monte 

„San Michele északi lejtőjén és San Martino-nál, hol egy századszaka-



„szón igen rövid idő alatt, 43 nehéz akna csapódott be. Helyenként 
„minden fajtájú tüzelőfegyverek heves harca. Reggel 3 óra 45 perckor 
„egy igen nagy tölcsért robbantottunk a 3. Biene előtt." 

„Ma a Hermada magaslaton voltam.1 Bizony ha az olaszok 
„kezébe kerülne és nekem nem volna elég erőm, hogy őket a ten-
„ gerbe szorítsam, akkor könnyen elérhetik Triestet." 

„Azután tábori mise volt Kletter altábornagynál és ennek 
„végeztével a k. k. 6. Landsturm-ezrednél dekoráltam. Végül 
„Brestovica-n Kletternél ebédeltem." 

„A mai robbantásról utólag jelentik: Miután az ellenség 
„aknamunkálatainak minden jele állásaink közvetlen közelében a 
„<> 124-nél, a nemrég robbantott tölcsér között, líjból készülő 
„robbantásra mutatnak — lent ládák tologatását, köszörülést, kala-
pálást, nehéz tárgyak hurcolását lehetett hallani —. ma reggel 
„3 óra 30 perckor a helyőrség hátrább eső reteszállásba vonatott 
„vissza s ekkor elhárító robbantást eszközöltünk ellenaknánkban. 
„Ennek hatalmas hatása volt. Ügy látszik, hogy az ellenséges 
„akna is tüzet fogva felrobbant, sok métermázsás sziklatömbök 
„300 lépés távolra is repültek. A kilökött tölcsér 8 méter mély, 
„23 méter átmérőjű." Vitéz honvédjeim veszteség nélkül azonnal 
„megszállották. A mi állásunk is részben megsérült, az ellenség 
„állásának nagy része megsemmisült. Különböző öblű ellenséges 
„tüzérség aránylag gyengén tüzelt, saját tüzérségünk felvette vele 
„a harcot. A 20. honvédhadosztály balszárnyán időközönként 
„nagyon heves kézigránátharcok." 

„San Martino-nál egy ellenséges kézigránáttámadást tüzünk 
„csírájában elfojtott. Különben lövegtűz és nehéz aknák. Fedezékeink 
„helyenként elpusztultak." 

„Több tűzcsapás után az ellenség szürkületkor Monfalcone-
„nál az állomástól keletre támadásra indult, mely a mi tüzünkben 
„véresen összeomlott. Különösen jól hatottak kézigránátjaink. 
„Az ellenség lángszórókkal is dolgozott, de eredmény nélkül. Neki 
„igen súlyos veszteségei voltak. Különben aránylagos nyugalom." 

Az 5. hadseregparancsnokságnak jelentem, hogy a menet-
alakulatok besorolása után 17-én folytatom az előkészületeket a 

1 A tengertől 2-5 km-re északra. 
2 Elképzelhetjük a robbanás erejét, mely ahhoz szükséges, hogy szik-

lából 8 méter mély, 23 méter átmérőjű tölcsért kilökjön. 
József főherceg: A világháború. III. 18 



gáztámadásra, mivel meteorológiai jelentések szerint a lió vége felé 
előnyös széláramlati viszonyok várhatók. 

Ma a tiroli arcvonalon csak tüzérségi tevékenység volt. 
Fgy látszik, tiroli offenzívánknak vége van. 

Június 14. 

„A mai értesülések szerint most 9 ellenséges gyalogdandár 
„és egy lovashadosztály néhány zászlóaljjal áll arcvonalam előtt. 
„Ezzel szemben nekem 6 gyalogdandárom van." 

„ Erre a hónapra idő-megfigyelőállomásaim két időpontot jelez-
„nek, melyekben a szél gáztámadásom végrehajtására valószínűleg 
„kedvező lesz. Ez 17—18-ika és a hó legutolsó napjai. Valószínűleg 
„28-ika után fogjuk végrehajtani. Ez azt hiszem épen jókor lesz, 
„hogy a készülő olasz támadást megbénítsuk." 

„Tirolban támadásunk, sajnos, elakadt, teljesen megállott. 
„Érdekelne tudni, hogy vittünk-e onnét csapatokat keletre, vagy 
„pedig, hogy gyengítés nélkül akadtunk-e el? Keleten súlyos küz-
„delmek, de az orosz újabban nem nyert teret. Most megint mi, 
„a sokat véizett doberdo-iak fogjuk nnek levét meginni és emind-
„ezért fokozottan vérezni." 

„Korán reggel Budó Sándorral Segeti-n, Lokvica-n a Vallone-n, 
„Gabrije-gornie-n át a Monte San Michele északi lejtője alatt a 
„Wippach-folyó mentén a teljesen összelőtt Gabrije-dolnie-re s 
„onnét Rubbia-ra megyek. Balról tőlem a fákkal sűrűn benőtt 
„hegyoldal, jobbról a magasnövésű buja zöld fáktól környezett 
„rétek között siető Wippach festői szép kép, mely tökéletesen elüt 
„a Karszt álmos szürkeségétől." 

„Az első kanyarulat után az út többnyire ellenséges löveg-
f ű z alatt áll. Itt a fák letörve, lefejezve, a rétek felszántva, 
„az út feldúlva. Kísérőm egyet sóhajt: ,Az ördög szántása ez ! ' . . . 
„Igaza van! Az emberi ördög müve ez! . . . " 

„Rubbia-n a kastély felséges délszaki fáktól környezve siral-
masan néz ki. Pusztulás képe. A hatalmas araucariäk és más-
„örökzöld fák gránátok által lefejezve, vagy egészen leszakítva. 
„A kastélynak nyugat felé néző homlokzata teljesen ledöntve, 
„űgy néz ki, mint valami játékszer, hol a gyermekek a három-
f a l a s házban a különböző emeletekbe rakják a bútorkákat. Itt 
„kellett volna találnom a 4. honvédgyalogezred tartalékát. Hiába 
„keresem, egy embert sem láttam. Továbbmentem a műúton 



„Peteano felé a vasút mentén és ott, ahol a vasút alatt átmegy 
„az út, tovább a leplektől fedve egészen az 1. Biene-ig az Isonzo 
„mellett. Az utolsó darab nagyon kellemetlen, mert az ellenséges 
„ütegek a Monte Fortin-ról élőiről s az Isonzo-tól északra levők, 
„bátba lövik itt állandóan az embert." 

„Mielőtt az 1. Biene-t elérjük, a vasúti bevágásban vezet 
„útam és itt kavernák vannak a sziklafalba vésve és bennük talá-
„lom az 1. Biene tartalékát, mind alusznak a derék 4-es honvédek, 
„nem akarom őket felébreszteni, hiszen egész éjjel dolgoztak." 

„Midőn kiérek a bevágásból, hogy a lövészárokba menjek, 
„látom, hogy tőlem 60—80 lépésre az ellenséges mellvéden az 
„olaszok dolgoznak." 

„Állásunk jól ki van kiépítve, de rendkívül módon szenved az 
„oldalozó ellenséges lövegek tüzétől. Derék 4-es honvédeim biza-
kodók és katonásan fegyelmezett benyomást tesznek rám. A leg-
jobb benyomással hagyom el rövid ottlét után az állást a Monte 
„San Michele lábánál. Láttam Peteano-t, mely az elmúlt csaták-
éban oly rettenetesen sok vérbe került. Zúgva siet el mellette az 
„Isonzo, hisz rég elfelejtett napok azok, a hősök régen el vannak 
„temetve és feledve. Ki fogja valaha Peteano-t ismerni ? . . . meg-
nevezni ? . . . , hol a hősök ezrei pihennek, kik önzetlenül a leg-
jobb jukat, mindenüket odaadták a hazáért?.. . Akiknek nevét 
„ragyogó példaként — a hazafiság példájaként — arany hetükkel 
„kellene minden történelmi könyvben feljegyezni!... Pár év múlva 
„ki fog. rájuk gondolni ? . . . " 

„Visszamenet a Wippach-hoz megyek a Rubbia melletti liíd-
„hoz. Felrobbantva a folyóban hever ós egy kiálló igán egy 
„hidászom mozdulatlanul ül és halászva lesi horgának megmozdu-
lását , nem törődik a fölötte sustorogva elrepülő gránátokkal, tán 
„észre sem veszi az ellenségnek ezen halálmadarait. Csakis hor-
„gára néz és épen, midőn én a még ép pilléren állva figyelem őt, 
„egy ficánkoló halacskát emel ki a smaragdzöld vízből. Ekkor a 
„mögöttem levő házra tekintve egy márványtábla ötlik szemembe 
„annak falán. Itt 1813-ban a mieink a franciákat egy üteggel fel-
tartóztatták. Ezen történelmi márványtáblát biztonságba tétetem, 
„mert itt nemsokára összelőve törmelékben heverne. Ha az Isten 
„úgy akarja, majd a háború befejeztével újra helyére tétetjük " 

„Hosszú keresés után a rommá lőtt Bianchi kastély pincé-
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„jében, a mi viszonyainkhoz képest nagyon jól találom elhelyezve 
„a 4. honvédgyalogezrednek tartalékát. Az emberek a lövegtűz 
„ellen jól vannak fedve és meg vannak helyzetükkel elégedve." 

„Ma sokat láttam és alig kaptam tüzet." 
„Visszamenet Gabrije-nél a tartalékban levő honvédeket a 

„Wippach-ban fürödve találtam. Majd mindegyik embernek legalább 
„is egy behegedt sebe van." 

„Kocsimat iderendeltem volt, de úgy látszik félreértettek és 
„nem lévén itt, gyalog kellett Kostanjevica-ig mennem. Derék 
„kísérőmet azzal bocsátottam el, hogy a legközelebbi napokban 
„újra velem fog jönni az állásba." 

„Keleti arcvonalunkon látszólag megállottunk a hátrálásban 
„s az orosz támadások az ő rendkívül súlyos veszteségeik mellett 
„visszaverettek. Ilyen hírek hallatára mindig újra felcsillan bennem 
„a reménysugár, hogy talán mégis nagyon sötéten ítéltem meg a 
„helyzetet és hogy Tirolban talán mégis döntésre lehetne vinni a 
„dolgot. Mily boldog volnék, ha a Doberdo-ról mégis előrevihetném 
„szeretett csapataimat az ígéret földjére. El e rettenetes pokolból. 
„Bár hangzana el mielőbb a megváltó ,Előre'." 

„Események: San Martino-nál és a Monte dei sei Busi-n 
„heves aknavetőtüz." 

„Délután 2 óráig igen csekély harctevékenység, ennek dacára 
„8 ellenséges léggömb van fönt. Ez valamit jelent a legközelebbi 
„órákra." 

„Délután a Segeti táborban voltam és csak most éjjel 10 
„órakor folytatom naplóm írását." 

„Este 7 óráig fokozódik az ellenséges lövegtüz. Este 8 órakor 
„pergőtüzzé változik a tengertől a Monte dei sei Busi-ig, az arcvonal 
„többi részén is élénk tűz. Aknavető- és kézigránátharc is nagyon 
„erős lett. Este 8 óra 30 perckor heves gyalogsági támadás. Egész 
„arcvonalamon dühöngő pergő tűz. Elkeseredett kézitusában az 
„ellenség az én helyőrségemet az 56., 57., 65. és 66. Biene-ből 
„kiszorította. Bagni-nál elfoglalta az előretolt századom egész állását. 
„10 órakor még rendkívül heves hareizajt hallok és viharzó löke-
t e k b e n dühöngő pergőtüzet. Telefonkérdésemre azon választ kapom, 
„hogy az 56. és 57. Biene állítólag a mi csapataink által vissza-
„ foglaltattak. Más helyeken döntés nélkül tovább tart a súlyos 



„harc. Az ellenséges zárótűz rendkívül erős és ellentámadásainkat 
„vérbefojtotta." 

„Majd előbb mindent tüzérségemmel fogunk alaposan elő-
készíteni s azután kézigránáttámadással felgöngyölítjük az ellen-
séget. Sajnos, most minderre nagyon is kevés tüzérségem van." 

Ma Op. 166/11. szám alatt elrendeltem, hogy az előkészületek 
a gáztámadásra folytatandók. 

„Az állománykiegészítés után (június 14.) a 17. közös és a 
20. honvédhadosztály az előmunkálatokat a gáztámadásra a hadsereg-
parancsnokságnak június 10-én kelt Op. 897/6. számú rendelete 
értelmében folytatja. 

A meteorológiai központ 17. és 18-ika közötti időre és a 
hónap utolsó napjaira kedvező időjárást jósol. 

A gázpalackok kiszállítása öt napot fog igénybe venni, így 
az előbb említett idő már számításba nem jöhet; a gáztámadás 
ezért a hónap végére marad, így van is idő arra, hogy a kiegé-
szítéssel újonnan beosztott tisztek és legénység behatóan iskoláz-
tassanak. 

A gázzászlóalj, szem előtt tartva a meteorológiai intézet által 
kilátásba helyezett kedvező idő beálltát, tegyen javaslatot az anyag-
kiszállításra. 

Az anyag beépítése után a gázkibocsájtásig veszélyes a hely-
zet az állásban, ezért a veszedelmes helyeken a gázpalackok a 
legutolsó pillanatban építendők he. A fedett utakat tökéletesbíteni kell. 

A magasabb parancsnokok, műszaki közegeik és műszaki 
parancsnokok az ellenséges tüzérség és aknák hatását ismerik, ezért 
elsősorban felelősek a gázpalackok biztos beépítéséért. 

A legénység kiadott intézkedésem értelmében tovább oktatandó; 
a felváltás akként történjék, hogy a gáztámadásban résztveendő 
csapatok június 25-ike előtt pihenőhöz jussanak. 

Gelb altábornagy ezek alapján a 20. honvédhadosztálynak, 
Nöbring tábornoknak, a hadtesttüzérségnek és a gázzászlóaljnak a 
szükséges intézkedést adja ki. (Op. 166/11. sz.)" 

Ezt az intézkedésemet az 5. hadseregparancsnokságnak azon 
jelentéssel terjesztem elő, hogyha bár az ellenség sok gyalogságot 
és főleg sok nehéz tüzérséget vitt el előlem, csapataim a nagy-
hatású ellenséges aknavetőtűz által igen szenvednek. 

Most, midőn az állományt kiegészítettük, szükséges, hogy 
lehetőleg az ellenség aknavetőállásai és tárnái mögé jussak és 
arcvonalamat megrövidítsem. 

Remélem, hogy a sikeres vállalat után a napi veszteség 
jelentékenyen fog csökkeni. 

A gáztámadásig a kiegészítésekkel a csapatokhoz került 
legénység behatóan fog iskoláztatni. A gáztámadáskor legelői alkal-



mazandó járőrökkel, sok tiszt jelenlétében a valóságnak megfelelő 
helyzetben gyakorlatot fogok tartani. 

Június 15. 

„Keleten súlyos küzdelmek, de az oroszok nem haladtak." 
„Nálam éjjel időközönként az ellenségnek mindenféle öblű 

„lövegei ragyon hevesen tüzeltek. Heves aknavetőtüz, elkeseredett 
„kézigránát- és gyalogsági harc a tengertől a Monte dei sei Busi-ig." 

„Korán reggel egyedül kilovagoltam a -Q- 235-re1 s onnét 
„megfigyeltem a legsúlyosabb küzdelmek helyét, a -6- 85-, A 121-
„és a -Ó- 123-nál. Az ellenség összes összekötő utainkat is utálatos 
„jfontossággal lövi tüzérségével. A 65., 67. és 68. Biene ellenséges 
„kézen vannak. Reggel 7 órakor telefonon jelentik nekem:" 

„,Tegnap este 8 órakor rajtaütésszerű leg a 106. Landsturm-
„hadosztály egész arcvonalán végletekig heves ellenséges pergőtüz 
„ indult meg különféle nagyságú ellenséges lövegekből. Ezt Selz—Bagni 
„és a Montfalcone-gerinc egész kiterjedésének vonalában heves 
„támadások követték, melyeknek folyamán az ellenség a -Ó 70-nél 
„egy századszakasz-, a Monfalcone-gerincen nagyobb kiterjedésben 
„állásunkba behatolt Az előbb nevezett helyen elkeseredett, változó 
„szerencsével vívott küzdelmekben — melyekben az ellenség 
„ötször a mellvédre és háromszor az árokba hatolt volt — a 11. 
„Landsturm-ezred osztagainak erélyes ellentámadása által véglegesen 
„visszavettetett. A Monfalcone-háton, hol a küzdelem még folyik, 
„az ellenség által elfoglalt állások egy része visszafoglaltatott. 
„Az ellenség a hát északi és déli lejtőjén még több mint 100 lépés 
„szélességben tartja magát. Az Adria-műhelyeknél, Bagni-nál az 
„ellenség a nemrégen általunk elfoglalt, csak gyengén megszállott 
„előállást elvette tőlünk. Egy — ezen a helyen — végrehajtandó 
„ellentámadástól el kellett tekinteni, mert ez rendkívül veszteség-
„teljes volna. A veszteségek még nincsenek megállapítva." 

„A többi hadosztályoknál az éjjel szintén nagyon nyugtalan 
„volt. Erős aknavető-, Iövegtüz és kézigránátharcok egész éjjel 
„állandóak voltak." 

„Nappal csekély harctevékenység. Az ellenvállalatot éjjel 
„akarják megcsinálni. Az egész támadás bennem azon gyanút kelti, 
„hogy egy igen nagyméretű tüntetés akar lenni, mely a 6. Isonzo-



„csatának előjátéka lehet. Déli szárnyamra akarják csalni erőimet, 
„hogy ők azután megint főkép és teljes erővel a fennsík északi 
„felét és a Görz-i hídfőt erőszakolják." 

„Délután 5 órától kezdve nagyon élénk, tüzérségi és akna vető-
harcok a Monte San Michele-n, San Martino-nál és Monfalcone-
„nál, szintúgy szívós kézigránátharcok. Az ellenség újból legheve-
sebben támad és 300—400 lépés szélességben betör állásunkba 
„s befészkeli magát. Mi mindent alaposan előkészítünk az ellen-
„ támadásra." 

„Cadorna tegnapról 10 tiszt és 448 legény foglyot jelent s 
„7 zsákmányolt gépfegyvert. Bizonyosan nagyon is összegubaszkodott 
„a Landsturm a pergőtűz alatt és meglepték gyalogsági támadással. 
„Egv éleshangú parancsot adok ki!" 

„Bosszankodom, mert 24 óra elmúlta után már valóban végre 
„számíthatnék pontos jelentésre. Telefonkérdósemre megtudom, hogy 
„az ezredparancsnok tulajdonképen maga sem tud még semmi 
„pontosat a tegnapi és mai eseményekről." 

..Éjjel 10 órakor nagyon heves harcizaj hallatszik." 

A gázzászlóalj parancsnokának javaslatára elrendeltem, hogy 
a gázpalackok kiszállítását június 18-án kezdjék meg. 

Június 16. 

„Tirolban támadásunk teljesen megakadt, állunk. Feltétlenül 
„sikerült volna, hogyha a németekkel összhangban csináltuk volna 
„támadásunkat és nem viselne mindegyik külön háborút a félté-
kenység miatt, mely mindkét oldalon olyan nagy. A féltékenység 
„a babérok miatt, ami még sokat el fog rontani." 

„Események reggel 7 óráig. A 20. honvéd- és 17. közös 
„hadosztálynál éjjel csatározás, mérsékelt löveg- és aknavetőtűz, 
„amely a Monte dei sei Busi-n élénkebb lett és állásainkban 
„nagyobb károkat okozott. A -C- 197-nél az ellenséges fedezékeket 
„tüzérségünk lángba borította. A 106. Landsturm-hadosztálynál az 
„északi betörési hely a Pietra Rossa-tól nyugatra a főgerincen 
„kemény harcban kitisztíttatott. A 67., 68., 69. és 70. Biene-ből 
„nem tudták az ellenséget kidobni. Lőszer és tüzérség hiánya 
„miatt az ellenséges hatás hasonlíthatatlanul erősebb volt és kísér-
leteink eredménytelenek maradtak Bagni-nál is. Veszteségeink 
„nagyok. A helyzet e szerint pontosan ugyanolyan, mint tegnap. 



„Az ellenséges tüzérség hatása a fennsík déli felén nagyon erős 
„volt. Tüzérségem megkíáérlette az ellenséget lefogni és a támadást 
„előkészíteni. Sajnos, nem sikerült. Az egész egy gyenge kísérlet 
„lett, mely teljesen eredménytelen maradt." 

„Kora reggel óta megint erős lövegtűz van." 
„Szombati Pállal Oppacchiasella-n át Boneti-nek a Doberdo-tó 

„mentén a -Ó- 108-ra megyek fel a Debeli vrh-től északnyugatra 
„ós egy sziklához kúszunk, hol fekve maradunk és a -Ó- 123-nak 
„lövetését (ez Monfalcone-tól keletre van), melyet nehéz tarackjaim 
„hajtanak végre, megfigyelem. Számtalan telitalálat van. Minden-
fé lé t látok a levegőbe repülni, még emberi testrészeket s fejeket 
„is. Komor, hangulatos kép! A békésen szunnyadó Doberdo-tó 
„kevés zölddel környezve, akár csak egy megtört szem az örökké 
„szürke Karszt holt arcából kicsillanva tekint az örökkévalóságba, 
„a sötét kék égbe. Előttem a La Rocca, a szögletes vaskos kő-
„ torony lelőtt felső balsarkával emelkedik ki a gránátok által 
„szétforgácsolt feketefenyő-erdő dirib-darabos szilánkjai közül, melye-
nken vörösbarna lett az illatos virány, lábaimnál a ,halottak 
„völgye' hol számtalan csontváz és rothadó hulla hever. A kezdet 
„óta itt oly gyakran bámulatos szívóssággal rohamozó olaszok 
„hullái, melyeket nem lehet eltemetni, mert a küzdelmi állások 
„között fekszenek a gránátok állandó verése alatt. Előttünk, fölöt-
„tünk, mögöttünk megszámlálhatatlan srapnell-felhőcske, szakadat-
l anu l süvöltenek a lövedékek és nyávognak a repeszek, szúrrognak 
„a töltelékgolyók és bizony elég kellemetlenül idevágnak." 

„Egy óra hosszat megfigyelem a történőket és látom, hogy az 
„ellentámadás arcba indíttatik el, de a végrehajtásra úgy látszik 
„hiányzik a komoly akarat. Jobb így! Én hamarost a dandár -
„parancsnokkal egy igen komoly szót akarok beszélni a támadások 
„mikénti végrehajtásáról! Hiszen 100-szor is megtiltottam ezen 
„szerencsétlen arctámadásokat, melyek csak óriási veszteségekre 
„vezetnek eredmény nélkül és mégis mindig újra ezt csinálják. 
„Hogyha még egyszer látom, akkor az illetőt, aki elrendelte, hadi-
„ törvényszék elé állíttatom, mint olyat, aki tudatosan rengeteg 
„veszteségekbe kerülő céltalan dolgokat rendel el . . ." 

„Olyan gyorsan, ahogyan csak tudok, lit nélkül egyenest a 
„Crni hrib -Q- 164-en át Boneti-re megyek, ahol Maag tábornokot 
„meg is találom és megmondom neki álláspontomat." 



„Ö azt jelenti nekem, hogy a vállalkozást a tüzérségi lőszer 
„tökéletes hiánya miatt éjjelre kell elhalasztani. Jól van! egyet-
é r t e k ! . . . De akkor különleges fegyverek támadásával hajtsák 
„végre és pedig a két szárnyról felgöngyölítve. A tüzérség ne gyors-
füze t , hanem legpontosabban célzott tüzet adjon le. Ha lehet, 
„azonnal küldök lőszert. Vezérkari főnököm pedig hatalmas orrot 
„kap azért, hogy nincs lőszer; ide kell ,varázsolnia' azt és ha 
„gyilokkal kell erre a hadsereg vezérkari főnökét rákényszerítenie." 

„Több nehéz üteg megint Ovcja Draga-ra tüzel, ami után-
„szállításunkat, főkép a XVI. hadtestét nagyon érzékenyen érinti." 

„San Martino-nál kézigránátharcok. A -Q- 197-től keletre az 
„ellenség az éj folyamán kaput csinált akadályaiban és onnét 
„kézigránátokat, puskagránátokat hajigált. A Monfalcone-háton 
„állandó csatározás, ott egy ellenséges kézigránáttamadás is vissza-
„utasíttatott. Állandó lövegtűz. A visszafoglalt 65. Biene-ben egy 
„olasz tiszt ós 6 legény találtatott halva. Ez ugyan kevés ! !! 
„65 puska és sok lőszer meg kézigránátok zsákmányoltattak. Egy 
„legnehezebb öblű ellenséges bomba telitalálata a Monfalcone-
„gerincen 14 emberünket eltemette." 

„Délután tüzérségem a betörési helyet hatásosan lövi." 
„Ma este 7 óráig 20 nehéz és 23 könnyű ellenséges üteg 

„tüzelt a jelentések szerint, de ezt nem tartom lehetségesnek, 
„tekintve a tűz rendkívüli hevességét, minden bizonnyal sokkal 
„több volt." 

„Este 8 óra 45 perckor a lassan dagadó ellenséges lövegtűz 
„orkánszerüleg a legvadabb minőségű pergőtűzzé válik. Állandó 
„egyenletes dörgés, mintha számtalan nagy üres hordó gurulna 
„körülöttünk. Az összes tartalékoknál elrendelem a készültséget." 

„A boszorkányok vad orgiájának éjjele; őrületes löveg- és 
„aknavetőharc. Sajnos, oly csekély tüzérségem, kevés lőszerével 
„minden lehetőt megtesz." 

„Éjjel 10 órakor a szakadatlan robbanásoktól csakúgy 
„reszket a ház. Bizonyosan legalább 100 üteg lőtt az elérhető 
„legnagyobb sebességgel. Vadan tombolt a dörej." 

„Vihar, zivatar dacára felmentem megfigyelő állásomra. 
„Rettenetes egy éjjel, melyet át akarok virrasztani, hogy amennyit 
„lehet, láthassak." 



Június 17. 

„A keleti arcvonalon a csata hevesen tovább folyik, de ma 
„sem értek el az oroszok előnyöket és nem jutottak előbbre." 

„Ma olyan éjjelünk volt, mint rendesen a legnagyobb csaták-
b a n ; megfigyelőállásomon voltam és az orkánszerüleg dühöngő 
„szörnyűséges tüzérségi küzdelmet néztem. Ügy nézett ki, mint 
„egy rossz szénnel fűtött mozdony sziporká/.ása. Reggel 4 óra 
„tájban lanyhult az ellenséges pergőtüz." 

„Telefonon érdeklődtem s azután a -Ó- 235-re lovagolok 
„ Jamiano-nál. Útközben egy legnehezebb öblű ellenséges gránát 
„csapódott be közvetlen közelemben. Mici lovam a légnyomástól 
„elesett. Nagyobb baj nem történt s így reszkető kis lovamra újra 
„felültem és tovább lovagoltam, míg füleim még igen soká csengtek." 

„A. tüzércsoportparancsnokságtól egy 40-szeres nagyítású 
„távcsővel láttam az elpusztított állásokat, a sok hullát, a pusztulás 
„leírhatatlanul komor képét. Ez a sok hulla, üveges szemeikkel, 
„elsilányodott szegény arcukkal, torzra csikart vonásokkal, vörös 
„agyaggal itatott ruháikban oly nagyon szegényesen temettetik el, 
„tán jobban mondanám, bekapartatik s azután el vannak felejtve 
„ők, akik örömmel feláldoztak mindent a hazáért. Rettenetesen 
„lesújt engem, valahányszor látom." 

„Jelentések: Az Isonzo-tól a Monte dei sei Busi-ig éjjel 
„élénk csatározás és helyenként lövegtüz. San Martino-tól kétoldalt 
„és a Monte dei sei Busi-n egész éjjel élénk aknavetőtűz. Este 
„9 óra felé — míg mi a -C- 93-nál levő betörési helyre tüzei-
ntünk — az ellenség a leghevesebb tüzet indította meg egész 
„arcvonalunkra a Monte dei sei Busi-tól a tengerig, ezen kimon-
dottan heves pergőtüz először éjjel 11 óráig tartott. . . Minthogy 
„nem látszott kizártnak, hogy az ellenség a betörési helyet kibő-
ví teni szándékozik, tüzérségünk zárótüzzel szigetelte el ezt és a 
„valószínű támadási pontokat. A 25. Landsturm-ezrednek ellentáma-
dásra szánt osztagai ennek dacára is felállottak . . . Selz-nél ellen-
séges támadási kísérletek utasíttattak vissza. Este 10 óra 30 pere-
nkor tüzünk hátravetése megkezdődött. A -Ó- 93 vidékének vissza-
foglalását célzó ellentámadás a leghevesebb ellenállás dacára tere-
p e t nyerve a -Q- 93-tól északra az elvesztett állásnak 50 lépés 
„széles részét visszafoglalta; ez azonban az ellenséges tüzérség 
„óriási hatása miatt, kényszerülten újból elhagyatott. Az állandó 



„pergőtüz a hadosztályparancsnokot arra késztette, hogy fölösleges 
„nagy veszteségek elkerülése végett a támadó csoportot kiindulási 
„helyzetébe visszaparancsolja. Ez az olaszok óriási lőszerhasználata 
„által súlyosan szenvedett. Az ellenség Bagni ellen is az Adria-
„ műhelyek felől támadást hajtott végre, melyet tűzzel tökéletesen 
„visszavertünk. A távbeszélődrótok legnagyobbrészt elpusztultak, 
„ennélfogva a részletek ós a veszteségek nagysága még ismeret-
t e n . . . A 106. Landsturm-tartalék ágyúsezred egy ütegénél teli-
ta lá la t folytán a lőszerkészlet, a fedezék dacára felrobbant. 
„A csúnya ellenséges pergőtüz csak reggel 4 óra felé lanyhult el, 
„de már 6 órakor megint a legerőteljesebben feldagadt és most 
„8 óra 15 perckor még tart." 

„Délután 2 órakor: A heves lövegtűxtől ós kézigránát-
karctól a fedezékek erősen megrongálódtak. Úgy látszik, hogy 
„az ellenség megint támadásra készül, drótakadályait leszedi, 
„kirohanásokra kapukat csinál, állandóan eltologatja a tartalékokat." 

„Ma sok légiakna, élénk gyalogsági tűz és kézigránátharcok. 
„San Martino-tól nyugatra az ellenség egy tárnáját kinyitotta és 
„10 lépés távolban állásunktól megszállotta s egy homokzsákfallal 
„— melyben lőréseket hagyott — elzárta." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál az önként elhagyott állás-
iban a -p- 93 körül nem lehetett a holtakról és sebesültekről 
„gondoskodni, azok ott maradtak. Számuk ismeretlen. Az ellenség-
n é l kis gyalogsági csoportok állandóan menetelnek állásaink felé. 
„Tán a veszteségek pótlására???" 

„Délután valamivel gyengébb ellenséges lövegtüz. San Mar-
„tino-nál, a Monte San Michele-n s az Isonzo-nál kézigránát- és 
„aknavetőharcok. Az ellenség gyülekezik, előrekúszik és mindannyi-
szor a mi jól célzott tüzünk által elkergettetik. Estefelé a harc-
tevékenység élénk. Egy ellenséges aknavető fedezékeink egy részét 
„lángba borította. Egy nehéz akna 2 emberünket megölte és 16-ot 
„megsebesített. Este 9 órakor egész arcvonalamon nagyon élénk 
„harcizaj." 

„Estefelé igen hosszú ellenséges gyalogsági oszlop menetelt 
„Turriaco-n át Monfalcone irányában. Vájjon felváltás vagy erős-
k i t és Utóbbi esetben súlyos harcok előtt állunk." 



Június 18. 

„Czernowitz elesett! Ez már nagy baj ! így bűnhődünk egy 
„hibáért két arcvonalon, két harctéren. Ezt feltétlenül előre kellett 
„volna látni." 

„Tőlem valószínűleg elveszik a 187. gyalogdandárt. Értem 
„és mindent el fogok követni, hogy csekély erőimmel a fenyegető 
„6. Isonzo-csatát győztesen megvívjuk. Most mindennel oda kell 
„hatnunk, hogy keleten az előnyomuló oroszt megállítsuk. Veszélyes 
„válságban vagyunk, melyet el kellett és el lehetett volna kerülni." 

„Itt — az olaszoknál — hihetetlen idegesség uralkodik. 
„Mindenütt megböknek, hogy felderítsenek. Világos, hogy valami 
„meglepetéstől félnek . . . Na, erről nemsokára fogok gondoskodni." 

„Ma vasárnap van és én a Segeti táborban voltam a tábori 
,misén, melyet ágyúdörgés mellett lélekemelő áhítattal hallgattak 
„végig tartalékban levő csapataim." 

„Nálam mindkét oldali igen élénk harctevékenység. Minden 
„fegyvernem működik. Az ellenség egy földalatti aknát robbantott 
„fel. A tölcsér 12 méterre fekszik állásunktól és alig rongálta 
„meg ezt, az olasz állást azonban 20 méter kiterjedésben elpusz-
t í to t ta . Több ellenséges zászlóalj felénk menetel." 

„Este 7 óráig igen csekély ellenséges lövegtűz, mérsékelt 
„aknavető- és kézigránátharcok. 7 órától kezdve a 106. Land-
sturm-hadosztály egész arcvonala ellen, főképen a -Ó- 85-től a 
„ A 121-ig terjedő szakaszon nagyon heves, a pergőtűzig fokozott 
„lövegtüzet kezd az ellenség. A hadosztályparancsnokság 8 órakor 
„azt jelenti, hogy az ellenséges lövegtűz Selz környékén és a 
„Monfalcone-gerincen pergőtüzzé fokozódott. Tüzérségünk erőtel-
jesen viszonozza az ellenséges lövegtüzet. Ellenrendszabályok egy 
„ellenséges támadás esetére megtörténtek. A telefonösszeköttetések 
„összelőve. Az ellenségnél erős közlekedés az arcvonal mögött. 
„A Monte Fortin-on az ellenség előterepritkításokon dolgozik." 

„Meleg párás idő." 
A hadseregparancsnokság felszólított, hogy a Monfalcone-

gerincen lefolyt harcokról tegyek kimerítő jelentést. 
A 106. Landsturm-hadosztályparancsnokság jelenti, hogy erre 

csak akkor lesz képes, ha a harcban résztvett két ezredet fel-
váltja. 

Elrendelem, hogy váltassa fel a 6. és 25. Landsturm-ezredet, 
rendezze kötelékeit, pihentetés után Selz-nél tolja a harcállásba. 



A 106. Landsturm-hadosztály csoportosuljon úgy, hogy az ezred-
es dandártartalékot is beleértve 10 zászlóalj legyen állásban, a 
többi pihenjen hátul. (Op. 170 7. sz.) 

Megállapíttatott, hogy a 106. Landsturm-hadosztálynál a 
betörési rés még nincs betöltve. 

A hadosztály vezérkari főnökét a hadtestparanesnoksághoz 
berendeltem; utasítottam, hogy a hadosztály helyzetét tisztázza. 
A betörési rés járőrökkel lezárandó s mögötte egy reteszállást 
ke1! létesíteni. 

Június 19. 

„Vett hírek szerint a keleti harctéren a dicső 44. ezred a 
„legsúlyosabb orosz tömegrohamokat fényesen visszaverte, roham-
„oszlopaikat széjjelszórta. Rettenetes, hogy a derék 32. Mária Terézia 
„ezred teljesen megsemmisült. A háború első hónapjaiban csodá-
latos vitézséggel küzdött, gyakran láttam a küzdelemben s összes 
„tisztjeit s a legénység legnagyobb részét ismertem; nem egy csatá-
„ban a meghatottság könnyeit csalták szemeimbe s lelkes csodá-
l a to t ébresztettek bennem. A Lisyj-en, Luzek-gornie-nél és Piaski-
„nál, Oroszlengyelországban Jedlno-nál, Dworszowice—Koscielne-
„nél, Dzialoszyn-nél és még más rohamoknál. Csupa hősi legendá-
„nak tetszik mindez a közéjikor legfényesebb napjaiból. Es mind-
ezek elestek volna? Egy hadseregparancsnok egyszeri engedet-
lensége m i a t t ? ? ? . . . ? ? ? . . . ? ? Ez rettenetes és kemény sors-
csapás, egy égbesikoltó panasz." 

„Majd a németeknek kell bennünket kisegíteniük; pedig 
„mily jó lett volna velük összhangzásban dolgozni; és milyen vég-
telenül végzetes az, hogy most megalázó módon kell bennünket 
„a hínárból kihúzniok. Ok biztosan el fogják felejteni, hogy mi 
„őket 1914 novemberében Oroszlengyelországban és a marne-i 
„nagy szerencsétlenségükkor — 1914 szeptemberében — meg-
mentet tük; azután az oly borzasztó kárpáti téli csatákban 
„— 1914—1915 — az orosz óriást mi véreztettük el, ami 
„Gorlice-t érlelte meg. Remélem, hogy nem fogunk részünkről 
„mindent eltűrni. A német rabiga csak igen kevéssel volna elvisel-
hetőbb, mint az orosz. Az Isten oltalmazzon meg bennünket mind 
„a kettőtől. Inkább egy csak félig-meddig elfogadható békét, mint 
„egy német jobbágyság igáját." 

..Hajnalhasadta előtt derék kísérőmmel, Szombati Pállal a 
„Vallone-ba megyek, onnét Cotici-re több üteghez. Midőn a Monte 



„San Miehele-ről megint a Valloné-ba ereszkedünk, nagy sebes-
őséggel hatalmas zivatar hömpölyög felénk és vízözöni felhőszakadás 
„zúdul reánk, egy perc alatt bőrig ázunk. A Vallone-ban vas-
oszlopok állanak — azt hiszem valami drótkötélpálya támasz-
„oszlopai — egyikbe belecsap a villáin, a másikból sercegve, 
„pattogva óriási szikrák csapnak égfelé s azután ebbe is belecsap 
„a villám, az oszlopot izzóvá téve." 

„ Kostanje vica^n veszem a jelentéseket:" 
„Éjjel csekély ellenséges lövegtevékenység. Reggel 5 óra óta 

„élénkül. Aknavető- és kézigránátharcok, ezek a 20. honvédhad-
osztály közepe ós a 17. hadosztály előtt különösen hevesek voltak. 
„Az ellenség gyujtógránátokat is lő. A Monte dei sei Busi-tol a 
„tengerig heves ellenséges Iövegtüz, ezen az összes, a déli félen 
„megállapított ellenséges ütegek közreműködtek. Éjjel ez lelohadt. 
„A selz-i kőbányánál egy ellenséges támadást csírájában elfojtottunk. 
„Ezután egynéhány nagyon heves ellenséges tűzcsapás következett." 

„Egész nap tüzérségi és aknavető- s nagyon hev«s kézigránát-
„harcok. A XVI. hadtestnél meglehetős nyugalom." 

Június 20. 

„Keleten az oroszok már a Sereth-et is átlépték. Nagy baj 
„ez, melynek súlyos következményei is lehetnének még." 

„Ma Don Alfonso, Maria della nives-sel itt volt. Károly 
„Ferenc József kívánságára egynéhány üteghez vezettem és a 
„-Q- 249-re a Monte San Michele déli lejtőjén. Onnét úgy a mi, 
„mint az ellenség állásait jól látták. Mindenáron az ellenséges 
„tűzbe akartak menni; ezen kívánságukat nem elégítettem ki." 

„Események: Éjjel csatározás, csekély tüzérségi és akna-
„vetőtűz. A harctevékenység csekélyebb, mint rendesen." 

„Délután 2 óráig: A Monte San Michele s annak északi 
„lejtője ellen különféle öblű ellenséges tüzérség hatott, ott akna-
vető- és kézigránátharcok is. A 11. Bieneből az ellenségnél föld-
alat t i kopogást hallani és robbantások is vannak. A Ó 111 és 
„Monte dei sei Busi között heves nehéz aknavetőtüz, mely veszte-
ségeket okoz és fedezékeinket erősen megrongálta. Tüzérségünk 
„megtorló tüzet adott a szemben levő ellenséges állásokra. Az ellen-
séges arcvonal mögött rendes közlekedés." 

„Délután 4 órától kezdve az ellenséges tüzérség tevékenysége 



„az egész arcvonalon fokozódik, Mainizza-ról könnyű ütegek lőnek 
„a Monte San Michele-re. San Martino-nál nehéz aknavetőtűz." 

Június 21. 
„Csatározás és igen csekély tüzérségi tevékenység, kézigránát-

„és aknavetőharcok szintén mérsékeltebbek mint máskor." 
„ Délután 2 óráig: Reggel 7 óra felé g,z olaszok a Monte 

„San Michele délnyugati kúpja előtt megkísérlették az előre-
„kúszást. Kézigránátokkal és aknavetőkkel elkergettettek; egy olasz 
„altiszt ez alkalommal elfogatott. A közeledési kísérletnek vissza-
utasítása után az ellenséges gyalogság élénken tüzelt és kézi-
gránátokat dobált, ugyanakkor az ellenségnél erős robbantások 
„észleltettek nagy füstképződéssel, ezeknek semminemű eredménye 
.nem volt. Később a 20. honvédhadosztály balszárnya ellenséges 
„lövegtűz alatt állott, ekkor az 1. honvédgyalogezred 3 halottat 
„és 20 sebesültet vesztett. Különben csak ellenséges szórótüz, mér-
sékelt aknavetőtűz és kézigránátharcok. A Monte San Michele 
„délnyugati kúpja alatt ellenséges tárnafúrás hallatszik. Különben 
„csak rendes harctevékenység."' 

„Előkészületeim a gáztámadásra befejezésükhöz közelednek. 
„Távoli idő-megfigyelőállomásaim számítása szerint valószínűleg 
„29 ike körül lesz előnyös idő és keleti szél. Ha tényleg ez bekövet-
kezik, a támadást feltétlenül azonnnal megcsinálom." 

Június 24-én reggel a temnica-i gyakorlótéren lesz a gáz-
támadási íogyakorlat végrehajtva. 

A gázzászlóalj jelenti, hogy június 26-tól fogva számíthatunk 
a gáztámadásra kedvező szélre. 

Ezért a 17., 20., 58., 106. hadosztályparancsnokságnak, az 
5. hegyidandárnak, a badtesttüzérségnek és a gázzászlóaljnak Op. 
173/10. szám alatt (kivonatosan) következőket parancsoltam meg: 

„ A gáztámadás előmunkálatait június 25-én be kell fejezni, 
hogy a kedvező szél beálltával azonnal kifújhassuk a gázt. A gáz-
támadás halogatása veszélyes, mert az ellenséges tüzérség a beépített 
gázpalackokat eltalálhatja, a kiömlő gáz pedig mindent elárulhat. 

A 17. közös és a 20. honvédhadosztály a felváltásokat úgy 
hajtsák végre, hogy a gáztámadást június 26-tól minden pillanatban 
megcsinálhassuk. 

Az ütegekhez a vállalathoz szükséges lőszer idejében 
kiszállítandó. 

Hogy az ellenség figyelmét fel ne hívjuk, a Sagrado—Gra-
diska—isonzoi hidak tervbe vett összelő vetésétől eltekintek. Ugy 



-ez, mint az ellenséges támpont szétlövése a Ó 120 magaslaton a 
gáztámadással egyidejűleg történik meg. 

A hadtestparancsnokság rendelkezésére álló három léggömbből 
csak a 13. számú használható. A 18. számú léggömbosztálynak 
nincsen léggömbje. Annak dacára, hogy az 1. számú léggömb csak 
800 méterre emelkedik, a gáztámadás alatt a Gradisca—Sag-
rado—Fogliano—Castello nuovo vidékét törekedjenek megfigyelni. 
A látottakat a 17. tüzérdandárnak, a hadtesttüzérségnek és Merliczek 
százados tüzércsoportnak jelenti. 

Gruber százados repülőcsoportjának (12., 28. repülőszázad) 
gépei június 26-tól minden pillanatban legyenek készek a strartolásra. 

A repülők feladata: 
a) bepillantást nyerni az ellenséges állás mögé, 
b) a tüzérségi tűzhatás megfigyelése, az eredmények rádión 

való jelentése, 
c) távoli felderítés a hadtestparancsnokságtól nyert utasítás 

szerint, 
d) az ellenséges repülők leküzdése. 
Az 50. számú hadi-hídvonat Mohorinin álljon készen, hogyha 

a gáz az ellenséget az Isonzo túlsó partjára hajtaná vissza." 
Az intézkedést megküldöttem a XVI. hadtestparancsnokságnak, 

kérve, hogy a gáztámadás napján repülőgépeit bocsássa rendel-
kezésemre. 

Június 22. 

„Keleten a súlyos küzdelmek még mindig tartanak. Nyu-
„ gáton úgy látszik az entente egy offenzívát kezd, minthogy a 
„franciák az angoloktól védelmi vonalaik nagy részét újra átvették, 
„az angol csapatok kivonattak bizonyosan azért, hogy valahol egy 
„ támadócsoportot alakítsanak." 

„Hogyha gáztámadásom úgy sikerül, ahogy azt én remélem, 
„akkor csúnya világ lesz az olaszoknál." 

„Gelb altábornagy jelenti, hogy a gáztámadás előkészületeivel 
„június 25-én elkészül. (Op. 174 3. sz.)" 

„Űrnapja! Hajdani kedves szép ünnep, ma oly reménytelenül 
„komor és sivár, szörnyen véres! Jobb nem is visszagondolni az 
„elm.ult ifjúság ragyogó tavaszi napjaira, mert a ma olyan fel-
foghatatlanul borzasztó, oly vérfertőzte, hullaszaggal telítve 
„szörnyűséges . . . " 

„Események: Az ellenséges tüzérségi tevékenység élénkebb 
„mint rendesen s egész arcvonalam ellen irányul. Aknavető-, kézi-
„gránátharcok, gyalogsági tűz." 



„Délután élénk ellenséges lövegtüz a Monte San Michele 
„északi lejtője ellen, ott ós San Martino-nál nagyon élénk aknavető-
t ü z , különben nagyon csekély harctevékenység. 10 nehéz és 24 
„könnyű ellenséges üteg tüzelt." 

„ Az oroszok Gura Humorra felé előnyomulóban!..." 

Június 23. 

„Éjfélkor pergőtüzet hallok, csakúgy reszket szobám és 
„finom homok hull a vakolatból rám. Ablakomból látom, hogy a 
„106. Landsturm-hadosztályra lő az ellenség és a Monfalcone-tól 
„keletre levő vidékre tüzelnek legerősebben. 1 órakor lelohad a tűz." 

„Reggel 3 órakor Paljkisce-re megyek kocsin s onnét Bodó 
„Sándorral a Crni-hrib gerincen át a 43. ezred ezredparancsnoki 
„dolinájához ,Pollak dolina'-ba. Pollák ezredessel a 37., 38. és 
„39. Biene-be törekszem, melyeket eddig még nem láttam. A derék 
„43-asok szorgalmasan dolgoznak és a károk már ki vannak 
„javítva a jól kiépített állásokban. Az ellenség nagyon közel van 
„és állása magasabban fekszik mint a miénk és így minden leg-
kisebb mozgásra azonnal nehéz aknákkal lő." 

„Nagy óvatossággal mentünk az állásban és sikerült észre-
vétlenül maradnom, ami nagy megnyugvásomra szolgált, mert 
„amennyire kötelességemnek tartom, lehetőleg sokat szeretek csa-
pataimhoz járni a legelső tűzvonalba, hogy a veszélyt velük 
„némileg megosszam és őket buzdítsam; úgyannyira vigyázok arra, 
„hogy énmiattam ne kerüljenek ellenséges tűzbe. Magamat leg-
„kevésbbé sem féltem, hiszen boldog volnék, ha hazámért feláldozhat-
n á m életemet, de nem szabad, hogy én legyek annak oka, hogy 
„csapataim csak egy embert is veszítsenek miattam." 

„Visszajövet Zivanovic főhadnagy, ezredsegédtiszttel találkoz-
t a m és negyedmagammal bementem a nagy segélyhely-kavernába 
„Doberdo-tól nyugatra. Ez igazán kitűnő s én az ott dolgozókat 
„a legmelegebben megdicsértem. Annak dacára, hogy a környéket 
„az ellenség nehéz tüzérsége állandóan lövi, ott nem történhetik 
„semmi baj. Midőn a műúton Doberdo-ra mentünk úgy látszik az 
„olaszok észrevettek bennünket, mert kisöblű ágyúik néhány percig 
„bolondul tüzeltek ránk." 

„Rettenetesen rommá van lőve ez a szegény Doberdo, siralmas 
-„törmelék- és omladékhalmaz. A csodaszép márványfőoltár a 
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„templom romjai között még érintetlenül áll a murvává vált 
„templom falától környezve. Megkapóan szomorú látvány." 

„Egynéhány fényképfelvételt csináltam s azután kísérőmmel 
„a környéken álló ütegekhez s onnét a Doherdo-tóhoz megyek, 
„hol a szivattyúházat és a gépezetet megnézem." 

„Minthogy kocsim Mikoli-n — ahova rendeltem — nem 
„várt rám, gyalog megyek Kostanjevica-ra. Nagy és nyomasztó a 
„hőség, az árnyékon 38 Celsius fok van." 

„Jelentések: Éjfélkor minden nagyságú lövegek pergötüze 
„indul meg a 106. Landsturm-hadosztály arcvonala ellen. Különös 
„heveséggel lőtték a Monfalcone-tól keletre levő területet. Tüzér-
ségünk minden lehetőt megtett, hogy az ellenséget lefogja. 1 órakor 
„lelohadt az ellenséges pergőtűz. Különben csak csatártüz, akna-
vető- és kézigránátharcok." 

„Az ellenség a mi sarokállásunk előtt — San Martinonál 
„egy aknát robbantott fel, mely némi kárt okozott. Azután akna-
Vető- és lövegtűz. Az ellenség Ranziano-i nagy kórházunkra tüzelt." 

„Gáztámadási előkészületeim gyorsan haladnak." 
„Délután nagyon csekély harctevékenység." 
„A beépített gázpalackok szörnyű veszélyt jelentenek csapa-

t a i m részére, mert hn gránát által megsérül vagy kilyukad egy 
„vagy több palack, az saját embereim között óriási kárt okozhat. 
„Adja Isten, hogy most hamarost kedvező légáramlat keletkezzék." 

„Boroevic arról értesít, hogy a holnapi gáztámadási főgvakor-
„laton megjelenik. (Op. 175/6. sz.)" 

Június 24. 

„Keleten súlyos küzdelmek, de úgy látszik, hogy ezidőszerint 
„valamivel jobban megy dolgunk. Az oroszok — jelentésük szerint — 
„120.000 emberünket fogták el ezen offenzíva alatt." 

„Boroevic ma nálam volt fiammal. Ugyanazon a nézeten van, 
„mint én, hogy most az Isonzo csaták megduplázott hévvel és 
„erővel meg fognak kezdődni." 

„Egy sereg tábornokunkat elcsapták Luck miatt." 
„Események: 20. honvódhadosztálynál a Monte San Michele 

„délnyugati része ellen ellenséges gyalogsági, aknavető- és tüzér-
eégi tűzcsapások. Lövegtüzünk folytán az ellenség mozdulatai 
„beszlintettettek. A balszárnyon kézigránátharcok, különben csatá-



„rozás és ágyúlövések. A 17. hadosztálynál tegnap este és ma 
„reggel az arcvonal különböző részei, San Martino és a -Q- 111 
„között löveg- és aknavetőtüz alatt voltak. Ma reggel 4 óra 15 
„perckor az ellenség a -C- 197-től délkeletre két 40—50 kilós 
„robbantótöltéssel a földszíne fölött robbantott s azután 10—14 
„olasz a mi állásunkba hatolt, hol gépfegyvereink legénysége 
„egytől egyig mind sebesülten feküdt. Egy gépfegyvert elvittek, 
„de hamarost utolsó emberig kidobattak. Egy másik robbantási 
„kísérlet tűzzel meggátoltatott." 

„Délután csekély harctevékenység, valamint löveg- és akna-
„vetőtüz és kézigránátharcok. Ma 29 könnyű és 16 nehéz olasz 
„üteg lőtt." 

„A gázpalackokat igen nagy nehézségek közepette a sziklába 
„vésett üregekbe kellett helyezni és beépíteni, hogy az ellenséges 
„gránátok ne érhessék. Sikerült ezt elérni a nélkül, hogy az ellen-
s é g észrevette volna." 

„Ellenfelem, Aosta hercegének hadserege ma megint 13 
„gyalogdandár- és egy lovashadosztály-erejü, ezzel szemben én 7 
„dandárral rendelkezem. Azt hiszem a gáz javítani fogja a hely-
zetet és egyenlőbbé teszi az erőviszonyokat. Csak most mielőbb 
„legyen kedvező szél, mert sokáig nem maradhatunk a mérges 
„gázpalackokkal mellvédjeink alatt. Ez oly óriási veszedelmet jelent 
„csapataimra is, hogy a felelősséget csak rövid ideig lehet vállalni." 

„A gáztámadás előkészületei befejeződtek. Ma a főgyakorlaton 
„Boroevié is megjelent." 

Június 25. 
„Keleten a mi jobbszárnyunk Kimpolung—Jakobeny-vonaláig 

„visszaszoríttatott és így megint a Kárpátokban Románia 
„határán vagyunk. Siralmas egy dolog." 

„Itt ma különös nyugalom." 
„Este 9 óráig az árkászok előreláthatólag ,riadókészültség'-ben 

„lesznek és ha a szél előnyös, akkor kifújhatom a gázt. Ebhez 
„ személyesen fogom a parancsot adni. Mint régi gyakorlott cserkész-
„ vadász, megfeszített idegzettel vigyázok a szélre. Most még nem 
„csapott át s még kelet — délkeleti. Este 7 óra van, de valami 
„nincsen egészen rendén és még több órahosszat nem lehet 
„kifujatni. Előnyösebb szelet el sem lehetne képzelni. Várnunk és 
„remélnünk kell. Bosszant, hogy tévedés történt a be nem srófolt 
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„gázcsövekkel, mely miatt végre még a nagyszerűen előnyös pilla-
na to t is el fogjuk mulasztani. Az összes megfigyelőállomások azt 
„jelentik, hogy a légáramlat éjfélig feltétlenül kedvező marad, 
„azontúl kérdéses." 

„Tegnap, mikor a Segeti táborban voltam, bakáimat a kör-
h in tán találtam örömükben kurjantgatva, sikoltozva, mint a gyerekek." 

„Ismételten előfordult az, hogy súlyosan sebesülteket a pat-
kányok teljesen összerágtak. Még a segélyhely-kavernákban is folyton 
„kell a sebesülteket őrizni, mert a patkányok ezrei leselkednek, 
„melyek az alvó vagy sebesült embereket azonnal kikezdik. Valóban 
„oly szörnyűséges itt az élet, ahogy azt a középkor legrémesebb 
„regényei sem tudták elképzeltetni velünk." 

„Események : Mérsékelt ellenséges lövegtüz az arcvonal egyes 
„részei ellen, szintúgy a tartalék körleteire. A -Q- 197-től délkeletre 
„élénk csatározás és időközönként légiaknák. Egy ellenséges árokfőt 
„felrobbantva elpusztítottunk. A -C- 111-nél kézigránátharcok, ott 
„az ellenség ma reggel egy tűzcsapást csinált, mely után élénk 
„kézigránátharc fejlődött ki. Az olaszoknál nagy ,avanti' kiabálás, 
„a nélkül, hogy állásaikat elhagyták volna. Az ellenséges arcvonal 
„mögött élénk közlekedés." 

„Délután az egész arcvonalamon lassú ellenséges lövegtüz 
„volt és aknavető- meg kézigránátharcok. Nagyjában azonban 
„ma igen csendes napunk volt. 26 könnyű és 17 nehéz olasz 
„üteg tüzelt." 

„Az idő nagyon forró, este tökéletes szélcsend s így ezidő-
„szerint a gáztámadás lehetetlen." 

„Tirolban teljesen megállottunk." 
„A XVI. hadtestnél nyugalom." 

Június 26. 
„ A Brenta és Etsch között a mieink hátrálnak. Mi legyen ez ? . . . " 
„A 20. honvédhadosztály parancsnokát, Lukachich tábornokot, 

„az állásban levő dandárparancsnokot, Stadler ezredest és két 
„ezredparancsnokot, a 3. honvédgyalogezred parancsnokát Häuser 
„ezredest, a 4. honvédgyalogezred parancsnokát, Kratochwill ezredest 
„és Pohl ezredest a tüzércsoport parancsnokát Cotiéi-re rendeltem 
„azon esetre, ha még megcsinálhatjuk a gáztámadást, mindent meg 
„akartam velük részletesen beszélni és velük megnézni." 



„Reggel 4 óra 15 perckor automobilon Cotici-re, onnét az 
„urakkal a 4. honvédgyalogezred parancsnokságáig mentem. Ez a 
„Monte San Michele-n a kőbányában van. Ott mindent, ami szük-
séges, még megbeszéltünk és a legjobb benyomást nyertem." 

„Az uiakat végül megkértem, hogy Lukachich tábornok 
„és Stadler ezredes kivételével ne kísérjenek el az állásba. A nyergen 
„átmentünk, mely a Monte San Michele két A 275-ös kúpja 
„között van. Egy kitűnően kiépült és berendezett futóárokban a 
„8. Biene-be siettünk. Az állás a védelem minden eshetőségére 
„nagyszerűen van már kiépítve. A 8., 7., 6. Biene-t végigjártuk. 
„A két utóbbiban 4-es honvédek vannak. Onnét visszajöttünk a 
„8. és 9. Biene-be. Egész lelkemből bámulom oly sokat szenvedő 
„hőseimnek lelki nagyságát." 

„Csekély harctevékenység volt, egyes légiaknákat is lőtt az 
„olasz. A mellvédről lefényképeztem az olaszoknak alig pár lépésére 
„levő állásait. Szintúgy a mi állásaink legérdekesebb részeit. Az ellen-
séges állás aggasztóan közel van, alig 10 —15 lépésre becsülöm 
„a távolságot. Egy szegény altiszt sebesült meg nem nagyon messze 
„tőlünk s midőn megszólítom elhaló hangon mondja: ,Ma kellett 
„volna szabadságra mennem..., de most a mennyországba megyek 
„szabadságra!1 — és mosollyal ajkain hal meg szegény gyermek." 

„A 6. és 7. Biene sarkáról kitűnő kilátás nyílik az Isonzo 
„partjára s az ottani saját 1. Biene-re és az ellenséges állásokra. 
„Az egész vidéket látni az Isonzo-val a messze-messze nyúló olasz 
„síkságot, a mi ,ígéretföldünket1, mely most elérhetetlenebb, mint 
„valaha." 

„A 6. Biene-bői felülről megnézem a robbantott tölcséreket. 
„Akár csak óriási madárfészek köröskörül megerődítve és vitézeim 
„által megszállva. Az ellenség közelségéről megfeledkezve kinyitom 
„a páncél mellvéd szájnagyságú lőrését, a figyelőőrszem egy derék 
„honvéd, kit Barwinek óta ismerek a vas lőrésfedőt erős kézzel 
„betolja: ,Nem jó azt kinyitni, az ellenség rögtön l ő ' . . . — Mondja 
„mosolyogva s melegen tekint rám." 

„Állásunk alatt több helyen hallani az olaszok villanyos 
„fúróit csörögni. Ezek a rettegett ellenséges tárnák, melyek hivatva 
„vannak bennünket légberöpíteni. Sehol sincs nyugalom, mindenütt 
„szakadatlan életveszély s mégis lépten-nyomon egy honvéd laposan 
„fekszik a sziklán és mély egészséges álomba van merülve, mely 



„tán édes is! az alföldi házikóról, tanyáról álmodik s a méhek 
„ezreitől körülzsongott virágzó akácfákról, annak édes illatáról, 
„melyet a honvágy lehel az alvóra; és a rá várakozó hűséges 
„feleségről s a kis ,családokról'...! Pillanatokra el van felejtve 
„a sok szenvedés ós boldog vonás derűje van szegény sápadt 
„arcán!... Óvatosan átlépem az alvókat, hogy a csendesen meg-
elégedett feledés egyetlen pillanatát meg ne zavarjam. Mélyen 
„alszanak s a hűséges bajtárs ott a lőrésnél őrködve biztonságukról 
„gondoskodik. És e biztonság teszi édessé az álmot." 

„Bemegyek a ,Lukachich-kavernába', ez alagútként a Monte 
„San Michele felső gerince alatt vezet el a 8. és 9. Biene talál-
kozó pontjától hátra. Ez a legkitűnőbb fedett út az állásba a 
„zászlóaljtartalék kis dolinájából. Idebent most is egy fél század 
„3-as honvéd alszik. Épen a Monte San Michele orma alatt 
„vagyunk. Az alagút kijáratánál, midőn a sötétből a napfényre 
„lépek, egy honvédet látok meg, ki csendesen ül, arcán a kimerültség 
„mély barázdákat szántott végig. Midőn meglát engem sápadt 
„hamvas arca kiderül s a fájdalmas vonás eltűnik belőle. Kezeit 
„elhárítólag felém nyújtja: ,Nem lesz jó itt menni fenséges Atyám. 
„Tessék odanézni, ott fekszik két jóbarátom halva!' Odébb két 
„véres hulla fekszik nagy vértócsában. Az ellenség tábori ágyú-
ngránátokkal lő a kis dolinába. Ezen eddig feltétlenül biztos 
„gyalogutat lassú tűz alatt tartja könnyű tüzérségével. A honvéd 
„akár meg volna kövülve ül ott halvány arccal és nyugodtan nézi 
„mint hasogatják széjjel a gránátok szeretett két bajtársát. Hiszen 
„ő is súlyosan meg van sebesülve, combja van átlőve és ő is segít-
ségre vár. Könnyes szemekkel zokogásba fulladozva mondja:,Igen 
„jó barátaim voltak! ' . . . Sebével nem törődik, egy szót sem veszteget 
„arra. . . Hordágyon elviszik őt s bágyadtan szól: Tessék más úton 
„menni, mert ez veszélyes!'" 

„Mi visszamegyünk az alagúton át — úgyis csak azt akartam 
„látni — a rám várakozó urakhoz az állásba a 9. Biene-be. Itt 
„egy darabon az emberek mind kavernákba visszahúzódva fedik 
„magukat, csakis a megfigyelők állanak mozdulatlanul helyükön 
„és hallgatnak. Oly csodálatos és lélekemelő e hűséges őrködés." 

„A futóárokban meg kellett egy fölötte veszélyes helyet 
„kerülni, ahol nappal senkinek sem szabad mutatkozni, mert az 
..olasz legpontosabban belőtt hegyilövegeivel, a legközelebbi terep-



„hullámról hosszában végigsöpr! árkainkat. Úgyhogy mindenkit 
„agyonlő, aki nappal ide kimerészkedik. 

„Itt elbúcsúztam Lukachich tábornoktól és a többi uraktól, 
„kik még velem voltak: .Minden jót Uraim s köszönöm nagyszerű 
„munkájukat1" 

„Minden egyes gázpalackot minden 2 méterre megnéztem. Fiók-
szerűen a sziklába vésett üregekben a mellvéd alatt vannak elhe-
gyezve, oltott mésszel átitatott szövetcsomóba beburkoltam Még 
„bomba sem hatolhat be a palackig. Itt valóban nem történhetik 
„nagyobb baj." 

„ Kísérőmmel Crnci-ről San Martino felé menve az árkászokkal 
„beszélek, akik a gáztámadást előkészítik. Igazán nagyszerű munkát 
„végeztek és az ellenség eddig semmit sem vett észre. Szívélyes 
„meleg szavakkal megköszönöm szorgalmukat. 

„Innét látom, hogy a 46. ezrednél a 13., 14. és 15. Biene-
„ben erős csatározás folyik s minden pillanatban egy óriási légiakna 
„nagy ívben repül az ellenségtől hozzánk át és sokszor az állást 
„betemeti, az embereket szörnyen megsebzi vagy széjjel tépi. 
„Itt különböző pontokon időnként heves kézigránátharc van. 
„A tüzérség is igen kellemetlenül odalő. Szűnni nem akaró küzdelem 
„s örökös vérzés, idegsor yasztó tevékenység, állandó legnagyobb élet 
„veszedelem közepette. A futóárokban 24 sebesültet vittek el mel-
le t tem és pedig ma aránylag csendes nap van. Ez így megy nap-
p a p után, óráról-órára. 46-osaim úgy vélik, hogy ma nagyon tűr-
„hető nap van. Pedig a jeges kaszás szeretett népem legszebb 
„virágát kaszálja állandóan, irgalmat nem ismerve. En nem kaptam 
„olasz tüzet, de érzelmeim fölött alig bírtam uralkodni, pedig 
„keménynek, hidegnek kell lennem, mert másként még sokkal rosszabb 
„volna helyzetünk." 

„Már csak az ólomcsöveket kell a gázpalackokra srófolni s a 
„jó keleti légáramlatnak kell jönnie, hogy a rettenetes phosgen-
„ gázzal szakítsam le torkunkról a bennünket már megfojtó olaszt. 
„Ez annál is szükségesebb, minthogy Tirolban a sajtótudósítás 
„szerint meghátráltunk, visszafelé megyünk— ,hogy állásaink vonalát 
„megrövidítsük!' . . . Sajnos ismerem ezen ,állásrövidítéseket' . . . 
„Ezekután itt hamarosan megint förtelmes világ s vértenger lesz. 
„Cormons-on máris vonatszámra érkeznek a csapatok, melyek ,Tirol-
b a n fényes győzelmet arattak!' . . . Ez nekem és oly keservesen 



„sok és kemény próbáratett szeretett csapataimnak szól. És az 
„oroszok Magyarország határait elérték újra. Itt van a súlyos 
„szerencsétlenség, melyet előre kellett volna látni . . . De az Isten 
„nem fog bennünket a legnagyobb veszély órájában elhagyni.. 

„A 17. hadosztálynál élénk harctevékenységről jelentenek, 
„ezt magam is megállapítottam." 

„A -Q- 197-től délkeletre az arcvonal és összekötő utak nehéz 
„ellenséges aknavető- és lövegtűz alatt. Ugyanígy a -Ó 197 és A 275 
„között. A 46. ezred egyik századánál nagyobb veszteségek." 

„Az ellenség a 24. Biene előtt egy rést csinált állásába és 
„eléje egy homokzsákfalat épített — erre aknavetőink lőnek —, 
„az olasz új árkákat is épít. A déli részen csak kevés lövegtűz." 

„Estig rendes harctevékenység." 
„A gáztámadás a hátrányos ízéi miatt ma nem lehetséges. 

„Este 10 órakor óriási zivatar felhőszakadással, azután tökéletes 
„szélcsend." 

Június 27. 

„Cadorna örömben úszik ! . . . Sajnos mi mind a két csatát 
„Tirolban és keleten elvesztettük. Azt reméltük, hogy a Doberdo 
„poklából kiszabadulunk és győztesen fogunk a síkságon előnyomulni 
„s hogy e borzasztó gyötrelmek sokat kínzott csapataimra nézve 
„megszűnnek. És most? . . . Most a győzelmes olaszok megdup-
lázott erővel és lelkesen megváltozott viszonyok között azt a kis 
„darabot Tolmein és a tenger között fogják támadni és Triest 
„kulcsát, a véráztatta Karsztot bármibe is kerüljön, erőszakolva el 
„akarják majd foglalni . . . Ha az Isten bennünket megsegít nem 
„fog ez sikerülni, Triestet nem fogják elérni, de mi borzasztó 
„drágán fogjuk ezt megfizetni és szeretett csapataim még borzasz-
„tóbbakat fognak elszenvedni, mint eddig és ez marcangolja oly 
„nagyon szívemet. Most a csatáknak egész sorozata fog következni, 
„olyanok lesznek ezek, hogy már most is hidegen borzong a hátam, 
„ha rágondolok. És tudom, hogy dicső hőseim mégis ki fognak 
„tartani . . . De hogyan fog azután hadtestem kinézni ? . . . Mily 
„piros lesz a Karszt a drága embervértől ? . . . Szörnyűséges gondolat." 

„Ennek így kellett bekövetkezni, mert úgy az olasznak, mint 
„az orosznak 4 hónapi időt adtunk — miután már tudta, hogy 
„támadást készítünk elő Tirolban. Én gázhoz, a legszörnyűbb harc-
neszközhöz vagyok kénytelen nyúlni, mert ezzel az engem fojtogató 



„olaszt egyidőre tehetetlenné gondolom tenni és így 100.000 vagy 
„még több emberemnek életét remélem megmenteni." 

„Események: Mérsékelt lövegtüz, időközönként élénk gyalog-
ság i tűz, aknavető- és kézigránát!]arcok, különösen hevesek a 
„<!> 197-nél a 21. Biene-ben és a San Martino-i tölcsér körül." 

„Zink, 43. ezredbeli őrnagy, amint egy fel nem robbant ellen-
séges gránátot széjjelszedett — mely akkor felrobbant — rongyba-
„szaggattatott, segédtisztje és 6 katonája meghaltak." 

„Délután 2 éráig csekély ellenséges tüzérségi tevékenység a 
„Monte San Michele északi lejtője ellen, az állások San Martino-
„nál, -O- 197-nél, A 121-nél és Bagni-nál úgymint a mögöttes 
„körletek lassú ellenséges lövegtüz alatt. Különben mérsékelt akna-
vető- és kézigránátharcok. A Nabresina melletti vasúti viaductot 
„a vonatok átfutásának idejében nehéz gránátokkal lőtte az ellen-
ség , de eredménytelenül. Az ellenség dolgozik, fúr és robbant. 
„Élénk ellenséges mozgás, közlekedés az arcvonal felé. A Monte San 
„Michele északi lejtőjén az állások és összekötő utak délután 3 óra 
„óta mérsékelt ellenséges lövegtüz álatt állottak, mely a fedezékeket 
„erősen megrongálta. Estefelé kézigránátharcok, nehéz aknavetőtüz 
„a -Ó- 197-en, a O 111 és mögöttes terep ellen, szintúgy a -Q 70, 
„ A 121 és -(])- 77 ellen, itt nehéz lövegtűz is van. Délután 6 óra 
„30 perc óta a Debeli vrh -Ó- 140-et is lövik és a tűz a Monte 
„dei sei Busi-n fokozódik. Hét ellenséges léggömb van fent. Ma 
„22 könnyű és 23 nehéz ellenséges üteg lőtt. A közlekedés arc-
Vonalam felé mindig élénkebb és sűrűbb lesz. Nyolc vonat — közöt-
t ü k egyik különösen hosszú — ment Udine-ből Palmanova felé." 

„A szél rossz és így a gáztámadást megint el kell halasztanom." 
„Veszteségeim 1916 március 19-től június 27-ig: 2.037 halott, 

„11.679 sebesült, 683 eltűnt. 6.828 emberem szállíttatott kórházba 
„betegen." 

Minthogy az orosz harctér eseményeiről naplómban csak töre-
dékesen emlékeztem meg — ahogyan épen a sajtójelentésekből érte-
sültem —, szükségesnek vélem, hogy a luck—okna-i áttörés ese-
ményeit itt röviden összefoglaljam. 

Az osztrák-magyar hadseregfőparancsnokság vezénylete alatt 
álló arcvonal helyzetét az orosz hadszíntéren 1916 június elején az 
54. számú melléklet tünteti fel. 

Az osztrák-magyar arcvonalon (Pripjatj-folyótól délre a román 
határig) a Bessarabia-i határon és a Strypa—Dniester-szakaszon 



lefolyt „újesztendei csata'' után,1 a német arcvonalon (Pripjatj-
folyótól2 északra a keleti tengerig), Kurland-ban és Litvania-ban 
lezajlott harcok után3 teljes nyugalom volt. 

Az oroszok hadosztályaikat hadiállományra kiegészítették, 
tüzérségüket szaporították és lőszerüket halmozták. A kiképzést a 
francia hadszíntér tapasztalatai alapján francia és japán tisztek 
végezték. 

Az osztrák-magyar hadseregfőparancsnokság tudta, hogy az 
oroszok támadásra készülnek. Tudta, hogy az orosz 9. hadsereg 
közepén Uscie Biskupie és Mossorówka-nál levő Dniester-hurokból 
óriási munkával, várharcszerü párhuzamaival és sáncaival fokozatosan 
Okna irányában előretolja csapatait Benigni táborszernagy csoport-
jának arcvonala felé. 

Az orosz 7. hadsereg déli szárnya hasonló támadó árkokkal 
közeledett az osztrák-magyar XIII. hadtesthez Jazlowiec-nél; az orosz 
8. hadsereg közepe a Szurmay hadtesthez M. H. Konstantynowka-nál 
és Pelza-nál, a X. hadtesthez Nosowicz-nél és Olyka-nál. 

Itt az oroszok sürü árokrendszerrel feltűnő közelre jutottak 
állásainkhoz. A gyenge tüzérség szűkös lőszerével tehetetlen volt, 
nem tudta megakadályozni az oroszok közelférkőzését. 

Mindennek dacára a hadseregfőparancsnokság hat hadosztályt4 

és rengeteg tüzérséget a keleti arcvonalból kivonva, a délnyugati 
arcvonalra szállított, hogy Dél-Tirolból az olaszok ellen offenzívát 
kezdjen. 

Míg nálunk az olasz hadszíntérre átszállított — főképen 
nehéz — tüzérség pótlásáról nem gondoskodtak, addig Japán és 
az Egyesült Államok az oroszoknak a legmodernebb lövegek és 
aknavetők tömegeit szállították. 

Július 1-én akarták az oroszok támadásukat megindítani, 
előkészületeik még javában folytak, midőn az osztrák-magyar 
11. hadsereg május hó 15-én megkezdvén támadását Dél-Tirolból, 
a hó végéig az olasz 1. hadsereget körülbelül 22 km-re vissza-
szorította és Arsiero, Asiago érődéit elfoglalta. 

Brussilow tábornok június 1-én parancsot kapott, hogy az 
olaszok tehermentesítésére az orosz délnyugati hadseregarcvonallal 
haladéktalanul kezdje meg a támadását. 

Olyka-nál 1916 június 4-én a helyzet következő volt: 

Szurmay- hadtest-

Jobbszárnyon Muravica és Kol.- Falkowszczyzna között a 
7. hadosztály, balszárnyon attól északra a Pelza mélyedésig a 

1 1916 január. 
2 Dünaburg, Smorgon, Narocz-tó, Baranowicze. 
3 1916 március. 
4 6., 8., 9., 28. közös, 22. Landwehr- és 106. Landsturm-hadosztály. 



70. honvédhadosztály állott. A hadtest tartaléka a l l . hadosztályhoz 
tartozó 4. dandár volt. 

A grodek-i 89. ezred fele Nowosielki-nél és Zobototcy-nél 
6 km-rel a 70. honvédhadosztály északi szárnya mögött (Pelza), a 
másik fele a 3. állásban a 70. honvédhadosztály közepe mögött 
helyezkedett el M. H. Konstantynowka-val szemben. A jaroslawi 
90. ezred Nowosielki—Zobolotcy között állott. 

A l i . hadosztály másik dandára (22.) a 4. hadsereg tartaléka 
volt a 70. honvédhadosztály mögött két csoportba tagozódva; az 
egyik (a czortkowi 'A 95. és a stanislaui V2 58. ezred) 10 km-re 
Ostrozec-nél, a másik (V» 95 és V2 58. ezred) 20 km-re hátul 
Czekno-nál. 

Zabolotcy—Chromiakowa—Moszczanica vonalában Putilowka-
folyócska mögött Olyka-val szemben a 2. hadosztály és a 37. honvéd-
hadosztály állott. 

A Luck — Rowno-i műút két oldalán a 37. honvédhadosztály 
mögött a 13. Schütz.enhadosztály a 4. hadsereg tartaléka volt, 
melynek egyik dandára a X. hadtest tartalékát képezte. 

így Olyka előtt az első vonalban négy hadosztály, mögötte 
egy-egy dandár mint hadtesttartalék és e mögött egy-egy dandár 
mint hadseregtartalék volt. 

Ez volt a csoportosítás, midőn június 4-én hajnali 4 órakor 
az oroszok előkészítő tüze megindult és egész napon át tartott, 
főképen a 70. honvédhadosztály arcvonala, a 2. hadosztály közepe 
és a 37. honvédhadosztály déli szárnya ellen irányulva, a 7. had-
osztály csak mérsékelt tűz alatt volt. 

Az orosz pergőtüz —minőt e hadszíntéren csapataink idáig még 
nem észleltek — az első vonalat összes drótakadályaival,oldalozó ágyúi-
val, géppuskáival, aknavetőivel, távbeszélő össze- köttetéseivel, meg-
figyelőállásaival, rókalyukaival stb. a szószoros értelmében rommá lőtte. 

Parancsnokaink — régi szokás szerint — mereven ragasz-
kodtak az első vonal mindenáron való tartásához! 

Hogy a számtalanszor írásban és szóbelileg kiadott parancsnak 
a csapatok nem tudtak eleget tenni, nem rajtuk múlott! 

Június 5-én hajnali 3 órakor az orosz tüzérség újból meg-
kezdé a tüzelést. Délelőtt 9 órakor a pergőtűz az elképzelhető 
legnagyobb hevességre fokozódik. Röviddel azután közvetlen közelből 
az orosz tömegek támadásra előretörnek. 

Az orosz 8. hadsereg nyolc hadosztálya támad. A X. had-
testet és a Szurmay-hadtestet az orosz XXXIX.,1 a XL.,- a VIII.3 

X. liadteét. 

hadtest lökése éri. 
! 102., 125. hadosztály. 
2 2., 4. finn lövészhadosztály. 
s 14., 15. hadosztály. 



A támadó tömegeket még két újabb hadosztály1 tartalék-
viszonyban követte. 

Az oroszok a 2. hadosztályt három helyen áttörték és pedig 
a 40. epredet Zorniszcze-nél, a 82. ezredet az Olyka—Pokaszczewo-i, 
a 29. és 4. vadászzászlóaljakat az Olyka—Derno-i úton. 

A 2. hadosztály kénytelen a 3. állásba visszavonulni. Kissling 
alezredes — ki ebben az időben a 70. honvédhadosztály vezérkari 
főnöke volt — „A Luck-i csata 1916 nyarán" című tanulmányában 
a 70. hadosztály harcairól következőket írja: 

„Június 5-én délelőtt az orosz XL. hadtest a 2. és 4. lövész-
hadosztállyal együtt az Olyka-tól nyugatra álló cs. és kir. 2. had-
osztályt, az orosz VIII. hadtest a 14., 15. hadosztályokkal karöltve 
a 70. honvédhadosztályt támadta meg; az orosz XL. hadtest a sok-
szorosan bevált magyar 82. ezreddel találta magát szemben. Az össze-
köttetés teljes szünetelése következtében az oroszok támadása meg-
lepetésszerűen érte az ezredet. A legénység a farkasvermekbe 
menekült a gyilkos tüzérségi tűz elöl s itt a beözönlő oroszok 
fogságába került, vagy pedig azok vérszomjának áldozatául esett. 
A 82. gyalogezredtől délre álló 40. gyalogezred hasonló sorsra 
jutott. Az oroszok bámulatos gyorsasággal foglalták el a 2. had-
osztály 1. állásának összes vonalait. A hadosztályból alig néhányan 
tudtak megmenekülni. 

A 2. állásban levő cs. és kir. 13. lövészhadosztály2 zászló-
aljai déltáján oroszokat láttak felbukkanni maguk előtt a nélkül, 
hogy sejtették volna, hogy mi történt az 1. állás védőivel. 

Az oroszok támadása tervszerűen haladt előre a 2. állás ellen, 
amelyben az 1. és 24. bécsi lövészezredek, mint egy parányi sziget 
álltak a minden oldalról áradásszerűen özönlő oroszok között. 
Hősies védekezés után kénytelenek voltak visszavonulni, még mielőtt 
a lövészhadosztály másik dandára segítségükre érkezett. Este a 
2. hadosztály maradványai s a teljesen kimerült lövészhadosztály 
megszállták a 3. állást. 

Az orosz XL. hadtesttől délre támadó VIII. hadtestnek 
szintén sikerült a 70. honvédhadosztály állásaiba benyomulnia. 
A magyar népfölkelőkből álló hadosztály váltakozó szerencsével 
heves harcot vívott a nagy orosz túlerővel. A 11. hadosztály köte-
lékében álló 4. dandárt3 a hadosztály megerősítésére rendelték. 
A dandár Kelet-Galiciából kiegészítődé ezredei (89., 90.) azonban 
nem hajtották végre lelkesen az ellentámadást fajrokonaik ellen s 
ezért ez nem is sikerült, A 70. hadosztály derekasan tartotta 
ugyan még este is az 1. állás 2. vonalát, a 6-ára virradó éjjelen 
azonban — hogy az átkarolás veszedelmétől megóvják — szintén 
a 3. állásba rendelték vissza. A 70. hadosztálynak óriási veszteségei 

1 101., 105. hadosztály. 
2 X. hadtest tartaléka. 
3 Szurmay-hadtest tartaléka. 



voltak; a teljes hadilétszámú hadosztályból csupán egyharmad 
maradt meg." 

A 70. honvédhadosztály a június 5-i harcokban állományának 
több mint felét (6550 fő) elveszítette. A 2. hadosztály vesztesége 
még nagyobb volt; a 40. ezredből egy zászlóalj, a 82. ezredből 
két gyenge zászlóalj, a 29. vadászzászlóaljból 400 fő, a 4. vadász-
zászlóaljból 200 fő maradt csak meg. 

Június 6-án a Szurmay-hadtest déli szárnya (7. hadosztály) 
Murawica—Kol. Falkowszczyzna vonalban eredeti állásában kitar-
tott, északi szárnya (70. honvédhadosztály) Kol Malin —Bakorin-
vonalban a 3. állásban van. Délelőtt 9 óra 45 perckor megérkezett 
a 4. hadseregcsoportparancsnokság rendelete, hogyha a vissza-
vonulás elkerülhetetlen, a Szurmay-hadtest a Styr—Jkwa-folyó 
mögé (Wojnica—Wygodanka), a X. hadtest a Luck-i hídfőbe 
visszamegy. A 11. hadosztály hadsereg-tartalék Polonka-nál. 

Az oroszok délelőtt a 70. honvédhadosztályt Pelza és Malin 
felől újból támadják. A hadosztály a fölényes nyomásnak nem 
tudván ellenállani, visszamegy Ostrozec-re. Ennek következtében 
a 7. hadosztály balszárnyát és közepét visszaveszi Piane—Kol. 
Moskowszczyzna-vonalba, jobbszárnya megmarad Murawica-nál és 
Ml. Dorgostaj-nál. 

A 22. dandárparancsnokság utasíttatott, hogy a l l . hadosztály 
ezredei (95., 90., 89., 58.) fölött vegye át a parancsnokságot és 
gyülekeztesse azokat a 70. honvédhadosztály északi szárnyán 
Ostrozec—Wierchówka vonalában. 

Az oroszok a 70. honvédhadosztályt nem engedték lélekzethez 
jutni. Délután 3 óra 30 perckor áttörték az ostrozeci állást is. 

A hadtestparancsnokság kiadja az intézkedést a Styr-i állás 
elfoglalására. 

A Szurmay-hadtest helyzete június 6-án este következő: 
A 7. hadosztály Wojnica—Torgowica-vonalban az Jkwa keleti 

partján, Topule—Mstyszyn-vonalban az Jkwa nyugati partján 
állásban. 

A 70. honvédhadosztály visszavonult a Styr mögé, Mstyszyn— 
No wo Staw között védelmi állást foglalt. 

A 8. lovasdandár a lucki hídfő déli részében, 
a 11. hadosztály a hídfő délkeleti és keleti részében elhelyez-

kedett. 
A 4. hadsereg parancsa, hogy a 11. hadosztály mint had-

seregtartalék Polonka-ra meneteljen — nem volt teljesíthető, mivel 
az 58. ezred Ostrozec-ről Jalowiczy-n át követte a 207. honvéd-
dandárt, a zöme (95., 89., 90. ezred) pedig délután 4 óra 30 perckor 
még csak Lyszcze-n át Luck-ra volt menetben. Itt megérkezve, 
este a 95. ezred megszállotta a hídfőnek délkeleti részét, a 89. és 
90. ezred Krupy faluban sorakozott. 

A X. hadtest az Olyka—Luck-i út két oldalán Romanow-nál, 



valamint a Rowno—Luck-i vasútvonalon Kol. Aleksandrin-nál, 
Konopielka patak eliszaposodott völgye mögött, megkísérelte még 
egyszer az ellenállást, de eredménytelenül. Kénytelen volt délután 
5 órakor a Luck-i hídfőre visszavonulni. 

Június 7-én az orosz 101. hadosztállyal megerősített VIII. 
hadtest egy oszloppal Torgowica-ra, zömével Ostrozec-en át Krupv-ra, 
a XL. hadtest Garazd/a-n át a Luck-i hídfő keleti és északkeleti 
arcvonalára folytatva előnyomulását, délután 3 órakor az osztrák 
2., 11. és a 13. lövészhadosztályt három oldalról (dél, kelet és 
északkelet irányból) megtámadta. 

Torgowica-nál a 7. hadosztály közepét (79. ezred) az ellenség 
visszavetette az Jkwa mögé. Délután 6 óra 15 perckor az orosz 
VIII. hadtest Krupy-nál két helyen betört a hídfőállásba, mire 
a 11. hadosztály és a 8. lovasdandár visszavonult a Styr nyugati 
partjára. A hadosztály parancsot kapott, hogy Pofonka-patak és 
Bol —Boratyn között a Styr nyugati partját feltétlenül tartsa. 

A X. hadtest két hadosztályát (2. és 13. lövész-hadosztály) 
az orosz XL. hadtest kivetette a Luck-i hídfőállásból, a hadtest 
visszavonult a Styr-folyó mögé. 

Június 8-án a X. hadtest nem állhatott meg a Styr-folyó 
nyugati partján, mert a 13. lövészhadosztályt az orosz XL. hadtest 
megint visszavetette. A hadtest a Styr-folyótól fi—8 km-re 
nyugatra fekvő dombokra 1 visszavonult. Ezért a Szurmay-hadtest 
északi szárnya a Bol. Boratyn—Potonka közötti állást kénytelen 
feladni; a balszárnyát Nowo Staw—Potonnaja Gorka között a 
Potonka-patak mögé derékszögben, arccal északnak visszakanyarítja. 

A hadtesttartalék (208. dandár) Nowo Staw—Korszewiec 
között, a 8. lovasdandár attól nyugatra, a 11. hadosztály Potonnaja 
Gorka-nál foglalt állást. A 70. honvédhadosztály (207. dandár) 
állásában, valamint a 7. hadosztálynál változás nem történt, csupán 
az utóbbinál kellett a jobbszárnyat — mely az Jkwa túlsó partján 
állott — az ellenségnek Torgowica-ra intézett támadása miatt az 
Jkwa-folyó mögé visszavenni. 

A X. hadtest nem maradt állva, hanem délután 6 órakor 
még 6 km-rel hátrább fekvő Bajewo—Zaborol-i dombokra vissza-
ment, úgyhogy a X. és Szurmay-hadtest között 5 ' 2 km-es lyuk 
keletkezett. 

Ennek az űrnek kitöltésére és a X. hadtesttel való kap-
csolat megtartására a Szurmay-hadtestnél a 8. lovasdandárt az 
arcvonalból kivonták és elrendelték, hogy június 9-t'n hajnalban 
Potonnaja Gorka-tól nyugatra a Polonka-patak iszapos területén 
a hadtest hátába és oldalába vezető átjárókat szállja meg. 

Június 9-én a X. hadtest megint 8 km-re visszament a Kol. 
Budki dombokra; ezáltal a X. és a Szurmay-hadtest között az ür 
12 km-re nőtt. 

1 Gorodyszeze és Omelanik faluk között. 



Megállapíttatott, hogy az oroszok Luck-tól délre átlépték a 
Styr-folyót és délre bekanyarodva a Styr és Luck—Polonnaja— 
Gorka-i út között a Szurmay-hadtest baloldalába előnyomulnak; 
a szélső nyugati szárnyon délelőtt 9 óra 15 perckor kb. 1 — 2 
ellenséges ezred a Luck-polonnaja Gorka-i úttól nyugatra Goro-
dyszcze-re tart. Ozdow-nál Polonka mocsarát már oroszok át is 
lépték. 

Mivel rígy a hadsereg, mint a hadseregarcvonalparancsnokság 
Szurmay lelkére kötötte, hogy a X. hadtesttel a kapcsolatot okvetlen 
fenntartsa, nehogy a 4. hadseregtől az ellenség a Szurmay-had-
testet elszakítsa, Szurmay a 70. honvédhadosztályt a Lenievvka-
patak mögé visszarendelte Nieswicz és Tenki közé, a 11. had-
osztályt utasította, hogy a honvédhadosztály mögött, mint hadtest-
tartalék Skurcze, Wojutyn falvakban gyülekezzék. A 7. hadosztály 
parancsot kapott, hogy balszárnyát vegye vissza Radomysl — Kras-
noje-re és csatlakozzék az 1. hadsereghez. 

Ezáltal a Szurmay-hadtest és a 7. hadosztály között 14 km 
űr keletkezett. 

A 8. lovasdandár parancsot kapott, hogy a X. hadtesthez 
vonuljon be. 

• Miután az orosz 8. hadsereg az Ooztrák- magyar 4. hadsereg 
közepét június 9-ig njugati irányban 50 km-re visszaszorította, 
Brussilow az áttöréstől délre az eredeti állásban kitartó osztrák-
magyar 1. hadsereg ellen fordult. Az orosz 8. hadsereg déli szárny-
hadteste (XXXII.) Torgowica—Murawica között délnek bekanya-
rodva az Jkwa-folyó átlépésére az előkészületeket megtette. 

Az orosz 11. hadsereg északi szárny hadteste (XVII.) a 
Berezcy—Sapanok terében az Jkwa mögött álló osztrák-magyar 
1. hadsereg déli szárnyát (XVIII. hadtest) megtámadva, az állásba 
betört. Az áttörést sikerült meghiúsítani, mivel a 25. hadosztály 
a XVIII. hadtestünk állásába betört oroszokat ellentámadással 
kiverte. 

Mivel az osztrák-magyar 1. hadsereg északi szárnyát az 
orosz XXXII. hadtest Torgowica felől átkarolással fenyegette, az 
1. hadsereg arcvonalát Chryniki—Wolkowyje—Kozin—Plaszewa— 
Berezcy-vonalba visszavette. A 7. hadosztály a hadsereg balszár-
nyához csatlakozandó, Radmysl-ről Boremel-re visszavonult. 
Az osztrák-magyar 1. hadsereg arca most északkeletnek nézett 
Dubno felé. 

Az orosz 11. hadsereg közepe és déli szárnya (VII., VI. és 
XVIII. hadtest) s a 7. hadsereg északi szárny hadteste (XXII.) az 
osztrák-magyar 2. hadsereget és a déli hadsereget szintén meg-
támadta, azonban a támadásokat mindenhol sikerült visszautasítani. 

Az osztrák-magyar 7. hadsereg északi szárnyán azonban baj 
történt. 

Az orosz 7. hadsereg déli szárnya (II. hadtest és II. lovas-



hadtest) az osztrák-magyar XIII. hadtest állását Jazlowiec-nél 
áttörte. Az osztrák-magyar XIII. hadtest előbb a Strypa mögé, 
majd június 9-ón Barysz—Koropiec vonalba visszavonulni kény-
szerült. E miatt megingott a szomszédos YI. hadtest is, mely 
— hogy az összeköttetést a XIII. hadtesttel el ne veszítse — déli 
szárnyát visszavette Jezierzany-ra a Strypa-folyó mögé. 

Az osztrák-magyar XIII. hadtest és a Hadfy gyalogsági 
tábornok csoportja között az összefüggés meglazult, a keletkezett 
15 km-es ür kitöltésére egy különítményt rendeltek a XIII. had-
test és Hadfy csoport közé. (Leide tábornok csoportja.) 

Az orosz 7. hadsereg támadásával egyidejűleg a 9. hadsereg 
közepe is megtámadta az osztrák-magyar 7. hadsereg közepét 
képező Benigni táborszernagy csoportját Okna-nál. 

Rendkívül makacs és véres harcok árán sikerült a Benigni 
csoportnál az áttörést egyelőre megakadályozni. Ez csak úgy volt 
elérhető, hogy a Dniester északi partján álló erőket a déli partra 
visszavonták, melyeket — valamint a még az arcvonal mögött 
rendelkezésre álló egyéb tartalékokat mind — ellentámadásra 
rendeltek. 

A Benigni táborszernagy csoportja az oroszok első lökését 
nagynehezen kivédte, de a súlyos küzdelem annyira kimerítette 
erejét, hogy arra gondolni sem lehetett, hogy egy újabb rohamot 
kibírjon. Különösen tüzérségben volt gyenge. Csapatai, melyek 
nyolc hadosztályhoz tartoztak, nagy össze-visszaságba egymásba 
voltak keveredve. 

Az osztrák-magyar hadseregfőparancsnokság a német had-
vezetőséggel egyetértve elhatározta, hogy a Luck-i áttörés ellen-
súlyozására Wolhynia-ban a Kowel—Rowno-i vasútvonal mentén 
ellenoffenzívát indít. 

Intézkedések tétettek, hogy Von der Marwitz lovassági-
tábornok parancsnoksága alatt a felső Stochod mögött Swinarin-
Ozierany között következő erők gyülekezzenek: a német X. hadtest 
(19., 20. hadosztály), a német 108. hadosztály, a német Rusche 
kombinált hadosztály és a Böhm-Ermolli hadseregből átszállított 
osztrák-magyar 29. hadosztály. 

Az osztrák-magyar 4. hadsereg (10. lovashadosztály, a X. és 
Szurmay-hadtest) — melynek parancsnokságát Tersztyánszky 
vezérezredes átvette — parancsot kapott, hogy az oroszok támadása 
elöl fokozatosan térjen ki és ha visszavonulásra kényszerülne, úgy 
menjen vissza a felső Stochod-folyó mögé. 

Mielőtt az ellenoffenzíva megindult, Linsingen vezérezredes 
kísérletet tett, hogy az oroszoknak nyugati irányban haladó elő-
nyomulását, egy délkeleti irányban végrehajtandó lökéssel feltar-
tóztassa. 

Még június 6-án intézkedett, hogy a Kowel—Ro/.yszcze-i 
vasútvonalon összpontosítandók: az osztrák-magyar V2 45. lövész-



hadosztály (hadsereg-arcvonaltartalék), Gronau hadseregcsoportjából 
5 német zászlóalj és egy gárda lovasdandár; Lipót bajor herceg 
hadsereg-ai'cvonaícsoportjából 6 német zászlóalj. 

E csoportnak a Kiwercy állomáson kirakodott részeivel 
június 7-én Bernhardi tábornok támadást intézett a Luck felé 
özönlő oroszokra, mely azonban az orosz túlerő miatt sikerre nem 
vezetett, — a csoport Rozyszcze-nél visszavonult a Styr mögé. 
Az osztrák magyar Fath-hadtest állásában megmaradt, a tőle délre 
levő osztrák-magyar II. hadtest azonban a lucki áttörés miatt a 
Styr mögé visszament és Kotki—Sokul között védelemre csoportosult. 

Ez volt az általános helyzet Luck-tól északra, midőn Brus-
silow 8. hadseregének meghagyta, hogy az áttörés (Luck) helyétől 
északra fekvő Styr-szakaszt vegye birtokba. A parancs következté-
ben a 8. hadsereg északi szárnyán a IV. lovashadtest az osztrák-
magyar báró Hauer-lovashadtestet, az orosz XXX. hadtest az 
osztrák-magyar Fath-hadtestet és a II. hadtestet megtámadta. 
A támadások, illetve a Styr-en való átkelési kísérletek meghiúsít-
tattak. Csak az orosz 80. hadosztálynak sikerült Kolki-nál a 
Stvr-en átjutni, ott azonban nem vethette meg a lábát, mert 
június 9-én az osztrák-magyar 4. hadosztály visszadobta a Styr 
déli partjára. 

Június 10-én az orosz 9. hadsereg egy második lökést intézett 
az osztrák-magyar 7. hadsereg déli szárnyán levő Benigni-csoportra. 

Míg Leschitzki tábornok a 9. hadsereg jobbszárnyán az 
osztrák-magyar Hadfy-csoporttal szemben az orosz XXXIII. had-
testet, a balszárnyán az osztrák-magyar XI. hadtesttel szemben 
egy gyaloghadosztállyal megerősített III. orosz lovashadtestet állva 
hagyta, addig a XLL, XII. és XI. hadtesteket Dorosoutz—Dobro-
noutz terébe (16 km) összevonta. Négy hadosztállyal az első. 
három hadosztállyal a második vonalba csoportosulva a támadást 
végrehajtotta és a Benigni-csoport arcvonalát Zastawna-nál áttörte. 

A Benigni-csoportból megmaradt részek kezdetben Sniatyn 
felé délnyugati irányban mentek vissza, később azonban — mivel 
az oroszok nem zaklatták — a visszavonulást Kolomea felé haj-
tották végre, hogy az oroszok a 7. hadsereg zömétől ne vágják el. 

A csoport azután június 14-én Zablotow—Gwozdziec-vonal-
ban a Czerniawa-patak mögött védelmi állást foglalt. 

A Zastawna-i áttörés miatt az osztrák-magyar 7. hadsereg 
déli szárnyán a XI. hadtest Czernovitz-nél a Pruth-folyó mögé, a 
hadsereg északi szárnyán a Hadfy-csoport Obertyn—Niezwiska-
szakaszba visszament. 

Az osztrák-magyar 7. hadsereg arcvonalában így két helyen 
szakadás keletkezett és pedig a XI. hadtest és Benigni-csoport 
között s a Hadfy csoport és a XIII. hadtest között. 

Ez volt az oka annak, hogy a hadseregfőparancsnokság a 
József főherceg: A világháború. III. 20 



XIII. e's VI. hadtestet a déli hadsereghez csatolta, mely mostantól 
fogva négy hadtestre (IX., Hofmann, VI. és XIII. hadtest) növekedett. 

Az osztrák-magyar 4. hadsereg visszavonulását intézkedés-
szerüen északnyugati irányban Swinarin felé folytatta. Június 
10-én a X. hadtest Chorochorin—Kol Dombrowa, a Szurmay-
hadtest Zaturcy—Szelwow vonalába; június 11-én a X. hadtest 
Wiczyny—Beresk, a Szurmay-hadtest Kisielin—Rudnia —Vojmica-
szakaszha jutott. Az oldalmenetet a Luck-ról előnyomuló oroszokkal 
szemben a 10. lovashadosztály és egy bajor lovasdandár leplezte. 

Az utóbbi szakaszban a 4. hadsereg június 14-én délig meg-
állott. Az elfoglalt védelmi állásban a hadtestek arceal délkeletnek 
állottak. 

Június 14-én délután a 4. hadsereg dél felé eltolódott. 
A Szurmay-hadtest északi szárnya (11. hadosztály) a kisielini 
állást kiürítette. Ozdziutyczy-n át déli irányban visszavonulva meg-
szállotta arccal keletnek Chorostów—Jakowyczy-szakaszt. 

Az volt a szándék, hogy a Szurmay-hadtest második had-
osztálya (70.) akkor megy vissza a 16 km-re nyugatra fekvő 
Jakowyczy—Wujkowyczy-szakaszba, ha a l l . hadosztály új védelmi 
állását már elfoglalta. 

Mivel azonban Cholopieczy-nél délután a 70. hadosztályt az 
oroszok megtámadták és állásába betörtek, a hadosztály azonnal 
megkezdette visszavonulását. 

A X. hadtestet is megtámadták az oroszok Woronczyn-ál, 
mire a hadtest Swinarin-ra visszavonult, honnan dél felé eltolódva 
arccal keletnek a S/.urmay-hadtesttel egy magasságban és avval szoros 
kapcsolatban Czesnowka — Tumin — Chorostów-vonalban védelmi 
állást foglalt. 

A hadseregintézkedés szerint a hadtesteknek e vonalban 
június 15-én szívósan ki kell tartani, mivel június 16-án az osztrák-
magyar ellenoffenzíva Luck-ra megkezdődik. 

Az osztrák- magyar 4. hadseregnek északnyugati irányban 
történt visszavonulása következtében a 4. és 1. hadsereg között 
körülbelül 65 km-es ür keletkezett, melynek félig-meddigi kitöl-
tésére a 10. lovashadosztályt Lokaczy-ra, a 4. lovashadosztályt 
Swiniuchy- 1*3.» 3i 7. lovashadosztályt Gorochów-ra rendelték, a 
Tirolból átszállított 61. hadosztályt pedig Stojanów-ra irányították. 

Egy nappal a Luck-i ellenoffenzíva megindulása előtt az 
orosz 11. hadsereg XVII. hadteste Dubno—Brody vasútvonal mind-
két oldalán Rudnia-nál az osztrák-magyar 1. hadsereg jobbszárnyát 
(25. hadosztály) megtámadta és visszavetette. 

Ezért az osztrák-magyar 2. hadsereg északi szárnyát (Kosak-
csoport) és az osztrák-magyar 1. hadsereg déli szárnyát (XVIII. 
hadtest) június 15-én este visszavették Lopu?zno—Radziwilów— 
Beresteczko-vonalba (a birodalom határa.) 



Június 16-án megindult a Luck-i ellenoffenzíva. Az erők csopor-
tosítása nem történhetett meg akként, ahogyan azt tervezték. 
A német 105. és az osztrák-magyar 48. hadosztálynak Von der 
Marwitz csoportjánál kellett volna felvonulni Kowel—Luck vasút-
vonaltól északkeletre fekvő területben. Azonban az osztrák-magyar 
7. hadsereg áttörése miatt az említett hadosztályt báró Pflanzer-
Baltin és gróf Bothmer hadserege közötti űrbe (Tysmienica-ra) 
kellett elszállítani. 

A főlökésre délkeleti irányban a Von der Marwitz-csoport 
volt hivatva balszárnyával Kowel—Rowno-i vasútvonal mentén. 

A támadáshoz csatlakozott jobbról az osztrák-magyar 4. had-
sereg, balról a Bernhardi csoport és az osztrák-magyar II. hadtest. 
Valamennyi csoport és hadsereg támadási iránya Luck. 

Az ellenoffenzíva a várt sikert nem hozta meg, már az elő-
nyomulás harmadik napján (június 18-án) 10 km-nyi térnyerés 
után a támadás megakadt; az erő nem bizonyult elegendőnek. 
Marwitz csoportja Kisielin-t, a 4. hadsereg Wojnica-t, az 1. had-
sereg balszárnya a Lipa-patak vonalát elérte ugyan, de tovább nem 
tudtak menni. Utóbbinál azért nem, mert a 7. hadosztályt át 
kellett vinni az 1. hadsereg jobbszárnyára — a 46. hadosztály támo-
gatására, melyet az orosz 11. hadsereg északi szárnyhadteste 
(XXXII.) megtámadott. 

A Bernhard-i, a Fathcsoport és a 11. hadtest egyáltalában 
meg sem tudott mozdulni, mert az orosz 8. hadsereg megerősíté-
sére beérkezett I. hadtest, V. lovashadtest és XXX. hadtest a 
Rowno— Kővel vasútvonaltól északra a Styr-szaka«z ellentámadást 
intézett. 

Az osztrák-magyar 1. hadsereg balszárnyán Falkenhayn 
tábornok parancsnoksága alatt új támadócsoport alakult (61. had-
osztály, 4. és 7. lovashadosztály). Ebbe beosztották a német 43. 
hadosztályt és ideirányították a Tirolból átszállított osztrák-magyar 
48. hadosztályt is, melyet eredetileg a déli hadsereg és a 7. had-
sereg között támadt lyuk betömésére szántak. 

Marwitz csoportját a bajor 11. és a német 107. hadosztállyal 
megerősítették. 

Az ellenoffenzíva az erősbítő csapatok megérkezése után 
június 21-én újból megindult. 

A második támadó kísérlet sem vezetett eredményre. 
Június 23-ig Falkenhayn csoportja Zwinjacze—Pustomity— 

Bubnowa-vonalig, a 4. hadsereg Szelwow—Zatorcy vonalig tudott 
csak előrejutni. 

Marwitz csoportja három orosz állást elfoglalt ugyan, de 
további támadása végleg megakadt. 

Az oroszok veszteségeiket az ország belsejéből hozott pótlá-
sokkal azonnal kiegészítették, erőforrásuk kiapadhatatlan volt; 
csapatainknak folyton hadiállományú orosz ezredekkel kellett küz-



deni. A Pripjaty és a Kele'i-tenger közötti orosz arcvonalról friss 
erőket szállítottak át és azokat Brussilow rendelkezésére bocsátották. 

Nem csoda, bogy ily viszonyok között az ellenoffenzívánk 
másodszor is elakadt. 

Luck előtt helyzetünk következő volt: Az orosz tömegek 
támadásával szemben két pillérünk dacolt. Északon Wolhynia-ban 
a Styr-könyöknél (Czaplin—Czartorijsk—Kolki—Sokul) a Fath-had-
test és a II. hadtest tartotta magát. Délen a Podolia-i vízválasztó 
dombokon (Zalose—A 414—Podkamien — Suchovola A 355 — 
Radziwilow—Vk. Gora A 244) a 2. hadsereg északi szárnya és 
az 1. hadsereg déli szárnya állását makacsul védelmezte. 

A két pillér Luck központ körül, mintegy 100 km-es kör-
ívben (Sokul — Woronczin— Zatorcy — Szelwow — Bubnowa — Pus-
tomity—Zwinjace—Beresteczko) állottak a német és osztrák-magyar 
erők (Bernhardi-, Marwitz-, 4. hadsereg, Falkenliayn-csoport). 

Az oroszok helyzete következő volt. 
Északi pillérünkkel szemben az Y. lovashadtest, a XXX. és 

I. hadtest, a déli pillérünkkel szemben a XVII. és XXXII. had-
test állott. 

A két pillér között Luck-ot védelmezte Marwitz és a 4. had-
sereggel szemben az orosz XXXIX., XXIII. és XL., Falkenhavnnal 
szemben az orosz VIII. és XLV. hadtest — valamennyi hadi-
létszámon. 

Mivel a Luck-ra irányuló központias ellenoffenzíva nem sikerült, 
Linsingen vezérezredes még egyszer, harmadik ízben megindította 
a támadást. 

Marwitz átadta csoportjának vezetését Lüneburg tábornoknak, 
ő maga pedig átvette azon erők fölött a vezényletet, melyek a 4. 
és 1. hadsereg közötti térben állottak. Ezek az erők következő 
egységekből állottak: 

Az osztrák-magyar 4. és 7. lovashadosztály, 48. és 61. 
gyaloghadosztály, a német 43. gyalog- és 9. lovashadosztály 
(Falkenhayn-csoport), az ideszállított német 108. és 22. és az 
osztrák-magyar 7. gyaloghadosztály. Összesen 6 gyalog- és 3 lovas-
hadosztály. 

Marwitz június 29-én megindította támadását. Mintegy 20 
km. szélességben, 5 km. mélyen behatolt az oroszok állásába, 
Boriemiel—Ugrinow vonalát elérve Luck-ot 30 km.-re megközelítette. 

Bár sikerült az oroszok ellentámadását kivédeni, tovább azonban 
nem volt képes jutni. 

A harmadik offenzíva sem hozta meg a sikeres döntést. 
A csapatok Sokul — Boguszowka (Bernhardi-csoport), Babie—Wo-
ronczin—Kisielin (Lüneburg-csoport), Zatorcy—Szelwów (4. had-
sereg), Postumity—Lipa- (Falkenhayn—Marwitz-csoportok) vonalban 
elsáncolták magukat. 

Míg Luck előtt a harcok nyugvópontra jutottak, addig az 



osztrák-magyar 7. hadsereg ellen az oroszok folytatták támadásukat 
és sikert értek el. 

Leschitzki tábornok a Zastawna-i áttörés után június- 17-én 
az orosz XI., XII. hadtesttel és a III. loyashadtesttel megtámadta 
az osztrák-magyar XI. hadtestet Czernowitz-nál; a Pruth-on való 
átkelést kierőszakolva az osztrák-magyar erőket visszavetette, mire 
az osztrák-magyar XT. hadtest a Szereth-folyó mögé vissza-
vonult (7 km). 

Június 19-én Leschitzki tábornok a Szereth-folyó mögött 
állást foglalt osztrák-magyar hadtestet fölényes erővel újból meg-
támadta, erre az osztrák-magyar XI. hadtest Gurahumora—Kim-
polung irányában visszavonult, a hozzája vasúton irányított 79. 
honvéddandár felvette a visszavonuló Papp-dandárt és Jakobeny-
nél, a 40. honvédhadosztály zöme a 10. és 202. dandárral együtt 
Kirlibaba-nál lezárta a Magyarországba vezető Borgo-Prund-i és 
O-ßadna-i utat. 

Csak a 103. hadosztállyal megerősített orosz III. lovashadtest 
követte a visszavonult csapatainkat (XI. hadtest). Az oroszok 
Kimpolung város és Moldawa falu között fejlődve az osztrák-magyar 
XI. hadtestet tapogatódzva megközelítették. 

Leschitzki tábornok az orosz XI., XII. és XLI. hadtestekkel 
Sniatyn-on át a Pruth völgyében egyenesen Kolomea városának 
tartott; a XXXIII. orosz hadtest és a 6. Don-kosak lovashadosztály 
a Dniester és Pruth között Stanislau irányban nyomult elő. 

Június 28-án az orosz XII. és XLI. hadtest Benigni-csoport 
Zablotów-i állását áttörte, miután előbb a Benigni-csoport déli 
szárnyát fedező Habermann- és Brudermann-csoportot az orosz XI. 
hadtest Kuty-ról és Wizmitz-ről visszavetette. 

A Benigni-csoport a Kolomea-i hídfőt akarta megszállani, 
mivel azonban ennek sikeres védelmére kilátás nem volt, a had-
seregfőparancsnokság a védelemre előkészített Berezów—Sadzawka-i 
állásba visszarendelte és utasította a Hadfy-csoportot, hogy a 
Benigni-csoporttal a csatlakozást keresve Ottynia-ra menjen vissza. 

A Benigni csoport jobboldalának fedezésére és a Kárpátokon 
átvezető Jablonica-hágó lezárására a 8. lovashadosztály Kosmacz-nál, 
a 3. lovashadosztály Zabie-nél állást foglalt. 

A hadseregfőparancsnokság a Pflanzer-Baltin hadsereg (7.) 
veszélyes helyzete miatt a déltiroli offenzívát végleg elejtette, az 
Asiago-fennsíkon az arcvonalat megrövidítette, a Vili. hadtestet 
(44. Landwehr- és 59. hadosztály) Nadworna-ra és Delatyn-ra 
átszállíttatta; a német hadvezetőség pedig a 105. és 119. had-
osztályokat Kraewell tábornok parancsnoksága alatt a déli hadsereg» 
és a 7. hadsereg között keletkezett hézagba irányította Tys-
mienica-ra. 

Báró Pflanzer-Baltin lovassági tábornok az erősbítések beérkezte 
után megkísérelte, hogy a 7. hadsereg helyzetén javítson. 



Utasította a 44. Landwehr-hadosztályt, hogy az orosz 9. had-
sereg déli szárnyán a Kolomea-tól délre fekvő magaslatokon elő-
nyomuló XI. orosz hadtest balszárnyát támadja meg. Kraewell 
tábornok parancsot kapott, hogy a német 105. és 119. hadosztállyal 
az orosz 9. hadsereg északi szárnyán előnyomuló XXXIII. orosz 
hadtestet Ttumacz felöl támadja meg, mely lökéshez a Hadfy-csoport 
csatlakozzék. 

Mindkét ellentámadás kezdetben sikerrel járt, különösen a 
Hadfy- és a Ivraewell-esoporté, mely Piotrów—Chocimierz—Molodylów 
vonaláig előrejutott. Tovább folytatni azonban nem lehetett, mivel 
az orosz 7. hadsereg déli szárnyán a II. lovashadtest és II. hadtest 
az osztrák-magyar déli hadsereg XIII. hadtestét a Koropiec patak 
szakadéka mögé visszaszorította, mire a VI. hadtest kénytelen volt 
állását a Strypa-n feladni és Wisniowczyk—Monasterzyska-vonalba 
visszamenni. 

Az oroszok túlerejével szemben az osztrák-magyar 7. had-
sereg helyzetét megjavítani nem sikerült. Brudermann altábornagy 
két lovashadosztálya (8. és 3.) kénytelen volt Tatarów-ra vissza-
vonulni, hol a Jablonica hágóra vezető országutat 3 km-re a 
Kárpátok határgerince előtt megszállotta. 

A Benigni-csoportnál az áttörést az ideszállított német 
1. tartalékhadosztály harcbavetésével sikerült megakadályozni. 

Június hó végén az általános harctéri helyzetet az orosz arc-
vonalon az 54. számú mellék'et tünteti fel. 

Egész Bukovinát, Kelet-Galícia és Wolhynia nagy részét 
elveszítettük, nem tudtuk a veszendőbe ment területeket az oro-
szoktól visszahódítani, bár a német hadvezetőség 17 hadosztállyal1 

sietett segítségünkre és az osztrák-magyar hadseregfőparancsnokság2 

az Isonzo-arcvonalról, illetve Tirolból 6 hadosztályt szállított át az 
orosz harcvonalra. 

Súlyos vereséget szenvedtünk keleten, több mint 200.000 
emberünk került az oroszok fogságába. Temérdek harceszközt és 
hadianyagot veszítettünk el. 

A déltiroli offenzívát be kellett szüntetni, az olaszokkal 
szemben nem értünk el semmit! 

A legnagyobb veszedelem Damokles kardjaként fejünk fölött 
függött: a románok hadüzenete és a 6. Isonzo-csata!3 

1 10., 19., 20., 22., 43.. 105., 107., 108., 119., 121., 200., 1. és 48" 
tartalék-, 11. bajor, Rusche kombinált gyaloghadosztály, 9. és bajor lovas-
hadosztály. 

2 34., 48., 59., 61. közös-, 44. Landwehr-és 106. Landsturm-hadosztály. 
3 A Szurmay-hadtest hivatalos naplója és Kissling Rezső vezérkari 

alezredes a „A Luck-i csata 1916 nyarán" című tanulmánya nyomán. 



IX. FEJEZET. 

KARSZTÜTKÖZET, MELY NEM ISONZO-CSATA. 
A NAGY ZIVATAR ELŐJELEI. 6. ISONZO-CSATA. 

1916 JÚNIUS 28-TÓL AUGUSZTUS 18-IG. 

ELSŐ NAP. 

Június 28. 

„A tüzérségi tevékenység éjjel élénkebb volt, mint máskor, 
„főkép a Monte San Michele északi lejtője, San Martino és a 
„106. Landsturm-hadosztály ellen, mely utóbbinak különböző részei 
„időközönként élénk lövegtűz alatt állottak." 

„Több helyen, főképen San Martino és a -C- 111 között 
„ellenséges aknavetők működtek." 

„San Martino-nál 8 olasz szökevény jött át hozzánk. Ez mindig 
„biztos jele a küszöbön álló küzdelemnek. Ezek a 90. olasz ezredből 
„voltak." 

„Biró Ferenc, 46-os káplárral Boneti-nek a Doberdo-tó déli 
„végéhez, a most már elkészült második állásba megyek. Ez a 
„Debeli vrh-től a Doberdo-tótól nyugatra, Doberdo-tól keletre a 
„Crni hrib nyugati lejtőjén húzódva közvetlen Marcottini-tői keletre 
„San Martino-nál torkolik az első állásba. Mindenütt a sziklába 
„van vésve és használhatónak minősíthetem. Miután ezt egészen 
„végigjártam, az ezredparancsnoki dolinába megyek San Martino-
„nál, hol Zeiss alezredessel és I'cdereczky századossal hosszabb 
„megbeszélésem van, mely engem teljesen megnyugtat." 

„Az ellenség egész idő alatt, míg kint vagyok, nehéz bom-
„bákat lő egyenként egész arcvonalamra. 28-as és 30-as lövegeinek 
„félreismerhetetlen belövése ez." 

„Magam látom az erős vasúti közlekedést az olasz arcvonal 
„mögött. Tegnap este 8 és 9 óra között Udine-ről Palmanova-ra 



„10 vasúti vonat befutását észleltük. Bizonyosan új csapatokat 
„hoz ós a Tirolba vitt tüzérségét visszahozza ide. Most azt hiszem, 
„hogy mégis egy ideig el fog tartani, mielőtt teljesen elkészül a 
„támadásra. Es mégis ezen nézetem dacára valami bizonytalan, 
„kellemetlen érzésem van, mely megint azt súgja nekem, hogy az 
„ellenségnek nagyon kell sietnie, hogy itt megverjen bennünket, 
„mielőtt a mi erősbíte'seink Tirolból ideérkeznek. 0 kevésbbé lesz 
„vak, mint mi voltunk. Nekem az ő legnagyobbszabású táma-
dására minden pillanatban el kell készülve lennem." 

„Midőn nagy utániról visszajöttem, délkeleti szél kezdett fújni. 
„Ez segítség a legnagyobb veszélyben! . . . Ha megmarad a szél, 
„ma éjjel — jobban mondva holnap hajnalhasadta előtt a gáz-
palackokat kifujatom. Ez sok ezer olasznak életébe fog kerülni. 
„Rettenetes gondolat, de ez az én vitézeim ezreinek fogja meg-
menteni életét s így egy pillanatig sem töprenkedem — ennek 
„meg kell történnie . . . Ha nagy veszteségek nélkül megy, 
„remélem, hogy holnap alaposan kijavíthatom állásaim vonalát, hogy 
„azután nyugodtan nézhessek a jövendő súlyos nagy csaták elé." 

„Délután 6 óra 30 perckor rendkívül heves tüzelést kezd egy 
„egész sereg líj olasz nehéz löveg. Még nem ismert óriási fekete, 
„illetőleg fehér füstöt fejlesztő gránátokat vetnek, melyeknek 
„iszonyú robbanásuk van. Ezek II Bosc és Russiz tájáról lőnek a 
„Monte San Michele-re s annak északi lejtőjére, San Martino kör-
nyékére s a-Ó- 197 tájára. Esti 7 óra óta a heves tűz a Vermeg-
„liauo-tól keletre levő terepre s az innét a tengerig terjedő sza-
kaszra terjeszkedett ki, minden sűrű füstfellegekbe van burkolva. 
„A megfigyelés úgyszólván teljesen lehetetlen. A legnehezebb 
„brizancgránátok mellett igen sok gyújtóbombát lő az ellenség 
„legnehezebb öblű lövegeiből; ezeknek a legintenzívebb szúrólángja 
„3 percig is ég. A tűz gyorsan pergőtűzzé fokozódik. Az ellenséges 
„tüzérségnek rendkívüli módon megszaporodott sokasága rettenetesen 
„működik. Elérkeztek a szörnyen súlyos napok s a borzalmak nehéz 
„ideje megint itt van." 

„Az ellenséges gyalogság eddig csak a Monfalcone-gerincen 
„egy nagyobb lángszóróvállalkozással indult támadásra és állítólag a 
„64., 65., 66. Bienek-be behatolt. Az összes tűz alatt álló arcvonal-
„részekről még hiányzanak a részletjelentések, minthogy a nehéz 
„pergőtűzben minden telefonvezeték elpusztult; még az árkászokkal 



„sein tudok beszélni, ami a gáztámadás miatt igen nagy baj. A távoli 
„megfigyelőállomások azonban azt jelentik, liogy éjfélre bizonyosan 
„ megjön a kívánt légáramlat." 

„Este 9 órakor csak úgy dühöng a pergőtűz és az ellenség 
„nagy erővel és hevességgel támadja mindkét szárnyamat és köze-
„pemet. Ezalatt erős zivatar zúdul jégesővel le." 

„Ügy mint eddig a nagy csatákban saját megfigyeléseimet s 
„a telefonon vett értesüléseket a rendszerint szűkszavú jelentésektől 
„külön fogom följegyezni." 

„La Rocca-nál és Monfalcone-nél az ellenség az én gyenge 
„arcvonalamat keresztültaszította és újonnan nyert állásainkból a 
„régibe visszaszorított. Elrendelem, hogy ezeket feltétlenül tartani 
„muszáj s az elvesztettet tüzérségi előkészítés után vissza kell 
„foglalni. A -Ó- 197-nél és San Martino-nál 46-osaim hősiesen 
„5-szörös ellenséges támadást részben a legsúlyosabb kézitusában 
„állásunkban az olaszok nagy veszteségei mellett visszavertek. 
„Két kis darabkán befészkelte magát az ellenség, az ellentámadás 
„folyamatban van. A Monte San Michele-n s az Isonzo-szakaszon 
„a dicső honvédek szintén 5 hatalmas, nagy lendülettel vitt erős 
„támadást heves küzdelemben az olaszok nagyon nagy veszteségei 
„mellett visszavertek. Saját veszteségeink állítólag nem nagyon 
„nagyok. Gázpalackjaim, melyek a pergőtűzben állanak, képezik a 
„legszörnyűbb veszélyt a csapatokra nézve. Bár fordítaná meg az 
„Isten a rossz szelet . . . A tűz 9 óra 30 perckor tetemesen alább-
hagyott. Elrendelem a gázmaszkák készenlétbentartását. A had-
seregnek jelentem, hogy saját embereim legnagyobbfokú veszé-
lyeztetése miatt, amint elfogadhatóan előnyös szél következik, a 
„gázt ki fogom fujatni. Gyors cselekvésre vagyok eltökélve." 

„Átvirrasztom az éjjelt. Éjjel 11 órakor kapom meg a 10 órai 
„helyzetjelentést; az a benyomásom azonban, hogy e jelentés az, 
„amely a helyzetet este 7 óráig vázolja és csak nagyon elkésve 
„jutott hozzám, mert kérdezősködésem alapján este 9 órakor nyertem 
„a fent vázolt képet. A jelentés röviden összefoglalva ezt mondja:" 

„Leghevesebb tüzérségi előkészítés után az ellenséges gyalogság 
„a Monte San Michele és -C- 197 között támadásra indult, amely 
„részben az arcvonal előtt omlott össze. Sokhelyütt kézitusában 
„leöletett az ellenség. A -Ő- 197-től délkeletre, ahol az ellenség 
„állásainkba behatolt, súlyos kézitusában újra kidobatott. San 



„Martino-nál a tölcsérállástól délre, ahol az ellenség részben még 
„állásunkban tartja magát, az ellentámadás folyamatban van. 
„A Monte San Michele északi lejtőjén egy részlettámadást a 
„-Q- 124-nél tökéletesen visszavertek a honvédek. San Martino-tól 
„északra épen most van egy heves ellenséges támadás folyamatban. 
„Különben az ellenséges lövegtűz a fennsík északi részén ezidő-
„ szerint alábbhagyott, a déli részen már előbb lelohadt. A Mon-
„falcone-gerincen sikerült az ellenségnek erős lángszóró támadással 
„a mult hó 16-án elvesztett állását visszaszerezni." 

„Amint már mondtam, annak visszafoglalását elrendeltem. 
„De most a leghevesebb zárótüzben a tartalékok aligha mehetnek 
„előre. Bosits vezérkari százados épen most esett el a Debeli vrh-en." 

„Miután egy zászlós és két telefonista eltűnt s így a náluk 
„levő iratok révén — mert különben megbízhatóságukhoz semmi 
„kétség nem férhet — tervünk az ellenség tudomására juthat, 
„újból elrendelem, hogy a mérges gázok kifujására minden készen 
„legyen." 

„10 óra óta az ellenséges pergőtűz az őrületig fokozódik s a 
„legnehezebb bombák közelünkbe is jönnek s Kostanjevica-ra csapnak; 
„a ház reszket és inog. A 46-osok és honvédek megint két nagyon 
„erős támadást vertek kézitusában vissza s a támadónak megszám-
lálhatatlan hullái fedik a terepet." 

„Éjjel 11 órakor — rossz a szél . . . Tűkön ülök . . . A helyzet 
„végletekig válságos, balszárnyam nagyon szorongattatva, habár 
„sikerült az ellenséget mindkétoldali súlyos veszteségek árán meg-
állítani." 

„Éjfél! A pergőtűz lankadatlanul továbbtart. A szél rossz . . . 
„Elrendelem, hogy a tartalékok felmeneteljenek és az elrendelt 
„felváltások végrehajtassanak. A 17. hadosztálynál a 39. és 61. ezred 
„mint támadócsoport felváltja a 46-ot. A 20. honvédhadosztálynál 
„az 1. ezred és egy 17-es zászlóalj szintén a napokkal ezelőtt 
„kiadott parancsom szerint csoportosul. És a Mindenható legyen 
„most velünk. Egy kínokkal tellett rémes éjjel, a gondok súlya 
„ roskasztó." 

„Görz-nél is súlyos küzdelmek." 



\ 

MÁSODIK NAP. 

Június 29. 

„Reggel 3 óra. Mostanáig a megfigyelőálláson ültem. A helyzet 
„változatlan. A szél ingadozik. Úgy látszik, hogy északról kelet felé 
„fordul. Balszárnyamon megkapaszkodtunk, nem szorul hátrább 
„vonalam. Az ellenséges támadások visszaverettek, de az elvesztett 
„állások nem foglaltattak vissza." 

„Adelsberg s azután Laibach jelenti: ,Vigyázni! Délkeleti 
„szél!1 — Itt szörnyűséges pergőtüz." 

„3 óra 15 perckor gyenge kelet-délkeleti szél indul meg. 
„Hála legyen az Istennek. El akarom rendelni a szigorú készült-
„séget és a kifújás előkészítését. Telefon megszakadt... Ellőtték!. . 
„Futárőrsökkel kiküldjük a parancsot: ,Riadó' — s magam megint 
„ kimegyek megfigyelőállásomra." 

„Még sötét van, a csillagok a lassan északnyugat felé szálló 
„ködök közül el-eltünve bujkálnak." 

„Egy olasz szökevényt hallgatnak épen ki, ő azt mondja, 
„hogy tegnap igen nagy csapatszállítmányok érkeztek meg és a. 
„Sdraussina meg San Martino közötti horpaszba meneteltek, hogy 
„29-én támadjanak." 

„Az ellenségnek fényszórói fehér kísértetkezeikkel a Karszt-
ndombok körvonalait végigtapogatják, majd a felhők tovasiető 
„tömegei közé nyúlnak, mintha facsarni akarnák azokat. A srapnellek 
„villognak és izzó pírban égnek az ellenséges gyújtógránátok, 
„mindent komor lobogó fénnyel megvilágítva." 

„A szélmegfigyelők jelentik, hogy mindenütt jó a szél. De az 
„én felváltó tartalékaim egy órával elkéstek és nem tudnak 4 órára 
„felérni." 

„Adelsberg jelenti: ,Még egy félórai szél, azután szélcsend!'" 
„Reggel 4 óra. A nappal komor homályban ébredezik. A szél 

„enged, gyengül. A Monte San Michele és egész arcvonalam sűrű 
„füstfellegekbe borítva, melyek lassan lustán vánszorogva nyugat 
„felé húzódnak. Láugol és villog s a morajló ágyúdörgés szakadat-
lanul dübörög, a gépfegyver- s gyalogsági tűz bugyborékol. A leg-
nagyobb csaták boszorkánytánca őrjöng a szörnyű Doberdo-n." 

„Egész énem a megszakadásig feszül, mert semmi sem akar 
„klappolni. Már világos nappal van; mindent magam látok, s a 



„szél mindjobbau lelohad. Cselekednem kell azonnal, különben kevés 
„óra multával patakokban fog újra folyni hőseim vére." 

„4 órakor a tüzelés elcsendesül." 
„Végre meg van az összeköttetés . . . 4 óra 30 perc . . . 

„Elrendelem: ,Azonnal kifújni! Rajta!' . . . Igen ám, de a meteoro-
lógiai megfigyelők még nem jelentettek mind . . . Az Isonzo-n 
„már szélcsend van." 

„5 óra! — A csapatok készen állanak . . . 5 óra 10 perc. 
„Elrendelem: ,Végre-valahára kifújni', mert ha a szél megáll, az 
„én embereim fulladnak meg . . . Most egy rakétacsomó szökik 
„villogva az ég felé a Fajti hrib tetejéről a lassan vonuló ködök 
„közé repülve. A -O- 197-en s tovább állásaimat élesen jelezve, kis 
„távközökben világos-fehérbe játszó szürkészöld felhőcskék kelet-
keznek, gyorsan terjeszkedve, a talajt hullámzó sürü, tán 4 méter 
„magas gőzzel fedik. Mint a szeptemberi reggeleken nagy hegy-
ségben a völgyekben elterülő ködtenger, kúszva tolódik az olasz 
„állások felé vonulva. Lassan a mellvéden átcsapva, beleborul az 
„állásba és rajta till továbbhullámzik a talajhoz simulva. A felhők 
„egyesülnek s egy mezővé válnak, csak egyes helyeken maradnak 
„ki keskeny szigetek. Az olasz állásból látok sok embert kiugrálva 
„szaladni. Most már az egész magaslati vonidatot elfedi a sűrű. 
„gázfelhő és a légáramlat lefésüli a túlsó lejtőre, s átlátszó smaragd-
zölddé válik a gázköd. A géppuska- és gyalogsági tűz tökéletesen 
„elnémult, az imént lelohadt lövegtűz teljesen elhallgatott és csak 
„Görz-nél dörömböl a harc és Monfalcone-nál." 

„Elfojtott lélegzettel néztem, amint a méregfelhő a magaslat 
„mögött az Isonzo felé leszállva eltűnt. Látom 39-eseimet, 61-eseimet 
„nagy lendülettel a magaslat ormát átlépni és ellenállásra nem 
„akadva, mögötte leszállani, míg a magaslat el nem fedi őket 
„előlem. Ekkor az ellenséges pergőtüz újra megkezdődik. Vége 
„van! . . . Egy kő esett le szívemről, hogy ez a rettenetes vállal-
kozás be van fejezve; a szörnyű veszély elmúlt!" 

„Délelőtt 8 óra! — Tökéletes csend! — csak egyes ágyú-
lövések." 

„Mint még véglegesen meg nem állapítottat jelentik, hogy 
„csapataim az olaszoknak harmadik állását is megszállották és az 
„olasz helyőrséget az utolsó emberig halva találták . . . Ez egy 
„kétségbeesett erőszak volt utolsó órában! . . 



„Reggeli jelentések: A pergőtűz a sötétség beálltáig tartott 
„tegnap. Ekkor az ellenséges gyalogság San Martino körül és a 
„fennsík déli szegélyén támadásra indult. San Martino-tól délre a 
„47. olasz ezred hétszer támadta a 3. honvédgyalogezred balszár-
„nyát és kétszer egymásután behatolt állásainkba.1 Azonnali ellen-
támadások a még életben maradt támadókat kilökték újra. Az ellenség 
„harmadszor is egy teljesen összelőtt kis árokrészt elfoglalt a bal-
„szárnyszázadnál. A 17. hadosztálynál is sikerült San Martino 
„környékén és a O- 197-en az összes ellenséges iámadásokat vissza-
verni . Vitézeim a küzdelemben több száz olaszt leszúrtak, a többit 
„pedig visszaszorították. Csakis egy kis darabka San Martino 
„nyugati szegélyén volt reggel még az ellenség kezében. Míg ké-
„sőbb itt meglehetős nyugalom állott be, addig a 106. Landsturm-
„hadosztály ellen egész éjjel továbbtartott a végletekig heves 
„lövegtüz, anélkül, hogy egy kicsit is lankadt volna. Igen nagy 
„túlsúlyú tüzérségi előkészítés után az ellenséges gyalogság a -Ó- 70 
„tájékán a 27. Landsturm-ezred II. zászlóalja ellen támadásra in-
„dult és rövid időre betört állásainkba. Reggelig súlyos küzde-
„lemben újra kivettetett. A Monfalcone-gerincen az ellenség már 
„az esteli támadásnál a gerinc felső részén vonalainkba nyomult, 
„a A 121 és-Q- 85 ellen később bekövetkezett támadás visszaveretett, 
„de a módfölött heves zárótűz megakadályozta a készenlétben levő 
„tartalékok előnyomulását. A hadosztályparancsnokság jelenti, 
„hogy a 31. Landsturm-ezredtől meglehetős sok legénység, 3 gép-
fegyver, aknavetők és egy lángszóró hiányzik. Bagni környéke is 
„egészen késő éjjelig élénk nehéz tűz alatt volt és éjfél után két-
„szer megtámadtatott minden eredmény nélkül. Az ellenség nagy-
Számú ütegeinek állandó erős tüze olyan volt, mint az eddigi 
„nagy csatákban." 

„A gáz kifujásánál a-Ó-197-nél a gázhullám kissé vissza-
csapott és egy kis riadalom támadt, melyben egynéhány ember 
„gázmaszkáját letépte és azonnal megfulladt. A felhőnek hatása, 
„ahová ért, megsemmisítő volt." 

„Midőn a minap kint voltam, kifogásoltam, hogy több Biene-
„ben a San Martino előtti horpaszban nem építenek be gázpalac-
kokat . Az árkásztiszt megnyugtatott engem, hogy a felhő két-
„ oldalról be fog zárulni és így az egész völgy több gázzal lesz 



„tele mint szükséges. Az események az én véleményemet igazolták, 
„mert sziget képződött, melyen az ellenség életben maradt. A felhő 
„elől helyenként szaladva menekültek az olaszok." 

„Ott, hol szigetek maradtak, az ellenség szívós ellenállást 
„fejt ki és előnyomulásunkat a legkellemetlenebbül oldalozza." 

„A honvédcsapatoknak sikerült a Monte San Michele-n 500 
„lépés szélességben az ellenséges állást elfoglalni, egy további elő-
nyomulás a Monte Fortin-ról jövő legnehezebb lövegtüzben, az 
„előreláthatólag igen nagy veszteségek miatt nem volt kívánatos. 
„A 17. hadosztály csapatai a -6- 197-et elfoglalták, úgymint az 
„ellenséges küzdelmi állást San Martino-tól nyugatra, de az oda 
„összpontosuló rendkívül heves Iövegtüz miatt — melyben az ellenség 
„minden nagyságú lövege részt vett — az eredeti állásba voltak 
„kénytelenek visszamenni. Egy ezen alkalommal visszavert heves 
„ellenséges ellentámadás 50 olaszt juttatott fogságunkba és meg-
számlálhatatlan halott maradt ott. Itt két aknavetőt is zsák-
mányoltunk. Számos megmérgezettet haldokolva és eszméletlenül 
„hoztak vissza katonáink. Az egész lejtőn, melyet a gáz ért, az 
„összes állásokban megszámlálhatatlan tömegekben hevernek a 
„hullák, az összes dolinák telve halottakkal s ittasokként támolygó, 
„menthetetlenül halálraítélt megmérgezettekkel. Egész századok és 
„zászlóaljak hevernek halva a tartalékok helyein. Megszámlálhatatlan 
„hulla a terep miuden horpaszában, redőjében." 

„Az 1. és 17. honvédgyalogezredek elfoglalták az ellenségnek 
„1. és részben 2. állását. Egyes járőrök elérték a vasúti töltést 
„Peteano és Sdraussina között, anélkül, hogy csak egy eleven 
„olaszt láttak volna. Ezrivel látták az ott meghalt olaszok eltorzult 
„hulláit. A phosgen-nak egészen leírhatatlanul szörnyűséges hatá-
sáról jelentenek." 

„Sietve kimegyek automobilon Devetaki-ra, hol egy orvost 
„találok, aki hiába fáradozik a nagyszámban odahozott megmérgezett 
„olaszok megmentésén, csak a legkevesebbet lehet továbbszállítani. 
„Sokan, akárcsak semmi bajuk nem volna, vagy mintha kissé 
„részegek volnának, úgy jönnek, vagy hordágyon hozzák őket. a 
„szerint, hogy milyen fokú a mérgezés, — és mind a legmegrá-
zóbb fuldoklási kínok között halnak meg a legrövidebb idő alatt. 
„Egynéhányat egészen frissen látok jönni, csak arcuk sápadt és 
„ajkaik kékesek. Beszélek is egynéhánnyal, de egyszerre szájuk 



„el kezd habzani, összeesnek s irtózatos kínok között pusztulnak 
„el. Egy tiszt áll itt egy sziklának támaszkodva. Megszólítom, de 
„ő borzasztó görcsöket kap, habzó szájjal kapkod levegő után 
„s arca elkékül s összerogyva nyújtogatja idegrázta végtagjait, 
„míg lökemekbeu beszél, csak annyit hallok, azaz tudok megérteni: 
„ .Tutti . . ., tutti . . ., morti . . ., tutti . . ., tutti . . ., tutti . . ., 
„morti . . 

„Megértettek, vagy megfognak-e valaha érteni engem, hogy 
„mit akartam az eszközök ezen legborzasztóbbikával, legszörnyű-
„ségesebbikével elérni ? ? ? Re fogják-e látni, hogy kétségbeesésemben 
„nyúltam ehhez, hogy annyit és oly borzasztóan meggyötrött, 
„halálosan megsanyargatott szeretett véreimet, hű bajtársaimat és 
„hőseimet valamiképen az újabb gyötrelmektől, véres pusztulástól 
„ legalább egy időre megóvjam! . . . Hej, csak látna be valaki nyu-
„godt külsőmön át lelkembe, akkor egy szörnyű feldúlt csatateret 
„látna ott, olyat, mint maga a Doberdo." 

„Rövid tartózkodás után visszasiettem Kostanjev:ca-ra." 
„ A Monte San Michele és San Martino környéke úgyszólván 

„egész délelőtt erős lövegtűz alatt állottak. A 106. Landsturm-
„hadosztálynál az ellenség nagyon erős tüzérségi és aknavető elő-
készítés után támadásait a -Ó- 70 környéke ellen folytatta. Dél-
e lő t t kétszer behatolt vonalainkba, de mind a kétszer újra kido-
batot t . Délután 2 óra óta egy harmadik támadása van folyamatban. 
„A Monfalcone-gerinc és Bagni ellen erős nehéz ellenséges lövegtűz. 
„Fedezékeink és akadályaink erősen megrongálva." 

„A mi sebesüléseink több mint felében a lövegtűz, aknák és 
„kőütések által okozvák." 

„Az ellenséges VII. hadtestet — mely Ronchi—Monfalcone-
„ szakaszban balszárnyammal szemben áll — 16 zászlóaljjal meg-
erősítették.1 A 106. Landsturm-hadosztály ezáltal és a mi tüzér-
ségünk elenyésző csekély voltánál fogva igen nagy és veszélyes 
„hátrányban van." 

„Ennek ellensúlyozására Boroevié a 187. gyalogdandárt ren-
delkezésemre bocsátotta. (Op. 181/26. sz.)" 

„Az erőknek ily lehetetlen arányát és égbekiáltó gyenge-
ségét tekintve, kénytelen vagyok nehéz szívvel azon szándékomtól 
„elállani, hogy a -Ó- 123-nál elvesztett állásrészt visszafoglaljam." 



Az ellenségről következőket sikerült megállapítani: 
Június lió elejéig az olaszok hadtestem arcvonala elől 7—8 

gyalogdandárt és egy bersaglieri-ezredet vittek át a tiroli arc-
vonalra; 9 gyalogdandár, körülbelül 4 bersaglieri-, 3 kerékpáros-
és 3—4 financieri-zászlóalj, meg a 4-ik lovashadosztály maradt 
előttem. 

Június közepén Monte dei Busi-nál egy friss olasz dandár1 

tűnt fel, mire az olaszok Selz—Monfalcone-szakaszban támadást 
kezdtek. 

Légi felderítésünk megállapította, hogy Udine—Palmanova 
vonalán igen élénk a vasúti forgalom és hogy az olasz XI. hadtest 
mögött újonnan beérkezett csapatok táboroznak. 

Az olaszok nyilván visszaszállítanak a tiroli arcvonalról csa-
patokat. Június 28-án meg is támadták hadtestemet. Eme küzde-
lemben — mely Monte San Michele—San Martino-alszakaszábau 
ós különösen Selz- és a tenger közötti területen nagy szívóssággal 
s elkeseredetten folyt — tizennégy olasz ezredből ejtettünk fog-
lyokat. 

A foglyok azt vallják, hogy június hó második felében három 
friss olasz dandárt és öt gyalogzászlóaljat2 szállítottak a Karszt-
fennsíkra a tiroli arcvonalról. 

Hadtestemmel szemben a XI., XIII. és VII. olasz hadtest áll. 
Lásd az 55. számú mellékletet. 

A XI. hadtest, a 22. és 21. hadosztályból áll, Firenze-, Ferrara-, 
Pisa- és Regina-dandárok Peteano—Gradisca között vannak. 

Az olaszok a 29. hadosztályt3 Monte San Michele északi 
lejtőjéről elvitték és helyébe a 22. hadosztályt állították. 

A XIII. hadtestről csak annyit tudunk, hogy Sagrado— 
Redipuglia terében a 4-ik bersaglieri kerékpáros zászlóaljjal meg-
erősített 31. hadosztály áll. 

A VII. hadtest eredetileg a Pinerolo-, Cremona-, Napoli-dan-
dárokkal és az 1., 19., 26., 28. lovasezredekkel Yermegliano—Adria-
művek között állott balszárnyammal szemben. Ennek megerősítésére 
június hó közepén az Aosta-dandár,1 június hó utolsó napjaiban Lazio-
dandár,5 Marche-dandár'1 megérkezett. 

Mögötte tartalékviszonyban állanak: 11. és 15. bersaglieri 
kerékpáros zászlóalj Moufalcone-nál, a Cuneo-dandár7 Turiacco— 

1 Aosta (5. és 6. gyalogezred). 
2 A Firenze-dandár 128. ezrede és a 7., 8. ezred (Cuneo-dandár) egy-egy 

zászlóalja. 
3 Perugia- (129., 130. gyalogezred) dandár és Lazio- (131., 132. gyalog-

ezred) dandár. 
4 5. és 6. gyalogezred. 
6 131. és 132. gyalogezred. 
6 55. és 56. gyalogezred. 
7 7. és 8. gyalogezred. 



Begliano-nál, Sardegna-gránátosdandár1 Villa Vicentina-nál, Friuli-
dandár2 Aquileja-nál. 

A 3. olasz hadsereg 15 gyalogdandárból3 és 4 lovasezredből 
áll, ezzel szemben nekem csak 8 dandárom van. (K. 574. szám.) 

„Délután állandó, nagyon heves ellenséges lövegtüz, mely 
„gyakran pergőtűzzé fokozódik. Aknavetőtüz a Monfalcone-gerincen, 
„itt érzékeny veszteségek. A -O- 111-nél nagyon heves aknavetőtűz. 
„Később az ellenséges lövegtűz a 106. Landsturm-hadosztály ellen 
„rendkívül erős pergőtűzzé fokozódik. Ezután az ellenség nagy 
„gyalogsági tömegekkel rohamra iramodik. Dühöngő öldöklés köze-
p e t t e a -Ó- 70-nél 500 lépés széles arcvonalban állásunkba betör. 
„Ez alkalommal 62 olaszt fogtunk el, akik a 6. ezredhez tartoznak. 
„Ott 100 ellenséges ütegnél sokkal több tüzelt." 

„Utasítottam a 106. Landsturm-hadosztály parancsnokát, hogy 
„a tegnapi és mai harcokról sürgősen terjesszen elő harcjelentést, 
„mivel nem tudom, hogy tulajdonképen mi történt hadosztályánál. 
„(Op. 181/22. sz.)" 

„Kolomea-nál az oroszok megint jelentősen előrehaladtak és 
„ott rosszul megy dolgunk. Annál keményebbnek kell itt lennünk." 

A gáztámadás lefolyása a beérkezett harcjelentésekből a kö-
vetkezőkben foglalható össze: 

Csapataim nyomasztó helyzetén feltétlenül segíteni kellett. 
Szinte elviselhetetlenné vált, hogy az ellenség állásunkhoz közel 
férkőzött, nagy hatású aknavetőivel naponta nagy veszteségeket 
okozva veri derék csapataimat és földalatti tárnáival légberöpítéssel 
fenyegeti azokat. így csapataim felőrlődnek és létszámuk oly gyor-
san fogy, hogy feladatom megoldása, a Karszt feltétlen megvédése, 
mind kétségesebbé válik. 

Ez vitt azon gondolatra, hogy San Martino—Monte San 
Michele A 275—Peteano—Sdraussina—ó 197 terület elgázosítása 
által a nyakamra nőtt és engem mindjobban fojtogató olaszokat 
lerázzam, csapataimat a pokoli kínoktól felszabadítsam. Annál is 
inkább, minthogy a gáztámadások az összes többi harctereken alkal-
maztattak. Reméltem, hogy a gáztámadás által állásomat 3 km-rel 
megrövidíthetem, ha sikerül Sdraussina—:Ó-197—Q-164 vonalába 
•előretolni és az ellenséges nehéz ütegeket Monte Fortin A 115-ről 
elzavarni. 

A hadseregfőparancsnokság Op. 24.944. számú rendeletével 
rendelkezésemre bocsátotta a különleges árkászzászlóaljat, mely a 
francia hadszíntéren gázharcban kiképeztetett. 

1 1. és 2. gránátosezred. 
2 87. és 88. gyalogezred. 
3 110 zászlóalj kb. 80.000 puska és gépfegyver. 
József főherceg: A világháború. I I I . 21 



Első intézkedésem a május hó 20-iki Op. 141 25. szám alatt 
a Mainizza—Monte San Michele—San Martino terében végrehaj-
tandó gáztámadás tervezetét1 tartalmazta. 

Az előkészítés kiterjedt következőkre: 
1. Az összes tisztek oktatása a gáz hatásáról. 
2. A legénység iskolázása a gázmaszkák feltevésében, a 

betétek kicserélésében. Légzési gyakorlatok a feltett maszkákkal, 
töltés, tüzelés gyakorlása és az ásó használata. 

3. A gázfelhő után elsőknek induló járőrök kiképzése. 
4. A gázmaszkák betéteinek felülvizsgálása, a régebbi rend-

szerű elemeknek kicserélése háromréteges elemekkel. 
Június 1-én Op. 153 9./b. szám alatt hadosztálparancsnokaimat, 

a hadtesttüzérséget és a különleges árkászzászlóaljnak már itt levő 
közegeit előzetesen tájékoztattam, ugyanakkor Op. 153/9. a. szám 
alatt előterjesztettem az 5. hadseregparancsnokságnak.-

Boroevic június 3-án Op. 897/3. szám alatt hozzájárult elő-
terjesztésemhez, de a 106. Landsturm-hadosztálynak La Rocca-i 
vállalatát a nagy lőszerfogyasztás miatt és mert a tüntető támadás 
hatásában kételkedett, nem hagyta jóvá. Ennélfogva Op. 155 8. szám 
alatt módosítottam a gáztámadásra kiadott 153/9./b. parancsomat.J 

Június 4-én Boroevic Kostanjevica-n meglátogatott és a gáz-
támadást velem megbeszélve, szóbeli utasításokat adott nekem. 
Ezeknek eredményeként Op. 159/14. számú előterjesztést tettem az 
5. hadseregparancsnokságnak, azt ugyanakkor parancsban kiadva a 
20. honvéd-, 17. közös- és 106. Landsturm-hadosztályomnak ts a 
XVI. hadtestnek, az 58. hadosztálynak és az 5. hegyidandárnak is 
megküldtem. 

Ebben fők éjien Boroevic szóbeli parancsát közöltem, hogy a 
gáz után előtörő csapatok legyenek óvatosak ott, hol a gáznak 
nem volt hatása és hogy a támadó csoportoknak nem kell az Isonzo-t 
elérniök, hanem elég, ha állásukat megjavítják.4 

Június 5-én a XVI. hadtestparancsnokság kérelmére hozzá-
járultam ahhoz, hogy a Monte Fortin A 115 elleni mellékgáztá-
madást az 5. hegyidandár parancsnoksága (Nohring tábornok) hajtsa 
végre. Erre nézve Op. 157/15. szám alatt Op. 153 9./b. számú 
parancsomat módosítottam.5 

A különleges árkászzászlóalj Krems-ből június 4-én a Karszt-
fennsíkra érkezett. A szemrevételezés eredménye június 6-ig kö-
vetkező volt. 

A XVI. hadtest déli szárnyán az 5. hegyidandárnál (58. had-
osztály) az Isonzo mentén a Wippach-folyótól északra levő rész a 

1 Lásd VIII. fejezet, május 20. 
2 Lásd VIII. fejezet, június 1. 
3 Lásd VIII. fejezet, június 3. 
4 Lásd VIII. fejezet, június 4. 
5 Lásd VIII. fejezet, június 5. 



gáztámadásra alkalmasnak minősíttetett. A 20. honvédhadosztálynak 
1., 2., 3., 4. és 5. Biene-jébe a Monte San Michele A 275 északi 
lejtőjén az ellenség belátott és tüzérsége szakadatlanul lőtte ezeket: 
ezért a gázpalackok kiszállítása és beépítése itt nem volt lehetséges. 
A szomszédos Bienek-nél, valamivel magasabban fekvő 3. század-
körletbe 40 gázpalack beépítése vétetett kilátásba, hogy a Wippach 
által kettészelt gáztámadási terület között a kapcsolat meglegyen. 
A 6., 7., 8., 9., 10. és 11. Biene használható volt, a 12., 13. és 
14. nem, mert szét volt lőve az ellenséges tüzérség által. 

A 17. hadosztálynál a 15. és 16. Biene az ellenségtől alig 
van 10 lépésre, a lövészárkok szűkek. Az ellenség itt minden zörejt 
hallhatott és folyton kézigránátokat dobált át. Itt a gázpalackokat 
csakis az utolsó pillanatban lehetett beépíteni. A 19., 20., 21., 22. 
és 23 Biene megfelelt, a 17. és 18. alkalmatlan.1 

Továbbá megállapíttatott, hogy a 20. honvéd- és a 17. közös 
hadosztály állásából összefüggő gázfelhőt fújni az ellenségre nem 
lehet, ennek dacára helyzetünket gázzal megjavíthatjuk. 

A gázzászlóalj parancsnoka megállapította, hogy mely Bienek-be 
helyeznek el gázütegeket. 

(Gázüteg, több együtt beépített gázpalack, mely rendesen a 
lövészároknak az ellenség felé eső falában van elhelyezve. A palackok 
helyét a karsztsziklába kellett bevésni, illetve kirobbantani.) 

A gázpalackok a beépítésig ideiglenesen az állás mögött 
raktárakba helyeztettek. 

A beépítésre szolgáló kamrák ki vésése külön kikülönített 
műszaki csapatok által június 10-ig megtörtént. 

Június 10-én az 5. hadseregparancsnokság Op. 879/6. szám 
alatt a gáztámadást addigra halasztotta, míg az állománya menet-
alakulatokkal kiegészíttetett. 

Addig a gázzászlóalj munkáját félbeszakítva, Lukeziéi-n pihent. 
A menetalakulatoknak besorolását Op. 162/9. szám alatt elrendeltem. 

Az előkészületek június 15-ig szüneteltek. 
Június 14-én Op. 166 11. szám alatt megparancsoltam, hogy 

az előkészületek 16-án folytatandók.2 

Elrendeltem, hogy a gázzászlóalj parancsnoka a meteorológiai 
intézet által jelzett kedvező időjárásra való tekintettel tegyen 
javaslatot az anyag kiszállítására. 

A meteorológiai központ június 17. és 18-ikára és a hónap 
utolsó napjaira jósolt kedvező időjárást. 

A gázpalackok kiszállítása 5 napot igényelvén, a gáztámadás 
a hónap végére halasztatott. így az állománykiegészítéssel újonnan 
besorolt tisztek és legénység is behatóan iskolázhatok. 

Június 16-án a gázzászlóaljparancsnokság javaslatára elren-
deltem, hogy június 18-tól kezdve a gázpalackok kiszállítaudók. 

1 Lásd az 55. számú mellékletet. 
2 Lásd VIII. fejezet, június 14. 



A gáztámadáshoz szükséges anyagok kiszállításának rendje: 

K i s z á l l í t t a t o t t 

H a i d e n s c h a f t -ról Duttoule-ről 

Ovéja Draga-n át Prvacina-n 
át 

Ovcja 
Draga-n át Kostanjevica-ra 

június 
18-án 

június 
19-én 

június 
20-án 

június 
20-án 

június 
21-én június 19-én 

400 gáz-
palack, 

3600 
ólomcső, 

260 
takaró, 
1200 

homok-
zsák 

1000 gáz-
palack 

1000 gáz-
palack 

1000 gáz-
palack, 

1200 
ólomcső, 

300 
takaró, 
4000 

homok-
zsák 

700 gáz-
palack 

560 gáz-
palack, 

1700 
ólomcső, 

450 
takaró, 

6000 
homok-

zsák 

840 gáz-
palack 

Isonzo alszakaszba az 5. hegyi-
dandárhoz (58. hadosztály) 

Monte San 
Michele al-
szakaszba 

a 20. 
honvéd-

hadosztály-
hoz 

Isonzo al-
szakaszba 
az 5. hegyi-
dandárhoz 
(58. had-
osztály) 

Kostan jevica-ról 

Isonzo alszakaszba az 5. hegyi-
dandárhoz (58. hadosztály) 

Monte San 
Michele al-
szakaszba 

a 20. 
honvéd-

hadosztály-
hoz 

Isonzo al-
szakaszba 
az 5. hegyi-
dandárhoz 
(58. had-
osztály) 

június 
19-én 

június 
20-án Isonzo alszakaszba az 5. hegyi-

dandárhoz (58. hadosztály) 

Monte San 
Michele al-
szakaszba 

a 20. 
honvéd-

hadosztály-
hoz 

Isonzo al-
szakaszba 
az 5. hegyi-
dandárhoz 
(58. had-
osztály) 

San Martino al-
szakaszba a 17. 
hadosztályhoz 

Az 5. hegyidandárnál, illetve a 20. honvédhadosztálynál be-
építendő anyag Haidenschaft-ról vasúton Ovéja Draga-ra illetve 
Prvacina-ra; az, amely a 17. hadosztályhoz kerül Duttoule-ról 
Kostanjevica-ra a tábori vasúton szállíttatott. 

Az anyagot Ovéja Draga-ról az 5. hegyidandárhoz 500 sze-
kéren fuvarozták a Biglia—Merna—Savogna-i országúton a rubbiai 
vasútátereszhez; a 20. honvédhadosztályhoz Prvaöina-ról 125 szekér 
szállította Gradiscutta—Lukeziöi—Mrljaki—Pristanti - Gabrije gorni-i 
országúton Cotiöi-re a templomhoz; a 17. hadosztályhoz Kostan-
jevica-ról szintén 125 szekér fuvarozta Segeti—Devetaki-n át 
Devetaki és San Martino között a -Ó- 110-nél levő dolinákba. 

E raktárhelyekről a gázpalackokat kosarakban hordárok vitték 
a beépítés helyére. 

Június 21-én az árkászzászlóalj azt jelenti, hogy 26-tól fogva 
számíthatunk kedvező szélre; ezért Op. 173/10. szám alatt elren-
deltem,1 hogy az előmunkálatok június 25-én délután 5 órára 
befejezendők, hogy a kedvező széllel a gázt azonnal ki lehessen 
fújni, annál is inkább, minthogy a beépített gázpalackok az ellen-
séges tüzérség által veszélyeztetve lévén, a kiömlő gáz az egész 
vállalatot elárulhatná. 

1 Lásd VIII. fejezet, június 21. 



A palackok beépítése június 25-én délután 5 órakor befeje-
ződött. 

A műszaki gázszolgálatot a gázzászlóalj hadosztályonként 
egy-egy századdal végezte. 

A gáztámadás végrehajtásával Gelb altábornagyot bíztam meg, 
kinek a 20. honvédhadosztályt és az 5. hegyidandárt is aláren-
deltem. 

Június 24-én Temnica-nál gáztámadási gyakorlat volt, melyen 
a kifújt gázfelhőn a felszerelt és iskolázott járőrök áthatoltak. 

A gáztámadás arcvonalán június 9-től kezdve nyolc, a Wippach 
völgyében a Fajti hrib-től keletre fekvő -C- 464 kúpon és Vojsőica-n 
egy-egy időmegfigyelőállomás működött. 

A meteorológiai jóslat szerint június 26-tól kedvező szél 
volt várható; de 26-án és 27-én kedvezőtlen volt. 

Június 28-án az ellenséges tüzérség a "VII. hadtest egész 
arcvonalát rendkívül hevesen lőtte, a 20. honvéd- és a 17. közös 
hadosztály — hol a gázpalackok voltak beépítve — pergőtüz 
alatt állott. 

A tüzérségi előkészítés után az ellenséges gyalogság meg-
támadta a 20. honvéd- és a 17. közös hadosztályt és több helyen 
betört, de mindenütt ellentámadással kiveretett. Még a 24. Biene-be 
is betörtek, melyben gázpalackok voltak elhelyezve; félős volt, 
hogy észrevették ezeket. 

Az ellenséges gránátok több helyen gázütegeinket betemették, 
de palack egyelőre még nem sérült meg. 

A gáztámadást pihent csapatokkal kell végrehajtani, hogy az 
elérendő új vonalat erőteljes ellenséges lövegtüzben is berendez-
hessék. Ennélfogva a gáztámadást előkészítő munkában kitáradt 
csapatokat a támadásra, kipihent csapatoknak kell felváltani. 

Tehát a 20. honvéd-, illetve a 17. közös hadosztály által ezen 
célra kijelölt csapatok a Segeti táborban pihentek. 

Minden este 8 órakor a meteorológiai állomás jelentkezett és 
ha kedvező szelet jósolt a következő napra, akkor a támadó csapatok 
a Segeti táborból a Vallone-ba — készültségi állásba meneteltek előre. 

Erre azután este 11 órakor a megfigyelőállomások a Monte 
San Michele-n a 20. honvédhadosztálynál és San Martino-n a 
17. közös hadosztálynál megállapították a szél irányát és erejét. 

Ha a szél kedvező, akkor a támadó csapatok a Vallone-ból 
az éj leple alatt a harcállásba menve kiinduló helyzetbe csoporto-
sultak (gázriadó). 

Kedvezőtlen szél esetében a támadó csapatok vagy a Valloné-
ban éjjeleztek, vagy visszamentek a Segeti táborba. 

A meteorológiai állomás június 29-re hajló éjjelre kedvező 
szelet jósolt, június 28-án este 9 óra 45 perckor elrendeltem a 
gázkészültséget. 



Ettől kezdve következőképen peregtek le az események: 
Este 10 óra 25 perckor az összes távbeszélő-összeköttetések 

meg vannak szakítva, a gázzászlóalj parancsnoka felkérte Gelb 
altábornagyot a vonalak kijavítására. 

10 óra 55 pzrckor Pyro százados (1. gázszázad) jelenti: a 
3., 7. és 8. Bienek-ben telitalálatok, a 3. Biene-ben a gázütegek 
megsérültek. 

11 óra 25 perckor Pyro százados és Höpflinger főhadnagy 
(2. gázszázad) jelenti, hogy a távbeszélő-összeköttetés helyreállít-
tatott. 

Június 29-én hajnali 12 óra 40 perckor Gelb altábornagy 
kiadta a gázriadó-parancsot, mire a támadó csapatok a Vallone-ből 
a kiindulási helyzet elfoglalására megindultak. 

Reggel 3 órakor a meteorológiai állomás jelenti, hogy a szél 
délkeleti, illetve dél-délkeleti irányba fordul. 

3 óra 15 perckor Höpflinger főhadnagy, 
3 óra 40 perckor Pyro százados jelenti, hogy „minden ké-

szen van". 
A gázzászlóaljparancsnokság Gelb altábornagynak 3 óra 45 

perckor jelenti: „a riadó állást a gázzászlóalj felvette". A szél 
iránya kelet-délkeleti, a szélsebesség jó (2 méter). Az Isonzo-
szakaszban szélcsend, ezért ott a gáz nem bocsátható ki. 

3 óra 50 perchor Höpflinger főhadnagy századánál a táv-
beszélő-összeköttetés újból megszakad. 

4 óra 5 perckor a gázzászlóaljparancsnokságot a VII. hadtest 
vezérkari osztálya értesíti, hogy a támadó csapatok a kiindulási 
helyzetet még nem érték el, körülbelül fél óráig még várni kell. 

5 órakor a gázzászlóaljparancsnokság jelenti, hogy a gáz-
kibocsátással tovább várni nem lehet, miért is a gázszelepek ki-
nyitására szolgáló jelzések leadását elrendelte, és pedig: 

5 óra 7 perckor az 1-ső; 
5 óra 12 perckor a 2-ik rakétajelzés meg fog történni. 
Az 1-ső rakétajelzés arra szolgált, hogy a gázzászlóalj összes 

osztagai és őrségei felkészüljenek a gázpalackok szelepeinek kinyi-
tására, a 2-ik rakétajelzésre a szelepek kinyitandók lesznek. 

5 óra 30 perckor Schönpflug százados (3. gázszázad) az 
Isonzo-szakaszból jelenti, hogy a gázfelhő Monte San Michele-ről 
a lejtőn kedvezően hömpölyög le. 

5 óra 36 perckor pedig azt jelenti, hogy az olaszok állásaikat 
menekülésszerűen elhagyják. 

5 óra 45 perckor Pyro százados (1. gázszázad) jelenti, hogy 
a gázkifújás sikerült, a 8. Biene-ben az ellenséges tüzérségi tűz 
következtében az ólomcsövek megsérültek és deformálódtak, a gáz 
egy része a saját állásba ömlött, hol rövid időre fejetlenséget idé-
zett elő. A lövészállást és a 8-as számú alagútkavernát a gáztól 
megtisztították. 



5 óra 50 perckor Höpflinger főhadnagy (2. gázszázad) jelenti, 
hogy a gázkifújás simán végbement. 

6 óra 30 perckor Pyro százada (1. gázszázad) jelenti, hogy 
a 7., 8., 9., 10. Bienek-ből előrement saját járőrök az ellenséges 
2-ik állásban bent vannak. 

7 órakor jelenti, hogy gyalogságunk délelőtt 6 órakor érkezett 
be; egy járőrünk 6 óra 40 perckor az ellenséges állásból vissza-
térve, szóbelileg jelentette, hogy azt üresen találta, a gáz az ellen-
séges állásban még mindig érezhető. Annak igazolására, hogy 
tényleg ott volt, egy olasz sapkát hozott magával, melyen a 
128. ezred jelzése volt. Ezen jelentés azonban nem fedi a való-
ságot, mert az állásban csapataink temérdek olasz hullát találtak 
és így az „üresen találta" kifejezés csak az eleven olaszokra 
vonatkozhatik. 

Támadó csapataink kiindulási helyzetét az 56. számú melléklet 
tünteti fel. Ennek (gázriadó) elfoglalása nagy súrlódásokkal járt. 

A 20. honvédhadosztály támadó csoportja tulajdonképen nem 
is foglalta el a készültségi állást, hanem a Segeti táborból egy-
huzamban az állásba menetelt, hogy a kiindulási helyzetbe juthasson, 
mert későn indították el a Segeti táborból és így alighogy a 
Vallone-be érkezett — 1916 június 29-én hajnali 1 órakor — 
már is jött a parancs, hogy a menet folytatandó a riadóhelyzet 
felvételére. Mire az állásba felértek, ki is virradt. 

A gázkibocsátás után a támadás következő módon lett 
végrehajtva i1 

a) Az 5. hegyidandárnál a 23./JII. Landwehr-zászlóalj; 
h) a 20. honvédhadosztdh/nál Sipos ezredes parancsnoksága 

alatt a 8., 9., 10. és 11. Bienek-ben az 1. honvt'dezred és a 
17. honvédezred I. zászlóalja; 

c) a 17. hadosztálynál Hiltl ezredes parancsnoksága alatt a 
16-., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. és 25. Bienek-ben tagozott 
39./III., IV. és 61./II., III., IV. zászlóaljak hajtották végre a 
támadást. 

Az említett csoportoknak a készültségi helyzetbe, illetve a 
riadóállásba való' felvonulása nagyon sokáig tartott, mivel június 
28-án az ellenséges tüzérségi tűz futóárkainak nagyrészét bete-
mette és előregytilekező csapataink nagyon széttagolt, apró cso-
portokban haladtak át a nyilt Karszt-terepen, hogy kevesebbet 
szenvedjenek az ellenséges tüzérségtől. 

A csapatok reggel 4 óra 15 perckor nagyjában elfoglalták 
helyüket. 

A gázzászlóalj parancsnoka ekkor azt jelentette, hogy az 
Isonzo-völgyben szélcsend van, ott a gázt kibocsátani nem lehet; 
San Martino-n és Monte San Michele-n várni kell, mert az idő-



megfigyelő- és szélmérőállomással az összeköttetés megszakadt, a 
vonalat helyre kell előbb állítani, hogy megtudja, vájjon a szél 
iránya és sebessége tényleg kedvező-e, vagy sem ? 

Reggel 4 óra 50 perckor végre jelentette a gázzászlóalj 
parancsnoka, hogy a gáz kifújására a parancs kiadható, erre ez 
megtörtént. 

Az 5. Itegyidandár vállalatát az Isonzo—Wippach sarokban 
beállott szélcsend miatt el kellett teljesen ejteni. Ez az egész gáz-
támadás sikerét kétségessé tette, mert így a 6000 gázpalack közül 
az Isonzo-szakaszban beépített 3000-et nem lehetett kinyitni, 
ennélfogva a Monte Forti-n A 115-ön álló legkellemetlenebb olasz 
tüzérségi csoport nem volt kikapcsolható. 

Ilyen körülmények között a gáztámadás most már csakis 
állásunk megjavítására szolgálhatott és az ellenségnek súlyos veszte-
ségeket okozva, őt nyakunkról letépve, helyzetünket annyi időre, 
hogy lélekzethez juthassunk, megkönnyebbíthette. 

Nagy baj volt az is, hogy a gázt nem lehetett az egész 
arcvonalon egyszerre kifújni, mert csapataink kiindulási helyzetüket 
csak világosban érték el, Fajti hrib-en a kilőtt rakéták fény-
csóváját a gázzászlóalj őrsei nem vették észre, pedig ez volt a jel 
kifújásra. 

Hátrányos volt az is, hogy a gázfelhő nem mindenütt hatott 
azonnal oly romboló módon, mint ahogyan az elméleti iskolázás 
azt kilátásba helyezte. 

A gáztámadás lefolyását két szempont szerint kell ismertetnem. 
1. A gáztámadás végrehajtása műszakilag. 
A június 28-i ellenséges lövegtűz a távbeszélőhálózatot 

megrongálta, így az intézkedések nem voltak egyszerre kiadhatók, 
hanem sorozatosan követték egymást aszerint, hogy a távbeszélőhálózat 
egyes vonalait mennyiben lehetett ismét kijavítani; sokszor azzal 
kellett megelégedni, hogy a parancsokat gyalogfutárok vitték szét. 

Midőn minden készen volt és a csapatok jelentették, hogy a 
kiindulási helyzetet elfoglalták, a gázzászlóalj parancsnoka nem 
adhatta ki a parancsot a gázcsapok kinyitására, mert az idő-
megfigyelőállomásokkal nem volt meg az összeköttetése. 

Elmúlt 20—30 percnyi drága idő, míg végre megtudta, 
hogy a szél kedvező és kiadhatta a parancsot a gáz kifújására. 

A 20. honvédhadosztálynál a gázszolgálatot a gázzászlóalj 
1-ső százada, a 17. hadosztálynál a 2-ik százada látta el. A szá-
zadok mindegyike 4—4 szakaszból állott. Minden szakasz bizonyos 
számú gázrészlegre tagozódott, melyek mindegyike több gázüteget 
kezelt. Egy gázütegnél egy altiszt és néhány árkász képezte a 
gázőrséget. 

így a gázzászlóalj 1. és 2. százada 5 km-nyi széles területen 
sok gázőrségbe volt tagozva. 



Érthető tehát, hogy távbeszélő hiányában mily sokáig tar-
tott, míg minden gázőrséghez eljutott a futárküldöncökkel továb-
bított parancs. Ennélfogva a kifújás egyenetlenül történt és sokkal 
tovább tartott, mintsem rendes körülmények között várható volt. 

Ott, hol a szél sebessége megfelelő volt, a gázfelhő tömören 
hömpölygött előre; ott, hol az ellenséges állás vonalunkhoz túl-
közel volt, a nagy nyomás a gázt az ellenséges állás fölött a 
magasba szöktette és csak később szállt le a földre. E helyeken 
gáz által érintetlen szigetek képződtek, hol az ellenséges gyalogság 
első ijedtségéből felocsúdva, rémséges lövöldözésbe kezdett. Több 
gázütegnél az ellenséges tüzérségi tüz következtében a gázpalackok 
csapjai deformálódtak, úgy, hogy azokat kinyitni nem lehetett. 
Más helyeken a csapok kinyitásával járó erős nyomás az ólom-
csöveket visszahajlította, úgy, hogy a kitóduló gáz a saját állásba 
ömlött. 

2. A gáztámadás végrehajtása harcászatilag. 
A gázkifúvás után megindított gyalogsági támadás sikerét 

lényegesen megbénította a hadseregparancsnokságnak azon utasí-
tása, hogy a gyalogság nagyobb veszteségek elkerülése végett csakis 
ott törjön elő, hol a gáz hatása az ellenségnél kétségtelen; ahol 
ez nem következett be, ott legyen óvatos az előnyomuló gyalogság. 

A gáz által okozott mérgezés tünete sok helyütt — tán ott, 
hova kevesebb gáz jutott — csakis később mutatkozott és így a 
támadó gyalogság nem tudhatta, lesz-e a gáznak olyan tökéletes 
eredménye, hogy az ellenség ellenállása azonnal megszűntnek 
tekinthető. 

Ott, hol a gáz az ellenséget nem fojtotta meg azonnal, az 
olasz géppuskák megakasztották támadásunkat és nem lehetett az 
ellenséges állásba betörni. 

Ahol a gázfelhő telibe találta az ellenséget, gyalogságunk 
akadálytalanul elérte az ellenség második állását is. Az ellenség 
azonban védelmi rendszerébe ékszerűen mélyen behatolt gyalog-
ságunkat a gáztól megkímélt szigetekből két oldalról tűz alá vette, 
vagy megtámadta. 

A gáztámadás az olasz 21. és 22.1 hadosztály hat ezrede 
ellen irányult.2 

A 10. financieri-ezred, a Brescia-dandár két százada, a 47. és 
9. ezredek az elgázosított területen kívül állottak, mert az 5. hegyi-
dandárnál a gáztámadást a szélcsend miatt el kellett ejteni. 

3. A harc lefolyása. 
A gázkifújás után június 29-én reggel 5 óra 30 perckor a 

20. honvédhadosztálynál Sipos ezredes támadó csoportjának hely-
zetét az 56. számú melléklet tünteti fel. 

1 Lásd az 55. számú mellékletet. 
2 128., 20., 48., 80., 10. és 29. ezred. 



Feladatok: 
17.1. honvédzászlóalj a-Q-124—Ó-197 gerincet, az 1. III. 

honvédzászlóalj a-Ó-197-től nyugatra húzódó ó 170 nyúlványt 
foglalja el, az l./I. honvédzászlóalj a 47. olasz ezreddel szemben 
biztosítja a támadást. 

Amint a gázfelhő megjelent, az olaszok onnan, amennyire el 
nem késtek, elfutottak, ott azonban, ahol gázmentes szigetek 
képződtek — heves tüzeléssel fogadták az előnyomuló honvéd-
zászlóaljakat. 

A 20. honvédhadosztálynál a gáz két hullámban ömlött ki, 
és pedig 5 óra 40 perckor a 3. és 8. Bienek-ből, 5 óra 55 perekor 
a 8., 9. és 10. Bienek-ből. Ezért a támadó csoport is két lépcsőben 
indult meg. Az életben maradt ellenség kezdetben csendesen visel-
kedett, de azután heves gyalogsági, géppuska és aknavetőtüz 
keletkezett. 

Az l./III. honvédzászlóalj az olaszok első vonalába, a 17./I. 
honvédzászlóalj a második vonalába reggel 6 órakor betörtek. 

A 17. I. honvédzászlóalj jobbszárnya a 3. Biene-ben 31 pa-
lackból kitódult gázfelhő hatását nem tudta kiaknázni, mert a 
-Q- 124-es gerincre pusztító ellenséges lövegtűz zúdult. 

Az 1. I. honvédzászlóalj a kiindulási helyéből előnyomulni 
nem tudott, mert a 12., 13. és 14. Bienek-kel szemben fekvő 
ellenséges első vonalból, melyre nem fújatott gáz, heves oldalozó 
tüzet kapott. 

Reggel 7 órakor az olasz tüzérség heves tüzelést kezdett az 
ellenséges állásokban berendezkedő honvédcsapatokra. Sipos ezredes 
délelőtt 8 óra 30 perckor Op. 181/8. szám alatt jelentette, hogy 
napközben kitart, de este visszamegy kiindulási hehzetébe. 

Lukachich tábornok — azon indokolással, hogyha napközben 
képesek az elért helyzetben kitartani, úgy ez éjjel még inkább 
lehetséges, Op. 181/14. szám alatt megparancsolta, hogy tartson ki 
és rendezze be az elfoglalt állást. 

Június 29-én délben Sipos ezredes csoportjának helyzete 
következő: 

A. balszárnyon Bartóífy-zászlóaljnak (l./I.) két százada a 
10. és 11. Biene-ben van, a másik kettő mögötte. Veszteségei 
súlyosak. A középen Putnoky-zászlóaljnak zöme (1 ./111.) az ellenség 
első állását tartja, itt is nagyok a veszteségek. A jobbszárnyon 
Pour-zás/lóalj (17./I.) egyik része az első, a másik része a második 
ellenséges állást szállotta meg; szárnya arccal a -C- 124 gerinc felé 
a 7. Biene előtt vissza van kanyarítva. A -Ó- 124 gerincről ellen-
séges gyalogsági ágyú-, gépfegyver- és aknavetőtüzet kap és általa 
igen szenved. 

Délután 5 órakor Reviczky alezredes, az 1. honvédezred 
parancsnoka jelenti, hogy ezredének zöme a kiindulási helyzetbe 



kényszerült visszamenni, az olasz állásban már csak csekély töre-
dékek állanak. 

Ennek következtében a még mindig az ellenséges 2-ik vonalban 
kitartó 17./I. honvédzászlóalj tökéletes elszigeteltsége folytán vál-
ságos helyzetbe került. Ennélfogva Lukachich tábornok megengedte, 
hogy Sipos ezredes csoportját az est beálltával visszavegye; este 
9 óra 27 perckor pedig elrendelte, hogy a 39. honvéddandár váltsa 
fel Sipos ezredes csoportját. 

A 81. honvéddandár június 30-ra hajló éjjel a Vallone-be 
(17. ezred), a Segeti táborba (17./I.) és Martinuéi—Spacapani-ra 
(1. ezred) menetelt.1 

A 17. hadosztálynál a támadás következőképen folyt le.2 

A 61. ezred feladata volt a -Ó- 197 magaslatot elfoglalni. 
Ezután a 39. ezred a -C- 197 és a -Q- 164 között előtolódik. 

A 19., 20., 21., 22., 23. és a 24. Bienek-ből a gázkibocsátás 
reggel 5 óra 40 percig tartott, de nem ment egészen simán, mert 
egy kevés gáz a saját állásba visszacsapott. 

A 61. ezred jelentése szerint nem minden beépített g á z p a l a c k 
lett kiürítve, mert a 22., 23., 24. Bienek-ben a szél nem kedvezett. 
TTgy ez, mint azon utasítás, hogy a veszteségeket kerülve, óvatosan 
kell eljárni, a parancsnokokat annyira befolyásolta, hogy elő-
nyomulásuk erélytelenül hajtatott végre. 

A 61. ezred jobbszárnyán a II. zászlóalj járőrei, mert a gáz 
hatása nem igen volt észlelhető, súlyos veszteségek közepette vissza-
fordultak. A III. zászlóalj azonban reggel 7 órakor az ellenség 
első állását — a 19., 20. és 21. Bienek-kel szemben megszállotta 
és előretolt osztagai a 2-ik és 3-ik olasz állasba hatoltak és a 
-C- 197 magaslatot is elérték. Jobbra a csatlakozást a II. zászló-
aljjal helyreállítani nem lehetett, mert utóbbi a 16., 17., 18-as 
Bienek-ből előrejutni nem tudott. 

A 61. ezredtől balra a 39. ezred a kiindulási helyzetből 
(23., 24. és 25. Bienek-ből) nem mozdult meg, mert hatalmas 
tüzérségi tüzet és a gáz által nem érintett olasz állásból heves 
aknavető, gépfegyver és puskatüzet kapott és az ezredparancsnok 
ennélfogva a támadást kilátástalannak tartotta. 

Az előretolt fél 6l-es század a -Ó- 197 magaslatot délelőtt 
9 óráig tartotta, de az ellenséges tüzérség koncentrikus tüze ké-
sőbb annak kiürítésére kényszerítette. 

A 61. ezred egy különítményt Sdraussina-ra tolt előre, a 
tartalékban levő IV. zászlóaljával a kiürített O 197 magaslatot 
újból meg akarta szállani. Mindhiába, a baloldalból kapott pusz-
tít«) olasz lövegtüz mindent lehetetlenné tett. 

1 Lásd a 81. honvéddandárparancsnokságnak 1916 július 1-én kelt 
Op. 183'2. sz. liarcjelentését. 

2 Lásd az 56. számú mellékletet. 



Délig a 6l-esek az ellenséges állásban tartották magukat, de 
azután kényszerből a kiindulási helyzetbe visszamentek. 

így a várt siker elmaradt, mert — bár az előkészületek 
lehetőleg alaposak voltak és a résztvevők mind a lehető legjobbat 
teljesítették — ez volt az első próbánk gázzal és mindnyájan még 
tapasztalatlanok voltunk ebben. 

Vitézeink, kik számtalan csatában nagyszerűen beváltak voltr 
a gáztámadás közben a kedvező pillanatokat nem tudták kihasználni. 
Kiváló parancsnokaik habozok voltak, mert a gázharcot nem 
ismerték. Azon intelem, hogy minden súlyosabb veszteséget kerül-
jenek el, a parancsnokokat késlelkedőkké és tán aggodalmaskodókká 
tette és midőn az ellenség ott, hol a gáz megkímélte, első rémü-
letében vad lövöldözésbe kezdett, óvakodtak attól, hogy az ola-
szoknak erélyesen nekimenjenek és így az előnyomulás megakadt. 

Mindezekből a következő tanulságok szűrődtek lé: 
a) A gáztámadással az ellenséget megelőztük, mely nemcsak 

nagy erkölcsi hatással járt, de súlyos veszteséget is okozott. így 
utólag tudomásomra jutott, hogy egyik olasz dandárparancsnokság 
azt jelentette, hogy halottakban 5000 főt vesztett, közte van a 
30. olasz ezred parancsnoka és segédtisztje is. 

A többi dandároknak veszteségéről nincsen megbízható adatom. 
b) Ha a gáztámadást június 29-én nem csináljuk meg, akkor 

az olaszok a június 28-án megkezdett támadást Monte San Miehele-re, 
San Martino-ra folytatják. 

így csapatainkat súlyos veszteségektől megóvtuk. 
c) A gáztámadás következtében a 20. honvéd- és a 17. közös 

hadosztály harcvonalán aránylag hosszabb időre nyugalom állott be, 
így a június 28-i lövetés által keletkezett károkat ki tudtuk 
javítani és a lövészárkokat védelemre ismét renbehoztuk. 

d) A gáztámadásra hátrányos volt, hogy a Karszt-sziklába a 
palackokat nem lehetett összefüggően beépíteni és hogy az ellen-
séges állás alig pár lépésre volt egyes szakaszokon a mi 1. vonalunktól. 

A levegőnek a tenger által okozott nyugtalansága a doberdo-i 
fennsíkon és környékén nagyon ritka esetben mutat fél hosszabb, 
egyenletesen nyugodt légáramlatokat. így az Isonzo-völgyben szél-
csend volt, ugyanakkor a Karszt-fennsíkon a szél iránya és sebes-
sége megfelelt ugyan, de mellékáramlatok keletkeztek a Monte 
San Michele északi lejtőjének horpaszaiban, melyek nem az ellenség-
felé terelték az amúgy sem tömör gázfelhőt, ezáltal gázmentes 
szigetek keletkeztek, melyekben az olaszok kitartva, előnyomuló 
csapatainkat feltartóztatták. 

Mivel a Monte Fortin A 115 elleni gáztámadásról le kellett 
mondani, az ellenséges tüzérség tüzével megakadályozta, hogy 
csapataink a Monte San Michele A 275-ről leereszkedjenek és a 
-C- 197 magaslatot megtartsák. 



A gáztámadást megelőző utolsó 24 órában az ellenséges 
pergőtüz beépített gázütegeink egyrészét betemette, az ólom-
csöveket, szelepeket itt-ott eltorzította, közlekedőárkainkat bedön-
tötte, távbeszélőhálózatunkat széttépte. Ezek miatt a gázt nem 
lehetett mindenhol kibocsátani, a különböző időben megjelent 
gázfelhő az ellenséget nem mindenhol lepte meg, így némi időt 
nyert az ellenintézkedések megtételére. 

A gáztámadás alatt elszenvedett veszteségeinket az alábbi 
táblázat tünteti fel: 
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Annyi bizonyos, hogy a gáz iszonyatos harceszköz.1 

HARMADIK NAP. 

Június 30. 

„Benyomásom az, hogy az olaszok másfél gyaloghadosztályt 
„veszthettek az én gázfelhőmben. Ezt a ma átjött szökevények 
„vallomásából veszem ki a legjobban: azt állítják, hogy egy had-
osztály állott harcban és a másik a tegnapra virradó éjjel mene-
t e l t fel, hogy az áttörést San Martino-nál kierőszakolják és mind-

1 Lásd Gelb altábornagynak 1916 július 10-én kelt Op. 3/8. számú 
jelentését, a VII. hadtestparancsnokságnak 1916 július 18-án kelt Op. 198/9. 
számú jelentését és dr. Rendulic Lothár őrnagy „Gáztámadás a Doberdo-i 
fennsíkon 1916 június 29-én" című tanulmányát. 



„kettő telibe kapta a gázfelleget. A parancsnokok és úgyszólván 
„az egész csapat meghalt és csak egy kis részük vitetett el súlyos 
„mérgezéssel betegen. .Era un disastro terribile!'" 

„Tényleg 28-án este megfigyelőim is a kérdéses hadosztályt 
„menetelni látták Gradisca-ra és Sdraussina-ra ós a gáz óta itt nem 
„volt támadás és vissza sem menetelt még egy század sem. A többit 
„el lehet képzelni." 

„Ott, hol gázt nem használtunk, az ellenség támadásait a leg-
kevesebben folytatja." 

„A 20. honvéd hadosztálynál az ellenséges lövegtűz tegnap 
„késő délután a Monte San Michele előtt megszállott vonalnak 
„(az ellenségtől elfoglalt 1. és 2. állása) önkéntes kiürítését tette 
„szükségessé, hogy nagyobb veszteségeket elkerüljünk. így az eredeti 
„állásba — mely mégis csak legjobban fekszik, ha már nem szabad 
„tekintetbe vennem az Isonzo-partot — visszamentünk. Amazt 
„Boroevic nem engedte meg. Es így a gáztámadásból semmi terep-
„nyereségünk nincsen." 

„Az ellenséges tüzérség arcvonalamnak egyes részeit rend-
kívüli hevességgel lőtte. A 14. Biene ellen végrehajtott ellentámadás 
„az ott befészkelt ellenség ellen — ez nem kapott gázt — nem 
„sikerült. Egy ezen vidék ellen vitt ellenséges támadás az olaszok 
„legsúlyosabb veszteségei mellett vissza veretett. A 17. hadosztálynál 
„az ellenség a -0- 111 és a Monte dei sei Busi között számos nehéz 
„aknavető és temérdek üteg közreműködésével éjjel többször támadott, 
„kétszer be tudott hatolni állásainkba, de mind a kétszer kidobatott. 
„San Martino-nál nagyon élénk kézigránátharcok. Azon jelentés, 
„hogy 300 lépés széles betörési hely újra elfoglaltatott, nem felel 
„meg a valóságnak... A régi állás a Monte Cosich — A 121. vonalá-
„ban az ellenséges nehéz és legnehezebb lövegek leghevesebb tüze 
„alatt van. Az előnyomuló ellenség azonban elkergettetett. Egész 
„arcvonalunknak lövetése a fedezékeknek és akadályoknak nagy-
készét vagy egészen, vagy részben elpusztította. Tüzérségünk főképen 
„támogatta gyalogságunkat nehéz küzdelmeiben és fönnmaradó részé-
„vel, jobban mondva lőszerével a számos élénken tüzelő ellenséges 
„ütegeket fogta le. Az ellenség 38 cm-es lövegekkel (?) is lő. Mai 
„veszteségeinket még nem lehetett pontosan megállapítani. Tegnap-
előt t és tegnap körülbelül 2000 emberem esett el, sebesült meg 
„és tűnt el. Gáz folytán aránylag csekély veszteségeim voltak s 



„ezek is csak azért, mert az emberek — akik megijedtek — 
„maszkáikat letépték. Az ellenség 1. és 2. állásában a Monte San 
„Micbele-n a 20. honvédhadosztály előtt legalább 4000 halott 
„olasz fekszik." 

„A nehéz aknavető- és lövegtűz a 17. hadosztálynál egy 
„aknatárnát bedöntött, egy ember el van temetve. Délelőtt valami-
v e l csekélyebb tüzérségi tevékenység. Az állások és a mögöttes 
„terep a -Ó- 70-től délre, egészen a A 121-ig élénk tűz alatt vannak. 
„Az egész arcvonalon nehéz ellenséges aknavetőtüz. Az olaszoknál 
„nagyobb csapaterősbítések állapíttattak meg. Az egész ellenséges 
„arcvonalon tömeges betegszállítás és egészségügyi forgalom, való-
színűleg részben még a gáz következménye." 

„A Monte San Michele nehéz tűz alatt áll, különben a tűz 
„látszólag tetemesen alábbhagyott. A 14. Biene-nek kis sarkából 
„éjjel ki lesz dobva az ellenség. A 106. Landsturm-hadosztálynál 
„az ellenséges tüzérség akadályainkra tüzelt a Monte dei sei Busi-n 
„Bagni és Monfalcone-gerinc egész délután mérsékelt lövegtűz alatt 
„állottak. Este 8 órakor pergőtüzet kezdenek a legnehezebb öblű 
„olasz lövegek egész állásom ellen a fennsík déli részén és ugyan-
akkor nagyon erőteljes zárótűz van ugyanazon állások mögé. Már 
„délután megállapíttatott, hogy ott az ellenséges gyalogság támadásra 
„gyülekezik. A gyalogság a támadott körletekben erősen igénybe 
„van véve, mert 28-a óta az éjjeli heves löveglüz a csapatok 
„ellátását részben egészen lehetetlenné tette. A hordárok és málhás-
nállatok nagy veszteségeket szenvednek. Tüzérségem, mely magában-
„véve is nagyon gyenge és nagyon is kevés lőszert kap, csak mérsé-
kelten tudott délután az ellenséges ütegekre tüzelni, melyek főképen 
„az előnyomulási vonalakra ós tartalékkörletekre tüzeltek." 

„A 187. gyalogdandár ma este Kostanjevica-ra megérkezett. 
„(Op. 182/2. szám.) Eddigi intézkedések szerint a 17. hadosztály 
„kötelékébe, annak déli szárnyára utaltatik — egészen a Doberdo — 
„selzi müűtig lesz beállítva — azért, hogy a súlyosan küzdő 106. 
,, Landsturm-hadosztály arcvonala megrövidíttessék. A hadsereg-
„parancsnokság elrendeli:" 

„A 187. gyalogdandár kizárólag a fennsík déli szegélyének 
„feltétlen tartására van kiutalva és ott alkalmazandó!" 

„Nem szeretem, ha ilyen apró részleteket is diktálnak a felelős 
„hadtestparancsnoknak." 
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„A 106. Landsturm-hadosztály veszteségei meghaladják az 
„1000 főt." 

„A helyzet valóban nagyon válságos. Az ellenség erélyesen 
„támad, az én arcvonalamban egy rés van, hol az olasz 600 lépés 
„szélességben megszállotta állásomat s az ón gyenge tüzérségem 
„majdnem lőszer nélkül áll s alig képes a védelemben hathatósan 
„rósztvenni. Gyenge, csekély létszámú gyalogságommal döntő ellen-
„támadásra nem vagyok képes." 

„A szökevények vallomásaiból következőket érdemes fel-
jegyezni : 29-én reggel általános nagy támadást kellett volna az 
„olasz csapatoknak a Monte San Michele, San Martino s az attól 
„délre fekvő állásaink ellen végrehajtaniok. Egy egész hadosztályt 
„hoztak fel, részben a tüzvonalba, részben tartalékba a Monte San 
„Michele és San Martino ellen, s ekkor váratlanul jött a gázfelhő; 
„azt hitték, hogy talajköd, mely oly sűrű, amint még azt nem látták, 
„csak midőn már későn volt, vették észre, hogy mivel van dolguk. 
„Aki csak ki bírt jönni, az az Isonzo-felé rohant, akik fedezékekben 
„ és kavernákban voltak, azok mind meghaltak vagy súlyos mérgezést 
„szenvedtek. A gázfelhő a parton utánuk ereszkedett és gyorsan 
„utóiérte őket, szintúgy a készenlétben álló tartalékokat. Mind 
„elvesztették eszméletüket úgy a beszélő is, ezzel magára mutatva 
„azt mondá: ,11 poveretto ultimo son' io!' Ezen kijelentése való-
színűtlen, mert ha tényleg gázt szagolt volna, ma nem állana itt. 
„Okét, amint később megtudtam, a gáz csak pillanatig érintette (?). 
„Midőn a gáz elvonult, azok, akiket a felhő elkerült és a szomszéd-
„csoportok ellentámadásra küldettek s ekkor 400 foglyot ejtettek. 
„(Ez ugyan lehetséges, de én ezt sem igen hiszem.) Mindenkit, akit 
„a felhő ért, halva, vagy haldokolva találtak; sokan, akik csak igen 
„keveset nyeltek volt, úgy mint a beszélő maga is, részegek voltak 
„és rövid idő alatt elájultak s a legtöbb ezek közül is csakhamar 
„meghalt vagy halálán van. O azt állítja, hogy 29-én estig 
„több mint 10.000 halottjuk volt. A szőkevény szavait azzal fejezte 
„be, hogy csak azért, hogy egy második ilyen szörnyűséget elkerül-
„hessen, szökött át hozzánk." 

„Amint már leírtam, magam is láttam olyanokat, akiket 
„hozzánk áthurcoltak, vagy maguktól átjöttek; szemeik feketék 
„voltak, mert a pupilla tökéletesen kinyílott volt, arcuk feketés-kék 
„s habos nyál folyt szájukból és fojtó köhögéssel tüdővizenyőt hánytak 



„s a legborzasztóbb kínok között meghaltak. Szörnyűségeseknek 
„mondják a pusztításokat, amelyeket a gáz vitt véghez. Nincs bozót, 
„fűszál vagy moha, amely életben maradt volna. Egyszóval igen 
„kevés kivétellel minden meghalt, az összes katonák, kiknek a nagy 
„támadást kellett volna végrehajtaniuk, holtan hevernek odakint 
„vagy kórházban vívódnak a halállal." 

„E nélkül igen kérdéses, hogy San Martino még a mi 
„birtokunkban lenne-e? Annál is inkább, minthogy igazam volt, 
„midőn azt állítottam, hogy a súlyos csaták újból meg fognak itt 
„kezdődni, miránk nézve összehasonlíthatatlanul nehezebb körül-
„mények között mint az eddigiek." 

„Odafönt elszámították magukat. Keletről túlságosan sokat 
„elvettek, szintúgy innét és mégis nagyon keveset hoztak Tirolban 
„a döntő nagy lökésre össze. Mert a németek nélkül akarják meg-
^nyerni a háborút. Másrészt egyike a főbibáknak az volt, hogy 
„nagyon is soká készülődtünk s előkészületeinket, különösen a 
„nagy csapateltolásokat, nem lehetett az olaszok elől elrejteni. 
„A hóolvadással is teljesen elszámították magukat, pedig mindenki, 
„aki csak némileg járatos a magas hegységben, tudja, hogy április-
„ban nagy ott a hó, mely csak május második felében, vagy néha 
„csak júniusban olvad el. Most úgy keleten, mint az lsonzo-n 
„nagyon is gyengék vagyunk, pedig a nagy csaták épen e két 
„helyen folynak és majd a szállításban sejtett nagy csapattömegeinket 
„apránként leszünk kénytelenek küzdelembe vetni s így ezek 
„egyenként — a nélkül, hogy döntő erőt képviselnének, cseppenként 
„alkalmazva — felmorzsolódnak." 

„Most itt minden egy hajszálon függ és ha kibírjuk a nagy 
„ellenséges lökést, az csodaszámba fog menni, melyet szeretett 
„derék hadtestemnek hősiessége művel. Mi az utolsó szál emberig 
„örömest készek vagyunk hazánkért itt meghalni. Mirajtunk nem 
„fog múlni." 

„Ez azonban egy mindent felmorzsoló feladat és nagyon 
„kétes — ha arcvonalamnak nagy gyengeségét tekintem; mert, ha 
„csak kissé a mi hátrányunkra billenik a sors itt is, akkor mind 
„elvérzünk és becsületünk, hírnevünk is veszendőbe megy." 

József főherceg: A világháború. I I I . 22 



NEGYEDIK NAP. 

Jú'ius 1. 

„Ügy látom, hogy Boroevic nagyon ideges, mert goromba 
„táviratokat küldözget, melyekre én nem reagálok, mert nagyon is 
„jól tudom, hogy ő mily nehéz helyzetben van s ő is kénytelen 
„meglevő gyenge csapataival kijönni." 

„Tegnap este 10 óra felé a 106. Landsturm-hadosztály arc-
vonala legnagyobb részén lelohadt az ellenséges pergőtüz, a <> 70 
„környékén azonban éjfélig továbbtartott. A Monfalcone-gerinc 
„ma hajnali 2 órától 4-ig űjból erős ellense'ges lövegtüz alatt volt. 
„Az ellenséges gyalogság a Monte dei sei Busi-n tűzcsapásokat 
„csinált. Erős aknavetőharcok. A -C- 70 körül a helyzet változatlan. 
„Az arcvonal többi részén a Monte San Michele kivételével, ahol 
„erősebb a lövegtűz, mérsékelt harctevékenység volt. San Martino-
ntói északra osztagaink az előszögellő árokrészt az ellenségtől 
„elvették, de oldalozó aknavető- és gépfegyvertűz miatt az árkot, 
„melynek mellvédjét az ellenség teljesen lehordta, újból kiürítettük. 
„Az olaszok a gáztámadás óta ezen szakaszban teljesen passzíven 
„viselkednek és szokatlanul nagy egészségügyi szolgálatot látni ott 
„és igen nagy közlekedést." 

„Ma 13 különböző ezredhez tartozó 119 olasz katonát fog-
t u n k el." 

„A fennsík északi felében délután tüzérségi, aknavető- és 
„kézigránátharc van. Az olaszok elpusztított fedezékeiken dolgoznak." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál valamivel gyengébb, de 
„általános a harctevékenység. Ma éjjel a 11-es és 27-es népfölkelők 
„egy ellenséges támadást vertek vissza." 

„Estig a 20. honvédhadosztálynál állandó kézigránátharc volt, 
„a balszárnyon lövegtüz, bűzbombák is. Az ellenséges tüzérség 
„zárótüzre lőte be magát, valószínűleg újonnan érkezett ütegeivel." 

„A 106. Landsturm-hadosztály szakaszán nagyon heves tüz-
„ csapások. A Selz-re vezető müútnál ellenséges részlettámadások 
„könnyen vissza verettek. A -Ó- 70-nél egy vállalkozásunk 2 olasz 
„tisztet ós 42 legényt hozott fogságunkba egészségesen." 

„Lőszerrel újra ellátott tüzérségem az ellenséges támadások 
„elhárításában a legerélyesebben működött közre. Estefelé újra 
„dühösen tombol az olasz pergőtüz." 



A 9. hadosztály Nabresina-ra érkezik, honnan Comen-re had-
seregtartalékhelyzetbe menetel. (Op. 183/6. sz.) 

Boroevicnek azt javasoltam, hogy az érkező 9. hadosztályt 
bocsássa rendelkezésemre, hogy vele a 106. Landsturm-hadosztályt 
megtámaszthassam, mert az ellenség mindent elkövet, hogy bal-
szárnyamat áttörje. 

Hadtestemnek veszteségei júniusban: 

Elesett Megsebesült Eltűnt Meg-
betegedett Összesen 

tiszt legény-
ség tiszt legény-

ség tiszt legény-
ség tiszt legény-

ség tiszt legény-
ség 

23 770 80 5.976 20 1.299 99 3.826 222 11.871 

Mivel június elején hadtestem csatárállománya 921 tiszt és 
32.700 fő legénység volt és a menetalakulatokból 17.000 fő lett e 
hónapban a csapatok állományába besorolva, június hóban összes 
veszteségeim az ütközetállomány 24%-át teszi ki. 

ÖTÖDIK NAP. 

Július 2. 

„Keleten még mindig kemény harcok, de azt hiszem, hogy 
„szeretett évezredes bástyáink, a Kárpátok megállást fognak paran-
csolni az ellenséges áradatnak." 

„Arcvonalamon az ellenség betörését egy kilométer szélesre 
„feszítette széjjel. Ennek nem lehet és nem szabad úgy maradnia. 
„A beteg Kletter altábornagy helyettesének, Maag tábornoknak 
„szóbeli parancsot adok, hogy itt a lökemenként való felgöngvölés 
„már nem vezethet tökéletes eredményre, itt tüzérségünknek kell 
„az ellenséget összetaposnia, míg egy erőteljes zárótűz az ellenséges 
„tartalékok előnyomulását megakadályozza s így a felgöngyölítő 
„támadás elesik s a tüzérség tüzének oltalma alatt egy erőteljes 
„gyalogsági támadás fog állásaink birtokába helyezni bennünket." 

Boroevié azt követeli, hogy a -Ö- 70-nél veszendőbe ment 
állásrészt foglaljuk az ellenségtől vissza; arról is értesít, hogy 
szándéka az ottani harc vezetésével Schenk altábornagyot megbízni. 

A Selz-től keletre fekvő fennsík párkányának visszafoglalására 
O]). 184/4. szám alatt elrendeltem: 

„Amint jelentették, hogy az ellenség a -Q- 70-nél csak mint-
egy 300 méter szélességben fészkelte be magát a 106. Landsturm-
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hadosztály állásában, már tegnap szóbelileg és személyesen utasí-
tottam a hadosztály parancsnokát, hogy a veszendőbe ment állás-
részt mindkét szárnyról felgöngyölítve foglalja vissza. 

Meggyőződtem azonban, hogy állásunk egy kilométer széles-
ségben van az ellenség kezében és ottani csapataim napokon át 
küzdve sokat szenvedtek; fenti szándékomtól eltekintek. 

Elrendelem, hogy az elvesztett állásrészt — miután tüzér-
ségünk a befészkelt ellenséget rendszeresen lőve lekiizdte — a 
106. Landsturm-hadosztály friss csapatai tervszerű támadással fog-
lalják vissza. 

E célra következő tüzérséget rendelem ki: 
a) Nehéz tüzérség. 
Két 30"5 cm-es mozsár, egy 24 cm-es mozsárüteg, a 17. számú 

nehéz tüzérezred fél 1. és 2. tarackosiitege, fél 20./2. számú nehéz 
tarackosüteg, két 15 cm-es ágyúsüteg, egy 10'4 cm-es ágyúsüteg, 
15 cm-es toronytarack, Novák-féle hajóágyús csoport és egy 15 cm-es 
mozsárüteg. 

b) Könnyű tüzérség. 
A 106. tábori tüzérdandár kisöblű ütegei, a 20. honvédhad-

osztálynak egy 8 cm-es ágyúsütege, egy tarackosütege, a 17. had-
osztálynak egy hegyi ágyúsütege. 

A 106. Landsturm-hadosztályparancsnokságra bízom annak 
megítélését, vájjon az ott elhasznált csapatoknak a 187. gyalog-
dandár friss részeivel történt felváltása után a helyzet megengedi-e 
azt, hogy a támadás végrehajtására az előreláthatólag július 5-én 
beérkező 9. nehéz tüzérezred tarackososztályát bevárja. Ezenkívül 
az 5. hadseregparancsnokságot kérni fogom, hogy a XVI. hadtesttől 
utaljon ki részemre valami tüzérséget. 

A 106. Landsturm-hadosztályparancsnokság alapos megfontolás 
után jelentse be elhatározását. Ha azonban a támadást a tüzérség 
megerősítéséig elhalasztja, a jelenlegi állást addig minden körül-
mények között változatlanul birtokában kell tartania. 

A romboló lövegtűz alatt a támadó gyalogság a terepet 
leggondosabban kihasználva tolódjék — amennyire csak lehetséges 
— előre. A támadás Selz-tői keletre odáig törekedjék előrejutni, 
hogy a fennsík meredek lejtőjét legalább részben uralhassuk, illetve 
betekinthessük. A nehéz tüzérség feladata az ellenséges oldalozó 
ütegek leküzdése, melyek Polazzo-nál és a Monte dei sei Busi 
mögött állanak és gyalogságunk támadását akadályozhatnák. 

A megfigyelőeszközöket (léggömböket, Gruber százados repülő-
gépeit) a tüzérség rendelkezésére bocsátom. A nehéz tüzérség 
törekedjék, főképen tarackosütegeivel a megnevezett betörési helyeken 
nagy rombolást végezni. Tartson tűzszüneteket, a hatás megfigyelése 
után folytassa tüzét, végre rövid figyelmeztetőre irányítsa tüzét a 



betörési hely mögötti terepre, ekkor a támadó gyalogság — mely 
már az ellenséges álláshoz lehetőleg közel férkőzött — egy iramban 
betör az ellenség vonalába. 

Az állás elfoglalása után számolni kell az ellenséges nehéz 
tüzérség tüzével. Nehéz tüzérségünk az ide tüzelő ellenséges 
ütegeken rajtaüt. 

Nehéz tüzérségünk romboló tűzhatásának fokozására nehéz 
aknavetőink tüzüket a betörési területre összpontosítják. 

E célból következők állanak rendelkezésre: 
A 20. honvéd- és a 17. közös hadosztálynak egy-egy 22 cm-es 

aknavető- és egy-egy gránátvető- s a 20./1. számú 28 cm-es 
aknavetőszakasz. 

Az aknavetők tüzét a 7./5. árkászszázadhoz tartozó Soyka 
hadnagy vezeti. Az aknavetők részére kiutalok: 

a 22 cm-es öblüek részére 400 lövést, 
a 28 cm-es öblüek részére 150 lövést, 
a 40 cm-es öblüek részére 40 lövést. 
A tüzérségi lőszert az 5. hadseregtől kérni fogom. 
Ezen parancsom alapján a 106. Landsturm-hadosztályparancs-

nokság kidolgozza a végrehajtás tervét. 
A 17. hadosztályhoz tartozó kostanjevicai barakktáborban 

elhelyezett 43. ezred három zászlóalja ezen vállalatra rendelkezésemre 
áll mint hadtesttartalék. 

Ezen intézkedést megkapja a 106. Landsturm-, a 20. honvéd-, 
a 17. közös hadosztály és a hadtesttüzérség parancsnoka. 

József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

Az Op. 184/4. számú intézkedésemet az 5. hadseregparancs-
nokságnak felterjesztve, a támadásra a következő lőszermennyiség 
kiutalását kértem: 

a 30-5 cm-es mozsarak részére 100, 
a 24 cm-es mozsarak részére 120, 
a 21 cm-es mozsarak részére 100 bombát; 
a 15 cm-es nehéz tarackok részére 5000, 
a 99. mintájú nehéz tarackok részére 250, 
a 15 cm-es ágyúk részére 1000, 
a 15 cm-es tartalékágyúk részére 500, 
a 80. mintájú mozsarak részére 300, 
a 10 cm-es 99. mintájú tarackok részére 4800, 
a 10 cm-es 14. mintájú tarackok részére 1800, 
a 7"5 cm-es hegyiágyúk részére 1200 lövést. 
A szükséges lőszermennyiség kiszámításának alapját az képezte, 

hogy körülbelül 50.000 m- célterületet kell nehéz lövedékekkel 
elárasztani. Mivel egy nehéz lövedék becsapódása — melyhez kény-
szerűségből a 10 cm-es taracklőszert is számítom — átlag 3 m'" 



területet veszélyeztet, a támadásnak kellő előkészítésére 16.000 
nehéz lövedékre van szükség. 

Ennek tekintélyes részét arra kell felhasználni, hogv a 
Redipuglia — Polazzo térben és Monte dei sei Busi A 118 nyugati 
lejtője mögött elhelyezett ellenséges tüzérséget lefogjuk, hogy az 
olasz tüzérség súlyos veszteségeket okozó oldalozó tüzét megaka-
dályozzuk és hogy a készültségbe helyezett olasz tartalékok idejében 
ne tudjanak a harcba beavatkozni. (Op. 184/4. a. szám.) 

Az 5. hadseregparancsnokság Op. 1069. szám alatt közölt 
véleménye szerint a Karszt-fennsík déli része elé, mely ellen az 
ellenség mostanában nagy erőszakot fejt ki, kevés tüzérség hat. 
Figyelembe ajánlja e kérdés megfontolását és nyilatkozatot kér, 
hogy a végrehajtott gáztámadás mennyiben befolyásolta tüzérségem 
csoportosítását, illetve a tüzérség hatáskörletének elosztását. 

E felszólításra tüzérségem csoportosításáról Boroeviének egy 
vázlatot küldöttem és jelentettem, hogy a gáztámadás tüzérségem 
csoportosítását és hatáskörletének elosztását különösebb módon nem 
befolyásolta, főképen vonatkozik ez nehéz tüzérségemre. 

A gáztámadás után a fél 6. R./6. számú 24 cm-es mozsár-
üteget és a fél 7./1. nehéz tarackosüteget toltam el a Doberdo-
fennsík déli részére, a hadtest nehéz tüzérségének parancsnoka 
álláspontját -Ó- 235 kúpra tette át (Jamiano-tól északkeletre.) 

A tábori vasúti-szállítmányvezetőség értesítése alapján azt 
reméltem, hogy a 9. számú nehéz tarackososztály a 9. hadosztály előtt, 
illetve annak éllépcsőjével egyidejűleg fog a fennsíkra érkezni; ezen 
ütegeket a Karsztfennsík déli részén tervezem állásba hozni. Mivel 
azonban tudomásomra jutott, hogy az említett nehéz tüzérség csakis 
július 5-ike körül érkezik meg, elrendeltem, hogy a 7./2. számú 
15 cm-es ágyúsüteg és a fél 20./2. nehéz tarackosüteg a védelmi 
alszakasz déli részében állást változtasson. 

Ennek végrehajtása után a védelmi alszakasz északi részében 
csakis egy 10'4 cm-es nehéz ágyú, három 15 cm-es nehéz tarack, 
négy 15 cm-es nehéz ágyú, egy 15 cm-es 50./L. hajóágyú és egy 
24 cm-es mozsár marad. (Összesen 10 nehéz löveg.) Többet a védelmi 
szakasz északi részéből kivonni nem lehet, tekintettel arra is, hogy 
nehéztüzérségemből jelenleg három 10'4 cm-es ágyú, két 15 cm-es 
tarack, egy 15 cm-es ágyú és egy 24 cm-es mozsár javítás alatt 
van. (Op. 183'16. szám.) 

Az Op. 184 4 számú támadóintézkedés kiadásával egyidejűleg 
a 106. Landsturm-hadosztályparancsnokság figyelmét következőkre 
hívtam fel: 

A Karsztfennsík térképét tanulmányozva arra kell következ-
tetnünk, hogy ha az ellenség fö ényes tömegével megkezdett táma-
dását folytatja, védelmi állásunk a Doberdo-tól délre húzódó -Ó- 74 
karszthullámra vissza fog szorulni és ezáltal a -6- 197 és Monte 



<lei sei Busi A IIB közötti arcvonalam veszélyes helyzetbe kerül, 
amelynek következményei beláthatatlanok ! . . . 

Igyekezem, hogy a súlyos veszteségektől csapatainkat, amenv-
nyire lehet, megkíméljük. Célt eddig nem értünk el, mert az 
állásunkba bstört ellenség továbbterjeszkedik, csapataink a még 
némi fedezékeket nyújtó összelőtt állásaikból nyilt, állás nélküli 
terepre szorulnak vissza, melyben élelemmel, vízzel, lőszerrel való 
ellátásuk mind nehezebbé válik. 

A hadosztály jelentéséből azt látom, hogy — bár nehéz 
tüzérségem zömét rendelkezésére bocsátottam — a védő gyalogság 
helyzetén könnyítve nem lett, mert az éjjeli lassú nehéz taracktüz 
nem szolgálja ezt. 

A legutóbbi jelentések szerint a fennsík déli részén vonalunkat 
körülbelül 24 nehéz és 80 könnyű ellenséges löveg lövi. A ren-
delkezésre álló lőszermennyiség célszerű felhasználásával az ellen-
séges tüzérséget leköthetjük. 

A hadosztályparancsnokságnak tudnia kell, hogy hátrább nem 
szabad húzódnia. 

Megkövetelem a kötelékek mihamarabbi rendezését, ami egye-
dül biztosítja a csapatok harcászatilag célszerű alkalmazását és a 
szükséges csapatfelváltások foganatosítását, így a tervezett támadás 
megindulásáig csapataink ki tudnak majd tartani jelenlegi állásukban. 

Kívánom, hogy a támadás alatt a hadosztályparancsnok a 
helyzetet áttekintve, úgy gyalogsági egységeinek, mint tüzérségi 
csoportjainak harcát annak helyszínén személyesen vezesse. 

Ez nem történhetik meg telefon útján Brestovica-ról. . . 
(Op. 184/4. b. szám.) 

„Események: Az ellenség tegnap este jelentős erősbítésekkel 
„folytatta támadásait a -C- 70 környéke ellen. A legnagyobb szívós-
sággal akarta a betörési hely két végén állásunk felgöngyölítését 
„folytatni. Heves tüzérségi és aknavető előkészítés után, mely állá-
sainkat tökéletesen elpusztította és nagy veszteségeket okozott 
„nekünk, a betörési hely északi szárnyán egy századszélességben 
„újból behatolt. Ezalatt a keleti szárnyon a lövegtűz pergőtűzzé 
„fokozódott. Este 9 óra 10 perckor az ellenség a selzi kőbányánál 
„állásainkat túlerővel megtámadta. Hála a 11. Landsturm-ezred 
„II. zászlóaljának — mely minden dicséreten felül álló vitézséggel 
„kitartott —, és a 6. Landsturm-ezred osztagainak — melyek egy 
„részbeli ellenlökésre állottak készenlétben és azonnal beavatkoz-
nak — és tüzérségünk kitűnő hatásának, a támadás visszautasít-
hatott. A kőbányánál később megismételt ellenséges támadási kísér-
l e t e t tüzérségünk tüze elfojtotta." 



„Az olaszok az éjjel folyamán a -C- 70 környékén a Monte 
„Cosich-ra, a Monfalcone-gerincre tűzcsapásokat mértek." 

„A Selz melletti kőbányánál tüzérségi és aknavetőt űz. 
„A Karszt-fennsík északi részén éjjel csatározás, a Monte San 
„Michele délnyugati kúpja ellen, a San Martino-tól nyugatra levő 
„sarokállás ellen mérsékelt lövegtűz, ott kézigránát- és aknavető-
„harcok is vannak." 

„A 187. gyalogdandár éjjel egy zászlóaljjal Jamiano-ra, a 
„többivel Brestovica-ra s az attól északnyugatra levő táborba 
„érkezett." 

„Délután 2 óráig: A 106. Landsturm-hadosztálynál gyakori 
„tűzcsapások, azután összpontosított ellenséges lövegtűz Selz-ret 

„ott erős aknavetőtüz is van. A Monte Cosich és a kőbánya közötti 
„arcvonalat ellenséges nehéz ütegek rendszeresen lövik. A Mon-
„ falcone-gerincen is lövegtűz van. A A 121-től a -Ó- 85-ig heves 
„ kézigránátharcok." 

„Este 7 óráig: A 20. honvéd- és a 17. közös hadosztálynál 
„igen csekély harctevékenység. San Martino-nál kézigránátharcok. 
„Az ellenség állásait erősen szállotta meg, nagyon éber és a leg-
nagyobb erőfeszítéssel dolgozik." 

„A 20. honvédhadosztálynál június 29-én 7 olasz tisztet és 
„112 legényt fogtak el, ezek közül 2 tiszt és 67 legény útközben 
„gázmérgezés folytán meghalt, 1 tiszt és 19 ember súlyos mérge-
zéssel a kórházba szállíttatott Az olaszoknál még ma is tönie-
„gesen temetnek." 

„A 106. Landsturm-hadosztálynál több rövid, de heves tűz-
csapás az ellenséges tüzérség részéről. Különben az ellenség nehéz 
„tüzérsége egész arcvonalamat állandóan végigszórta. A lövegtűz 
„a Monfalcone-gerincen a belövés benyomását teszi. Fedezékeink 
„a kőbánya-magaslaton erősen szenvedtek, a javítási munkálatokat 
„pedig nagyon zavarják az ellenséges lövegek és aknavetők." 

„Este 7 óra óta a tűz mind élénkebb lesz. A kőbánya ellen 
„s attól délkeletre azóta nehézöblü lövegek lassú tüzet folytatnak. 
„Az ellenség útjain élénk forgalom." 

„A fennsík északi részén csak 5 óra után lesz valamivel 
„élénkebb az ellenséges lövegtűz a Monte San Michele, Cotiéi és 
„San Martino ellen. Itt kevés nehéz aknavetőtűz is van. A -C- 197 
„környékén heves kézigránátharcok." 



„A 9. hadosztály hozzám jön. Schenk altábornagy ma jelent-
kezet t nálam." 

„Egy 30'5 cm-es mozsárüteget is kapok s egy 19 kilométer 
„hordtáwal bíró Skoda-féle 15 cm-es ágyűsüteget. (Op. 181/27. sz.)" 

Minthogy az ellenség a 106. Landsturm-hadosztályt az utóbbi 
napokban szerfölött szorongatja, helyzetének megkönnyítésére elren-
deltem, hogy a 17. hadosztály a Selz— Doberdo-i müútig terjedő 
arcvonalrész védelmét a 106. Landsturm-hadosztálytól vegye át. 
A 11. Landsturm-ezred III. és IV. zászlóalját a 17. hadosztály-
parancsnokságnak rendeltem alá, egyúttal meghagytam, hogy a 
20. honvédhadosztály balszárnyát a San Martino—Sdraussina-i útig 
terjessze ki. (Op. 184/23. sz.) 

Uymódon siettem a 106. Landsturm-hadosztály támogatására, 
annak védelmi szakaszát tetemesen megrövidítve, mert az ellenség 
hadtestem balszárnya ellen fejtett ki mostanában erős nyomást, 
míg annak közepén (17. hadosztály) és jobbszárnyán (20. honvéd-
hadosztály) a gáztámadás óta majdnem teljesen elcsendesült. 

Boroevié megparancsolta, hogy a -Q- 70 környékén veszen-
dőbe ment állásrészt okvetlenül foglaljam vissza; e célra rendel-
kezésemre fogja bocsátani a 9. hadosztályt. (Op. 184/4. sz.) 

HATODIK NAP. 

Július 3. 
„El volna a válság ezidőszerint hárítva? Épenséggel nem 

„vagyok erről meggyőződve." 
Úgyszólván egész nehéz tüzérségemet a fennsík déli felébe össz-

pontosítottam s ezzel az északi részt pőrére vetkőztettem. Ott 
„lent most elegendő tüzérségem van, de jaj lesz nekem, hogyha 
„az ellenség most hirtelen megkezdi tömegtámadásait az északi 
„részen és én nem bírnám nehéz tüzérségemet a leggyorsabban oda 
„visszahozni vagy a nálam megint beállott lőszerhiány nem lesz 
„azonnal megszüntetve . . . Egyszóval megint az apránkénti folto-
zásnál tartunk." 

„Elvesztett állásomat — mely előtt gyalogságom a betörést 
„félkörben elszigetelte — vissza kellene foglalnom, de ha tüzér-
ségemmel nem tudom az ott befészkelődött ellenséget agyon-
„veretni, akkor a gyalogsági támadás vérbe fog fulladni és kudar-
c o t fog vallani." 

„Az ellenségnek kétségkívül óriási veszteségei vannak, de 
„mindig újra kipihent, teljes létszámra feltöltött csapatai is vannak, 
„ami minálunk épenséggel nem létezik." 



„Ma megint gorombaságokat kell zsebrevágnom a hadsereg-
parancsnokságtól, de türelmemet veszítve a hadsereg vezérkari 
..főnökét, Le Beau altábornagyot kéretem a telefonhoz és azt 
„mondom neki:" 

„ ,Jelentse kérem meg a hadseregparancsnoknak, hogy adjanak 
„nekem elegendő lőszert, erősítsék meg tüzérségemet: — akkor 
„meg fogom verni az ellenséget. A hadseregparancsnokság goromba 
„sürgönyeivel csapataim hősiessége és akaratom hajthatatlansága 
„dacára sem vagyok képes az ellenséget megverni, ezt mint vezér-
„kari főnök már igazán tudhatná!'" 

„A hadseregparancsnokságnak sürgönye, emlékezet után fel-
„jegyezve, körülbelül így hangzott:" 

„ ,A hadtestparancsnokságnak bőségesen van lőszere és 
„csapata, hogy észszerű vezetés mellett a legszívósabb kitartást 
„fejtse ki és az elvesztett állást visszafoglalja.' " 

„Még azt mondottam Le Beau-nak, hogy így minden további 
„felelősséget elhárítok magamról, mert csak lemészároltatjuk embe-
reinket minden cél és eredmény nélkül, hogyha a tüzérség nem 
„tud kellőleg támogatni. Ez pedig nem más, mint hazánk és nem-
zetünk elleni halálos bűn ! . . . " 

„Úgy Iá'om, ez hatott és ők egy kicsit megijedtek, mert 
„Le Beau később azt telefonozta nekem, hogy nagy lőszerkülde-
„ményt, tüzérségi erősbítést és még gyalogságot is — ez utóbbit 
„nem is kértem — fogok azonnal kapni. Azután a hadsereg-
parancsnok hízelgőleg azt üzeni nekem, hogy ő vakon bízik ben-
„nem és oly sokszor bevált vezetésemben . . . , valamint a hős VII. 
„hadtestben . . . , mely az ő büszkesége stb. stb." 

„A helyzet — amint már mondottam — válságos. De hát 
„hányszor volt már ilyen, vagy még sokkal ke'tségbeejtőbb. Az Isten 
„segítségével ez alkalommal is úrrá leszünk fölötte, ha azt meg-
kapom, amit feltétlenül szükségesnek tartok és kértem." 

Selz-nél a helyzet következő: 
Az ellenség a -ó- fennsík párkányán, a -Ó 65-ös kőfejtő és 

Monte Cosich -C- 113 kúp között az 56., 57. Biene-t, az 55. Biene 
balszárnyát és az 58. Biene jobbszárnyát elfoglalta. 

Csapataink a -C- 65 kőfejtőnél a Monte Cosich -Ó- 113 
magaslattól közvetlen nyugatra fekvő kis kúpon belső szárnyaikat 
kampóalakban visszakanyarítottak, hogy a -Ó- 70 felé a betörési 
helyet két oldalról oldalozzák. A fennsík párkányával párhuzamosan 



attól kb. 150 lépés távolságban Monte Cosich-Ó-113-ról a Doberdo— 
selzi műútra egy taligaút vezet, melyet nyers kövekből össze-
rakott fal kísér; erre támaszkodnak az 55. és 58. Biene-k vissza-
kanyarított szárnyai. 

A fal csapataink által még megszállva nincs, csupán jár-
őreink zárják le e körülbelül 1 km-es lyukat. Azon célból, bogy a 
válságos helyzeten hamarosan segítsünk, szükséges, hogy a kőfalat 
homokzsákokkal és sánckosarakkal csapataink védelemre beren-
dezzék és mögötte lövészárok kivésését, kirobbantását hamarosan 
megkezdjék. 

Ezenkívül egy felvételi állás létesítése is kívánatos lesz, mely 
a kőfal mögött körülbelül 150—200 lépésnyire Monte Cosich 
-p- 113 — -O- 61 — -6-53 O- 65 vonalban vezetne. 

Az erődítési munkálatok végrehajtására T. 3181. szám alatt 
a következőket parancsoltam meg: 

„Az általános helyzet és a 106. Landsturm-hadosztálynál 
Selz—Monfalcone terében legutóbb lezajlott harcok megkövetelik, 
hogy a 48.—58. Biene-k mögött egy felvételi állás rendez'essék 
be és hogy Debeli vrh -O- 140 en át és Pietra Rossa-tól keletre 
levő magaslaton át összeköttetés létesíttessék a 3. védelmi vonalhoz. 

Magától értetődik, hogy ezáltal a csapatoknak kiadott fela-
datok érintve nem lesznek. 

A felvételi állás vonulata a -Ó- 70-es párkányszegély mögötti 
lapos gerincen úgy határozandó meg, hogy az ellenséges előnyo-
mulás uralva és hogy hátrafelé létesítendő összekötő útaink 
betekintés elől fedve legyenek. 

Az erődítések felvételi állás és összeköttetés a 3. védelmi 
vonalhoz alábbi elvek szem előtt tartása mellett létesüljenek. 

Keskeny, mély lövészárok lehetőleg mellvéd nélkül, kétsoros 
akadály (spanyolbakok), a sorok között matracakadályok 20—30 
méter szélességben, oldalozó lőrések, erős és számos harántgátak, 
— mivel Monte dei sei Busi A 118 felőli hosszantozással számolni 
kell —, azután fokozatosan rajkavernák és a Doberdo-tóhoz vezető 
futóárkok létesítendők. 

A felvételi állás erődítési munkálatait Halmel műszaki százados, 
a 3. védelmi vonalhoz vezető összeköttetés erődítését Kolár főliad-
nagy vezeti. 

Az álláskitüzési munkába a 106. Landsturm-hadosztály néhány 
haditapasztalatokkal rendelkező zászlóalj parancsnoka is bevonandó. 

Munkásokul kiutalom: 
a) a felvételi állás megerődítésére a XX./1., 2., 3., 70., 96. 

számú menetszázadokat és beosztom a 106. Landsturm-hadosztálynak 
két kőfúró szakaszát. 

b) a 3. védelmi vonalhoz létesítendő összeköttetés megerődí-
tésére a XX. 1. és 4. számú bosnyák menetszázadokat és beosztom 



a kostanjevicai árkászoszlophoz beérkezett 25. számú új kőfúró-
szakaszt. 

A munkásosztagok elhelyezéséről (lehetőleg Doberdo-td, ille-
tőleg Jamiano közelében) és élelmezéséről a 106. Landsturni-
hadosztályparancsnokság gondoskodik. 

József főherceg, lovassági tábornok s. k." 
„Egy igen nagy olasz kavernát találtak, ahol sok szeren-

csétlen a gáz elől menedéket keresett, egymásra másztak, egymás 
„alá bújtak szegények s így a kaverna színig tele van hullákkal, 
„úgyhogy egyáltalában nem lehet belejntni; előbb a hullákat 
„egyenként ki kell húzni, hogy a bejáratot szabaddá lehe-sen tenni." 

„Itt az egész légkör telítve van vérszaggal és szörnyűségek-
k e l . Hej, csak szívhatnám pár óráig az én szeretett erdőimnek 
„balzsamos, béketellett üde levegőjét, hogy friss erővel vehessem 
„magamra véres kötelmem szörnyen nehéz terhét." 

„Események: A 106. Landsturm-hadosztálynál a sötétség 
„beálltáig élénkebb, azután éjfélig csekélyebb harctevékenység. Ezen 
„időtájt a selzi műúttól a Monte Cosich-ig hirtelen heves gyalog-
ság i tűz és kézigránátharc indult meg erős lövegtűzzel egyetem-
„ben. Míg a Monfalcone-gerincen és a A 121-en heves aknavetőtűz 
„kezdődött, addig a lövegtüz lassan lelohadt és nem következett 
„gyalogsági vállalkozás utána. Egész éjjel egyenletes, de nem erős 
„ellenséges lövegtüz. A -C- 70 körletében erősen megviselt csapa-
t o k a t a 187. gyalogdandár két zászlóalja váltotta fel. Különben 
„csak löveg- és aknavetőtűz, nagyon élénk csatározás és kézigránát-
harcok." 

„Délután lassú ellenséges lövegtüz. A legnagyobb olasz löveg 
„Belvedere-nél1 áll. Különben a rendes harctevékenység. A Monte 
„San Michele északi lejtője, San Martino környéke és Marcottini 
„lassú nehéz ellenséges lövegtüz alatt. Ugyanígy a Monte dei sei 
„Busi déli része, mely élénk aknavetőtüz alatt is áll. A A 121 
„környékén s attól északra szintén nehéz aknavetők működnek." 

„Este 7 órakor az ellenséges tüzérség rajtaütésszerűleg nagyon 
„heves tüzet kezdett a Selz meletti kőbánya—Monte Cosich — 
„Monfalcone-gerinc—Bagni környékére, egyidőben ezzel a tűznek 
„ereje a Monte San Michele-n és San Martino-nál tetemesen foko-
zódott, míg a Monte dei sei Busi és A 121 s attól északra eső 
„állásrész erős nehéz aknavetőtűz alatt szenved." 

1 A tenger partján, Aquileja-tól 5 km-re délre. 



„Tüzérségem állandóan próbálja az ellenségét lefogni. Az 
„eredmény nem sok." 

„A síkságon tetemes ellenséges gyalogsági erősbítések köze-
ledtét látni." 

„ Vízvezetékünket Doberdo-nál széjjellőtték. A 106. Landsturm-
-hadosztály ez alatt nagyon szenved. Csapatai testileg petyhüdtek." 

Tüzérségem ma némi erősbítést kapott. A XVI. hadtesttől egy 
15 cm-es taraekosüteget és egy tábori tarackosüteget osztottak be 
hozzám; az előbbit a hadtesttüzérséghez, az utóbbit a 17. hadosztály-
hoz csatoltam. (Op. 185/29. sz.) 

HETEDIK NAP. 

Július 4. 
„A csata tegnap délután újból fellángolt és kétségbeesett 

„dühvel tombol. Olyan pergőtüz van, mely orkánszerüleg elsöpör 
„mindent. Minden sűrű füstgomolyokba van burkolva, úgyhogy 
„semmit sem lehet látni. Sokszor, ha egy 38-as (?) bomba becsa-
pódik, a ház megrezzenik s ajtóm kinyílik. Pedig közvetlen köze-
tünkbe még nem jött egy sem. A legközelebbi legalább 300 
„lépésre volt tőlünk. Minden el van pusztítva. Összelőve. Egyik 
„olasz támadás követi a másikat és mindegyik elkeseredett vias-
kodásban utasíttatik vissza. A veszteségek igen nagyok, hiszen 
„állásaimnak minden legkisebb részét számos gránáttal és bombával, 
„meg légiaknával a szó szoros értelmében összetapossák. A holt 
„és haldokló olaszok ezrei borítják a szörnyűséges csatateret és ők 
„új és friss erőket hoznak mindig újból fel és vetnek harcba. En-
„nálam addig mindig ugyanazok a derék csapatok állanak s mindig 
„jobban megcsappanva emberfölötti módon küzdenek." 

„Most azonban én is erősbítéseket kapok, melyek talán 24 
„vagy 48 óra múlva beavatkozhatnak. Tüzérséget is kapok, de 
„sajnos, mindezt mindig akkor, midőn már majdnem későn van... 
„És mindennek dacára most újra nyugodt vagyok és biztos a 
„siker, hiszen jön erősbítés és addig Isten nevében ki fogunk tartani." 

„Ezalatt az olaszok mindig újra nagy tömegekkel hallatlan 
„és csodálatraméltó szívóssággal támadnak s a legvéresebb küzdelem 
„kézigránátokkal, szúró- és ütő fegyverekkel1 víva dühöng és 

1 Az összes Isonzo-csatákban a gyilok borzasztóan véres és döntő 
szerepet játszott. 



„állásaink, lövészárkainknak színig betemetett vonala hullákkal 
„van befedve, melyek a tovább dolgozó tüzérség által véres péppé 
„tapostatnak össze. Súlyos csata, olyan mint az eddigi nagy 
„I.sonzo-csaták, csak az a különbség — melyet valószínűleg gáz-
támadásomnak köszönhetek —, hegy lokalizáltabb, talán jobban 
„is van a támadás ereje összpontosítva az Adria és a Monte dei 
„sei Busi A 118 között... Legalább ezidőszerint és mostanáig!... 
„Vájjon azonban így fog-e maradni?.. . Mire a két megfulladt 
„hadosztály helyett másik érkezik ide, a csata gyupontja minden 
„bizonnyal az Isonzo-állások kulcspontja, a Monte San Michele 
„ A 275 lesz újra. Most az olaszok megkísérlik egyenest előtörni 
„Triestre. Azzal tisztában vagyok, hogy ez esetleg egy igen nagy-
„szabásií tüntetés is lehet, hogy azután megint csak nekifeküdjenek 
„a Monte San Michele-nek. Boroevié kijelentette, hogy ez a Karszton 
„levén, nem nevezhető 6. Isonzo-csatának, mert csakis a VII. 
„hadtestnek karsztütközete." 

„Jelentések: Az este 7 órakor megindult heves ostromló-
„ágyúzás a Monte dei sei Busi-tól a tengerig terjedő arcvonal-
szakaszom ellen egész éjjel ernyedetlen hevességgel továbbtartott." 

„Közben a Monfalcone-gerinc dühös küzdelmek színtere volt, 
„melyek főkép a A 121 és -C- 85 magaslatoknak birtokáért folytak 
„az elképzelhető legnagyobb elkeseredéssel. A 8 órakor meg-
kezdett támadások a -C- 70-től keletre, a Monte Cosich-on és 
„főképen az egész Monfalcone-gerincen éjjel szakadatlanul meg-
ismétlődtek. Az ellenség a tökéletesen összelőtt állásainkba 6 —7-szer 
„behatolt és múlólag befészkelte ott magát; de ellentámadásokkal 
„kidobatott. Úgy látszik, hogy tekintetet nem ismerve, minden áron 
„el akarta foglalni a Monfalcone-gerincet. Foglyok azt vallják, 
„hogy tizennégy ezred támadott. Annál kiválóbb az én derék 
„csapataimnak magaviselete. A Landsturin itten valóban dicső-
ségesen kitett magáért, a borzasztó pergőtüzet bátran kiállotta 
„és az összes támadásokat hősiesen visszaverte." 

„A tűznek összpontosított ereje valóban rendkívül heves. 
„Összes állásaink a már előbb elvesztettet1 kivéve, kezünkben 
„vannak. Részletek a harcok lefolyásáról és veszteségeinkről ezidő-
szerint még hiányoznak, az utóbbiak előreláthatólag nagyon súlyosak 
„lesznek. A küzdelem a legnagyobb elkeseredéssel folyt s a neki-



„dühödött egerlandi Landsturmosok a legtöbb olaszt leszúrták 
„vagy agyonverték és így esak egy zászlós és 77 ember került 
„fogságunkba, akik különböző ezredekhez tartoznak. A -Ö- 70-től 77 O O ' i 
„keletre levő területen, ahol az ellenség szintén tániadólag lépett 
„fel, be is hatolt állásainkba, de ellentámadásunk megint kidobta 
„őt onnét. Bagni nehéz lövegek tüze alatt állott és egy gyengébb 
„ellenséges támadás veretett vissza." 

„A fennsík északi részén az ellenséges lövegtűz esie 8 óráig 
„tartott és azután lassacskán ellanyhult. Az előre gyülekező ellen-
séges gyalogságot a Monte San Michele-n összpontosított tüzünk 
„széjjelszórta és menekülésre kényszerítette. Itt éjjel mérsékelt 
„lövegtűztől — San Martino környékén — eltekintve, aránylag 
„nyugalom volt." 

„Délelőtt 8 óra óta kevéssel alábbhagyott a tűz élénksége 
„a déli részen." 

„Délután 2 óráig: A jobbszárnytól a Monte dei sei Busi-n 
„túlig az ellenség a mi védelmi állásainkat szakaszonként nehéz " O O 
„aknavetőkkel s egyes löveglövésekkel lőtte. Ott puskatüz és kézi-
„ gránátharcok is vannak. A Monte dei sei Busi-n az ellenség 
„közeledési útjainkat lőtte." 

„Erős nehéz lövegtüzet irányított az ellenség úgy egész éjjel, 
„mint délelőtt összes megfigyelő- és lövegállásainkra a Crni hrib 
„ Ó 164-en. Egy megfigyelőállás egyedül 14 nehéz telitalálatot 
„kapott. A Monte dei sei Busi A 118-tól a tengerig erős — habár 
„éjjel óta kissé gyengült — harctevékenység. A kőbányamagaslat 
„nehéz aknavetőtüzet kapott. Miután az állás 150 lépés kiterje-
désben a nehéz lövedékek által tökéletesen megsemmisíttetett volt, 
„az ellenség megszállotta azt és most a rés bezárását próbálgatják 
„nagy nehezen csapataim. Annak hathatós, mindkét oldali hosszan-
„tozása biztosítva van." 

„A Monfalcone-tól keletre levő gerincen az ellenség a 
„nyugatról a -Ó- 85-höz vezető árkunknak csatlakozási pontjába 
„befészkelte magát. A hadosztályparancsnokság azt jelenti, hogy 
„annak kitisztítása folyamatban van már." 

„Délelőtt az ellenséges tüzérség túlnyomóan közepes lövegeivel 
„tüzelt a mögöttes körletekre és a Doberdo felé vezető közlekedési 
„vonalainkra, a Doberdo-tóra és Jamiano-ra. A vízvezetékeket össze-



„lőtte. Ez nagy nyomorúságot okoz, mert az emberek az állásokban 
„szörnyen szomjaznak." 

„A. Monfalcore-gerincen erős nehéz ellenséges aknavetőtüz, 
„ugyanott támadásra gyülekezett többször az ellenség, de tüzér-
„ ségem széjjelszórta." 

„A síkságon egy az arcvonalam felé menetelő gyalogezredet 
„láttak megfigyelőink. Az ellenséges arcvonal mögött nagyon élénk 
„automobil- és málhavonatközlekedés." 

„Kletter altábornagy vérhasban megbetegedett és 3—4 nap 
„óta Maag tábornok vezeti a 106. Landsturm-hadosztály parancs-
nokságát. Azt hallom, hogy Kratky tábornok fogja véglegesen 
„Klettertől átvenni és a fennsík déli részén a védelmi szakasz 
„parancsnokságát Schenk altábornagy. Utóbbival mindent meg-
beszélek és úgy látszik tökéletesen megértettük egymást." 

„Délelőtt ünnepi tábori mise volt az északi Segeti táborban, 
„amelyen a 46. gyalogezred teljes egészében résztvett. A térség 
„közepén vaspántokkal összefogva, karsztvirágokkal és kis nemzeti-
sz ínű zászlókkal feldíszítve, kövekből és gyeptéglákból csinált 
„alacsony lépcsőszerü négyszögletes emelvényen állott a 46-osok 
„fája. A San Martino-i szederfa, mely mellett és körül oly bor-
zasztó tusák folytak hajdan és többször mellette állva láttam a 
„szörnyű dulakodásokat s melyet szívembe zártam, mert oly elmond-
hatatlanul sok dicsőség és rémséges emlék fűződik e fácskához, 
„mely számtalan szeretett hősömmel együtt halt meg! A nagy-
„mise után a pap a golyók által meghalt fát megszentelte. Nagyobb 
„beszédet mondva legvitézebb 46-osaimnak, a holt fára tekinték 
„és ekkor egy kínos gondolat villant meg agyamban. ,E1 kell-e 
„nekünk is nemsokára e helyet hagynunk? — és e véráztatta 
„fennsíkot San Martino-val és a Monte San Michele-vel elveszítjük-e 
„hamarost ? . . ."' 

„Különösen meleghangú beszédet intéztem, ,vitéz bajtársaim, 
„szeretett fiaimhoz', és nagyon-nagyon sok 46-osomat ékítettem 
„fel vitézségi éremmel és tiszteket tiszti kitüntetésekkel. Midőn a 
„fához visszatértem, hogy magam előtt elmeneteltessem a 46-osokat, 
„a kínzó gondolat megint lelkemre nehezedett: ,Nemsokára el fogsz 
„búcsúzni Doberdo-tól és nem fogsz többé a Monte San Michele-re 
„hűséges csapataidhoz felmenni, hanem sokkal hátrább látod majd 
„őket!' Es ezen előérzet fájdalmasan marta lelkemet." 



„A. 106. Landsturm-hadosztálynál délig 790 sebesült került az 
„egészségügyi intézetbe." 

„3 olasz tisztet és nyolc különböző ezredhez tartozó 114 legényt 
„szállítottak mint foglyot be." 

„A Hudi Log-on levő kis kórházban meglátogattam a 
„sebesülteket; ott közöttük egy sebesült olasz hadnagyot találtam, 
„akinél egy olasz újság volt, mely a mi barbárságunkat szidja a 
„gáztámadás miatt. A cikk írója csak azt felejti el, vagy nem 
„tudja, bogy a háborúban már ismételten használt eszköz a gáz és 
„épen ők lőnek már a 3. Isonzo-csata óta mérges gázakat miránk 
„és hogy az ő fölényes tüzérségük hőseink százezreit pusztítja 
„irgalom nélkül el, anélkül, hogy mi védekezni tudnánk ellene, 
„pedig ők akarták velünk a háborút! Tehát talán csak szabad 
„védekeznünk? . . . Ez a tiszt azt mondja, hogy egy teljesen friss 
„hadosztály állott mint tartalék a Monte San Michele lejtőjén és 
„a San Martino alatti horpaszban azon feladattal, hogy a mult 
„hó 29-i támadásban a Monte San Michele és San Martino ellen 
„résztvegyen. Az elől levő csapatok és a tartalék telibe kapták a 
„gázfelhőt. A parancsnokok, az összes tisztek és az egész legénység 
„mind a legborzasztóbban megfulladtak. Szerinte 12.000-nél több 
„halottjuk volt. Ez a szerencsétlenség napja volt. — ,Era un 
„disastro terribile!' mondta ő hordagyán ide-oda hánykolódva, 
„fejét kínjában rázva, haját tépve és rémülettől dideregve. ,Un 
„uragano della morte!' — Szegény ! Sajnálom őt és még látom 
„krétafehér arcát és vértelen remegő ajkait és félelemteli tekintetét." 

„Események este 7 óráig: Az Isonzo és a Selz-re vezető út 
„között mérsékelt ellenséges tüzérségi tevékenység az arcvonalra és 
„a mögöttes körletekre, nehéz öblüek is tüzelnek, aknavetőtűz és 
„kózigránátharcok. A déli szakaszon a tüzérségi tevékenység mér-
sékelt volt. Többszöri ellenséges tűzcsapások voltak. Az ellenség 
„a -C- 70-nél megkísérlette eddigi sikerét kibővíteni, gyalogsági tűzzel 
„és kézigránátokkal visszautasíttatott. 4 óra 30 perkor a A 121-en 
„erősebb gyalogsági tűz, a Ó- 85-ön kézigránát- és aknavetőharcok. 
„Esti 7 óra óta megint heves lövegtűz a Monfalcone-gerinc ellen." 

„Boroevié Op. 1042/12. szám alatt arról értesít, hogy Schenk 
„altábornagy átveszi a Karszt-fennsík déli részének védelmét a 
„Selz—Doberdo-út és a tenger között. Továbbá, hogy a 9. had-
osztály, mely Brestovica-nál gyülekezik, neki rendeltetik alá." 

József főherceg: A világháború. I I I . 23 



Délben Schenk altábornagy Kostanjevica-n nálam jelentkezett. 
Tájékoztattam öt a helyzetről, megmagyarázva neki első feladatát, 
hogy a Karszt-fennsík déli párkányán az ellenség kezében levő 
állásrészt -Q- 70 tájékán visszafoglalja. 

Schenk altábornagy az állást a 91. ezred meglepő támadásával 
akarja visszafoglalni és hogy szándékát ne árulja el, legnagyobb 
meglepetésemre előzetes előkészítő tüzérségi tűzre nem reflektál. 
(Op 186/9. sz.) 

Schenk altábornagy tájékoztatására írásban Op. 186/8. szám 
alatt következőket adtam ki (kivonat): 

„Schenk altábornagy átveszi a csoportparancsnokságot a 106. 
Landsturm-hadosztály harcterületén, székhelye Brestovica. 

1. Feladata: 
a) A jelenlegi védelmi vonalnak feltétlen megtartása. 
b) Az Op. 184/4. szám alatt elrendelt támadásnak végrehajtása. 
A 106. Landsturm-badosztállyal a -C- 70 párkányt alapos 

tüzérségi előkészítés után úgy, hogy minden fölösleges veszteségtől 
csapatait megkímélje — hajtsa végre a támadást. 

2. Feladatának megoldására következő erő áll rendelkezésére: 
a) a 106. Landsturm-hadosztály, beleértve a 27. Landsturm-

ezredet is, 
b) a 187. gyalogdandár, 
c) a 9. hadosztálynak a vasútról már kirakodott része, 
d) hadtesttüzérségem — Mostböck ezredes parancsnoksága 

alatt levő — azon csoportja, mely a fennsík déli részében áll, 
továbbá a XVI. hadtesttől, a 17. közös és a 20. honvédhadosztálytól 
szintén odavitt ütegek. 

A 106. Landsturm-hadosztálynál alkalmazott 11-esLandsturm-
zászlóalj, amint lehetséges, a 17. hadosztálynak visszaadandó. 

3. Amint a harchelyzet megengedi, a harcászati kötelékek 
rendezendők. 

4. A 9. hadosztály harcbalépő csapatai részére a szükséges 
ütközetvonatok a 106. Landsturm-hadosztály azon zászlóaljaitól 
veendők igénybe, melyek tartalék viszony ban állanak. 

5. A 106. Landsturm-hadosztály ezredei csatárállományuknak 
kiegészítésére a Duttoule-nél levő menetalakulatokat vonják ma-
gukhoz. 

6. A 9. hadosztály árkász- és építőszázadát irányítsa előre, 
azután adja vissza a 43. ezred utászszázadát a 17. hadosztálynak. 

7. A 17. közös és a 20. honvédhadosztálynak Kostanjevica-n 
táborozó kilenc zászlóalja hadtestem tartalékát képezi. 

8. Schenk altábornagy jelentse legközelebbi szándékát, teljes 
tájékozódás után átveszi a parancsnokságot. 

9. Anyagi ellátásra vonatkozó' parancsok külön kerülnek 
kiadasra. József főherceg, lovassági tábornok s. k." 



Schenk altábornagy délután 6 órakor átvette a parancsnok-
ságot a Selz-re vezető úttól a tengerig. (Op. 18G/25. sz.) A 9. had-
osztályhoz tartozó 91. ezred ma Jamiano—Brestovica-ra már meg-
érkezett. (Op. 186/3 sz.) 

Megkértem a hadseregparancsnokságot, hogy az ezredet a 
-C- 70 ellen intézendő akció céljára bocsássa rendelkezésemre. 

Ezenkívül állítólag még egy hadosztály fog idejönni. 
Ma este Prosecco-ra vasúttal egy 30'5 cm-es mozsárüteg 

érkezett, mely Mohorini-nél fog állásba menni. (Op. 186/5. sz.) 
Csapataim»állapota — a rendkívüli megerőltetések dacára — 

még meglehetősen jó. 

Július 5. 
„Mint már feljegyeztem, a had-.eregparancsnok közölte velem, 

„hogy ez nem volt Isonzo-csata, hanem csak a VII. hadtestnek 
„helyi ütközetei. Nekem mindegy, hogy a történelem részére eddig 
„csak öt Isonzo-csata jegyeztetett fel, miránk nézve oly kemény 
„és véres volt ez, mint bármelyik Jsonzo-csata'. Mindegy, hogy 
„,Karszt-ütközetnek' nevezik-e. A VII. hadtest történelmének vérrel 
„megírott dicsőségteli lapja marad örökre ezen keserves küzdelem 
„így is . . 

„A 20. honvéd- és 17. közös- hadosztálynál csatározás és 
„gyér ellenséges lövegtűz, helyenként aknavető- és kézigránát-
„ harcok." 

„A déli részen egynéhány ellenséges támadási kísérlet és 
„nagyon heves tüzesapások. Az előtörések tűzzel-visszautasíttattak, 
„azután lassú nehéz lövegtűz maradt a A 121—Q 85—Bagni és 
„a part vidékén." 

„ Az állás felé menet Devetaki-n 40 súlyos gázmérgezett hon-
védet találok, akiket dr. Magyari törzsorvos ápol nagy gonddal. 
„Kettő a legborzasztóbb kínok között jelenlétemben hal meg." 

A 20. honvédhadosztálynál tegnap a hajnali órákban egy kis 
gázvállalatot hajtottak végre, hogy San Martino-tól közvetlen 
északnyugatra húzódó állásból az ellenséget kifüstöljék. A vállalat 
nem járt sikerrel, mert az ellenséget csakis 15 lépés szélességben 
dobták ki, e mellett 57 emberünk a kiömlött gáztól megbetegedett. 
(Op. 187/18. sz.) 

„Erről egy könnyen mérgezett emberünktől értesülök, ki el-
beszéli nekem, hogy a 14. Biene-nek visszafoglalására két oldalról 
„gázt eresztettek az ellenség által megszállott lövészárokrészbe. 
„ A gázt a légáramlat visszacsapta és állítólag három szakasz hon-



„véd meghalt. Az ellenség kiabálva elszaladt. A mi megszálló 
„csapatunk egy része állítólag a nagy kavarodás és riadalom 
„közepette velük szaladt. Az olaszok tüzeket gyújtottak.'" 

„Egyben jelentik, hogy egy árkász egy palackot feldöntött, 
„ettől 3 halottunk és 53 súlyosan mérgezettünk van. Ez nézetem 
„szerint így nem lehetséges, mert a palack nyakát ki kell srófolni, 
„hogy a gáz ki tudjon jönni, mely sűrített állapotban van a 
„palackban." 

„Elrendeltem, hogy erről a hadosztály nekem kimerítő jelentést 
„tegyen, hogy ki rendelte ezt el? hogyan fulladhatott meg három 
„szakasz? Mikor minden egyes embernek jó gázmaszkája van ós a 
„legbehatóbban ki van oktatva." 

„Egyelőre nem lehetett közelebbi részleteket megállapítani. 
„Pontos jelentés fog jönni." 

„•A Monte San Michele-t nehéz tüzérség és aknavetők lőtték, 
„míg én Szombati Pál káplárral Marcottini-n át a 39 esekhez men-
t e m az állásba. (Lásd a m. kir. Hadtörténelmi Levéltárban levő 
„fényképeimet ,39. és 40. Biene'.) Ott mindent példaszerű rend-
b e n találtam, derék embereim jókedvben és ruganyos egészségben. 
„A 106. Landsturm-hadosztálynál aknavető- és kézigránátbarcot 
„hallottam, szintúgy San Martino-nál, hol a 14. Biene-t megint a 
„miénkek szállották meg." 

„Délután kapom a hadseregparancsnokság Op. 1042/10. számú 
„parancsát, hogy.a fennsíkot megint két védelmi szakaszra osztja. 
„A műúttól északra az én szakaszom (III./a.), délre Schenk altábornagy 
„szakasza. (III./b.), mely utóbbi ezentúl kivonatik az én parancsnok-
ságom alól." 

Schenk altábornagy csoportja július 6-án délelőtt 9 órától 
fogva közvetlenül az 5. hadseregparancsnokság alá fog tartozni. 

„Schenknek az ide beérkező 43. hadosztály is alárendeltetik 
„és a 106. Landsturm-hadosztály hadseregtartalékként kivonatik 
„a tűzvonalból és Heidenschaft —Selo-ra menetel." 

„Különös! Hiszen épen Boroevic hónapokkal ezelőtt — midőn 
„a délnyugati arcvonalparancsnokság a fennsíkot két szakaszra 
„osztotta széjjel — azt mondotta nekem: ,A fennsíknak feltétlenül 
„egy kézben kell lennie, így ketté osztani esztelenség és csakis 
„Krauss altábornagynak kizárólagosan elméleti munkája!' 

„Boroevic ezen saját kijelentését úgy látszik elfelejtette!" 



„Eisner-Bubna magából kikelve figyelmeztet, hogy vigyázzak 
„Le Beau-val, aki minden följebbvalójáról rosszat mond. Azt 
„felelem neki, bogy itt félreértésnek kell lennie, mert én Le Beau-t 
„bár csípősnek ismerem, de nem kétszínűnek." 

„Miután az én restringált szakaszom ezidőszerint még meg-
lehetősen csendes, háromnapi szabadságot kérek, liogy jó anyám 
„70. születésnapján néhány órát vele lehessek." 

„A fennsík északi felében több ellenséges üteg hat, főképen 
„a Monte San Michele és San Martino közötti állásainkra. Több 
„helyen aknavető- és helyenként heves kézigránátharcok és 
„csatározás." 

„Délután 2 óra óta heves ellenséges lövegtűz a <j> 85 ellen. 
„Az ellenséges árkokban élénk mozgás és ,avanti' kiáltozás." 

„Rosszul látni." 
„A 106. Landsturm-hadosztály nagy nélkülözései miatt 

„nagyon fáradt." 
„Az olasz állásban a -ó 111-nél nagy robbanás és tűzvész 

„ós a mellett nagy kiabálás: ,Evviva! — II primo Bataglione e 
„gia parti to !'• 

„Keleten a súlyos harcok tovább tartanak." 
„Tirolban a csata be van fejezve. Az olaszok lökésünknek 

„ellentállottak. Minden úgy jött, ahogy aggódva sejtettem." 

Az Op. 188/23. számú rendeletemben körvonalaztam had-
osztályaim feladatait (kivonat): 

„A megváltozott helyzet következtében várható, hogy a 
Karszt-fennsík déli párkánya ellen intézett heves lökéseket az 
ellenség általános támadása fogja követni a Karszt-fennsík egész 
arcvonala ellen. 

A különféle harctereken szerzett tapasztalatok szerint az 
az oroszok, franciák és angolok fölényes tüzérséggel és nehéz 
aknavetők többnapi tüzével és gázfelhők kibocsátásával készítették 
előtámadásaikat, úgyhogy a védők állásai teljesen megsemmisültek." 

Az előkészítőtűz hatásának fokozására még azt sem vették 
tekintetbe, hogy az utolsó percekig tartó lövegtüzükkel saját 
csapataikat is pusztították. Elvük volt, hogy az állást addig kell 
lövetni, mig a támadó gyalogság betör abba és így a kavernák-
ban a tűz elől meghúzódott védőrség ne tudjon az elpusztított 
állásban még jókor elhelyezkedni. 

Törekedni kell az ellenséges roham elé — még a leg-
pusztítóbb lövegtüzben is — egy csatárvonalat állítani, mely a 
rohamozó ellenséges gyalogságot tűzzel fogadja, 



Ennek és a gépfegyvereknek nem szabad az összelőtt mell-
védeken elhelyezkedni, mert különben az ellenséges tüzérségi tűz-
ben elpusztulnak. 

Az ellenséges tüzérség romboló tüzével egyidejű zárótűz 
meggátolja a védő tartalékainak a küzdővonalba jutását. Törekedjünk 
a jelenlegi aránylagos csendet kihasználni, hogy a hátulsó körlet-
ből a küzdőállásba vezető futóárkokat befedjük, hogy az elősiető 
gyalogság a srapnelltűz ellen fedve jöhessen előre. 

A munkákat a tartalékoknak kell elvégezniök, mert, sajnos, 
műszaki csapatok rendelkezésre nem állanak. 

A mérges gázok elleni védekezésben a legénység tovább 
iskolázandó, hogy bizalmat nyerjen a gázmaszkákhoz. A kavernák-
és lövészárkokban leülepedett mérges gáz eltávolításában is 
ki iktatandók. 

Ow százados, a gázzászlóalj parancsnoka egy egyszerű 
gyakorlati útmutatást dolgozzon ki, melyet annak idején ki 
fogok adatni. 

A Vallone-tól keletre fekvő 3-ik állás ink továbbépítését a 
tartalékban levő csapatok — a 20. honvédhadosztály Lokvica-tól 
északra, a 17. hadosztály attól délre Nova Vas-ig — folytassák. 

A terepből kiemelkedő építményeket, így a homokzsákokat 
is mellőzük, a karsztsziklákba minél mélyebben véssük be a lövész-
árkokat, melyek előtt a terep áttekinthető legyen. 

A munkák vezetésével a tartalékban levő ezredek parancsnokai 
bizandók meg, kiknek rendelkezésére bocsátandók azoknak utász-
századai is. 

A 20. honvéd- és a 17. közös hadosztály parancsnoksága 
hetenként egyszer jelentse be, hogy mit végeztek az 1. védelmi 
állás mögötti reteszállásban, a 2-ik és 3-ik állásban. 

József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

Vasúton 1916 július 6. 
„Ma reggel 6 órakor Lokvica-ra hajtattam, hová egy kísérőt 

„rendeltem magamnak a 17. honvédgyalogezredtől. Varga János, 
„ki már a mult ősszel kísért engem, várt most ott és örömtelin 
„jelentkezett. Együtt a gyalogúton — mert a nagy utat épen 
„nehéz gránátokkal lőtték az olaszok — lementünk a Vallone-ba 
„és tovább a devetaki kavernákhoz, hol a fél I. tizenhetes 
„honvédzászlóaljat látogattam meg. Onnét a futóárokban ,József 
„főherceg út' a 17. honvédgyalogezredparancsnokságának kaverná-
„iához megyünk, ahol azonban Sipos ezredest nem találom és így 
„folytatom utamat a lövészárkokba ki a 16. és 15 Biene-be. Ott 
„némi aknavetőtűz van és időközönként kézigránátharc. A nagy 



„tölcsér — a 16. Biene — most már valóságos erőd lett, nagy-
szerűen van kiépítve. Mégis módfölött kellemetlen az ottlét, 
„mert az ellenség állandóan nehéz aknákkal lövi. Rövid ottlétem 
„alatt csend volt. Visszamenet kavernájában találom Sipos ezredest 
„és megbeszéltem vele a helyzetet és tájékoztattam további szándé-
k a i m felöl." 

„0 azt jelentette nekem, hogy a gázbalesetnél 4 halott és 
„54 beteg volt és az állást azután lépésről-lépésre foglaltuk el, 
„torlasztól torlaszig kézigránátokkal szorítottuk vissza az ellen-
eéget, őt két oldalról összenyomva, csak kis darabka a középen 
„van még o'asz kézen." 

„A III. b. szakaszon Schenk altábornagy új működését a 
„-Ó- 70 visszavételének sikertelen kísérletével kezdette meg. Dél-
e lő t t az újonnan megérkezett lőszerszállítmány segítségével leadott 
„összpontosított lövegtűz erőteljes hatása alatt a magaslat elfog-
„laltatott, de egy túlerős ellenséges ellentámadás kényszere alatt 
„újra kiüríttetett. Bizony Isten ezt én is eltaláltam volna, csak 
„azon különbséggel, hogy kevesebb emberéletet és vért áldoztam 
„volna fel. Schenk altábornagy nálam volt s nagyon alazatosan azt 
„mondotta, hogy nagyon reméli, hogy az én parancsnokságom 
„alatt maradhat. Én azonban határozottan tudom Eisner-Bubnától, 
„kinek Adelsberg-ben mondták el, hogy mindent elkövetett, hogy 
„ennek ellenkezőjét érje el a hadseregparancsnokságnál és önállósítását 
„kikönyörögte. Schenket azzal bocsátottam el, hogy a legjobb 
„szerencsét és jó szomszédi viszonyt kívánok neki a legőszintébben." 

„Délutáu meglehetős nyugalom volt." 

Az AOK. Op. 26.833. szám alatt rendeletet adott ki a 
gyalogság és tüzérségnek közös működésére nézve. 

E rendeletben elmondja, hogy a sikertelen harcok okainak 
kutatásában rájött arra, hogy még mindig előfordultak esetek, 
midőn a gyalogság épúgy, mint a tüzérség külön harcolt. 

Ennek oka legtöbb esetben az volt, hogy a tüzérségi csoport-
parancsnok a gyalogsági parancsnoktól nem kapott megfelelő 
utasítást, úgyhogy a tüzérség önállóan dolgozott a tüzérdandárnok 
által előre kiadott úgynevezett „tűzintézkedés" szerint, melyhez az 
ütegek mereven ragaszkodtak a helyett, hogy a gyalogsági harc 
menetéhez alkalmazkodtak volna. 

A gyalogsági parancsnok csak a harc folyamán ismerheti 
fel annak szükségességét, hogy hová irányítsa tüzérségének hatását. 

A tüzérség és gyalogság egy tűzfegyverneniet alkotva, hatá-



sukat a harc különböző mozzanataihoz képest kell alkalmazni. 
E két fegyvernem harcát a magasabb parancsnok vezeti, a hozzá 
utalt tüzérség fölött korlátlanul rendelkezik, úgy intézkedik vele, 
mint gyalogsági egységeivel. 

A csoportparancsnoknak szoros kapcsolatban kell lenni tüzér-
ségének parancsnokával. 

Megerődített állás elleni támadásnál, hol teljes cselekvési 
szabadságunk van, a tüzérségi csoportoknak már előre megadhatók 
a harcfeladatok és harccélok. 

Találkozási harcnál és védelemben, midőn a harc kifejlődése 
az ellenségtől is függ, a tüzérségnek előre kiutalt célfeladatok 
szerinti működése — midőn kötöttsége miatt nem tudja tűzhatását 
a harc váltakozó mozzanatainak megfelelően gyorsan és erőteljesen 
kihasználni — csak kudarcra vezethet. 

Feltevéseken alapuló, ütegenként előre meghatározott harc-
feladatokat a tüzérség nem oldhat meg, ha az események nem 
akként következnek be, mint ahogy azt magunknak elképzeltük. 
Így a tüzérdandárnok által, séma szerint előre diszponált zárótűz 
nem fogja a várt hatást meghozni, ha az ellenséges tüzérségnek 
sikerül néhány ütegünket elnémítani. 

Ha tüzérségünket a gyalogság vonalához túlságosan közel 
hozzuk, az ellenséges tüzérség tömegtüzének kitéve hamarosan 
harcképtelen ütegeink lesznek és az ellenség betöréseit nem lesznek 
képesek tüzükkel gyorsan elszigetelni, vagy oldalozó tűzzel a 
harcba támogatólag beavatkozni és ellentámadásra induló tarta-
lékainkat támogatni. 

Védelemben fölényes ellenséges tüzérséggel szemben a maga-
sabb parancsnok jól teszi, ha néhány üteget saját rendelkezésére 
tart fenn, hogy velük válságos helyzetben a harcba avatkozhassék, 
hogy a betört ellenséget az állásból kiverni hivatott csoport tűz-
hatását fokozhassa. 

A hadseregfőparacsnokság rendeletét Op. 187/7. szám alatt 
kiadtam valamennyi hadosztály-, gyalogsági és tüzérségi dandár-
és ezredparancsnoknak következő toldalékkal (kivonat): 

„1. Bár a Karszt-fennsíkon lefolyt harcokban a gyalogság és 
tüzérség összműködése majdnem mindig megfelelő volt, mégis 
ennek technikájában a tökéletesség fokára kell törekednünk. 

Az eddig lezajlott Isonzo-csaták óta a helyzet annyiban 
változott, hogy az ellenség közelférközött vonalainkhoz; így 
tüzérségünknek hatása kifejtésére rendelkezésére álló idő, az előző 
Isonzo csatákhoz képest nagyon megrövidült. Ezen rövid időből 
még többet veszítünk a csoportparancsnoknak elkerülhetetlen tájé-
kozódásával, hogy hol és mikor kell tüzérségét működésbe hozni 
és míg parancsai az ütegekhez eljutnak. 

2. Minden gyalogdandár-, ezred- és önálló zászlóaljparancs-
noknak ismernie kell ütegeinek, tüzérségi csoportjainak hatását 



arcvonala előtt. Kell, hogy ezek tüzérségüket minden pillanatban 
megszólaltathassák. A tüzércsoportparancsnokok ismerjék a gyalog-
ság mikénti csoportosítását a védelem alszakaszaiban. A csoport-
parancsnokok a távbeszélő vonalakat vizsgálják felül, ha szükséges 
létesítsenek új összeköttetéseket, annál is inkább, mert az ellen-
séges tüzérség a távbeszélővonalakat többnyire szétlövi. At. emlí-
tett csoportparancsnokok törekedjenek a könnyebb érintkezés végett 
egymáshoz lehetőleg közel lenni. 

A megbízható tüzérségi megfigyelés az összmüködést nagyon 
megkönnyíti. 

3. A tüzérdandárparancsnokoknak és a hadtesttüzérség pa-
rancsnokának a gyalogság rövid felhívására a tüzérségi csoport hatá-
sát, pillanatnyilag nem érdekelt ütegek tüzével is kell f'okozniok. 

4. Rendszeres, hosszantartó, lassú lövetés kevés hatással 
jár, eredményt csak központiasan ható, heves rövid tüzcsapásoktól 
lehet várni. 

Elrendelem, hogy a hadosztályok tüzérségi csoportjai és a 
hadtesttüzérségi csoport jelen utasításom szellemében gyakorolják 
be magukat. J ó z s e f f ő ] i e r c e g > i0Vassági tábornok s. k." 

Boroevié Op. 1042/10. számú rendeletére, a Karszton a 
vezénylet kettéválasztását, a csapatok, tüzérség stb. megosztását 
Op. 187/19. szám alatt elrendeltem. Ezen parancs kivonatosan: 

1. A Karszt-fennsík két harckörletre osztatik: 
a) Északi szakasz (III./a)\j)arancsnokságom alatt: a 20. honvéd-

és a 17. közös hadosztály, 
b) Déli szakasz (III./b) Schenk altábornagy parancsnoksága 

alatt: azon csapatok, melyek Selz—Doberdo-út és a tenger között 
vannak,1 továbbá a 9. hadosztály, mely a vasútról való kirakodás 
után Brestovica terében gyülekezik. 

A két szakasz közötti határ Selz—Doberdo-út—Doberdo— 
Nova Vas—Versié—Vojséica—Gorjansko—Volcji Grad — Kosovelje. 

2. Az új parancsnoklási viszony július 6-án délelőtt 9 órakor 
lép harcászatilag életbe, gazdászat-közigazgatási tekintetben az 
elválasztásra a parancsok következnek. 

3. Schenk altábornagy parancsnoksága alá lépnek mindazm 
ütegek, melyek az 1. pont alatt megállapított határvonaltól délre 
vannak, beleértve azon tüzérséget is, melyet Op. 184/4. számú 
intézkedésemmel a -Ó- 70 visszafoglalására tervbe vett vállalkozás 
támogatására átmenetileg a Karszt-fennsík déli részén csoportosítottam 

4. Tüzérség Schenk altábornagy által a -C- 70 visszafoglalására 
végrehajtandó ellentámadást támogatja azon tüzérség is, mely a 
határvonaltól északra van. 

Az ellentámadás végrehajtása után a 106. Landsturm-hadosz-
1 106. Landsturm-hadosztály, 11. és 27. Landsturm-ezred. 



tályhoz kivezényelt tábori tüzérség a 17. hadosztályhoz, illetve a 
20. honvédhadosztályhoz bevonni és pedig: 

A 17./2. számú tábori ágyúsüteg, 17./2. számú tarackosüteg, 
12./6. számú hegyi ágyúsüteg, 20. számú tábori tarackosüteg és a 
4. számú ágyúsüteg. 

Ezután a 17. hadosztály a 106./4. R. tábori ágyúsüteget a 
106. Landsturm-hadosztálynak visszaadja. 

A nehéz tüzérségből a 106. Landsturm-hadosztálynál ideig-
lenesen beosztva marad: 

a 17. nehéz tüzérezred 2. és 3. számú ütege, a 20./2. számú 
nehéz tarackosütege, a 6. 6. R. számú 24 cm-es mozsárüteg. 

E nehéz ütegek az ellentámadás végrehajtása után a VII. had-
testtüzérséghez (Mostböck ezredes csoportjához) bevonulnak. 

A XVI. hadtestnek visszaadandó: a XVI./l. számú nehéz 
tarackosüteg és a 62./1. R. számú tábori tarackosüteg. 

A Schenk altábornagy szakaszába kivezényelt ütegek az ellen-
támadás végrehajtása után a VII. hadtesthez azon tüzelőállásokba 
vonulnak be, melyekben azelőtt voltak, a 6./6. R. számú 24 cm-es 
mozsárüteg egyik fele a 17. hadosztályhoz, a másik a 20. honvéd-
hadosztályhoz jön. 

Czerwenka őrnagy a III./b. szakaszhoz osztatik be, mint a 
nehéz tüzérségi csoport parancsnoka. 

Harcállásunk előtti terep hosszantozására a VII. hadtest 
tüzérségének egy része a szomszédos III./b. védelmi szakaszban marad. 

A VII.hadtest és Schenk altábornagy csoportja közötti határhoz 
a tüzérség csoportosításánál — tekintettel az oldalozó hatásra — 
mereven ragaszkodni nem lehet. 

A 17. hadosztály és a hadtest tüzérségének ellenséges táma-
dáskor a III. b. szakaszt támogatni kell. A szükséges intézkedéseket 
a tüzérdandárparancsnokok és a hadtesttüzérség parancsnoka (Mostböck 
ezredes) tegyék meg. Schenk altábornagyot felkértem, hogy tüzérsé-
gével hasonlóképen támogassa a VII. hadtestet, ha az ellenség 
megtámadná. 

A III./b. szakasz tüzérségének lőszerfelvótelezése július 8-tól 
kezdve Nabresina-n történik és a hadseregparancsnokságtól függ. 

Műszaki intézkedéseimet, valamint a vonatra, élelmezésre stb. 
vonatkozó rendelkezéseimet az 57. számú melléklet tartalmazza. 

„6 óra 30 perckor elutaztam, fiam Adelsberg-ben beszállott 
„s együtt utazunk Budapestre. Naplómat az állomásokon Írogatom." 

Budapest, 1916 július 7. 

„Szeretett szép magyar hazám! Az érett vetések szebbek, mint 
„a színarany s az üde zöld rétek, meg az erdők a legnemesebb 
„smaragdnál ékesebbek. Ti utánatok sóvárgott szívem Doberdo 



„poklában. Budapesten vár szeretett feleségem gyermekeimmel s 
„örömtelin megöleljük egymást." 

Budapest, július 8. 

„Szeretett jó anyámnak 70. születésnapja! Nagymise Alcsuthon. 
„Mindig első szent áldozásomra kell gondolnom, mélyet oly nagyon 
„régen végeztem e templomban. Bensőségesen imádkoztam és éreztem, 
„hogy a jó Isten meg fog hallgatni és csak nehezen tudtam meg-
hatottságomat magambafojtani. Azután az összes élő gyermekek 
„és unokák gratulációja. Egyszerű ebéd s azután meghatott mély 
„érzelmekkel telt búcsúzás kedves öreg anyácskámtól és testvé-
geimtől." 

„Budapesten Tiszát és Hazait fölkerestem; mind a kettő, de 
„különösen Hazai nagyon sötétnek látja a jövőt, utóbbi azt hiszi, 
„hogy teljesen ki van zárva, hogy ez a háború miránk nézve jól 
„végződjék, el kell, hogy veszítsük. Erre azt mondom neki, hogy 
„akkor legfőbb ideje, hogy békét kössünk, még ha nem is a legjobb 
„feltételek mellett. Ez kötelességünk, különösen, ha a háború 
„reménytelen." 

Wien Schönbrunn, július 9. 

„Családom kikísér a vasútra s meghatottan elbúcsúzunk." 
„Bécsbe érkezve Schönbrunnba sietek, hol egy szárnysegéd 

„vár rám és jelenti, hogy 0 Felsége azonnal akar fogadni." 
.,Az ajtóig elibém jött — nagyon meggörnyedve, de az ő 

„kedves mosolygó tekintetével — s azután az íróasztalhoz ült és 
„kezével intett, hogy vele szemben foglalják helyet. Szeretett ag-
ngastván uram könnyekkel szemeiben s elfojtott zokogástól meg-
„megszakítva dicséri csapataimat s magatartásomat, reszkető sovány 
„kezeit vállamra teszi s azt mondja: ,Az Isten áldjon meg ben-
neteket! — Tudom, nálad sohasem fog baj történni; de te túl-
ságosan kiteszed magadat . . . , és mégis, ez is jó. Te és hős 
„hadtested igen-igen öreg napjaimnak öröme vagytok!...' Annyira 
„meg voltam hatva, midőn ezeket mondta, hogy képtelen voltam 
„szólni és csak ajkaimat haraptam." 

„Másfél óránál tovább tartott magánál, a legkisebb részletekig 
„kikérdezett. Nagy aggodalmát fejezte ki a keleten történők miatt, 
„hol igen nagy baj van." 



„Mindent pontosan el kellett mondanom a csapataim által 
„vívott harcokról. Azután közölte velem, hogy Károly egy hadsereg-
„arcvonalat kapott, mely tulajdonképen nekem volt szánva, de ő 
„azon a nézeten volt, hogy sokkal nehezebb feladat a Doberdo-n 
„az, amelyet én szerveztem meg és én vagyok annak éltető lelke,, 
„mely nélkül nem volna nyugta; azután azt is gondolja, hogy 
„nehezemre esne VII. hadtestemet bevégzetlen feladatban elveszí-
tenem, hadtestemet, mely azelőtt oly sok gondot okozott és most 
„legfőbb büszkesége ; és így még meghagyja nekem csoportomat. 
„Erre jelentettem neki, hogy Boroevic mindent, az én tulajdon-
„képeni hadtestem két hadosztályát kivéve elvett tőlem és a 
„fennsíkot két részre osztotta. Magátólértetődőleg ezt minden kom-
„mentár nélkül jelentettem. 0 Felségét e tény láthatólag kellemet-
lenü l érintette és egy kis jegyzetet csinált magának. Azután a 
„béke lehetőségeiről volt szó. 0 mindent el akar követni és el is 
„követ, hogy megköttessék a béke, de most sem a németek, sem 
„ellenségeink hallani sem akarnak róla . . . 0 Felsége még nem 
„tapasztalt melegséggel köszönte meg még egyszer: ,Az eddig soha 
„elő nem fordult teljesítményeket' és a ,kimagasló vezetést'. Érdek-
lődött, hogy az olaszok hogyan harcolnak, amire azt feleltem, 
„hogy sehol az összes harctereken ilyen súlyos küzdelmeim nem 
„voltak még, különösen amióta az olaszoknak is van már hadi-
„ tapasztalatuk. Meghagyta, hogy csapataimnak bámulatát és különösen 
„meleg üdvözletét tolmácsoljam. Szavait így fejezte be: ,Te vagy 
„az egyedüli, kinél biztosan tudom, hogy semmi baj sem fog 
„történni! Isten veled! . . .'" 

„Mélyen meghatva köszöntem meg oly meleg szavait és arról 
„biztosítottam, hogy nálam semmi nagyobb baj nem lesz, hogyha 
„nem fosztanak pőrére felülről és hogy mi Istenben és önmagunkban 
„hiszünk és bízunk." 

„En őt aggodalmasnak és nagyon meggörnyedtnek találtam, 
„de oly szívélyes volt, mint még eddig tán soha, sírni láttam őt a 
„meghatottságtólés láttam,hogy mily melegen érez a szíveirántunk." 

„Az ő szavai szerint nem állunk jól és legfőbb ideje volna 
„a háborút mielőbb befejezni." 

„Elutazásom előtt még Krobatint látogattam meg. 0 kevésbbé 
„sötéten látja a helyzetet." 

„A gyorsvonattal utazom Nabresina-ra." 



Kostanjevicu, július 10. 

„Délelőtt érkeztem Adelsberg-re, ahol Le Beau tábornokot 
„felkerestem, akinek a fennsík kettéválasztása miatt aggályaimat 
„megmondottam. A tartalékok s tüzérség kettéválasztása lehetet-
lenné teszi az egységes fellépést egy fenyegetett helyen, a két 
„parancsnoknak különböző nézetei csak hátrányosak lehetnek oly 
„helyen, mint ez, ahol az egységes vezetés és fellépés feltétlenül 
„szükséges. Ezt Adelsberg-ből nem lehet úgy vezetni, mint Kostan-
„jevica-ról, honnét magam láttam az eseményeket, e szerint mindig 
„jókor is intézkedhettem. Tessék, ha jobban bíznak Schenkben 
„mint bennem, tegyék őt a fennsík egységes parancsnokává s vigye-
„nek engem hadtestemmel más harctérre. En csak azt állítom, 
„hogy a fennsík olyan mint egy erőd, melyben két parancsnok 
„egymás mellett nem lehet, mert ez csak az ügynek hátrányára 
„válhatik." 

„Ezután a gáztámadásról elmondtam pontosan mindent, mely-
„ről a hadseregparancsnokság azt állította, hogy teljesen csődöt 

k „mondott. Kértem Le Beaut, hogy a jövőben ilyen zöldséget 
„melyet maguk eszeltek ki, ne állapítsanak hivatalosan meg. Hiszen 
„ő maga láthatja, hogy a fennsíknak északi fele azóta úgyszólván 
„teljesen elcsendesült ós nyugottá vált. Hogyha a jelentéseket 
„olvasta, akkor tudnia kell, hogy az olaszok két gyaloghadosztályt 
„vesztettek halottakban és mérgezettekben, mely utóbbiaknak nagy 
„százaléka bizton meghalt azóta. Gondolja csak meg, hogy épen a 
„hadseregparancsnokság tiltotta meg nekem, hogy a gáztámadással 
„kapcsolatosan állásaimat az Isonzo-ig vigyem előre és így nekem 
„nem maradt más hátra, minthogy a félparton elfoglalt ellenséges 
„állásokat — minthogy azok az ellenséges lövegtűznek különösen 
„ki vannak téve — újból kiürítsem, mert ott feltétlenül és célta-
l anu l súlyos veszteségeket szenvedtem volna. A hadseregparancs-
„nokság rója saját hibájául fel, hogy mi megint a régi állásban 

i „ülünk mindannak dacára, hogy az ellenség a támadási körletben 
„nagyrészt meg volt semmisítve." 

„Ezután Boroevic-nél jelentkeztem, akit igen jó hangulatban 
„találtam. Neki ugyanazokat mondottam, mint vezérkari főnökének. 
„A fennsík kettéosztására vonatkozólag egy jellemző nyilatkozatot 
„tett, melyet szószerint jegyzek fel." 

„ ,En a fennsíkot azért osztottam ketté, mert én hadseregem 



„kétharmadrészét nem hagyhatom egy kézben! Akkor én majdnem 
„fölöslegessé válnék!' " 

„Na, most már legalább ismerem harcászati és hadászati 
„okát. . . . " 

„Azután megmondottam neki, hogy az arany vitézségi érmek-
„kel nagyon is fukarkodnak, javaslataim kétharmada többnyire tel-
jesítetlenül marad és ha egyszer egyik kedvezően intéztetik el, 
„akkor az elintézés gyakran csak 2—3 hónap múlva jön meg, 
„többnyire akkor, mikor a kitüntetendő már régen elesett és el 
„van temetve. Megmondtam neki, hogy mily nagymértékben szül 
„ez rossz vért. Mégis azt kellene feltételezni, hogyha a hadtest-
parancsnok egész személyét és meggyőződését veti latba azért, 
„hogy valaki az arany vitézségi érmet megkapja, akkor a magasabb 
„parancsnokságok őt ebben támogathatnák, a helyett, hogy saját 
„csapatai előtt megszégyenítsék. A legnyomatékosabban követelem, 
„hogy azon kitüntetési javaslatok, melyeket beterjesztek, komolyan 
„is vétessenek és engem azoknak visszautasításával ne gyötörjenek. 
„Az én beadványaimat ne érleljék a fiókban hónapokig." 

„Boroevic arca elkékült, kis szemeibe vér tódult és azt felelte: 
„ ,Én a tőlem telhetőt meg fogom tenni, de kérem, ne tessék azt 
„hinni, hogy én vagyok a bűnös, én mindig az összes beadványokat 
„továbbítottam.1 " 

„Más kisebb részletek megbeszélése után Kostanjevica-ra 
„megyek. Itt Fernengel tábornok jelentkezett nálam." 

„Távollétem alatt nem sok történt itt. A rendes harcok vol-
t a k . Schenk, annak dacára, hogy három hadosztálya van, hol nekem 
„egy volt, a -Q- 70-et nem bírta eddig visszafoglalni, csak nagyon 
„súlyos veszteségeket szenvedett nekirohanásával, ahogy azt Le 
„Beau-nak megjósoltam." 

„Ma mérsékelt harctevékenység. A Monte San Michele-t új 
„ellenséges nehéz ütegek lőtték a Monte Fortin A 115 vidékéről." 

Az ellenségnél — Pieris-nél — igen élénk forgalom figyel-
tetett meg az Alsó-Isonzo-n. A Torre hídján át délelőtt 9 órakor 
két zászlóalj menetelt Yersa-n keresztül északkeleti irányban. 

Július 11. 

„Éjjel csatározás és lövegtűz, rendkívül heves aknavetőtűz-
„csapások, mondhatnám,aknavetők pergőtüze'a Monte dei sei Busi-n. 



„Különben is gyakori tüzérségi tűzcsapások. A -C 197-nél derék 
„46-osaim lángszóróval az ellenséges állást felgyújtották, az oltási 
„munkálatokat kézi- és puskagránátokkal akadályozták meg. 
„A Monte San Michele-n egy ellenséges alhadnagy átszökött hoz-
nánk, ez azt állítja, hogy gázmérgezésben 17.000 olasz halt meg (?)." 

„Délig csekély harctevékenység. Egy nehéz tarackunk dél-
e lő t t a Monte San Michele délnyugati kúpja előtt elpusztította az 
„ellenséges küzdelmi vonalakat, hol az olasz már napok óta igen 
„kellemetlenül éreztette magát. Az ellenséges tüzérség elég élénken 
„felelt, de hatást nem ért el, minthogy állásunk ki volt ürítve. 
„Egy járőre a <j> 197-nél elesett." 

Négy olasz zászlóaljat figyeltek meg délelőtt 6 órakor menet-
ben Versa-ról Tapogliano-ra. 

Délelőtt 9 órakor újólag egy erős ellenséges oszlop nyugat-
ról jőve, Versa-ra menetelt. 

Délután egyes ágyúlövések, csekély aknavetőtevékenység, 
különben nyugalom. 

„A hadseregparancsnokság a Ill/a. és Ill/b. szakasz között 
„a határt újonnan megállapította; arcvonalamat a 47. Biené-ig 
„meghosszabbította és a 11. Landsturm-ezredet tőlem elvette, így 
„most szakaszom az itteni viszonyokhoz mérten két hadosztály 
„részére túlságosan széles. Egy erélyes ellenséges lökés esetére a 
„helyzetet fenyegetően veszélyesnek tartom. Ezt az 5. hadsereg-
„parancsnokságnak bejelentem. (Op. 191/29. sz.)" 

A 3-ik védelmi vonal csatlakozása tárgyában a XVI. had-
testtel megállapodtam. A Raccogliano—Sapnisce— -C> 212 vonal 
lesz megerődítve. A VII. hadtest -C- 212—Sapniáée—Pri Ő tanti 
részt fogja kiépíteni. (Op. 191 12. sz.) 

Minthogy csekély erővel túlságosan széles szakaszt kell véde-
nem, minden rendelkezésre álló erőmmel iparkodunk védelmi állá-
sainkat tökéletesbíteni. 

Erre nézve T. 3329. számú rendeletben intézkedtem. Lásd az 
58. számú mellékletet. 

„Ma rettenetes hőség van, az árnyékon 32 fok Reaumur 
„a meleg." 

Július 12. 

„Rendkívül csekély harctevékenység. Feltűnően nagy nyugalom, 
„mintha már béke volna. Vagy tán a holt szélcsend a nagy vihar 
„előtt? . . . Délelőtt egyes nehéz lövések." 



„A szomszéd hadtestnél kolera-esetek." 
„Úgy látszik, mintha általános helyzetünk javulna?!" 
„Egy caporale maggiore fogságba esett, egy derék 39-es 

„baka fogta el öt. Az olasz egy nagy kolbászt vett elö kézitáská-
jából és a 39-est megkínálta vele azon esetre, ha őt szabadon 
„bocsátja. A baka elkapta tőle a kolbászt és azzal kergette a 
„eaporale-t hozzánk. Hogy azután megette-e a kolbászt, azt én nem 
„tudtam meg.' 

Július 13. 
„Az orosz sajtójelentés azt állítja, hogy 266.000 emberünket 

„fogták el (?)" 
„Én gyorsan egy még nagyobbméretü gáztámadást akartam 

„csinálni mielőtt az olaszok védőeszközöket kapnak, de Boroevic 
„azt üzente, hogy majd csak akkor fog felelni, ha az összes aktákat 
„áttanulmányozta. Hát akkor már nem kell nekem ós nem fogom 
„megcsinálni, mert az ellenség addigra Franciaországból elegendő 
„maszkát kap." 

„Boroevic, sajnos most nagyon ideges és nehéz vele kijönni. 
„Urai, különösen Le Beau panaszkodik e miatt. Szerinte rögeszméje 
„most, hogy nimbuszának árthatna, ha másnak is vannak jó ötletei. 
„Nem aggaszt ez, el fog múlni és megint helyreáll az eddigi kitűnő 
„hangulat és egyetértés." 

„Ma reggel a ,Geier'-dolinában voltam, azután az ,Adler'-ben, 
„onnét Doberdo-ra mentem." 

„Annak dacára, hogy kiegyenesedve mentünk, a nélkül, hogy 
„fedtük volna magunkat, egyetlen egyszer sem lőttek ránk." 

„Délelőtt 9 órakor megfigyeltük, hogy négy olasz zászlóalj 
„menetelt két oszlopban San Vito al Torre-n keresztül Chiopris 
„irányában." 

„Események: Éjjel a 20. honvédhadosztálynál heves akna-
„vető- és kézigránátharcok voltak és egy kevés Iövegtüz, külön-
bben az egész arcvonalon csekély harctevékenység." 

„Napközt még soha nem tapasztalt nyugalom." 

Július 14. 

„Nyugalom!" 
„Éjjel változó harctevékenység, mely most majdnem teljesen 

„megszűnt. Csak délután lőtt az ellenséges tüzérség arcvonalam 



„több pontjára elég élénken. Kilenc ellenséges üteg lőtte be magát 
„a Monte San Micbele-re. Valószínűnek tartom, bogy kis szaka-
szom ellen nemsokára megindul a támadás." 

Július 15. 

„Éjjel csekély lövegtűz, helyenként kézigránát- és aknavető-
„ harcok, csatározás. Nagyon élénk automobilközlekedés a Pieris-
„ hídon át Ronchi-ra." 

„Rácz László, 39-es szakaszvezetővel, kit még a Kárpátokból 
„ismerek Lokvica-n — Devetaki-n át a .József főherceg út' futóárok-
„ban a San Martino-i hullaházhoz s onnét a 19. Biene-be megyek 
„s miután pihenve találom embereimet, az őrszemeket éberen az 
„ellenséget figyelve láttam — lemegyek a ,halálfutó' elkerülésével 
„San Martino-n át visszafelé. Siralmas egy romhalmaz San Martino. 
„Több fényképet csinálva folytatom utamat Crnci felé a halott 
„erdőcske mellett el a csendes tóhoz s nézem a körülötte álló 
„öreg tölgyfákat, ezek — hihetetlen! — teljesen sértetlenek még. 
„Rikító ellentét az öreg fáktól környezett csendesen álmodozó, réve-
tegen az eget néző tó s a körülötte megdermedt pusztulás között. 
„Felmentem a Monte San Michele lejtőjére a 11. Biene-be s az 
„állásban — mely most már teljesen ki van javítva — egészen 
„a 7. Biene-ig. A szolgálatban levő tisztekkel és altisztekkel és a 
„legénységből többekkel beszéltem. Sok jogos kérés volt, melyeknek 
„teljesítését azonnal elrendeltem. Cotici-n Stadler ezredes, dandár-
„ parancsnokot keresem fel, épen Häuser ezredes, a 3. honvédgyalog-
„ezred parancsnoka volt nála és így kettejükkel megbeszéltem a 
„helyzetet." 

„Azután meglátogattam az ellenség által ezideig még meg 
„nem talált 15 cm-es új ágyút — egy óriásszörny —, mely a 
„csúnyán összelőtt falutól keletre áll. És jaj! oly számtalan sír, 
„mind ott, hol a hős elesett, egy szegényes falécekből összeállított 
„keresztecske a murvába dugva jelzi rövid időre a sírt. Oly komoran 
„sivár és oly szomorú és mégis oly hamar el lesz felejtve." 

„Nehézöblü ellenséges tüzérség lövi a vidéket, melyben tovább-
megyünk. A tűz elég élénk. Kísérőm a tűz felé levő oldalam mellé 
„jött, hogy testével oltalmazzon. San Martino-t és az összekötő 
„utat erősen lövi az ellenség és Rácz úgy véli, hogy jó, hogy 

József főherceg: A vi lágháború. III. 24 



„eljöttünk onnét. A Crni hrib is nehéz ellenséges tűz alatt van és 
„Palmanova-n egy nagy robbanást látok." 

„Estig meglehetősen élénk ellenséges lövegtüz." 

Július 16. 

„Aknavető- és kézigránátharcok, csatározás, mérsékelt ellen-
séges lövegtüz." 

„A nehéz tüzérség a mögöttes körletekre tüzelt. A Monte 
„San Michele tábori tüzérség tüze alatt. San Martino környékén 
„kézigránátharcok. Különben csekély harctevékenység." 

„Csapataim létszáma úgy fogy, akár csak olvadna. A hadsereg-
„ parancsnokság nem tud segíteni és azt véli, hogy két hadosztállyal 
„muszáj tartanom és tudom tartani ugyanazt, amit azelőtt négy 
„hadosztállyal csak nehezen tudtam tartani. Bizony ez keserves 
„feladat lesz, ha az ellenség erőteljesen támad." 

„Egész nap egyenletes harctevékenység." 
„Elrendelem a Vallone-tól keletre levő két legfontosabb vonal 

„megerődítését és kiépítését. Ezeknek vonalát személyesen jártam 
„végig és állapítottam azután meg. A veszteségeket szakadatlan 
„munkám dacára legnagyobb sajnálatomra nem vagyok képes csök-
kenteni. Pedig mennyire szeretném." 

Július 17. 
„Az északi részen egész éjjel lassú ellenséges lövegtüz az 

„arcvonal és összekötő utak ellen. Különben csak egyes ágyúlövések. 
„San Martino-nál élénk csatározás és a megszokott őrtűz, aknavető-
„ és kézigránátharcok." 

„Ma Cormons-ban egy ellenséges zászlóaljat láttunk vonatba 
„szállani." 

„Keggel 6 órakor erős gyalogsági oszlopok — közöket tartva — 
„a Versa-hidon át meneteltek San Yito al Torre-ra. Legalább 
„10.000 ember; 150 fedett teherautomobil Medeuzza-ról San Gio-
„vanni-ra ment." 

„Reggel 4 óra 30 perckor Mária Terézia főhercegnő roko-
nommal, királyunk sógornőjével automobilon Paljkisce-re mentem. 
„Midőn kiszállottunk, egy olasz gyalogsági lövedék csiripelve repült 
„el mellettünk. Innét gyalog vezettem őt és Biró Ferenc 46 os 
„káplár kísért bennünket. Felmentünk a ,Zeiss' dolinába a 46. 



„ezredparancsnoksághoz San Martino közelében. Ott senkit sem 
„találtunk. Közben az ezredparancsnokság egy jobb dolinába köl-
tözött. Kratochwill ezredeshez megyünk a -O- 110-től nyugatra 
„levő kavernába a ,József főherceg út'-on. 0, azt ajánlja, hogy 
„menjünk fel a Brestovec A 209-re és ne Crnci-re, mert utóbbit 
„ma folyton lövik az olaszok. Midőn feleútján vagyunk, épen a 
„Brestovec-et kezdi lőni az ellenség 15 cm-es gránátokkal. Nem 
„vehetem magamra a felelősséget, hogy Mária Teréziának itt valami 
„baja történjék és kérése dacára, hogy tovább menjünk — vissza-
fordulunk. Minthogy a Paljkisöe-i útszerpentinákat is lövi az ellen-
séges tüzérség, Jamiano-nak indítom automobilunkat. Mikoli-nál 
„egy nehéz gránát közvetlen mögénk csap be. Egy hölgynek elég 
„volt ez kóstolóul és örültem, midőn a tűzkörletből baj nélkül 
„kiértünk." 

„Délelőtt élénk ellenséges lövegtüz. Nebéz aknavetők helyen-
k é n t különösen kellemetlenül hatnak. Eredményesen leküzdöttük 
„azokat. Különböző jelentések vannak ellenséges csapatmozgásokról. 
„Az ellenségnél nagyon élénk kocsi-, autó- és gyalogközlekedés. 
„Nála a síkságon erődítési munkák folynak." 

„Délután az olasz tüzérségi és aknavetőtüz lassan fokozódik, 
„különösen San Martino ellen. Egy nehéz és egy könnyű akna-
Vetőnk ellenséges telitalálat folytán hasznavehetetlenné lett. Arc-
vonalamat 23 nehéz és 18 könnyű ellenséges üteg lőtte." 

A különleges árkászzászlóaljat1 ma innen elszállították Krems-be. 
(Op. 199. sz.) 

Július 18. 

„Keleten megint csak visszaszorították vonalainkat és csapa-
ta ink részben a Kárpátokban állanak már." 

„Éjjel gyenge harctevékenység. Ma reggel 8—10 ellenséges 
„zászlóaljat láttak délnyugat felé menetelni Versa-nál." 

„Éjjel az ellenségnél munkalárma, kalapácsolás hallható az 
„Isonzo túlsó partjáról, nappal semmit sem lehet látni." 

„Az ellenséges arcvonal mögött élénk mozgás." 
„Délután az ellenséges tüzérségi tevékenység megélénkül; a 

„-G- 111 vidékén feltűnő ellenséges tevékenység, nagy szorgalommal 
„építenek. Valószínűleg újonnan jött csapatok. Nagyon élénk 

1 Gázzászlóalj. 



„teherautomobilforgalom. Lőszerszállítás ? ? ? . . . Arcvonalamra leg-
nehezebb ellenséges lövegek lövik be magukat. Az ellenség tele-
„fónon beszélget a ,Preparazioni per domani'-ról. Tán elkezdődik 
„megint a pokoli tánc???" 

„A 2. védelmi vonalunk előtt állásban levő lövegszakaszokat 
„és ütegeket utasítottam, hogy azon esetben, ha az ellenséges 
„tömegtámadás 1-ső védelmi vonalam egyes részeit felborítaná, úgy 
„az utolsó töltényig tartsanak ki, mely után a lövegeket — ha 
„meg nem menthetők — fel kell robbantani (Op. 200/6. sz.)" 

Július 19. 

„Éjjel helyenként élénk aknavetőtüz és kézigránátharc." 

A jelek arra mutatnak, hogv az ellenség a -Ö- 197-től 
keletre a sarokállásban gázpalackokat épít be állásába. 

Ennek felderítése végett nehéz tüzérségem az ottani állásrészt 
tűz alá vette. Bár a hatás igen jó volt, biztosat ír egállapítani nem 
lehetett. 

Megfigyeltetett, hogy délelőtt 9 órakor három olasz zászlóalj 
Yersa-nál a hídon át nyugati irányba elmenetelt, az oszlopot egy 
15 cm-es ágyúsütegünk lőtte. 

Délután 5 órakor élénk ellenséges lövegtüz Monte San Michele 
délnyugati lejtője, San Martino ellen, a - 197-től keletre, valamint 
a -Ó- 111-től délre fekvő területre. 

San Martino-1 nehéz aknavetők is lőtték. 
Mivel az utóbbi időben sok repülő kering a Karszt-fennsík 

fölött, Boroevic elrendeli, hogy a Divazza—Dattoule kiképzőcsoportban 
levő menetalakulatokkal július 21-től kezdve rendezzek nyugati 
irányban tüntető meneteket, hogy az olaszokban azon hitet keltsük, 
mintha a Karszt-fennsíkra friss erők érkeznének. (Op. 201/3. sz.) 

Július 20. 

Az éj folyamán rendes csatározás, tüzérségi tűz és aknavető-
tevékenység. 

Reggel 6 órakor egy olasz ezred figyeltetett meg, mely 
Versa-ról Tapogliano-ra menetelt. 

Délelőtt folyamán az ellenség minden - öblű lövegekkel lőtte 
Monte San Michele északi lejtőjét és San Martino-t. A hátulsó 
körletünkre az ellenséges nehéz tüzérség néhány lövést tett. 

Délután 4 és 5 óra között öt-hat olasz zászlóaljból álló oszlop 
San Yito al Torre-n keresztül Versa-ra menetelt északkeleti irányban, 
15 cm-es ágyúsütegünk tűz alá vette. 

A XVI. hadtest parancsnoka hozzájárult ahhoz, hogy a 3-ik 



.védelmi vonalunk akként csatlakozzék egymáshoz, mint azt az 
Op. 191/12. számú átiratban javasoltam. A szomszédos 20. honvéd-
hadosztály és az 58. hadosztály utasíttatott, hogy a részleteket 
állapítsák meg. (Op. 202/14. sz.) 

A 17. hadosztály parancsnoka jelenti, hogy a 38-as Biene 
ellen az ellenséges gyalogság ároktővel közeledik, mely mögött egy 
ellenséges üteg is áll már; szándéka holnap e területre tüzérségével 
egy nagyobbszabású csapást mérni. (Op. 202/12. sz.) 

Július 21. 
Tegnap este az ellenséges tüzérség a 20. honvédhadosztály 

alszakaszának jobbszárnyára — a -G- 124 tájékán — rajtaütést 
csinált. 

Az éj folyamán az ellenséges tüzérség a 20. honvédhad-
osztálynál a Monte San Michele délnyugati kúpját lőtte, helyenként 
aknavetőtevékenység és kézigránátharc. 

Az ellenségnél a Cormons-tól északnyugatra levő sátortáborban 
élénk mozgolódás észleltetett. Az ellenséges tüzérség és aknavetők 
délelőtt 7 órától délig Monte San Michele északi lejtőjét és San 
Martino-t lőtték, számos helyen fedezékeinket romba döntötték. 

A 17. hadosztály tüzérségi vállalata sikerült, az ellenséges 
árokfő elpusztult, az ellenség 1-ső és 2-ik állása a 38-as Biene-vel 
szemben századszélességben összelövetett. 

Délután igen mérsékelt tüzérségi tevékenység volt. 
A 20. honvédhadosztály jobbszárnya előtt az olaszok gáz-

maszkában akadályaikon akartak dolgozni — tüzérségünk el-
zavarta őket. 

Délután 4 órakor San Martino-tól északnyugatra fekvő térből 
mintegy 30 lépés szélességben gázszerü ködfelhő szállt fel. 

Monte San Michele északnyugati lejtőjén az ellenséges állásban 
fúrógépzaj hallatszott. 

Mivel védelmi szakaszom megszállásának sűrűsége a III./b. 
szakaszhoz viszonyítva kedvezőtlenebb, megkértem Boroeviéet, hogy 
vagy rövidítse meg arcvonalamat, vagy pedig erősítse meg had-
testemet. Op. (203/7. sz.) 

A Divazza és Duttoule-i kiképző-csoportok menetalakulatainak 
tüntető felvonulása holnap veszi kezdetét. (Op. 203/25. sz.) 

A 20. honvédhadosztály jelenti, hogy Filatoja-nál két új 
ellenséges üteget állapított meg. (Op. 203/15. sz.) 

Július 22. 

„Két nap nem írtam naplót, mert feleségem volt nálam s 
„elutazott." 

„Csekély harcok, de a veszteségek nem csökkennek." 



„19-én Triestre mentem automobilon a vasúti állomásra és 
„feleségemet a szállodába vittem s azután Kostanjevica-ra hoztam 
„öt, honnét a Segeti- és Korite-táborba ellátogattunk. Megmutattam 
„neki a szép kávéházakat, körhintákat,' csónakhintákat, tekepályá-
d a t stb., melyeket derék csapataim részére felállíttattam, szintúgy 
„a három moziszínházat. Este visszavittem Triestbe. 20-án egy 
„altiszt kíséretében elvittem őt Oppacchiasella-ra és onnét a Waka 
„30'5 cm-es mozsárhoz. Igen csekély harctevékenység. Éjjelre 
..Kostanjevica-n maradt feleségem apró kis szobámban, az úgy-
nevezett ágyamon aludt, míg én rögtönöztem magamnak a padlón 
„egy fekhelyet az ő deszkaállványa mellett, melyen matrac sincs 
„és ő a kemény fékhelyen — mely több mint egy éve az én 
„nyughelyem — szépen csendesen, szótlanul aludt, míg én is 
„kitűnően aludtam a padlón. 21-én hajnalban megint egy altiszttel 
„Devetaki-ra mentünk, onnét gyalog a ,József főhercegút'-on 
„a dandárparancsnoki tárnába, az úgynevezett ,József főherceg 
„lak'-ba és a segélyhely-kavernába, hol épen egynéhány súlyosan 
„sebesült fekszik Innét Lukachich tábornokkal San Martino-ra a 
„ ,hullaház'-hoz megyünk, melyet Augusztámnak megmutatok, miután 
„vele egyedül előrekúsztunk. Egy pillanatra megmutatom neki a 
„közelben levő olasz állást. Egy kőrakás mellett térdelve a ,halál-
„futó'-t 300 lépés távolból szintén látja. Egészen közel megyünk 
„az első álláshoz. Visszakúszva a miránk váró urakhoz csatlakozva, 
„a fejünk fölött párbajozó két tüzérség között Crnci-re, onnét 
..Cotici-re és fel az ezredparancsnokságokig a Monte San Michele-re. 
„Lukachich tábornok a Monte San Michele sziklájából faragott kis 
„honvédszobrot, mint emléket nyújtja át feleségemnek, kivel 22-én 
„összes kórházaimat látogattuk meg s este hazautazott." 

A mai nap eseményei: 
Az éjjel Monte San Michele északkeleti és délnyugati része 

nehéz ellenséges ágyú- és aknavetőtűz alatt állott. Éjjel 11 órakor 
Monte San Michele északkeleti kúpjára és San Martino-ra az ellen-
séges gyalogság tűzcsapást intézett. Élénk ellenséges aknavető-
tevékenység és az egész arcvonalon csatározás. 

A nap folyamán olasz repülők cédulákat dobtak le, melyek-
ben a galíciai ezredeinket szökésre hívták fel; különben nagyon 
csekély harctevékenység. 

Délután Monte dei sei Busi előtt ellenséges gyülekezést tüzér-
ségünk tüzével szétszórt. (Op. 204/12. sz.) 



Július 23. 
,, Megint egyedül vagyok. Köszönöm a jő Istennek, hogy e nap-

sugaras kis látogatást megengedte és hogy nőm láthatta a szörnyű-
séges Doberdo-t, sivár, komor Karsztot, melyen csak a halál 
„lehelete lengedez. Midőn elbúcsúztunk s én Nabresina-nak mentem 
„automobilommal, azt reméltem, hogy vonatát még láthatom robogni, 
„csakis a bokrok közé települt, visszahagyott füstöt láttam és az 
„ellenséges gránátokat, melyek Nabresina pályaudvarára estek, 
„bizton azért, hogy a régen elment vonatot széjjelzúzzák." 

„Az éjjel különösen csendes volt. Régi szokás szerint az 
„ellenséges gyalogság semmire gyorstüzet adott, amit Eisner-Bubna 
„,Angstschiessen'-nek nevez." 

„A tüzérség alig lőtt. A La Rocca-erdő ég." 
Események: A tüntető menetek folyamatban vannak. A főoszlop 

délelőtt 7 óra 15 perckor Krajna Yas-ról elindult. (Op. 205/2. sz.) 
Délelőtt az arcvonal egyes részei és a liátravezető összekötő 

utak időnként ellenséges tüzérségi tűz alatt állottak. Egy 15 cm-es 
ágyúsütegem az ellenséges léggömböket lőtte, melyek Cavenzano, 
Villa Vicentina és Versa fölött lebegtek. (Op. 205/15. sz.) 

Délután ellenséges nehéz ütegek a -Ó- 124 táját lőtték, Monte 
San Michele és San Martino ellen csak egyes ágyúlövések. 

Eisner-Bubna ezredes, hadtestvezérkari főnőköm ma 14 nap; s 
szabadságra elutazott, Say Viktor alezredes érkezett az 5. hadsereg-
parancsnokságtól hozzám, helyettesítésére. 

Július 24. 
„E hó 8-ika óta feltűnően élénk közlekedés az ellenséges arc-

„ vonal mögött. Főképen az olasz XI. hadtestnél, ahol csapatok oda-
„és elmenetelése állandóan szemügyre vétetett." 

„Éjjel csatározás, időnként aknavetőharcok főképen San 
„Martino-nál és a Monte dei sei Busi-n, San Martino-nál kézi-
„gránátharcok is. 

„Az ellenséges arcvonal mögött nagyon élénk teherautó-
nközlekedés." 

„Még koromsötét éjjel Biró Ferenc 46-os káplárral a Vallone-ba 
„megyek. Már messziről egy bús tárogatódalt hallok, oly szép és 
„szomorú ! Érzem, hogy az, aki fújja, sír és szívének egész bánatát 
„játssza el hangszerén. Feléje megyek. A temető — elesett bajtársaim 
„temetőjének — szélén, a sűrű kereszterdő felé fordulva ül egy 
„4-es honvéd és csodálatosan megkapóan, mély érzéssel játszik halott 



„bajtársainak. Megállok és soká hallgatom bánatos dalait s azután 
„csendesen, észre nem véve továbbmegyek és soká nem vagyok 
„képes csak egy árva szót is kimondani. . 

„Utána jártam és később az illetővel beszéltem is. Kérdésemre, 
„hogy kinek játszott oly mély érzéssel? Egyszerűen azt felelte: 
„,Szegény elesett bajtársaimnak, kiket nagyon szerettem'.. . Ezzel 
„sírva fakadt." 

„Még sötét az éjjel, midőn az állásba érek a Monte San 
„Michele nyugati kúpján a ^ 275-ön. A 9. Biene-be az 1. honvéd-
„gyalogezred I. zászlóalját látogatom meg. A szokottnál kissé 
„élénkebb lövegtűz van s mindig újra fellobbanó kézigránátharcok 
„és nehéz légiaknák. Lemegyek San Martino-ig. Ma meglehetősen 
„kellemetlen, mert minden pillanatban halkan suhogva jön egy 
„nehéz akna. Különösen San Martino-ra és a Monte dei sei Busi-ra 
„lőnek. Ügy az 1., mint a 17. honvédezredeket és a 46-osokat 
„a legjobb hangulatban találtam, bíznak feltétlen sikerünkben. Egy-
néhány kérés is volt, melyet ezer örömmel teljesítek, hiszen csak 
„egy kis szabadságot kívánnak és panaszkodnak, hogy a feleség 
„odahaza a köteles segítségben nem részesül — bizony volt ott sok 
„lelkiismeretlenség —, csupa olyan dolog, hol teljes erőmből hűséges 
„vitézeim oldalára állok és segítségükre leszek. Ok a szabadságról 
„többnyire nagyon pontosan vonulnak be, tudják, hogy én a leg-
belsőbb parancsnokságokkal szemben vállaltam a szavatosságot, hogy 
.szökés nem lesz és meg nem okolható késés sem. Eddig egy sem 
„hozott szégyent rám. Imitt-amott előfordul, hogy egyik 2—3 nappal 
„szabadsága lejárta után vonul be, de eddig az általam engedélyezett 
„szabadságok alkalmával csak egynél fordult elő, hogy késése nem 
„volt igazolható. Ez elő van jegyezve és egy évig nem fog szabad-
ságot kapni, ha a háború még addig eltart." 

„Azután a ,bűvös' háznál jöttem le San Martino-n keresztül." 
„A jelentések szerint az ellenség összekötő árkokon dolgozik. 

„San Martino-nál állandó kézi- és puskagránátharcok. Délután 
„csekély harctevékenység. Ma 23 nehéz és 13 könnyű ellenséges 
„üteg lőtt kis arcvonalamra. Polazzo-tól keletre egy ellenséges kötél-
pálya vétetett észre. Este 9 órától éjfélig nagyon élénk tüzérségi 
„és gyalogsági tűz, főképen a Monte dei sei Busi-tól délre." 



Julius 25. 

„Olyan híreim vannak — hogy megfelel-e a valóságnak, azt 
„nem tudom —, hogv az olaszok készítenek most egy nagyszabású 
„gáztámadást elő. Jó maszkáink vannak és mégis ez a gondolat 
„nagyon aggaszt s örülök, ha éjjel keleti szél fúj, ami gáztámadásom 
„óta állandóvá lett." 

„Borult, nagyon hűvös reggel." 
„A franciák és kngolok nagy hévvel támadnak, de eddig 

„nincs sikerük." 
„A távol keleten a balszárnyon Hindenburgnál az oroszok 

„állítólag hallatlan veszteségeket szenvedtek. Csak minálunk a 
„Kárpátokban nincs még az egyensúly helyreállítva. Ez mindazok 
„után, amik történtek, nem is oly egyszerű dolog." 

„Tirolban az olaszok heves támadásai összeomlottak." 
„Itt eddig csak előkészületeket tesz az ellenség. Én pedig 

„mérgelődöm, mert azt követelik fentről, hogy a kézigránátok és 
„kőszilánkok ellen meglehetősen jól védő dróthálókat szállítsam 
„vissza, mert akadályozzák a harcot. Ily nevetséges parancsok helyett 
„végre teljesíthetnék oly gyakran ismételt kérésemet, hogy adjanak 
„erősbítéseket nekem, mert most már föltétlenül bizonyos, hogy az 
„ellenség legközelebbi főtámadását, minthogy a gáz nem fogja gátolni, 
„nem a III./b. szakaszon (Schenk), hanem a III./a. az én szakaszomon 
„fogja végrehajtani. Ez oly bizonyos, mint kétszer kettő négy. 
„A tengerparton most már három hadosztály van és az ón erre-
„vonatkozó előterjesztésemre azt a választ kaptam, hogy a III./b. 
„szakaszon még nagyonis kevés erők állanak. Valóban különös, 
„ameddig az én kezemben volt, egy hadosztállyal meg egy dandárral 
„ki kellett jönnöm és most három hadosztály is kevés ott. Amilyen 
„kellemetlen magábanvéve e tény, mégis rámnézve nagyon hízelgő." 

„Helyzetjelentések: Éjjel csatározás, helyenként aknavető- és 
„ kézigránátharcok." 

„A Monte San Michele-n a reggeli órákban ellenséges akna-
vetőtüz mindenféle öblű aknavetőkből. Az északi lejtő ellen délelőtt 
„8 óra 30 perc óta löveg- és aknavetőlövések. A 17. hadosztálynál 
„időközönként erős ellenséges kisöblű lövegtüz. Az ellenségnél erős 
„automobilközlekedés az arcvonal mögött." 



Utólag azt jelentik, hogy július 23-án este 8 órakor 
150 teherautomobilból álló oszlop San Giovanni-ból Medeuzza— 
Chiopris felé mozgott. (Op. 206/1. sz.) 

„Jelek vannak, amelyekből esetleg egy előkészülő gáztáma-
„aásra is lehetne következtetni." 

„Délután valamivel fokozottabb tüzérségi tevékenység és 
„élénkebb aknavetőtüz. A Monte San Michele-re nehéz öblök is 
„lőnek." 

„Az angolok és franciák nem tudnak előbbre jutni." 

Július 26. 

„A mai események folytán határozottan tudom, hogy egy 
„nagy csata küszöbén állunk és legfeljebb napok kérdése, hogy 
..mikor kezdődik az meg. A tüzérség által egyáltalán elérhető 
„magasabb parancsnokságainkra irányított szívósan, mindig újra 
„megkezdődő lövegtüz annyit jelent, hogy a parancsnokságokat a 
„legfontosabb pillanatokra ki akarják kapcsolni, hogy a vezetést 
„megbénítsák. Ez csata előtt a legnagyobb csapás, ha sikerül; de 
„nem helyes, ha túl korán teszik meg, különben a parancsnokságnak 
„marad ideje újra érvényesülésképessé tenni magát." 

„Ezen sorokat későn éjjel írom csak, mert igen nyomós 
„oknál fogva előbb nem voltam képes magamat egy percre is 
„szabaddá tenni." 

„Reggel Devetaki-ra mentem kocsin Szombati Pál káplárral 
„és onnét az oly sokszor megtett úton a 46. ezred parancsnoksá-
gához, mely azonban néhány nap óta régi dolinájából elment és 
„egy nagy dolinában — mely közvetlen a nagy ezredtartalék-
„ dolina mellett van a<> 110-től nyugatra — telepedett le. Először 
„az ezredtartalékot látogattam meg, jókedvűen beszélgetve, pipázva 
„találtam a legénységet, azután az I. dolinából a 11-hoz mentem, 
„ahol Zeiss alezredes, ezredparancsnok és Polereczky százados, 
„ezredsegédtiszt jelentkeztek. Felszólítottam őket, hogy menjünk a 
„tüzvonalba, mert az ezred állását meg akarom szemlélni a 
„19. Biene-től a 23-ig. A három méter mélységig a sziklába rob-
banto t t futóárokban vitt utunk a 19. Biene jobbszárnyára, ahol 
„a zászlóaljparancsnok, Strauss őrnagy és a századparancsnok, Váli 
„főhadnagy jelentkeztek és tovább kísértek. Az állásban nagy 
„tisztaság, rend, az emberek mind helyükön vannak és nagyon 



„éberek. A tüzérségi megfigyelőbe mentem, itt a 19. Biene-ben, 
„bogy a nagyszerű kilátást nézzem: a Monte San Michele-t dél-
nyugatról és a háttal felénk levő ellenséges állásokat a 17., 16., 
„15. és 14. Biene-vel szemben. Ma nagy mozgást láttunk az olasz 
„állásokban. Láttam az oly nagyszerűen kiépített tölcsért San 
„Martino előtt. Nagyon óvatosnak kell lenni, mert az ellenség, 
„amint csak valamit észrevesz, lőréseinkre lő. Ennek dacára sikerült 
„nekem ezen nagyszerű képet lefényképeznem az oly mérhetetlen 
„vérbe került sanmartinoi horpasszal: ,11 cimitero degli 25.000' 
„ahogy olasz foglyok e helyet — hol mindig a legborzasztóbb 
„harcok dúltak — nevezik. Mögötte San Martino a ,halálfutó'-val, 
„most már csak falmaradványokból és törmelékből álló kis város-
ká ja . Csak a ,bűvös' ház, másként,hullaház' áll egészben, különben 
„csak murvává, törmelékké taposott kőgarmadák, melyeken egyes 
„illatozó kerti virágok virítanak, futórózsák nyílnak és a legne-
hezebb gránátok bőgve vágódnak be, egetrepesztő robajjal óriási 
„por- és füstfelhőket vetnek fel, egész falrészeket rúgnak ég felé. 
„Köröskörül a sivár halott Karszt, melyen a gázban az utolsó zöld 
„is kihalt. A két ellenség állásai egymást párhuzamosan követik és 
„kísérik farkasszemet nézve. Soká állottam ott és néztem az ideg-
őr lő kézigránátharcot a Monte San Michele-n. Messze lent az 
„Isonzo fehér zátonyaival és az ígéret földje, az olasz síkság való-
színűtlen gyengeségben rezegve a reggeli ködök szürkéjében. 
„A rettenetes világdrámának egy része. Es én szeretett vitézeimet 
„— kik a szűk sikátorszerű dróthálókkal (ezeket követelik tőlem 
„vissza) fedett lövészárokban mindig és mindig csak folyton becsapó 
„gránátok által csinált nagy réseket javítgatva dolgoznak — kérdem: 
„ ,Hogy vagytok fiacskáim ?' — ,Hála Istennek jól, atyánk!' — a 
„mosolygós felelet. Ma itt azonban nyugalom van. Az emberek 
„egy része a csupasz sziklán fekszik és alszik. Az urakkal tovább 
„megyek a 20., azután a 21. Biene-be, ahol az ellenséges árokfő 
„5 lépés távolságban van tőlünk, melynek felrobbantása ma éjjel 
„a kézigránátzápor miatt nem sikerült. Fellépek a lőréshez és 
„látom a kis homokzsák, kőtörmelék és véres földhányást alig 
„5 lépésre tőlem és egynéhány bevágásszerű lőrést rajta és puska-
„ csöveket, melyek mint gonosz szúrós szemek mereven szemembe 
„néznek. Gyorsan beteszem a páncélszemfedőt és a lövészárokban 
„továbbmegyek a 23. Biene-ig. Minden a legkitűnőbb rendbm, 



„tiszta s az emberek jő hangulatban és mégsem tudok egy a 
„szívemet maró aggályos érzéstől szabadulni, mert mi a végletekig 
„gyengék vagyunk és mit használ dicső csapataim hősiessége, mit 
„a ,bevehetetlen' állás, hogyha nagyon is kevesen vagyunk és 
„mindjobban fogyunk? Muszáj, hogy elegendő tartalékom legven, 
„különben a csapat képtelen a fáradalmakat kibírni, kell hogy a 
„kimerültségtől összeroskadjon, hogyha nem tudom mindig újra 
„idejekorán felváltani. Betörésnél pedig épen elegendő tartalékokra 
„van szükségem. De hiába jelentem ezt. . ." 

„Terzekben és quintekben üvöltve repülnek a kartácsgránátok 
„felénk és csattogva ütődnek a számtalan repeszek a sziklákba. 
„Derék embereimnek szeretetteljes meleg szavakat mondok és a 
„jelzett ezredszakasz végigjárása után egy futoárokban visszafelé 
„indulok. Egy darahon egy alacsony fal mentén kell mennünk és 
„annak dacára, hogy lehajoltunk, az olaszok észrevettek és erős 
„gyalogsági tüzet kaptunk, pedig csak négyen voltunk: Zeiss 
„alezredes, Polereczky százados, Szombati és én. A lövedékek 
„sziszegve súgták füleinkbe a halál mondókáját. De egyikünk sem 
„sebesült meg. San Martino-nál elbúcsúztam az uraktól, miután 
„legmelegebben megdicsértem a látottak miatt. Sipos ezredest 
„könnyen sebesülve találtam a 17. honvédgyalogezred parancsnok-
ság i kavernájában a ,József főherceg-út' felső végén. Kratochwill 
„ezredes nála volt és vele megbeszéltem a teendőket. Továbbá az 
„1. honvédgyalogezred parancsnokságához mentem fel a Monte 
„San Michele-re. Innét láttam az ellenséges nehéz ütegeket a 
„Sdobba-könyöknél, Polazzo-nál és Redipuglia-nál állandóan tüzelni. 
„Hová, azt nem tudtam megállapítani, csak később kellett rájönnöm. 
„Cotiöi-től egynéhány ütegemhez mentem, közöttük az új 30'o cm-es 
„mozsaramhoz, mely csak rövid idővel ezelőtt állíttatott fel. Minden 
„6 percben egy bombát lőtt — ez a megengedhető legnagyobb 
„tűzgyorsaság. Megfigyeltem tevékenységét és vagy 20 percig 
„állottam mellette. Ekkor egy altiszt rákpiros arccal sietett elém, 
„kerékpárját tolva maga mellett, csak úgy ömlött róla az izzadság 
„és elfulladó lélegzettel jelentette, hogy ne menjek Kostanjevica-ra 
„vissza, mert 9 óra óta nehéz lövegek ,heves' tüze alatt áll és 
„már rommá van lőve. Meglepetésemben a meggondolatlan kérdés 
„csúszott ki szájamon: ,Wohin denn sonst?' ,Des wass i neet!' 
„felelt a derék sváb altiszt." 



„Legnagyobb sietségben Lokvica-ra mentem kocsimhoz s 
„onnét a Segeti táborba hajttattam. Még három nehéz gránátot 
„láttam Kostanjevica-ra becsapni. Egyiket a temetőbe, a másodikat 
„a plébániába, a harmadikat az iskola közelében." 

„Miután a heves zivatarban, mely 11 órakor zúdult rám, 
„bőrig voltam ázva, írásaim — e naplóm is — mind szabadon 
„feküdtek asztalomon; egyenest sietve Kostanjevica-ra hajttattam és 
„láttam, hogy a temetőkápolna, a templom nagy része — több 
„mint a fele már amúgyis be volt dőlve — és egynéhány ház 
„bedőltek; az itt feldúlva, kedvenc diófám, melyen tavasszal min-
„dennap dalolt a fülemüle és most minden este a kis bagoly 
„egyhangú mondókáját kiáltja: ,tiu . . . tiu . . . tiu . . gyökerestől 
„kitépve és szilánkokra tö.ve hever, a kert fala, istállóm össze-
dőlve, az összes utak szikladarabokkal telehányva és földhantokkal 
„teleszórva, ablakom alatt közvetlenül a ház előtt 5 nagy tölcsér, 
„szeretettel ápolt passifloráim •— melyek tegnap még oly szépen 
„virágoztak — megsemmisítve, de a ház az előcsarnokában levő 
„nagv szép feszülettel teljesen érintetlen. Egy lélek sincs a házban. 
„Szobámba szaladok, arany kronométeremet — melyet a gázveszély 
„miatt sohasem viszek magammal — isebreteszem, feleségem fény-
„képecskéjét, e naplómat, legfontosabb irataimat magamhoz veszem. 
„Ekkor megint üvölt és fültépő robajjal csap egy nehéz gránát 
„— amióta számolni tudom az 57-ik —• a ház előtt be, mosdó-
tálamból kiloccsanik a víz. Délután 12 óra 17 perc van és én 
„feleségemnek leveleit akarom megmenteni, az asztalfiókban vannak. 
„Hamar magamhoz veszem azokat is és a lépcsőn leszaladok, és 
„lépteim a kihalt házban mint a gúny kacaj hangzanak - oly 
„erősen konganak - majdnem mondhatnám rikácsolnak. Hamarost 
„lemegyek a ,hősök barlangjába', ott találom törzsemet és Bárczy 
„Istvánt, Budapest főpolgármesterét. Idejött, hogy az l-es honvéd-
„ gyalogezredet meglátogassa. Uraim délelőtt 9 óra óta itt a szikla-
odúban ülnek, mely három telitalálatot is kapott, ezek azonban 
„nem ütötték át a sziklafedőt. Közel délután 3 óráig kellett még 
„a hősök barlangjában ülnünk. Későn délután még egyszer rövid 
„ideig lőtték Kostanjevica-t. Ekkor a mi kötött léggömbünk 
„kötelékét egy gránát elvágta s az elrepült Fiume felé." 

„Ma kémjelentést kaptam, hogy az olaszok Udine környékén 
„egy nagy hadsereget vonnak össze, hogy azzal minálunk átlökjék 
„arcvonalunkat." 



„Deszkabarakkokat építtettem fedettebb helyen, ezekbe a követ-
k e z ő lövetésnél át fogunk költözködni, mert így valóban teljesen 
„kikapcsolódhatnánk, annál is inkább, minthogy most már az összes 
„távíró- és távbeszélődrótok széjjel vannak lőve " 

„Jelentések: A Monte San Michele tegnap esti 7 óra 30 
„perctől élénk lövegtűz alatt állott. Mindenféle öblű lövegek mű-
ködnek. San Martino-nál éjjel élénk aknavetőtüz és kézigránát-
karcok. Különben csak a rendes csatározás és gyér lövegtűz." 

„A Kneifel-üteg Cervignano állomására lőtt, mire 100-nál 
„több automobil száguldott ki a városból. Tán kiköltözött az 
„Aosta hadseregparancsnokság?... Délelőtt 10 óráig aknavetők 
„élénken tüzeltek a Monte San Michele-re. A mi elszabadult lég-
.gömbünk Triestnél fogatott meg. Két autómat a gránátok össze-
húzták. A községben igen nagy a kár, de emberéletbe nem került, 
„csak három könnyű sebesülésbe." 

Július 27. 

„A helység kiürítése óta mégis eléggé sokan visszalopództak. 
„Elrendelem, hogy újból teljesen ki kell üríteni és ennek kímólet-
„néikiili végrehajtására a legerólyesebb rendszabályokat létesítem. 
„Ezek a bombázások nagyon is veszélyesek és nem vállalok felelős-
séget polgárok céltalan elpusztulásáért. Tehát ki kell őket biztos 
„helyre vinni." 

„Jelentések: Csatározás, egyes légiaknák és kézigránát-
„dobások San Martino-nál. A 17. hadosztálynál szintén csatározás, 
„egyes ágyúlövések, aknavető- és kézigránátharcok." 

„Hajnalban egy 40-os kísérővel Cotici-re mentem és onnét 
„fel a Monte San Michele-re Reviczky ezredeshez, akinél Lukachich 
„tábornokot találom. Velük az állásba megyek. Csak egyes légi-
„aknák robbannak s néhány hegyiüteg tüzel, különben tökéletes 
„a nyugalom. Ma különben tiszta a lég és kitűnő a kilátás, láttam 
„a Tagliamento-t s messze-messze a Tiroli-Alpeseket." 

„Az olaszok drótakadályaikat megerősítik — ezt a hadtest-
parancsnokság tegnapi lövetése után nem egészen értem, hacsak 
„nem lőttek bosszúból Kostanjevica-ra, mert hosszúcsövü ágyúim 
„— Kneifel százados ütege Cervignano-ra tüzelt, hol Aosta herceg 
„hadseregparancsnoksága van? Hogyha ez így van, amint a látszat 
„tényleg mutatja, akkor azt hiszem, hogy még néhány napig 



„nyugtunk lesz, mert még nem vont elég csapatot össze az olasz 
„egy legnagyobb méretű támadásra." 

„Különféle lőrésekből közvetlen közelből megnéztem az ellen-
séges állást. Részletesen megszemléltem a 7., 8. és 9. Bienet, az 
„összes kavernákat és összeköttetéseket. Egy ellenséges lövegnek 
„telitalálatát láttam, melyet legközelebb össze fogunk mozsaraimmal 
„töretni. Már 9 óra 30 perc volt, midőn a legelső küzdelmi vonalat 
„elhagytam, hogy a Monte San Michele csúcsára a A 275-re 
„fölmenjek. A kilátás erről a sivár, teljesen kopasz karsztkúpról 
„— mely tökéletesen finom murvává van összelőve — ma egészen 
„különösen megkapó volt." 

„Ezután még meglátogattam az 1. honvédgyalogezrednek tar-
talékait. Épen egy eldöntetlenül maradt repülőküzdelem játszódott 
„le. Mind a kettő kezdő lehetett, ügyetlenek voltak és széjjelmentek 
„mielőtt ügyüket elintézték volna." 

Délelőtt 8 és 9 óra között Cormons körül és a Pieris-nél 
igen élénk autoközlekedést figyeltek meg. (Op. 209/16. sz.) 

„Délután nagyon csekély harctevékenység, kevés aknavetőtűz, 
„egyes ágyúlövések, kisebb kézigránátharcok." 

„A nagy angol-francia offenzíva, úgy látszik, végefelé közeledik, 
„akadozik és remélhető, hogy nemsokára össze fog omlani." 

„Nem tudom, hogy mit gondoljak a keleten folytatott har-
sa inkról? . . . Kérdőjel az." 

Július 28. 
„Keleten az oroszok tovább nyomulnak előre! Biz ez 

„szomorú." 

Jelentik, hogy tegnap este Medeuzza és San Giovanni között 
sűrű autoközlekedést figyeltek meg. (Op. 210/1. sz.) 

„Éjjel a Monte San Michele-n és San Martino-nál kézi-
gránát-, puskagránát- és aknavetőharc és egy rövid darabkán élénk 
„ellenséges lövegtűz. A 17. hadosztálynál többnyire eredménytelen 
„ellenséges aknavetőtüz." 

„Az ellenséges arcvonal mögött élénk teherautoforgalom." 
„Ma minden pillanatban ellenséges repülőtámadások Kostan-

„jevica-ra, sok bombát dobnak miránk, de csakis anyagi káraink 
„vannak, emberi életben nincsen. Egy gyújtóbomba keresztülütötte 



„tetőnket, de nem robbant. A mi Fokkerjeink ismételten elker-
ge t t ék az ellenséges repülőket, de azok mindig újra visszajöttek. 
„Sajnos, magam láttam, amint egyik Fokkerünk lezuhant. Láttam, 
„hogy először derék vezetője megsebesült s a gép megbillent, 
„erre siklőrepülésben — mondhatom, látni lehetett, amint a pilóta 
„elvesztette eszméletét — azután függőlegesen esett le. Ez vett 
„jelentés szerint közvetlenül a föld fölött életrekapva, fölemelkedett 
„és simán szállott le a repülőtéren. A pilóta-törzsőrmester két 
„lövést kapott volt, mire elájult és a géppel közel 1500 métert 
„zuhant alá, midőn magához jött, még úrrá tudott lenni repülő-
ngépe fölött. Ez ugyan szerencséről beszélhet. A mi tüzérségünk 
„egész tejutakat lőtt az égre, de egy gépet sem tudott lelőni. 
„Nem is oly egyszerű ez. A németek azt állítják, hogy átlag 
„10.000 ágyúlövést kell számítani egy remélhető találatra. 
„ Az ötödik repülőtámadásnál ma légiharcban egy ellenséges repülő 
„lelövetett." 

„Egész nap egy kevés Iövegtüz a Monte San Michele ellen, 
„mely délután fokozódott és élénkké vált; gyenge nehéz akna-
„vetőtüz." 

„Egy hadikövetünk Görz-nél egy levéllel akadálytalanul 
„átment és vissza is jött. Vájjon mit jelenthet ez?" 

Állásaim további megerődítésére mai napon Op. 210/6. szám 
alatt alábbiakban intézkedtem: (kivonatosan). 

„Szemléim alkalmával örömmel tapasztaltam, hogy az állás-
erődítés szemmelláthatólag halad. Következő irányelvek szerint 
folytatándók a munkálatok. 

Tekintettel jelenlegi védelmi harcra utaltságunkra, ami előre-
láthatólag még jó ideig fog tartani, továbbá állandó munkáserő-
hiányunkra, a hosszada'mas földalatti aknatímadást kénytelenek 
vagyunk másodsorba szorítani. Tárnáinkat most csak védekezésünkre 
szükséges mérvben kell folytatnunk, úgyhogy az ellenség támadó 
almáit felrobbanthassuk é-i így saját vonalunkat biztosíthassuk az 
ellenséges robbantások ellen. 

Ezzel szemben a legnagyobb szorgalommal kell állásunk 
ellenállóképességének fokozására törekednünk. 

Homokzsákokból készült harcállások helyébe keskeny, mély 
és nyitott lövészárkokat kell a sziklába vájni. A nyitott lövész-
árkok heves tüzérségi lövetés után is használhatóbb állapotban 
maradnak és közelharcban a fegyverek szabad alkalmazását nem 
gátolják. 



Nagy gondot kell fordítani az akadályöv fokozatos széles-
bítésére. 

A karcövben kellő számú kavernát kell létesíteni készült-
ségek és tartalékok részére. A kavernákból — melyeknek két 
kijárata legyen — mély futóárok vezessen úgy a harcállásba, mint 
a szomszédos kavernákhoz, hogy a kölcsönös támogatás, a tarta-
lékok szabad mozgása és azok gyors eltolása lehető legyen. 

A harcövből kivezető futóárkok tegyék a távoli tartalékok 
előrevonását ellenséges zárótűz alatt is, súlyos veszteség nélkül, 
lehetővé. 

A futóárkok is legyenek mindkét oldal felé védhetők. Ezek 
a harcállás mögött létesítendő úgynevezett százméteres állással 
kapcsolatosan esetleges ellenséges betörés elreteszelésére szolgálnak; 
a befészkelődött ellenség terjeszkedését meggátolják és támpontot 
képezzenek az ellentámadásra. 

Természetesen mindezt csak fokozatosan lehet elvégezni. 
A gyalogság a csapatutászok vezetése alatt az állást erődíti; 

a műszaki csapatok a kavernákat építik és a földalatti akna-
harcra alkalmaztatnak; az építőszázadok, menetalakulatok, munkás-
osztagok összekötő utakat és fedezékeket létesítenek. 

Tekintettel kell lenni a munkások fegyelmezésére és a fizikai 
erő fenntartására kellő számú szünnapokat kell a munkaidőszakba 
beiktatni. 

Kőfejtő- és kőfúrógépek karbantartására nagy figyelmet 
kell fordítani. 

Mindenütt útmutató táblák állítandók fel, a dolinák és 
kavernák névvel látandók el, hogy a harcba előreküldendő friss 
tartalékok könnyen tájékozódhassanak. 

József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

Július 29. 

„Éjjel arcvonalam különböző részeire mérsékelt ellenséges 
„löveg- és aknavetőtüz. A Monte San Michele délnyugati lejtő-
jé re időközönként nagyon megélénkülő legnehezebb aknavetőtűz. 
„San Martino környékén kézigránátharcok." 

„Szürkület előtt Lokvica-ra hajtattam és gyalog 4G-os 
„kísérőmmel Marcottini-n át a 31. Biene-be közvetlenül a-Ö- 111-től 
„északra mentem. Sajnos, nem láthattam sokat, mert meglehetősen 
„erős tűz volt, olasz gépfegyverek ördögi pontossággal lőttek. 
„Az állás nagyon sokkal jobb, mint xnikor utoljára ott voltam, 
„egy méterrel mélyebb lett ós kitűnő harántgátakkal van ellátva. 
„A 43-asok, kik ma ott állásban vannak, éberek s jó hangulatban 
-„vannak. Két különösen derék altisztet Pollák ezredes kérésére a 
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„kis ezüst vitézségi éremmel dekorálok. Azután a reteszállásba 
„menve, abban a -Q- 197. alatt visszamegyek egész San Martino-ig 
„és a ,József főherceg-út'-on a futóárokban Devetaki-ra," 

„Egész nap kézigránátbarcok, a legnehezebb öblű aknavttők 
„tüze, helyenként élénk lövegtüz. Medeuzza-nál nagy katonai 
„parádét tartottak az olaszok." 

„Románia is kezd már mozogni. Vájjon velünk, vagy 
„ellenünk fog-e menni? . . . Biztosan ellenünk! Hiszen fél Magyar-
„országot és Bukovinát el akarja rabolni. Már nagyon is sok lesz 
„a mi már amúgyis kimerülőfélben levő erőinknek. De dögkeselyük 
„soha nem támadnak meg élőlényt, csakis hullákra szállanak, hogy 
„széjjeltépjék azokat. Ámde mi még távolról sem vagyunk kimúlva, 
„csak a románok hiszik azt, úgy látszik . . . " 

Július 30. 

„Keleten a nagy csata rendkívüli szívóssággal ernyedetlenül 
„folyik tovább. A Stohod-nál megint teret nyertek az oroszok, de 
„lépteik mindig kisebbek lesznek, úgyhogy most már meg vagyok 
„arról győződve, hogy nemsokára ,állj'-t lehet nekik parancsolni." 

„Románia e pillanatban nem nyugtalanít engem nagyon, 
„mert Bulgária 150.000 emberrel hátba támadhatja. Ennek dacára 
„a hadseregfőparancsnokságnak kötelessége a legnagyobb siet-
séggel a Kár] iátok vonalát Orsovától Kirlibaba-ig köröskörül 
„megerődíteni és azonnal egyelőre öt hadosztállyal legalább 
„— ennyi nézetem szerint most még elég volna — ott felvonulni. 
„Hogy ezt meg tudjuk tenni, Németországgal együttesen kell 
„dolgoznunk. Ezt meg nem tenni vétek volna, mert majd egy szép 
„napon Románia egyszerűen be fog menetelni s kidobása feltét-
lenül többe fog kerülni, mint benyomulását meggátolni.1" 

„E percben a többi régi arcvonalunkon az offenzív gondo-
nlatot egyelőre el kellene ejtenünk addig, míg keleti arcvonalunkat 
„Orsováig meg nem hosszabbítottuk és biztosítva lesz helyzetünk 

1 Nem akartam naplómnak ezen részét kihagyni, bár csak az én 
személyes, akkor feljegyzett nézetem volt ez és nincsen tulajdonképen a 
háborús eseményekkel szoros összefüggésben, mert nem voltam azon hely-
zetben, hogy ezen nézetemet mérvadó helyeken kifejezhessem. Tehát azért 
közlöm csak, mert naplómat legnagyobbrészt nyilvánosságra hozom ezen 
munkámban. 



„egy román orvtámadás ellen, úgyhogy azt minden bizonnyal el 
„tudjuk hárítani. Ismétlem, ezt elmulasztani vétek volna." 

„Itt teljes csend van, de minden bizonnyal valami készül. 
„Egészen rendkívüli módon nagy teherautó mobilközlekedés van az 
„ellenséges arcvonal mögött." 

„Különösen élénk az autóforgalom az Isonzo-hídon Pieris-nél 
„és Beliconda-nál (Op. 212/1. sz.), továbbá Cormons táján és 
„Versa-nál. (Op. 212/15. sz.)" 

„Óriási lövegeket látunk ellenem felvonulni, számos könnyű 
„üteg rég elhagyott csataállásba megy, gyalogság menetel felénk. 
„Es Boroevié megtiltotta, hogy messzehordó ágyúim lőjenek, 
„minden lövésre adandó engedélyt fenntartotta magának. Nézzem 
„nyugodtan azt, hogy az ellenség mindent előkészít, hogy állásaimat 
„minél könnyebben elfoglalhassa és még lőnöm sem szabad rá! . . . 
„Tudom, hogy Boroevicnek kezei is meg vannak kötve és alig 
„cselekedhetne másképen, de a tény keserves!" 

„Jelentések: Helyenként heves aknavető- és kézigránát-
„ harcok, gyér lövegtüz. Az ellenségnél élénk automobilközlekedés 
„az Isonzo-n át." 

„Napközt időközönként élénk ellenséges lövegtüz különböző 
„arcvonalszakaszok ellen, épen úgy élénk ellenséges aknavetőtüz. 
„San Martino-nál és a -C- 124-en heves kézigránátharcok. Akna-
vetőink nagyon jól hatnak. Délután az általános harctevékenység 
„fokozódik, nehéz és legnehezebb lövegek lőnek. Az ellenségnél 
„különböző helyeken nehéz ós legnehezebb lövegek szállítását látni 
„az én arcvonalam felé, szintúgy számos könnyű ütegek menete-
lését felénk." 

Július 31. 
„Ma van két esztendeje, hogy szeretett 31. hadosztályommal 

„ a háborúba vonultam. Mily hosszú sorozata a véres eseményeknek, 
„fényes győzelmeknek, hőstetteknek és koromsötét megrázó bal-
sorsnak. Két gondterhes esztendő telve a legszörnyüségesebb 
„emlékekkel. És mi minden vár még r á n k ? . . . Bizony sokkal 
„jobb, hogy nem láthatunk a jövőbe. Bizton a győzelmeknek még 
„egy hosszú sorozata! De a z u t á n ? . . . a zu t án? . . . Megifjodás 
„vagy megsemmisülés? A háború tetőfokán van és nem szabad 
„csüggednünk, mi még fényeseket fogunk teljesíteni és lesznek 
„nagy győzelmeink . . . De azután??? . . . ? ? ? . . . " 



„A hadseregparancsnokság ,szakértőket' fog küldeni, hogy 
„az erődítési munkálatokat ellenőrizzék a fennsíkon. Bizton olyan 
„szakértőket, kiknek fogalmuk sincsen arról, hogy mi a háború; 
„nyugdíjazott genie törzstiszteket, akik mindent meg békében a 
„könyvekből tanultak és újat a háborúban még nem láttak. Nem 
„tudtam ellent állani, hogy Leu Beau altábornagynak ezért egy kis 
„leckét ne adjak. Telefonon felhívtam őt és ezeket mondottam 
„neki: ,A jelzett szakértőket nagy örömmel várom és biztosítom 
„a hadseregparancsnokságot arról, hogy ez nagyon hasznos is lesz, 
„legalább alkalmuk lesz az uraknak egyszer modern karszterődítése-
„ket láthatni és tanulhatnak valamit!' Le Beau hangosan belenevet 
„a telefcínba és legmelegebben megköszöni abbeli gondomat, hogy 
„a hadseregparancsnokságot kiképezem. Erre arról biztosítom őt, 
„hogy a ,szakértőket' minden bizonnyal olyan helyekre fogom 
„kiküldeni, ahol nagyon hamar meg fogják azt tanulni, hogy 
„hogyan kell erődítések dacára az ellenséges tűzhatástól megóvni 
„magukat. Azt hiszem, hogy a hadseregparancsnokság végtelenül 
„hálás lesz ezért nekem. Ezenkívül még az 5. liadseregparancsnok-
„ságtói vett parancsra is reflektálok, mely szerint az úgynevezett 
„ ,megtorlótűz' az Op. 1129/1. számú paranccsal megtiltatott, mert 
„az ágyúcsövek céltalanul elhasználtatnak, másképen kifejezve 
„— engedjük nyugodtan az olaszokat miránk lőni a nélkül, hogy 
„mi visszalőnénk. Megmondom neki, hogy ezentúl ,megtorlótüzet' 
„soha többé nem fogok leadni, hanem névtelenül fogok visszalőni, 
„ha az ellenség ránk tüzel. Különben pedig bensőségesen kérem a 
„hadseregparancsnokságot, hogy ne avatkozzék bele olyan részle-
gekbe, melyekhez egyedül a csapatparancsnokok érthetnek, akik 
„maguk is a tűzben állanak. Le Beau azt mondja, hogy ez teljesen 
„fedi az ő nézetét is; csakhogy bizonyos dolgokban Boroevic nem 
„tűri, hogy más is hozzászóljon, ő azt tanácsolja, hogy hallgatagon 
„térjünk a fölött napirendre és lőjünk nyugodtan tovább, csak ne 
„használjuk többé a szót: ,megtorlótűz'.. . Egyetértek, a ,meg-
„torlótűz' a szótárból örökre töröltetik." 

„Schenk altábornagy erődítési munkálatait nagyon kiemeli, 
„mintha nem talált volna itt semmit. Tényleg csak az összelőtt 
„fedezékeket hozta újból rendbe, úgymint azt mindenki megtette 
„nagy küzdelmek után." 

„Délután az én aknavetőim egy ellenséges árokfőt elpusz-
títottak." 



„Helyenként nagyon heves kézigránátharcok, rendes akna-
„vetőtevékenység, kevés lövegtüz." 

„Átlag valamivel élénkebb olasz tüzérségi tüz, melyre az én 
„tüzérségem felelt és időközönkénti heves kézigránátharc. Az ellen-
s é g felváltotta csapatait. A Monte San Michele-en bersaglierik. 
..Estefelé kissé fokozódik a harctevékenység." 

Augusztus 1. 
„Amint tegnap jelentették, a Monte San Michele-n bersag-

„lierik vannak. Ez eddig mindig biztos jele volt a nemsokára meg-
kezdődő támadásnak." 

„Ma Szombati Pállal Doberdo-n át előre akartam menni az 
„állásba, de nem tudtunk a reteszállásnál tovább jutni a heves 
„géppuskatűz miatt. Van valami különös a levegőben, mert az 
„olasz ideges, minden pillanatban cél híján is hevesen lövöldöz, 
„tán új csapatokkal állunk szemben. Rövid előliét után Marcot-
„tini-n át Kostanjevica-ra mentem vissza." 

„Események: 20. honvédhadosztály. Reggeli órákban kis 
„öblű ellenséges lövegtüz a Monte San Michele északi lejtőin 
„és egyes arcvonalrészeken. A középső kúp előtt rohamkapukat 
„csinált az ellenség drótakadályaiba. (Op. 214/6. sz.) Tehát tény-
„leg küszöbön áll támadása. A délnyugati lejtőt és San Martino 
„környékét ellenséges ütegek és aknavetők megszakításokkal lövik. 
„A legnehezebb légiaknákkal is lőnek. San Martino-tól északra 
„heves kézigránátharc;" 

„A 7. hadosztálynál a Monte dei sei Busi-n ismételten ellen-
séges aknavetőtüz, különben csekély harctevékenység. Az ellen-
ségnél nagyon élénk közlekedés. Délután az új ellenséges tüzér-
s é g állásainkra belövi magát. Kissé élénkebb tüz." 

„A nagy válság közel van! De Isten segítségével győztesen 
„meg fogjuk helyünket állani, hogyha szeretett oly gyenge — 
„csapataim nem véreznek egészen el." 

Tüzérségemet az Op. 210/22. számú rendelettel átcsopor-
tosítottam. (Lásd az 59. számú mellékletet.) 

Tüzérségem új csoportosítását a 60. számú melléklet tün-
teti fel. 

Augusztus 2. 
„Éjjel meglehetősen erős tüzérségi és gyalogsági tüzet hallok, 

„mely azon benyomást tette rám, hogy tűzcsapások sorozata volt." 



„Egynéhány nap óta olyan elviselhetetlen hőség van, mint azt 
„ Afrika legforróbb isothermáiban Berber táján tapasztaltam csak." 

„Északkeleten a helyzet kissé megnyugtatóbbnak látszik." 
„Jelentések: Az arcvonal több helyén aknavetőtüz, többnyire 

„az összekötő utakra. Az ellenséges tüzérség csak igen gyéren 
„tüzelt. San Martino-tól északra kézigránátharcok. A <y 197 és 
„111 között nehéz aknavetőtüz." 

„Mindig kedvez nekünk a szól. Most már azt hiszem, hogy 
„az olaszok nem fognak gáztámadást csinálni, mert tudják, hogy 
„nekünk jó gázmaszkáink vannak." 

„Ma leírhatatlan a meleg. Forró a lóg, mint a kohóból 
„kifolyó érc közelében. Az árnyékon 47 fok Celsius." 

„Délután valamivel élénkebb harctevékenység. Állásaink sok 
„helyütt erősen megrongálva. A mindkét oldali aknavetőtevékeny-
„ség heves, élénk kézigránátbarcok. Görz-nél és a III./b. szakasz-
b a n is élénk lövegtűz. Az ellenséges állások nagyon erősen meg-
szállva." 

„Midőn Segeti-n csapataimat meglátogattam, egy 46-osnál 
„egy polgári egyént találok, kit ő azonnal mint fivérét mutatja be 
„nekem, akit szabadságáról magával hozott, hogy mindjárt itt vele 
„küzdhessen hazánkért. Egy szintén jellemző eset az, hogy ma 
„ugyancsak egy 46-os jelentkezett nálam, akit három nap óta mint 
„szökevényt köröztet a sanctpeteri kiképzőcsoport. Azért szökött 
„meg onnét,hogy itt elől hazánkért küzdhessen, ,ahelyett, hogy hátul 
„azt kelljen tanulni, amit úgyis már régen tud!'" 

Augusztus 3. 

„Ma a 3. honvédgyalogezrednél voltam egy kísérővel. A Val-
„lone-ban Gabrije gorni-ig kocsin mentünk, onnét gyalog foly-
t a t t uk útunkat a rubbia-i szép parkon át az állásba. Mindenütt 
„igen kellemetlen gyalogsági tűz volt. Kísérőm egy könnyű horzs-
„lövést kapott, egy szót sem mondott és zsebkendőjével maga 
„bekötötte." 

„Szakadatlan lövöldözés folyt és különösen sok legnehezebb 
„aknát lő az olasz. Borzasztó martiriumot szenvednek a 3., 4., 5. 
„Biene-ben honvédjeim itt a Monte San Michele északi lejtőjén, 
„melyet a Monte Fortin tüzérsége tökéletesen oldaloz és a Vali-
„sella-nál álló legnehezebb olasz ütegek hátba lőnek." 



„Az állás csúnyán meg van rongálva, helyenként színig bete-
„metve. Ezt keserves munkával az ellenséges tűzben újra kiássák 
„e mellett tetemes veszteségeket szenvedve." 

„Visszamenet Gabrije-ről kocsin Mikoli-ra mentem és onnét 
„Hiltl ezredeshez a 39. ezredparancsnoksághoz előre a ,Geier' 
„dolinába. Onnét a 61. ezredhez a 24. Biene-be és Marcottini-nek 
„vissza. Csak délben 49 fokos hőségben, nagyon kifáradva értem 
„vissza Kostanjevica-ra." 

„Muszáj nekem csapataimhoz kimennem, előre oda, ahol ők 
„szenvednek, különben elzüllök és nem bírom ki hátul Kostan-
„ jevica-n." 

„ Helyzetjelentések: Általában fokozott aknavetőtevékenység. 
„Este és éjjel is élénkebb tüzérségi tűz egész arcvonalam ellen. 
„Nagyon élénk nehéz aknavetőlövöldözés San Martino ellen, a 
„Monte San Michele ellen, kézi- és puskagránátharcok is." 

„Délután folyton dagadó legnehezebb aknavetőtevékenység, 
„főképen a 3., 5., 6., 11., 12., 13., 14., 15. és 16. Biene-k ellen, ott 
„lövegtűz is van és heves, igen makacs kézigránátharcok." 

„Egy elmondhatatlanul kegyes legfelsőbb kézirat királyomtól." 
„Minden percben várom a nagy csata kigyuliadását." 
„Veszteségeim július 1-től máig 385 halott, 3608 sebesült, 

„1185 beteg." 

í>. Isonzo-csata. 

ELSŐ NAP. 

Augusztus 4 

Olaszország 1915/16. év telén és 1916. év tavaszán, hogy 
az Isonzo-csatákban szenvedett veszteségeit kiheverje, hadseregének 
fejlesztésére rendkívüli intézkedéseket tett. A tél folyamán fegy-
verbe szólították a tartalékos állomány harmadik korosztályát, az 
1896. újoncévfolyamot és a territorial-milic négy évfolyamát. Az új 
alakulatokra felhasználták a Líbiában levő ezredek negyedik zászló-
aljait is. 

Ebből 36 líj ezredet állítottak fel. (95—98. és 201—232.) 
Olaszországnak a 6. Isonzo-csafa megindulásakor 182 gyalog-

ezrede, 16 bersaglieri-ezrede, 23 önálló bersaglieri-zászlóalja és 
18 alpini-ezrede volt. 

Csakis a sorgyalogságot szervezték dandárokba. A dandár-



kötelék egy megbonthatatlan egységet képezett. A bersaglieri-
csapatok ezred- és önálló zászlóalj kötelékben, az alpinik csoportok-
ban lettek alkalmazva. 

Ha a bersaglieri- és alpini-zászlóaljakat hatosával egy dandár-
nak számítjuk, úgy Olaszország az új szervezés befejezte után 46 
hadosztállyal rendelkezett. (1 — 38. és 42—49.) 

Az új alakulatokat május havában Padua vidékén összevonták, 
melyek az 5. hadsereget alkották. (VIII., XXXII. és XXVII. hadtest.) 

Az olaszoknak ezenfelül négy lovashadosztályuk volt. 
Az 1-ső a 2. hadseregnél, a 4-ik a 3. hadseregnél, a 3-ik 

az 5. hadseregnél volt beosztva; a 2-ik lovashadosztály holléte 
nem volt megállapítható. 

A tüzérség fejlesztésére is rendkívül nagy figyelmet fordítottak. 
A nehéz tüzérség tolövege 149 mm-es űrméretű volt. Uj löve-

gekként szerepeltek a 10"5 cm-es ágyúk és a 28 cm-es tarackok. 
A legnehezebb tüzérséget a 30'5 cm-es hajóágyúk, a 21 cm-es 
mozsarak képviselték. 

A tábori (könnyű) tüzérség szervezésében lényeges változást 
nem lehetett megállapítani; a hegyi tüzérséget azonban nagy mérték-
ben szaporították. 

Óriási arányban fejlesztették géppuskás- és aknavető szerve-
zeteiket. Szervezetileg minden zászlóaljhoz 8 géppuska, minden 
hadosztályhoz 4 géppuskásosztály tartozott, melyeknek mindegyike 
három szakaszba tagozódott, egyenként 2—2 géppuskával. 

Az aknavetők nagy jelentőségét az állásharcban az olaszok 
nagyon hamar felismerték és hihetetlen arányokban fejlesztették a 
közelharc e fontos fegyverét. Míg nálunk a könnyű és közepes öblű 
primitív aknavetőket maga a gyalogság kezelte, addig az olaszok 
új könnyű, nehéz és legnehezebb öblű aknavetőik kezelésére 
külön alakulatot szerveztek (bombardieri). Hasonlóképen, mint a 
tüzérségnél, aknavetőütegek keletkeztek, melyek gyakran nagy 
hatás elérésére magasabb egységekbe, mint aknavetőtömegekbe 
összevonattak. A kisöblű bombardieri ütegek (50 és 58 mm) 
12 darabból, a középső öblüek (150 mm) 8 darabból, a nehéz és 
legnehezebb öblüek (240, illetve 320 mm) 6 darab aknavetőből 
állottak. 1916 év augusztus haváig 200 aknavetőüteget akartak 
felállítani. 

Gyáraik mérhetetlen mennyiségben gyártottak mindennemű 
lőszert; Amerika hajókkal szállította a gyalogsági, géppuska-, tüzér-
ségi és aknavető-lőszert. 

Az állásharcban a földfölötti árkász- és a földalatti tárna-
támadás mindnagyobb mérveket öltött, az olaszok nagyban szapo-
rították műszaki csapataikat; e szolgálatban az olasz nép ráter-
mettségénél fogva különös szakértelmet és ügyességet ért el. 

Végül meg kell említenem, hogy az olasz repülők óiiási 
fölényben állottak velünk szemben. 



Az 1915. év tavaszán hadbalépett Olaszország négy Isonzo-
csatában nagyobb sikert nem aratott. Ennek folytán a hadvezetőség 
1915/16. év telén és 1916 tavaszán lázas munkát fejtett ki a 
hadsereg fejlesztésére és mindent elkövetett, hogy kiküszöbölje 
azon hibákat, melyeket saját kárán felismert. A francia hadszíntér 
tapasztalatait felhasználva, különösen nehéz tüzérségét és az állás-
harc tényezőit hatalmasan fejlesztve, gyalogságát belsőleg úgy 
megszilárdította, hogy 1916 nyarán az olasz hadsereg már nem 
volt a régi, hanem a legmodernebb harceszközökkel ellátva, minden 
követelményeknek megfelelő hatalmas tényező lett belőle. 

A gyalogság korszerű szabályzatok alapján oly kiképzést és 
iskolázást nyert, hogy úgy a lövészárok-, mint a földalatti tárna-
harc fortélyaiban nagy tökéletességet, az álláserődítésben szinte 
mesteri fokot ért el. Értett hozzá, hogy mozgóharcban mélyen 
tagozott hullámokban, géppuskákkal-, gránátvetőkkel-, aknavetőkkel-, 
lángszórókkal és gyalogsági ágyúkkal összhangban működve, egysé-
gesen vezetett tömegtámadásokat hajtson végre. Tüzérsége mérhetetlen 
lőszerével egységes vezetés alatt értett ahhoz, hogy a harc-cél 
elérése érdekében támadását pergőtűzzel, illetve védelmét zárótűzzel 
előkészítse, illetve megtámassza. A tüzérség értékes segítőtársat 
nyert az aknavetőszervezetben, mely legnehezebb űrméretű akna-
vetőivel tüzének fizikai hatását idegrázó erkölcsi hatással is fokozta. 

Az olaszok, midőn az 1916. év tavaszán tiroli támadásunk 
megfeneklett és az oroszok Wolhyniában, Kelet-Galieiában és 
Bukovinában arcvonalunkat áttörték, meg voltak arról győződve 
— mint azt számos fogolytiszt mondta nekem, — hogy újraszer-
vezett hadseregük és gépeik tömege diadalra juttatja őket. 

Az olasz hadsereg erkölcsileg, fizikailag és anyagilag teljes 
felkészültségben indította meg a 6. Isonzo-csatát. 

1916 augusztus elején, közvetlenül a 6. Isonzo-csata előtt a 
VII. hadtest részletes helyzetét a 61. számú melleidet, a kölcsönös 
harctéri helyzetet az Isonzo-arcvonalon a 62. számú melléklet mutatja. 

A tiroli arcvonalon 59, az Isonzo-arcvonalon 22 olasz dan-
dár állott. 

A tiroli arcvonalról 11 dandárt (Aqui, Padova, Lombardia, 
Trappani, Catanzaro, Pescara, Etna, Treviso, Sardegna, Alessandria, 
Lambro), Albániából 1 (Marche) dandárt átszállítottak az Isonzo-
arcvonalra úgy, hogy 1916 augusztus elején itt 34 dandár állott 
hadilétszámmal harcra készen. 

E 12 dandárból ötöt' a XVI. hadtestünkkel szemben álló 
olasz VI. hadtestbe, ötöt2 a VII. hadtesttel szemben álló olasz 
XI. hadtestbe, kettőt3 Schenk altábornagy csoportjával szemben 
álló olasz VII. hadtestbe osztottak be. 

1 Trappani-, Lambro-, Treviso-, Etna-, Pescara-dandár. 
2 Catanzaro , Sardegna-, Padova-, Lombardia-, Aqui-dandár. 

Marche-, Ales9andria-da,ndár. 



Ezzel kétséget kizáróan nyilvánvalóvá lett, hogy az olasz 
főtámadás Görz-re és Monte San Michele-re fog irányulni. 

E nyomasztó olasz túlerővel szemben az osztrák-magyar 
5. hadsereg erőviszonyait vázlatosan az alábbi táblázat mutatja: 
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Az osztrák-magyar 5. hadsereg élelmezési létszáma 359.000 
főt, ütközetlétszáma 102.400 puskát tett ki. 

Ha az olasz dandárokat kettesével egy hadosztályba számítjuk, 
úgy az osztrák-magyar 5. hadsereg 9 hadosztályt1 kitevő erejével 
szemben 17 olasz hadosztály állott.2 

A Görz, Monte San Michele, San Martino -O- 111 védelmi 
alszakaszunk előtt álld olasz túlerő még szembetűnőbb lesz, ha 
felemlítem, hogy aXVI. hadtestünk két és fél hadosztályával szemben3 

hat olasz gyalog- és egy lovashadosztály, a VII. hadtestünk két 
hadosztályával szemben4 hat5 olasz hadosztály állott.6 

Az olasz gyalogságnak roppant túlerejét fokozta a tüzérség 
fölénye is. Nem kevesebb, mint 56 legnehezebb, 467 nehéz és közép, 
728 tábori löveg és 774 különféle öblű aknavető lett megállapítva, 
melyek mind kiapadhatatlan lőszermennyiséggel támogatták a fő-
támadást 7 

Az olaszok főtámadása a 2. és 3. hadsereg belső szárnyával 
a Monte Sabotino A 609-re, a Podgora A 240-re és a Monte San 
Michele A 275-re nehezedett azon hadműveleti céllal, hogy Görz-öt 
és a Wippach völgyét elfoglalják, azután a Wippach völgyét uraló 
Nad logem C- 343 — Fajti hrib A 432 gerincvonulat kierő-
szakolására törekedtek, hogy az osztrák-magyar 5. hadsereget harc-
állásából ezzel kiemelve, Triestre az útat megnyissák. 

Az olasz 2. hadsereg zömének és az olasz 3. hadsereg déli o o 
szárnyának nyilván azon feladata volt, hogy Plava—Zagora, illetve 
Selz—Monfalcone szakaszban a görz-i hídfőre és a doberdo-i fenn-
síkra (Monte San Michele—San Martino—Polazzo) meginduló fő-
támadást leplezzék. 

Hadseregfőparancsnokságunk átlátva a délnyugati arcvonalon 
a veszedelmes helyzetet, az osztrák-magyar 5. hadsereget két had-
osztállyal, a 9. és 43. Landwehr-hadosztállval megerősítette, melyeket 
Tirolból az Isonzo-arcvonalra sietve átszállított. 

A 9. hadosztály megérkezése után a III. b. védelmi szaka-
szunkban rögtön a küzdelmi vonalba került, a fél 43. Landwehr-
hadosztály (59. dandár) mint csoporttartalék szintén oda lett irányítva, 
míg a 43. Landwehr-hadosztály másik felét (86. dandár) az 5. had-
seregparancsnokság tartalékául a déli szárnyon (Mavhinje—Gorjansko) 
visszatartotta. 

1 106 zászlóalj. 
2 223 zászlóalj. 
3 28 km-es arcvonalon. 
4 9 km-es arcvonalon. 
6 8 dandár az 1. arcvonalban, 4 dandár tartalékviszonyban. 
0 Lásd az 5. hadseregparancsnokság K. 3353. számát és „Die Zeit 

zwischen der vierten und sechsten Schlacht am Isonzo" című hadműveleti 
összefoglalását. 

7 Az osztrák-magyar 5. hadseregnek 402 könnyű és 137 nehézöblű 
övege volt. 



Ezen intézkedésre nagy szükség volt, mert a Ill./b. védelmi 
szakaszunkban lezajlott sorozatos véres karcok a 106. Landsturm-
hadosztály és a 187. dandár erejét majdnem egészen felmorzsolták. 
A 106. Landsturm-hadosztályt pihentetés és kiegészítés után az 
orosz hadszíntérre, a 187. dandárt a 10. hadsereghez elszállították, 
hol az utóbbi nyugodalmas helyzetbe került. 

„Tegnap szökevények jöttek át a 15. bersaglieri és 141. gyalog-
ezredektől. Szökésüket azzal indokolják meg, hogy a meginduló 
„nagy támadásban n'em akarnak résztvenni. Azt mondják ezenkívül, 
„hogy egynéhány nap előtt körülbelül hét ezred jött ide a tiroli 
„arcvonalról, hogy a főtámadást a Monte San Michele és Monte 
„Cosich ellen csinálják. Aljiinik is jöttek szerintük. A Polazzo— 
„Redipuglia-szakaszon csak tüntetések várhatók. Az összes kórházakat 
„kiürítették és a sebesültek igen nagy számának befogadására 
„vannak ezek előkészítve." 

„Csupa sokat mondó dolog." 
„Helyzetjelentések: Éjjel erős lövegtűz, aknavetőtevékenység 

„és kisebb kézigránátharcok, csatározás." 
„Reggel 3 órakor Szombati Pállal a ,Geier' dolinába megyek 

„Hiltl ezredeshez, Látni akarom, hogy minden készen áll-e a 
„csatára. Azután a 61. ezred parancsnokához s onnét San Martino-ra 
„az állásba. A ,halálfutó'-n lehetetlen átpróbálkozni, állandóan sok 
„kis gránát ós légiakna veri azt. A futóárokban azon hely közelébe 
„megyünk, hol a 46-osok szederfája állott és a templom,- mely 
„nyomtalanul eltűnt a föld színéről. Látom, hogy a 15. Biene-ben 
„kézigránátharc van ; derék honvédjeim kitűnően, nagy pontossággal 
„dobják azokat. Rövid idő múlva visszamegyünk és fel a Monte 
„San Michele-re, ahol Kratochwill ezredessel soká beszélek és vele 
„a 8. és 9. Biene-t végigjárom." 

„Ma csúnya világ van, nagyon élénk harctevékenység, az 
„összes futóárkokra erősen lőnek. Délelőtt 8 órától kezdve a leg-
nehezebb aknavetők heves tüze." 

„Visszamenetem nehéz, mert útunkat erősen lövi az ellenséges 
„tüzérség és aknavetők." 

„Helyzetjelentések: Veszteségek: 5 halott, 54 sebesült, 
„55 beteg." 

„A legnehezebb ellenséges tüzérség (28 és 30"5 cm-esek) lövi 
„be magát a Monte San Michele-re és San Martino-ra. A 17. had-
osztálynál az arcvonal a -C- 111-től a Monte dei sei Busi-ig délelőtt 



„10 órától nagyon élénk ellenséges lövegtűz, szintúgy erős aknavetőtüz 
„alatt áll, mely helyenként az állásokat nagyon megrongálta. A tűz 
„délután 1 órakor lelohadt, de 2 óra óta megint gyorsan fokozódik. 
„A -C- 111-nél és a Monte dei sei Busi n ellenséges csoportosulások 
„láthatók és tüz alá vétettek. (Op. 217/9. szám.)" 

„Az ellenség mindenfajta öblű lövegeit belövi az arcvonalam 
„mögötti körletekre is. A III./b. szakaszon heves lövegtűz, idő-
nközönként pergőtűz, azután gyalogsági harcok." 

„Este énnálam is pergőtüzig földagadó lövetés." 
„Este 7 órakor két nehéz gránát Kostanjevica-ra jön, alig 3 

„méterre lakásom előtt robban mély kútakat ásva. (Op. 217/14. 
„szám.) — Ellenőrző lövések! — Tudom most már, hogy ma éjjel 
„fog megkezdődni a pokoli nász!" 

„Bánfi huszáromnak meghagyom, hogy az első gránátnál, 
„mely házunkat éri, ha magamtól nem ébredek fel, rázzon fel, mert 
„akkor gyorsan el kell hagynunk az emeletet. Mindent gondosan 
„becsomagolok, megvacsorázom és azután Isten nevében ,ágyam'-ra 
„ledőlök." 

„Odakint mindjobban fokozódó csúnya pergőtüz." 

MÁSODIK NAP. 

Temnica, 1916 augusztus 5. 

„Pokoli éjjelünk volt. A jó Isten csodához közelálló kegyelme 
„mentette csak meg életemet! De jegyezzünk csak fel mindent 
„sorrendben." 

„Félálomban nagyon heves harcizajt hallottam és egy zúgva 
„közeledő viharos zivatart, folyton dübörgött az égzengés és mint 
„a felkorbácsolt tenger hullámtörése, közelgett a szélvész, mely 
„mindent, még az ágyúk bömbölését is túlharsogta. Ekkor hirtelen 
„egy — még a vihar vad zúgásában is hallható — jól ismert sivítás 
„teljesen felébresztett. Idegbontó éles hang ez, mely velőkig hat, 
„egy egyenest ránk eső nehéz olasz gránát hangja. Kábító dörejjel 
„robbant, midőn szobámat a villám nappali fénnyel árasztotta el, 
„vagy a gránát lángjának fénye volt ez? és pikrinbüz tódult 
„be nyitott ablakomon. Agyamból ki akartam ugrani, mire már a 
„második lövés érkezett és nagy lármával csapott be, rám törmelék 
„és vakolat esett és számtalan potyogó tégla és cserép csörömpölését 
„hallottam és ablaktábláim csilingelve hullottak alá, a riadójelző 



„harang feljajdulva siránkozott, anélkül, hogy valaki meghúzta vagy 
„érintette volna." 

„Ugy, ahogy voltam, felugorva egy ingben a már tegnap 
„becsomagolt két kézitáskámat felkapom. Ekkor ront be Bánfi 
„huszárom, kézitáskáimat elveszi tőlem és félmeztelenül a lépcsőre 
„szaladok ruháimat és fegyvereimet karomon vive — és a harang 
„oly kísértetiesen siránkozik állandóan anélkül, hogy emberfia 
„érintené. A harmadik és negyedik nehéz gránát egy tizedmásod-
percig süvítve bevágódik, a lépcső lángpirosan világítódik meg, a 
„ház meginog s a sarkából kiemelt ajtó utánunk dől a lépcsőre és 
„Bánfi meg én a zúgva aláözönlő jégesővel kevert bibliai özönvíz-
szerű felhőszakadásban a szabadba futunk. Yad orkán dühöng és 
„a villámok gyors egymásutánban csapkodnak be és koromsötét az 
„éjjel, a riadóharang a jégtől verve, a vihartól taszigálva szól, 
„jajveszékelve rimánkodik. A pincébe mentem — telefonközpontunkba, 
„hol csuronvíz ruháimat hamarost felvettem, azután megint ki. 
„Három acélszörnyeteg süvölt s búgva hasítja a vihart s jégesőt és 
„az őrség lakóházában, alig 20 lépésre a mi iskolaházunktól a hősök 
„barlangja mellett a házat ledöntve robban s én kényszerülve 
„megállottam, mert oly nagy volt a légnyomás és elvakítva csak 
„zöld és piros karikákat láttam szemeim előtt. Ezalatt még egy 
„érkezett az orkánt és jégverést túlordítva. Három derék telefonistáni 
„a bejárat előtt a lelőtt telefondrótot kötözgette és — az Isten 
„irgalmazzon nekik — a gránát az egyiknek testében robbant, 
„ennek csak karjai és lábszárai maradtak meg. A másik kettő holtan 
„marad a helyszínén lábaim elé gurulva. Bánfi kissé később jött 
„utánunk vérző kézzel. Valami szilánk sértette meg. A villámok 
„fényénél mindenütt holt madarakat, ágakat, lombokat, földhanto-
„kat és kőtömböket látok heverni. így értem a hősök barlangjához, 
„hová a víz egész patakokban özönlött be. Ott legénységet és egy 
„néhány tisztet találtam törzsemtől. A kavemában, vízben befejeztem 
„öltözködésemet, csuronvíz ruháimat nehezen felöltve. A három 
„halott telefonista között van Szántó János, az én telefonistáni, ki 
„megfigyelőállomásomon mindig velem volt s mindig hűségesen, 
„vitézül végezte szolgálatát. Szegény derék fiú! — Dühösen tovább 
„tüzelt ránk a nehéz olasz tüzérség. Éjfél után 1 órakor lövést 
„lövés követi s mint az ugródeszka, úgy ugrál a talaj minden fel-
„csapásnál. Kiabálva, sírva levegő után kapkodva, fuldokolva s 



„kehelve rohantak aggastyánok, asszonyok, gyerekek, katonák a 
„kavernákba le. Pedig a falut kiürítettem volt, e bajokat előre 
„látva, de éjnek idején mégis csak visszabujkáltak többen. Egy 
„asszony izgalmában okádni kezd és félelmében majdnem agyon-
szorítja kis gyermekét." 

„Törzsem is nemsokára összejön és az alacsony sziklafolyosó-
„ban 80-nál többen vagyunk összezsúfolva. En a telefonnál állok, 
„de hiába, mert el van lőve. A víz térdig ér s így állunk 72.12-től 
„reggeli 5 óra 30 percig és irgalmatlanul fázom; a levegő rossz 
„az alacsony szűk helyiségben és büdös. Levegőhiány miatt több 
„ember rosszul lesz, míg szakadatlanul halljuk a nehéz olasz gráná-
t o k robbanását és érezzük lökéseit. Több mint 150 nehéz gránát 
„esett a hadtestparancsnokságra és közvetlen környékére éjféltől 
„reggeli 6 óráig, azóta nem számítottam. Mi lett iskolánkkal, hol 
„1915 július eleje óta laktam?.. . Látnom kell! Megboszorkányo-
„zottan épen áll? vagy mint romhalmazt látom-e meg, ha kilépek 
„e sötét, fojtó bűzzel tellett sziklaodúból? — Törzsemet, amint a 
„tűz lelohadt, lassacskán Temnica-ra küldtem, főképen a tüzsziinetek 
„alatt, melyek reggel felé mégis mind gyakoribbak lettek. Arról is 
„gondoskodtam, hogy az asszonyok, gyermekek s aggastyánok 
„szintén odavitessenek egyelőre. En egy tiszttel utolsónak marad-
i a m néhány telefonistával. Bánfit legfontosabb irataimmal s naplóm-
„mal előre küldöttem. Reggel 6 órakor egy nagyobb tüzszünet 
„látszott bekövetkezni és én végleg kimentem az odúból. Jeges 
„bóra fúj és pikrin-, felszakított talaj- s gyökérszag telíti a levegőt. 
„Mindenütt halott madarak, zöld galyak, lomb, földhantok, szikla-
„ törmelék és tömbök, szilánkokra tépett gerendák nagy tömegben 
„keresztül-kasul hevernek a feldúlt földön. Szeretettel ápolt kis 
„virágoskertecskénk fel van szántva, csupa mély, kútszerű tölcsér 
„és vörös agyaggal telehányva az összelőtt tetejű ház megmaradt 
„falai. Itt egy utolsó árvácska még virít. Leszedem két virágocs-
„káját; utolsó emlékem lesz a megsemmisülő Kostanjevica-ról. 
„Bemegyek a megrongált házba. A bejáratnál lógó nagy feszület 
„sértetlen, körüskörül üvegtörmelék, lehulott kövek és vakolat és 
„nagy vértócsák." 

„Szombati Pált a törmelékkel telehulott, vérfestette lépcsőn 
„találtam. Reszkető ajkakkal, rémülettől tágranyílt szemekkel nézte 



„nézzen utána, hogy a csúnya bombázásnál nem történt-e bajom. 
„A szobában, melyben laktam, a sok vért látta és egészen meg-
zavarodott, azt hitte, hogy engem ért a szerencsétlenség. Midőn 
„meglátott engem, könnyek szöktek szemeibe, kezeit összekulcsolta, 
„valami fojtogatta torkát; mert mindig újra nyelt, míg végre ki 
„tudta mondani: ,Hála Istennek a mi Fenséges Atyánk él!' — 
„Elküldtem őt bajtársaihoz, hogy vigye meg nekik köszönetemet 
„és szívből fakadó, szeretetteljes üdvözletemet és mondja meg 
„nekik, hogy nem esett semmi bajom és még ma vagy holnap ki 
fogok menni hozzájuk." 

„Felmegyek az emeletre szobácskámba. Üres, — egy gerenda 
„belóg s a falsarok bedőlve, különben csak üvegcserepek, szilánkok, 
„sok lehullott vakolat, egy nagy vértócsa és vércseppek a folyosóig. 
„Midőn belépek a gerenda dörömbölve leesik .— Tán ide behozták 
„a halottakat? Borzasztó sivárság és még nem teljesen megaludt 
„emberi vér. Kisietek, többé vissza sem nézek és odakint őrjöng a 
„pergőtűz. Monte San Michele, San Martino, Monte Cosich és a 
„mögöttes körletek füstbe burkolva lángtengerben úsznak." 

„Tehát most ne merengjünk el, hanem siessünk Temnica-ra, 
„hol már valószínűleg készen lesz a telefonösszeköttetés. Megint 
„három tompa pukkanás és ordítva sivít újra a száguldó halál 
„felénk. Jó, . . . jó! . . . Már megyek! Dörögve ropognak a°nehéz 
„gránátok és kelepelve hullanak a kövek s téglák az omladozó 
„házakról. Elmegyek az értem küldött automobillal." 

„Felséges nemes gesztenyeerdőktől környezett magaslaton 
„fekszik Temnica Kostanjevica közelében. Csak kevés házból álló, 
„szőlőlugasoktól környezett s szőllőindáktól körülfont, festőien 
„komor kis karsztfalu. A templom »mellett egy nagyobb épület 
„bújazöld szőlőlugasok-árnyékolta szép udvarral. Az udvar közepén 
„egy ciszterna és a fal mentén az emeletre felvezető keskeny kő-
lépcső, ezen egy feketébe öltözött idősebb férfi hátracsapott sport-
„ sapkával fején teljesen ittasan támolyog le és nevetgélve mélyen 
„meghajol előttem. A háztulajdonos. Mögötte egy nagyon piszkos 
„cselédleány, aki ura válla fölött azt mondja nekem németül: 
„,Kérem, ő sohasem józan!' — Ugyan szép társaság. A részeg egy 
„félig kiivott vörösboros-palackot mutat felém: ,Bitte Herr General, 
„die Perle von der Wippach!' — ,Disznó!' gondolom magamban 
„és elmegyek mellette. Bánfi egy nagyobb komor szobába vezet 



„fel a lépcsőn. Bent egy ódon felszaggatott billiardasztal áll s 
„rajta ujjnyi vastag porlepedék. Ez az asztal lesz ágyam, mert 
„rajta kívül csak két szék van — ezek közül az egyik három 
„lábon sántikál — és egy rozsdaette mosdóasztal mosdóedény nélkül. 
„ Az asztal alatt egy a rozsda által kilyukasztott óriási kék fénymázzal 
„bevont edény. Ez minden. De Bánfi majd csak teremt valamit." 

„Jelentik, bogy gróf Bellegarde lovait egyik gránát rongyba-
„ tépte. Bellegardenak őrzőangyala sűgta volt meg, bogy menjen 
„éjjel kórházszerűiére, mert egyik nehéz gránát épen ágyát ütötte 
„át Kostanjevica-n. Az én lovaimat lóápolóm megmentette, az első 
„lövésnél nyergelt és mint elrendeltem volt, ellovagolt. Az istálló» 
„melyben állottak, a földdel egyenlővé tétetett, nyomtalanul eltűnt. 
„Még csak egy pillanattal is tovább maradni, öngyilkosság lett 
„volna. Újból eszembe jut az agg szerb asszony, ki elszáradt reszkető 
„kezét felém emelte, hogy keresztet vetve áldjon meg engem." 

„A helyzetjelentéseket egy nagy, csakis tető által födött, 
„különben nyitott helyiségben veszem. Ez lesz ezentúl az én meg-
„figyelőállásom. Sokkal jobb, mint a kostanjevicai, mert az egész 
„Karszt-fennsíkot látom a tengertől a Monte San Michele-nek a 
„Wippach-ra dűlő lejtőjéig és 100 méterrel vagyok magasabban, 
„mint volt megfigyelőállásom, amiáltal mindent sokkal jobban látok 
„és lakásommal egy fedél alatt van e hely." 

„Jelentések: Tegnap este 7 óra 30 perckor az ellenség a 
„Monte San Michele északi lejtőjén a <> 124 környékén állásaimat 
„megtámadta. Tökéletesen vissza veretett. Éjjel hevesen lövik aro-
kvonalamat, főképen a Monte San Michele t és San Martino-t. 
„Erős akna vetőtevékenység és heves kézigránátharcok." 

„Veszteségek 25 halott, 131 sebesült, 38 beteg." 
„Délelőtt a lövegtüz és aknavetőtűz nagyon jelentősen foko-

zódott és különösen a Monte San Michele-t, San Martino környékét 
„és a -Ó- 111 tájékát minden nagyságú lövedékek csak úgy elárasz-
tották, igen élénk kézigránátharcok. Az ellenség mindenütt roham-
„ kapukat csinál. Járőreink nem tudnak előre hatolni. Nagyobb 
„gyalogsági oszlopok — mindig 2 vagy 3 zászlóalj egyszerre — 
„menetelnek felénk. Számos olasz szökevény. Tegnap este óta 
„kezdetét vette a nagy csata." 

„Délután végletekig heves pergőtüz van a -Q- 111 és Monte 
„dei sei Busi között." 

József főherceg: A világháború. I I I . 26 



Este .1 óra 30 perekor az ellenséges 15. bersaglieri-ezred 
egy része három század szakasz-szélességben (34., 35. és 36. 
Biene-k) a 39-esek I-ső zászlóalját megtámadta, körülbelül 150 olasz 
a teljesen szétlőtt, a -Ó- 111-től délre fekvő 35. Biene-be behatolt. 

„Az ellentámadás este 7 óra 55 perckor megindult." 
„Hosszú, elkeseredett szurony- és kézigránátharc után este 

„9 óráig dicső 39-eseimnek sikerül a bersaglieriket kidobni s ott 
„egyetlen egy század szakaszán 178 halott olasz hever."' 

„A mai bombázásnál a hadtestparancsnokságnál 12 halot-
tam volt." 

A kostanjevicai felvételezési állomáson a 6. és 196. számú 
autósoszlopnál számos sebesülés történt, négy teherautó erősen 
megsérült. 

HARMADIK NAP. 

Augusztus 6. 

„Bersaglieri-szökeve'nyek azt állítják, hogy ez alkalommal 
„olyan csata lesz, amilyen még nem volt. Az olaszoknak 7000 (?) 
„aknavetőjük van a -Q- 111 és a -Ó- 124 közötti szakaszon, ugyanezt 
„a szakaszt minden nagyságú 2000 löveg fogja megsemmisíteni úgy, 
„hogy azután a gyalogság harc nélkül fog Triestre előnyomulni." 

„Ma Polazzo-tól délre alábbi olasz telefonbeszélgetés hallgat-
ta tot t ki : ,Ma egy kis sárgás tüzet fognak nekünk csinálni! 
„Brigata Napoli és Padova is megneveztettek." 

„Tegnap közölte velem Schenk altábornagy, hogy a -0- 85 
„és A 121-et hét ezred támadta meg. En azt hiszem, hogy egyelőre 
„hét ezrednek részei voltak azok." 

Reggel 7 órakor Tolmein-től Duino-ig mind a négy védelmi 
szakaszunkra2 mindenfajta öblű ütegekből és aknavetőkből hirtelen, 
meglepetésszerű tömegtüz zúdult. 

„Uj megfigyelőállásomon ülve látom, hogy pergőtűz van, 
„közte a legnehezebb öblű bombák is. A Monte San Michele olyan, 
„mint amilyennek a Yezuv-ot láttam nagy kitörésekor 1906-ban." 

„Azt jelentik, hogy a szökevények még azt is vallják, hogy 
1 Lásd a 17. hadosztályparancsnokság Op. 805/10. számú távirati 

jelentését. 
2 I. — XV. hadtest, II. — XVI. hadtest, Ill/a. — VII. hadtest, III'b. — 

Schenk-csoport. 



„a nagy általános támadás ma — még soha nem látott — 
„leghevesebb tüzérségi és aknavető előkészítés után fog meg-
kezdődni." 

„Reggeli jelentések: Miután kissé ellanyliult, újra a leg-
hevesebb lett Kostanjevica bombázása is. Ezt magam is látom, 
„hiszen közvetlenül előttem fekszik. Elrendelem, hogy a lőszer-
r ak t á r t — amint csak lehet — azonnal ide a nagy cseppkő-
„barlangba kell átszállítani." 

„Csatározás. — A tegnapi támadást bersaglierik hajtották végre, 
„csak ott tudtak behatolni, ahol állásaink teljesen megsemmisültek 
„volt, innét is a 39. ezrednek kézigránát-osztaga nagy eréllyel 
„kidobta őket és sokan kézitusában leszúrattak." 

„Délelőtt 8 órától kezdve a 20. honvédhadosztálynak egész 
„arcvonala s a 17. hadosztály részei a legnehezebb pergőtűz alatt. 
„(Op. 219/7. szám.)" 

„A hadosztályparancsnok kérelmére a hadtesttartalékból a 
„3./I. honvédzászlóaljat Martinuéi-ból a Vallone-ba irányítom. 
„(Op. 219/11. szám.)" 

„Le Beau altábornagy hadsereg vezérkati főnök értesít engem, 
„hogy csapatokat kell majd leadnom, elveszik tőlem. En telefonon 
„ megkérdem, hogy ő őrült-e meg, vagy én ? — Hogyha ilyen követe-
nlésektől én bolondulnék meg, az épen nem volna csodálatos. Nem 
„szabad semmit sem jelentenem és győznöm kell még akkor is, 
„ha saját feljebbvalóim, parancsnokaim ezt lehetetlenné teszik. Legyen 
„olyan szíves és jelentse meg a hadseregparancsnoknak, hogy a meg-
kezdődött csata megvívására nagyon is kevés csapatom van és 
„ha csak egy századot is elvesz tőlem, akkor táviratilag fogom 
, azonnal elbocsátásomat kérni; mert ilyen körülmények között 
„jó lelkiismerettel nem viselhetem a felelősséget. Le Beau a telefonba 
„sóhajt, de én nem engedem szóhoz jutni és tovább beszélek: 
„, Hogy ha majd a Monte San Michele-t elveszítjük, akkor ezer és 
„egy okot fognak keresni és engem és másokat el fognak kergetni 
„és senki sem fogja az igazságot belátni, hogy egy nagy csatát 
„csak akkor nyerhetek meg, hogyha mindenem, ami ahhoz szük-
séges, meg is van. Tehát kedves Le Beau, egyetlen egy emberemet 
„sem fogják elvenni, vagy pedig az első elvett emberrel én is 
„elmegyek. így is már 4 — 5 nap múlva túlságosan gyenge leszek 
„arra, hogy állásaimat egyáltalában tartani tudjam mind annak 
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„dacára, hogy hőslelkü csapataim, mint istenek küzdenek; és most 
„még el is vennének csapatokat innét?' . . ." 

„Le Beau azt feleli, hogy jelenteni fogja." 
„Dél felé a pergőtüz orkánszerüleg tombol és az én gyenge 

„tüzérségem képtelen érvényesülni már azért is, mert kevés a 
„lőszere. Bizonyos lövegekkel pedig nem is szabad lőnöm. Valóban 
„nehéz így boldogulni." 

„Tirolban már nem kell a rengeteg tüzérség és csapat és 
„most legutolsó órában muszáj volna bennünket itt erősbíteni, 
„különben minden bizonnyal elveszítjük e csatát. Hisz az olasz 
„ma már egy félelmetesen merész ellenfél." 

„Mi, az én szeretett csapataim a teljesíthető legnagyobbakat, 
„legtöbbet fogjuk megtenni, de kell, hogy felülről gondoskodjanak, 
„hogy ezen teljesítmény eredményes is lehessen. Az Isten álljon 
„most mellénk." 

„A kis temetőben voltam itt, ahol szegény tegnapi hőseimet 
„eltemették, köztük hűséges szegény telefonistámat, Szántó Jánost. 
„Oly siralmasan szomorú volt e szegényes temetés. így egymásután 
„elmennek ők vértanukként és egész bensőm fellázadva sajogva kiált 
„igazságért és átkozza azokat, kik ilyen világkatasztrófát okoztak." 

„Délután 1 órakor a hadtesttartalékot — 2 zászlóalj 4-es 
„honvéd, 2 zászlóalj 43-as — menetkészültségbe parancsolom 
„helyezni. (Op. 218/22., 23. sz.)" 

„A pergőtűz valóban dühöngő orkánná lett. Az összes kaliber 
„lő A Karszt a legdurvább gúnykacajban ordít, mindent sűrű füst-
„ gomoly ok borítanak. A fedezékek, futóárkok és közlekedési vonalak 
„nagyon erősen megrongálva, helyenként már teljesen betemetve, 
„a helyőrségnek súlyos veszteségei vannak." 

„Egy szökevény vallomása szerint az általános rohamra a 
„jel piros rakéta lesz." 

„Délután valóban leírhatatlan tüzorkán dúl, minden reng és 
„zeng a nehéz és legnehezebb bombák robbanásaitól. Úgy látszik a 
„roham pillanata közeledik, mert ily vad orgia nem tarthat sokáig. 

„A 17. hadosztálynál a -Q- 197-től keletre és a -Ó- 111-től 
„északra eső arcvonalrészek, továbbá a közötte levő egész mögöttes 
„terep pergőtűz alatt áll. Az arcvonal a -Ó- 111-től a Monte dei 
„Busi-ig mérsékeltebb löveg- és aknavetőtűz alatt." 

„Délután 3 óra óta a Monte San Michele-n dühöngő ide-oda 



„hullámzó közelharc e's kézitusa, melyet szorongó szívvel nézek! 
„Őrülten tombol a súlyos csata. Számtalan ellenséges ütegnek tüz-
„ vihara felszántotta, összetaposta és elpusztította összes állásainkat, 
„a Monte San Michele-n a höslelkü helyőrség legnagyobbrészt 
„agyoncsapva vagy betemetve. Az egész vidék a szakadatlan rob-
banásoknak láng- és füsttengere. Engem pedig az a gondolat 
„gyötör, hogy ott élőlény már nem is lehet." 

„Az ellenség óriási túlerővel, mint a vihardúlta tenger zúgva 
„a sziklafalnak hullám-hullám után dübörögve nekiront, szakadat-
lanul újra rohamozik s az én hőseimet a lángtengerben és mérges 
„füstök fellegében kétségbeesett viadalban leteperi. A tolongó dühös 
„kézitusában a számban többszörös túlerejű olasz tömegek az enyémeket 
„lépésről-lépésre visszaszorítják. Látom, amint a Monte San Michele-
„nek északkeleti kúpja, a <|> 242 ellenséges kézre kerül, azután 
„a mellette levő és végre a két háromszögellési pont A 275." 

„Délután 4 órakor az olaszoknak fekete tömege őrült tusá-
b a n eléri a magaslatok vonalát, mely közvetlenül a -Ö- 111-től 
„Cotici-re vezető úttól nyugatra fekszik. A talajt számtalan hulla 
„födi. Lélekemelő s mégis hajmeresztően borzasztó ezt a kétségbe-
nesett dulakodást látni az én számra gyenge csapataim s az olasz 
„tömegek között." 

„Mindkétoldali szörnyűséges veszteségek között az ellenség 
„megállásra kényszeríttetik közvetlen mielőtt legelső tüzérségi cso-
portjaimat eléri. Azután egy fényes lendületes ellenlökéssel, melyet 
„a tartalékok hajtanak végre, az északkeleti kúpok felé szoríttatva, 
„azokon át visszavettetik. Minden pillanatban változik a kép. Lehe-
tetlen világosan megítélni. Ezidőszerint a két A 275 ellenséges 
„kézen van és a két északkeleti kúp megint a miénk és az utóbbiakon 
„csak úgy örvénylik az ellenséges pergőtűz, az előbbieken a mi 
„lövegeink tüze. Az én 30'5 cm-es mozsaraim nagyszerűen hatnak." 

„A 17. hadosztálynál egy lendületes olasz támadást láttam 
„— körülbelül — a 28—23. Biene-k előtt a mi gépfegyvertüzünk-
„ben összeomlani. Ugyanígy a 40—49. Biene-k vonalában. A O- 111 
„és Monte dei sei Busi között az olaszok két Biene-be behatoltak. 
„A Biene-k számjelzésű tábláit az olasz pergőtűz elsöpörte és így 
„csak körülbelül tudom megmondani, hogy úgy hiszem, hogy a 
„41. és 42. Biene került ellenséges kézre. A 42-ikből súlyos kézi-
busában kidobatott; a másikban 5 órakor még vad dulakodást látok." 



„Ekkor figyelmemet megint a Monte San Michele vonja magára. 
„Ott az ellenséges pergőtűz zárótűzként Crnci—Cotiéi-ig tolódott 
„el és fekete áradatként özönlenek az olaszok Crnci—Cotici-re. 
„Édes Istenem! az egész Monte San Michele-t teljesen elveszítettük. 
„Délután 6 óra van . . . " 

„Op. 218/25. szám alatt elrendelem az ellentámadást egész 
»— gyenge — hadtesttartalékommal, a legerősebb tüzérségi elő-
készítés után, Cotiéi-ről és San Martino-ról. A Monte San Michele-t 
„el muszáj újra foglalni. — Ki akarok menni, hogy személyesen 
„vezessem a rohamot, de törzsem urai megostromolnak, hogy Isten 
„bizony még ez nem az a döntés, melyre az utolsó kártyát kelljen 
„kijátszani. Talán igazuk is van! — Meggyőztek, bár kedvetlenül 
„engedek kérésüknek." 

„Ekkor jön az 5. hadseregparancsnokságnak Op. 1303. számú 
„rendelete, hogy összes tartalékaimat vessem latba és minden eshető-
ségre a 41. gyalogezredet1 rendelkezésemre bocsátják." 

„Eközben dicső 39-eseim a náluk betört ellenséget csodálatos 
„hősiességgel kiverték. A 123. ezredből néhány foglyot ejtettek." 

„6 óra után némileg csendesül az én arcvonalam." 
„Jelentések: A 20. honvédhadosztálynál — a leghevesebb 

„pergőtfiz után, mely az egész arcvonalon egész nap tartott s a 
„legnehezebb öblű lövegekből és aknavetőkből adatott le; — több-
szöri soká tartó tüzorkán után —• rohamoztak az olaszok és a 
„legvadabb kézitusában elfoglalták a Monte San Michele-nek egész 
„gerincét. Ide-oda tolongó borzasztó küzdelemben nagy tömegek 
„Crnci—Cotici-re tódultak. A Monte San Michele északi lejtőjén 
„a -C- 124-nél szintén állásunkba fészkelték magukat. Különben 
„minden a mi kezünkben van. Az olaszok által elfoglalt szakaszok-
b a n még este 8 órakor is tartanak a kétségbeesett részlettusák. 
„A hadtesttartalék felvonulóban. San Martino-nál ismételt hatalmas' 
„ellenséges támadások mind visszaverettek Az ellenség óriási veszte-
ségeket szenvedett, mely alkalommal az oldalozó tűz a 18., 19. és 
„20. Bienek-böl nagyszerű hatást ért el." 

„Utólag jelentették, hogy az ellentámadásban a 3. honvéd-
„gyalogezred I. zászlóalját Szirmay Ödön főhadnagy, mint annak 

1 Az ezred a 43. Landwehr-hadosztály (59. dandár) kötelékébe tar-
tozott, mely a III., b. védelmi szakaszban csoport-, illetve hadseregtartalék volt. 



„ideiglenes parancsnoka nagyszerűen vezette és fényes eredményt 
„ért el, részleteket már bekértem, még nem lehetett megtudni." 

„Veszteségeim minden látszat szerint rendkívül súlyosak. 
„Az ellenségé irtóztató." 

„Megértett most a hadseregparancsnokság engem? . . . Hiszen 
„az események — ezerszer jaj és fájdalom — nagyon is igazat 
„adnak nekem." 

A 20. honvéd-hadosztályparancsnokság Op. 262/4. számú harc-
jelentése szerint a mai harcok következőképen zajlottak le.1 

Délelőtt 8 órakor a hadosztálynak majdnem egész arcvonalát 
(3—17. Biene-ket) az ellenséges nehéz tüzérség pergötüz alá fogta, 
támogatva a legnehezebb öblű aknavetők tüzével. A hadosztály 
1. védelmi vonala, e mögött fekvő felvételi állás, az összekötő utak 
és a tartalékok férőhelyei mind a legnehezebb tűz alatt állottak. 
A hadosztály egész állása állandóan sűrű por- és füsttengerbe volt 
burkolva, semerre kilátás, vagy áttekintés! Akadályaink összelövet-
tek, védelmi állásaink, árkaink betemettetiek, kavernáiuk kijáratai 
bedöntettek, a gyalogsági és tüzérségi távbeszélőhuzalok el lövettek, 
a küldöncvonalak őrsei szétszórattak, az összeköttetésre kiküldött 
járőrök nem tértek vissza. 

A lövetés alatt, délelőtt 10 órakor egy olasz szökevény jelen-
tette, hogy az olaszok általános rohama két piros rakétajelzésre fog 
megindulni. Déli 12 órakor a dandár- ós hadosztály tartalékok 
készültségbe helyeztettek. 

Délután 1 óra 15 perckor látható volt, hogy a Sdraussina-tól 
délre fekvő O 197-ről két piros rakéta a magasba szökell. 

Délután 3 órakor az ellenséges tüzérség pergőtüzét a hátulsó 
körletre átteszi, mire a mi tüzérségünk védelmi vonalunk elé záró-
tüzet ad. 

Délután 3 óra 30 perckor az olaszok tömegei a védelmi 
állásban még életben maradottak ellenállását leküzdve, a 7., 8., 9., 
10. ós 11. Bienek-be behatolnak2 és a Monte San Michele ormán 
átlépve és azon mintegy 200 lépésre túlhaladva, egyhuzamban a 
Monte San Michele-től délkeletre levő dolináig3 előnyomulnak. 

Az ellenség által elfoglalt területen csupán az alagút maradt 
a mi kezünkben, mely a 8. Biene-ből a felvételi állásba vezet 
(Schönburg-alagút). 

1 Lásd a 62. és 63. számú mellékleteket. 
2 Putnoky (1. honvédezred III. zászlóalj) őrnagy balsziírnya és Bartóffy 

{1. honvédezred I. zászlóalj) százados egész védelmi alszakasza. 
3 Halálvölgy-dolina, Mészáros nagy dolina, Putnoky-dolina, Névtelen 

dolina. 



A Monte San Michele északi lejtőjén1 (1 — 6. Biene-k) is 
támadott az ellenség, de eredményt itt nem tudott elérni, mivel 
tüzérségünk e térben oldalozólag kiválóan hatott. Csapataink itt 
szívós közelharcban nagyban megtartották az 1. védelmi állást. 
Az ellenségnek csupán elszigetelt, összefüggésnélküli kisebb csopor-
tokkal sikerült az 1. védelmi vonalunkba magát befészkelni, melyek-
nek egy része későbben a 2. vonalunkig előreküzdötte magát. 

Az Isonzo-alszakasz megszálló csapatai, a 17. fél I. honvéd-
zászlóalj az 1. és 2. Biene-t makacsul tartották, szintúgy sikerült 
a Monte San Michele alszakasz északi lejtőjén az \.fl\. honvéd-
zászlóalj jobbszárnyának a 3. Biene egy részét és az l./III. honvéd-
zászlóalj közepének, a 6. Biene egy részét megtartani.2 

A San Martino alszakaszra (12—17. Biene-k) intézett ellen-
séges tömegtámadást a 17. honvédezred visszaverte,3 csakis későbben 
sikerült az ellenségnek — miután a szomszédos Bartóffy százados 
(l./I.) zászlóalját visszavetette és az elfoglalt térből a 17./1II. hon-
védzászlóalj jobboldalába bekanyarodva támadását folytatta — foko-
zatosan a 12. és 13. Biene-ket elfoglalni. 

Délután 4 órakor a dandártartalék (1./5., 11. honvédszázadok) 
és a hadosztálytartalék egy része (4./5., 6., 17./2., 3./9., 4./9., 12. 
és 17./4. honvédszázadok) harcba lépett; két századunk a keleti 
A 275 magaslatot visszafoglalta és ezzel éket vert az ellenség 
tömegébe, úgy hogy az 1. védelmi vonalunkba betört ellenség északi 
csoportját a déli csoporttól elkülönítette; egy századunk a San 
Martino alszakaszunk visszanyomott jobbszárnyát megtámasztotta 
(12. és 13. Bienek-kel szemben), egy századunk pedig 
hogy az ellenség az Isonzo-alszakaszunkat Monte San Michele 
északi lejtőjén (3. Biene-vel szemben) felgöngyölje. 

Délután 6 órakor a helyzet következő: 
Monte San Michele északi lejtőjén az 1. védelmi vonalunkat 

(4., 5. Biene-ket és a 3. s 6. Biene-k egy részét) és az e mögött 
fekvő felvételi állásunkat megszállt ellenség megállott. 

Monte San Michele nyugati A 275 kúpja felöl azonban 
friss tartalékokkal megerősített ellenséges csapatok kezdettek Crnci 
és Cotici irányában kiterjeszkedni. 

Délután 7 órakor a hadosztálytartalék zöme a Yallone-ből 
ós Spacapani—Martinuéi-ról4 a küzdelem helyére érkezett és harcba 
lépett. A 3./( 3/*)HI. honvédzászlóalj az északi Cotiöi felé és a 
-Ó- 237 irányában kiterjeszkedett ellenséget visszavetette és 300 

1 Szüts százados (17. honvédezred fél I. zászlóalj), Schranz alezredes 
(1. honvédezred II. zászlóalj) védelmi alszakasza és Putnoky őrnagy (1. hon-
védezred III. zászlóalj) közepe és jobbszárnya. 

3 Lásd a 63. számú mellékletet. 
3 Franko őrnagy 17./1II. honvédzászlóalja és Somogyi őrnagy 17. II. 

honvédzászlóalja. 
4 3. honvédezred I., II. és s,t III. zászlóalja. 



foglyot ejtett. A 3. I. honvédzászlóalj egy része Monte San Michele 
magaslat középső kúpját támadva az ellenséggel heves harcban 
állott; a másik része az időközben ismét ellenséges kézre jutott 
Monte San Michele keleti A 275 kúpjára rohamot intézett. Két 
honvédszázad1 a déli Cotici—San Martino-i úton előnyomulva 
megállította az ellenséget, mely Crnci felé iparkodott kiterjeszkedni. 
Két honvédszázad2 az északi Cotiéi-től északra (-Ó- 242) és nyugatra 
( Ó 249) fekvő kúpokat megszállotta, hogy a tüzérséget — mely 
felső Cotici körül volt állásban — biztosítsa. 

Tüzérségünk kiválóan támogatta csapatainkat és a vissza-
özönlő ellenség soraiban bő aratást csinált. 

A hadosztálytartalék utolsó zászlóalja3 délután 8 órakor 
Cotici-be érkezett és parancsot kapott, hogy Monte San Michele 
északi lejtőjén állítsa vissza a régi helyzetet. 

Szívós és makacs közelharcban sikerült e zászlóaljnak az ellen-
séges csapatokat az 1. és 2. védelmi vonalunk között húzódó felvételi 
állásunkba visszaszorítani és az 1. védelmi vonalunkban kitartó 
17. fél I. honvédzászlóalj déli szárnyával, — mely a 3. Biene-ből 
visszakanyaríttatott — a kapcsolatot helyreállítani, valamint a Schranz 
alezredes zászlóaljából (1 ./II.) megmaradt részt megerősíteni. 

A hadosztályparancsnokságnak ezek után már nem volt tar-
taléka, mindent kijátszott, hogy helyzetét javítsa. 

A tartalékokkal (dandár, hadosztály) egységes ellentámadást 
nem lehetett csinálni, mert azokat — amint a helyszínére érkez-
tek — apránként azonnal harcba kellett vetni ott, hol legsürgősebb 
volt a segítség. 

A hadosztálytartalékot felosztva kellett alkalmazni, hogy az 
egész arcvonalszélességben az ellenség megállíttassák. 

Különben Monte San Michele-n a viszonyok olyanok, hogy 
kis osztagok is sikert érhetnek el, ha helyi ismereteiket ügyesen 
ki tudják használni. Ezt igazolja az, hogy a 20. honvédhadosztályt 
hat olasz dandár, tehát háromszoros túlerő,4 támadta meg; mégis 
sikerült a támadást megállítani, mely csak a Monte San Michele 
tarajvonalát átlépve, annak keleti lejtőjén húzódó felvételi állásunkat 
tudta megszállani, de nem volt képes azon túlhaladni. A 20. hon-
védhadosztály mindkét szárnya az Isonzo-alszakaszban és San 
Martino alszakaszban állását rendületlenül megtartotta. 

A VII. hadtestparancsnokság az ellentámadás végrehajtására 
a 20. honvédhadosztály rendelkezésére bocsátotta egész tartalékát5 

azon feladattal, hogy Monte San Michele-t foglalja vissza. 
1 4. honvédezred 9. és 12. százada. 
2 4. honvédezred 5. és 6. százada. 
3 Falk százados, 3. II. honvédzászlóalj. 
4 Gránátos- (1., 2. gránátosezred), Catanzaro- (141., 142. ezred), Brescia-

(19., 20. ezred), Ferrara- (47., 48. ezred), Fisa- (29., 30. ezred), Regina-
(9., 10. ezred) dandár. 

5 4. honvédezred, 43. és 48. ezred két-két, összesen hat zászlóalj. ( 



A 20. honvédhadosztály parancsnokának harcterve: 
Augusztus 7-én hajnalban a Monte San Michele gerincét tartó 

ellenséget két irányból megtámadni; a 4. honvéd- és 43. közös ezred 
négy zászlóaljjal a 7. Biene-t előbb visszafoglalja, azután Monte 
San Michele gerincvonal mentén az 1. és 2. védelmi vonal között 
fekvő sávban délnyugati irányban támad; a 46. ezred két zászló-
aljjal ('rnci—San Martino teréből északi irányban intézi a támadást 
és visszafoglalja a 10. és 11. Biene-ket. 

Az éj folyamán az ellenség friss tartalékok bevetésével újból 
elfoglalta az egész Monte San Michele gerincét és volt felvételi 
állásunkban áll. A 20. honvédhadosztály közepe e vonallal szemben 
körülbelül 100—150 lépésnyire a dolinák vonalában van Bár a 
17. hadosztályunkat is megtámadták az olaszok,' mégis e hadosztály 
ma nem állott a harc gyúpontjábau; főképen a nehéz olasz tüzérség 
és a legnehezebb aknavetők borzasztó pergőtüzét kellett elszenvednie. 

A 17. hadosztályparancsnok-ág délután 3 óra 50 perckor 
következőt jelenti phonogramm útján: 

„ Sagrado-tdsmkasz r 
Az ellenség nehéz tüzérségi tüzét San Martino felé átteszi a 

18—22. Bünek-re. A 18. és IP. Biene-ket az ellenség revolver-
ágyúkkal lövi. A 61. ezredp>arancsnokság harcálláspontjáról látták, 
hogy ellenséges erős csapatok Monte San Michele magaslat déli 
A 275 kúpjára támadtak, állásunkba betörtek, fehér zászlólobogtatás 
után azonban rövidre rá visszaözönlöttek." 

„ Polazzo—Redipiiglia-alszakasz :3 

Saját tüzérség a 46. és 47. Bienek-kel szemben fekvő területet 
lövi, mivel ott ellenséges gyalogság támadását várjuk. Tüzérségünk 
három üteggel támogatja a 20. honvédhadosztályt." 

Délután 4 óra 10 perckor érkezett jelentés így szólt: 
„ Sagradu-ahzakasz r 
Délután 4 órakor az ellenség állásunkba betört és pedig a 

39. Biene bal- és a 40. Biene jobbszárnyán. 
Két tüzérségi csoportunk oda irányította tüzét, kézigránátos 

járőrök útban vannak oda. (Op. 806/10. sz.)" 
Esti helyzetjelentése következő: 
„Helyzet délután 6 óra 30 perckor. 
1. Sagrcido-alszakasz :2 

Harcszünet. A 18., 19. és 20. Bienek-ben felállított gép-
fegyvereink, gyalogsági és hegyiágyúink megszálló csapatainkkal 

1 31. olasz hadosztály, Maeerata- (121., 122. ezred), Chieti- (123., 124. 
ezred) dandár, 1-5. bersaglieri-ezred. 

2 61. ezred arcvonala. 
3 39. ezred arcvonala. 



együtt délután 2 óra 20 perckor San Martino-ra rohamozó olasz 
gyalogságot pusztító tűzzel eredményesen lőtték. 

Most a szótlőtt árkainkat kiássuk és a távbeszélővonalak 
javításán dolgozunk. Az ellenségnél mozgolódást nem észlelünk. 
A balszárny Biene-iben már régóta csend van. 

2. Pólaezo —lledipuglia-alszakasz 
Általában nyugalom. 
A 40—42. Bienek-be betört ellenség délután 4 óra 45 perckor 

onnan kiveretett. A betörést az olasz 123. ezrednek három százada 
bajtotta végre. 10 fogoly. 

3. A 24 cm-es mozsár Monte San Michele-n épülőfélben levő 
olasz támpontot lövi. A 17./1. számú tábori ágyúsüteg 100 lépésre 
a gyalogságunk mögött van tüzelőállásban. Védeni fogja magát. 
A többi tábori ütegeink az olasz gyalogságot lövik Crnci-nél. 
(Op. 806/12. sz.)" 

Jobb szomszédomnál (XVI. hadtest) következők törtéutek a 
mai napon. 

Délután 4 óra táján az olasz VI. hadtest megindította a 
görzi hídfőre óriási túlsúlyú támadását. 

Az olasz a Monte Sabotino A 609 magaslatot a 45., Oslavija 
188 gerincet a 24 , Podgora A 240— <j> 157 kúpokat és az 

azok között fekvő Grqjna-völgyet a 34. hadosztályával támadta, 
görzi hídfőállásunkat 11 zászlóaljunk tartotta,2 a jobbszárnyon a 
4. hegyidandár, középen a 121. Landsturm-dandár, balszárnyon az 
5. begyidandár; 7 zászlóalj az 58. hadosztály tartalékát képezte. 

A kilenc küzdő zászlóalj között volt öt (2/L, II., 26./IV., 
30./VI., 31./III.) magyar népfölkelő-zászlóalj is. E kilenc zászló-
aljat nem kevesebb mint tizenkét olasz ezred támadta meg.3 

Este a harc azzal végződött, hogy az olaszok Monte Sabotino 
A 609-et elfoglalták, a görzi hídfőállást pedig két helyen áttörve 
Pevma—Podgora falvaknál az Isonzo nyugati partját elérték. 

Az elkeseredett és véres harcokban különösen kitüntették 
magukat: a két 2-es magyar népfölkelő-zászlóalj, melyek dacára 
annak, hogy az olasz már hátukban állott, rendületlenül kitartva 
állásukat az ellenséges áradattal szemben megtartották. 

Az 58. hadosztálynál a tartalékban álló hét zászlóalj az éj 
folyamán harcba vettetett, minek következménye volt, hogy csapataink 
a görzi hídfőállás déli részét visszafoglalták ugyan, de a Monte 
Sabotino A 609 az olaszok kezében maradt, ennek következtében 

1 39. ezred arcvonala. 
Ebből két ; ászlóalj az Isonzo keleti partján Andrä—Savogna között 

volt állásban. 
3 77., 78. (Toscana-dandár), 144., 149. (Trappani-dandár), 205., 206. 

(Larnbro-dandár). 57., 5,S. (Abruzzi-dandár), 223., 221. (Etna-dandár), 211., 
2 U . (Pescara-dandár). 



a görzi hídfőállás északi részét védő 4. hegyidandárunkat az olasz 
45. és 24. hadosztály zöme a Piumica-patak völgyében az Isonzo-ig 
visszaszorította. A hídfőállás közepén a Grojna-völgyet csapataink 
minden olasz támadással szemben megvédték. 

NEGYEDIK NAP. 

Augusztus 7. 

„A közelharc egész éjjel tovább dühöng és reggeli 5 órakor 
„saját szemeimmel látom 4-es honvédeimet csodás vitézséggel roha-
„mozni, s azon benyomást nyerem — ez azonban még nem egészen 
„bizonyos —, hogy a Monte San Michele-nek két kúpját megint 
„birtokba vettük, kettő még az ellenség kezén van. Elkesere-
det ten tovább folyik a küzdelem." 

„A hadsereg részéről rendelkezésemre bocsátott 41. ezred 
„még csak valahol távolról menetel ide és nem számíthatok rá 
„egyhamar. Ezalatt őrületes dühvel hullámzik tovább a tusa a 
„Monte San Michele birtokáért." 

„Már intézkedtem és most Istenben bízva mindent szeretett 
„csapataimra kell bíznom. Most — annyira gyengítve — nem tudom, 
„hogy képes leszek-e a megtörténteket még jóvátenni. És ha 
„Boroevic könnyen kiérezhető okoknál fogva nem osztotta volna 
„ketté a fennsíkot, ha ismételt előterjesztésemre nemcsak elutasító 
„sürgönyöket kaptam volna válaszul, hanem alapos aggályaimat 
„szemügyre véve azokat mérlegelték volna, úgy azon helyzetben 
„lehetnék, hogy a fennsíkon a szükséges eltolásokat megtehessem, 
„melyek teljesen ki vannak zárva addig, amíg a fennsík két 
„parancsnok kezében van, kiknek mindegyike a maga szakaszát 
„tartja fontosabbnak és külön tartalékokat kénytelen fenntartani. 
„Most úgy cselekedtem volna, mint a 2. Isonzo-csatában a tartalé-
koka t délről — hol több mint elegen vannak és hol a helyzet 
„egyáltalán sokkal könnyebb, amit saját tapasztalatból tudok — 
„jókor eltoltam volna és velük az Isonzo kulcsát, a Monte San 
„Michele-t biztosíthatnám. így pedig itt volt a határ és nem volt 
„lehetséges átcsoportosítanom és két hadosztályomat a lehetetlen-
ségig széjjelhúzták és könnyelműen gyengítettek engem, a Monte 
„San Michele így az ellenség kezébe került. Elvből csak a kértnek 
„felét adták meg lőszerben — meg kell vallanom, hogy utóbbi 
„időben úgy segítek magamon, hogy a minimálisan szükségesnek 



„dupláját kérelmezem, hogy a legszükségesebbet azután valóban 
„meg is kapjam —. Ha nem tagadtak volna meg — mondhatnám 
„elvből — mindent, amit kértem, akkor a Monte San Michele s 
„küzdelmi vonalam szilárdan a kezemben volna ma is, és a helyzet 
„nem volna oly válságos és az ellentámadásokkal járó óriási 
„veszteségektől meg volnánk kímélve. Most megvan a baj, pedig 
„önfeláldozóbban, mint szeretett csapataim küzdenek, lehetetlen 
„harcolni és tudom, hogy mindenre — még a legutolsó áldozatra 
„is készek ők. En nem fogom megélni, hogy szeretett hadtestem 
„teljesen megveressék, mert szilárdan el vagyok tökélve, hogy a 
„legválságosabb helyzetben — ha látom, hogy nem lehet már 
„semmit sem tenni — fegyverrel kezemben élükre állok és ott 
„esem el velük és sorsukat híven megosztom. Ezzel nekik és 
„enyéimnek odahaza tartozom. Nem fogok mint elkergetett, meg-
vetett , megvert tábornok hazatérni. Hullámat a Karszt murvájába 
„tapossák az ellenséges gránátok, vagy pedig legyőzhetetlen had-
testemnél annak legyőzhetetlen parancsnoka maradok." 

„Egész nap kemény küzdelem folyt állandóan. Csapataim a 
„legsúlyosabb kézitusában és közelharcban számtalan támadást 
„vertek vissza. Ellentámadásomat az Op. 220/32. számú parancsommal 
„ az ott megnevezett okok miatt beszüntettem. Nagyon is veszteség-
tel jes lett volna, feláldoztam volna embereimet a nélkül, hogy 
„lényeges eredményt értem volna el." 

Meggyőződésem szerint utolsó tartalékommal (41. ezred) 
vissza lehetne ugyan foglalni Monte San Michele-t, de végleges 
megtartása kérdéses maradna. 

Ezért a hadseregparancsnokságot Op. 220/23. szám alatt 
délután 2 óra 10 perckor kértem, hogy irányítson hozzám 
erősbítést. 

Boroevié értesített, hogy jelenleg tartaléka nincsen. Arra 
törekedjek, hogy a Monte San Michele-n a mostani helyzetet 
tartsam fenn. 

Erre délután 7 órakor Op. 220/32. szám alatt elrendeltem: 
„A hadseregparancsnokság tudtomra adta, hogy az sem 

gyalogságot, sem tüzérséget nem bocsáthat rendelkezésre, mert 
tartaléka nincsen. 

Ebből kifolyólag a hadtestparancsnokság kénytelen az ellen-
támadást beszüntetni. 

A 20. honvédhadosztály a jelenlegi helyzetet a Monte San 
Michele-n szilárdítsa meg és tartsa meg az annak északi lejtőjén 
visszafoglalt területet. 



San Martino-tól nyugatra és északra feltétlenül ki kell 
tartani. 

A hadosztály északi szárnya és San Martino között az új 
védelmi állás a 2. Biene-től a 12. Biene-liez, az eddigi állás mögött 
a 2. véde'mi vonalban legyen. 

San Martino tájának feltétlen megtartására a 20. honvéd-
hadosztály rendelkezésére bocsátom a 41. ezred egyik zászlóalját. 
A 41. ezred zöme hadtesttartalék Devetaki és Brestovec-nél. 

A tüzérség feladata a jelenlegi helyzet megszilárdításának 
lehetővé tétele és az új védelmi állásunk ellen irányuló ellenséges 
előtöréseknek megakadályozása. 

A 20. honvédhadosztály kötelékeit mielőbb rendezi, hogy a 
kivonandó csapatok állományát kiegészíthesse és a 17. hadosztálynak 
nála levő csapatait annak visszaadhassa. 

Ez elsősorban vonatkozik az 1. honvéd- és a 46. közös ezredre, 
azután a 43. ezredre, 

A 41. ezred a XXI. menetzászlóalját vonja ma éjjel magához, 
hogy holnap a Vallone-ban azt besorolhassa. 

A 20. honvédhadosztály biztosítsa a hadianyagot. 
E szigorúan titkos parancs betekintés után a hadtestparancs-

nokságnak visszaküldendő. A parancs átvétele távbeszélő útján 
elismerendő. József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

„így a 2. állást tartottuk 6 óráig, mikor rémséges pergőtüz 
„kezdődött, olyan, amilyent még sohasem láttam; csupa 28-as, 
„30-as és más legnehezebb öblű lövegek szörnyűséges verése. 
„A Monte San Michele olyan volt, mint a hevesen működő tűz-
hányó. A sűrű füstben a megszámlálhatatlan srapnell és gránát 
„úgy villogott, mint a mozdony szikrahullása. Az volt az érzésem, 
„hogy ott emberélet már nem lehet." 

„Midőn a nap nyugaton alászállott és az ég aranyban izzott, 
„egyszerre megszűnni láttam a szörnyűséges tüzet és az ellenséget 
„nagy tömegekben hullám-hullám után a Monte San Michele 
„ormán át alátörtetni. Ügy terjeszkedett, mint a tenger árja, hogy 
„szegény, alig felére fogyott, hős csapataimat magával sodorja. Uj 
„és új tömegek tódulnak a hegyoromról le. Ekkor egyszerre a mi 
..gyalogsági, géppuska- és összpontosított tüzérségi tüzünk esapás-
„szerűleg megindul. Amennyire láthatom, úgy nézem, az első 
„rohamhullám alig lehet 50 lépésre kimerült vitézeimtől; tüzünk 
„lekaszálja, a második, harmadik és negyedik mind összeomlik, 
„vérbefojtatik. A további rohamoszlopok elakadnak, rendetlenségbe 
„jutnak, gomolyaggá változnak, melybe tüzem irgalmat nem ismerve 



„megsemmisítően belever, az utánuk jövő oszlopok és tömegek 
„belerohannak a kavargó fejvesztett gomolyba, míg tüzérségem úgy 
„csépeli azt, hogy a cafatok mindenfelé repkednek, hajmeresztő 
„látvány és mégis ujjongani tudnék. Több dandár támadása 
„összeomlik, riadalom és menekülés lesz belőle. Az én tüzérségem 
„hátulról vereti, az olasz pergőtűz elölről fogja meg a szeren-
csétlen embersereget és nemsokára az összecsépelt, megtizedelt, 
„széjjelvert csapat a legnagyobb rendetlenségben futásnak ered a 
„Monte San Michele-n túl, valószínűleg régi állásaiba özönlik 
„vissza. A többi mind meghalt, vagy jajgatva vergődik a véráztatta 
„rémes helyen. Az olasz az ő saját zárótüzébe is belekerült. 
„Az enyémek — bizton ujjongva — rohamoznak, a menekülők 
„után iramodva üldözik őket. Remegve gondolok a veszteségek 
„még nem sejtett számára." 

„Ezeket mind magam láttam és most még a jelentéseket 
„akarom röviden összefoglalva feljegyezni, már azért is, hogy ellen-
őrizni tudjam a fentebbi jegyzetek alapján." 

„A 17. hadosztály északi szárnya, ahol éjjel aránylagos nyu-
galom volt, támogatja a 20. honvédhadosztály támadását. A közép 
„és déli szárny egész éjjel élénk aknavetőtűz alatt állott és szívós 
„kézigránátharcokat vívott. Állandó gyalogsági csatározás is vo't. 
„Az ellenség járőreit kézigránátokkal kergették el." 

„A 20. honvédhadosztálynál San Martino változatlanul bir-
tokunkban van. Ott állandó kemény harc az összes közelharc-
„eszközökkel. A Monte San Michele északi lejtőjén egynéhány 
„századnak védelmi szakasza az ellenség kezében, egyesek még a mi 
„birtokunkban vannak. A mi ellentámadásunk az olaszt, ahol 
„tovább előnyomult volt kelet felé, a párhuzamos állásig1 vissza-
szorította. További nyomásunk csak lassan halad és kevés teret 
„nyer. A 4. honvédgyalogezred 5 óra 45 perctől kezdve nyolcszor 
„rohamozott, valóban csodálatos hősiességgel és kétségbeesett 
„halálmegvetéssel küzd, az ellenséges tüzérség a szó szoros értei-
énében elárasztja tüzével. Támadása mindannyiszor meghiúsult az 
„ellenség által megszállott Monte San Michele-n. A két oldalról, 
„a Cotici felől két zászlóalj 4-es honvéddel, Crnci és San Martino 
„tájáról két zászlóalj 46-ossal megindult ellentámadás gyakran 
„hosszas ide-oda hullámzó közelharcban merül ki és csak kevés 

1 Felvételi állás az 1. védelmi vonalunk mögött. 



„teret tudunk nyerni. Egyetlen valószínű ítéletet sem lehet most mon-
„dani, mert még teljesen eldöntetlen a harc. Ezidőszerint a mi 
„ügyünk rosszabbul áll, mint az olaszoké. Tegnapi és mai veszte-
ségeink rendkívül súlyosak, pontosan még nem lehetett megállapítani. 
„Az idő szép." 

„Támadásunk délelőtt 8 órakor nagyon nagy veszteségeink 
„miatt teljesen elakadt. Az Isonzo-szakasz részben saját, részben 
„ellenséges kézben. A csatlakozó arcvonalrész egészen a Monte San 
„ Michele-nek északkeleti kúpjáig az ellenség kezében. A gyenge 
„négy zászlóaljnak ellentámadása eleinte eredményesnek mutat-
kozott , de az olaszok legalább is két friss ezreddel megerősítve, 
„több órai legsúlyosabb változatos kézigránátharc és kézitusa után 
„kissé visszaszorították csapatainkat. Az enyémek most délután 
„2 órakor a Monte San Michele-gerinc közepén részben az első, 
„részben a reteszállásban vannak. A délnyugati kúpon és a csat-
lakozó lejtőn egy kőfal maradványai mögött közvetlen az olaszokkal 
„szemben állanak. San Martino környékén számos ellenséges támadást 
„kemény tusában visszavertünk. Körülbelül 500 foglyot ejtettünk. 
„Ezek a 141., 142., 19., 20., 48. olasz ezredekhez tartoznak." 

„A hadseregparancsnokság elrendeli, hogy a fennsíkot fel-
tétlenül tartsam. En is ezt akarom! De az a kérdés, hogy mivel? 
„— Dicső csapataim nemsokára fel lesznek morzsolva! — Ezen 
„elhatározás alapján előbb kellett volna mindent megtenni. Akkor 
„talán ma megvolnának a szükséges erőim, hogy valóban tudjam 
„is tartani állásaimat. Az ellenségnek itt még három érintetlen 
„dandára1 van tartalékban a foglyok állítása szerint." 

„A 17. hadosztálynál délután nagyon erős bombázás. Tán ott 
„is általános rohamot készítenek elő? . . . A Monte dei sei Busi-nál 
„ellenséges támadási kísérletek hiúsíttattak meg. Délután 3 óra 
„felé pergőtüz, azután erős ellenséges támadás a Monte dei sei 
„Busi ellen, ezt derék 39-eseim s a tüzérség visszaverték. (Op. 
„220/35. sz.)" 

„A 20. honvédhadosztálynak egész elért vonala délután 
„állandó mindenfajta öblű lövegek rendkívül heves tüze alatt állott. 
„Este 7 óra óta a leghevesebb pergőtüz a Monte San Michele-
„arcvonalra, a legnehezebb lövegek is teljes képességgel dolgoznak." 

1 Lombardia- (73., 74. ezred), Aqui- (17., 18. ezred), Napoli- (75., 
76. ezred) dandár. 



„Veszteségek messze túlhaladják az 50%-ot." 
„BátorfFy alezredes állítólag Görz-nél megsebesült és fogságba 

„esett." 
„7 óra 45 perckor az ellenség az egész Monte San Michele-

„ arcvonalon támadásra indul, de visszaveretik. Nagy tömegekkel 
„még egyszer rohamozik és rémséges veszteségeket szenved. A 19. 
„Bienebeli megfigyelő jelenti az ellenség visszaözönlését. Nagy 
„lendülettel és mersszel végrehajtott hatalmas támadása teljesen 
„összeomlott. Ekkor a harmadik nagy támadása indul meg és 
„szintén vérbefullad és tökéletesen visszaveretik. Az olasznak rend-
kívül nagy, nekünk súlyos veszteségeink vannak." 

A hadseregparancsnokság elrendeli, hogy a Monte San 
Michele keleti lejtőit feltétlenül tartsuk, e célból a 102. ezredet 
és a 86./III, zászlóaljat rendelkezésemre bocsátja.1 (Op. 220/43. sz.) 

Lukachich tábornok Op. 262/4. számú harcjelentése szerint a 
Monte San Michele elleni ellentámadás következőképen folyt le.2 

Augusztus 6-án este 11 óra 30 perckor Cotici-n Stadler 
«zredes, a 39. honvéddandár parancsnoka szóbelileg és személyesen 
kiadta intézkedését a hadtesttartaléknak3 az ellentámadás végre-
hajtására : 

„1. Helyzet. Az 1., 2., fél 3. és 4. Bienek-ben az olaszok, 
az 5. Bienében 70 lépés szélességben mi, a 6. Biene közepén mi, 
a 7. Biene-ben és mögötte a felvételi állásban az olaszok, a 8., 
9. Biene-ben Szirmay főhadnagy (3./1. honvédzászlóalj) és Schiller 
főhadnagy (4./5., 6. honvédszázadok), a 11. és 12. Bienékben 
állítólag mi vagyunk. 

2. Häuser alezredes feladata, hogy a 3. honvédezreddel az 
1—6. Bienek-ben a régi helyzetet állítsa helyre. 

3. Zeiss alezredes parancsot kapott, hogy a 46. ezred két 
zászlóaljával ugyanezt tegye a 12 —17. Bienek-ben. 

4. Csoportom (4. honvédezred két zászlóalja, 43. ezred két 
zászlóalja) az ellentámadás végrehajtására Cotici-nél csoportosul, 
feladata a 7—11. Bienek-ben a régi helyzetet visszaállítani. 

5. Elrendelem: Kratochwill ezredes a 4. honvédezred I., 
fél II., fél III. zászlóaljával és a 43. ezred 15. és 16. századával 
visszafoglalja a 7. Biene-t, azután a 2. védelmi vonalból az 1. 
védelmi vonalba betorkoló úton a régi harcállásukra derékszögben 
csoportosul és délnyugati irányban az ellentámadást végrehajtja. 

1 E csapatok a 43. Landwehr-hadosztály kötelékébe tartoztak, mely 
hadseregtartalék volt. 

2 Lásd a 62. és 63. számú mellékleteket. 
3 Kratochwill ezredes 4. honvédezred I., fél II. és fél III. zászlóalj, 

Pollák ezredes 43. ezred III. és IV. zászlóalj. 
Józseí főherceg: A világháború. I I I . 27 



Irány jobbszárnnyal a régi harcállásunk (1. védelmi vonal) mentén. 
Wokalek őrnagy a 43. ezred III. zászlóaljával a 7 —11. 

Biene-k mögött a 2. védelmi vonalat megszállja és azt minden 
ellenséges támadással szemben tartja. 

Dandártartalék 43./13., 14. századok." 
Kratochwill ezredes a parancs vétele után felkereste a Monte 

San Michele-alszakasz parancsnokát, Reviczky alezredest (1. honvéd-
ezred), hogy a helyzet felől megbízhatóan tájékozódjék. Reviczky 
alezredes másképen állította be a helyzetet, mint a dandár-
parancsnok. 

A 6. Biene kezünkben van, a 8-ikkal nincs meg az össze-
köttetés, a 9., 10. és 11-ben úgy a régi 1. védelmi vonalunkban, 
mint a mögötte fekvő felvételi állásunkban az olaszok vannak. 

így a helyzet tisztázatlan és bizonytalan volt. 
Zeiss alezredes csoportjáról (46. ezred) nincs hír. 
Ily viszonyok között Kratochwill ezredes a dandárparancs-

noktól kapott parancstól eltérőleg elhatározta, hogy a 7., 8., 9., 
10. és 11. Biene-ket az ellenségtől visszafoglalja. 

Ezredével következőképen intézkedett: 
„Rajnoga őrnagy két századdal a 7. és 8. Biene-t, Szilágyi 

százados három századdal a 9. és 10. Biene-t, Barna százados két 
századdal a 11. Biene-t visszafoglalja az ellenségtől. Minden csoport 
harcsávjában találandó 1. és 3. honvédezredbeli osztagok fölött 
átveszi a parancsnokságot. 

Ezredtartalék a 43. ezred fél IV. zászlóalja." 
A 4. honvédezred felső Cotici-től a San Martino felé vezető 

úton („József főherceg út") a sötét éjben felzárkózott. Csak nagyon 
lassan tudott haladni, mert az utat mindenfelé jármüvek elállották. 

A kőbánya magasságában a csoportok harcalakzatba átmenve 
megkezdették az előnyomulást. 

Rajnoga őrnagy csoportja az északkeleti A 275 kúpra és 
attól jobbra, Szilágyi századosé a két A 275 közötti gerincre vett 
irányt, Barna százados csoportja a középső csoportot lépcsőben 
balra követte. 

Az ezred előnyomulása ellenséges nehéz gránáttűzben történt. 
Kratochwill ezredest a 39. honvéddandár parancsnoka 

augusztus 7-én éjjel 2 órakor értesítette,1 hogy Brosche őrnagy 
harccsoportja" a 2. védelmi vonal azon részén van, honnan az 
1. védelmi vonalba vezető összekötő út elágazik. Mivel a 6. Biene 
egy része az ellenség kezében van, a biztosításra a jobboldalban 
figyelni! Azt is tudatta, hogy Zeiss alezredes a 46. ezreddel San 
Martino—Crnci közötti térből a nyugati A 275 kúpra fogja az 
ellentámadást végrehajtani, mely a 10. és 11. Bienek-re is ki fog 

1 Op. 220/1. szám. 
2 3. III. honvédzászlóalj. 



valószínűleg terjedni. Legyen arra tekintettel, hogy ezek a Bienék 
Kratochwill ezredes harcsávjába esnek. 

Reggeli 4 óra 15 perckor a csoportok a dolinákat elérik, 
mire a gyalogság tűzharca megindul. 

Reggel 5 órakor Szilágyi százados jelenti, hogy támadása 
sikerült, a 8. Biene-t, a 9. Biene jobbszárnyát Szakács főhadnagy 
elfoglalta. 

Baloldalába a l l . Biene felől az olaszok előnyomulnak. 
Barna százados csoportja oda vett irányt. 
Schiller főhadnagy csoportja1 a Mészáros-dolinánál Szilágyi 

százados támadásához csatlakozott. 
Az ellenség a Szilágyi-csoport balszárnyát megtámadta, mire 

az visszavétetett, A tartalék harcba lépett és az ellenséget sikerült 
visszavetni. 

Reggel 5 óra 20 perckor Rajnoga őrnagy jelenti: 
Halász főhadnagy százada rohammal az ellenség állásába 

betört. Kézigránátharcban a század az 1. védelmi vonal mellvédjét 
elfoglalta. Halász főhadnagy megsebesült. Az olaszok fölényes 
erővel jobbszárnyát a 6. Biene felől támadják. 

Reggel 6 órakor a helyzet következő: A 4. honvédezred a 
Monte San, Michele gerincét, a két A 275 kúpot visszafoglalta az 
ellenségtől; a 7. Biene balfelét, a 8., 9., 10. és 11. Biene ket meg-
szállotta. 

Az ezred két szárnyára jobbról a 7. Biene felől, balról a 
12. Biene felől az olaszok ellentámadása folyamatban van. 

A San Maitino—Crnci teréből megindult támadás (Zeiss al-
ezredes 46. ezred két zászlóalja) az ellenséges tüzérség a -O- 197 
magaslat felől jövő pusztító oldalozó tüzébe került, a támadás 
megakadt és Crni—12. Biene-vonalból alig jutott 700 lépésre előre. 

A Cotici—San Martino-i út mentén húzódó 2. védelmi vonalat 
Wokalek őrnagy a 43. ezred öt századával (43./III. zászlóalj ós 
14. század); attól északra fekvő részt a 43./13. század megszállotta. 

San Martino-nál a helyzet változatlan. Az olaszok több ízben 
megkísérlették a támadást a 13—16. Bienek-re (17./1I. és III. honvéd-
zászlóaljakra), de ez mindannyiszor tüzérségi füzünkben összeomlott. 

A 4. honvédezred mintegy fél órán át tartotta magát a Monte 
San Michele-magaslaton és bár a 11. Biene-ből jött ellentámadást 
Barna százados csoportjának sikerült megállítani, mégis kényszerült 
Monte San Michele-t feladni, mivel teljesen el volt szigetelve. 

A jobbszáruyon a 7. Biene-ből jövő fölényes ellenséges nyomás 
kezdett — friss olasz tartalékok beavatkozása folytán — elvisel-

1 4. honvédezred 5. és 6. százada — melyek tegnap a tüzérség biz-
tosítására felső Cotici-nél a -Q- 242, -q. 249 kúpokat megszállották — teg-
nap este parancsot kapott, hogy az l./III. honvédzászlóalj támogatására 
lépjen harcba. 



hetetlen lenni, oldala a 8./a. kaverna felől jövő pusztító ellenséges 
gépfegyvertűz alatt állott. 

Balszárnya — melyhez Barna százados csoportja annak meg-
sebesülése után Szilágyi századoshoz csatlakozott — balról veszé-
lyeztetve érezte magát, mert Zeiss alezredes csak a 2. védelmi 
vonalat érte addig el, a 4. honvédezred szélső balszárnya mögött 
lemaradt. 

A 4(i. ezred azonban egyensúlyban tartotta azon ellenséges 
erőket, melyek a 12. lüene felől veszélyeztették a 4. honvédezred 
baloldalát. 

Lőszer, kézigránát fogytán, a veszteség súlyos. Különösen az 
ellenséges tüzérségtől szenvedett sokat az ezred. Erősbítő csapatok 
nélkül a támadás folytatására gondolni nem lehetett. 

Ezért Kratochwill ezredes csoportját délelőtt 7 óra 30 perckor 
a Monte San Michele délkeleti lejtőjén fekvő dolinák vonalába1 

visszavette. Az új állás a régi felvételi állásunk közvetlen közelében, 
azzal szemben feküdt mintegy 80—100 lépésnyire. 

Az ellenség a felvételi állásig követte a 4. bonvéde/.redet és 
annak megerődítésébe fogott. 

Az eltűnt Rajnoga őrnagy csoportját Mayer százados, a meg-
sebesült Barna százados csoportját Kovács százados vette át. 

Mayer százados csoportja (jobbszárny) a keleti A 275 kúppal 
szemben a Putnoky-dolinától azon összekötő útig terjeszkedett ki, 
mely a 2. vonalból az 1-be vezetett. 

Szilágyi százados csoportja (balszárny) a nyugati A 275 kúppal 
szemben a Mészáros-dolinát és a halálvölgy-dolinát szállotta meg. 

Az elhagyott 1. védelmi vonalban csakis a 8 Biene-be vezető 
alagút kijárata maradt megszállva. Ezen alagút a 8. Biene-böl Mayer-
és Szilágyi-csoport belső szárnyához vezet, bejárata a 27. kavernában 
volt, mely kaverna a Putnoky-dolina és a Mészáros-dolina között van. 

Kratochwill ezredes jobb szárnycsoportját tartalékából (43./15. 
és 16. század) két szakasszal, balszárny csoportját három szakasszal 
megerősítette és elrendelte, hogy csapatai a dolinák szegélyén karszt-
lyukakban és a régi aknavetőállásunkban védelemre rendezkedjenek 
be, mert az állásban feltétlenül ki kell tartani, történjék bármi is. 

Délután 7 órakor az ellenséges tüzérség pokoli zárótüzet 
zúdított a Monte San Michele délkeleti lejtőjére, az összekötő utakra, 
melyek Cotici-re s a hátulsó terepre vezettek. Minden öblű ágyúk, 
tarackok és legnehezebb aknavetők működtek. Az egész Monte San 
Michele és keleti lejtője füst- és porfelhőbe volt burkolva, mely 
sűrűn a földre ülepedett s a kilátást teljesen meggátolta. 

Este 7 óra 45 perckor az ellenséges tüzérség tüzét hátra tette, 
mire 8 órakor az olasz gyalogság az egész 4. honvédezredet megtámadta. 

Mayer százados csoportja (jobbszárny) a 7. és 8. Biene felől 
1 Halálvölgy-dolina, Mészáros-dolina, Putnoky-dolina. 



jövő támadást gyorstüzzel fogadta, mely iszonyatos pusztítást végzet 
az olaszok soraiban, az ellenség rohama este 9 óra 45 perckor a 
h"S védők előtt 20—80 lépésnyire összeomlott. 

Szilágyi százados csoportját (balszárny) a 9. és 10. Biene felől 
támadták meg az olaszok. Egy maroknyi honvédség elkeseredetten 
\édte az alagút kijáratát. 

Mindig friss tartalékokkal támogatott egymásutánba jövő 
rohamok a honvédek pusztító tüzében sorjában összeomlottak. A hon-
védek küzdelmét tüzérségünk kiválóan támogatta. 

Este 10 óra 20 perckor Kratochwill ezredes a 39. honvéd-
dandár parancsnokának jelentette, hogy a honvédek az olaszok 
támadását visszaverték. 

Az elszenvedett veszteség nagyon súlyos, tartalék nincs. 
A dolinákban, az állásban, a futóárkokban és az összekötő utak 
mentén tömegesen fekszenek halottak és sebesültek; 3—4 nap előtt 
megsebesültek bekötetlenül hevernek szanaszét. Három építő-(munkás-) 
osztagot és egészségügyi személyzetet kért, hogy a sebesülteket 
elláthassa és a halottakat eltemethesse, mivel sebesültvivői majdnem 
mind elestek. 

A 39. honvéddandár parancsnoka, Stadler ezredes a 4, 9. és 
12. századokat Kratochwill ezredes rendelkezésére bocsátotta és 
megparancsolta, bogy a 4. honvédezred jelenlegi állásában feltétlenül 
tartson ki. Az 1. és 3. honvédezredhez tartozók a harcállásból 
kivonandók és a Vallone-ba irányítandók.1 

Kis szabálytalan csoportokban tagozott csapatainknak — melyek 
a dolinák szegélyeibe befészkelték magukat, támogatva nehéz tüzér-
ségünk által — sikerült az ellenséges tömegek valamennyi támadását 
visszaverni. Csapataink teljesen elszigetelve lőszerhez, élelemhez és 
vízhez csakis éjjel jutottak és akkor is többnyire véletlenül, mivel 
az ellenséges tüzérség pokoli tüze teljesen elzárta őket az össze-
köttetésektől ; viszont a dolinák szegélyén, karsztgödrökben, sziklák 
mögött szabálytalan, szétszórt kis csoportokban foglalt helyzetüknek 
volt köszönhető, hogy el nem pusztultak az ellenséges nehéz tüzérség 
és aknavetők tüzében. 

Támogatásukra a tüzérség minden lehetőt megtett, bár a leg-
pontosabban belőtt ütegeink a kívánt fokban nem érvényesülhettek 
az örökös lőszerhiány miatt és sokszor csak arra szorítkozhattak, 
hogy válságos pillanatokban rövid tüzesapásokat mérjenek az ellenségre. 

Ezzel szemben az ellenséges tüzérség zavartalanul belőtte 
magát új állásunkra, mert az uraló Monte San Michele-ről kitűnően 
belátott mindenhová. 

Ki kell emelnem azt, hogy Monte San Michele elvesztése után 
csapataim nem az előkészített második vonalban csoportosultak 
védelemre, hanem az előtte fekvő dolinákban; a 2. védelmi vonalat 

1 Lásd Kratochwill ezredes 1016 szeptember 15-én kelt harcjelentését. 



a 43. ezred III. és fél IV. zászlóalja tartotta megszállva azon 
eshetőségre, hogyha az olasz tömegeknek mégis sikerülne keresztül-
gázolni a hős védőkön, az ellenség további térnyerésének a 2. védelmi 
vonalban gátat vessünk és biztosítsuk a Karszt-fennsíkon állásban 
levő tüzérségünk nyugodt működését, hogy utolsó pillanatig kitart-
hassanak.1 

A 17. hadosztály harctevékenysége az alábbi phonogramm-
jelentésekből vehető ki: 

aj Délelőtt 8 órakor. 
„Sadrago-alszakasz:2 

Éjfél óta meglehetős nyugalom, csák a 31. ós 32. Biene áll 
nehéz ellenséges aknavetőtűz alatt. Mozgás az arcvonal előtt nem 
észleltetett. 

A 20. honvédhadosztály ellentámadását a 18., 19., 20. és 21. 
Bienek gépfegyverei, gyalogsági ágyúi és ütegei támogatják. 

Polazzo—Redipuglia-al szakasz 
Az éj folyamán kózigránátharc és aknavetőtevékenység. 

2 órakor egy ellenséges járőr a 46. Biene akadály vonaláig elő-
lopódzott, kézigránátokkal elzavartatott. Most csend van. Reggel 
5 óra 40 perckor az ellenséges gyalogság Monte San Michele déli 
lejtőjén támadott. A 20. honvédhadosztály csapatai az olaszokat 
Monte San Michele nyugati lejtőjére visszavetették. Saját ütegek a 20. 
honvédhadosztály harcterületébe hatnak, a mozsárüteg és egy tarackos-
üteg az ott erődítéseken dolgozó olaszokat lövi. Op. 807/2. sz." 

It) Délután 2 órakor. 
„Általában nyugalom. Egyes ágyúlövések. 
Délelőtt 10 órakor az olaszok a 20.—23. Bienek előtt táma-

dásra gyülekeztek, gyalogságunk és tüzérségünk tüze szétugrasztotta 
őket. Op. 607/10. sz." 

c) Délután 2 óra 15 perckor. 
„A 20. honvédhadosztály ellentámadását a saját tüzérség két 

tarackosüteggel, három ágyúsüteggel és az összes rendelkezésére 
álló nehéz tüzérséggel támogatja. E tüzérség a 11.—17. Biene 
körletébe hat. 

A 10. —1. Bienek-et a 20. honvédhadosztály tüzérsége lövi, 
melynek tüzét Pohl ezredes irányítja. 

A tüzérség feladata meggátolni, hogy az ellenséges tartalékok 
Monte San Michele gerincét átlépjék. 

1 Lásd a 20. honvédhadosztályparancsnokságnak 1916 szeptember 
23-án kelt Op. 262/4. számú harcleírását. 

2 61. ezred. 
3 39. ezred. 



A III. b. védelmi szakasz megkéretett, bogy a 43.—47. 
Bieiie-k tüzérségi védelmét vegye át. Op. 807/12. sz." 

d) Délután 2 óra 55 perckor. 
,,Sagrado alszakasz:1 

Délután 1 óra 45 perckor élénk ellenséges aknavetőtevékeny-
ség és tüzérségi tűzcsapás. A 20.—24. Bienek előtt ellenséges moz-
golódás. Veszteségek súlyosak. 

d) Poíazzo—Redipuglia-alszakasz r 
Délután 2 óra 30 perc óta az ellenséges tüzérség a 32.—35. 

Bieue-ket és 40.—42. Bienek-et hevesen lövi, az utóbb említett 
Biene-k előtt élénk ellenséges mozgolódás. Op. 807/14. sz." 

e) Délután 7 óra 20 perckor. 
„Sagrado-alszakasz .-1 

A 23.—30. Bienek-et ellenséges nehéz tüzérség, a 27., 28. 
Biene-ket, futóárkokat és a hátulsó területet könnyű tüzérség lövi, 
ellenséges tűzcsapások a 25.—30. Bienek-re. 

Gépfegyvereink Monte San Michele-n a támadó olaszokat 
tűz alá vették. 

Polazzo—Ttedipuglia-aJszakasz:2 

Délután 12 óra 40 perc óta élénk ellenséges tüzérségi és 
aknavetőtevékenység, különösen a 34., 35., 40. és 41. Biene ellen. 
Az ellenséges gyalogság megmozdulását a 34. Biene előtt tüzér-
ségünk kitűnő hatása vérbe fojtotta. 

Délután 6 órakor a 40., 41. és 46. Bienek pergőtüz alatt 
állottak, melynek fedezete alatt 6 óra 20 perckor az ellenséges 
gyalogság a 38.—41. Bienek előtt gyülekezett, azután támadásra 
indult. Délután 6 óra 40 perckor az ellenség rohamát a 39. ezred 
puska-, gépfegyvertüzzel és kézigránáttal visszaverte. Tüzérségünk 
egy része Monte San Michele-t lőtte és támogatta a 20. honvéd-
hadosztályt. 

Mint hadosztály tartalék még rendelkezésre áll: 
46. I. zászlóalj Soós-dolinában, 43./II. zászlóalj Mikoli-nál. 

A csapatok fizikai és erkölcsi állapota jó. Op. 807/17. sz." 
Augusztus 7-én a Görz-i hídfőben tovább folynak a véres 

harcok. Az 5. hegyidandár ós a 121. Landsturm-dandár makacsul 
tartotta a hídfő déli részét és közepét. A 2. magyar népfölkelő-
ezred 12 rohamot vert vissza. 

Midőn azonban az olaszok a tartalékban levő 11. hadosztályt 
a 24. hadosztály támogatására harcba vetették, a hídfő északi ró-

1 61. ezred. 
2 39. ezred. 



szében harcoló 4. hegyidandárunk visszavonult Pevma—San Mauro— 
San Valentino vonalba. 

Az 58. hadosztály és a XVI. hadtest összes tartalékai fel-
használtattak, az 5. hadseregparancsnokság nem nyújthatott segít-
séget, mert már tartaléka nem volt. Ilyen körülmények között 
utasította az 58. hadosztályt, hogy augusztus 7-ről 8-ára hajló 
éjjelen ürítse ki a Görz-i hídfőt és az Isonzo keleti partján foglal-
jon állást. 

A visszavonulást az 58. hadosztály a Görz-i hídfőállás déli és 
északi szárnyán végrehajtotta, csupán a középen marad régi állá-
sában a 2. magyar népfölkelő-ezred, hogy az olaszok ne törhessenek 
be Görz városába, még mielőtt a szárnyak vissza nem vétettek. 

E vitéz népfölkelő-ezred páratlan hősiességgel harcolt, a 
Grojna-alszakaszban 14 olasz rohamot vert vissza, ez alkalommal 
27 tisztet és 800 fő legénységet fogott el és csak augusztus 8-án 
délben vonult vissza az Isonzo keleti partjára. 

Az elkeseredett szívós harcban az ezred természetesen tel-
jesen felmorzsolódott, úgyhogy csak töredékei érték el az Isonzo 
keleti partját. 

A visszavonulás után az Isonzo-hidakat csapataink felrobban-
tották, de a Lucinico-tól keletre álló híd teljes lerombolására már 
nem maradt idő. 

ÖTÖDIK NAP. 

A SZERENCSÉTLENSÉG NAPJA. 

Temnica, 1916 augusztus 8. 
Arcvonalamat ma 9 és fél ellenséges dandár támadta meg. 
Megállapíttatott, hogy a 20. honvédhadosztály a Sardegna-,1  

Catanzaro-,2 Brescia-,3 Ferrara-,4 Pisa-"' és Regina-6 dandárokkal; 
a 17. hadosztály a Macerata-,7 Chieti-,8 Padova-9 dandárokkal és a 
15. bersaglieri ezred ellen küzd. 

E dandárok az olasz XI. és XIII. hadtestet alkotják, mely 
mögött még az érintetlen Lombardia-,10 Aqui-1' és Napoli-12 dandárok 

1 1., 2. gránátos-ezred. 
2 141., 142. ezred. 
3 19., 20. ezred. 
4 47., 48. ezred. 
6 29., 30. ezred. 
6-9., 10. ezred. 
' 121., 122. ezred. 
8 123., 124. ezred. 
9 117., 118. ezred. 

10 73., 74. ezred. 
11 17., 18. ezred. 
12 75., 76. ezred. 



Chiopris—Versa—Romans—Sagrado-i út mentén vannak csopor-
tosítva. 

A tartalékdandárok állítólag az olasz XIV. hadtestet képezik. (?) 
E fölényes olasz erővel szemben (25 gyalogezred) gyenge 

hadtestem csnpán tíz igen csekély létszámú ezreddel1 áll.2 

Olasz foglyok azt vallják, hogy minden erővel és eszközzel 
folytatni fogják a támadást. 

Egy fogságba esett olasz tisztnél Aosta hercegének, az olasz 
3. hadsereg parancsnokának július 18-ról keltezett a jelenleg folya-
matban levő támadás keresztülvitelére vonatkozó utasítását találták 
meg. Ez többek között következőt tartalmazza: 

„ . . . támadásban nem szabad habozni, az osztrákok első 
vonalán át kell jutni, mely mindig a legveszélyesebb, mivel annak 
közvetlen közelében vannak tartalékai és mivel tüzérsége erre 
mindig be van lőve." 

„ . . . ne törődjetek a lövészárokkal, mely csapda, nyomuljatok 
azon túl előre és előre, a dolinákat szálljátok meg, hol a tarta-
lékok fészkelnek, itt van a védelem szíve és agya, mely az ellen-
támadásokat irányítja." (K. 731. szám.) 

„A Monte San Michele keleti és délkeleti lejtője — közvetlenül 
„a A 275 csúcsok és kúpok közelében — tényleg birtokunkban 
„van. Csapataim állománya azonban a nagy veszteségek által 
„rendkívül csekély és 1—2 nap múlva minden további súlyos 
„küzdelem hiú ábránd. A hadsereg erélyes sürgetésemre megengedte, 
„hogy létszámunk kiegészítésére a feltétlenül szükséges menet-
„ alakzatokat magamhoz vonjam A 41. gyalogezredet is mint 
„tartalékot rendelkezésemre bocsátotta és így mára ós holnapra 
„biztosítva vagyok ós feltétlenül kibírjuk a nagy lökést. De azután ? . . . 
„Hogyha nem jön úgy gyalogsági mint tüzérségi jelentős erősbítés 
„— és pedig utóbbi bőséges lőszerrel —, akkor úgyis minden 
„hiába van, a mi arcvonalunk nem lesz képes az óriási nyomást 
„kitartani. Ezt telefonon jelentem és úgy látszik zokon vették 
„nyiltságomat. De hát én kötelességemet teljesítem azzal, hogy 
„becsületesen a nyers valóságot jelentem. Ez nem pessimizmus! 

„Tegnap óta a XVI. hadtestnél őrületes harc tombol és úgy 
„látom, hogy a helyzet talán még válságosabb, mint itt. Ebből 
„arra kell következtetnem, hogy a nagy hiba nem Boroevicnél van, 
„hanem feljebb. Minden az elpuskázott tiroli offenzívának siralmas 
„következménye. Boroevié csak azt a hibát követte el, hogy 

1 1., 17., 3., 4. honvédezred, Ül., 39., 43., 46., 41. és 24. ezred. 
2 Lásd a 63. számú mellékletet. 



„Schenkre hallgatva, hiúságból kettéválasztotta a fennsíkot és ezzel 
„kettétörte az itt feltétlenül szükséges egységes vezetést, a tarta-
lékok eltolhatóságát egyik szárnyról a másikra és egységes 
„alkalmazásukat lehetetlenné tette, aminek kell hogy végzetes 
„következményei legyenek." 

„Ma éjfélkor érkezett a hír, hogy Podgora A 240-en és a 
„Monte Sabotino A 609-en elvesztettük állásainkat. Ezek olyan 
„fontos pontok, mint a Monte San Michele. Sarokpontok, melyek-
„bői a Karszt védőit Görz-zel együtt ki lehet emelni. Majd rosszul 
„lettem e hír vételekor. A megszámlálhatatlan sok hős élete mind 
„hiába lett feláldozva. Ha most ott még az Isonzo balparija is 
„elesik, akkor kénytelen leszek a fennsíkot kiüríteni. Jobb volna 
„nekem egy ellenséges golyó a fejembe. Jobban szeretném, mint 
„azt. És mind a megszámlálhatatlan sok áldozat, sírok, emlékek, 
„melyeket ott kell hagynunk." 

„Bartóffy százados, egyike az én legjobb zászlóalj pa ran cs-
„nokaimnak, tegnap óta nyomtalanul eltűnt!" 

„0 az 1. honvédezred I-ső zászlóaljával a Monte San Michele 
„nyugati A 275 kúpját védte, melyen tegnapelőtt (VIII./6.) az 
„olaszok fölényes tömege átgázolt zászlóalja'n. Bizton halott???! . . . 
„És még hányan, kikhez egész lelkemből ragaszkodtam?.. . 
„Be szeretnék baka lenni, aki fegyverrel kezében küzd." 

„Valóban siralmas! A XVI. hadtest megkezdte visszavonulá-
„sát és az Isonzo balpavtját akarja tartani, hogyha még lehet-
séges! . . . Podgora, AI Ponte, Monte Sabotino mind el van 
„veszve. Amint még egy lépést hátrál, akkor a Doberdo-fennsík 
„védelme nem csak illusorius, de lehetetlen is." 

Alparancsnokaim tájékoztatására délelőtt 9 óra 30 perckor 
Op. 221/38. szám alatt elrendelem: 

„Az olaszok Lucinico-tól keletre az Isonzo-t átlépték. 
Tett intézkedéseimet röviden összefoglalom, hogy helyzetünk 

tisztázva legyen. 
A 41. ezred egyik zászlóalja a 20. honvédhadosztály északi 

szárnyán nyer alkalmazást (Lukachich tábornoknak van alárendelve). 
A 41. ezred másik zászlóalja Brestovec A 209-ről — hol hadtest-
tartalék volt — Rubbia—Rupa-n át Sanct Andrä irányban (Görz-
től délre) előnyomul. 

A 41. ezredparancsnokság ezredének két zászlóaljával hadtest-
tartalék (Brestovec A 209—Devetaki) a Vallone-ban. 



A III./b. védelmi szakaszból átutalt 24. ezred (két zászlóalj) 
Brestovica-ról a Vallone-be menetel, Brestovec A 209 magaslaton 
a hadtesttartalékot megerősíti. 

A rangban idősebb ezredparancsnok átveszi a hadtesttartalék 
parancsnokságát. 

Ugy a 17., mint a 20. hadosztály vezetőket bocsát a had-
testtartalék rendelkezésére. 

A 102. ezred délben Comen-re érkezik, két zászlóalja délután 
7 órakor Ranziano-ra menetel a XVI. hadtesthez; egyik zászlóalj 
Comen-ben marad rendelkezésemre. 

A 86. III. zászlóalj este Sanct Daniel-ről a VII. hadtesthez 
jön, hadtesttartalék Kostanjevica-nál (déli táborban). 

Az olaszoknak Campagna-nál az Isonzo-n való átkelési kísér-
letét tüzérségünk meghiúsította. 

A 20. honvédhadosztály vonatának azon része, mely Ovcja 
Draga—Mohorini vonal előtt van elhelyezve a Wippaeh völgyében 
Bizjaki-ig csoportosítandó (Reifenberg-tői északnyugatra). 

A 20. honvédhadosztályparancsnokság Biglia-ról Ranziano-ba 
átköltözik. A hadosztálynak gondja legyen, hogy összeköttetései a 
Wippach-tól délre fekvő területen megbízhatóan működjenek. 

Mivel a hadtestnek a Vallone-ban levő két 41-es zászlóaljon 
kívül pillanatnyilag más tartaléka nincsen, a 20. honvédhadosztály 
maga biztosítsa a Wippaeh—Vertojbica-szakaszt. (1. honvédezred). 
A biztosításra felhasznált erőt a hadosztály vonja magához, amint 
a XVI. hadtesttől csapatok oda beérkeznek. 

Helyzetünk megköveteli, hogy jelenlegi harcállásunkban ki-
tartsunk, nehogy egy ellenséges betörés illusoriussá tegye a had-
seregparancsnok azon szándékát, hogy Görz-nél az Isonzo-szakaszt 
visszafoglalja. 

A 20. honvédhadosztály lovaskülönítménye a hadtest északi 
oldalában Görz-re felderít s összeköttetést keres Savogna—Görz 
terében alkalmazott erőkkel (41-es és 102-es zászlóaljakkal). 

Kiadatik a 17., a 20. honvédhadosztálynak és a 41. ezrednek, 
mely tájékoztatja a 24. ezredet. 

József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

„Már elrendeltem, hogy a nehéz tüzérség nagy része a 
„Yallone-tól keletre előkészített állásokba vonandó, különben a 
„visszavonulásnál elveszhetne, pedig nélküle teljesen megbénulok. 
„Minden mást készültségbe helyezek, úgyhogy szükség esetén egy 
„éjjel alatt az egésszel a Vallone-nak innenső oldalára, veszteségek 
„nélkül visszahúzódhassunk. Ennek, ha bekövetkezik, éjjel kell 
„megtörténnie, mert a Vallone-ba az olasz a Podgora-ról és Monte 
„Sabotino-ról tökéletesen belát," 



„Nálam éjjel heves tűzharcot vívtak az összes fegyvernemek, 
„különben semmi sem fordult elő " 

„Veszteségek a 17. hadosztálynál 6. és 7-én 100 halott, 
„360 sebesült, 40 beteg. A 20. honvédhadosztálynál még nem 
„állapíttattak meg, de nagyon súlyosak." 

„Reggel 4 óra 45 és 5 óra 35 perckor a 20. honvédhad-
osztály nál a San Martino-alszakaszban a 46-osok és a 17-es 
„honvédek heves ellenséges támadásokat vertek vissza. Nagyon 
„erős és állandó gyalogsági és gépfegyvertűz. San Martino-nál 
„aknavető- és kézigránátharc. (Op. 221 16. sz.)" 

Lukachich tábornok kérésére a 41. ezred1 egyik zászlóalját 
rendelkezésére bocsátom. (Op. 221/17. sz.) 

„Miután minden utasítást a legpontosabban kiadtam és 
„elrendeltem, hogy mindent telefonon jelentsenek nekem — minden 
„helyről, ahova megyek, tudatni fogom, hogy hol vagyok. — Rácz 
„39-es szakaszvezetővel először a Vallone-ba megyek. Valószínűleg 
„utoljára. Csúnya pergőtűz van. Egész jégverés. Minden tele sebe-
Sültekkel és haldoklókkal. Fel akartam a Monte San Michele-re 
„menni, de Gabrije-nél azt jelentik hogy csak a két északkeleti 
„kúp van a mi birtokunkban, a másik kettő megint olasz kézben 
„és a kétségbeesett tusa szakadatlanul tovább folyik. Erre telefonon 
„értesítem a hadtestparancsnokságot, hogy azonnal a -Ó- 343-ra 
„megyek és ott parancsokat fogok kiadni. Tényleg egyenest oda-
siettem és útközben mindjárt megnéztem a Vallone-állás helyzetét 
„és állapotát. Azon rész, melyet a hadmérnökkar még 1915-ben 
„jövetelem előtt épített, messze látható — mint azt már akkor 
„megírtam — és semmi esetre sem volna tartható. Ez előőrsvonal, 
„jobban mondva tábori őrsvonalnak meg fog felelni és mir.t főállást 
„az általam kijelölt és már ki is emelt állást fogjuk tartani; azon 
„esetre, hogyha — amint, sajnos, előre látható — vissza kell mennünk. 
„Ez a Valloné-tói keletre, de nem a part élén van." 

„A -C- 343 környéke utálatos bombázás alatt áll, a leg-
nehezebb gránátokkal veretik az olaszok. Itt találom a 20. honvéd-
hadosztály parancsnokát és utasítom őt, hogy támadását a két A 
„275-re csak akkor hajtsa végre, hogyha az ellenség az Isonzo-t 
„a XVI. hadtestnél nem lépi át, ami a legközelebbi órákban el 
„fog dőlni. Ezen esetben egész tüzérségem tüzét oda fogom össz-

' Hadtesttartalék. 



„pontosítani és csak akkor szabad a gyalogságot rohamra engedni, 
„hogyha az ellenség ott már össze van taposva. Törzsemet szóbeli 
„parancsomról értesítem," 

„Olyan lárma van, hogy egészen zúgnak bele füleim." 
„Es ekkor látom saját szemeimmel a rettenetes szerencsétlen-

séget . Görz városa a legborzasztóbb tűz alatt áll. Az elképzelhető 
„legcsúnyább pergőtüz ez, szintúgy az én szegény arcvonalamon. 
„Minden tűzben s füstben úszik, a legóriásabb gránátok és bombák 
„megszámlálhatatlan sokasága, hihetetlen gyors egymásutánban 
„hull alá. Olasz csapatok nagy tömegeit és oszlopait látom a Pod-
„gora A 240-ről leereszkedni és az Isonzo-n átgázolni. Rövid 
„elkeseredett harc után a mi gyenge csapatainkat visszavetik és 
„Görz-be behatolnak." 

„Nem tudom mi van velem. Oly jeges hideg, oly fagyos 
„szívem tája és rideg nyugodtság lesz úrrá felettem, mint 
„mindannyiszor, ha legnagyobb veszedelem környékez. Minden 
„izgatottság eltűnt és törhetetlen, fagyos vasakarattá vált." 

„Az olaszok az én arcvonalamat sűrű tömegekben támadják 
„— a legkétségbeesettebb küzdelem, melyet valaha láttam. Nem 
„tudom leírni, mert nincsenek erre találó szavak. A pergőtűz 
„mindent elsöpörve, mint a legvadabb orkán tombol, belesüketül 
„az ember akár csak, a Niagara zuhataga alatt állana." 

„Dicső 46-osaim, 17-es honvédjeim, úgymint összes többi 
„ezredjeim mindkét oldali óriási veszteségek mellett egyik tömeg-
„rohamot verik a másik után vissza. A 46-osok és 17-es honvédek 
„ma már a kilencedik rohamot taszították hallatlan kézitusában 
„vissza. A tolongó dulakodás gyilokkal és kézigránátokkal egész 
„nap dühöngve tombol, a nélkül, hogy csodálatraméltó hős csapataim 
„csak egy lépésnyi terepet is vesztenének; vagy alighogy elvesztették 
„azonnal vissza is foglalják. Az oroszlánok harca ez." 

„Megparancsolom Lukachich tábornoknak, hogy az ellen-
támadást a Monte San Michele két elvesztett kúpjának vissza-
foglalására az én adandó parancsom nélkül semmi esetre sem 
„szabad megkezdeni." 

„Ezután csúnyán lőtt úton Kostanjevica-n át, mely a leg-
nehezebb tűz alatt van, Temniea-ra sietek." 

„Helyzetjelentések. Déli 12 órakor:" 
„20. honvédhadosztály. Az 1. és 2. Biene a legnehezebb akna-



„vetők heves tüze alatt, az Isonzo túlsó ]tártjáról lőnek. A Monte 
„San Michele északi lejtőjén a -G- 124-től délkeletre két ellenséges 
„század előtöróse, főkép tüzérségünk hatása alatt, összeomlott. 
„A Monte San Michele közepével és délnyugati kúpjával szemben 
„levő főállásunkon állandó nagyon erős ellenséges tüzérségi tűz. 
„San Martino-tól északnyugatra délelőtt 10 óra 15 perckor egy 
„ellenséges támadás visszaveretett. Az ellenség egy további támadás 
„folyamán a San Martino templomától nyugatra levő kiszögellő 
„állássarokba körülbelül 30 lépés szélességben betört a 16. Biene-be." 

„17. hadosztály. San Martino és a -Ó- 111 között mérsékel-
t e b b löveg- és aknavetőtüz. A <> 111-től a Monte dei sei Busi-ig 
„erős löveg- és aknavetőtüz. (Op. 221/21. sz.)" 

„A XVI. hadtestnél mindig rosszabbul megy dolgunk. Az olasz 
„átkelést kísérelt meg Savogna táján, melyet tüzérségem egy fényes 
„sikerű tűzcsapással semmisített meg." 

„Minálunk is bolond világ van, de az én istenáldotta derék 
„VII. hadtestem nem inog meg." 

Mivel a XVI. hadtest az Isonzo jobbpartjának védelmét 
feladta, a VII. hadtestparancsnokságnál azon elhatározás érlelődött 
meg, hogy Monte San Michele két keleti kúpját ellentámadással 
visszafoglalja, hogy a XVI. hadtest képes legyen az Isonzo bal-
partjának védelmét megszervezni. 

„A hadseregparancsnokság elrendelte, hogy feltótlenül tartsunk 
„ki. — Es mi kitartunk! . . . —-de ha a Wippach völgye az 
„ellenség kezébe kerül, akkor mi is szörnyen rosszul járunk. De mi 
„majd valahogy fogunk magunkon segíteni, ezért már vállalom a 
„ felelősséget." 

„Este 6 óra 50 perckor a helyzet énnálam változatlan. 
„Egész arcvonalam és a mögöttes körletek minden öblű löve-
„gek leghevesebb tüze alatt állanak." 

Délután 4 órakor értesítettek arról, amit már magam láttam, 
hogy az olaszok Görz-nél az Isonzo-n átgázoltak és a várostól 
délre előnyomultak. Itt a XVI. hadtesttől a balszárnyon levő 
csapatai elszakíttattak, ezért Wurm táborszernagy megkért, hogy 
hadtesttartalékomból egy zászlóaljat irányítsak Merna-n át Sanct 
Andrä-ra. Ez megtörtént. 

„Hadtesttartalékom a 41. ezred egy zászlóalját délután 5 óra 
„30 perckor felriasztom, hogy Savogna felé siessen a XVI. hadtest 
„segítségére, mert ott nagyon is rosszul megy dolgunk, és az én 



„már erősen veszélyeztetett jobbszárnyamat oltalmazza (Op. 221/27. 
„sz.); 4 óra óta még soha nem észlelt hevességű pergőtüz, mely 
„••sak 6 óra 50 perckor látszik valamicskével enyhülni." 

„San Martino-nál ismételten nagyon heves ellenséges táma-
dásokat vertünk a legsúlyosabb küzdelemben vissza." 

„Este 8 órakor jelentik, hogy az ellenség a XVI. hadtestnél 
„már Görz-be is betört és a hadseregparancsnokság Op. 1339. 
„számú parancsával elrendeli, hogy7 Brestovica-ról — Schenk 
„szakaszából — azonnal két 24-es zászlóalj meneteljen oda. En 
„Wurm táborszernaggyal abban egyezem meg, mert így sokkal 
„gyorsabban megy, hogy Comen-ről két zászlóalj 102-es, melyeket 
„rendelkezésemre bocsátottak, azonnal odamenetelnek és a III. b. 
„szakaszról odarendeltek pedig hozzám jönnek. (Op. 221 31., 36. sz.)" 

„Ma este 8 órakor megint tömegtámadás a Monte San Michele 
„ellen, különösen heves San Martino ellen, ott pokoli pergőtüz van. 
„Ugyanígy a 40., 41. és 42. Bienek-en, ott állásaink teljesen meg-
semmisíttettek és betemettettek." 

Mivel San Martino-nál a helyzet tisztázatlan, a hadtest-
tartalékomnak' Devetaki-nál levő három századát Lukachich tábor-
nok rendelkezésére bocsátom. (Op. 221/46. sz.) 

„A 17. hadosztálynál minden öblű pergőtüz. Ismételt ellen-
séges támadások visszaverve. Az ellenség végre mégis csak behatolt 
„a 23. Biene-be, de a 61-esek nagyszerűen merész és erélyes 
„támadása által újra kidobatott." 

„Este 8 óra 30 perckor Le Beau altábornagy ideiglenes 
„vezérkari főnökömet, Say alezredest telefonon felhívja — közli 
„vele, hogy a hadseregparancsnokság hughes-parancsa útban van, 
„hogy a VII. hadtest tüstént kezdje meg visszavonulását, elrendeli, 
„hogy a Vallone-szegélyállásba, a Crnci hrib -p- 164-el bezárólag 
„muszáj visszamennem. Az ellenség Görz-nél áttörte a XVI. had-
testet és az már visszament a 2. állásba, jobbszárnyam szabadra 
„van hagyva és nagy veszélyben forog." 

Tiltakoztam azon parancs ellen, hogy hadtestem még ma 
éjjel kezdje meg visszavonulását, mert tüzérségemet és hadianyagomat 
képtelen vagyok ily hamar a Valloné mögé visszavenni. 

Vezérkari főnököm értesítette a tüzérséget, hogy egy hátsóbb 
védelmi vonalba vissza fogunk vonulni, ezért azonnal hozzá kell 

1 41. ezred. 



fogni a hadianyag visszaszállításához a Valloné mögé, hogy ez ma 
éjjel megtörténhessék; azután következik a könnyű tüzérség egy 
része és az egész nehéz tüzérség; az állásváltoztatást úgy kell 
végrehajtani, hogy a tüzérségi védelem ne szakadjon meg. 

Este 10 óra 30 perckor megjön a hadseregparancsnokság 
döntése, hogy a Valloné mögötti 3. védelmi vonalra, augusztus 
10-ére hajló éjjel kell visszamennem. 

„Lesújtva — annak dacára, hogy el voltam erre készülve — 
„kiadom parancsaimat a rendezett, rendszeres visszavonulásra. Nem 
„akarok az ellenség részére semmit sem visszahagyni, csak szeretett 
„halottjaimat és a Karszt-sziklákat. Ma van az utolsó nap, melyen 
„ez az oly keményen, oly sok hős vérrel megvédett fennsík — 15 
„hónapos dicsőségteli történetével — még kezemben van. A szám-
ta lan sok emléket, a szeretettel ápolt sírokat, mindent-nrndent, 
„amit hűség és vitézség teremtett — át kell engednünk az olasznak. 
„Ez borzasztó nekem!. . . , egy azonban mégis megmarad nekünk, 
„amit senki és semmi — még az évszázadok múló idejének szürke 
„pora, maró rozsdája sem — pusztíthat el, hogy a VII. hadtest 
„tzen, a világtörténelemben egyedülálló nagy küzdelmet dicsőségesen 
„fejezi be. E szörnyen véres sziklafennsíkot — hol a temérdek 
„vérből a kopár sziklán növényzet fog idővel zöldelleni, hogy a 
„dicső förtelmek emlékét elfedje — csakis a hadseregparancsnokság 
„parancsára hagyja e l . . . Vége van! Amennyire fáj nekem és 
„szeretett csapataimnak, mégsem használ a siránkozás és gyászolás. 
„Meg muszáj történnie. Az Isten szent akarata legyen meg!" 

A Doberdo-fennsík kiürítésére szóló Op. 221/54. számú 
parancsom így szól:1 

„Magasabb parancsra a VII. hadtest — a Karszt-fennsík 
párkányán több mint egy éven át folyt hősies küzdelem után — 
a vértől átázott első védelmi vonalat kiüríti és a Valloné-állást 
megszállja, hogy abban folytassa a küzdelmet hazánkért. 

Az arcvonal hátravételére parancsolom: 
1. Az előkészített 3. védelmi vonal foglalandó el Nova Vas 

faluig, onnan védelmi vonalunk derékszögben a Vallone-völgyet 
keresztezve őrni hrib -Q- 164 magaslatra vezet, hol a III./b. szakasz 
2. vonalához kapcsolódik. 

Nova Vas—Crni hrib-C-164 állásrészen eddig semmi sincsen 
előkészítve s így védelemre még csak most kell berendezni. 

2. Az új állást a 41. és 24. ezreddel,2 a 20. honvédhadosztály 
1 Lásd a 63. számú mellékletet. 
a 59. dandár. 



tüzérségével és a hadtesttüzérséggel megerősítendő 17. hadosztály 
fogja megszállani. 

A 46. ezred, a 86./III. zászlóalj és a 102-esek egyik zászló-
alja Lipa-n hadtesttartalék. 

A 17, hadosztályparancsnokság augusztus 11-ig a Segeti 
táborban marad, azután Vojscica-ra jön (északi barak). 

3. A 20. honvédhadosztály Comen—Suta—Preserje—Volcji 
Grad-ra vonul pihenőre. 

4. A 20. honvédhadosztály tüzérsége Lokvica—Segeti tábortól 
északra fekvő területben, a 17. hadosztályé attól délre akként 
csoportosítandó, hogy az új állás előtt délnyugati (20.), illetve 
északnyugati (17.) irányban oldalozó hatást fejthessen ki. 

5. Végrehajtás 
a) A nehéz tüzérségnek ma éjjel a Vallone-völgy mögé való 

visszavonására az intézkedést már kiadtam. 
b) A gyalogság zömének visszavétele akként szabályozandó, 

hogy az arcvonalból a hátramenet augusztus 9-ike és 10-ike között 
•éjjeli 12 órakor megkezdődjék. A tüzérség esthomálykor változtatja 
állását. 

A jelenlegi állásban utóvédek visszamaradnak, az új állás 
előtt a Valloné keleti lejtőjén előőrsök állítandók fel. 

c) Hogy a Görz-nél az Isonzo-n átkelt ellenség által veszé-
lyeztetett északi oldalunkat Boschini—Merna—Wippach-szakaszon 
fedezzem, augusztus 9-én Lukachich tábornok rendelkezésére bocsátom 
a 17. hadosztály XXII. menetalakulatait Popovits őrnagy parancsnok-
sága alatt. Popovits őrnagyot utasítottam, hogy menetzászlóaljaival 
még ma éjjel a Valloné-völgybe beérkezzen és Lukachich tábornoknál 
jelentkezzék. 

d) Lukachich tábornok a hadtest északi oldalának védelmét 
Merna-n túl a Vertojbica szakaszán az 1. honvédezreddel egészíti 
ki mindaddig, míg a XVI. hadtesttől a 26./IV. Landsturm-zászlóalj 
oda nem érkezik. 

e) A 26./IV. Landsturm-zászlóalj most Savogna-nál, a 41-esek 
egyik zászlóalja Sanct Andra-nál van; e zászlóaljak augusztus 9-ig 
ott maradnak, azután a 26./IV. Landsturm-zászlóalj a XVI. had-
testhez tartozó Pri Stanti—Raccogliano—Wippach-szakaszt szállja 
meg, a 41-es zászlóalj Kostanjevica-ra bevonul. 

f ) A 20. honvédhadosztály XXII-es menetalakulatai az új 
állást augusztus 9-én ideiglenesen megszállják és pedig a 17. 
honvédezred menetzászlóalja Rupa-tól Valloné (-Ó- 87) — Lokvica-
útig, a 4. honvédezred menetzászlóalja attól délre Nova Vas-ig, 
a 3. honvédezred menetzászlóalja attól nyugatra Urni hrib -Ó- 164-ig 
foglal állást. 

Amint a 17. hadosztály az új állásban elhelyezkedik, az 
említett menetzászlóaljak a 20. honvédhadosztályhoz Comen-re 
bevonulnak. 
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g) Mindkét hadosztály a nála levő 46-os csapatokat Novelo-ra 
küldi.' 

6. A hadtestparancsnokság egyelőre Temnica-n marad, azután 
Comen-re költözik át. 

7. A 17. hadosztály új állásának megszállását bejelenti. 
Anyagveszteség ne legyen. 

8. Kiadátik a 17. közös, a 20. honvédhadosztálynak, mindkét 
tüzérdandárnak, a hadtesttüzérségnek és a hadtestta'talék parancs-
nokának. József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

A vonatok visszavételére a parancsot Op. 221/118. szám 
alatt adtam ki. Lásd a <>4. számú mellékletet. 

„Boroevic parancsa a fennsík kiürítésére a zöld asztalnál 
„született. Az abban kijelölt új állás még több véráldozatba fog 
„kerülni, mint a fennsík szegélye, ha egyáltalában tartható lesz. 
„A Crni hrib-en semmi sincs előkészítve, mint a mi 2. állásunk, 
„mely azonban egészen más irányban húzódik, mint a hadsereg-
„parancsnokság által elrendelt vonal. Az egészből az következik, 
„hogy mi az ellenséges vonalra majdnem függőlegesen — bizonyosan 
„a legcsúnyább tűzben — leszünk kénytelenek egy új állás építésé^ 
„fedezék nélkül dolgozva, a Crni hrib-en megkezdeni, a helyett, hogy 
„egy jól fekvő, majdnem egészen készre épült állásba mennénk... 
„Kérem a hadseregparancsnokságot ezen oly nagyon súlyos okok 
„felsorolása mellett, hogy ne hallgasson Schenkre, aki mindent 
„rossznak talál, amit nem ő csinált. . . Hiába! — A válasz: Nem! 
„Úgy kell lenni! . . ." 

„Nehéz szívvel — jól tudva, hogy ez nagy és teljesen fölös-
leges véráldozatokba fog kerülni — úgy rendelem el, ahogy a 
„hadseregparancsnokság oly rövidlátóan megparancsolta. Legjobban 
„azt szeretném mondani: ,Tessék, vegye át az egész vezetést Schenk 
„altábornagy és ha tudja, csinálja jobban, mint azt mi eddig 
„csináltuk. Legalább akkor a legnagyobb hiba ki lenne küszöbölve, 
„hogy a doberdoi vezetés ketté lett osztva!' En pedig a legszíve-
sebben elmennék, hogy ne lássam a vétkes gondatlanságot . . . 
„Hogy Schenknek meg legyen az akarata, azért kell, hogy annyit 
„szenvedett csapataim a nyers sziklából rossz helyzetben, ellen-
séges pergőtüzben új állásokat véssenek ki, olyan állást, melyet 
„úgysem lehet majd sokáig tartani." 

„Le Beau altábornagyot telefonon felhívom és egy csomó 
„gorombaságot mondok neki. 0 azt feleli, hogy Schenk annyira 



„kegyben van, bogy lehetetlen vele szemben érvényesülni. Meg-
f a g y o m neki, bogy figyelmeztesse a hadseregparancsnokot, bogy 
„ott, ahol ő akarja, még egy centiméter mélységű árok sincsen s 
„az fantasztikus állás, melynek egy része merőlegesen az ellen-
séges vonalra húzódna, ott derék csapataimnak megsemmisülése 
„egészen bizonyos. Míg onnét nem messze egy általam személyesen 
„kikeresett kitűnően fekvő, minden oldalozó, hosszantozó kiszögel-
„ lésekkel ellátott — úgyszólván egészen készre kiépített — állás 
„van, melyben a legszívósabb ellenállást fejthetjük ki; melyért 
„minden jótállást magamra vállalok, ha az ellenségtől nem üldözve 
„szállhatjuk meg azt." 

„Le Beau megkérdi Boroevicet, míg én a telefonnál várok. 
„A válasz rövid: ,Befehl ist Befehl!' . . ." 

„Még azon értesítést is veszem, hogy a XVI. hadtest már 
„Vertojba mögé vonult vissza. így tehát szárnyam teljesen a 
„levegőben lóg. Az utolsó kétségbeesett eszközhöz nyúlok, hogy 
„azokkal megakadályozzam, miszerint az ellenség egyszerűen a 
„Vallone-ba menetelve esetleg egész hadtestemet elfogással veszélyez-
tesse. A menetalakzatok XXII. századait hozatom erőltetett menet-
„ben előre. Ezek szállják meg a Wippach balpartját és így biz-
tosítsák szárnyamat, ezalatt a honvédmenetalakzatokat a 3. állás 
„megszállására rendelem ki." 

„Egy napsugár a legfeketébb fellegekből Zeiss alezredes 
„jelentése, mely beszámol a 46-osok mindenekfölött dicső küz-
delmeiről." 

„San Martino-nál a 46. ezred és a 17. honvédezred az ellen-
s é g valamennyi támadását visszaverte." 

„Este 9 órai helyzetjelentésében Lukachich tábornok kiemeli a 
„17. honvédezred hősies magatartását, mely a pusztító ellenséges 
„nehéz tüzérségi tűzben rendület'enül kitartott és kilenc rohamot 
„vert vissza. (Op. 221/49. sz.)" 

„E harcban az én derék kísérőm, Szombati Pál káplár,1 midőn 
„látja, hogy századparanosnoka egy fél századdal egy kavernában 
„rekedt és fogva van s erős olasz osztag utolsó útjukat a meg-
meneküléshez elállja, a 29. népfölkelőezred két honvédjével 

1 Szombati Pál hódmezővásárhelyi jómódú kisgazda fiú, ezen tet téért 
megkapta az arany vitézségi érmet. Ezenkívül az I. osztályú ezüst vitézségi 
érmet kétszer, a kis ezüstöt és bronzot is megkapta. Ma vitéz és otthon 
gazdálkodik. A háború óta is összeköttetést tart fenn velem. 



„— egyetlen megmaradt bajtársaival — nekiszalad az ellenséges 
„századnak és hátulról megtámadva azt, kézigránátokkal széjjel-
„ugrasztja és saját századparancsnokát meg fél századát kiszaba-
d í t j a a fogságból. Sürgősen beadtam a bőst az arany vitézségi 
„éremre." 

„És most megdermedt lélekkel kiadom a részletparancsokat 
„ezen nagy, nekem oly szent temető kiürítésére, hol szeretett baj-
társaim tízezrei örökre nyugszanak. Olyan mintha énem egy részét 
„itt hagynám. Azt mégsem hittem volna, midőn 6 nagy csatát 
„győzelmesen megállottunk itt, hogy oly kimondhatatlanul szo-
„morúan fogok elvonulni. Sajgó szívvel nézem a dühöngő küzdel-
„mek koromsötét éjjelét s mint egy rossz álomkép vonul el lelkem 
„előtt a 46-osok fája, mintha számtalan halott, mint a Doberdo-
„ról elhozott egyedüli jószágot egy lángoló máglyára vinné . . . 
„Vájjon megnyerhetjük-e még a háborút? — Mintha csak az a 
„temérdek sok halott azt kiáltaná felém: ,Soha! — Soha!'" 

„S én a kemény harcos komorau gubbasztok és könnyes 
„szemekkel a sötétbe tekintve keresek egy reménysugarat." 

Lukachich tábornok Op. 152/4. számú harcleírásában mai 
küzdelmét következőképen ecseteli.1 

„A 20. honvédhadosztályparancsnokság augusztus 8-án hajnali 
1 órakor Op. 220/40. szám alatt szabályozta csoportjainak feladatát. 
Az intézkedés nagyban következőket tartalmazta: 

Csapatainknak a jelenlegi helyzetben feltétlenül ki kell tartani. 
Häuser alezredes csoportja (3. honvédezred, 17. honvédezred 

fél I. zászlóalja) Wippach-tól a 6. Biene-ig. Feladata megakadá-
lyozni, hogy az ellenség csoportján áttörjön. 

Kratochwill ezredes csoportja (4. honvódezred, két század 
43-as) Häuser alezredeshez csatlakozva jelenlegi állását tartja. 

Az 1. honvédezred részei az állásból kivonandók, Vallone-ban 
gyülekeznek. 

Wokalek őrnagy csoportja (43. ezred hat százada) a 4. honvéd-
ezred mögött a 2. védelmi vonalat megszállva tartja Crnci-től a 
10. Biene-vel szemben fekvő részig. Tőle délre Klein alezredes 
csoportja (17. honvédezred két zászlóalja) és Zeiss alezredes cso-
portja (46. ezred két zászlóalja) jelenlegi állásban kitart. 

Az 1. honvédezredparancsnokság a Valloné-völgybe megy, 
magához vonja a Devetaki-ra irányított XX. 12., XX./31., XX./B. H. 
és Jg. 5. számú menetszázadokat, melyek besorolásával ezredének 
állományát kiegészíti." 



Előnyös volt, hogy az uraló Monte San Michele gerincén 
az ellenség minden megmozdulását észrevettük, mire tüzérségünk 
odairányított összpontosított heves tűzcsapással az olaszokat rögtön 
lefogta. így meghiúsult az ellenségnek két támadása, melyek reggel 
4 óra 45 perckor és 5 óra 30 perckor a 4. honvédezred ellen 
irányultak. E harcokban a fogságba esett olaszok a 141., 142. 
ezredhez és a Sard<'gna gránátosdandárhoz tartoztak. 

Az ellenség főleg ott kísérletezett, hol 1. védelmi vonalunkat 
még szilárdan tartottuk, de sehol sem tudott teret nyerni. 

Az 1., 2. és 3. Biene-k ellen1 nehéz aknavetőit hozta műkö-
désbe; a 11.—16. Bienéket2 nehéz tüzérsége rombolótüz alá fogta, 
gyalogsága egymásután többízben rohamozott. Változó eredmény-
nyel rendkívül elkeseredett harcok folytak ott, itt-ott be is hatolt 
az ellenség védelmi vonalunkba, de a 46. ezredet és a 17. honvéd-
ezredet megingatni nem tudta. A 3. Biene-től délre a 4. és 5. Bienek-
kel szemben a 3./II. honvédzászlóalj tartotta magát, a 6. Biene 
a 3.'III. honvédzászlóalj kezében volt. A 3./II. és 3./III. honvéd-
zászlóaljak közötti ült járőrök zárták le. 

Monte San Michele-alszakaszban a helyzet következő: 
Wokalek őrnagy a 43. ezred egy és fél zászlóaljával és a 

3. I. honvédzászlóalj egy részével a 2. védelmi vonalat tartotta 
megszállva; Kratochwill ezredes a 4. honvédezreddel és fél 43-as 
zászlóaljjal a 2. védelmi vonal előtt a 7., 8., 9., 10. Bienek-kel 
szemben, a Monte San Michele magaslat délkeleti lejtőjének felső 
peremén a dolinák vonalában kitartott. 

Lukachich tábornok e helyzetet csak ideiglenesnek tartotta. 
Két eshetősége volt. Vagy visszaveszi a 4. honvédezredet a 2. vo-
nalba, vagy az ellentámadást folytatja, hogy Monte San Michele 
gerincét visszafoglalja. Utóbbi szándékát akarta keresztülvinni, ha 
az ellentámadás folytatására friss csapatokat kap. Ettől azonban 
az én utasításomra délután elállott, midőn láttuk, hogy az olaszok 
Görz-nél a XVI. hadtestet áttörték. 

Dacára annak, hogy helyzete kedvezőtlen volt, vett parancs 
szerint elhatározta, hogy nem megy vissza, hanem kitart a dolinák 
vonalában. 

Az ellenséges tüzérség és aknavetők különösen a 4. honvéd-
ezredet lőtték, hol majdnem egész napon át élénk csatározás és 
kézigránátharc folyt. Az olaszok Monte San Michele megerődítésén 
lázasan dolgoztak. 

Délután 5 órakor ellenséges tüzérségi zárótűz zúdult az ezred 
mögötti területre, az ezred állását nehéz tüzérség és aknavetők 
lőtték. 

A Schönburg-alagút bejáratát az ellenség lángvetőkkel és 
1 Isonzoalszakasz Häuser alezredes, 17. fél I. zászlóalj, 3. honvédezred. 
2 San Martino alszakasz Zeiss alezredes, 46. ezred két zászlóalja és 

Klein alezredes 17. honvédezred két zászlóalja. 



bűzbombákkal eredménytelenül megtámadta. Az alagútban elhelye-
zett géppuskáink tüzében minden ellenséges támadás véresen össze-
omlott. Az alagút sziklás boltozata még a legnehezebb olasz löve-
dékekkel is dacolt. 

Délután 6 órakor a Wippach völgyében helyzetünk válságos 
lett. Görz és a Wippach torkolata közötti helyzet teljesen tisztá-
zatlan volt. A szomszédos 58. hadosztály Lukachich tábornokkal 
tudatta, hogy ha az ellenség erélyesen támad — nem hiszi, hogy 
megtudja védelmezni a Yertojbica-szakaszt. Ugyanezt a XVI. had-
test parancsnoka velem is közölte. 

Lukachich tábornok a Wippach völgyében a 20. honvéd-
hadosztály vonatának pillanatnyi biztosítására törzsgyalogságát a 
Vertojbisa-patak megszállására kiküldte, a Wippach-hidakat lehor-
datta, ütegeit — melyek a Wippach északi partján állottak — 
utasította, hogy estig állásukban tartsanak ki, lovaskülönítményével 
és kerékpárosaival Vertojbica—SanctPeter—Görz—Isonzo—Wippach 
által határolt területet felderíttette. 

Este 9 órakor ellenséges tömegek újból megtámadták San 
Martino-alszakaszunkat.1 

Az olaszok, minthogy a Monte San Michele-n nem boldogul-
tak, mindenáron itt akartak áttörni; azt remélték, ha San Martino 
elesik, akkor a Monte San Michele-n kifejtett makacs védelmünk 
magától összeomlik. Roham-roham után következett, melyeket azon-
ban hős csapataink mindannyiszor visszavertek. 

Kilenc roham omlott itt véresen össze. A szegedi közös 46. 
és a székesfehérvári 17. honvédezredeket semmiféle olasz áradat 
megtörni nem tudta. 

A felderítés Görz síkján azt állapította meg, hogy az ott 
elszigetelve küzdő csapataink Görz-ről, Sanct Andrii-ról és Savogna-
ról visszavonulásban vannak a Vertojbica-patakra. A Wippach 
északi partjáról ütegeink este 9 órakor visszamentek a déli partra 
és Merna-nál s Biglia-nál foglaltak tüzelőállást. 

o o 
Este 10 órakor tudta meg Lukachich tábornok, hogy a szom-

szédos 58. hadosztály a 3. védelmi vonalba visszavonult, ekkor 
vette a parancsomat, hogy a 20. honvédhadusztálynak jelenlegi ál-
lását augusztus 9-án éjfélig tartania kell. A 20. honvédhadosztály-
nak feladata volt a VII. hadtest északi oldalát — mely az 58. 
hadosztály visszavonulása következtében a levegőben lógott — 
fedezni. 

A hadosztály jelenlegi állására függőlegesen a Wippach 
mögött (délre) arccal északnak egy új vonalat kellett létesíteni. 
Állásának a Monte San Michele lábánál az Isonzo és Wippach 
összefolyásánál derékszögben kiszögellő könyökét meg kellett a 

1 Zeiss alezredes csoportja (46. ezred) és Klein alezredes csoportja 
17. honvédezred.) 



hadtesttartalék három századával1 támasztani az ellenség kétoldali 
támadásai ellen. Egy 41-es század2 San Martino-ra lett irányítva 
tartalékként. 

Op. 221/54. számú rendeletem alapján még az éjjel intéz-
kedett, hogy a 20. honvédhadosztály a rendelkezésére bocsátott 
négy menetzászlóaljjal és a felfrissített 1. honvédgyalogezreddel a 
Wippach-folyó mentén Pri Stanti-ig és onnét a Vertojbica-patak 
mögött a -C- 45-ös hídon át Vertojba-ig az 58. hadosztály déli 
szárnyáig egy megbízható oldalbiztosítást létesítsen. 

A 17. hadosztály ma — augusztus 8-án — súlyosabb har-
coktól meg lett kímélve. A hadosztálynál lefolyt események az 
alábbi phonogrammjelentésekből vehetők ki. 

a) Reggeli helyzetjelentés délelőtt 7 óra 15 perckor. 
„ Sagrado-alszakasz :2 

Délután 7 óra 30 perctől 9 óráig lefolyt bombázás következ-
tében a 18., 19. és 20. Bienek-ből visszavert olaszokat hevesen 
lőttük; azután éjfélig nyugalom. Hajnali 2 órakor ellenséges moz-
golódás a 27. és 28. Bienek előtt, mire a saját tüzérség oda lőtt. 

Polazzo—Redipuglia-alszakasz :3 

Altalános nyugalom. Csak ágyúlövések és aknák. Op. 808'3. sz." 
b) Déli helyzetjelentés délután 1 óra 20 perckor. 
„ Sagrado-alszakaszban mérsékelt akna vetőtevékenység és tüzér-

ségi tűz. 
Polazzo—Redipuglia-alszakaszban a 44. és 45. Bienek-et az 

ellenséges tüzérség delelőtt 10 órától 11 óra 30 percig nagyon 
hevesen lőtte. Most nyugalom van. Ellenséges gyalogsági mozgo-
lódás nem észleltetett. Op. 808/7. sz." 

c) Helyzetjelentés délután 6 óra 35 perckor. 
„Sagrado-alszakasz: 
Délután a 23.—28. Bienek-et az ellenség legnehezebb tüzér-

séggel és aknavetőkkel lőtte, ezen tüzelőkészítés után az említett 
Biene-k előtt ellenséges gyalogság gyülekezve támadásra indult. 
Délután 6 órakor az olaszok a 24. Biene-be 30 lépés szélességben 
betörtek. Az ellentámadás folyamatban van. 

Polazzo—Redipuglia-alszakasz: 
Délután 4 óra 30 perc óta a 34.—43. Bienek legnehezebb 

tüzérségi és aknavetőtüz alatt állanak. Különösen szenved a 40. 
és 41. Biene, melyek előtt ellenséges gyalogság gyülekezik. 

Saját tüzérség Monte Sau Michele-ie tüzel. Op. 808/14. sz." 
1 A 41. ezred egyik zászlóaljából. 
3 61. ezred. 
3 39. ezred. 



d) Helyzetjelentés délután 6 óra 50 perckor. 
„Az ellenség a 24. Biene-bői kidobatott; különben a helyzet 

nem változott. Op. 808/15. sz." 

ej Esti helyzetjelentés este 11 óra 45 perckor. 
„Mindkét alszakaszban nyugalom. Este körülbelül 11 órakor 

Monte San Michele-n élénk puskatűz volt, most ott is csend van. 
Op. 808/17. sz." 

Jobb szomszédomnál, a XVI. hadtestnél ma következők 
történtek: 

Az Isonzo keleti partjára visszament 58. hadosztályunk 
Isonzo és Görz között megkísérlette, hogy az olaszok átkelését az 
Isonzo-n meghiúsítsa. Uj állása tarthatatlan lett, mert a 12. olasz had-
osztály1 — mely eddig Mochetta és Mainizza között várakozási 
helyzetben volt — Lucinico és Campagna között a megrongált hídon 
az Isonzo-t átlépve Görz és Sanct Andrä között az 58. had-
osztályunkat áttörte. 

Az 5. hadseregparancsnokság ezért az 58. hadosztály parancs-
nokának javaslatára elrendelte, hogy a XVI. hadtest a védelemre 
előkészített 2-ik állásba2 menjen vissza. 

HATODIK NAP. 

Augusztus 9.3 

„Komor és siralmasan szomorú volt születésem napja, ez a 
„mai nap, melyen parancsra ki kellett a Doberdo-i fennsíkot 
„ürítenünk, pedig a VII. hadtest utolérhetetlen hősiessége a 
„gyémántra vetett napsugárnál is fényesebben tündöklik. A rémséges 
„lövegtűz egész nap még soha nem látott dühhel, enyhülés nélkül 
„viharzott. Nincs nyugalom, nincs pihenés, szüntelenül az orkán-
„ szerű pergőtűz, roham, tomboló kétségbeesett küzdelem s kézi-
tusa, mely némely helyen egyáltalában nem szünetel. S e poklok 
„közepette az én szeretett hadtestem a teljesen megsemmisült régi 
„állásait tartja az összes támadások ellen, az ellenség minden 
„óriási tömegrohamát a legelkeseredettebb küzdelemben vérbefojtva 
„és visszaverve, őt halomra lőve, létszámának több mint felét 

1 Casale-dandár (11., 12. ezred) és Pavia-dandár (27, 28. ezred). 
2 Monte San Gabriele A 640 hegy nyugati lejtője—Santa Katherina 

A 307—Grazigna falu—-6- 174—-Ó 171—San Marco A 227—Vertojba 
dl. falu—Vertojbica patak vonulata— O 45-ös híd—Raccogliano falu—Pri 
Stanti falu. 

3 Lásd a 63. számú mellékletet. 



„elveszítve, tizenegy ellenséges dandár tömegrohamainak áll rendü-
letlenül ellent. Minden rohamnál betörnek az ellenséges tömegek 
„az én kimerült csapataim gyér vonalaiba, de a hősi szellem 
„virraszt és véres ellenrohamokban verik vissza a merész ellenfelet. 
„Csapataim ismételten kéretnek engem, hogy az ittlevő magyar 
„kereszterdők miatt ne adjam át a Doberdo-i fennsíkot az ellenség-
nek , inkább elesnek az utolsó emberig bajtársaink sírjain. — Hej 
„szeretett fiaim! megtört szívvel bár, de nem engedhetek, - nem 
„ lehet!. . . A XVI. hadtest már messze mögénk szorult vissza, az 
„én jobbszárnyam teljesen a levegőben lóg és csak sietve idevetett 
„menetzászlóaljak szállották meg a Wippach-folyó partját, hogy a 
„fenyegető szerencsétlenséget pillanatokra elhárítsák. Ha nem 
„megyünk vissza a Valloné mögé ma, egy-két nap múlva későn 
„lesz és nem lesz már lehetséges." 

„De szedjük sorrendbe az eseményeket úgy, ahogy történtek, 
„ahogy láttam." 

„Tegnap este 10 óra után az ellenséges tüzérség tevékenysége 
„mérséklődött és éjjel szórótüzként folytatódott az arcvonal és 
„mögöttes körletek ellen, míg a 17. hadosztálynál egészen lelohadt." 

„A tegnapi súlyos küzdelmek folyamán San Martino-nál a 
„derék székesfehérvári 17. honvédgyalogezred az összes kétségbe-
ese t t rohamoknak hajthatatlan eréllyel és hősiességgel ellentállott 
„ós 9 dühös olasz támadás roncsolódott széjjel és hiusúlt meg 
„tökéletesen a vitéz védők megingathatatlan akaraterején." 

Hajnalban értesít a III./b. védelmi szakaszparancsnokság, 
hogy az 1. védelmi vonalat kiüríti. (Op. 222/10. sz.) 

A 17. hadosztály jelenti, hogy az éjjel nála igen élénk harc-
tevékenység volt, az ellenség többízben különböző pontokon táma-
dott, de rohamait sikerült ellensúlyozni. (Op. 222/11. sz.) 

Lukachich tábornok délelőtt 9 óra 15 perckor jelenti, hogy 
látja csapatait Monte San Michele keleti A 275 kúpja ellen elő-
nyomulni. (Op. 222/12. sz.) 

„Utóbb arról értesültem, hogy hős 4-es honvédjeim saját el-
határozásukból a Monte San Michele magaslat keleti A 275 csúcsát 
„és annak középső kúpját erőteljes rohammal visszafoglalták és a 
„teljesen betemetett régi állásokat megszállták, azokat megtartva 
„az ellenségnek minden tömegrohamát a legsúlyosabb tusában 
„visszaverik. Mily dicsőn küzd szegény elgyengült hadtestem! . . . 
„Létszáma ijesztően csekély. A 3. honvédgyalogezred 200, a 17. 



„400, a 4. csak 100, a 46. közös gyalogezred 300 fő erejű. Hová 
„lettek az egyenként 3000—4000 fő erejű ezredeim?.. . Igen 
„gyenge félzászlóaljakká, századokká olvadtak." 

„Az ellenség kora reggel óta a nehéz lövegtüzét egész arc-
vonalam ellen, de különösen San Martino táján hallatlan erővei 
„folytatja. Az arcvonal déli részén főképen aknavetők működtek." 

„Korán reggel láttam a 4-es honvédeket a Monte San 
„Michele középső kúpját elfoglalni. Az összpontosított nehéz ellen-
séges lövegtüz miatt ezt később fel kellett adniok. Soká nem 
„tudom, hogy egy nagyobb csoport —tán egy zászlóalj — ,mely 
„a Monte San Michele harmadik és negyedik kúpja között áll a 
„legborzasztóbb löveg- és aknavetőtűzben s akuaverésben, hogy 
„vájjon ez saját vagy ellenség? . . . Összeszorult szívvel látom 
„hősies állhatatoságukat és úgy érzem, hogy ezek az én 46-osaim." 

Tényleg! Ok voltak azok! . . . Monte San Michele nyugati 
A 275-ös kúp és San Martino között ismételve megtámadták az 
olaszok őket, de mindannyiszor visszaverettek. 

„Monte San Michele északi lejtőjén, a ,haláldomb'-tól a 
„Wippach és az Isonzo összefolyásáig még mindig a régi legelső 
„— teljesen betemetett állásokban kitartó siralmasan megfogyott 
„vitéz védőrséget, a 3. honvédgyalogezred csekély maradványait 
„visszaszorítja az ellenségnek folyton hullámzó, viharzó támadása 
„és most a mögötte levő 2. vonalat tartják." 

„A Monte San Michele-től délnyugatra a kőbányától keletre 
„ismételten támadott az ellenség, állásainkba behatolt, de a 
„46. gyalogezred hallatlan vitézséggel vitt ellentámadása megint 
„kiveti." 

„Mint már mondottam, az én egészen a levegőben lógó jobb-
„szárnyamat a Wippach-folyó mentén menetalakzataim által biz-
tosítom. Egészen szokásom és meggyőződésem ellen van ez, de a 
„körülmények súlyos kényszere alatt meg kell tennem." 

„A 17. hadosztály arcvonalán az ellenséges gyalogság nem 
„ismételte meg támadását." 

„Arcvonalam ezidőszerint a Wippach-torkolattól, Boschini-től 
„keletre -Ő- 237, azután egyenes vonalban San Martino északi 
„szegélyéhez s onnét régi állásainkban húzódik tovább." 

„Tüzérségemnek legnagyobb része a megszállandó új arcvonal 
„mögött már tűzkészültségben áll, a többi ma éjjel vonul vissza. 



„Sajnos, ez a visszament tüzérség a mai küzdelemben már alig 
„vehet részt. Még nincs is belőve." 

„A XVI. hadtest balszárnyához való csatlakozás céljából 
„Popovits őrnagy csoportja 4 menetzászlóaljjal a Wippachtól délre 
„van csoportosítva. Az 1. honvédgyalogezred, mely kiegészítéseit 
„felvette és most 750 fő erejű, bezárja a rést a Vertojba-tól keletre 
„addig, míg a XVI. hadtest erőket hoz oda ezen célra. Tartalékaim 
„a 24. és 41. ezrednek 15 százada még érintetlenek. A 86. ezred 
„III. zászlóalja ma érkezett meg részemre, Kostanjevica-ra tolatott, 
„parancs szerint azonnal a XVI. hadtesthez kell hogy meneteljen." 

„Ovcja Draga n az árkászoszlopunk kiürítése alkalmával egv 
„robbanóanyaggal megrakott vonatunkat ellenséges gránátlövés érte 
„ós légberepült. (Op. 222/19. sz.)" 

„Most már minden kétséget kizárólag megállapíttatott, hogy 
„az olaszok az én négy — rendkívül csekély létszámú — dan-
dáromat tizenegy erős dandárral támadták meg. Az én négy 
„dandárom a létszámot tekintve, alig képvisel egy teljes értékű 
„dandárt." 

Veszteségeim jóval meghaladják az 50%-ot. 
„És most, mint a viharkorbácsolta óceán bömbölő hullám-

„óriásai, folytonosan a sziklapartnak rontva összeroskadnak, úgy 
„követi roham a rohamot; mindannyiszor vérbefulladva, hőseim 
„sziklaszilárd vonalainak szuronyai között omlik össze. Szünet 
„nélkül rohamozik a bámulatosan kitartó vitéz olasz sereg ma már 
„18-adszor." 

„Többórai pergőtűzelőkészítés után, melyben a legzordonabb 
„ágyúóriások bőgve küldik megszámlálhatatlan lövedékmonstrumai-
nkat, mindig újübb támadások rohannak lángbaborult, füstbe burkolt 
„állásaim ellen; kimerült, megcsappant vitézeim maréknyi csoportjá-
„nak egy percnyi időt sem hagyva még lélegzetvételre sem. Roha-
„maik most már nem egységesek. A 23. és 24. Bienek-ből kidobva 
„— valóban hallatlan, csodálatraméltó eréllyel — azonnal nekiron-
t a n a k a 23., 24., 25., 26., 27. és 28. Bienek-nek s most ott tombol 
„a dühöngő kézitusa. Ugyanígy áll a 34., 35., 41., 43. stb. stb-
„Bienek-ben a dulakodás. A széles arcvonalban behatolt ellenség 
„délután 4 órakor San Martino előtt teljes egészében kiveretik. 
„Később — csak percek választják el a rohamokat - nagy erőkkel 
„az Isonzo-nál és Boschini-nél tör be, hol még este 9 óra 15 perckor 



„is vadul tombol az örült küzdelem. Nincs egy perc sem, melyben 
„ne volna arcvonalam több helyén heves kézitusa." 

„Este 8 órakor érte el tetőpontját az irtózatos csata, soha 
„nem észlelt következetességgel, mint a számum förgetege, ma már 
„19-edszer rohamoznak az ellenséges tömegek. Tüzérségem állás-
„ változtatásban lévén, nem működhetik már közre s így a szörnyen 
„erős csapás egyedül kimerült gyalogságomat éri és a legirgalmat-
„lanabb öldöklés következik. Kézigránáttal, szuronnyal, késsel, 
„gyilokkal, puskatussal s ha az eltörött, kövekkel verik agyon 
„egymást. Vértenger, hullák garmadái, haldoklók ezrei borítják a 
„hajmeresztő gyötrelem gyászos színterét, míg végre minden vona-
liamon egy példátritkító ellenrohammal visszavertük a bámulatra-
„méltóan szívós ellenséget. Mind a két fél halálosan ki van merülve 
„sott hever a vérben, a Karszt porrázúzott szikláiba taposva mindkét 
„ország virága, büszkesége." 

„A jelentésekből alkotott kép:" 
„San Martino-tól északra újból nagy ellenséges erők gyüle-

keztek. A Monte San Michele és San Martino környéke különösen 
„heves, legnehezebb tüzérségi és aknavetőtűz alatt állanak. Valóban 
„szörnyűséges látvány volt ez, az olasz foglyok vallomása szerint 
„2000 lövegből és 7000 aknavetőből leadott pergőtüz. (?)" 

„Ezalatt a 17. hadosztály egész arcvonala igen rövid meg-
szakításokkal a legnehezebb tüzérségi és aknavetők leghevesebb 
„pergőtüze alatt áll. A mögöttes körletekre, hol tartalékokat sejt 
„az ellenség, állandóan gyujtógránátokat lő. San Martino-tól nyugatra 
„500 méternyi, a 20. és 21. Bienek-ben 200 méternyi állásrész az 
„ellenség kezében van. A 61. gyalogezred nehéz ellenlökést csodá-
la tos hősiességgel hajtott végre, a betört ellenséget kiszorítva. 
„A -Ó- 197-től délnyugatra behatolt ellenséget szintén azonnal 
„kidobtuk. Tovább délre dühöngő kézitusa és az olaszoknak nagyon 
„erős tömegtámadása a -C- 111-től közvetlenül északkeletre. Ettől 
„délre és a Monte dei sei Busi-n a saroknál hős 39-eseim erős 
„ellenséges támadásokat a legvéresebben vertek vissza." 

„Röviden összefoglalva a mai kép: Egész nap tomboló tűz-
„orkán. A 20. honvédhadosztály a legsúlyosabb harcban. A 17. had-
osztálynál a temesvári 61-esek viharzó ellenséges rohammal benyomott 
„vonalaikat egy ragyogó hősiességgel végrehajtott ellentámadással 
„súlyos kézitusában visszaszerzik. Ettől délre szintén áttöri vona-



„Iáimat a mindhevesebben és sűrűbb hullámokban támadó ellenség, 
„míg tüzérsége a pergőtüz orkánszerü lövedókáradatával önti el 
„előnyomuló utolsó tartalékaimat. Egy lángtenger a Doberdo és 
„őrjítők a kínok. Az egész egy vadan dühöngő vulkán s ügy reszket 
„a Karszt, mintha vonaglana." 

„A betört ellenséges tömegeket a tűzáradat közepette dicső 
„debreceni 39-eseim verik vissza kétségbeesett folyton ismétlődő 
„kézitusában . . . Jaj, ha arra gondolok, hogy mily gyászosan irtó-
zatos veszteségeink vannak. Akár saját gyermekeimet vesztettem 
„volna el." 

„Este 9 órakor itt is a legnagyobb hévvel támad újra fárad-
hatat lan ellenfelünk és hosszú hullarakások maradnak ott, hol 
„39-es hőseim a teljesen megsemmisült állások helyén megtörik a 
„támadást." 

„Forró nyári nap volt a mai és az, amit Doberdo sziklái 
„láttak — égbekiáltja: ,Xe bántad a magyart!"1 

„Amit csapataim véghezvittek, emberfölötti; amit elszenvedtek, 
„Dante poklában nem ismert kín. Nincs szavam, mely méltó volna 
„arra, hogy a magyar katonák dicséretét zenghessem. Egyszóval, 
„soha nem látott csodálatraméltó csapataim teljesítménye. Fizikai 
„állapotuk a mérhetetlen, emberfölötti teljesítmények után ellátás 
„— és vízhiány miatt — megfelelően gyengült. A létszám a szaka-
datlan leghevesebb küzdelmek folytán és a teljesen összekevert 
„kötelékek mellett nem ellenőrizhető, de az bizonyos, hogy a vesz-
teségek rendkívül súlyosak." 

„A két hadosztály egészségügyi intézetébe G-tól máig 3370 
„sebesültet hoztak be és 213 beteget." 

„Eddig messze 1000-nél több halottat temettünk el. Meg kell 
„itt jegyeznem azt is, hogy temérdek sebesült a nagy kavarodás-
b a n az egészségügyi intézeteket elkerülve a sebesültszállító vona-
tokba siet és elutazik — ezek többnyire könnyen sebesültek és 
„magától értetődőleg eddig nincsenek számítva."' 

„Az idő szép, száraz és nagyon forró. Szeretett csapataim, 
1 Ezen rettenetes küzdelmeink napjaiban nem volt időm mindent 

kronologikusan rendezni. Úgy jegyeztem, ahogy láttam, ahogy a jelentések 
érkeztek. Épen úgy nem voltam azon helyzetben, hogy az ellentmondásokat 
felderítsem és helyesbítsem. Naplómat híven akarván e művemben vissza-
adni, nem változtattam rajta többet, mint az íráshibákat és egyes helyeken 
rövidítéseket eszközöltem. 



„melyek a fennsík megtartását kötelességüknek vallják, melyek a 
„még soha nem látott, megsemmisítő lövegtűz dacára az ellenség-
n e k minden rohamát visszaverték, vagy a betört ellenséget kive-
tették, oly hősiesen küzdöttek ebben a csaták legborzasztóbbiká-
„ban hogy szó nem létezik ennek méltó kifejezésére." 

„Őszintén bámulom azonban az olaszokat is, akik hallatlan 
„véráldozataik dacára, rettenetesen öldöklő füzünkben mindig újból 
„és fokozódó eréllyel támadnak. Ilyesmit más harctereken nem láttam 
„és nem is sejtettem." 

„Mint már feljegyeztem, 9 óra után az utolsó súlyos tömeg-
„rohamot a 39-esek visszaverték és temérdek olasz hulla borítja a 
„teljesen betemetett állás környékét." 

„így hős hadtestem rendületlenül régi elpusztított állásaink 
„ helyén áll és csak sajgó szívvel, felsőbb parancsra vonul ma éjfél-
„kor új állásába, jobban mondva az elrendelt állásnélküli új vonalba 
„vissza. Egy hullamező a Doberdo, melybe vérével írta be a magyar 
„és az olasz, hogy mi a valódi hazafiasság, mi a valódi hősiesség." 

„Az összes szeretett sírokat, dicsőséges véres napok minden 
„emlékét az ellenségnek adjuk át, hol több mint egy évig köteles-
ségünkhöz híven kitartottunk. És most! . . ., fájdalom! . . . Lelkem 
»mélyén megrázva, meghasonolva, csak hőseim példája adja meg 
„nekem az erőt, hogy össze ne roskadjak." 

„Az ellenség mindig új erőket hozott és az én fel nem vál-
t o t t maréknyi hőseim, mint angyalok a mennyország kapuit beve-
„hetetlenül tartották! Az én szeretett összehasonlíthatatlan magyar 
„hadtestem!" 

Lukachich tábornok a 20. honvédhadosztály harcát Op. 262/4. 
számú ütközetleírásában alábbiakban ismerteti 

Kora hajnalban lovasságunk az olasz lovassággal Görz-től délre 
a síkon megütközött. 

Reggel 6 órakor a vasúti hidat Rubbia-nál felrobbantottuk. 
Monte San Michele-n délelőtt az olaszok Kratochwill ezredes csoportjá-
nak jobbszárnyát2 megtámadták. Az ellenséges rajvonal állásunkat 
szökelve 60 lépésre megközelítette, rövid, heves gyorstűz leadása 
után azonban megfordult és visszaszaladt kiindulási helyzetébe. 

Erre Mayer százados zászlóalja ellentámadásra indult, az ola-
szokat elzavarva Monte San Michele keleti A 275 kúpját elfoglalta. 

Ügy látszik az olaszokat e vakmerő támadás meglepte és azt 
1 Lásd a 03. számú mellékletet. 
2 Mayer százados zászlóalját. 



hitték, hogy ez egy nagyobb ellenvállalkozás bevezetése, mert nem-
sokára Mayer százados zászlóaljára minden irányból heves tüzérségi 
tűz zúdult és erős olasz tartalékok Monte San Michele keleti A 275 
kúpjára tódultak előre. 

Mayer százados attól tartva, hogy az olaszok bekerítik — 
a keleti A 275 kúpot kiürítve visszavonult a dolinák vonalába, 
melyben az ellenséges támadásokat mind visszaverte. 

Az olaszok Monte San Michele nyugati A 275 kúpja felől 
Kratochwill ezredes balszárny-csoportját is megtámadták. Szilágyi 
százados jelentése szerint zászlóaljánál úgyszólván egész napon át 
állandóan folytak az elkeseredett váltakozó sorsú guerillaharcok, 
melyekben a véres tusák, kézigránátküzdelmek mindkét félt testileg 
és lelkileg teljesen kimerítették. 

Délután 1 órakor az ellenség a még mindig birtokunkban 
levő Schönburg-alagutat lángvetőkkel, kézigránátokkal, bűzbombákkal, 
golyószórókkal újból megtámadta. 

Délután mindenki azt hitte, hogy az alagút védői elvesztek. 
Az olaszok, miután az alagút elfoglalását órákon át a legnagyobb 
elkeseredéssel erőszakolták, a védők nagy csodálkozására a késő 
délutáni órákban támadásukat egyszerre beszüntették; ezáltal 
Kratochwill ezredes csoportját veszélyesen fenyegető áttörés is 
meghiúsult. Ugy Mayer, mint Szilágyi százados állását meg-
tartotta. 

Minthogy az olaszok San Martino, Monte San Michele-
alszakaszunkban sehol sem tudtak boldogulni, minden erejükkel és 
visszatartott tartalékukkal1 a Monte San Michele északi lejtőjén 
jobbszárnyunkat oldalba és hátba támadva akarták makacs védel-
münket végre megtörni. 

Az olasz tartalékok tömeges rohamai délután 2 órakor az 
1., 2., 3. Bienek-ben hősiesen kitartó megtizedelt gyenge helyőrsé-
günket végtére mégis csak kiszorították, ez a 41. ezred egyik 
zászlóaljával megtámasztva, a 2. védelmi vonalban folytatta makacs 
védelmét. 

Az eredményt az olaszok csakis azért tudták kierőszakolni, 
mert a Görz-i síkságról az Isonzo-alszakaszunk elé oldalozólag ható 
ütegeink — a XVI. hadtest arcvonalának áttörése miatt — a 
Wippach déli partjára visszakényszeríttettek és így az Isonzo-
alszakaszban küzdő gyalogságunk tüzérségi támogatástól elesett. 

Akkori helyzetünk a Monte San Michele-alszakaszban: 
Boschini—10. Biene vonalával szemben fekvő 2. állásunkat 

Häuser alezredes csoportja (a 17. honvédezred fél I. zászlóalja, a 
3. honvédezred roncsai, a 41. ezred egy zászlóalja, a 43. ezred III . 
és fél IV. zászlóalja — Wokalek őrnagy) tartotta; Kratochwill 

1 Sardegna-dandár (1. és 2. granatieri-ezred), Regina-dandár (9. és 10. 
ezred), Padova-dandár (117. és 118. ezred), Lombardia-dandár (73. és 74. 
ezred), Napoli-dandár (75. és 76. ezred), Aqui-dandár (17. és 18. ezred). 



ezredes csoportja (a 4. honvédezred és a 43. ezred fél IV» zászló-
alja) Wokalek őrnagy csoportja előtt 1. és 2. védelmi vonalunk 
közötti dolinák vonalát védelmezte a Monte San Michele két A 275 
kúpjával és gerincvonalával szemben. 

A Monte San Michele-alszakasz Stadler ezredes (39. honvéd-
dandár) parancsnoksága alatt állott. 

Az • isonzoi siker után az olaszok San Martino-alszakasz 
védelmét akarták felborítani. 

Este 7 órától fogva friss tartalékokkal pokoli tüzérségi és 
aknavetőtüzelőkészítéssel egymásután rohamuknak egész sorozata 
következett San Martino ellen, ezek azonban a hős védők1 áll-
hatatos kitartásán megtörve, vérbe fulladtak. 

San Martino csoportunk harcát sikerrel támogatta a hadtest-
tartalék2 egy része. 

Midőn az esthomály a Karszt-fennsíkra leszállott, az olaszok 
vérző homlokkal kimerülten fekve maradtak a hős védők tűzvonala 
előtt, a harcizaj lassanként elült. 

Éjjel 11 órakor a Wippacli hídja Merna-nál felrobbantatott. 
Miután az ellenség a XVI. hadtestünket Görz-nél áttörte, az 

olasz 12. hadosztály á Karszt-fennsík északi párkánya és Görz 
között hadtestem jobbszárnyát erősen veszélyeztetve, Vertojbica-
patak felé nyomult elő. Az erős ellenséges nyomás elől a szom-
szédos 58. hadosztályunk támogatására Savogna-ra és Sanct 
Andrii-ra küldött 41-es és 102-es zászlóaljunk harcolva a Vertoj-
bica-patak mögé vonult vissza s a -Q- 45 hídnál helyezkedett 
ellenállásra el. 

Lukachich tábornok utasításom szellemében a Wippach déli 
partján a -Ó- 45 hídig a Karszt-fennsík északi lejtőjét arccal 
északnak megszállotta.3 És pedig: 

a) Popovits 39-es őrnagy parancsnoksága alatt a 39. ezred 
menetzászlóalja a Wippach torkolatától Gabrije górni, a 46. ezred 
menetzászlóalja attól keletre Pri Stanti-ig, jobbszárny mögött 
San Grado di Merna kolostornál a 43. és 61. ezred menetzászló-
alja tartalék. 

b) Reviczky alezredes parancsnoksága alatt Pri Stanti—Rac-
cogliano—Ó- 45 híd vonalában a 26./1I. és IV., a 41. és 102. 
zászlóalj és az 1. honvédezred csoportosult védelemre. Tartalék az 
1. honvédezred menetzászlóalja Biglia-tól délnyugatra. A szomszédos 
58. hadosztály déli szárnyával a kapcsolatot a -C- 45-ös hídnál 
a Vertojbica-patak mögött a hozzátartozó 26. ezred II. zászlóalja 
tartotta fenn. 

1 Zeiss alezredes a 46. ezred II. és IV. zászlóalja és Klein alezredes 
17. honvédezred fél I., II. és III. zászlóalja. 

2 41. ezred egyik zászlóalja és a 43. ezred I., II. zászlóalja. 
3 Lásd a 63. számú mellékletet. 



A mai súlyos küzdelmekből a 17. hadosztály is kivette részét; 
ami az alábbi phonogrammjelentésekből kivehető: 

aj Helyzetjelentés augusztus 9-én délelőtt 10 óra 10 perckor. 
„Sagrado-alszakasz 
Éjjel gyalogsági tűzcsapások, egyes ágyú- és aknavetőlövések. 

A 31. Biene-ben egy gépfegyver szétlövetett, -0-110-ről Marcottini-re 
vezető út most ellenséges nehéz lövegtűz alatt van. 

Polazzo —Redipuglia-alszakasz :2 

Éjfél óta igen élénk mindkétoldali csatározás; majdnem vala-
mennyi Biene-t hevesen lőtte az ellenség tüzérséggel és aknavetőkkel; 
reggel 3 órakor az olasz gyalogság a 35. és 41. Bienek-be benyomult, 
tartalékaink azonnal kiverték. 7 fogoly. A 38. Biene előtt is 
közeledett az ellenség, de akadályvonalunk előtt meghiúsítottuk 
támadását. Délelőtt 7 óra 15 perctől fogva nyugalom. Op. 
809'4. sz." 

b) Helyzetjelentés délután 3 órakor. 
„Sagrado-alszakasz r1 

20.—25. Bienek-et az ellenséges tüzérség hevesen lövi. 
Polazzo—Redipuglia-alszakasz r 
Az arcvonal reggel óta nehéz aknavetőtüz alatt áll, az össze-

kötő utakat az ellenséges tüzérség lövi. A 34., 35. és 38. Biene-k 
szétlövettek, előttük ellenséges gyalogság gyülekezik. Csapataink 
szelleme jó, fizikai ereje, tekintettel a megerőltető hadifáradalmakra, 
kielégítő. Tüzérségünk a 9.—12. Bienek-et lőtte, későbben a 
23.— 25. és 32. Biene-k elé hatott, hol ellenséges mozgás jelentetett. 
Op. 809/13. sz." 

c) Helyzetjelentés délután 4 óra 30 perckor. 
„Sagrado-alszakasz 
Délelőtt óta az arcvonal heves nehéz lövegtűz alatt áll, a 

hátulsó körletet az ellenség gyújtóbombákkal lövi. 
A 18. és 21. Bienek-be az ellenség betört; a 21.-ből már 

kiveretett, a 18. Biene-ben egy tartalékszázad ellentámadása folyik. 
8 fogoly. A 23. és 24. Bienek belső szárnyain benyomult ellen-
séggel a harc még nem dőlt el. A 24. Biene-be az ellenség egy 
gépfegyvert beépített. Az egész arcvonal előtt élénk mozgás. 

Polazzo—Redipuglia-alszakasz :2 

34., 35., 40. és 41. Biene-ket az ellenséges tüzérség lövi. 
A 61. ezred által értesültünk, hogy San Martino-alszakaszunknái 
a 14. Biene-t az ellenségtől csapataink visszafoglalták. A 15. Biene 

1 61. ezred. 
2 39. ezred. 
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az ellenség kezében van, de az ellentámadás már megindult. 
Op. 809/13. sz." 

d) Helyzetjelentés délután 6 óra 15 perckor. 
„A 18. Biene-be betört olaszok délután 5 őra 15 perckor 

kézitusában kiverettek. Op. 809/15. sz." 
ej Helyzetjelentés délután 7 óra 30 perckor. 
„Egy és félórás kézitusával a 23. és 24. Bienek-be betört 

olasz állásunkból kidobatott. 
Most indult meg az ellenséges gyalogság tömeges támadása 

a Sagrado-alszakasz 23.— 28. Biene-i és a Polazzo—Redipuglia-
alszakasz 31., 35., 40. és 41. Biene-i ellen. Op. 809/20. sz." 

f ) Helyzetjelentés délután 8 órakor. 
„Sagrado-alszakaszban az ellenség támadása a 28. és 30. Biene-k 

ellen szerfelett erős. 
Polazzo—Redipuglia-alszakaszban a 34—36., 40., 41. és 44. 

Biene-k ellen irányult két ellenséges tömegtámadás visszaveretett. 
Tüzérségünk a gyalogságot kiválóan támogatja. Op. 809/22. sz." 

g) Helyzetjelentés este 8 óra 30 perckor. 
„Sagrado-alszakaszban a 19. Biene-be betört ellenséget a 

6l-esek bravúros ellentámadással kiverték a 17. tüzérdandár kiváló 
támogatásával. 3 o'asz tiszt és 68 olasz katona fogságunkba esett. 
Op. 809/24. sz." 

h) Helyzetjelentés este 9 óra 30 perckor. 
„ Sagrado-alszakasz: 
A 24. Biene-ből ideküldetett egy elfogott hadnagy (az olasz 

29. ezredhez tartozik) és 20 olasz katona (az olasz 9. ezredhez 
tartoznak). Ott most nyugodtabbá vált a helyzet. 

Polazzo—Redipuglia-alszakasz: 
A 39. ezred a 34., 35., 38.—42. Biene-k ellen irányuló három 

ellenséges támadást fényesen visszaverte. 16 fogoly. A 34. és 35. 
Biene-k teljesen be vannak temetve, előtte olasz hullák tömegei 
hevernek. 

Este 9 óra 30 perckor az ellenség újból betört a 34. Biene 
közepébe. Az ellentámadás megindult. A 39. és 61. ezred hősies 
magatartása és a tüzérség kiváló hatása kiemeltetik. Op. 809/25. sz." 

i) Helyzetjelentés este 9 óra 30 perckor. 
„A 34. Biene-be betört ellenséget vitéz csapataink negyed-

ízben és végleg kiverték. 
Az egész arcvonalon most már nyugalom van. Op. 809/26. sz." 
A 17. hadosztály visszavonulását a 3. állásba augusztus 10-re 



virradó éjjelen a VII. hadtestparancsnokság Op. 221/51. számú 
intézkedése szellemében éjfélkor megkezdette.1 

A 24. ezred II. zászlóalja este 9 órakor Pri .Stanti—Sap-
nisöe—-C- 40 vonalában arccal északnak, III. zászlóalja -Ó- 40 és 
-C- 212 között arccal nyugatnak állott fel. 

A 24. ezred jobbszárnyáboz a szomszédos 58. hadosztály 
20. /IV. Landsturm-zászlóalja csatlakozott. 

A 41. ezred ket zászlóalja Devetaki-nál hadtesttartalék volt, 
onnan este 10 óra tájban a -Q- 212 Q- 222 közötti 3. védelmi 
állásba vonult. Az ezred III. ós IV. zászlóalja állásban van, a 
II. zászlóalj dandártartalék a Segeti táborban. 

A 46. ezred I. zászlóalja — mely hadosztálytartalék volt — 
este 10 órakor Devetaki—Lokvica—Novelo-n át Lipa-ra ezredéhez 
— mely hadtesttartalék — bevonult. 

A 43. ezred II. és IV. zászlóalja a San Martino—Monte San 
Michele-alszakaszból Kostanjevica-ra menetelt, hol hadosztály-
tartalék. Idejött a 24. ezred egyik zászlóalja is. A 43./IV. zászlóalj 
a Mikoli-nál hadosztálytartalékkónt levő I. zászlóaljjal egyesülve 
este 10 órakor Lokvica-ra menetelt s a -Ó- 222 és Lokvica—Oppacciha-
sella-i út között a 3. védelmi vonalat megszállotta. 

A Sagrado-alszakaszból a 61. ezred és a Polazzo—Redipuglia-
alszakaszból a 39. ezred éjjeli 12 órakor Marcottini—Paljkisée-n 
át, illetve Doberdo—Mikoli-n át visszavonult, az előbbi Lokvica— 
Oppacchiasella-i út és Nova Vas között arccal nyugatnak, az 
utóbbi Nova Vas és C'rni hrib -C- 140 között arccal északnak a 
Vallone-völgyre merőlegesen foglal állást. 

A VII. hadtest és a III./b. védelmi szakasz (Schenk altábor-
nagy csoportja) között a kapcsolatot a 39. ezred képezte. 

A 61. és 39. ezred elhagyott állásukban utóvédeket hagytak 
hátra, melyek augusztus 10-én hajnali 2 óráig ott kitartottak, 
azután ezredeikhez bevonultak. Visszahagyott járőreik egy órával 
később indultak vissza csapatukhoz. 

A visszavonulás a legnagyobb csendben történt, az ellenség 
nem vett észre semmit. 

Minden csoport maga előtt a „Valloné"-vonalban Devetaki-, 
Vizintini-, Paljkisée-, Micoli-tól keletre levő lejtőn és Ferleti— 
"v" 153—Doberdo vonalában tábori őrsöket állított fel. 

A 20. honvédhadosztály a Segeti táborban gyülekezett és 
azután Comen vidékére pihenőbe menetelt.2 

Hadtestem helyzetét augusztus 9-én a 63. számú melléklet 
tünteti fel. 

1 Lásd a G3. számú mellékletet. 
2 4. honvédezred Suta, 3. honvédezred Preserje, 17. honvédezred 

Comen, 1 honvédezred Volcji Grad faluban. 



A VII. hadtest augusztus 4-től 11-ig lefolyt súlyos harcban 
az alábbi veszteséget szenvedte : 

Hadosztálynál Halott és 
megsebesült Eltűnt Meg-

betegedett Összesen 

17. 2.441 293 216 2.950 

20. honvéd 2.186 2.377 51 4.614 

Összesen : 4.627 4.670 267 7.564 

Az eltűntek nagy számára nézve a 20. honvédhadosztály-
parancsnokságnak 1916 szeptember 1-én kelt Op. 230/26. számú 
jelentésében következők olvashatók: 

„Eltűnt: 
az 1. honvédezrednél . . . . 1.142 
a 3. „ . . . . 751 
a 4. „ . . . . 292 
a 17. „ . . . . 189 fő. 

E számokban bentfoglaltatnak mindazok, kiknek sorsa 
ismeretlen. 

Tekintette] arra, hogy a több mint egy éven át 1-ső állásunkért 
folytatott véres küzdelmekben úgyszólván minden sziklatömbhöz és 
röghöz görcsösen ragaszkodtunk és e makacs, szívós védelmi hareot 
az ellenség fölényes tömegeivel szemben kellett megóvnunk és hogy 
az elvesztett állásrészek visszafoglalására sorozatosan egyik ellen-
támadást kellett a másik után csinálnunk, sajnos, igen valószínű, 
hogy az eltűntek javarésze holtan, illetőleg súlyosan sebesülve 
fekve maradt ott, hol az ellenség maradt az úr. 

Augusztus 6-án, midőn az ellenség a 7., 8., 9., 10. és 11. 
Bienek-be behatolt, majd 9-én, midőn a Monte San Michele északi 
lejtőjén az 1-ső vonalunkat elfoglalta, az állásban harcképtelenné 
váltak, az ellenség fogságába estek 

Csak az eltemetetteket jelentette be a hadosztályparancsnokság 
halottaknak. Világos, hogy az eltűntek között vannak azon halottak 
is, kiknek elestét ellenőrizni nem lehetett. 

A fentmondottak alapján Lukachichnak véleménye szerint 
csakis elenyésző számban lehetnek a sebesületlenül fogságba kerül-
tek, ezek a romboló ellenséges tüzérségi tűz alatt a kavernákban 
rekedtek s itt betemettettek, az ellenség által körülzártak és beke-
rítettek, akik hősiesen azon reményben kitartottak, hogy válságos 



helyzetükből ellentámadásunk ki fogja őket szabadítani; mert a 
hős védők arról rendületlenül meg voltak győződve, hogy Monte 
San Michele a mienk marad. 

Az teljesen ki van zárva, hogy a csapatok kislelkűek, vagy 
pláne gyávák lettek volna, ezt bizonyítja azon hősies áldozatkész-
ség és kiváló szellem, mely lehetővé tette azt, hogy egy éven át 
állhatatosan megtartották a védelmükre bízott Monte San Michele-t. 

Minden egyes harcos büszke volt arra, hogy „Monte San 
Michele" védőjének, hősének nevezték el; életét készségesen áldozta 
fel, mert hite sziklaszilárd volt, hogy a magaslat a mienk marad. 

Az 1. honvédezrednél a kimutatott 1142 főnek zöme augusz-
tus 6-án délután 3 és 4 óra között tűnt el. Az ezred az ellenség 
hatalmas előkészítő tüzét két napon át elszenvedte és csak midőn 
az olasz fölényes tömeg az ezred megmaradt roncsait legázolta, 
került a Monte San Michele az ellenség kezébe. 

A 3. honvédezred tartalék volt. Midőn az ellenség a Monte 
San Michele-n betört, ellentámadással a 3-as honvédeknek egy része 
az elvesztett 1-ső állásba (8., 9., 10. és 11. Bienek-be) behatolt és 
ott augusztus 6-án éjjel 10 óráig hősiesen küzdve kézitusában fel-
morzsolódott ; a másik része Monte San Michele északi lejtőjén az 
1-ső védelmi vonalunkból a betört ellenséget kivetette és abban 
elkeseredett közelharcban augusztus 7. ós 8-án szívósan kitartott. 
Nem csoda, hogy az ellenség pusztító ágyú- és aknavetőtüzében 
augusztus 9-én a második védelmi vonalba történt visszavonulás 
közben rendkívül súlyos veszteséget szenvedett az ezred halottak-
ban és sebesültekben, kik az 1-ső vonalban az ellenség kezébe 
kerültek. Ez a 754 eltűnt. 

A 4. hsnvédezred, mely augusztus 6. és 7-ike közötti éjjelen 
hajtotta végre ellentámadását Monte San Michele-re, augusztus 
7., 8. és 9- én első és második vonalunk között, felvételi állásában 
magára hagyatva és elszigetelve céltáblául szolgált a Monte San 
Michele uraló gerincén közvetlen közel szembenálló ellenségnek. 
Az ezred egy része, dacára válságos helyzetének, augusztus 9-én 
saját kezdeményezéséből a Monte San Michele keleti A 275 kúp-
ját támadással visszafoglalta; de megtartani nem tudta, mert az 
ellenség jobbszárnyát bekerítéssel fenyegette és így kénytelen 
volt a felvételi állásba visszamenni. A halottakról, sebesültekről a 
pokoli tűzben gondoskodni nem lehetett, ezek a tusák színhelyén 
visszamaradtak, mint az ezrednek 292 eltűntje. 

A 17. honvédezrednek 189 harcosa tűnt el a négynapos 
véres küzdelemben: Ebből 100-an augusztus 9-én, midőn az Isonzo-n 
az 1-ső vonalat fel kellett adni; a többi a San Martino körüli 
véres küzdelemben tűnt el. A 1 7. ezred fél I. zászlóalja — dacára 
annak, hogy augusztus 6-án a 3. Biene-be betört eUenség balszár-
nyát bekerítésével veszélyeztette — három napon át állhatatosan 
kitartott az 1-ső vonalban. Az ellenség ennélfogva az Isonzo-sza-



kaszban nem tudott előbbrejutni, a 2. Biene hős védői azonban 
az ellenséges pergőtíízben, majd oldalba és hátba támadtatván 
elvéreztek. Bámulatos, hogy e vitéz ezred a négynapos véres 
csatában csakis ily elenyésző csekély veszteséget szenvedett 
eltűntekben." 

A hadseregfőparaucsnokság a 2. és 8. hegyidandárt Tirolból 
az Isonzo-ra irányította Boroevic hadseregének megerősítésére. 

Események a XVI. hadtestnél. 
Minthogy a súlyos veszteségek által legyengült 58. had-

osztály csekély létszáma miatt a 2. vonal megszállására nem volt 
elég erős, az 5. hadseregparancsnokság a fél 43. Landwehr-
hadosztályt a XVI. és VII. hadtest közé betolta. Az északi részen 
az 58. hadosztály a 4. és 8. hegyidandárral, a déli részen a 43. 
Landwehr-hadosztály a 86. Landwehr- és 5. hegyidandárral meg-
szállotta a 2. vonalat. A megtizedelt 121. Landsturm-dandárt 
kivonták és a 62. hadosztály csendesebb arcvonalába helyezték. 

Az olaszok augusztus 9-én Görz városába behatoltak és előtte 
hídf'őszerü állást foglaltak. A Monte San Gabriele A 646 és 
Monte San Michele A 275 között a várost közvetlenül keletre 
ívszerűen körülzáró magaslatok a mi birtokunkban lévén, helyze-
tünk bizonytalan volt. 

A 2. olasz hadsereg déli szárnyán a 3. és 45. hadosztály 
részei próbáltak Plava—Zagora szakaszában a Kuk A 611 — 
Vodice—C-652—Ó-503 irányában előbbrejutni és csatlakozást Monte 
Santo -C- 682-ön 3. hadseregük északi szárnyához kierőszakolni, de 
a XVI. hadtestünk északi szárnya, a 62. hadosztály, mindenütt 
visszaverte őket.1 

HETEDIK NAP. 

Augusztus 10.2 

„Éjfélkor, midőn már minden löveg, minden hadianyag biz-
tonságba volt hozva, parancsomra a gyalogság — csak kis utó-
„védeket hagyva hátra — szintén megkezdette visszavonulását a 
„Valloné mögé. Hajnali 2 órakor minden üldöztetés vagy nyomás 
„nélkül, látszólag észrevétlenül az utóvédek is elhagyták az állást. 
„Reggel 4 órakor az egész Doberdo-fennsík önként át volt engedve 
„az olaszoknak. . . . " 

„Otthagytuk a hullákkal borított, hősvérrel áztatott szikla-
„sivatagot és a dicső emlékeket s a megszámlálhatatlan sírokat, 
„csendes kereszterdejükkel, melyek a Karsztot szent hellyé avatják, 

1 Lásd a 67. számú mellékletet. 
2 Lásd a 63. számú mellékletet. 



„ahol a mártírok ihlete nyugszik Isten kegyelmében, a sírokat, 
„melyekhez oly igen nagyon ragaszkodtam . . . Elcsendesült min-
„den, csak az ellenséges tüzérség lövi a halottakkal telt állásokat, 
„melyekben a patkányok ezrein kívül élőlény nincs." 

„Olyan a lelkem, mint az őszivihardűlta virágoskert, . . . . 
„letörve, megfagyva a szeretettel ápolt illatozd virágok. Ezen nem' 
„egyhamar tudom magam túltenni." 

„Tizennégyhónapi leírhatatlan szenvedések és az emberi 
„tűrésnek, áldozatoknak netovábbja . . . Yége van ! . . . Nem hasz-
„nál a siránkozás . . . Isten veletek dicső halottjaim, — titeket, a 
„kopár sziklát s a dicsőséges multat e történelmi hellyel áten-
gedjük az ellenségnek és azt a sok-sok szívetfacsaró emléket!..." 

„És mégis, ha a hadseregparancsnokság ezt nem rendelte volna 
„el, úgy kénytelen lettem volna — tán parancs ellenére is — 
„holnap vagy holnapután — magam elrendelni; vagy pedig az én 
„derék hadtestem velem együtt utolsó szál emberig elvérzett volna." 

„És most vonat hozza vonat után az erősbítéseket. Mindig 
„hátul elmaradva sántikál az osztrák vezetés. Ez a mi sötét átkunk." 

Eszembe jut Napoleon császárnak mondása: „Les généraux 
autrichiens sont des ofíiciers remarquablement instruits et comman-
dants de grandes valeurs, mais leur grand défaut est de toujours 
arnver trop tard." 

„Azzal, ami most érkezik — ha ezt 5 nappal ezelőtt meg-
kaptuk volna — sem Görz-öt és annál kevésbbé a Doberdo-t nem 
„vesztettük volna el." 

„És mindez, mert nem hallgatnak a hadtestparancsnokokra, 
„akik az itteni viszonyokat mégis csak a legmegbízhatóbban ismerik." 

„Hadtestem, mely most csak két igen gyenge létszámú 
„hadosztály volt, legalább 8000 embert vesztett sebesültekben, 
„halottakban és eltűntekben csak azért, hogy azután mégis ki 
„kelljen üríteni az állásokat." 

„Ezt az olaszok nagy győzelemnek fogják tekinteni és a 
„románok majd egészen nekibátorodnak, hogy fegyvert fogjanak 
„ ellenünk." 

„Visszavonulásunkat az olaszok — úgy látszik — egyáltalában 
„nem vették észre, mert ma reggel régi állásainkat s mögöttes 
„terepüket lőtték tüzérségükkel s azután nagy elővigyázattal, lassan 
..tapogatódzva jöttek járőreik állásainkat átlépve előre." 



Újonnan elfoglalt állásunk megerödítésére és berendezésére 
T. 3767. és 3768. számok alatt intézkedtem. (Kivonat.) Lásd a 
65. számú mélléMetet. 

„Napközt nyugalom volt s az ellenség nagyon elővigyázatosan 
„megkísérelte az érintkezést arcvonalammal megtalálni; de egyelőre 
„még nem tudta felvenni, mert tüzérségem minden rendelkezésre 
„álló eszközzel meg kell, bogy akadályozza az olaszok előnyomu-
„lását a Doberdo-fennsíkon, hogy a hadsereg által előírt szeren-
„csétlen vonalban ellenséges hatás nélkül be tudjuk vésni állásainkat 
„a sziklába." 

„Miért helyeselte, miért fogadta el kimondottan a hadsereg 
„az általam kiépített, hetekkel ezelőtt elkészült állásokat és nem 
„rendelte már akkor el a most általa ránk erőszakolt vonal ki-
ép í tésé t? . . . Akkor, mikor ott zavartalanul építhettünk volna?.. . 
„Most ezt követelni vétek csapataim és az emberi faj ellen. Ezt 
„Le Beau-nak a legnyomatékosabban megmondottam. Sajnos, hiába.. ." 

„Mi a lehetetlen és elmezavarban kitűzött vonalban állunk^ 
„mely a Crna Griza <j> 14 — Crni hrib-en áthúzódva a Yallone-t 
„keresztülszeli, Nova Vas-tói Oppacchiasella-t elkerülve és nyugatra 
„hagyva félkörben a -Ó- 212-nek visz s tovább Pri Stanti-nak 
„Vertojba-ig nyúlik. A Vallone-szegélvállásban 0ppacchiasella4ól 
„nyugatra csak egy ritka előörsvonalat hagytam. Azt a szerencsétlen 
„állást, melyet sok fölösleges véráldozatok árán talán néhány napig 
„fogunk tartani tudni; a Doberdo-i fennsík kettéválasztásának 
„köszönhetem elsősorban. Ezért most könnyelműen sok száz ember-
„életet dobnak megint oda egészen fölösleges módon." 

„A lapályon Vertojba-nál az ellenség az én jobb- és a XVI. 
„hadtest balszárnyát a leghevesebben támadta meg, de a támadónak 
„egy embere sem hagyta el sebesülés nélkül a csatateret." 

„Ma Kostanjeviea-t dühösen lövik az olaszok. Ide Temnica-ra 
„délután szintén több nehéz gránát jött, de csak a község széléig 
„értek. Délután 21 ellenséges repülő — melyek különben is az egész 
„csata alatt mint a döglegyek folyton csak ránk szállottak — a 
„falvakat számtalan bombával dobálták meg, csak Temnica-t 
„hagyták ki, valószínűleg, mert nagyon kicsi falu. Nagyszerű 
„látvány volt, ahogy az én Fokkerjeim az ellenséges repülőket 
„támadták, kettőt meglőttek, egyik Görz-nél lezuhant." 

„ Utólag jelentik: Tegnap az esti órákban két felderítő olasz 



„osztag és két gyalogszázad, melyek észak felöl a Rubbia-i Wippach-
„híd felé előnyomultak, elkergettettek." 

„Az összeköttetés a két szomszéddal az új állásban meg van." 
„Az ellenség délelőtt 8 órakor megkezdte félderítőosztagait, 

„összesen egynéhány századot, a Monte San Michele-ről, a-Ó- 197-ről 
„és Monte dei sei Busi-ról előreküldeni. Tüzérségünk hathatósan 
„tüzelt rájuk. (Op. 223/4. sz.)" 

„Vonalunk megszállása teljesen rendezve, a csatlakozások a 
„legpontosabban kötve. Az ellenséges tüzérség nehéz ütegeivel a 
„Devetaki-tól keletre levő előőrsvonalamia tüzelt és az új állásunkra 
„ Oppacchiasella-tól keletre, azután az utakat egész Temnica-ig lőtte. 
„Temérdek ellenséges repülő." 

„A Mochetta—Lucinico és Olivers— Görz-i utakon élénk köz-
lekedés. A A 240 Podgora-tól délre egy nagyobb automobiloszlopot 
„vettek nehéz ütegeim tűz alá. A Podgora déli szegélyén (-C- 184) 
„a látszat szerint egy legnehezebb üteg részére állás épül. Két 
„15 cm-es Ratzenberger ágyúm, melyeket elveszetteknek hittünk, 
„bevonultak és így egyetlen löveget sem vesztettem." 

„Délután 3 órakor az ellenség Doberdo-n át Crni hrib felé 
„előnyomul." 

„Este 6 órakor a Savogna-nál előnyomuló olasz lovasságot 
„tüzérségem széjjelszórta. Egy olasz járőrt táboriörseim Devetaki-tól 
„északkeletre elfogtak." 

Hadtestem helyzete következő. 
A keletgalíciai 24. ezred második zászlóalja PriStanti—Sapnisöe 

között arccal északnak, a harmadik zászlóalja Sapnisce — -Ó- 212 
között arccal északnyugatnak áll. 

Pri Őtanti-nál a szomszédos 58. hadosztállyal az összeköttetés 
a 26./IV. Landsturm-zászlóalj által helyre van állítva. 

A lövészárok mélysége általában 1 —1"3 méter. A második 
zászlóalj előtt akadályok nincsenek, a kilövést az arcvonal előtt 
fekvő ház-1 ós facsoportok, bokrok igen korlátozzák, összekötő- és 
futóárkok meg csak készülnek. A harmadik zászlóalj állása előtt 
két sor spanyolbak van egészen a Wippach völgyében levő műútig. 
A 24. ezredtől délre a -Ó- 212 magaslat és Lokvica között a 
bukovinai 41. ezred negyedik, első és harmadik zászlóalja van 
állásban. Tartalékok részére fedezékek, kavernák nincsenek. A 41./II. 
zászlóalj tartalék Segeti-nél. 

Lokvica-val szemben a 187-es kereszt és Oppacchiasella 
1 Raccogliano, Konec, Rupa. 



között a 43. ezred két zászlóaljjal (II. és I.), attól délre Nova Vas-ig 
a 61. ezred liárom zászlóaljjal szállotta meg az előkészített 3-ik állást. 

A 39. ezred három zászlóalja (I., II., IV.) Nova Vas, -Ó- 208, 
-Ó- 164 Crni hrib-vonalban a Valloné-völgyre merőlegesen nyilt 
terepen a legkisebb fedezék nélkül csoportosult védelemre arccal 
északnak. A védelemre előkészített 3. vonal, mely Nova Vas-tói 
a A 208 felé húzódik üresen hagyatott a hadsereg érthetetlen 
parancsa miatt — megszállva nem lett. A 39./III. zászlóalj tartalék 
Boneti-nél. 

A 43. ezred két zászlóalja (III., IV.), egy 6l-es zászlóalj és 
a 24./I. zászlóalj hadosztálytartalék Blenski—Kostanjevica- Korite 
terében. A 46. ezred hadtesttartalék Temnica-n. A 20. honvéd-
hadosztály hadseregtartalék Comen körül fekvő falvakban. 

„Este 7 ós 8 óra között ellenséges gyülekezés Crnci—Devetaki 
„körletben. A Crni hrib-en egy ellenséges rajvonal 600 lépésnyire 
„kúszott 39-eseim felé előre. Az ellenség nehéz ütegei a falvakat 
„szórják végig, Temnica is egynéhány legnehezebb gránátot kapott. 
„Leginkább a Wippach völgyébe tüzelnek. Görz-től délre már be-
épültek az ellenséges ütegek." 

„Este 11 órakor két ellenséges zászlóalj Gabrije gornie-nél 
„gyülekezett, egy zászlóalj Devetaki-ra nyomult elő, járőrei kerék-
párosokkal a Vallone-ban. Két század Devetaki-n. Az ellenség 
„megkísérelte Crni hrib-et megtámadni, 300 lépésnyire közelítette 
„meg állásunkat, tüzérségünk Doberdo-ra visszakergette. (Op. 
„223/37. sz.)" 

„A XVI. hadtestnek csapatai ma felrobbantották a Sal-
cano-i hidat." 

A hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a XVI. hadtest 
déli szárnyát váltsam fel; és hogy az új határvonal a két hadtest 
között Raccogliano—Biglia—Ranziano legyen. A 26. 'IV. Landsturm-
zászlóalj felváltására a 17. hadosztály tartalékából a 24. ezred 
I. zászlóalját rendeltem ki, mely kisebb csoportokban Kostanjevica-ról 
-C- 343-on át San Grado di Merna-ra menetelt és a 24. ezred 
jobbszáruyán Pri Stanti-tól a -Ó- 45-ös hídig terjedő szakaszt fogja 
megszállani. Op. 223/23. sz.) 

Boroevic úgy látszik végre mégis belátta, hogy mily veszélyes 
helyzetbe állította az én balszárnyamat a Crni hrib-en és Crna 
Griza-n és utasított, hogy az általam régen előkészített állásba 
vonjam vissza. Op. 1387. számú parancsával javaslatomhoz hozzá-
járult, hogy a déli szoms/éd1 Crni hrib <j> 164-ről jobbszárnyát 
vegye vissza Nova Vas-tói délre a A 208-ra, az előkészített 3. 

1 Sclienk altábornagy lll./b. védelmi szakasz (9. hadosztály). 



vonalija. Ennélfogva Op. 223 27. szám alatt intézkedtem, liogy a 
39. ezred Nova Vas—Crni hrib -Ó- 164 vonalából kivonassák; 
zöme augusztus 11-én éjjeli 11 órakor, utóvédei 12-én hajnali 3 
órakor fogják az állást kiüríteni. 

A késő délutáni órákban megfigyelték, hogy egy ellenséges 
kerékpárosszázad Savogna-ról Merna felé, egy ellenséges lovas-
század Sanct Andrä íelől Savogna felé tartott. Mindkét felderítő-
különítményt tüzérségem visszazavarta. 

Események jobb szomszédomnál: 
Az olaszok a visszavonult 58. hadosztályt nagyon óvatosan 

követték. 
Augusztus 10. és 11-én csakis a 121. Laudsturm-dandárnál 

és a 4. hegyidandárnál voltak erélytelen támadások a ^ 307 Santa 
Catherina-magaslaton, melyek tapogató jelleggel bírtak. 

NYOLCADIK NAP. 

Augusztus 11. 

„Az oroszok tovább haladnak." 
„Három katasztrófa ért bennünket, mert nagyon is gőgösek 

„voltunk, hogy szövetségesünkkel együtt dolgozzunk." 
„Korán reggel egy 39-es kísérővel gyalog Plenski táboron 

„át Segeti-re megyek. Az épületek összelőve, a körhinta s a mozi 
„helyén és ahol a kávéház állott — most ütegeim állanak, hol 
„kápolnánk volt, négy darab 15 cm-es ágyúm áll. A szép barakkok 
„részben lehordva, részben összelőve. Nehéz gránátok hullanak 
„most is, míg ott vagyok és lerombolnak mindent, amit oly nagy 
„szeretettel és gonddal pihenő csapataim részére egy keserves 
„hosszú év alatt építtettem. A mi kis kápolnánk is leégett és 
„megszenesedett papirosdarabkák kavarogva, mint kis ördögök kör-
táncot lejtenek a nyári forró szellő karján; előtte a szép kikavi-
„csozott téren, hol oly sokszor imádkozva térdeltünk, már csak a 
„halál uralkodik, ott, ahol napok előtt derék csapataim áhítatot, 
„majd szórakozást kerestek. A csinos ezredparancsnoki dolinában 
„a Peéinka A 291 keleti lábánál törmelék és hamu, a kis virágos-
„kert gránátoktól felszántva . . . Felmentem a Pecinka-ra, mint oly 
„gyakran jobb napokban és látom a Monte San Michele-1 egy-
kedvű váltír/atlanságban, olasz gránátok helyett most a mieink 
„lövelnek vastag füstoszlopokat fel . . . Azután megkísérlem egy fal 
„mentén — hiszen itt még nincsenek futóárkok — Lokvica-ra 
„jutni ós így az állásba megyek a 43. ezred II. zászlóaljához. 



„A. legszorgalmasabban dolgoznak az állás kiépítésén, minthogy itt 
„csak az árok van a sziklába vésve. Innét elmegyek a -Ó- 343-ra 
„és pontos tájékozódás után mérsékelt lövegtüzben a feketefenyő-
„ fiatalosban az ormon át Karszt szikla-vadonban Fajti-n — hol egy 
„dandárparancsnokság telepedett le —, Kostanjevica-n keresztül 
„megint Temnica-ra vissza. Kostanjevica-n régi lakásomhoz, az 
„iskolához szaladok. Olyan karban van, amilyenben elhagytam." 

„Minthogy Temnica a hadtestparancsnokság részére helyszűke 
„miatt hosszabb időre lehetetlen, elhatároztam, hogy Comen-re 
„költözünk, amint az összes távbeszélő vezetékek elkészülnek." 

„Helyzet: Tegnap közvetlenül a sötétség beállta előtt tüzér-
ségem két ellenséges zászlóaljat kergetett vissza, melyek Rubbia-ról 
„a Valloné északi bejáratához meneteltek." 

Egy olasz lovasezred tegnap este 8 órakor Sanct Andra-ról 
Savoga felé ügetett, tüzérségünk tüze visszafordulásra kényszerítette. 

„Az ellenség a Görz-től délre eső körletben a tüzérségi lak-
tanya körül már négy ütegével megkezdte a tüzelést. Ezek rajta-
nütésszer űleg tüzeltek reggel 4 órakor az északi szárnyra és a 
„csatlakozó arcvonalra." 

„Délelőtt az 59. dandár északi szárnyára körülbelül egy olasz 
„gyalogezred harcalakzatban nyomult elő és gyalogsága s gép-
fegyverei élénken tüzeltek a 24. ezredre." 

„Cotici felől az olasz gyalogság kis csoportokban szökellés-
„szerűen a Vallone-ba ereszkedik le s ott gyülekezik és a holt 
„terekben dél felé eltolódik." 

„Ma reggel erősebb gyalogság a Valloné északi részében 
„előretapogatódzik a Ó 212 fennsíkja felé és élcsapataival már 
„harci érintkezésbe lépett előőrseimmel, az én tüzérségem oda tüzel." 

„Későbben az 59. dandárnál a 41. ezred egy olasz zászló-
a l jnak támadását a -Ó- 212 magaslaton visszaverte." 

„A 43. ezred1 változó erejű ellenséges lövegtüz alatt állott." 
„A Monte San Michele-n reggeli 7 óra után szintén délkelet 

„felé előnyomuló ellenséges osztagokat láttak. A Crni hrib -C- 164-en 
„az éjjel csendesen folyt le; reggelfelé lassú ellenséges lövegtüz 
„kezdődött a keresztbeálló újonnan épülő állás ellen. (Op. 224 3. sz.)" 

„A Crni hrib-en délelőtt 10 órakor egy ellenséges zászlóalj 
„támadása veretett vissza és a menekülő ellenség járőrökkel iildöz-

1 Lokvica-i alszakasz. 



„tetett. Reggel 5 óra 30 perctől 6 óra 30 percig öt ellenséges 
„gyalogezred menetelt át az Isonzo hidakon Görz és a Wippach 
„torkolata között. A Doberdo-i fennsíkon ellenséges munkálatok " 

„Délután 2 órakor ellenséges lovastömegek menetelnek a 
„Mainizza-nál vert Isonzo hidakon át." 

Az olaszok tüzérségük egy részét fokozatosan a Karszt-fenn-
síkra hozzák. Könnyű ütegek már Vizintini magasságáig jöttek előre. 

Az 5. hadseregparancsnokság Op. 1400. szám alatt elrendelte, 
bogy a 17. hadosztály a jobb- — a veszélyeztetett — szárnyon a 
41. és 24. ezredeket1 váltsa fel, melyek 13-tól fogva LukeZiói— 
Mohorini nél a hadsereg tartalékát fogják képezni. (Op. 224/11. 
sz.) A 20. honvédhadosztály szakaszom balszárnyára teendő. 

Az átcsoportosítás következő elvek szerint fog történni: 
a) A 17. hadosztály szakasza Merna-tól északkeletre -Ó- 4 5-ös 

Vertojbica-hídtól a 187-es keresztig ; hadosztályparancsnokság 
Temnica-n. 

b) A 20. honvédhadosztály a Lokvica-tól egy km-re nyugatra 
a 187-es kereszttől Nova Vas—Ferletti-útig; hadosztályparancs-
nokság Vojsöica-n. 

c) Mindkét hadosztálynál valamennyi ezred egymás mellett 
a harcállásba jön, keskeny sávban, több harcvonalban mélyen 
tagozva. 

d) Hadtesttartalékként a 17. hadosztály Lipa-n két, a 20. 
honvédhadosztály Ivanigrad-on egy zászlóaljat elhelyez. 

E szellemben Op. 224/13. szám alatt a szükséges parancsokat 
kiadtam. 

Hadtestem több mint egy éve állott a Karszt-fennsíkon, úgy-
szólván minden a megszokott helyére volt szögezve. 

Most, miden arra kényszerültünk, hogy a Karszt Kostanjevica-i 
fennsíkjára visszamenjünk, minden megmozdult hadtestemnél. 

Intézkednem kellett, hogy a Vallone-től keletre fekvő új állás 
mihamarább védhető állapotba hozattassék. Hadosztályaimat újból 
kellett csoportosítanom és ennek megfelelően át kellett telepítenem 
tüzérségemet is. 

Szabályoznom kellett a közelharceszközök, a műszaki csa-
patok elosztását, az előretolt vonatokat hátrább fekvő körletekbe 
kellett vennem. 

A 17. hadosztály a Merna melletti 45-ös hídtól a Lokvica-tól 
nyugatra levő 187-es keresztig, a 20. honvédhadosztály előbbitől 
délre Nova Vas-ig foglalt állást a 3. előkészített vonalban. 

A 3. védelmi vonal erődítési munkálatai kezdetlegesek voltak, 
T. 3774. számú rendelettel intézkedtem, hogy a csapatok éijel-nappal 
dolgozva hozzák az állást védhető állapotba. 

1 59. gyalogdandár. 



E célból a 20. honvédhadosztály rendelkezésére bocsátottam 
a 14./6. és l . / l . számú árkászszázadot, a 44./I., 44./7., 52. 6. és 
64. 1. számú építőszázadot; 

a 17. hadosztályhoz a 7./5. számú árkászszázadot, a 4. 3., 
3. 1., 5./3. számú utászszázadot, az 1. 7., 14./17., 2. VI. és l ./I. 
építőszázadot osztottam be. 

A kiadott útmutatásban hangsúlyoztam, hogy az erődítési 
munkálatok az alábbi elvek szerint foganatosítandók: 

a) A védelmi vonal előtt egy széles akadályöv; 
b) a hátsó térbe vezető í'utóárkok, összeköttetési utak. 
c) a tartalékok elhelyezésére a hareálláshoz közel bombamentes 

fedezékek (kavernák); 
d) a küzdelmi vonal mögött támasz- és reteszállások létesítendők. 
Megtiltottam a védelmi állások befedését és a régi módi 

skatulyarendszerü fészkeket. 
A hadosztályokhoz beosztott műszaki csapatokat és építő-

századokat a harcállásban alkalmazni nem szabad. A harcállás erő-
dítését maguk a csapatok végezzék, a műszaki csapatok és mun-
kásosztagok az állás mögött egy felvételi állást építsenek. 

Beosztottam a 17. hadosztályhoz: 3686., XIX., VI. és 40. 
számú, a 20. honvédhadosztályhoz: 3727., 3101., XVIII., X. és 
XXVIII. számú kőfúrószakaszokat. 

Elrendeltem, hogy az új védelmi vonal mögött Lukezici—Kos-
tanjevica között egy hátsó állás létesítendő. Ennek a terepen való 
meghatározására mindkét hadosztályparancsnokság egy-egy tapasz-
talt ügyes törzslisztet jelöljön ki, kik augusztus 12-től a hadtest-
parancsnokság rendelkezésére bocsátandók. 

A közelharceszközeimet következő módon osztottam el: 
A 20. honvédhadosztályhoz jön : 
a) a 7. számú lángszórószakasz, mely két 200 literes, négy 

50 literes, nyolc 22 literes lángszóróból és a 7. számú lángvető 
csoport, mely hét 50 literes lángvetőből állott; 

b) a 91. és 92. számú gránátvetőszakasz; 
c) a 9., 25. számú,1 20./1. számú," 1 és 5. számú3 s 7. 2. 

számú aknavetőszakasz, mely utóbbi három 40 cm-es és két 28 cm-es 
aknavetőből állott. 

A 17. hadosztályhoz beosztatott: 
a) a 4. számú lángszórószakasz, mely két 200 literes, négy 

50 literes, nyolc 22 literes lángszóróból, a 9. számú láng vetőcsoport, 
mely kilenc 50 literes lángvetőből állott; 

b) a 42. és 48. számú gránátvetőszakasz; 
1 Egyenként két db 22 cm-es aknavetővel. 
2 Négy 28 cm-es aknavetővel. 
3 Egyenként két db 12 cm-es aknavetővel. 



c) a 6., 7. és 66. számú,1 7./1.2 és 7-/3. számú aknavető-
szakasz.3 

Végül intézkedtem a vonatok átcsoportosítására is. 
A hadosztályvonatok általában nem mozdultak meg, csak az 

előretolt hadosztály vonatlépcsők helyeztettek át és pedig a 17. 
hadosztályé Sibelja—Mihali—Skrbina—Rubija; a 20. honvédhad-
osztályé Vojscica—Ivanigrad- Suta—Preserje terébe. 

A hadosztály sáncszeroszlopok Novelo-ba és Vojscica-ba, az 
l.-ső és 7./3-as számú árkászoszlop Comen-be, a 7./2. számú 
Duttole-be jött. 

A 17. hadosztály egészségügyi intézete Lipa-n, a 20. honvéd-
hadosztályé Vojséica-n állíttatott fel. 

Betegeket és sebesülteket a 17. hadosztály a Skrbina—Suta— 
Comen-i; 

a 20. honvédhadosztály a Comen—Gorjansko-i tábori kor-
házba fogja átadni. 

Élelmezés tekintetében mindkét hadosztály a Temnica felvéte-
lezési állomáshoz utaltatott. 

„Azt hiszem, hogy pillanatnyilag a Crni hrib -C- 164-re és 
„a III./b. — Schenk-szakaszra — kerül a sor s az ellenség azt 
„fogja lecsípni akarni. Legalább én úgy tenném, ha az olasz parancs-
„nok volnék. Magától értetődőleg a XVI. hadtestet s az én jobb-
„ szárnyamat sem fogja kiengedni és tovább fogja szorongatni. Dehát 
„majd úgyis meglátjuk." 

„Az ellenség nehéz lövegeket épít be a -Q- 11 I-nél és Monte 
„dei sei Busi-n. Tüzérségem lövi azokat. Különféle előnyomuló 
„ellenséges csapatokat lehet látni. Nagyon érdekes az ellenség mai 
„helyzetképe, melyet fel akarok jegyezni." 

„Csapataim által tegnapról mára elfogott olaszok a követ-
kező ezredekhez tartoznak: l-es és 2-ös granatieri, 30., 38., 47., 
„74., 123. gyalogezredek és a 15-ös bersaglierik. A Brigata Catan-
„zaro erősen szenvedett, kivonatott és a Brigata Lombardia által 
„pótoltatott. A 38. ravennai ezrednek emberei a Wippach-folyónál 
„fogattak el. A Regina-dandártól állítólag egyes zászlóaljakat vittek 
„csak el, hogy hová azt nem tudni. Állítólag a XIII. hadtestnek 
„arcvonala mögött Napoli—Aqui dandárok és ismeretlen erejű gya-
„logosított lovasság áll. Arcvonalam előtt 12—13 dandár áll." 

1 Egyenként két 22 cm-es aknavetőgéppel. 
2 Három 40 cm-es és két 28 cm-es aknavetőgéppel. 
3 Két 40 cm-es és négy 28 cm-es aknavetőgéppel. 



„A foglyok azt mondják, hogy sok tüzérség érkezett újonnan 
„arcvonalam elé, közöttük 28 cm-es tarackok különösen nagy szám-
iban. A XIII. hadtestnél egyedül tizenkét új 28 cm-es tarackos-
ü teg . Ezenkívül nagyon sok új akna vetőüveg (50, 58, 150, 240 
„és 320 mm-es öblüek) érkezett." 

Az 5. hadseregparancsnokság Op. 1340/1. szám alatt elren-
delte, hogy ütközetlétszámomat jelentsem. 

Amennyire lehetett megállapítottuk, melyek következők: 

Seregtest 
Az e z r e d n e k 

Megjegyzés Seregtest 
száma hány tábori 

százada van 
mennyi 

a csatárlétszáma 
Megjegyzés 

17. 
hadosztály 

39. 16 2.400 

A 39., 43. és 46. 
ezred egyenként 
még két-két be-

sorolatlan menet-
századdal rendel-

kezik 

17. 
hadosztály 

43. 16 2.400 
A 39., 43. és 46. 
ezred egyenként 
még két-két be-

sorolatlan menet-
századdal rendel-

kezik 

17. 
hadosztály 

46. 12 1.800 

A 39., 43. és 46. 
ezred egyenként 
még két-két be-

sorolatlan menet-
századdal rendel-

kezik 

17. 
hadosztály 

61. 15 2.100 

A 39., 43. és 46. 
ezred egyenként 
még két-két be-

sorolatlan menet-
századdal rendel-

kezik 

20. honvéd-
hadosztály 

1. 

h
o

n
v

é
d 

9 1.300 

Valamennyi menet-
alakulat az ezre-

dekbe már be lett 
sorolva 

20. honvéd-
hadosztály 

3. 

h
o

n
v

é
d 9 1.100 Valamennyi menet-

alakulat az ezre-
dekbe már be lett 

sorolva 

20. honvéd-
hadosztály 

4. h
o

n
v

é
d 

9 1.100 

Valamennyi menet-
alakulat az ezre-

dekbe már be lett 
sorolva 

20. honvéd-
hadosztály 

17. 

h
o

n
v

é
d 

9 1.250 

Valamennyi menet-
alakulat az ezre-

dekbe már be lett 
sorolva 

59. dandár 

24. — 1.100 A 24. ezrednek még 
6, a 41. ezrednek 

még 8 besorolatlau 
menetszázada van 

59. dandár 
41. — 2.000 

A 24. ezrednek még 
6, a 41. ezrednek 

még 8 besorolatlau 
menetszázada van 

Összesen: 16.550 



KILENCEDIK NAP. 

Temnica, augusztus 12. 

„Éjjel mind erősbödő küzdelmek, mind kevesebb nehéz és 
„legnehezebb ellenséges lövegtűz, a leghevesebb a -Ó- 212 ellen. 
„Oppacchiasella-nál az ellség támadott, de visszaveretett." 

„A Monte San Miehele-n új ellenséges ütegek vonulnak fel 
„és meg is kezdték már a tüzelést." 

„Épenséggel nem megy minden olyan jól, mint az miránk 
„nézve kívánatos volna. Az idegen csapatoknál (41. és 24. ezred-
énél) a -Ó- 212 tájékán csúnya dolog történt és oly riasztóak a 
„a hírek, hogy személyesen kisietek, hogy beavatkozzak. 

„Egy 39-es szakaszvezetővel automobilon a régi Segeti táborba 
„siettem egészen Pecinka-ig. De ott a srapnelltűz nagyon erős, 
„sietve el kellett küldenem automobilomat." 

„Hosszas keresés után megtaláltam Kosel ezredest, a dandár-
parancsnokot,1 ki rám kissé zavarodott benyomást tett és épen 
„utolsó tartalékaival intézkedett, de a helyzetről nem tudott nekem 
„világos jelentést tenni; maga sincsen tájékozva. Otthagytam őt a 
„Zeiss-dolinában a telefonnál és gyalog a -C- 343 irányában el-
ősiettem és pedig a fedetten Pri Stanti-ra vezető úton. De a fedeti 
„út épenséggel nem volt oly biztató, mert az ellenséges gyalogság 
„messzetüzében és a lövegek szórótüzében állott. Útközben aPeéinka-
„barlangnál Pollák ezredessel, a 43. ezred parancsnokával is beszéltem. 
„0 jobbszárnyának helyzetét végzetesen fenyegetőnek jellemezte. 
„Annál jobban siettem. Az előőrsök teljesen vissza vannak állítólag 
„szorítva és főállásunk veszélyesen szorongatva." 

„Felszaladok a kopár sziklakúpra közvetlenül a O 343-tól 
„keletre, ahonnét kiváló kilátás nyílik egész védelmi szakaszomra. 
„Iszonyatos legnehezebb lövegtűz van, minden láng és füst, őrületes 
„lárma, a robbanások gördülő dörgése, minden elképzelhető löve-
dékeknek sziszegése, nyávogása, üvöltése s a repeszek sikolya 
„leírhatatlan. Egészen előre akarok ós kell mennem, mert ott 
„épenséggel nincsen rendjén minden, a leghevesebb harcizajt hallom, 
„vadan ordító emberek hangegyvelegét és itt is, ott is látok egyes 
„egészséges ós sebesült embereket fegyver nélkül a Fajti hrib 
„A 432 irányába sietni, futni. Ezalatt a 28-as és 30-as bombák 

1 59. gyalogdandár (24. és 41. ezred). 
József főherceg: A világháború. I I I . 



„rettenetes zúgással jönnek és mindent széjjeltépő reccsenéssel 
„robbannak. A Wippach-ra lejtő oldal fölötti főgerincre érve, több 
„tüzértisztet látok szembejönni, mindegyik valami csomagot vagy 
„megfigyelőeszközeit viszi kezében. Kérdésemre: ,Hová mennek 
„Uraim ?' — egy főhadnagy jelentkezik, ők tüzérmegfigyelők és a 
„XVI. hadtesthez tartoznak —nagy felindulással beszél és hallom hang-
ijából és látom szeméből, hogy meg van rémülve, hogy engem itt 
„lát. Kér, hogy menjek velük, mert az olaszok 150 lépésre mögöttük 
„jönnek. Ok csak a legszükségesebbet vitték magukkal és a telefon-
vezetéket sietve leszedik. Majd néhány altiszt és közlegény 
„szalad el mellettem, egypáran németül, illetőleg szlávul kiáltják, 
„hogy minden el van veszve, mind meghaltak. A XVI. hadtest 
„tüzértisztjeinek azt mondom, hogy hadtestüktől mindenesetre 
„vett utasításaik értelmében — melyekbe én nem avatkozom be'e — 
„cselekedjenek, én azonban ezen nagyon is jól ismert rémhírekben 
„nem hiszek; én, a hadtestparancsnok, előre fogok menni, hogy 
„tájékozódjam és rendet csináljak . . . A ti-ztek visszafordulnak és 
„örömtelin visszasietnek helyeikre." 

„Nemsokára több katonát láttam szanaszéjjel kelet felé sza-
„ladni. Egy őrmester ós mögötte izzadságba ázva vagy 30 baka, 
„revolveremet az őrmester orrának szegeztem és rákiabálok: ,Sie 
„fangen die Leute sofort zusammen und gehen wieder in die 
„Schwarmlienie, sonst schieße ich jeden, der nicht folgt auf der 
„Stelle nieder! Das sagt euch Erzherzog Joseph, euer Korps-
nkommandant.' " 

„0, a németajkú őrmester a lengyel és ruthén legénységet 
„összeszedi és-engedelmesen újra előre vezeti." 

„Midőn továbbmegyek előre s visszanézek, egy szépen példás 
„rendben kiigazított rajvonalat láttam hátulról előrejönni. Kosel 
„ezredesnek utolsó tartaléka, 3 század. Elől egy fiatal százados 
„világossárga hajtókával. Irányt vesznek a -Q- 212-re. Ezen magas-
l a t i vonulat a Karszt-fennsík északi élét képezi, a Monte San 
„Michele-ről a Vallone-ba ereszkedik, ott a meredekpart ú völgyet 
„átszelve kelet felé újra emelkedik és a következő magaslatokat 
„emeli lépcsőzetesen fel: Ó 212, <?- 246, -C- 343, Fajti hrib A 432, 
„<> 464, Ó 503, -C- 566, Stol <> 630 és Trstelj A 643 és így 
„tovább. Ezek majdnem végig teljesen fiatal feketefenyő-erdővel 
„borítvák a Vallone-tól a Trstelj-ig, többnyire az oromra és az északi 



„lejtőre szorítkozik az erdő, a déli oldal nagy része kopár Karszt. 
„A kopasz Fajti hrib A 432 és a nyugati s déli oldalon kopasz 
„-C- 464 kivételt képez. A -C- 503-tól, azt is beleértve, s déli 
„lejtő is többnyiie fenyveses." 

„ A százados elé mentem, ki mint Neunteufél százados jelent-
kezik. Parancsot kapott, hogy visszaszorított áttört ezredének 
„— 41. bukoviniai ezrednek — arcvonalát, hozza rendbe s az 
„ellenségnek álljt parancsoljon. Elvezettem őt a fenyvesig és meg-
parancsoltam neki, hogy az erdőben nyomuljon előre és csak a 
„O- 343, melytől 100 lépésre vagyunk és a -6- 212 között, melyet 
„— mint mindketten látjuk — már átlépett az ellenség, jöjjön ki 
„az erdőből, akkor legfeljebb a nem célzott tűz érheti véletlenül 
„csapatát és nem fog célzott tüzet kapni. Végül melegen azt 
„mondtam neki: ,Viel Glück Kamerad ! Handeln Sie so, wie es mir 
„Ihr Name verspricht. Gott mit Ihnen und Ihren Braven!'" 

„Kezét legszívélyesebben megszorítva, még egy darabig kö-
pettem őket, de akkor másfelé vitt az érzésem. Bolond világba 
„kerültünk. Sok halott és sebesült fekszik itt a lejtőn, haldoklók 
„vergődnek, sebesültek kúsznak. Előttem egy térdenállva inog s 
„összetett kezekkel imádkozik mind elhalóbban, szemei rémülettel 
„telve, halálfélelemmel és könyörgő kéréssel. ,Herr General erbarmen !4 

„és ekkor látom, hogy térdben le van tépve mindkét lába és ő 
„csonka combjain nagy vértócsában áll és lüktetve folyik vére, 
„majd hanyattbukva meghal. A legrettenetesebb benyomással megyek 
„tovább. Kísérőm kérdi: ,Rosszul van Fenséges Úr, oly sápadt.' 
„— ,Nem fiam, csak ez a szegény mély benyomást tett rám, 
„gyerünk tovább.'" 

„Megint néhány menekülővel találkozunk: ,Az ellenség 
„sarkukra hágva üldözi őket!' — Rémhír!" 

„Egy csoportban olaszok futnak felém, utánuk néhány 41-es 
„legény szuronnyal hajtja őket. Foglyok, egyik nevetve kiált felém: 
„ ,Signor Generale! Per noi la maledetta Guerra e finita! Evviva 
„I'Austria! Evviva l'Italia !' " 

„A tűz minden elképzelhetőt felülmúl, ez több mint tüzorkán, 
„minden tele füsttel és villogó lángokkal, a levegő reng és üvölt, 
„sokezer embernek vad ordítása hallik. Miután a füsttől itt nem látom a 
„történőket, a legnagyobb ordítás irányába megyek San Gr ado di 
..Merna felé. A legdühösebb küzdelem a klastrom vidékén tombol." 
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„Görz-nél — jobban mondanám Görz-től jóval idébb — 
„szintén őrült lárma van és zengve dübörög az egész Karszt és 
„Wippach völgye." 

„A válság helyét magam akarom látni és a fél partig a 
„beszögellő erdősarokig a Volkovnjak -C> 284-től a San Grado di 
„ \lerna Ó 123-ra vezető gyalogúton megyek lefelé. Ott is dühöngő 
„harcizaj és mindig újra kihallatszik a rohamozó olaszok ,Evviva'-ja 
„Rettenetes ordítás és vonyítás a legnehezebb bombák által folyton 
„hasogatott légben és mindent összecsépelve zivatarfelleg nagy-
ságú füstgomolyokat lövelnek a magasba, midőn a sziklába fúródva, 
„azt széjjelvetik, fülszakító robajjal robbanva s a fullasztóan fülledt 
„levegőt mérges gőzökkel telítik. A halál bűzétől terhes a tikkadt 
„sűrű lég. Idegsorvasztóan ropog a gyalogság tüze és berregnek a 
„golyószórók. S a dübörgő pokoli lármából mindig kisejtem az 
„ .Avanti Savója — evviva 1'Italia!' —- kiáltásokat. A dörömbölő, 
„idegbontó zsivaj mindig közelebb és közelebb hangzik. Tehát az 
„enyémek visszamennek. Persze nincsenek dicső magyarjaim itt! 
„En vitéz 46-osaimat, hadtesttartalékomat, felriasztottam, midőn 
„Temnica-ról elindultam, hogy a hátráló szlávoknak segítségére 
„menjenek, kik az állást nagyon is könnyen elhagyták. A 46. ezred 
„csak egy napig volt pihenőn —, bizony sokkal többre lett volna 
„szüksége rendkívüli és oly dicsőségteljes teljesítményei után." 

„Lenyűgöző benyomásokkal tellett egy délelőtt ez." 
„Midőn láttam, hogy a harc ide-oda hullámozva lassan meg-

„áll, visszafordultam ós megint a Ó 246 felé mentem fel. Itt 
„azalatt valóban áttörésre került, minthogy a legnehezebb pergőtüz 
„az összes árkokat színig betemette és a védők visszahúzódtak, 
„szétforgácsolódtak — a bukovinai ezred —, az olaszok minden 
„ellenállás nélkül elfoglalták az állást és tovább taszítottak. Nagyon 
„sok foglyot ejtettek — ha a foglyok állításának hitelt adhatok (?) — 
„közöttük az ezredparancsnokot is." 

„Neunteufel százados ellenlökése az egyik hézagot teljesen 
„helyreigazította, magam láttam, amint valóban fényes vitézséggel 
„kitűnően megoldotta feladatát és azonnal a vaskoronarendre fogom 
„e derék tisztet beadni." 

„Délután 1 óráig néztem pár száz lépés távolból az elkese-
rede t t harcot. A becsapódó nehéz lövedékek füstje sokszor elfödte 
„a kilátást." 



„Kísérőm végre elkezdett nyugtalankodni, mint egy hü kutya, 
„mely valami nagy bajt érez ösztönszerűleg. Végre fegyelmezettsége 
„dacára könyörögni kezdett, bogy védettebb belyre menjünk, mert 
„érzi, bogy itt szerencsétlenül fogok járni." 

„Miatta lejöttem a lőtt magaslatról." 
„ Még nem mult el 3 perc miután helyemről elmentem, midőn 

„egy 28 vagy 30-as bomba bőgve arra a sziklára csapódott be, 
„melyen kísérőmmel feküdtem volt, pontosan az én helyemre. A szikla 
„összetörve kis szilánkokban s nagy tömbökben repült a szélrózsa 
„minden irányában széjjel. Visszaszóltam hűséges kísérőmre: 
„ ,igazad volt.' " 

„Ettől kezdve megint pokoli bombázásnak voltunk tanúi, 
„mely most főképen tüzérségemre zúdult." 

„Visszasiettem automobilomhoz. Útközben Kneifel százados 
„messzehordó ágyúsütegét látogattam meg. Ott vettem csak észre, 
„hogy jobb hüvelykujjamat valami kis éles gránátszilánk felhasította." 

„Az volt benyomásom, hogy oly súlyos próbákra tett sze-
detett 46-osaim 1 és 43-asaim 2 harcbavetése meg fogja állítani az 
„egész ellenséges támadást. His7en már Neunteufel századosnak 
„ellentámadása a mi javunkra fordította a szörnyű válságot. Ezek 
„délután fognak valószínűleg beavatkozni . . . " 

„Tévedtem! En Schenknél vártam volna — az olaszok eddigi 
„taktikája szerint — a legközelebbi erős lökést. Igaz, hogy még 
„mindig előbbre állok, mint a XVI. hadtest. Talán egy ékkel akar 
„az olasz most engem északi szomszédomtól elválasztani?. . . 
„Lehetséges! . . . Vagy csak ezután következik az általam várt 
„erős lökés Schenk ellen? . . . " 

„A hadseregparancsnokság megint egynéhány üteget elvett 
„tőlem Op. 1423. számú rendeletével, hogy a XVI. hadtesthez 
„tegye. (Op. 225/14. szám.) Figyelmen kívül hagyják, hogy nálam 
„is mindig a végletekig válságos a helyzet, mert az ellenség úgy 
„gyalogságban, mint főkép tüzérségben sokszorta erősebb mint én 
„és minél több tüzérségemet veszik el, annál nehezebb lesz gya-
logságom helyzete, annál nagyobbak lesznek veszteségei. A had-
történelem fogja csak megállapítani, hogy mily helyzetek voltakitt." 

1 Hadtesttartalék. 
2 Hadosztálytartalék. 



„Az összefoglalt helyzetjelentések következő képet adják:" 
„Az ellenség az elmúlt éjjelen erős nehéz akna vetőcsoportokat 

„a Vallone-ba hozott és a legerélyesebb tarack- és mozsártüz 
„dacára, reggel óta állásainkat a -Ó- 212-őn — ez egy kopár 
„fennsíkocska, melyen lövészárkaim 150 centiméter mélyre vannak 
„a sziklába vésve és robbantva és betonnal és sövényekkel bizto-
s í tva — nagyon súlyosan megrongálta." 

„Délelőtt 8 órakor a 24. ezred jelenti, hogy egész alszakasza 
„legnehezebb ellenséges löveg- és aknavető tűz alatt áll, a III. zászló-
naljjal az összeköttetés megszakadt. Ugyanily jelentós érkezik 
„délelőtt 8 óra 20 perckor a 41. ezredtől is; különösen az I. és 
„IV. zászlóalj szenved sokat." 

„8 óra 50 perckor Wurmbrand százados, a 41./IV. zászlóalj 
„parancsnoka, az 59. dandár parancsnokának, Kosel ezredesnek azt 
„jelenti, hogy harcállását az ellenséges aknavetőtüz teljesen szét-
rombolta, az olaszok támadásra előnyomulnak, a zászlóalj kénytelen 
„a magaslatot kiüríteni; két századnyi erősbítést kér." 

„Kosel ezredes erre a dandártartalék felét a 41./II. zászlóalj 
„két századát küldi Neunteufel százados parancsnoksága alatt előre 
„a 41. ezred rendelkezésére."1 

„Délelőtt 9 óra 41 perckor, majd 9 óra 45 perckor a San 
„Grado di Merna-i, majd a 43. Landwehr-liadosztálybeli tüzérségi 
„megfigyelő álláspontját elhagyta, mert az olasz gyalogság a 24. 
„ezredünket megtámadta és -Ó- 212 és -C- 45 között állásunkat 
„áttörte." 

Miután a két jelentés az 59. dandárparancsnokságnál beér-
kezett, tíz percre rá az ezred segédtisztje, Skapa százados és a 
41. ezred parancsnoka, Hartmann ezredes tudatja, hogy e jelentések 
nem fedik a valóságot. Wurmbrand százados a fél 41./IV. zászló-
aljjal a -Ó- 212 magaslatot tartja; a 41./III. zászlóalj pedig azt 
jelenti, hogy az olasz gyalogság most nem támad. 

Délelőtt 10 óra után erős legnehezebb lövegtűz összponto-
síttatott e területre és fedezékeinket teljesen betemette. 

Délelőtt 10 óra 15 perckor a XVI. hadtest tudatja velem, 
hogy tüzérségi megfigyelőinek jelentése szerint az olasz gyalogság 
San Grado di Merna-n át előnyomulva a -G- 343-as fennsík pár-
kányára felkapaszkodik. (Op. 225/10. szám.) Az értesítés azonnal 
továbbítva lett az 59. dandár és a 24. ezred parancsnokának, mire 

1 Lásd az 59. dandárparancsnokság Op. 139/7. számú jelentését. 



Kosel ezredes dandártartalékából egy századot a 24. ezred rendel-
kezésére bocsátott.1 

Az ellentétes jelentések következtében az 59. dandár helyze-
téről tiszta képet nem lehetett alkotni. Időmultával azonban világos 
lett, hogy délelőtt 10 órakor és déli 12 órakor az ellenség erős 
gyalogsági támadást intézett és be is hatolt az állásokba. 

Ezt a négy beérkezett jelentés is igazolta. 
Délelőtt 11 óra 52 perckor Gerhard főhadnagy a 20. honvéd-

tüzérdandárparancsnokságtól jelenti, hogy az ellenség a -Ó- 212-őn 
a 41. IV. zászlóaljnál betört. 

Délután 12 óra 45 perckor a 41. ezred jelenti, hogy az 
olaszok az ezred jobbszárnyát áttörték; két század ellentámadása 
a -Ö- 212-re folyamatban van. 

Délután 1 óra 30 perckor a 24. ezred jelenti, hogy déli 
12 órakor az ellenség a -Ó- 212-nél állásunkba betört. 1 óra 
30 perekor beérkezik Neunteufel és Wui-mbrand századosok jelen-
tése, hogy a 41./IV. zászlóalj visszavomüt; e zászlóalj töredékét 
a dandártartalék két százada felvéve — ellentámadásban van a 
-C- 212 magaslatra: melyhez a dandártartalék azon százada is 
csatlakozott, mely a 24. ezredhez irányíttatott. 

Gelb altábornagy, a 17. hadosztály parancsnoka Op. 812/3. 
számú parancsával a Plenski-nél álló tartalékát, a 43. ezred III. és 
IV. zászlóalját Popovits őrnagy parancsnoksága alatt Kosel ezredes-
hez irányította és meghagyta, hogy a -Ó- 212 kis fennsíkján a régi 
helyzetet állítsa helyre. 

Kosel ezredes erre elrendelte, hogy a 43./IV. zászlóalj2 a 
-C- 343 magaslatra meneteljen, a -Q- 212 táján harcoló Wurmbrand 
és Neunteufel zászlóaljakkal együtt foglalja vissza az elvesztett 
régi állást; a 43/111. zászlóalj3 dandártartalék Fajti melletti 
dolinában. 

„Minthogy az összes telefonvezetékek el vannak lőve a dupla 
„vezetékek daeára, az összeköttetés és jelentésvitel csak gyalog-
„futárőrsök révén hajttatik végre." 

„Áttekintés hátsó területről és pontokról a harc színhelyén 
„állandóan elterülő sűrű füst miatt majdnem teljesen lehetetlen. 
„A 24. ezred a Wippach-nál súlyos harcban." 

„15 cm-es 50./L. számú hajóágyúm — mely a -Ó- 212 magas-
haton van beépítve — 12 óra 30 perckor fel lett robbantva, az 
„ellenséges kézre került." 

„Tartalékok, a 46. és 43. ezredek, előreküldettek. (Op. 225/15. 
és 16. sz.)" 

1 Lásd az 59. dandárparancsnokság Op. 139 10. számú jelentését. 
2 Popovits őrnagy. 
3 Wokalek őrnagy. 



Délután a 41. ezrednél a helyzet tisztult. 
Az olaszok a -0-212 (Nad logem) magaslaton a 41. ezred 

1. és IV. zászlóalja között áttörték állásunkat, a 41. III. zászlóalj 
jobbszárnyát kampóalakban visszakanyarította. A 41./IV. és I. 
zászlóalj pedig Nad logem-gerincen az erdőben a -0- 246 felé 
visszament. 

Délután a VII. hadtestparancsnokságnál azon vélemény alakult 
ki, hogy miután az 59. dandár tartaléka (41. II. zászlóalj) -0- 246-nál 
harcba lépett, sikerült a Wurmbrand és Neunteufel zászlóaljakkal 
együtt az ellenség támadását megállítani; e harccsoport balra, 
a 41. ezred III. zászlóaljával, az összefüggést helyreállította. 

„Az ellenséges nehéz tüzérség óriási tüzét még délelőtt 
„kiterjesztette egész arcvonalam ellen és a legerőteljesebben tüzel 
„a Monte San Michele-ről tökéletesen belátott tüzérségemre. A 24. 
„ezredről Pri Stanti-nál és Sapnisée-nél mindeddig nem lehetett 
„világos jelentést kapni — az egyetlen, amit tudok az, amit 
„magam látok." 

„A Wippach völgyében magában Raccogliano-nál csekély 
„harctevékenység." 

Délután 3 óra 15 perckor a 24. ezred parancsnoka, Gollob 
alezredes maga jelenti, hogy ezredének helyzetéről kellően nincsen 
tájékozódva.1 

Allerhand főhadnagy, a 24./II. zászlóalj egyik századparancs-
noka ezredének helyzetéről 5 óra 41 perckor kelt jelentésében 
következőket í r ja: 

„A 24 /II. zászlóalj két százada a San Grado di Merna 
templomnál áll, tőle jobbra a 24. I. zászlóalj az eredeti állásban 
van, tőle balra a 24./III. zászlóalj töredéke és 24. II. zászlóalj 
egyes részei a régi állás mögött 500 lépésnyire keletre, az utóbbiak 
nagy veszteséget szenvedtek." 

„Az ellenségnek nagy erőkkel vitt támadása a Nad logem 
„ellen — mely látszólag az arcvonal egyes részeinek birtokába 
„helyezte — megbízhatóan megállíttatott. Hadosztálytartalék a 43. 
„ezrednek két (III. és IV.) zászlóalja a fennsík északi szegélyén 
„előnyomulásban van a Faj ti hrib-től nyugatra. E mögött a had-
„testtartalék, a 46. ezred menetel a Temnica—Martinuöi-i útnyereg 
„-0- 414-hez. (Op. 225 15., 16. sz.) Tüzérségünk megkísérlette 
„az olasz ütegek rettenetesen hatalmas tüzét a lehetőség szerint 
„tompítani! — Támogatta gyalogságunk küzdelmét, vonatból 

1 Lásd az 59. dandárparancsnokság barcleírását 1916 augusztus 12-én 
lefolyt harcáról (11. oldal). 



„kiszálló csapatokra lőtt Cormons állomáson és egy lövéssel meg-
„ gyújtotta az ellenséges kötött léggömböt Roncada-nál. Cormous-nál 
„élénk ellenséges közlekedés látható. Egy ellenséges lovashadosztály 
„délelőtt 10 óra 30 perckor San Lorenzo-ról Farra felé menetelt. 
„Ellenkező irányban ellenséges gyalogság menetel." 

Késő délután az 59. dandár helyzete következő: 
24. ezred. 
Jobbszárnyon és a középen az I. és II. zászlóalj 45-ös 

híd—Raccogliano—San Grado di Merna- (Pri Stanti— K. 0.) 
vonalban az eredeti harcállásban; — balszárnyon a III. zászlóalj 
a -Ó 212 magaslaton történt áttörés következtében Sapnisce-ről 
San Grado di Merna—Nad logem-vonalba (K. 0.— -C- 213) 
visszavonult. 

41. ezred. 
•Cr 246 és -O- 212 között -C- 213 tájékán, a Nad logem-

gerincen az eredeti állás mögött 600 lépésnyire keletre a 41. ezred 
II., IV. és I. zászlóalj áll, erősen összekeveredve és súlyos veszte-
séget szenvedve; a III. zászlóalj az eredeti állásban van, jobb-
szárnya -Ó- 198 és -Ó- 222 között Nad logem-re visszakanyarítva. 

Este 8 órakor Popovits őrnagy jelenti, hogy a 43./IV. 
zászlóalj a Ó 343 magaslaton harcra csoportosítva készen van az 
ellentámadás megindítására. 

8 óra 5 perckor a 17. tüzérdandárparancsnokság jelenti, hogy 
az ellentámadást hathatósan nem képes támogatni, mivel a tüzérség 
lőszere fogytán van. 

A 17. hadosztályparancsnokság este 8 óra 45 perekor 
Op. 812 16. szám alatt az ellentámadás végrehajtására az alábbi 
parancsot kiadja: 

„Azon esetben, ha Popovits őrnagy ellentámadása az elveszített 
eredeti állásunk újbóli birtokbavételét nem eredményezné, az elérendő 
vonalban feltétlenül ki kell tartani." 

Az intézkedés kiadása után beérkezett Popovits őrnagy követ-
kező jelentése: 

„A O 343-ról a -C- 212 irányában megindult támadó elő-
nyomulás közepette a 43./1V. zászlóalj oly pusztító ellenséges 
tüzérségi zárótűzbe került, hogy zászlóaljam jelenleg nincs együtt. 

A 41./II. zászlóalj parancsnokával történt megbeszélés után, 
s miután helyzetünkről személyesen tájékozódtam, jelentem, hogy 
a -C> 212 magaslatra intézendő támadás nézetem szerint lehet-
séges ugyan, de igen súlyos áldozattal fog járni; ezért nem tartom 
célravezetőnek. 

A -6-212 magaslatot az ellenséges tüzérség minden irányból 
oly pusztító összpontosított tűz alatt tartja, hogy tartalékok előre-



vonása szinte lehetetlen; a 41./IV. zászlóalj teljesen fel van 
morzsolva, a 41./II. zászlóaljnak 100 főnyi vesztesége van idáig. 

A jelenlegi elért vonal kedvezőbben fekszik, a csatlakozás a 
41. és 24. ezreddel mindkét oldalon meg van. 

Az ellenség a -Ó- 212-ről háromszor kísérelt meg előtörést, 
valamennyiszer vissza veretett. 

Mivel csatárvonalunk ritka, szükség volt a 43./1V. zászlóalj 
összes tartalékát harcba vetni." 

„A hadseregparancsnokságnak jelentem a lezajlott eseményeket, 
„a mostani helyzetet északi szárnyamon, hol erélyes sürgetés dacára 
„sem tudok tiszta, világos képet nyerni. Kosel ezredes az 59. 
„gyalogdandár parancsnoka, kinek ma reggel személyesen meg-
parancsoltam, hogy állásait feltétlenül tartsa, mostanig — esti 
„8 óra 40 perc van — nem küldött világos jelentést. A többízben 
„kiküldött szervektől, kiknek igen nehéz utat kell megtenniök, 
„eddig szintén nem jött felvilágosítás. Este 9 órakor benyomásunk 
„az, hogy az 59. gyalogdandár a Nad logem-en levő kiálló állás-
készből — mely egy másként gondolt összeköttetés céljából a 
„XVI. hadtest bal szárnyához vezetve a Nad logem-en át ki volt 
„építve — nagy túlerejű ellenséges nyomás és az olasz nehéz 
„tüzérség megsemmisítő hatása alatt az 1:25.000-es térképen 
„következőleg vont vonalba vette vissza csapatait: Pri Stanti — 
„ ,Nad' és ,logem' írások között, délnyugatra folytatódva. Annak 
„dacára, hogy ez a vonal kétségtelenül most előnyösebb védelmi 
„viszonyokat nyújt, a 17. hadosztály az ellentámadást megindította. 
„ A 41. ezrednek súlyos veszteségei vannak. Az ellentámadást én 
„magam szüntettem be, de ismerve az 5. hadseregparancsnokságot, 
„egy ilyen irányú parancsot akartam kiváltani. — Sikerült is. 
„A hadseregparancsnokság jelentésemre elrendelte az ellentámadás 
„beszüntetését. (Op. 225/37. sz.)" 

„Ez fölöslegesen sok véráldozatunkba került volna! Másrészt 
„miért legyen az én jobbszárnyam előbbre, mint a XVI. had-
testnek balszárnya?.. . Hiszen egymásra vagyunk utalva." 

A 17. hadosztály parancsnoka a támadás beszüntetésére 
Op. 812/19. szám alatt következőkéjjen intézkedett: 

„Popovits őrnagy ellentámadása sikerrel járt, amennyiben az 
ellenség további térnyerését meggátolta. A teljesen szétlőtt és 
betemetett eredeti állásunk visszafoglalására irányuló támadás 
azonban csak súlyos veszteségekkel lehetséges és ha eredménnyel 



is járna, nem nyújt teljes biztonságot arra, hogy a teljesen szét-
rombolt harcállást holnap képesek vagyunk-e tartani, ha az ellen-
séges tüzérség hasonló mérvben pergőtűz alá veszi abban csapa-
tainkat, miként azt ma tette. 

Ezért elrendelem, hogy a jelenleg elfoglalt vonal az éj 
folyamán megerődítendő és abban az ellenség további térnyerése 
megakadályozandó. 

Holnap augusztus 13-án következő csoportosítás veendő fel: 
46. ezred a 45-ös hídtól San Grado di Merna (mészégető) 

között foglal állást, ehhez csatlakozik a 43. ezred a -Ó- 212-től 
-6- 246-ig húzódó kőfalig, a 61. ezred folytatólag a -O- 222-ig, 
azután a 39. ezred -C- 205-ig. 

Az 59. dandár a harcvonalból kivonva, mint hadseregtartalók 
Brdo—Dornberg-nél gyülekezik." 

„Este 10 óra 30 perckor jelentik: Az ellenség ma különösen 
„intenzív és összpontosított tüzérségi és aknavetőhatás után nagy 
„gyalogsági erőket hozott az általunk be nem látott Valloné északi 
„részéről rohamra, az előzetes bombázás által sokat szenvedett 59. 
„gyalogdandár ellen és azt egy 600—800 méterrel hátrább levő, 
„az északi részen műszakilag előkészített állásba visszaszorította. 
„Nagyban hozzájárul, hogy az egyedüli, a <j> 212-től nyugatra 
„hirtelen ereszkedő meredek partra hatni tudó 1914-es mintájú 
„tábori taracküteg lőszerhiány miatt nem tudta a gyalogságot tá-
mogatni. Arcvonalunk ott este 8 órakor a következő vonalban 
„van: Pri Stanti — K. O. — 600 lépéssel a Ó 212-től dél-
keletre, azután az eredeti védelmi vonalig. Az északi lejtőn 
„Sapnisce-nél az ellenség már visszavettetett. Popovits őrnagy a 
„43. ezred két zászlóaljával ellentámadásra indult. Ez, mint mond-
„tam, a hadseregparancsnok szóbeli telefónparancsára beszüntet-
hetik. (Op. 225/37. sz.) A 46. gyalogezred (hadtesttartalék) 
„egyelőre a Fajti hrib félé vonatott és készen van a -Ó- 212-nél 
„a harcba beavatkozni. A 39. ezrednek két zászlóalja a Plenski 
„táborban mint hadtesttartalék visszatartatott." 

„A 17. közös és a 20. honvédhadosztálynál mai napon követ-
kezők történtek:" 

„A -Ö- 212-től dél felé a legelső vonalunk időközönként 
„nagyon heves gyalogsági és géppuskatűz alatt állott, melyet a 
„közelebb és közelebb kúszó olasz gyalogság ad le, mely úgy Lokvica-tól 
„nyugatra a 43. ezrednél, mint Oppacchiasella körül az 1. honvéd-
„ezrednél mindjobban erősbödik. A műúttól Nova Vas-ig az ellon-



„ség szoros érintkezésben van már a 17. honvédezred táboriörs-
„ vonalával." 

„A gyülekező gyalogságra a könnyű ágyúsütegek hatottak. 
„Ütegállásaink az arcvonal mögött, de különösen a tüzérségi meg-
„figyelőállások szakadatlanul a legnehezebb ütegek erős tüze alatt 
„vannak." 

„A megfigyelésekkel összeköttetésben — melyek az ellenség 
„megfigyelőállásainak, telefonhálózatainak építését észlelik — való-
színű, hogy a nehéz ellenséges ütegek hatása az én arcvonalam 
„északi része ellen a következő napokban nagyon fog fokozódni." 

A 17. hadosztály délelőtt 6 óra 30 perckor jelenti, hogy az 
ellenségOppacchiasella-ról táboriörseinket visszaszorította, Oppacchia-
sella-ban ellenséges osztagok gyülekeznek, melyek előretolodnak, 
úgyhogy már körülbelül 250 lépésnyire közelítették meg állá-
sunkat. Tüzérzégünk tüze az ellenséges osztagokat azonban 7 óra 
15 perckor Oppacchiasella-ra szorította vissza. (17. hadosztály 
Op. 812/1. számú jelentése.) 

A 17. hadosztályparancsnokság hadtestem balszárnyának hely-
zetéről délután 3 óra 20 perckor azt jelenti, hogy a 187-es kereszt 
vidékéről két ellenséges század Lokvica irányában eltolódik, az 
Oppacchiasella-nál gyülekezett erős ellenséges osztagokat tüzér-
ségünk szétugrasztotta." 

„Oppacchiasella környékén a 30. olasz ezredtől egynéhány 
„foglyot fogtak össze." 

Megállapíttatott, hogy Gabrije-nél, Görz-ön a vasúti állomás-
nál, Rubbia-nál, Cotici-n az iskolaépület mellett új olasz ütegek 
állanak. 

Délután 3 óra 30 perc óta nagyobb lovastestek menetelnek 
Rubbia-ról Gabrije-re. 

4 órabor erősebb gyalogsági osztagok ereszkednek le a 
Vallone-ba. Az arcvonal mögött nagyon élénk közlekedés. 

Sanct Lorenzo di Mossa—Villanova—Farra-i utakon szakadat-
lanul lovasoszlopok menetelnek sűrűn Görz irányában. (17. had-
osztály Op. 812/7. számú jelentése.) 

A 20. honvédhadosztályparancsnokság azon rendeletemre, 
hogy augusztus 12-re hajló éjjelen a 33. dandár csapatait Oppacchia-
sella—Nova Vas-alszakaszban váltsa fel, az 1. honvédezredet és a 
17. honvédezred két zászlóalját Comen teréből — hol a hadosztály 
pihent — augusztus 11-én délután 4 órakor elindította. A 3. és 4. 
honvédezred Comen vidékén maradt üdülésen. 

Augusztus 12-én hajnalban az 1. honvédezred a Lokvica-i 
alszakaszban a 61. ezredet, a 17. honvédezred a Nova Vas-i 
alszakaszban a 39. ezredet felváltotta. 



Lukachich tábornok augusztus 12-én délelőtt 11 órakor 
jelentkezett Vojsöica-n a 17. hadosztály parancsnokánál, Gelb 
altábornagynál, ki a helyzet felől tájékoztatta. 

A 20. honvédhadosztálynál — előőrsi csatározástól eltekintve — 
ma nem volt harc. 

Az 59. dandár mai veszteségei: 
galiciai 24. ezred (Kolomea) 
halott 23 fő legény; megsebesült 3 tiszt, 116 legény; eltűnt 

6 tiszt, 12 hadapród, 17 tisztjelölt és 730 legény; 
bukovinai 41. ezred (Czernovitz) 
hidott 3 tiszt és 101 legény, megsebesült 8 tiszt, 2 tiszt-

jelölt és 385 legény, eltűnt 5 tiszt, 9 zászlós, 10 hadapród, 5 tiszt-
jelölt és 486 legény. 

Veszendőbe ment 2 gyalogsági ágyú és 2 gépfegyver.1 

Augusztus 12-én az olasz VI. hadtest megkísérelte, bogy a 
Görz városát keletről uraló magaslatokat elfoglalja. ^ 

Az olasz 43. és 46. hadosztály részei Santa Catherina A 
307 magaslatot ós az Ajsovica műutat kétoldalt uraló erdős dom-
bokat (-C-174—C-171), a 48. és 47. hadosztály részei San Marco 
A 227 erdős kúpot és Vertojba szakaszát hevesen támadták. 

Valamennyi támadást azonban az 58. és 43. Landwehr-
hadosztály visszaverte. 

TIZEDIK NAP. 

Comen, 1916 augusztus 13. 

„Milyen más mint télen! Az én régi komor szobám a plébá-
n i á n ! Az öreg diótá az Oppacchiasella-i harangokkal zöld ágazata 
„alatt a földreállítva. Fájdalmas, szomorú emlékeket ébresztenek 
„bennem Oppacchiasella harangjai, arra kell gondolnom, hogy a 
„virágzó városka rommá lövetett és nagy ostorfájával, mely alatt 
„oly sokszor elmenék, az ellenség kezén van." 

„Cadorna azt állítja, hogy mi teljesen felbomolva mentünk 
„vissza. Ez a VII. hadtestre nem vonatkozhatik, mert hogy lehetne 
„az akkor, hogy észre sem vette azt, hogy kiürítettük állásainkat 
„és tüzérsége még soká tüzelt üres árkainkra? . . . " 

„ Különös! Csak ma értesülök Cadorna jelentéseiből, hogy ő 
„tegnap kétnapi szívós harc után a mi III./b. (Schenk) szaka-
szunkat visszaszorította, a Debeli vrh -O- 140-et, a A 121-et 
„elfoglalta és a Vallone-t egész hosszában átlépte! . . . Tehát ezért 

1 Lásd az 59. dandárparancsnokság harcleírását 1916 augusztus 12. 
harcokról. 



„engedték meg nekem, hogy a Crni hrib -C- 164-et kiürítsem! . . . 
„Es így számításommal, mégis csak igazam volt, hogy a főlökés, 
„melyet az olaszok Görz eleste után megkísérelnek, először is ott 
„lesz . . . Most Schenk már kevésbbé lesz Boroevié kegyeiben???. . ." 

„Nagyon jellemző a tegnapi harcokra — melyekben szemé-
lyesen is jelen voltam — Cadornának következő kijelentése: ,A Karszt-
fennsík északi szegélyén a 23. hadosztály gyalogsága által a rend-
k í v ü l erős Nad logem magaslata, -G- 212 az ellenség által a vég-
ietekig menő hevességgel védve, mégis elfoglaltatott és tőle 1565 
„fogoly, köztük 57 tiszt, két közepes öblű löveg és két géppuska 
„vétetett el . . . '" 

„Ebből látni csak, hogy milyenek magyar csapataim; amint 
„más csapattest állíttatik helyükbe, azonnal ilyen bajok történnek. 
„Ezen ezredek nem ismerték a karszti pergőtüzet... Ha a hon-
„védektől jelent foglyokat Cadorna, ükkor Boroevic szid és ócsárolja 
„a 20. honvédhadosztályt, mely ,versagt'. Különös, hogy mostanáig 
„a tegnapi 1565 fogoly miatt megjegyzés még nem érkezett. Ezek 
„szlávok voltak és nem magyarok." 

„A tegnap esti ellentámadás részeivel az első iramban egyes 
„teljesen összelőtt árokrészek visszaszerzésére vezetett a -ó- 212 
„környékén, még mielőtt a beszüntetési parancs utóiérte őket." 

„Éjjel nagyon mérsékelt ellenséges tüzérségi tevékenység. 
„Az ellenség Oppacchiasella-nál egy támadást kísérelt meg, de a 
„mi összpontosított tüzünk által visszakergettetett." 

„Hajnalban 4 óráig megtörtént az 59. gyalogdandár fel-
váltása, mely Dornberg-re menetelt. Most a Vertojbica—Wippach 
„összefolyásánál levő -Ó- 45-ös hídtól kezdve a Kostanjevica— 
„ Oppacchiasella-i műútig jobbról balra a következőképen állanak 
„csapataim: 46., 43., 61. ezredek és 39. gyalogezred egy zászló-
a l j ja l elől, dandártartalék egy 43-as zászlóalj Yolkovnjak -G- 284 
„magaslaton, egy 6l-es zászlóalj Fajti házcsoportnál, hadosztály-
„tartalék egy 39-es zászlóalj Plenski táborban, hadtesttartalék két 
„39-es zászlóalj Trijesnek -G- 503 magaslat lábánál a -O- 432 kúp 
„mögött." 

„A műúttól a Nova Vas—Ferletti-i útig a 3., 4, 1. és 17. 
„honvédgyalogezredek egyenként két-két zászlóaljjal, dandártartalék 
„3./I1I. honvédzászlóalj Kostanjevica-tól nyugatra, l./I. honvéd-
zászlóalj Korite-nél, 4./III. honvédzászlóalj Vojséica-nál, hadosztály-



„tartalék, hadtesttartalék 17./1I. honvédzászlóalj Ivanigrad-náL 
„(Op. 226/1. sz.)" 

„A Pri Stanti-tól délnyugatra eső elvágó vonal (K. O.1 — 
„-O- 213 — O 198) kiépítésén előretolt táboriőrsök oltalma alatt 
„a legnagyobb erőmegfeszítéssel dolgoznak csapataim." 

„Ma délelőtt 8 órakor a 20. honvédhadosztályparancsnokság 
„átvette a vezetést a Lokvica— Nova Vas-i alszakaszban." 

„A legutóbbi harcokban összesen 10 tábori ágyúmuak csöve 
„vált hasznavehetetlenné, melyeket pótolni nem lehet. Ezáltal az 
„én tábori ágyúim száma egész arcvonalamon 32-re fogyott, ami 
„nyomorúságosan kevés. Az ellenségnek ugyanazon a darabon 
„bizton 800 tábori ágyúja van." 

„A 17. hadosztály parancsnoksága a Teinnica-dolinában a 
„Sveti Ambros lábánál van. A 20. honvédhadosztályé Vojsöica-n. 
„Az ellenség sok kisöblű löveget hoz a Valloné keleti szegélyére." 

„Délután 3 óra 45 perckor jelentés: Az ellenséges tüzérség 
„délelőtt főképen ütegeinket vette élénk tűz alá nehéz és leg-
„nehezebb lövegeivel. Gyalogsági állásainkra csak mérsékelten 
„hatott. Az ellenséges gyalogság ezalatt nagyobb osztagokkal 
„állásainkhoz tolódik. Ellenséges gyülekezések a Sapnisce-től délre 
„levő bevágásban, a Vallone-ban, Oppaccbiasella környékén, Nova 
„Vas előtt észleltettek, tüzérségünk tüzelt rájuk-és részben széjjel-
„ ugrasztotta azokat. Pri Stanti és K. O.1 között az ellenség kétszer 
„támadott, mind a kétszer visszaveretett. (Op. 226/22. sz.)" 

„A Nad logem-től délre eső körletek ellen délután 2 óra 
„óta nehéz, löveg- és aknavetőtüz. Lokvica-tól nyugatra két ellen-
séges század lövegtüz által megállásra kényszeríttetett. Erős ellen-
séges lovassági oszlop San Lorenzo di Mossa-tói Mainizza felé 
„menetel. Déli 11 óra 50 perc óta Mainizza-ról Farra-ra állandóan 
„menetel gyalogság." 

„Délután 3 órakor az ellenség Pri Stanti ellen támadást 
„indít, melyhez fokozatosan dél felé Lokvica-ig kiterjeszkedve 
„tömegek csatlakoznak. Röviddel 3 óra után — pokoli pergőtűz 
„után — az olasz gyalogság fölényes tömeggel nagyszabású 
„támadást intéz a 61. ezred alszakaszára, arcvonalát -C- 198-nál 
„áttöri (Op. 226/32. sz.)" 

1 Mészégető kemencék. 



Tekintettel a válságos helyzetre az 5. hadseregparancsnokság 
a Prvacina-nál, vasútból kirakott 20./IV. és 21./I. zászlóaljat sietve 
Temnica-ra irányítja. (Op. 226/40. sz.) 

órakor az ellenség nagy erőket tol el Oppacchiasella-ról 
„Nad logem felé a 17. hadosztály ellen. Erejük a nagy füst és 
„por miatt nem volt megállapítható. Derék csapataim nagyon ki 
„vannak merülve, de lelkes örömmel készek továbbra is minden 
„áldozatot meghozni." 

„Este 8 órakor jelentik: A Pri Stanti és Lokvica között 
„megindult ellenséges támadás az északi lejtön és arcban a 46., 
„43. ezredek által, úgymint a 61. ezred északi szárnya előtt teljes-
ségében visszaveretett. Vitéz 46-osaim Pri Stanti-nál este 6 és 
„7 órakor egy-egy további — ma már az 5. és 6. — tömeg-
„rohamot az ellenség óriási veszteségei mellett hiánytalanul vissza-
vertek. Az ellenség most 100 lépés távolságra fekszik velük 
„szemben. A -C- 213 és a Ó 222 között a -C- 265 felé behajló 
„vonalon a támadás a legközelebbi tartalék által megállíttatott 
„és azután este az ellentámadás a régi -— most az ellenség által 
„megszállott — állásunkhoz közelebb vitetett, tíelb altábornagyot 
„utasítottam, hogy az ő és a hadtest tartalékával — a 39. ezred-
d e l — feltétlenül foglalja vissza az állást." 

„Gelb altábornagy este 8 óra 25 perckor Op. 813/11. és 
„17. szám alatt jelenti, hogy a 33. dandárparancsnokság intéz-
kedése szerint a hadosiztály- és hadtesttartalék (39. ezred két és 
„a 43. ezred egy zászlóalja) az éj leple alatt fog csoportosulni; 
„az ellentámadás hajnalhasadtával végrehajttatik, melynek feladata, 
„hogy a -C- 213 — -Ó- 265 — -Q- 262 benyomott harcállásunkat 
„kiegyenesítse; a 61. ezrednél megingott helyzetet úgymint a 61. 
„ezred és a 39. ezred közötti összefüggést helyreállítsa." 

„Az ellentámadás így előreláthatólag csak holnap reggel fog 
„ ér vényesü lhetni." 

A 17. hadosztálynak jelenleg 15 darab 8 cm-es tábori ágyúja, 
13 darab 10 cm-es tábori tarackja, 3 darab 15 cm-es nehéz 
tarackja, 1 darab 10'4 cm-es nehéz ág) úja, 3 darab 15 cm-es 
nehéz ágyúja és 2 darab 24 cm-es mozsara van. E tüzérség mindent 
megtett és meg fog tenni jövőre is, mivel azonban a használható 
lövegek száma fokozatosan csökken, a tüzérség tűzhatása a harc-
helyzetre nem megfelelő. (17. hadosztályparancsnokság Op. 813/9. 
számú jelentése.) 



A 20. honvédhadosztálynál eredetileg csak két ezred volt 
állásban (1. és 17. honvédezred.) 

Minthogy a tekervényes állás két ezred részére túlságosan 
széles volt, Lukachich tábornok mind a négy ezredet egymás mellett 
a védelmi vonalba állította. A Kostanjevica—Oppacchiasella-i mű-
úttól északra a 39. honvéddandár — 3. ezred Lokvica-tól dél-
nyugatra, 4. ezred Oppacchiasella-tól északkeletre, attól délre a 81. 
honvéddandár — 1. ezred Oppacchiasella-tól délkeletre, 17. ezred 
Nova Yas-nál került állásba. Az előőrsök az állás elé 200—300 
lépésre tolattak előre. Jobbra a 34. dandárral, balra a 17. közös 
dandárral a szoros kapcsolat meg volt. 

„A 17. hadosztály déli és a 20. honvédhadosztály északi 
„szárnyán Lokvica-tól nyugatra két ellenséges támadás hiúsult 
„meg a 39. közös és a 3. honvédgyalogezredek vitézsége folytán. 
„Utóbbi egy ellentámadást csinált a 39-esek támogatására és ekkor 
„2 olasz tisztet és 13 legényt fogott el az 1. és 2. granatieri-
„ ezredektől. Ezek azt vallják, hogy Lokvica ellen az ő ezredeik 
„támadtak és azóta ott a 47. és 48. ezredek állanak." 

„A 20. honvédhadosztály közepén és déli szárnyán délután 
„állandó erős, 3 és 5 óra között különösen heves minden öblű 
„tüzérségi tűz, mely később alábbhagyott és a tartalékok körleteire 
„tétetett át." 

Délután 7 órakor az ellenség Oppacchiasella-nál újból gyü-
lekezik, tüzérségünk azonban szétszórja. 

A 20. honvédhadosztálynál ma sem voltak — a 3. honvéd-
ezredet kivéve — komoly harcok. Csapatai lázasan dolgoznak 
állásaik megerődítésén, mivel az igen kezdetleges. Úgyszólván az 
egész erődítés csak egy 150 cm mély igen keskeny lövészárokból 
áll. Sem fedezékek a tartalékok részére, sem összekötő- és futó-
árkok, sem felvételi állások nincsenek. Hudi Log-nál a második 
állás épen csak hogy a terepen ki van tűzve — egyéb semmi. 

Nappal a támadások területén valamennyi csapataink erősen 
szenvedtek, főképen a Gl. ezred. 

Mint utolsó hadtesttartalék egy gyenge 17-es honvédzászlóalj 
(17./II.) Ivanigrad-ról a Plenski táborba irányíttatik. 

„A küzdelmek kezdete óta hadtestem itt 693 olaszt fogott 
„el és egy gépfegyvert zsákmányolt. Amint besötétedett a 17. had-
osztálynál a dühös küzdelem alábbhagyott. Azóta csak gyalogsági 
„csatározás és kevésbbé heves lövegtűz van. Eijel 11 órakor 
„ Lokvica-val szemben időközi lövegtüzünk dacára lassacskán tekin-
télyes ellenséges erők gyülekeztek, legalább egy ezred, ugyanígy 
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„Oppacchiasella-nál. Ezek mindjobban kiterjeszkednek. (Op. 226/52.sz.) 
„Rendkívül élénk közlekedés az összes utakon az ellenséges arc-
vonal mögött." 

„Éjjel 11 óra 55 perckor Gelb altábornagy jött hozzám és 
„azt jelentette, hogy már délután riasztó hírei voltak s azért a 
„Segeti táboron keresztül a Peéinka A 291-re ment. Már Plenski-nél 
„és onnét tovább mindig több menekülő 6 l-esekkel találkozott, 
„legénységgel és tisztekkel. Az ezredparancsnokot a táborban találta, 
„a dandárparancsnokot a legnagyobb izgalomban. 6l-eseket Nova 
„Vas-nál is tartóztattak fel. Az ellenség a 61-esek arcvonalát áttörte 
„a -C- 198-nál1 ós az őrületes pergőtüz a Ital széjjelcsépelt csaj'at 
„idegbomlottan széjjelszaladt. Gelb altábornagy legerélyesebben 
„szembeszállott ós az összes tartalékokat oda vonta s így meg-
állította a megingott vonalakat. Az ellenség a résbe nagy tüzet 
„rakott; bizton tüzérsége részére jelként. A 61-esek feltartóztatásában 
„Bobory főhadnagy parancsőrtisztnek kiváló része volt." 

„A 61. ezredparancsnokságnak Res. E. 2/45. számú jelenté-
sében e harcra következők olvashatók:" 

„A 61. ezrednek körülbelül 500 embere, azonkívül 14 tisztje 
és hadapródjelöltje tűnt el. Ebben bennfoglaltatnak a sebesülten és 
holtan az ellenség kezébe kerültek is. 

Augusztus 13-án a 61./III. zászlóaljból csak 20 fő maradt. 
A zászlóaljparancsnokot és a zászlóaljsegédtisztet kivéve az összes 
századparancsnokok, szakaszparancsnokok és a gépf'egyverosztag 
parancsnoka hiányzanak. Három gépfegyver elveszett. 

Az ellentámadást végrehajtó 61./IV. zászlóalj a küzdelmi 
vonalban csakis halottakat és sebesülteket talált. Azon század-
parancsnokok és szakaszparancsnokok tűntek el, kik augusztus 8. 
és 9-én San Martino-nál számtalan ellenséges támadást vertek 
vissza és az előzetes sorozatos Isonzo-csatákban szokott lendülettel, 
hősies és dicsőségteljes ellentámadásokat hajtottak végre. Kipróbált, 
hű és hidegvérű emberek voltak ők, kik kiépítetlen, fedezéket 
nem nyújtó, kezdetleges állásokban kitartva az ellenséges tüzérségi-, 
aknavető- és gépfegyvertüzben inkább elpusztultak, de hátra egy 
lépést sem tettek TT , Hauk alezredes s. k. 

A 61. ezredparancsnokság jelentését a 33. dandár parancs-
noka Res. Dl. 2107. szám alatt következő záradékkal látta el: 

„A dandár csapatai augusztus 4-től augusztus 15-ig ellenséges 
nehéz tüzérségi és aknavetőtűzben szakadatlanul harcban állottak ; 

1 Nad logem és Lokvica között. 



az ellenséges gyalogság támadásait minden alkalommal vissza-
verték ; a csapatok dicsőségére szolgál, hogy az ezredek az 
1. védelmi vonalat csakis felsőbb parancsra önként ürítették ki és 
az ellenség csakis ily módon jutott annak birtokába. 

Az tény, hogy a véres, nehéz és hosszantartó harcok a 
csapatok fizikai erejét megőrölték, — azt hiszem, hogy ezt bővebben 
indokolnom fölösleges. 

Az ellenséges fölényes tömegnek ilyen körülmények között 
Vt'gre sikerült állásunk némely pontján betörni, hol a hátrább 
fekvő felvételi állások birtokába jutva, az 1. vonalban rendület-
lenül kitartó azon csapatainkat hátban ós oldalban veszélyeztette, 
melyek a támadások visszaverésében arcban le voltak kötve. 

A végsőig való kitartásnak szomorú következménye lett: — a 
fogságbajutás! 

A dandár csapatai helyüket minden alkalommal megállották; 
az utolsó pillanatig vitézül, férfiasan mindig kitartottak; ezért 
véleményem az, hogy az „eltűntek"-ként kimutatottak között csak 
kevesen lehettek olyanok, kik sebesiiletlenül jutottak fogságba. 

Steinberg ezredes s. k." 

„En ebben a nyomorult lyukban szerencsétlen vagyok, mert 
„semmiféle megfigyelés nem lehetséges. Eddig mindent láttam és 
„most semmit sem. Ezentúl még többet fogok kijárni küzdő 
„csapataimhoz és a megfigyelőállásokba." 

TIZENEGYEDIK NAP. 

Comen, augusztus 14. 

„Elrendelem, hogy még ma délelőtt alábbi távirat küldessék 
„el az 5. hadseregparancsnoksághoz:" 

„ ,A hadtestnek csapatai augusztus 6-ika óta szakadatlanul 
„súlyos küzdelemben állanak; amennyiben nem volt nagyobbfokú 
„harctevékenység, az éjjelek visszavonulási menetekkel és a helyzet 
„által követelt felváltásokkal teliettek el. Ezen tényeknek vissza-
hatása a fizikai állapotra, érezhető. A hiányzó nyugalom, az állandó 
„küzdelem és a nehéz és legnehezebb öblű olasz tűznek leigázó 
„benyomása; minthogy ez a Karszt talajon sokkal erősebben hat, 
„mint a lapályok könnyű földjében, melyben még a kipihent 
„59. dandár is elismerten jó 41. ezredével sem mutatkozott olyannak, 
„hogy a helyzet ura tudott volna lenni — mondom — ,mindez a 
„csapatoknak erkölcsi ellenállóképességét észrevehet">en kezdi csök-
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„kenteni. A csapatok idegzete láthatólag túl van feszítve és a 
„puhább elemeknél már a következményeknek jelei észlelhetők.'" 

„,A 61. ezrednél, mely mindig derekasan harcolt és a leg-
utóbbi harcokban San Martino-nál számos támadást utasított vissza, 
„tegnap a fogyd ellenállóképességnek jelei mutatkoztak. Számos 
„széjjelszórt embert ós csapatrészeket távolról kellett összeszedni 
„és az ezredet az összes parancsnokoknak a legnagyobb eréllyel 
„kellett rendezni. Igaz, hogy az ezred súlyos harcok után éjjel 
„jutott az állásba Oppacchiasella-nál és megint csak éjjel került 
„az általa felváltandó 59. dandár helyébe Lokvica-tól északnyugatra. 
„A 39. ós 43. ezred hasonlóan lankadó állapotban vannak, melynek 
„következményei egyelőre még nem mutatkoznak, előbb vagy utóbb 
„azonban feltétlenül be fog ez is következni. A 20. honvédhadosztály, 
„azután a 46. gyalogezred és a 43-asoknak részei ugyan a menet-
„alakzatok besorolása révén egy pihenőnaphoz jutottak, de e hó 
„6-tól 9-ig a küzdelmek a Doberdo-fennsíkon legnagyobbrészt 
„ezekre nehezedtek; ezenfelül a 20. honvédhadosztály túlnyomó-
„számban frissen besorolt menetalakzatokból áll. E szerint ennek 
„erkölcsi erejét sem szabadna túlságosan soká feszíteni.'" 

„,Nagyon súlyosbítólag hat a mérlegre, hogy az igen nagy 
„túlerejű ellenség mindig friss csapatokkal küzdve viszi állandó 
„harcait és a küzdelemben volt dandárait csak a többnapi pihenés 
„és létszámának kiegészítése után veti újra harcba. Továbbá az, 
„hogy ő most minden erejét láthatólag a Görz-i síkságot és a 
„Wippach völgyét teljesen uraló Nad logem—Fajti hrib A 432 
„magaslatgerinc elfoglalására összpontosítja — arra mutat, hogy a 
„küzdelemnek csökkentése még nem várható. Ezzel szemben had-
„ testem a tegnapi harcok kezdetekor tizenháromezer csatárával egy 
„8 kilométernél hosszabb vonalon állott, mely műszakilag csak 
„szükségképen vagy egyáltalában nincs előkészítve, a legtöbb csa-
patnál a pótlás lehetősége nélkül és tekintettel a küzdelmekre, 
„a nélkül, hogy a még meglevő kevés kiegészítéseket valami pihenő 
„alatt be lehessen sorolni.'" 

„,Eközben a tegnapi és mai harc, ínég a kevésbé érintett 
„csapatoknál is hatalmas törléseket végzett a létszámokban, melyeket 
„az újonnan megérkezett 20./IV. és 21./I. zászlóaljak számban nem 
„pótolnak. Ezek a 17. hadosztályparancsnokság jelentése szerint 
„Karintiából Wolhynia-ba s azután az ottani súlyos harcokból ide 



„hozattak, maguk is nyugalmas üdülésre szorulnak; és ami több 
„az itten sokkal nehezebb harcmodort és viszonyokat nem szokták 
„meg, jobban mondva nem is ismerik.'" 

„ ,A hadtestparancsnokság kötelességének vélte ezen állapotokat 
„leplezetlenül kitárni azért, hogy a hadseregparancsnokság intéz-
kedéseiben számításba vehesse. A hadtestparancsnokság sürgősen 
„szükségesnek tartja azt, hogy a hadtestnek minden része, első-
sorban a legerősebben megviselt 61. és 39. ezredek, azután foko-
zatosan a többiek teljesen kivonassanak az arcvonalból, üdülhessenek; 
„amire — amennyiben itt még nem ismert körülmények alaposabb 
„felváltásokat nem tennének lehetővé — legalább is egy 7 zászló-
„aljas érintetlen dandár kiutalása szükséges, kiadós tartalék mellett.'" 

„ ,VII. hadtestparancsnokság 
Op. 227/10. szám.'" 

„A hadseregparancsnokság azt feleli, hogy tudhatnánk, hogy 
„a hadsereg minderről a legtüzetesebben tájékozva van és most 
„egyetlen ember sem áll rendelkezésre; ennek dacára elvárja, hogy 
„a VII. hadtest, mely eddig oly fényesen megfelelt feladatának, 
„most sem fog csődöt mondani. (,Versagen.')" 

„Én erre csak azt kérdem, hogy honnét tudná a hadsereg 
„mindezt, ha nem az én jelentéseimből? . . ." 

„A helyzet módfölött válságos. A legnehezebb öblű lövegek 
„pergőtüze állásainkat teljesen megsemmisítette és szegény csodá-
latraméltó csapataim fedezék nélkül a murvává zúzott sziklán a 
„lövedékveréstől — mely talán soha nem volt oly nagyerejü — 
„egyszerűen agyontapostatnak. Veszteségeink szörnyűségesek, a pótlás 
„minimális. Alig van tüzérségi lőszerem! és szép táviratokkal vigasz-
„talnak felülről, melyek az én ,mindig fényesen bevált vezetés'-emre 
„és csapataim ,hősiességére' hivatkoznak, ami bizony siralmasan 
„keveset használ, ha vele együtt anyagi támasztás nem jár. Annyi 
„bizonyos, hogy mi egy olaszt nem eresztünk át, ameddig számbeli 
„erőnk a védelmet nem zárja teljesen ki. És ez a pillanat közel 
„van, melyben tartalékot egyáltalában nem leszek képes kivonni, 
„azután nemsokára — ha így megy tovább — nem lesz elég 
„emberem, hogy a védelmi vonalat nagy hézagok nélkül meg 
„tudjam szállani. Akkor az áttörés küszöbön fog állni." 

„Erősbítések jönnek ugyan, de az állandó vasúti szállítási 



„nehézségek és zavarok miatt oly lassan, hogy megérkezésükkor 
„már veszteségeim pótlására sem elegendők." 

„Tegnap mái meg is volt az áttörés, de a nehezen össze-
kapar t 2000 főnyi tartalékokkal a nagy túlerejű ellenség hősies 
„rohammal visszaszoríttatott. Ma megint a legsúlyosabb küzdelem 
„és e pillanatban egy embernyi tartalékom sincsen. A segítség talán 
„2—3 nap múlva fog megérkezni; addig pedig az Isten legyen 
„velünk. Isten és hőseim csodája lészen, ha addig ki tudunk tartani." 

„Tekintettel arra, hogy mindent kijátszottam és a helyzet 
„olyan válságos, mint talán még soha, korán reggel kimentem. 
„Egynéhány alparancsnokot felkerestem, hegy a végsőkig menő 
„kitartásra ösztökéljem és lelkesítsem őket. Küzdő csapataimnál is 
„kint voltam. Bizony minden elképzelhetőt felülmúló pokol ez! És 
„csodálom mindenekfölött embereim akaraterejét és hősiességét. 30-as, 
„28-as gránátok, 100 kilogramm ekrazittal töltött légiaknák, gép-
puskák, revolverágyúk és minden elgondolható gyilkolóeszköz, mint 
„a szélvész hajtotta jégeső csépelik arany búzámat, szeretett véreimet 
„és egész rajvonalak fekszenek holtan s az élők lőnek és mint 
„oroszlánok küzdenek vad kétségbeesésben. És az ellenségnek mindig 
„újabb tömegei jönnek rohamozva, ha a roham vissza van verve, 
„akkor a pokoli pergőtűz azonnal kezdődik, a lángoló tűzorkán 
„őrületes lövedékforgatagával." 

„Embereimet szeretetteljes szavakkal buzdítottam, hogy utolsó 
„erejüket is merítsék ki. Hej, de a kevesek, akikkel beszéltem azóta 
„tán már meghaltak . . . " 

„Röviden el akarom mondani a történteket." 
„Automobilon az Eisner-Bubna Warte-hoz mentem, onnét 

„gyalog a 17. tüzérdandárhoz, továbbá a 20. tüzérdandárhoz és 
„onnét a 34. gyalogdandárparancsnoksághoz Fajti-ra, hol a dandár-
parancsnokkal hosszasabban beszéltem. Jól irányított nehéz löveg-
„tüzben van. Ajánlottam neki, hogy hagyja el a kis házcsoportot 
„mielőbb és menjen egy közelben fekvő dolinába, mely nem áll 
„oly állandó tűz alatt. A kövér Wolf Boleslav ezredes azt feleli, 
„hogv majd fog valamit keresni, taláncsak nem fogja épen őt 
„eltalálni az ellenség." 

„Rácz László szakaszvezetővel és egy másik 39-es altiszttel 
„mentem tovább. Szörnyűséges nehéz és legnehezebb aknavető- és 
„lövegtűz van, valóságos pokol. A nagyon megerősödött Valisella-



„lövegcsoport (26, 28, 30 cm-es ütegek) lövi ütegeimet és aro-
kvonalamat. Először a 39-eseknél voltam a Nad logem-től délre. 
„Lövészárok már nincsen, össze van lőve és be van temetve a nagy 
„lövedékek által. Az ellenséges gyalogság 300 lépésre van — hiszen 
„39-eseim visszavetették őt és bolond gyalogsági és géppuskatüzet 
„ad le, mely nagyon magasan megy. Az aknavető- és lövegtüz 
„leírhatatlan s alig lehet kibírni, sürü füstfellegije van minden bur-
kolva. Meleg szavakkal fordulok 39-eseimhez, kiktől megkapó 
„válaszokat kapok: ,Mindhalálig híven!' — ,Örömmel a hazánkért!"1 

„Egy összelőtt fal kőgarmadái mellett visszakúsztunk. Itt volt 
„az áttörés és ellentámadás. Számtalan olasz és 61-es, meg 39-es 
„bever halottan a köveken ós súlyosan sebesültek nyögnek. Kedvenc 
„kilátási pontomra megyek a -O 343-tól keletre a Velki Hribach-ra. 
„Onnét látom, mint rohamozik az ellenség a 46. ezredre, mint veri 
„öt vissza kemény tusában a szegedi hősök ezrede és özönlik vissza 
„a megvert olasz tömeg. Megint csoportosul és újból megindul három 
„olasz dandár hatalmas tömegrohama vad ordítás közepette és e 
„mellett szegény 46-osaimat rettenetesen lövik az olasz ütegek és 
„aknavetők, hajmeresztő esak nézni is. Segeti tábora lángokban áll, 
„nehéz fekete füstfelleg hömpölyög lassan Kostanjevica felé." 

„ Két derék kísérőmmel az,oroszok barlangja" mellett elmentem, 
„hogy egy nem messze onnét levő kicsi, de mély dolinában az újonnan 
„felállított Kneif el százados üteget meglátogassam. Épen akkor 
„tüzelt, midőn vagy 400—500 lépésre voltam tőle. Nagyon jelleg-
zetes a sárgászöld füstfelhő, melyet a dolinából messze kilök. Nem-
„ csak én vettem észre a füstöt, hanem az olasz is; mert nemsokára 
„hallom a lövést, amely a pergőtüzből kiüt. Ez felénk jön, külön-
bben nem ballik ki így egy egyes lövés a sok közül. És máris 
„sivítva üvölt és 80 lépésre tőlünk csapódik fel egy 15 cm-es 
„gránát. Nemsokára a következő lövés, mint egy rakéta süvöltve 
„megy el fejünk fölött, 100 lépésre a Kneifel-ütegtől becsapódva. 
„Rövid vártat múlva esik a harmadik lövés és az üteg dolinájának 
„közepéből emelkedik fel a füst. Ekkor azonnal gyors egymásután-
b a n 26 nehéz gránát jön, melyek az üteg szűk körletét 5 perc 
„alatt összetúrják. 5 gránátot látok a dolina közepébe esni. A dolina 

1 Az it t dolgozó orosz foglyok részére rendeztettem be ezt a nagy 
csepkobarlangot lakásul még mielőtt a Doberdo-i fennsíkot ki kellett volna 
ürítenem. I t t ők a tűz ellen biztonságban voltak és őrzésük is könnyű volt, 
mert csak egy kijárata van a barlangnak. 



„alig 25 méter átmérőjű. Mire közelébe érek a lövetés megszűnt. 
„Erős pikrin, felszakított föld és növénygyökerek szagával tele a 
„levegő. A fiatal tölgyfák és kőrisbokrok lombozata meg van 
„perzselve, az ágyú hosszú csövével érintetlenül néz rám, mellette 
„4 halott és 11 súlyosan sebesült. És odakint a legborzasztóbb 
„harcizaj tombol és jön a telefónparancs, hogy az ágyú tovább 
„tüzeljen. És fületrepesztően reccsenik a lövés s két füstkarikán 
„keresztül kavarog a zöldes gomoly az ég felé emelkedve. A sze-
„géDy halottak nyitott szemei elüvegesedve néznek az eloszló füst-
kar ikák után és a meleg hős vér csepegve bugyog a holttetemből. 
„A súlyosan sebesülteket kísérem, midőn elviszik. S újra szól az 
„olasz messzehordó ágyú, durranik a gránát és az első hordágy 
„vivői szótlanul összerogynak, — meghaltak — a sebesült is 
„meghalt. . . Még több gránát jön, míg kísérőim izgatottan mennek 
„mellettem." 

„Elmúlt! . . . Sértetlenül elérjük a Plensk-i tábort. És böm-
„bölve dühöng tovább a csata. Kostanjevica romjai füstben és 
„lángban úsznak s mögöttük a véres Karszt szikláin egy összetépett 
„hordágy hever, rajta három halott." 

„Helyzet a jelentések szerint. A 46. ezred Pri Stanti-nál 
„egy ellenséges támadást visszavert. Ezen körlet ellen nehéz ellen-
séges aknavetők és számos géppuska dolgozott. -Egy Gabrije-ről 
„előrejött páncélautó-monstrum elkergettetett. A déli lejtőn a 
„39. ezrednek és egy 43-as zászlóaljnak lendületes támadása a 
„tervezett vonalba rántotta előre fáradt csapataimat (-Ó- 213—-Q- 222). 
„Az ellenség itt 300—400 lépésre fekszik szemben. Egy új dandár-
tartalék alakíttatik a Peőinka A 291-től keletre és Lokvica-tól 
„északra. A 39. ezrednek balszárnya és a 3. honvédgyalogezrednek 
„jobbszárnya egy heves tömegtámadást vert vissza, egy második már 
„tüzünkben összeomlott. Az egész terület a gerincvonaltól délre 
„állandó nehéz löveg- és aknavetőtüz alatt. Az 1. honvédgyalogezred 
„egynéhány foglyot ejtett. A 17. hadosztálynak csapatai nagyon 
„fáradtak. A 61. ezred erkölcsileg rossz állapotban van." 

„Délelőtt 9 órakor a 46. ezred egy heves támadást ver vissza 
„— ezt láttam —, közelebbi részletek még hiányzanak." 

„Az ellenség Rupa-nál és Sapnisöe-nól és attól délre levő 
„bevágásban gyülekezik. Különben a 17. hadosztály északi szárnya 
„ellen 9 óra 30 perc óta megint a leghevesebb löveg- és aknavetőtüz. 



„A 33. gyalogdandár és a 20. honvédhadosztály északi szárnya a 
„gerincvonaltól egészen Lokvica-tól délnyugatra eső körletig reggel 
„óta erős nehéz és legnehezebb löveg- és aknavetötűz alatt állanak* 
„mely gyorsan hallatlan hevességű lesz és a legerősebb pergőtüzzé 
„fokozódik. Déli 12 órakor egy nagyszabású gyalogsági támadás 
„kezdődik a 17. hadosztály ellen. A tartalékok körletei szintén a 
„legerősebb zárótűz alatt vannak. A 20. honvédhadosztálynak közepe 
„és déli szárnya ellen nehéz tűz, de itt. sokkal csendesebb, mint 
„arcvonalam északi részén. A hátterepre heves lövegtüz. Oppacchia-
„sella-ból élénk sebesültszállítás." 

„Utólag jelentik: A 17. honvédgyalogezred tegnap dél-
„után 7 órakor is egy erélyes ellenséges támadást vert vissza. 
„A 17./II. honvédzászlóalj1 a 17. hadosztályhoz küldetik állásba-
„vitel céljából. Az éjjel megjöttek a 20./IV. és 21./I. zászlóaljak, 
„melyek 80 százalékban menetalakulatokból állanak, Plenski-re 
„irányittattak mint új hadtesttartalék. (Op. 227/1. sz.)" 

„Helyzet délután 1 órakor: A 17. hadosztály északi szárnyán 
„a nagyszabású ellenséges támadást a 46. és 43. ezredek elkeseredett 
„leghevesebb küzdelemben visszautasították." 

„A 34. dandár csapatai az állást erejök teljes megfeszítésével 
„rendületlenül tartják. Az ellenséges támadás folyta'ását várják. 
„A hadosztály balszárnyán a 33. dandárnál a gerincvonaltól egészen 
„Lokvica vidékéig egy nagyon heves ellenséges tömegtámadás a 
„ó- 265—Ó- 212 vonalában az összes tartalékok latbevetésével 
„egyelőre megállíttatott." 

A 17. hadosztály déli szárnyán a hadtesttartalék (17./II. honvéd-
zászlóalj) Lokvica-ra délután 6 órakor előrevonatott és a 33. dandár 
parancsnokának rendelkezésére bocsáttatott. 

A hadtest utolsó tartalékát képező 20./IV. és 21./I. zászló-
aljak eltolattak Plenski-re, a zászlóaljparancsnokok a 33. dandárhoz 
előrerendeltettek, hogy tájékozódjanak. 

„A 20. honvédhadosztálynál a pergőtűz nagyrészt a tartalékok 
„körletére állandóan tart." 

„Délután 3 órakor a 17. hadosztállyal szemben ós a 20. honvéd-
hadosztály északi szárnyán a feltartóztatott és részben visszavert 
„ellenség közvetlenül vonalunkkal szemben fekszik, a 34. dandárunk 
„ezidőszerint Pri Stanti-ról K. O.-on át a -C- 213, az eddigi vonalban 

1 Hadtesttartalék. 



„van, 33. dandárunk benyomatott a -Ó- 265-től nyugatra, jelenlegi 
„állása a Ó 262-ön át a -Q- 205-re s onnét a régi állásban tovább. 
„Ez állandóan a leghevesebb ellenséges tűz alatt áll. A 20. honvéd-
hadosztálynak északi dandára a 3. és 4. honvédezredek a leg-
hevesebb tüzérségi előkészítés után szintén 4 ellenséges zászlóaljnak 
„támadását verték vissza. Déli 12 órakor ezen támadás súlyos 
„ellenséges veszteségek mellett le volt verve. Ugyanígy a délutáni 
„1 órakor a 3. honvédgyalogezred ellen megindult erős támadás. 
„Amennyire eddig megállapíttatott, a mai ellenséges lövegtűznél 
„főképen Valisella- és Fortin-csoportok működtek, mind a kettő 
„úgyszólván kizárólag nehéz és legnehezebb üttgek. Továbbá egy 
„túlnyomólag könnyű ütegekből álló csoport lőtt a Monte San 
„Michele-ről, egy Görz tájáról és egyes ütegek Selz-től lefelé eső 
„vidékről. A középről Sdraussina—Vermegliano tájáról nem jelen-
f enek megfigyelést. Közel fekszik a feltevés, hogy Sdraussina-tói 
„lefelé még átcsoportosításban van az ellenséges tüzérség és ezekkel 
„is legközelebb kell majd számolnunk. Csapataink rendkívül súlyosan 
„szenvedtek a rettenetesen heves nehéz és legnehezebb tűz alatt, 
„melynek hatása a Karszt kőzetben módfolött fokozódik. Rendkívül 
„élénk repülőtevékenység." 

„Az egész remélt erősbítés csak az 5. hadseregparancsnok-
„ságnak egy szép sürgönyévé sorvadt." 

„Helyzet este 9 órakor: A 17. hadosztálynál az északi szár-
n y o n San Grado di Merna-tól nyugatra a 46-os zászlóalj egy 
„újabb ellenséges támadást utasított vissza. Különben csak gyengébb 
„ellenséges előtörések. A heves löveg- és aknavetőtüz az arc-
vonalamra és mögöttes terepre, szintúgy a gyalogsági és géppuska-
„ csatározás csakis estefelé lanyhult el kissé. A 20. honvédhad-
„osztálynál az ellenség a délután visszavert támadás után 3 órakor 
„az Oppacchiasella-tól északra eső körletből még egyszer neki-
iramodott, de a tüzérség által támogatott 3. honvédgyalogezred 
„visszakergette őt és súlyos veszteségeket okozott neki." 

A 39. honvóddandár parancsnoka dandártartalékát (fél 3./III. 
honvédzászlóalj) jobbszárnya mögé tolta a 3. honvédezred támo-
gatására, mely az ezredtartalékkal (3. 3. és 11. honvédszázadokkal) 
Lokvica északi szegélyét megszállotta. Ezáltal a visszaszorított 
39. ezreddel a kapcsolatot helyreállította. Lukachich tábornok 
hadosztálytartalékát a 4. III. honvédzászlóaljat Vojscica-ról Kostan-
jevica-ra vonta előre, hogy minden eshetőségre kéznél legyen. 



A derék 3. honvédgyalogezred itt a -Ó- 205-nél és Lokviea-nál 
„egy ellenséges géppuskák, aknavetők, gyalogsági ágyúk által 
„hosszantozott kampóállásban vitézül kitart, hogy a 39. ezrednek 

# 

„megkönnyítse benyomott állását visszaszerezni. A 20. honvéd-
hadosztály többi részén hasonlóan heves tűz, mint a 17. had-
osztálynál. Az olasz támadások hevességét megközelítően jellemzi 
„azon tény, hogy a délutáni támadásnál a 3. honvédgyalogezred 
„ellen, egy zászlóali keskeny arcvonalszakasza előtt egyedül 220 
„visszahagyott olasz hullát számítottak össze. (Op. 227/41. sz.) 
„Foglyokat az 55., 75., 76., 121., 1. és 2. granatieri ezredtől és a 
„29. ezredtől hoztak be (2 tiszt és 41 legény). Ez eddig leg-
elkeseredettebb és legvéresebb csatánk itt. Az olaszoknak valóban 
„szörnyűséges veszteségeik vannak, de ott mindig újra és újra friss 
„erők lépnek harcba." 

így például az olasz 75. és 76. ezredek ma reggel mint 
tartalékok még Cervignano-nál állottak. 

„A legborzasztóbb a tüzérségük, mely több mint 10-szer olyan 
„erős, mint a mienk és lőszerüknek óriási mennyisége kifogy-
hatatlan." 

„Az én szeretett csapataim fáradtak, erkölcsi állapotuk a 
„visszavert támadások után emeltnek' mondható. A 17. hadosztály-
„nál ma több mint 500 sebesültünk lett a segélyhelyeken ellátva." 

Az 5. hadseregparancsnokság Op. 1467. szám alatt elrendelte, 
hogy az 59. dandár Dornberg-ről két zászlóaljat irányítson azonnal 
a VII. hadtest támogatására, holnap 15-én pedig az egész dandár 
Lipa-ra vonuljon előre. 

Az említett két zászlóalj éjjel 10 és 11 óra között Temnica-ra 
tényleg megérkezett. (Op. 227/27., 54. sz.) 

TIZENKETTEDIK NAP. 

Comen, augusztus 15. 
„Egy 4-es honvéd még tegnap este egy nagy — legalább 

„20 kilós — fekete kőtömbbel hozzám jött. Magával hozta ezt a 
„Monte San Michele A 275-ről, mint emléket az ón részemre..., 
„mint utolsó emléket egy fekete követ!! . . ., egy fekete emléket 
„ezen oly sok dicsőséggel védett helyről. 0 miután a visszavonu-
lásnál ottfelejtette volt, egyedül visszament és pár pillanattal 
„mielőtt az ellenség elhagyott állásainkat megszállotta volna, sikerült 



„neki a leghevesebb üldözőtűzben a kővel hozzánk szaladnia. Azért 
„hozta épen ezt a követ, mert egyszer a nyár elején, midőn az 
„állásban voltam, erre a kőre ültem le. Melegen és meghatva 
„köszönöm meg neki és szorítom meg kezét, mire ő egyszerűen 
„azt feleli: ,Szívesen hoztam, mert szeretjük Fenséges Apánkat!'" 

„Kostanjevica-n a kavernába, melyben e hó 5-ére virradó 
„éjjelt töltöttük, egy nehéz gránát csapódott be és bezúzta, ott 
„11 halottunk van. A 17. hadosztálynak északi szárnyán a táma-
dásra induló olaszok visszaszoríttattak. Az arcvonal többi részén 
„a közeledő ellenséges felderítőosztagok tűzzel elkergettettek. 
„A 20. honvédhadosztálynál a 3. honvédgyalogezred rövid küz-
delem után egy ellenséges ezredet, mely csoportosult és előre-
r kúszott, állásába visszakergette. A hadtest arcvonalán különben 
„lüktető csatározás és erős olasz löveg- meg aknavetőtüz a küz-
delmi állásra és a mögöttes terepre, Nova Vas-nál és attól északra 
„különösen heves volt." 

„Ma éjjel a kórházban voltam, mert egy haldokló derék 
„39-esem a nagy ezüst vitézségi éremre volt beadva. Elvittem neki 
„és még eszméletnél volt. Kezét az ingjére tűzött éremre téve, 
„örökre elaludt és szegény fakó arca lassan megdermedve mosolyog." 

„Felséges holdvilágban tértem a plébániára vissza, ahol Lévai, 
„a 39-es őrszem fel- és alá járkálva strázsál." 

„Az 59. dandárnak két zászlóalja Lipa-ra már megérkezett." 
„Tegnapi veszteségeim: 229 halott, £02 sebesült, 204 eltűnt, 

„valószínűleg a legtöbb halott." 
„Mivel tüzérségem szerfölött gyenge, megkértem a XVI. had-

testet és a szomszédos III./b. szakasz parancsnokságát, hogy az 
„ellenem ható ellenséges nehéztüzérségnek leküzdésében támogasson. 
„A legkellemetlenebb ellenséges ütegek Valisella-, Monte Fortin-, 
„Rubbia-, Peö-, Ronchi- és Monfalcone-nál állanak." 

„Jellemző állapotunkra Schenk altábornagy válasza. Tudatja 
„velem, hogy kérésemnek sajnos, eleget tenni nem tud, mivel tüzér-
ségének nincs lőszere. (Op. 228/10. sz.)" 

„Jelentések délután 1 órakor: Viszonylagosan nyugodt reggel 
„után, délelőtt 9 órakor megint élénk harctevékenység kezdődött. 
„Ettől az időtől kezdve a San Grado di Merna-tól nyugatra levő 
„vonalaink, azután Lokvica-tól nyugatra, északnyugatra és dél-
nyugatra, úgymint a tartalékok körletei erős nehéz és legnehezebb 



„löveg- és aknavetőtüz alatt vannak. A -Ó- 194 Oppacchiasella 
„tájékán, azaz attól északkeletre egy gyenge ellenséges támadást 
„déli 12 órakor a 4-es honvédek könnyen visszavertek. Az arc-
vonal többi részén az ellenséges tüzérségi tevékenység aránylag 
„tűrhető. Az ellenség Lokviea-tól nyngatra jelzőtáblákat akart fel-
állítani, valószínűleg tüzérsége részére. Ezt tüzérségem meg-
akadályozta." 

„A részemre kiutalt 8./R. 4. számú 21 cm-es mozsár üteg a 
„Sanct Daniel-i vasúti állomásra megérkezett. A 20. 1. számú 
„nehéz tábori tüzérüteg (ez javításban volt) és a 20./2. számú 
„taraekiiteg (a XVI. hadtestnél volt elvtzónyelve) már megkezdték 
„a tüzelést énnálam. A III./b. szakasz is egy tábori ágyúsüteget 
„engedett át nekem, így most végre lassacskán lehetővé válik az 
„ellenséges támadásokat az én tüzérségemmel összetörni. Ennek 
„dacára még mindig nagyon sántikálunk. 

„Délelőtt 8 óra 30 felé Comen fölött repülőharc volt — két 
„saját Fokker és egy Caproni között, mely utóbbit a Fokkerek 
„hirtelen megtámadták s ez alkalommal a két támadó összeütközött 
„és lezuhant, míg a Caproni sértetlenül továbbrepült. A vezetők, 
„egy szakaszvezető és egy őrmester a 19. és 28. repülőszázadtól, 
„meghaltak s a gépek pozdorjává törtek. (Op. 228/18. sz.)" 

A 17. hadosztály parancsnoka délelőtt 9 óra 30 perckor 
Op. 814/16. szám alatt jelenti, hogy a 33. dandár a lefolyt har-
cokban az elszenvedett veszteségek következtében teljesen kimerült, 
úgyhogy felváltása el nem kerülhető. Azon esetben, ha a felvál-
tásra a teljes 59. dandár rendelkezésre nem áll, a 20./1V. és 2l./I. 
zászlóaljakat szándékolja az arcvonalba állítani. A hadosztály az 
utolsó 24 óra alatt 150 halott, 420 sebesült és 200 eltűnt vesz-
teséget szenvedett. A 17. hadosztály déli helyzete következő: 
34. dandár. A 46. ezred ellenséges nehéz löveg- és aknavetőtüz 
alatt áll. Ellenséges gyalogság Pri Stanti-nál és Sapniáée-nél 
gyülekezik. 

33. dandár. Jobbszárnya a 34. dandárhoz -0- 213-nál csat-
lakozik, küzdővonala -Q- 265-től 200, a -Ó- 262-től 400 lépésre 
nyugatra húzódik a -Ó- 205-höz, hol a 20. honvédhadosztályhoz 
csatlakozik. A hadosztály egész arcvonalát nehéz tüzérség lövi, 
a balszárny állandóan zárótűz alatt áll. 

„Délután 1 óra után az ellenséges tűz erősen fokozódott az 
„egész arcvonalon, főképen a gerincvonaltól Oppacchiasella-ig. 1 óra 
„30 perckor a 20. honvédhadosztály egész északi szárnyán széles 



„arcvonalon mélyen tagozódva támadást indított az ellenség. 
„A -0- 205-ön a támadás visszautasíttatott, tovább délre sikerült 
„az ellenségnek két századszakaszba behatolni. Itt délután 3 óra-
„kor folyamatban van az ellentámadás." 

„Megfigyelések: Délelőtt 10 óra 15 perckor egy erösebb 
„gyalogsági oszlop Görz-ről Mochetta^ felé menetel (Lucinico-tól 
„délre). Délelőtt 11 órakor egy erösebb lovassági oszlop Agli 
„Medeol-ról az Isonzo felé — irány Mainizza — menetel." 

„Helyzet este 8 órakor: A 17. hadosztálynál délután nem 
„volt nagyobb gyalogsági vállalkozás. Este 6 órakor két olasz 
„gyalogsági oszlop, midőn a Valloné-völgyből a -Ó- 265 és -Q- 262 
„irányában tartva, kibontakoztak,1 közel ereszttettek a mi vonalunk-
hoz , azután gyalogsági-, géppuska- és löveg-tömegtüzzel rajtuk 
„ütöttünk, őket széjjelszórva igen nagy veszteségeik mellett vissza-
„kergettettek. Különben az ellenséges tűztevékenység ennél a had-
osztálynál alábbhagyott." 

„A 20. honvédhadosztálynál a gyalogsági harcok Oppacchia-
„sella-tól keletre és északkeletre délután 6 óra 20 percig tartottak." 

„Délután 1 óra 45 perckor az ellenséges gyalogság ó 205 
„és Oppacchiasella között a 3. és 4. honvédezredet tömegekkel 
„megtámadta. Lokvica-tól nyugatra a 3. honvédezrednek sikerült 
„a támadást véres kézitusában visszaverni, a 4. honvédezrednél 
„azonban az olaszok -Q- 200 és -C- 194 között állásunkba délután 
„2 óra 30 perckor betörtek. Lukachich tábornok hadosztály-
„tartalékát, a 4./III. honvédzászlóaljat Kostán;evica—Oppacchia-
„sella-i úton előreirányította és a 39. honvéddandár rendelkezésére 
„bocsátva elrendelte, hogy a 4. ezred tartaléka (4./4. honvédszázad), 
„a 39. dandár tartaléka (3./9. honvédszázad), a hadosztály tartaléka 
„keletről -Q- 201 felől, a Lokvica-n levő 3-as ezredtartalék (3. 11. 
„honvédszázad) észak felől, az l-es ezredtartalék ( l . / l l . honvéd-
„század) dél felől ellentámadást intézzen a 7-es Biene irányában. 
„A tüzérség a 4—8. Bienek elé zárótüzet adott." 

„Délután 3 óra 45 perckor a 39. hon véd dandárparancsnokság 
„jelenti, hogy a 3. ezred az ellenséges támadást végképen vissza-
verte, a 4. ezred balszárnyán is rendben van a dolog, az utóbbi 
„közepén az 5., 6. és 7. Bienek-ben azonban még folyik a harc." 

„Szívós kézitusa után a 4. honvédgyalogezred a legközelebbi 
1 Nad logeia és Lokvica között. 



„tartalékoknak oldalozó támogatása mellett a betört ellenséget tel-
jesen kiszorította árkainkból," 

„Délután (3 óra 30 perckor a 39. honvéddandár parancsnoka 
„jelenti, bogy az egész harcállás a honvédek kezében van." 

„Ezen küzdelmekben a 4-es honvédek a közéjük beosztott 
„bosnyákokkal ( ! ! ! . . . ez az 5. számú bosnyák-hercegovinai vadász-
„zászlóaljnak XX. menetszázada) különösen kitettek magukért. 
„Délután 7 óra óta megint gyülekezik az ellenség a 20. honvéd-
hadosztály előtt, főképen Nova Vas-tói északra és Oppacchia-
„sella-tól északkeletre. Minthogy a nehéz lövegtűz arcvonalunkon 
„és mögöttes körleteinkben változatlan erővel fekszik és tovább-
„tart, egy újabb támadást várunk ott. Az ellenségnek veszteségei 
„igen nagyok, sajnos, a miénkek is. Az ellenséges könnyű tüzérség 
„a Doberdo-fennsíkon gyorsan erősbödik. Ugyanígy jelentősen 
„megerősíttettek a Valii'ella és Monte Fortin nehéz tüzérségi 
„csoportjai és nagyon érzékenyen hatnak a mi arcvonalainkat 
„hosszantozva." 

„A fizikailag teljesen kimerült 33. gyalogdandár, mely nagyon 
„súlyos veszteségeket is szenvedett, az 59. dandár zászlóaljai 
„(41. ezred három és a 24. ezred egy zászlóalja) és a 20-as s 2l-es 
„zászlóaljak által felváltatott." 

„A 24. ezred két zászlóalja hadosztály tartalék, a 41. ezred 
„egyik zászlóalja hadtesttartalék Plenski-nól; a 17./1I. honvéd-
zászlóalj az arcvonalból kivonva Korite-re irányíttatott a 81. 
„honvéddandárhoz." 

„A 20. honvédhadosztály gyalogsága is nagyon ki van merülve, 
„de hangulata emelt. (Op. 228/21. sz.)" 

„A VII. hadtestnek veszteségei e hó 1-től 15-ig: 18 halott, 
„145 sebesült, 144 eltűnt tiszt: 1578 halott, 0015 sebesült, 494& 
„eltűnt legénység. Az eltűntek nagy része vagy meghaltak, vagy 
„sebesülten fogságba hurcoltattak. Nagyszámú foglyot csak a nem 
„magyar 59. gyalogdandár vesztett. Összes veszteségeim e napokban ^ 
„14.466. fő." 

Az 5. hadsereg parancsnoksága Op. 1482. számú rendeletével 
meghagyta, hogy a 20./IV. és 21. I. zászlóaljat az 59. dandárral 
váltassam fel, mely után az említett két zászlóaljat bocsássam a 
XVI. hadtest rendelkezésére. Tekintettel hadtestem nehéz helyzetére, 
kérésemre a XVI. hadtest parancsnoka hozzájárult ahhoz, hogy az 
említett két zászlóalj csak 17-ón adassék át neki. Boroevic értesített 



Op. 1462/2. szám alatt, hogy az 56. dandárt hozzám beosztja. 
E dandár augusztus 16-án fog Prvacina-ra beérkezni. (Op. 
.228/20., 32. sz.) 

TIZENHARMADIK NAP. 

Comen, augusztus 16. 

„A XVI. hadtestnél naponta kisebb-nagyobb küzdelmek, 
„melyek miránk nézve kedvezően folytak le. A III./b. szakaszon 
„csak lövegtüz." 

„Reggeli jelentések: A 20. honvédhadosztálynál tegnap este 
„8 óra 30 perckor az ellenséges tüzérségi tűz lelohadt, a nélkül, 
„hogy újabb gyalogsági támadásra került volna a sor. Éjjel 1 
„órakor egy meglepő ellenséges támadást Lokvica-tól nyugatra 
„simán visszavertünk. Különben lüktető gyalogsági csatározás és 
„mérsékelt lövegtűz az arcvonalra és a tartalékok körleteire. 
„A 17. hadosztálynál a 33. gyalogdandár — a 39-esek két szá-
zadá t kivéve — az 59. gyalogdandár részei és a 20./IV. s 21./I. 
„zászlóaljak által felváltatott; a 17. honvédgyalogezrednek ott 
„beosztott II. zászlóalja visszatért a 20. honvédhadosztályhoz. 
„(Op. 229/1. sz.)" 

„A 17. hadosztálynál éjjel 190 sebesült érkezett az egészség-
ü g y i intézethez." 

A 17. hadosztály helyzete most következő. A 34. dandárnál 
(46. ós 43. ezred) Raccogliano—Nad logem között nincs változás. 
Az 59. dandár csoportosulása alábbi: 

Lokvica-tól északnyugatra a 20. honvédhadosztály északi 
szárnyához (3. honvédezred) a 20./IV. zászlóalj csatlakozik. 
Lokvica-tól északnyugatra a 20./IV. zászlóalj kötelékébe van beosztva 
a 39-esek két százada. Ettől északra -C- 262 — Ó 265 —-C-213 
vonalban a 24./I. zászlóalj és a 41. ezred (II. és III. zászlóalj) áll 
a 34. dandár déli szárnyához zárkózva. 

A 21/1. és 41. I. zászlóalj a 20. honvédhadosztály, valamint 
a 39. és 81. honvéddandár tartaléka Kostanjevica-nál. 

A 41./IV. zászlóalj az 59 dandár tartaléka Fajti és Kostan-
jevica között. A 24. ezred II. és III. zászlóalja Plenski-nél a 17. 
hadosztály tartaléka. 

A 33. dandár (39. és 61. ezred) hadtesttartalék Temnica-nál. 

..Kosel ezredeshez megyek a Segeti-i — északkeleti — 
„táborba. 0 azt a nézetet vallja, hogy egy hátrább fekvő állásba 
„kellene visszavonulnunk mielőtt az ellenség arra kényszerítene 



„bennünket, különben az egyszer gördülésnek indultat rendkívül 
„nehéz lesz megállítani. Kijelentem, hogy hátrább nincs állás, azt 
„még előbb meg kell építeni, különben is megparancsolom neki, 
„hogy a mostani vonalat tartsa. Azután Fajti-nak a -Ó- 343-ra 
„megyek és Ráczcal egy borókabokorhoz kúszok egy kőfal mentén 
„lassacskán előretolva magunkat. Egy kis sziklakúpon vagyunk egy 
„kőtömb mögött és én egész arcvonalamat tökéletesen át tudom 
„tekinteni a jobbszárnytól a balig és nem vagyok legelső tüz-
„vonalamtól 1000 lépésre, úgyhogy minden egyes embert látok. 
„A levegő tiszta és az én derék 46-osaimnak úgyszólván minden 
„emberét látom San Grado di Merna-nál." 

„Láttam, hogy küzdelmi vonalamon 9 óra 30 perc óta, 
„szintúgf a mögöttes terepen nagyon erős nehéz és legnehezebb 
„löveg- és aknavetőtűz van, mely 10 óra 30 perc után a San 
„Grado di Merna-tól nyugatra levő terepen és azután a gerinc-
„ vonaltól — melynek távolabbi részén fekszem — egészen 
„Oppacchiasella-tól keletre levő vidékig nagyon heves, tökéletes 
„zuhogó pergőtűz. 11 órakor a 20. honvédhadosztály északi szárnya 
„ellen egy tömegrohamot látok, legalább is 20 rohamhullámban 
„egymásután hömpölyögni, mögötte sűrű tömegekben nagyon erős 
„tartalékokat utánuk nyomulni, hogy az áttörést végrehajtsák. 
„De bizony az olaszok részére katasztrófával végződik. A mi gép-
puskáink és tüzérségem összpontosított kereszttüze csapásszerűleg 
„indult meg. Öt, legfeljebb tíz perc múlva már csak a tömegek 
„maradványait láttam futva menekülni és a terep hullákkal, meg 
„vergődő ide-oda hánykolódó sebesültekkel volt borítva. Alig egy órával 
„később megismétlődött a tömeglökés és szívós kézitusában, elkesere-
..dett viaskodásban sikerült az ellenségnek egy körülbelül 800 lépés 
„széles darabon állásainkba behatolni és vonalainkat átlépni Kostan-
„jevica irányában. Láttam, amint az ellenség a szörnyű dulakodásban 
„az oroszlánként védekező embereim közül néhány százat elfogott és 
„elvitt; láttam, amint fegyvertelen embereimet — mert még úgy 
„is ellenkeztek — az olaszok egyszerűen leszúrták. Ha ebben az 
„ocsmány pillanatban egy ellenséget elérhettem volna, azt leszúr-
„tam volna én is és a tőrt háromszor is megforgattam volna szí-
„ vében. Az összpontosított lövegtüz, mely azonnal megkezdődött és 
„a nagy eréllyel végrehajtott ellentámadás az ellenséget a leg-
rövidebb idő alatt újból visszalökte és állásaink megint birtokunkba 
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„kerültek és az ellenség hulláinak nagy mennyisége maradt vissza. 
„Sajnos, úgy látom a 4-es honvédek is súlyos veszteségeket szenvedtek." 

„A Lokvica-tól északnyugatra eső területen délelőtt 11 óra 
,,30 perckor a mélyen tagozott ellenséges gyalogsági támadás 
„—mely még több hullámban és még erősebb tartalékokkal nyo-
„mult előre, mint amaz a 4-es honvédek ellen — óriási eréllyel 
„hajtatik végre és mindig nagyobb mérveket öltve délután 1 órakor 
„San Gr ado di Merna felé terjeszkedik." 

„E támadást is összetörte vitéz gyalogságunk, a kitűnően 
„ható tüzérségünk támogatása mellett." 

„Pri Stanti-nál hat olasz szökevény jelentkezett nálunk (a 75. 
„ezredhez tartoznak) s figyelmeztetnek, hogy holnap a Wippach-nál 
„vigyázzunk, minthogy a kanyarulatnál áthajózás lesz. Az épen 
„most visszavert két olasz támadás után délután 6 órakor még 
„egy harmadik támadás is fog történni." 

„Megint dühöng a tüzorkán, a vad pergőtüz, mely mindent, 
„minden talpalattnyi terepet nehéz gránátokkal áraszt el. Mindig 
„ugyanaz, csak mindannyiszor valamivel csúnyább. Füsttenger és 
„lángoló vulkán, kábító dörej, borzasztó üvöltés és sivíiás." 

„Egy rendkívül erős és csodálatraméltó vitézséggel végre-
haj tot t olasz támadás fejlődik ki Lokvica-tól északra (-Q- 265 és 
„-Ö- 262) és egész arcvonalam ellen San Grado di Merna-ig. De a 
„mi tömegtüzi'mkben, melyet fényesen lövő tüzérségem és hősiesen 
„kitartó gyalogságom összpontosít a legveszélyesebb rohamoszlopokra, 
„rendkívüli veszteségeket szenved az ellenség, a vitézül támadók 
„egyszerre százával esnek el, minden borítva van az elesett és 
„súlyosan sebesült olaszokkal, rakásokban fekszenek a hullák egy-
„ máson és akadozni kezd a támadás, az első rohamhullámokból 
„még életbenmaradottak visszaszaladnak, következő hullámok által 
„megint előre sodortatnak, de lehetetlen! . . . A felük és még több 
„elesik; visszafordulnak és nagy riadalom támad, gomolyagba kava-
rodik a támadók serege, bomlik a rend, míg végre futva menekül 
„a teljesen feloldódott olasz csapat, csak most öltenek a veszteségek 
„irtózatos mérveket az én tüzérségem pergőtüzében, melyben a 
„szomszédaim is hathatósan támogatnak engem nagyszerűen hosszan-
„tozó tüzükkel. Az ellenséges löveg- és aknavetőtüz összes nagy-
ságú lövedékeivel ernyedetlen hevességgel árasztja el vonalaimat 
„s a mögöttes terepet." 



„Emelt lélekkel indulok visszafelé, egynéhány hevesen tüzelő 
„ütegemet látogatom meg; közöttük a 20-as nehéz tarackokat, 
„ezek ma mentek állásba egy erdős, bokros dolinacsoportban köz-
vetlenül a -O- 363-től és Plenski-től északra. Teljesen fedve nagy-
szerű helyen vannak és erősen tüzelnek a Brestovec-en levő 
„ütegekre." 

„Automobilomat az Eisner-Bubna Wartehoz rendeltein, de 
„nem találom ott; nem marad más hátra, minthogy sietve a 
„-Q- 464-re felszaladok a tüzérmegfigyelőhöz, ahol telefonon a reg-
„geli jelentéseket megkapom és egy automobilt rendelek magam-
„nak és megérkezéséig onnét tovább figyelem az eseményeket." 

„Az olaszok megint előregyülekeznek és tüzük mindig erő-
„sebb lesz és újabb támadásukra biztossággal enged következtetni." 

„A reggeli és déli jelentések tökéletesen fedik az én meg-
„ figyeléseimet." 

„Délután 4 őrakor értem Comen-re vissza, hol minden telefön-
„utasításaim alapján elintéztetett." 

„Helyzet este 9 őrakor: Az olasz szökevények által bejelen-
t e t t gyalogsági támadások, amint azt az állandó legnehezebb 
„lövegtüzből is előre lehetett látni, délután 4 órakor a gerincvonal 
„és Oppacchiasella közötti arcvonalrész ellen kezdődtek. Háromszor 
„rohamoztak az olaszok több hullámban tagozva, tömegektől kö-
vetve az előbb nevezett vonalban a 43. ezred részei és az 59. 
„gyalogdandár, a 41., 24. és 20. ezred egy-egy zászlóalja e's a 
„39. ezred részei, továbbá a 3. és 4. honvédgyalogezredek által 
„védett állásaink ellen. Mindannyiszor összeomlott a támadás a mi 
„fényesen együttműködő hadtestbeli tüzérségünk, a 43. Landwehr-
„ hadosztály és a III./b. szakasz tüzérségével együtt és a gyalog-
ság i tüzünk — később a 43-ások és 4-es honvédek kézigránátjai 
„alatt. A főtámadás az 59. dandár és a 4-es honvédek ellen 
„irányult, ezek előtt megszámlálhatatlan halott és sebesült fekszik, 
„az egész egy hullamező. A 4-es honvédekkel szemben az ellen-
s é g egy további támadásra szedte össze magát, de ez húzódozva 
„indult meg és azonnal visszavettetett. Hogyha, bár az ellenséges 
„lövegtűz főképen a legnehezebb lövegek tüze a tüzelő lövegek 
„szaporodása dacára mégsem érte el azt a hallatlan hevességet, 



„A csapatok magatartása az egész nap szakadatlanul tartó leg-
hevesebb tűzben, minden dicséreten felül áll." 

„Valamennyi alparancsnokomtól özönlenek a jelentések, me-
lyekben elragadtatással nyilatkoznak a csapatok kiválóan vitéz 
„magatartásáról. (Op. 229/46. sz.)" 

„Megszólal Boroevié is, teljes megelégedését fejezve ki a 
„fölött, bogy a gyalogság a tüzérséggel mily kitűnően működött 
„össze a mai harcban. (Op. 229 36. sz.)" 

„ A gerincvonaltól északra, a Wippach völgyében; azután 
„Nova Vas-nál és attól é-zakra heves löveg- és aknavetőtüz, táma-
„dás azonban itt nem volt. 4 tisztet és 18 legényt fogtank el. 
„Ily kétségbeesett küzdelemben foglyok nem igen ejtetnek. 
„ A. 20. honvédhadosztály is csak pár eleven foglyot küldött be." 

„Estefelé egy engem vérig sértő goromba parancsot kapok 
„Borcjevictől, melyben a következő mondat is előfordul: ,Dies 
„gestattet einen Einblick in die misslichen Verhältniesse im 
„VII. Korps . . .' Mert Cadorna sok foglyot jelent és, mert a be-
„törésnél a Monte San Michele-n 24 gépfegyvert, 31 aknavetőt 
„veszítettünk és a visszavonulásnál egy gőzhenger és 1—2 Flottmann-
„féle fűrógép került az ellenség kezére. Boroevic most engem okol 
„azért, hogy a beépített anyag az elrendelt visszavonulásnál 
„— habár felrobbantva, hasznavehetetlenül — elveszett. 0,schärfsten 
„Massregel'-ekkel fenyeget. Mindent eltűrök, de azt, hogy azon 
„hadtestet, mely annyi dicsőséget hozott neki, lepiszkolja, nem 
„fogom tűrni. En őt minden megengedett és tiltott utakon figyel-
meztettem, óvtam, hogy így katasztrófával kell a dolognak vég-
ződnie, ő ne tegyen és nem szabad szemrehányásokat tennie, 
„melyek csakis a felsőbb vezetést érhetik. Miért veszi csak a 
„szerencsétlenség után észre a hadtestnek kétes állapotát, aggasztó 
„viszonyait, midőn csak rövid idő előtt jelentette ki nekem, hogy 
„ő mindenről a legpontosabban van tá jékozva?. . . Hogyha elő-
terjesztéseimet elfogadta volna, vagy a főparancsnokságnál támo-
g a t t a volna — a helyett, hogy bennünket ócsárolna, akkor ma nem 
„volnánk kénytelenek fedezék nélkül a csupasz karsztsziklán feküdni 
„és a legegyenetlenebb erőviszonyok között küzdve elvérezni. Nem 
„engedem, hogy megszégyenítőleg nyilatkozzék valaki az én had-
testemről, még ha hadseregparancsnokom teszi is." 

„Jobb volna, ha legalább egyetlenegyszer kijönne és látná, 



„hogy mit jelent a Karszton harcolni, akkor restellené ilyen paran-
csok kiadását." 

TIZENNEGYEDIK NAP. 

Comen, augusztus 17. 

„Az olaszok tegnap a rohamnál égő rudakat vittek, melyek 
„csípős füstöt fejlesztenek." 

• „A 17. hadosztálynál éjjel aránylagos nyugalom. Járőreink 
„az ellenséggel érintkezésben, az övéit azonban kézigránátokkal ós 
„tűzzel elkergettük. A 20. honvédhadosztálynál az ellenség tegnap 
„este 9 óra 30 perckor előzetes heves löveg- és aknavetőelőkészítés 
„után Oppacchiasella-tól északkeletre a 4. honvédgyalogezred ellen 
„megint támadásra indult, mely visszautasíttatott. Reggel 6 órakor 
„az ellenség Nova Vas-nál támadását megújítva egy századszéles-
„ségben behatolt, egy azonnal végrehajtott ellentámadással tarta-
lékaink a szakaszt megint birtokukba vették. Az ott levő olaszok 
„a lövegtüz által elvágatva, nagyrészt elestek és 121 megadta 
„magát s elfogatott. Ezen foglyoknak vallomása szerint a kis erdőcské-
b e n Nova Vas-tói nyugatra az ismert gyülekezési helyen az ő 161. 
„és 162. ezredük támadásra csoportosítva áll. A 17. hadosztály ós 
„20. honvédhadosztály, úgymint a lll./b. szakasz tüzérsége gyorsan 
„fogadtatásra készenlétbe helyeztetett, miután a gyülekezési helyre 
„egynéhány igen erőteljes tűzcsapást mért. A 20./IV. és 21./I. 
„zászlóaljak éjjel Dornberg-re meneteltek és a XVI. hadtestnek 
„átadattak. (Op. 230/1. sz.)" 

A 20. honvédhadosztály a 2l./I. zászlóalj helyett tartalékul 
a 24./III. zászlóaljat kapta. A 20./IV. zászlóaljat a 41./III. zászlóalj 
váltotta fel -C- 262—C- 205 között. Utóbbi a Peöinka A 291 
magaslaton eddig a 41. ezred tartaléka volt, ennek helyébe a 
41./IV. zászlóalj lépett. 

Az 59. dandár tartalékául a 24./II. zászlóalj rendeltetett ki, 
mely idáig a 24./III. zászlóaljjal együtt a 17. hadosztály tartaléka volt. 

A 33. dandár (39. és 61. ezred) Temnica-nál hadtesttartalék. 
Az 56. dandár Comen vidékére érkezett. Zagrajc nál a 11. 

vadászzászlóalj, Ivanigrad-nál a 9. vadászzászlóalj, Suta-n a 14./I1I. 
és 47./I. zászlóaljak, Preserje-nél a 37./IV. Landwehr-zászlóalj 
gyülekezett. 

Az 56. dandárt a 20. honvéd-hadosztályparancsnokság alá ren-
deltem, hogy vele megviselt ezredeit felválthassa. Amint Lukachich 
tábornok a felváltást megkezdi, a 41./I. és 24./111. zászlóalj bevonul 
az 59. dandárhoz. (Op. 230/20. szám.) 



így most mindegyik hadosztályom három dandár fölött ren-
delkezik és pedig a 17. hadosztály a 33., 34. és 59.; a 20. hon-
védhadosztály a 39. és 81. honvéd- és az 56. közös dandár fölött. 

„A 17. hadosztálynál a létszám a menetalakzatok besorolása 
„után: 39. ezred 2340 fö; 43. ezred 4408 fő; 46. ezred 2598 fő; 
„61. ezred 2495 fő." 

„Helyzet déli 12 órakor: Délelőtt a küzdelmi vonalon arány-
tagos nyugalom volt. Gyalogsági vállalkozás nem volt, csakis 
„Nova Vas-tói északra kísérlette meg az ellenség élénk löveg- és 
„aknavetőtüz oltalma alatt az előbbrejutást, de az előkészített össz-
pontosított tűz azt megakadályozta. Az ellenséges tüzérségi hatás 
„is délelőtt az előbbi napokhoz képest feltűnően gyengébb volt. 
„(Op. 230/5. sz.)" 

„Délután 2 órakor: Az ellenséges lövegtűz csak délben foko-
zódott valamivel; különben a gerincvonal két oldalán levő terü-
leten a Nad logem körül élénkebb harctevékenység. Egy ott, rövid 
„erőteljes tüzérségi előkészítés után a 43. ezred balszárnya ellen 
„megindított ellenséges támadás gyalogsági tűzzel és kézigránátokkal 
„visszautasíttatott. (Op. 230/15. sz.) 

Meggfigyelések: Délelőtt 8 óra 30 perckor egy lovasezred 
menetel Villanova-ról San Lorenzo-ra. 

„Délután mérsékelt ellenséges lövegtűz, aknavetőtüz az arc-
Vonalra és mögöttes terepre. A gerincvonal Nad logem és Nova 
„Vas között időközönként azt a benyomást teszi, hogy új ellen-
séges ütegek lövik be magukat. Oppacchiasella-tól északkeletre és 
„San Grado di Merna-tól nyugatra időnként heves nehéz akna-
vetőtüz. Mindkét oldali felderítési kísérletektől eltekintve, gyalogsági 
„tevékenység nem volt." 

„Járőreink a sűrűen megszállott ellenséges állásokat kipu-
hatolták." 

„Benyomásom az, hogy pihenő állott be a nagy csatában, 
„mely után megduplázott dühvel fognak a küzdelmek fellángolni." 

„Az ellenségnél nagyon élénk közlekedés arcvonala mögött." 
„Esősre fordul az idő, ami a nagy szárazságban valóságos 

„áldás volna." 
„Ezzel a 6. Isonzo-csata befejeződött és bár Görz-öt és a 

„Doberdo-fennsíkot elvesztettük, illetőleg átengedtük az ellenség-
ének, nem mondható olasz győzelemnek, mert mi csak igen csekély 



„terepet vesztettünk és az olaszoknak további előnyomulása ellen-
állásunkon megtörött." 

Hadtestem veszteségei ezen módfölött heves csatában: 

Kelt 

Halott Meg-
sebesült 

Meg-
betegedett 

Eltűnt Összes 
veszteség 

A VII. 
hadtestparancs-

nok ság 
jelentéseinek 

száma 

Kelt 
tiszt 

le-
gény-

ség 
tiszt 

le-
gény 
ség 

tiszt 
le-

gény-
ség 

tiszt 
le-

gény-
ség 

tiszt 
le-

gény-
ség 

A VII. 
hadtestparancs-

nok ság 
jelentéseinek 

száma 

1916 
augusz-

tus 15-ig 
(bezáró-

lag) 

18 1.578 145 6.015 37 445 144 4.945 344 12.983 
Op. 229/15. 

és 
Op. 265/10. 

Augusz-
tus 16. 2 74 9 518 1 48 • 90 12 730 Op. 229/29. 

Augusz-
tus 17. • 16 11 358 • 12 11 386 Op. 230/1. 

összesen 20 1.668 165 6.891 38 505 144 5.035 367 14.099 367 

Megjegyzés: E kimutatás adatai a wieni Ivriegsarchivban őrzött 
hivatalos okmányokból meríttettek. A kimutatás nem teljes, mivel 
az 59. dandár veszteségei csakis egy napról voltak megállapíthatók. 

Naplómban, melyet a harctéren naponta vezettem, a veszte-
ségekre találtam egy adatot bejegyezve, mely szerint 1916 augusztus 
4-től augusztus 11-ig hadtestem vesztesége halottakban 2444, sebe-
sültekben 7288 főt tett ki. 

A 6. Isonzo-csata befejeztével hadtestem részletes csoportosí-
tását a Karszt Kostanjevica-i fennsíkján a 66. számú melléklet tün-
teti fel, míg az általános harctéri helyzetet a/. Isonzo-arcvonalon 
a 67. számú melléklet mutatja.1 

1 Lásd az 5. hadseregparancsnokság K. 2621. számát. 



X. FEJEZET. 

ELŐKÉSZÜLETEK A NÉGYHETI NYUGALMASABB 
IDŐK ALATT. 7. ISONZO-CSATA 1916 AUGUSZTUS 

18—SZEPTEMBER 22. 

Comen, 1916 augusztus 18. 

„Szeretett jó uramnak, királyomnak 86. születe'snapja... Szüle-
tésének harmadik évfordulója e szörnyűséges háborúban. Bár adná 
„meg neki a Mindenható a kegyelmet, hogy a mielőbbi igazságos 
„békét megélhesse. Tudom, hogy ez egyedüli, bensőséges forró 
„óhaja. Legyen ez életének estéjén, a lenyugvó napnak sokatígérő 
„ bíborfénye." 

„Nagymise tedeummal a Comen-i templomban. Bensőségesen 
„imádkoztam, mint azt a katona teszi a háború borzalmai közepette, 
„kit a halál árnyéka kísér állandóan, vagy mint a fiatal szerzetes, 
„kinek bizalommal telt szívét a kételyek sötét árnya által le nem 
„hűtött hit lelkesíti. Oly kimondhatatlanul bensőségesen imádkoztam. 
„Az Isten oltalmazza és vezérelje őt sokáig, mert ha e bölcs 
„aggastyánt elveszi tőlünk még béke előtt, akkor nem engedte 
„meg neki, hogy a háború végét lássa! Es akkor elvesztettük a 
„háborút és azt, amit csak az ő bölcs, nyugodt, céltudatos erélye, 
„az ő nagy tekintélye tud összetartani, — az egész monarchia 
„széjjel fog esni. Akkor ezerszer jaj szeretett magyar hazámnak. 
„Akkor egy ellenséges golyót kívánok magamnak, mely szívemet 
„átfúrja. Szívem egész hevével imádkoztam, mint a csodáért esengő 
„gyermek..." 

„Mise után a 39. ezredhez Plenski-re hajtattam, ott egy 
„dolinában Yass, református lelkész egy valóban tüneményesen 
„nagyszerű beszédet tart a 39-esekhez, mely hazafias, meleg, lelkes 
„és lélekemelő volt. Azután én beszélek mélyen meghatva 39-eseimhez, 
„kik azt viharos lelkesedéssel visszonozzák. Alighogy beszédemet 



„befejeztem és a dekorálást megkezdtem, az ellenség elkezdi a 
„Plenski-t gránátokkal és srapnellekkel lőni. Különben és általában 
..meglehetős nyugalom van. Bár volna egynéhány teljesen nyugodt 
„napunk, bogy lövészárkot csinálhassunk a rettenetes sziklatalajban. 
„Akkor megint szilárd lesz arcvonalam." 

„Ma egy tiszt a Monte San Michele A 275-ről hozott fekete 
„kő históriáját kissé másképen beszélte el nekem, mint az, aki 
„elhozta." 

„A követ azon a napon, midőn utoljára voltam a Monte 
„San Michele-n, vésték le és vitték el. Rupa-n felejtették és midőn 
„az ellenség a falut legnagyobb részben már megszállotta volt, egy 
„honvédjárőr visszament és a legnagyobb életveszély közepette 
„részemre elhozta a követ. Kedves szomorú emlékem lesz ez a 
„fekete kő." 

„Reggeli helyzet:" 
„Éjjel mindkét oldali élénk járőrtevékenység, időközönként 

„ellenséges aknavető- és lövegtüz, túlnyomóan a tartalékok kör-
leteire. Tüzérségünk egynéhány rövid tűzcsapást csinált felismert 
„és csapatokkal teli ellenséges tartalékkörletekre, közvetlenül az 
„ellenséges arcvonal mögött. Járőreink az ellenségnél több helyen 
„homokzsákfedezékeket állapítottak meg. (Op. 231/1. sz.i" 

„A 20. honvédhadosztály bejelenti, hogy a 39. honvéddandárt 
„augusztus 19-ére hajló éjjelen az 56. dandárral fel fogja váltani. 
„(Op. 231/2. sz.)" 

„A hadseregparancsnokság arról értesít, hogy az ide útban-
„levő 8. honvéd tábori ágyúsezred 5-ik ütegét hadtestem részére 
„kiutalja. (Op. 231/12. sz.)" 

„A csapatok fáradtak, de lelkes hangulatban vannak. Én az 
„5. hadseregparancsnokságnak ajánlatot teszek, hogy 4 állást fogok 
„egymás mögött építeni, hogy egy széles harciövet kapjak, melyet 
„az ellenség semmiesetre sem fog tudni áttörni. Örömmel fogadtatik 
„ajánlatom és a szomszéd szakasznál is elrendeltetik. Azután Op. 
„1505/10. szám alatt egy táviratot kapok az 5. hadseregparancsnok-
„ságtól." 

„,A VII. hadtestnek megjegyeztetik, hogy a tartalékok mind 
„nagyon is messze hátul vannak'... Tessék, jöjjön Boroevic ide 
„és próbálja meg maga — úgy ahogy azt én majd miuden-
„nap megteszem —, hogy hol kell .a tartalékoknak lennie és hogy 



„hol nem csépeli össze az ellenséges tüzérség a pihenő csapatokat. 
„Legyen olyan szíves és ne avatkozzék bele minden legcsekélyebb 
„részletekbe, melyeket nem tud megítélni és hagyja rám mindaztt 
„amiért egyedül én kell hogy a felelősséget viseljem. Elméletileg 
„tökéletesen igaza van, de itt az elméletet tényleg végre nem 
„lehet hajtani, mert nincsenek kavernáim és ha tartalékaimat ott 
„elől tartom, ahol elméletileg a tulajdonképeni helyük volna, akkor 
„harcbavetésük előtt már több veszteséget fognak szenvedni, mint 
„maga a küzdőraj vonal, mert fedezékek nélkül a legnehezebb tűznek 
„lesznek kitéve és mire alkalmazni kell majd őket, annyira meg 
„lesznek tizedelve, bogy tulajdonképeni céljukra, a csapatok meg-
támasztására hasznavehetetlenek lesznek. Amint kavernáim lesznek 
„— hiszen minden rendelkezésemre álló eszközzel azokon dol-
gozunk — akkor a tartalékok a kavernákban, a tűztől védetten 
„a csapatok szükséges közelében lesznek... Addig azonban nem 
„szabad ezt megkockáztatnom, mert hiszen úgy csak megsemmisü-
lésnek tenném ki őket, a nélkül, hogy a legcsekélyebb hasznot 
„hoznám nagy ügyünknek." 

„Helyzet délután 1 órakor:" 
„Időközi mérsékelt löveg- és aknavetőtűz, többnyire a tarta-

lékok körleteire. Különben aránylagos nyugalom. Az ellenség 
„állásait a miénktől 100 150 méter távolságra építi." 

„Délután 2 órakor egy ellenséges télszázad megkísértette a 
,,Nad logem-en előnyomulni, de visszakergettetett.'' 

„A hadsereg fent idézett táviratára alábbi választ küldöm:" 
„,A ma keltezett Op. 1505/10. számra vonatkozólag jelentem, 

„hogy elrendeltem a tekintetbejövő körletek pontos szemrevétele-
zését, minthogy a terep alig nyújt oltalmat és az elöl levő tarta-
tékok napok óta ellenséges lövegtüz alatt állanak, mely tetemes 
„veszteségeket okoz. Utasítást kérek továbbá, hogy a nevezett 
„parancs pihenő csapatokra is vonatkozik-e, minthogy az ellenséges 
„tüzérség hatása most Tenmica-ig ós Vojscica-ig terjed. Katonai 
..és egészségügyi okoknál fogva — (mozgási szabadság, a parancs-
nokok behatása, a tetvetlenítő intézeteknek használhatási lehető-
ssége Comen-nél stb. stb.) — kizárásuk kívánatos volna.'" 

„Válasz a következő:" 
„ ,A tartalékokat, a fölösleges veszteségekre és az értékes 

„emberanyagra való tekintettel úgy csopoitosítani, hogy a mostani 



„állás feltétlenül tartassék, A szándékolt pihentetés ellen semmi 
„kifogás. Hadseregparancsnokság. Op. 1505/11. sz.'" 

„Hiszen ez most így van és akkor nincs mit változtatnom 
„tartalékaim helyzetén." 

„Az aránylagos nyugalom délután is tovább tartott. A túl-
nyomóan könnyű- és nehézöblü lövegek mérsékelt tüze főképen 
„a 17. hadosztályt éri; ott aknavetőtűz is van. Külön fen csak a 
„tartalékok körleteit lövi az ellenség. Az olasz délután 4 órakor 
„löveg- és aknavetőtüzesapás után egy elszigetelt kézigránáttámadást 
„kezdett, de az 59. dandár közepe — mely a -Ó- 2G2-őn Lokvica-tól 
„északra van — könnyen visszaverte azt. A csapatok fizikai és 
„erkölcsi ereje tetemesen javult." 

„Délután 4 óra óta országos eső ós szélcsend." 
„Egy éjjel 10 órakor beérkezett jelentés szerint este 8 óra 

„45 perckor — koromsötét éjjel — a gerincvonal Nad logem 
„-Ó- 262 ellen hirtelen heves löveg- és aknavetőtűz kezdődött, 
„melyet ugyanott nemsokára olasz gyalogsági támadás követett. 
„Löveg- és gyalogsági tűzzel s kézigránátokkal visszautasíttatott, 
„(Op. 231/14., 15. és 23. sz.) A támadást a 17. hadosztály déli 
„szárnyán s a 20. honvédhadosztálynál gyalogsági és aknavető-
,, tüntetés kísérte. Közvetlenül csatlakozó arcvonalrészeken tüntető 
„gyalogsági támadási kísérletek voltak." 

Comen, augusztus 19. 

„A 43. ezrednél és az 59. dandárnál — eltekintve egy-
néhány gyalogsági, tüzérségi és aknavetőtüzcsapástól és időközi 
„gyalogsági csatározástól — általában nyugalom volt. Mindkét 
„oldali élénk járőrtevékenység. A szándékolt felváltásokat és eltolá-
sokat zavartalanul végre lehetett hajtani." 

„Délután 3 órakor egész arcvonalamon csak időközönkénti 
„mérsékelt ellenséges lövegtűz és aknavetőtevékenység. Az ellenség 
„több helyen állásépítésen dolgozik. Tüzérségünk folytatja belövé-
s é t az ellenséges arcvonal és gyülekezési helyek ellen és egynéhány 
„tűzcsapást csinált, főképen tábori ágyúkkal a még legnagyobbrészt 
„be nem ásott, födetlen, sűrű ellenséges rajvonalakra, úgymint 
„tartalékaira, hogy munkájukat zavarja és végleges befészkelődésüket 
„addig, míg oly előnyös feltételek mellett tüzelhet, megakadályozza." 

..Az Isonzo gyaloghidak Mainizza-nál és Campagna-nál eltűntek, 



„valószínűleg a ma éjjeli árvíz elsodorta azokat; vagy talán az 
„olaszok szedték széjjel? . . . " 

„Késő éjjelig csak gyenge harctevékenység." 
„Ma a festői Karszt dolinákban meglátogattam a 39-eseimet, 

„azután a 20./2. nehéz taracküteget és az 1880-as mintájú 15 cm-es 
„ágyúsüteget Fajti és Kostanjevica között. A 39-esek és a tarack-
„üteg állandóan veszteségeket szenvednek, mert az ágyúk rosszul 
„vannak felállítva és az ellenség azonnal fölfedezte azokat és 15 cm-es 
„lövegeivel lövi. Azonnal állást kell cserélniük, mert az ellenséges 
„tűz nagyon pontos. — Azután a 43./IV. zászlóaljat látogattam meg 
„és a mellette álló — felváltásban levő — 41-es zászlóaljat, a Nad 
„logem ormön. A megkezdett lövészároknak már nyomait látni. 
„A legénység a legútóbbi napok nyomora és kínjai dacára friss és 
„emelt hangulatban van. — Csak mérsékelt löveg- és aknavető-
„tüz, igen csekély harctevékenység míg ott jártam. Azután a 
„Volkovnjak -Ó 284-en, Fajti-n át visszamentem." 

„Helyzet este 8 órakor:" 
„Délután 4 órától fogva a küzdelmi vonalon, állásainkon, úgy-

„mint tartalékállásainkon és összekötő utainkon eresebb, San Grado 
„di Merna-n és Lokvica-n időközönként heves nehézöblü ellenséges 
„lövegtűz. A telefonösszeköttetések még a távolabb eső részeken is 
„sokszorosan megszakítva. A délen csatlakozó zónában az inkább a 
„mögöttes terepre irányuló lövegtüz mérsékeltebb, ezzel ellen-
kezőleg az aknavetőtűz élénk volt és állásainkat sok helyütt meg-
rongálta. Mindkét oldali járőrvállalkozásoktól eltekintve nem volt 
„gyalogsági harc." 

„Az olaszok állásaik és összeköttetéseik kiépítésén dolgoznak, 
„miben lövegtüzünk zavaija őket." 

„Délelőtt egy 1915-ös mintájú ágyúnk 16 kilométer távolból 
„10 lövéssel egy a Kussiz kastélytól1 nyugatra a távolban levő lég-
„gömböt felrobbantott." 

„Az ellenséges arcvonal mögött élénk kocsi-, automobil- és 
„vasúti közlekedés észlelhető. Olasz gyalogság apránként a fenn-
s íkon át a Valloné felé menetel." 

A hadseregparancsnokság Op. 1503/2. szám alatt elrendeli, 
hogy amint a 28. hadosztály zöme a Karszt-fennsíkon beérkezik, 
az 59. dandárt vonjam ki az állásból és adjam át a XVI. had-

1 Cormons-tól keletre. 



testnek, viszont az ehhez vezényelt három ágyúsütegem hozzám 
vissza fog kerülni. (Op. 232/11. sz.) 

Augusztus 20. 

A 20. honvédhadosztályt, egy ezred kivetelével, mint hadsereg-
tartalékot fel kell állítanom. Csak azt remélem, hogy a 28. erős, 
különben gyengébb lennék, mint ma vagyok. 

„Országos eső, nagyon mélyen járó felhőzet, sötét terhes az 
„ég, nedvesen hűvös szellő húz fel az Adriáról. Szent István napja! 
„Az én kedvenc ünnepem, mert magyar szentünk napja. Ma még 
„az is oly komor, mint a sötét feketés ég, mert nem tudom feledni, 
„hogy Doberdo-t, a szörnyű kőhalmazt — melyet épen a sok meg-
hozott súlyos áldozat, a sok-sok hősvér miatt, mely minden követ 
„áztatott, a megszámlálhatatlan szunnyadó hős, a fakeresztecskék 
„sürü nagy erdeje végett szívembe zártam — hogy ezt oda kellett 
„adnunk az ellenségnek." 

„Mindannyiszor, hogy a Monte San Michele-re pillantok, 
„leírhatatlan keserűség rezeg lelkemben és fellázad egész énem 
„a kérlelhetetlen sors mostohasága miatt — hiszen közeleg annak 
„utolsó órája, melyben a mi részünkre tán még jóra fordulhatna. 
„Hát akkor miért e megszámlálhatatlan hős életnek feláldozása? — 
„ A mi nemzetünk legszebb virágának elpusztítása ? — Minek mindez 
„én Istenem? — Es a szörnyűséges nyomor, melynek ezt követnie 
„kel l ! . . ." 

„Mind a sok csapat, a sok tüzérség — melyet temérdek vonat 
„hoz most sietve ide — már nem mentheti meg Doberdo vér-
mezejét! — Megint egyszer elkésve érkezik minden! és messze 
„az események mögött sántítunk." 

„A foglyok állítása szerint Victor Emanuel olasz király nézte 
„az olaszok nagy tömegrohamát Oppacchiasella-nál. Tudom ezt 
„életében nem fogja elfelejteni!, az ő oly derekasan rohamozó 
„hőseit hullagarmadákban látni! — Victor Emanuel király most 
„már tudja azt is, hogy a számra nézve oly annyira gyönge magyar 
„VH. hadtestben mily magasztos katonalélek lakik, tudja, mert látta, 
„hogy az ő hőseinek sokasága sem képes csapataimat, magyarjaimat 
„leteperni." 

„Az Isonzo-csaták legborzasztóbbika be van fejezve! És, sajnosi 
„most csak egy viszonylagosan rövid megszakítás lesz ez a csend! 
„Alig hiszem, hogy hosszabb nyugalom következne, mert az ellenség 



„naponta új ütegeket visz állásba és mindig több gyalogságot von 
„össze. Bizton részben azért, hogy óriási veszteségeit pótolja. — 
„Remélem, hogy a hadseregfőparancsnokság nem vezetteti félre 
„magát az aránylagos csend által és nem fogja az alig megérkezett 
„— oly szükséges — erősbítéseket tőlem elvenni. Ez vétkes 
„könnyelműség volna." 

„Csapataim a lehetőnek maximumát teljesítették, többre csapat 
„egyáltalában nem lebet képes. Még többet követelni, a feltétlen 
„megsemmisülésre, felbomlásra kell, hogy vezessen. Bennünket 
„a lehetségesnek legvégső határáig szorítottak, ami ezen túl xnegv, 
„az már a lehetetlenségbe ütközik; akkor minden összeomlik. Most 
„már éjien csak, hogy túl nem léptük a határt. Az olaszok nem 
„sejtik, hogy milyen nagyon közel voltak a valóban nagy győzelem-
hez . És ők ezt kivívhatták volna, igaz, hogy mi utolsó szál emberig 
„fegyverrel kezünkben estünk volna el, mielőtt az olasz ezt elérhette 
„volna! De ahhoz kétség nem fér. hogy lehetséges lett volna." 

„Helyzetjelentések:" 
„Éjjel mérsékelt ellenséges lövegtűz. egyes légiaknák, mind-

k é t oldali jái űrtevékenység és lökemszerű gyalogsági csatározás. 
„Ellenséges felderítőosztagok, közöttük egy erösebb Pri Stanti-tól 
„nyugatra elkergettettek. Járőreink egyes helyeken az ellenségnek 
„kőfal és homokzsákállásai mögött kőmunkálatokat állapítottak meg." 

„Tartalékaimat a hadseregparancsnokság kívánsága szerint 
„az ezredtartalékokig bezárólag a Pecinka A 291-1,ez, attól északra, 
„nyugatra, délnyugatra helyeztettem el. Visszatetszéssel teljesítettem 
„ezt, mert így nagyobb veszteségeket várok. Pedig eddig az orosz 
„barlang a Segeti tábor északkeleti végén s a Pecinka-barlang 
„a nehéz lövegtűz ellen tökéletes és feltétlen biztonságot nyújtottak." 

„A 17. hadosztálynál 133 beteg közül 120 koleragyanus.1" 
„Délután 3 órakor:" 
„Eltekintve a mérsékelt nehéz lövegtűztől a 17. hadosztály 

„arcvonalára és a mögöttes körletekre és kölcsönös járőrtevékenység-
f ő i , nem volt különös esemény. Később az ellenséges tüzérség és 
„aknavetők tevékenysége élénkült és főképen az arcvonal- és a 
„tartalékkörletek ellen irányult Oppacchiasella környékén, hol az 
„ellenség felderítő működése is élénkebb volt. Az ellenségnek kísér-
letei, hogy itt terepet nyerjen, gyalogsági és tüzérségi tüzünk 

1 Az 59. dandárnál. 



„által meggátoltattak. Az 1. honvédgyalogezrednek egy szakasza 
„300 lépésre, az Oppacchiasella-i templomtól délkeletre előnyomult, 
„az ottani olasz állást megtámadta, kézigránátokkal az ellenséges 
„helyőrségnek veszteségeket okozott és azután tervszerfileg vissza-
húzódott miután az ellenség állásait megállapította volt. Az ellenség 
„állásain dolgozik; Nad logem-től délre egy futóárkot épít legelső 
„vonalaihoz. A csapatok fizikai és erkölcsi állapota jó." 

„Az alám rendelt 28. hadosztályból Comen—Voléji Grad — 
„Gabrovica—Tomazevica gyülekező helyére eddig beérkeztek: a 
„hadosztályparancsnokság Schneider altábornaggyal, a hadosztály-
„egészségügyi intézet. A 81. ezrednek ezredtörzse és I. zászlóalja; 
„a 96. ezrednek törzse és I. zászlóalja. Menetben vannak a 87./II. 
„és 111. zászlóaljak, a 96./II. zászlóalj és 55. dandárparancsnokság. 

Az 59. dandárnak és a 20. honvédhadosztálynak a harcvonal-
ból való kivonására az intézkedéseket Op. 233/9. sz. parancsomat 
kiadtam. 

„A VII. hadtest következőképen fog átcsoportosulni: 
A 17. hadosztály a Vertojbica -Q- 45 hídtól a-Q-265 kúpig,, 

hol most az 59. dandár északi szárnya van. 
A 28. közös és a 20. honvédhadosztály egyik ezrede a 17. 

hadosztálytól délre a VII. hadtest déli határáig foglal állást. 
A 17. és 28. hadosztály közötti határt -Cr 319 (Pecinka 

A 291-től keletre)—Temnica—Mali Dol vonala képezi. 
Hadtesttartalékok: 
A 17. hados/.tály két, a 28. hadosztály egy zászlóalja 

Temnica-nál. 
Az 59. dandár felváltása következőképen hajtandó végre: 
A 17. hadosztály augusztus 21-ére hajló éjjelen a 24. TI. és 

III. zászlóaljat, 22-én a 41./I. és II. zászlóaljat, a 28. hadosztály 
augusztus 23-ára virradó éjjelen a 24. I., 41. III. és IV. zászlóaljat 
felváltja. 

A felváltott 59. dandár zászlóaljai Dornberg-en gyülekeznek 
és a XVI. hadtest kötelékébe lépnek. 

Augusztus 23-án délelőtt 8 órakor Schneider és Gelb altábor-
nagyok átveszik az új alszakaszok parancsnokságát. A 20. honvéd-
hadosztály három ezreddel hadseregtartalék Comen környékén. 

A 20. honvédhadosztály és az 59. dandár távbeszélővonalai 
úgy adandók át, hogy az összeköttetés egy pillanatra se legyen 
megszakítva. A 20. honvédhadosztály tüzérsége állásban marad és 
a 28. hadosztály kötelékébe lép. Az állásban levő honvédezredeknek 
időszakonkénti felváltása a 20. honvéd- és a 28. közös hadosztály-
parancsnokság kölcsönös megállapodása szerint történik; a hadtest-



és hadseregtartalékokat a 17. és 28. hadosztályparancsnokságok 
esetről-esetre előterjesztést téve, felváltásokra igénybe vehetik. 

Intézkedések a tüzérségre, az állománykiegészítésre, a táv-
beszélő összeköttetésre, a műszaki munkálatokra, az anyagi ellátásra, 
a gázvédelmi szolgálatra elkülönítve kerülnek kiadásra. 

Megkapják a 17., 20. (honvéd-) és 28. hadosztályok. 
József főherceg, lovassági-tábornok s. k." 

Augusztus 21. 

„Éjjel mindkét oldali élénk járőrtevékenység, időközönként 
„mérsékelt tűz. Hajnali 3 óra 45 perckor rövid ellenséges akna-
ve tő és tüzérségi tűzcsapás arcvonalunkra Nad logem-től Oppacchia-
„sella-ig, az utána előnyomuló ellenséges felderítőosztagok tüzér-
s é g i és gyalogsági tűzzel s kézigránátokkal elűzettek. (Op. 234 l.sz.) 
„Tegnap este négyes- és hatosfogatú kocsik élénk közlekedése volt 
„megállapítható Castellonuovo-ról Doberdo felé és automobilközle-
„kedés San Martino-n át Devetaki felé." 

A 17. hadosztályparancsnokság a fél 59. dandárt már fel-
váltotta. Az 59. dandár másik fele (24./I. zászlóalj és a 41. ezred) 
-Ó- 213 és -Ó- 262 között még állásban van. 

„A 24. ezrednek II. és III. zászlóalja és ezredparancsnoksága 
„a XY1. hadtesthez ma éjjel Dornberg-re elmenetelt. Az új üteg 
„állásba ment és helyette a III./b. szakasz által átengedett üteget 
„visszaadtuk." 

A 28. hadosztályhoz tartozó 56 dandár a 39. honvéddandárt 
felváltotta; utóbbi Zagrajc—Ivanigrad—Suta—Preserje-re menetelt, 
az 55. dandár az éjjel megérkezett; a 96. ezred Comen—Volcji 
Grad-on, a 87. ezred Tomazevica—Gabrovica-n gyülekezett. 

A 81. honvéddandár Oppacchiasella—Nova Vas-alszakaszban 
áll még. 

„Hajnalban automobilon az útelágazáshoz hajtatok az Eisner-
„Bubna Warte-tól északkeletre és az odarendelt Szombati Pállal 
„a Fajti Hrib A 432 meredek északi lejtőjén a Wippach 
„völgyébe Ozrenj-re gyalog lemegyek. Kies dombos vidék, buja 
„zöld erdőkkel, tide patakocskákkal, gazdag szőlőlugasokkal, egyes 
„komor karsztmajorokkal, részben csodálatos szép kilátással a messze-
„távolba, mely előtt az elvesztett Görz, a Podgora A 240, a Monte 
„Sabotino A 609, a Monte Santo A 682 fekszik és a reszkető 
^légben a zöld alföld a távol párájában tűnik el. Ozrenj, egy 



„mély, festőien kies horpaszban fekvő kis falucska, zavaros össze-
visszaságban épített emeletes liázak egyvelege. Ott találom 4-es 
„utászaimat, közöttük többen — kiket még a 31. hadosztályból 
„békeidejéből ismerek — egy Hangyássi nevűt felszólítok, hogy a 
„legrövidebb úton Spacapani-ra vezessen engem." 

„Mindjárt a falu északi kijáratánál egy mély útban épen 
„egyik újonnan érkezett 30'5 cm-es mozsaramat állítják fel és 
„építik be. Ezt az ellenség aligha fogja fölfedezni." 

„Mi a szemnek kimondhatatlanul jóleső friss zöld erdőben 
„megyünk Spacapani-ra, hol a 43. ezrednek I. zászlóalját találom 
„dandártartalékként. Ezek a Karszt északi lejtőjébe bevágott szikla-
hasadékban a tűztől teljesen védve vannak, én azonban attól 
„tartok, hogy záporeső esetében szerencsétlenség történhetne. 
„Elrendelem, hogy nagyon óvatosak legyenek, azután Yrtoce-ra 
„megyek. A honvédek tábora és Spacapani községe teljesen rommá 
„van lőve (lásd a m. kir. Hadtörténelmi Levéltárban őrzött fény-
képeimet) és egy öreg parasztasszony térdepel kis udvaiában a 
„romhalmazok között ós hangosan sírva tördeli kezeit — ,Bozse 
„ moj! Bozse moj! Co gyelazs! Bozse moj!' — Vrtoöe mellett 
„sietve elmegyek. Először az állásba akarok menni ós csak azután 
„ide vissza az ezredparancsnoksághoz. Hangyássit Ozrenj-re vissza-
küldöm és Szombatival egyedül folytatom utamat, hiszen ő itt 
..már pontosan kiismeri magát. Pri Stanti-ra mentünk, ez egy már 
„majdnem rommá lőtt helység, melynek nyugati szegélyén már jól 
„megásott állások vannak kitűnően leplezett mellvéddel. Az oda-
„jutás meglehetősen könnyű volt, mert a kupacalakú domb lábánál, 
..melyen San Grado di Merna kolostora áll, egészen San Grado-ig 
„— úgy néztem, hegy ez valami nagy malom a pár ház mellett, — 
„a dombtól fedve mehettünk. Azután ezen magaslat északi lejtőjén 
„a nagyon összelőtt erdőcskében meglátogatom a tartalékban levő 
„46./IV. zászlóaljat. Ma csendben fogadtak hűséges vitézeim, mert 
„az ellenség közelében voltunk. Mindenki fegyelmezetten jelent-
kezett, de arcukon az öröm tükröződött. Innét a Wippach mentén 
„az egyes fákkal és facsoportokkal fedett lapos területen mentünk, 
„Pri Stanti-n nagyon óvatosnak kell lenni, mert az ellenség 
„mindenüvé jól belát. Itt az állásba értem a 46./I. zászlóaljhoz. 
„A Karszt lejtőjén az állás alig nyújt fedezéket fekvő csatároknak. 
„Pedig ez is már óriási erőmegfeszítés és munka eredménye. 

József főherceg: A világháború. III. 33 



„Az erdő az állások környékén teljesen összelőve, csakis fogpiszkáló-
„szerű faszilánkok állanak ki a talajból." 

„Derék 46-osaim csodálatraméltók reményteli bizalmukkal." 
„Hamarost visszafordultam, minthogy megígértem, hogy 

„délután 3 órakor Comen-ben leszek és még előbb Vrtoöe-ra és 
„a Vertojbica torkolatához a -Q- 45-ös hídhoz akartam menni." 

„Alighogy visszafordultam volt és a lejtőn San Grado di 
„Merna felé ereszkedtem le, erős nehéz ellenséges lövegtűz kez-
dődött. A szép San Grado templomát lőtték. Csúnya és szomorú 
„látvány volt ez, mindenre por- és füstfellegek telepedtek. A kis 
„erdőt, hol 46-osaim vannak, szintén néhány percig a legerő-
teljesebben lőtték. A szegény templom földi pokollá lön." 

„Az erdőcske mellett elhaladva láttam, hogy a tűz csak egy-
néhány könnyű sebesülést okozott." 

„Vrtoce-ról telefonon megkérdeztem a hadtestparancsnokságot, 
„hogy történt-e valami fontosabb? Azalatt Zeiss alezredest fel-
tei-estem." 

„Vrtoöe egy nagy négyszögletes majorszerű épület. Sem az 
„udvaron, sem másutt nem szabad mutatkozni, különben az ellen-
séges tüzérség azonnal északnyugati irányból tüzelni kezd." 

„Zeiss alezredest kikérdeztem minden fontosabb tudnivalóról 
„ós aggodalmamnak adok kifejezést a Wippach-lapályon túlságosan 
„mélyreásott lövészárkok miatt, melyek minden bizonnyal a leg-
hamarabb Tneg fognak vízzel telni. Zeiss és Polereczkv már 
„midenről gondoskodtak és mindenre gondoltak." 

„Míg velük beszélek, egy altiszt jön és azt jelenti, hogy a 
..hadtestparancsnokság a legsürgősebben kéri, hogy délután 1 órakor 
„Comen-ben legyek, mert ,nagyfontosságú látogatás'. — A manó 
„vigye el a látogatókat, kik így bejelentetlenül jönnek és mégis 
„azt akarják, hogy otthon legyek. Most 11 óra 10 perc van! 
„És ott várattam automobilomat,h°l leszállottam a fennsík szegélyén. 
„Odáig hosszú meredek útam van fölfelé! Sajnos, nem tudok 
„repülni és ennélfogva telefonoztatok, hogy legkorábban délután 
„2 órakor lehetek Comen-ben, a látogató legyen olyan szíves és 
„várjon be engem, vagy jöjjön elibém, hiszen ma nem lőnek olyan 
„nagyon, hogy a hadseregfőparancsnok — ha ő az — ne jöhetne 
„ki, annál inkább Boroevic. Legföljebb egy pár gránát zúgását 
„hallaná." 



„Ozrenj-re sietek a mozsár mellett el és azután út nélkül a 
„Fajti hrib A 432-re fel. Az élre felérve — 12 óra 15 perc — 
„egy igen kellemetlen akadály és meglepetés várt rám. Csuronvíz 
„voltam, ruháimat teljesen átizzadtam és kissé megállottam, hogy 
„kifújjam magamat. Fölöttünk egy nagy francia repülő és öt kisebb 
„olasz keringett alig 250 méter magasságban. Állandóan nyilakat 
„szórtak és a hegyhátat géppuskákkal lőtték. Jó ideig meg kellett 
„húzódnunk. Egy szép hegyes vörösréz géppuskalövedék közvetlen 
„fejem fölött egy fenyőbe csapott. Szombati késével kivágta. Óra-
táncomon fogom viselni. Nagyon bosszankodtam, hogy nem volt 
„puska velem — ezt minden bizonnyal eltaláltam volna. Ily alacso-
n y a n még nem láttam ellenséges repülőt keringeni." 

„Rongyos nadrággal, piszkosan, csuron-izzadtan érkeztem 
„Comen-re. Megmosakodtam, átöltöztem és a tiszti étkezdéhez sza-
„ladtam. Ott találtam Hötzendorfi Conradot és Boroevicet." 

„Conrad? . . ., most elutazása után sem sejtem, hogy miért 
„jött. A helyzetet pontosan elő akartam neki adni, de ő alábbi 
„jelentésemet elégségesnek tartotta:" 

„ ,Az ellenséges lökés ezidőszeriut teljesen ki van védve; de 
„ne gondolja azért azt, hogy most erőket elvonhat innét; ellen-
kezőleg az én tüzérségemet még tetemesen meg kell erősíteni, 
„ha biztos akar abban lenni, hogy a következő csaták szintén 
„miránk nézve győzedelmesen fejeződjenek be. Nézetem szerint ezen 
„csaták közvetlenül küszöbön állanak, mert az ellenségnek megjött 
„Görz és Doberdo elestével az étvágya.' " 

„Ő biztosított, hogy pótlás nélkül innét semmi sem fog 
„elvétetni és hogy most nagyon tetemes tüzérségi erősbítéseket 
„fogunk ka]mi." 

„Szolgálati ügyekről több szó nem esett. Asztalnál kedélye-
den kilönféle kisebb háborús mozzanatokról beszélgettünk." 

„Azon talán nagyon téves érzés ébredt bennem fel, hogy 
„Conrad elejtetett???" 

„Ebéd után meglátogattuk a Temnica-nál tartalékban levő 
„39-es gyalogezredet, hol ő a kitüntetettekkel egy-két szót váltott 
„és azután Boroevié-cel automobilon elment." 

„Különösen homályos benyomást tett rám e hirtelen látogatás 
„és nem tudom elgondolni, hogy mi volt az oka ? — Vagy talán 
„csak az ő nevét viselő 39-eseket akarta látni? — De azt is oly 
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„röviden csinálta, hogy nem ezt a benyomást tette rám ? ? Boroevic, 
„úgy véltem látni, sugárzott az örömtől!??? Na majd meglátjuk. 
„De azt hiszem, hogy Conrad fölött van valami a levegőben? Vagy 
„Boroevic??? — Vagy én ? . . . Nincs semmi okom e fölött nyug-
„talankodni!!" 

„Helyzet délután 3 órakor:" 
„Délelőtt csak időközönkénti gyér löveg- és aknavetőtüz, 

„csekély ellenséges gyalogsági tevékenység. A mi tüzérségünk ellen-
séges munkálatokat zavart és élénk fuvarközlekedésre tüzelt a 
„Doberdo-n. Elénk ellenséges repülőtevékenység. A le'gijármű-
„elhárító ágyúink nem képesek azokat lelőni, de még tüzelni sem 
„tudnak rájuk, mert oly alacsonyan repülnek." 

„Erős ellenséges tüzesapás San Grado di Merna-ra." 
„Egy gyalogezred menetelt 6 óra 30 perckor Versa-ról 

„Tapogliano-ra. Kerékpáros-csapatok a Versa mederben mindkét 
„irányban. A hidak Mainizza-nál újra elkészültek." 

„Esti helyzet:" 
„Délután a Nad logem—Nova Vas-állás és tartalékkörletek 

„időközönként minden öblű lövegek tüze alatt állottak, 5 órakor 
„hatástalan tűzcsapás, Kostanjevica 6 óra és 6 óra 30 perc között 
„50 nehéz gránátot kapott. Több ellenséges osztagot láttak csuka-
szürke egyenruháinkban." 

Augusztus 22. 

„Váltakozó erejű gyalogsági tűztől eltekintve, mely Lokvica-
„nál volt a legerősebb, csendes volt az éjjel. (Op. 235'6. sz.) Idő-
nközönként lövegtüz. Egynéhány tűzcsapást csinált tüzérségünk az 
„ellenséges gyülekezőhelyekre. Mindkét oldali felderítőtevékenység. 
„Az ellenség San Grado di Merna-val szemben állásai előtt akadá-
lyokat épít. Éjjel erős zivatar, mely állásainkat nagyon megron-
„gálta. Monfalcone-nál egy ellenséges sátortábor állapíttatott meg." 

„A 41./I. és II. zászlóaljak éjjel felváltattak és azonnal 
„elmeneteltek a XVI. hadtesthez Dornberg-re. (Op. 235/9. sz.) Dél-
e lő t t csekély harctevékenység, csak egy kevés lövegtüz. Az ellen-
s é g egész arcvonalán drótakadályokat épít. (Op. 235/16. sz.) Arc-
vonala mögött élénk közlekedés." 

„Helyzet este 8 órakor:" 
„Az ellenséges tüzérség délután különböző öblű lövegeivel 



„időközönként élénken tüzelt állásainkra és tartalékaink körleteire, 
„még a legmesszebb fekvőkre is hadtestem egész vonalán, nevez-
h e t ő eredmény nélkül. Tüzérségünk ellenséges munkálatokat zavart 
„és látható eredményt ért el. Ezenkívül belövését folytatta. Az ellen-
s é g úgy látszik az egész vonalon nagyobb veszteségeket szenvedett." 

„Csapataink állapota jó." 

Augusztus 23. 

„Korán reggel az 55. dandárparancsnoksághoz, Rada ezredes-
hezmentem a Zeiss-dolinába az északkeleti Segeti-i táborba. Azután 
„a teljesen elpusztult táboron keresztül. Egy roncs és törmelék-
„garmada részben megszenesedve. Keserv tölté el lelkemet, midőn 
„a ,József főherceg-utcán' végigmentem. Semmi sem egész, minden, 
„egy esztendőnek nehéz keserves munkája elpusztítva. Törmelék 
„és pusztulás; mintha e romhalmazok fölött a félelmetes kérdés 
„lebegne: ,Mi mindent fog még a jövő hozni?' . . . " 

„A ,Rupprecht'-dolinához megyek, ez is erősen össze van 
„lőve, a két csinos házacskának egyike megsemmisült egy nehéz 
„gránát telitalálata által, a másik felig elpusztítva, a tető egy 
„roncs, a kőfalak lerombolva." 

„Innét a 96. ezred jobbszárnyára megyek. Itt az állás még 
„igen kezdetleges, alig van 30 centiméterre a sziklába vésve, a 
„sziklasíkságon nagyon ki van téve s a Doberdo-i fennsíkról teljesen 
„belátható, ezért állandóan erősen lövik az ellenséges tüzérség és 
„aknavetők. Kísérőmmel egy összelőtt kőfal mentén kúsztam át 
„ezen a csúnya helyen, most is tábori ágyúk lőttek." 

„Visszajövet a Pecinka barlangjához megyek, hol a 61. II. 
„zászlóalj rejtőzik, mint dandártartalék és a 96. ezredparancsnokság. 
„Itt a Peőinka-tól északnyugatra az utamat az ellenség jól láthatja 
„és tüzérsége az én emlékoszlopomig erősen tűz alatt tartja. Úgy 
„szaladtunk, ahogy csak bírtunk e szörnyen veszélyes darabon. 
„Az olaszok könnyű gránátokkal nagyon pontosan lövik e helyet. 
„Minden 30 másodpercben csapódik be a sivítva érkező halál-
„madár. Egészen jól át lehetett két gránát között jutni, csak 
„fürgének kell lenni." 

„Élénken emlékeztetett gyermekkori játékainkra és önkény-
te lenül nevetnem kellett, midőn két gránát között másodpercre 
„pontosan végigfutottam a kérdéses darabon. Mondhatom nagyon 



„kellett szaladni és két másodperccel előttem és utánam csapódott 
„be egy-egy gránát utamba. Még egynéhány más bakám, kik e 
„fura játszmát megjátszották a halállal, szerencsésen átjutottak. 
„Az ellenséges repülők ma olyanok voltak, mint a szúnyogok a 
„nyári zivatar előtt. Kiállhatatlanul szemtelenek. Egészen alacso-
„nyan keringtek, mindent géppuskatűzzel pásztáztak és nagyszerűen 
„rejtett ütegeimet keresték, melyek csak most mentek végleges 
„helyeikre. Ugy látszik egyelőre nem tudták megtalálni." 

„Az ,oroszok barlangjá'-hoz megyek, ez egy magas kupola-
Szerű cseppkőbarlang hatalmas stalactitokkal — ott a 61./IV. 
„zászlóalj van, mint hadosztálytartalék. Azután négy kitűnően 
„fedett tüzelő ütegemet látogatom meg. Ezek közül egyik a mez-
te l en sziklatörmeléken áll és néhány gallyal van leplezve. 
„10 lépésre elmentem mellette és csak össztüzére, mely füleimet 
„majd behasította -— tudtam meglátni. Ily fényesen és ügyesen 
„megcsinált leplezést még nem láttam." 

„Midőn Comen-re visszaértem, ajtóm előtt egy teljesen 
„kiéhezett, mondhatnám kiaszott 39-es káplár állott. Nagyon isme-
rősnek tetszett a sok nélkülözésektől felszántott szegény arc. 
„Feszesen jelentkezett, hogy Debreceni Mihály, tetétleni szüle-
t é s ű és utoljára beszéltem vele 1914 decemberében Dukla és 
„Krosno között. Ma érkezett ide és engedélyt kapott, hogy fel-
keressen engem és most elmondja nekem hosszú viszontagságos 
„történetét. Azon a napon, melyen beszéltem vele, egy vállalkozás-
n á l elfogták az oroszok és bajtársaival végtelen hosszú transport 
„után Ázsiában — Transbajkal fogolytáborba internálták. Vagy 
„60-an voltak. A hazaszeretet és kötelességérzet úgy kínozták őket, 
„hogy eltökélték magukat a szökésre. 0, Debreceni Mihály és 
„még többen alapos előkészületek után szerencsésen meg is szöktek 
„és a legborzasztóbb nehézségek közepette, éhségtől, szomjúságtól 
„gyötörtetve, mindig bujdosva a perzsa határon át Teheran-ba 
„jutottak, ahol lassacskán kevés kivétellel mind kiéhezve, leron-
„gyolódva és kimerülten, sok heti kínokkal tellett vándorlás után 
„megérkeztek. A konzulátuson jelentkeztek és egy őrkülönítménybe 
„gyűjtettek össze. Midőn orosz betörés miatt Teheran-t el kellett 
„hagyniok, Schiras-ra menekültek és ő, kit a konzul megkedvelt, 
„elkísérte — míg a többiek mint őrség Schiras-ban visszamaradtak — 
„Bagdad-ba, ott el kellett válniok. Debreceni folytatta vándorútját 



„e's Mossul-ba, majd hónapok mulya 1916 júniusában Aleppo-ba 
„jutott, hol egy török hivatal oltalmába vette és Konstantinápolyba 
„vitték s onnét Budapestre. Es így azonnal idejött jelentkezni 
„ezredénél." 

„Valóban megrázó elbeszélése mélyen meghatott, midőn el-
„ mondta, hogy éhségtől, szomjúságtól teljesen elgyengülve már nem 
„volt elég erős arra. hogy állani tudjon és négykézláb hurcolta magát 
„Teheran-ba." 

„A vasútra küldöttem, utazzék feleségéhez és három kis 
„gyermekéhez 3 heti szabadságra." 

„Helyzetjelentések. Reggel 8 órakor:" 
„Tegnap későn este az arcvonal Oppacchiasella-tól észak-

keletre élénk aknavetőtüz alatt állott. Éjjel gyalogsági őrtüzelés, 
„löveg- és aknavetőtüz." 

,.Az 59. dandár visszamaradt része a XVI. hadtesthez 
„Dornberg-re menetelt. A többi felváltások is tervszerüleg végre-
kajtat tak. A 28. hadosztály a déli harciszakasz parancsnokságát 
„átvette a 20. honvédhadosztálytól. (Op. 236. 3. sz.)" 

Hadtestem helyzete most következő: 
Vertojbica—Wippach torkolatától Nad logem-ig bezárólag a 

17. hadosztály áll a 34. dandárral harcvonalban, a 33. dandár 
mögötte hadosztály- és hadtesttartalék és pedig a 61./II. zászlóalj 
Pecinka A 291 magaslaton, a 61./IV. zászlóalj és a 82-es menet-
zászlóalj az oroszok barlangjában, a 39. ezred Temnica-ban. 

A 17. hadosztálytól délre a 28. hadosztály áll az 56. dan-
dárral a Lokvica-alszakaszban, az 55-el az Oppacchiasella alsza-
kaszban, a Nova Vas-alszakaszban a 3. honvédgyalogezred van 
harcvonalban. A 28. hadosztály tartaléka Kostanjevica-n a 87./II. 
zászlóalj. 

A 20. honvédhadosztály három ezrede (1., 4., 17.) és a 28. 
hadosztály 87. I., III. zászlóalja Comen körül fekvő falvakban hadsereg-
tartalék. 

.. Helyzet délután 3 órakor:" 
„Délelőtt mérsékelt ellenséges lövegtűz a tartalékok körie-

kéire és az arcvonalra. Az ellenség számos új könnyű üteggel 
„bslőtte magát. Ma több heves légiharc volt. Egyik repülőnk 
„kénytelen volt Ranziano-nál leszállani. Az ellenséges arcvonal 
„mögött csapatmozgások." 



„Este 8 órakor:" 
„Időnkénti ellenséges különböző öblű lövegtüz, melynek ereje 

„váltakozó, az arcvonal és mögöttes terep ellen, nagyobb kárt 
„nem okozott. Oppaccbiasella-tól keletre az ellenség megkísérlette 
„kisebb csoportokban terepet nyerni, ezt lövegtüzünk meggátolta, 
„szintúgy egynéhány telitalálattal több aknavető elhallgattatott. 
„Oppaccbiasella-tól északkeletre élénk ellenséges műszaki munkák, 
„fúrózörejt is hallani. A <j> 212 Nad logem-en az olaszok egy 
„hegyiágyú üteget vittek állásba. Amint egészen pontosan meg 
„lesz állapítva, le fog küzdetni. Hat ellenséges kötött léggömb 
„van fent. Nagyon élénk repülőtevékenység, az arcvonal mögött 
„élénk közlekedés. Az idő szép és nagyon meleg." 

A hadseregfőparancsnokság biztos híreket kapott, hogy Ro-
mánia hadüzenete küszöbön áll. 

Az olasz hadvezetőség természetesen tudta ezt. Minthogy a 
Doberdo-fennsík önkéntes kiürítése után az osztrák-magyar csa-
patok nem a Valloné keleti szegélyén, hanem a Kostanjevica-i 
Karszt-fennsíkon hátrább állottak meg, az olasz hadvezetőség a 6. 
Isonzo-csatát beszüntetve erejét arra gyűjtötte, hogy majd a román 
hadüzenet után kezdje meg sokkal kedvezőbb viszonyok között a 
7. Isonzo-csatát, mert a monarchia Erdély védelmére kényszerülve 
lesz a délnyugati arcvonalról erőket elszállítani. 

A hadseregfőparancsnokság tudta, hogy az új általános hely-
zet következtében az Isonzo-n beállott csend csak rövid lesz. Exért 
Boroevié hadseregét a már augusztus havában beosztott 43. Landwehr-
hadosztályon és a 28. hadosztályon kívül még az 57. (Tirolból), a 
16. közös és a 44. Landwehr-hadosztállyal (orosz hadszíntér) erő-
sítette _ meg. 

így a cs. és kir. 5. hadsereg körülbelül 150 zászlóaljra 
növekedett. 

Boroevié az Op. 1538. számú rendeletével a II. védelmi 
szakaszt két részre osztotta. Auzza—Salcano között a XVII. had-
test a 62. és 57. hadosztállyal a II./a., Salcano és Wippach-völgye 
között a XVI. hadtest az 58. és 43. Landwehr-hadosztállyal a 
II. b. védelmi szakaszt képezi. 

Boroevic tartalékai: 
a) Lökve—Trnova terében a XVII. hadtest mögött a 44. 

Landwehr-hadcsztály; 
b) Heiligen Kreuz-nál a XVI. hadtest mögött a fél 16. had-

osztály ; 
e) Comen körül a VH. hadtest mögött a 20. honvédhadosztály : 
d) Schenk altábornagy csoportja mögött Grabrovica-nál a 31. 

dandár (fél 16. hadosztály). (Op. 236 10. sz.) 



Comen, augusztus 24. 
„Éjjel az ellenséges tüzérség elég élénken tüzelt, főkép 

„könnyű ütegek lőttek a Doberdo-i fennsíkról arcvonalamra, a 28. 
„hadosztálynál és Pri Htanti-ra tűzcsapásokat csináltak. A 28. had-
osztály ellen időnként élénk gyalogsági és aknavetőtűz. A gya-
logsági tűzcsapásokkal egyidejűleg előrejött ellenséges járőröket 
„tűzzel és kézigránátokkal visszavertük.' (Op. 237/1. sz3 A felvál-
tások tervszerüleg végrehajtattak." 

„Délelőtt mérsékelt könnyű és közepes öblű lövegtűz sza-
bálytalan időközökben a mi arcvonalunk és tartalékaink körlete 
„ellen, Oppacchiasella-tól egyes nehéz aknák is. Az ellenség min-
„dig több iij könnyű üteget állít fel a Doberdo-i fennsíkon, főkép 
„annak északi részén és a Vallone-tól keletre Lokvica-tól észak-
nyugatra mind több hegyi üteget és a Nad logem-en —Ó-213—-Ó-265 
„felé három árokfőt kezd előretolni, amiben pontos tüzünk akadá-
lyozza. A 46. ezrednek északi szárnyán — Vertojbica hídja 
„45 közelében — 4 szökevény jött át a 95. ezredtől. (Op. 237 10. sz.) 
„Az ottani körletben és attól délre bersaglierik vannak állásban. 
„Az ellenséges arcvonal mögött feltűnően élénk közlekedés, hosszú 
„gyalogsági oszlopok menetelnek a Yersa hídján át és a Torrente 
„Tőrre száraz medrében Yersa irányában. A Yersa híd két oldalán 
„egy ellenséges ezred gyakorlatozik." 

„Este 8 órakor:" 
„Délután az ellenséges tüzérségi tűz, melyben különböző 

„öblű ütegek vettek részt, állásaink és tartalékaink ellen Lokvica— 
„Nad logem szakaszán nagy hevességre fokozódott; míg az arc-
Vonal többi részén oly szabálytalan maradt, mint délelőtt volt-
„A Doberdo-fennsík északi felén mindig újból új ütegek megjelenése 
„állapíttatik meg. Az ellenség élénken dolgozik új állásain. Ujabban 
„23 olasz szökevény jött át. (Op. 237/20. sz.)" 

A 17. hadosztály javaslatára Op. 237/15. szám alatt meg-
kerestem a szomszédos XYI. hadtestparancsnokságot, hogy déli 
szárnyát a Ó- 45-ös hídnál egy század-szélességben terjessze ki a 
Wippach-ig, hogy az egész Yertojbica-szakasz védelme egy kézben 
legyen. 

Boroevié 1553. szám alatt értesít, hogy Tirolból egy 30-5 
rm-es mozsárüteg érkezik, melyet rendelkezésemre bocsát. (Op. 
237/7. sz.) 



Augusztus 25. 

„Tegnap este az Oppacchiasella-tól keletre eső arcvonalrész 
„6 és 8 óra között időközönként élénk ellenséges aknavetőtűz alatt 
„állott. Esti 10 és 11 óra között az ellenség a Nad logem-gerinc 
„és Nova Vas közötti szakaszon lieves tüzérségi, aknavető- és 
„gyalogsági puska- és kézigránát-rajtaütést hajtott végre, mely a 
„leghevesebb volt Lokvica-tól északnyugatra és Oppacchiasella-tól 
„keletre; ugyanakkor előnyomult számos félderítőosztagok könnyen 
„visszaverettek. Egyike a mi járőreinknek Oppacchiasella-tól dél-
keletre egy olasz táboriörsöt kergetett el állásából és a föküzdelmi 
„vonalat kézigránátokkal megdobálta. Különben rendes csatározás 
„és lövegtűz az arcvonal mögé. (Op. 238/1. sz.)" 

„Ma van 1915 június 1-je óta az első nap,melyen a 46. gyalog-
ezred állásban lévén, egy embert sem vesztett. Sem haloltja, sem 
„sebesültje nincsen 24 óra óta." 

„Ez örvendetes, mert az ezred augusztus 6-tól augusztus 18-ig 
„súlyos veszteséget szenvedett (128 halott, 817 sebesült, 114 eltűnt, 
„67 beteg, összesen 1126 fő)." 

„En Yinisőe-re mentem, hol a 43. ezred egy századának 
„lövészeténél voltam. E falvacska egy csúcsos dómban a Karszt 
„lábánál friss, buja zöld erdő szélén festőien fekszik. Innét Ozrenj-re 
„megyek, hol a 43./I. zászlóaljat látogatom meg. (Hadosztálytartalék.) 
„Ott minden rendben van. Azután Spaeapani-ra folytatom utamat, 
„hol két 46-os század van, mint dandártartalék,1 melyek súlyos 
„éjjeli munka után a még félig-meddig használható barakkban 
„alszanak. Megnéztem az újonnan építendő állás fővonalát és újból 
„helybenhagytam annak általam az ezredparancsnokokkal megbeszélt 
'„részleteit. Utam visszafelé a két újonnan beépített mozsár mellett 
„vezetett el Ozrenj-nél. Az egyiknél ellenséges tüzet kaptunk és 
„egy ideig a legénységgel egy még nagyon kezdetleges fedezékbe 
„húzódtam, az emberek közé mondhatnám préselve voltam, ami 
„nekik úgy látszik örömet szerzett. Midőn továbbmentem, lelkesen 
„megéljeneztek. Egy kis emeletes tanya mellett elmenve, mely gyakran 
„áll tűz alatt és már sok találat lyukasztotta át falát; odabent 
„különös pattogást hallok ós motoszkálást. Bent sötét van. Tán 
„patkányok ütöttek ott tanyát? Midőn beszólok, nyöszörgést hallok 
„és mély sóhajt kapok válaszul és nemsokára két aggastyán jön 

1 Fél 46./I. zászlóalj. 



„ki; az egyik fojtogatott agg hangon mondja nekem, hogy ők még 
„egyet-mást keresnek itt a házban, ami az ő tulajdonuk. Szeretnék, 
„ha itt egy gránát ütné agyon őket! Hiszen szeretett otthonuk és 
„tulajdonuk teljesen rommá van lőve, fel van dúlva. Kísérőmmel 
„óriási hőségben továbbmegyek vissza fel a fennsíkra." 

„Délután 3 órai helyzet:" 
„ Délelőtt az arcvonal és megközelítő utak, úgymint a tartalékok 

„körletei lassú lövegtüz alatt voltak. Lokvica-tól északnyugatra és 
„Oppacchiasella környékén a tűz időközönként — az utóbbi helyen 
„erős aknavetőtüz által támogatva — nagyobb hevességig fokozódott. 
„Hathatós lövegtüzünkre az ellenséges aknavetők beszüntették tüzüket. 
„Oppacchiasella-tól keletre az ellenség folytatja kísérleteit, hogy 
„egyenként homokzsákokkal előredolgozza magát. Egész délelőtt 
„rendkívül élénk repülőtevékenység, feltűnően alacsony repüléssel. 
„Kétszáz méter magasságból gépfegyverekkel szórják végig az 
„általuk be nem látott területeket." 

Beigazolódott, hogy a mi légivédelmünk ki nem elégítő, mert 
az ellenséges repülők — mivel őket részünkről bántalom nem éri — 
folyton merészebbek lesznek. Op. 238/9. számú rendelettel utasítom 
a 17. közös, a 20. honvédtüzérdandárparancsnokokat és a hadtest-
tüzérség parancsnokot, hogy a légijárműelhárító ütegek hatásának 
fokozására, illetve a légivédelmi szolgálat megszervezésére sürgősen 
tegyenek nekem javaslatot. 

Op. 238 10. számú parancsommal egyidejűleg meghagytam, 
hogy a harcállásban a hadosztályok alkalmas pontokon gépfegyve-
reket állítsanak fel azon feladattal, hogy a túlmerész ellenséges 
repülőket rendszeres tűzzel iparkodjanak ártalmatlanokká tenni." 

„Az ellenséges arcvonal mögött élénk közlekedés. Az ellen-
séges gyalogság szorgalmasan gyakorlatozik." 

„Délután az ellenséges tüzérségnek tevékenysége — mely a 
„küzdelmi vonal, az összes összekötő uták és tartalékkörletek ellen 
„irányul — az utóbbi napokkal ellentétben feltűnően élénk, idő-
közönként a végletekig heves. A 17. hadosztálynál az egész had-
„osztályarcvonal állandó tüz alatt állott. Itt a -C- 212 Nad logem-en 
„álló hegyiütegek oldalozó hatásukkal különösen kellemetlenül 
„éreztették magukat. Nehéz tüzüuk által mindannyiszor elhallgat-
ta t tak . A 28. hadosztálynál a küzdelmiöv az északi szárnytól egész 
„Oppacchiasella-ig élénk, majdnem szakadatlan tüz alatt állott 
„közepes és nehézöblű ütegek részéről. A Lokvica-i körlet délután 



„3 órától 4-ig a legnehezebb lövegek és aknavetők tüze alatt. Ezek 
„más arcvonalrószekre is tüzeltek, tüzérségem többször elhallgattatta 
„őket. Az ellenséges lövegtüz csak este 8 óra felé enyhült. Tüzér-
ségem a géppuskával felszerelt templomtoronyban Rupa-n teli-
találatot éil el. Az ellenséges arcvonal mögött mindenütt a 
„legélénkebb forgalom. Nyolc léggömb van fönt. (Op. 238/7., 13. sz.)" 

„Ma az 5. hadseregparancsnokság műszaki referense, Kari 
„ezredes miatt sok bosszúságom volt, mert ő egv m igaslati pontot 
„fedezett fel — természetesen a térképen —, amelyről azt állítja, 
„hogy feltétlenül főállásomba be kell vonnom, vagy az állást úgy 
„el kell tolni, hogy ez a magaslat belekerüljön. Én azonban épen 
„tegnap és ma a helyszínén az állás vonalát szemrevételezve végig-
j á r t am és azon elhatározással tértem vissza, hogy azt a magaslatot 
„kihagyom, mert az állásnak nézetem szerint a másik sokkal jobb 
„fekvésű gerincen kell épülnie. Hiszen ezt személyesen helyszínén 
„megállapítottuk a parancsnokok is, én is, és el is rendeltem. Tele-
hónon kértem a hadseregparancsnokságot, hogy ebben hagyjon 
..nekem szabadkezet, hiszen én viselem érte a felelősséget. És hogyha 
„nem hisznek nekem, aki személyesen lépésről-lépésre a terepen 
„— nem mint ők a térképen — állapítottam meg az állás vonalát, 
„úgy kérem, hogy a hadseregparancsnok fáradjon ki és járja végig 
„velem az egészet, a tűz miatt ne aggódjanak, mert én gondoskodni 
„fogok arról, hogy a legveszélyesebb helyeket a kellő pillanatban 
„lépje át." 

„,Befehl ist Befehl!' a lakonikus felelet. Na de ez egyszer 
„nem adom oly olcsón és azt felelem, hogy csak akkor vetem 
„magamat ennek alá, hogyha egy szakértőkből álló bizottságot 
„küldenek ide ki, mely helyszínén dönt, hogy mely vonalban épüljön 
„az állás és akkor a bizottságra hárítok minden felelősséget. Kari 
„ezredes nézetéhez nem tudok és nem fogok csatlakozni, hiszen ő 
„kint sem volt. Én nézeteimért felelek is. Ez engedélyeztetett." 

„A bizottság nélkülem ment ki, nem akartam őket befolyásolni, 
„és egyhangúlag úgy döntött, hogy az általam megjelölt vonal az 
„egyedüli helyes és előnyös és ez építendő ki." 

„Estig kissé duzzogtam, mert hiába sok órát elpocsékoltunk 
„e miatt!" 



Augusztus 20. 

„Tegnap este 8 óra után az ellenséges Iövegtüz lassan alább-
hagyott és azután már csak időnként mérsékelten tüzelt a Nad 
„logem és Oppacchiasella közötti arcvonalrószre s ennek összekötő 
„útjaira, meg tartalékkörleteire. A nehéz aknavetők tevékenysége 
„is alábbhagyott. Csekély gyalogsági csatározás volt." 

A 28. hadosztály déli szárnyán a Nova Vas-alszakaszban éjjel 
a 4. honvédezred a 3-ikat felváltotta, az utóbbi ezred Suta-ra és 
Preserje-re elmenetelt. (Op. 239/1. sz.) 

A 28. hadosztályon belül is a 9-es vadászok a 14./IV. zászló-
aljat, a 47. I., a 37./IV. Landwehr-zászlóaljat váltották fel. A 14./IV. 
zászlóalj Segeti-nél dandártartalék, a 37./IV. Landwehr-zászlóalj 
Temnica-nál hadtesttartalók lett. (Op. 239/5. sz.) 

A hadseregfőparancsnokság által ideirányított 96. IV. zászló-
aljat Volőji Grad-on helyeztem el. (Op. 239/7. sz.) 

„A pihenő honvédcsapatokat és a kórházakat látogattam meg." 
„A reggeli órák nyugalma után 8 óra felé megint mérsékelt 

„löveg- és aknavetőtűz kezdődött az egész hadtest arcvonala és 
„tartalékkörletei ellen. Délelőtt 9 és 10 óra között élénk, közben 
„heves tűz. A Pecinka-barlang bejáratát, Nad logem — -Ó- 343 Velki 
„Hribach-gerincélt és Kostanjevica-t nagyon erősen lövik. (Op. 
„239/9. sz.) A barlangban pedig oly rossz a levegő, hogy az égő 
„gyertya kialszik benne. Az ellenségnél a nagyon erős automobil-
e s kocsiközlekedés tovább tart. Elénk erődítési munkálatok." 

„Délután az ellenséges könnyű és közepes tüzérség tevékeny-
sége arcvonalunk ellen Pri Stanti-nál és Lokvica-nál még fokozódott. 
„Számos erős tűzcsapásokkal főképen Brestovec A 209 — Gabrije 
„tájékáról akarták az olaszok küzdelmi állásunkat megrongálni; 
„az összekötő utakat és tartalékkörleteket végigszólják. Ma különösen 
„kellemetlen volt a hegyiütegek tüze a -C- 212 Nad logem felől 
„a Lokvica-tól északnyugatra levő állásainkban. Délután 5 óra 
„után lassacskán lelohadt a tűz. Rossz kilátás, párás lég. A csapatok 
„állapota — hála Istennek •— hihetetlenül jó. A szomszédoknál 
„lehetős nyugalom." 

A hadseregparancsnokság Op. 1566. számú parancsával a 
20. honvédhadosztály állományának kiegészítésére rendelkezésemre 
bocsátotta a m. kir. 32. népfolkelőezred I. és III. zászlóalját, mivel 
a honvódezredek jelenleg csak két-két zászlóaljból állanak. 

Op. 239/15. szám alatt elrendeltem, hogy a népfölkelőzászló-



aljakból az arcvonalszolgálatra alkalmas embereket válogassák ki 
és sorolják be őket a honvédezredekbe, a többi legénységet pedig 
a kiképzőcsoportban iskolázzák tovább. 

Augusztus 27. 

„Nagyon megerősbödött tüzérségem most már állásban van 
„és belövi magát. Tegnap egy nehéz tarackom a miránk nézve 
„oly kellemetlen hegyiütegek egyikét teljesen összelőtte. Erre az 
„ellenség pergőtűzzel határos, de célozatlan lövöldözést kezdett, 
„Ügy láts/ik, hogy nem lőtt határozott célokra. A legtöbb lövedék 
„Segeti-re, Kostanjevica-ra ment. Miután a tűz alábbhagyott, meg-
kérdeztem, hogy vannak-e veszteségeink ? A 39. ezred azt jelen-
tet te , hogy egy könnyű sebesültje van, az összes lövések nagyon 
„is magasan mentek." 

„Este Cadornának egy parancsa került kezembe, mely szerint 
„az ,osztrák' foglyoknak vallomása egybehangzóan azt mondja, 
„hogy az olaszok sikereiket nem használják ki és azt megtenni 
„nem képesek. 0 pontosan leírja a hibákat és azon módra utal, 
„ahogy az ,osztrákok' ezt helyesen csinálni vélik. Továbbá azt 
„mondja: ,Egy magyar tiszt szószerint a következő kifejezéseket 
„használta': ,Ti olaszok egy ajtót felfeszítetek, a helyett, hogy 
„határozottan mint urak belépnétek, megengeditek, hogy szemetek 
„láttára a másikat, mely utatokat elzárja, becsapják. Ne törődjetek 
„az árkokkal, azok kelepcék. Menjetek előre és foglaljátok el a 
„dolinákat, ahol a tartalékok vannak befészkelve, hol a védelemnek 
„szíve és az ellentámadások hadműveleteinek agyveleje van. Az első 
„vonalnak tökéletes elfoglalása meghozná nektek a győzelmet. Mert 
„bár igaz, hogy hátrább más vonalak vannak előkészítve, az is 
„igaz, hogy ezeknek megszállására hiányzanak az erők. Egy had-
testnek tartalékai olyan csekélyek, hogy minden bizonnyal nem 
„volnának képesek egy határozottsággal, húzódás nélkül, jól meg-
választott távoli célokkal végrehajtott előnyomulásnak gátat vetni.'" 

„Ezzel a szög a fején van találva és én csak azt remélem, 
„hogy Cadorna ezen fölötte bölcs mondását azzal akarta nyoma-
tékosabbá tenni, hogy úgy állította be, mintha az ellenségnek 
„vallomása lenne; az ellenségé, aki a hibákat sokkal pártatlanabbul 
„és találóbban tudja megítélni. Nagyon is gyalázatos volna, egy 
„alig lemosható szégyenfolt lenne, ha valóban egy saját tisztünk 



„adta volna ezen tanácsot az ellenségnek. Ezt nem bírom elhinni. 
„Inkább tízszer sajátkezüleg lőnék annak a tisztnek halálthozó 
„golyót a szívébe, hogy ilyet megakadályozzak. Cadorna bölcs 
„nézetét az ellenségnek tette a szájába, hogy azt nyomatékosabbá 
„tegye és hogy tőrszúrást adjon nekünk erkölcsileg. E mondás 
„valóban minden áttörésnek a kulcsa. Adja Isten, hogy az olaszok 
„ennek dacára se legyenek képesek azt megcsinálni. Hogyha eddig 
„a nagy csatákban úgy cselekedtek volna, akkor Triest régen az 
„övéké volna." 

Cadorna tábornoknak kezembe került ezen parancsa folytán 
K. 846. szám alatt tisztikaromhoz és csapataimhoz komoly szóval 
fordultam, mely kivonatosan a következőket tartalmazza: 

„Az olasz újságok és zsákmányolt olasz hadműveleti iratok 
tartalma arra enged következtetni, hogy az ellenség értesüléseit 
foglyok bemondásából meríti. Midőn Cadorna tábornok nyilvános-
ságra hozza az adatokat, hangsúlyozza, hogy hírei jók, mert azokat 
fogságba került osztrák-magyar tisztek szájából hallotta. 

Ily módon meg tudták, hogy hol vannak állásaink, műszaki 
erődítményeink mily ellenállóképességüek, mily erővel vannak azok 
megszállva, hol állanak tartalékaink, hol építettünk kavernákat, 
hol tartózkodnak parancsnokaink, hol vannak beépítve gépfegy-
verek, hol állanak aknavetőink és ütegeink. 

Hogy ily árulást ellenséghez átszökött egyének követnek el, 
megérthető, de hogy ily gyalázatosságra — olasz állítás szerint — 
hadifogságba jutott tisztjeink is vetemedhettek; előttem teljesen 
megfoghatatlan! Ha mégis megtették, árulásuk lélektanilag csakis 
azzal magyarázható hogy azt remélték, hogy fogságuk keservei eny-
hítve lesznek, ha az ellenségnek szolgálatot tesznek. Majd tapasztalni 
fogják a kötelességérzetből és becsületből kivetkőzöttek, hogy 
mennyire csalatkoznak hitükben és hogy mily mérhetetlenül ártottak 
árulásukkal hazánknak. 

Mit használ a bajtársak hősies vitézsége, áldozatkészsége, ha 
saját véreink gyalázatos módon elárulnak bennünket; hisz akkor 
az ellenségnek kémekre szüksége nincs! 

Ezzel ellentétben csodálatraméltó, hogy a fogságunkba került 
olasz tisztek, ha őket vallatják mélységesen hallgatnak, nincs semmi 
mondanivalójuk! 

Tapasztaljuk, hogy a fogságba jutott olasz tisztek intéssel, 
szempillantással igyekeznek hatni a fogoly legénységre, hogy ne 
beszéljenek ki semmit. 

Felszólítok minden parancsnokot, hogy teljes erővel hassanak 
oda, hogy a legénység szelleme, erkölcsi és becsületérzése emeltessék 
és szilárdíttassék. 



Ha a tiszt fogságba kerül, mutatkozzék jellemes embernek, 
óvja meg méltóságát, becsületét, hűségében ne inogjon meg, a 
legénység pedig tartsa mindig szem előtt, hogy hazája itt van, 
melyet utolsó csepp vérig meg fogunk védeni. 

Elrendelem, hogy a jövőben a tisztek csak arról értesüljenek 
és hogy csak azt lássák, ami közvetlen hatáskörükbe tartozik. 

Ahhoz, hogy azon túl jobbra, balra és hátul mi van és hogy 
ott mi történik — semmi közük sincs. 

József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

Események: 
„Éjjel mérsékelt tűz arcvonalunkra és mögéje. A legélénkebb 

„volt a Nad logem ellen. Mindkét oldali gyalogsági és gépfegyver-
„tüz, ellenséges fény szórótevékenység. Oppacchiasella környéke 
„nehéz aknavetőtűz alatt állott. (Op. 240/1. sz.)" 

„A mise után, melyre a honvédtisztekkel és legénységgel 
„tellett meg a templom, kimentem előre. Több újonnan felállított 
„ütegemet látogattam meg és megfigyelőiket." 

„Semmi nevezetesebb nem fordult elő. Egész nap az ellenség 
„összes fegyvernemeinek mérsékelt tevékenysége. A tüzérek arra 
„gyanakszanak, hogy az ellenség nehéz ütegeket vitt volna el? 
„Én ezt nem hiszem, csak beállott pihenő alatt nem tüzelnek, 
„ezekkel náluk is, úgymint énnálam is ilyenkor számos üteg 
„hallgat. Vagy talán a Balkánon akar Olaszország harcbalépni? 
„De akkor előbb hadat kell üzennie Németországnak." 

Megfigyelések: 
Délelőtt 7 órakor két ellenséges zászlóalj Versa-ról Tapog-

liano-ra, 11 óra 45 perckor egy olasz oszlop a Mainizza-i hídon 
át keleti irányban menetelt. 

Délután 5 órakor élénk gyalogsági mozgás Sanct Andra-ról 
a Campagna-i híd felé. (Op. 240/6., 12. sz.) 

A 96./IV. zászlóalj ma Volcji Grad-ra érkezett. A zászlóaljba 
egy és fél menetszázad be lett olvasztva és újból megalakult. 
(Op. 240/9. sz.) 

Op. 240/16. szám alatt a szomszédos XVI. hadtestparancsnok-
ságot és Schenk altábornagyot megkértem, hogy engedélyezzék, 
hogy a hadseregtartalék-viszonyban levő 20. honvédhadosztály 
ezred- és zászlóaljparancsnokai körleteikben tájékozódjanak az álta-
lános helyzetről és a harcterület viszonyairól, mivel a 20. honvéd-
hadosztály mint hadseregtartalék a II. b. és III./b. védelmi szakasz-
ban esetleg alkalmazásra kerülhet. 



1916 augusztus 28. 

Tehát mégis! Románia nekünk, Olaszország Németországnak 
„hadat üzent! (Op. 241/7. sz.) Es mi bűnösen ,a legbrutálisabb 
„eszközökkel' népünknek legszebb virágát, legjobb ifjú életerős 
„katonaságunkat feláldoztuk, elpocsékoltuk. Mily máskép állanánk 
„ma itt, ha lelkiismeretesebben kezelték volna a drága emberéletet, 
„vért. Most utolsó erőnket össze kell szednünk, hogy ki tudjunk 
„tartani; mert ha nem győzzük le Romániát, az Magyarországot a 
„Tiszáig is el képes venni. Hisz ez az, amit ez a dögrabló hiéna 
„a mi hullánkból ki akar falni." ~ - — - — 

„Az Isten legyen igazságos ügyünkkel! Hogyha van igazság 
„e világon! és pedig van — akkor Magyarország feldarabolása nem 
„következhetik be. Magyarország feldarabolása az árulók között. 
„A háború vége közeledik és hálát adhatunk az Istennek, hogyha 
„egy félig-meddig tisztességes békét még ki tudunk magunk-
„nak csikarni. Most Romániát térdre kell tepernünk, mert e nél-
k ü l elvesztettük teljesen a háborút. Összes ellenségeinknek fel-
tétlenül még bekövetkező nagy általános támadását nekünk okvet-
lenül ki kell védenünk. Hogyha ez a két dolog sikerül, meg kell 
„kötnünk a békét. Ha ezt elmulasztjuk, úgy az Isten sem fog már 
„rajtunk segíteni. Akkor minden hónappal biztosabbá válik, hogy 
„a véggyőzelem nem a mienk lesz. Adja az Isten, hogy tévedjek." 

„Én a 43.1 és 46.2 ezredekhez megyek és tartalékaikat meg-
tátogatom. A 43./II. zászlóaljat kitűnően elrejtve találom a -C> 464 
„és Fajti hrib A 432 között. A mély dolinákban kis fedezékeket 
„építenek maguknak. Ott sűrű tölgyfa-fiatalos van és nem szabad 
„még egy galyat sem levágni, mert így lehetetlen felülről meglátni 
„őket. Még így is nehéz megtalálni, ha a pontot nem tudja az 
„ember. Én is hosszabb ideig kerestem őket, míg rájuk bukkantam. 
„Azután Szombatival és Rácczal a feketefenyő erdőben a Vol-
„kovnjak -Q- 284-re mentem, hol a 46./1V. zászlóaljat a legszor-
gosabb munkában lelem. Ok kövekből védőfalakat raknak össze a 
„srapnellverés ellen. Azt tanácsolom nekik, hogy inkább a mély-

1 A 43.'I., II. zászlóalj hadosztály tartalék Ozrenj-nél és Fajti hrib 
A 432-nél, a 43./III., IV. zászlóalj hadtesttartalék Temnica-n. 

2 A fél 46./I. és IY. zászlóalj dandártartalék Spacapani-nál és Volkovnjak 
-C" 284 magaslaton, a fél 46./I. és II. zászlóalj állásban van Pri étanti és 
Raccogliano között. 
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„ségbe dolgozzanak, árkokat, kavernákat csinálva, mint felfelé 
„gyenge falacskákat építve, melyek épen csak a srapnelltöltelék 
„ellen védenek. Ajánlottam, hogy a lejtöt úgy használják ki, hogy 
„a víz is lefolyhasson a fedezékekből. Míg ezt mutatom, egy srapnell 
„jön és fölöttünk robbanik és pár lépéssel odébb azonnal jajgatást 
„és nyögést hallok. Egv szegény baka egy töltelék golyót gyomrába 
„kapott. Miután mind a négy századot meglátogattam és sok 
„tiszttel meg legénységgel beszéltem, a fenyvesből Polereczky szá-
zadossal egy kilátópontra mentem, ahonnét a Wippaeh-on túli 
„állásokat egészen a -C- 45-ös hídig pompásan áttekinthettem. Külön-
„ben a mult éjjel — ezt elfelejtettem följegyezni — éjien azt a 
„részt végigjártam. Attól tartok, hogy ez a Volkovnjak -•" - 284 
„illatozó fenyveseivel legközelebb csúnya tüz alatt lesz, mert az 
„ellenségnek fel kell azt tételeznie, hogy itt csapatokat rejtegetünk. 
„Innét Rácz László 39-es szakaszvezetővel egyedül menteni tovább 
„az ezredtartalékhoz, mely a Karszt északi lejtőjének egy horpaszá-
„ban (-C- 123) van San Grado di Merna-tól délkeletre, meglehetősen 
„jól fedve. Ez a 39. IV-es zászlóalj. Innét tovább a már erősen 
„összelőtt feketefenyő-fiataloson át a 39./III. zászlóaljhoz az állásba 
„és így az oromig fel. Az árok még nagyon csekély. Itt a 61./II. 
„zászlóaljnak egy részét is láttam. Gyalogsági és géppuskatűz volt. 
„Midőn hazafelé menet azon törtem fejemet, hogy hogyan lehetne 
„azt elérni, hogy az erődítési munkálatok gyorsabban haladjanak 
„— mert ma az árok ott, hol a nyers sziklába kell azt vésni — 
„még mindig nincsen 20 cm mélységű. Egy monstruózus bondia 
„jött üvöltve Cormons irányából és óriási robajjal robbant fel. Tíz 
„percen belül megtaláltam egy tömör sziklalapba vágott óriási, 
„egy méternél mélyebb tölcsérét, líáczot beállítottam és úgy lefény-
képeztem s megörökítettem a vasszörnyetegütötte nagy lyukat." 

„Helyzet reggel 8 órakor:" 
„Tegnap éjjel több ellenséges tűzcsapás Biglia—Nad logeni-

„gerinc és a Lokvica—Oppacchiasella közötti arcvonal ellen és egyes 
„tartalékkörletekre. Különben elvétve aknavetőtüz és lökésszerű 
„gyalogsági csatározás. Öt ellenséges fényszró működött. A 28. had-
osztálynál felváltások." 

„Jelentések délután 3 órakor:" 
„Délelőtt mérsékelt lövegtüz a hadtest egész arcvonala ós 

„tartalékkörletei ellen. Időnként heves tűzcsapások Oppacchiasella-



„tói keletre és Nova Vas-nál. Délután 4 órakor K. 0. Pri Stanti-
„tói délre lassú előregylilekezés után két ellenséges század támadott, 
„de vissza is veretett és a mi táboriörseink megint elől vannak. 
„Délután 1 órakor az olaszok a 17. hadosztállyal szemben ,evviva'-t 
„kiabáltak egy tűzcsapással egy időben." 

„Valószínűleg a fölötti örömükben, hogy Oláhország hadat 
„üzent nekünk." 

„A megfigyelők jelentik, hogy Nad logem északi lejtőjén az 
„olasz vonalakban tiszteket látni tányérsapkákkal és sárgásbarna 
„nadrággal. Járőreink megállapították, hogy az ellenség a 28. had-
osztály előtt erős akadályaival elkészült " 

„Megfigyelték, hogy két olasz egynéhány foglyot vezetett San 
„Martino felé és a hátsó olasz kettőt agyonlőtt." 

„Helyzet este 8 órakor:" 
„Az ellenséges harctevékenység fokozódott. Eltekintve attól, 

„hogy az egész arcvonal az utakkal, tartalókkörletekkel időnkénti 
„lassú lövegtűz alatt állott, az ellenség még erős tűzcsapásokat is 
„csinált a csapatok körleteire és azután egyes helyeken támadásra 
„indult." 

„Délután 2 órakor egy zászlóalj a Nad logem északi lejtőjén, 
„1 óra 30 perckor, 2 és 3 órakor szintén egy-egy zászlóalj táma-
„dott a -Q- 262-nél Lokvica-tól északnyugatra. Táboriörseink és 
„tüzérségünk tüze mindezeket visszakergette. Az ellenség a -C- 262-nél 
„ós Nad logem-en szerszámai visszahagyásával futott vissza. Nova 
„Vas-t szürkészöld füstű büdös gázbombákkal lőtték. A tűzcsapá" 
„soknál az olaszok gyakran ,evviva'-t kiabálnak. (Op. 241/12., 24. sz.)" 

Augusztus 29. 

„Mult éjjel heves ellenséges tűzcsapások. Különben nincs sok 
„újság. Az ellenség a Nad logem-en kis árkokkal közelebb doi-
ng ózza magát." 

A XVI. hadtest parancsnoka hozzájárult Op. 237/15. számú 
kérésemhez, hogy déli szárnyát a Wippach-ig terjessze ki. 

A XVI. és VII. hadtest közötti új határ: Wippach-kanya-
rulat—Biglia—Ranziano—Wippach-folyó vonala (Op. 242/21. sz.) 

„A Temnica-nál tartalékban levő két 43-as zászlóaljat láto-
gattam meg, mert látni akartam, hogy milyen benyomást tett a 
„román hadüzenet ő reájuk. Hallatlanul viharos ,Se treaske'-vel 
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„fogadtak és arról biztosítottak, hogy hazájuknak Magyarországhoz 
„kell tartoznia és olyannak szeretik azt, amilyen most, nincs fel-
szabadítóra szükségük, akik alatt rabszolgaságot kell majd szen-
„vedniök. Megnyugodva és meghatva távoztam derék románajkú 
„karánsebesi 43-asaimtól és átmentem az újonnan érkezett 37-es 
„Landwehr-zászlóaljhoz, amely azelőtt derekasan viselte magát, de 
„most ijesztően sok szökevénye van, és pedig mind az ellenséghez 
„futnak át. Beszédet intéztem hozzájuk, mellyel a túlerőltetett, 
„elfásult embereket iparkodtam lehetőleg lelkesíteni." 

„Nagyszeben elesett, Brassó az ellenség kezén! Tán hagyo-
„mányos osztrák szokás szerint meglepették magukat a Ballplatz-on 
„és Teschen-ben ?" 

„Oda szeretnék szeretett csapataimmal sietni, hol Erdélyt, 
„Magyarország gyöngyét kell védeni a betört rablók ellen és beözön-
„lésüket megállítani. Az olasz úgysem volt soha a magyarnak ellen-
sége, míg a román csak hullarablásból élt mindig." 

„Itten azt sugdossák, hogy az entente hajórajai legközelebb 
„Triestet fogják megtámadni és ellenséges csapatokat fognak ott 
„partra tenni. En azért nem hiszem ezt, mert beszélnek róla. Ilyesmit 
„hirtelen, váratlanul kell csinálni és nem akkor, midőn az ellenség 
„már foglalkozik a lehetőségekkel. Két lehetőség van. Az első meg-
győződésem szerint az egyedüli valószínű, hogy Olaszország csak 
„kis erőket — tüntetőleg — visz más harcterekre és itt Isonzo-
„ csatáit legalább is addig folytatja, míg nagy eredményt ér el, 
„talán Triestet? — Laibachot ? A második nézetem szerint nem 
„valószínű lehetőség az, hogy ő itt csak a legszükségesebbet hagyja 
„vissza és főerejével más harctérre megy. Az azonban, vagy itt, 
„vagy Tirolban tüntető támadásokat követel. Ezen második lehető-
ségre nem fog Olaszország vállalkozni, mert csakis hódítási háborút 
„visel és nem az entente szép szemeiért küzd. Ezzel ellentétben én 
„rövid időn belül egy újabb, az olaszok teljes erejével vitt Isonzo-
„csatát várok; már csak azért is, mert az olasznak fél kell tételeznie, 
„hogy a hosszú arcvonalra — Orsovától egészen a ,háromország' 
„határáig — mégis csak sok csapatot kell összevonnunk és innét 
„is fogunk ezen célra erőket elvinni." 

„Fájdalmasan cseng lelkemben a szemrehányás, hogy magas 
„parancsnokságaink vakon nekihajszolt támadásaikkal a háború 
..kezdete óta az emberek életét bűnösen elpazarolták és ez, ha a 



háború még tovább fog tartani, keservesen meg fogja magát 
„bosszulni." 

„És most csak egy menekvés van: lehető leggyorsabban 
„Romániát megverni, megsemmisíteni s azután békét kötni és régi 
„határainkkal — kis javításokkal — megelégedni. De Romániával 
„szemben csak győzni vagy meghalni lehet. Különben ez fél Magyar-
Országot elveszi." 

„És ha nem sikerül szerény békét megsemmisülésünket jelentő 
„feltételek nélkül elérni? — Akkor utolsó leheletünkig tovább kell 
„küzdenünk. Akkor jaj nekünk, mert hiába elfecsérelt drága vérünk 
„hiányzani fog, mikor legjobban kellene." 

„Helyzetjelentések:" 
„Délután a tüzérségi tevékenység élénkebb volt mint délelőtt. 

„ Merna — Rupa-nál az ellenség a Wippach északi partján állásain 
„dolgozik. Mindkét helységnél gyaloghidakat épít az északi Wippach-
„ágon át- Mindenütt renkívül élénk ellenséges munkálkodás." 

„Kísérletei, hogy csoportonként terepet nyerjen, meghiúsultak. 
„Hét ellenséges léggömb van fent. Egy ellenséges repülőt 
„tüzérségünk leszállásra kényszerített Turriaco-nál. (Op. 242/11., 
„19. sz.)" 

„Csapataim lassanként magukhoz jönnek." 

Augusztus 30. 

„Mindenekfölött gyötör az a gondolat, hogy a románok gyorsan 
„haladnak és a szeretett Székelyföldet elözönlik; alig bírom itt e 
„rettenetes híreket elviselni, védeni szeretném e földet, melyhez 
„minden porcikám, egész lényem forró szeretettel ragaszkodik. Egész 
„lelkemet belevinném e védelembe a helyett, hogy itt keservesen 
„nézem az elveszett Doberdo-i fennsíkot, melyntk védelmébe is bele-
fektettem egész lelkemet és mégis parancsra ki kellett ürítenem 
„és mely mint felejthetetlen rossz álomkép áll szemeim előtt. 
„Szeretett becses Erdélyemet még parancsra sem engedném soha 
„át és drága magyar hazám minden tappodtát éltem árán is lelkesen 
„védenem, egy hajszálnyi darabkát sem adnék fel belőle. Soha! 
„Erre Isten szent nevére esküszöm." 

„Események:" 
„Éjjel rendetlenül váltakozó Iövegtüz, egyes tüzesapások a 

„Nad logem ellen és Oppacchiasella-ra s a mögöttes terepre. Több 



„helyen nehéz aknavetőtűz, csatározás és erős fényszóróte veken ység. 
„(Op. 243/1. sz.)" 

„Lóháton egyedül az 1. honvédgyalogezredet keresem fel Mali 
„ Dol-ban. Új kiképzéssel foglalkoznak és szorgalmasan gyakorolnak. * 

„Az olaszok gúnyos feliratokat mutatnak, hogy Románia hátba-
„támadott minket. (Op. 243/10. sz.) Délelőtt ós délután élénk ellen-
séges löveg- és aknavető-tevékenység. Az arcvonal könnyű-, a 
„tartalékok körlete nehéz lövegtűz alatt, mely a késő éjjeli órákban 
„is még tart. Kilenc ellenséges kötött léggömb van fent. Az ellenség 
„több hidat épít az Isonzo-n." 

A hadseregparancsnokság Op. 1602. szám alatt megparancsolta, 
hogy a 37./IV. Landwehr zászlóalj a XVI. hadtesthez vonuljon he. 
Az intézkedést megtettem. (Op. 243/6. sz.) 

Augusztus 31. 

„Rácz szakaszvezetővel Segeti-re mentem és a <y 343-ra, 
„útközben három felhőszakadás ért. Öt különböző üteget látogattam 
„meg és midőn már visszafelé mentem, nagyon heves tűzharcot 
„figyeltem meg délelőtt 8 óra 30 perckor." 

„Jelentések 
„Éjjel egyes élénk ellenséges tűzcsapások a Nad logem— 

„ Lokvica-i arcvonalra, szintúgy Nova Vas-ra és a mögöttes körletekre. 
„Különben csak csatározás. A 39. gyalogezrednek egy járőre 
„Dr. Bene Gyula vezetése alatt igen nehéz körülmények között fel-
lobbantotta az ellenség hídját Merna mellett. (Op. 244 1. sz.)" 

„Délelőtt 8 óra 30 perc után a Nad logem—Oppacchiasella-
„szakaszt, a Nad logem északi lejtőjét is beleértve, heves tüzérségi 
„és aknavetőtűzcsapás [érte. Délelőtt 9 órakor az ellenség átteszi 
„tüzét tartalékaink körletére és összekötő útjainkra, ugyanakkor 
„a Nad logem-orom két oldalán, azután Lokvica-tól nyugatra és 
„Oppacchiasella-tól északkeletre ellenséges gyalogság nyomult elő 
„támadásra. A legtöbb helyen a támadók tüzérségi és gyalogsági 
„füzünkben még fedezékeiknél visszafordultak; csakis Lokvica-tól 
„nyugatra sikerült kis csoportoknak drótakadályainkig jutni, ahonnét 
„kézigránátokkal és puskatűzzel veszteségeket szenvedve elkerget-
hettek. Ügy látszik erőszakos felderítésről volt itt szó, hogy részben 
„jól leplezett állásainkat megállapítsák. Amint utólag megállapít-
hatott az ellenség délelőtti támadásait és támadási kísérleteit a Nad 



„logem északi lejtőjén a 39. ezred egy századszakasza ellen intézte; 
„attól délre a 61. ezred egy zászlóaljszakasz és Oppacchiasella-nál 
„az egész 87. ezred védelmi szakasza ellen egész kiterjedésben. 
„Azután nagyon heves tüzesapások voltak." 

Megfigyelések: 
Az árvíz Mainizza-nál, Casa Nevis-nél, Campagna-nál, Grradisca-

nál és Sagrado-nál a hidakat elsodorta, hasonlóan Boschini-nél a 
hídverés helyén a pontonokat szétszórta. 

Szeptember 1. 

„A 17. hadosztálynál a 39. gyalogezred mint dandár-, had-
osztály- és hadtesttartalék kivonatott, szintúgy a 61. ezred ; 
„helyettük a 43. és 46. van állásban. Éjjel a megszokott gyalog-
ság i őrtüzelés és egy kevés lövegtűz. Kilenc ellenséges fényszóró 
„működött." 

„Mindenütt csend! Nehéz felhőkkel terhes az ég és őszies 
„szellő leng északról. Épen pitymallik, midőn automobilon a 28. 
„hadosztályhoz Kostanjevica felé megyek s onnét, minthogy az oda-
rendelt kísérőt nem találom —• egyedül elmegyek a Zeiss-dolinába, 
„az oroszok barlangjánál, ahol az 55. dandár parancsnokát, Rada 
„ezredest ismertem meg, ki nyugodt jó benyomást tett rám. Itt a 
„közelben levő 87./II. zászlóaljtól egy szakaszvezetőt vettem magam-
„hoz kísérőnek, nevét elfelejtettem. Szépen kitüntetett ifjú, hűséges 
„kifejezéssel barna szemeiben. Miután a helyzetet Rada ezredessel 
„megbeszéltem, a boldogan mosolygó steier legénnyel először a 
„Volkovnjak -C> 284-re mentem, ahol nagy haladást láttam a 
„fedezékek építésében. Frissen, jókedvűen dolgoznak a balzsamos 
„illatú fenyvesben, melyet a gyengéd leheletszerű légáramlat halkan 
„susogva cirógat." 

„ A Velki Hribach -Ó- 343-on egy időre megállok és figyelek. 
„Aránylagos nyugalom van, a felhők elvonultak és fölséges 
„őszi nap lett. Csak egyes nehéz aknákat látok és igen gyér 
„lövegtüzet. Az ellenségnél a legélénkebb állásépítés. Több repülőgép 
„húz fel-alá elérhetetlen magasságban." 

„A 43-asok segélyhelyénél egy haldoklót találok, egy fiatal 
„románajkti legény, csak azt sajnálja, csak azon siránkozik, hogy 
„nem fog már szeretett otthonáért Nagyszebenért küzdeni a betörő 
„rablók ellen." 



„A Nad logem gerincéről, ahol a 43-asoknak balszárnyát 
„látogattam meg, délfelé a 96. ezredhez megyek, akik nagy szor-
galommal dolgoznak állásuk építésén és telve vannak jó remény-
séggel. Nemsokára valóságos lövészárkuk lesz itt a sziklába vájva." 

„Lokvica magasságáig menve meglátogattam a 87. ezrednek 
„jobbszárny-századát állásában. Kitűnően van fegyelmezve, friss és 
„nagyszerű hangulatban van mind a két ezred. A 96. elfelejtette, 
„a 87. meg még nem sejti, hogy mit jelent az, a Karszton állásban 
„lenni. Visszajövet az 55. dandár parancsnokának legmelegebb 
..dicséretemet fejezem ki két fényesen kinéző ezrede miatt és csak 
„azt remélem, hogy 4 hét múlva is még így fognak kinézni." 

„Mindannak dacára, hogy az olaszokat ismerve észszerű 
„okoknál fogva a legnagyobb mértékben valószínűtlennek tartom; 
„mégis azon nem teljesen kizárt eset lehetőségével — amelyre az 
„itteni pillanatnyi helyzet talán következtetni enged — is kell 
„foglalkoznunk, hegy az ellenség bennünket itt csak le akar kötni 
„és talán a Balkánon könnyebben megszerezhető babérokat keres ?! 
„Mind ezt belém akarják szuggerálni, belém beszélni ós én nem 
„zárkózhatom el attól, hogy bevalljam, miszerint nagyon sok körül-
„mény erre enged következtetni, — és mégis ösztönöm és az olaszok 
„lelkületének ismereie azt sugalmazza nekem, hogy nem lesz az 
„így és a 7. Isonzo-csata nemsokára megduplázott hévvel fog fel-
lobbanni." 

„Engem pedig ellenállhatatlan erővel elhúz lelkem innét. El 
„szeretett csapataimmal Erdélyt védeni. Itt nagyon is szomorú! 
„A nyomasztó állomképpel a Doberdo-i fennsíkkal szemeink előtt, 
„melyet át kellett az ellenségnek adnunk. Itt fekszik előttem, mint 
„egy nagy szent temető, melyben szeretett szép és mégis oly 
„szörnyűséges emlékek mindörökre sírbaszállottak." 

„Közben a románok előnyomulnak és már Erdélynek majdnem 
„a felét elfoglalták. Hol fogunk nekik megint ,állj'-t parancsolni ? 
„A főparancsnokság teljesen elszámította magát! Vagy vétkesen 
„könnye'mű volt?" 

„Arról beszélnek, hogy a német császár keleten és nyugaton 
„a főparancsnokságot átvette. Elvileg nem szeretem, ha mi az ő 
„parancsnoksága alá állíttatunk, mert már amúgy is odairányu'nak 
„a szándékok, hogy bennünket csak tartománynak tekintenek, ami 
„a háború utánra tarthatatlan helyzetet teremtene." 



„Délelőtt igen csekély harctevékenység, időnként aknavetőtüz 
„arcvonalam egyes pontjaira. (Op. 245 9. sz.)" 

„Délután az ellenséges tűz elég élénk lett. Nagyon sűrű ellen-
séges repülőtevékenység. Az ellenséges arcvonal mögött módfölött 
„élénk közlekedés, sok új nehéz löveg jelent meg a Doberdo-i 
„fennsíkon, igaz, hogy a síkságon meg sok eltűnt, vagy hallgat." 

Megfigyeltetett, hogy az olaszok 3 nehéz löveget autókkal 
Yillanova-ról Lucinico felé vontattak. 

A hadseregparancsnokság Op. 1594. szám alatt figyelmeztetett, 
hogy tüzérségi lőszerrel nagyon takarékoskodjunk, mert az után-
szállítás nehézzé vált, mivel a gyártott lőszer tetemes részét az 
erdélyi arcvonalra kell most küldeni. (Op. 245/2. sz.) 

A román hadüzenet következtében hadosztályaimnak Op. 
242/3. szám alatt következő parancsot adtam ki: 

„Románia hadüzenete következtében ellenségeink száma eggyel 
szaporodott, arcvonalunk az új erdélyi fronttal megnövekedett. 
A monarchiának összes erejét össze kell szedni. 

A több mint két éve tartó háborúban a birodalom ember-
anyaga fogytán van, a hadianyag g yártása pedig már alig fokozható! 

Mindennek dacára ki kell tartanunk! 
Úgy az emberekkel, mint minden hadianyaggal takarékoskod-

nunk kell, hogy a román arcvonalon is megállhassuk helyünket. 
Gyalogságunk törekedjék védelmi vonalát műszakilag minél 

erősebbé tenni; tüzérségünk lőszerével nagyon takarékoskodjék, 
minden lövés előtt mérlegelje annak jogosultságát, hogy ily módon 
válságos pillanatokra kellő lőszertartalékot gyűjtsön. 

Az emberélettel való takarékoskodásnak legfontosabb tényezője 
az, hogy a védelem alapját képező álláserődítés a legtökéletesebb 
fokot érje el. 

Műszakilag erős állás a csapatokat súlyos veszteségtől óvja 
meg és lehetővé teszi, hogy azt gyérebben szállhassuk meg. 

A rendelkezésre álló valamennyi műszaki csapatot ós egyéb 
munkáserőt kíméletet nem ismerő eréllyel ki kell használni, hogy 
e célt a legrövidebb idő alatt elérhessük, mert a jelenlegi hadászati 
helyzet következtében előreláthatólag még sokáig kényszeríttetünk 
védelmi harcra. 

Minden ember vérébe menjen át, hogy csakis ily módon 
érhetünk el eredményt. 

Minden más munka egyelőre háttérbe szorul; első dolog az, 
hogy harcoló csapatainknak fedezést nyújtó harcállást és abba vezető 
összekötő utakat létesítsünk. 

E célra munkaerőül még beosztom a 28. hadosztályhoz a 
47./IV., 37./IV. Landwehr-, 9. és 11. vadászzászlóaljak XXll-ik 
menetszázadait, a 17. hadosztályhoz pedig a 14./Ö. árkászszázadot. 



Ezzel a hadtestparancsnokság amije még volt, a hadosztályok 
rendelkezésére bocsátotta. 

Az erődítési munkában használandó fúrógépek úgy alkalma-
zandók, hogy a harc hullámzása közepette el ne vesszenek. 

Megfontolás után tervszerűen kell megállapítani, hogy mely 
helyeken kezdődjék a munka; ott azután az egész erő megfeszí-
tésével teljes mérvben ki kell használni a fúrógépeket arra, hogy 
a kavernák, melyek a gyalogságnak oltalmat nyújtanak a lövegtüz 
ellen, gyorsan a sziklába vájassanak és berendeztessenek. 

Veszteségek csökkentése miatt az ellenséges tüzérség által 
rendesen lőtt falvakba és barakképítnlényekbe csapatot elhelyezni 
nem szabad. Csupán a csapatok ellátására okvetlenül szükséges 
szekér- és vonatlépcsőt szabad előrevonni, minden egyéb kocsioszlop 
visszairányítandó a hadosztályvonatcsoporthoz. 

József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

O.Í eptember 2. 

„Éjjel az egész arcvonal időközönkénti lövegtüz alatt, általános 
„csatározás." 

„ Telefónparancs érkezett, hogy mostantól fogva ágyúnként 30 
„és tarackonként 20 lövést kaphatunk átlagosan naponta, mert a 
„ mögöttesország nem képes többet szállítani... Ezt csak a szegény 
„gyalogság fogja megint vérével megfizetni. Alig lehetséges ily 
„kevéssel egy modern háborút tovább folytatni." 

„Most már meglehetősen sok tüzérségem van és írásbeli 
„utasításom a főparancsnokságtól, hogy hogyan kell az ellenséget 
„,nagyon erőteljes lövegtűzzel' elárasztani; de most meg lőszert 
„nem kapok eleget. Pedig ismert dolog, hogy itt kemény harcokban 
„csövenként 600—800 töltény fogy el, azaz szükséges legalább 
„naponta. Megint csak szép irálygyakorlat az egész, semmiért és 
„a mellett megmarad a régi nyomorúság." 

„A pihenő honvédcsapatokhoz lovagoltam." 
„A kiképzést' rendkívül megnehezíti azon körülmény, hog7 

„oly kevés a tiszt és közöttük is a legtöbb tapasztalatlan — fél 
„gyermek, aspiráns." 

„ Az arcvonalon mérsékelt harctevékenység. A XVI. hadtest 
„egy mozsarát Gradiscutta-nál állítja fel ós miután csapatvonataimat 
„Mohorini felé toltam el, jöttem csak rá, hogy ott egy 15 cm-es 
„40./L. mintájú tengerészeti ágyú áll épen vonataim kellős közepén. 
„Megkértem a XVI. hadtestet, hogy vigye el ágyúját, mert vona-



„taimmal már nem mehetek hátrább, különben éhenhalnak csapa-
ta im. (Op. 245/10. sz.)" 

„Fodor Sándor és Rácz Ferenc 82-es ezredbeli szakaszvezetők, 
„a 82-es zászlóalj1 nevében kérnek, hogy engedjem meg, hogy a 
„zászlóalj Erdélybe mehessen, hogy szűkebb hazáját védhesse. Hej 
„édes gyermekeim repülni szeretnék-veletek oda. Azonnal eltávoztuk 
„után írtam 0 Felségének és legmelegebben kértem nagyon is ért-
h e t ő kérelmük teljesítését. Az én szeretett hü székelyeimnek jogo-
s u l t kívánságát jó uramnak igazságos kezébe tettem." 

„Később, midőn királyomnál voltam, ő megemlítette ezt és 
„közölte velem, hogy megmondhatom a székelyeknek, hogy ő őket 
„végleg oda ereszti és nem szabad elvinni őket ameddig Erdély 
„veszélyben van, illetőleg védelemre szorul. Ezt azonnal közöltem, 
„mint királyunk nagyszerű megértéséből fakadó ígéretet az embe-
rekkel és később az egész ezreddel." 

„Délután 4 órától kezdve megint élénkebb tüzérségi tevékeny-
ség , főkép arcvonalam északi része ellen; tüzesapások a Nad 
„logem állásai és mögöttes terepe ellen. A déli részen mérsékelt 
„löveg- és aknavetőtüz. Az ellenséges arcvonal mögött nagyon 
„élénk forgalom, Doberdo és Devetaki között is. Ott tüzérségem 
„gránátjai egynéhány automobilt felrobbantottak." 

Szeptember 3. 

„Egynéhány rövid heves tűzcsapás Vrtoée ellen. Különben 
„csak mérsékelt harctevékenység. A 28. hadosztály déli szárnyán 
„Nova Yas-alszakaszban a 4. honvédgyalogezredet a 17. váltotta 
„fel. (Op. 247/2. sz.)" 

„A reggeli mise után Ozrenj-re megyek, ott a 39./III-as 
„zászlóaljat2 látogatom meg. Az emberek kitűnő hangulatban vannak. 
„Útközben 5 bakámmal találkozom, kik kérdésemre, hogy hová 
„mennek, vígan azt felelik: ,Szüretelni megyünk egy kicsit.'" 

„Míg ott voltam láttam, mint lőtt le egy repülőt tüzérségem, 
„mely Debeli vrh -Ó- 140 és Monfalcone között zuhant le. (Op. 
„247/18. sz.)" 

1 A 82 es menetzászlóalj 1914—1915 telén a 01. ezred kötelékébe 
lett beosztva, mert a 01. ezred az elszenvedett nagy veszteség következtében 
csak két (II. és IV.) zászlóaljból áll. 

2 Hadosztálytartalék. 



„A friss zöld dombokon át, buja növényzetű völgyeken 
„keresztül sietünk ketten Spacapani-ra ,Gyuri'-hoz — ez a 39. 
„ezredparancsnokságnak titkos neve — és a 39./IV-es zászlóaljhoz.1 

„Az égnek meredő, a sziklafennsíkba hasadt vadregényes szakadék-
„ban találom őket." 

„A minap kimondott súlyos aggályaim dacára — hogy a 
„Volkovnjak -C- 284 meredekpartú nagv katlanában nagyobb 
„záporesőkor összegyűlő víz, melynek onnét csakis ezen egy 
„lefolyása van; a rendkívül szűk, lépcsőzetesen leereszkedő meredek-
„medrü, alig pár száz lépés hosszú sziklaszakadékon át, mint vad 
„Torrente, bizonyosan több méter magasan tódul ki — a szakadék 
„fenekén több faházikót találok a sziklafalnak támaszkodva — 
„festőien a buja zöldben, a szoros örök árnyában — készre építve. 
„Amint mondom, attól tartok, hogy az alig 5 méter széles, lega-
l ább 100 méter magas, függőleges sziklafalak közé zárt szakadékban 
„a víz mindent magával fog ragadni és emberéletben is nagy 
„károkat fog okozni. — Es lövetés esetén a lezuhanó sziklák ?? — 
„Megparancsolom Klein László alezredes, ezredparancsnoknak, hogy 
„a szakértővel, akit még ma ki fogok küldeni, mindent a legponto-
sabban nézessen meg és utasításai szerint cselekedjék." 

„Miután tisztekkel és legénységgel beszéltem egy ideig, egy-
néhány kívánságot és kérést lehetőleg kedvezően elintéztem volt; 
„dr. Bene Gyula zászlóssal — aki a magyar földmívelésügyi 
„minisztériumban szolgál — a vad sziklahasadékban felkapaszkodom 
„a Volkovnjak -6- 284-re. Magas sziklafalak között, a nap által 
„soha nem ért, páfrányokkal és más üde zöld növényekkel benőtt 
„vadonban, akár csak zergevadászaton, úgy mászva helyenként egy 
„magunkkal vitt létrán sziklafalakra kapaszkodva, megyünk azután 
„izzó napsütésben a gyepes parton vad árvácskákat szedve mere-
deken fel, majd a San Grado di Merna közelében levő olasz 
„állásokat megfigyelve és fényképezve, megyünk ketten az erdőcs-
kébe fel a Volkovnjak-on. Ott találom a 39./I-es zászlóaljat. 
„Ok jó, szilánkbiztos férőhelyeket építenek. Többen tábori levelező-
nlapokat írnak hasonfekve. Egynéhány hozzám címeződött és több-
nyire azt a kérést tartalmazza, hogy Erdélybe engedjem őket 
„Magyarországot védelmezni, mert ők Magyarországot és nem az 
„osztrák tartományokat akarják védeni. Fiaim, milyen bensőségesen 

1 Dandártartalék. 



„osztom kívánságtokat oda mehetni, ahol a Kárpátok szent sáncait 
„védenénk. Itt is sok emberrel beszélek, azután Ráczcal visszafelé 
„megyek Temnica irányában." 

„A Fajti hrib A 432 magasságában egy legnehezebb öblű 
„olasz lövegnek ellenőrző lövése jön, zúg mint a robogó gyors-
vonat. Megkeresem az általa fúrt tölcsért, a nyers sziklába leg-
a lább 140 cm mély lyukat ütött, két kísérőmet benne lefényképezem." 

„Az arcvonalon csekély löveg- és aknavetőtüz." 
„Fajti közelében még meglátogatom vitéz székelyeimet, a 

„82-es zászlóaljat. A kerek, erdős dolinában vannak. Természetesen 
„csak egy kívánságuk van; hogy szűkebb hazájukat védhessék." 

„Comen-ben Triest helytartója, báró Fries-Skene vár rám 
„feleségével, mind a kettő mindig rendkívül odaadóan jártak kezemre 
„és az én szegény sebesültjeim mellett igen nagy érdemeket 
„szereztek." 

„Délután 5 órakor heves ellenséges tűzcsapás a Nad logem— 
„Lokvica-arcvonalra. Különben váltakozó erejű ellenséges lövegtűz 
„úgyszólván az egész hadtest ellen és a mögöttes körletekre. 
„Aknavetőtüz is van." 

.,A minap elfelejtettem feljegyezni, hogy a 17. hadosztály 
„állásának vonala miatt, mely a fenyvesben van, kételyeim voltak 
„és az volt a benyomásom, hogy ez a terepben hátrányosan fekszik. 
„Egy bizottságot rendeltem ki a nélkül, hogy nézetemet közöltem 
„volna vele — nehogy előre befolyásolva legyen — ; ma azt jelenti 
„ez a bizottság, hogy a vonalnak alapos javítása a legnagyobb 
„mértékben kívánatos." 

Szeptember 4. 

„A német nyugati arcvonalon a franciák és angolok támadnak 
„és nagy csata van folyamatban." 

„A hadseregparancsnokság Op. 1629. szám alatt elrendelte, 
„hogy tegyek jelentést, hogy miképen ítélem meg az ellenség 
„helyzetét és hogy mit müveinek az olaszok a VII. hadtest arc-
vonala előtt." 

„A felhívásra 248/12. hadműveleti szám alatt a helyzet 
„megítélését beküldöttem a hadseregparancsnokságnak, ennek leg-
f ő b b része röviden az, hogy az ellenségnek rendszeres tervszerű 
„közelebbtolódása, amelyet mi már jól ismerünk, az ő tüzérségének 



„csoportosítása és minden más jel arra mutat, hogy legközelebbi 
„íotániadása a Nova Vas-tői délre levő A 2081 és a Görz-től 
„keletre levő San Marco A 227 között fog végrehajttatni, midőn 
„úgyszólván minden bizonnyal a legnagyobb súly és vele a leg-
nagyobb nyomás is a Nad logem—Fajti hrib A 432 gerincre 
„fog nehezedni. Ezt egy pillantás a terepre a legnagyobb határozott-
sággal kell, hogy a szemlélőnek megmondja." 

Az olaszok most is azt teszik, amit minden Isonzo-csata 
után, megfeszített erővel, sietve állásukat rendszeresen kiépítik, 
fedett utakat létesítenek, előcsapatok védelmi állásunkat árokfőkkel 
megközelítik és ezeket egymással összekötik; így közvetlen köze-
lünkben új állások keletkeznek. 

Az olasz tüzérség könnyű ütegeinek zöme San Martino— 
Brestovec A 209 vonaltól északra a karsztos fenn síkún áll és főleg 
védelmi állásunkat, de a mögöttes terepet is lövi. 

A nehéz olasz tüzérség feltűnően keveset tüzel, valószínűleg 
lőszert gyűjt. Arra nincsen semmi adat, hogy innen az olaszok 
nehéz ütegeket elvittek volna. 

Meredek röppályájú nehéz lövegek is vannak már a Vullone-ban. 
Az ellenséges nehéz aknavetők most is nagyon kellemetlenek. 

Az állás mögött az olaszok nagy szorgalommal dolgoznak sodrony-
kötélpályák, Isonzo-átjárók létesítésén; hídjaik erősek, a legnehezebb 
teherautókat is elbírják. 

„Szomszédom, Schenk altábornagy azt vallja előterjesztésében, 
„hogy az ellenség az ő szakaszát, főképen a Hermada A 323-at 
„fogja megtámadni." 

„Minden bizonnyal a Hermada A 323 is egy rendkívül 
„fontos pont; de hogy erre háramoljék a döntő szerep, az ellen-
eégnek a Trstelj A 643—Vojséiea vonalát kell megközelítenie, 
„vagy talán el is érnie, ha pedig ez megvan, akkor a Hermada 
„ A 323 amúgy is nagyobb erőmegfeszítés nélkül elesik. A Hermada-t 
„az előbb megnevezett vonal megközelítése nélkül megtámadni 
„hadászatilag nagy hiba volna. Ezért meggyőződésem az, hogy 
„főlökése Kostanjevica—Trstelj A 643 irányában a Karszt-fennsík 
„északi felén kell, hogy jöjjön. Ha balszárnyát az ellenség a fennsík 
„északi szegélyén eléggé biztosítva érzi majd, akkor fog csak a 
„tenger és Comen között Triest felé áttörni akarni. Akkor azonban 
„a Wippach-lapályon is mindent el fog követni, hogy ottani erőivel 
„egymagasságba jusson és a szélesbedő áttörést a Ternova-i fennsíkon 

1 Na Verdi nevű domb. 



„oldalban biztosítsa. Ha a Nad logem —Trstelj A 643 gerince 
„tartja magát és sikerül nekünk a A 2081—Nad logem, vagy 
„Selo—Kostanjevica—Fajti hrib A 432 vonalában az ellenséget 
„feltartóztatni, akkor Triest nyugodt lehet; mert a Karszt a fölös-
„ legesen ontott olasz vér áradatát fogja beinni és az ellenség ennek 
„dacára az acélfalat hiába fogja döngetni, nem fog előbbrejutni-
„Akkor neki csak az utolsó, valamivel hosszabb és nagyon nehéz 
„irtja marad meg Triest felé, melyet még megkísérelhet: ez a Bain-
„sizza-fennsíkon Heiligengeist-en át vezet. Vájjon meg fogja-e ezt kísé-
re lni ? — Bizonyosan csak akkor, ha végleg meggyőződött arról, 
„hogy a Trstelj A 643 és Vojsöica sohasem lehet az eddigi mód-
„szer alapján az övé. Es ha időm van, a Fajti hrib A 432— 
„Kostanjevica-állást jól kiépíteni és elegendő kavernát tudok léte-
síteni, akkor ez lesz fővédelmi állásom, mely minden bizonnyal 
„még újabb csaták hosszú sorát fogja állani és a miénk marad, ha 
„lőszerünk és elég emberünk lesz." 

„Örömmel értesülök, hogy Németországgal együtt egy nagyobb-
„szabású offenzívát kezdünk Románia ellen. Az egyedüli helyes, 
„ha Romániát egészen agyonütjük, mert különben még csúnya 
„meglepetéseket hozhat ránk." 

„Délelőtt a kórházakat látogattam meg Skrbina-n, Reifen-
„berg-en, Comen-ben. Az utóbbi helyen amúgy is mindennap leg-
„a'ább is egyszer bejárok betegeimhez és sebesültjeimhez." 

„Délután a 17. hadosztály állásának egy részében voltam, 
„melyet már a minap kifogásoltam. Egy messze kiszögellő, az 
„ellenség által most is félig átkarolt csücsköt képez és ettől északra 
„egy mély horpasz van, melyben csak darabonként — nagy héza-
„gokkal — van némi erődítési munkálat nyoma és csak fészkenként 
„van megszállva. Miután már minap utasítottam Gelb altábornagyot, 
„ma visszajövet újból kifogásoltam, hogy az a veszélyes hely, ahol 
„az ellenség játszva átjöhet, ma parányival sincs jobban biztosítva, 
„mint napokkal ezelőtt. Rossznéven veszem, hogy e tényt elhallgatták 
„előttem. Vagy tán nem tudott róla? — Utasítottam, hogy menjen 
„ki a dandár- és ezredparancsnokkal és gondoskodjék arról, hogy 
„ilyen álmosság többé ne forduljon elő." 

„A helyzetjelentések összefoglalva:" 
„Heves tüzesapások az arcvonalra a Wippach völgyében. Az, 
1 Na "Verdi nevű domb. 



„egész arcvonal löveg- és aknavetötüz alatt van, melynek hevessége 
„változó. Az állásoknak egy része Lokvica és Oppacchiasella között 
„a 28. hadosztálynál elpusztult." 

„Egész nap váltakozó hévvel lövi az ellenséges tüzérség és 
„aknavetők arcvonalamat és a mögöttes terepet. Tüzérségem egy 
„nagy táborra lőtt Villanova mellett, az ellenséges csapatok nagy 
„kavarodás közepette széledtek el. Élénk ellenséges járőrtevékenység. 
„Estefelé erős ellenséges tűz és az ő állásai sűrűn vannak meg-
szállva. Tüzérségem több telitalálatot ért el automobiloszlopokon 
„Gabrije dolnie-nél, az oszlop most elhagyatottan áll ott. Fel-
lobbantott tengerészágyúm a -C> 212-őn az olaszok által elszállításra 
„készíttetett elő. Majd jól befűtünk nekik az elszállításra." 

„Tüzérségem ma ismét lelőtt egy ellenséges repülőgépet, mely 
„Villanova-nál zuhant le. Látni lehetett, ahogy a gép orrával 
„befúródott a földbe, testével ég felé meredve. Mindaddig ebben a 
„helyzetben maradt, míg az olaszok elcipelték. (Op. 248/10. sz.)" 

Szeptember 5. 

„Gelb altábornagy beteget jelentett. Meg van sértődve? —-
„Menni akar? — Nehezemre esnék ezen derék tábornokom távozása. 
„Neheztel, mert egy nálánál fiatalabbat neveztek ki hadtestparancs-
noknak. Elmegy. És én? — nekem nem szabad megsértődve 
„lennem a miatt, hogy Arz, aki az én hadosztályomban alattam 
„dandárparancsnok volt, már kinevezett hadseregparancsnok! . . . ! . . . 
„Nem akarom ellenségeimnek azt az örömet megszerezni, hogy 
„mellőztetésem miatt elmenjek. Ha lehetséges és golyó nem oltja 
„ki előbb életemet, a háborút végig akarom küzdeni és az összes 
„sértéseket észre sem fogom venni, azaz űgy fogok tenni, mintha 
„észre sem vettem volna. Tudom, hogy magyarságom miatt tipornak." 

„Lukachich tábornok betegség miatt szabadságolva, a VII. had-
testnél három dandár parancsnok és három ezredparancsnok beteg. 
„(17. és 20. hadosztály). Én vagyok az egyedüli tábornok, aki 
„szolgálatot tesz. Bizony nekem is egész akaraterőmbe kerül, hogy 
„idegeim kibírják a Karszt poklát, hogy meg ne betegedjek. Most 
„épenséggel ki kell tartanom egész férfiként, emelt fővel kell itt 
„állanom, akit az események pusztító viharai meg nem ingatnak) 
„aki vasakarattal tud velük dacolni." 

„Éjjel elég élénk ellenséges lövegtüz, főképen reggel felé 



„voltak az összekötő utak erős tűz alatt. Az ellenséges aknavetőtüz 
„Oppacchiasella-nál és Nova Yas-nál igen élénk, erősebb csatározás. 
„(Op. 249/1. sz.)" 

„Ma éjjel óriási zivatar volt." 
„Reggel 8 órától kezdve Pri 8tanti-t aknákkal lövik, később 

„Ruppa vidékéről kisöblű lövegekkel is. A helységet és a kétoldalt 
„fekvő állásokat nagyon hevesen lövik. A hatás hála Istennek csekély. 
„Különben nagyon mérsékelt lövegtüz és aknavetőtevékenység." 

„A forgalom az ellenséges arcvonal mögött a rendes. Az 
„ellenséges tábor Peteano-nál láthatóan növekszik. A sátortábor, 
„melyre tegnap lőttünk, eltűnt." 

„A 6./1. számú 15 cm-es ágyúsütegem 8 telitalálatot ért el 
„a Peteano melletti ellenséges táborban, mire ott nagy zűrzavar 
„támadt. Az ellenség lassan, de szakadatlanul tüzel arcvonalamra." 

„Délután nagyon heves, tartós záporeső. (Op. 249/19. sz.)" 
„Boroevié a szabadsígi zárlatot még most sem szüntette be. 

„En ennek a legégbekiáltóbb igazságtalansága miatt akarok vele 
„beszélni, hiszen ezen csekélyke szabadság az egyedüli kedvezmény, 
„melyet szegény derék embereimnek e rettenetes háborúban 
„ adhatok." 

„ Boroevié úgy látszik sejti ezt és azt üzente nekem: hogy kér, 
„miszerint ezen válságos időben körletemet ne hagyjam el. — 
„Jól van hát, ha nem lehet hadseregparancsnokhoz mennem, 
„hogy ezen életbevágóan fontos kérdést megbeszéljem vele, akkor 
„saját felelősségemre adok azon embereknek szabadságot, kik arra 
„ szükségképen és sürgősen rászorulnak. Erről telefonon értesítem 
„ Le Beau altábornagyot, azaz helyettesét! magától értetődőleg ennek 
„következménye egy goromba sürgöny lesz. De hát, ha szegény 
„derék katonáimon segíthetek vele, úgy örömest teszek zsebre 
„bármilyen gorombaságokat. Es ez a pár szabadság a legkevésbbé 
„sem gyengíti létszámaimat." 

Szeptember fí. 

„Nyugaton a nagy csata ernyedetlenül tovább tombol. Keleten 
„kemény harcok." 

„Ezen elenyészően csekély súrlódástól eltekintve, a legszebb 
„összhangban dolgozom Boroevic-cel, hogy a következő Isonzo-
„csatát győzelmesen megállhassuk." 
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„Hideg bóravihar korbácsolja majdnem vízszintesen tova 
„a sűrűn zuliogó esőt. Csapataim nagyon szenvednek a luty okban." 

„Szombati Pállal Sveti Ambros-on át — ez egy rom 
„Temnica-tól északra fekvő 531-es kúpon — útnélkiil a fekete-
„ fenyő-fiataloson felmegyek a Stol -Q- 630 magaslatra; ott van 
„Mostböck ezredesnek megfigyelőállása és a hadtesttüzérség főmeg-
„ figyelője. Ez az a pont, ahonnét hadtestemnek összes állásait a 
„legpontosabban lehet látni és amelyen én a legközelebbi csatákban 
„— ha még itt volnék — személyesen jelen leszek." 

„Lejtőit állandóan végigszórja az ellenséges tüzérség, de rend-
szeresen még nem lőtte az ormot. Nagyszerű panoráma, még jobb 
„áttekintés, mint régi jó megfigyelőállásamról Kostanjevica mellett, 
„vagy Temnica-n. — Látom, hogy a nagyon megáradt Isonzo az 
„összes rögtönzött hidakat elvitte, csak egy maradt meg Lucinicc-
„nál, ezt pedig tüzérségem tartja tűz alatt. (Op. 250/3. sz.) 
„A XVI. hadtestnek egy 30"5 cm-es mozsara a Görz melletti 
„országút hídjára lő és minden, az Isonzo-ban robbanó bombája óriási 
„szökőkutakat vet fel az ég felé. Látom az olaszokat az elszakított 
„hídrészeken dol'gozni, elszabadult pontouokat akarnak hiába eről-
ködve befogni. A tejeskávé barna, hatalmasra dagadt Isonzo gyorsan 
„hömpölygeti árját és sok minden elveszett jószágot hord magával." 

„Jelentések 
„Egynéhány ellenséges tüzesapás, különben csak mérsékelt 

„löveg- és aknavetőtűz, kézigránátharcok és csatározás. Egyes 
„helyeken élénk gyalogsági tűz. Hudi Log—Nova Vas élénk tűz 
„alatt. Az erős eső folytán Pri Stanti-nál állásaink bedőltek, újakat 
„ásnak most. (Op. 250 1. sz.)" 

„Délután heves ellenséges lövegtűz a Nad logem és Lokvica 
„környékén, különben az egész arcvonalon mérsékelt löveg- és 
„aknavetőtüz, mérsékelt gyalogsági tevékenység. Délután 5 óra 
„45 perckor Temnica-nál egy ismeretlen irányból jövő különösen 
„nehéz lövedék csapódott be. (Op. 250/10. sz.)" 

„Érzem, hogy idegeim túl vannak feszítve s így ingerlékeny 
„vagyok és tán mások iránt túlságosan kemény. Amint a helyzet 
„megengedi, egynéhány napi szabadságot fogok kérni. Pár nap 
„családomnál s a csendes erdei magányban elég lesz arra, hogy 
„teljesen felüdülve, új erővel vegyem fel megint súlyos kötel-
meimet." 



Szeptember 7. 

„Tegnap este nagyon érzékeny erős tűz alatt állottak állá-
sa ink Lokvica-nál, az akadályok részben megsemmisültek. Különben 
„rendes harctevékenység. Wolf Boleslaw ezredes, dandárparancsnok 
„Fajti-n kis szobájában egy nehéz gránát által megsebesült, 
„szegény a pikrintől egészen zöldre van festve, még a haja is zöld. 
„Mast két hadosztályparancsnokom, három dandárparancsnokom és 
„négy ezredparancsnokom hiányzik. Megparancsolom Eisner-Bubn a 
..ezredesnek, hogy Wolf dandárát a 17. hadosztályban vegye 
„ideiglenesen át. Sokkal fontosabbak nekem a dandárparancsnokok, 
„mint a vezérkari főnök, addig helyettesíttetem őt, úgyis minden 
„jól fog menni." 

„Minden arra mutat, hogy közvetlen egy nagy csata előtt 
„állunk. Meggyőződésem, hogy az olasz nagyobb erőkkel csak 
„akkor menne át más harctérre is, ha itt igen nagy eredményt 
„ér el, vagy végképen belátja, hogy itt lehetetlen sikert aratnia." 

„A németek és bolgárok szép sikereket értek el a románok 
„ellen. A nagy Somme-csata a leghevesebben továbbfolyik." 

„Károly Ferenc József arcvonalán az oroszok a Zlota Lipa 
„és Dniester között a mieinket mindig jobban visszaszorítják. 
„Bizony már nagyon aggasztó a helyzet." 

„Állítólag 200.000 német ment Budapesten keresztül a román 
„arcvonalra." 

„ Az én arcvonalamon nem sok újság van. Az ellenség nagyon 
„sokat robbant a 28. hadosztállyal szemben." 

„Meglátogattam Schneider altábornagyot, a 28. hadosztály 
„parancsnokát Vojscica-ban és tüzetesen megbeszéltem vele az állás 
„kiépítését és — minthogy ő a Karszt harcait még nem ismeri — 
„pontos utasításokat adtam. Azután gyalog Temnica-n át a 61. 
„ezredhez és a 82-es székely-zászlóaljhoz mentem." 

„Időközönkénti lövegtűz van, különösen élénk automobil-
„forgalom az ellenséges arcvonal mögött. Talán tüzérségi lőszert 
„visznek e lő re? . . . Délután a tüzérségi tevékenység az ellenség 
„részéről fokozódik, több nehéz és legnehezebb löveg is tüzel. 
„A gyalogság csendes. (Op. 251/15. sz.)" 

„A hadseregparancsnokság Op. 1653. számú parancsára a 
„82-es székely-zászlóalj elszállíttatik az erdélyi arcvonalra. 
„(Op. 251/11. sz.)" 



Szeptember 8. 

„Ismételt tűzcsapások Nad logem-re és a Wippaeh-völgybe. 
„Az ellenséges tüzérség különböző pontokra belövi magát." 

„Délután az ellenséges tüzérség a szokottnál élénkebb tevékeny-
sége t fejtett ki." 

„Temniea-ra hajtattam, onnét gyalog Szombatival a Zeiss-
„ dolinába mentem az 55. dandárparancsnoksághoz, hol Rada 
„ezredessel egyetmást az itteni harcmodorra vonatkozót meg-
beszéltem. Azután az állásban voltam Lokvica-nál a 87. ezrednél, 
„ahol mind ,Ezredes úrnak' szólítottak. Minden tele van vízzel; 
„az emberek átázott ruháikban csakúgy dideregnek. Az állásépítés 
„igen szépen haladt." 

„A Hargitta is már a románok kezében van. A Kárpátokban 
„és Kelet-Galíciában súlyos küzdelmek." 

Szeptember .9. 

„Pompás meleg őszi nap, gyönyörűséges világítással és szí-
nekke l ; a színeváltozott lomb között minden fonnyad. A harmadik 
„háborús tél, mindenkinek réme, gyorsan közeledik. És mégsem 
„végződhetik e sok szörnyűség igazságtalanul?. . . ? . . . " 

„Az ellenséges tüzérség tevékenysége tegnap délután sokkal 
„élénkebb volt, mint a mult napokban. Különösen a nehéz és leg-
nehezebb ütegek lőttek sokat. San Grado di Merna, Nad logem, 
„Kostanjevica és környéke, Fajti helység, Fajti hrib A 432, a 
„Vojsőica-i templom erős tüzet kaptak. Minden bizonnyal az újonnan 
„állásba ment ellenséges ütegek lőtték be magukat. Az összes 
„öblök megállapíttattak. A csapatok az állandó erős eső által, 
„melynek mind a legkisebb oltalom nélkül ki vannak téve, testileg 
„meg vannak viselve; erkölcsileg emelt hangulatban vannak. 
„(Op. 122/10. sz.) Eäte 7 óra után a tüzérségi tevékenység 
„lassacskán kialudt. Éjjel csekély löveg- és aknavetőtüz. A Nad 
„logem-en kézi- és puskagránátharcok. Az . állások sok helyütt a 
„fokozott lövegtűz által erősen megrongálva, de máris megint 
„kijavítva. Az ellenség a hidakat az Isonzo-n helyreállította. 
„(Op. 253/17. sz.)" 

„Schenknól egynéhány ember eltűnt." 
„Felderítőjárőreim az előretolt ellenséges állást, árokfőt 

„üresen találták és alaposan elpusztították. Egy kúszójárőr az 



„ellenséges főállásig jutott, azt erősen megszállva találta és észre 
„sem véve tért vissza. A 17. honvédgyalogezrednél telitalálat által 
..egy halott és tíz sebesült." 

„Délután az ellenséges tüzérség tevékenysége megint foko-
zódott. Az állásokra könnyű tüzérség és aknavetők lőttek, a nehéz 
„tüzérség — látszólag belövését folytatva — minden markáns 
..pontra és a tartalékok körleteire egyes lövésekkel tüzelt. Nova 
„Vas—Oppacchiasella környékére számos gyújtógránát hullott. 
„(Op. 253/23. sz.) Az ellenség Peteano-nál és Boschini-nél új 
„Isonzo-hídjain még dolgozik. Egy gyenge dandár Versa-nál kelet 
„felé menetelt." 

A 28. hadosztály déli szárnyán a Nova Vas-alszakaszban 
a 17. honvédezredet az l-es honvédek felváltották. (Op. 253/1. sz.) 

Szeptember 10. 

„Reggel nagymise, honvédjeim szépen énekelnek, ami engem 
„mélyen meghatott. Ma a mélységes áhítattól áthatott csodálatosan 
„szép ének! . . . és holnap? . . . hányan lesznek még életben ? . . ." 

„Értesüléseim szerint a románok a déli szárnyon igen nagy 
„veszteségeket szenvedtek és az oroszok úgy látszik beszüntették 
„nagy támadásukat. Remélhetőleg nemsokára érezhetőbbé fognak 
„válni a német erők és lc fogjuk törni a román rablóhordát." 

„A románok vett hírek szerint borzasztóan garázdálkodnak 
„a székely falvakban, asszonyokat, gyermekeket csak azért, mert 
„ magyarok lem észárolják." 

„A mise után azonnal Gradiscutta-ra és Mohorini-re hajtat-
t a m a Wippaeh völgyében és ott felkerestem a 39. és 46. ezre-
deknek ütközetvonatát. Ma kap e két ezred először délben ebédet, 
.,— különben az ebédet mindig csak éjféltájban kapták meg. 
„A málhásállatok oszlopának nagyon veszélyes utat kell meg-
„tenniök, mert útjaink távolról sincsenek elegendően leplezve és az 
„ellenség a gyér leplek között pontosan meg tud mindent figyelni. 
„Épen ezen oknál fogva kísérőmmel személyesen a málhásállat-
„oszloppal, elől a 46-oséval megyek, melyet egy bizonyos távol-
b a n követ a 39-eseké. Az emberek tréfálkoznak és nevetnek és 
„úgy látszik örömet szerez nekik, hogy első nappali útjukon a tüzér-
s é g által pásztázott vidéken át velük megyek. A kopár füves 
„dombokon át egyenként 20 lépésre egymás mögött futva sietüi k 



„át. Egy-két helyen, melyeket a következő alkalommal el fognak 
„kerülni, egynéhány nehéz srapnellt lőtt az ellenség, a nélkül, hogy 
„kárt tett volna. A szőlőlugasok friss zöldjében s az illatozó erdő-
b e n lassabban lehetett menni. Zigoni-n s a nagyon összelőtt 
„Martinuéi-n át először Ozrenj-re a 46. Il-es zászlóaljhoz'mentünk 
„Ott a zászlóalj-, századparancsnokok és két derék kísérőm, Szom-
b a t i Pál és Biró Ferenc jelentkeztek. A menázsit kiosztották s 
„természetesen én is megkóstoltam azt. A málhásállatoszloppal 
„továbbmentem Spacapani-ra és San Grado di Merna-ra. Utób-
binak az ellenséges Iövegtüz miatt csakis a tartalékzászlóaljig volt 
„lehetséges jutni, tovább — a nélkül, hogy az embereket, málhás-
„ állatokat és a menázsit fel nem áldoztuk volna — lehetetlen volt. 
„Egyedül egy pillanatra előrementem és láttam, hogy az állás ik 
„rendkívül szenvedtek a nagy záporesők által. Visszamenet egy-
néhány parancsnokkal beszéltem. Midőn a szép erdőben csendesen 
„hazafelé ballagtam, úgy véltem, hogy szeretett tapolcsányi erdőim-
b e n az őszipompától környezve, óriási tölgyfáim, jó barátaim 
„sugdosását hallanám, mintha fülembe mondanák vallomásaikat. 
„Pedig itt csak fiatal erdő van bíborba s aranyba öltözve és 
„üvöltve surrannak el fölöttünk az ellenséges gránátok. Ez nem az 
„én békésen csendes, boldogságot lehelő szép Tapolcsányom! Csak 
„a színek és megszámlálhatatlan sok őszike-kikirics, melyek az 
„erdei tisztásokon letördelve terülnek el, hosszú fehéres szárukat a 
„nedves gyepre nyújtva, emlékeztetnek borongósan a békés boldog 
„múltra odahaza." 

„Valami csattanik a fákon, egy eltévedt ellenséges gyalog-
ság i lövedék, mely egy törzsbe fúródva megakad. Ráez nagy 
„ gonddal kivágja azt, megint egy hegyes vörösréz lövedék a francia 
„repülő géppuskájából." 

„Jelentések:" 
„Éjjel egyes tüzérségi tüzesapások és aknavetőlövések. Csekély 

„ellenséges fény szórótevékenység. (Op. 254/1. sz.)" 
„Délelőtt az arcvonalon mérsékelt ellenséges lövegtűz, főkép 

„könnyű lövegekből Temnica-n, Vojsöica-n, Zagrajc-on és a Comen-i 
„állomáson, meg Preserje-n legnehezebb öblű ellenséges Iövegtüz. 
„Legközelebb bizton megint elkezdődik a boszorkány tánc a hadtest-
parancsnokságnál. Úgyis már egy ellenséges megíigyelőrepülőgép 

'. Hadosztálytartalék. 



..kering fölöttünk. Minden eshetőségre Kobila Glava-t készíttettem 
„elő és a telefonösszeköttetéseket kiépíttettem, hogy lövetés esetére 
„telefonközpontunk ne legyen megsemmisülésnek kitéve és azonnal 
„át tudjon költözni. Az arcvonalon nagyon élénk repülőtevékeny-
s é g . Az ellenség gázbombákat lő. Elénk automobilközlekedés az 
„ellenséges arcvonal mögött kelet félé. Peteano-nál nagy csapat-
tömegek fürödnek, tüzérségem beléjük lőtt. San Martino-nál az 
„ellenség támadási gyakorlatokat csinál, hogy harcszerűbb legyen 
„gyakorlata, tüzérségem belelő és széjjelszórja őket." 

..Délután 3 órától kezdve az ellenséges tűz nagyobb heves-
ségre dagad. Könnyű ütegek a Nad logem-állásainkat és Nova 
„Vas-t lövik. A nehéz ütegek a tartalékok körleteit és az utakat 
„egészen Temnica—Zagrajc-vonaláig. Gyalogsági tevékenység nincs. 
„Élénk közlekedés a Gradisca és Peteano-i hidakon. Délután 4 
„órakor négy '/a zászlóalj érkezett a táborba Peteano-nál. (Op. 
„254 10. sz.)" 

Az 5. hadseregparancsnokság mai napon Op. 1625. szám 
alatt egy rendeletet adott ki; ebhen az olaszok legújabb harc-
szabályzatának azon részét ismerteti, mely egy támadás előkészíté-
sére és annak végrehajtására vonatkozik. 

Az olasz vezérkar már a háború kezdetén adott ki egy szol-
gálati könyvet, melyben ismertette az állásharc szabályait az orosz 
és francia hadszíntereken szerzett tapasztalatok alapján. Ennek 
alapján vívattak meg olasz részről az Isonzo-csaták. Saját tapasz-
talataikat az 1916 július 18-án kiadott harcszabályzatban „A gyalog-
ság alkalmazása lövészárokharcban." ismertették az olaszok. 

Érdekességénél fogva röviden következőkben közlöm a ren-
delet tartalmát, melyhez pár melléklet van csatolva. 

Az 1. számú melléklet az olasz 3. hadseregparancsnokság 
által 1916 július 20-án kiadott térképnek egy sokszorosított má-
solata. E térkép a Görz-i hídfőállásunkat a legnagyobb pontossággal 
tünteti fel Monte Sabotino A 609—Podgora A 240 között. 
Láthatók a Podgora-i és Oslavija-i retesz- és felvételiállások, az 
összekötő- és futóárkok, a gépfegyverfészkek, a tartalékok helyei, 
barakktáborok, kavernák, a század-, zászlóalj-, ezred- és dandár-
parancsnokok tartózkodási helyei, az aknavetők, fényszórók, a tüzér-
ségi megfigyelők, a lőszerraktárak helyei és hogy hol vannak 
aknamezők telepítve. 

A vázlatból arra lehet következtetni, hogy az olaszok, mielőtt 
egy nagyobbarányú támadást megindítanának, előbb arra törek-
szenek, hogy a főtámadási térben helyzetünkről szemrevételezés, 



felderítés, kikémlelés, fogságbajutottak kivallatása stb. által leg-
nagyobb részletességgel tájékozódjanak. 

Az ekként megtudott adatokat térképbe berajzolják, a tér-
képet számozott négyzethálózattal látják el. Minden repülőnek 
egy ily számozott négyzetet utalnak ki ellenőrzésre. A repülő 
feladata ennek megfelelő négyzetterületről fényképfelvételeket 
csinálni és megfigyelés alapján megállapítani az adatok helyes-
ségét. Több fényképfelvételnek összerakása alapján készülnek 
azután oly tervek, mint a kiadott 1. számú térképvázlat. 

Boroevié felhívja a figyelmet arra, hogy az ellenséges repülők 
munkáját leplezés által meg kell nehezíteni, hogy a lefényképezést 
lehetetlenné tegyük. 

Az ütegállások-, barakkok-, kavernák- és tartalékokhoz vezető 
utak, gyalogösvények ki vannak taposva, a repülőgépről e jól lát-
ható vonalat rögtön észreveszik. Ezért ütegállásainkat, tartalékaink 
helyét leplezéssel felismerhetetlenné kell tenni, a gyalogösvényeket, 
utakat fák alatt, kőkerítések, élősövények mentén, bozótok között 
kell vezetni; ahol a talaj ki van taposva, felásandó és fűmaggal 
bevetendő. Az ütegek gyakran változtassák meg állásukat, fel-
hagyott állásba álütegeket1 kell tenni. 

Az olasz fogságba jutott tisztjeink kivallatására megjegyzi 
Boroevic, hogy az osztrák-magyar hadseregben uralkodó lovagias 
felfogás ily eljárással szemben nem indokolt. Nálunk ugyanis a 
fogságba jutott olasz tiszt idáig nem lett vallatás alá fogva, nehogy 
kötelességével ellentétbe kerüljön. Mivel gyorsított tanfolyamokban 
kiképzett inteligensebb altisztek az olasz hadseregben tisztek is 
lehetnek, a fogságunkba jutott tisztek között bizonyára akadnak 
olyanok, kik kellő ígéretek ellenében részünkre fontos adatokat 
szolgáltathatnak. 

Az új olasz harcszabályzat a gyalogságtól megköveteli, hogy 
a csaták közötti szünetek alatt fokozatosan állásunkhoz legalább 
100—150 méterre előretolódjék, hogy az általános támadásnál 
egy irammal legyen képes rohamállásából lövészárkunkba betörni. 

Az olasz harcszabályzat szerint a gyalogság előrt tolódását 
az aknavetők támogatják legjobban. Ezek főképen éjjeli órákban 
hozandók működésbe, minthogy hivatva vannak arra, hogy a nehéz 
tüzérség által nappal szétlőtt állásaink kijavítását éjjel megaka-
dályozzák és megszálló csapatainkat folyvást nyugtalanítsák, pihenéshez 
ne engedjék jutni és élelmezésüket is megnehezítsék. 

Boroevié felhívja a figyelmet arra, hogy a védő saját kezde-
ményezésből kisebb vállalatokkal csendes időszakban is törekedjék 
az ellenség közelférkőzését meggátolni és ne maradjon tétlenül. 

Minden nagy támadással tüntetés jár. Úgymint mi a tiroli 
támadással kapcsolatban mindent megtettünk, hogy az olaszokkal 

1 Két kocsikerék tengelyére fektetett fatörzs. 



elhitessük, hogy az Isonzo-n is támadni fogunk; úgy az olasz had-
vezetőség is a 6. Isonzo-csatában főtámadását a Görz-i hídfő és a 
Monte San Michele ellen, Monfalcone-i vállalatával igyekezett leplezni, 
így lesz ez a jövőben is. 

Megállapíttatott, hogy az ellenség tüntető támadásait egymás-
után felváltás nélkül mindig ugyanazon csapatokkal hajtotta végre, 
hogy főtámadására minél nagyobb tömeget hozhasson össze. 

Ezért rendkívül fontos, hogy az ellenséges támadás kezdetekor 
a foglyoktól megtudjuk, hogy mely csapatok támadnak, mert ebből 
következtethetünk arra, hogy komoly-e a támadás, vagy csak 
tüntetés ? 

A legújabb olasz harcszabályzatban következők állanak:1 

„ Habár igaz és kívánatos, hogy minél szélesebb arccal támadjunk, 
hogy az ellenség a döntőleg megtámadott arcvonalrészének támo-
gatására erőket ne tolhasson el, — mégis a tapasztalat szerint az 
egész arcvonalon egyenlően elosztott erővel végrehajtott támadás 
sohasem hozta meg a kívánt eredményt. 

Az ellenség egész arcvonalának neki kell ugyan menni, de 
a főtámadás ott legyen, illetve áttörésre ott kell törekedni, ahol a 
gyalogságot, a tüzérséget és az aknavetőket tömeggé zömösíteni lehet." 

Ezért Boroevié szerint az ellenség szándékolt betörési helyét 
ott kell keresni, ahol tömegek összevonását készíti elő. 

Az olasz hadvezetőség a magasabb parancsnokoktól erélyesen 
megköveteli, hogy azon arcvonalrósz mögött, ahol a főtámadás meg 
fog indulni, minden elgondolható hadianyag, úgymint lőszer, élel-
mezés, robbantóanyag, kézigránát, homokzsák, távbeszélőfelszerelés, 
akadályelem, faanyag, szegesdrót stb. tömegesen felhalmoztassék, 
hogy a támadók mindenben támogatást nyerjenek. 

Az arcvonal bizonyos részén új csapatok megjelenéséből, 
azokat követő vonat-, autooszlopok élénk mGzgásából, az elő-
készítő lövegtüz alatt történő tömeges lőszerszállításból és az előbb 
említett mindennemű hadianyag összegyűjtéséből biztosan lehet az 
ellenséges főtámadás helyére következtetni. 

Legnagyobb fontossággal bír ily jelenségeknek idejében való 
megfigyelése, illetőleg felismerése. 

Az előkészítő tüzérségi tűz hatását rendkívül támogatják az 
aknavetők, melyek már a pergőtűz előtt egyengetik a tüzérségi 
tömegek útját, különösen ott, ahol a küzdővonalak közelsége folytán 
a tüzérség a saját gyalogság veszélyeztetése nélkül harcállásunkat 
nem lőheti. 

Az 5. hadseregparancsnokság rendeletéhez csatolt 2. számú 
mellékletében kivonatosan ismerteti az olasz harcszabályzatnak „az 
aknavetők alkalmazásának alapelvei"-re vonatkozó részét. 

Az aknavetők ütegekbe vannak szervezve. 
1 Szabad fordítás, némi rövidítésekkel. 
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A könnyű és közepes aknavetőkhöz tartoznak az 50, 58 mm-es 
és a 150 mm-esek, a nehéz és legnehezebbekhez a 240 és 
320 mm-esek. 

A könnyű- és közepes öblű ütegek 12, illetve 8 darab, a nehéz 
és legnehezebb öblű ütegek 6 darab aknavetőből állanak. 

A könnyű- és közepes öblű aknavetőből kilőtt akna súlya 
6'5, 16, 20 kg, a nehéz- és legnehezebb öblüeké 28, 87 kg. 

A könnyű és közepes öblű aknavetők hordtávolsága 200, 
350 és 700 m, a nehéz- és legnehezebb öblűeké 1300 m. 

Egy 50 mm-es bomba 2 m széles, egy 240 mm-es bomba 
14 m széles rést üt a drótakadályban. Egy 50 mm-es bomba 
1 m szóles és 0*40 m mély, egy 240 mm-es bomba 5 m széles és 
1'5 m mély tölcsért vág ki köves talajban. 

A francia hadszíntéren szerzett tapasztalat szerint 3—4 
könnyű, vagy 1 —2 nehéz aknatalálattal szét lehet rombolni 1 méter 
kiterjedésben a lövészárkot; 10 könnyű, vagy 4 nehéz aknavető-
találattal 10 méter széles kaput lehet vágni a drótakadályban. 

Az aknavetőütegeknél a szolgálatot külön kiképzett csapat 
(Bombardieri) látja el. 

Állítólag 1916 augusztus haváig 187 aknavetőüteg van meg-
szervezve. 

A szolgálati szabályzat szerint a támadásban az aknavetők 
szerepe: 

Az aknavetők főfeladata az ellenség akadályövét, harcállását 
és gépfegyverállásait szétrombolni. 

A könnyű- és közepes öblű aknavetők főleg spanyolbakokból 
és szegesdrótból épített akadályelemek és lövészárkok ellen, a nehéz-
és legnehezebb öblű aknavetők befedett harcállások, gépfegyver-
fészkek és aknavetőállások ellen alkalmaztatnak. 

Az ütegek a tüzet meglepetésszerűen nyitják meg és rövid 
ideig tartó tűzcsapásokkal dolgoznak. 

Azon arcvonalszakasz ellen, ahol a gyalogság a betörést 
tervezi, több üteget aknavetőtömeggó vonnak össze. 

A nehéz- és legnehezebb öblű aknavetőütegek a gyalogság 
támadását az előnyomuló raj vonal elé adott zárótüzzel támogatják; 
a könnyű- és közepes öblű aknavetőütegek a támadás szárnyát 
kísérik, különös feladatuk, hogy az ellenséges tartalékoknak oldalból 
várható ellentámadásával szálljanak szembe. A könnyű aknavető-
ütegek a támadó gyalogság előnyomulását kísérik. 

A nehéz és legnehezebb akna vetőütegek zárótiize által kelet-
kezett tölcséreket a csatárok és könnyű géppuskások fedezékül 
használják ki. 

Védele üben az aknavetőütegek feladata a támadók lövész-
árkait, az előretolt árokfőket és rohamállásokat lerombolni; és az 
ellenség géppuskáit leküzdeni. Részletfeladatokra külön kijelölt 



aknavetőütegeket előbb kedvező állásba kell hozni, állásukat gyakran 
változtassák, hogy fel ne fedeztessenek. 

A nehéz aknavető ütegek különleges feladatai közé tartozik 
a rohamra gyülekező ellenséges csapatok széjjelugrasztása. 

A harcszabályzat hangsúlyozza, hogy az aknavető ütegek a 
harc különböző mozzanataiban kizárólag a minél nagyobb hatás 
elérését és a támadó gyalogságnak erkölcsi megrendítését tartsák 
szem előtt, —- tekintet nélkül arra, hogy esetleg veszendőbe 
mennek-e ? 

Az aknavetők tüzelését a belövés előzi meg. E célból az 
ellenséges állást, a tartalékok helyeit, az összekötő- és fútóárkokat, 
a gépfegyver- és aknavetőállásokat meg kell állapítani. 

A nehéz és legnehezebb aknavetők hatalmas füstoszlopa miatt 
rendesen éjjel kell tüzelni, hogy az ellenséges tüzérség azokat észre 
ne vegye. 

Az aknavetőütegek fölött a hadtestparancsnokok rendelkeznek 
és osztják be azokat a hadosztályokhoz. Utóbbiaknak feladata az 
aknavetőütegek és a tüzérség működését összhangba hozni. 

Boroevic véleménye szerint a legközelebbi csatában az áttörendő 
helyen az aknavetők tömeges fellépése valószínű, hogy az ellen-
séges tüzérség rombolását teljessé téve befejezzék és a tűz hátrább-
tételének időpontjára nézve megtévesszenek bennünket és hogy a 
tűz elől kavernákba húzódott megszálló csapataink ne vegyék észre 
az ellenséges lövegtüznek átváltozását előkészítőtüzből zárótüzre, 
illetve a hátrább levő tartalékainkra való irányulását. Az olasz 
hadvezetőség azt reméli, hogy megszálló csapataink nem fogják 
megkülönböztetni tudni a zárótüzet az előkészítőtüztől, mert utóbbi-
nak tűzáttételekor az aknavetők tömege tovább fog állásainkra 
tüzelni és megszálló csapataink a kavernákban fognak maradni, 
mialatt az ellenséges gyalogság lövészárkainkat elfoglalja. 

Az új olasz harcszabályzat szerint hibás volt az eddigi szokás, 
hogy a tüzérség tüzét hirtelen megszakítva zárótűzként egységesen 
hátra tette és ezzel az ellenséges gyalogságot figyelmeztette, hogy 
a roham most indul meg. 

Az új szabályzat szerint az olasz tüzérség jövőben az elő-
készítőtüzről zárótüzre csak fokozatosan fog áttérni, mialatt az 
aknavetőütegek a leghevesebb tömegtűzzel fogják megakadályozni, 
hogy gyalogságunk a küszöbön álló rohamra figyelmes legyen, így 
azután nem lesz ideje a kavernákból a küzdővonalba sietni. 

Ezalatt az olasz gyalogsági tömegnek „orhánszeriíen" kell 
rohamoznia és harcállásunkon átgázolva a kavernákban rekedt csa-
patainkat elfognia. 

Boroevic ezért arja figyelmeztet, hogy feltétlenül meg kell 
majd az ellenséges tüzérség tüzének hátravetését állapítanunk s az 
ellenséges rohamnak nem szabad bennünket meglepnie. Az új olasz 



harcszabályzat szerint az előkészítő tüzérségi és aknavetőtüz akt t 
a gyalogság első rohamhullámát tartalékokkal erőssé kell tenni. 

Ezért Boroevic szerint tüzérségünknek az ellenséges tüzelő-
készítés alatt leghevesebben kell lőnie a legközelebbi ellenséges 
lövészárkokat, mert azok zsúfolva lesznek gyalogsággal és közelük-
ben lesznek az ellenséges aknavetők is.1 

A lövetésnek igen nagy eredménye lesz, mert az olaszok 
rohamállásai kezdetlegesek és alig vannak kavernáik. 

A legfontosabb az, hogy idejében felismerjük az egymást 
követő támadóhullámok megmozdulását, melynek tüzérségünk minden 
eszközzel végletekig fokozott tüzében össze kell omlania. 

Az említett harcszabályzat hangsúlyozza, hogy a rohamozó 
gyalogságnak az 1. védelmi vonalunkon túl folytatnia kell táma-
dását. Mert a mi 1. védelmi vonalunk mögött nincsenek retesz-
állások, melyekből az olasz áttörést oldalozni tudnánk, tüzérségünk-
nek nem lesz hatása, mert az 1, védelmi vonalunk mögé nincsen 
belőve és csak gyenge tartalékaink vannak. 

Ebből az következik — mondja Boroevic —, hogy közel 
védelmi vonalunk mögötti kavernákban levő tartalékokra, továbbá, 
retesz- és felvételiállásokra feltétlenül szükségünk van. 

Az olasz hadvezetőség új szabályzatának több helyén erélyesen 
követeli, hogy: „egy talpalatnyi földet sem szabad önként az ellen-
ségnek átengedni'". 

Végül az 5. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy ezen 
olasz új harcszabályzatot a parancsnokokkal és a csapatokkal ismer-
tetni kell. 

Az 5. hadseregparancsnokság 1625. számú rendeletét másolat-
ban Op. 254/6. szám alatt kiadtam és a következőket fűztem hozzá:2 

„1. Az ellenséges gyalogság Jcözelférkőzcsénelc, megakadályozása 
aknavetőkkel, gránátvetőkkel és puskagránátokkal. 

Az említett harceszközök ruganyosan alkalmazandók, eseten-
ként csoportokba összevonva tüzérségünkkel kapcsolatban vegyenek 
részt kisebb vállalatokban, ilyenek az ellenséges állás felderítése, 
egyes közelférkőzött ellenséges árokfők, futóárkok, akadályok szét-
rombolása, foglyok ejtése stb. Ily vállalatokat tervszerűen, a közel-
harceszközök és a tüzérség közreműködésével kell végrehajtani. 

2. Tüzérség. 
Az ellenséges gyalogságnak betörését állásunkba a hadosztály-

és hadtesttüzérség központiasan irányított tüzével kell megakadályozni. 
Minthogy nem lehet biztosan előre tudni, hogy hol akar az 

ellenség betörni, a tüzérségnek sem lehet eleve séma-szerinti ,tűz-
1 Hordképességiik miatt a könnyűöblű aknavetők 150—250, a közép-

öblű aknavetők 300—400, a nehézöblű aknavetők 500—800 méter távolságnyira 
lehetnek csak céljaiktól. 

2 Kivonatban. 



intézkedést' adni Nehéz azt előre felismerni, hogy mely arcvonal-
részünket akarja az ellenség áttörni. Ezért a hadseregparancsnokság 
figyelmeztetését meg kell szívelni. 

A tüzérséget főképen az érdekelje, hogy az ellenséges állás 
első vonala miképen van műszakilag megerődítve és berendezve; 
jöjjön tisztába azzal, bogy mely területeken tud az ellenség csapa-
tokat tömegesen összevonni és hogy az ellenséges tartalékok mely 
utakon juthatnak oda; fürkéssze ki, hogy hol telepíthet tömegesen 
aknavetőket az ellenség. A megállapított aknavetőütegekre a nehéz 
tarackok lőjék be magukat. A szomszéd tüzérdandárok parancsnokai 
hasonló eljárásra keresendők meg. 

Az ellenség állása arcvonalunk egyes részein oly közel van 
a mienkhez, hogy tüzérségünk azt — saját csapataink veszélyez-
tetése nélkül — tűz alá nem veheti, tehát törekedjenek a had-
osztályok arra, hogy nehéz ágyasütegeik és könnyű tarackosütegeik 
oldalozva hosszantozzák ezen ellenséges árkokat. 

A hadosztályok és a hadtesttüzérség nehéz mozsarai az ellen-
séges lövészárkok mögött minden fedett ellenséges gyülekező helyre 
lőjék be magukat, ahol az ellenség tömegeket vonhat öss'.e. 

Elv legyen az, hogy egész tüzérség az ellenséges tömegtáma-
dásnak rohamhullámait tűz alá tudja venni. 

A hadtesttüzérség 15 cm-es ágyúsütegének kötelessége az 
ellenséges nehéz tüzérség egy részét lekötni. 

A hadtesttüzérség parancsnoka vegye tehát számba azon 
ellenséges nehéz ütegeket, melyek gyalogságunknak különösen 
kellemetlenek. 

Ellenséges tömegtámadásnál a tüzérségnél következő általános 
elvek tartandók szem előtt. 

Amint az ellenséges "gyalogság állásunk áttörését erőszakolja, 
az illető tüzérdandárnok valamennyi ütegének kereszttüzét oda 
összpontosítja és a hadtesttüzérséget támogatásra felhívja. 

A tüntető ellenséges támadást a szomszédos tüzérdandár ütegei-
nek egy része fojtja el; nehéz ütegei azonban az ellenséges főtámadás 
ellen hatnak. 

A lövegtüz csapásszerű és lökemszerü legyen. Az ellenséges 
főtámadás napokig tarthat és a lőszer javarészét a döntő roham 
leverésére kell felhasználni. 

Nagyon nehéz annak a megállapítása, hogy az ellenség mikor 
indítja meg döntő rohamát. A távbeszélőösszeköttetések tapasztalat 
szerint addigra már szét vannak lőve. 

A zárótűz kiváltására a világítópisztolyból kilőtt vörösfény-
csóva az egyedüli biztos jel. 

Ha az ellenség állásunkba betörne, a tüzérség feladata meg-
akadályozni annak további térnyerését. 

A tartalékok ellentámadásának idejéről és tervéről tüzérségünket 



jó előre, behatóan kell tájékoztatni, különben nem képes gyalog-
ságunkat támogatni. 

Tapasztalat szerint ezeknek elmulasztása keserűen megbosszulta 
m;igát. 

3. Az összelcöttetések fenntartására és a megfigyelésre a leg-
nagyobb figyelem fordítandó, hogy megállapítható legyen az ellenség 
rohamának mikori elindítása és a vezetés minden eseményről idejé-
ben értesüljön. 

A legfontosabb távbeszélővonalakat kétszeresen, esetleg még 
többszörösen kell kiépíteni. 

Nemcsak a harcállásból és a hátsó terepről jó áttekintést 
nyújtó pontokról kell megfigyelni, hanem a szomszédok körletéből 
oldalról is, mert a megfigyelést arcban a pergőtüz által előidézett 
füst- és portenger úgyszólván lehetetlenné teszi. 

A távbeszélőösszeköttetésen kívül futár-küldöncvonalakat kell 
fenntartani. 

4. Az állás erődítésére vonatkozólag utalok az eddig kiadott 
számos szóbeli és írásbeli rendeleteimre. 

Most csak arra akarok figyelmeztetni, hogy a tartalékokat az 
ellenséges löveg- és aknavetőzárótűzben biztosan csakis akkor lehet 
előrehozni, ha kellő számú öss/.ekötő-(futó-)árkok vannak. 

Utalok a reteszállások fontosságára, az ellenséges betöréseknek 
megállítására. Különösen fontos, hogy a betörő ellenség oldalában 
lépjünk fel. Az összekötő- (futó) árkok mindkét oldal felé védel-
mezhetők legyenek, hogy az előrevont tartalék azokat megszállva 
bármely irányban a betört ellenséget oldalbalőhesse. 

5. Végül hangsúlyozni óhajtom annak fontosságát, hogy riadó 
esetén a csoportosítás gyorsan, de nyugodtan vétessék fel. 

Harangszóra, v;igy „tüzelni" kürtjelre a kavernákban tartóz-
kodó megszálló csapat azonnal harcállásba siet és elfoglalja helyét; 
a riadóintézkedés szerint a védelmi csoportosítás gépiesen fogla-
landó el. József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

Szeptember 11. 

..Korán reggel kimegyek a 46. II. zászlóaljhoz1 a nagy dolinába 
„Fajti-nál, mikor kiérek az emberek épen mosakodnak és fütyörészve 
„tisztogatnak, énekelve dolgoznak. Azután az ideiglenes dandár-
parancsnokot keresem Fajti községben, nincsen ott és minden 
„teljesen rommá van lőve. Nem messze van egy mély meredek 
„lejtőjű dolina, ahol nagy munka folyik, fedezékeket építenek a 
„dandártörzs részére. Eisner-Bubna ezredes az állásba ment, hogy 

1 Hadosztálytartalék. 



„a legelső vonalat megszemlélje. Kísérőmmel először is a Pop 
„százados 43./III. zászlóaljhoz megyek Volkovnjak -Q- 284 erdejébe 
„és utasításokat adok a századosnak a 14. és 15. Biene állásainak 
„kiépítésére vonatkozólag. A futóárkokat is építse ki védelemképessé 
„és kösse védhető árokkal össze úgy, ahogy az a Doberdo-fennsíkon 
„volt. Míg ott vagyok, legnehezebb ellenséges lövegtűz indul meg 
„Fajti ellen. Visszamenet meglátogatom a 46. ezred 8. századát a 
„Fajti horpaszban. Azon idő alatt több olasz bomba — azt hiszem 
„28-as — csapódik be és sikerül két ilyent robbanás pillanatában 
„lefényképezni. Midőn kísérőmmel továbbmentem, kettő nagyon 
„közel jött hozzánk, — láttam akár csak egy koffert lezuhanni 
„és óriási robajjal robbanva ordító nyávogással repeszeit meg a 
„köveket a szélrózsa minden irányában széjjelvágni és a kopogó 
„kő és földhullás potyogott ránk, még forró légnyomását is éreztük 
„ezen acélszörnyeknek. Kísérőmet, ki megsebesült, a segélyhelyig 
„vezettem. Majd Comen-ben Albrecht tanár eltávolította a kulcs-
p o n t j a alá fúródott szilánkot és megnyugtatott, hogy Dobó, az 
„erőteljes fiatalember hamar fel fog gyógyulni Ott, ahol a másik 
„gránát becsapott 2 halott és 8 súlyosan sebesült van, közöttük 
„egy derék tüzérhadnagy is. Nekem nem lett semmi bajom." 

„A reggeli jelentések szerint a rendes löveg-, aknavető- és 
„gyalogsági tűzön kívül nincsen sok újság. A rendes felváltások 
„végrehajtattak. Sajnos, csak két zászlóalj1 hadtesttartalékom vant 

„mert a 3. honvédgyalogezred nem jöhet tekintetbe, miután a 
„20. honvédhadosztály hadsereg tartalék és amúgy is nagyon gyenge 
„és előbb a sok összekevert menetalakzatot amalgamizálni kell." 

„A 28. hadosztálynak állásait erősebben lőtték. Vojscica a 
„Monte dei sei Busi irányából legnehezebb öblű lövegek tüzét kapja. 
„ Oppacchiasella-nál kézigránátharcok." 

San Grado di Merna magaslatnak nyugati lejtőjét robbantó-
csövekkel lőtték. A Nad logem állás ellen aknavetőtevékenység. 
Ellenséges nehéz tüzérség belövi magát arcvonalunkra, főképen 
Lokvica környékén igen kellemetlenül érezhető. Kostanjevica már 
csak egy törmelékhalmaz. Délután az állások heves aknavetőtűz 
alatt. Lokvica és Oppacchiasella között egy századnak fedezékei 
ellenséges aknák robbanásai folytán betemettettek. Járőreink egy-
néhány fegyvert és felszerelési tárgyakat hoztak be. 

Az ellenség arcvonala mögött feltűnően élénk közlekedés van. 
1 46./1. és IV. zászlóalj Temnica faluban. 



„Keggel 7 órakor 2000 ember menetelt Versa-ról Tapogliano-ru. 
„Elénk automobilközlekedés mindkét oldal felé. Délelőtt 8 óra 
,.40 perckor 160 teherautó mobilon körülbelül 4000 embert szállí-
to t tak Medeuzza-ról Casa di Stel-re, hol egy réten megalakultak ós 
„9 óra 15 perckor San Giovanni felé meneteltek." 

Ügy látszik csapatszemle volt ott. (Op. 255/11. sz.) 

„Délután az ellenséges tűz, különösen a nehéz aknavetőké, 
„fokozódik. A mögöttes terep nehéz lövegtüz alatt áll. Egy ellen-
séges kötött léggömb Soleschiano-nál a zivatar alatt lezuhant. 
„(Op. 255/17. sz.)" 

Szeptember 12. 

„Éjjel az ellenséges tüzérség tevékenysége nagyon élénk volt, 
„főképen a 17. hadosztályra összpontosult a Nad logem-en és az 
„összekötő utakra. Több helyen élénk kézigránátharcok. A 28. had-
osztálynál ismételt erős lövegtűzcsapások az arcvonalra Lokvica-tól 
„északnyugatra egész Nova Vas-ig, szintúgy a hátsó terepre. 
„A 14./III.-as linzi zászlóaljnak egy kis osztaga behatolt az ellen-
séges előállásba Oppacchiasella-tól északkeletre, az ottlevő ellenséget 
„elkergette s az állást 30 lépés szélességben felrobbantotta. Az 
„ellenség a főállásba visszahúzódva veszteségeket szenvedett, de 
„elfogni nem lehetett senkit sem. (Op. 256/1. sz.)" 

„Sajnos, mindig több románt vegyítenek bele hadtestem ezre-
ideibe s az én hadtestemhez tartozó magyarokat ,megbízhatatlan 
„— többnyire cseh — ezredekbe dugják és derék magyarjaim csak 
„a legnagyobb elkeseredéssel vonulnak oda be, hiszen a cseh ezre-
„dekben meg sem értik őket és mint ,kutyákkal bánnak' velük; 
„addig itt az én hadtestemet elrontják a .megbízhatatlan elemek'-kel. 
„Hagyományos rövidlátás és centralisztikus vakság. A 39-esektől 
„és 46-osoktól, kik cseh ezredeknél, köztük dragonyosoknál vannak 
„beosztva, kétségbeesett leveleket kapok rossz bánásmód miatt és 
„mert őket senki sem érti meg és viszont ők sem értenek senkit. 
„Csoda volna, ha ez továbbtartva nem vezetne zendülésekhez. Nem 
„tudom nézni, hogy hadtestemet megbízhatatlan elemekkel hogyan 
„ rontják." 

„Éjjel erős eső." 
„Délelőtt 10 óra óta a 17. hadosztálynak egész arcvonala 

„állandó mérsékelt lövegtűz alatt van és nehéz aknavetők is lövik. 



„(Op. 256'9. sz.) Állásaink a Nad logem déli lejtőjén erősen szen-
tednek . Az ellenséges gyalogság tétlen. A 28. hadosztály szintén 
„lövegtűz alatt van. Összpontosított aknavetőtüzünk az ellenséges 
„állásoknak egy részét Oppacchiasella-tól délkeletre nagyobb ki-
terjedésben megrongálta. Erős automobilközlekedés az ellenség 
„vonalai mögött nyugatról kelet felé. Bizonyosan lőszerszállítás. 
„Délután egészen estig ugyanaz a kép, csak az aknavetők tevé-
kenysége fokozódik feltűnően. A -C- 246 környéke élénk nehéz 
„lövegtüz alatt. Az ellenséges nehéz és legnehezebb tüzérség és 
„aknavetők utainkra, fedett terepünkre, Lukvica-ra, Kostanjevica-ra, 
„Temnica-ra, Vojséica-ra lövöldöznek és kórházainkat lövik. Ellen-
séges gyalogság Nova Vas-nál gyülekezett, de tüzérségem széjjel-
„szórta. Naponta több ellenséges üteg tüzel. Zagrajc nehéz tűz 
„alatt van. (Op. 256/14. sz.)" 

„Veszteségeim augusztus 18-tól szeptember 12-ig:" 
..240 halott, 2083 sebesült, 1170 beteg. 17 eltűnt." 
„Az olaszok messzehordó ágyúkat építettek be első vonaluk 

„mögött, ezért a nappali közlekedést Lukezici—Temnica:—Zagrajc-
„vonalon túl korlátoztam. (Op. 256/3. sz.)" 

Az ellenséges tüzérség nagy következetességgel belövi magát 
a magasabb parancsnokságok tartózkodási helyére és a tüzérségi 
megfigyelőállásokra. 

Mindebből és az ellenséges arcvonal mögötti élénk mozgoló-
dásból azt következtetem, hogy a 7. Isonzo-csata küszöbön áll. 
Op. 256 5. szám alatt elrendeltem, hogy a tüzérségi megfigyelők 
változtassák meg álláspontjukat, távbeszélővonalaikat építsék át; 
gondoskodjanak arról, hogy ellenség támadása esetén az össze-
köttetés biztosan meg legyen. 

Hadtestem részletes helyzetét a í>8. számú melléklet, tünteti fel. 
Várható volt, hogy a 6. Isonzo-csata után az olasz 2. had-

sereg déli szárnya' Görz-ön át Wippach-völgye és Ternovani erdős-
fennsík között, az olasz 3. hadsereg" pedig a Karszt-fennsíkon 
folytatni fogja a támadást. 

A román hadüzenet (1916 augusztus 27.) után az 1. had-
1 Toscana-, Trapani-, Benevento-, Pescara-, Campobasso-, Jonio-, 

Milano-, Abruzzi-, Etna-, Udine-, Genova-, Casale-, Avellino-, Lambi-o-, 
Rovigno-. Cuneo-, Taranto-, Treviso- és Pavia-dandárok (összesen 19 gyalog-
dandár). 

- Sardegna-, Catanzaro-, Napoli, Lombardia-, Pinerolo-, Barletta-> 
Perugia-, Pisa-, Brescia-. Ferrara-, Ivrea-, Macerata-, Chieti-, Marche-, 
Alessandria-, Regina-, Cremona-, Salerno- és Lazzio-dandár ok (összesen 
19 dandár) és az I. lovashadosztály. 
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sereg a Vulkán-, Szurdok- és Vöröstorony-szoroson át, a 2. had-
sereg a Törcsvári, Tömösi, Tatár-, Bodzái és Ojtoz-szoroson, a 4. 
hadsereg az Uz-, Gyimesi, Békási, Tölgyesi szoroson a magyar 
határt átlépve gyenge határbiztosító-csapatainkat1 visszaszorította. 

Szeptember 3-ig az 1. román hadsereg megszállta a zsilvölgyi 
köszénbánya-vidéket (Petrozse'nyt) és Nagyszeben elé ért; a 2. 
hadsereg a Barczaságon és Háromszék-medencében terjeszkedett ki, 
a 4. hidsereg benyomult az alsó-, felsőcsiki és a gyergyói 
medencékbe. 

Az orosz hadszíntéren a nyári Brussilów-offenzíva folytán 
szeptember elejéig arcvonalunk déli szárnyán a 7. hadseregünket 
az orosz 9. hadsereg mintegy 100 kilométernyire a Keleti-Kárpá-
tokba szorította (Dorna Watra—Kirlibaba—Zabie—Zielona). 

A szövetkezett és társult hatalmak a támadás mielőbbi foly-
tatását kívánták az olasz hadvezetőségtől, hogy osztrák-magyar 
csapatok elvitele az olasz harctérről Erdély védelmére megakadá-
lyoztassák és ezáltal a románok hadművelete megkönnyíttessék. 

Cadorna tábornok terve szerint az olasz 2. hadseregnek a 
magaslatokat Görz-tői északra, keletre és délkeletre, a 3. hadsereg-
nek a Kostanjevica-(Karszt)-fennsíkot kellett volna elfoglalni. 

A 6. Isonzo-csatában a 2. olasz hadsereg elfoglalta ugyan 
Görz-öt, mely a harcterület gyupontjába kerülve korántsem volt 
biztosítva, mert az osztrák-magyar XVI. hadtest a környező magas-
latokat tartva ívszerüen2 körülfogta és visszacsapás esetére vissza-
hódítással fenyegette. 

Az olasz hadvezetőség mindkét támadásnak egyidejű végre-
hajtását nem vélte kivihetőnek, mert — bár 38 gyalogdandár és 
1 lovashadosztály állott rendelkezésére Monte Santo A 682 és 
Monfalcone között, 24 km-nyi széles arcvonalon3 — tüzérségét4 

gyengének tartotta ily nagyszabású hadmüvelet végrehajtására. 
Ezért a támadást Görz-nél elejtette. Hadászati célját könnyebben 
gondolta elérhetni, ha 3. hadseregével az osztrák-magyar 5. had-
sereg déli szárnyát a Karszt-fennsíkon Fajti hrib A 432—Trstelj 
A 643 főgerinc mentén áttöri; azután 2. hadseregével oldalozó 
behatással a magaslatok ellen Görz-től északkeletre,' illetve 3. had-
seregével a Karszt-fennsík on délnek fordulva a Hermada A 323 
elleni támadással Boroevic hadseregének arcvonalát megdöntve a 
Comen-i Karszt-fennsíkon át Triestre tör elő. Ezért az Aostai 

1 145., 144., 143. gyalogdandár, 71. és 61. hadosztály. 
2 Monte San Gabriele A 646—San Marco A 227—-C- 133 — 

• Ó 103—C- 88. 
3 Lásd az 5. hadseregparancsnokság K. 2621. számát. 
4 1150 mindenféle öblű löveg. 
5 Monte San Gabriele A 646—Monte San Daniele A 544. 



herceg a 3. hadsereggel1 az osztrák-magyar VII. hadtestet törje át 
Fajti hrib A 432 irányában és foglalja el a Kostanjevica-i Karszt-
fennsíkot. 

Megerősítésére az olasz hadvezetőség Tirolból egy friss had-
osztályt" átszállított, azonkívül a Catanzaro-dandárt és a 15. ber-
saglieri-ezredet rendelkezésére bocsátotta. 

Az Aostai keriegnek így mintegy 10 gyaloghadosztály és 
1 lovashadosztály állott rendelkezésére. 

Az olasz 3. hadsereg következőképen vonult fel a támadás 
keresztülvitelére:3 

Az északi szárnyon a Wippach völgyében Gabrije-n át, 
középen a Karszt-fennsíkon Devttaki-n át és Doberdo-n át hét 
dandár* fokozatosan a Vallone-ba tolódva Boneti—Ferleti— 
üppacchiaselia—C- 222—Nad logem—Sapnisée—Rupa — Merna-
vonalban csoportosult az osztrák-magyar VII. hadtesttel szemben. 

Mint hadtesttartalék: 
a VIII. hadtest mögött Monte San Michele-n két dandár,'1  

a XIII. hadtest mögött San Martino-nál egy dandár," a XI. had-
test mögött Doberdo-nál és Kedipuglia-nál két dandár7 gyülekezett. 

Hadseregtartalék: 
Barletta-dandár Gradisca-nál, Perugia-dandár Sagrado-nál, 

Catauzaro-dandár Villese-nél, 15. bersaglieri-ezred Polazzo-nál. 
Schenk altábornagy csoportjával szemben a Debeli vrh 

-'•'. - 140-en és Monfalcone-tól keletre fekvő A 121 dombon három 
olasz dandár" és az 1. lovas-hadosztály csoportosult. 

Hadtesttartalék egy dandár9 Selz-nél és Monfalcone-nál. 
így tehát hadtestem 10 ezredével és 4 önálló zászlóaljával1'' 

szemben az első harcvonalban 14 olasz ezred,11 tartalékban 17 olasz 
ezred,12 összesen 31 olasz ezred — háromszoros túlerő — állott. 

1 VIII., XIII., XI. és VII. hadtest. 
2 Marietta- és Perugia-dandár. 
3 Lásd a 68. számú mellékletet. 
* Marche-, Salerno- (34. hadosztály), lvrea-, Ferra ra- (22. hadosztály], 

Pisa- (21. hadosztály), Lombardia-, Sardegna- (23. hadosztály) dandárok. 
5 Napoli-, Pinerelo-dandár (49. hadosztály). 
0 Brescia-dandár. 
7 Chieti-, Macerata-damlár (31. hadosztály). 
8 Alessandria-, Regina-, Cremona-dandárok. 
9 Lazzio-dandár. 

10 39., 43., 46., 61. ezred (17. hadosztály), 1., 3., 4., 17. honvédezred 
(20. honvédhadosztály), 87., 90. ezred, 14./I1I., 47./I. zászlóalj és 9., 11. 
vadászzászlóalj (28. hadosztály). 

11 1., 2. gránátos-ezred," 73., 74., 29., 30., 47., 48., 55., 56., 89., 90., 
161., 162. ezred. 

12 75., 76., 13., 14., 19., 20., 121., 122., 123., 124., 129., 130., 137., 
138., 141., 142. és 15. bersaglieri-ezred. 



Schenk altábornagy csoportja1 előtt az első harc vonalban 
három olasz dandár-' és az olasz 1. lovashadosztály, tartalékban 
egy olasz dandár1 gyülekezett. 

Ezen adatok szerint4 a Wippach-folyó és a tenger között a 
Karszt-fennsíkon 9 osztrák-magyar dandárral szemben 19 olasz 
gyalogdandár és 1 olasz lovashadosztály állott. 

A 7. Lsonzo-csatában az olasz 2. hadseregnek egyetlen fel-
adata a 3. hadsereg támadásának tüntető tüzérségi és aknavető-
tűzzel való támogatása volt. 

7. Isonzo-csata . 

ELSŐ KAP. 

Szeptember 13. 

„A 17. hadosztály új parancsnoka, Ströher tábornok még 
„nem vonult be.'-

„ Pity mailatkor már Lokvica-n voltam és a 96. ezrednek 
„állásába mentem, mely most elég jól ki van építve. Ma utálatosan 
„lőttek az clasz tüzérség és aknavetők. Csak a figyelőőrszemeket 
„láttam azon az egészen rövidke darabon, melyen az állásban voltam. 
„Innét a Peőinka A 291 magaslatra siettem vissza a 96. ezred-
parancsnoksághoz s ott a helyzet felől tájékoztattam magam. 
„A Ó 343-on át a már nagyon csúnyán összelőtt, helyenként a 
„gránátok által teljesen letarolt fenyvesen keresztül mentem le 
„kísérőmmel a -C> 123-hoz s azután San Grado di Merna-ra. 
„A klastrom mint a szita, úgy át van lyuggatva az olasz gránátoktól 
„és nem is lehet odamenni, mert nehéz olasz ütegek igen erős 
„tüze alatt áll. A helyzet teljesen kielégítő. Vrtoce-ra sem tudok 
„az erős tűz miatt menni; különben is tudtommal a 43. ezred-
parancsnokság már átköltözött Mrljaki-ra és Vrtoöe-n már semmi 
„sincsen; ez teljesen füst- és porfellegekbe van burkolva. Innét 
„vitéz kísérőmmel megint Fajti-ra felmegyek, ahol a 46.11. zászló-
a l j a t 5 az ,amphyteátrum' dolinában meglátogatom. Az emberek 

1 9. hadosztály és 24. Landsturm-dandár. 
- Alessandria-, Regina-, Cremona-dandárok. 
3 Lazzio-dandár. 
4 Lásd a VII. hadtestparancsnokság K. 915. számát és az 5. had-

seregparancsnokság nyilvántartását 1916 szeptember 18-ról. 
5 Hadosztálytartalék. 



„az ismételt bombáztatás dacára frissek és jókedvűek. Eisner-Bubna 
„ezredest nem találtam dolinájában, elment valamit megszemlélni." 

„A 17./I. számú nehéz taracküteghez megyek, mely kitűnően 
„van eldugva közvetlen az ,amphy teátrum' dolina melletti 
„dolinában; majd tovább a 20. tábori ágyúsezredhez, mely szintén 
„jól van felállítva, onnét a 20. nehéz tarackokhoz az elpusztult 
„Segeti táborba. A tartalékban álló 87./I. zászlóaljnál1 épen akkor 
„érkezem meg, midőn pokoli srapnelltüzzel kezdi veretni az 
.. ellenség, kénytelenek voltunk mindnyájan az ,oroszok barlangjá'-ba 
„húzódni. Midőn kijöttem, egy nagy ellenséges repülőrajt látok 
„fölöttünk keringeni. Egy nehéz ellenséges gránát nem messze 
„tőlünk robbant, de csak két perccel becsapódása után. Heves 
„légiharc játszódott le fölöttünk, melyben, sajnos, a mieink maradtak 
„alul, ezután 7 ellenséges repülő egészen alacsonyan jött s mindent 
„gépfegyvereikkel végigszórtak. Egyet sem sikerült lelőni. Még 
„Rada ezredest meglátogattam, hogy ve'e végtelenül fontos szakaszát 
„megbeszéljem." 

„Midőn Comen-re visszaérkeztem, két nehéz bomba csapódott 
„be alig pár lépésre a helységtől. — Úgy ? hát megint a hadtest-
parancsnokságot akarják kikapcsolni? — Ez alkalommal nem fog 
„sikerülni, mert mindent Kobila Glava-n előre elkészíttettem, úgy-
„hogy, ha itt kikapcsoltatnánk is, a szolgálat ott 15 percen 
„belül újra rendesen folyhat. Fölöttünk egy ellenséges repülő 
„kering, tehát rendszeres belövésről van szó. Ez sokat mond 
„nekem! Akár csak azt táviratoznák nekem az olaszok: ,Domani 
„comincia la battaglia!' Holnap kezdődik a csa ta ! . . . " 

„ Helyzetj elentések:" 
„Éjjel az ellenséges lövegtüz lassacskán fokozódott, kissé 

„élénkebb gyalogsági csatározás." 
„Déli 12 óráig állandó heves ellenséges lövegtüz Vrtoce 

„ellen — ezt magam is láttam — s a Pri Stanti-ra vezető útra. 
., Nad logem állandó leghevesebb aknavetőtüz alatt. A 28. had-
osztály arcvonala szintén löveg- és aknavetőtüz alatt, főképen 
., Kostanjevica, Pecinka A 291, Hudi log. Kötött léggömbünkre 
„Preserje-nél tüzelt az ellenséges tüzérség. Gyalogsági harc 
„nem volt." 

1 Hadosztálytartalék. 



Egy gránátrepeszdarabról megállapítottuk, hogy a lövedék 
angol gyártmány volt. (Op. 257/11. sz.) 

„Déltől kezdve az ellenséges löveg- és aknavetőtüz egyen-
letesen fokozódik egész arcvonalamon és délután többször nagyon 
„heves lett. A nehéz gránátok mindig közelebb jönnek Comen-hez. 
„Say Viktor alezredes épen referált nekem, midőn az elsőt hallottam 
„süvölteni. Azt mondtam neki: ,Fogadok, hogy a következőt 
„megkapjuk!' — Az óra 6-ot és 15 percet mutatott, amikor a 
„tompa távoli lövést hallottam és azt mondtam: .Itt van la! ezt 
„megkapjuk! ekkor már zúgva jött és szobámat kissé megemelte, 
„mint egy gyenge földlökés és a gránát közvetlen a hadtest-
parancsnokság előtt robbant és nagy szerencsétlenséget okozott; 
„11 halottunk, 21 sebesültünk volt. (Op. 257 15. sz.) Három játszó 
„gyermek teljesen széjjeltépve. Egy kis leánykának fél fejét, hajában 
..egy kirakatajtón fennakadva találtuk; három asszony megsebesült, 
„egy meghalt. Törzsemből két tiszt — Pálffy gróf százados és 
„Kloimüller vezérkari százados — könnyen megsebesülve; hét 
„ifjú zászlós, akik épen tegnap jöttek legelőször le a harctérre 
„és a 17. honvédgyalogezredhez kellett volna őket beosztani, 
„megsebesültek. Állítólag három meghalt, négy súlyosan meg-
sebesült." 

„A 20. honvédhadosztályparancsnokság javaslatára elrendeltem, 
„hogy a honvédezredek Comen vidékéről költözzenek át Gab-
„rovica-ra, Mali Dol-ra, Tomazevica-ra ós Volcji Grad-ra. (Op. 
„257/18. sz.)" 

„ A tűz mindig hevesebb lőn és a telefondrótokat is el-
szakította." 

„Elrendeltem, hogy a lakosságot azonnal el kell szállítani; 
„a súlyosan sebesültekkel teli kórházat Sanct Daniel-be kell 
„vinni; a 17. honvédgyalogezred még az éjjel elhagyja a városkát 
„és a hadtestparancsnokságnak egy része azonnal Kobila Glava-ra 
„költözik, a másik része velem együtt akkor, ha ott minden 
„be van kapcsolva és működik és a hadtestparancsnokság átköl-
tözése a hadosztályoknál már ismeretes lesz. Podgyászomat e 
„naplómmal együtt azonnal új állomáshelyünkre küldöm." 

„Megkezdődött egy újabb Isonzo-csata." 



MÁSODIK NAP.' 

Kobila tí-lava, 1016 szeptember 14. 
..Hogy a bedőlő ház el ne temessen, tegnap szobámat el-

hagytam és a sovány vacsora után automobilomba ültem a diófa 
„alatt és hiába vártam jelentésekre, hiszen a telefonvezetékek mind 
„ezen egy gránát által megszakadtak. Csendesen ülve vártam és a 
„pergőtűzig fokozódott bombázást hallgattam és a fölséges hold-
világos éjjelen a könnyedén tovavonuló felhőzetet néztem. Hajnali 
„2 órakor jött meg a jelentés, hogy Kobila Glava-n minden 
„rendben van és egymásután hullottak a nehéz gránátok Comen-re, 
„mely ma lángokban áll. Say alezredessel 3 órakor reggel ide 
„jöttem fel Egy negyedóra alatt itt voltunk ebben a kis karszt-
faluban, mely egy dombon fekszik. Egy nyomorúságos emeletes 
„kis házban, ahol mindenféle féreg mászkál, Tupelce-n — ahol 
„igen szűkösen berendeztetett a hadtestparancsnokság s egy ős 
„vénasszony lakik közvetlen az országút mellett —• töltöttem az 
„éjjel hátralevő óráit. Reggel Kobila Glava-n egy nagyobb pince-
szerű, jéghideg és dohos levegőjű szobába, ahová a nap sohasem 
„süt be, költöztem át." 

„Egész éjjel hallottam a heves lövegtüzet, míg az alvó táj 
„fölött békés holdvilág őrködött, később mind sűrűbben jöttek a 
..rohanó nehéz fellegek. Lármásan pakolták ki az irodaholmikat, 
,.a telefon dudált, döngve kalapácsoltak valamit, dühösen gördült 
„a pergőtüz és — és akár csak gúny volna — megjött szabad-
óságom engedélyezése." 

„Mielőtt a reggeli jelentések megjöttek volna, megnéztem a 
„két kis utcájú falvacskát komor összevisszaságával. Eredeti karszt-
„falvaeska; oly festői s oly komor, mint ez csak a Karsztban 
„található. Addig Comen-t állandóan tovább lőtték és a sötét füstből 
..magas lángok csapnak ki. Reggel 5 óra 30 perc óta minden öblű 
„pergőtüz egész arcvonalamra; oly heves, mint azt itt csak a 
„csaták legvadabb napjaiban tapasztaltam. Orkánszerüleg fel-
gördülve dübörög és nyikorogva reszket minden. Sűrű füst-
..gomolyok vonulnak a Karszt fölött tova. Nemsokára meg fognak 
„a gyalogsági támadások kezdődni s benne vagyunk megint az oly 
„szörnyűséges Isonzo-csaták poklában. Az Isten segítsen meg ben-



„iiünket, hogy ezt is úgy megálljuk, mint a VIT. hadtest eddig 
„midegyiket megállotta." 

„Reggeli helyzet,,: 
„A tegnap esti órák élénk ellenséges lövegtüze a hátsó terep 

„ellen, főkép nehézöblü lövegekből, rövid megszakításokkal egész 
„éjjel tartott, a kezdetben gyenge lövegtüz a Nad logem—Nova 
„Vas-arcvonalon többnyire rajtaütésszerüleg éjfélfelé mindjobban 
„erősbödött. Egyes arcvonalrészek, főképen a Nad logem déli 
„lejtője és Lokvica-tól nyugatra állandó nehéz aknavetőtüz alatt. 
„A 28. hadosztálynál a 14./1I1. zászlóaljat a 9-es vadászok vál-
„tották fel, időközönként élénk csatározás." 

„Reggel 6 óra 45 perc óta pergőtüz és heves aknavetőtüz 
„az egész arcvonal ellen Nad logem és Nova Vas között. 
„(Op. 258/1. sz.)" 

„Veszteségek: 20 halott, 105 sebesült, 46 beteg. A 20. honvéd-
hadosztály veszteségei Comen-ben még nem ismeretesek." 

,Felhőkkel terhes sötét idő." 

Minthogy az ellenséges támadás küszöbön áll, Op. 258/3. szám 
alatt elrendeltem, hogy a hadtesttartalék (46. ezred I. és IV. zászló-
alja) Temnica-n ós a 39. honvéddandár (3. és 4. honvédezred) 
Vojséica-n menetkészen álljon. 

„Helyzet délelőtt 10 órakor:" 
„A kezdetben csak a 28. és 17. hadosztály balszárnya ellen 

„irányuló heves löveg- és aknavetőtüz — minden nagyságú lövedé-
kekkel — fokozatosan kiterjeszkedett a Nad logem gerincére és 
„annak északi lejtőjére is, úgymint Pri Stanti-ra." 

„Az állások a 17. hadosztály északi szárnyán a -Ó- 72-től 
„délre 200 lépés kiterjedésben nagyon erősen megrongálódtak. Egy 
„ellenséges zászlóalj délelőtt 9 óra 20 perc óta Merna-ról a -C- 212 
„felé eltolódik, ezenkívül nincsen gyalogsági mozgás. A 28. had-
osztálynál a heves lövegtüz az egész arcvonalon valamivel alább-
hagyott , ezzel szemben mindenütt a leghevesebb ellenséges akna-
vetőtüz dühöng. Állásaink Lokvica-tól északnyugatra tökéletesen 
„be vannak temetve. A hadosztály lövegtiizét jobbszárnyáról kezdve 
„egymásután minden századszakasz előtt rövid rajtaütésekre össz-
pontosította az ellenséges aknavetők ellen. Ennek eredménye 
„feltűnően jó volt." 



„Tüzérségem a III. b. szakasz jobbszárnya elé is tüzel. Délelőtt 
.,10 óráig nem mutatkozott ellenséges gyalogság. En a 46. gyalog-
ezredet1 utasítom, hogy csoportonként a Plenski-i horpaszba vonuljon. 
„Lipa, Comen nehéz tűz alatt. Comen nagyon összelőve, a hadtest-
parancsnok ság volt épülete egyedül több mint 100 nehéz telitalálatot 
„kapott, ott nagy tűzvész. (Op. 258/7. sz.)" 

„Délután 3 órakor:" 
„A 17. hadosztálynál heves löveg- és aknavetőtüz az arcvonal 

„ellen, Pri Stanti-tól a Nad logem déli oldaláig pergőtűzzé foko-
zódott, mely különösen heves a Nad logem északi lejtőjének közepe 
„ellen. Balszárny nagyon súlyosan szenved. Veszteségek nagyon 
„nagyok, de eddig nem lehetett pontosan megállapítani. Az ellen-
eégnek egy előtörése a Nad logem gerincén állásainknál vissza-
„ utasíttatott." 

„Az arcvonal mögötti körletek Skrbina—Tomazevica vonaláig 
„heves nehéz ellenséges lövegtüz alatt állanak." 

„A 28. hadosztálynál a heves löveg-, különösen azonban 
„aknavetőtűz — a tipikus vad pergőtüz — ernyedetlenül tovább 
„tart. Lokvic-a-tól északnyugatra és nyugatra, azután Oppacchia-
sella-tói keletre és Nova Vas-nál. Fedezékek teljesen elpusztultak 
„és színig be vannak temetve." 

„Röviddel déli 12 óra után az ellenség hátravette tüzét, 
„azután járőrei előrejöttek, de el kergettettek. Erre újból a legheve-
s e b b pergőtüzet indították meg a tüzérség és aknavetők. Délután 

1 óra 30 perckor újból áttevődik az ellenséges tűz, mire az olasz 
„34. hadosztály tömegrohama megindulva, egynéhány századszaka-
„szunkba behatolt Nova Vas-nál. A dandártartalék, a l l -es vadászok 
„(magyarok) ellentámadásra indíttatnak. (Op. 258/13. sz.)" 

„A veszteségek a 28. hadosztály déli szárnyán az 1. honvéd-
„gyalogezrednél, a 9-es vadászoknál és a 28. hadosztály északi 
„szárnyán a 96. gyalogezrednél rendkívül súlyosak." 

A hadseregparancsnokság a 20. honvédhadosztály két ezredét 
rendelkezésemre bocsátotta, mire Op. 258/15. számú parancsommal 
elrendeltem, hogy a 39. honvéddandár2 Temnica és Vojséica közötti 
vízmosásba előrevonuljon. A 20. honvédhadosztály utolsó ezrede (17.) 
Comen-ben marad a hadseregparancsnokság rendelkezésére. (Op. 
258/18. sz.) 

1 Hadtesttartalék Tenmica-n. 
* 3. és 4. honvédezred. 



„A csata óriási erővel tombol, a pergőtüz egy fél percig sem 
„lankad, mint a Niagara zuhataga dübörög mindent túlharsogva. 
„Egész nap a leghevesebb tusák, mólyen tagozott tömegrohamok. 
„ Derék 61. ezredem úgyszólván teljesen felmorzsolódva elvérzett a 
„Nad logem-magaslaton (-0- 213). Nad logem gerincét védő 17. had-
osztályunkat az olasz 23. hadosztály támadta meg." 

„Helyzetjelentések délután 5 órakor:" 
„A 17. hadosztálynál a leghevesebb pergőtűz után, mely 

„reggeli 6 óra óta szakadatlanul tartott, az ellenség öt század-
szakaszba behatolt — a 11. Biene-től a 15-ig — a Nad logem 
„két oldalán, miután a helyőrség teljesen elvérzett volt. Ettől északra 
„minden a mi birtokunkban van. A -C- 213-tól keletre az erdő-
„szegély mentén levő kőfalat tartjuk. Az ellentámadás a 43. ezred 
„két zászlóaljával van elrendelve.1" 

A 28. hadosztályunkat Lokvica-nál az olasz 22. hadosztály, 
üppacchiasella-ból a 34. hadosztály délután 3 óra 10 perckor 
támadta meg. 

Itt az ellenség délután 3 óra 1 5 perckor, a középen Oppacchia-
sella-tól északkeletre az 5., ti., 7. Bienek-be, a balszárnyon a 15. ós 
16. Bienek-be, valamint a szomszédos 9. hadosztály jobbszárnyához 
tartozó 17., 18. és 19. Bienek-be " Nova Vas-tói délnyugatra behatolt. 
A hadosztály többi része a támadást puska- és gépfegyvertűzzel 
véresen visszaverte. 

Az 56. dandárunk tartaléka, a 14./IlI-as zászlóalj ellentáma-
dásra indult az 5., 6. és 7. Bienek ellen. 

A 28. hadosztály déli szárnyán az ellenség a 17. Biene felől 
Nova Vas-ba benyomult. 

Az 1. honvédezred tartaléka támogatva a 11-es vadászok egy 
századával és a szomszédos 17. dandár kötelékébe tartozó 102. ezred 
egy részével délután 6 óra 30 perckor az eller.séget Nova Vas-ból 
kézitusában kiverte és a 15. és 16. Biene-k visszafoglaltattak, úgyhogy 
a védelmi állás a 28. hadosztály déli szárnyán teljesen kezünkben van. 

Itt az 1. honvédezred 1 tisztet, 60 legényt, a 11./3. vadász-
század 170 legényt fogott el. (Op. 258/20. sz.) 

„Schilhawsky őrnagy, a 17. hadosztály vezérkari főnöke 
„telefonál, hogy a helyzet megint nagyon válságos; a temesvári 
„61. ezred rendkívül súlyos veszteségek elszenvedése után Nad 
,.logem-ről (-6- 213) visszavettetett. Hajek alezredes, az ezred pa-

1 Dandár- és hadosztálytartalék Volkovnjak -Q- 284—Spacapani— 
Ozrenj terében. 

2 III./b. védelmi szakaszba tartoznak. 



..rancsnoka nem tud világos helyzetképet alkotni, maga sem tudja, 
„hogy mi történt. Azt válaszolom, hogy személyesen felelőssé teszem 
„az ezredparancsnokot, hogy a helyzetet felderítse és a legrövidebb 
„időn belül konkrét jelentést küldjön és gondoskodjék arról, liogv 
„a különben oly derekas (31. ezred ne menjen önként vissza. Ez a 
„baleset csakis a vezetésnek hibája. Megindítottam a 4ti. ezredet,1 

„szintúgy a 3. és 4. honvédgyalogezredeket,- melyeket vagy az 
„elvesztett állás visszafoglalására fogok harcbavetni, vagv a 2. vonalat 
„fogják megszállani, hogy az ellenségnek további előnyomulását 
„megakasszuk." 

„Közben megjönnek Ströher tábornok, a 17. hadosztály új 
„parancsnoka és az új dandárparancsnok KoufF ezredes." 

„Helyzet este 9 órakor:" 
„A napi események a következő képet adják:" 
„Az ellenség úgy látszik az egész arcvonalam ellen — Pri 

.. Stanti és Nova Vas között négy (23., 21., 22., 34.) hadosztállyal — 
„egy egységes támadást tervezett. Tüzérségünk tüzének hatása alatt 
„azonban ez a támadás a Wippach-tól a Nad logem fél partjáig 
„egynéhány támadási kísérlettől eltekintve, egyáltalában nem tudott 
„kifejlődni; míg a küzdelmi arcvonal többi részén helvbelileg és 
„időbelileg elválasztott, tán a pergőtűz hatásától függővé tett, 
„mélyen tagozott dandárok és hadosztályok támadásába esett széjjel." 

„Részletben: A 17. hadosztály északi szárnya a Nad logem 
„fél partjáig a leghevesebb bombázás dacára szilárdan van vitéz 
„39-eseimnek kezében. Délután 5 óra 30 perckor a 17. hadosztály 
„déli szárnyán a Gl. ezred és a 28. hadosztály közepén a 15. és 
„16. Bienek ellen, valamint a Nad logem mindkét oldalán a 
„-:'"> 262-es kúpig terjedő arcvonalrészen négy olasz ezreddel végre-
ha j to t t támadás arcvonalunkat visszaszorította. Míg a 61. ezred 
„jobbszárnyán a Nad logem északi lejtőjén és a 96. ezrednek egy 
„századszakaszán a -> 262 es kúptól északra fekvő állásainkat 
„visszafoglaltuk; a közben levő arcvonalunk a Ó- 265-ös gerincvonalon 
„a Nad logem-i erdőszegélyig vissza van szorítva. A régi állás 
„visszaszerzését célzó ellentámadást a 43. ezrednek két zászlóalja" 

' Hadtesttartalék Plenski-nél és Temnica-n. 
3 Hadtesttartalék Vojscica —Temniea között. 
* Dandár- és zászlóaljtartalék. 



„itt csak akkor fogja végrehajtani, midiin a 61. ezrednek helyzete 
„megbízhatóan meg lesz állapítva; ami most semmiképen sincsen így." 

„A 28. hadosztálynál délután 4 óra 40 perckor az ellenség 
„körülbelül négy gyalogezreddel megtámadta a 87. gyalogezred 
„és a 47. I. zászlóalj arcvonalát Lokvica mindkét oldalán. A 87. 
„ezrednél az ellenség támadása löveg- és gyalogsági tűz által vissza-
„veretett. A 47. I. zászlóaljnál az ellenség betört. Az ellentámadást 
„a 14.'III. zászlóalj megkezdte. Oppacchiasella-tól keletre pedig 
„már az első támadóhullámok vissza vérettek. Több támadási kísérlet 
„után délután 3 óra 15 perckor egy olasz dandár Nova Vas-ra 
„mélyen tagozva sok hullámban támadásra indult, mely azonban 
„szintén visszaveretett. Csakis két századszakaszba hatolt be Nova 
„Vas-nál (15., lö. Biene). A 11-es vadászok, az 1. honvédezred 
„tartaléka és a 102. gyalogezrednek egy zászlóalja elfoglalta újra 
„a falut és az eredeti állásokat. Az ellenséges lövegtűz pirkadat 
„óta egész nap csak rövid megszakításokkal ernyedetlen hevességgel 
„továbbtart úgy az arcvonal, mint az utak és a mögöttes terep 
„ellen. Estefelé valami nagyon kevéssel alábbhagyott. Este 8 óra 
„után megint dühöngő pergőtűz. Veszteségeink fölötte súlyosak." 

A hadtesttartalékból — mely Plenski-re beérkezett — egy 
46-os zászlóaljat Fajti hrib A 432-re irányítottam. (Op. 258/24. sz.) 

HARMADIK NAP. 

Szeptember lő. 

Az olasz főtámadás mai napon főképen hadtestem északi 
szárnyát szorongatta. 

„Az olaszok minden erejüket megfeszítették, hogy a vitéz 
„17. hadosztályt Fajti hrib A 432 irányában áttörjék." 

„A mai napot hallatlan hevességű pergőtüz jellemzi, mely 
„mint a legvadabb tornádó orkán tombolt. Minden bizonnyal 
„keskeny arcvonalamra a tüzérségi lövedékek százezreit zúdították. 
„Ily óriási erővel tartott a tűz minden megszakítás nélkül tegnap 
„estétől mostanáig, este 9 óráig, úgy rengett, mintha fogorvos fúrná 
„összes fogainkat egyszerre s az eget száguldó füstfellegek fedik. 
„Bizony Isten egyike e háború legszörnyüségesebb napjainak. 
„A gyalogság egész nap a legsúlyosabb viaskodásban, a hullák 
„ezrei fedik a legborzasztóbb csata terét. Doberdo az ő legrette-



„netesebb formájában. En pedig egész nap a telefonnál ültem, 
„ mert feltétlen szükség volt rám; pedig lelkem minden erejével 
„oda ki vonzott a halál mezejére, ahol szeretett hőseim elkeseredett 
„tusát vívnak. Mostantól kezdve a Stol <S 630-ról fogok meg-
,.figyelni, mely már dupla huzallal kapcsolódott a hadtestparancsnok -
„sághoz." 

„Jelentések. Helyzet delelőtt 9 órakor:" 
., Az ellenséges lövegtüz az egész arcvonal mentén — eltekintve " O O o 

„kis megszakításoktól az éjjeli heves zivatar alatt — váltakozó 
„hevességgel tovább tartott. A 17. hadosztálynál a 43. ezred két 
„zászlóaljának' ellentámadása a Nad logem-gerincen ma délelőtt 
„ti óra 10 perckor — összes lövegeim egyidejű tűzcsapása mellett -
„a -C- 376 vidékéről megkezdődött. Az ellenség az éj folyamán 
„sehol sem nyomult előbbre. A 17. hadosztály új tartaléka a 46./I1. 
„zászlóalj lesz -C- 343 Velki Hribach-nál." 

Hadtesttartalékom (46./I. és IY. zászlóalj) a 17. hadosztály 
mögött Fajti-nál és Plenski-nél van. 

„A 28. hadosztálynál a Lokvica-tól északnyugatra előnyomult 
„ellenség elutasíttatott s néhány foglyot hagyott kezünkben. A 
,, 14.' I II-as zászlóaljnak ellentámadása az Oppacchiasella-tól keletre 
„levő betörési hely (5., 6., 7. Bienek) ellen nem sikerült. Itt a mi 
„küzdelmi vonalunk három század kiterjedésben 100—200 lépéssel 
„az eredeti arcvonalunk mögött van, de északra meg délre válto-
zatlanul megmaradt vonalunkkal össze van kapcsolva. A hadosztály-
tartalékok már bevettettek. A 28. hadosztály mögött levő hadtest-
tartalékomat a 3. és 4. honvédgyalogezredet, melyek Tenmica és 
„Vojséica környékén mélyen tagozódva állanak a 28. hadosztály 
„ rendelkezésére bocsátottam." 

„A veszteségek még nincsenek megállapítva. A 61. ezrednek 
„nagy része szívósan kitartva a Nad logem gerincének védelmében 
„az egyik zászlóaljparancsnokkal, Klotz századossal valószínűleg 
„fogságba esett. Az ezredparancsnok, Hajek alezredes és az ezred-
segédtiszt, Hager százados megbetegedtek. A 43./IY. zászlóalj, 
„mely a 61. ezrednek kötelékében harcolt erősen szenvedett. A 39. 
„ezrednél 100 ember esett el és sebesült meg. A hadosztályegósz-
„ségügyi intézeteken a 17. hadosztálynál 287, a 28. hadosztálynál 

1 Dandártartalék. Hadosztály tartalék. 



„426 sebesült' riieút keresztül. A 87. ezrednél 69 halottat temettek el. 
„Az 56. gyalogdandár veszteségei még nem állapíttattak meg; 
„de számuk nagyon nagy. A csapatok ki vannak merülve." 

A XXIII-ik menetalakzataimat Op. 259/6. számit rendelettel 
előrevontam, hogy a súlyos veszteségeket pótolni tudjam. 

„A zivatar óta hideg bóra fúj." 
„Helyzet délelőtt 11 órakor:" 
„A 17. hadosztálynál a 39. ezred északi szárnyán aránylagos 

„nyugalom. A 43-asok ellentámadása a Nad logem gerincén lassú 
„haladásban; eddig körülbelül 150 lépéssel ment túl a-C- 265-nél 
„levő reteszálláson. Az olaszok több zászlóaljat vonnak össze az 
„ellenlökésre, de összpontosított lövegtüzünk széjjelveri őket." 

„A 28. hadosztálynál: A 96. ezred északi szárnyán az ellen-
séges lövegtüznek hevessége kissé alábbhagyott — mindannak 
„dacára most is pergőtűznek nevezhető; gyalogsági vállalkozásokra 
„nem került a sor. Az arcvonal többi része mindig állandó leg-
hevesebb pergőtűz alatt. Oppacchiasella-tól keletre és északkeletre 
„újabb tüzérségi előkészítés után folytatott ellentámadás, melyet a 
„14. III., 47./I. zászlóaljak és a 87. 3-as század hajtanak végre, 
„teret nyert. (Op. 259/8. sz.)" 

Boroevic a 20. honvédhadosztály utolsó ezredét, a 17-es 
honvédeket, mely még tartalékban áll. rendelkezésemre bocsátja, 
(Op. 259/11. sz.) 

„Délután 2 órakor:" 
„A 17. hadosztály északi szárnyán valamivel kevésbbé erős 

„lövegtüz. Ellentámadásunk a Nad logem-gerincen nagy túlerejű 
„ellenséges gyalogság által ellenlökéssel, továbbá heves lövegtűzzel 
„megállíttatott. Az előretörő olasz tömegek — legalább is egy 
„dandár — löveg- és gyalogsági tüzünk által, az ellenség igen 
„nagy veszteségei mellett, visszaverettek." 

„Az olasz VIII. hadtest tartalékából a 49. hadosztály egy 
„részét Grabrije-n át a Vallone-ba előrevonja." 

„A 28. hadosztálynál a 96. ezred ellen mérsékeltebb löveg-
„és aknavetőtűz, az arcvonal többi részén tüzérségi és aknavetőtűz, 
„állandóan heves pergőtüz. Délelőtti ellentámadásunk eredeti állá-
sainkat Oppacchiasella-tól északkeletre és keletre egy századszakasz 
„kivételével megint birtokunkba hozta. Ezen darabnak kézigránát-



„vállalkozással való' kitisztítását a hadosztálynak meghagytam. 
..Délután 1 óra 30 perckor az ellenséges 22. hadosztály déli szárnya 
„és az egész 34. hadosztály mélyen tagozva támadást indít Oppacchia-
„sella magasságától Nova Vas-ig terjedő arcvonalszakasz ellen. 
„Legalább is egy hadosztályerejű a támadó csoport. Legnagyobb-
részt visszaveretett és a legsúlyosabb veszteségeket szenvedte az 
„ellenség, csak egy század szakaszába (10. Biene) sikerölt neki 
„ Oppacchiasella-tól délkeletre behatolnia. A dandártartalék, a fél 
„11-es vadászzászlóalj ellentámadása folyamatban van." 

A 17. hadosztályparancsnokság délután 1 órakor Op. 915/11. 
szám alatt jelenti: 

„Nad logem-gerinc visszafoglalására tett kísérlet nem járt 
eredménnyel és nincs is kilátás arra, hogy ugyanazon - csapatokkal 
megismétlendő ellentámadás sikert érjen el; — a 61. ezred a 
tisztek jelentései szerint fel van morzsolódva. 

A -Ó- 246 és -C- 265 gerincen benyomott állásunk miatt 
úgy a 17., mint a 28. hadosztálynál a helyzet igen veszedelmessé 
válhat, kérem a hadtesttartalékot (46. ezred két zászlóalját) rendel-
kezésemre bocsátani, hogy a 11—15. Bienek-et az ellenségtől 
visszafoglalhassam." 

Erre hadtesttartalékomat, a 46. ezredet délután 2 óra 55 perckor 
Op. 259/15. számú intézkedésemmel a 17. hadosztálynak rendel-
kezésére bocsátottam, hogy a Nad logem-en az elveszett régi állá-
sunkat1 foglalja vissza. A hadosztályparancsnokság az ellentámadást 
alaposan készítse elő, fősúlyt arra fektetve, hogy tüzérsége a hadtest-
tüzérséggel együtt a két szomszédos hadosztálytüzérség támogatá-
sával a Nad logem gerincen befészkelődött ellenséget meglepetés-
szerűen leghevesebb kereszttűz alá vegye, e célból a 28. közös-
és a 43. Landvvehr-hadüsztályparancsnoksággal lépjen érintkezésbe. 

A hndtesttüy.érséget a VII. hadtestparancsnokság fogja 
utasítani. 

A 61. ezred az arcvonalból kivonandó és Őkrbina-ba irányí-
tandó, mint hadtesttartalék. Az ezred ott a 37., 46. és 61. menet-
századokat be fogja sorolni. 

A 17. hadosztály ellentámadása után egy ezred — lehetőleg 
a 46-ik — azonnal mint tartalék kivonandó, mivel nem tudjuk, 
hogy az olasz támadás még meddig fog tartani. 

„ Mindenki tartalékokat kér tőlem 1 Az Isten szerelméért 
„honnét vegyem ? Hiszen nekem is csak salak van még a kezemben !" 

Boroevic tartalékait közelebb tolja a csatatérhez. A 32. dan-
dárt Lipa—okrbina, a 10. hegyidandárt Preserje—Reifenberg-re 
irányítja. (Op. 259 18. sz.) 

> <>.240 — - Q 205. 



„Szörnyűséges, még soha nem észlelt pergőtüz tombol, mint 
„az orkán. Az ellenség délután 4 órakor a Wippach és Nad logem 
„között a 49. hadosztály részeivel megerősített 23. hadosztállyal 
„— legalább egy hadilétszámú gyaloghadosztállyal — támadott. 
„Már erre való csoportosítása észrevétetett és egész tüzérségem, 
„mely pillanatnyilag rendelkezésemre állott, a szomszédos 43. had-
osztály tüzérségének kitűnő közreműködése mellett (XVI. had-
„test) tüzét oda összpontosította; igen nagy veszteségei dacára az 
„ellenség csodálatraméltó eréllyel háromszor támadott. Míg ő az 
„északi lejtőn kétszer — tüzérségi és gyalogsági tűzzel — a leg-
súlyosabb veszteségeket szenvedve a legvéresebben visszautasít-
hatott és harmadik támadása állásaink előtt megállásra kény-
ezerül t ; sikerült neki a harmadik támadásnál rohammal állásunkat 
„Pri S tanti-nál és attól délre áttörnie és a templommagaslatra 
„San Grado di Merna-n feljutni; ahonnét — gyorsan hatalmas 
„erősbítéseket magához vonva — dél felé felgöngyölítésre ós keletre 
„ előnyomulásra indult." 

A szomszédos XVI. hadtest délután 5 óra 50 perckor észre-
veszi a válságos helyzetet és segítségemre siet. A 43. Landwehr-
hadosztályhoz tartozó 41. ezredet utasítja, hogy két zászlóaljjal 
azonnal támadja meg a betört ellenséget. (Op. 259/24. sz.) 

Én is mindent elkövetek, hogy a veszélyt elhárítsam. 

„A 43. ezrednek utolsó zászlóalját azon paranccsal küldtem 
„előre, hogy az ellenséget támadja meg, nyilt csatában verje az 
„első reteszálláson túlra vissza." 

„ A Boroevic által rendelkezésemre bocsátott 17. honvéd-
ezredet pedig utasítottam, hogy Plenski-re meneteljen. (Op. 
„259/25. sz.)" 

„A Nad logem-magaslaton az ellenségnek délután 7 óra 40 
„perckor sikerül vonalainkba behatolnia. Itt a helyzet esti 9 óráig 
„nincs megállapítva, homályos. A legtöbb jelentés úgy hangzik, 
„hogy a 43. ezred az erdő szegélyéig, -p: 343 Velki Hribach-tól 
„nyugatra visszament és iparkodik ott magát befészkelni. Még a 
„28. hadosztály is azt jelenti és megkísérli szárnyának biztosítására 
„a 4. honvédgyalogezredet zászlóaljanként odahozni, hogy a támadt 
„rést kitöltse." 

„ A XVI. hadtest — melynél csak tüzérségi harcok vannak — 
„a 41. ezred 2 zászlóalját — egyiket a Wippach-tól északra, a 



„másikat attól délre — ellentámadásra rendelte és rendelkezésemre 
„bocsátja. A hadosztálytartalék — egy 43-as zászlóalj, a hadtest-
„ tartalék két 46-os zászlóalj előnyomulásban vannak, hogy mindenek-
e lő t t a betört ellenséget előnyomulásában Raccogliano nyugati 
„szegélye, — a San Grado di Merna es -C?- 123 közötti •Ö- 120-as 
„középső kúp — - - 265 vonalában megállásra kényszerítsük. 
„A <> 265 felé menetel a 4. honvédgyalogezred is. A Wippach 
„északi partján a -Ó- 45-(műút-)tól délre levő könyöktől Raccog-
„liano-ig minden a mi birtokunkban van. A fent nevezett retesz-
„állásba egy 4l-es zászlóalj van elindítva, valószínűleg 9 órára 
„odaérkezik. A XVI. hadtesttel megállapodtam arranézve, hogy a 
„csata alatt a nagyra dagadt Wippach legyen a határ a két had-
t e s t között. Sajnos, de magától értetődő, hogy most elesik az 
„elrendelt ellentámadás, mely hivatva lett volna a Nad logem 
„tetején az első állást visszafoglalni; hiányzanak ennek eredményes 
„végrehajtására az erők." 

Délután 6 órakor utasítottam a 17. hadosztályt, hogy a 
betörési helyre irányított csapatokkal a 2-ik állásunkat szállja meg 
Raccogliano—San Grado di Merna és <y 123 közötti kúp— 
-C- 265 vonalban és a kapcsolatot a 28. hadosztály északi szárnyá-
hoz feltétlenül tartsa meg (Op. 259/26. sz.) 

„A 28. hadosztály északi zászlóaljszakasza csak kis osztagok 
„által támadtatott meg, melyek visszakergettettek. Egy fél zászlóalj 
„dandártartalék észak felé kampót képez a 43. ezred vissza-
szorulása által keletkezett hézag miatt. Délután 2 óra 30 perc 
„felé a hadosztály egész vonala ellen a <j> 262 (Lokvica-tól észak-
nyugatra) és Nova Vas között egy egységes sűrűn, mély hullá-
„mokban végrehajtott támadást több mint két ellenséges had-
osztály1 intézett, mely löveg- és gyalogsági tűzzel s kézigránátok-
k a l vissza veretett ugyan, de az ellenségnek mégis sikerült 
„Oppacchiasella-tól északkeletre a 47./I. zászlóaljnál az 5. és 6. 
„Bienek-be, keletre a 14./III. zászlóaljnál és a 9-es vadászoknál a 
„9., 10. és 11. Bienek-be és délkeletre az 1. honvédezred északi 
„szárnyán a 12. és 13. Bienek között állásunkba betörni." 

„Az ellentámadás folyamatban van. Az ellenséges löveg-, akna-
„vetőtűz, úgymint a gyalogsági harc a hadtestnek egész arcvonalán 
^szakadatlanul, ernyedetlen ül, rendkívül hevességgel tovább tart 

1 21., 22., St. és 81. hadosztály részei. 
József l'öhereeg: A világháború. III. 



„és ezidőszerint még távolról sem lehet valamely határozottjrány-
„bail a kimenetelt sejteni. A helyzet megint nagyon válságos és 
„a borotva élén áll." 

„A 17. hadosztálynak összes tartalékai harcban állanak, 
„kivévén egy zászlóaljat, mely Fajti-n át Nad logem-re menetel. 
„A 28. hadosztálynál a 96./JV. zászlóaljnak egy százada a A 291 
„Peéinka közelében áll, mint az 55. dandár tartaléka. E zászló-
ba íjnak másik két százada kampót képez a hadosztály északi szár-
nyán. Egy 87-es század dandártartalék a Segeti-re vezető úttól 
„közvetlen délre; két 87-es század ellentámadást csinál. A 3. honvéd 
„gyalogezred egy-egy gyenge zászlóaljjal az útnál Segeti-től 
„délre és Hudi Log-nál áll. Hadtesttartalék a 17. honvédgyalog-
„ezred,mely azonban csak most menetel Tomazevica-ról Plenski-re." 

„Veszteségeim a két nehéz napon rendkívül nagyok." 
„Az ellenség számos betörésénél a Wippach és a tenger 

„között — a lll. 'b. szakaszon is állítólag kemény harc folyik — 
„Cadorna hivatalos jelentése szerint 2117 foglyot ejtett. Azt hiszem 
„hadianyagot is eleget zsákmányolt." 

„Csapataim rendkívül fáradtak és az ellenséges tüzérség és 
„aknavetők megsemmisítő hatású tömegtüze, a számos — részben 
„visszautasított, részben sikeres — olasz támadások által erköl-
csileg nagyon szenvedtek . . . 65 olaszt fogtunk el." 

„Este 10 órakor a mai képet röviden a következőkben állít-
ga tom össze:"1 

,.A 1 7. hadosztály arcvonala következő: Uaccogliano nyugati 
„szegélyétől a középső kúpon át San Grado di Merna és -C- 123 
„között, azután gyengén nyugat felé hajolva egészen a San Grado 
„di Merna templommagaslatig, attól kissé délre, innét a régi állás-
„ban délnyugati irányban közel a Nad logem gerincvonalához, ott 
„élesen délkeletre a < - 265-höz, azután -C - 262-höz. A 17. had-
osztály balszárnyán az ellentámadás, melyet a 43. ezred részei s 
„a 46-osok hajtottak végre, a Nad logem-gerincen betört és elő-
nyomuló ellenséget visszaverte. Hősies, a maga nemében ritkán 
„előforduló, ellentámadás volt ez. Most a fent jelzett vonalat tart-
j á k . A 39. gyalogezred az északi lejtőn zsákszerű nyugatnak elő-
„szögellő állásban minden további ellenséges támadást visszavert, 



„rendkívül kitett helyzetéből ma éjjel a reteszállásba — ahogy 
„odafent jelezve van — vissza fog rendeltetni." 

„A 28. hadosztálynál minden ellentámadás teljes sikerre 
„vezetett. A 11-es vadászok, a 87. 111-as zászlóalj és a 3. honvéd-
égyalogezrednek egy fél zászlóalja merész rohammal az ellenség 
„által elfoglalt összes állásainkat tőle délután 3 óra 40 perckor 
„visszavették, kivévén egészen kicsi árokrészeket, melyeknek kitisz-
t í tása fo'yamatban van; itt 150 olaszt fogtak el." 

A foglyok az olasz 55., 56., 89., 90., 161. és 162. ezredek-
hez tartoznak. 

„Felváltások: A 17. hadosztály állásában a legkevésbbé 
„elővett 40-os és 4l-es zászlóaljak maradnak. Mint dandártartalék 
„gyülekezik a 43. ezred az erdőben <?- 343 Velki Hribach-nál, 
„egy 43-as zászlóalj - 284 Volkovnjak-nál mint hadosztálytur-
„talék. A 61. ezrednek maradványai Őkrbina-nál mint hadtest-

tartalék. A 28. hadosztálynál: a 3. honvédgyalogezred felváltja a 
„47. I. és 14. III. zászlóaljakat és a 9-es vadászokat, melyek mint 
„dandártartalék Hudi Log-ra s attól északra helyeztetnek. A 4-es 
„honvédeknek II. zászlóalja az l-es honvédeket váltja fel Nova 
„ Vas-nál. Az l-es honvédek és 4./I. zászlóalj Yojscica és Temniea 
„közötti horpaszban hadosztálvtartalék. Hadtesttartalék a 1 7. honvéd-
„gyalogezred Plenski-nél.'-

„Ez egyike volt a legkeményebb napoknak. Éjjel 11 órakor 
„bömbölni hallom a vad pergőtüzet. Amennyire meg lehetett álla-
pítani, ma 12 és fél ellenséges dandár1 állott az én nagvonis 
„gyenge 6 dandárommal szemben. Hat dandárom közül kettő alig 
„üti meg két teljes létszámú zászlóalj erejét." 

„Legjobban jellemzem a mai napot következővel: Az este 
„minden oldalról riasztó hírek érkeznek be. Hogy az ellenség San 
„Grado di Merna-t elfoglalta, a résen nagy tömegekkel özönlik be 
„és ezekkel bennünket két oldalra felgöngyölít, főerejével azonban 
„kelet felé előnyomul. Tovább délre a Nad logem magaslatán szin-
„tén áttört. Dicső 39. ezredem három oldalról körülfogva sokszoros 
„túlerő ellen küzd, elkeseredett dulakodásban csak nagynehezen 
„tartva állásait, a 43. ezred visszafelé megy és a -C•- 343 Velki 
„Hribach-magaslatról nyugatra törekszik magát befészkelni. A 28. 
„hadosztály utolsó tartalékát, a 4-es honvédeket zászlóaljanként 

1 Sardegna-, Lombardia-, Pisa-, Ferra,ra-, Marche-, Ivrea-, Salerno-, Brescia-, 
Xupoli-, Pinerolo-, Chieti-, Macerata-dandárok. 



,,teszi a résbe, bogy a nagy lyukat, mely ezen visszacsapás által 
„támadt, bezárja. Az olaszok, akik nagy tömegekkel rohamoznak és 
„az enyéimet szorongatják, szörnyűségesen nagy veszteségeket szen-
tednek az én odaösszpontosított löveg-, gépfegyvertüzemben; de 
„saját tüzérségük tüzében is, mely őrülten tovább dobol s mint 
„egy fémözön árad a kétségbeesetten dulakodókra a lövedékek vad 
„zápora. A hallatlanul vad csata pokoli bestialítással minden 
„elevent megsemmisítve tombol ós a még soha nem észlelt tüz-
„orkán üvöltve dübörög, mindent, amit évszázadok gondos mun-
k á j a épített, szült ós teremtett — elsöpörve, elpusztítva és meg-
semmisítve. Tovább délre Lokvica-nál, Oppacchiasella-nál, Nova 
„Yas-nál egyik roham a másik után, egyik hadosztály a másik 
„után mélyen tagozva, számos hullámban, óriási tömegekkel roha-
„moznak és omlanak össze és a hullamezőkön át mindig újabb 
„erők rohannak szuronyrohamra, hogy színig betemetett állásaink 
„előtt a dicső hős Karszt-védők által leterítve hullákká válva, holt 
„bajtársaikra rogyjanak. Vagy pedig a minden képzeletet felülmúló 
„tüzérségi orkánban legszörnyűbb veszteségeket szenvedve legyenek 
„kénytelenek meghátrálva visszaszaladni. Az ellenség az újra és újra 
„előrerohanó tömegek által előrerántva újból betör állásaimba és 
„pokoli kézitusában irgalmatlanul lemészároltatik, alig egy pár 
„kerül elevenen fogságba, mert az ellenséges tüzérség által a vad 
„kétségbeesésig sanyargatott hős védők és támadók kegyelmet nem 
„ismernek. Ma megfigyelőim megállapították, hogy az én keskeny 
„szakaszomra percenkónt 500 — 600 olasz gránát csapódott be 
„pergőtüzkor. A többit könnyű kiszámítani." 

„Most éjjel 11 órakor minden fogalmat meghaladóan dühöng 
„az ellenséges tüzérség. A ,100 lépés állás' a mi kezünkben van."1 

Este 11 órakor Boroevic-től egy meleg elismerő távirat 
érkezik. (Op. 259 39. sz.) 

NEGYEDIK NAP. 

Szeptember 16. 

Mivel az olasz 3. hadsereg nem volt képes a 17. hadosz-
tályunk arcvonalát A 432 Fajti hrib-gerincen áttörni, ma meg-
kísérelte az áttörést a VII. hadtest és Schenk csoport belső szár-
nyán a 2d. és 9. hadosztálynál. 

1 így nevezik a 100 lépéssel a legelső állásaink mögött levő nagyon 
előnyösen fekvő, nagy gonddal épített reteszállást. 



Az olasz XI. halltest1 Oppacehiasella—Nova Vas. az olasz 
\ II. hadtest2 A 208 Na Verdi Brestovica-arcvonalunkra erő-
szakolta támadását, hogy védelmi vonalunkat a Kostanjevica-i fenn-
sík déli párkányán A 274 Stara lokva irányában áttörje. 

A szomszédos Schenk-csoport védelmi szakaszában3 az uraló 
A 208 magaslat véres harcokban többször cserélt gazdát, vég-
eredményben azonban a 9. hadosztály mégis ura maradt a helyzetnek. 

„Miután utam rövid tartamára Temnica-ig s onnét a -Ó- 630 
_Stol-ra való felmenetelre Say alezredesnek megadtam utasítá-
saimat, Rácz szakaszvezetővel automobilon Lipa-ra mentem, onnét 
„gyalog felkapaszkodtam a hadtesttüzérség megfigyelőállásához a 
„rC- 630 Stol-ra. Ott Mostböck ezredes jelentkezett azzal, hogy a 
„hadtestparancsnokságnak nincsen jelenteni valója. Tegnapról tele-
fonon jelentik, hogy a 46. ezred csodálatos hősiességgel avat-
kozott be a harcba, a bárom gyenge zászlóaljjal a behatolva elő-
nyomuló ellenségre vetvén magát és az óriási ellenséges töme-
..geket a legsúlyosabb kézitusában viaskodva a ,100 lépés állás'-on 
..túlra vetette vissza, ezáltal az 1. állásban hősiesen küzdő 39-eseknek, 
„kik nagyerejü ellenség által három oldalról fölötte veszélyesen 
„szorongattatva már-már az elfogatás veszélyébe kerültek — a végső 
„kitartást lehetővé tették. A 39-eseknek három százada teljesen 
„körülzárva elveszett, egy része tán fogságba esett; az ezrednek 
„ezenkívül súlyos véres veszteségei voltak. A dicső debrecenieket 
„is a reteszállásba vették vissza. Valóban emberfölötti és csodálatra-
méltó, amit 46-osaim és 39-eseim müveitek. A telefonértesítés 
„szerint a visszavetett ellenséget 8—10 ezredre becsülte a 33. dandár-
„parancsnokság.4 Tüzérségem is valóban nagyszerűen működött 
..közre és az ellenségnek veszteségei minden elképzelhetőt felül-
„ múlnak. Nagy garmadákban mindent elfedve hevernek a hullák 
_és az ernyedetlen ül dühöngő pergőtűz azokat kásává gázolja és 
„őrli. Minden hústömegekkel tele, véres cafatokkal, rongyokkal, 
„felismerhetetlenségig széjjelmarcangolt emberi testekkel, — ezt 
„magam láttam 40-szeres nagyítási! ollós távcsövemmel — össze-
.. taposott félszerelésekkel, dirib-ilarabra törött fegyverekkel, szi-

1 31. és 34. hadosztály. 
- Alessandria-, Regina-, Cremona-, Lazz!o-dandárok. 
3 9. hadosztály és 24. Landwehr-dandár. 
4 A támadást az olasz 49. hadosztállyal megerősített 23. hadosztály 

hajtotta végre, következő ezredekkel: 1. és 2. gránátos, 73., 74., 75., 76., 13., 14. 



..Iánkra forgácsolt gerendákkal és bokrokkal, murvává hengerelt 
„véres sziklatörmelékkel, vasroncsokkal, drága embervérrel átitatott 
..finom fövénnyé egyesítve. A háborúnak legborzalmasabb képe ez." 

„És mégis az ellenség újbóli rohamra gyülekezik, csopor-
..tosul, hogy tömegei hamarost meghaljanak és tüzérségi és akna-
Vető tüze megint orkánszerü pergőtűzzel áraszt el mindent most 
„a fagyos bóra vihartól nyögő komor reggelen." 

„Két szomszédomnál, a XVI. hadtestnél és a III./b. szakaszon 
..(Schenk-csoport), szintén heves tüzérségi harc volt, de eddig gya-
logsági küzdelem nélkül, kivévén egy hadosztály (81.) rohamát, 
..mely tegnap a III./b. szakasz északi szárnyán küzdő 17. dandárunk 
..ellen irányult Nova Vas-tói délre és mely kemély harc után vissza-
,. veretett. Az összes községeket ma nehéz lövegekkel lövi az olasz 
„és a kultúrát, pozdorjává zúzott romhalmazok hirdetik dicsőségesen. 
„ A gyalog menekülő szegény lakosság a nyomorúságnak siralmas 
..képe, — szegények a falvak kiürítése dacára részben megint 
„hazalopództak. Polgári egyének is elestek, koldussá téve családjuk-
..Most mind menekülnek. Anyák 5 — 6 éhező, fázó gyermekkel; 
„aggastyánok, akik üveges szemmel, elbutultan, kifejezéstelen merev 
..tekintettel, távolról nézik gyermekkoruk óta lakott házukat, midőn 
„égig szökő por- és füst fellegeket okádik a lángba boruló össze-
omló tető. Sebesült kis gyermekek, kik szülők nélkül sántikálva, 
„egymást támogatva menekülnek és jajveszékelve sírnak. Egy szép-
séges fiatalasszonyt láttam ma — midőn Lipa-t elhagytam —, 
„ki egy kis gyermeket vonszol kezénél fogva, messze hátul egy 
„sírva jajgató kis lányka, ki már nem bír anyja utón szaladni. Az 
..asszony meg van sebesülve, haja alól szivárog vére és vállára 
„csepeg le halántékáról; egy szopósgyereket tart meztelen melléhez 
..és nem látja, hogy a csecsemő mellét tele vérezi. — Szegény 
..csepp nem él, kezecskéi puhán lelógnak s anyja karján folyik le 
..vére. Megkérdezem őt, mi történt? — tegnapelőtt visszatért Lipa-ra, 
„mert azt hitte, hogy mégsem lesz oly rettenetes, mint azok 
„mondták, akik elvitték hazulról; férje holmiját akarta rendbe-
hozni, ki a harctéren van; és most mikor újra el akart menekülni 
„egy srapnell-lövést kapott, de csak könnyű sérülés lesz, mert nem 
„fáj túlságosan; a fődolog az, hogy a kis fiúcska, az ő szeme-
világa itt az ölében van és nem történt baja. Ezzel magához 
„szorítja a holt gyermeket és bugyborékolva jön a vér, a piros hab 



..a pici fakő ajkakra és a nyitott üveges szemek a végtelenbe 
„merednek. Rettenetes benyomást tesz ez rám. Ügy látszik, hogy az 
..anya tekintetemben valamit észrevett, mert elváltozó arccal bolt 
„gyermekére pillant, irtóztatóan elkezd kiabálni, ordítani mint a 
„vadállat s ájultan rogyik össze és mellette kétségbeesetten sír két 
„gyermeke. Szörnyűség! . . . Egy a közelben levő trénszekérért 
„szalasztóm kísérőmet és feltesszük az alélt asszonyt bárom gyer-
kekéve l és a Skrbina-i kórházba küldöm őket." 

„Alig látom a csatateret, mert a szél sűrű füstöt laposra 
„nyomva kerget a Karszton dél felé. Ügy érzem, mintha a tűz 
„valamicskével alábbhagyott volna. A foglyok azt vallják, hogy a 
„csata egészen bizonyosan 3 napnál nem fog tovább tartani." 

„Minthogy a nagy füst miatt úgysem látok semmit, vissza-
„ megyek Kobila Glava-ra, ahová 10 órakor érkezem meg." 

„A helyzet a jelentések szerint:" 
„Éjjel többnyire rajtaütésszerű váltakozó erejű lövegtüz volt 

„a hadtest egész arcvonalán és annak mögöttes terepére." 
„A 17. hadosztálynál a tegnapra eső felváltások és Raccog-

„liar.o—Ó- 265 vonalának megszállása este 7 óráig végrehajtatott. 
„A csatlakozás észak felé is helyreállíttatott. Egy előreküldött járőr 
„megállapította, hogy a 43-asok visszameneteléről szóló hírek mind 
„hamisak. A 43-asok rendületlenül állásaikban vannak. Hészlet-
„jelentések még hiányzanak, mert a 33. dandárparancsnokságnak 
„nincsen összeköttetése előre." 

„A 28. hadosztály egész arcvonalán élénk gyalogsági harc-
tevékenység, főképen Oppacchiasella-tól keletre és északkeletre eső 
„környéken, hol a 47./I. zászlóalj körletében az eredetileg benyomott 
„állás az előrelátható igen nagy veszteségek miatt nem foglaltatott 
„vissza. Ott a 60 — 80 lépéssel hátrább levő reteszállást tartják a 3-as 
„honvédek ós a 87-esek. Az ellenség közvetlenül szemben fekszik. 
„A veszteségeket még nem lehetett megállapítani. A csapatok 
„nagyon fáradtak." 

„Megint nagyon heves pergőtűz. Borult szeles, hideg idő." 
„Helyzet délután 2 óráig:" 
„A Wippach-tól délre előnyomuló ellenséges osztagokat a 

„reggeli órákban tüzérségünk tüze visszakergette. Délelőtt 9 órától 
„fogva ezen arcvonalrész a legélénkebb löveg- és aknavetőtűz 
„alatt áll." 



„Tüzérségem a szomszédos 43. hadosztály tüzérségével egye-
„temben ismételten az ellenség gyülekező csoportjait a San Grado 
„di Merna-i templommagaslat nyugati lejtőjén tűz alá vette 
„és az ismételten megkezdett támadómozdulatokat csirájában el-
fojtotta, midőn ezen magaslatra törekedtek. A 17. hadosztály déli 
„része, főképen balszárnya délelőtt 10 óra óta élénk nehéz lövegtűz, 
„alatt állott. Több ellenséges támadás meghiusíttatott. Délfelé a 
„leghevesebb tüzérségi előkészítés után legalább is egy ezrednek 
„mélyen tagozott támadása indult meg a -Ó- 246 —- - 265 közötti 
„állásszakaszunk ellen, ez a legvéresebben visszaveretett. A 43. 
„hadosztály tüzérségének oldalozó tüze a visszaözönlő ellenségnek 
„legsúlyosabb veszteségeket okozott." 

„Délután 2 órakor a •€> 265 két oldalán újbóli hatalmas 
„ellenséges támadás indul meg." 

„A 28. hadosztály parancsnokságának bombázása és a telefon-
hálózatnak ezáltali megrongálása nagyon kitolja a részletjelentések 
„érkezését. A hadosztály arcvonala Lokvica és Nova Vas között 
„reggel 8 óra óta heves löveg- és aknavetőtüz alatt áll. A leg-
jellegzetesebb pergőtűz. Délelőtt 9 óra 30 perc felé Oppacchia-
„sella-tól északkeletre és keletre két ezrednek támadása indult 
„meg, mely két századszakaszba behatolt; különben azonban vissza-
„ veretett. A dandártartaléknak és a szomszéd szakasznak részei a 
„behatolt ellenséget elkeseredett kózitusában kidobták. Erre egy 
„második, mély hullámokban tagozott, nagyon erős támadás követ-
kezett, mely 11 óra 30 perckor tökéletesen vissza volt utasítva. 
„Azóta a löveg- és aknavetőtűz tetemesen gyengült. A 28. had-
osztály tüzérsége ezidőszerint tüzét a bal szomszédszakaszra' 
„a betört ellenségre összpontosítja. Hadtesttüzérségem is odahat. 
„A 17. honvédgyalogezred hadtesttartalék; egy-egy zászlóaljjal a 
„Fajti-ra és az oroszok barlangjához rendeltetett, odamenetel. 
„(Op. 260/15. sz.) A 32. gyalogdandárból2 a 31./1., V. és 64./IV. 
„zászlóalj Skrbina-ra érkezett. Az ellenséges lövegtűz a délután 
„folyamán az egész arcvonal mentén valamivel lanyhult, csak a 
„28. hadosztály jobbszárnyán folyik egy támadás előkészítése pergő-
tűzzel. A 17. hadosztálynál nehéz lövegtűz a tartalékok körletén, 
„tábori ütegek tiize az arcvonalon s legközelebbi összekötő utakon, 

1 9. hadosztály. 
2 31. ezred I., II., IV., Y. zászlóalja és a 64./IV. zászlóalj. 



„melynek ereje váltakozó. A jobbszárny-zászlóaljra kézigránátokat 
„dobál az olasz, melyeknek könnye/tető hatások van." 

„Délután 3 órakor: 
„Támadási előkészületek ós csoportosulások a San Grado di 

„Merna-magaslaton tüzérségünk tüze által meghiúsíttattak." 
„Elrendelem, hogy vezérkari főnököm, Eisner-Bubna ezredes 

„bevonuljon hozzám és a dandárparancsnokságot adja át Kouff 
„ezredesnek, a kinevezett dandárparancsnoknak. A 28. hadosztály 
„jelentése a délelőtti harcokról: Az Oppacchiasella-tól keletre levő 
„állásainkból arcvonalunkat az ellenség két századszélességben a 
„100—150 lépéssel a legelső küzdelmi vonal mögötti reteszállásba 
„visszaszorította. A támadást azonban a 3. honvédezred ós a 
„87./III. zászlóalj megállította. A 3. honvédgyalogezrednek egy 
„százada az eredeti állásba előretört és ott öt nagyerejű ellenséges 
„támadást hárított el; a hatodik túlerős támadásnál a hőslelkü 
„század kénytelen volt megint a reteszállásba visszamenni. Erre 
„az ellenség széles arcvonalban, mélyen tagozott támadást csinált 
„a visszaszorított század és szomszédjai ellen. A támadás részben 
„elkeseredett kézitusában a 3-as honvédek és 87./UI-as zászlóalj 
„által az ellenség súlyos veszteségei mellett újólag visszautasíttatott. 
„Az ellenséges állás és az előtte levő horpasz tele vannak halott 
„és sebesült olaszokkal." 

„Délelőtt 10 óra felé az ellenség a hadosztály jobbszárnya 
„előtt, gyülekezett, azután támadásra tört elő; megint visszaveretett. 
„Ezután azonnal megint olasz pergőtűz indult meg ezen és az 
„északra csatlakozó körletek ellen. Röviddel ezután legalább is 
„egy hadilétszámú dandár többször egymásután megtámadta a 
„96. ezrednek arcvonalát; az összes rohamok visszaverettek. A derék 
„96. ezred csodálatos hősiességgel hiánytalanul megtartotta állásait. 
„Délután az ellenséges tűz érezhetően gyengült. Délután 4 óra 
„felé megint gyorsan a leghevesebb pergőtüzzé dagadt. Egy erre 
„bekövetkezett ismételt támadás, melyet egy ezred hajtott végre a 
„96. ezredünk előtt, mint mind az eddigiek, véresen összeomlott és 
„visszautasíttatott. (Op. 260/46. sz.) Estefelé a jobbszárny előtt a 
„nagy dolinában az ellenség újra gyülekezik. A támadást minden 
„percben várják. 46 olaszt fogtunk el. Derék csapataink nagyon 
„szenvedtek. Csodálattal szívemben képes volnék térdenállva köszö-
ne te t mondani nekik . . . " 



A 17. hadosztály közepén (-Q- 123 és -C- 265) küzdő 
43. Landwehr-hadosztálybeli 41./II. zászlóalj a 46. ezreddel össze van 
kavarodva. 

A XVI. hadtestparanesnoksággal egyetértve elrendelem, hugy 
a Wippaeh északi partján1 levő 39./IV. zászlóaljamat a szomszédos 
43. Landwehr-hadosztály váltsa fel. Amint a zászlóalj bevonul a 
41. Il-es zászlóaljat a 43. Landwehr-hadosztályhoz fogom irányítani 
Bukovica-ra. (Op. 260 39. sz.) 

„Tartalékok: A 17. hadosztálynál a 39. gyalogezrednek 
„összegyűjtött részei a Spacapani-i katlanban gyülekeznek — a II. 
„zászlóalj 500 fő, az 1. eddig 30 fő; a többi mind a betöréskor 
„és ellentámadáskor Pri Őtanti-nát elvérzett; a IV. zászlóalj még 
„a Wippach-tól északra a harcvonalban áll, annak ereje ismeretlen. 
„ A 43. ezrednek II. és IV. zászlóalját még nem találták meg!!! 
..valahol valószínűleg a <> 284 Volkovnjak magaslaton gyülekezik." 

„Az I. és III. zászlóalj maradványai körülbelül 300 csatár 
„a 46. ezred kötelékében küzd a -Ó- 123 és <> 265 közötti állás-
„ részben." 

„A 61. ezred maradványa mint hadtesttartalék Skrbina-nál 
„gyülekezik 271 fő!!!— Az újonnan hozzánk utalt 32. gyalog-
dandár egy-egy zászlóaljjal2 Kostanjevica táján előrevonatott; 
„a dandár zöme'' Zagrajc-nál és Vojscica-nál áll. (Op. 260/18. sz.)" 

„Schenk altábornagy azt telefonálja, hogy vele szemben 3 — 4 
„ellenséges hadosztály van megállapítva (?), az ő csapataiból ,már 
„csak salak maradt meg!' Erősbítésként a 31. dandár hozzá csak 
„holnap fog megérkezni. Itt is, sajnos, már csak törmelékei vannak 
„meg hős hadtestemnek; hiszen a mai jelentések szerint utóbbi 
„oly szörnyűséges 4 csatanapon 10.000 emberemet vesztettem." 

„Délután 8 órakor Schenk altábornagy támogatást kér. 
„Az én azonnali utasításomra a 28. hadosztály az utolsó, felváltásra 
„szánt zászlóalját átküldi. Este 10 órakor jön a hadseregparancs-
„nokságtól a parancs, hogy a nélkülözhető erőimmel a III./b. 
„szakaszon lépjek közbe, minthogy az ottani helyzetet ismernem kell." 

„Ez nem szép Schenktől! Azt jelentem a hadseregparancs-
„nokságnak, hogy magátólértetődőleg a parancs vétele előtt már 
„utolsó rendelkezésemre álló zászlóaljamat odaküldtem." 

1 Wippach-folyótól északra fekvő terület a XVI hadtest harcsávjába 
tartozik. 

- SI./I. és V. zászlóalj. 
3 31. ezred II., IV. zászlóalja és 64./IV. zászlóalj 



„Egy idő múlva tudomásomra jut, hogy közbelépésemre nem 
„is volt szükség. Na lám!" 

„Este 11 óra 59 perckor jelentem a hadseregparancsnokságnak:" 
„ ,Amint jelentik az ellenség a leghevesebb tüzérségi és akna-

„ vetőelőkészítés után körülbelül egy dandár erejével délután 6 őra 
„45 perc és 7 óra között támadásra indult a 96. ezred védelmi 
„szakasza ellen a 28. hadosztály északi szárnyán. A sűrű tömegek 
„gyalogsági és tüzérségi tüzünkben különösen nagy veszteségek 
„közepette visszaözönlöttek. Az előterepen tömegesen hevernek a 
„halott ós sebesült olaszok! Az ellenség erőlködésének megítélésére 
„szolgálion, hogy egy gyenge századunk állása ellen legalább is 
..egy hadiállományú ellenséges zászlóalj rohamozott!'" 

„Este 8 óra felé egy előtörés Lokvica ellen könnyen vissza -
„ veretett. Ekkor egynéhány olaszt elfogtunk. Délután nagyon élénk 
„repülőtevékenység, mely igen csekély magasságból hathatósan 
„lőtte gépfegyvereivel tartalékaink rejtekeit és ütegeinket. Bajnok-
„ repülők hiányában és igen kevés légijármü-elhárító ütegeink elég-
telensége miatt igen nagy károkat okoznak nekünk és hathatós 
„ellenrendszabályok így ki vannak zárva. Egészen ki vagyunk nekik 
„szolgáltatva." 

A hadseregparancsnokság értesít, hogy szeptember 18-án 
mint hadseregtartalék a 91./I., 50./I. zászlóalj és a 4-es bosnyák 
vadászzászlóalj Sanct Daniel-re fog érkezni. (Op. 260/55. sz.) 

A 7. Isonzo-csata mai napon érte el tetőpontját. 
Este a mai eredmények után már nyilvánvaló lett, hogy a 

csatát megnyertük, az olasz 3. hadseregnek sehol sem sikerült 
5. hadseregünket a Karszt-fennsíkon áttörni. 

A 3. olasz hadseregnek még voltak ugyan tartalékai (Barletta-, 
Perugia-, Catanzaro-dandár és a 15. bersaglieri-ezred), de ezek leg-
jobb esetben a harc táplálására szolgálhattak, nem voltak azonban 
elég erősek arra, hogy a 7. Isonzo-csatát az olaszok javára fordítsák. 

Az orosz harctérről a 16. hadosztály a Karszt-fennsíkra még 
idejében megérkezett, Boroevic ennek egyik dandárával (32.) a 
VII. hadtestet, a másik dandárával (31.) a Schenk-csoportot a 24-ik 
órában megtámasztotta. 

Ezenkívül az 5. hadseregparancsnokság a XVI. hadtest mögött 
Schönpass—Cernizza — Dornberg-nél álló tartalékát, a 10. hegyidan-
dárt átszállította a Karszt-fennsíkra, melyet szeptember 17-ére vártunk. 

Ezt Boroevic megkockáztatta, mert az olasz 2. hadsereg 
tevékenysége a XV., XVII. és XVI. hadtesttel szemben csak tüzér-
ségi tűzre és néhány ielentéktelen tüntető gyalogsági támadásra 
szorítkozott. 



ÖTÖDIK NAP. 

Szeptember 17. 
A 3. olasz hadsereg minden erejének latbavetésével nem lévén 

képes sem a 17., sem a 28. hadosztály arcvonalát szeptember 15-én, 
illetőleg 16-án áttörni, ma általános rohamot intézett hadtestem 
egész arcvonala ellen. 

Nova Vas-ra, Oppacchia^ella-ról Kostanjeviea-ra vezető 
országút mentén, Lokviea-ra, Nad logem-gerincen -O- 343 Velki 
Ilribach irányában és annak mindkét oldalán egyrészt -Ó- 246 és 
<> 123 között a -C- 284 Volkovnjak irányában, másrészt -Q- 265 
és -C- 262 között A 291 Pecinka irányában hevesen támadott az 
ellenség. Ma is frissen feltöltött fölényes tömegek rohamoztak sok-
sok egymást követő hullámokban. 

Megállapítható, hogy az olaszok már lankadtak, az utolsó 
rohamok hevesek és lendületesek voltak ugyan, de a vitéz VII. 
hadtest kipróbált és oly fényesen bevált gyalogságának s kiválóan 
ható tüzérségének tüzében és szívós ellenállásában minden támadás 
véresen összeomlott. Bár csapataink fáradtak és nagyrészben elhasz-
náltak voltak, mégis az ellenség összes támadásait vérbefojtották. 

A fölényes olasz tüzérség és az idegölő nehéz aknavetők tüze 
is úgy látszik bénul. Pusztító és romboló hatású volt ugyan ma is, 
de távolról sem az, ami az előző napokban. Az olasz egy talpalatnyi 
földet sem tudott elfoglalni! 

„Ilyen sok hullát és haldoklót tán még a Karszt sem látott, 
„több hulla hever, mint kő és mégis ma is szakadatlanul rohamozik 
..az ellenség és halomra lövetik. Tegnap a hős 46-osok is hét 
., tömegtámadást hiánytalanul visszavertek és egy hüvelyknyi terepet 
„sem vett el az olasz. Azóta még több tömegroham omlott állá-
saink előtt össze, szintúgy a vitéz 96-os horvátok, a 43 as románok 
„és a többi ezredek számtalan hullámban vitt erős támadásokat a 
„legsúlyosabb viaskodásban semmisítettek meg. 0 Felsége Boroevic-
„nek gratulált egy szép táviratban a fényes eredményhez!" 

„Ez kizárólag egy ,Karszt-csata', mert csakis a Wippach és 
„Brestovica völgye között folyik a tusa. Másutt csak tüzérségi harc 
„van, azért a legfelsőbb dicséret mindenekelőtt az én szeretett 
„derék hadtestemre vonatkozik az én csodálatraméltó csapataimra. 
„Hiszen 12 gyalogezreddel — melyeknek létszáma összesen alig 
„üti meg 18 zászlóalj erejét — 26' vagy még több ellenséges 
„ezreddel állottam szemben. Mi csak San Grado di Merna kolos-

1 Lásd a VII. had testparancsnokság K. 915. számát. 



..torát vesztettük el és ott az én arcvonalam az áttörés miatt 1500 
„lépés széles darabon 200 lépéssel vétetett hátrább és most igen 
„jól fekvő, jól kiépített állásban állunk." 

„Ma az volt a benyomásom, hogy az ellenségnek lőszere 
„fogyófélben van, mert a leghevesebb gyalogsági támadások dacára 
„tüzérsége kevesebbet lő mint tegnap és úgy tetszik nekem, mintha 
„aknavetőiis valamivel kevésbbé hevesen működnének. Veszteségeim, 
„sajnos, nagyon súlyosak. Nincs megállapítva még, hogy hány 
„halottam és sebesültem van. Annyi bizonyos, hogy több mint 
„10.000 töt vesztettem el ma reggelig." 

..Mindenekfölött csodálatraméltó hősiességgel tüntette ki megint 
„magát a debreceni 3. honvédgyalogezred. — Ok az ellenséget 
„elkeseredett kézitusában a már elvesztett állásból újra kidobták 
„és ott, hol hajdan állásunk volt, mely azonban a nehéz lövedékek 
„szörnyű verése által színig betemettetett, a fold színéről elsöpör-
tetett , 5 óriási túlerejű támadást vertek vissza. Az összes dolinák 
„s e förtelmes küzdelemnek tere tele vannak mindent elfedő 
„bullák ezreivel." 

„Hej milyen picinyek voltak a bajdani háborúk legnagyobb 
„eseményei! Ilyesmi még sohasem volt! Köteteket lehetne tele-
í r n i szeretett vitézeim hőstetteivel. De legyünk a tényekhez hívek 
„és jegyezzük fel azt, hogy bizony bámulatramóltó az ellenségnek 
„nagy mersze és ereje, mellyel bajtársainak iszonyatos hullamezőin 
„át mindig újra hőseim acélfala ellen kíméletet nem ismerve 
„rohamra szalad, tudva azt, hogy rövid pár pillanat múlva az ő 
„hulláik garmadáin fog átgázolni az új támadás, míg tetemeiket a 
„gránátverés bele fogja taposni a hullalétől bűzlő karsztkő mur-
vájába. Ez bizony a leghősiesebb bátorság, melyről még az ellen-
s é g is csak a legmélyebb tisztelettel emlékezhetik meg!" 

„Ma reggel Szikorával — egy G-szor kitüntetett fiatal 
,.46-ossal, kinek vitézségi érmeit mind személyesen tűztem fél 
„mellére, még csak az arany vitézségi érme hiányzik —, ki Tem-
„nica-nál várt rám, az 55. gyalogdandárparancsnoksághoz mentem 
„az oroszok barlangjához, ahol Rada ezredessel beszéltem, ki a 
„helyzetet mindenekfölött aggasztónak mondja óriási veszteségeink 
„miatt, melyek a csapatok ellenállóképességét, erejét minden 
„bizonnyal rövid időn belül meg fogják végleg törni." 

„Innét a A 432 Fajti hrib-re mentem, ahonnét egész védelmi 



szakaszomat a legkiválóbban áttekinthetem. Ott a tüzérmegfigyelő-
..nél telefonösszeköttetésem is van a hadtestparancsnoksággal." 

„Nagyon élénk löveg- és aknavetőtüz van egész hadtestem 
„ellen, mely Nova Yas-nál és Lokvica-nál nemsokára pergőtűzzé 
„fokozódik. Délelőtt 8 óra 30 perckor sűrű ellenséges gyalogsági 
„tömegek egymásután 9 hullámba tagozódva Oppacchiasella-tól 
„törnek elő, míg az ellenségnek óriási tömegtüze megint zuhogó 
„orkánná nő. A A 432 Fajti hrib is a legnehezebb gránáttüzben 
„van, de a kaverna biztos oltalmat nyújt." 

„Füstbe és lángokba borulva látom az ellenséget, mint árvíz-
„nél gátszakadáskor a kiömlő víztömegeket, a mi lángtengerben 
„úszó arcvonalunknak nekiiramodni. Lelketfojtogató egy pillanat, 
„míg tüzérségem, gépfegyvereim és gyalogságom mindent meg-
semmisítő tűzét csapásszerűleg megkezdi." 

„Hullám omlik hullám után össze és futva húzódik az ellen-
s é g állásai felé vissza a szörnyűséges tűzben megrázó vesztesé-
egeket szenvedve. A halottak és haldokló sebesültek egész hal-
„mokat képeznek megsemmisült betemetett állásaink előtt. Meg-
duplázódva dühösen lüktetve tombol az ellenséges pergőtüz." 

„Nemsokára minden, a A 432 Fajti hrib is sűrű füstgomo-
„lyokba van takarva, nem látok semmit, fülszakító pokoli lárma 
„van, melyből néha kisejteni vélem a vad ordítást." 

„Többet nem láthattam és 10 órakor visszamentem és ma-
gammal vittem Szikorát, mert holnap megint ki akarok menni. 
„0 szomorúan mondja: ,Szegény bajtársaim! Most csúnya világ 
„van ott!' " 

„A mai kép a rettenetes csatának változatlanul heves foly-
tatódását mutatja. Az ellenség majdnem megszakítás nélkül egész 
„arcvonalamat igen nagy tömegekkel támadta, ezek 8—15 egy-
„mást követő sűrű hullámban rohamoztak és a mi megsemmisítő 
„tüzünk egymásután irgalom nélkül lekaszálta őket. Állásaink a 
„hihetetlen erejű tüzorkán által nyomtalanul elsöpörtettek és hű-
séges megfigyelőim a dicső hősök — mind agyonverve; és min-
„dig újból pótolva! A rohamok mind újra magukban omlottak 
„össze és aki betört, az nálunk halálát lelte. A rohamozók egész 
„hullahegyeken gázolnak át, de ők is többnyire holtan vagy sebe-
sülten ottmaradnak e garmadákat csak növelve." 

„Egész nap egynéhányszor ingadozva szakadatlanul dühön-



„gött a hallatlan pergőtüz e's mint a szélvészkavarta tengernek 
..dagálya a part szikláinak mind újból nekirontva önmagában 
..összeomolva visszavetődik, úgy itt is rohamhulláni a rohamhullám 
„után törött meg a hűséges kötelességteljesítés és lelkes haza-
szeretet gránitszikláin." 

„Megszámlálhatatlan egymásba harapódzkodott vagy egymást 
„átölelve tartó emberi test örökre elnémultan hever a vértől 
„gőzölgő sziklatalajon, mint ósdi bibliákban festve láttam és ször-
nyülködve nézegettem gyermekkoromban a vízözön leapadta utáni 
„tájat. En jó Istenem a szép béke szivárványát én sehol sem 
„látom! — A vadállati mészárlás tovább dühöng és a végét még 
„ ijesztően véres ködtenger fedi." 

„A helyzet a jelentések szerint:" 
„A 17. hadosztály utólag jelenti, hogy balszárnya tegnap 

„délután heves lövegtüz alatt állott. A 46. ezredre sok ezer gránátot 
„és srapnellt lőtt ;.z ellenség és 7-szer támadott. Összes rohamai, 
„részben közelharcban, részben kézitusában visszaverettek, egy 
„ellenséges gépfegyver zsákmányoltatott. Az ellenséges tüzérség 
„éjjel főképen az arcvonal mögötti körleteket tartotta tűz alatt, 
„különösen a -C- 284 Volkovnjak-ot, A 41. II. zászlóalj sok össze-
vissza beszéd után végre az 5. hadsereg parancsára a XVI. had-
testhez megy az én 39./IV. zászlóaljam helyébe." 

„Az ellenséges vonal ezidőszerint a következő távolban van 
„a 17. hadosztály állásaitól:" 

„a jobbszárnytól (San Grado di Merna kolostor és a O-
„123 közötti dombon) 400 lépésre, a középen (-Ó- 246-tól északra 
„a Karszt-fennsíknak a Wippach-völgy felé meredeken eső lejtőjén) 
„120 lépésre, a balszárnytól (a -Ó- 263 kúpon) 400 lépésre." 

„A 28. hadosztály jobb szárnyán (-Ó- 265 és Ó 262 között) 
„400 lépésre, a középen ( Ó 262—O- 205—Ö- 200 vonalban) 200 
„lépésre, a balszárnyon -Q- 194-nél 50 lépésre, -Q- 200-nál 100 
„lépésre, Nova Vas-tói északra 200 lépésre, Nova Vas-nál 100 
„lépésre fekszik az olaszok harcvonala." 

„A 28. hadosztálynál, miután tegnap este 7 és 8 óra között 
„a támadás visszautasíttatott, aránylagos nyugalom állott be, mely 
„éjjel egynéhány gyalogsági és tüzérségi tűzcsapás által szakít-
hatott csak meg. A 96. ezrednél előnyomult ellenséges járőrök 



„kézigránátokkal elkergettettek. Az ellenség éjjel fedezékein dol-
gozott és halottait takarította el." 

„A 87. IIT-as zászlóalj, amelyet a 11-es vadászok fél zászló-
„alja felváltott, a 9-es vadászokkal a 4./I. honvédzászlóalj felével, 
„továbbá a 14./III. és 47. 1. zászlóaljjal az 56. dandár tartalékát 
„képezi Hudi Log falunál és -Ó- 202 útkeresztezésnél. 

„Az utolsó ellenséges rohamnál a 87./III. zászlóaljnak 33 
„halottja és 101 sebesültje lett, a 96. ezrednek 44 halottja és 44 
„sebesülije.'" 

Az 55. dandár tartaléka a 96./IY. zászlóalj a Peeinka A 291 
magaslaton áll. 

A 28. hadosztály tartaléka az l-es honvédek a Birhula 
A 359 magaslat1 erdejében, ahol menetszázadaikat beolvasztják. 

A 17. hadosztálynál a 34. dandár tartalékai a Volkovnjak 
-C- 284 magaslaton a 43 /11., Spacapani-teknőben a 39./I. ós IV. 
zászlóaljak. 

A 17. hadosztály tartaléka a 43./IV. zászlóalj Yolkovnjak -C- 284 
és Fajti hrib A 432 között, azonkívül a 61. ezred, mely Skrbina-
ban menetszázadait besorolja és két zászlóaljba alakul. 

Hadtesttartalékok: A 32. dandár, melynek négy zászlóalja2 

Kostanjevica-ra és Plenski-re lett összevonva, egy zászlóalja (64./IV.) 
Zagrajc-nál van. 

Azonkívül a 17. honvédezred Podnakusnjek-katlanban, mely 
a Fajti hrib A 432 magaslat és Kostanjevica között fekszik. 

A 10. hegyidandár3 (öt zászlóalj) hadseregtartalék Mihali, 
Rubija, Mali Dol falvakban. 

Hadtestem állása következő: 
A 17. hadosztály jobbszárnya a Wippach déli partján San 

Grado di Merna-i kolostor és a -C,x 123 között fekvő kerek dombon 
a 64./II, 39./II. zászlóaljak, alszakasztartalék a 43./I. zászlóalj a 
-Ó-123. dombocska mögött az erdőben. 

A hadosztály bálszárnya a 46-osok I. és IV. zászlóaljai a 
•C-246,-C-265 gerincen és a San Grado di Merna felé eső meredek 
lejtőn. Alszakasztartalék a 43./III. zászlóalj -p- 343 Velki Hribach 
erdejében. A harcvonalban álló csapatokat a 34. dandárparancsnokság 
vezényli. (Fajti.) 

A 28. hadosztály a 17. hadosztályhoz a -Q- 265 gerinctől 
400 lépésre délre eső útvillánál kapcsolódik. 

1 Vojscica és Zagrajc között. 
3 31./I., IL, IV. és V. 
» 90./L, 20./IV., 21./L, 62/1. zászlóalj és l./III.-as bosnyákok. 



Az 55. dandár (Plenski): 
ó 265-től délre a Ó 262-ig a 96. ezred (I., II., III. zászló-

aljjal) ; ' ó 2 6 2 — Ó 205—-Q- 200 vonalban a 87. ezred (I. és II. 
zászlóaljjal). 

Az 56. dandár : 
Oppacckiasella-tól északkeletre a -C> 194 hullám mindkét 

oldalán a fél 11. vadászzászlóalj (1., 2. századokkal); Oppacchiasella-
val szemben a 3. honvédezred (I., II. zászlóaljjal) és a 4./I. honvéd-
zászlóalj fele -Ö- 194—-O- 200 vonalában, a -0-184 mélyedést — hol 
ellenség áll — félívben körülfogva; Nova Vas-tói északkeletre 
O 200 hullámiga 11. vadászzászlóalj másik fele;1 Nova Vas nyugati 
szegélyén a 4./III. honvédzászlóalj. (Op. 261/25. sz.)2 

A hadseregparancsnokság Op. 1728. és 1729. szám alatt értesít, 
hogy a 10. hegyidandárt Vojscica-körletbe előre fogja tolni és hogy 
•Skrbina-ra a 27. Landwehr-ezred jön mint hadseregtartalék. (Op. 
261/15., 16. sz.) 

..Délelőtt 8 óra 30 perckor a szomszédos Schenk-csoportnál 
„egv ellenséges támadás van Selo-nál folyamatban." 

..Ma szép az idő." 
„Helyzet délután 3 óra 40 perckor:" 
„Délelőtt 10 óráig löveg- és aknavetőtüz az egész hadtestarc-

„vonal ellen, mely azután különösen a 28. hadosztály két szárnyán 
„a leghevesebb pergőtüzzé fokozódott. Délután 1 óra óta ezen had-
osztály közepe és jobbszárnya, úgymint a 17. hadosztály balszárnya 
„ellen szintén a legnehezebb pergőtüz dühöng, nevezetesen jobb 
„szárnya délelőtt nehéz lövegtűz alatt állott. Az ismételten gyülekező 
„ellenség a San Grado di Merna templommagaslat nyugati oldalán 
„összpontosított lövegtűz alá vétetett. Az ellenséges tűz 1 óra 30 
„perckor érte el tetőpontját a -C- 246-on. Délután 2 óra 30.perc-
„kor hátraveti az ellenség tüzét és zárótüzet ad le. Olyan dóbolás 
„van, amilyet még alig tapasztaltam s ez egész arcvonalamon dühöng." 

„Schenknél is heves bombázás." 
..Ugyanebben az időben az ellenség különböző helyeken, majd-

n e m egész arcvonalamon 15 hullám mélységéig tagozott tönieg-
„támadásait újból megkezdi és igen nagy eréllyel rohamozik 
„Különben lásd az itt összefoglalt jelentéseket:" 

..A 28. hadosztály jelenti: Egy délejőtt 8 és 9 óra között 
„megindult ellenséges támadás — ezt magam láttam A 432 Fajti 

1 3. és 4. század. s. 3 Lásd a 68. számú mellékletet. 
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„hrib-röl — az Oppacchiasella-tól keletre levő állásunk ellen a 3-as 
„honvédek tüzében összeoinlott.' Délelőtt 10 óra 15 perckor rend-
h ívü l heves Iövegtüz jobb- és balszárny ellen. Délelőtt 11 óra 
„15 perckor Nova Vas-nál a 4./II. honvédzászlóalj ellen megkísérelt 
„ellenséges támadás löveg- és gyalogsági tűzzel meghiúsíttatott. 
„Azóta az ottani arcvonal az összes nagyságú lövegek élénk tüze 
„alatt áll. Délután 1 órakor pergőtüz az Oppacehiasella és Lokvica 
„közötti állásainkon. Oppacchiasella-n egész délelőtt gyülekezett az 
„ellenség és a kelet felé vezető út mellett előretolódo't. A támadást 
„várják. Tüzérségünk az itt és a szomszédos III. b. szakasz előtt 
„felismert támadási körleteket tűz alatt tartja. (Op. 261/32. sz.)" 

„A III. b. szakasz jelenti, hogy a csata kezdete óta 2200 
„embert vesztett halottakban és sebesültekben! En több mint 
„10.000-et vesztettem és itt a hivatalos sajtójelentés azt állítja, 
„hogy a III./b. szakaszon voltak a leghevesebb küzdelmek. Ez annak 
„a következménye, hogy Schenk túloz és minden jelentését tarkán 
„kifesti, míg mi a száraz valóságot jelentjük." 

„A hadseregparancsnokság Op. 1734. számú rendeletére a 
„ 10. hegyidandárt le kell adnom a III./b. szakaszhoz és helyette a 
„XV. hadtesttől átszállított 91./I., 50./I. és 4-es bosnyák vadász-
_zászlóaljakat kapom, melyeket felváltásra használhatok. (Op. 
„261/36. sz.)" 

„Esti jelentések:" 
„Délután 2 óra 30 perckor megszakítás nélkül tart a vég-

_letekig heves löveg- és aknavetőtüz, ha lehetséges még fokozottabb 
„erővel. Ezen időben az ellenség az arcvonal különböző helyein1 

„legnagyobbrészt nagyon erélyesen vitt tömegrohamokra indult, 
„melyek a vitéz 39., 46. és 87. ezredek kiváló hősiességén tökéle-
tesen meghiúsultak." 

„A 17. hadosztálynál délután 2 órakor egy 2. granatieri 
„ezredbeli zászlóalj az északi lejtőn" támadott és vagy 400 emberét 
„hagyta állásunk előtt halva és 14 foglyot kezünkben, a többi 
„visszavonult." 

„Délután 4 órakor egy 19 hullámú mélyen tagozott hatalmas 
„támadás a -Q- 246-nál és egy szintén új támadás az északi lejtőn" 
„állásaink előtt omlott össze. A visszaözönlő ellenség az össz-

1 A -Q- 246—-Q- 265 gerinc ellen és Lokvica-ra. 
- -Ó- 246 és -0- 123 között. 



.pontosított lövegtüzünkben, szintúgy a szomszédos 43. Land-

.. wehrhadosztálynak odairányított lövegtüzében súlyos veszteségeket 
„szenvedett. Egy valamivel később a 17. hadosztály bal- és a 
„28. hadosztály jobbszárnya1 ellen csinált támadás délután 4 óra 30 
„perckor tökéletesen visszaveretett. A többszörösen ezen arcvonal-
„rész ellen megismételt támadások ugyanazon sorsra jutottak. 
„Délután 5 óra 10 perckor a 39./II. zászlóaljat az északi lejtőn" 
..harmadszor megtámadta az ellenség, de nagy veszteségeket szenve-
..dett. Az eddig állandóan a mögöttes terepre irányított nehéz 
„ellenséges tüz súlyos veszteségeket okozott nekünk a tartalékoknál. 
„A 17./I. honvédzászlóaljnak, mely Podnakusnjek-teknőben hadtest-
tartalék, 26 halottja van, közöttük Pour százados, a zászlóalj-
parancsnok és 54 sebesültje." 

„A 28. hadosztálynál az ellenséges támadások majdnem az 
..egész hadosztályra kiterjeszkedtek. Délután 2 óra 30 perckor 
„körülbelül három olasz ezred több hullámban támadott Lokvica 
„és Oppacchiasella között, de a 3-as honvédek, a 11-es vadászok 
„és a 87. ezred által visszaveretett. Később nyolc hullámban támadta 
„meg az olasz a 87. ezredet Lokvica-tól nvugatra, helyenként 
„behatolt vonalainkba. Elkeseredett kézitusában súlyos veszteségek 
„közepette tökéletesen visszaveretett és ezen a helyen 4 órától 
„fogva veszteg maradt. Délután 4 óra 30 perckor egy Nova Vas 
„ellen irányuló támadás a 4./II. honvédzászlóalj és a 11-es vadászok 
„tüzében összeomlott. Délután 5 óra után főképen nehéz lövegtüz 
„a hátsó körletek ellen. Az 55. dandár parancsnoka, Rada ezredes 
„megsebesült. A veszteségek különben a 87. ezrednél súlyosak." 

„Az utóbbi napok fölötte súlyos küzdelmei által nagyon meg-
„ viselt csapatoknak magaviselete valóban minden dicséreten messze 
„felül áll. A tüzérség is élénk részt vett a támadások visszaverésében." 

„Egy 8—10 gépből álló ellenséges repülőraj délután 35 bombát 
„dobott Duttoule állomására. Amennyire eddig ismeretes 8 halott, 
„több sebesült és meglehetős anyagi kár van. (Op. 261/58. sz.)" 

„Allománykiegészítések és felváltások." 
„A 17. hadosztálynál: a 43./III. és 43. II. zászlóalj, mely 

„ezred-alszakasztartalék volt a Nad logem gerincén -C- 343 Velki 
„Hribaoh-on, illetve dandártartalék volt Volkovnjak -O 284 magas-

1 -C- 266 és -C- 262 között. 
2 -C- 240 és -Q- 123 között. 
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„laton, ma éjjel a 31. TI. zászlóalj1 által, a 43. IV. zászlóalj" pedig 
„a 31. IV. zászlóalj3 által váltatnak fel. A felváltott 43./II., III. és 
..IV. zászlóaljak Skrbina-ra kerülnek. Ezek és a 61. ezred4 Skrbina-n; 
„a 39./I., IV. zászlóaljak' Spacapani-n besorozzák menetalakulataikat." 

„ A 28. hadosztálynál az 1. honvédgyalogezred6 a Birhula A 359 
„erdőben menetalakzatokat sorol be. A 31./I. zászlóalj, mely eddig 
.,hadtesttartalók volt, Kostanjeviea-tól délnyugatra az 55.dandárnál fel-
„ váltja a 87./II. zászlóaljat, utóbbi mint ennek a dandárnak a tartaléka 
„Segeti-nél mögéje a reteszállásba kerül. A 87. III. zászlóalj dandár-
étartalék marad az Oppacchiasella-ra vezető úttól északra (-0- 202 
„útkeresztezés) az 55. dandár részére. A 31./V. zászlóalj, mely 
„eddig hadtesttartalék volt, Kostanjevica-tól délkeletre az 56. dan-
dárná l az eddigi dandártartalékokat a 47. I., 14. IIII. zászlóaljakat 
„és a 9-es vadászokat váltja fel. A 47./I. zászlóalj mint hadosztály-
étartalék dolinákba kerül Kostanjeviea-tól délnyugatra; a 14.111. 
„és a 9 .vadászzászlóaljak Zagrajc faluba menetelnek, ahol menet-
,,alakzatokat sorolnak be. A fél 4./I-es honvédzászlóalj Hudi Log-
..nál az 56. dandárnak tartaléka marad. Hadtesttartalékok: 17./I., 
„II. honvédzászlóalj az oroszok barlangjában, illetve a l'odnakusnjek-i 
„teknőben marad, a 64. IV. zászlóalj a Birhula A 359 erdőbe jut 
„Kostanjeviea-tól 4 km-re délkeletre. (Op. 262/17. sz.)'" 

„Az 5. hadseregparancsnokságtól alábbi parancs jön:" 
„ ,VII. hadtestparancsnokság Kobila Glava. A VII. hadtest 

„parancsnokainak és csapatainak, mely hadtestet hadseregemhez 
„számítani engem büszkévé tesz; a mai harcteljesítményekórt különös 
„elismerésemet fejezem ki. Boroevic s. k.' (Op. 261/59. sz.)" 

„A 46. ezred 4. századánál szolgáló Wagner Károly tarta-
lékos zászlós a mai bombázás alatt 8 emberrel az ellenséghez 
„átszökött. Gyanú van arra, hogy a szökés előre kicsinált dolog 
„volt. De minden tanúvallomásból az tűnik ki, hogy Wagner, aki 
„különben derék és megbízható szakaszparancsnok volt — csakis 

1 Hadtesttartalék volt Plenski-nél. 
2 Hadosztálytartalék volt - > 284 Volkovnjak és A 432 Fajti hrib 

között. 
3 Hadtesttartalék volt Plenski-nél. • • • > > 
4 Hadosztály tartalék marad Skrbina faluban. 
6 Dandártartalék marad Spacapani-katlanlian. 
6 Hadosztálytartalék marad Zagrajc táján. 



_a nehéz löveg és aknavetők tüzének benyomásától és hatásától 
„meghibbanva cselekedett így. Az első szökési eset a 46. ezrednél." 

„Ma dicsőséges, de borzasztó napja volt szeretett csapataimnak." 

HATODIK NAP. 

Szeptember 18. 

„Éjjel csak helyenkénti élénk, gyakran rajtaütésszerű ellen-
séges lövegtüz arcvonalam és különösen összekötő útjaink ellen. 
„Időközönként élénk gyalogsági és gépfégyvertüz. Egy az 56. dandár 
„ellen előkészített támadás jókor megkezdett gyalogsági és lövegtüz 
„által csírájában elfojtatott. Az elrendelt felváltások rendesen végre-
„hajttattak." 

„Automobilon Skrbina-ra mentem — a gépet visszahagyva —, 
„onnét Szikorával, a vitéz legénnyel gyalog folytattam utamat a Karszt-
fennsík északi lejtőjén vezető taligaúton a Zelezna Vrata-tól nyugat-
..nak a -C- 630 Stol lejtőjére, hol a A 643 Trstelj — -Ó- 630 Stol nyergén 
„át a feketefenyő-fiatalosban a hadtesttüzérség megfigyelőállásához, 
„Mostböck ezredeshez mentem. Mostböck meg volt rémülve, hogy 
„ezen az úton jöttem, mely majdnem állandóan nehéz olasz lövegek 
„nagyon pontos tüze alatt áll. Megnyugtattam őt, hogy a gyönyörű 
„kilátást a szép Wippach völgyére, Görz-re és környékére nagyon 
„élveztem és egyetlen egy lövés sem jött közelembe. A tűz az állá-
sokon, s a legnehezebb lövegek tüze a mögöttes körleteken volt, 
„mind a kettő fokozódott s lassacskán mind élénkebb lett. Több 
„üteg, vagy 10—12 legnehezebb öblű löveg Mochetta1 bozótjai 
„közül tüzel, lövéseik lángját és hatalmas füstjüket látom. A -C- 343 
,, Velki Hribach—6- 265 magassági vonulaton, úgymint a Fajti 
„környékén hihetetlenül óriási gránátok robbanásait látom. A 111./b. 
„szakasznál jobbszárnyához közel pergőtüz. Nálam Nova Vas táján 
„és Oppacchiasella, Lokvica környékén és az északi lejtőn ismételt 
„ellenséges támadási kísérletek, többnyire rövid pergőtüz után tör-
j e k elő; de mind összpontosított füzünkben összeomlanak még 
„mielőtt állásaink közelébe is jutnának. Az ellenséges lövegtüz 
„sokkal csekélyebb mint az utóbbi napokban volt, és csak rövid 
„pillanatokra fokozódik pergőtűzzé. Azt merem hinni, hogy a csata 
„lelohad és elhalófélben van. Lehet azonban, hogy az ellenség csak 

1 Körülbelül 1 km-re délre Lueinico-től. 



„a küzdelemben összeroppant csapatainak létszámát tölti fel, hogy 
„azonnal megint nekünk törjön? . . . Ezt nem hiszem, ellenkezőleg 
„azt gondolom, hogy ily elkeseredetten hatalmas csata után leg-
a lább is 14 napig vagy még tovább fog pihenni. Igaz, hogy nehéz 
„gondolatait kitalálni s így a rosszabbik esetet kell feltételezni, 
„hogy azonnal megint nekünk ront." 

„Délelőtt 11 óra 30 perckor a 17. hadosztály parancsnokához, 
„Ströher tábornokhoz megyek — a Sveti Axnbros-dolinába — és 
„megbeszélem ve'e az ő új benyomásait és miheztartását pontosan 
„körvonalozom elveim szerint, közlöm vele a Karszt-háborúban tett 
„tapasztalataimat; melyek irányítsák őt, ki itt még újonc. 0 a 
„46. ezredet különösen dicséri, de a többi ezredet is. Ezután vissza-
sietek Kobila Glava-ra." 

„Események délután 3 óráig:" 
„Az elmúlt napokhoz képest tetemesen gyengébb tüzérségi ós 

„és aknavetőtevékenység, csekélyebb gyalogsági mozgás. A 17. had-
osztálynál járőreink sok ellenséges hadianyagot hoztak be, a többek 
„között fegyvereket az előterepből. Délelőtt 11 órakor ellenséges 
„csoportosulásokra tüzelt tüzérségem régi állásainkban az északi 
„lejtőn és a Sapnisce-i szorosban. Délután 5 órakor a 46. I. zászló-
„alj egy ellenséges előtörést utasított vissza. Különben ellenséges 
„lövegtüz, csakis a mögöttes kerületek ellen élénkebb. Délután 
„2 órakor nyugalom van az arcvonalon. A 17. 2. tábori ágyúsüteg 
„kénytelen volt Biglia-tól északra állást változtatni, mert az ellenség 
„mérges gázbonibákkal lőtte." 

„A 28. hadosztálynál délelőtt 11 óráig aránylagos nyugalom, 
„eltekintve az Oppacchiasella-n gyülekező ellenség mozgásától és 
..támadási kísérleteitől, melyeket még kifejlődésük előtt tűzzel széjjel -
„ vertünk. Azóta valamivel élénkebb löveg- és aknavetőtűz állásainkra 
„s a mögöttes terepre:" 

„Borul és melegebb lesz." 
„Délután 2 óra 30 perckor megint élénkebb ellenséges löveg-

„és aknavetőtüz kezdődik hadtestem egész arcvonala ellen, mely a 
„28. hadosztálynál helyenként pergőtüzzé fokozódik." 

„A 17. hadosztály északi arcvonalrészén előrement járőrök 
„megállapították, hogy San Grado di Merna templommagaslatán az 
„olaszoknak csak járőrei vannak és Pri Stanti keleti szegélyén 
„nincsen ellenség, továbbá, hogy állásaink előterepe az ellenséges 



„hullák ezreivel van borítva. Élénk tüzérségi és aknavetőelőkészítés 
„után a 46. ezred ellen meginduló ellenséges támadás lövegtüzzel 
„visszautasíttatott. Az északi lejtőn mozgolódó és gyülekező ellenség 
széjj elszór atott." 

„A 28. hadosztálynál délután 2 óra 30 perctől kezdve élénk 
„ellenséges tűz a Lokvica és Nova Vas közötti arcvonal ellen; 
„ugyanakkor gyülekezik az ellenség és támadásra készül. Egy az 
„Oppacchiasella-tól északra állásaink ellen csinált ellenséges támadás 
..délután 4 órakor visszautasíttatott. Egy Nova Vas ellen megkísériett 
„támadás tüzünk miatt nem sikerült." 

„Délután 5 órakor az olasz tüzérség az olasz állásokra tüzelt 
„és számos telitalálatot ért el. Délután 5 óra 30 perctől meg-
lehetős nyugalom és az ellenséges tüzérség c<akis a hátsóterepre 
..tüzel. (Op. 262/40. sz.)" 

„Veszteségek még nincsenek megállapítva, de jóval meg-
haladják a 10.000 főt." 

„A 17. honvédgyalogezredet1 a 17. hadosztálynak rendel-
kezésére bocsátottam felváltás eszközlésére; a 46.1. és IV. zászló-
„aljak éjjel a harcvonalból ki lesznek vonva; a 39. II. zászlóaljat 
„a 43./I. zászlóalj fogja felváltani.2 A 31./IV. zászlóalj, mely eddig 
„hadosztálytartalék volt, dandártartalékként utaltatik ki." 

„A 28. hadosztálynak felváltás céljára rendelkezésre bocsátom 
„a 64. 'IV zászlóaljat,3 továbbá a XV. hadtesttől átszállított és 
„hozzám beosztott 91./I., 50./I. zászlóaljakat és a 4. bosnyák 
„vadászzászlóaljat, valamint a A 359 Birhula-erdőben állományát 
„kiegészített 1. honvédezredet." 

„További hadtesttartalókok: a 43. és 61. ezredek, melyek 
„mind Skrbina-nál sorolják be pótlásaikat. Az 50./L, 9l./I. zászló-
a l j ak Vojscica-tól északra; a 4. bosnyák vadászzászlóalj ákrbina 
„felé menetelőben." 

„Esőre fordul az idő." 

Szeptember 19. 

„Éjjel kevesebb ágyúdörgés hallatszik. Zuhogó eső. Az ellen-
séges tüzérség éjjel váltakozó hévvel lőtt egyes vonalrészekre és 

1 Idáig hadtesttartalék volt Plenski-nél és Podnakusnjek-teknőben. 
3 Idáig alszakasztartalék volt a -Q- 123 dombon az erdőben. 
3 Idáig hadtesttartalék volt Zagrajc-nál. 



„főképen előnyomulási utainkat, meg tartalékaink körletét részben 
„rajtaütésszerű tűz alá vette." 

„A 17. hadosztálynál tegnap este 8 órakor egy ellenséges 
„támadás az északi lejtön' zárótüzünkben meghiúsult. Különben 
„csak erösebb gyalogsági tűz. A felváltások tervszerüleg végre-
haj tat tak. (Op. 263 8. sz.)" 

..A 28. hadosztály: Az 55. dandárnál tűzcsapások és kézigránát-
harcok; az 56. dandárnál az Oppacchiasella-tól északkeletre eső 
„arcvonalrészen egy akna vetőtüzelőkészítés után megindult ellen-
séges támadás a 11-es vadászok és a 3-as honvédek által vissza-
„veretett. Különben helyenként élénk csatározás. (Op. 263 1. sz.) 
„Az ellenséges aknavető- és lövegtűz állásainkban helyenként 
„nagyobb kárt okozott. Tüzérségünk rajtaütött Doberdo-n." 

„Zuhogó esőben a Trijesnek -C- 503 magaslaton'2 voltain 
„egynéhány tüzérségi megfigyelőmnél. Ott az ellenséges tüzérség 
„bennünket újfajta gránátokkal lőtt, ezek kétszer robbannak. Derék 
„kísérőm, Szikora folyton szidta az anyjukat. Midőn tüzérségem 
„helyzete felől a legpontosabban tájékozódtam, felmentem a -C- 630 
„Stol-ra, ahol Mostböck ezredes megfigyelőállásáMn egynéhány óráig 
„maradtam és láttam, mint lövik az olaszok rendszeresen az összes 
„falvakat nehéz tüzérségükkel, láttam, midőn egy 30-as bombájuk 
„Temnica-n azon házba vágott, melyben én laktam volt; mintha 
„kártyából lenne összerakva a ház, széjjelesett s óriási porfelleg 
„maradt egy pár pillanatig helyén. Egynéhány nagyon bátortalan 
„ellenséges gyalogsági támadást láttam, melyek előtörésükkor 
„tüzünkben azonnal széjjelestek és meghiúsultak. A legbiztosabb jele 
„a csata végének, ha az olasz gyenge támadási kísérletekkel is meg-
elégszik. Skrbina-t nehéz gránátokkal lőtték és láttam — közvet-
lenül , mielőtt visszamenet a helységen keresztülmentem —, hogy 
„Lipa-ba legnehezebb öblű bombák estek. Hihetetlenül kevés kárt 
„okoztak. Délelőtt 11 órától kezdve az ellenséges tüzérség tevé-
kenysége fokozódott, de távolról sem annyira, mint az utóbbi 
„napokban. Láttam, hogy az ellenség szorgalommal dolgozik és az 
„én tüzérségem hathatósan zavarja ebben. Mielőtt a megfigyelőállást 
„elhagytam, láttam, hogy az ellenség Oppacchiasella-tól keletre és 
„a városka romjai között támadásra gyülekezik és tüzérsége megint 

1 Ó 246 és -C- 123 között. 
2 Á 432 Fajti hrib és A 013 Trstelj között. 



„igen élénken tüzel. Az én tüzérségein egynéhány nagyon erőteljes 
„és fölötte hatásos tüzesapást mért a gyülekező ellenségre, aki 
„minden irányban széjjelszóratott." 

„Visszaérkezve nem találtam semmi különöset itt. Egy olasz 
„szökevény azt állítja, hogy Oppacchiasella-tól keletre a 49., 50. ez-
„redek (?) és a 15-ös bersaglierik összekeveredve állanak." 

„A 28./IV. és l./VII. Landsturm-zászlóaljak Ivrajna Vas 
s, tájékára érkeztek.1" 

„Délután élénkebb tüzérségi tevékenység mindenek előtt 
„vonalaink mögé és egynéhány támadási kísérlet." 

„A 17. hadosztály közeledési kísérleteket az északi lejtőn-
„lövegtüzzel meghiúsított. Egy délután 4 órakor a -C- 240 ellen 
„(17-es honvédek) megindított támadás hathatós tüzünkben nem 
„tudott kifejlődni. Az ellenségnek munkálatait a San Grado di 
„Merna templommagaslaton tüzérségünk tüze meghiúsította." 

„A 28. hadosztálynál délután heves lövegtüz és aknavető-
„tevékenység az egész arcvonal ellen és mögéje. Oppacchiasella-tól 
„délkeletre délután 4 óra 30 perckor gyülekezik az ellenség a 
„4. honvédek előtt, azután három százada támad, de hamarost egész 
„vállalkozásuk összeomlik. A visszavonuló ellenség tüzünkben súlyos 
„veszteséget szenvedett." 

„Oppacchiasella-tól északkeletre a 11-es vadászoknál és a 
„3-as honvédek előtt ellenséges támadási kísérletek zárótüzünkben 
„nem tudtak kifejlődni. (Op. 263 30. sz.) Csapataink állapota meg-
lehetősen jó, hangulatuk emelt. A tartalékok a fáradt csapatokat 
„fel fogják váltani." 

„A mai veszteségek a 3. honvédgyalogezrednél 13 halott. 
„96 sebesült. A 17. hadosztálynál 21 halott, 115 sebesült, 7 eltűnt, 
„24 beteg." 

„Délután még egyszer a -C- 630 Stol-on voltam, hol -— mint 
„Mostböck véli — robbantásokat hallani. Lementem a parton arrafelé. 
„Furcsa robbantások ezek, melyeket rendesen gránátoknak szoktunk 
„nevezni. Megint azok a kétszer robbanó gránátok." 

„Visszajövet a 61. ezrednek teljesen összegabalyodott vonatát 
„találom, mely az utat eltorlaszolja, mert az olasz tüzérség belelőtt 
„és az emberek elvesztették fejüket, nagyon szigorúan belenyúlok 

1 Hadseregtartalék. 
2 -O- 246 és -Ó- 123 között. 



„és végre sikerült rendet csinálnom és megindul a forgalom, kocsi 
..kocsitól 50 lépés távközben." 

„Elrendeltem volt, bogy Lipa-nak teljesen üresen kell maradnia 
„a legnehezebb öblű lövegek pusztító tüze miatt; és most a 
„17. tarackezrednek élelmezési oszlopát találom ott. Igen kemény 
„szavakkal megparancsolom, hogy tüstént hagyják el a falut és 
„szabadtáborba menjenek a dolinákba; a tisztek azt jelentik, hogy 
„ezt a tüzet még el lehet viselni és ott szeretnének maradni a 
„házban, mely amúgy is még a legvédettebb helyen van. Megismétlem 
„erélyesen parancsomat, hogy csak azt szeressék ezentúl, amit én 
„elrendelek. Alighogy pár perc múlott el, hogy a házból kiker-
get tem őket és távoztunk az ominozusan sértetlen épülettől, üvöltve 
„jött egy gránát és az óriási 30-as bombamonstrum belecsapódik 
„a házba és azt sűrű füst és porfelleg borítja el — mire ez a 
„szellőtől lassan elvonszolva elvonul látjuk, hogy a ház helyén 
„gőzölgő kőrakás hever. Na most megértették azt, hogy miért 
„szóltam oly keményen a fiatal szeleburdiakra." 

Szeptember 20. 

„Az oroszok támadásaikat a Kárpátokban a legnagyobb heves-
séggel folytatják, e mellett azonban úgy látszik, hogy csak csekély 
„előnyöket tudnak kicsikarni, melyekért azonban azután megint 
„elkeseredett harc folyik." 

„Egész éjjel szünet nélkül szakadt az eső és időközönként 
„villámlott s picike lakásomban nem bírom ki tovább, hiszen sötét 
„börtön az, melyben meg muszáj betegedni. Felkeléskor oly vizes 
„fehérneműm, hogy soká dideregve kell száradnom; minden pené-
szes lesz és kiállhatatlan fojtó dohos szag van. Ha nem találok 
„semmilyen, még oly szerény szobácskát, akkor eső és vihar dacára 
„a szabadban fogok lakni." 

„Végtelenül bosszant a hadseregparancsnokságnak parancsa, 
„melyben olyasmit követel, amiért sohasem fogom a felelősséget 
„vállalni. Régi osztrák rövidlátással legjobb ezredeimet elpackázzák, 
„tönkreteszik. A vége az lesz, hogy a csapattesteknek hagyománya 
készakarva kitöröltetik, a sok-sok gonddal és munkával beléjük 

„oltott szellemnek fenntartása lehetetlenné tétetik azzal, hogy leg-
hűbb, vitézebb embereimet elviszik ós idegenajkú rossz ezredekbe 
„kényszerítik és a ,megbízhatatanokat' százával legjobb ezredeimbe 



„sorolják be. Itt valóban nagyon is kivilágít a rosszakarat. A VII. had-
., testet a legnehezebb helyekre teszik és ha baj fog történni, majd 
„engem fognak megrúgni és kimarni. Annak dacára, hogy meg van 
„tiltva óvást emelni, mégis a leghatározottabban tiltako/.oni ez 
„ellen a gonosztett ellen. Minden bizonnyal el fognak zülleni derék 
„embereim, akik egész szívvel ragaszkodnak ezredeikhez és hozzám, 
„hogyha oly ezredekbe kerülnek, ahol kutyáknál is rosszabb 
„bánásmódban részesülnek, senki sem tud velük beszélni ós csak 
„ágyútölteléknek tekintetnek és a szerint kezeltetnek." 

Boroevié ugyanis Op. 1744,1. és 1744. számú rendeletével 
a magyar 17. hadosztályom részére 800, a 20. honvédhadosztályom 
részére 400 fő nem magyar legénységet kiutalt; ezek .megbíz-
hatatlan elemek'-nek voltak a rendeletben minősítve. Viszont meg-
tudom, hogy a magyar kiegészítések részben cseh, ruthén stb. 
megbízhatatlan ezredekbe osztatnak be. 

Op. 263 12. számú előterjesztésben arra kértem a hadsereg-
parancsnokságot, hogy megbízhatatlannak minősített legénységet 
ily tömegesen ne csupán hozzám osszon be, hanem az 5. hadsereg 
valamennyi ezredeire aprózza fel. 

„Üvölt a sirocco-vihar ós felhőszakadásként zuhog az eső." 
„Reggeli jelentések: 
„Éjjel csekély harctevékenység. Csatározás, kisebb tűzcsapások. 

..Időközönként élénk Iövegtüz a 17. hadosztály balszárnya és a 
„28. hadosztály ellen. Az ellenség többször megkísérelte vonalainkhoz 
„közeledni, mindannyiszor elkergetetett. Oppacchiasella-tól délkeletre 
„egy 70 lépés széles árokrészt, melyben az ellenség befészkelte 
„magát, kitisztítottunk és megszálltunk. Az ellenség állásait építi. 
„(Op. 264/1. sz.)" 

„Veszteségek: 30 halott, 186 sebesült, 59 beteg; a 3-as hon-
ív édek még nem jelentettek." 

„A Karszt-fennsíkra irányított 5. gyalogdandár1 Avber2 körletén 
„fog gyülekezni mint hadseregtartalék. (Op. 264/2. sz.)" 

„Ma a 39-es Tót Ferenc káplár, aki egy cseh ezredhez osz-
t a t o t t be és ott .kellett szenvednie' hozzám jött. A cseh ezredtől 
„megszökött ós egyenest hozzám jött jelentkezni. Tüstént régi 
„ezredéhez a 39-esekhez küldöm, ami őt boldoggá teszi. Tulajdon -
„ képen meg kellett volna büntetnem és a cseh ezredhez vissza -

1 21 ./IL, III., IV., 15./I. és Stj./III. Landwehr-zászlóalj. 
- Sanct Daniel-től 5 km-re délre. 



..küldenem ; de hát ő oly kiváló vitéz és hős gyerek, aki alattam a leg-

..hűségesebben szolgál és meggyőződésem szerint fog is szolgálni, 
„hogy én büntetés helyett egy meleg biztató szóval küldöm ki, 
„hiszen csak az ő dicső ezredéhez szökött vissza, mert az őt el-
.. nyomó cseheknél nem bírta ki. Minden bizonnyal még sokan 
„fognak énnálam önként bevonulni, mert annál a csapattestnél akar-
ónak küzdeni, hol hónapok dicső nagy emlékei kötik egybe a 
„bajtársakat. A parancsnoknak annyi eszének kell lennie, hogy le-
győzhetetlen érzelmekkel számoljon és ne tegyen ezekkel homlok-
egyenest ellenkező esztelen intézkedéseket, melyek csak arra jók, 
„hogy egy bizonyos idő alatt az erkölcsöt és fegyelmet aláássák és 
„a hadsereget katasztrófába sodorják. Ahogy azonban a liadsereg-
„főparancsnok.-ág ezeket csinálja, idővel kell, hogy zendülésekre és 
„lázadásokra vezessen, ha nem vonatik hamar vissza ezen esztelen 
„rendelet. Conrad az ilyen dolgokban egyszerűen vak; azt hiszi, 
„hogy a fegyelem legázolhatja az összes érzelmeket és magát ezeken 
„túl is teheti. így a császári és királyi hadseregnek szomorú, ha 
„nem szörnyű vége lesz. De Conraddal nem lehet semmit sem 
„csinálni, mert nem hallgat senki szavára és azt hiszi, hogy minden-
kinek fekete-sárgán, cs. és kir. módon szabad csak gondolkoznia. — 
„Én azt az elvet vallom, hogy a fegyelem, mely érzelmi alapon 
„is épült fel az egyedüli feltétlenül megbízható. A legcsattanósabb 
„bizonyítéka ennek Doberdo. A régi zopf az, mellyel a monarchia 
„sírját ássák meg. Ha a szenved/), vérző katona legszentebb érzel-
„meit sértegetik, lábbal tapossák és igen szerény, könnyen telje-
síthető kívánságait elvből nem teljesítik; a helyett, hogy becsület-
„ érzésére hatva mindenkit ott fognának meg, ahol megfogható — 
„akkor egy ily hosszú háborúban egyszer még nagyon veszélyes 
„visszahatás következhetik be." 

„Számos 39-es és 46-os katonám, ki nálam a leghösiesebben 
„küzdött, ír nekem, hogy dragonyosokhoz vagy más idegenajkú 
„ezredekhez osztották be, hol csak lovat kell csutakolniok, ahol 
„senki nem érti meg szavukat, senkit sem értenek meg; hol velük, 
„mint ,kutya magyarok'-kal bánnak; ők inkább öngyilkosok lesznek 
„mintsem ezt a kétségbeejtő állapotot tovább viseljék. Ok vissza 
„akarnak jönni a tűzvonalba, hogy ott küzdhessenek. — Én pedig, 
„ismételten kértem magánlevelekben visszavezénvle'süket és még 
„feleletet sem kaptam." 



„Feleségem azt írja, hogy a háború ,Isten törvényszéke!' — 
„Igen ám, de a bűnösök biztonságban ülnek, míg az ártatlanok 
„véreznek. Vagy talán majd azután fog egy népítélet a bűnösökre 
„ s ú j t a n i ? . . . Akkor irgalmazzon nekik az Isten, mert országok 
„fognak letűnni és trónok összeomlani . . . jaj és ezerszer jaj 
. .nekik!.. . Mindennap látom, hogy mily kínokat és mily szörnyű-
ségeke t kell az ártatlanoknak ki állaniok!... És az igazságos-
Ságnak úgy kell akarnia, hogy nekünk látnunk kelljen, hogy mi 
„fogja a bűnösöket érni, mi fog őrájuk lesújtani; annak még 
„szörnyűbbnek kell majd lennie. Ezt érzem s ezen meggyőződésem 
„az énemnek egy éltető részévé vált. Ezzé lettem! ezzé csináltak 
„engem e két és fél évnek borzalmas vérengzései." 

„Szegény sebesültjeimet meglátogattam Sanct Daniel-ben. Sok 
„kín, sok nyomor, de annál több Isten akaratában való meg-
nyugvás." 

„Jelentések délután 3 órakor:" 
„A 17. hadosztálynál éjjel és reggel több gyenge ellenséges 

„közeledési kísérletet aknavetőink és kézigránátjaink visszavertek. 
„Délelőtt mérsékelt ellenséges lövegtűz arcvonalunk mögé, aknavető 
„és puskagránát lövöldözés arcvonalunkra. A 28. hadosztálynál 
„éjjel egy támadás visszautasíttatott, azután tüzérségünk tüze az 
„Oppacchiasella két oldalán gyülekező ellenséget széjjelszórta. Az 
„árvíz elsodorta az Isonzo hídjait Campagna-, Casa Nevis-, Mainizza-, 
„Sularosta- és Peteano-nál. Nagyon élénk automobil- és csapat-
„vonatközlekedés Rubbia—Gabrije irányában." 

„A 28. hadosztály tegnapi veszteségei a 3. honvédgyalog-
ezredével együtt: „18 halott, 158 sebesült, 41 beteg." 

„Délután a tüz igen csekély volt. Tartalékaimmal és pihen-
tetéseimmel most már szintén rendbejövök." 

„Azt hiszem, hogy a rövid, de fölötte súlyos csata — melynek 
„a szomszédokét messze felülmúló legnehezebb részét az én derék 
„hadtestem viselte — most már miránk nézve győzelmesen be 
„van fejezve." 

„Igen érdekes olasz telefonbeszélgetést hallgattunk ki (lásd 
„szeptember 21-i K. 968. számot) — közöttük egy mondat, 
„melyet^ itt meg kell örökítenem, két olasz tiszt egymással be-
szé lge t : ,Itt valóban már nem lehet élni! Mit irkálják a paran-
csokba, hogy mi itt át fogunk törni? — Igenis, mi nemsokára 



„Venezia felé fogunk áttörni, de nem az ellenséges arcvonalon 
„keresztül . . . ' " 

Szeptember 21. 

„Jéghideg bóra-vihar fúj. mely minden pillanatban darás 
„esőt korbácsol tova. Mélyen lelógó ködök száguldanak, mintha 
„ezerlábúak sietnének a Karszton tova és csak időközönként dübörög 
„rövid pillanatokra az ágyúk serege. A csata véget ért! 39 gvalog-
„és 4 lovasezred rohamozott a keskeny Karszt-fennsíkon a Wippach 
„és a Brestovica völgyek között. Ezen óriási túlerő dacára meg-
mertük és összezúztuk az olasz támadósereget. Csupa hullamező; 
„úgy hevertek ott, mint az árvíz által összehordott fahasábok. 
„Az olaszok érzik, hogy megverettek! Hej, ha tudnák, hogy mily 
„elmondhatatlanul válságos volt ami helyzetünk?! — Ha tudnák, 
„hogy az ő nagyszabásúan tervezett és végrehajtott támadásuk 
„csakis teljesen kimerült, állományuk 50 és még kevesebb százaié-
t á r a fogyott dicső csapataink angyali hősiességén törött meg, 
„melyeknél fél századokkal és szakaszokkal voltam kénytelen mint 
„egyetlen tartalékaimmal az ellentámadásokat végrehajtani, hiszen 
„sokszor több fölött nem rendelkeztem. Ha tudnák, hogy mit szen-
vedtek csapataim a mindent megsemmisítő tüzérségi és aknavetőtüz 
„alatt és hogy az olasz győzelem csakis a védők emberfölötti 
„kitartásán hiúsult m e g ? . . . Ha tudnák, hogy győzelmük már 
„nem nagyon sok erőlködésükbe került volna? Ha tudnák, hogy 
„nem a jobb fegyverek hatása, nem a csapatok száma döntött, 
„hanem csak az egyéniségek és azoknak akarata?. . . De azt most 
„ne is sejtsék! . . . Ez végzetessé válhatna miránk nézve a követ-
kező csatákban; — csak a béke után nyiljanak meg szemeik. 
„Ez a rövid, de hevességében minden eddigi csatát messze túl-
szárnyaló Karszt-csata egyike az én dicső hadtestem legragyogóbb 
„eredményeinek." 

„A 32. gyalogdandárnak parancsnoka, aki ezt megtigyelő-
„állásomról látta — ő az orosz harctéiről jött — egészen kis-
„hitüen mondta nekem, hogy az oroszoknak legvadabb pergőtüze 
„nem nevezhető egy napon az itteni mindennapival. Ő ott soha 
„még csak megközelítőleg erős és állandó tüzet nem látott." 

„Egy olasz fogollyal történt beszélgetésemben tudtam meg, 
„hogy az «Jászok engem általánosan ,Jóska bácsi'-nak neveznek 



„és nagyon Jélnek tőlem. Nagyot nevettem ezen kijelentésén, mire 
„ö nagy zavarba jött, erre közöltem vele, bogy én vagyok a ret-
t ege t t .Jóska bácsi' és épenséggel nem fogom őket bántalmazni, 
.amint foglyaimmá lettek. 0 nagyon tiszteletteljesen megköszönte 
„e kijelentésemet." 

„Nagyon csekély harctevékenység." 

Veszteségek a 7. Isonzo-csatában. 

Az osztrák-magyar 5. hadseregnek a 7. Isonzo-csatában követ-
kező veszteségei voltak: 

halott 57 tiszt, 2.520 fő legénység, 
sebesült 196 „ 12.992 „ 
eltűnt 75 „ 4.448 „ 

Összesen: 328 tiszt, 19.960 fő legénység. 

Mivel a 7. Isonzo csatában csakis az olasz 3. hadsereg támadott 
és pedig a Wippach-folyó és a Jamiano—Brestovica horpadás között 
elterülő 8 km széles Karszt-fennsíkon, az olasz 2. hadsereg sze-
replése pedig csakis tüzérségi tevékenységre szorítkozott; a kimu-
tatott veszteséget majdnem teljesen a Karszt-fennsíkon küzdött 
VII. hadtest (17., 28. és 20. honvédhadosztály) és a Schenk 
altábornagy csoportja (9. hadosztály és 24.. Landsturm-dandár) 
szenvedte.1 

A gyalogsági és géppuska s a tüzérségi lőszerfelhasználást a 
69. és 69/a. számú mellékletek tüntetik tel.1 

A hadseregparancsnokságtól megint egy éleshangú leirat 
Op. 1489. szám. 

Boroveié Op. 14 89. számú rendelete így szól: 
„Míg a Görz-i hídíőt védő csapatoknál augusztus elejétől tartó 

harcok alatt csak 18 gépfegyver ment veszendőbe, addig a III ./a. 
védelmi szakaszban körülbelül 25 gépfegyver és 39 aknavető 
pusztult el. 

Ez annál inkább kifogásolandó, mert az ellenség a II. védelmi 
szakaszban" a visszavonulást ránk kényszerítette, míg a III./a. 
védelmi szakaszban3, önként mentek , csapataink a 3. védelmi vonalba 
vissza, melynek végrehajtására egy nap és két éjjel állott rendelke-
zésre. A III./b. védelmi szakaszban4 csapataink hasonló viszonyok 
között vonultak vissza mint a III./a. védelmi szakaszban történt 
és mégis csak egy gépfegyvert és egy aknavetőt vesztettek el. 

1 Az adatok Mérey László vezérkari ezredes „Anyagelhasználás a 
7. Isonzo-csatában" című tanulmányából vétettek. 

3 XVI. hadtestnél. 
3 VII. hadtesnél. 
4 Schenk altábornagy csoportja (9. hadosztály és 24. Landsturm-

dandár). 



Az Op. 223/4. számú helyzetjelentés szerint a visszavonulást 
az ellenség nem zavarta meg, sőt nagy óvatossággal, csupán jár-
őrökkel követte csapatainkat, úgyhogy sikerült hadianyagunk nagy 
részét biztonságba hozni. 

A hadseregparancsnokság csakis augusztus 15-én értesült 
arról, hogy mi minden veszett el, melyből bepillantást nyert a 
VII. hadtest kétes viszonyaiba. 

Továbbá meglepetést keltett a 20. honvédhadosztálynál az 
eltűntek ijesztő nagy száma, melyet az Op. 225/23. számú jelentés 
54 tisztben és 2146 főnyi legénységben állapít meg. 

Cadorna sajtójelentésében arról tesz említést, hogy az olaszok 
a Nad logem-en (-Ó- 212) lefolyt harcokban nem kevesebb mint 
100 tisztet és 3700 fő legénységet fogtak el, három tábori ágyút 
s két kis űrméretű löveget zsákmányoltak. 

Az emberben és hadianyagban semmiképen sem indokolható 
nagy veszteség és azon körülmény, hogy minderről őszinte jelentés 
idejében nem történt, arra indítanak, hogy ismétlődés esetén a leg-
kíméletlenebb eszközökhöz nyúljak." 

„De ez egyszer Boroevic nagyon is messze ment és én kellően 
„erőteljes választ adok neki. (Op. 265/10. sz.)" 

Boroevié Op. I4b9. számú rendeletére következő választ 
adtam: 

„Az olaszok a 111. b. védőszakasz ellen történt tüntetés után 
augusztus 6-án a Görz-i hídfőt és ezzel kapcsolatban Monte San 
Michele-t s San Martino-t megtámadták. A Ill./b. védelmi szakasz 
és a VII. hadtest déli szárnya e támadáskor teljesen háttérbe 
szorult. 

Midőn az olaszoknak a XVI. hadtestnél sikerült az Isonzo-
folyón az átkelést kierőszakolni, az ellenség támadása augusztus 
9-én teljesen a VII. hadtestre nehezedett. 

Hadseregarcvonalunk déli szárnyának a Vallone-völgy mögé 
való visszavétele után augusztus 12-től 16-ig terjedő időben a 
VII. hadtestnél ismét elkeseredett harcok fejlődtek ki, az olaszok 
minden erejük latbavetésével arra törekedtek, hogy a Wippach-
völgytől délre fekvő uraló magaslatok birtokába jussanak. 

Az itt kifejlődött harcok semmi tekintetben nem voltak 
kevésbbé súlyosak, mint amelyek a XVI. hadtestnél lezajlottak. 

Messze fölényes ellenséges tüzérség és nehéz aknavetők példa 
nélkül álló tüzhevességgel készítették elő és kísérték a támadást, 
melyet azután olasz tömegek hajtottak végre. 

E harcokban védelmi állásunk egyes részeit az olaszok elfog-
lalták, fontos pozíciók többször cseréltek gazdát; így megtörtént, 
hogy hadianyagot veszítettünk és az olaszok tekintélyes számú 
foglyokat ejtettek. 



Azáltal, hogy a XVI. hadtest a Görz-i hídfőből a Vertojbica-
szakasz mögé visszavonult, a VII. hadtest az ellenség támadásának 
teljesen ki lett szolgáltatva. 

A hadianyagnak biztonságbahelyezése céljából és azért, hogy 
a XVI. hadtest a Vertojbica-szakaszon lábát megvethesse, a VII. had-
testnek augusztus 9-én egy kedvezőtlenebb helyzetben — 6 km-re 
elől — kellett kitartani, minden erejét meg kellett feszíteni, dacolni 
kellett az ellenség rohamaival és északi szárnyát Boschini Rupa— 
Merna-szakaszban biztosítani kellett. 

Ezzel ellentétben a IlI./b. védelmi szakasz azon kedvező 
helyzetben volt, hogy augusztus 10-én csakis az északi szárnyon 
kellett csapatait egy közelső, hátrább fekvő térbe visszavonni és 
hogy csak augusztus 12-én kellett véglegesen az új védelmi állás-
ban elhelyezkedni. 

Míg mindezt a III. b. védelmi szakasz csapatai végrehajtották, 
azalatt a VII. hadtestnek legelkeseredettebb harcok közepette, 
fölényes ellenséges tüzérség és nehéz aknavetők leghatásosabb tüz-
körletében a Doberdo—Karszt-fennsíkon, majd a Valloné-völgy ön 
át 4—6 km-re hátrább eső 3. védelmi vonalba oly időben kellett 
visszamennie, midőn az ellenséges 2. hadsereg zöme, Görz-öt elin-
tézve, tüzérségével oldalban nekifordult a VII. hadtestnek. 

Ily kedvezőtlen viszonyok közepette a VII. hadtestnek csak 
egy nap és két éjjel állott rendelkezésre, hogy a Karszt-fennsíkon 
hosszú hónapokon át telepített ós beépített hadianyagot megmentse. 
Az első éj alig jöhetett tekintetbe, mivel — bár a hadsereg-
parancsnokság értesítése után a szükséges rendelkezések azonnal 
kiadattak — a távbeszélőösszeköttetések a dúló harcokban teljesen 
szét voltak lőve, így a parancsok csak késedelmesen juthattak el a 
hadosztályokhoz. 

Augusztus 9-én nappal az ellenséges tüzérség tűzhatása miatt 
semmit sem lehetett helyéről megmozdítani. 

A hadianyag visszaszállításának végrehajtása így augusztus 
10-ére hajló éjjelen történt meg, midőn a hadseregparancs értel-
mében hajnalhasadtával a gyalogságnak meg kellett kezdeni a 
visszavonulást. 

A hadtestparancsnokság arra törekedett, hogy a veszteségek 
tekintetében tiszta képet nyerjen már csak azért is, hogy az elszen-
Tedett veszteségeket mielőbb pótolhassa. 

Mivel a napokon át megszakítás nélkül tartó elkeseredett 
súlyos harcok közepette a veszteségeket megbízhatóan megállapítani 
lehetetlen volt, a hadtestparancsnokság augusztus 10-én Op. 223/4. 
számú előterjesztésében kötelességszerűen a hadseregparancsnokság-
nak bejelentette, hogy a veszteségeket csak egy későbbeni időben 
fogja kimutathatni. 

A hosszasan elhúzódott nehéz harcok következtében még az 
aránylag nyugodalmas augusztus 10. és 11-i napon sem volt lehet-

.lózsef főherceg: A világháború. I I I . 39 



séges a veszteségeket pontosan megállapítani, mivel a kimerült 
csapatok és parancsnokok tevékenységét teljesen igénybe vette az, 
hogy egy ismeretlen új állásban kellett védelemre elhelyezkedni. 

Ily viszonyok között nem lehet csodálkozni, hogy az augusztus 
15-ón bejelentett veszteségi adatok is utólagos kiegészítésre szorultak. 

Augusztus 15-én M. 3119. szám alatt előterjesztett veszteségi 
kimutatás — melyre a hadseregparancsnokság Op. 1489. számú 
rendelete hivatkozik — magában foglalja az összes anyagigénylést, 
tehát tartalmazza az elszenvedett összes veszteséget, tekintet nélkül 
arra, hogy az az ellenség kezébe került-e, vagv a harcban vált-e 
hasznavehetetlenné és pedig nemcsak az augusztus 6-től 9-ig 
terjedő harcok alatt, hanem augusztus 15-ig számítva. 

Gyalogsági ágyúkon kívül lövegek az ellenség kezére nem 
kerültek. 

Eltűntek alatt mindazok is ki lettek mutatva, kikről nem 
lehetett kétségenkívül megállapítani, hogy elestek-e, vagy meg-
sebesültek-e, ide lettek tehát számítva, a sebesületlenül fogságba 
jutottakon kívül azok is, kik a kiürített és az ellenségnek áten-
gedett harcmezőn holtan vagy sebesülten fekve maradtak. 

Záradékul arra kérem a hadseregparancsnokságot, hogy legyen 
arról meggyőződve, hogy tudom a hü és igaz jelentéstétel fontos-
ságának súlyát, de tekintetbe venni kényszerültem a nehéz harcok 
által adott helyzetet és nem tartottam helyénvalónak azt, hogy az 
amúgy is súlyosan megpróbált csapataimra túlzásba menő pressziót 
g) akoroljak. 

A hadseregparancsnokságnak azon kinyilatkozása, hogy a 
VII. hadtestnél uralkodó kétes viszonyba bepillantást nyert, nyil-
ván csak arra vezethető vissza, hogy megítélésénél nem tekintette 
át az általános helyzet valódiságát és súlyosságát, ezért, mint vezér, 
kötelességemnek tartom, hogy a hős VII. hadtestet ért igazságtalan 
szemrehányásért óvást emeljek. 

A hadosztálypaiancsnokságoknakrészletes jelentéseiből — melye-
ket csatolva felterjesztek — kivehető, hogy mennyire indokoltak vagy 
indokolatlanok az emberekben és hadianyagban beállott veszteségek. 

Ebből következik, hogy a legkíméletlenebb eszközökkel való 
fenyegetés a parancsnokokra és a csapatokra sértő és nem jogosult. 

Ezért a hadseregparancsnokság legélesebben elhangzott kri-
tikáját közhírré nem is tettem és kötelességszerű tisztelettel kérem 
annak elismerését, hogy az érdemetlenül történt meg." (Op. 265/10. sz.) 

Alighogy az 5. gyalogdandár a Karszt-fennsíkra megérkezett, 
a hadseregparancsnoksag Op. 1767/5. számú rendeletével a XVII. 
hadtesthez elszállíttatta Ternova-ra. (Op. 265/18. sz.) 

A hadseregparancsnokság arról értesít, hogy a 32. dandár,1 

továbbá az 50./1., 91./I. és a 4. bosnyák vadászzászlóalj-csak addig 
1 31. ezred (I., II., IV., V. zászlóalj), 64./1V. zászlóalj. 
- XV. hadtesttől lettek a Karszt-fennsíkra szállítva. 



marad nálam, míg hadosztályaim állományát kiegészítem és csapa-
taim kipihenik magukat. Ha ez megtörténik, az említett csapatok 
kiválnak a VII. hadtest kötelékéből. 

Hadtestem átcsoportosítására az intézkedéseket 0]). 264/19. 
számú parancsban megtettem. 

A rendelet kivonatosan következőket tartalmazza: 
„Az állomány kiegészítés és pihenő után a 17., 20. és 28. 

hadosztály mélyen tagozva egymás mellé kerül. 
A 2b'. hadosztály északi szárnyán a 17. hadosztály kétszázad-

szakaszt (a. és b. Biene), 
déli szárnyán a 20. honvédhadosztály nyolc századszakaszt 

(9 —16. Biene) átvesz. 
Hadtesttartalékul kikülönít a 17. hadosztály egy zászlóaljat 

a < - 464-től délre eső mély völgyben, a 28. hadosztály egy, a 
20. honvédhadosztály fél zászlóaljat Kostanjevica-tól délkeletre. 

Az átcsoportosítás után a 32. dandár Mali Dol—Volöji 
Grad—Gabrovica terébe, a XVI. hadtesttől idevezényelt három 
zászlóalj1 Krajna Vas faluba jön, mint hadseregtartalék. 

A hadosztályok akként tagozódnak mélységbe, hogy a harc-
vonalban álló csapatok támogatása könnyen megtörténhessék. 
A hadosztá'ytartalékok Ozrenj — Kostanjevica-vonal közelében helye-
zendők el. 

Azon csapatok, melyek a harcállás megszállására szükséges 
erőn és a tartalékokon felül megmaradnak, táborban pihennek. 

Tüzérséget következó'lcépen osztom be: 
17. hadosztály: 
17. számú tábori ágyúsezred ; 
17. számú tábori tarackosezred; 
17. számú nehéz tarackosezred 1., 2. és 3. ütege; 
7. 2. R. számú nehéz ágyúsüteg; 
fél 6. 6. R. számú mozsárüteg. 
28. hadosztály: 
8. számú honvéd tábori ágyúsezred 1. és 3. ütege; 
44. 1. számú Landwehr tábori ágyúsüteg; 
20. számú honvéd tábori tarackosezred 1. és 3. ütege; 
20.'2. számú honvéd nehéz tarackosüteg; 
XV./3. számú nehéz ágyúsüteg; 
3. B./16. számú mozsárüteg; 
4. R./8. számú 21 cm-es mozsár üteg. 
20. honvédhadosztály: 
8. számú honvéd tábori ágyúsezred 2., 4., 5. ütege; 
44. 2. számú Landwehr tábori ágyúsüteg; 
1 50./I., íil./l., 4. bosnyák vadászzászlóalj. 



16./I. számú hegyiüteg; 
20. számú honvéd tábori tarackosezred 2., 4. ütege; 
20./1. számú honvéd nehéz tarackosüteg; 
3. B./4. számú nehéz ágyúsüteg; 
fél 6./6. R. számú mozsárüteg. 

Hadtesttüzérség: 
B. 6./1. számú és R. 6. 3. számú nehéz ágyúsüteg; 
R. 7./7. számú és R. 6./16. számú mozsárüteg, toronytarack, 

továbbá hat légielhárító üteg. 
A beosztás úgy történt meg, hogy állást változtatni nem kell. 
A kiutalt feladatok maradnak — mint eddig. Ez a csopor-

tosítás a 7. Isonzo-csatában szerzett tapasztalatok szerint igen jól 
bevált. 

Műszaki csapatok. 
A műszaki századok és munkásosztagok tovább folytatják 

munkájukat; azon hadosztályok kötelékébe lépnek, melynek terü-
letén dolgoznak. 

A jelenleg megszállott harcállásunk védelemre való berendezése 
terv szerint történjék. Meg lesz erődítve a jelenleg elfoglalt harc-
állás (1. védelmi vonal), mögötte a 100 méteres állás és a hátrább 
fekvő 2. védelmi vonal. ( Ó 169— O 343 Velki Hribach—Pecinka 
A 291 —-C> 199—Hudi Log-tól északra— -Ó- 227 Lukatié— <v 205— 
-p-219 Jamiano-tól keletre). 

Kavernák építése azonnal megkezdendő-
Elvül tekintendő, hogy az aknavetők ós a közelharceszközök 

ott maradnak beosztva, ahol jelenleg alkalmazva vannak. 

Átcsoportosítás végreh ajtása. 
A 3., 4. és 17. honvédezredek szeptember 24-ig a 20. honvéd-

hadosztályparancsnokság rendelkezésére bocsátandók. 
Szeptember 29-e'n délelőtt 8 órakor a 20. honvédhadosztály 

a 28. hadosztály déli szárnyán levő nyolc századszakasz átvételét 
befejezi. 

Anyagi ellátásra vonatkozó intézkedések külön kerülnek kiadásra. 
Megkapják: 17., 20., 28. hadosztályok, hadtesttüzérség és 

dandár. József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

Miután hadtestem átcsoportosítására az intézkedéseket kiadtam, 
eltökéltem magamat, hogy rövid szabadságra megyek. 



XI. FEJEZET. 

8. ISONZO-CSATA. 
1916 SZEPTEMBER 22—OKTÓBER 21. 

Kobila (Hava, 1916 szentembe}- 22. 

„Tökéletes nyugalom, csak elvétve egy lövés." 
„Egy kihallgatott telefonbeszélgetésben azt mondja egy olasz, 

„hogy a támadás egy hónapra elhalasztatott." 
„A hadseregparancsnokságtól parancs érkezett (Op. 1773. 

„sz.), hogy ítéljem meg a helyzetet és jelentsem, hogy milyen 
„szándékai lehetnek az ellenségnek? . . . Azt felelem, hogy az 
„ellenség most fizikailag és erkölcsileg ki van merülve és veszteségeit 
„ emberben és hadianyagban pótolnia kell; azután feltétlenül megint 
„támadni fog. (Op. 266/7. sz.)" 

Délelőtt csekély harctevékenység, az ellenség állását erődíti és 
akadályt épít. Délután az olasz tüzérség és aknavetők időnként lövik 
megfigyelőinket, az utakat és arcvonalunk némely pontjait. 

„Indulás Budapestre. Mint gyermek a karácsonyestre, úgy 
„örvendek otthon levő szeretetteim viszontlátására." 

Kistapolcsány, 1.916 október 3. 

„Békés boldog napok után most veszem a táviratot, hogy 
„a harcok megint megélénkültek. Budapestre utazom." 

„ Eisner-Bubna ezredes jelenti, hogy Boroevié az én Op. 265/10. 
„számú iratomnak fogalmazványát1 küldönccel magához hozatta. 
„Meg fogja látni, hogy a legélesebb részt én sajátkezüleg javítot-
„tam bele." 

1 Láíd : X. fejezet, lt'lC szeptember 21. 



Budapest, október 4. 
„Nagymise, tedeum a Mátyás-templomban és az én szeretett 

,imám, a magyar himnusz! Jólesik végre ezt is hivatalosan hallani. 
Az Isten segítse szeretett jó Uramat! E hó 7-én kellene nála 
.jelentkeznem! Milyen örömmel! De a küzdelem megkezdődik és 
,Boroevié sürgősen hivat engem. Bensőséges búcsúzás enyéimtől és 
.elutazom Sesana-ra." 

Kobila Glava, október fí. 

Szabadságom alatt hadtestemnél lefolyt események röviden a 
következők: 

Az ellenséges gyalogság hangyaszorgalommal dolgozik állásai-
nak megerődítésén és akadályokat épít. (Op. 266/10. sz.) Ezalatt 
iparkodik állásunkhoz közelférkőzni. Szeptember 22-én egy ellen-
séges zászlóalj megkísérelte, hogy Oppacchiasella-ról 200 lépésnyire 
előbbre tolódjék, tüzérségünk azonban szétszórta. (266/15. sz) 

Az Isonzo keleti partján Casa Nevis és Mainizza közötti hidak 
előtt az olaszok hídfőszerü erődítéseket létesítettek. (Op. 268/16. sz.) 

A hadseregparancsnokság szeptember 25-én kelt Op. 187 3. 
számú rendeletére a XV. hadtesthez tartozó zászlóaljak1 és a 
32 gyalogdaudár2 csapatai fel lettek váltva és kiváltak a VII. hadtest 
kötelékéből. (Op. 269/14., 19. sz.) 

Az 50. I, és 91. I. zászlóalj a XVI. hadtesthez, a 4. bosnyák 
vadászzászlóalj, valamint a 32. gyalogdandár Schenk altábornagy 
csoportjához osztatott be. Az utóbbi Volcji Grad-ra elmenetelt. 
(Op. 270/7., 10. sz.) 

Szeptember 28 án a 20. honvédhadosztály Oppacchiasella— 
Kostanjeviea-i út és Nova Vas közötti állást a 28. hadosztálytól 
átvette, most már a VII. hadtest mindhárom hadosztálya egymás 
mellett áll. A 17. hadosztály a Wippach-folyótól délre a Nad 
logem-gerincen, a 28. hadosztály a Lokvica-alszakaszban, ettől délre 
pedig a 20. honvédhadosztály.3 (272/8. sz) 

A hadseregparancsnokság szeptember 30-án kelt Op. 1823. számú 
rendelete folytán a 44. Landwehr-hadosztályparancsnokság a 
4. Landwehr-ezreddel a VII. hadtest körletébe érkezett. (Gabrovica— 
Tomazevica —Mali Dol. Op. 274 13. sz.) 

A 4. Landvvehr-ezred október 1-én a hadseregparancsnokságnak 
Op. 1823/1. számú rendeletére Schenk altábornagyhoz (III./b. vé-
delmi szakasz) átutaltatott, helyette Gabrovica-ra jött a 2. Landwehr-
ezred. {Op. 275/11. sz.) 

1 50./I., 91./I. zászlóaljak ós 4. bosnyák vadászzáazlóalj. 
2 31. ezred és 04.'IV. zászlóalj. 
3 Lásd a VII. hadtest intézkedését Op. 246/19. szám. 



Október 2-án a VII. badtest körletébe érkezett a 44. Land-
wehr-hadosztálynak egyik ezrede (27. Landwebr-ezred). A hadosztály-
parancsnokság a 2. és 27. Landwehr-ezredekkel hadseregtartalék. 

A Karszt-íénnsík viszonyainak megismerésére a 27. Landwehr-
ezred tisztjei és altisztjei a 17. hadosztályhoz, a 2. Landwehr-
ezredbeliek a 28. hadosztályhoz utaltattak, kik csoportokat képezve 
végigjárták az említett két hadosztály állását és tájékozódtak 
abban. (Op. 276 15. sz.) 

A 17. hadosztály előtt október 3-án az ellenséges gyalogság 
támadásra csoportosult, tüzérségünk azonban szétszórta. 

A 20. honvédhadosztálynál október 4-én az ellenséges gyalog-
ság Oppaccliiasella-ról előretörve az állásba behatolt, de az ellen-
támadásra iramodott honvédek azonnal kiverték és a 47. olasz ezred 
13 emberét elfogták. 

A hadseregparancsuokság értesítése szerint a 44. Landwehr-
hadosztály utolsó ezrede (21.) útban van ide. Részére Kobila Glava 
ós Hrnsevica utaltatott ki. 

A h-idseregparancsnokság a 2,, 21. és 27. Landwehr-ezredet1 

hadosztály- és hadtesttartalékul kiutalta, hogy a VII. halltest 
csapatainak egy része váltakozva pihenhessen. (Op. 279/8. sz.) 

Szeptember 22-én tüzérségi megfigyelőállásaink tüz alatt 
állottak; 23-án tüzérségi tüzesapások voltak hátrább eső körleteinkre 
és a 17. hadosztály jobbszárnyára. (Op. 267/1. sz) 

Az ellenséges új lövegek belövik magukat Fajti hrib A 432 
magaslaton álló tüzérségünkre. 

Szeptember 26-án az ellenséges tüzérség és nehéz aknavetők 
a Fajti hrib A 432-től keletre fekvő nyeregre és a Ó 464 magas-
latra lövik be magukat repülők rádió irányításával. (Op. 270/18. sz.) 
A 17. hadosztály közepe és balszárnya (Nad logem gerince is) 
nehéz lövegtüz alatt állott. 

Szeptember 27-én az ellenséges tüzérség ós nehéz aknavetők 
Nova Vas-ra 500 lövést tettek. (Op. 271/1. sz.) 

Az olasz tüzérség tüze szeptember 28-án megélénkül, külö-
nösen az Oppacchiasella—Kostanjevica-i út ellen. 

Szeptember 29-én az ellenséges tüzérség a 17. hadosztály egész 
arcvonalát, a 28. hadosztály mögöttes területét lőtte. A 20. honvéd-
hadosztálynál a Nova Vas-alszakasz nehéz aknavetőtüz alatt állott. 

Lokvica-t és Nova Vas-t szeptember 30-án ismét nehéz olasz 
tüzérség lövi. 

Megélénkül a nehéz löveg és aknavetők tüze Fajti hrib 
A 432-re, Pecinka A 291-re, Novelo-ra is, nagy hevességet ér el 
különösen Nova Vas—Lokvica közötti résben a 28. és a 20. honvéd-
hadosztálynál. 

Október 1-én az ellenséges lövegtűz fokozatosan emelkedik, a 
1 44. Lanilwehr-hadosztályhoz tartozik, mely hadseregtartalék. 



VII. hadtest egész arcvonala, különösen a 17. hadosztálynál a Nad 
logem áll a leghevesebb tűz alatt. 

Állásaink nagyon megrongálódtak. 
Repülőink megállapították, hogy az olaszok öt új üteget 

Romans-on át Gradisca-ra hoztak. (Op. 277 1. sz.) 
Október 3-án az ellenséges tüzérség összes lövegeivel a 

17. hadosztály mögöttes területét, a 20. hon véd hadosztálynál pedig 
az Oppacchiasella—Kostanjevica-i utat és Nova Vas-t tartja repülők 
által irányított leghevesebb tűz alatt. Monte San Michele fölött egy 
olasz kötött léggömb lebeg. 

Október 4-én Lokvica-t és állásunkat Oppacchiasella-tól keletre 
legnehezebb aknavetők lőtték és az olasz gyalogság puskatüz-
esapásokat csinált és robbantócsöveket dobált lövészárkainkra. 

Csapataink az ellenséges nehéz aknavetőtüz alatt nagyon 
-szenvedtek; a 86. ezrednél e napon 45-en elestek, 106-an meg-
sebesültek. (Op. 27S 1. sz.) 

Az ellenséges repülők nagy tömegének merészsége miatt 
tüzérségünk egy része kénytelen volt tüzét egy időre beszüntetni. 

Október 5-én az ellenséges tüzérség és aknavetők tevékenysége 
a legvadabb pergőtüzzé fokozódott. Az ellenséges gyalogság meg-
kísérlette állásunk közvetlen közelségébe jutni, ezt azonban tüzérsé-
günk kiváló hatása meghiúsította. (Op. 279/12. sz.) 

Állásunk nagyon megrongálódott, egyes helyeken törmelékben 
és romhalmazban vannak lövészárkaink. 

Az ellenség arcvonala mögött szeptember 29-ike óta a forgalom 
rendkívül megélénkült. Különösen a San Martino—Devetaki és Rubbia 
—Gabrije utakon van sűrű kocsi- és autóközlekedés. (Op. 273/5. sz.) 

A hadosztályparancsnokok véleménye szerint minden jel arra 
mutat, hogy küszöbön áll az ellenség általános támadása és a 
fölényes olasz tüzérség és aknavetők arra törekszenek, hogy teljesen 
lerombolják állásainkat mielőtt gyalogságuk megindítja támadását. 
(Op. 278/12. sz.) 

„Mikor megérkeztem, az arcvonalon nyugalmat találtam. 
„Három nap óta azonban nagyon heves tüzérségi küzdelmek voltak, 
„melyeket tüzérségi csatának lehetne nevezni. E mellett csapataim 
„körülbelül 2000 embert vesztettek." 

„Eisner-Bubna ezredest állásától — mint vezérkari főnököm — 
„felmentették; őt ezen hír egészen megtörte, én is nagyon sajnálom 
„elvesztését, hiszen majdnem 22 hónapig dolgoztunk eredményesen 
„együtt és habár néha éles nézeteltérések voltak közöttünk, ő kiváló 
„támaszom volt a háborúnak legnehezebb részében. Sajnos, nem 
„tehetek semmit sem, mert a főparancsnokság az én megkérdezésem 
„nélkül rendelkezett." 



„Utóda Pohl alezredes, ki Görz-ben az 58. hadosztály vezér-
k a r i főnöke volt, midőn Görz elesett! 0 maga semmi szín alatt 
„sem akart ezen állásba jönni és sokkal inkább szeretett volna 
„csapatszolgálatra bevonulni." 

„Az arcvonalon heves aknavető- és lövegtüz. A veszteségek 
„nagyon jelentősek. Este óta nyugalom, mely egész éjjel tart, a 
„17. hadosztálynál csak kevés löveg- és aknavetőtüz." 

„A 28. hadosztályt az ellenséges tüzérség állandóan lassú tűz 
„alatt tartja. (Op. 280 1. sz.)" 

„A 17. hadosztály tegnapi veszteségei: 67 halott, 306 sebesült, 
„ebből a 46. ezrednek 33 halottja és 103 sebesültje van. A 28. had-
osztálynak: — a 96. ezred és 11. vadászzászlóalj nélkül — 8 halottja, 
„52 sebesültje, 9 betege. A 20. honvédhadosztálynak: 21 halottja, 
„173 sebesültje." 

„A harctevékenység határozottan apadt." 
-Délután állásaink a 17. hadosztály balszárnyán mindkét 

„oldalról összpontosított ellenséges löveg- és aknavetőtüz alatt 
„ vannak." 

„A 43. ezrednek tartalékát Görz-ből egy óra hosszat lövik 
„nehéz gránátokkal. Az aknavetőtüz az Oppacchiasella-ra vezető 
„út mentén meglehetősen heves. Körülbelül 200 új olasz aknavető 
„lövi be magát. A 33. gyalogdandár szakasza délután 3 órától 4-ig 
„Görz irányából nehéz lövegtüz, azonkívül egyes legnehezebb 
„aknavetők lassú tüze alatt állott, ekkor 12 halottja és 41 sebesültje 
„lett. A 17. hadosztálynak balszárnya, azután a Lokvica-tói észak-
nyugatra levő állások a -O- 262-nél és az oppacchiasellai üttól 
„Nova Vas-ig időközönként heves löveg-és aknavetőtűz alatt állottak. 
„Az arcvonal mögötti utakat és falvakat is erősen lövik. A lehető 
„legrosszabb látköri viszonyok dacára 19 ellenséges üteg működését 
„figyelték meg, közöttük egy új is van. Tüzérségem az ellenséges 
„aknavetők ellen küzdött és ellenséges csoportosulásokat szórt széjjel." 

„Az én benyomásom az, hogy megint egy nagy csata 
„küszöbén állunk." 

A hadseregparancsnokság Op. 1888. számú rendeletével meg-
hagyta, hogy a 14./III. zászlóaljat szállítsam el a 10. hadsereghez, 
mely azt pótolni fogja. Az említett zászlóalj azonban tegnap a 
96. ezred egy részét felváltva az állásba került és felváltására csak 
oly csapatok állanak rendelkezésre, melyek tegnap vonattak ki, 
a 28. hadosztály kérésére a hadseregparancsnokságnál kieszközöltem, 



hogy a felváltásra a 2. Landwehr-ezred1 egy zászlóalját vehessem 
igénybe. Ezt a hadseregparancsnokság Op. 1888 2. számú rende-
letével engedélyezte. (Op. 280/21. sz.) 

Október 7. 

„Egy kissé lázas vagyok, de az nem tesz semmit. Borús 
„komor idő. szitá'ó eső." 

„Az este bekövetkezett aránylagos nyugalom éjjel tovább 
„tartott. Csak mérsékelt könnyű lövegtűz volt és gyalogsági csatá-
rozás. A szomszédoknál nyugalom." 

„Schenk altábornagy a hadseregparancsnokságnál előterjesztést 
..tett, hogy az egyik megbízhatatlan dandára helyett tőlem vegyék 
„el egyikét a legjobbaknak és bocsássák az ő rendelkezésére. 
„Kissé furcsa ötlet . . ." 

„Veszteségek : 43 halott, 293 sebesült, 31 beteg, 1 eltűnt." 
„Keggel óta jelentősen fokozódik a lövegtűz, délfelé nagyon 

„heves, arcvonalam több helyén pergőtüz. Sok helyütt nagyobb 
„ellenséges csoportosulások és élénk mozgás, tüzérségem ezeket 
„ismételten széjjelszórta. Az ellenség sok robbantócsövet lő. Súlyos 
„veszteségeink vannak." 

„Mali Dol-ra lovagolok és ott a 39./III. zászlóaljat meg-
látogattam. Onnét Comen-re, mely nagyon szenvedett, ott három 
„nehéz gránát csap közelembe és egy fal összeomlik, tégla és cserép 
„csörömpölve majdnem rám hullik, ezt kis lovam nagyon rossz-
néven veszi és szeretne elvágtázni, hiszen jól ismeri e kellemetlen 
„tréfát. Onnét Tomazevica-ra lovagolok, ahol a 46./I. és IV-es zászló-
a l jakat látogatom meg, viharos ovációban részesülve. Miután sok 
„tiszttel és legénységgel beszéltem, elhagyom a sivár Karszt-
helységet." 

„Boroevic válaszol az én Op. 265/10. számú jelentésemre-' és 
„azt mondja, hogv óvás meg nem engedhető, csakis panaszt 
„szabad emelni." 

„Azután Eisner-Bubna jön és meghatottan jelentkezik le. 
„Nagyon melegen búcsúzom tőle." 

„Pohl ezredes szolgálatának megkezdését jelenti. Azon kérdé-
semre, hogy érez-e tehetséget és kedvet ezen oly nagyon fontos 

1 Hadseregtartalék. 
- Lásd: X. Fejezet, szeptember 21. 



„feladatának elvégzésére. ö azt feleli, hogy soha nem törektdett 
..ilyen állásra és sokkal jobban szeretett volna a gyalogsághoz 
„bevonulni; de mindent el fog követni, hogy feladatát jól el tudja 
„végezni. Azt mondom neki, hogy az első és legfontosabb, amit 
„megkövetelek, a feltétlen őszinteség. Mindent megtárgyalhat velem 
„és értekezhetünk mindenben. Ha azonban egyszer valamire igent 
„vagy nemet mondtam, akkor azon kérdést végleg elintézettnek 
„heti tekintenie és nein szabad arról tovább tárgyaluia, mert 
„parancsaimat nem változtatom meg. Egyet semmiképen sem tudok 
„elviselni, és pedig azt, hogy valaki valamit az én hátam mögött 
„tegyen. Mindent megígért nekem és mégis az ő professzoros maga-
viselete épenséggel nem tetszik nekem. De az ilyen ellenszenveket 
„elvből a legerőszakosabban le szoktam magamban küzdeni." 

„Délután 4 óráig a tüzérségi és aknavetőtevékenység nagyon 
„hevesen továbbtart. Miután tüzérségem, amennyire az óriási 
„ellenséges túlsúly mellett ez lehetséges, a tüzelő ellenséges ütegek 
„és aknavetők ellen a legerőteljesebben küzdött, a tüz lassan 
„lelohadt. Állásaim helyenként teljesen be vannak temetve. Oppacchia-
„sella-nál az aknavetőtüz a sötétség beálltáig nagyon erős. Az egész 
„hadtest előtt délután nagyon élénk ellenséges gyalogsági mozgás 
„volt. Derék tüzérségem a fejlődő támadásokat csírájukban elfoj-
tot ta . (Op. 281/10. sz.) Az ellenséges aknavetők nagyon sokat 
„változtatják állásaikat. (Op. 281/21. sz.) Midőn tüzérségem 
„tüzét a dolinákra összpontosította, melyekben az ellenség fedve 
„gyülekezett, mint a felrúgott hangyabolyból a hangyák, úgy szalad-
gál tak az olaszok súlyos veszteségeket szenvedve. Es.mégis az én 
„benyomásom megmarad, hogy egv súlyos csata előestéjén vagyunk. 
„Eddig azonban csakis tüzérségi csatának nevezhető." 

Az ellenséges aknavetőtüz az 56. dandár állását nagyon meg-
rongálta, a c., d1., 2—8." századalszakaszok elpusztultak. A lövész-
árkok bs vannak temetve. Az olaszok 60 —150 cm hosszú robbantó-
botokat dobáltak akadályaink közé, melyek széttépték drótjainkat. 
Az okozott károkat kijavítani eddig nem lehetett. Állásunkban 
Lokvica—Oppacchiasella-i út mindkét oldalán csapatainkat az ellen-
séges aknavető- és lövegtüz betemette, sok hulla fekszik ott teniet-
tetlenül. Gyalogságunk erejének teljes megfeszítésével rendet akart 
teremteni, de gyenge lévén nem győzi a munkát a nagy kiterjedésű 

1 <j> 2ö2 előkúpon. 
- Lokvica— -C- 205 és Üppacchiasella—Kostanjevica-i utak között. 



ííllásban. Tüzérségünk kiváló hatásának dacára az elle nséges akna-
vetők tömegével nem tud boldogulni; aknavetőink pedig nappal 
nem működhetnek, mert sűrű, nagy füstfellegeikkel elárulják magukat. 

Ha csapataink éjjel a rombolások javításához fognak, az 
ellenség szakadatlan rakétavilágítással rögtön felfedezi és aknavetö-
tüzet zúdít rájuk. Az ellenség hangyaszorgalommal erődíti állását, 
uiindközelebb tolja magát hozzánk homokzsákokbol újabb és újabb 
mellvédeket építve. Nem elegendő műszaki csapataink főképen 
kavernákon dolgoznak. Az 56. dandárparancsnokság jelentése szerint, 
ellenséges támadás esetén, ha annak aknavető tömegtüze nem enyhül, 
gyalogságunk aligha lesz képts kitartani. 

Az általános helyzet azáltal, hogy az arcvonalból erőket ki 
kellett vonni pihentetés céljából, még rosszabbodott.1 

„Tegnap megállapíttatott, hogy az olaszokat mindig újra 
„támadásra próbálják előrevinni, ami nem sikerül. Talán meg-
elégelték a küzdelmet a Karszton: ,Jóska Bácsi 'el l tn?. . ." 

„Csapataim s én Erdélybe vágyakozunk, hogy a betört vabló-
„hordát onnét kikergessük és erről a szörnyűséges Karsztról 
„elkerüljünk. A YI1. hadtest már második esztendeje, itt áll, míg 
„minden más csapat elég gyorsan felváltatott és váltakozott, minek 
„folytán összehasonlíthatatlanul kevesebb vesztesége is volt, mint 
„e két hadosztálynak, melyek 15 hónap óta itt minden harcot 
„mindig a legrosszabb helyen végigküzdöttek. A VII. hadtest 
„keretein belül itt egy egész hadsereg, egész nemzedékek estek már 
„el. A kiegészítőkörletek ki vannak teljesen szipolyozva. A kímé-
letlen németek hallottak az én csapataimról és maguk részére 
„követelik embereimet és így a főparancsnokság elvonja tőlem magyar 
„kiegészítéseimet, hogy más csapatokhoz ossza be Erdélybe, ahelyett, 
„hogy az egész VII. hadtestet, mint ilyent oda vinné és ide helyébe 
„egy másikat hozna. így nem fusse>lná el dicső hadtestemet és a németek 
„kívánsága is teljesülne. És most a nagy csata küszöbén arról 
„értesítenek, hogy kevesebb kiegészítést fogeik kapni, ezek között 
„természetesen nagy számmal a ,megbízhatatlan'-nak bizonyultakat." 

Október 8. 

„Azt tervezik, hogy a 20. honvédhadosztályt teljesen kivonják 
„és valahol messze hátul fog pihenni és retablirozni; helyette a 
„44. Landwehr-hadosztályt kapom. Természetesen csak akkor lehet 

1 Lásd a 28. hadosztálvparanesnokság Op. 288/11. számú jelentéseit. 



„a 20. honvédhadosztályt hátratenni, amikor a másik már a harc-
„ módot és viszonyokat megismerte." 

„Erdélyben offenzívánk fényesen halad, szintúgy Romániában. 
„Fogaras, Brassó, Székelyudvárhely megint a mienk. Vájjon nem 
„lesz-e az a béketárgyalásoknak forrása? — Én azt vallom, hogy 
„Romániát végleg össze kell taposnunk, különben bennünket a leg-
..fatálisabb pillanatban újra meg fog támadni." 

A helyzet a jelentések szerint: Oppacchiasella-tól keletre 
este 9 óra 30 perckor, Lokvica-tól nyugatra reggel 6 órakor ellen-
séges aknavetőtúzcsapás, különben esak mérsékelt Iövegtüz és 
csatározás. (Op. 282'1. sz.) Schenknél ugyanaz, Görz-nél még sokkal 
csendesebb. 

..Veszteségek: 56 halott, 325 sebesült, 46 beteg." 
„Délig az egész arcvonalon csak helyenkénti mérsékelt löveg-

„ós aknavetőtüz, különben meglehetős csend. Tüzérségem a tiszta 
„légkört kihasználja a lassú, föltűnést nem keltő belövésre a meg-
állapított nehéz ellenséges ütegekre, főképen pedig az akna-
vetőkre. Ma több ellenséges szökevény jött át. Ez többnyire 
„csalhatatlan előjele annak, hogy a legrövidebb időn belül meg-
kezdi az ellenség a csatát." 

A szökevények a San Grado di Merna kolostormagaslatról 
jöttek, az olasz 76. ezredhez tartoznak. 

Azt vallják, hogy arcvonaluk mögött az országutakon sok 
páncélautó áll beavatkozásra készen. 

A betörés megakadályozására három 99-es mintájú hegyi-
ágyút állíttattam fel. (Op. 282/5. sz.) 

„Délután 2 órától fogva úgy az aknavetők, mint a lövegek 
„tüzét fokozza az ellenség. Az egész arcvonal tűz alatt áll, de 
„ma határozottan a rendszeres belövés benyomását teszi. (Op. 
„282/21. sz.) Meg vagyok győződve, hogy holnap megkezdődik 
„a nagy csata." 

Meg is kezdődött és négy napon át tartott! 
A 7. Isonzo-csatában az olaszok megkísérelték, hogy a 

Wippach-völgyet ós a kostanjevicai Karszt-fennsíkot uraló Faj ti 
hrib A 432—Trstelj A 643 gerincet elfoglalják. Minthogy ezt 
nem tudták elérni, nyilvánvaló volt, hogy a veszteségek pótlása, 
a lőszer kiegészítése után az erők és támadási eszközök óriási 
növelése által a támadást tovább fogják erőszakolni. 

Az olasz 3. hadsereg parancsot kapott, hogy a XI. és XIII. 



hadtesttel a Fajti hrib A 432—Trstelj A 643 gerincet fog-
lalja el. (!!!) 

Mivel az olasz hadvezetőség tudomására jutott, hogy VI IT. 
hadtestével szemben csak 13, és XXVI. hadtestével szemben csak 
10 osztrák-magyar zászlóalj áll, a lámadásba a 2. hadsereg déli 
szárnyán levő XXVI. és VIII. hadtestet is bevonták. Az olasz 
VIII. hadtestnek feladata volt Biglia—Ranziano és a Kars t-
fennsík északi párkánya között arcvonalunkat áttörni. 

Boroevic meg volt arról győződve, hogy az olaszoka 7.Isonzo-
csatát, amint előkészületeiket a támadásra befejezik, hamarost foly-
tatni fogják. 

Kívánatos lett volna* hogy a hadsereg-főparancsnokság meg-
erősítse az 5. hadsereget. Ez azonban nem volt lehetséges, mert 
minden erőt Erdélyben a betört románok kiverésére kellett 
latba vetni. 

Ezért a hadseregfőparancsnokság az Isonzo-arcvonalról a 2., 8. 
és 10. hegyidandárokat Erdélybe szállította. Pótlásukra a hadsereg-
főparancsnokság Tirolból a 10. hadosztályt a Karszt-fennsíkra 
rendelte. 

A 28. hadosztályparancsnokság előterjesztésében ama nézetének 
adott kifejezést, hogy csakis müszaklag teljesen kiépített és meg-
erődített állásokban lehet az ellenség támadásait gyér rajvonallal 
visszaverni; addig azonban, míg ilyenekkel nem rendelkezünk, 
csakis sűrűn megszállott vonal biztosíthatja az állást. 

Ezzel nem értek egyet. Utasítom a hadosztályt, hogy az 
állást — tekintettel az ellenséges tüzérség fölényes tüzére — 
feltétlenül csakis gyéren tartsa megszállva. (Op. 282 17. sz.) 

„Annak dacára, hogy határozottan beteg vagyok és 39 
„fokos lázam van, fent voltam a Fajti hrib A 432-n. oly 
., fárad tan bandukoltam, mint az őszi légy. Nem fogok lefeküdni 
„és szolgálatomat szigorúan teljesítve fogom betegségemet legyőzni. 
„Ezt így akarom és létre is fogom hozni." 

„Megnéztem a második állásomat, mely most már jól ki van 
„építve és meglehetősen sok ós jó kavernája van. A Fajti hrib 
„ A 432-től Kostanjevica-ig végigjártam az annak idején általam 
„személyesen kijelölt állást. Ezt az ellenség sohasem fogja tudni 
„bevenni, mert oly óriási kereszttüzet tesz lehetővé az arcvonal 
„előtt, hogy feltétlenül bizonyos vagyok ennek tökéletes bevehetetlen-
„ségében. Kár, hogy nem mentem azonnal ebbe vissza. Az északi 
„lejtőn is, főképen a jobbszárnyon, valóban kitűnő a fekvése." 

„Délután 5 órától fogva lanyhul u tűz. Megint 7 olasz 
„szökevény." 



„Csapataim nagyon igénybe vannak véve." 
„Midőn ma a 2. állást végigjártam, az oroszok barlangjátéi 

..keletre levő ,Karsztlyuk'-at is megnéztem. Az állás kitűzésénél 
„elrendeltem volt, bogy ezen lyukat, mely függőlegesen szakad a 
„sziklába és körülbelül 10-—12 méter átmérőjű és meglehetősen 
„mély, az állásba kell vonni és nem kell elibe drótakadályt 
„csinálni; hadd lássanak az olaszok rohamuknál egynéhány szá-
zadot belezuhanni. Ma kitűnően az állásba belevonva találtam ezt 
„a függőlegesfalú mély ürt. Itt bele kell esniük az olaszoknak, 
„mert csak akkor veszik észre, hogyha már a szélére értek és már 
„nem tudnak megállani." 

„Ilyen kegyetlenül csúnya találmánynak tud az ember örülni! 
„Ilyenné teszi a háború! . . . Es milyen jellemmel fognak az emberek 
„majdan hazatérni?" 

Október 8-án Op. 282/20. szám alatt az 5. hadseregparancsnok-
sághoz előterjesztést tettem, hogy a körletemben levő 44. Landwehr-
hadosztály csapataival' (2., 21. és 27. Landvvehr-ezredek) a 17., 
28. és 20. honvédhadosztályok zászlóaljait fokozatosan felválthassam, 
hogy azok némi pihenéshez jussanak. Indokaim: hogy október 
3-tól 7-ig tartó ötnapos tüzérségi harcban hadtestemből 4 0-an 
elestek 1800-an megsebesültek. A súlyos veszteség a csapatok 
ellenállóképességét mindenesetre hátrányosan befolyásolja. 

Az augusztus— szeptemberi harcok alatt hadtestem harcos-
állományát majdnem teljesen elveszítette; nevezetesen ütközet-
állománya 30.000 fő volt, ezzel szemben 28.000 fő veszteséget 
szenvedett, ennek pótlására csakis 14.000 főt kapott. 

A felváltást fokozatosan kívánom végrehajtani, mivel a 
44. Landwehr-hadosztály csapatai a Karszt-harcot még alig ismerik. 

Ha a harcviszonyok megengedik, a 44. Landwehr-hadosztály 
csapatai csakis addig lesznek az első vonalban, míg a kivont 
csapatok némi pihenőhöz jutnak és állományukat kiegészítik. 

A hadseregparancsnokság Op. 1915. számú rendeletével elő-
terjesztésemet elfogadta, de kikötötte, hogy mint hadseregtartalék 
a 44. Landwehr-hadosztály jelenlegi elhelyezési körletében mindig 
annyi csapat (puska) legyen együtt, mint most van. (Op. 282/20. sz.) 

A hadseregparancsnokság engedélye alapján, még a mai napon 
következő csapatokat vontam ki a harcvonalból:2 

A 17. hadosztálynál a 39./III. és 46. I., IV. zászlóaljakat, 
ezek helyett a 17. hadosztály a 27. Landwehr-ezred II. és III. 
zászlóalját kapta. 

1 Hadaeregtartalék. 
* Lásd a 70. számú mellékletet. 



A 28. hadosztályhoz a 2. II. Land wehr-zászlóalj, a 20. honved-
hadosztályhoz a 2./I. Landwehr-zászlóalj került; ezek helyett a 
28. hadosztály a 96./I., II. zászlóaljat és a 11-es vadászzászlóaljat, 
a 20. honvédhadosztály a 3. honvédezredet (I., II. zászlóalj) és a 
4./I. honvédzászlóaljat leadta. 

Hadtesttartalékul Lipa- és Vojscíca-ra a 27./I. ós 2./III. 
Landwehr-zászlóalj vonatott előre. A hadseregtartalék a 21. Landwehr-
ezred (I., II., III. zászlóalj) Kobila Glava—Hrusevica terében, Mali 
Dol-on a 39. III., Grabovica-n a 96./III., Ivanigrad-on a 3./II. 
honvédzászlóalj, Tomazevica-n a 46. ezred (I., IV. zászlóalj), Suta-n 
a 96. I. és 11. vadászzászlóalj, Volöji Grad-on a 3./I. és 4 I. honvéd-
zászlóalj. 

8. Isonzo-csata. 

ELSŐ NAP. 

Kobila Glava, 1916 október 9. 

Megállapíttatott, hogy hadtestemmel szemben 9 és fél olasz 
hadosztály áll és pedig: öt hadosztály' YVippach-tól délre Nova 
Vas-ig támadásra készen; három hadosztály a második vonalban 
az Isonzo-tól keletre;" a harmadik vonalban az Isonzo-tól nyugatra 
egy hadosztály és egy bersaglieri dandár.3 

Nad logem—Fajti hrib A 432 gerincet védelmező 17. had-
osztályommal szemben az olasz 49. és 45. hadosztály ;* a Lokvica -
alszakaszban levő 28. hadosztályommal szemben az olasz 21. és 22. 
hadosztály,"' végül a Nova Vas-nál álló 39. honvéddandárommal 
szemben az olasz 31. hadosztály" áll. 

A kölcsönös helyzet mérlege következő: 
a) A küszöbön álló 8. Isonzo-csatában a harc megindításakor 

12 olasz dandár támadása várható, melyet 4 gyenge dandáromnak 
(33., 34, 56. közös és 39. honvéd) kell kivédeni. (Háromszoros 
túlerő.) 

b) A harc táplálására rendelkezésemre áll az 55. dandár és 
a 2., 21., 27. Landwehr-ezred,8 míg az olaszok négy és fél had-
osztálynyi tartalék fölött rendelkeznek. (Négyszeres túlerő.) 

1 49., 4.r>., 21., 22. és 31. hadosztály. 
2 4. hadosztály Rubbia—Boschini —Sdraussina körletben, 10. hadosztály 

Polazzo—Doberdo között, 34. hadosztály Redipuglia-nál. 
' 23. hadosztály Tapogliano—Crauglio—Ajello körletben, az 1. bersag-

lieri dandár Romans—Versa—Nogaredo térben. 
4 Napoli-, Pinerolo-, Toscana- és Trappani-dandár. 
6 Regina-, Pisa-, Sesia-, Brescia-, Feriara- és Pescara-dandár. 
6 Catanzaro- és Padova-dandár. 
7 28. hadosztályból. 
8 44. Landwehr-had'jsztályból. 



E kedvezőtlen helyzetemet még súlyosabbá teszi az, hogy a 
Vertojbica-szakaszra várható támadásnál az olasz erő déli szárnyán 
levő 46. hadosztály egy része Nad logem és Volkovnjak -C> 284 
között Merna—Raccogliano felől hadtestem északi szárnyára fog 
nehezedni. 

Hadtestemtől északra a görzi síkon az olasz VIII.1 és XXVI. 
hadtest2 van támadásra tagozva, hogy a XVI. hadtestünket3 meg-
támadja. Hadtestemtől délre Nova Vas-tói le a tengerig Schenk 
altábornagy csoportjával4 szemben áll az olasz 33., 47., 16. és 14. 
hadosztály és az 1. lovashadosztály, így Wurmnál és Schenknél is 
siílyos küzdelemre van kilátás. 

A kölcsönös harctéri helyzetből előre látható, hogy a leg-
elkeseredettebb és legvéresebb küzdelem megint csak nálam lesz a 
Karszt-fennsíkon, Nad logem és Nova Vas között.5 

.. A harctevékenység éjjel nem szűnt meg, igen élénk kézi-
„ gránátharcok voltak." 

..Veszteségek 25 halott, 121 sebesült, 49 beteg, 17 eltűnt 
„román a 43. ezredtől."" 

„Reggel 6 óra felé az ellenséges lövegtűz egész arcvona-
lamon gyorsan fokozódott. Ugyanígy Schenknél és a XVI. had-
testnél. Reggel 6 óra 30 perckor nagyon erős pergőtüz van az 
„ellenséges tüzérség és aknavetők részéről. A fedezékek, akadályok 
„és összekötő utak hamarost teljesen el vannak pusztítva. Délelőtt 
„11 órakor az ellenség egy erőteljes támadást indít 1000 lépés 
„szélességben a lokvicai országút mentén. Kemény, nagyon véres 
„küzdelemben vissza veretett." 

„Boroevié nálam volt és én legleplezetlenebbül elmondtam 
„neki nézeteimet ós álláspontomat. Azt hiszem, hogy megbeszé-
lésünk végén teljesen megértettük egymást és minden a legszebb 
„rendben van. Azt igen nagyra becsülöm Boroevicben, hogy ő 
„minden ellenvéleményt meghallgat és szívesen megvitat, még ha ő 
„teljesen más nézeten van is. Most újra tökéletes egyetértésre 
„találtunk és ő őszintén elmondta, hagy Le Beau altábornagy 
„vezérkari főnök egy megjegyzéssel, hogy jelentésemnek hangneme 

1 12. és 11. hadosztály. 
2 48. és 46. hadosztály. 
3 43. Landwehr-hadosztály és 58. hadosztály. 
1 9., 16. hadosztály, 24. Landsturm-dandár, 4. Landwehr-ezred. 
6 Lásd a VII. hadtestparancsnokság K. 1027. számát. 
8 Karánsebes vidékéről egészítődött ki. 
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mégis tűrhetetlen, ingerelte fel . . . Nem tehetek róla, de az az 
„érzésem, hogy éleshangú parancsai részben talán csak a törté-
nelem részére írattak!? Mai beszélgetésünkben olyan könnyen 
„elfogadta álláspontomat, hogy ebből a tényből keletkezett fenti 
„érzésem. — Boroevié arról biztosított engem, hogy új vezérkari 
„főnököm, Pohl ezredes, az ő legjobb vezérkari tisztje, akinek csak 
„az volt a szerencsétlensége, hogy Görz elesténél — mely a szük-
séges erők hiányában következett csak be — jelen volt. 0 Pohlt. 
„nagyon sokkal magasabban állónak tartja, mint Eisner-Bubnát. 
„Őszintén be kell vallanom, hogy Pohl szerény modorával meg-
nyerő benyomást tesz. Ennek dacára a változás épen a kezdődő-
„csatában az én személyemnek igen nagy igénybevételét jelenti. 
„De ez teljesen mellékes, hogyha ő egyáltalában megfelel." 

„Délután 2 óra óta a végletekig heves pergőtűz van az 
„ egész arcvonalon s a mögöttes körleteken, igen erős zárótűz is-
„fekszik vonalaink mögött. Tüzérségem nagyszerűen hat az ellen-
séges aknavetőkre. (Op. 283/6. sz.)" 

„A XVI. hadtest is mindenfajta öblű lövegek pergőtüze alatt 
„van. A III.'b. szakasz részéről Schenk altábornagy támogatást 
„kér, mert nála a támadás megindul!!" 

„Délután 2 órától kezdve az általános olasz támadás már 
„kifejezésre jut. A legnagyobb hevességig fokozott, orkánszerü 
„tüzérségi és aknavetőtüz esti 9 órakor változatlanul tovább tart." 

„Miután délután 1 ós 3 órakor az arcvonal különböző helyein 
„ellenséges csoportosulások és támadási kísérletek tüzérségünk 
„által meghiúsíttattak, az ellenség 4 óra 30 perckor a 33. gyalog-
„dandárnál, 5 órakor a 28. hadosztálynál és a 20. honvédhadosztály 
„arcvonalán kezdette meg gyalogsági támadását. Különösen San 
„Grado di Merna-val szemben és Lokvica-tól Nova Vas-ig nyo-
„multak nagy erők elő. Az összes — "agy lendülettel végre-
ha j to t t — támadások az 56. gyalogdandár arcvonalán füzünkben 
„súlyos veszteségeket szenvedve teljesen megtörtek. A 33. és 39. 
„dandárral megszakadt az összeköttetés. Ennélfogva az igen kemény 
„harcok kimenetele még nem ismeretes, előreláthatólag a mi 
„javunkra fognak eldőlni. Állásaink, összekötő útaink teljesen 
„elpusztíttattak és betemettettek. Veszteségeink már most sajnos, igen 
„nagyok. (Op. 283. 17. sz.)" 

„A 17. hadosztály utolsó tartalékát — másfél századot — 



„is már harcba vetette. Délután 6 órakor a jobbszárny piros rakéta-
„jeleket adott, mire tüzérségem zárótüzet ad. Csapataimra rótt 
„követelmények valóban majdnem emberfölöttiek." 

„Az ellenség gázgránátokkal lövi tartalékainkat. Megkísérlette 
„ — miután tömegrohamai óriási veszteségek közepette összeomlottak 
„volt — az egyenként való előregyülekezést és most alig fekszik 
„20 lejtésnél távolabb állásainktól. A 43. ezrednél két század töké-
letesen felmorzsolódott, megsemmisült. Az ellenség több helyen 
„állásainkba behatolt, tie azonnal, különös hévvel végrehajtott ellen-
..támadásunk mindenütt újra kidobta. Az 1. honvédgyalogezred 
„rendkívüli vitézséggel tett ki magáért." 

„A 20. honvédhadosztály jelenti, hogy délután 5 óra 30 
.. jterckor az ellenséges tüzérség és aknavetők pergőtüze a legnagyobb 
„hevességre fokozódott; délután 5 óra 45 perc és 6 óra 20 perc 
„között a hadosztály egész szakasza ellen az ellenség sorozatos 
„rohamokat intézett, melyek a kitűnően ható tüzérségünk tüzében 
„összeomlottak. Csakis az 1. honvédezrednél hatolt be az ellenség 
„a U. Biene-be A harcba vetett tartalék azonban azonnal kiverte 
„az olaszokat." 

„Az 1. és 17. honvédgyalogezredeket a 3. és 4. fogja fel-
váltani. A 10. tábori ágyúsezred újonnan megjött osztálya állásba 
„ment és helyette a 44. tábori ágyúsezred osztálya elment." 

„Így a 10 napos tüzérségi csata után — amint sejtettem — 
„a gyalogsági csata is elkeseredett dühhel fellángolt. A megszokott 
..tömegrohamok egyik a másik után szorongatta arcvonalamat, mely 
„a fedezékek tökéletes betemetése után a tovább őijöngő pergő-
bűzben minden oltalom nélkül fekszik. Az olaszok egyenként is előre-
„gyülekeznek, hogy azután lehetőleg meglepőleg közvetlen közelből 
„megrohanhassák a Karszt hős védőit." 

„Estig: Most éjjel 11 óra van, — minden rohamot vissza-
vertünk s az olaszok nagyon súlyos veszteségeket szenvedve vissza-
húzódtak. De mindig új erők jöttek sűrű tömegekben, sok hullám-
b a n mélyen tagozódva rohamra, hogy ugyanazon sors érje őket 
„újból. E mellett a mindkétoldali pergőtüz vadan tombol tovább." 

„Megint inkább csak ,Karszt-csata' ez, mert a Wippach-tól 
„északra csak tűzharc van eddig." 

„1915 július 8. óta derék Ylí. hadtestem az, amely ezen 
„óriási küzdelmeket dicsőségesen és győzelmesen viseli, de e mellett 
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„természetesen mindig a legnagyobb veszteségeket szenvedi. Itt 
„végre már segíteni kell és a hadtestet könnyebb helyre kell vinni." 

„A hadseregparancsnokság a XVI. hadtestnek egy 15 cm-es 
„nehéz tarackosütegét részemre átutalja. Arról is értesít, hogy a 
„10. hadosztállyal megérkező nehéz ütegeket a VII. hadtestnél fogja 
„beosztani. (Op. 283/15. sz.)" 

„A XVI. hadtestnél ma csak heves bombázás volt." 
Déli szomszédomnál, Schenknél következők történtek: 
A III./b. szakasz egész arcvonalán az ellenséges tüzérség és 

aknavetők tüze fokozatosan erősbödött. Na Verdi A 208 különösen 
nehéz aknavetőtűz alatt állott; a -Ó- 144 erdős dombot mindenféle 
űrméretű lövegekkel lőtték az olaszok. (Op. 2118/2. sz.) Délután 
12 óra 45 perckor a pergő tűz majdnem elviselhetetlen lett. 

Az ellenséges lövegtűz dél felé fokozatosan kiterjedt; különösen 
a Pietra rossa gerincre, a-Ó- 77-es kúpra ós Bagni-ra.1 Az I. alszakasz-
ban az 1.—6. és 10.—14. századszakaszok pergőtűz alatt állottak. 
A mi tüzérségünk időközökben a A 208, -Ó- 144 elé zárótüzet 
adott; az ellenséges gyalogság gyülekezését a 13. és 14. század-
szakaszok előtt szétszórta, majd az ellenséges tartalékoknak a 
Vallone-ból való előretolódását meggátolta. 

Délután 4 óra 15 perckor az ellenséges gyalogság a 13., 14. 
és 15. századszakaszokra támadást kísérelt meg, mely azonban 
tüzérségi tüzünkben összeomlott. 

Délután 6 órakor az ellenség lövészárkait sűrűn megszállotta, 
kedvező alkalomra várva, hogy rohamra előretörhessen. 

Ezalatt az ellenséges tüzérség és aknavetők hihetetlen módon 
fokozták a tüzet. 

Délután 6 óra 15 perckor az ellenséges gyalogság árkaiból 
kiugrálva rohamra indult. 

A saját tüzérség az olasz gyalogsággal zsúfolt árkokat, valamint 
az abból előretört osztagokat azonnal tűz alá vette, melynek követ-
keztében az ellenség rohama nem tudott kifejlődni. 

A II. alszakaszban - csak járőrökkel tapogatózott az ellenség. 

MÁ.SODIK NAP. 

Október 10. 
Midőn a 44. Landwehr-hadosztály csapatait az arcvonalba 

beállítottuk, elrendeltem, hogy a harcállás lehetőleg gyéren 
szállandó meg. 

A század, zászlóalj- és ezredtartalékokat is beleértve, elvileg 
egy méter arcszélességre egy ember számítandó. 

1 II. alszakasz. 
2 A tenger és - O 144 között. 



A csapatokat szélességben és mélységben kell tagozni. 
Felhívtam a figyelmet arra, hogy a gyalogság védelmi harcá-

nak súlya főképen az állás közelében visszatartott tartalékok ellen-
támadására nehezedjék; az állást gyéren megszálló csapatok szívós 
ellenállására nem igen lehet számítani, mert csak futólagos erődíté-
seink vannak. 

A jelenlegi helyzetben, melyben fölényes ellenséges tüzérséggel 
és az aknavetők egész tömegével állunk szemben és kellően meg-
erődített állásaink nincsenek, a védelmi harc sikere a tüzérségtől 
függ, melynek kötelessége a gyalogság szívós kitartását meg-
könnyíteni. A tüzérségnek el kell hallgattatnia az ellenséges akna-
vetőket, meg kell akadályozni azt, hogy az ellenséges ütegek úgy 
lőjék állásainkat, mint a lőtéren a céltáblákat; az ellenséges gyalogság 
támadását már a kiindulási csoportosításkor vérbe kell fojtania ós 
ha mindennek dacára az ellenséges támadás mégis megindulna, záró-
tiizével azt össze kell törnie. 

A Karszton felismerhetők azon tereprészek, hol fedett 
gyülekezés lehetséges, ezeket a körleteket a nehéz tüzérség vegye 
tűz alá. 

A tüzérség hatástüzére nézve elvül szolgáljon, hogy akár az 
ellenséges gyalogság gyülekezési körletét veszi tűz alá, akár pedig 
zárótüzet ad le, rövid, leghevesebb tűzcsapásokat intézzen, melyeket 
1 —3 perces tűzszünet kövessen. 

Aknavetőinknek is arra kell törekedni, hogy az ellenséges akna-
vetőket leküzdjék, gyülekező ellenséges gyalogságot szétugrasszák 
és az ellenség rohamállásait szétrombolják. Ha az ellenségnek 
mindennek dacára sikerül állásunkba betörni, akkor a szomszédok 
oldalozó tüzének támogatása mellett minden tartalék — légyen az 
erős vagy gyenge — arcban és mindkét szárnyról a betörési pontra 
tódulva, saját kezdeményezésből azonnal ellentámadásra törjön elő, 
hogy az ellenséget vagy megsemmisítse, vagy foglyul ejtse. 

Ezen utasításomat valamennyi hadosztály, gyalogsági és tüzér-
ségi dandárparancsnoknak kiadtam. (Op. 282 20. sz.) 

„A 17., 20., 28. és 44. hadosztályoknak a következő táviratot 
„küldöm." 

„,Az én Karszt-hőseimnek, akiket büszke ragaszkodással és 
„ inegingathatlan bizalommal üdvözlök, a tegnapi súlyos küzdelem-
„ ben végrehajtott csodálatraméltó teljesítményeikért bensőséges meleg 
„köszönetet mondok. A Mindenható oltalmazzon meg benneteket 
„hűséges vitézeim és vezéreljen benneteket az általain biztosra vett 
„további győzelmekre. Vezetőknek és csapatoknak hálatelt üdvözletét 
„küldi József főherceg, lovassági tábornok s. k.'" 

„Az ellenségnek összes merész és erélyesen végrehajtott 



„támadásai tegnap állásaink előtt összeomlottak és hiánytalanul 
„visszavettettek. Csakis Oppacchiasella-tól délkeletre tudott század-
„ szélességben állásainkba behatolni, honnét azonban azonnal megint 
„kidobatott. A 17. hadosztály szakaszán az ellenséges gyalogság 
„négyszer támadott nagy erőkkel, de sikert nem tudott elérni. Éjjel 
„11 óra felé az ellenséges tűznek hevessége kissé alábbhagyott. 
„Éjjel váltakozó erejű lövegtűz volt állásaink és összekötő útaink 
„ellen." 

„Ma reggel 6 órától megint a legnagyobb hevességű löveg-
„és aknavetőtüz van állásainkon és a mögöttes körleteken. Tarta-
lékaimat az ellenség chlorbombákkal lövi. Délelőtt 8 órakor 
„olyan pergőtűz van, amilyet én még sohasem láttam, nem lehet 
„a lövések hangját megkülönböztetni, olyan dübörgés van, mint 
„a tájfunnak zúgása nyílt tengeren, vagy őserdőben. Minden reszket 
„és mint téli köd vonul a tájon a sűrű füst tova, mint a nehéz 
„nyári zivatar sűrű barna hömpölygő fergetege kúszik a Karszton 
„lassan a tenger felé. El sem lehet képzelni, hogy ott élőlény 
„maradhasson, még egy apró egérke sem. Észbontóan szörnyűséges. 
„(Op. 284/1. sz.)" 

„Tüzérségünk szorongatott gyalogságunknak segítségére siet — 
„de képtelen a fölényes ellenséges tüzérségi és aknavetőtömeget 
„egyensúlyban tartani. Óráról-órára mindnagvobb arányban hatvá-
„nyozódik a tömegek gyorstüze! A csatatér átláthatatlan füst- és 
„portengerbe van burkolva." 

„Tegnapi veszteségeim körülbelül 1000 halott és sebesült." 
„A német nyugati arcvonalról ma egy porosz tiszt valami 

„küldetésben ideérkezett. Azt mondja, hogy a legsúlyosabb harcok-
éban a Somme mellett soha, még megközelítőleg sem látott hasonló 
„pokoli világot és, hogy a lövegtűz itt összehasonlíthatatlanul 
„erősebb, mint ott valaha is volt." 

„Az olaszok itt valóban óriási tüzérségi ós aknavetőtömegeket 
„állítottak fel. Ami engem illet, én aránylag jól állok — ennyi 
„eszközöm, tüzérségem még sohasem volt — és nem szabad panasz-
kodnom, mert tüzérségemet nagyon jelentékenyen megerősítették 
„és bőségesen van lőszerem is, gyalogsági erősbítések is menetelnek 
„idefelé. Ha az Isten megsegít, ezt a csaták legdühösebbikét is 
„győztesen meg fogjuk állani. Az én gyalogságomnak haláltmegvető 
„hősies kitartása a leghevesebb, legnehezebb ellenséges tűzben és az 



„ellenséges támadásoknak merész, erélyes kivédése minden dicsé-
re ten felül áll. Derék tüzérségem nagyszerűen működött közre. 
„Összes csapataim — a 39., 43., 87. ezred, a 47. I. zászlóalj, a 
„9-es vadászok, az 1. ós 17. honvédezredek — tegnap utolérhetetlen 
„hősiességgel küzdöttek." 

„Most nagyon fáradtak, de erkölcsileg nagyon emelt hangu-
la tban vannak." 

Az éj folyamán a 20. honvédhadosztálynál következő fel-
váltások voltak: 

Az 1. ezredet a 3-as, a 17. ezredet a 4-es honvédek és egy 
3-as század váltották fel. 

A Hudi Log-nál mint dandártartalék álló 4. 'II. honvédzászlóalj 
helyébe az 1. I. honvédzászlóalj került. 

A felváltott honvédcsapatok hadseregtartalékul Volcji Grad 
(17. honvédezred), Ivanigrad—Preserje (1 ./II. honvédzászlóalj) terébe 
meneteltek. 

Az állásba jutott 39-es honvéddandár valamennyi zászlóalja 
(négy) egymás mellett csoportosult, jobbszárnyon a 3-as honvédek 
Oppacchiasella-val szemben, a 4-esek attól délre Nova Vas-ig. 

Az egész 39. honvédgyalogdandár valójában csak egy ezredet 
képvisel. 

A 28. és 17. hadosztálynál a csoportosításban változás nem tör-
tént, csakis a tegnapi harcba vetett dandártartalék (61. IV. zászlóalj) 
helyét Spacapani-nál a fél 27./III. Landwehr-zászlóalj foglalta el, 
mely idáig Ozrenj-nél a 17. hadosztály tartaléka volt. 

„Délután 2 óráig a tüzérség és aknavetők szakadatlanul 
„dühöngő tűzorkánja, minden elképzelhető nagyságú bomba, gránát 
„és légiakna csépeli szegény arcvonalamat és a mögöttes terepet 
„Comen-en túlig. Ez a zárótűz halálos vonalat húz tűzvonalam és 
„tartalékaim közé." 

„Repülőnk déli 12 órakor megfigyeli, hogy ellenséges gyalogság 
„a Vallone-ból előregyülekezik. Tüzérségem a XVI. hadtest arc-
vonala elé is hat és a III./b. szakaszt is támogatja." 

„Délelőtt 10 óra 45 perckor a 28. hadosztálynál az ellenséges 
„gyalogság rohamra indul a -Ó 262 előkúpra,' a Lokvica—Oppacchia-
„sella-i és Oppacchiasella—Kostanjevica-i út között 6.—8. század-
falszakaszokra." " 

Az ellenség a c., 6. és 7. századalszakaszba behatol, mert ott 
élőlény már nincsen. 

1 87./III. zászlóalj ellen. 
2 2./II. Landwehr- és 9. vadászzászlóalj ellen. 



,, A helyenként behatolt ellenség mindannyiszor ellenlökéssel 
„heves közelharcban azonnal újra kidobatott. (Op. 284 15. sz)." 

Op. 284/19. számú intézkedésemmel elrendeltem, hogy a 
21. Landwehr-ezred Kobila Glava-ról Temnica-ra menjen, hol mint 
hadtesttartalék várja további parancsaimat. 

Délután 12 óra 30 perckor az ellenség a lokvicai' és 
oppacchiasellai úton és attól délre" újból betör állásunkba. Tarta-
lékaink ismét kiverték. 

..Délután 3 óra 25 perckor a 17. hadosztálynál erőteljes 
„tömegrohammai betör az olasz a -C- 205-nél a 34. és 33. dandár 
„belső szárnyán; a 43. ezrednek egy zászlóalja (II.) a 28. had-
osztály által támogatva megy ellentámadásra. A pergőtüz az egész 
„arcvonalon változatlanul rendkívül heves. Századainka Nadlogem-en 
„átlag véve egyenként 90 főt vesztettek. Szökevények jelzik, hogy 
„ma délután 5 órakor indul meg a főtámadás. Állásaink elsöpörve, 
„nyomtalanul eltűntek. Hős távirászaim munkája is emberfölötti. 
„A minden pillanatban széjjellőtt vezetékeket mindig újból a leg-
hevesebb pergőtüzben végigjárva összekötni, vagy új huzalokat 
„vonni, a nélkül, hogy Iegkevésbbé is fedhetnék magukat, valóban 
„minden hőstettel egyenlő. Ezek a vitéz emberek nagyon is hamar 
„esnek súlyos szolgálatuk áldozatául." 

„Boroevictől stimuláló sürgönyöket kapok, melyek céljukat 
„teljesen eltévesztik, nem vagyunk iskolás gyermekek, kiket 
„cukorkával vagy mások állítólagos tetteinek kifestésével tettekre 
„lehet ösztökélni; mi férfiak vagyunk, akik súlyos kötelességeinket 
„ismerjük és elvégezzük, anélkül, hogy stimuláló gyötrésekre lenne 
„szükségünk." 

„Tegnap beszélte nekem Le Beau altábornagy, hadsereg-
vezérkari főnök, hogy Boroevic csak a ,történelem részére dol-
gozik' és pedig úgy, hogy a hozzája beterjesztett fogalmazványokat 
„ sajátkezüleg leírja, kis változtatásokat . eszközölve és így küldi 
„letisztázni, az eredeti fogalmazványokat megsemmisíti. 0 a törté-
nelemben különös szerepet akar játszani. Na, ugyan szépen fogok 
„én a történelemből kikerülni, minthogy csak igen kivételesen írok 
„magam fogalmazványt, mert ezeket vezérkari főnököm, vagy más 
„ítja meg szóbeli utasításom alapján vagy tollbamondásom szerint." 

1 1. és 2. századalszakasz (87./I1. zászlóaljnál). 
2 5. és 6. századalszakasz (2./II. Landwehr-zászlóaljnál). 



Délután 3 óra 30 perckor a 28. hadosztályparancsnokság 
megtudta, hogy a 17. hadosztály déli szárnyát az ellenség Yelki 
Hribach -Q- 343-ra visszanyomta, mire az 56. dandár jobbszárnyán 
küzdő 87.'III. és I. zászlóalj a b.—e. századszakaszokból vissza-
húzódott, hogy az összefüggést a szomszédos 17. hadosztállyal ne 
veszítse el. 

Az olaszok általános támadása délután 4 órakor bekövetkezett. 
A Karszt-lennsíkon egész arcvonalunkat San Grado di Mema-tól 
le egészen Na Verdi A 208 magaslatig 6 km-es szélességben 
hullámtömegekkel rohanták meg hadtestemnél a 17., 28. had-
osztályt ós a 39. honvéddandárt, valamint a Ill./b. szakaszhoz 
tartozó 9. hadosztályt. 

A 17. hadosztály jobbszárnya és közepe' a támadást azonnal 
véresen visszaverte; a balszárnyát,- valamint a hozzácsatlakozó 
28. hadosztálybeli 87. ezredet azonban a fölényes túlerejű olaszok 
Velki Hribacb -Q- 343 és Pecinka A 291 magaslatok közötti dolinák 
felé visszaszorították. 

A 28. hadosztályparancsnokság elrendelte, hogy a Korite-nél 
levő 2./I. Landwehr-zászlóalj3 északra tolódjék el a nagy Podna-
kusnjek-íeknőbe, ott a 96./II. zászlóaljjal3 egyesülve, ellentámadással 
verje ki a betört olaszokat. A hadosztály balszárnyán a Lokvica-ról 
Oppacchiasella-ra vezető úton a 47./I., 2./II. Landwehr- és a 
9. vadászzászlóaljnak sikerült az ellenséges támadást visszaverni. 

A 39. honvéddanclárnál Nova Vas-nál az ellenség állásunkba 
szintén betört. 

A hadtesttartalékként visszatartott 2. III., 21. III. Landwehr-
zászlóalj, valamint a Suta-n pihenő 96./I. és 11. győri vadász-
zászlóalj felriaszttatott, a 96./III. zászlóalj Gabrovica-ról Temnica-n 
át előre vonatott. 

Schenk altábornagyhoz1 tartozó 9. hadosztály jobbszárnyán 
a brassói 2. gyalogezredet is tömegtámadás érte a Na Verdi 
A 208 magaslaton. 

Elkeseredett küzdelemben az ellenség túlereje a 2. ezred 
arcvonalát a A 208 magaslaton áttörte. (Op. 284/22. sz.) 

„A 17. hadosztálynál a Fajti házcsoportnál levő dandár-
,,tartalék és a Plenski-nél álló hadosztálytartalék, a 46./II-es és 
,27./II-es Landwehr-zászlóaljak ellentámadásra küldettek, bogy a 
.,lökés a 28. hadosztálynak vállalkozásával egyidejűleg és avval 
„összhangban hajtassék végre. E közben az ellenség tovább szorít 
,,és a 17. hadosztálynak balszárnya kénytelen a -C- 343-tól délre 

1 39. ezred. 
2 43. ezred. 
3 Hadosztálytartalék. 
4 III./B. szakasz. 



„levő útkeresztezés közelében az ,óriás dolina' mögé visszamenni. 
„Az olasz újonnan összegyűlt nagy tömegeivel a dolinán túl utána 
„tódul és veszélyesen szorongatja kétségbeesetten küzdő csapataimat. 
„Ettől északra az ellenség szintén újra támadott és óriási veszte-
ségei mellett tökéletesen vissza veretett, ez alkalommal a 61. ezred 
„nagyon kitüntette magát. A 28. hadosztálynak közepe Lokvica-ra, 
„a jobbszárnya Lokvica-tól északra vezető taligaútig visszaszorít-
hatott. Ettől délre a 28. hadosztálynál állásaink az Oppacchia-
„sella-ra vezető műútig kezünkben vannak. Az első vonalnak 
„visszaszerzésére az ellentámadás el van rendelve, a 46./II., a 
„27./II. Landwehr-, a 96. II. és a 2. Landwehr-ezred két zászlóalja 
„(I., II.) által fog végrehajtatni. Az Oppacchiasella—Kostanjevica-i 
„úttól délre egés/en Nova Vas-on túlig a 39. honvéddandárnál az 
„ellenség állásunkba szintén behatolt. Ott a helyzet nincsen 
„tisztázva. Itt is ellentámadást fogunk csinálni. Hét zászlóaljtartalék 
„áll rendelkezésre, de ezek igen gyengék, összesen 2500 csatár és 
„alighogy az állásból kijöttek." 

Az ellentámadások eredményéről hírt nem tudok kapni, 
mivel az őrült lövegtűz minden összeköttetést megsemmisített. 
(Op. 284/25. s/..) 

Schmid tábornok jelentéséből a 28. hadosztályparancsnokság 
megtudta, hogy az ellenséges gyalogság, mely a 17. hadosztály 
déli szárnyán az állásba betört, már a Velki Hribach -C- 343 
magaslaton áll és hogy a 87. ezred III. zászlóalját a Lokvica-tól 
északra vezető taligaútig visszadobta. 

Az ellenség nem elégszik meg az elért eredménnyel, hanem 
csoportosul, hogy a Peéinka A 291 magaslatra folytassa támadását. 

A 28. hadosztályparancsnokságnak nagy gondot okozott a 
veszély, hogy a 17. hadosztálytól elszakíttatik. Ezért Schmid 
tábornokot utasította, hogy a rendelkezésre bocsátott erősbítésekkel 
a Lokvica-ról északi irányban vezető taligaút mentén feltétlenül 
tartsa magát és vegye tél a hadosztály északi szárnyán b.—d. 
századalszakaszokból visszamenő 87. ezred részeit. 

Schmid tábornok a beérkezett 2./I. Land wehr- zászlóaljjal a 
Lokvica-tól északra vezető taligautat megszállatta és elhatározta, 
hogy az elveszett állás visszafoglalására az ellentámadást csak akkor 
fogja végrehajtani, ha további erősbítések — melyek útban vannak — 
odaérkeznek és a szomszédos 17. hadosztály déli szárnyán a helyzet 
áttekinthető lesz. 

A 28. hadosztályparancsnokság a hadosztály déli szárnyának 
megtámasztására kénytelen volt Lunzer alezredes csoportját a 96./II. 
zászlóaljjal megerősíteni. így Schmid tábornok a rendelkezésre 



bocsátott 2./I. Landwehr-zászlóaljjal es a 96.-II. zászlóaljjal az 
ellentámadást nem hajthatta végre. 

Schneider altábornagy a 20. honvédhadosztálytól érkező jelen-
tésekből látta, hogy a 39. honvéddandár állását teljes egészében 
elveszítette ugyan, de a tartalékok közbelépése és a támogatásra 
odairányított 96./IV. zászlóalj harcbavetése folytán, az ellenség 
további térnyerését sikerült meggátolni. 

„Schenk altábornagynál is több betörés, az egyik Jamiano-nál .„ 
„nagyon aggasztó volt, mind állítólag helyre vannak hozva, csak 
„Nova Vas közelében van még folyamatban az ellentámadás.4 

„Este 8 óra 15 perckor Op. 284 28. számú parancsommal 
„mindhárom hadosztályparancsnokságnak elrendelem, hogy az ellen-
támadások erélyesen hajtandók végre, azután a visszaszerzett állás 
„feltétlenül tartandó. Elrendelem, hogy a még hátrább levő csa-
pa tok a dandártartalékok körletébe vonandók előre." 

És pedig: 
A Temnica-ra rendelt 2l-es Landwehr-ezrednek egyik zászló-

alja (I.) Kostanjevica-ra. a másik (III.) Hudi Log-ra megy, hol a 
28. hadosztály, illetve a 20. honvédhadosztály tartaléka lesz. 

A 39.,/III-as zászlóalj Mali Dol-ról az Eisner-Bubna dolinához 
menetel, hol a 17. hadosztály tartaléka lesz. (Op. 2á4/36. sz.) 

A 96./IIl-as zászlóalj Gabrovica-ról Temnica-ra, a 96. I. 
Suta-ról Vojséica-ra megy, hol mint hadtesttartalék rendelkezé-
semre áll. (Óp 284/32. sz) 

„Orákhosszat voltam a Stol -O- 630-on és onnét borzasztó 
„képet láttam." 

„Az egész arcvonalon a tengertől valamivel a Wippach-on 
„tűiig szörnyűséges küzdelem tombol. Egy másodpercig sem 
„szünetel a pergőtűz. a tüzorkán csakúgy zuhog. A csaták ezen 
„legszörnyűségesebbi kének zsivajától egészen elkábul az ember. 
„Óriási tömegekben látom az ellenséget támadni és számtalan 
„legnagyobb lendülettel végrehajtott rohammal, a legsúlyosabb 
„tomboló kézitusában az én és szomszédaim arcvonalát áttörni-
„Nálam a fennsík északi élétől egészen Nova Vas-on túlig, mint 
„a víz a szűrőn, úgy hatol át az ellenség állásaimon több kilo-
„méter kiterjedésben és nagyon megfogyott derék csapataimat 
„messze visszaveti; ekkor tüzérségem hősies halálmegvetéssel, a 
„legfenyegetőbb elfogatási veszély dacára, beléjük csap és a 
„benyomuló ellenséget a leghevesebb gránát- és srapnellzáporral 



„árasztja el és midőn az már egészen közelébe ért, minden erejének 
„megfeszítésével folytatta gyorstüzét és valóságos emberszüretet 
„végez. Egész embertömegek pusztultak el az olasz és az én 
.„tüzérségem pokoli kereszttüzében. Meg vagyok arról gyoz'dve, 
„bogy az olasz tüzérség tévedésből lőtt bele saját rohamozó 
„csapataiba. Rettenetesen összeveretve visszaszaladtak az olaszok 
„az én elvesztett első állásomba. Az ellentámadást elrendeltem s 
„az enyéim hallatlan eréllyel és elkeseredéssel rohantak neki az 
„ellenségnek- Az olaszokat kézitusában szuronnyal halomra hányták. 
„Végeredményében már nem láthattam, mert már besötétedett, 
„midőn a kétségbeesett dulakodás még eldöntetleniil folyt. En a 
„harcot csak időközönként és helyenként láttam, midőn a szellő 
„a sűrű füstgomolyokat, melyek tapadva feküdtek a förtelmes tusa 
„egész területén és lassan továbbkúszva vonultak a lapály felé, 
„t'öl-tollebbentette, vagy széjjeltépte. Őrülten dühöng tovább a 
„pergőtűz s a kétségbeesett viaskodás, midőn sötétben visszaérek 
„Kobila Glava-ra." 

Este 8 óra 40 perckor Schneider altábornagy megkapja az 
intézkedésemet, hogy a -Q- 265 magaslat és Lokvica között előre-
tört ellenséget vesse vissza. 

Mire ö azt feleli, hogy az intézkedéseket az ellentámadásra 
kiadta ugyan, de az ellentámadástól nem vár eredményt. Nézete 
szerint csapatai már el vannak használva, a rendelkezésére bocsátott 
erősbítések, melyeknek tisztázatlan viszonyok között éjjel, ismeretlen 
karsztterepen kell az ellentámadást végrehajtani — erre gyengék. 

Az ellentámadás ennek dacára október 11-én reggel végre 
lett hajtva. 

Schmid tábornok a rendelkezésre bocsátott erősbítő csapatokon 
kívül még megkapta a 2./111. zászlóalj egyik felét is; a zászlóalj 
másik felét a 20. honvédhadosztályhoz irányították.1 

A 39. honvéddandárnak Nova Vas körüli harcát utólag sikerült, 
mint alább látható, tisztázni. 

A 20. honvédhadosztály parancsnoka megkérte a 28. hadosztály 
parancsnokságát, melynek a 39. honvéddandár alá volt rendelve, 
hogy a 2./I. Landwehr-zászlóaljat, mely eddig Korite-nél állott mint 
hadosztálytartalék, hagyja meg rendelkezésére. A 28. hadosztály-
parancsnokság ugyanis az említett zászlóaljat az oroszok bar-
langjához2 rendelte, hogy ellentámadást csináljon a Lokvica-nál 

1 Lásd a 28. hadosztályparancsnokság Op. 288/11. számú harcjelentését. 
- Kostanjeviea-tól 2000 lépésre északra. 



betört ellenségre. A Vojséiea-nál levő 2. III. Landwehr-zászlóaljat 
is oda irányították.1 

A 2./I. Landwebr-zászlóalj parancsnoka jelentette, bogy vadul 
diiböngő pergőtüzben az oldalmenetet súlyos veszteség nélkül 
nappal képtelen végrehajtani ós kérte, hogv északra való eltolódását 
a zászlóalj az esthomályig elhalasztbassa. 

Az engedély nem adatott meg. 
A 20. honvédhadosztály parancsnoka értesíttetett, hogy a Land-

wehr-zászlóalj helyett a Temnica-n levő 96./IV. zászlóalj utaltatott 
ki részére tartalékként. Minthogy a 20. honvédhadosztálynak így 
pillanatnyilag tartaléka nem volt, Stadler ezredes- saját felelősségére 
az Ivanigrad-nál levő 1 ./II. honvédzászlóaljat — mely tegnap éjjel 
az arcvonalból kivonatott — felriasztotta. Azonkívül a Volcji Grad-
nál pihenő 17. honvédezredet (I., II. zászlóalj) utasította, hogy 
menjen Birhula A 359-es erdőbe és ott várja be a további parancsot. 

Az 1. II., illetve a 17./I., 11. honvédzászlóaljak a hadtest és 
a hadsereg tartalékát képezték. 

A 39. honvéddandár egész éjjel erős ellenséges nehéz löveg-
es aknavetőtüz alatt állott, mely reggeli 6 órától kezdve fokozatosan 
erősbödve, szinte elviselhetetlenné vált. 

Délelőtt 10 óra 45 perckor a 3. honvédezred egy támadást 
visszaver, mely a 8. és 9. Biene ellen irányul. 

Az ellenség pergőtüzét 11 órakor a balszárnyon a 12.—16. 
Bienek ellen összpontosítja. Az állások, akadályok teljesen széjjel 
vannak rombolva, a pergőtüz nagy pusztítást okozott a védőőrség 
soraiban. Jelentések érkeznek, hogy vannak századok, melyeknél már 
alig van 20—30 ember, gépfegyverek egy része telitalálatok követ-
keztében megsemmisült, mérges gázgránátoktól, füsttől és az idegölő 
örökös ágyúzástól s bombadörgóstől az emberek elkábulnak. 

Délután 3 óra 40 perckor az ellenséges tüzérség tüzét Hudi 
Log—Lukatic-vonalra hátraveti, mire gyalogsága a 39. honvéd-
dandár egész arcvonalát, valamint a Na Verdi A 208 magaslaton 
álló 2. gyalogezredet fölényes tömeggel megtámadja. 

A Hudi Log-nál levő dandártartalék (l./I. honvédzászlóalj) 
készültségbe helyeztetett, ez, tekintettel a kis létszámra, két századba 
osztatott. 

A szomszédos III./b. szakaszban3 az ellenség a A 208 magas-
laton a cs. és kir. 2. gyalogezred arcvonalát délután 3 órakor áttörte. 
A résen beőzönlött ellenséges tömeg egy része északkeletre fordulva 
Nad Bregom-nál a 4. honvédezred tartalékát hátulról4 meglepve 
fogságba ejti, majd keletről Nova-Vasra visszafordulva a 4. honvéd-
ezred I. és III. zászlóalját hátulról bekeríti. 

1 Hadtesttartalék. 
2 A 20. honvédhadosztály ideiglenes parancsnoka. 
3 Schenk altábornagy seregcsoport, 9. hadosztály. 
4 1./6. honvédszázad. 



Eközben délután 3 óra 40- perckor a súlyos küzdelemben levő 
4. honvédezred arcvonalát a 14., 15. és 16. Bienek-ben az olaszok 
áttörik és az első vonalon túl előnyomulnak. Az ezred, két tűz közé 
kerülve, fogságba esik. Azon kevesek, kik az elfogatástól meg-
menekültek a 2-ik állásba1 visszafutottak. 

A 3. honvédezrednél is behatoltak az olaszok a 9., 10. és 11. 
Bienek-be Bár Häuser alezredes tartalékát beveti, az állásba betört 
olaszokat kiverni nem tudja; a 3. honvédezred maradványa vissza-
vonul azon dolinák vonalába, melyben az ellenséges támadás előtt 
a zászlóalj parancsnokok és az aknavetők voltak. 

Délután 5 óra 35 perckor a 39. honvéddandár ideiglenes 
parancsnoka- tartalékának egy-egy századát Häuser alezredes és 
Kesztler őrnagy támogatására előrerendeli. A helyzetet a hadosztály-
parancsnokságnak bejelenti és tartalékot kér, mire a 20. honvéd-
hadosztályparancsnokság tudatja,, hogy a 39. honvéddandár mögött 
állott tartalékok (2./1. és 2./III. Landwehr zászlóaljak) eltolattak, 
a 28. hadosztályhoz ezek helyett a bonvéddandárhoz a 96./1V 
zászlóalj jön. 

Amint Kesztler ői nagy, a 4. honvédezred ideiglenes parancsnoka 
az ezred sorsáról értesül, a 2. állásban dolgozó ezred-utászszázaddal 
800 lépés kiterjedésben a Korite - Nova Yas-i úttól balra a lövész-
árkot megszállatta. 

Délután 6 órakor a helyzet követk ző: 
A 3. honvédezred maradványa és egy l-es honvédszázad3 az 

oppacchiasellai út mindkét oldalán az elveszett 1. állásunkkal 
szemben a dolinák vonalát megszállotta. Jobbra a 9-es vadászokkal 
a csatlakozás meg van, balra a 4-es honvédekkel nincs meg, ezért 
a balszárnyat erősen visszakanyarították. Az ellenség az elveszített 
1. vonalunkban elhelyezkedett, azon túl a támadást nem folytatta. 

Kesztler őrnagyhoz a dandártartalék egy százada4 megérkezvén, 
azt a 2. állásban az utászszázad tói jobbra harcvonalba rendelte, 
Nova Vas-ra az ellentámadást megindította. ' 

Délután 6 óra 30 perckor a 39. dandárparancsnoksághoz 
érkezett a 96./IV. zászlóalj, melynek egy százada a 3. honvédezredhez, 
egy és fél százada Kesztler őrnagyhoz irányíttatott, fél százada a 
két csoport közé tolatott be, hogy egy félig-meddig összefüggő vonal 
keletkezzék. 

A déli harccsoport11 ellentámadása, az ellenséges tüzérség záró-
tüzének dacára, sikeresen folyt. 

1 Hudi Log—Lukatic 227--Ö- 238. 
2 Kratochwill ezredes. 
3 Körülbelül 200 puska. 
4 l./I. honvédzászlóaljból alakult. 
6 Körülbelül 300 puska. 
* Kesztler őrnagy. 



Nad Bregom cserjés-bokros berkeiben az ellentámadás az 
olaszokra bukkan, rövid tűzharc után az utászszázad Takáts József 
főhadnagy parancsnoksága alatt megrohamozza a teljesen meglepett 
olaszokat, kik azt be nem várva, Nova Vas-ra futottak. Roham 
közben az utászok egy olasz géppuskát öt kezelőemberrel zsákmá-
nyoltak, illetve elfogtak. 

Kesztler őrnagy közben hírt kapott, hogy a tartalék útban 
van hozzá. Ezt bevárandó, rendezkedett. Miután a fél 96. IV. zászlóalj 
két géppuskával megérkezett, este 11 óra 40 perckor a támadó 
előnyomulás Nova Vas-ra folytattatott. 

A déli harccsoport1 az olaszok előretolt osztagait a Nova 
Vas keleti szélénél húzódó és már megerődített főállásig, melyet 
az olasz gyalogság géppuskákkal, aknavetőkkel erősen megszállva 
tartott, visszaszorította. 

Ily viszonyok között Nova Vas elfoglalására nem volt kilátás; 
a harccsoportnak nem volt csatlakozása se jobbra, se balra; Kesztler 
őrnagy október 11-én délelőtt 2 óra 45 perckor azt Nad Bregom-ra 
vissza is vette. 

Az alig 300 fő erejű északi harccsoport (3. honvédezred 
maradványa, egy l-es honvéd és egy 96-os század) elszigeteltségé-
ben a fölényes túlerejű ellenség megtámadására képtelen lévén, 
szintén visszament és a 2. állásban helyezkedett el. 

Az éjjel folyamán Stadler ezredes megkapta a hadtest-
parancsnokság Op. 284/28. számú rendeletét, mely erélyes ellen-
támadásra utasítja és feladatául teszi, hogy a rendelkezésre bocsátott 
96. IV. és 21./III. Landwehr-zászlóaljakkal foglalja vissza az állást. 
Utóbbi útban van Vojseica-n át Hudi Log-ra. 

A 28. hadosztályparancsnokság értesíti Stadler ezredest, hogy 
a 21./III. Landwehr-zászlóalj helyett a 21 ./II.-t utalja ki, azonfelül 
a fél 2./III. Landwehr-zászlóaljat. 

A 20. honvédhadosztályparancsnokság, tudta hogy a 39. honvéd-
dandár Oppacchiasella—Nova Vas közötti állását egész kiterjedésben 
elveszítette és azt a 28. hadosztályparancsnokság, illetve hadtest-
parancsnokság által rendelkezésre bocsátott gyenge erőkkel" nem 
tudja visszafoglalni, minthogy a 39. honvéddandár nyolc olasz 
ezreddel áll harcban.3 

Balszomszédomnál, Schenknél ma a következők történtek: 
A déli alszakaszon az éj folyamán mérsékelt ellenséges tüzér-

ségi tűz volt, időközönként heves tűzcsapások (löveg-, aknavető- és 
kézigránáttűz) érték állásainkat a -Q- 144-es erdős dombon, Pietra 
rossa háton és a -C- 77 kúpon. Medeazza is tűz alatt állott. 

' Kesztler őrnagy. 
2 90./IV., 21./IIL Landwehr-zászlóalj és fél 2,/IIL Landwehr-zászlóalj. 
3 Lásd a '20. honvédhadosztályparancsnokság Op. 280/14. számú harc-

jelentését 1916 október 15-ről és a 89. honvéddandárparancsnokság naplóját 
1916 október 10. és 11-ről. 



Az északi alszakaszt és a hátterepet állandóan mindenféle 
öblű löveg és aknavető legnagyobb hevességgel lőtte. 

A 2. ezred a A 208 magaslaton, a 102. ezred -Ó- 144 dombon 
súlyosan szenvedett. (Op. 2120/4. sz.) 

A két ezred ereje fogytán lévén, Schenk altábornagy elhatározta, 
hogy az északi alszakaszban a 2. ezredet a 11. Landsturm-ezreddel, 
a 102. ezredet a 31. ezreddel október 1 l-re hajló éjjelen felváltatja; 
a déli alszakaszban pedig a tartalékokat (30./III., 80./III. zászlóaljak, 
27. Landsturm-ezred) Medeazza-ra és attól keletre előrevonja. (Op. 
2120/10. és 14. sz.) 

Virradattal a lll./b. szakasz egész vonalán az ellenséges 
tüzérségi és aknavetőtüz fokozatosan erősbödik, végre az egyes 
lövéseket az állandó dörgés és morajlás miatt már hallani sem 
lehetett. 

Délelőtt 8 óra 30 perc óta a A 208 magaslaton és a -C- 144 
dombon a legvadabb pergőtűz tombol. 

Délután 12 óra 30 perckor a A 208 magaslat ellen intézett 
támadást a 2. ezred tűzzel visszaveri, kiválóan támogatva tüzérségünk 
által. Az ezred az ellenséges pergőtüzben igen súlyos veszteséget 
szenvedett ós annyira kimerült, hogy az északi alszakaszparancsnokság 
belátva, hogy a felváltással tovább várni nem lehet, annak délután 
5 óráig a 11. Landsturm-ezred általi végrehajtását elrendelte. 
Ez azonban már nem volt lehetséges, mert délután 3 órakor ellen-
séges gyalogsági tömegek a 3.—6., 11., 14. és 15. századszakaszokat 
megtámadták és a 2. ezred állását a Na Verdi A 208 magaslaton 
áttörték. A betörés hírére Schenk altábornagy a 4. Landwehr-ezredet 
felriasztotta, hogy az elveszített állás visszafoglalására ellentámadást 
hajtson végre a A 208-as magaslatra. 

Délután 4 óra 25 perckor a tüzérdandárparancsnokság jelenti, 
hogy a -Ó- 208—A 208 közötti résen beözönlött ellenséges tömeg 
egy része délre fordulva Jamiano-ra, a másik része északi irányban 
Nad Bregoni-ra a 39. honvéddandár hátába nyomul elő. 

A 4./1I1. Landwehr-zászlóalj az ellentámadáshoz délután 4 óra 
5 perckor csoportosult; a 4. II. Landwehr-zászlóaljat tartalékul 
sietve utána irányítják a -Ó- 238 kúpra, a 4./I. Landwehr-zászlóaljat 
pedig menetkészültségbe helyezik. 

Délután 4 óra 35 perckor a 4. Landwehr-ezred parancsot kap, 
hogy balszárnyával a A 208 lapos kúpra irányt véve, hajtsa végre 
az ellentámadást; a jobb szárny mögött lépcsőben tartson erős 
tartalékot vissza, mert az ellenség Nova Yas-nál a 39. honvéd-
dandárnál is betört. 

Az ellenséges gyalogság délután 4 óra 15 perckor a déli 
alszakaszban is támadásra indult, mely a -C- 77 kúp és Bagni előtt 
tüzérségünk hatásos tüzében összeomlott. 

Délután 5 órakor Jamiano-nál vörös rakétajelzések láthatók, 
amiből arra lehet következtetni, hogy az ellenség már Jamiano elé ért. 



Schenk altábornagy e hírre a 91. ezredet is felriasztotta és 
Cerovlje-re irányította; az északi alszakaszparancsnokságnak délután 
5 óra 12 perckor Opravil főhadnaggyal parancsot küldött, hogyha 
a helyzet megengedi, úgy a 4. Landwehr-ezred az ellentámadást 
Yeliki Dol-ról, a Karszt-fennsíkra menetben levő 11. Landsturm-
•ezreddel együtt hajtsa végre.1 

Délután 5 óra 15 perckor az északi alszakaszparancsnokság 
tudomására jut, hogy az ellenséges gyalogság Jamiano elé ért, ezért 
nem várta be a l l . Landsturm-ezredet, hanem megindította az ellen-
támadást a 4. Landwehr-ezreddel. 

Schenk altábornagy utasította a déli alszakaszparancsnokságot, 
hogy a rendelkezésre álló tartalékkal" és a Medeazza-nál levő 
30. III. zászlóaljjal csatlakozzék a 4. Landwehr-ezred ellentámadásá-
hoz, rendelkezésére bocsátván még a Cerovlje-re menetben levő 
91. ezredet is. 

Jamiano-tól északra a A 208 magaslatra, Jamiano-tól délre 
a -C- 144 erdős dombra a megindult ellentámadás teret nyert, az 
ellenséges gyalogság délután 6 óra 25 perckor Jamiano-ról 
visszamegy. 

Mivel délután 6 óra 50 perckor a 2. ezred és a 4. honvéd-
ezred maradványa a második vonalba visszament, az északi 
alszakaszparancsnokság a l l . Landsturm-ezredet tartalékul Korite-re 
irányította. 

A 91. ezred délután 7 órakor Cerovlje-re érkezik. 
Este 9 óráig a 4. Landwehr-ezred a A 208 magaslatot, a 

31. ezred a -O- 144 erdős kúpot visszafoglalta. A VII. hadtest déli 
szárnyán a 39. honvéddandárral az összefüggést azonban nem sikerült 
helyreállítani, inert a 4. honvédezred ellentámadása Nova Vas előtt 
megakadt s az ellenség időt nyert arra, hogy Nova Vas és -Ó- 205 
között, az 1., 2. és 3. századszakaszokban, magát befészkelje és ott 
állását gyorsan előrevont géppuskákkal és aknavetőkkel megerősítse. 

Az ellentámadásban a 4. Landwehr-ezred és a 31. ezred 16 
tisztet és 800 fő legénységet fogott el. A foglyok a 211., 117., 
118., 42., 225., 226., 139., 142., 146., 145. olasz ezredekhez és az 
56. bersaglieri zászlóaljhoz tartoznak.3 

1 Mivel a 4. Landwehr-ezred délután 4 óra 35 perckor parancsot 
kapott az ellentámadás végrehajtására és a délután 5 óra 12 perckor kiadott 
újabh parancs megfontolás tárgyává tette, bogy az ellentámadás a l l . Land-
sturm-ezreddel együtt hajtassék-e végre, két lehetőség állott az északi 
alszakaszparancsnokság előtt. Vagy nem várja be a 11. Landsturm-ezredet 
és az ellentámadást délután egyedül a 4. Landwehr-ezreddel haj ta t ja végre, 
vagy pedig az ellentámadást elhasztja az éjjeli órákra, mivel a Veliki Dol-
ról menetben levő 11. Landsturm-ezrednek legkedvezőbb viszonyok között 
is, legalább 4—5 órára van szüksége (16 km), hogy a 4 Landwehr-ezreddel 
egyesülhessen. 

2 31. ezred. 
3 Lásd a 9. hadosztály naplóját 1916 október 9. 
József főherceg: A vi lágháború. I l l 41 



Jobb szomszédomnál, a XVJ. hadtestnél is súlyos küzdelem 
volt ma. Déli szárnyán a 43. Landwehr-hadosztályt az ellenséges 
tüzérség és aknavetők délelőtt 6 óra 45 perc óta igen hevesen lövik. 
A 86. Landwehr-dandár1 Sanet Peter-től és Vertojba-tól közvetlen 
keletre fekvő dombokon (-C- 131 — Ó 171—A 227—San Marco 

Ó- 95—Sober C- 98), az 59. közös dandár" a Yertojbica-patak 
keleti partján, a-Ó-45-ös hídnál és Raccogliano-n a megerődített 
1. a. állásban van.3 Az ellenség nehéz tüzérségének és aknavetőinek 
tüzét különösen Sober állásunkra összpontosítja. 

Mivel a jelek arra mutattak, hogy a XVI. hadtestünkkel 
szemben álló VIII. olasz hadtest főtámadását a Sober-dombra fogja 
intézni, Wurm táborszernagy tartalékját4 Jazbine-re ' vonja. 

Délelőtt 9 óra 45 p e r c k o r az ellenséges gyalogság támadását 
Vertojba Gm. és Dl. falvakból a 22-es, 23-as és 24-es zászlóalj-
szakaszunkra megindítja. 

Délelőtt 10 óra 25 percig az ellenséges tüzérség és nehéz 
aknavetők tüzüket pergőtü/./.é fokozzák, majd az ellenséges gyalogság 
a Sober-re támadásra előretör. 

Minthogy az I./a. állást az ellenséges tüzérségi és aknavetőtüz 
megsemmisítette és a tűz hevessége nem csökkent, csapataink a 
Sober-dombon az I./b. állásba visszavétettek. Az I./a. állásban csak 
figyelők hagyattak hátra. 

A hadtesttartalék egyik zászlóalját1' Jazbine-ről Bukovica-ra 
előrevonták. 

Délután 12 óra 45 perckor ellenséges gyalogság Sanct Peter-ről 
a 2 l-es zászlóaljszakaszunkra7 rohamozik, támadása délután 1 óra 
15 perckor tüzérségi zárótüzünkben összeomlik. 

Tüzérmegfigyelők jelentik, hogy az olaszok a 22-es és 23-as 
zászlóaljszakaszunkba betörtek, ey.zel szemben a dandárparancsnokok 
úgy vannak értesülve, hogy itt a küzdelem még folyik. 

Délután 1 óra 40 perckor azonban már a 86. Landwehr-
dandár jelenti, hogy az ellenség egy századszakaszba behatolt ugyan,, 
de a dandártartalék kidobta onnét. 

Az olaszok délután 3 órakor ügy a Sanct Peter-i, mint a Merna-i 
szakaszban megismétlik a támadást. Ez a Merna-i szakaszban vérbe 
fullad; a Sanct Peter-szakaszban rohammal elfoglalja a Sober-domb 
északi részét, hol az összelőtt és elhagyott l./a. állásunkba befészkeli 
magát. A dandártartalék" megkísérelte az olaszokat ellentámadással 
az állásból kiverni, ez azonban nem sikerült. 

1 20. és 22. Landwehr-ezred. 
• 24. és 41. közös ezred. 
3 Lásd a. 10. mellékletként csatolt térképet. 
4 50./I., 79./1II. zászlóalj és a 75. Landsturm-zászlóalj. 
5 Sober-dombtól 5 km-re keletre. 
6 50/1."zászlóalj. 
7 -Q- 95 vasúti állomás. 
8 20./I1I. Landwehr-zászlóalj. 



A hadosztály parancsnokság tartalékát1 Paskonisée-ről az 58-as 
vasúti átereszhez- irányítva a 86. Land wehr-dandár rendelkeze'sére 
bocsátja. 

Fernengel tábornok a XVI. hadtestparancsnokságot kérte, hogy 
a hadtesttartalékot3 bocsássa rendelkezésére. 

Délután 4 óra 10 percig elkeseredett harcban az olaszok a 
Sober-domb déli részét (('> 98) is elfoglalják. A 22. Landwehr-
ezred maradványa a/, l./e. állásba visszaszoríttatott ( - C - 1 0 9 — < y - 1 2 3 ) . 

A 86. . Landwehr-dandárparancsnokság véleménye szerint 
csapatai el vannak használva, erősbítés nélkül minden, a Sober 
visszafoglalására irányuló, ellentámadást sikertelen kísérletezésnek 
tart. Jelentésére a hadtesttartalék egyik zászlóalját4 rendelkezésére 
bocsátották, mely menetben van Bukoviea-ra, így nem volt azonnal 
alkalmazható. 

E zászlóalj az ellenséges lövegtüz miatt egyenként menetelt, 
hogy veszteséget ne szenvedjen. 

Wurm táborszernagy tartalékát Ovcja Draga-ra (75. Landsturm-
zászlóalj) és Paskonisce-re (79./'III. zászlóalj) indítva a 43. Landwehr-
badosztály rendelkezésére bocsátotta azzal, hogy még egy zászlóaljat5 

fog Jazbine-ről Bukovica-ra küldeni, melyet az 5. hadsereg-
parancsnokságtól kapott Tartaléka ezekután már nincsen. 

Délután az ellenség tüzérségi előkészítés után, friss erővel 
Vertojba Gorni-ról és Vertojba Dolni-ról megismételte támadását a 
23-as és 24-es zászlóaljs/.akaszunkra.'1 

A rettenetes tüzérségi és aknavetőtüzben az állás teljesen 
elpusztult, századaink állománya átlag 30 főre olvadt. 

Az olasz tömegtámadás gyéren megszállott l./a. vonalunkat 
legázolta. A 24. ezred maradványai az l./b állásba szorulva ott 
és az összekötőárkokban védekeztek az őket tovább szorongató 
olaszok ellen. 

A dandár-7 és hadosztálytartalék8 egy része a 24-es zászlóalj-
szakasz támogatására a harcba avatkozott, utóbbinak másik része a 
23. zászlóalj szakaszában indult ellentámadásra. 

Az ellenség nagynehezen megállíttatott. Az 59. dandár déli 
szárnya3 (a 41. ezred) a támadást visszaverte. Csak a 22-es 
zászlóalj szakaszában volt a helyzet bizonytalan. 

Fernengel tábornok elrendelte, hogy a 86. Landwehr-dandár 
a friss erősbítésekkel foglalja vissza a Sober-dombot. 

1 20./1. Landwehr-zászlóalj. 
2 Sober-dombtól 1700 lépéBre keletre. 
3 79./1II. zászlóalj és 75. Landsturm-zászlóalj. 
4 50./I. zászlóalj. 
5 91./1. zászlóalj. 
6 24./IL. ü l . zászlóalj. 
' 24./I. zászlóalj. 
8 Fél 41./IV. zászlóalj. 
9 Vertojbica—Raccogliano (25. és 20. zászlóaljszakasz). 



Az intézkedés szerint a 20. I. Landwehr-zászlóalj -Ó- 95 kúpra, 
az 50./L zászlóalj és a 75. Landsturm-zászlóalj Sober ó 98 dombra 
támad, a 91./I. zászlóalj hadosztálytartalék Bukovica-nái. San Marco 
A 227 uraló magaslat biztosítására a 79./III. zászlóaljat hadosztály-
tartalékul Paskonisce-re irányították. 

Az ellentámadás este 10 órakor megindul. Csapataink súlyos 
veszteség árán éjjel 11 óra 45 percig elérik a Sober-domb keleti 
tövét, azon túl előrejutni képtelenek, mert a dombon a ház-
csoportban levő 5 — 6 olasz géppuska tüzében minden rohamkísórlet 
meghiúsul. 

A 86. Landwehr-dandárparancsnokság a támadás folytatását 
október 11-ére halasztja el, mert a Sober-dombon levő ellenséges 
géppuskák megsemmisítése nélkül, melyet tüzérséggel fog végre-
hajtani, a domb nézete szerint nem foglalható vissza.1 

Az 58. hadosztályt, mely a Görz-től keletre fekvő jól meg-
erődített magaslaton áll, az olaszok nem támadták meg. így 9 ütege 
támogatta a 43. Landwehr-hadosztályt. 

A XVII. és XV. hadtestnél csakis ágyúharc volt. 

HARMADIK NAP. 

Október 11. 

„Dühöngő küzdelmek pokoli éjszakája! . . . " 
Hajnali 3 órakor hadosztályparancsnokaimat távbeszélő útján 

még egyszer utasítom, hogy minden erejük latbavetésével folytassák 
az ellentámadást, hogy hajnalhasadtáig a régi állásokat vissza-
szerezzük. 

A 17. hadosztály tartalékában levő 27. Landwehr-ezredet 
(U. és III. zászlóalj) vesse harcba, hogy a 28. hadosztály nehéz 
küzdelmét támogathassa. 

A 20. honvédhadosztályhoz az ellentámadás végrehajtására a 
21. Landwehr-ezred beosztatik. A hadosztály mai naptól ismét 
közvetlenül a hadtest parancsnoksága alá lép. (Op. 285. sz.) 

Kiadott intézkedésem szerint, két nagy ellentámadás fog végre-
hajtatni; a 17. és 28. hadosztály belső szárnyán- Velki Hribach 
-Ó- 343 és Pecinka A 291 között a 46., 96. közös és a 2., 27. Landwehr-
ezred zöme3 által ós a 20. honvédhadosztálynál Nova Vas-ra a 
21. Landwehr-ezred két zászlóalja4 és a 2. Landwehr-ezred4 egy része 
által. A 20. honvédhadosztály ellentámadását Nad Bregom és Na 
Verdi közötti térben a Schenk-csoport a 4. Landwehr-ezreddel4 támo-
gatni fogja. 

1 Lásd a 43. Landwehr-hadosztály Op. 295/11. számú harcjelentését. 
3 Lásd a 10. számú mellékletként csatolt térképet. 
9 44. Landwehr-hadosztályhoz tartpiik. 
4 44. Landwehr-hadosztályhoz tartozik. 



Október ll-e'n reggel 6 órakor a 28. hadosztály északi 
szárnyán Hossner alezredes parancsnoksága alatt a 87. ezred egy 
része és a 2./I. Landwehr-zászlóalj Velki Hribaek -C- 343 és Peéinka 
A 291 között, csatlakozva a 17. hadosztály déli szárnyán a gerinc-
vonalon támadó 46. közös és 27. Landwehr-ezredekhez, meg-
indította az ellentámadást. 

Sebmid tábornok az éjjel beérkezett 21 ./III. Landwehr-
zászlóaljat dandártartalékul visszatartotta; a fél 2./III. Landwehr-
zászlóaljjal a 28. hadosztály déli szárny csoportját1 megerősítette. 

A 96./III. zászlóalj Plenski-re, a l l . vadászzászlóalj Temniea-ra 
érkezett, ott mint hadosztály, illetve hadtesttartalék harcra készen áll. 

Kezdetben az ellentámadás sikeresen haladt, később ellenséges 
oldalozó géppuskatüzbe kerülve megakadt. 

A 28. hadosztály északi szárnya2 -Q- 262-s előkúpon, 
onnan ívszerűen visszahajolva a Lokvica-iól északra vezető taligaút 
mentén áll, közepe és déli szárnya3 az eredeti állásban van. 
A szélső déli szárnyán a 8. századszakasz kampóban az Oppacchia-
sella-i országúton visszahajlítva, mert a szomszédos 3. honvédtzredet 
az ellenség Hudi Log felé visszanyomta. 

„A 17. hadosztálynál reggel 6 órakor az ellentámadás még 
..nincs befejezve és az ellenség még 800 méter szélességben vona-
liunkban van. Reggel 7 órakor szépen halad ellentámadásom. 
„Az állás közvetlen közelében fekvő úgynevezett ,100 lépéses állás' 
„eléretett. Az Oppacchiasella-tól keletre vezető út és Nova Vas 
„közötti betörési hely ellen, reggel 6 órakor megkezdett ellen-
támadás 500 lépés távolból indult meg és nehéz hadtesttüzérségem 
„legnagyobb része is közreműködik.Minden más megint a mi kezünkben 
„van és 300 olaszt fogtunk el s egy gépfegyvert zsákmányoltunk. 
„Sajnos, veszteségeink igen nagyok." 

„A III. b. szakaszon megint minden visszafoglalva; ott 4 
„löveg az ellenség kezére került. A XVI. hadtestnél heves küz-
„delem van." 

„A 17. hadosztálynál a felváltások csodálatos módon végre-
hajtattak. A 46. ezred egészen a tűzvonalban áll. Elrendelem, hogy 
„lehetőleg mély tagozódás veendő fel." 

„Délelőtt 8 órakor hallatlan pergőtűz. Oppacchiasella-tól délre 
1 Lunzer alezredes. 

A volt b., c., <L századBzakasz (87./1I. zászlóalj maradványa és 2./I. 
Landwehr-zászlóalj). 

3 d., e., f., 1.—7. századszakasz (87.,.I., III., 47.;I., 2./II. Landwehr-, 
9. vadász-, 9G./II., 2./IIL Landwehr-zászlóalj). 



„a küzdelem súlyos kézitusában eldöntetlenül folyik tovább, az 
„állások elsöpörve ós minden tele bullákkal. Olaszok s az én sze-
detett csendes hőseim békésen együtt fekszenek dermedten. Két 
„zászlóalj, egy román és egy rutén — egyik a 31. ezredtől' — 
„nyomtalanul eltűnt. Elfogták?. . . Átszöktek?. . ., — valószínűleg 
„az utóbbi történt.'' 

„A csata óriási hévvel tovább dühöng ós őrülten pereg a 
„tüzorkán. Ugv sejteni — amennyire a Stol -"> 630-ról látni 
„tudom, minthogy a füst hatalmas tömegekben fekszik a küzdelmi 
„övön —, hogy vitézeim az ellentámadásban haladnak. Ilyen ágyií-
„zásról még fogalmam sem volt. Azt hiszem, hogy ma legalább 
„egy millió gránát és akna esett állásaimra és a mögöttes terepre 
„a Karszton. Rendkívüli nagy nehézségek vannak az összekötte-
tésekkel és a rések körülállításával. A járőrök és telefonisták 
„valóban elmondhatatlan hősiességgel dolgoznak, mely párját ritkítja, 
„sajnos, szörnyen nagy veszteségeket szenvednek." 

„Összes csapataimnak szívből fakadó meleg szót táviratozok 
„és felszólítom őket, hogy úgymint szomszédainknak már sikerült, 
„ők is vegyék vissza azt, ami elveszett, nem szabad, hogy mi 
„egyedül maradjunk, mint visszaszorítottak." 

„Boroevic nyugtalan és úgy véli, hogy déli szárnyamon nincs 
„elég erély az ellentámadásban. En a legnyomatékosabban újra 
„elrendelem, hogy az állásokat vissza kell szerezni. Magától értetődik, 
„hogy ezen célból újból a legerősebb tüzérségi előkészítést is meg-
követelem, e nélkül csapataim céltalanul elvéreznének, a nélkül, 
„hogy nevezhető eredményt elérhetnénk. Hiszen az én kis arc-
vonalamon fekszik a minden többit messze felülmúló legerősebb 
„ellenséges nyomás. Mert — mint azt már megírtam — a Nad 
„logem—Trstelj A 643 gerinc az ellenség részére ezidőszerint a 
„legfontosabb. Ez azt is megmagyarázza, hogy a szomszédok az 
„elvesztett állásokat sokkal könnyebben tudják visszafoglalni. A 98. 
„ezredet rendelkezésemre bocsátják, hogy vissza tudjam Nova Vas-t 
„szerezni " 

A hadseregparancsnokság Op. 1935. és 1039. szánni parancsaiban 
rendkívül nagy súlyt helyez az elvesztett állások visszafoglalására. 
Nem tartja az ellentámadásban kifejtett ellenlökést eléggé erélyesnek. 

1 Nagyszeben vidékéről egészítődik ki. 



Ezért a 98. ezredet a 20. gyalogdandárparancsnoksággal1 együtt 
rendelkezésemre bocsátja, hogy Nova Vas-nál tisztázza a helyzetet. 
Az ottani alszakaszparancsnokságot a 20. gyalogdandárparancsnokság 
veszi át. (Op. 285/21. sz.) 

A hadseregparancsnokság Op. 1940. és 1927/2. számú értesí-
tései szerint holnap a 21. gyalogdandárparancsnokság is az 55. ezreddel " 
körletembe fog érkezni. A 62. hadosztálytól3 két tábori ágyúsüteg 
szintén útban van hozzám. (Op. 285/30. sz.) 

„Délelőtt 11 órakor a Nova Vas visszavételére megindított 
„ellentámadás a legpokolibb tűzben, igen nagy veszteségek közepette 
„300 lépésre férkőzött az elvesztett álláshoz, de egy erős ellenséges 
„ellentámadás most 1000 lépésre vetette vissza." 

„Az ellenség 600 lépést utánuk nyomult és ott védelemre 
„berendezkedik. Itt vau a hadseregfőparancsnokság könnyelmű-
ségének eredménye, hogy a megbízhatatlanok seregével felhígította 
„leghősiesebb ezredeimet és legjobbjaimat a megbízhatatlan idegen-
„ ajkú ezredekbe dugta, hol azok kétségbeesve szintén elzüllenek, 
„vagy csak ágyútölteléknek szolgálnak." 

„Minthogy gyenge erőimmel ilyen körülmények között egy 
„további ellentámadás teljtsen kilátástalan és eredmény nélkül 
„a csapatok teljes pusztulására vezethetne; elrendelem, hogy a 
„20. honvédhadosztálynál a 98. ezred bevárandó és a támadást 
„addig is a legalaposabban köteles előkészíteni, s csak este fog a 
„gyalogság megindulni, de akkor a legnagyobb eréllyel." 

A 28. hadosztálynál délelőtt 11 órakor az ellenséges nehéz 
aknavetők a Lokvica—Oppacchiasella-i ts Oppacchiasella—Kostán-
jevica-i íít közötti 5.—8. századszakaszokat (47. I., 9. vadász-, 96./1I. 
zászlóalj) hevesen lövik, azután ellenséges gyalogság a 6. század-
szakaszt megtámadja, egy helyen betör az állásba, de a tartalék 
hamar kiveri onnan. 

Déli 12 órakor a 17. hadosztályparancsnokság értesíti a 
28. hadosztályt, hogy az ellenséges gyalogság a gerincen -Ó- 265 
irányában és attól délre visszavonul előle. E váratlan meghátrálásnak 
oka az volt, hogy délután 1 órakor az ellenséges tüzérség minden-
féle öblű lövegekkel és nehéz aknavetőkkel az egész arcvonalat leg-
hevesebb pergőtüz alá vette, hogy a bombázással gyalogságát ne 
veszélyeztesse. 

1 A Tirolból megérkezett 10. hadosztályhoz tartozik. 
2 A 10.- hadosztályhoz tartozik. 
3 II. a. védelmi szakasz, XVII. hadtest. 



„Délután 2 óra óta az egész arcvonalamon újra és mindig 
„újra erős, sok hullámban, mélyen tagozott ellenséges támadás van 
„folyamatban. 

„A 17. hadosztály mindannyiszor a legsúlyosabb tusában 
„visszaveri azt." 

Délután 2 órakor a 28. hadosztály jobbszárnya' ellen, 3 és 4 óra 
között a hadosztály közepe és balszárnya" ellen erős támadás indul 
meg, melyet azonban gyalogságunk, az ellenségnek súlyos veszte-
séget okozva, véresen visszaver. Csakis a 3. és 7. századszakaszba 
tudott betörni, de a tartalékok azonnal kiverték. 

Délután 6 órakor az ellenség megismételi a támadást Lokvica-ra D O 
és a hadosztály jobbszárnyára.3 

„A 17. hadosztálynak balszárnyán és a 28. hadosztálynak 
„jobbszárnyán ide-oda hullámzó, kétségbeesett küzdelem. A meny-
ny i r e a vadon őrjöngő pergőtüz és zárótűz vastag füstje azt meg-
engedi , én a Stol -O- 630-ról elakadó lélekzettel nézem ezen leg-
„ szörnyűségesebb csatát. Lokvica-tól északra arcvonalamat óriási 
„olasz gyalogsági tömegek megint kézitusában patakzó véren és 
„visszamaradó hullahegyeken át 300 lépéssel visszapréselik. Itt 
„azután több egymás után következő heves támadás megint haj-
„meresztően véres küzdelemben, szuronnyal, kézigránáttal, gyilokkal 
„visszaveretett és az ellenség egész hullamezöket hagyott vissza. 
„De mi most már nem birunk újból előrejutni, mert alighogy 
„egy ellenséges támadás összeomlott, máris jön a következő. Az 
„olaszok s az én hőseim még soha nem voltakat teljesítenek.'' 

„Egészen az Oppacchiasella-ra vezető útig az állások keztínk-
„ben vannak. Az úttól délre a már 300 lépésnyire eredeti állá-
sainkhoz közeledett 39. honvéddandár csapatai déli 12 órakor 
„megint vissza verettek. A tüz őrületes." 

„600 olasz fogoly érkezett eddig be, köztük 20 tiszt. (Op. 
„285/26. sz.)" 

Gyalogságunk magatartása bámulatraméltó. Tüzérségünk is 
kitűnően működött közre. 

Az elkeseredett harcban a 87. ezred harcosállománya 600 
főre, a 9. vadászzászlóaljé 60 főre apadt le; különösen a 87. III. 

1 2./I. Landwehr-, 87./III. zászlóalj. 
1 87. ezred, 47./I., í>. vadász-. 96./II. zászlóalj. 2./IIL, II. Landwehr-

zászlóalj. 
3 b., c., d. századszakasz (87./III. zászlóalj maradványa és 2./I. Land-

wehr-zászlóalj). 



zászlóalj szenvedett súlyos veszteséget, mely majdnem teljesen 
elvérzett. A zászlóalj maradványa este az arcvonalból kivonatott. 

„Estefelé a helyzet énnálam egészen rendkívüli módon válságos 
„és vészteli, megint a borotva élén állunk. Elvesztem ezt a 
.,csatát? — vagy nem?. . . Arcvonalamban veszélyesen nagy rések. 
„A hadosztályok közötti összeköttetés teljesen elveszett. Veszte-
„ ségek rémségesek." 

„Déltől mostanáig — este 9 óra 30 percig — az ellenséges 
„löveg- és aknavetőtüz a lehetetlenségig fokozódik. Az ellenség 
„egész arcvonalamon szakadatlanul megismétli tömegrohamait, de 
„mind a legborzasztóbb veszteségei közepette a legförtelmesebb 
„kézigránátharcban összeomlanak. Csak Nova Vas-tói keletre, annyi-
bban marad az ellenség a helyzet ura, hogy csapataimat a 3. 
„reteszállásig1 (I. C.) visszaszorította. (Op. 285/42. sz.)" 

„Tartalékaim már csak három zászlóaljból állanak és a 98. 
„ezredből, mely azonban még csak messziről menetel ide." 

„Mindennek dacára, ha a ,megbízhatatlan'-ok le is vannak 
„törve, az én istenáldotta csapataimnak hősiessége mindenen felül áll." 

„Este 7 órakor parancs jön Boroévictől, hogy a fenyegető 
„túlságosan nagy veszteségek miatt az ellentámadás megállítandó. 
„,Az elért vonalban szívósan kitartva, minden körülmények között 
„meg kell gátolni, hogy az ellenség további tért nyerjen.' (Op. 
„285/34. sz.)" 

„Épen el akartam ezt rendelni." 
„Boroevicnek bölcs parancsa feltétlen meggyőződésem szerint 

„a csatát a mi javunkra fogja eldönteni, inert így nem fogunk egészen 
„elvérezni mielőtt a következő tömegtámadás megindul; az olaszok 
„sem fognak már sokáig így tovább erőlködni bírni, hiszen ily 
„őrületes tömegmészárlás csak rövid ideig tarthat. Ugy számítom, 
„hogy az olasz aligha bírja még 24 óránál tovább folytatni hallatlan 
..áldozatokkal járó és bámulatos hősiességgel végrehajtott tömeg-
támadásait és naphosszat tartó gyilkos kézitusáit. Ügy hiszem, 
„hogyba még a 24 órát teljes összeroppanás nélkül ki bírjuk tartani, 
„akkor a csatát mi nyertük meg és az olasz fog összeomlani. 
„De most kénytelen vagyok a 28. hadosztályt egy kis darabkával 
„visszavonni, különben felmorzsolódva megsemmisül, minthogy két 
..szárnyán át van törve és összeszorítva bizonyosan elvérzik vagy 

1 JJad Bregom --C- -'04. 



„fogságba esik, ha otthagyom. Ennélfogva Op. 285 41. szám alatt 
„elrendelem, hogy Lokvica-ig — tehát alig pár száz lépéssel — 
„visszamenjen." 

A 20. honvédhadosztály a -Q- 202 útkeresztezés—Hudi Log— 
Lukatic-vonalban foglalt állást. (2. védelmi vonal.) 

„Meggyőződésem, hogy így kivédjük az olaszoknak monstruózus 
„támadását, de csakis így." 

Este 8 óra 30 perckor a 28. hadosztályparancsnokság meg-
kapta intézkedésemet, melyben a Nova Yas visszafoglalására tervezett 
támadást elejtettem. A 28. hadosztály feladata egy kissé hátrább-
foglalandó állásban, az ellenség további térnyerését meggátolni. 
A 28. hadosztály részére védelmi vonalul, a Lokvica-tól északra 
vezető taligaút, Lokvica nyugati szegélye, Lokvica-ról Hudi Log-ra 
vezető út jelöltetett általam meg. A 17. hadosztály az elért vonalat 
tartja. Schneider altábornagy megnyugvással vette tudomásul intéz-
kedésemet, mert nézete szerint a 28. hadosztályt arra, hogy az új 
állásban szívós védelmet fejtsen ki, tovább is képesnek tartotta, de 
komolyan kétkedett a fölött, hogy az elkeseredett harcokban súlyos 
veszteséget szenvedett és elhasznált csapataival a fölényes ellenséget 
sikeresen meg tudná támadni. 

A 28. hadosztály csapatai az új védelmi vonalba október 
12-én hajnali 3 óráig visszavétettek, a mozdulatot az ellenség nem 
zavarta meg. Éjjel az ellenséges tüzérség mérsékelten, gyalogsága 
élénken — de hatás nélkül tüzelt.1 

A VII. hadtest kissé hátrább ment, Schenk is október 12-óre 
virradó éjjelen a Na Verdi A 208 megaslatot kiürítette, északi 
szárnya Lukatic-csal egvmagasságba ment vissza a -Ó- 238— 
-C- 235 vonalába. 

Schenk-csoportnál ma az olaszok a <j>' 144 — Pietra rossa 
magaslatot támadták, a -Ö- 144-es kúpnak némely részén be is 
hatoltak árkainkba. Az est beálltával a harc általában megszűnt, 
csakis a -Ó- 144-en folyt még. 

A hadseregparancsnokság Op. 1945. szám alatt előbbeni 
parancsát megváltoztatva — a 98. ezredet Schenk csoportjához 
osztotta be, hogy a III./a. és a III. b. szakasz között a kapcsolatot 
Nova Vas-tói délkeletre feltétlenül biztos,tsa. Az ezredet Korite-re 
irányította. Helyette a magyar 7./I. népfölkelő-zászlóalj érkezik 
éjjel hozzám Reifenberg-re. (Op. 285'52. sz.) 

A 20. honvédhadosztálynál a Nova Vas körüli sikertelen 
ellentámadás lefolyását utólag állapítottuk meg. 

Október 11-ére hajló éjjelen 2 óráig a 39. honvéddandár 
maradványai Lukatic -0- 227 — Ó 202 útkeresztezés vonalába 
visszamentek,- az erősbítéseket ott akarták megvárni. 

1 Lásd a 28. hadosztály parancsnokság Op 288 11. számú harcleírását. 



Hudi Log-tól északra Häuser alezredes csoportja (3. honvéd-
ezred maradványai, fél l./I. honvédzászlóalj. 96./IY. zászlóalj egy 
százada), Hudi Log-tól délre Kesztler őrnagy csoportja (4. honvéd-
ezred maradványa, egy 3-as honvédszá/ad, fél l./I. honvédzászlóalj 
és 96./IV. zászlóalj két százada) állott. A kötelékek nagyon össze 
voltak kavarodva. 

A 39. honvéddandárparancsnokságnál a 21. II. Landwehr-
zászlóalj megérkezett, parancsnoka kijelentette, hogy támadásra 
képtelen, mert az erőltetett éjjeli menetben zászlóalja tökéletesen 
kimerült. A legénységnek pár órai pihenőre feltétlenül szüksége van. 

A 21. I. Landwehr-zászlóalj még menetel Vojséica felé, a fél 
2./IH. Landwehr-zászlóaljat dacára, hogy keresték — eddig 
még nem találták meg. 

Stadler ezredes a hadtest tartalékát az 1. II. honvédzászlóaljat 
utasította, hogy meneteljen Vojscica-ra, a 17. honvédgyalogezred 
{I., II. zászlóalj) pedig a Birhula A 359 erdőbe, hol menetkészen 
várja be a további parancsot. 

Reggel 5 óra 30 perckor a 2l./I. és a fél 2. III. Landwehr-
zászlóalj megérkezik. 

Kratochwill ezredes a fél 2. III. Landwehr-zászlóaljat és a 
2l./I. Landwehr-zászlóalj egy századát az északi csoporthoz,1 a 
21./II. Landwehr-zászlóaljat és a 21. 1. Landwehr-zászlóalj egy 
s ázadát a déli csoporthoz2 irányítja; mire reggel 6 órakor az elő-
nyomulás a sürü ködben veszteség nélkül, elég simán megindul. 

A déli csoport parancsnokságát Hug alezredes, a 21. Landwehr-
ezred parancsnoka vette át. A két csoport belső szárnya mögött 
Hudi Log-nál a fél 2l./I. Landwehr-zászlóalj dandártartalék. 

Delelőt 8 órakor a 96. I. és az 1. II. honvédzászlóalj Vojscica-ra 
érkezik. 

A 39. honvéddandárparancsnokság délelőtt 8 óra 50 perckor 
jelenti, hogy a balszárnv-csoport Nova Vas elé ért, a jobbszárny-
csoport, minthogy a két csoport közé beékelődött ellenséges osztagokat 
kell előbb kivernie, lemaradt. 

Délelőtt 10 óra 25 perckor az északi csoport (800 puska) 
a régi állást 300 lépésnyire megközelítette és harcba lépett. 

A déli csoportot (1300 puska) ellenséges erők a baloldalban 
megtámadták és lOOO lépésnyire keletre visszaszorították és mintegy 
600 lépésnyire üldözték, majd megállva az elért helyzetben a 
karsztterepen befészkelték magukat. 

Közben a köd felszállott, mire az ellenséges tüzérség hevesen 
kezdette lőni a 39. honvéddandárt. Délelőtt 11 óra 35 perckor 
tüzérségi előkészítés után régi állásunk 8.. 9. és 10. Biene-iből meg-
indult fölényes ellenséges erők északi csoportunkat hevesen meg-
támadták és azt -Ó- 202 — -Ó- 204 vonalig visszavetették. 

1 Hause r alezredes. 
- Kesztler őrnagy. 



A 20. honvédhadosztály parancsnoka a támadás folytatását 
nappal kilátástalannak tartotta ily gyenge csapatokkal a túlerős 
ellenség ellen és elrendelte, hogy a csapatok napközben tartsanak 
ki helyzetükben. 

Az ellentámadás az esthomály beállta után lesz megismételve, 
midőn a 96./I., 1./I1. honvédzászlóalj' és a 17. honvédezred2 is rendel-
kezésre fog állni. Stadler ezredes délelőtt 11 órakor elhatározását, 
valamint a rendelkezésére álló csapatok erőviszonyait1 a hadtest-
parancsnokságnak bejelentette (Op. 285/23. sz.) 

Délután 12 óra 35 perckor értesítettem a 20. honvédhadosztályt, 
hogy este a 20. gyalogdandárparancsnokság a 98. ezreddel a 
39. honvéddandárhoz fog érkezni, hogy Nova Vas-t visszafoglalja. 

A 20. honvédhadosztályparancsnokság Op. 285/15. számú intéz-
kedésével rendeletem szellemében meghagyta, hogy az ellentámadás 
október 12-ikére hajló éjjelen hajtandó végre. 

A 20. gyalogdandárparancsnokság a 98. ezreddel és a 
96./I. zászlóaljjal Lukatic és Nad Bregom között csoportosul, a 
fő támadást Nova Vas-ra a balszárnnyal átkarolólag hajtja végre. 
Kratochwill ezredes dandárával és az 1. II. honvédzászlóaljjal 
jelenlegi helyzetében kitartva, a 98. ezred támadásához csatlakozik. 

Délután 5 óra 40 perckor a 39. honvéddandár egész arcvonala 
nagyon súlyos veszteségeket szenved az ellenséges nehéz tüzérség 
tüzétől. Míg az északi csoport kitart, a déli csoport nem állja ki 
ezt a tüzet, hátrafelé kitér előle. 

Kratochwill ezredes megparancsolja, hogy a feladott állást 
újból meg kell szállani, hogy a 98. ezred felvonulását biztosíthassa. 

Délután 6 óra 15 perckor a 20. honvédhadosztály megkapja 
utasításomat, hogy az ellentámadás elmaiad. 

Intézkedésem szellemében a 20. honvédhadosztály elrendeli, 
hogy a 39. honvéddandár az éj folyamán az előkészített 2-ik vonalat 
megszállja és a jelenlegi állásban csak járőröket hagy vissza. 
A 39. honvéddandárparancsnokság a 17. honvédezreddel, a 21. Land-
wehr-ezreddel, az I./II. honvédzászlóaljjal, a 96./I. zászlóaljjal 
rendelkezik. 

Hadosztálytartalék Kostanjevica—Korite között a fél 2. III. 
Landwehr- és a 96. IV. zászlóalj. Az arcvonalból kivonatik és 
pihenésre vonul: a 3 , 4. honvédezred és l./I. honvédzászlóalj." 

A XVI. hadtestnél Sanct Peter—Vertojba között ma ismét 
kiújult a küzdelem. 

1 Hadtesttartalék. 
2 Hadseregtartalék. 
:i 1. honvédezred 400, 3. houvédezred 200. 4. honvédezred 300, 

17. honvédezred 800, 96./1V. zászlóalj 200, 96./I. zászlóalj 510, fél 2./III. í-a,nd-
wehr-zászlóalj 200, 21. Landwehr-ezred 1100 puska. 

4 Lásd a 20. honvédhadosztályparancsnokság Op. 286/14. számú harc-
jelentését. (1916 október 15.) 



Foglyok vallomása szerint a 43. Landwehr-hadosztályt október 
10-én öt olasz dandár1 támadta meg és Sanct Andra-nál még további 
három dandár" van tartalékul visszatartva. 

A 86. Landwehr-dandár két ezredével és négy zászlóaljával3 

szemben hat olasz ezred.4 az 59. dandár két ezredével5 szemben 
négy olasz ezred áll.6 

Fernengel tábornok délelőtt 6 óra 50 perckor elrendeli, hogy 
a 86. Landwehr-dandár a Sober-domb visszafoglalására ismételje 
meg a támadást, erősbitésére a hadosztálytartalék felét (fél 79./III. 
zászlóaljat) is rendelkezésére bocsátja. 

A délelőtt leereszkedett köd miatt a tüzérségi előkészítés nem 
volt lehetséges és így a támadással várni kellett. Déli órában a köd 
szétoszlott, mire 1 óra 20 perckor rövid, de hatalmas tüzérségi elő-
készítés után a támadás végrehajtatott. Csapataink rohammal a Sober-
donibot elfoglalták; de azt megtartani nem tudták, mert az olaszok 
tartalékaiknak harcbavetésével, csapatainkat ledobták onnét. 

A 20. Landwebr-ezred zöme San Marco A 227-től délre a 
vasút és műúton (-C- 109), valamint attól jobbra és balra a völgy-
ben. a -C- 95-ös kúppal szemben, a 22. Landwebr-ezred az 50./I. 
és a 75. Landsturm-zászlóaljjal Sober-domb -Ó- 98 lábánál szívósan 
tartotta magát. 

Az 59. dandárnak is nehéz küzdelme volt. Az olasz 11. és 
12. hadosztály a dandár állását mindenáron Biglia felé át akarta 
törni. Reggel 5 órától délután 2 óra 15 percig háromszor támadták 
meg, a támadások gyalogságunk és tüzérségünk tüzében össze-
omlottak. 

Délután 4 óra 15 perckor az olaszok még egyszer sikertelenül 
támadtak. 

A foglyok azt vallották, hogy az ellenlökést három olasz 
dandár7 intézte a Sober-re. 

A XVI. hadtestparancsnokság a 43. Landwehr-hadosztályt 
az 58. hadosztálytól elvonandó csapatokkal akarta megerősíteni; 
midőn a foglyok vallomásából tudomására jutott, hogy az olaszok 
az 58. hadosztály elől négv dandárt8 kivontak, a 39./IV. és 43. 
Landsturm-zászlóaljakat az 58. hadosztály körletéből a 43. Landwehr-
hadosztály mögé eltolta és pedig a 39./IV. Landsturm-zászlóaljat 
Bukovica-ra, a 43. Landsturm-zászlóaljat Paskonisce-re 

Az 58. hadosztály további gyengítését Wurm táborszernagy 
1 Genova-, Treviso-, Cuneo-, Pavia-, Casale-dandár. 
- Firenze-, Udine-, Rovigno-dandár. 
3 20. és 22. Landwehr-ezred, 79./III., 50. I., 91./I. és 75. Landstunn-

zászlóalj. 
4 97., 98., 115., 116., 7., 8. ezred. 
5 24. és 41. ezred. 
6 27., 28., 11. és 12. ezred. 
7 Treviso-, Udine- és Genova-dandár. 
8 Toscana-, Trappani-. Pescara- és Sesia-dandár. 



nem tartotta megengedhetőnek, mert vele szemben öt olasz dandár' 
állott és avval számolni kellett, hogv az olaszok ezt is megtámadják. 

„Az utóbbi napokban — a mait is beleértve — egészen 
„rendkívüli nehéz helyzetben voltam, melyben vezérkari főnököm 
„nemhogy segítségemre lett volna, hanem a legnagyobb nézet-
eltérések voltak közöttüok, kénytelen voltam őt erélyesen rendre-
utasítani. Megérik bennem az elhatározás, hogyha ő vasszigoromnak 
„nern veti feltétlenül alá akaratát, akkor felmentetem őt, mert nekem 
„sokkal könnyebb vezérkari főnök nélkül dolgozni, mint egy olyannal, 
„ki az itteni harcmódot nem ismerve, minden parancsomat meg-
„obstruálja. Inkább vezérkari főnök nélkül maradok." 

„Schenk altábornagy is folyton zavar, ő hadseregparancsnokra 
„játsza magát. Vezérkari főnökömöt telefonon állandóan mindenről 
„kikérdezi s ha valamit megtud, azt azonnal bejelenti Boroevicnek, 
„mielőtt én magam jelenteni tudnék. Ezt sem fogom eltűrni. 
„Azonnal írok egy levelet Boroevicnek, melyben többek között így 
„nyilatkozom: ,Schenk altábornagy vezérkari főnökömet minduntalan 
„felhívja, hogy a VII. hadtest helyzetének minden részletéről 
„legpontosabban tájékoztassa magát és még mielőtt időm lett volna 
„a hadseregparancsnoksággal elhatározásaimat és a helyzetet közölrn, 
..ő már a vezérkari főnökömtől megtudott szándékokat be is jelen-
..tette a hadseregparancsnokságnál. Minthogy ez csakis fontoskodás 
„és engem — aki amúgy sem teszek semmit Nagyméltóságod tudta 
„és beleegyezése nélkül — ferde világításba helyez — én vezér-
k a r i főnökömnek megtiltottam, hogy Schenkkel bármit is közöljön, 
„ami őt nem illeti közelebbről. Másrészt kérem Nagy méltóságodat, 
„akadályozza meg azt, ami két egymás mellett álló parancsnok-
s á g közötti szükséges egyetértest megzavarhatja. Mellesleg ezen 
„referálás vezérkari főnökömet gyakran legsürgősebb kötelmeinek 
„végzésében zavarja. Szándékom volt Schenk altábornagyot bajtársias 
„viselkedésre személyesen felszólítani, miután azonban ő a hátam 
„mögötti utat választotta, részemre is csak ez az út maradt meg. 
„Ezen lépést csakis a szolgálat érdekében teszem. Minden személyes-
kedésnek háttérbe kell szorulnia.'" 

„Ma komor, sűrű felhőterhes, esős őszi nap volt. Oly szo-
„morű, mintha az ég sírva akarna sűrű gyászfátyolt a legborzasztóbb 
„szörnyűségek e mezejére teríteni. Nem egy megőrült embert láttam 

3 Campobello-, Jonio-, Milano-, Etna- ée Taranto-dandár. 



„ma hahótázva és kurjantó/,va mellettem az egészségügyi kocsikon 
..elhaladni. Hidegen borsódzott hátam, midőn a szegény embereknek 
„tágranyilt, félelemteli szemeit láttam és hiénanevetését hallottam. 
..Mindent odaadtak a hazáért és most az őrültek házának sötétjében 
„elfelejtve, megvetve, lassan, kórtól etten ki fog életük aludni. Csak 
„tudnék rajtuk segíteni !" 

NEGYEDIK NAP. 

Október 12. 

„A tegnapi nap egyike a legnehezebbeknek volt, melyen e 
„hosszú háborúban átestem: de a VII. hadtestnek történetében a 
„legdicsőségesebb napoknak egyike is volt. A pergőtüzek leg-
„ borzasztóbbika az alábbi községek között eiterülő terepet is fedte 
„ Comen—Reifenberg—Gorjansko, Nova Vas- Oppacchiasella—Lok-
„vica—Vertojba. Ezen terepövnek nyugati felén az orkánszerü heves 
-tűz egész napon át egy percig sem lankadott. A gyalogsági 
„küzdelmek is egészen rendkívüli hevességüek és elkeseredettek 
„voltak. Cadorna 1700 fogolyról beszél a Karszton. Lehetséges, 
„minthogy — mint már feljegyeztem — két zászlóalj eltűnt. 
„Tüzérségem egymaga 60.000 töltényt lőtt el, 50 lövegem ment 
„tönkre. A Nad logem-en egyedül, melyen három zászlóaljam állott 
„az ellenség kilenc ezreddel legalább is 16 heves támadást hajtott 
„végre. Ezek legtöbbnyire kézitusában és kézigránátharcban utasít-
hattak vissza. Az elvesztett terep aránylag igen csekély." 

„Ma is úgymint tegnap a napnak legnagyobb részét három 
.megfigyelőálláson töltöttem. Még ma is látni a hullamezőket mind-
„annak dacára, hogy már sok eltakaríttatott." 

„Hogyha a hadseregparancsnokság által legszigorúbban el-
rendelt ellentámadásom nem mondatott volna idejekorán le, úgy 
„benyomásom szerint az ellenségnek sikerült volna arcvonalamat 
„teljesen áttörnie, mert nem maradt volna arra elegendő erőm, 
„hogy további támadásait feltartóztassam." 

„Annak dacára, hogy az elkeseredett dulakodásban a legtöbb 
„szuronnyal támadó olasz szuronnyal mellében halt meg, mégis 
„1200 foglyot ejtettünk." 

„Éjfél óta csend. De ez nagyon is csalóka lehet. Remélem, 
„hogy kötelékeink rendezésére és tartalékok kivonására lesz még 
„ időm." 



„Most éjjel Tett telefonjelentés szerint a csatóban ma reggelig 
„13.268 embert vesztettem, ebből betegekre 1000-et, foglyokra 
„mondjak 2000-et számítva, a halottak és sebesültek száma a 
„10.000-et meghaladja. Eddig 1669 temettetett el és 6108 sebesült 
„láttatott el a segélyhelyeken." 

„Mai események:" 
„A hadseregparancsnokság Op. 1962. számú parancsával közli 

„velem, hogy a harctérre érkezett 10. hadosztályparancsnokság, a 
„21. gyalogdandárparancsnokság és az 55. gyalogezred rendel-
kezésemre bocsáttatik. (Op. 286/37. sz.) Az éjjel meglehetősen 
„csendes volt. Lunzer alezredes csoportjának visszavétele a Lokvica-tól 
„nyugatra levő állásból zavartalanul hajtatott végre. Csakis reggel 
„6 órakor kísérelte meg az ellenség utána tapogatódzani. Az újonnan 
„megszállott és feltétlenül tartandó vonal közvetlenül a -Ó- 265-től 
„keletre Lokvica-nak húzódik, annak nyugati szegélyén, tovább a 
„délre vezető kocsiéit mentén az L/C. vonalba, ebben Lukatic-ig, 
„ahol a III./b.-hez csatlakozik. (Op. 286/3. sz.) Hős csapataim 
„a 44. Landwehr-hadosztály három ezredével (2., 21., 27.) meg-
erősítve, a négy nap óta szakadatlanul tömegekben rohamozó 
„ellenséget feltartóztatták és a legszívósabb ellenállást fejtették ki. 
„A 17. hadosztálynak közepe tegnap egyedül 9 ezrednek rohamait 
„utasította vissza és hősiesen kitartott. A balszárny 300 lépést 
„visszaszorítva ezen vonalban 12 heves támadást az ellenségnek 
„legsúlyosabb veszteségei mellett vert vissza. Csodálatosan visel-
kedtek a derék 9-es vadászok Lunzer alezredes vezetése alatt. 
„Ezek állásukban Lokvica és Oppacchiasella között három nap 
„alatt 12 tömegrohamot tökéletesen visszavertek, annak dacára, 
„hogy a szomszéd állások már több mint egy napig ellenséges 
„kézen voltak." 

„Arcvonalamon eddig 25 olasz tisztet és 1153 legényt fogtunk 
„el. Ezek a következő ezredekhez tartoznak: 9., 10., 13., 19., 30., 
„42., 78., 117., 118., 149., 201., 202., 211., 212. és a 47-es 
„bersaglierikhez. Az ő vallomásuk .szerint az első vonalban tegnap 
„12 dandár rohamozott arcvonalam ellen. Mint már feljegyeztem, 
„veszteségeim ily súlyos harcok után rendkívüli nagyok. A 17., 
„28. közös • és a 20. honvédhadosztályok létszáma, mely már a 
„csata előtt is a hadilétszámnak 50%-át tette csak ki, most a 
„harcban állott csapatoknál alig nevezhető gyenge kereteknek." 



„A tüzérségnek, melynek nagyszerű működését magam is 
„láttam és a gyalogság tisztjei, meg legénysége által egyhangúlag 
„elismertetik, a lövegek túleröltetése által igen sok hasznavehetetlenné 
„vált lövege van. A 20. honvédhadosztálynál 40 tábori ágyú közül 
„26 hasznavehetetlen ezidőszerint." 

„Az első vonalban álló csapataimnak állapota — többnyire 
„még félig-meddig érintetlen tartalékok által a veszteségek pótolva — 
„minden túl erőltetés dacára még elég jó. A kimerültek tartalékban, 
„a pillanatnyilag harcképtelenek pihenőn vannak, hol menetszázadok 
„soroltatnak be." 

„A hadsereg automobilon és kocsin hoz tartalékokat1 részemre 
„Lipa-ra és Skrbina-ra. (Op. 286/27. sz.)" 

A 28.hadosztály új védelmi vonalát következőképen szállotta meg: 
Hossner alezredes parancsnoksága alatt a 96. III. és a 87./II. 

zászlóalj Lokvica nyugati szegélyén, a 2. Landwehr-ezred Lokvica-tól 
északra, Lunzer alezredes parancsnoksága alatt a 47./1., 96./II. és 
a 11. vadászzászlóalj Lokvica-tól délre foglal állást. 

A kötelékek összekeveredése miatt a 21. Landwehr- és a 
87. ezredet a harcvonalból teljesen kivonni nem lehetett. A 17. had-
osztály az ellentámadásban elért vonalat tartja. A 20. honvéd-
hadosztály a 2. állást szállotta meg. 

Délelőtt 6 óra 30 perckor az ellenség járőrökkel előretapogatott, 
tüzérségünk elkergette. 

„Ma a délelőtt folyamán meglehetős nyugalom vau, melyet 
„az új állások kiépítésére, a kötelékek rendezésére, úgymint a 
„tüzérség belövetésére állásaink elé, kihasználunk." 

„Délután 1 órakor az ellenséges gyalogság az általunk fel-
f a g y o t t állásba csoportokban előretolódott. 

„Az ellenség megkísértette régi állásainkból támadásra indulni, 
„de tüzérségünk és gyalogságunk tüzében nagy veszteségeket szen-
vedve, kénytelen volt visszahúzódni. A 20. honvédhadosztály előtt 
„600—1000 lépésre állanak járőreink." 

„Tüzérségemnek 35 könnyű, 5 közép lövege ós egy 24 cm-es 
„mozsara ezidőszerint hasznavehetetlen. (Op. 286/21. sz.)" 

„Délfelé megint fokozódik az ellenséges tűz. Schenk egy-
néhány támadást vert vissza." 

„Szegény 20. honvédhadosztályom már csak 1800 fő erejű. 
„A 9-es vadászok 41 fő. A 43. ezred 300 fő, a 46. II.-s zászlóalj 

1 55. ezredet. 
.Túzscf főherceg: A v i l ágháború . I I I . 42 



„100 fő. A 10. hadosztály parancsnoksága átveszi a 20. honvéd-
hadosztály körletét, "míg ez üdülésre hátramenetel. Még a 4. Land-
„wehr-gyalogezredet1 kapom meg." 

„A délután folyamán az ellenséges lövegtüz kissé élénkebb 
„volt, a 17. hadosztály jobbszárnya ellen időközönként tüzérségi és 
„ aknavetőtüzesapások." 

„Délután 5 óra 15 perckor megint megkezdődik a pergőtüz 
„a 17. hadosztály közepe és balszárnya ellen. Ezt egy olasz had-
osztálynak öt hullámban vitt támadása követte. Tüzérségemnek 
„kiválóan vezetett tüze nagy réseket vágott a támadók soraiba, már 
„itt igen nagy veszteségeket szenvedtek. A tovább rohamozó ellenség 
„a gépfegyver és gyalogsági tűzben összeomlott és csak kevés 
„olasz menekült meg épen. Az olasz hadosztály elpusztíttatott. 
„Derék 17. hadosztályomnak megint büszke emlékekkel teli dicső 
„napja volt. Főképen a 46. ezred ós a 27. Landwelir-ezred két 
„zászlóalja tüntette ki magát." 

„A 20. honvéd- és a 28. közös hadosztály arcvonalán az ellenség 
„ismételten előtöréseket kísérelt meg és gépfegyvereket meg kis 
„ágyúkat akart előrehozni, ebben meggátoltatott." 

A 20 honvédhadosztály átcsoportosítását az ellenség nem 
zavarta meg, a hadosztály helyzete következő: 

A 2. védelmi vonalban Hudi Log és Oppacchiasella—Kostau-
jevica-i műút között a 17. honvédezred (Sipos ezredes), Hudi Log és 
Lukatié -C- 227 között a 21. Landwehr-ezred (Hug alezredes) áll. 

Dandártartalék a 17. honvédezred mögött a 96./I., a 21. Land-
wehr-ezred mögött az 1 ./II. honvédzászlóalj. Hadosztálytartalék 
Kostanjevica-tól délre a 96./IV. és a fél 2./III. Landwehr-zászlóalj. 

A 3. és 4. honvédezred ós az l./I. honvédzászlóalj a harc-
vonalból kivonatott, pihenésre Krajna Vas-ra elmenetelt. 

Ütközetállomány: 
l./I. honvédzászlóalj . . . . 177 
1./ II. honvédzászlóalj . . . . 300 

3. honvédezred 110 
4. honvédezred 108 

17./honvédezred 700 
96./I. zászlóalj 500 
96./IV. zászlóalj 100 
fél 2./III. Landwehr-zászlóalj . 140 
21. Landwehr-ezred 1040 puskával ren-

delkezik. 
1 Idáig Schenk seregcsoportnál volt kikülönítve, a 44. Landwehr-

hadosztályhoz tartozik. 



Az ellenséges tüzérség délelőtt a 20. honvédhadosztály előtti 
terepet végigszórta ós járőrökkel tapogatódzott, melyek a kiürített 
reteszállásban visszahagyott előőrseinkkel csatározásba bocsátkoztak. 

Ellenséges gyalogsági tömegek délután 4 órakor a volt 
]. védelmi állásunkat megszáll itták. Délután 5 óra 30 perekor 
erős osztagok a 20. honvédhadosztály arcvonala előtt előretolódtak,' 
de előörsvonalunk előtt magukat a terepen befészkelve meg-
állottak. 

Október 13-ára hajló éjjelen a fél 2./III. Landwehr-zászlóalj 
és a 96.,/IV. zászlóalj a 28. hadosztályhoz bevonul. 

„Csodálatraméltó csapataimnak hangulata lelkes.(Op 286/28.sz.)" 
Október 12-én a Karszt-fennsíkon a küzdelmi vonalunk a 

következő: 
A jobbszárnyon a 17. hadosztály Nad Lagem-et tartja, a 

középen a 28. hadosztály a -C- 265-től az Oppacchiasella—Kostan-
jevica-i műútig (-Ó- 202) általában a 2. védelmi vonalat szállotta 
meg azon különbséggel, hogy a középen Lokvica nyugati szegélye 
az állásba be lett vonva, balszárnyon a 20. honvédhadosztály a 
-Q- 202 és Lukatic között a 2. védelmi vonalban áll. 

Este csend lett, mire a 28. hadosztály kötelékeit rendezte. 
Az állásban csak a 2. Landwehr-ezred, a 96./III. és a 11. vadász-
zászlóalj maradt. Október 13-ára hajló éjjelen a 96./II. zászlóalj 
dandártartalékul (Pecinka A 291), a 87./II. zászlóalj (Plenski) 
hadosztálytartalékul az arcvonalból kivonatik. A 96./I. zászlóalj a 
39. honvéddandártól a 28. hadosztályhoz (Plenski) bevonult. 

Pihenni mentek: a 96./IV. zászlóalj Suta-ra, a 87. 1. és 
111. zászlóalj Tomazevica-ra, a 47.1. zászlóalj és a 21. Landwehr-
ezred Gabro/ica-ra, a 9. vadászzászlóalj Rubija-ra.1 

A Schenk szakaszán a helyzet változatlan, csupán a jobb-
szárnya lett visszakanyarítva Lukatic-re, hogy a kapcsolat a VII. had-
test déli szárnyával meglegyen. 

Október 12-én az ellenség a védelmi állás két pillérét akarta 
megdönteni, egyrészt a 17. hadosztályt Nad Logem-en, másrészt a 
9. hadosztályt a <> 144-es erdős magaslaton támadta nagy töme-
gekkel. Mindkét támadás véresen visszaveretett. 

A XVI. hadtestnél délelőtt az ellenséges tüzérség és akna-
vetők a 86. Landwehr-dandárt hevesen lőtték. 

Az 59. dandár előtt az olaszok állásaikba az éj folyamán 
visszahúzódtak, akadályaikon a nyitott kapukat lezárták. 

A 86. Landwehr-dandár tüzérségi előkészítés után még egyszer 
kísérletet tett a Sjber-domb visszafoglalására, de erői erre gyengék 
voltak. Ezért a XVI. hadtestparancsnokság a támadás folytatását 
beszüntette és elrendelte, hogy a 86. Landwehr-dandár az I./c. védelmi 
vonalba visszaveendő. Ez az állás a Ó 109—-O- 121 — -Ó- 123 

1 Lásd a 28. hadosztályparancsnokság Op. 288/11. számú leírását. 



terephiillámon van, megerődítve azonban niucsen, a lövészárok 
mélysége még alig 50 cm. A 86. Landwehr-dandár déli szárnya a 
Vertojba Dolni-tól keletre vezető kocsiút mentén egy védelemre 
berendezett összekötőárokkal kapcsolódik be az 59. dandár l./b. állá-
sába. A San Marco A 227 magaslat védelmét az 58. hadosztály 
(5. hegyidandár) fogja átvenni a 43. Landwehr-hadosztálytól. 

„Ugy érzem, hogy a csata az olaszok terveinek meghiúsulá-
sával, hála Istennek miránk nézve győztesen be van fejezve. Ha 
„tudtam volna, hogy nem folytatja támadásait az ellenség a mai 
„napon, akkor Lunzer csoportját nem rendeltem volna vissza; és 
„mégis másodszor is így cselekednék." 

„Még azt akarom feljegyezni, amit én láttam." 
„Délután 2 órakor a Fajti hrib A 432-n voltam, onnét a 

„-ó- 503-ra mentem. Az ellenséges lövegtüz, főképen a Nad 
„logem—Velki Hribach -Ó- 343 gerincén és attól kétoldalt nem-
Sokára pergőtűzzé fokozódott. Egészen pontosan láttam, hogy az 
„olasz a 17. hadosztályom ellen ezen a tájon nagy támadásra 
„gyülekezik és dél felől sok csapatot von össze. Tüzérségem nagyon 
„hathatósan tüzelt a támadási előkészületekre. Délután 5 óra után 
„kitör az orkán, de nem talál bennünket előkészületlenül. A pergő-
„tüz legmagasabb fokára hágott. Azt hiszem, hogy körülbelül meg-
te le l becslésem, ha azt mondom, hogy másodpercenként egy igen 
„szük terepszakaszon 12—13 gránát robbanását láttam, természe-
tesen ebbe csak a legelső vonalunkba eső lövedékek vannak szá-
„mítva, a mögöttes terepre esők nem. Egy idő múlva hátravetődött 
„a tűzhullám állásaim mögé, mint zárótűz. Az elég élénk észak-
nyugat i szél a füstöt hamar elviszi, hogy mindent jól látok." 

„Ot tömör rohamhullámbau tör elő az ellenség, valamivel hátrább 
„a hatodik is felbukkanik. Az egészet 4—5 gyalogezredre becsülöm. 
„Merészen, gyorsan s a legszebb rendben nyomulnak elő, ekkor 
„csapásszerüleg egész tüzérségem megindítja tüzét és a támadás 
„rettenetes kereszttűzbe kerül. Az ellenség a zárótűz miatt nem 
„igen tud meghátrálni és a pusztító kereszttűz a rohamoszlopokat 
„gyorsan rendetlenségbe hozza, nekiszaladnak gyalogságomnak! Ez 
„az igazi! A 46-osok és déli szomszédjuk a 27-es Landwehr-
„zászlóalj jól célzott pusztító gépfegyver- és gyalogsági puskatűzzel 
„fogadják őket s részben kézigránátokkal. Az ellenség nem bír 
„előbbrejutni, oly szépen és merészen rohamozó tömegei nyöszörgő, 
„hörgő húsrakássá változtak, csak kevesen futottak széjjel mene-



„külést keresve. Es ekkor sejtelmesen hallom a pergőtűzön át 
„46-osaimnak lelkes éljeneit! A tüzérszázados — nevét hamarjában 
„elfelejtettem —, kinek megfigyelőállásán ülök, aki egyikét a nagy-
szerűen lövő ütegeknek vezényli, megkönnyebbülve sóhajt fel: 
„,Áldva legyen az Isten !' Örömteli meghatottsággal nyújtok neki 
„kezet: ,Az Isten áldja meg mindnyájukat!' Megfigyelőállásunk 
„környékét 28-as bombákkal lőtték, de telitalálat nem volt. Dél-
„után 6 órakor, kísérőmmel, aki szintén lelkes hangulatban van, 
„visszaindultunk Kobila Glava-ra. Ö azt mondja: ,Hogyha 39-esek 
„lettek volna, még jobban megvertük volna őket!' Nevetve meg-
nyugtatom őt, hogy teljesen lehetetlen lett volna az ellenséget 
„még jobban megverni." 

Október 13. 

„Éjjel normális löveg-, aknavető- és gyalogsági tűz. Élénk 
„ellenséges járőrtevékenység. 600 lépésre állásunk elé táboriörsöket 
„toltam előre. Az összes felváltások végrehajtattak." 

Az 55. ezredtől egy-egy zászlóalj a 17. és 20. honvédhad-
osztályhoz került, mint tartalék. A harmadik zászlóalj hadtest-
tartalék Temnica-nál. 

A 39. honve'ddandárparanesnokságot a 21. váltotta fel. Pihe-
nőbe mentek: 39./1II., 87.11., 96./II., 27./II. Landwehr- és l./IL 
honvédzászlóaljak. (Op. 287/1. sz.) 

A 10. hadosztályparancsnokságot utasítottam, hogy a 20. honvéd-
hadosztálynál a helyzet fölött tájékozódjék, mert annak szakaszát 
át fogja venni. (Op. 287/13. sz.) 

Ma Duttoule-re a 40. Landsturm-zászlóalj érkezett, melyet a 
hadseregparancsnokság rendelkezésemre bocsátott. (Op. 287/24. sz.) 

Op. 287/40. szám alatt a hadseregparancsnokságnak kifejtettem, 
hogy a védelemre bízott 6 km-es terület biztos birtoklására nincs 
elegendő lövegein. Mivel a drága emberanyag kímélésére a küzdelmi 
állásunkat gyéren kell megszállani, minden 50 méteres terület 
mögött legalább is egy lövegnek kell állania, hogy arcvonalunk 
ellenállását kellőképen megmerevítsük. 

Ezzel ellentétben a 28. hadosztálynál 62 méterre, a 20. honvéd-
hadosztálynál 66 méterre jut egy-egy löveg. Azt is tekintetbe kell 
venni, hogy a lefolyt nehéz harcok alatt a heves tüzelés követ-
keztében a csövek és závárzatok túlerőltetés folytán annyira ki-
koptak, hogy a lövegek nagy százaléka hasznavehetetlenné vált és 
javítóműhelybe került. 

Ezért kértem a hadseregparancsnokságot, hogy tüzérségem 
megerősítését felsőbb helyen eszközölje ki. 



„Tegnapi veszteségek: 33 halott, 147 sebesült a 17. had-
osztály nélkül. E csatában 1446 olaszt fogtunk el, közte 36 tisztet. 
„(Op. 287/1. sz.)" 

„Teljes nyugalom és csend." 
„Délután kisebb ellenséges mozdulatok elkergettettek." 
„Ma az összes kórházakat meglátogattam, a szörnyű Karszt-

„nak rengeteg áldozatát." 

A XVI. hadtestnél október 13-án az ellenség elszigetelt elő-
töréseket kísérelt meg a 43. Landwehr-hadosztály ellen, a bigliai 
úton meg a vasút és műút mentén a völgyben ( Ó 109) valamennyit 
tüzérségünk visszautasította.1 

Mindannak dacára, hogy az olaszok a VIII hadtestből négy 
dandárt elszállítottak, XVI. hadtestünkkel szemben még mindig 
fölényes erő állott.2 Ha ez egyszerre és egységesen megtámadja az 
egész XVI. hadtestünket, úgy tekintettel a fölényes tüzérségükre 
és aknavetőikre, a 8. Isonzo-csatában nagyobb sikert érnek el. 
Kiváló tüzérségünknek köszönhetjük, hogy az olaszok támadása 
egységessé nem tudott kifejlődni, mert a támadásra gyülekező ellen-
séges tömegeket már megtizedelte.3 

„Keleten egy hadseregcsoportparancsnokságot akartak nekem 
„adni. 0 Felsége egyelőre nem engedélyezte, mert: ,0 a Karszton 
„küzdő csapatoknak lelke és távozása onnét nem engedhető meg, 
„mert nélküle Triest nemsokára elesne!'" 

„Jó Uram kívánsága szent énnekem! Triest, ameddig itt 
„vagyok, nem fog elesni, mert a Stol -Ó- 630-at és a Trstelj 
„A 643-at nem kapja meg az ellenség. Pedig de szeretnék Erdélybe 
„menni, hogy azt életem árán is megvédjem." 

Október 14. 

„A 20. honvédhadosztálynál állandó aknavetőtűz és tüzérségi 
„tevékenység az állások és mögöttes terep ellen. Járőrharcjk 
„az előterepen. Éjfélkor egy ellenséges előtörés könnyen vissza-
„utasíttatott. A 28. és 17. hadosztályoknál aránylagos nyugalom 
„A hadseregparancsnokságtól parancs jött, hogy a 20. honvéd-
hadosztály egészen kivonandó ós hátul további rendelkezésre várjon-
„Én pedig a legalaposabban képezzem ki a Karszt-háborúra, a 24., 

1 Lásd a 48. Landwehr-hadosztály Op 295/11. számú harcjelentését. 
2 13 olasz dandár. 
3 Lásd a XVI. hadtestparancsnokság Op. 1023/4. számát. 



„25., 26. menetalakzatokat soroljam be, fegyelmezzem a csapatot és 
„1917 január l-re álljon készen." 

„Nagyon is kívánatos volna, bogy a 17. hadosztály is sorra 
„kerüljön ily pihenőre." 

„Most megint lehetséges rendesen felváltani." 
„Veszteségek: 11 halott, 67 sebesült, 17 beteg." 
„Nálam és szomszédaimnál egész nap lassan gyengülő ellen-

séges tűz. Délután 1 órától kezdve tökéletes csend." 
„Egy kórházi látogatásomnál Duttoule-ben a 34. kassai ezred-

„nek egy zászlóalját találom. Fegyelmezetten csinosan néznek ki. 
„Egynéhány legénnyel beszélek és nagyszerű hangulatot észlelek!" 

„Estig a helyzet változatlan, mérsékelt ellenséges tüzérségi 
„tevékenység. Az ellenség állásait építi és járőrökkel állásunk felé 
„előretapogatódzik. Tüzérségem egynéhány rövid tűzcsapást csinál a 
„megállapított táborokra és a Vallone-ba. Csapataim állapota jó, 
„csak a 17. hadosztály nagyon fáradt. Parancsot adok ki a leg-
„niegviseltebb csapataim felváltására." 

„Schenk altábornagy Kostanjevica-tól északra egy üteget akar 
„felállítani, beleegyezem, de csak úgy, hogyha nem áll olyan 
„helyen, ahol tartalékaim vagy megfigyelőállásaim vannak." 

„En is újra csoportosíttatom tüzérségemet, minthogy kitűnő 
„hosszantozási lehetőségek mutatkoznak a visszahajlított részen Hudi 
„Log és Oppacchiasella-nál. Különböző okoknál fogva, de elsősorban 
„azért, mert önbecsapás volna, elrendelem, hogy ne alakítsanak sok 
„gyenge századot. Hogyha azt jelentik, hogy itt 10 század áll, 
„akkor legyen is ott 10 valódi század és nem szakaszok vagy 
„járőrök, melyeket századoknak neveznek. 150 csatár erejű legyen 
„egy század." 

„ Atizediki borzasztó pergőtüzben történt a hihetetlen eset: A Nad 
„logem-en arcvonalam a többek között áttöretett, miután a hős 
„helyőrség meghalt volt. A hézagot a 46-osoknak nagyszerűen 
„kemény ellenlökése bezárta és az ott levő ellenség utolsó emberig 
„elesett. Egynéhány fogoly jelezte, hogy nagy erők a résen át elő-
nyomultak ós a Volkovnjak -Ó- 284 vidékén több gépfegyvert állí-
t a n a k fel hátunk mögött. A vidék átkutattatott kiküldött járőrök 
„által, de a rettenetes acélzáporban a keresők mind hősihalált leltek; 
„pillanatnyilag minden hiába volt, hátrafelé is vigyázni kellett. 
„Miután a feketefenyő-fiatalos a Volkovnjak -Ó- 284-től a Fajt i 



„hrib A 432-ig állandó pergőtüz alatt állott, annak átkutatása 
„egyenlő lett volna az eredménytelenséggel és fölösleges vérontással 
„Midőn a nyugalom tegnap beállott, ez az erdős terepöv állásaink 
„mögött kelet felé egészen a Fajti hrib A 432-ig átkutattatott és 
„közel 1000 olasz hullát találtak és sok félig kiéhezett olasz katonát, 
„ezek elfogattak. Náluk egy revolverágyút, egy géppuskaszázadot 
„találtak. Állást kezdtek építeni arccal kelet felé. Mi egyetlen egyet 
„sem öltünk vagy sebesítettünk meg, mindegyiket egyedül az olaszok 
„akna- és lövegtüze, mely nekünk volt szánva, verte agyon. Midőn 
„embereink a még életben levő olaszokat elfogták, ezek lelkesen 
„megéljenezték őket." 

„Tegnap óta a csata valóban be van fejezve. Én azonban azt 
„hiszem, hogy a 9. Isonzo-csata nem fog soká magára váratni. 
„Remélem azért mégis legalább 14 napi nyugalmunk lesz. Azért 
„hiszem ezt, mert rövid csata volt ez és ilyet kipihenni talán 
„könnyebb, mint a hónapos csatákat." 

„Cadorna győzelemről beszél, ón pedig azt állítom, hogy 
„elvesztette a csatát, hiszen csak pár sziklatömböt ,hódított' meg. 
„Ezeket valóban néhány kevés líráért vagy centessimiért az Appe-
„nin-en is megvehette volna, a helyett, hogy 100.000 emberét 
„áldozta volna fel érettük. Azt hiszem ennyi vesztesége biztosan 
„lehetett, hisz támadóereje volt körülbelül 280.000-285.000 ] ember." 

„Sűrű átláthatatlan köd és csak imitt-amott lehet egy 
„lövést hallani." 

A had seregparancsnokság Op. 1969. számú parancsával 
értesít, hogy a 10. hadosztályparancsnokságot a III./b. szakaszba" 
osztja be, a 21. gyalogdandárparancsnokságot nálam csak addig 
hagyja meg, míg az 55. ezred a VII. hadtest kötelékében marad. 
(Opl 288/13. sz.) 

Október 15. 
A védelmi harc alapelvére és az álláserődítésre nézve mai 

napon Op. 288/24. szám alatt rendeletet adtam ki csapataimnak. 
Lásd a 71. számú mellékletet. 

1 A 8. Isonzo-csatában az olaszok a XXVI., VIII., IX., XIII. és VII. had-
testtel támadtak. (19 gyaloghadosztály és 1 lovashadosztály.) Mivel az olaszok 
az Isonzo-csaták előtt hadosztályaikat mindig hadiállományra kiegészítve, 
telt seregtestekkel indították meg a támadást, úgy hiszem nem tévedek az 
említett létszámra nézve. Számításom alapjául egy hadosztály ütközetállo-
mányát (törzsek, lovasság, gyalogság, tüzérség, bombardierik, műszaki és táv-
beszélő csapatok, repülők stb.) 12.000 -15.000 fővel vettem. 

2 Schenk-csoport. 



„Erdélyben és Romániában minden nagyon jól megy." 
„Itt egy lövést sem hallani, mindent vak sűrű köd borít, 

„a fákról gyorsan hullik a lomb és oly sejtelemteli a halálos csend. 
„Nem hallani egy hangot, nincs egy lehellet sem! Búskomor e 
„hallgatás és azzá teszi a lelket. Búskomorrá a temérdek kifolyt 
„ártatlan vér, mely a Karsztot megfüröszté! És e holt csend, e néma 
„hallgatás ordítva kiált igazságért, mely nem szabad, nem lehet, 
„hogy elmaradjon. A tél megint itt van, a harmadik e háborúban 
,,és mégis tovább folyik, mindig tovább a véráradat és pusztulásr 
„minden megsemmisül s a világ nyögve vívja haláltusáját. Kell, 
„hogy azután a sok kiontott ártatlan vér engesztelése, a kínok, 
„szenvedések és nyomorúság engesztelése is megjöjjön." 

„A csatát győzelmesen megállottuk, mert az a keskeny Karszt-
„ darab, melyet az ellenség nyert, nem számít semmit. Ha most 
„ilyen túlerővel támadnék, akkor az ellenséget bizton a Tagliamento 
„mögé vethetném." 

„Lázasan dolgozunk új állások építésén, melyek több vonalban 
„állás-zónákat kell, hogy képezzenek. Minden állás-zóna legalább 
„3, de lehetőleg 4 állásból kell, hogy álljon, hogy esetleges betö-
méseknél azonnal lezárathassék az, és az ellentámadás egy közeli 
„állásból azonnal megindulhasson." 

„A foglyok azt mondják, hogy oly rettenetes veszteségeket szen-
vedtek. mint még soha. Azt állítják, hogy angol és francia tüzér-
ségük is van és egészen biztosra vették, hogy most Triestet egy 
„csapásra el tudják foglalni. Az olasz foglyok, kikkel én beszéltem, 
„eléggé zúgolódtak!" 

„Fájdalmasan érint engem, hogy a magyar lapok a mi nagy 
„csatánkat oly könnyedén veszik. Bizonyosan mert Erdély — érthető 
„módon — jobban érdekli őket, mint a nyomorult Karszt. Dehát 
„pedig itt döntetett el, hogy lehetővé vált Erdélyt felszabadítani." 

„Délelőtt meglátogattam a 46./II-őt és a 39./T. és IV-et 
„pihenőhelyükön, előbbit Hmeljaki-ban és Britof-ban,1 honnnót 
„azután a meredek lejtőjű erdőben, fáradságos kapaszkodón útnél-
„kül felmásztam a gyönyörű fekvésű Pedrija falváig, ahol a két 39-es 
„zászlóaljat találtam. Vitézeimet melegen üdvözöltem. Azután az 
„ős nemes gesztenyefák között néhány gesztenyét nyersen mege've, 

1 A Branica-patak völgyében 



„az útra automobilomhoz gyalogoltam. Kísérőm Rácz szakaszvezető 
„a sok gesztenyén örvendezett, melyekkel megrakta zsebeit." 

„Jelentések: Meglehetős nyugalom. Az ellenség is, mi is épí-
t ü n k . Veszteségek: 6 halott, 49 sebesült, 24 beteg." 

„A 20. honvédhadosztály fel van váltva és messzebb hátul 
„fog pihenni, szakaszát a 21. gyalogdandárparancsnokság vette át. 
„A 4 honvédezred Ponikve—Gradinje—Avber, a 3. Kazle, az 1. 
„Gradische, a 17. Storje falvakba lett elhelyezve 30 km-nyire dél-
keletre a hadtest arcvonala mögött. Állományát kiegészíti a XXIV-es 
„menetalakzatok és a 7. I. népfölkelő-zászlóalj beolvasztása által. 
„A hadseregparancsnokság rendeletére, minden gyalogsági század 
„puskalétszámát 150, minden zászlóaljét 600 főre kell hozni. 
„(O)). 289 22. sz.) A hadosztály vonata is teljesen kivonatott a 
„hadtestkörletből és még távolabb délkeletre Senosetsch körüli fal-
i a k b a n lett csoportosítva. (Op.289/8. sz.)" 

„Most derül ki, hogy hogyan vesztettük el Nova Vas-t A 21. 
„Landwehr-ezrednek parancsnoka határozott parancsom ellenére a 
„visszavonulást a hátrább levő állásba önkényesen elrendelte. így 
„került e romhalmaz az olaszok kezébe." 

„Délután Szikora Mihállyal az állásba megyek, Kostanjevica-
„tól kezdve gyalog." 

„Kostanjevica-t már nem lehet megismerni. Lakásom, az 
„iskola, egy törmelék és romhalmaz, a falaknak csak kis maradványai 
„láthatók. Csak estefelé érek ki az állásba a 11-es vadászokhoz 
„közvetlenül Oppacchiasella-ra vezető úttól északra. Az ellenséges 
„tüz kissé élénk, ennek dacára a legnagyobb erőfeszítéssel dolgoz-
„nak csapataim. Még sok hullát látni temettetleniil heverni és 
„szomorúan nézem a szegény fakó arcokat hideg megdermedt merev 
„tekintetükkel a beszáradó szemekben. A hold mosolyogva kél fel 
„és mereven nézi a hullamezőket és hideg sugarai a hideg ajkakra 
„tapadva csókolják azokat, kékes árnyat, mint ezüsttel hímzett 
„fátyolt lehelve a kínban eltorzult halottakra. Szörnyen komor kép, 
„melytől fázós érzés borzong végig rajtunk; és mégsem tudok oly 
„hamar megválni tőle. Hiszen még röviddel ezelőtt e szegény 
„hűséges arcok mosolyogva tekintettek rám és én egész szívemmel 
„ragaszkodtam hozzájuk; ós most oly rémesen eltorzultak, oly 
„merevek és oly nagyon hidegek, mint a holdnak sugarai a nagy 
„Szahara sivatagában." 



.Este valamivel élénkebb ellenséges lövegtűz, különben semmi 
„újság. A szomszédoknál ugyanaz." 

„En az egész 17. hadosztályt fokozatosan az arcvonalból 
„kivonom pihenés céljából: Kobila Glava, Gabrovica, Krajna Vas. 
„Kopriva körletében szándékozom elhelyezni. Az 1. vonalat az 
„északi szárnyon a 28. hadosztály, a középen és balszárnyon a 
„44. Landwehr-hadosztály fogja megszállani." 

Október 16. 

„Most már mag van állapítva, hogy a 8. Isonzo-csatában 
„16 ellenséges hadosztály támadta a Karszt-fennsíkot.1" 

, Conan Doyle és más híres írók állítólag az ellenséges 
„főhadiszálláson voltak, hogy az olaszoknak dicsőséges bevonulását 
„Triestbe megnézhessék és leírhassák. És most az Istennek és szeretett 
„hőseimnek legyen hála — az olasz hullamezőket, a haldoklók 
„jajveszékelését, a becsület mezején elesett százezreket, akiknek 
„anyjuk, feleségük és gyermekeik az olaszok szép honában sírnak 
„keservesen—énekelhetik meg. És megénekelhetik a hős védőket, 
„kik inkább utolsó szál emberig elesnek, mintsem hogy az el'en-
„séget egy lépéssel is tovább eresztenék; megénekelhetik őket, a 
„monarchia számtalan nemzetiségét, melyek egy törhetetlen szik-
„lává olvadtak össze ós az egész ellenséges hadseregnek óriási hullám-
„verését zúgva visszaözönlő tajtékká zúzva, érintetlenül állanak itt. 
„Kikürtölhetik széles e világon az olasznak hősiességét, mellyel félelem 
„nélkül belerohantak tömegei a mi megsemmisítő löveg-, aknavető-
„és ge'ppuskatüzünkbe és állásainkba való betörésükig feltartóztat-
hatatlanul előretörtettek, hogy órákhosszat tartó kézitusában meg-
kapják a halálos döfést a mindenekfölött hősiesen küzdő védőktől, 
„hogy egyikük se láthassa többé viszont napsugaras hazáját, a 
„szép Olaszhont. Megénekelhetik az olasz tüzérségnek őrületes 
„tűz< irkán ját, mely az erdőket simára letarolja, a sziklát felszántja, 
„az állásokat színig betemeti, minden életet megsemmisít, minden 
„ingót és ingatlant elsöpör és a védők lelkét mégsem tudja meg-
törni , bár 200 órai dühöngés után a pusztulás mezítelen táját a 
„gyalogságnak ellenállásba nem ütköző bemenetelésre átengedi, 
„így volt ez a 8 Isonzo-csatában. De lám mintegy varázsszóra azok, 

1 15 gyaloghadosztály és 1 lovashadosztály. Ez az erő kb. 180.000 — 
225.000 ütközetlétszámnak és 4000 lovasnak felel meg. 



„kik nem hevernek ott mint cafatokra tépett, a szélrózsa minden 
„irányában széjjelhajigált hullák, a kevés életben maradt hős — óh 
„pedig nagyon kevesen maradtak meg! —, kit még nem taposott 
„ murvává, morzsolt sziklatörmelékbe péppégyúrva, a rettenetes gránát-
„verés — felugrál s mint arkangyalok a mennyei kapu előtt erélyes 
„ ,Allj, egy .lépéssel sem tovább !'-ot parancsolnak a nyüzsgő ellen-
séges sokaságnak, mely halomralőve, haldokolva engedelmeskedik. 
„Nem bír továbbhaladni, de visszahúzódni sem, mert a halál 
„marasztalja őt ott. Mindent megénekelhetnek a leges >dásabb köl-
tészettel; az olaszok összes bámulatos tetteit, melyeket saját szemük-
„kel láttak, kiszínezhetik, magasztalhatják, hiszen igazat, valót 
„láttak és írnak akkor. Dehát mi mindez, hogyha lelkes, hűsé-
„ges fiaim maréknyi csapatának hősiességén megtörik, megsemmi-
sülve meghiúsul? . . . Hol [van itt a legigazabb ragyogó hősies-
s é g ? ? ? . . . Mit magasztalnak ők, hogyha Olaszországnak kilenced-
ezer mtgsemmisült hősies támadó rohamozását égig emelik s 
„azoknak glóriája előtt térdet h a j t a n a k ? . . . Igenis írjanak csak! 
„Lássanak csak! Dicsőítsék csak a valóban hős támadókat; ezáltal 
„a Karsztnak védelmezőit dicsőítik mindenekfölött! És ezt valóban 
„megérdemlik az én nagyszerű hőseim." 

„Egyik zivatar követi a másikat. Felhőszakadások és verőfény 
„váltakoznak. Imitt-amott egy rövid olasz tűzcsapás, melyet 
„hasonlóval viszonozunk. Különben tökéletes nyugalom." 

„Bizonyosan újból összegyűjti az ellenség minden erejét, hogy 
„azután tizedszer nekünk rontson a 9. Isonzo-csatában és ha az 
„Isten megsegít, újra oly borzasztó veszteségeket szenvedjen." 

„Veszteségek: 8 halott, 67 sebesült, 72 beteg." 
„Este valamivel élénkebb tüzérségi tevékenység." 

Október 17. 

„Estefelé egyedül kimentem egy kicsit az erdőbe. Nyomorúságos 
„erdő, az egész inkább csak illúzió. Késő őszi a színezet, vörös és 
„sárga, csak néhány szál tárnics virít még üdén. Leszedem, hogy haza-
küldjem bensőséges üdvözlettel a rettenetes Karsztról. A regényes, 
„valóban szép vadonban egy ideig körülmászkáltam, ami jóleső és 
„üdítő volt. Eszembe jutott egy arabnak oly szép mondása, midőn 
„azt mondtam neki, hogy a sivatagon nagyon is egyedül érzi magát 
„az ember: ,Igen! egyedül van az ember, de egyedül Istennel!' — 



„Ezt éreztem ma üdítőn és erősítoen. Egyedül voltam Istenemmel 
„és erőteljes megnyugodottság és béke szállott rám, hogy megújult 
„erővel folytathatom nehéz feladatomat." 

„Ma jeges bóra szellő! Az éjjel csendesen, a megszokott harc-
tevékenység közepette tellett el." 

„Veszteségek: 8 halott, 32 sebesült, 18 beteg." 
„Déltől kezdve megint valamivel élénkebb löveg- és aknavető-

tevékenység. A VII. hadtest most a 17., 44., 28. közös és a 
„20. honvédhadosztályokból áll, ebből a hadseregfőparancsnokság 
„a 20. honvédhadosztály fölötti rendelkezést fenntartotta magának 
„és csak 1917 januárban vehetem igénybe. A tűzvonalban ezidő-
„szerint a 28. közös és a 44. Landwehr-hadosztály áll." 

A 28. hadosztály1 Nad logem -O- 265, Veki Hribach - 6 343. 
Fajti hrib A 432 uraló gerincvonulatot tartja megszállva, a 
44. Landwehr-hadosztály2 Lokvica, Lukatiö-vonalban áll. mind a négy 
dandár egymás mellett vau csoportosítva, dandáronként 2—2 zászló-
aljjal az állásban, 1 — 1 zászlóaljjal Spacapani—Korite-vonalban, 
mint dandártartalék. Hadosztálytartalék a 28. hadosztálynál egy, 
a 44. Landwehr-hadosztálynál két zászlóalj Ozrenj—Plenski— 
Temniea; hadtesttartalék kilenc zászlóalj Suta—Tomazevica— 
Comen—Volöji Grad térben. A csoportosítás szerint tehát a 
harcállásban nyolc zászlóalj van (11./IL, III., 3. bosnyák vadász-
zászlóalj, 96./IV., 2. II., III., 27./II. Landwehr-zászlóalj és 55. IV.). 
Négy zászlóalj dandártartalék (1 l./I., 3./III. bosnyák-. 2. I. és 27./I. 
Landwehr-zászlóalj), három zászlóalj (11./IV., 21. I., II. Landwehr-
zászlóalj) hadosztály- és kilenc zászlóalj (4. I., II., III., 21./III. és 
27./III. Landwehr-. 96. I., II., III., 75.11. zászlóaljak) hadtest-
tartalék. 

A két hadosztály között a határ Pecinka A 291—Plenski— 
Temniea —Lipa—Skrbina vonala. 

A 17. hadosztálynak az állásából való kivonására, a VII. 
hadtest átcsoportosítására, az árkász-, utász- és bányászszázadok, 
munkásosztagok, sáncszeroszlopok elosztására az intézkedéseket 
Op. 291 2. számú rendelettel kiadtam. 

Hasonlóan intézkedtem a hadosztályvonatokra, a lőszer-
oszlopokra. az élelmezésre és az egészségügyre vonatkozólag is. 

A 17. hadosztály és a 20. honvédhadosztály tüzérsége állásban 
maradt, az előbbi a 28. hadosztály, az utóbbi a 44. Landwehr-
hadosztály kötelékébe lépett. 

1 96. ezred, 3./III. bosnyák-zászlóalj, 3. bosnyák vadászzászlóalj, 
(55. dandár); 11. ezred és 57./II. zászlóalj (56. dandár). 

- 4., 27. Landwehr-ezred (44. Landwehr-dandár); 2. és 21. Landwehr-
•ezred (87. Landwehr-dandár). 



A hadosztályparancsnokokat felhatalmaztam, hegy felváltás 
céljára a hadtesttartalék kilenc zászlóalját igénybe vehetik. 

A 17. hadosztály Kobila Glava (39. ezred), Gabrovica (46. 
ezred), Kosovelje (11. vadászzászlóalj), Krajna Vas (43. ezred), 
Kopriva—Hrusevica (61. ezred) térben pihen. (Op. 294/4. sz.) 

Az 5. hadseregparancsnokságnak xíj csoportosításomat bejelen-
tettem, mire Op. 1997. számú rendelettel megparancsolta, hogy a 
III. a. szakaszban1 a 17. hadosztály, a IIT./b. szakaszban'- a 16. had-
osztály és a 24. Landsturm-dandár hadseregtartalékként Sanct 
Daniel—Opcina vasúti vonaltól keletre fekvő térben helyezendő el. 

Amint ezt a parancsot megkaptam, megkértem Boroveiéet, 
hogy a 17. hadosztályt hagyja meg a jelenlegi helyzetben, mert ha 
azt a Sanct Daniel-i vasútvomdtól keletre eltolom, akkor meg 
kell mozgatnom a hadosztály és hadtestvonatok nagy részét, sőt 
még a Ponikve—Storje—Senosetsch körletben levő 20. honvéd-
hadosztályt is. 

„Az ellenséges arcvonal mögött nagyon élénk szekér, személy-
szállí tó és teherautoközlekedés, olyan mint a nagy támadások 
„előtt hosszabb ideig szokott lenni. Ügy tetszik nekem, hogy az 
„ellenség csak lehetőleg rövid pauzát akar csinálni és amint vesz-
teségei pótolva lesznek és elegendő lőszert hordott össze, újból 
„ínég fokozottabb erővel és eréllyel megkezdje a 9. Isonzo-csatát. 
„Remélem, hogy a 17. hadosztálynak, melyet szintén kivontam, 
„talán mégis 2—3 heti pihenőt tudok adni. Közben — mint 
„már mondottam •— a 28. és 44. hadosztályok vannak arc-
vonalban, mindkettőnek fényes hírneve van, de én még távolról 
„sem ismerem őket eléggé és a Karszton még újoncok. Ezért 
„óvatosnak kell lenni és nagy eréllyel kell mögöttük állani, mert 
„a legjobb csapat is, valahányszor új volt itt, nagyon veszélyes 
„válságokon esett keresztül. így vesztettem el Nova Vas-t is. 
„Hug alezredes parancsnoksága alatt a 21. Landwehr-ezredet 
„— különben fényesen bevált csapat — kellett a tűzvonalba 
„állítani, mert derék honvédjeim oly nagy veszteségeket szenvedtek, 
„hogy legnagyobb hősiességük dacára lehetetlennek látszott, hogy 
„állásaikat meg tudják tartani, alighogy azonban a Landwehr 
„felváltotta volt a honvédeket, nagy pánik támadt s a zászlóalj-
parancsnok újonnan harcbavetett csapataival azonnal meg is kezdte 
„a visszavonulást s állásunkat egyszerűen feladta. Kihirdettettem 
„a tisztikarban, hogy ilyen katasztrófára vezető önkényességek 

1 VII. hadtestnél. 
2 Schenk altábornagy csoportnál. 



„megismétlődése esetében az illető parancsnokot a helyszínen s 
„azonnal főbe fogom lövetni. Sajnos, ez az elmúlt eseményeket nem 
„tudja jóvátenni. Boroevic egyik levelében azt állítja, hogy a 
„20. honvédhadosztály két év óta a balsors által üldöztetik. — Igaza 
„is van, mert közelében mindig valami szerencsétlenség történt, 
„melyet jóvátéve, a derék honvédek borzasztóan ráfizettek, vagy 
„maguk is a szerencsétlenségbe sodortattak. így volt ez a Kárpátok-
b a n rnnlt év februárjában, ha jól emlékszem, midőn a csehek 
„átszöktek, illetőleg elszaladtak és az egész hőslelkű, szívósan 
„kitartók, honvédgyalogezred parancsnokával, Draskóczy ezredessel 
„együtt elfogatott s nagyrészt lemészároltatott." 

„Ilyet szemrehányásképen állítani, határozottan igazság-
ta lan volna." 

A hadseregparancsnokság arról értesít, hogy a Karszt-fenn-
síkra érkező 30. számú 15 cm-es tarackosüteget hozzám osztja be. 
(Op. 291/13. sz.) 

Október 18. 
„A Nanos A 1300 hegye1 a lábáig tele van hóval és jeges 

„szellő fúj s az ég hóval terhes nehéz felhőkkel borítva." 
„Tegnap egy hadseregparancs jelent meg, melyben 0 Felsége 

„tevékenységünket kiemeli és nekem más parancsnokok között 
„a katonai érdemkereszt I. osztályát adományozza és ezen meg-
„kapó szavakkal tüntet ki: , . . . és a vitéz hadtestparancsnoknak, 
„unokatestvér uramnak, József főherceg lovassági tábornoknak.' " 

„Ezeket olvasva, alábbi hadtestparancsot adom ki:" 
„ ,Bajtársak! 0 cs. és apostoli királyi Felsége nekem a 

„katonai érdemkereszt I. osztályát a hadiékítménnyel legkegyelme-
sebben adományozni méltóztatott." 

„,Bajtársak! A parancsnoknak adományozott legfelsőbb ki-
tüntetés mindazoknak szól, akik a parancsnok parancsainak végre-
hajtásában a csatát győzelmesen megvívták. Ti dicső csodálatra-
mél tó hősiességgel a nagy túlerejű ellenségnek dühös rohamait 
„visszautasítottátok, az ő megindított tömegeit összezúztátok. Drága 
„vérrel elhárítottátok a fenyegető veszélyt hazánkról." 

„ ,Soha nem fonnyadó hálával és legbensőbb ragaszkodással 
„mondok köszönetet mindnyájatoknak, tiszteknek és legénységnek, 

1 Birnbaum-i erdőség magaslati fennsíkjának uraló esúesa, Präwald 
falucska fölött. 



„a ti oly önfeláldozó hűségtekért, áldjon meg érette a mindenható 
„Isten. Köszönöm a részemre megszerzett; mindnyájatokat meg-
tisztelő kitüntetést. Utolsó lehelletemig. büszkén hűséges hőseimre, 
„él bennem a forró kívánság, hogy az Isten áldjon meg benneteket, 
„vezessen a várva-várt döntő győzelemre." 

„Hűséges hálával üdvözöl benneteket vezéretek és baj-
társatok " „József lőherceg, lovassági tábornok s. k.' " 

„Egész nap nagyon mérsékelt tüzérségi tevékenység. En a 
„28. és 44. Landwehr-hadosztályparancsnokságokat látogatom meg 
„és egynehány tartalékot. Módfölött megbotránkoztam egyik had-
osztályparancsnok azon közlése fölött, hogy vezérkari főnököm, 
„Pohl ezredes szóbelileg nevemben utasításokat adott a had-
Osztályoknak, melyek hamisak és minden itteni tapasztalattal 
„homlokegyenest ellenkeznek. En a hadosztályparancsnokoknak 
„meghagytam azonnal, hogy mától fogva csakis az én sze-
gé lyesen adott parancsaimnak engedelmeskedjenek és hagyják 
„Pohlt beszélni. Pohllal majd magam rendbehozom a dolgot és 
„megleckéztetem őt." 

A hadseregparancsnokság a Karszt-fennsíkra megérkezett 
17. 4. számú nehéz ágvúsüteget hadtestemhez osztotta he. (Op. 
292/16. sz.) 

Október 19. 

„Kérdésemre Boroevié azt feleli, hogy nagyon egyetért 
„azzal, hogy Schönbrunn-ba utazzak a kitüntetést megköszönni. 
„Ennélfogva Paar gróf főhadsegédnek táviratozok és este el 
„fogok utazni." 

„A Velki Hribach Ó- 343 és Lokvica között a legelső állásban 
„voltam egy pillanatra. Sajnos, még semminemű árok sincsen, még 
„meg sem kezdték, csak összehordott falszerü kőrakások vannak. 
„Ez nem tarthat! Hogyha az ellenség megint oly óriási erővel és 
„hévvel támad, itt is át fog törni. Visszamenet az ezredparancs-
nokkal beszélek. Az elég lehetett ott, hol eddig voltak; itt rosz-
„szabb mint a semmi, mert ezek a kis falak az ellenséges tüzérség 
„részére nagyon jól jelzik állásunkat s a tűz azután egy pillanat 
„alatt elsöpri azokat. A csapatok rám kitűnő benyomást tettek. 
„Hangulatuk nagyon jó." 



Az 5. hadseregparancsiiokság Op. 291/2. számú előterjeszté-
semre hozzájárult ahhoz, hogy a 17. hadosztály megmaradjon a 
jelenlegi helyzetben. 

Op. 1897/2. számú parancsában elrendelte, hogy a tartalé-
kokat toljam előbbre, mert azok nagyon is hátul vannak. A dandár-
tartalékok az első állásba előrevonandók, természetesen a lövész-
árkokat sűrűbben nem kell megszállani. 

A dandártartalékok helyét a hadosztálytartalékok, utóbbiak 
helyét pedig a hadtesttartalék foglalja el. 

A tartalékok előretolása a hadseregparancsnokság kívánsága 
szerint október 21-én éjjel megtörtént. (Op. 294/25. sz.) 

Most este indulok Bécsbe. 

Schönbrunn, október 20. 

„Feleségem nagy örömömre a pályaudvaron várt rám." 
„Megérkezésem után azonnal hivatott 0 Felsége. Jó színben, 

„frissen jött az ajtóig elibém és kezet nyújtott: ,Nagyon örvendek, 
„hogy viszontlátlak és a te és csapataid rendkívüli teljesítményeiért 
„köszönetet mondhatok. Büszkeségem vagytok!'" 

„E szavainál közel állott a síráshoz és könnyek csillantak 
„fel melegen rám tekintő szemeiben. Midőn meghatottságomban 
„nem tudtam azonnal felelni, ő azzal folytatta: ,Amit Ti ott 
„teljesíttetek ós amit ki kell állnotok az valóban hallatlan! Az 
„Isten áldjon meg benneteket érte!'" 

„Magamat összeszedve megköszöntem kegyét, hogy olyan 
„magas kitüntetést adott nekem, amilyent hadtestparancsnok még 
„soha nem kapott. Erre azt felelte: ,Igen ám, de egyik sem 
„teljesítette azt, amit te!'" 

„ Csodálkoztam, hogy mily pontosan van minden felől tájékozva. 
„Részleteket kívánt tudni. Melegséggel elbeszéltem neki mindazt el-
mondva, amit magam láttam. Midőn a szörnyűséges tömegdula-
„kodásokat s az én gyenge létszámú csapataimnak mindent felül-
m ú l ó hősiességét, borzalmas veszteségeinket elmondtam, először 
„életemben láttam szeretett jó Uramat sírni. Nem beszéltem 
„tovább, mert féltem, hogy nagyon is felizgatnám őt. Pedig kímélni 
„kell őt, mert ha szemeit örökre lehúnyja ameddig a háború tart) 
„akkor mi elveszítjük a háborút és akkor jaj! s ezerszer jaj 
„nekünk . . . Már két órahosszat beszéltem volt és elhallgattam, — 
„ő is hallgatott ós könnyei csendesen peregtek le mély barázdájú 
„arcán, hófehér szakállára." 
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„,Felséges Uram! Még csak egy mondanivalóm van! Bármi 
„jöjjön is, az én derék hadtestem örömmel kész utolsó szál emberig 
„küzdve Felségedért minden áldozatot meghozni!'" 

„Ezt mélységes meggyőződéssel mondottam és oly meleg-
séggel, melyet nem voltam képes leplezni." 

„Könnyektől fojtogatva felelt: ,Bizony Isten ezt tudom és 
„szilárdan hiszem!'" 

„Ezután már megszokott nyugodt hangján beszélgetett tovább. 
„De oly komor volt a látkör képe, melyet ő vázolt. Szeretne minden 
„lehetőséget felkarolni, hogy mielőbb megköthesse a békét: de az 
„ellenség és Németország nem akarnak erről semmit sem tudni, 
„És mégis reméli, hogy nemsokára béke lesz és bízik az Istenben, 
„mindannak dacára, hogy a mi arcvonalainkon minden , nagy on 
„rosszul' néz ki. Most békéért könyörögni, vagy azt kérni, egyenlő 
„volna a monarchiának feldarabolásával. Ezért pedig ő nem vállal-
h a t j a a felelősséget. Megkísérli az ellenségek tudomására hozni, 
„hogy ő minden percben kész békét kötni." 

„Anyósomat és Konrád sógoromat is láttam. 0 Felségével 
„étkeztünk és azután jóleső melegséggel búcsúzott tőlem. De, midőn 
„ránéztem, olyan fagyos hideg támadt szívem körül és oly fájdal-
„masan csendült fel lelkemben a kérdés: ,Fogom-e valaha még őt, az 
„én szeretett jó Uramat látni ?' . . . Az Isten oltalmazza meg 
„és tartsa meg sokáig! . . . S mégis oly jeges hidegség maradt 
„vissza bennem, mintha az utolsó búcsúnk volna. Mélyen meghatva 
„megcsókoltam kezét, midőn ő halkan és fáradtan mondá : ,Adieu! — 
„Vidd üdvözletemet hőseidnek és áldjon meg Téged az Isten!' . . • 
„0 távozott és szeretett feleségem kérdé tőlem: ,Mi lelt Téged?'" 

„,Semmi Szívem, csak az, hogy az ő magas koránál sohasem 
„tudhatjuk, hogy viszontláthatjuk-e valaha őt ós ez borította fel 
„lelkemet, ez fáj oly nagyon!'" 

„Megértően bólintott aggodalommalteli tekintettel: ,Ez az 
„érzés bánt engem is mindig!'" 

„Megindultan megöleltük, megcsókoltuk egymást és most 
„visszautazom a harctérre." 



XIr. FEJEZET. 

A 9. TSONZO-CSATA ÉS I. FERENC JÓZSEF 
KIRÁLYUNK HALÁLA. 
1916 október 21—november 30. 

Kobila Glava, 1916 október 21. 

„Heves hóvihar, 30 centiméter magas már a hó. Józsim 
„ Adelsberg-ben vár rám és először a hadseregparancsnoksághoz 
„hajtunk, hol Boroevicet emelt hangulatban találom. Megköszönöm 
„neki kedvező megítélését, hogy* beadott a magas kitüntetésre. 
„0 egy meleg frázissal felel, mely engem kellemetlenül érint, mert 
„azon benyomást nyerem, hogy nem beszél őszintén. A megbeszélés 
„után Pitreich ezredes, a hadműveleti osztály főnöke gratulál nekem 
„Le Beau távollétében és különösen hangsúlyozza, hogy 0 Felsége 
„minden kitüntetési beadvány nélkül, önelhatározásából adta nekem 
„a rendkívüli kitüntetést, a hadseregparancsnokság nem terjesztett, 
„fel. — Úgy, most már értem a kis villanást Boroevic szemeiben. — 
„A gratulációk után Boroevic megmutatta nekem a Rendeleti 
„Közlönyben királyunk szép hadseregparancsát, melyet eddig csak 
„kivonatban olvastam volt. Végre azt mondja nekem, hogy nézete 
„szerint állásaim nagyon gyéren vannak megszállva. Arra kértem 
„őt, hogy ezt bízza csak rám, ezt nekem esetről-esetre kell szabá-
lyoznom, úgyis elég nehéz küzdelmem van új vezérkari főnökömmel, 
„ki még sokkal gyérebben akarja a védelmi vonalat megszállani. 
„Minden bizonnyal igaza is volna, hogyha nem volna merev véde-
lemről szó és állásaink nagyobb hullámzása nem volna Triestre 
„nézve veszélyes. Itt azonban hátrább, mint A 432 Fajti hrib— 
„Kostanjevica—Selo—Duino vonala semmi esetre sem szabad 
„mennünk, ha nem akarjuk Triestet a legnagyobb veszélynek 
„kitenni. Arcvonalamnak ruganyossága semmi esetre sem mehet 
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„ennél a vonalnál hátrább. Ezért, sajnos, nem szabad a megszál-
lásnak nagyon gyérnek lennie." 

„Hihetetlen hevességű bóra viharban folytattam utamat ide; 
„egy egész sereg kocsit lesodort az útról, a deszkákat több száz 
„méterre elvitte. Nekünk is óvatosnak kellett lennünk, inert a vihar 
„az automobilt felborítással fenyegette, így is kétszer csak egy 
„hajszálon múlott, hogy az útról le nem sodorta." 

„Veszteségeim a három utolsó napon: 27 halott, 98 sebesült, 
„7 beteg." 

„Távollétem alatt meglehetős csend volt. Ma is majdnem 
„tökéletes a nyugalom." 

„Napközben a 44. Landwehr-hadosztálynál csak gyenge 
„tüzérségi tűz volt, a 28. hadosztályra egyes löveg- és aknavető 
„lövések estek." 

„Tüzérségem egy ellenséges törzset szórt széjjel Marcotini-nél. 
„Estig csekély tüzérségi tevékenység, de annál élénkebb munka az 
„állásokban. A csapatok teljesen átázott ruháikban nagyon szen-
vednek a borzasztó bóra vihartól." 

„Frigyes főherceg tábornagy érkezését jelentik. 0 a pihenő 
„csapatokat akarja megszemlélni. Erre vonatkozólag kiadom a 
„szükséges parancsokat." 

Október 22. 

„Triest mindenkori időkre egy utcáját rólam nevezte el. 
„Hálájának megható jele." 

„Kristályosan tiszta szép, napsugaras késő őszi nap. Mérsékelt 
„harctevékenység. Ellenséges járőrök, melyek a 44. Landwehr-
„ dandárt meg akarták közelíteni, elkergettettek. Négy — Devetaki-ról 
„Doberdo-ra menetelő — ellenséges tábori üteg (20 löveg) figyel-
hetett meg tegnap 11 és 12 óra között. Ezzel szemben négy 
„nehéz löveg, egy négy löveges öszvér üteg és két gyalogszázad 
„menetben Marcotini-től Devetaki-ra." 

„Délelőtt az ellenséges tüzérség hadtestem arcvonalát lőtte, a 
„tűz különösen Lokvica-ra és az oppacchiasellai országútra irányult. 
„ Az olaszok állásaikat hangyaszorgalommal erődítik. Állásuk mögött 
„úgy a Karszt-fennsíkon, mint a lapályon igen élénk gépkocsi 
„és szekórforgalom. A rubbiai vasúti híd helyreállításán is dolgoznak 
„és egy új hidat vernek Casa Nevis-nél." 



„Veszteségek: 3 halott, 14 sebesült, 9 beteg." 
„Déltől kezdve valamivel élénkülő tüzérségi tevékenység. 

Az arcvonal mögötti körleteket nehéz lövegekkel lövi az olasz. 
„Élénk mozgás az ellenséges csapattáborban Farra-n, Moraro-n, 
„Villanova-n. Élénk repülőtevékenység állásaink fölött." 

„Mélységesen áhítatos tábori misénk volt a 46. ezrednél, 
„azután Vas református lelkész egy megkapóan szép hazafias 
„beszédet mondott a 39. ezrednek." 

„Temérdek új sátortábor az ellenséges arcvonal mögött és 
„óriási közlekedés. Tán megkezdődik újra a pokoli tánc? . . . " 

„Délután élénk ellenséges lövegtűz egész fennsíki állásaink 
„ellen, szintúgy aknavetőtüz, mely Lokvica és az oppacchiasellai 
„országút közötti térbe hat. Fedezékeink a 28. hadosztály déli 
„szárnyán helyenként betemetvék. Veszteségek nincsenek. Tüzér-
ségem egy telitalálatot ért el egy ellenséges lőszerraktárban, mely 
„légberepült." 

Október 23. 

„Egész éjjel gyenge ellenséges lövegtűz, mely északi szárnyam 
„előtt teljesen elnémult; nagyon erős ellenséges közlekedés Valloné 
„felé a Gabrije gornie—Rubbia-i úton. Cormons vasúti állomása 
„erősen kivilágítva. Rendes harctevékenység. Veszteségek 3 halott, 
„41 sebesült, 1 beteg. Nappal helyenként kézigránátharcok és 
„valamivel élénkebb lövegtűz." 

„Délelőtt 8 órakor Tapogliano-ról Versa felé 5000 ember, 
„50 málhásállat és 30 teherkocsi menetel." 

„Frigyes főherceg tábornagy megszemlélte tartalékaimat, 
„azután a legszebben kitüntetett tiszteket és az aranyérmes legény-
eéget bemutattam. Utóbbiak között Szombati Pál 46-os káplárt, 
„kit augusztus elején beadtam az arany vitézségi éremre rendkívüli 
„hőstette miatt és mindmáig nem kapta meg azt. Azután Grema 
„lövegirányzót, kinek másfél évvel ezelőtt én tűztem fel az arany 
„vitézségi érmet a Kárpátokban." 

„Az egész szemlét kinematografus vette fel. Boroevié vala-
hányszor észrevette, hogy őt fényképezik, mint egy dürgő fajd-
kakas sétált el a gép előtt, csak nehezen tudtam komolyságomat 
„megőrizni." 

„A tábornagy közölte velem, hogy legközelebb ki fognak 



„engem a 2. hadsereg parancsnokává nevezni . . . Keserves lesz 
„szeretett VII. hadtestemet elveszíteni . . . Rendkívül barátságos 
„volt és így búcsúzott: ,Auf baldiges Wiedersehen im Norden!' 
„. . . Ott új hadseregemben megtalálnám az én derék 31. had-
„osztályomat." 

„Délután az egész arcvonal mentén élénkebb harctevékenység, 
„főképen a Nad logem-gerincen és attól kétoldalt. A 28. és 44. 
„ Landwehr-hadosztály egészen Lokvica-ig nehézlövegek élénk tüze 
„alatt állottak, ott aknavetőtüz is volt, helyenként kézigránátharcra 
„is került. Az arcvonal mögötti terület is élénk Iövegtüz alatt van. 
„Az ellenségnél nagyon fokozott mozgás az arcvonal mögött. 
„25 olasz szökevényt hoztak be." 

„Pohl ezredes nem hágy nyugtot nekem, hogy ritkábban 
„szállassam meg az állásokat, ő Görz-nél is úgy rendezte. Végre 
„elvesztem türelmemet és nyersen visszavágok: ,Es szerencsésen 
„el is vesztették Görz-öt!' . . .Elsápadt s többet nem szólt. Egy 
„óra múlva bejön és újból elkezdi védőbeszédét a ritka meg-
szállás érdekében, hogy nagy veszteségeinket mégis csak így 
„lehetne csökkenteni; csakis ezért voltak a A 240 Podgora-n oly 
„ csekély veszteségek! Igen ám, de a csapatok ott jó kavernákban 
„kevés lépésre a megfigyelőőrszemek mögött készenlétben állottak 
„s képesek voltak az állásokat megszállani még mielőtt az ellen-
séges szuronyroham az állásba be tudott volna hatolni, énnálam 
„magától értetődőleg ugyanúgy volt a doberdoi fennsíkon; de itt két 
„állás között fekszünk, hol sem kaverna, sem fedett összekötőárkok 
„nincsenek. Először az első rohamnál el fogjuk így az állást 
„veszíteni s annak visszaszerzésére majd ellentámadást kell csinál-
„nunk, mely sokkal több vérbe fog kerülni, mint a valamivel 
„sűrűbben megszállott állásban való kitartás. Ez az örökös vesze-
kedés vezérkari főnökömmel valóban már kiállhatatlan, ő azt 
„képzeli, hogy ő a mindentudó és mindenki más agyalágyult. — 
„Boroevic azon nézeten van, hogy a megszállás már most is 
„nagyon ritka, inkább legyenek itt nagyobb veszteségek és az 
„állás biztosan megtartva; mintsem, hogy pillanatnyi csekélyebb 
„veszteségek miatt az állást a csatában elveszítsük és azután kény-
telenek legyünk azt óriási veszteségek árán ismét visszafoglalni. 
„Félfüllel hallom, amint Pohl kimenőfélben mormogja: ,Ha a had-
sereg ezt így kívánja, mégis másképen fogjuk csinálni!'" 



„Nem is mehetek a tüzvonalba most, mert nem tudom, hogy 
„nem intézkedik-e Pohl hátam mögött az én szándékommal ellen-
kezőleg?" 

Október 24. 

„Éjjel talán valamicskével fokozott harctevékenység. Cormons 
„újból erősen kivilágítva. Veszteségek: 6 halott, 37 sebesült, 
„10 beteg." 

„Délelőtt fokozatosan és láthatólag erősbödik a harctevékeny-
ség . Az egész arcvonalon akna vetőtevékenység és heves lövegtüz. 
„Az arcvonal mögé nehéz lövegtűz, sok gázbomba; sajnos, súlyos 
„gázmérgezések, közöttük több halálos kimenetelű. San Grado di 
„Merna-tól délre az ellenség felváltásokat eszközöl. Ez majdnem 
„mindig támadásoknak előjele. Délután 1 órától kezdődőleg a 
„tüzérségi és aknavetőtüz az egész arcvonalon gyorsan fokozódik, 
„főképen a 28. hadosztály ellen a A 291 Peciuka-n és Lokvica-tól 
„délre s az Oppacchiasella-ra vezető út táján; időközönként pergő-
tűzzé dagad. A tartalékok körletei és az esetleges előnyomulási 
„vonalak mind erős nehéz ellenséges lövegtüz alatt. Temniea és 
„Comen a legnehezebb lövegek tüze alatt. Egy alig számbavehető 
„szélességű területen 12 ellenséges nehéz aknavető van meg-
állapítva, ezekre nagyon eredményesen tüzelnek nehéz tarackjaim. 
„Fedezékeink nagyon erősen megrongálva. Délután 4 óra felé sűrű 
„köd ereszkedik le és eső ered meg, mire a tűz lelohad." 

„Minthogy azzal kellett számolni, hogy ellenséges támadás 
„küszöbön áll, utasítottam a 28. és 44. Landwehr-hadosztályt, hogy 
„tartalékát két-két zászlóaljra emelje fel. (Op. 298/16. sz.)" 

Október 25. 

„Finom eső, a köd felszállott. A tűz jó erős. Olasz szöke-
vények azt vallják, hogy a téli nyugalom előtt még egy támadás 
„lesz legközelebb, melynek feltétlenül el muszáj Triestet foglalnia. 
„Na! egy szavam nekem is van ebben az ügyben; Triestet nem 
„kapják meg ameddig én itt állok, hacsak nem árulás révén, ha 
„cseh csapataim lesznek." 

„Jelentések: Rövid megszakításokkal állandó löveg-és akna^ 
„ vetőtűz." 

„Veszteségek: 26 halott, 79 sebesült, 1 beteg." 



„Mindkét szomszédomnál fokozott harctevékenység." 
„Az ellenséges tüzérség a 28. hadosztály közepét és a 

„87. Landwehr-dandár arcvonalát egész éjtjel rövid megszakításokkal 
„lőtte, különösen Lukatic—Hudi Log alszakasz szenvedett." 

„Délig élénk tüzérségi ós aknavetőtevékenység, mely időnként 
„heves; ez párás lég és eső következtében délben alábbhagy." 

„Benyomásom az, hogy az ellenség új állásaimra belövi 
„magát, mert tüze tervszerüleg minden nagyságú öböllel állásom 
„minden fontos pontját rendes egymásutánban érte." 

„Délelőtt 39-eseim gyakorlatait szemléltem meg, nagyon 
„jó volt." 

„Délután az idő kitisztult, mire az ellenséges löveg- é« akna-
„vetőtüz újból megindult a 28 hadosztály közepe és a Lokvica— 
„Hudi Log közötti alszakasz ellen." 

„A hadseregparancsnokságtól következő értesítés jön:" 
„ ,A hadseregparancsnokság a hadtest október 18-án Op. 

„291/2. szám alatt előterjesztett csoportosításával nem ért egyet 
„és megadta az október 20-án kelt Op. 1997/2. számú parancsában 
„a megszállásra vonatkozó igazodási vonalakat.'" 

„ ,A hadseregparancsnokság nincs abban a helyzetben, hogy 
„a hadtestnek Op. 297/8. szám alatt felterjesztett csoportosítási 
„tervezetével részletesen foglalkozzon; de a tervezett csoportosítási 
„módot nem hagyhatja jóvá, mert ez az állásnak feltétlen meg-
tartását nem biztosítja.'" 

„ ,Azt, hogy a VII. hadtest a rábízott feladatot — a mostani 
„állásnak feltétlen megtartását — hogyan szándékozik megoldani, 
„kénytelen a hadtestre bízni, mert az felelős érte. Op. 2042. szám." 

„5. hadseregparancsnokság."" 

„Vagy rendelje el a hadsereg, hogy hogyan kell csinálnom, 
„vagy amint a parancs végén hangsúlyozza, bízza rám az egészet 
„a felelősséggel együtt. Az első esetben ő neki kell mindenért a 
„felelősséget vállalnia. Avagy azt mondjuk, hogy nem értünk a 
„tervezett megoldással egyet és akkor részletezzük a módot, hogy 
„hogyan kívánjuk azt; vagy hallgatunk. De azt mondani, hogy 
„nem értek egyet, de csináld meg saját fejed szerint, csak zavarba 
„hozza az illetőt. Őszintén megvallva ebben csak a felelősség 

1 Lásd a XI. fejezetben október 17. és 19-ikét. 



„elhárítását látom azon esetre, ha nem menne minden a leg-
,,kívánatosabban. Le Beau-nak telefonozok, hogy a hadtestparancs-
„nokság magától értetődőleg mindig törekszik a hadsereg szándékai 
„szerint cselekedni; ez azonban természetesen csak akkor lehet-
séges, ha a hadsereg maga is tudja, hogy mit akar. Intézkedéseim 
„addig lesznek átformálgatva, míg Boroevié ki nem jelenti, hogy 
„egyetért velük. Gyűlölöm a delphyi-i mondásokat! Legyen szíves 
„odahatni, hogy a hadsereg parancsai érthetők legyenek. Azon-
kívül ne kényszerítsenek rám hasznavehetetlen vezérkari főnököket, 
„akikkel, a helyett, hogy megértenénk egymást, örökké csak vesze-
kednem kell. Ezt a csoportosítást Pohl ezredes hosszú vajúdás 
„után és bizonyítása után, hogy a modern háború ezt így követeli 
„szülte számos veszekedés után. Feltettem magamban, mert talán 
• ezáltal mégis veszteségeink csökkenthetők lesznek, Pohlnak elő-
terjesztéseit az én tapasztalataimmal lehetőleg összhangba hozva, 
„a középutat választani, azaz megkísérelni. 0 ismételt rendre-
„utasításaim dacára nem szűnik meg engem folyton gyötörni, úgy-
„hogy ma a durvaságig menő goromba módon megróttam őt. Ezzel 
„az emberrel, ha agyon nem csapom, nem tudok boldogulni. Ami 
„a hadseregparancsnokságot illeti, biztosra veszem, hogy leg-
közelebbi intézkedésemet hallgatagon el fogja fogadni, tán jóvá 
„is fogja hagyni, mert a történelem részére vétójával minden-
esetre előre fedve van. Még pár apróságot kérdezett Le Beau, azután 
„letettem a kagylót." 

„A jobb látköri viszonyok beálltával az ellenséges löveg- és 
„aknavetőtüz délután 4 óra felé megint nagyon élénkké vált. 
„Főképen a 28. hadosztálynak közepe és az állások Lokvica és 
„Hudi Log között erős tűz alatt voltak. Pecinka A 291 és Yelki 
„Hribach -Ó- 843 heves tűz, mondhatnám pergőtüz alatt van. Az 
„előrevivő utakra nehéz tűz esik. Az ellenség tüzének s a ködös 
„légnek leple alatt, tábori Örs vonalát Lokvica-tól északra zárt 
„védelmi vonallá kötötte össze és homokzsákokkal erősítette meg-
„Ez a mi állásainktól 80—150 lépés távolságra van. Elkergetésére 
„irányuló ellenrendszabályok bevezetve. Az ellenségnél nagyon 
„élénk közlekedés az utakon. Csapataim erkölcsi állapota jó, 
„testileg a nagyon rossz idő által erősen befolyásolva. Szom-
szédaimnál is minden előjel egy közelálló nagy csatára enged 
„következtetni." 



„A jelentések szerint egész éjjel számtalan lámpást láttak a 
„doberdoi fennsíkon át úgymint a Wippach-lapályon arcvonalunk 
„felé mozogni. Mindenesetre megint közeledő, azaz felvonuló gyalog-
ság i tömegek. Hiszen most már megint 16 ellenséges dandár van 
„arcvonalam előtt megállapítva. Ha a jó Isten megsegít a 9. nagy 
„Isonzo-csatát is győztesen fogjuk megállani. Sokkal jobban szeret-
„ném, bogyba ezt az újonnan, most már tökéletesen kiépített 
„Kostanjevica—A 432 Fajti hrib állásban vívhatnám meg. Ott a 
„legkitűnőbb gyalogsági állásokat nagyszerű tüzérségi hosszan-
„tozással és mindenféle kereszttűz-lehetőségekkel tökéletes módon 
„készítettük elő. Ott feltétlen bizonyossággal minden garanciát 
„vállalnék, hogy több csatán át minden ellenséges támadást meg-
semmisítek. De az én szerény kérdésemre, mellyel Boroevicnek 
„értésére adtam annak szükségességét, hogy ebbe az állásba kény-
Szer nélkül visszamenjek, egy igen éles ,sohasem'-et kaptam 
„válaszul. ,Egy kődarabot sem szabad önként feladni!' — Es mégis 
„ott minden tekintetben jobb volna és én is azt mondhatnám: 
„ ,Győzni vagy meghalni!' Attól tartok, hogy majd óriási veszte-
ségekkel fogunk az állásba érni. A mostani állás nem állás, csak 
„kényszer alatt elért vonal, mely rossz fekvésénél fogva rengeteg 
„vérbe fog kerülni, mert nincsenek kavernák és árkok!" 

„A VII. hadtest csapatai a tábornagy látogatását úgy fogják 
„fel, hogy engem egy magasabb állásra akar magával vinni. Ma 
„egész hadtestem, tisztek és legénység kéri, hogy mindnyájukat 
„magammal vigyem és ha a pokolba kell is menni, ők velem 
„jönnek. Hej, mily boldog volnék, hogyha elvihetném őket. Külön-
„ben is 0 Felsége megígérte nekem, hogy a 20. honvéd- és a 
„ 17. közös hadosztályokat, melyek oly rettenetes sok veszteséget szen-
vedtek. 1—2 hónapon belül feltótlenül Erdélybe könnyebb harc-
té r re rendeli. Ez bizony nagyon igazságos lesz." 

Oktober 26. 
„Eső és vihar, állandóan zuhogó felhőszakadás. Szökevények 

„azt állítják, hogy parancs szerint e hó 25-től 30-ig egy külö-
nösen erőteljes offenzívának kellene végrehajtatnia. A rendkívül 
„heves esőzések minden bizonnyal gátolják ebben őket. Amint 
„kissé világosodik azonnal nagyon heves lövegtűz kezdődik. Egészen 
„biztosan meg fog a bejelentett támadás kezdődni, amint tűrhető 
„időjárás lesz." 



„Az Agenzia Stephani jelentése szerint a franciák Verdun 
„mellett nagy sikert arattak. Azt hiszem, hogy most nemsokára 
„megjön a téli álom. Vájjon tavasszal meg fog-e újra a borzasztó 
„mészárlás kezdődni." 

„Éjjel mérsékelt löveg- és aknavetőtüz úgymint többszörös 
„tűzcsapások a 28. hadosztály északi szárnya ellen. A -C- 265-nél 
„két ellenséges szakasz közeledett állásainkhoz, de kézigránátokkal 
„elkergettettek. A tegnap keletkezett ellenséges összefüggő állás-
„ vonal Lokvica-tól északra ma éjjel a helyőrség elkergetése után 
„elpusztíttatott. Nagyon erős fényszórótevékenység, a felhők állan-
d ó a n megvilágítva, hogy a koromsötét éjjelt kissé látósabbá 
„tegyék és a forgalmat megkönnyítsék. A hidak Casa Nevis-nél, 
„Campagna-nál és Mainizza-nál eltűntek." 

„Veszteségek: 13 halott, 42 sebesült, 1 eltűnt." 
„Az ellenséges aknavetőtűz délelőtt valamivel gyengébb lett, 

„mint tegnap. A tüzérségi tűz egész arcvonalam ellen ós a mögöttes 
„terep ellen dagadó félben van." 

„Elrendelem, hogy összes embereim, kik az arany vitézségi 
„érmet bírják, a menetalakzatokhoz menjenek oktatóknak. Ezzel 
„meg akarom őket oltalmazni és tudásukat jobban ki akarom 
„használni, mintha holnap elesnének. Tapasztalataikat és szellemüket 
„had ültessék át az ifjú legénységbe. (Op. 299/2. sz.)" 

„A XVI. hadtestnél nyugalom. A I l l b - n é l hasonló harc-
tevékenység, mint nálam." 

„A 14. pozsonyi hadosztály körletembe jön." 
„Délután az ellenséges löveg- és aknavetőtüz rendkívül heves 

„lett. Oppacchiasella és Lokvica közötti rövid darabkán 30 nehéz 
„aknavetőüteg. mindegyik 12 aknavetővel állapíttatott meg. A szöke-
vények azt állítják, hogy 300 aknavetőüteg áll velem szemben, ez 
„azonhan nincsen megállapítva és kétes. Ellenséges járőrök meg-
„kísérlették gyujtócsövekkel állásainkat megközelíteni; elkerget-
hettek. Az ellenség az összes községeket lövi, amelyeket lövegei 
„el tudnak érni." 

„Dél óta mindent sűrű füst borít, én a A 291 Pecinka-ról 
„— elég kellemetlen helyről — figyelem. A tüzérségi csata teljes 
„erővel megkezdődött. Az ellenséges arcvonal mögött óriási rob-
banást láttam, mely legalább 300 méter magas füstoszlopot 
„lövelt a légbe és 2—3 méter átmérőjű sziklatömbök repültek nagy 



„ívben. Bizonyosan egy torpedóraktár, melyet valamely gránátom 
„robbantott fel." 

„Este 8 óra 30 perckor a végletekig heves tűz ernyedetlenül 
„tovább tart. (Op. 300. sz.)" 

„Boroevic tényleg intézkedéseimmel egyetért és erről értesít 
„engem." 

A 46. ezred egy olasz rendeletet zsákmányolt, melyet érdekes-
ségénél fogva itt szabad fordításban közlök. 

„45. GYALOGHADOSZTALYPARANOSNOKSÁG. VEZÉRKAR. 

Op. 2078. sz, 1916 október 9 . 

Valamennyi alárendelt csapatnak. 

A szökevények és foglyok vallomásából és az azoknál talált 
feljegyzésekből, naplókból kivilágosodik, hogy az ellenség erkölcsileg 
és anyagilag teljesen meg van rendülve. 

Szükségesnek tartom, hogy valamennyi alárendelt csapatnak 
és parancsnoknak az adatokat tudomására hozzam. 

Egy szökevény megerősíti, hogy az osztrák csapatok az 
utóbbi napokban rendkívül súlyos veszteséget szenvedtek. A csüg-
gedés és levertség oly nagyfokú, hogy úgy a tisztek, mint a 
legénység rettegéssel gondolnak egy újabbi olasz támadásra. 
A szökevény azt állítja, hogy századának védelmi állása úgy 
elpusztult, hogy nyoma sem található. Kő és romhalmaz, ronggyá 
tépett homokzsákfoszlányok és széttépett hullákból következtethető-
csak, hogy ott valamikor védelmi állás volt. Az akadályok teljesen 
megsemmisültek. 

A szóbanforgó arcvonalon a pusztulás oly teljes, hogy annak 
védelemre való helyreállításáról szó sem lehet. 

A szökevények borzalommal és kétségbeeséssel beszélik, hogy 
bombáinknak megsemmisítő hatása van. Mondják, hogy a tisztek 
pesszimisták, azt hiszik, hogy a háborúnak hamarosan vége lesz, 
mely Ausztria—Magyarországra megsemmisítő lesz. 

A románok és szlávok az áldatlan helyzet fölött örömüket 
nem titkolják el, ők valamennyien készek, hogy egy újabbi táma-
dásunk alkalmával átpártoljanak hozzánk. 

Remélik, hogy ez be fog következni, még mielőtt őket fel-
váltják és helyüket megbízható csapatok foglalják el. 

A románok azt mondják, hogy a tisztek félnek az offen-
zívától, mivel meggyőződésük, hogy az osztrák-magyar védelmi 
állásokat — amilyen állapotban azok ma vannak — tartani nem lehet. 

A csapatok erkölcsileg mélyen meg vannak rendülve! 
Midőn az l-es honvédek megerősítésére a 3-as honvédeket 

előreküldötték éi azok látták, hogy a védelmi állás teljesen 



elpusztult, jobban mondva már nincs, — egyesek azt kiáltották: 
„Menjünk Laibacb-ra! Menjünk Laibach-ra!1" 

A katonák többsége átszökne hozzánk, ha át tudna jutni a 
•drótakadályon, azonban az akadályövben a járőrök részére csak 
itt-ott vannak kapuk hagyva, melyeket megbízható altisztek őriznek." 

Nagyon sokan abban reménykednek, hogy hamarosan támadni 
lógunk, ekkor megadják magukat;3 csak attól tartanak, hogy éjjel 
fogunk támadni. A sötétben nem vehetjük észre a kezük felemelése 
által adott jelt, hogy megadják magukat. 

Azon sopánkodnak, hogy a fogyatékok pótlására már nin-
csenek embereik! Más volna, ha az oroszok és olaszok fogságába 
jutott milliók fölött rendelkezhetnének! Akkor a győzelem biztos 
volna! De így a kétségbeesés szélén állanak. A szökevények és 
foglyok azt mondják, hogy ők voltak az utolsó pótlások; a pót-
keretek már nem képesek a menetzászlóaljakat felállítani, mivel a 
forrás már kiapadt. 

Egyik szökevény felkiáltott: „ Szegény ezredem! Hogy fog 
ismét talpra állani! Két zászlóaljra olvadt! Ezeket is itt láttam 
viszont a fogolytáborban!" 

A csapatok 9/io-ed része szlávokból áll, egy olasz betörésre 
várnak, midőn magukat megadhatják. Meg vannak arról győződve, 
hogy a tisztek velük éreznek. 

Minden tiszt azt vallja, hogy nincsenek elegendő tartalékok. 
Ez bizonyítja, hogy a veszteségek mily nehezen pótolhatók. 
A fogyatékok csak úgy pótolhatók, hogy különféle ezredekhez 
tartozó felgyógyultakat gyűjtenek össze és az ekként minden rend-
szer és összetartozás nélkül csoportokba verődött embereket 
osztják be. 

A 61. ezred fogyatékának kiegészítésére 12 ezredhez tartozó 
emberek osztattak be. 

Tisztekben már oly nagy a hiány, hogy az osztrák hadvezetőség 
a gyalogságba vonatcsapathoz tartozó tiszteket osztott be, kik csapat-
vezetésre teljesen képtelenek. 

Az élelmezés oly rosz, hogy a szerény igényűek is elégedet-
lenek. A katonák egyik napon '/ü, a másik napon csak V* kilo-
gramm kenyeret kapnak. Hús egyáltalában nincs. Négy embernek 
meg kell elégedni egy konzervvel. A rendes élelem fejadagonként 
egy tál főzelék. 

A testierő nagyon legyengült a lövészárokban való állandó 
tartózkodás, a nélkülözés és az éjjel-nappal tartó megerőltető munka 
következtében. 

1 Nem értem, hogy a debreceni 8-as honvédek miért akartak volna 
Laibach-ra menni ? . . . 

3 Ez érdekes ! A parancsban előbb az foglaltatik, hogy már nincsenek 
akadályaink, azok teljesen meg lettek semmisítve az olasz tüzérség és 
aknavetők tüze által! 

:l Itt csak csehekről lehetne szó ! 



A tisztek, a helyett, hogy a legénységre lelkesítőleg hatnának 
és erkölcsileg befolyásolnák, egymás között és embereik előtt is 
minden tartózkodás nélkül azt beszélik, hogy minden erőlködés hiába-
való azáltal, hogy Románia hadba lépett; az erők egyensúlya fel-
borult, nincs semmi remény arra, hogy valaha fölibiink kerekedjenek. 

A koplalás és csüggedés szökésre kényszeríti őket. Mindenki 
azon töpreng, hogy miként mentse meg magát, mert egy nagy 
olasz offenzíva áll küszöbön. 

Mindebből az következik, hogy az ellenség erkölcsileg és 
anyagilag oly állapotban van, hogy erélyes támadással szemben 
helyét nem fogja tudni megállani. 

Arra törekedjünk, hogy az akadályokat eltávolítsuk, kerítsük 
be az ellenséget, álljuk el visszavonulási útját, hogy menekülni ne 
tudjon. Ha kavernára bukkanunk, meg kell állapítani, van-e benne 
ellenség? Ha van, gyenge erővel el kell zárni, a zöm azonban 
azon túl folytassa útját előre! 

Kímélet nélkül fegyverrel kell üldözni az ellenséget, nyugtot 
nem hagyva kényszeríteni kell, hogy megadja magát. 

A kivívott hírnevünket tartsuk meg, támadás legyen éltető 
elemünk, az ellenséget ne engedjük nyugalomhoz. 

Emlékezzetek arra, hogy mindenkinek a szeme rajtatok, 
nyugszik, hogy sokat várnak tőlünk! 

Es mi nagy dolgot fogunk csinálni. 
C. Venturi altábornagy, 

a hadosztály parancsnoka s. k."1 

Én az ilyen parancsokat „kámf'orinjektionak" nevezem és 
csak arra tudok belőlük következtetni, hogy ellenfelünknek támadó 
ereje nagy mérvben megcsappant, illetőleg nagyfokú erkölcsi alá-
támasztásra szorul. 

Október 27. 
„Bóravihar, sürü köd és eső, e mellett érzékeny hideg van. 

„Éjjel csak mérsékelt tűz. Tüzérségem este erőteljes tűzcsapást 
„mért a Vallone-ra és az ellenség gyülekező helyeire. A nagyon 
„összelőtt állások és akadályok a 87. Landwehr-gyalogdandár előtt 
„minden eszköz igénybevételével rendbehozattak." 

„Veszteségek: 49 halott, 236 sebesült, 9 beteg, egy szökés." 
„Délelőtt a löveg- és aknavetőtüz csekélyebb mint tegnap. 

„Tüzérségem ellenséges aknavetőket küzdött le és két nagy rob-
banás t okozott az ellenségnél. Az olasz sok gyújtó- és gáz-
bombát lő, több helyen kigyulladt az erdő. A Iövegtüz idő-
nközönként elég heves lett és főképen állásaink ellen irányult 

1 (K. 1110. szám.) 



„Lokvica-tól délre Lukatié-ig. Az arcvonal mögött az ellenséges 
„tüzérség a A 291 Peéinka-t és a fennsík északi szegélyén levő 
„magaslati vonulatokat lőtte erősen." 

„Délután 6 óra 45 perckor, már alkonv után 300—400 
„olasz gyalogos Oppacchiasella-ra vezető út mentén állásaiból kijött 
„és előnyomult; azonnal elkergettettek. Tüzérségem tegnap óta 
„negyedszer ért telitalálatot el egy olasz lőszerraktárban, amely 
„légberöpült. Egy ellenséges repülőt lelőttünk. (Op. 301. sz.)" 

Október 28. 

„A tegnapi csendes nap után az éjjel nagyon nyugtalan volt. 
„A heves löveg- és aknavetőtüz állandó volt. Ismételten pergőtűz-
„rohamok voltak. Reggel 6 órakor lecsillapult." 

„Automobilon Plenski-re mentem, hogy a küzdelmi vonalban 
„Lokvica-tól északra látogatást tegyek." 

„Komor kép, szitáló eső, minden kihalt és lelketrázóan sivár, 
„a piros levelek majdnem mind már a földön hevernek. A ter-
„ mészét haldoklik s a hősök ezrei is haldokolnak. A leghevesebb 
„tüzérségi harc van és én a pergőtüz miatt nem tudok tovább 
„jutni, mint a Pecinka-tól keletre fekvő -6- 308-as kúpig. Ott is 
„már alig lehet kibírni. Őrülten dühöng a tüzérségi harc. Mindent 
„átláthatatlan sűrű füsttömegek borítanak. Egész arcvonalamat a 
„legnehezebb aknákkal sürün lövik. Távoznom kell, mert itt a 
„biztos halál vár ránk. Miután sikerült a zárótüzön keresztül-
jutnunk, egy másik magaslaton kissé pihentem. Ekkor tüzérségem 

•„az olasz arcvonal mögött egy dolinában telitalálatot ért el egy 
„olasz légiaknaraktárban és rettenetes robbanást okozott, legalább 
„200 — 300 méter magas, mondhatnám megfoghatóan vastag füst-
„ oszloppal. Dacára annak, hogy kísérőmmel legalább két és fél 
„kilométerre voltunk a robbanástól, a légnyomás egészen elütötte 
„lélekzetünket. A láng óriási volt. Sajnos, annyira meglepett ez, 
„hogy elfelejtettem lefényképezni.' Azután láttam az olaszokat zür-

1 Ilyen fényképek ritkán sikerülnek, mert a nagy légnyomás folytán 
komprimált levegőben teljesen elvesztik körvonalaikat. Aki ilyen nagy 
robbanást közelből látott, az tudja, hogy a robbanás közelében ugyanabban 
a pillanatban a levegő a nyomás által annyira összesűríttetik, hogyha jól 
figyelünk, látni lehet azt, mintha kissé zavaros víz lenne és pontosan látni, 
amint a robbanás ereje a sűrített levegőt maga előtt tolja. Ezt minden 
nehéz gránátnál, de főleg a legnehezebb aknáknál lehet megfigyelni. 



„zavarban elmenekülni. Rövid idővel azután ugyanaz megismétlődött 
„más helyen, úgyhogy most két nap alatt 6 aknaraktárt semmi-
sítettünk meg. Görz-nél ma heves olasz támadás volt, hogy 
„hogyan végződött, azt még nem tudom." 

„Mi az eltűnt, nehéz tűz alatt álló Segeti tábor helyén át 
„a -Ó- 630 Stol-ra mentünk, ahol Mostböck ezredessel és Schönauer 
„tábornokkal a nagyon heves tüzérségi csatát figyeltük meg. A leg-
hevesebb pergőtűz van." 

„Délben visszamentem Kobila Glava-ra, mert Pohl ezredes 
„miatt nincsen nyugtom." 

„Jelentések: Veszteségek 52 halott, 232 sebesült, 5 eltűnt, 
„1 beteg." 

Az Isonzo-hidak megint helyre vannak állítva. Reggel 6 
„óra 30 perctől kezdve erős lövegtűz és aknavetőtűz, mely 
„helyenként pergőtűzzé fokozódik. Különösen erős Nad logem, 
„Lokvica és Hudi Log ellen, egészen a Kostanjevica-ra vezető 
„útig. Mindenütt legnehezebb aknavetőtűz. Sok olasz gázgránát. 
„A benyomás az, hogy egy erős támadás készül. Tüzérségem 
„tűzcsapásokat csinál, gázbombákat lő, melyek nagyon hathatósak. 
„Délután 2 órakor a tűz alábbhagy, 3 órától azonban az alkonyat 
„utánig megint fokozódik, a nélkül azonban, hogy a délelőtti heves-
eégét elérné. A mögöttes körletekre állandóan nagyon élénk az 
„ellenséges tűz. Az arcvonalam mögötti községeket rendszeresen 
„gázbombákkal lőtték. Tüzérségem nehézöblü lövegeivel nagyon 
„hathatósan leküzdi az ellenséges aknavetőket. Könnyű ütegeivel 
„ismételten rövid erőteljes tűzcsapásokat csinál az ellenséges állásokra 
„és gyülekező helvekre. Gyalogsági támadásokra mindeddig nem 
„került a sor. Az ellenséges gyalogság a Kostanjevic-i és Hudi Log-i 
„úton csak előretapogatódzott, de elkergettetett. Állásaink nagyon 
„erősen meg vannak rongálva. (Op. 302. sz.)" 

Október 29. 

„Még tegnap vettem egy kémjelentést, hogy az olaszok egy 
„nagy támadást fognak 28-áról 29-ére végrehajtani és pedig min-
iden tüzérségi előkészítés nélkül. A támadók különösen merész 
„emberek, kik az egész olasz hadseregből önként jelentkeztek: 
„a támadás csakis a Karszt ellen fog irányulni." 

„A hatalmas tűz apránként veszített hevességéből. Este már 



„csak valamivel a megszokottnál élénkebb lövöldözés volt. Ekkor 
„özönlő eső kezdődött és hallgatagon mindig sűrűbb ködgomolyok 
„másztak fel az Adriáról a Karsztra. A tűz tökéletesen elhallgatott. 
„Most úgy zuhog az eső, mint egy megdagadt hegyipatak. Végtelen 
„felhősorok mindent eltakarva lassan észak felé vándorolnak. 
„ Mindenütt sötéten komor hallgatás; a majdnem egészen kopasz 
„fákról halkan leválnak az utolsó sápadt levelek, hogy néhány 
„kevés kalimpáló mozdulattal elérjék a fényesen vizes talajt." 

„Kár Pohlért! 0 egy nyugodt, alaposan megfontoló ember, 
„akinél jobban senki sem illene hozzám, hogyha kevésbbó volna 
„nyakas és elméleteit az én tapasztalataimnak alárendelné. Így 
„azonban nemsokára baj lesz, azaz kenyértörésre kerül a sor. ami 
„az 0 állásába kell, hogy kerüljön." 

„Uj csapataim már most kiáltoznak segélyért, szegények még 
„nem szokták meg a Karszt poklát, úgymint azt az én derék 
„hadtestem, mely 16 hónapja, hogy itt kínlódik hősiesen. Ennek 
„derék emberei láthatólag magukhoz jönnek, amióta idekint pihen-
hetnek és fedél alatt alszanak." 

„A jelentések szerint időnként és helyenként feldagadó ellen-
séges lövegtüz volt. A veszteségek, amennyire eddig meg lehetett 
„állapítani: 79 halott, 213 sebesült — három a tűzvonalban levő 
„zászlóalj még nem küldött jelentést. Két gépfegyverünk elpusztult. 
„Egy ellenséges szökevény. Éjfél óta felhőszakadásszerüen özönlő 
„eső. Délig nyugalom." 

„Gabrovica-n meglátogattam a 46-osokat és misén voltam velük." 
„Délután valamivel élénkebb dagadozó löveg- és aknavetőtüz. 

„Az akadályok megint rendbehozattak. (Op. 303. sz.)" 

Október 30. 

„Pohl ezredes azon előterjesztéssel jön, hogy a küzdelmi 
„állásból a csapatoknak körülbelül 2A-át ki kell vonni és belőlük 
„tartalékokat csinálni. Akkor kevesebb veszteségeink lesznek! 
„Na, végre torkig vagyok vele. Azt felelem neki, hogy nem tűröm 
„tovább azt az örökös szúrágást. A tűzvonalból, illetőleg az arc-
vonalból egy szál embert sem vonunk ki, különben az első roham-
„mal halomra tapos az ellenség és az ellentámadás majd tízszer 
„annyi vérbe fog kerülni, mint hogyha még oly nagy veszteségek 
„árán tartjuk az állást, amit a hadsereg a leghatározottabban meg-
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„parancsolt. Sajnálom, hogy hosszú rábeszélésére egyáltalán gyen-
gí teni engedtem az arcvonalat. Meghajtotta magát és szó nélkül 
„a másik szobába ment." 

„Telefonon Le Beau tábornokkal beszéltem és felkértem, hogy 
„a hadseregparanesnokság bocsássa rendelkezésemre a 17. had-
osztályt, hogy a kellő pillanatban felhasználhassam, mert bármily 
„híresek is legyenek a tűzvonalban álló hadosztályok, mégis attól 
„tartok, hogy a nagy küzdelem- ,Grosskampf'-ban a .Karszton 
„nem fogják megállani helyüket és szükséges lesz a közelálló csata 
„kezdetén a 17. hadosztályt előbbre, illetőleg közelebb hozni, nehogy 
„elkéssen a döntésre. Különben köszönöm, hogy kijárta, hogy a 
„17. hadosztály ne kerüljön hátra Duttoule-re, ahogy azt a had-
sereg elrendelte volt, hanem kérésem szerint közelebb hagyatott. 
„Duttoule-n részemre elveszettnek volna tekinthető és egy esetleges 
„válság esetén már nem volna tartalékként számbavehető." 

„Le Beau néhány perc múlva újra felhív engem és azt mondja, 
„hogy a hadseregparancsnok a 17. hadosztályt nem, bocsátja 
„rendelkezésemre, más harcszínterei is vannak, nemcsak az enyém, 
„ahol hadseregtartalékra szükség lehet. Azt felelem Le Beau-nak, 
„hogy ez a legsúlyosabb aggályokat kelti bennem, mert majd ha 
„kell, el fog késni és kimerülten dobatik harcba, már a meneten 
„fölösleges veszteségeket szenvedve. De mindhiába, a 17. hadosztály 
„hadseregtartalék, melyhez semmi közöm. Még megkérem, hogy 
„nagyon bőséges lőszerszállítás legyen, mert válságos pillanatokban 
„csakis a tüzérség ránthat ki bennünket ilyen körülmények között, 
„főképen, ha az itt még szokatlan csapatok és parancsnokok 
„— kiket magam sem ismerek még eléggé — meginognának.1" 

„Ami a gyér megszállást illeti — azt mondom neki —, hogy 
1 Nehogy félreértsenek olvasóim meg kell i t t jegyeznem, hogy én 

magam kértem, hogy a túlságosan igénybevett 20. honvéd- és 17. közös 
hadosztályt más harctérre, csendesebb helyre vigyék, hogy e színmagyar 
vidék ne vérezzen tovább ily fölötte erősen, míg mások aránylag csekély 
veszteségeket szenvedtek. De minthogy helyette más nem áll most rendel-
kezésre és tudom, hogy bárhol baj legyen itt a Karszton vagy szomszédságá-
ban, mégis csak ezt fogják harcbavetni; kénytelen voltam a fent elmon-
dottakat kérni, mert így a nem magyar csapatokkal gyengének érzem 
magam és tudom, hogy legalább egy hadosztály támogatására lesz a válságos 
pillanatokban — melyek feltétlenül be fognak következni — okvetlen szük-
ségem. Bár volna a 17. hadosztály már másutt pihenőn és helyette más, 
még nem annyit vérzett csapat, mint hadseregtartalék ennek helyén itt . 



„sok bajom van Pohl ezredessel, ki többet akadékoskodik, mint 
„basznál nálam. Le Beau azt mondja, bogy Boroevié igen nagyra 
„tartja őt, ő pedig alig ismeri. Hiába, aligha lehet valamit elérni." 

„Borús idő és hideg bóraszellő lengedez. Csekély harc-
tevékenység és zavarban vagyok pillanatnyilag, hogy mit akar az 
„ellenség. T ü n t e t ? . . . Vagy tán a legénység nem akar többé 
„engedelmesen a Karszt mészárszékére menni? . . . Vagy egy a 
„kimerültségig menő csata akar lenni, mint a Somme-nál? Rám-
„nézve minden pihenő nap áldásos és kívánatos." 

„Ma fölötte lelkes ünnep volt, hol 1400 hőst — 39-eseket 
„és 46-osokat — ékítettem fel vitézségi érmekkel. Jobbkezem az 
„1400 kézszorítástól egészen megfájdult." 

„Éjjel valamivel élénkebb harctevékenység. Erős előretapo-
„gatódzó járőrök elkergettettek. Veszteségek 20 halott, 108 sebesült, 
„24 beteg. — 8 olasz szökevény! — ez már jelent valamit! Egész 
„nap egyes tüzesapások és közepes lövegtüz. Villanova, Farra, 
„Moraro, San Lorenzo, Capri va környékén számos sátortábor álla-
pí t tatot t meg." 

A harctérre érkező 14. hadosztály tüzérségét hozzám osztotta 
be a hadseregparancsnokság. (Op. 304/14. sz.) 

9. Isonzo-csata. 
ELSŐ NAP. 

Kobila Glava, október 31. 
„Hajnalhasadta előtt automobilon elmentem s amint a zárótűz 

„körletébe értem — meg akartam állásaimat Lokvica és a fennsík 
„északi lejtője között szemlélni, mert kevéssé örvendetes, jobban 
„mondanám aggasztó kételyeket tápláltam —, nagyon heves löveg-
„és aknavetőtüz kezdődött, mely egész arcvonalamat, főképen állásai-
„mat és a mögöttes körleteket Lokvica-nál sűrűn befödte és nem-
sokára átláthatatlan füsttenger takarta az egész fennsíkot, mely 
„lassan dél felé kúszott. A Ó- 343 Velki Hribach-magaslaton meg 
„kellett állanom, mert teljesen lehetetlenné lett az előre- és még 
„képtelenebbé a hátrajutás ; borzasztó reccsenésekkel szakadatlanul 
„vágódtak be a légiakna-kolosszusok, kitépett fenyőtövek, nagy kövek, 
„félig széjjelroncsolt emberi testek repültek a magasba s nagy ívben 
„le. Heves tűzben, lángoktól és füsttől környezve egy még félig 
„védettebb helyen feküdtem, ezt a szörnyűséges drámát nézve. 
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„Nagyon aggasztott, hogy a parancsnoksággal semmiféle össze-
köttetésem nem volt és féltem, hogy Pohl ezredes önhatalmúlag 
„fog cselekedni. Mellettem kísérőül csak egy 39-es közlegény volt. 
„Szél ellen szabad kilátás volt és láttam az óriási aknavetőbombázást 
„a Wippach-lapályon, mintha ragyogó vízcseppek repülnének ívben 
„az ellenségtől a mi állásainkra, mely lángokba borulva rengeteg 
„füstgomolyokat .lövell. 9 órakor kissé nyugodtabb pillanat volt és 
„sikerült a zárótűz körletén átjutni. A fenyvesben mentünk, melyet 
„az ellenség srapnellekkel lőtt. Egynéhány keményen dolgozó üteg 
„mellett és a 30'5 cm-es mozsár mellett elmentem, melyek hatás-
t a l an ellenséges lövegtűz alatt állottak, mert magasan mentek a 
„lövések. Mindenütt pár meleg szót mondva felsiettem a -Ó- 630 
„Stol-ra, honnét azonnal telefonon meggyőződtem arról, hogy eddig 
„intézkedés még nem volt szükséges. A dühöngő pergőtüzet néztem, 
„mely mindjobban valóságos tomboló tűzorkánná nőtte ki magát. 
„Kora délután — amennyire időközönként a füsttől el nem lepett 
„pontokat látni lehetett — láttam az első gyalogsági hullámokat 
„állásaink ellen indulni, ezek azonban a mi derék tüzérségünk 
„tüzében összeomlottak és számos hullát visszahagyva elmenekültek. 
„A 9. Isonzo-csata tényleg megkezdődött. Az ellenség megduplázza 
„tüzét, csak füstöt és villogó lángokat lehet látni, és roncsokat, 
„cafatokat, deszkákat, földet, szikladarabokat a légbe hajítódni. 
„A gázbombáknak kénsárga vagy kékes füstje lassan a talajhoz 
„lapulva vánszorog tova, fölötte számos ellenséges repülő kering. 
„A pusztulás vad orgiájának borzasztó képe. Saját repülőt egyet 
„sem látok." 

„Vertojba-nál az ellenség megkísérlette szomszédomat is 
„kiszorítani, a leghevesebb aknavető és tüzérségi előkészítés után 
„— melyben én egész majorokat, templomokat, hajdan virágzó 
„falvakat porban, hamuban láttam összeomlani — ott is hiába 
„támadott gyalogsága." 

„Jelentések: Éjjel állandó — időnként heves — tüzérségi 
„és aknavetőtüz. Az ellenség fúr és robbant. Tegnapi veszteségek: 
„14 halott, 41 sebesült, 2 eltűnt, 4 beteg. Délben az egész arc-
vonal és mögöttes terep a leghevesebb tűz alatt állanak. Ellenséges 
„repülők Duttoule-t 27 bombával dobták meg. Egy repülőgépünk 
„Csik főhadnaggyal lelövetett. Mindkét szomszédnál szintén nagyon 
„heves tűz, sok gázbomba." 



Események a 44. Landwehr-hadosztálynál: 
A harcvonalban Oppacchiasella—Kostanjevica-úttól északra a 

87. Landwehr-dandárhoz tartozó 21. ezred áll, a III. zászlóalj Lokvica-
tól északra, a II. zászlóalj Lokvica-nál és attól délre, az I. zászlóalj 
dandártartalék két csoportban Segeti-nél és Podnakusnjek-nél. 

Az Oppacchiasella—Kostanjevica-úttól délre a 44. Landwehr-
dandárhoz tartozó 27. ezred van elől, a II. zászlóalj az említett 
országúton, az I. zászlóalj Hudi Log-nál, a III. zászlóalj Hudi Log 
és Lukatic között. Dandártartalék a 4./II. Landwehr-zászlóalj 
Kostanjevica-tól délre. 

A hadosztálytartalék Zagrajc-nál a 4./I. Landwehr-zászlóalj 
és Volcji Grad-nál a 4./III. Landwehr-zászlóalj, hadtesttartalék 
Comen-nól a 2./II., III. Landwehr-zászlóalj. 

Az állást 18 század 3200 csatárral tartja. Az ellenséges 
tüzérség és aknavetők belövése alatt a 21. és 27. Landwehr-
ezrednek október 30-áig 117 halottja és 476 sebesültje volt. 

A bombázás a megerődítés alatt álló állást, a gyenge drót-
akadályt előtte mindig újból szétrombolta, de erők teljes meg-
feszítésével sikerült ugyan a rombolásokat éjjelenként kijavítgatni, 
de az erődítési munkálatok nem haladtak, mert sem munkáskéz, 
sem idő nem állott rendelkezésre. 

Az ellenséges gyalogságnak mindközelebb férkőzéséből, az 
állandó heves ellenséges lövegtüzből és kémjelentésekből a hadosztály-
parancsnokság biztosra vette, hogy az olaszok támadása küszöbön 
áll; de hogy hol lesz a támadás, az kétes maradt, mert az ellenséges 
tüzérség egyformán lőtte a hadosztály egész arcvonalát. 

„Dél óta az ellenséges löveg- és aknavetőtüz, ha lehetséges 
„még jobban fokozódik. Az elképzelhető leghevesebb pergőtüz van. 
„Délután 3 órakor a 87. Landwehr-gyalogdandár állásai ellen 
„gyalogsági támadások indulnak meg, majd 5 órakor az ellenség 
„a 44. Landwehr-gyalogdandár ellen szintén rohamra indul." 

Délután 3 órakor az ellenség a 21. Landwehr-ezredet meg-
támadta, Lokvica-tól északra a 9. és 10. század ellen egy ellenséges 
zászlóalj indult támadásra; a Lokvica nyugati szegélyét tartó 
4. század ellen csak járőrök nyomultak elő, Lokvica és az országút 
között levő 1. és 2. századot erösebb osztagok rohanták meg. 

Délután 5 órakor a 27. Landwehr-ezredre is kiterjedt az olasz 
támadás. 

A 21. Landwehr-ezred — tüzérségünk kiváló zárótüzében — 
puskatűzzel könnyedén visszautasítja a támadást, hasonló kudarc 
érte az olaszt a 27. Landwehr-ezrednél is; csupán Hudi Log-nál 
sikerült neki a 2. század állásába betörni, miután ennek az ellenséges 
bombázás után csak 57 csatára maradt életben. Az I. zászlóalj 
tartaléka (4. század) ellentámadással azonnal visszafoglalta az állást. 



Miután az olaszok sietve visszahúzódtak kiindulási állásukba, 
előőrseink újból az arcvonal elé tolódtak. 

A 21. Landwehr-ezrednél 16-an elestek és 192-en meg-
sebesültek, a 27. Landwehr-ezrednél 35 halott és 111 sebesült volt.1 

„Tüzérségem nagyon jó eredménnyel támogatta mindkét 
„szomszédomat.2 Repülőnk a Vallone-ban levő sátortábornak 
„sürüsbödését és szaporodását állapította meg." 

Délután 5 óra 50 perckor a 87. Landwehr-dandár alszakaszának 
balszárnyán és a 44. Landwehr-dandár egész arcvonalán vörös rakéta-
jelzésekre tüzérségünk zárótüzet ad. 

A 28. hadosztály állása — amely a 44. Landwehr-hadosztálytól 
északra a Wippach-folyóig terjedt — két szakaszba volt tagozva. 

Az északi szakaszban Schaumeier alezredes parancsnoksága 
alatt az állásban3 San Grado di Merna és Yrtoce közötti malomtól 
a Karszt-fennsík északi lejtőjón a -Ó 246 párkányfokig a 11. ezred 
I. zászlóalja és a 3./III. bosnyák-zászlóalj állott, mögötte mint 
szakasztartalék a 11./IV. zászlóalj egyik fele Vrtoce-nél, másik fele 
Spacapani-nál, ugyanitt volt még az 57./II. zászlóalj is. A déli 
szakaszban4 Scoffo ezredes parancsnoksága alatt az 55. gyalogdandár 
volt; a 3. bosnyák vadászzászlóalj fele a -Ó- 246 gerincet, attól 
délre a Karszt-fennsíkot a 96. I. zászlóalj tartotta megszállva. 
Utóbbi a -C- 262-től keletre húzódó dombnyiílványon a 44. Land-
wehr-hadosztály északi szárnyához (21./III. Landwehr-zászlóalj) 
kapcsolódott, dandártartalék a 96./II. és a 3A 96./IV. zászlóalj a 
Velki Hribach -Ó- 343 északi lejtőjén az erdőben s a 96./ÍII. 
zászlóalj Yelki Hribach mögött -Ó- 393 és -Ó- 376 közötti nyeregben. 
Hadosztálytartalék: Spacapani-tól délre levő szük völgyben a 
II./III. zászlóalj; Ozrenj-nél a ll ./II. zászlóalj,-C- 464-től délre 
levő teknőben a fél 3. bosnyák vadászzászlóalj. 

A hadosztálynál a sötétség beálltával alábbi változások tör-
téntek. Az I. alszakaszban a 1 l./I. zászlóaljat az 57./II., a III. 
alszakaszban a fél 3. bosnyák zászlóaljat a fél 96./IL elég simán 
felváltotta, dacára annak, hogy éjjel szünet nélkül ellenséges 
tüzérségi és aknavetőtüz alatt állott a hadosztály. Az állásokban 
a rombolásokat is sikerült némiképen kijavítani. A felváltott l l . / I . 
zászlóalj Pedrija-ra, a fél 3. bosnyák vadászzászlóalj Tomazevica-ra 
menetelt pihenőre. A 96./15. század Mali Dol-ban pihen. 

Az állás közepe ('I. és III. zászlóaljalszakasz) a gerinc-
vonalon Nad logem felé előre volt tolva, a jobbszárny (I. zászlóalj-
alszakasz) a Karszt-fennsík északi lejtőjén ívben a San Grado di 

1 Lásd a 44. Landwehr-hadosztályparancsnokság Op. 111/2. számú 
harcjelentését. 

2 A XVT. hadtest és Schenk-csoport. 
3 I. és II. zászlóaljaiszakasz. 
4 T.II, és 1Y. zászlóaljalszakasz. 



Merna kolostorral szemben a második kiskúpon át a Wippach-
folyóhoz ereszkedett le, a déli szárny (IV. zászlóalj-alszakasz) a 
-Ó- 265 előkúpról a -O- 262-es dombnyúlványra húzódott, ahol a 
44. Landwehr-hadosztály északi szárnyához kapcsolódott. 

A hadosztály állását, s a hátrább eső területet az ellenséges 
nehéz tüzérség és aknavetők fokozódó hévvel lőtték, délután pergö-
tüzzé fajult a lövöldözés. 

A hadosztály 3600 lépés hosszú állásában 1400 fő, tehát 
két és fél lépésre egy csatár volt. E mögött 1200 csatár áll 
tartalékban. A II. alszakaszbau több csatár van, mint az 1., II. és 
a IV-ikben, mert a II. zászlóalj-alszakasz lövészárkaiban jobb fede-
zékek vannak, mint a közvetlenül mögötte levő tartalékállásban. 
A csapatok a Görz felől oldalozó ellenséges nehéz tüzérségi és aknavető-
tűztől nagyon szenvednek. 

Ma az ellenséges gyalogság a 28. hadosztályt nem támadta 
meg, azonban a nehéz ágyú- és aknavetőtüz már alig elviselhető 
hevességre fokozódott. A hadosztály egész állása sűrű füstben van, 
mely felszállva átláthatatlan falként tüzérségünket a megfigyelésben 
gátolta. E miatt ütegeink kényszerülve voltak időközönként csapás-
szerüen az arcvonal elé zárótüzet adni, hogy csapatainkat a meg-
lepetésektől megóvják. 

Délután 5 óra 40 perckor az ellenséges ágyú- és aknavetőtűz 
csökkent. Az állások nagyon megsérültek. Az ellenséges tüzérség 
sok gázbombákat lőtt és a dolinákban levő tartalékoknál súlyos mérge-
zéseket okozott. A bombázás által a hadosztály 300 embert vesztett.1 

Az olasz nehéz tüzérség az Oppacchiasella—Kostanjevica-i 
utat és attól északra és délre fekvő területet Pecinka A 291-től 
egész Yersic-ig hatalmas zárótüzzel szigetelte el. 

Elrendeltem a tartalékok előrevonását. 
A 2. Landwehr-ezred két zászlóalja (II., III.) Sveti Ambros 

531-es romhoz, a 4. Landwehr-ezred egyik zászlóalja (I.) Temnica-ra, 
másik zászlóalja (III.) Zagrajc-ra menetelt. 

Este 7 óra 30 perckor a 44. Landwehr-hadosztályparancs-
nokság jelenti, hogy az ellenség valamennyi támadása vissza van 
verve, ugyanerről értesít Schenk altábornagy is. 

„Estefelé egynéhány heves eredménytelen repülőküzdelmet 
„láttam Kobila Glava fölött." 

„Ezután egy félórai pihenő volt, mely után a heves tüz 
„megint csak megkezdődött és most későn éjjel is vadan dübörög 
„tovább." 

Események szomszédaimnál. XVI. hadtest. 
A hadtesttel szemben álló ellenséges nehéz tüzérség és akna-

vetők október 22. óta folyton fokozták tüzüket. Október 31-én 
1 Lásd a 28. hadosztályparancsnokság Op. 310'19. számú harcjelentését. 



délelőtt 10 órakor az egész arcvonal nehéz rombolótűz alatt áll, 
mely pergőtüzzé fokozódik és délután 5 óráig megszakítás nélkül 
tart. A 43. Landwehr-hadosztály északi szárnya1 nagyon szenvedett, 
az állások Sober-tól ésszakkeletre és Vertojba-tól keletre romba 
lövettek. 

Az előkészítő tüzérségi és aknavetőtűz után az ellenséges 
gyalogság először az 59. dandár északi szárnyán a 24. ezredet 
(Vertojba-alszakasz) támadta meg, a támadás az ezred puska- és 
géppuskatüzében összeomlott ugyan, de a sűrű füst és porfelhőbe 
burkolt állás egy részébe az ellenség mégis behatolt. A Biglia-nál 
álló dandártartalék2 ellentámadással az olaszokat az állásból azonnal 
kiverte. Egy tisztet és 50 olasz katonát fogtak el csapataink; 
akik azt állítják, hogy a támadást az olasz 11. és 12. ezred haj-
totta végre és hogy a támadást mindaddig fogják erőszakolni, míg 
a Yertojba-tól keletre fekvő dombot el nem foglalják. 

A Merna-alszakaszban álló 41. ezredet is támadás érte, de 
az ezredtartalék lendületes lökemmel a rohamtávolságig jutott 
olaszokat visszakergette. 

A 43. Landwehr-hadosztály állását megtartotta.3 

Schenk-csoport4 a 9., 10., 16. hadosztályból és a 24. Landsturm-
dandárból áll; állása két alszakaszra van osztva. Az I. (északi) 
alszakasz Lukatic-tól délre a Doberdo—Jamiano-i országútig, 
a II. (déli) alszakasz attól délre Bagni-ig (tengerig) terjed. 

Az I. alszakaszban Nad Bregom-on a 15., Na Verdi-n a 
32.Landsturm-ezred5 áll arccal északnak, északnyugatnak ésnyugatnak. 

A II. alszakaszban a jamianoi országút és Pietra rossa-völgv 
közötti részben az 55. ezred,5 az alszakasz közepén kiemelkedő 
-Q- 144 erdős kúpon a 77./IY. zászlóalj van, mely a 10. hadosztályhoz 
osztatott be.6 

A Pietra rossa-völgy és a Lisert-mocsár között húzódó -C- 71 -es 
dombot a 80. ezred két zászlóalja, Bagni-nál a műutat és a -Ó- 21 
terephullámot az 5./II. Landsturm-zászlóalj fele szállotta meg.7 

Alszakasztartalék Flondar—Lokavac — Medeazza terében a 
30. ezred és a 80. ezrednek egy zászlóalja, Duino-nál a fél 5./II. 
Landsturm-zászlóalj.7 

Csoporttartalék a 98. ezred8 Vojscica—Brestovica-nál, melyből 
egy zászlóalj mint alszakasztartalék Selo-ra van kikülönítve, továbbá 

1 86. Landwehr-dandár. 
2 41./IV. zászlóalj. 
3 Lásd a 43. Landwehr-hadosztályparancsnokság Op. 314/9. számú 

harcjelentését. 
4 III./b. védelmi szakasz Lukatic és a tenger között; lásd a 72. számú 

mellékletet. 
6 21. gyalogdandár (10. hadosztályhoz tartozik). 
6 Eredetileg a (9. hadosztályhoz tartozik). 
' 60 gyalogdandár (9. hadosztályhoz tartozik). 
8 10. hadosztályhoz tartozik. 



91. és 102. ezred1 Sanct Polaj—Praport, illetve Skofi—Nadrozica 
térben. 

Hadseregtartalék Tublje—Veliki Dol-nál a 2. ezred.2 

A 1. vonalban 12 és fél zászlóalj áll, 16 és fél zászlóalj 
tartalék, bárom vonalban egymás mögött csoportosítva, és pedig 
mint alszakasztartalék 3—4 km-re hátul 5 és fél, mint csoport-
tartalék 12—14 km-re 8, mint hadseregtartalék 15 km-re 
3 zászlóalj. 

Ezt a körülményt csak azért említem meg, mert Schenknél 
a tartalékok épen olyan messze voltak hátul, mint hadtestemnél, 
amiért a hadseregparancsnokság részéről a 9. Isonzo-csata után 
azon szemrehányás ért, hogy a tartalékok nálam túl messze hátul 
voltak és elkéstek. 

A III./b. szakasz ugyanúgy mint hadtestem, október második 
felében fokozatosan erősbödő, minden űrméretű ellenséges tüzérségi 
és aknavetőtűz alatt állott. 

MÁSODIK NAP.3 

November 1. 
„Egész éjjel szakadatlan, ernyedetlen pergőtüz. Reggel 6 óra 

„óta őrjöngő tüzorkán. Állandó ordító bömbölés, mint az őszi vihar 
„zúgása az őserdőben, ha sokezerszer hatványozva képzeljük el azt. 
„Sok órahosszat megíigyelőállásomon a Stol -C- 630-on voltam és 
„a leírhatatlanul rettenetes küzdelmeket részben láttam. De össze-
függően akarok mindent leírni és a látottakat a jelentettekkel 
„együtt akarom megörökíteni." 

„Midőn automobilon kimentem az ellenség nehéz gránátokkal 
„a kis Sveti Maria A 272 kegykápolnát lőtte Comen-től keletre." 

„A tegnap délutáni támadásokat esti 7 óra 30 percig a 
„44. Landwehr-hadosztály ellen két-két század, az Oppacchiasella-ra 
„vezető úttól északra pedig nagy erők hajtották végre. A 87. Landwehr-
„gyalogdandárnál többször megismételt támadások részben márzáró-
„füzünkben, részben gyalogsági és géppuskatüzünkben és tüzérségünk 
„kereszttüzében akadályainknál verettek vissza. A 44. Landwehr-
„ gyalogdandárnál az ellenség egy helyen század szélességben behatolt, 
„de a zászlóalj tartaléknak azonnali ellenlökése által kidobatott. 
„A csapatok a légcsúnyább bombázás dacára mind igen derekasan 

1 17. dandár (9. hadosztályhoz tartozik). 
2 16. hadosztályhoz tartozik. 
3 Lásd a 72. számú mellékletet. (Lásd az 5. hadseregparancsnokság 

K. 5177. számát, 1916.) 



„és vitézül viselik magukat. Az ellenség igen nagy veszteségeket 
„szenvedett. Egy század előtt több mint 100 olasz hulla fekszik." 

Reggel 7 órától fogva hadtestem arcvonala véges-végig a 
legvadabb pergőtüz alatt van, hevessége őrületes. A kostanjevicai 
úttól délre levő részt, mely előtt 400 lépés távolságban tábori 
őrseink kint állanak, csak ellenséges tüzérség lövi; hadtestem északi 
szárnyát az olaszok nehéz tüzérséggel és aknavetőkkel veretik; 
közepemre 30 olasz aknavetőüteg ontja legnehezebb bombáit. 

„Délelőtt 10 órakor dühöngve tombol a tüzorkán és sűrű 
„füsttömegek akár csak zivatarfellegek volnának, lassan az Adria 
„felé vándorolnak. Hallatlan hevességű, mindenfajta öblű lövedék-
„zápor és a legnehezebb aknák verése. Állásunk teljesen össze-
„csépelve, az egész helyőrség nagyrészt agyonverve vagy eltemetve; 
„az árkoknak egy arasznyi darabja sem maradt meg, midőn délelőtt 
„11 óra 15 perckor a tüzérségi megfigyelők jelentik, hogy a 
„hadtest egész arcvonala ellen az ellenséges gyalogság támadásra 
„indul." 

„Először nagyszerű lövegtüzünk által s azután mégis csak 
„elevenen előbújt, életben maradt csekély helyőrségünk s az elősiető 
„század- és zászlóaljtartalékok által úgyszólván az egész arcvonalon 
„visszaveretett; de azonnal az utánuk jövő újabb hullámoktól újból 
„előrevitetik. A rettenetes füstben és az ide-oda hullámzó csapatok 
„zűrzavarában már magam sem ismerem ki magamat. A helyzet 
„homályos!" 

„Ekkor egy újabb hatalmas tömegtámadással arcvonalamat 
„leteperve túlhaladja az olasz, a kevés, nagv sietségben odarohant 
„tartalékokat a leghősiesebb ellenállás dacára visszaveri!" 

Az ellenséges tömegek legelőször a 44. Landwehr-hadosztály 
közepén Lokvica-nál és attól délre hatoltak be állásunkba; azután 
a 28. hadosztály déli szárnyát — IV. alszakaszban — áttörték. 

Erre az olaszok a 44. Landwehr-hadosztály északi szárnyán 
Lokvica-tól északra a hősiesen kitartó 87. Landwehr-dandárt észak 
felől bekerítették, a 21. Landwehr-ezred nagy részét elfogták. A dandár 
azon csapatai, melyek az elfogatás elől megmenekültek, a Kostan-
jevica-i 2. állás felé visszamentek. 

A 28. hadosztály északi szárnya és közepe (I., II. zászlóalj-
alszakasz) a Karszt-fennsík északi lejtőjén, a 44. Landwehr-hadosztály 
déli szárnya (Hudi Log-nál) szívósan tartja állását. 

A 44. Landwehr-hadosztály délelőtt 11 óra 50 perckor jelent i, 
hogy az ellenség a 7., 8. és 9. Bienek-be betört, a 87. Landwehr-



dandár északi szárnya1 visszavonul. A dandártartalókot2 harcba-
vetették. 

A 28. hadosztály délután 12 óra 25 perckor jelenti, hogy az 
olaszok arcvonalának harmadik és negyedik alszakaszát áttörték, 
a 96. ezred3 a -Ó- 376 gerincen visszamegy. Az ellenség Yelki 
Hribach -Q- 343-ra nyomulva üldöz. 

A Schenk-csoport délután 12 óra 10 perckor tudatja, hogy 
a Nad Bregom-nál előretört ellenségnek támadásait Na Verdi 
A 208—Q- 198 magaslatán visszaverte. 

A 44. Landwehr-hadosztály délután 12 óra 20 perckor jelenti, 
hogy az ellenség Oppacchiasella—Kostanjevica-i országúttól északra 
a 44. és 87. Landwehr-dandár belső szárnyán betörve Kostanjevica-t 
körülbelül 1000—1500 lépésre megközelítette. A -Ó- 319-nél álló 
17./3. számú tarackosüteg három lövege elveszett; a -Ó- 291-nél a 
20./2. tarackosüteg ellenséges puska és gépfégyvertüzbe került. 

A 27. Landwehr-ezred állását Hudi Log-nál tartja, 3 olasz 
tisztet és 100 legényt elfogott; balszárnyát a déli szomszédnál 
történt betörés következtében Versié-re visszakanyarította. 

A hadosztálytartalékot ellentámadásra előrevonta. A Lipa-nál 
levő két zászlóaljat1 a 87. Landwehr-dandár, a Vojsöica-nál, illetve 
Zagrajc-nál álló két zászlóaljat5 a 44. Landwehr-dandár rendel-
kezésére bocsátotta. 

Délután 12 óra 35 perckor a 28. hadosztály tartalékából a 
11. ezred II. és III. zászlóalját, a 96. ezred III. zászlóalját és a 
3. bosnyák vadászzászlóalj felét a Volkovnjak Ó 284—Q- 376 
terébe1' előrevonja, hogy ellentámadással kiverje a betört ellenséget. 

Az ellenséges gyalogság délután 1 óráig a Velki Hribach 
-C- 343—Ó- 308 vonaláig7 jutott, a kostanjevicai úton pedig a 
kőbányákat érte el. 

„A Velki Hribach -Q- 343, a Pecinka A 291 és a 308-as 
,.kűp az ellenség kezén van; magam látom,tömegeit előnyomulni. 
„Saját felelősségemre felriasztom a 17. hadosztályt8 és elrendelem, 
„hogy két oszlopban azonnal kezdje meg az előnyomulást és Pohl 
„ezredes utólag jelentsen be mindent a hadseregnél . . . " 

1 21. Landwehr-ezred. 
2 2./I. Landwehr-zászlóalj. 
3 55. dandár. 
4 2./II., III. Landwehr-zászlóalj. 
6 4./I. és III. Landwehr-zászlóalj. 
0 Eisner-Bubna Warte. 
7 Pecinka A 291-től 500 lépésre keletre. 
s A 17. hadosztály hadseregtartalék Kobila Glava (39. ezred), Gab-

rovica (40. ezred), Kosovelje (11. vadászzászlőalj), Krajna Vas (43. ezred), 
Kopriva—Hrusevica (51. ezred) körletben. 

(• 



„Egész arcvonalam az Oppacchiasella—Kostanjevica-i útig 
„gyors, rendetlen visszavonulásban van, menekülésnek neveztetném 
„ezt a lutást; az ellenség keményen utána tódul és szorongatja 
„csoportokra szakadt csapataimat. A 17. hadosztálynak egy derék 
„ütegét látom, amelynek lovai a befogásnál mind elestek, a füstölgő 
„lángtengerben az őrületes dulakodás közepén az ellenség által 
„majdnem egészen körülfogva, amint egy tiszt — ifjú arcát is 
„látom — megmaradt pár emberével lövegeit tölti és a feléje roha-
„mozó olaszok közé rövid távolságból belelőve, egész tömegeket • 
„elsöpör. Két lövegét már az ellenség kezében látom s ő az utolsót 
„sajátkezüleg az elvesztett lövegeit körültolongó ellenség ellen 
„fordítja és még három lövést tesz, melyek borzasztó pusztítást 
„visznek véghez, rövid pillanatok alatt még két lövést ereszt a 
„diadalittas olaszok közé 30 és 20 lépés távolból és azután két 
„életben maradt emberével — hűséges hőseivel — ellenséges gép-
puskák tüzében revolverét kirántva a hullámzó olaszok közé vegyülve 
„utat tör, keresztülvágja magát és megmenekül. Villányi Miklós 
„hadnagy ez a hős a 17./3. tábori tarackütegével. Sebesülten keresztül-
vág ta magát két emberével. Amennyire meg tudom a helyzetet 
„ítélni s a jelentésekből következtetve négy ütegem került ellen-
séges kézre." 

A 28. közös és 44. Landwehr-hadosztályt délután 1 óra 15 
perckor utasítottam, hogy elvesztett állásaikat feltétlenül vissza kell 
foglalniok. (Op. 306/14. sz.) 

Erre a célra a 44. Landwehr-hadosztálynál a 87. dandárnak 
a 2. Landwehr-ezred,1 a 44. dandárnak a 4. Landwehr-ezred2 ren-
delkezésre bocsátatott. 

Schenk-csoporttal megállapodtam, hogy a 44. Landwehr-
dandárnál a 4. Landwehr-ezred által végrehajtandó ellentámadáshoz 
Hohenberger ezredes parancsnoksága alatt három zászlóaljjal csatla-
kozni fog. 

A 28. hadosztálynál a l l . ezred,1 a 96. ezred egyik zászlóalja3 

és a fél 3. bosnyák vadászzászlóalj a Karszt-fennsík északi gerinc-
vonalára irányíttatott az 55. dandárhoz. 

A hadseregparancsnokságot utólag kértem, hogy a 17. had-
osztályt bocsássa rendelkezésemre. (Op. 306/15. sz.) 

„Délután 2 órakor az ellenség előnyomulóban van délen 
„Kostanjevica-ra, középen Plenski-re és északon a -Q- 376-ra.Ui 

1 II. és III. zászlóalj. 
3 I. és III. zászlóalj. 
3 III. zászlóalj. 
4 Velki Hribach -O- 343 és Fajti hrib A 432 között. 



„A Peéinka A 291-ről erős tartalékok követik az ellenséges 
„üldöző gyalogságot, Crni hrib -C> 164-ről tömegesen ereszkednek 
„le az olasz tartalékok a Vallone-ba." 

„Ellentámadásaim az 55. közös ós a 87. Landwehr-dandárnál 
„a -C- 363-tól1 északra és délre fognak végrehajtatni." 

„Szomszédaimnál is nagyon erős ellenséges támadásokat látok, 
„de távolról sem olyan hevesek és erőteljesek, mint énnálam. 
„Ott vissza is verték őket." 

„Nem volt az én szeretett hőslelkü VII. hadtestem itt az 
„első vonalban! Jól sejtettem!" 

„Végre Pohl is részben felelős az ö örökös okoskodásaival, 
„melyek tán más fontos dolgokat háttérbe szorítottak??? Ez nem 
„maradhat nálam!" 

Délután 2 óra 25 perckor Schenk-csoport értesít, hogy 
északi szárnyán a régi helyzet helyreállíttatott, saját csapatai, 
valamint a 44. Landwehr-dandáré is az eredeti első állásban 
vannak. A 27. Landwehr-ezred egy tizedese 200 foglyot kísért be. 

Amint ez tudomásomra jutott, megkértem Schenket, utasítsa 
Hohenberger ezredest, hogy csoportjával2 a 87. Landwehr-
dandárnak ellentámadását Lokvica-ra Hudi Log-on át északi irányban 
támogassa. 

Schenk értesít, hogy új három zászlóaljból álló csoportot 
fog alakítani, mivel Hohenberger három zászlóalja elhasználtatott. 
E szerint utasítottam a 44. Landwehr-hadosztály parancsnokságát, 
hogy lépjen a továbbiakra nézve érintkezésbe a Schenk-csoporttal. 

A 20. honvédtüzérdandárparancsnokság délután 2 óra 40 
perckor jelenti, hogy a 87. Landwehr-dandár ellentámadási csoportja 
Kostanjevica magasságát elérte. 

A hadseregparancsnokság a 17. hadosztályt rendelkezésemre 
bocsátotta. (Op. 306 17. sz.) 

Erre távbeszélőn utasítottam a 17. hadosztályt, hogy még a 
mai napon érje el Temnica-t, ahol mint hadtesttartalék további 
parancsomat várja be. A vezérkari főnököt utasítottam a hadosztály 
alkalmazására vonatkozólag. A kialakuló helyzetnek megfelelően 
fel fogja váltani az elhasznált csapatokat vagy pedig meg fogja 
erősíteni a harcvonalat. 

A 44. Landwehr-hadosztály délután 3 óra 10 perckor jelenti, 

1 Fajti hrib A 342 és Kostanjevica között. 
2 Schenk-csoporttól három, a 44. Laudwehr-hadosztálytól kettő, ösz-

szesen öt zászlóalj. 



hogy a 27. Landwehr-ezred1 Hudi Log-nál az eredeti állását rendü-
letlenül tartja. 

A 87. Landwehr-dandár visszaszorított csapatai Kostanjevica 
előtt és onnan északi irányban vezető út mentén állanak. A Pecinka 
A 291-től keletre fekvő <> 319-nél és a Ó 376 gerincen 
elkeseredett küzdelem folyik. Azt azonban nem tudja, hogy az 
ellentámadási csoport harcba lépett-e már? 

Az előreirányított 4. Landwehr-ezred egyik zászlóalja a 
-Ó- 285 pontot Kostanjevica-től nyugatra elérte, a 2. Landwehr-
ezred II. és III. zászlóalja már túlhaladta a -Q 363 pontot. Amint 
a zászlóaljak csoportosítása megtörténik, az ellentámadás meg 
fog indulni. 

„Délután 3 óra 30 perckor Kobila Glava-ra visszaérkeztem, 
„ahol 11 óra 25 perckor repülőtámadás volt, lakásomra 25 bombát 
„dobtak, néhány szilánk szobámban fekszik, emberéletben nem 
„történt kár." 

„ Délután 3 óra 35 perckor megérkezik a hadseregparancsnokság 
„Op. 2090. számú rendelete, melyben azt követeli, hogy az eredeti 
„állást foglaljuk vissza. (Op. 306/20. sz.)" 

„Az ellentámadások az egész — pillanatnyilag rendelkezé-
sünkre álló — tizenkét és fél zászlóaljjal koncentrikusan hajtatnak 
„végre; hét és fél a fennsíknak az Oppacchiasella-ra vezető úttól 
„északnyugatra fekvő részén ós a Karszt-fennsík északi szegélyén : 
„két zászlóalj Schenk altábornagy csoportjával (három zászlóalj) 
„együtt Hudi Log-tól délre. Schenknél a jobbszárny visszaszorít-
hatott, ott is heves harc több betöréssel." 

„A lövegtűz őrületes, már nem is lehet erősebb." 
„A XVI. hadtest tudatja, hogy egy zászlóaljat Volkovnjak 

„-Q- 284-re küldött, hogy hadteste déli szárnyát és tüzérségét 
„biztosítsa. A hadtestnél szintén legsúlyosabb küzdelem a Wippach 
„völgyében." 

„A XVII. hadtestnél csak lövegtűz." 
„Én ma nehéz ellenséges lövedékeket láttam, melyek égő 

„szilánkokban estek széjjel és percekig szúrólángszerűen tovább 
„égnek." 

„Derék 17. hadosztályomat hadtesttartaléknak rendeltem." 
„Ha meghallgattak volna engem és előbb hozhattam volna 

„közelebb, akkor ma egészen másképen állanánk." 
1 44 Landwehr-dandár. 



„Sveti Ambros-nál, Lipa-tól nyugatra a 33. gyalogdandár és 
„a feketefényő-erdőben Vojséica-nál a 34. gyalogdandár áll fel és még 
„ma el kell ezt a helyzetet érniök. Sajnos, ma mást nem kíván-
ha tok tőle és így feltétlenül elkésik. Szándék: holnap a 28. és 
„44. Landwehr-hadosztályoknak összemorzsolt részeit felváltani 
„vagy a legrosszabb esetben a 2. állást Kostanjevica—Fajti hrib 
„ A 432 vonalban megszállani." 

Délután folyamán a következő jelentések érkeztek: 
Schenk-csoport 3 óra 50 perckor tudatja, hogy a 44. Landwehr-

dandárnál a 4. Landwebr-ezred ellentámadását három zászlóaljjal 
támogatni fogja, melyeket Korite-re irányít. 

A 44. Landwehr-hadosztály jelenti, hogy az ellenség a Pecinka 
A 291-re visszament, Segeti-től keletre fekvő-C-278 pont birtokában 
van. Az ellentámadás még nem indult meg. 

Délután 4 órakor a helyzet következő: 
A 28. hadosztály jobbszárnya az eredeti első állásban van, 

közepe a Velki Hribach -Ó- 343 magaslat északra eső lejtőjén 
visszahajlott, arccal délnek áll; balszárnya -Ó- 343 és -Q- 376 
közötti nyeregben végződik, arccal délnyugatnak és nyugatnak. 

A 44. Landwehr-hadoszt'álynál a 21. Landwehr-ezred csekély 
maradványai a -Ó- 291 dombon gyülekeztek, a 27. Landwehr-ezred 
Hudi Log és a kostanjevicai országút között a régi 1-ső állásban 
áll. Az utóbb említett országút és -O- 291 között, valamint -C- 291 
és -C- 376 között két nagy ür tátong. 

A 28. hadosztály délután 4 óra 8 perckor jelenti, hogy az 
I. és II. alszakasz, a III. alszakasz1 egy része birtokában van, 
harcvonala arccal délnek -Ó- 376-tól 500 lépésre nyugatra húzódik. 
Az ellentámadás még nem indult meg. 

A hadseregparancsnokság Op. 2054/4. szám alatt értesít, 
hogy a 14. hadosztály a harctérre érkezik és Sanct Daniel — 
Duttoule—Sesana körletbe fog jutni. (Op. 306/2. sz.) 

Délután 6 órakor a 44. Landwehr-hadosztály jelenti, hogy 
a 27. Landwehr-ezred2 jobbszárnyával az oppacchiasellai ország-
úinál régi állásában áll, összeköttetés a szomszédos 87. Landwehr-
dandárral2 nincs, a szárny a levegőben lóg. A 4./1I. Landwehr-
zászlóalj fele Hudi Log-nál, a másik fele a jobbszárny mögött 
tartalékban van. A 4. Landwehr-ezred I. és III. zászlóalja 
Kostanjevica-n át és attól délre menetben van ide. Az ezred a 
Schenk-csoportnak három zászlóaljával — melyeknek Korite-re 
való beérkezése esti 8 órára van jelezve — északnyugati irányban 
támadni fog. 

1 Eredeti állás. 
2 44. Landwehr-dandár. 
3 21. Landwehr-ezred. 



A Lipa-ról a 87. Landwehr-dandárhoz irányított 2. Landwehr-
ezredet Plenski magasságában az ellenséges tüzérség zárótüze fel-
tartóztatta. 

Jelenleg előnyomulását már folytatja, ellentámadását össz-
hangban fogja végrehajtani a 28. hadosztály azon két zászlóaljával, 
melyek -Ö- 376 felől a gerincen fognak támadni. 

Velki Hribach O- 343—Peéinka A 291 vonalát négy 
zászlóalj, Lokviea-t szintén négy zászlóalj fogja megtámadni. 

Schenktől rossz híreket kapok: 6 óra 35 perckor a Na Verdi 
A 208 magaslaton a helyzet nincs tisztázva, az ottani állások 
nincsenek birtokában. 8 óra 15 perckor távbeszélőn értesít, hogy 
az ellenség állását áttörve Jamiano-ig előretaszított és a -Ó- 144 
erdős magaslatot elfoglalta. 

Ezért a 44. Landwehr-dandár ellentámadásának támogatására 
kilátásba helyezett három zászlóaljat nem küldheti Korite-re. 

„Estére a helyzet kissé tisztult. Vonalunk: -Ó-376—Ó-
„319—Ó-291—-C-219 a mi birtokunkban vannak. Az ellentáma-
„dások még nem indulhattak meg." 

Az ellenség este 10 órakor a 44. Landwehr-hadosztály déli 
szárnyán a 27. Landwehr-ezredet1 Hudi Log-nál megtámadta, de 
visszaveretett. 

A 28. hadosztály északi szárnyán az I. és II. alszakaszba az 
ellenség betört, ellentámadással azonnal kidobatott. 

A 44. Landwehr-hadosztály azt jelenti, hogy a mai nehéz 
harcokban súlyos veszteség érte, különösen a 21. Landwehr-
ezredet,2 melynek nagy része fogságba esett. Ezért Op. 306/27. 
szám alatt intézkedtem, hogy a fogyaték pótlására a hadosztály 
XXIV. menetzászlóaljai Sanct Peter-ről és Tonaj-ról előrevonassanak. 

„A mai „nagy küzdelem" napjának összefoglalása: 
Az ellenséges tüzérségi és aknavetőtüz mai napon tetőpontját 

érte el, ennél hevesebbet valóban alig lehetne elképzelni. A 12 
napos lövetés következtében állásaink kő- és romhalmazokban 
hevertek, jobban mondva eltűntek a föld színéről. Az előbbi Isonzo-
csatákban a támadás csak a Vertojbica-szakasz és a Karszt-fennsíknak 
Nad Logem—Nova Vas közötti része ellen irányult (10 km), most 
a 9. Isonzo-csatában a támadási arc szélessége 18 km-re növe-
kedett meg. 

Az ellenséges támadás az északi szárnyon a XVI. hadtest 
58. hadosztályát és 43. Landwehr-hadosztályát, középen hadtes-
temet (28. hadosztály és 44. Landwehr-hadosztály), a déli szár-
nyon a Schenk-csoport 9. és 10. hadosztályát érte. 

1 44. Landwehr-dandár. 
2 87. Landwehr-dandár. 



A sokszorosan fölényes ellenséges erőnek tömegekkel meg-
indított főlökése 5500 lépés szélességben gyenge hadtestemet érte. 

„Tüzérségi és aknavetőelőkészítés után, melyet aligha lehetne 
„hevességében túlszárnyalni, az ellenség a hihetetlenül sürü füst-
felleg által előnyhöz jutva és haditapasztalatait kihasználva dél-
e lő t t 11 óra 10 perckor a mi egész arcvonalunk ellen rendkívül 
„nagyerejü tömegeket indított támadásra." 

Az olasz főtámadás Yelki Hribaeh Ó 343-ra, Pecinka A 
291-re, Kostanjevisa-ra és Lukatic-ra irányult. 

A <> 246-tól délre Lukatiö-ig terjedő 5500 lépés széles első 
arcvonalon 12 dandár,1 a -Ó- 246-tól északra a Wippach-ig 
(1500 lépés) a 49. hadosztály2 csoportosult. A második vonalban 
Nad Logem -Ó- 213 és Nova Vas között a Vallone-ban 6 dandár3 

gyülekezett mint tartalék. 
7000 lépés kiterjedésű védelmi állásomat — melynek meg-

védésére 23 gyenge létszámú zászlóalj állott rendelkezésemre — 
120 hadiállományra kiegészített olasz zászlóalj4 támadta meg. 

Még október hó 30-án kértem az 5. hadseregparancsnok-
ságot, hogy a 17. hadosztályt — mely hadseregtartalék volt — 
bocsássa rendelkezésemre. Kérésem elutasíttatott. Midőn a csata 
második napján (november 1-én) láttam a nyomasztóan fölényes 
ellenség tömegtámadását, parancs ellenére, saját felelősségemre fel-
riasztottam és megindítottam a 17. hadosztályt és kierőszakoltam 
átengedését. A hadosztály azonban csak a harmadik csatanapon 
(november 2-án) avatkozhatott be a harcba, tehát akkor, midőn a 
23 zászlóaljat kitevő erőm1 nagy része már meg volt verve és fel 
volt morzsolva. 

A harmadik csatanapon (november 2-án) zászlóaljaimnak száma 
36-ra szaporodott.6 

A Karszt-fennsíkon az olasz tömegek a támadásra november 
1-ét megelőző éjjelen és a hajnali szürkületben csoportosultak. 
Mire kivirradt, már mozgás nem volt észlelhető. 

Az első vonalban levő dandárok összeszorultak, a hézagokba a 
lökésre szánt dandárok tolattak be. Az egyes dandárok különbözően 
tagozódtak. így a Peöinka A 291-gvel szemben az 1. bersaglieri-
dandárnál7 mindkét ezred (6. és 12.) szárnyanként 24—24 

1 Toscana-, Lombardia-, 1. bersaglieri-, Trapani-, Ferrara-, Spezia-, 
Barletta-, Sesia-, Marche-, Mantova-, Alessandria-, Catanzaro-dandár. 

2 Napoli- és Pinerolo-dandár. 
3 Aosta-, Sardegna-, Brescia-, Pisa-, Valtellina-, Padova-dandár. 
4 Az olasz századok egyenként 180 puskalétszámra lettek a csata 

előtt kiegészítve. 
6 28. és 44. Landwehr-hadosztály. 
" 17. hadosztály, 34./II. és a bosnyák csendőrzászlőalj (idáig hadsereg-

tartalék volt). 
7 Lásd a 72. számú mellékletet. 
József főherceg : A v i l ágháború . I I I . 45 



félszázados rajhullámba alakult egymás mellett. A 49. hadosztálynál 
Wippach és -Q- 246 között a Napoli- és Pinerolo-dandár négy, 
illetve nyolc hullámban, a Toscana-dandárnál — mely Yelki 
Hribach -Q- 343-at támadja — mindkét ezred (77. és 78.) az első 
harcvonalban egy-egy zászlóaljjal egymás mellett csoportosult nyolc 
félszázados hullámban. A többi zászlóaljak a második harcvonaiban 
egymás mögött századhullámokban, úgyhogy ezeknél is, úgymint 
az 1. bersaglieri-dandárnál, mindegyik ezred 24—24 rajhullámban 
csoportosult 

Az olasz 142. ezred támadási intézkedése kezünkbe került. 
Ez az ezred a Catanzaro-dandárba tartozott, mely Lukatié-ra 
támadott. Az intézkedéshez egy vázlat1 volt csatolva, mely az 
ezred csoportosítását tüntette fel. Az ezred hét hullámba alakult, 
az első harcvonalban a jobbszárnyon a II., a balon a III. zászlóalj, 
a második harcvonalban az I. zászlóalj. 

Az első hullámot az egész ezredből kiválogatott kézigránát-
dobó járőrök képezték. 

A második hullámban két század; a külső szárnyakon az 
ezred 2. és 3. számú golyószóró osztagai. 

A harmadik hullám ismét két század; a külső szárnyakon 
az ezred 2. és 3. számú gépfegyverosztagai. A hullámok távköze 
egymás mögött 50 lépés, az ezred arcvonalkiterjedése 400 lépés. 

A z 1., 2. és 3. hullám az első támadólépcső, melynek feladata 
volt Lukatic—0- 238 között állásunkba betörni (a támadás 1-ső 
célja); azután előretaszítani a -C- 224 pont körül fekvő dolinákig 
(a támadás 2-ik célja). 

A feladat végrehajtása három mozzanatból állott. 
1. mozzanat: A 10. és 11. század a H—B alszakaszba betör, 

a 6. és 7. század szökellést hajt végre. 
2. mozzanat: Az 1-ső cél elérése (Lukatic — -G- 238 állás-

rész elfoglalása). 
3. mozzanat: lökés a -Ó- 224 pontra, azután a dolinák meg-

szállása (a 2. cél elérésére). 
A 4-ik hullámban két század és az ezred 4. és 5. gépfegyver-

osztagai állottak. Ennek az ezredtől jobbra és balra támadó 
Alessandrio- és Macerata-dandárral kellett az összeköttetést fenn-
tartani és az első támadólépcső szárnyait kifelé kanyarodással bizto-
sítani az állásunkba való betöréskor. 

Az 5-ik hullám két századlépcsőben jobbra, illetve balra 
hátra a külső szárnyak mögött. A századok belső szárnyain zászló-
aljanként két-két könnyű öblű aknavetőosztag. Ez az első lépcsőt 
követi -Q- 224 pontig és azt támogatja. 

A 6. és 7. hullámot az I. zászlóalj alakította két-két századdal. 
Ezekbe be voltak osztva az ezred 1. számú golyószóró- és gép-



fegyverosztagai, két lángszóróosztag és védőpajzsokat vivő osztag. 
Ez a két hullám képezte a második támadólépcsőt; feladata a -Q- 224 
pont körül fekvő dolinákat megszállva ott befészkelődni. 

A 8. és 9-ik hullámot a 141. ezred egyik zászlóalja alkotta 
két-két századdal; feladata az osztrák-magyar első vonalat meg-
szállani és megerődítem. 

Mikor az olasz fölényes tüzérség és az aknavetőütegek tömege 
a 9. Isonzo-csata előkészítését befejezte (november 1-én virradatkor), 
a fogságba jutott olaszok elbeszélése szerint az ellenség első harc-
vonala előtti és mögötti dolinák, lövészárkok, kőfalak, futó- és 
összekötőárkok olasz katonákkal zsúfolva voltak, úgyhogy Nad 
logem -Ó- 213 és Lukatic között 7000 lépés szélességű térben egy 
szorosan zárkózott emberfal állott, melynek mélységi tagozása 
600—1000 méter volt.' 

Midőn november 1-én délelőtt 11 óra 10 perckor az olasz 
tüzérség védelmi állásunkra megsemmisítőtüzet zúdított, ez az 
emberfái megmozdulva, mintegy varázsütésre egyszerre rohamra 
előretört, Röviddel a roham előtt megkezdődött az ellenség záró-
tüze is, úgyhogy a rombolótüz a zárótüzzel összefolyt; nem lehetett 
azt a pillanatot észrevenni, hogy a megsemmisítőtűz mikor ment át 
zárótüzbe. 

Fogságunkba került tisztek és emberek egyhangúlag azt 
állították — különösen azok, akik az első támadólépcsőbe voltak 
beosztva —, hogy a roham alatt az olasz csapatok alig szenvedtek 
veszteséget. Tartalékaikban azonban tüzérségünk rettenetes pusztítást 
vitt véghez, úgyhogy azt kiállani nem tudván, megfutamodtak, de 
nem hátra, hanem előre! 

Az olasz katonák az emberfalban szorosan együtt tartva a 
roham közepette sem meg nem állhattak, sem nem hátrálhattak, 
mert a parancsnok kezéből kisiklott hátsó harc vonalak és tartalékok 
— hogy tüzérségünk pokoli tüzéből kijussanak — előretörtettek 
és így az első támadólépcsőben haladó hullámokat előrenyomták. 

Az első harcvonal hullámai állásunkba betörtek, nyomon 
követve a hátulsó barcvonalak által. 

Mivel az olaszok rohamállása védelmi vonalunkhoz nagyon 
közel volt", az ellenség első támadóhullámai pár pillanat múlva 
bent voltak lövészárkainkban, még mielőtt megszálló csapataink a 
meglepetéstől magukhoz térhettek volna. 

A Toscana-dandár katonái voltak a nap hősei. Ehhez a 
dandárhoz tartozó emberek — kik fogságunkba kerültek — beszélték, 
hogy megszálló csapataink, különösen gépfegyverosztagaink szívósan 
védekeztek, de az óriási tömeg őket a szószoros értelmében agyon-
nyomta. Ott, hol csapataink nem állottak fölényes erővel szemben, 

1 Lásd. a 72. számú mellékletet. 
- Nad logem-gerincen a -C- 246 pontnál alig néhány méterre. 



így a Ó 246 gerincéii, hol négy géppuska állott, a Pinerolo-dandár1 

nem volt képes lövészárkából kimozdulni; midőn azonban a Toscana-
dandár2 mellette tovaszáguldott, a dandár egy része hátbakapta 
a -Q- 246-os gerinc védőit és az ottani megszálló csapatot bekerí-
tette és elfogta. A Toscana-dandárnak fogságunkba jutott századosa 
így nyilatkozott: „Loro hanno buoni soldatini, ma erano troppo 
pocbi e percio imbarazzati.3" 

Az olasz sikert lényegesen elősegítette, hogy egyrészt állásainkra 
átláthatatlan füst és porfelhő feküdt és az olasz támadóhullámok 
ködbombákkal láthatatlanná tették magukat. Az olasz hullámoknak 
rohama vagy bármi más eseménynek megfigyelése teljesen lehetetlen 
volt. A foglyok azt állítják, hogy tüzérségünk zárótüze roham-
hullámaikban nem sok kárt okozott. Ezt annak tulajdonítják, mert 
nehéz és legnehezebb aknavetőik rettenetes fekete füstöt csinálnak, 
mely minden betekintést lehetetlenné tesz. 

Minthogy tüzérségi megfigyelőink a csatamezőn a füst és por 
miatt semmit sem láthattak ós a távbeszélőösszeköttetés meg volt 
semmisítve, nem lehet azon csodálkozni, hogy a tüzérség tüzének 
irányítása a 9. Isonzo-csata második napján megbénult. 

A 9. Isonzo-csata első és második napjáról (október 31. és 
november 1.) Barzini haditudósító következőket írta: 

„A hivatalos jelentés azt mondja, hogy napok óta folyik 
a tüzérségi csata. Mai napon a nehéz és legnehezebb űrméretű 
lövegek megkezdették a tüzelést. Hónapok óta nem volt olyan 
verőfényes gyönyörű napunk, mint ma; a távoli messzeségben látni 
lehet a hófödte Juli-Alpeseket!... Csak a Karszt van sűrű füst-
felhőbe fátyolozva, ködbe és árnyékba borulva. Hudi Log-ot, 
Kostanjevica-t, Yeliki-t, Fajti-t látni nem lehet! Ha valaki látta, 
hogy az orkán miként korbácsolja légbe a sivatag homokját, űgy 
ugyanazon színjátékot láthatja itt a Karszton és a görzi síkon! 

Egy mozdulatlan Samum következtében a csatamező fölött 
óriási arányban növekednek a füstgomolyok, nehéz sűrű telhő felhő 
után kavarog vadan ide-oda. 

A friauli síkról 30—40 km távolságban látni lehet keleten 
a sötét eget... 

Az osztrákok támadásunkat október 3l-re várták. Csapataink 
délután fél 4 órakor erőszakos felderítésre előretörtek, hogy löve-
tésünk eredményét az osztrák állások némely szakaszán meg-
állapítsák. 

Az ellenség azt hitte, hogy a támadás órája ütött s ezért 
működésbe hozta egész védelmi gépezetét. Megszólaltak az ágyúk, 

1 49. olasz hadosztály. 
1 45. olasz hadosztály. 
3 „Az Önök katonái jók. de kevesen vannak, ezért lehetetlen helyzetbe 

kerültek." 



zárótüzet zúdítottak ránk, lőtték ütegeinket, kerepeltek a gép-
fegyverek és morajlott a puskatüz. 

Felderítőosztagainkat akként fogadták, mintha egész hadseregek 
lennének. Nehéz dolguk volt járőreinknek. Leleplezték az ellenség 
nyugtalanságát, izgatottságát és harckészültségét. 

Midőn felderítőosztagaink útjukra elindultak, már nyitott 
réseket találtak. Ezek a rések kitágíttattak. Este az ellenség állása 
már romban hevert. Ütegeink a jobbszárny mögött hallgattak, 
a balszárny mögöttiek vadul dörögtek, Veliki-re és Peőinka-ra 
ontották a tüzet. 

Éjjel az összes lövegek az ellenség 2. állását lőtték. A csata-
mező vak sötétjét villámlások hasogatták, a felhőket sok ezer 
robbanás lángja világította meg. A Karszt egész tájéka gőzölög, 
morajlik, izzik és lángban á l l . . . 

Hajnalban (november 1.) a tüzérség ismét az ellenség 
1. vonalát lőtte. Összes aknavetőink működésben vannak. A Karszt 
füst- és porfelhőbe van burkolva, mely oly sűrű, hogy az enyhe 
szél nem képes szétszaggatni. Egy kilométerre sem lehet látni.' 

A csapatok, melyek a rohamállásban helyüket elfoglalni 
igyekeznek, hulló korom és sűrű füstfelhő között menetelnek, 
megvilágítva a pirkadó hajnalban felkelő nap bágyadt fénye által, 
mely oly gyenge, mint télen naplementekor. 

A kisöblű lövegek a tüzérség tüzét hirtelen megerősítik, a 
nehéz ágyúk az ellenséges ütegeket lefogják, hogy azokat ártalmat-
lanná tegyék és ne legyenek képesek a rohamra előtörő csapa-
tainkat tűz alá venni. 

Pont 11 óra 11 perckor az egész vonalon az olasz gyalogság 
a lövészárokból rohamra előretör! Azon pillanatban, midőn ez meg-
történik, a túlsó oldal felől távoli mennydörgésszerűén felmorajlik 
a puska- és gépfegyvertüz! A csatazaj ott szakadatlanul növekedik. 

Hudi Log-ra és Lukatic-ra támadásunk ólom- és vaszivatarban 
folyik, melyet a Hermada-n levő ellenséges ütegek zúdítanak 
gyalogságunkra. A támadás első hullámai itt-ott behatolnak az 
ellenség lövészárkába, százakat fogságba ejtenek, majd vissza-
húzódnak az ellenség ellentámadása elől, hogy később újólag 
előretörve ismét zsákmányra tegyenek szert. 

Az igazi manőverünk balról folyik. A terv szerint Yeliki 
Hribach-ot kell elfoglalni. Ezt a második Monte San Michele-t 
birtokba kell vennünk, melyre az ellenség védelmi vonala támasz-
kodik. El is foglaltuk azt. Ez a hegy már kezünkre került, 
melynek nagy részét sűrű erdő fedi, hol minden fatörzs drót-
akadálykaróul használható fél. Sőt már túlhaladtunk ezen a hegy-
csúcson és előőrseink Fajti hrib lejtőjén állanak, mely előttünk 
szinte elérhetetlennek látszott. 

A Yeliki Hribach-magaslat egy átkaroló mozdulat által jutott 
birtokunkba. 



Lokvica-nál az ellenség arcvonalát rohammal törtük át, mely 
után csapataink Pecinka-t dél felől megkerülték, a megszálló 
csapatokat bekerítették és foglyul ejtették. 

Pecinka elfoglalása után Yeliki Hribacli ellen fordultak 
csapataink. Míg arcban az osztrákokat lekötöttük, addig a meg-
kerülő csapataink fantasztikus gyorsasággal a magaslatot meg-
mászták és a védők hátában megjelentek. 

Kora délután az osztrákok hatalmas állásai már kezünk-
ben voltak. 

Győzelmünkben hittünk, de hogy azt ilyen hamar elérjük, 
azt senki sem remélte. Maguk a foglyok sem tudják megmagyarázni, 
hogy miként történhetett meg mindez!1 

Az osztrákok azt hitték, hogy tarthatják magukat, midőn 
hátukban felhangzott a „Savója" csatakiáltás . . . Be voltak kerítve. 

A segítség elkésett, az ellentámadás heves volt ugyan, de 
rendszertelen és tervnélküli. 

Az osztrákok lázasan kapkodták össze tartalékaikat és arcban 
harcbavetették. Az ellenséges tüzérség elhallgatott, amint a 
magaslatot elfoglaltuk. Mire besötétedett, kísérteties csend boralt a 
magaslatokra 

Az elfoglalt lövészárkok telistele vannak sebesültekkel és 
halottakkal. Az összekötőárkok be vannak temetve, a redoutok úgy 
néznek ki, mint a kőbányák. A tüzérségünk által előidézett 
pusztítást leírni nem lehet. 

Az előrevont tartalékaink ltlkesen vonulnak át a meghódított 
területen, az iszonyat e mezejón . . . Balról két kilométer mély 
teret nyertünk, jobbról még folyik a küzdelem."2 

Az első sikerek után, a délutáni órákban az olaszoknál kezdtek 
mutatkozni azok a nehézségek, melyek egy ily nagyarányú merev 

1 Nem voltak ott magyar csapatok. 
2 Barzini haditudósító a lefolyt eseményekre nézve a valóságnak meg 

nem felelően lett értesítve. A Velki Hribach Ó 343 magaslat elfoglalása 
nem akként történt, mint azt i t t ismertette, fogságunkba került olaszok azt 
vallották, hogy a magaslatot a Toscana-dandár rohammal foglalta el, mely 
-Ó- 246—Q- 265-ről arcból nyugatról lett végrehajtva. 

Barzini haditudósító „hatalmas állásainkról, redoutokról" ír. Ez költői 
mondás! Azt az állást, melyben csapataink most küzdöttek, csak kényszerű-
ségből foglaltuk el a 8. lsonzo-csata befejeztével. Ez az állás a régi 1. állásunk 
(San Grado di Merna—Q- 246—Q- 262—Q- 205—C> 194—Nova Vas—Na 
Verdi A 208) és a 2. állásunk (Vrtoőe—Q- 123—Veliki Hribach < > 343— 
Pecinka A 291 Hudi Log) között húzódott. 

A 8. Isonzo-csata október 12-én ért véget, a 9. Isonzo-csata október 
31-én kezdődött, tehát az újonnan lefoglalt állás megerődítésére csakis 18 nap 
állott rendelkezésre. Már pedig azt mindenki tudhatja, hogy a Karszt 
szikláiba 18 nap alatt nem lehet redoutokat és hatalmas állásokat kivájni. 
Különösen akkor nem, midőn az ellenséges fölényes tüzérség és aknavető-
ütegek tömege a 9. Isonzo-csata előkészítésére állásunk lövetését már október 
20-án megkezdette és az teljes vadsággal 10 napon át tartott. 



tömeg vezetése körül természetesen beállanak. Az irányok nem 
voltak mindenütt betarthatók, az ezredek között hézagok keletkeztek, 
a kötelékek összekeveredtek, úgyhogy a további előnyomulás órákra 
fennakadt. A támadás előbbrevitelére a tartalékok rendszer nélkül 
és kíméletlenül harcba dobattak. 

A tartalékban álló dandárokat is előrevonták az olaszok. 
Csakis Oppacchiasella-nál maradt három dandár1 állva, mivel Hudi 
Log felől ellentámadást vártak. 

A foglyok bemondása szerint Yelki Hribach Ó 343 ós 
Pecinka 291 elfoglalása után az volt a parancs, hogy „az elért 
helyzetben ki kell tartani; Yelki Hribach és Pecinka magaslat 
birtokbantartása feltétlenül biztosítandó; a kötelékek rendezendők, 
az aknavetőütegek előrevonandók. Amint ez megtörténik, a támadás 
folytatandó. Támadások iránya: Volkovnjak-on át Ozrenj-re, Fajti 
Hrib-en át -Ó- 464—Novelo-ra, Yeliki Hribach-ról Kostanjevica-ra. 

Mivel kézenfekvő volt, hogy este, illetve éjjel ellentámadást 
fogunk csinálni, az olasz hadosztályok parancsot kaptak, hogy 
november 2-án reggelig ne hajtsák végre az elrendelt ellen-
támadásokat.2 

Esti helyzet. 
Az olaszoknak sikerült állásainkat a Karszt-fennsík gerinc-

vonalától Hudi Log-ig 3 km szélességben elfoglalni és 2 km mély-
ségbe behatolni (-Ó- 376—C- 319—O- 291—<> 219). 

Hadtestem északi és déli szárnya azonban megingathatatlan 
maradt. 

San Grado di Merna-tól délre és délkeletre fekvő lejtőn 
a 11. ezred, Hudi Log-nál a 27. Landwehr-ezred makacsul 
tartotta magát. 

Az olaszok most nem elégedtek meg az elért eredménnyel, 
hanem két nagy tömegbe összeverődve azonnal üldözésre indultak. 

Az északi tömeg Velki Hribach -O- 343—Pecinka A 291 
vonalon áthaladva Fajti Hrib A 432 magaslatot, a déli tömeg 
az Oppacchiasella—Kostanjevica-i országút mentén és attól délre 
Kostan je vica-t iparkodott elfoglalni.3 

Eddig nem ismert eréllyel törekedett az olasz sikerét 
kihasználva utánunk taszítani. A l i . ezred részeinek az északi lejtőn 
és a 27. ezrednek Hudi Log-tól délre állásunkban kifejtett szívós 
kitartásának, úgymint a dandártartalékok erélyes beavatkozásának 
köszönhető, hogy sikerült a Velki Hribach -Ö- 343-tól keletre levő 
-Ó- 376 magaslat és Kostanjevica-tól 1000 lépésre nyugatra levő 
ó 219 pont közötti vonalig már előnyomult ellenséget Velki 
Hribach -Ó- 343—Ó 308 (Peéinka-tól keletre) vonaláig vissza-

1 Pisa, Padova és Valtellina. 
2 Lásd a VII. hadtestparancsnokság K. 1316. és Op. 338/19. számát. 
3 Ezeket láttam én. 



szorítani, állásainkat az oppacchiasellai úttól délre teljesen vissza-
nyerni. Ez alkalommal 300 foglyot ejtettünk. A régi állások 
visszaszerzésére ellentámadásunk öt zászlóaljjal északkeletről és 
keletről Velki Hribach -O- 343 és Pecinka A 291, három Landwehr-
zászlóaljjal délkeletről Lokvica ellen előreláthatólag este 8 órakor 
fog megkezdődhetni. A 17. hadosztály éjjel a 33. dandárral Tenmica-
tól északra, a 34. dandár ettől délre készültségbe lépett. 

Az eddigi jelentések szerint nyolc löveget vesztettem, melyek-
nek fogatai elhullottak, de a lövegek köriilfogatásukig tüzeltek. 
Ezek a 17./I. és 3-as tábori tarackütegek.1 Veszteségeink nagyok. 

Balszomszédomnál, Schenk csoportjánál a 10. hadosztálynál 
a Na Verdi A 208 magaslaton és a 9. hadosztálynál a-C- 144-es 
erdős halmon az olaszok betörtek. 

Véres kézitusában és közelharcban az elősiető tartalékoknak 
sikerült a betört ellenséget kiverni; eredeti állásaink megint 
birtokunkban vannak. Az eredmény biztosítására az 5. hadsereg-
parancsnokság Schenk altábornagy rendelkezésére bocsátja a 
hadseregtartalékviszonyban álló lü. hadosztályt. 

A 44. Landwehr- és a 28. hadosztály, november 1-ón súlyos 
harcait utólagosan sikerült teljesen tisztázni, melyek az összefoglalt 
harcjelentések, leírások stb. szerint következőképen folytak le. 

44. Landwehr-hadosztály. 
Az ellenséges tüzérség és aknavetők tüzelése reggel 7 órakor 

elképzelhetetlen hevességre fokozódott, drótakadályaink a föld színé-
ről eltűntek, a lövészállások teljesen megsemmisültek. 

Délelőtt 10 órakor az ellenséges aknavetők elhallgattak, a 
tüzérség tüzét hátravetette, zárótüzzé változtatta, a gyalogság táma-
dása megindult. 

Az első támadóhullámot csapataink kézigránátokkal vissza-
verték, mire az ellenséges aknavetők félórán át újólag bombázták 
állásunkat. Délelőtt 11 órakor volt a második olasz roham. 

Lokvica-tól északra a 21./1H. Landwehr-zászlóalj géppuska-
tűzzel és kézigránátokkal ismét visszaverte az ellenséges gyalog-
ságot, Lokvica-tól délre azonban a 2l./I. Landwehr-zászlóaljat az 
ellenséges tüzérség összecsépelte és a gyalogság az arcvonalát 
áttörte. A zászlóalj két szárnyán küzdő 4. és 1. század vissza-
kanyarodott, hogy az áttörés helyét elreteszelje. 

A Lokvica és Kostanjevica-i országút között keletkezett résen 
át az ellenség Segeti-re beözönlött. 

A dandártartalék egyik csoportja (2./1. és 3. Landwehr-
század), mely Peöinka A 291 déli lejtőjén és a Ó 208-tól délre 
fekvő kőfejtőben állott, valamint a 21. Landwehr-ezred tartalékának 
egyik százada (21./7.), mely Peöinka A 291 barlangban tartóz-

1 Ezt magam is láttam. 



kodott — a betörés belye ellen délnyugati, nyugati és északnyugati 
irányban ellentámadásra indult Segeti irányában. Bár a 21. Landwehr-
ezred északi szárnyán a 111. zászlóalj az olasz gyalogság rohamát 
visszaverte, az ezred mégis válságos helyzetbe került. 

Délelőtt 11 óra 30 perckor a 21./III. Landwehr-zászlóalj 
hátában a Peöinka A 291 magaslaton egy rajvonal jelent meg, 
melyet a zászlóalj saját előresiető tartalékának tartott. Keserűen 
csalódott, mert heves géppuskatüzet kapott onnét hátába. Olaszok 
voltak, kik Velki Hribach -Ó- 343-nál a 28. hadosztály déli szár-
nyán betörtek, a gerincvonulatról a 21. Landwehr-ezred állásának 
felgöngyölítésére Peöinka A 291-re nyomultak. Az ezredparancs-
nok utolsó tartalékát (21./8. Landwehr-század), mely a Peöinka 
A 291 barlangban volt, az ezred hátába és jobboldalába előnyomuló 
olasz gyalogság ellen támadásra rendelte, de ez nem ért el sikert, 
mert a barlang kijárata északra nézett és a kijutást olasz gép-
puskák tüze lehetetlenné tette. 

A 21. Landwehr-ezred további harcát teljes homály fedi, mert 
nagyon kevesen menekültek meg az elfogatástól. 

Midőn a 87. Landwehr-clandárparancsnokság arról értesült, 
hogy az ellenséges gyalogság a 21. Landwehr-ezred balszárnyát 
Lokvica-tól délre áttörte, tartalékának második csoportját (Wundrák 
százados 2./2. és 4. Landwehr-század), mely Podnakusnjek-teknőben 
a -C- 303-as barlangnál állott, utasította, hogy Pecinka A 291 déli 
lejtőjén át támadja meg az áttört olaszokat. 

Ez a fél zászlóalj azonban csakis az úgynevezett Schmied-
barlangig és Gelb-dolináig' jutott előre, mert fölényes olasz erőkkel 
találkozott. A felzászlóalj a 21. Landwehr-ezred I. zászlóaljának 
maradványait felvette. 

A 44. Landwehr-hadosztálynál az első harcvonalban levő 
27. Landwehr-ezrednek jobbszárnyán — mely a kostanjevicai 
úton állott — a Genova-dandár egy része délelőtt 11 órakor a 
27. II. Landwehr-zászlóaljnál2 az állásba behatolt; a dandártartalék 
egy része3 lendületes ellentámadással a betörőt kiverte; ez alkalom-
mal két olasz géppuskát zsákmányoltak és az 56., 65. és 156. 
ezredekhez tartozó 150 olasz katonát fogtak el csapataink. 

Délelőtt 11 óra után a 27. Landwehr-ezred déli szárnyán a 
27./III. Landwehr-zászlóaljat is erős ellenséges támadás érte. 
A zászlóalj közepe (9. és 11. Landwehr-század) a támadást vissza-
verte, a balszárnyon azonban a 10. századnál az olaszok behatoltak 
Lukatic-nél az állásba, miután a szomszédos III./b. szakaszban 
Nad Bergom-on4 az ellenség a 15. ezredet áttörte. 

1 Segeti és Podnakusnjek között. 
3 27-/5. Landwehr-századnál. 
3 4./II. Landwehr-zászlóalj. 
4 Schenk-csoport, 10. hadosztály. 



A 27./II1. Landwehr-zászlóalj tartaléka1 azonban szép ellen-
támadással kiverte az olaszokat. 

A 27. Landwebr-ezred -Ó- 190—Hudi Log—Lukatié-vonalban 
vitézül tartotta állását, mindkét szárnyát támadó olaszokat kiindulási 
helyzetükbe visszaverte. 

Délben a 44. Landwehr-hadosztály jobbszárnyán2 a 21.Laiidwehr-
ezred azon csekély része, mely az elfogatástól megmenekült, a volt 
dandártartalékkal3 együtt Podnakusnjek-teknőben megállt ós igye-
kezett ott megkapaszkodni. 

Jobbra a 28. hadosztállyal az összeköttetés elveszett, Podna-
kusnjek és Fajti hrib A 432 között egy nagy nyílás van. 

Az áttört olasz tömeg -6- 3 7 6 — Ó 332—Peéinka A 291 — 
Segeti vonalát megszállotta, egy erős csoporttal pedig a 87. Land-
wehr-dandár maradványát Podnakusnjek irányában (-0- 319,-0- 278, 
Ó 208) üldözte. 

A hadosztály déli szárnyán4 a 27. Landwehr-ezred -Ó- 1905 

—Hudi Log —Lukatiö vonalában az eredeti 1. állásban van. 
Az olasz erők a támadást megelőző kiindulási állásba Cercenca—Nad 
Bregom közötti térbe mentek itt vissza. 

A 44. Landwehr-hadosztályparancsnokság déli 12 óra 35 perc-
kor elrendelte, „hogy a 2. Landwehr-ezred II. és III. zászlóalja6 

a 87. Landwehr-dandárparancsnokságnak alárendelve Sveti Ambros-
ról Srednia Griza-n át harcalakzatban a -Ó- 363 kúpra nyomuljon 
elő, hivatva a Pecinka A 291 visszafoglalására. 

A 87. Landwehr-dandár ellentámadásának támogatására a 
44. Landwehr-dandárparancsnokság a Vojscica-ról Kostanjevica-ra 
irányított 4./I. Landwehr-zászlóalj at6 iránnyal Lokvica-ra vesse 
harcija, a 4./III. zászlóalj,7 mely Vojséica-ra van irányítva, a 
44. Landwehr-dandár rendelkezésére bocsáttatik." 

A 2. Landwehr-ezred az olasz tüzérség heves zárótüzébe 
kerül, előnyomulni nem képes s délután 3 óra 15 percig csakis 
-Ó- 432 kúpig (Srednia Griza) jut. 

A 4.1. Landwehr-zászlóalj délután 2 óra 30 perckor Kostan-
jevica-ra érkezik, hol a dandárparancsnokság rendeletét veszi, hogy 
Kostanjevica-ról Lokvica-ra vezető úton folytassa előnyomulását 
és Wundrák százados csoportjának balszárnyán8 foglaljon állást. 

A 44. Landwehr-dandárparancsnokság arról értesülvén, hogy 
a 27. Landwehr-ezred az olaszok támadását visszaverte, a 4./II. 

1 27./12. Landwehr-század. 
2 87. Landwehr-dandár. 
3 2./I. Landwehr-zászlóalj. 
4 44. Landwehr-dandár. 
5 Kostanjevica-i úton van. 
8 Hadosztálytartalék. 
' Hadosztálytartalék. 
8 A 21. Landwehr-ezred maradványa és 2./I. zászlóalj. 



Landwehr-zászlóaljat1 utasította, hogy felét* irányítsa az Oppacchia-
sella-ra vezető úton előre, hogy a 87. Landwehr-dandárnak a 
Pecinka A 291-re megindítandó ellentámadásához csatlakozzék, 
a zászlóalj fennmaradó része Hudi Log mögött álljon fel a 
27. Landwehr-ezred tartalékául. 

Miután a 44. Landwehr-hadosztályparancsnokság arról értesült, 
hogy Schenk-csoport3 két zászlóaljat Korite-re fog irányítani a 
VII. hadtest déli szárnyának megtámasztására, a Vojsöica-ra 
menetben levő 4./III. Landwehr-zászlóaljat* utasította, hogy 
Kostanjevica-n át Oppacchiasella-ra vezető úton folytassa menetét, 
hogy a b7. Landwehr-dandárnak Peőinka A 291-re tervezett ellen-
támadásában szintén résztvehessen. 

A kiadott rendelkezések folytán a 44. Landwehr-hadosztálv 
helyzete este 10 órakor következő: 

A 27. Landwehr-ezred helyzete nem változott, mögéje Hudi 
Log-nál a 4./II. Landwehr-zászlóalj fele megérkezett. 

Wundrák százados csoportja5 Podnakusnjek-teknőben védelmi 
állásban. A csoport és a 28. hadosztály közötti lyukban a 
2. Landwehr-ezred6 -Ó- 319 magasságát elérte, arccal Pecinka 
A 291-re (nyugatra). 

A 27. Landwehr-ezred és Wundrák százados csoportja5 

közötti lyukban a7 Kostanjevica—Lokvica-i úttól jobbra a 4./I. 
Landwehr-zászlóalj, balra a 4./III. Landwehr-zászlóalj arccal 
Pecinka A 291-re (északnyugat), Podnakusnjek—Ö- 210 vonalába 
jutott, végül a 4./1I. Landwehr-zászlóalj fele -Ó- 210 és -O- 190 
között a Kostanjevica—Oppacchiasella-i országutat érte el arccal 
Pecinka A 291-re (északnak). Eképen a nagy lyukak bezáródtak. 
A 41. Landwehr-hadosztálynál sikerült egy félig-meddig zárt 
vonalat alkotni azáltal, hogy a Peőinka A 291-re megindítandó 
ellentámadásra a hadosztálytartalékok8 Wundrák százados csoport-
jától jobbra és balra felvonultak. 

A VII. hadtestparancsnokság intézkedése szerint a Peőinka 
A 291-re irányuló ellentámadás a 28. hadosztály támadásával 
összhangban hajtandó végre. 

Az utóbb említett hadosztály értesítette a 44. Landwehr-
hadosztályt, hogy a támadásra Fajti hrib A 432 gerincen 15 szá-
zadból álló csoport alakul az éj folyamán. 

Ezért a 44. Landwehr-hadosztályparancsnokság intézkedett, 
1 A. 44. Landwehr-dandár tartaléka. 
2 4./5. és 6. Landwehr-századot. 
3 III./b. szakasz. 
4 Hadosztálytartalék. 
5 21. Landwehr-ezred maradványa és a 2./I. Landwehr-zászlóalj. 
6 II. és III. zászlóalj. 
7 Cercenca. 
8 2. Landwehr-ezred II. és III. zászlóalja és a 4. Landwehr-ezred I., III. 

és fél II. zászlóalja. 



hogy november 2-án hajnali 2 órától fogva a hadosztály egész 
tüzérsége a Peéinka A 291 elleni támadást rövid tűzzel készítse 
elő, mely után hajnali 2 óra 45 perckor a támadás megindítandó.1 

A 28. hadosztály. 
Reggel 6 óra 30 perctől kezdve a hadosztály egész állását 

az ellenséges tüzérség és aknavetők élénken lőtték, a tűz percről-
percre fokozódott. 

Délelőtt 11 órakor az 55. dandárparancsnokság jelenti, hogy 
az ellenséges gyalogság támadása megindult. 

A saját tüzérség lövészállásunk elé zárótüzet ad, hatását 
azonban teljesen lehetetlen megfigyelni, mert az állások sűrű füst-
és portengerbe vannak burkolva. 

Délelőtt 11 óra 45 perckor Scoffo ezredes2 továbbítja a 
tüzérségi megfigyelő jelentését, hogy az ellenség állásunkba a 
gerincen betört, azon át folytatja támadását, már elérte Velki 
Hribach -C> 343 magaslatot is, amint magam is láttam. 

Ezt a hírt a 17. tüzérdandárparancsnokság megerősítette. 
Az ellenség támadásáról, mely olyan hirtelen következett be és 
jelentős sikerre vezetett, valamint a harc lefolyásáról részleteket 
nem sikerült megállapítani, de az bizonyos, hogy Schaumeier 
alezredes csoportja 3 eredeti első állását tartja. 

Mivel azonban az ellenség a betörés után az uraló gerinc-
vonalon támadását folytatva, Schaumeier alezredes csoportját túl-
haladta és így a hadosztály jobbszárny-csoportja a bekerítés és 
fogságbaesés veszélyének van kitéve, a 28. badosztályparancsnokság 
Op. 306/4. számú rendeletével déli 12 óra 55 perckor a 
11. ezredet4 és a fél 3. bosnyák vadászzászlóaljat5 felriasztotta és a 
Fajti hrib A 432 magaslatra az 55. dandárparancsnoksághoz 
rendelte, melyet utasított, hogy az ellenség további előnyomulá-
sának a gerincvonalon vessen gátat és a rendelkezésre bocsátott 
erőkkel az elvesztett régi 1-ső állást foglalja vissza. 

Az összes tüzérség Velki Hribach -Q- 343 és Pecinka A 291 
magaslatra összpontosítja tüzét, mert megfigyelték, hogy a szom-
szédos 44. Landwehr-hadosztálynál az olaszok az utóbbi magas-
latot is elfoglalták. 

Amint magam láttam és hírek, jelentések és megfigyelések 
alapján megállapíttatott, az ellenség rohamát rendkívüli hevességgel 
és óriási tömegekkel hajtotta végre. 

1 Lásd a 44. Landwehr-hadosztályparancsnokság Op. 1111/2. számú 
harcleírását. 

! Az 55. dandár parancsnoka. 
3 I. és II. zászlóalj-alszakasz a Karszt-fennsík északi lejtőjén a Wippach-

folyóig. 
4 II. és III. zászlóalj hadosztály tartalék Ozrenj-nél és a Spacapani-

völgyben. 
5 Tomazevica-n pihenőben. 



Dacára annak, hogy az olasz tömegek nyomasztó fölénnyel 
állottak csapatainkkal harcban, melyben a 28. hadosztály közepe 
és balszárnya a gerincvonalon Fajti hrib A 432 irányában vissza-
szoríttatott, nem lehetett addig vámi, míg a hadsereg tartalékai 
egységesen ellentámadásra bevettetnek, hanem a hadtestnél minden 
rendelkezésre álló tartalékot múlhatatlanul ellentámadásra kellett 
rendelni, mert félő volt, hogy Schaumeier alezredes csoportját az 
eredeti első vonalban — mely ekként a hadosztálytól elszigete-
lődött — az ellenség minden pillanatban bekerítheti és fogságba 
ejtheti. 

A hadosztályparancsnokság a tegnapi napon felváltott ós 
Pedrija-ra pihenőre rendelt l l . / I . zászlóaljat előrevonja új had-
osztálytartalékul Ozrenj-re. 

A szomszédos 43. Landwehr-hadosztályparancsnokság1 délután 
2 óra HO perckor tudatja Schneider altábornaggyal,2 hogy meg-
figyelték, hogy az ellenséges gyalogság egy része Velki Hribach 
-C- 343 magaslatról a Wippach völgyébe kezd leereszkedni, ezért 
azon ütegeinek biztosítására, melyek Spacapani körül állanak, a 
36.111. Landwehr-zászlóaljat Volkovnjak -C> 284 magaslatra 
irányította. 

Ebben az időben érkezik a hadosztályhoz a VII. hadtest-
parancsnokság rendelkezése, hogy az elvesztett első állását az ellen-
ségtől hadosztálytartalókainak latbavetésével foglalja vissza. 

Délután 6 óra 45 perckor a hadosztály helyzete következő: 
Az olasz tömegek üldöző előnyomulásának üteme a hadtest 

egész tüzérségének összpontosított tüzében fokozatosan mind-mind 
lassúbb lesz, végre a 28. hadosztálynál a Ó 376 magaslat előtt, 
a 44. Landwehr-hadosztálynál -Ó- 319—-Ö-291 vonal előtt megáll 
és az olasz gyalogság beássa magát. 

Schaumeier alezredes csoportja kitart eredeti első állásában.3 

Az elvesztett III. zászlóalj-alszakasz mögötti reteszállásban 
Pados százados van a 96. II. zászlóalj egy részével és a 96./I. 
zászlóalj csekély maradványával arccal délnek; ehhez csatlakozik 
a 96-osok 5-ik és 13-ik százada, mögötte áll mint tartalék a 11-esek 
másfél százada. A Volkovnjak -Ó- 284 magaslatot a 36./III. Landwehr-
zászlóalj és a 11-esek fél százada egy géppuskaosztaggal arccal 
délnyugatnak, illetve nyugatnak megszállotta, ettől délre a 96./III. 
zászlóalj -C- 376 magaslattól 400—500 lépésre nyugatra a gerinc-
vonalon arccal nyugatnak foglalt állást, balszárnyához csatlakozik 
a 11./III. zászlóalj két százada. 

Mivel nappal az ellenséges tüzérség zárótüzében minden mozgás 
lehetetlen, éjjel az ellentámadáshoz a 96./III. és a fél 11. III. zászlóalj 
mögött csoportosulni fognak: 

' XVI. hadtesthez tartozik. 
2 28. hadosztály parancsnoka. 
3 I. és II. zászlóalj-alszakaszban. 



11. II., fél 11./III., fél 3. bosnyák vadászzászlóalj1 és 96-osok 
másfél százada.1 

Mint új hadosztály tartalék a 111. zászlóalj Ozrenj-re és a 
96-osok egy százada Plenski-re irányíttatott. (Op. 306 16. sz.) 

Az ellentámadás végrehajtására a 28. hadosztályparancsnokság 
Op. 306 14. szám alatt intézkedett. 

„Az 55. dandárparancsnokság az ellentámadást a gerincvonalon 
a legnagyobb eréllyel mielőbb végrehajtja. 

Erre rendelkezésre áll a hadosztály tartalék 15 százada, melyek-
nek gyülekezése az ellenséges zárótűz miatt némi késedelmet szenved. 
Ajánlom nem tisztán arcban támadni, hanem elő kell készíteni az 
átkarolást azáltal, hogy a jobbszárnyon lépcsőben egy támadó oldal-
csoportot előretolunk." 

Este érkezik a 28. hadosztály parancsnoksághoz értesítésem, 
hogy a 17. hadosztály Temnica vidékére fog az éj folyamán előre-
vonatni." 

Este 8 órakor Schaumeier alezredes jelenti, hogy az ellenség 
alkonyatkor állásának közepét megtámadta és a 3./III. bosnyák 
zászlóalj állásába behatolt. Sikerült a bevetett tartalékokkal heves 
harcban és a tüzérségnek kiválóan ható zárótüzóvel az ellenséget 
az állásból kiverni, illetőleg az ellenséges tartalékoknak a harcba 
avatkozását meghiúsítani. 

Sürgetem az ellentámadás mielőbbeni végrehajtását, Schneider 
altábornagy szívére kötve, hogy erélyesen hajtsa azt végre és hogy 
az elveszített első állást feltétlenül vissza kell foglalni. 

Ebből kifolyólag a 28. hadosztályparancsnokság este 9 óra 
25 perckor Op. 306 19. számú paranccsal Scoffo3 ezredesnek 
elrendeli, hogy a 44. Landwehr-hadosztály csatlakozását és Rudno 
százados zászlóaljának beérkezését ne várja be, hanem az arcvonal 
előtt 100 lépés távolságban beásott olaszokat a már együtt levő 
10 századdal a gerincvonalon erélyes lökéssel támadja meg.4 

Eseményele a szomszédoknál. 
XVI. hadtest. 
A hadtest arcvonalát az ellenséges nehéz aknavetők és lövegek 

egész éjjel lőtték. 
Az 58. hadosztálynál a tűz különösen Ó 174 és -Ó- 171 

magaslatra irányult. Rosenthal völgyét az- ellenséges tüzérség 
állandóan zárótűz alatt tartja. A 43. Landwehr-hadosztályt igen 
hevesen lövik az ellenséges nehéz aknavetők és lövegek. A foglyok 

1 Csak november '2-án reggel 6 órakor lesznek Tomazevica-n, illetve 
Mali Dol-on menetkészek. 

- 61. ezred Sveti Ambros, 39. ezred Temnica-tól északra, 46. ezred 
Temnica-tól délre, 43. ezred Birhula A 359 erdő, 11. vadászzászlóalj Vojséica. 

3 55. gyalogdandár parancsnoka. 
4 Lásd a 28. hadosztályparancsnokság Op. 319/19. számú harcleírását. 



azt vallják, hogy ma délután 3 órabor az ellenség a -Q 109 magas-
latot meg fogja támadni. (XVI. hadtestparancsnokság Op. 1101/1. 
száma.) 

Reggel 7 órakor a bombázás pergőtüzzé fokozódik, a rombolótüz 
megszakítás nélkül 20 órán át tartott. 

Az 58. hadosztálynál az ellenség a Rosenthal völgyét két 
oldalról uraló dombokat (-C-174—C>171) védelmező 5. hegyidandárt 
támadta meg. A támadás véresen visszaveretett. A harcban különösen 
a magyar 2. néptölkelő-ezred tüntette ki magát. 

Délelőtt 10 óra 45 perckor olasz tömegek a 43. Landwehr-
hadosztály egész arcvonala ellen rohamoznak. 

A 86. Landwehr-dandárnál a Sober-alszakaszban a22. Landwehr-
ezred egy részével megerősített 42-es Landsturm-zászlóalj puska-, 
gépfegyver és aknavetőtüzzel a támadást visszaveri. Az ellenség a 
86. Landwehr-dandár északi szárnyán a -Ó- 109-es támpontot,1 

melyben három géppuskás osztagunk áll, egymás után háromszor 
rohamozott, a támpontba betört olaszokat a gyulafehérvári 50.1. és 
az otocaci 79./I11. zászlóalj elkeseredett kézitusában kiveri. 

A Vertojba és Biglia-alszakaszban is véres küzdelem folyt 
két órán át, az említett alszakaszokat a 39-es Landsturm-zászlóalj, 
a 24. és 41. ezred 1 - 1 zászlóalja védte. A harc, miután a tartalék, 
a 20 Landwehr-ezred beleavatkozott, végre javunkra dőlt el. 

Arra a hírre, hogy a Karszt-fennsíkon az ellenség a 28. had-
osztály északi szárnyát visszanyomta, a 43. Landwehr-hadosztály-
parancsnokság Wurm táborszernagy hozzájárulásával tartalékából 
délután a 36./III. Landwehr-zászlóalj at a Wippach-folyótól délre 
fekvő Yolkovnjak -0 284 magaslatra kikülönítette azzal a feladattal, 
hogy a szomszédos 28. hadosztály északi szárnyával az összefüggést 
és a 43. Landwehr-hadosztálynak a Wippach-folyótól délre Spacapani-
nál álló tüzérségét biztosítsa. 

Az ellenséges támadások visszaverése után estefelé az ellenség 
tüzérségének és aknavetőinek tüze lényegesen enyhült. 

A 43. Landwehr-hadosztály a csata második napján is meg-
tartotta állását.2 

Schenh-csoport.3 

Éjjel minden űrméretű lövegek és aknavetők szakadatlanul 
lőtték az egész III. b. szakaszt, a tüz időközönként rendkívüli 
hevességre fokozódott. 

Reggel 6 órakor az ellenség kézigránáttámadást intézett a 
jobbszárny ós a Lago di Pietra rossa-i völgyben a -0- 43 útcsomótól 

1 Sanct Peter vasúti állomástól 1 km-re délre van. 
2 Lásd a 43. Landwehr-hadosztály parancsnokság Op. 314/9. számú 

harcjelentését. 
3 Lásd a 72. számú mellékletet. 



nyugatra fekvő állásrész ellen, mindkét támadás vissza veretett. (Op. 
2241/1. sz.) 

Mivel az ellenséges löveg- és aknavetőtüztől a csapatok nagyon 
szenvednek — a mai napon 317 sebesültet adott le Schenk — és 
pihenéshez alig jutnak, az emberek igen fáradtak; a könnyebb 
felváltás érdekében a csoporttartalékot képező 17. dandárt1 (91. és 
102. ezred) Vojscica-ra, a hadseregtartalékot2 Oerovlje—Mavhinje-re 
előrevonták. 

A hadseregparancsnokság Op. 2086. számú rendeletével a 
62.fi. és 64./IV. zászlóaljat3 Schenk-csoporthoz beosztotta, melyek 
hadseregtartalék által elhagyott Tublje—Veliki Dol falvakban 
helyeztetnek el. (Op. 2241/7. sz.) 

Délelőtt 11 órakor ellenséges tömegek az I. alszakaszban 
Nad Bregom és Na Verdi A 208 között a 15. és 32. Landwehr-
ezredet, a II. alszakaszban a -Ó- 144 kúpon az 55. ezredet meg-
támadták. Kezdetben a jobbszárnyra irányult támadást a 15. ezred 
megállította. Miután azonban Nad Bregom felől az ellenség átkarolta, o o ~ ' 

az ezred visszament, mire déli 12 órakor az ellenség az állásba 
betört. (Op. 22411 17. sz.) 

A betört elenség ki verésére a 98. ezred ellentámadást intézett 
a Nad Bregom-ra és Na Verdi-re. 

A megindult erős támadás déli 12 óra 30 perckor Schenk-
csoport közepére4 is kiterjed, az olaszok a Boneti—Jamiano-i 
országúton a 32. Landsturm-ezred jobbszárnyán és a -Ó- 144-es 
erdős magaslaton az 55. ezrednél is betörnek az állásba. (Op. 
2241/22. sz.) Az ellenség kiverésére a 30. ezred a -Ó- 144 magas-
latra ellentámadásra ment. 

Schenk altábornagy kérelmére a hadseregparancsnokság a 
16. hadosztály utolsó ezredét (31.) a IIL/b. szakasz rendelkezésére 
bocsátja és délután 2 óra 20 perckor Nadroznica—Kregolisée-re 
irányítja. (Op. 2241/23. sz.) 

Boroevic Op. 2090. számú rendeletében azon biztos remé-
nyének adott kifejezést, hogy a rendelkezésre bocsátott 16. had-
osztállyal az elvesztett állásokat Schenk altábornagy vissza fogja 
az ellenségtől foglalni. (Op. 2241/30. sz.) 

Esti helyzet: 
A Nad Bregom—Na Verdi-szakaszra végrehajtott ellen-

támadás sikerrel járt, a régi állás ismét kézben van, kivévén egy 
állásrészt a -Q- 198-tól keletre. Az ellentámadás alatt 10 olasz 
tisztet és 387 olasz katonát fogtunk el. 

Az ellentámadás a -Q- 144 erdős magaslat ellen nem sikerült, 
1 9. hadosztályhoz tartozik. 
2 2. ezred (1(3. hadosztályhoz tartozik). 
3 16. hadosztályhoz tartozik. 
4 II. alszakasz. 



bár egyes osztagok már a kúp tetejét is elérték. Az olaszok a 
magaslat keleti és déli lejtőjén a II. alszakaszunkban befészkelték 
magukat. Ide az ellentámadás megismételtetik. 

A Boneti—Jamiano-i úton a helyzet még nincs tisztázva. 
A jelentések arról szólnak, hogy a A 208—Ó- 144 közötti 
Tölgyben az út mentén a betört ellenség Jamiano-ra tart. 

Schenk altábornagy a 2. ezredet1 a II. alszakasz rendel-
kezésére bocsátotta és elrendelte, hogy alszakaszában a régi helyzetet 
állítsa helyre. 

A -Ó- 144 magaslat és a tenger közötti első állás mindenhol 
kezünkben van. 

Schenknél este még a következő érintetlen tartalékok vannak: 
64./1V., 62./T. zászlóaljak1 útban Veliki Dol-ra, a 31. ezred1 

Kregolisce-re, továbbá Vojséica-nál a 91. és 102. ezred2 két-két 
zászlóalja. (Op. 2241 46. sz.) 

HARMADIK NAP.3 

November 2. 

„Halottak napja! Még koszorút sem tehetek le szeretett 
„hőseimnek számtalan sírjára. Mily boldog volnék, ha ott a hideg 
„földben pihenhetnék velük, ha egy ellenséges 'golyó kioltotta 
„volna életem mécsesét. Mily közel jöttek gyakx-an hozzám, de 
„egy sem talált el." 

„Egész éjjel a legsúlyosabb küzdelem. Eddig még soha nem 
„észlelt hevességű tüzorkán. Vonalunk a következő: San Grado di 
„Merua-nál a középső kúp — -ó- 120 — az ettől délkeletre levő 
„lejtő — a fennsíknak északi szegélye egtszen a -C- 343 és -Q- 376 
„között feleúton, tovább -Q- 319—C- 291 és ettől délkeletre, tovább 
„egy ívben a -Q- 210-hez a műút mellett, onnét a régi első vonal. 
„Elrendelve és előkészületben: a -C- 343—Pecinka A 291 — Hudi 
„Log vonalának és a szomszéddal való csatlakozás elérése. Erre 
„az arcvonal jobbszárnyáuak visszavétele a -C- 120-ról a -Ó- 123-ra. 
„Támadás északról és délről oldalozva, a XVI. hadtest által 
„rendelkezésemre bocsátott 36./I1I. Laudwehr-zászlóaljjal, illetőleg 
„Scheuknek egy zászlóaljával. Tüzérségi előkészítés a szomszédok 
„tüzérségének támogatásával (43. hadosztály és III./b. szakasz)." 

1 16. hadosztályhoz tartozik. 
3 17. dandár (9. hadosztályhoz tartozik). 
3 Lásd a 72. számú mellékletet. 
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Arra számítottam, hogy az éjjeli ellentámadás meghozza a 
remélt kedvező eredményt, mely esetben a 44. Landwehr-
badosztályt a 17. hadosztály fel fogja váltani. Csalatkoztam! 

Reggel 5 óra 30 perckor a jelentésekből megtudtam, hogy 
az 55. dandár1 és a 87. Landwehr-dandár* éjjel alig jutott előbbre. 
A 4. Landwehr-ezred támadása némi siker után a Pecinka A 291 
délkeleti és déli lejtőjén teljesen megfeneklett, mire az .ezred 
kiindulási helyzetébe visszament. 

„ A 17. hadosztály teljesen kimerülve 2 óra 30 perckor éjfél 
„után Temnica környékére érkezett. Az emberek a végnélküli 
„állásharcok miatt, melyben úgyszólván felváltás nélkül állottak, 
„a meneteléstől elszoktak. Négy zászlóaljat ebből a hadosztályból 
„a 2. állásba mint hadtesttartalékot szárnyanként előretoltam. 
„Szándékom, hogyha a bevezetett rendszabályok nem vezetnek 
„célra, a 17. hadosztályt délután szintén ellentámadásra küldeni." 

„Kérem a hadsereget, hogy a Duttoule-n levő három zászlóalj-
„tartalékát előrevonja. Elutasíttatott." 

„Derék tüzérségemnek és a szomszédok kiválóan oldalozóan 
„ható ütegeinek köszönhetem, hogy az ellentámadás a leghevesebb 
„küzdelemben tovább halad." 

„A 44. Landwehr-hadosztály északi szárnya elfoglalja -Ó- 308 
„magaslatot, előretolt csapatai már Peöinka A 29l-re tartanak. 
„A hadosztályparancsnok szándóka az ellentámadást mindaddig 
„folytatni, míg a régi állások eléretnek. A 28. hadosztály csapatai 
„Velki Hribach -Q- 343 magaslat keleti lejtőjét elérik és mivel 
„a hadosztály jobbszárnya még a régi állást tartja, Schneider 
„altábornagy elhatározása is az, hogy a veszendőbe ment vonal 
„visszafoglalásáig folytatja a támadást." 

„Az elvesztett lövegeket mind visszaszerezték derék csapa-
taim. A vitéz Villányi Miklós tüzérhadnagy a legelső rohamozók 
„előtt, sebesülése dacára elsőnek érte el lövegeit. Azonnal a 
„vaskorona-rendre adtam be." 

„ Megtigyelőállásomon 12 órakor délben kiadom a parancsot, 
„hogy a régi állást újból el kell foglalni és nem szabad Velki 
„Hribach és Peöinka-magaslat visszafoglalásával megelégedni. Hiszen 
„a hadseregparancsnokság elrendelte, hogv feltétlenül, minden 
„körülmények között vissza muszáj foglalnunk a régi állást. Nézetem 

1 A 28. hadosztály balszárny-dandára. 
' A '14. Landwehr-hadosztály jobbszárny-dandára. 



„szerint jobb volna a Fajti hrib A 432 —lvostanjevica-állást a 
„szomszédokkal összhangban megszállani. Ott feltétlenül álljt paran-
csolok az ellenségnek és így elvérezne ott, mint az én régi 

^Doberdo-állásaimon. De parancs az parancs. Engedelmeskednünk 
„kell." 

„Hogy a 87. Landwehr-dandár támadásának kellő nyomatékot 
„•idjak és hogy a sikert biztosítsam, a 17. hadosztály 2. állásba 
„előrevont zászlóaljaiból egyet a 44. Landwehr-hadosztálynak rendel-
kezésére bocsátok." 

„Délután 1 órakor nagyon erős ellenséges ellentámadás kez-
dődik. Borzasztó harcizaj, a bádogtetőt verő sűrű nyári jégeső-
k é n t pergő gyalogsági tűz, kiabálás és a legőrültebb pergőtüz 
„telítt el mindent. Az enyhe őszi légáramlat által a talajra nyomott 
„átláthatatlan sűrű füst fedi a tájat és bárminemű tüzérségi hatást 
„megakadályoz az én részemről. Az ellenség azonban, tekintet 
„nélkül arra, hogy saját, vagy az én embereimet találja el, 
„irgalmatlanul bele lő, bele veret." 

„Remélem, hogyha majd szeretett magyarjaim jönnek, akkor 
„vissza fogjuk az elvesztetett foglalni. Nyugalmat szerettem volna 
„nekik hagyni és üdülést szerezni; de nélkülük nem megy sehogyan 
„sem. Karintiaiak, tiroliak, horvátok nem tudtak kitartani és ez 
„az első eset itt, hogy ágyúkat is vesztettem, mert nem a VII. 
„hadtest volt állásban. Es mégis mindig ezeknek vérét áldozni, 
„valóban égbekiáltó. A mögöttes országban még a legrémesebb 
„állomban sem sejtik, hogy mily szörnyűséges küzdelmekben kell 
„itt helytállnunk." 

„Délután 1 órakor rendkívüli nagy tömegekkel, sok gyorsan 
„egymást követő hullámban, nagy eréllyel végrehajtott ellenséges 
„támadás a Peéinka A 291 táján újból áttöri arcvonalamat és a 
„gerincvonalon egészen a Ó 376-ig, majdnem Fajti-ig taszít elő." 

„Az ellenség sűrű tömegei a -Ó- 376 magaslatról és a 
„Peéinka A 291-ről déli irányban húzódó lejtőkön a kostanjevicai 
„országútnak fordulnak." 

„Azonnal a 17. hadosztállyal megszállatom a Fajti—Kostan-
„jevica-i második állást, hogy megvert, visszaözönlő csapataimat 
„felvegye és az ellenséget feltétlenül megállásra kényszerítse. 
„Tüzérségemet, mely még nincs ezen vonal mögött, visszarendelem 
„oda; egy része már ott van." 

4ö* 



„Minthogy a részletparancsokat ki kell dolgozni, 2 címkor 
„Kobila Glava-ra visszaérkezem." 

„Egynéhány elkésett jelentés érkezik be. Egy ellenséges 
„betörés a -O- 120-tól délre San Grado-nál tegnap este ellen-
támadással védetett ki. A déli szárnyon a 27. Landwehr-gyalog-
,,ezred legalább 8 ezrednek együttes támadását verte vissza. 
„A jelzett lövegeken kívül még a 20. tábori tüzérdandárnak 6—8 
„lövege került ellenséges kézre. A 27. Landwehr-ezred kiváló 
„hősiességgel állva, tűzzel utasította vissza az ellenség támadását 
„és az elvesztetett ellenlökéssel szerezte vissza. Az ellenséges 
„támadóerőnek és harceszközöknek összetömörítése az eddigi 
„adatok szerint messze felülmúl minden eddigi csatában tapasztal tat." 

„A 9. Isonzo-csata kezdetén a Wippach-lapályon és a Karszt-
„fennsíkon összesen 43 olasz dandár van eddig megállapítva." 

„A Görztől keletre fekvő magaslatokon és a Wippaeh 
„völgyében az olasz 10., 24., 11., 46., 43., 48. hadosztály és a 
„Treviso-dandár; a Karszt-fennsíkon az olasz 12., 23., 31., 19., 
„47., 33., 34., 49., 45., 22., 21., 4., 14., 16. gyaloghadosztály, az 
„1. lovashadosztály, az 1. bersaglieri-dandár és a Catania-dandár 
„támadott. (VI., VIII., XXVI., XXIV., XIV., XIII., XI. és a 
„VII. hadtest.)1" 

„Legkényesebb pontomat Lokvica-t és attól északra s délre 
„fekvő védelmi állásomat 8 hadosztállyal támadta az ellenség. Előre 
„le akarom itt szögezni, mert biztosan tudom, hogy orrom alá 
„fogják dörzsölni, hogy szomszédjaim épen olyan nehéz nyomást, 
„támadásokat voltak kénytelenek kiállani, mint én s ők mindent 
„visszautasítottak, csak az én csapataim mentek vissza..., gondos-
kodnom kellett volna, hogy tartalékok kéznél legyenek... stb., stb 
„Mondom, hogy itt előre le akarom szögezni, hogy én úgyszólván az 
„egész küzdelmet saját szemeimmel láttam, mert a Stol -C> 630-ról 
„a III./b. szakaszt úgymint a XVI. hadtestnek egész arcvonalát 
„át lehet jól tekinteni; és megállapítom, hogy az ellenség minden 
„mást messze túlhaladó erővel és eréllyel támadott üppaccbiasella 
„és Nad logem között. Ez — mint azt már régebben e naplómban 
„kifejtettem — őrá nézve a legfontosabb szakasz, mert ha 
„eltudja érni a Trstelj A 643-at és Vojséica-t, akkor a III./b. 
„szakasz ki van sarkából emelve és tarthatatlanná válik, míg 

1 Lásd az 5. hadseregparancsnokság 1916. évi K. 5123. és 5177. számát. 



„hogyha csak a Hermada A 323-at foglalja el és a Karszt-fennsík 
„az én kezemben marad, akkor, feltéve, hogy megfelelő erőim 
„vannak, úgy ahogy nekem tetszik a tengerbe szorítom őt. Egy-
szóval a Karszt-fennsík északi részéért a küzdelem mindig össze-
„ hasonlíthatatlanul keményebb és erősebb volt, mint a szomszédoknál. 
„A puha 43. Landwehr-hadosztály mindent visszautasított! Igenis! 
„jól kiépített állásokban, puha talajban stb., stb. Schenknek már 
„nehezebb dolga volt; de a főlökés Lokvica táját érte. Es a második 
„valószínű szemrehányásra, hogy tartalékaim nem voltak kéznél, 
„előre leszögezem, hogy a 20. honvédhadosztályt egészen elvették 
„tőlem és a 17. hadosztály mint hadseregtartalék előzetes kéréseim 
„dacára, csak akkor bocsátatott rendelkezésemre, midőn én saját 
„felelősségemre a tilalom dacára és ellenére az előnyomulást elren-
deltem volt. Gondolom, hogy feljegyeztem, miszerint telefon-
térelmem, hogy a 17. hadosztályt bocsássák rendelkezésemre, 
„visszautasítást nyert. Az összes saját tartalékaim kéznél voltak; 
„de azt hiszem, kissé sok azt követelni, hogy két hadosztály 
„verjen tíz hadosztályt meg, illetőleg vegye fel tízzel szemben a 
„harcot és győztes is maradjon. Ilyen szemrehányásokat meg lehet 
„ugyan tenni, de az a gyengéjük, hogy alaptalanságuk kézen-
fekvő. Egyet azonban be kell hogy valljak, hogy még soha em 
„volt annyi tüzérségem, mint most és gyalogságom sem volt soha 
„ilyen erős a védelmi szakasz rövidségéhez' mérten. De az ellenség 
„kitapasztalta, hogy mely hibái hoztak rá állandó kudarcot. Már 
„elég harcedzettsége és tapasztalata is van és mindezt alaposan 
„kihasználja." 

„Veszteségeim igen nagyok. Schneider altábornagy, a 28. had-
osztály parancsnoka állandóan jajgat. Sajnos, tökéletesen igaza van !" 

„Mint már mondottam, támadásom, mely a - C - 3 4 3 és Pecinka 
„ A 291 birtokába hozott, az óriási pergőtüz és hatalmas ellen-
támadás által vissza van verve. Délután 2 órakor Fajti az 
„ellenség birtokában van. Az ellenség Ozrenj felé ereszkedik le. 
„A 44. Landwehr-hadosztály minden erőlködésünk dacára, hogy 
„feltartóztassuk és megállítsuk, visszamenőben van." 

„A Pecinka A 291-ről végrehajtott ellenséges nagy ellen-
támadással egyidejűleg a 27. Landwehr-ezredet is megtámadták 
„az olaszok és Hudi Log-nál arcvonalamat áttörték." 

1 5*8 kilométer. 



„A Velki Hribach <> 343—Fajti Hrib A 432 gerinc-
Vonal és az Oppacchiasella—Kostanjevica-i országút közötti térben 
„az olaszoknak sűrű tömegekkel végrehajtott lökése mindjobban 
„előretolodva tért nyert." 

„Miután a sok reménnyel megindult ellentámadásunk össze-
omlott, az 55. dandár csapatai Fajti hrib A 432 gerincen, a 
„87. Landwehr-dandár maradványa Kostanjevica irányában a 2. 
„védelmi állásba özönlöttek vissza." 

„Schenk és Wurm 2—2 zászlóaljjal segítségemre jön; a 
„17. hadosztály délután 3 órakora Fajti hrib A432—Kostanjevica-i 
„állásban már fel van állítva. Sok szörnyű ijedelem után sikerül 
„nekem arcvonalamat egy óriási zsákkal bezárni." 

„A hadtest összes ütegeit utasítottam, hogy a visszamenő 
„gyalogságnak hathatós tűzvédelmet nyújtsanak." 

„A hadseregtől parancs jön: mindent feltétlenül vissza-
foglalni! De hát hogyan és mivel? . . . A 44. és 28. hadosztályok 
„össze vannak törve és semmire sem használhatók már; örül-
„hetünk, hogyha arra tudom őket kényszeríteni, hogy ne szalad-
janak tovább. Es így a 17. hadosztállyal egyedül, belőtt tüzérség 
„nélkül, tíz ellenséges hadosztályt támadjak m e g ? . . . Ez azután 
„valóban maga után vonná a katasztrófát és a tökéletes áttörést. 
„En előbb minden előkészületet a legalaposabban megteszek s 
„azután fogom csak látni, hogy mit lehet csinálni. Le Beau-t a 
„helyzet felől a legalaposabban tájékoztattam és közlöm vele, 
„hogy mi kalandokba nem bocsátkozhatunk, csak biztosra megyek. 
„Inkább a most végre megállított csapatokat kivonni, amennyire 
„egyáltalában lehetséges fegyelmezni és az elsőrendűen kiépített, 
„már a 17. hadosztály által megszállott állást vele tartani, amiért 
„én személyesen vállalok minden felelősséget; mint a demoralizált 
„csapatokkal a 17. hadosztályt összekeverni, vakon neki szaladni 
„és egy biztos kudarcot vallani, amiért én semmiesetre sem vállalom 
„a felelősséget." 

„Elkeseredett ide-oda hullámzó véres küzdelemben a már le 
„nem teperhető, túlhatalmas ellenséges betörés elől az ón 28. és 
„44.1 hadosztályaim a -Q- 126—-O- 140—Ozrenj —-Q- 464—Kos-
„tanjevica— Korite—Hudi Log vonalába visszaszorultak, hol a XVI. 
„hadtestnek két zászlóaljával északon, a 91. ezred két zászlóaljával 

1 Osztrák hadosztályok. 



„a III. b. szakasztol délen megerősítve, egyelőre tartják magukat. 
„Az 55. dandárnak csak gyenge roncsai vannak meg, ugyanígy a 
.,44. Landwebr-badosztálynak is. A második állás a 17. hadosztály 
„által biztosítva. Veszteségek még nem voltak megállapíthatók, de 
„nagyon súlyosak. Scoffo ezredes, az 55. dandár1 parancsnoka eltűnt. 
„Fröhlich alezredes, a 96. ezrednek parancsnoka valószínűleg elesett. 
„Stein őrnagy, a 96./II1. zászlóalj parancsnoka elesett. Prica szá-
zados és a 96. I. zászlóalj nyomtalanul eltűnt. Schenk szakasza 
„súlyos küzdelemben az összes támadásokat visszaverte. A XVI-
„hadtest is erős harcban áll, de azt vélem az ottani támadás csak 
„nagyszabású tüntetés??? Boroevié azt állítja, hogy az ellenségnek 
„már nincsenek tartalékai??? — Ezeket a veszélyes vigaszokat 
„jól ismerem! ,Az oroszoknak csak régi rossz fegyvereik vannak!' 
„— Ezeknek én soha többet fel nem fogok ülni! . . ." 

„A mai kép: 10 ellenséges hadosztály óriási tüzérséggel az 
„én gyenge két hadosztályomat megsemmisítette és gyors elő-
„nyomulását megkezdette; elérte Kostanjevica-t, Fajti hrib A 432-t 
„és Ozrenj vidékét a Wippach völgyében; új erőket tolt a résbe. 
„Mi ezt a nagy rést körülállottuk és a majdnem katasztrofális válság 
„egyelőre el van hárítva." 

„Mindez a nagy baj nem történt volna meg. ha a Karszt-
„ fennsík védelme egy kézben hagyatott volr.a meg, mert az alsó 
„félen tétlen tartalékok jókor át hozattak volna és helyszínen lettek 
„volna akkor, midőn nekem a hadseregtartalék előre vitelét meg-
dagadták, amiáltal ez a döntéskor messze hátul erőltetett menetben 
„kimerült. De Boroeviécel nem lebet erről beszélni. Schenk önálló 
„akart lenni és kihízelegte ezt magának." 

„A nagyobbik gondom és aggodalmam most Boroevic által 
„elrendelt ellentámadás, mely ha elhamarkodva hajtatik végre 
„— ahogy fentről sürgetik — jóvá többé nem tehető nagy bajokra 
„fog vezetni. Jól meg kell azt a körülményt fontolni, hogy a III./b. 
„szakasznak helyzete esetleg tarthatatlanná lesz, hogyha én nem 
„hatolok vele egy magasságban előre . . . Másrészt meg vagyok 
„győződve, hogy a 10. Isonzo-csata az ellenség katasztrófájává lesz, 
„hogyha ő ezt a zsákot akarná tovább tágítani és oly elővigyázatlan 
„lesz, abba belemenni. Én holnap ki fogok a sarkokra menni, hogy 
„ezt a kérdést tanulmányozzam. Most az az érzésem, hogy az 

1 A 28. hadosztályhoz tartozik. 



„ellentámadást nem volna szabad megcsinálni. Magától értetődőleg 
„én mégis mindent előkészítek annak esetleges végrehajtására! 
„ Vájjon megcsinálom-e azután ?. . . Csak, ha a hadsereg feltétlenül 
„ragaszkodik annak végrehajtásához és a felelősséget vállalja 
„is érte." 

Alább az idő sorrendjében közlöm a mai napon beérkezett 
jelentéseket: 

A 44. Landwehr-hadosztály reggel 5 óra 40 perckor jelenti, 
hogy a 2. Landwehr-ezred támadása csak lassan halad Pecinka 
A 291-re; a 4. Landwehr-ezred támadását az ellenség visszaverte. 
Tartalék már nincsen. A 87. és 44. Landwehr-dandár között az 
összefüggés nagyon laza. 

A 44 Landwehr-hadosztály támogatására a 17. hadosztályhói 
a második vonalba hadtesttartalékként előretolt négy zászlóaljból a 
39. IJI.-at a 44. hadosztály rendelkezésére bocsátom. (Op. 307 1. sz.) 

Délelőtt 8 óra 40 perckor a XVI. hadtest értesít, hogy a 
36. III. Landwehr-zászlóaljat Martinuöi-n át a -C- 125 dombra 
irányította, alkalmazására és a tüzérség támogatására a 28. hadosztály 
lépjen közvetlenül érintkezésbe a 43. Landwehr-hadosztállyal. 

A 44. Landwehr-hadosztály délelőtt 11 óra 45 perckor 
jelenti, hogy a támadócsoportja1 a -Ó- 308-at és Peőinka A 291-et 
elfoglalta. 

A 28. hadosztálynál az 55. dandár támadása a Velki Hribach 
-Q- 343 elé ért. A régi állás visszaszerzésére a támadás tüzérségi 
előkészítés után folytattatik. A támogatásra küldött 39./III. zászlóalj 
az oroszok barlangjához menetel.2 

Délután 1 órakor utasítottam a 28. és 44. hadosztályt, hogy 
abban az esetben, ha az ellentámadás folytatása nagy véráldozattal 
járna, a gerincvonalat tartó ellenséget tüzérségünkkel vegyék 
kereszttűz alá és ekként kényszerítsék az állás elhagyására; a 
gyalogság csak esthomályban törjön elő. A 28. hadosztály iparkodjék 
a -C- 265-öt elérni. 

A 28. közös és a 44. Landwehr-hadosztály délután 1 óra 
50 perckor egyidejűleg jelenti, hogy a Velki Hribach -Q- 343-tól 
délre fekvő Karszt-lapályon délkeleti iránnyal Plenski-re és a 
gerincen Fajti hrib A 432-re túlerős olasz erő támadásra 
indult, az ellenséges tömegek az ellentámadási csoportokat3 vissza-
vetették. 

A -Q- 376 gerincmagaslat az ellenség kezében van. 
Az 55. dandár oly súlyos veszteséget szenvedett, hogy avval 

számolni már alig lehet. Hudi Log-nál a 44. Landwehr-dandárt is 
1 87. Landwehr-dandár ('21. és 2. Landwehr-ezred). 
2 Fajti hrib A 432 és Kostanjevica között. 
3 55. dandár, 87. Landwehr-dandár. 



áttörte az ellenség. Tartalékok nincsenek. Nagy kérdés, hogy lehet-
séges-e az ellenséget feltartóztatni. A 17. hadosztály harcbalépóse 
okvetlenül szükséges. 

A III./b. szakaszt felhívtam, hogy tüzérségével vegye tűz alá 
a Pecinka A 291-et és attól északkeletre fekvő területet s támo-
gassa a 44. Landwehr-hadosztály déli szárnyát. A XVI. hadtestet 
felkértem, hogy tüzérségével a Karszt-fennsík északi szegélyén 
húzódó gerincvonal ellen hasson. 

Schenk délután 2 óra 30 perckor értesített, hogy egész 
arcvonalát támadja az ellenség. 

A 17. tüzérdandár parancsnoka délután 2 óra 50 perckor 
jelenti, hogy a Wippach-völgyben a nehéz tüzérséget a második 
vonal mögé visszarendelte. Az olasz támadás a gerincen Fajti hrib 
A 432-re, a Karszt-fennsík északi lejtőjén és annak lábánál 
Merljaki-ra irányul. 

Délután 3 óra 15 perckor jelentettem a helyzetet az 5. hadsereg-
parancsnokságnak. (Op. 307/2. sz.) 

A XVI. hadtest délután 2 óra 20 perckor értesít, hogy a 
43. Landwehr-hadosztály tartalékát Ranziano-n át Fajti hrib A 432-re 
irányította, a hadtesttartalék1 Cernizza-ról Prvaöina-n át a Karszt-
fennsíkra indult. 

A 17., 28. és 44. Landwehr-hadosztály 3 óra 50 perckor 
helyzetét jelenti. A 17. hadosztály a második vonalat megszállotta; 
a jobbszakaszban a 39. ezred áll és/.aki szárnyával a <> 464 
kúpon; balszakaszban Kostanjevica-ig a 61. ezred; a 46. ezred 
Kostanjevica-n ós attól délnyugatra van; Trijesnek -Ó- 503-on a 
43. ezred tartalék. A hadosztály a visszavetett' 28. hadosztály 
csapatait megállította és magához vonta. A 44. Landwehr-hadosztály 
két csoportra szakadt. A 44. Landwehr-dandár Hudi Log-nál tartja 
magát, a 87. Landwehr-dandár visszavetett csapatai a második 
vonalban gyülekeznek Kostanjevica-tól nyugatra. Az ellenség a 
második vonalra előnyomul. 

Hadtestem északi szárnyán a helyzet délután 4 óra 20 
perckor következő: 

A XVI. hadtest tüzérsége a -Q- 393-as geiinckúpon fel-
bukkant ellenséges csoportot tűz alá vette. A 3. bosnyák vadász-
zászlóalj fele a -O- 646 kúpot megszállotta. 

A szomszédos 43. Landwehr-hadosztály 36./III. Landwehr-
zászlóalja a Martinuci-tól délre fekvő -O 125-ös halmon áll, a 20./I. 
Landwehr-zászlóalj útban van Merljaki-tól délre eső -C- 140 dombra. 

Erről a helyzetről a 28. hadosztályt tájékoztattam és meg-
parancsoltam. hogy a Wippach völgyében és a Karszt-fennsík 
gerincvonala északi lába mentén visszamenő 56. dandár meg-

1 21. gyalogezred. 



maradt részét' -"-126—<j> 140—Ozrenj hullámon meg kell állítani, 
hogy a VII. és XVI. hadtest között összefüggést létesíthessen 
legalább addig, míg a XVI. hadtesttől odairányított támogatás 
megérkezik. 

Az 5. hadseregparancsnokság délután 4 óra 50 perckor Up. 
2104. számú rendeletével tartalékából a kassai 34./1I. zászlóaljat 
és egy bosnyák csendőrzászlóaljat rendelkezésemre bocsátja, melyekkel 
azonban pillanatnyilag nem rendelkezhetem, mivel Duttoule-ről 
csakis délután .6 óra 25 perckor fognak indulni. (Op. 307/29. sz.) 
Utasítottam e két zászlóaljat, hogy Zagraje-ra menjenek, a Birhula 
A 359 erdőben várjanak további parancsot. (Op. 307/31. sz.) 

A III./b szakaszból a hadseregparancsnokság hozzám átutalta 
a 31. gyalogezredet.2 Felkértem Schenk altábornagyot, hogy az 
ezredet irányítsa Kostanjevica Hudi Log közötti térbe, mivel a 
44. Landwehr-hadosztály jelentése szerint ott egy lyuk van a 
44. és 87. Landwehr-dandárok között. A 31. ezred Vojsóica-n, — 
átvonuláskor tog parancsot kapni. (Op. 307/32. sz.) 

Addig is, míg a 31. ezred beérkezik, a Hudi Log és Kostan-
jevica közötti lyukat Schenk-csoport a 91. ezred I. és IV. zászló-
aljával s a 17. hadosztály a 46. ezred két zászlóaljával lezárta. 

Az 5. hadseregparancsnokság Op. 2107. szám alatt meg-
parancsolja, hogy a 24 km-re hátul táborozó 20. honvédhadosztályt 
Vojiéica-ra vonjam előre hadseregtartalékként. (Op. 307/37. sz.) 

Mivel Boroevié erőszakolja, hogy az ellentámadást holnap 
folytassuk, este 8 óra 40 perckor Op. 307/40. számit parancsommal 
a támadást elrendelem. Az intézkedés következő: 

„Intézkedés november 3-ára. 
1. Az ellenség az eddigi jelentések szerint Volkovnjak 

-Ó- 284—Fajti hrib A 432—Kostanjevica—Hudi Log vonaláig 
előrejutott. 

2. Előzetes tüzérségi előkészítés után meginduló ellen-
támadásunk által az elvesztett I./a. állásnak ismét birtokunkba kell 
kerülni. Elérendő vonal: San Grado di Merna-tól délre fekvő 
középső kúp (-H- 120)—C- 265—Lokvica—Hudi Log. 

3. A támadás időpontját (előreláthatólag délelőtt 11 óra) 
a hadtestparancsnokság tudatni fogja. 

A támadást végrehajtja: 
28. hadosztálynál. 
Az Ozrenj-nél álló 1 l./I. zászlóalj, a Spacapani-tól észak-

keletre és északnyugatra a -Q- 140—C- 126 dombokon csopor-
tosult 21. ezred (bárom zászlóalj), Martinuci-tól délre fekvő 

1 Schaumeier alezredes csoportja. 
2 16. hadosztályhoz tartozik. 



- 125-ön levő 20./I. Landwehr- és a fél 3. bosnyák vadászzászlóalj, 
fámadás területe: Wippach és a gerincvonal (Fajti hrib A 432 — 
Volkovnjak -Ó- 284—Ó- 265) között. 

17. hadosztály két csoportban. 
Főerejévél a gerincvonal (Fajti hrib A 432 —Yelki Hribach 

-r> 343—Ó-265) és Kostanjevica — Pecinka A 291—í> 262 
vonal között. 

Lunzer ezredes a Hudi Log-tól délre álló 91. ezred két 
zászlóaljával1 és a Kostanjevica-ra beérkezett 31. ezreddel? (négy 
zászlóalj), továbbá a 17. hadosztály azon részéve], mely Kostanjevica-tól 
délre van.3 Támadási területe: a 17. hadosztály déli vonala és Hudi 
Log között. 

A csoportok támadásra Biglia—Fajti hrib A 432 vonalban, 
a 2. védelmi állásban és Kostanjevica—Hudi Log között virradatkor 
alakulnak meg. 

A támadás iránya: a 28. hadosztálynál nyugat és délnyugat, 
a 17. hadosztálynál nyugat, Lunzer ezredesnél északnyugat. 

4. Tüzérségi előkészítés és támogatás a 28. hadosztálynál 
a 17. tábori tüzérdandár északi csoportja és a szomszédos 43. Landwehr-
hadosztály tüzérsége által, a 17. hadosztálynál és Lunzer ezredes 
csoportjánál a 17. tábori tüzérdandár déli csoportja, az egész 
20. tábori tüzérdandár és a szomszédos III./b. szakasz tüzérsége 
által történik. 

A tüzérség tüzét Janecka ezredes irányítja a hadtest]larancs-
nokság álláspontjáról (Stol -:"> 630). 

5. A 28. és 44. Landwehr-hadosztály azon csapatait, melyek 
az eddigi harcokban kimerülve, a támadásra tekintetbe nem jöhetnek, 
a 2. védelmi állásban összegyűjteti és rendezteti. 

6. Hadtesttartalék a 34.'Hl. és a bosnyák csendőrzászlóalj. 
7. A támadási intézkedést megkapják: 28., 17. és 44. 

L indwehr-hadosztály, Lunzer ezredes (20. gyalogdandár), Janecka 
ezredes, XVI. hadtest és Schenk-seregcsoport. (Op. 307/40. sz.)1 

József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

A mai harcokról Barzini haditudósító következőket írja: 
„A diadal útja folytatódik. Az osztrákok éjjel és ma reggel 

hiába erőlködtek, hogy győzelmünknek gátat vessenek, 
Most már nem dobnak elénk csapatokat, hanem megszólal-

tatják egész tüzérségüket, a tűz állásaink és tartalékaink közé 
vágódik. A lövetés célja nem az. hogy ellentámadást készítsen elő, 
hanem pusztán arra irányul, hogy támadásunk elé tűzfalat vessen, 

1 Schenk-seregcsoportból. 
2 32. gyalogdandárból (16. hadosztályhoz tartozik). 
3 46. gyalogezred. 
1 Lásd a VII. hadtestparancsnokság Op. 338 10. számú harcleírását. 



hogy csapat linkat feltartóztassa és fedezze a visszavonulást. Oly 
heves volt az ellenséges tüzérség tüze, hogy csapataink kénytele-
nek' voltak a -O- 308-as magaslatot kiüríteni. 

Spezia-dandárnnk erre előretört és megszállotta a -Ó- 278-as 
pontot. Bersaglieri-dandárunk is megmozdult és felbukkant a 
<> 308-as kúpon, Pecinka előtt. 

Dél lett, midőn parancs szerint a támadást folytatni kell. 
Ütegeink rejtett állásaikból bömbölni kezdenek. Az osztrák tüzérség 
erre elhallgatott. Gyalogságunk előre megmozdult és a nagy csata 
ismét fellángolt. Egy óra multán a Valloné-völgybe levezető 
utakon már feltűntek a foglyok oszlopai... 

Támadó csapataink messze előre jutottak, már nem voltak 
láthatók... 

Komoly ellenállásra csakis a < - 278-as pontnál találtak, 
melyen egy osztrák oszlop beérkezett. Csapataink itt visszahúzódtak. 
Most középöblü tüzérségünk parancsot kapott: „A tűz -C> 278-ra!" 
Vulkánszerű kirobbanások közepette az osztrák csapatoszlop eleje 
légberöpült, a zöm megtántorodott; a kábultságot kihasználva, 
csapataink villámgyorsasággal előretörtek, az osztrákokat bekerí-
tették és elfogták . . . 

Félóránként egymás után érkeznek táviratok: „A tüzérség 
irányítsa tüzét előre" — „csapataink elérték a -C> 319-es pontot" 
stb., stb. Közben csapataink Fajti házait bekerítik . . ., járőreink 
Fajti ormán feltűnnek . . . és Kostanjevica előtt 700 méterre meg-
jelennek. Az osztrákok csak Volkovnjak-ot tudják tartani, honnan 
meglepő előtörés által oldalunkat folyton veszélyeztetve lehetet-
lenné teszik sikerünk teljes kiaknázását és megakadályozták, hogv 
a Wippaeh völgyében teret nyerjünk előre. Dacára annak, hogy a 
Fajti gerincet elértük, balszárnyunk lemaradt, négy kilométerre 
hátul van a sagrailoi hegy lábánál. Ez a lehetetlen helyzet azonban 
csak 24 óráig tartott! 

A Napoli- és Pinerolo-dandárunk vitéz zászlóaljai rendbe-
hozták az ottani helyzetet.1 

November 2-án dandáraink itt villámgyors mozdulattal a gerinc-
ről a Wippaeh völgyébe lerohantak és az osztrákokat bekerítették. 
A Napoli-tlandár pedig arcban a -C- 123 dombra tört elő. A nagy 
csatában csakis a jobbszárnyunk maradt mozdulatlan. Ennek magya-
rázata az, hogy manőverünk arra irányult, hogy a Velki Hribach — 
Fajti-gerincet elfoglaljuk; azon ormokat, melyek nemcsak a Karszt-
fennsíkot, hanem a Wippaeh völgyét és a görzi hegyeket is uralják. 
A jobbszárnyunkon támadásunkat az osztrákok védelmi ellenrend-

1 Cadorna szerint a 49. hadosztálynak csak akkor kellett a Wippaeh 
és Nad logem—Q- 343—' - 464 gerinc között előretörni, midőn a 45. had-
osztály már elfoglalta a Fajti-t. Ez ellentétben áll liarzini haditudósítónak 
azzal a kijelentésével, hogy a -C - 216-on beépített négy géppuskának tüze 
oly pusztító volt, hogy az olasz k lövészái kaikból kimozdulni képtelenek voltak. 



szabályuk teljes megfeszítésével megállították. De itt csakis demon-
strálni akartunk, mert az ellenség figyelmét elakartuk terelni, hogy 
manőverünk Yelki Hribach—Fajti-gerincen mire irányul.K1 

A mai napon lefolyt és kudarccal végződő nagy ellentámadás 
története a hadosztályparancsnokság altal utólagosan" szerkesztett 
Op. 1111/2. és Op. 316/19. számú harcjelentések szerint következő: 

44. Landwehr-hadosztály. 
A 44. Landwehr-hadosztálynál a Pecinka A 291 magaslat 

visszafoglalására a 2. és 4. Landwehr-ezred (5 zászlóalj) támadása 
Fajti -Podnakusnjek C- 210 teréből a sötétség leple alatt hajnali 
2 óra 45 perckor megindult. Jobbról a 2., balról a 4. Landwehr-
ezred volt csoportosítva. Támadási irányok voltak a 2. Landwehr -
ezrednél: balszárnnyal -C- 308 magaslatra, a 4. Landwehr-ezrednél 
a középpel Segeti-re. Mindkét ezrednél az első harcvonalban két és 
fél zászlóalj volt.8 

Midőn az ellentámadási csoport jobbszárnya a -O- 319-nél a 
gerincvonal (-C- 376) déli lejtőjét elérte, az ellenség a 2./II. Landwehr-
zászlóaljat észak felől (-Ó- 232— -C-376) átkarolta. Ezért a zászlóalj 
az ellentámadási csoport jobbszárnyának fedezésére arccal a -C- 376 
magaslat felé foglalt állást. 

A 2. Landwehr-ezred III. és 1. zászlóalja — Wundrák szá-
zados — előnyomulás közben Pecinka -Ó- 291-től délkeletre fekvő 
terephullámon fölényes ellenséges erőbe ütődött, különösen a -C> 278 
el ők tip sok ellenséges géppuskával volt megspékelve. 

Mindennek dacára délelőtt 6 órakor a 2./I1I. Landwebr-
zászlóalj az olasz állásba betört, 700 foglyot ejtett, a tegnap 
veszendőbe ment ágyúk közül nyolcat visszafoglalt és magát az 
ellenséges túlerővel szemben délelőtt 10 óráig tartotta, midőn a 
szomszédos fél 2./I. és 4./I. zászlóaljnak sikerült az olaszok által 
nagy szívóssággal védett -Ó- 308-as magaslatot elfoglalni; itt is 
700 foglyot ejtettek csapataink és egy saját tarackot vettek vissza 
az ellenségtől. 

A -C- 308 magaslat elvesztésébe az ellenség nem nyugodott 
bele, ellentámadást intézett a kúpra, melyet egy órai birtokolás 
után elveszítettünk. 

Az ellentámadási csoport balszárnyán a fél 4./II. Landwehr-
zászlóalj felmorzsolódott. Ez a zászlóalj a 44. Landwehr-dandárnál 
a 27. ezred II. zászlóalját vissza akarta segíteni a tegnap elveszített 
régi állásába, mely Lokvica és Hudi Log között levő útcsomótól 
közvetlen északra volt. A fél 4./II. Landwehr-zászlóalj még éjfél 
előtt kezdett ebbe a vállalatba, melynek lefolyását homály fedi, 

1 Lásd a VII. hadtestparancsnokság K, 1316. számát. (1916.) Tehát 
Schenk ellen e szerint csak tüntető támadás volt. 

2 1916. november 11. 
3 2./1I., III. fél 1. Landwehr-, 4./I., III. fél II. Landwehr-zászlóalj. 



met t a fél zászlóaljból senki sem jött vissza, A jobb szomszédos 
4. 111. Landwehr-zászlóalj két balszárny-százada Grossauer őrnagy1 

támogatására a vak sötétségben harcbalépett, ezáltal eredeti 
feladatától és támadási irányától eltért. Ennek az lett a következ-
ménye, hogy a 4./III. Landwehr-zászlóalj két jobbszárny-százada 
elszakadt s így gyenge volt arra, hogy a kijelölt irányban előre 
jusson, Segeti-t nem volt képes elfoglalni. 

A 44. Landwehr-hadosztály parancsnoka az ellenség erejéről, 
a 2. és 4. Landwehr-ezrednek az éjjeli ellentámadásban szenvedett 
veszteségéről és a harc menetéről beérkezett jelentésekből és azon 
tényből, hogy a gerincvonalon a 28. hadosztály ellentámadása 
nehezen halad előre, arra a meggyőződésre jutott, hogy a 
veszendőbe ment régi 1-ső állás visszafoglalására a rendelkezésre 
álló erők nem elegendők. 

A hadosztályparancsnokság nézetét a hadtestnek bejelentette, 
a 87. Landwehr-dandár parancsnokának pedig meghagyta, hogy 
minden kínálkozó alkalmat ragadjon meg, hogy az ellentámadást 
előbbre vigye; legkedvezőtlexebb esetben, az elért helyzetben ki 
kell tartani addig, míg erősbítés érkezik. 

Ugyanis ismeretes volt, hogy az éj folyamán a 17. hadosztály 
Sveti Ambros táján megérkezett és hogv én a 33. és 34. dandárnak 
két-két zászlóalját a második védelmi állásba előrerendeltem. 

Ennek a négy zászlóaljnak támogatására egyelőre még nem 
lehetett számítani, mert az ellenséges tüzérség zárótüze miatt az 
előregvülekezést csak kis csoportban lehetett végrehajtani. 

A 87. Landwehr-dandár parancsnoka utolsó tartalékát1' harcba-
veti, mivel a -ó- 308 magaslatról a Peóinka A 291-re hátra-
irányuló mozgást figyeltek meg az ellenségnél. Az ellentámadás a 
tartalék bevetésével lendületet nyer, mire csapataink déli 12 órák r 
a -C> 308 magaslatot újból elfoglalják. 

Én a harc táplálására a 2. védelmi állásba előreparancsolt 
hadtesttartalekomból3 először egy, azután még egy 39-es zászlóaljat 
bocsátottam a 44. Landwehr-hadosztály rendelkezésére, mely uta-
sította azokat, hogy amint az előregyülekezésük megtörtént és 
együtt vannak, az oroszok barlangjához4 meneteljenek. 

Délután 12 óra 10 perckor az ellentámadási csoport -Q- 332— 
-C- 308—C- 217—C-190 vonalban áll, tovább előrejutni nem 
bír, az ellentámadás teljesen megakad. 

Délután 1 órakor az ellenséges tüzérség elképzelhetetlen 
pergőtüzet zúdít az ellentámadási csoportra és mögéje zárótüzet ad. 
Kövid tüzérségi tüzesapás után a -O- 246 Lokvica teréből olasz 
tömegek sok egymásmögötti hullámban tagozva támadásra törnek előre. 

1 4./1I. Landwehr-zászlóalj parancsnoka. 
2 Egy századot. 
s 17. hadosztály. 
4 Podnakuénjek-től közvetlen északra. 



A 87. Laudwehr-dandár parancsnoka délután 1 óra 30 perckor 
jelenti, hogy ellenséges tömegek a -7- 308-as magaslaton az 
arcvonalát áttörték és fölényes olasz erők a Yelki Hribach -C- 343 
gerincvonalról lefelé a Podnakusnjek lapálvra özönlenek, általános 
iránnyal „az oroszok barlaugjára;"1 a gerincvonalon a-C- 376 kúp 
is ismét az ellenség kezébe került. 

Ezt a jelentést közvetlenül egy második követi, melyben az 
áll, hogy a 2. és 4. Landwehr-ezred a -0- 278-ról visszavonul, a 
87. Landwehr dandárparancsnokság az oroszok barlangját elhagyta, 
mert ha tovább is ott marad, az olaszok elfogják. 

A 44. Landwelir-hadosztályparancsnokság erre a jelentésre 
következő parancsot adja ki: 

„A 39-es zászlóaljak nem mennek „az oroszok barlangjához", 
hanem a 2. védelmi állást Kostanjevica-tól északra szállják meg. 
A 2. és 4. Landwehr-ezredek az északról jövő olasz tömegek 
átkaroló nyomásához mérten fokozatosan és harcolva a kostanjevicai 
2-ik állásba menjenek vissza." 

Az ellentámadási csoport visszavonulása közben a Pecinka 
A 291-ről nyomon követő és a Velki Hribach -C- 343—C- 376 
gerincvonalról leereszkedő ellenséges tömegek oldalozó, részben 
báttüzében iszonyatos veszteséget szenvedett. 

A 44. Landwehr-hadosztály a háromnapos harcban (október 
31., november 1., 2.) 4700 fő veszteséget szenvedett, állományának 
majdnem 70° o-át elvesztette. Az ellenség kezébe került három 
15 cm-es, három 10 cm-es tarack, három hegyiágyú, tizenhat 
géppuska, öt aknavető, négy gránátvető, két gyalogsági ágyú és 
egy fényszóró. 

A 21., 2. és 4 Landwehr-ezredek csekély maradványa, 
melynek déli szárnyához a 27. II. Landwehr-zászlóalj2 is csatlakozott, 
harcolva elérte a 2. védelmi vonalat, melyet Kostanjevica-tól 
északra a 39. ezred, attól délre a 46. ezred két-két zászlóalja 
megszállott; ezáltal Hudi Log és Korite között3 2000 lépés széles 
lyuk keletkezett. 

A szakadás kitöltésére a 44. Landwehr-hadosztályparancsnokság 
Schenk altábornagy csoporttal egyetértőleg este 7 óra 45 perckor 
elrendelte, hogy a 34. dandár4 balszárnyát a 2. védelmi vonal elé 
tolja előre és Korite-töl északra a-Ó- 244—6-220 vonalban arccal 
északnak vegyen állást. Hudi Log és -O- 220 közötti lyukat gróf 
Beck ezredes a 91. ezred 1. és IV. zászlóaljával5 fogja lezárni. 
A 34. dandár parancsnoka a csoport mögé tartalékul irányítsa a 
11. vadászzászlóaljat Korite-re. 

' Északnyugatról délkeletnek. 
2 44. Landwehr-dandárhoz tartozik. 
<• A 14. Landwehr- és a 87 Landwehr-dandár között. 
* 17. hadosztályhoz tartozik. 
5 Schenk-seregcsoporthoz tartozik. 



Az intézkedés éjfélig végre lett hajtva. 
Este 9 órakor a 34. dandárparancsnokság felsőbb rendeletre 

a 21., 2. ós 4. Landwelir-ezredek maradványát az állásból kivonta, 
gyülekeztette és a vonathoz irányította. 

A 27. II. Landvvehr-zászlóaljbeliek Vojséica-ra lettek küldve 
a 44. Landwehr-dandárparancsnokság álláspontjára.1 

28. hadosztály. 
Az ellentámadáshoz való csoportosulás egész éjjel tartott, 

mert az ellenséges tüzérség és aknavetők tüzében minden mozgás 
lehetetlen volt, így az egyes zászlóaljakat csak sötétségben lehetett 
az egyes támadási sávokba vezetni. 

Scoffo ezredes2 vezetése alatt a Volkovnjak -C- 284 magaslaton 
állást foglalt 36./III. Landwehr-zászlóalj3 ós a -C> 376 magaslaton 
álló 96./1II., fél 11./III. zászlóaljak által biztosítva, a -Ó- 303 magas-
laton ós onnét a gerincvonalnak északra a O 236 előkúp felé eső 
lejtőjén egy harcvonalban csoportosultak: 11. ezred II. és fél 111. 
zászlóalja s a 96. ezred két százada (IV. zászlóaljból). A fél 
3. bosnyák vadászzászlóaljat mint előretolt lépcsőt a jobbszárny elé 
tolták Sehaumeier alezredes és Scoffo ezredes csoportja közötti űrbe. 

Minden igyekezet dacára a sötétben nem sikerült a 44. Landwehr-
hadosztállyal egy összefüggő és zárt támadási arcvonalat alkotni. 

Hajnali 2 óra 40 perckor a tüzérség megnyitotta, a tüzelést, 
a támadást 20 percig tartó heves pergőtűzzel előkészítette. 

Az ellentámadás a -C> 376 magaslatról a gerincvonal mentén 
hajnali 3 órakor megindult. A támadó csapatok a természetes kőfal 
mögött állástfoglalt ellenséget elzavarták, majd néhány száz lépésnyi 
területet nyertek, de magát a Velki Hribach -Q- 343 magaslatot 
nem tudták elfoglalni. Az ellenség az előretolt támadóoldalt képező 
fél 3. bosnyák vadászzászlóaljat szétugrasztotta. 

Ekként az eredeti 1. védelmi vonalat1 tartó Sehaumeier 
alezredes csoportja közötti lyukat az ellentámadás folyamata alatt 
nem sikerült kitölteni. Ezért a hadosztályparancsnokság a tartalékát 
képező 1 l./I. zászlóaljat, mely útban volt Lukeziöi — Martinuöi-n át 
Ozrenj-re, Scoffo ezredes rendelkezésére bocsátja és megparancsolja, 
hogy a hadosztály két csoportja közötti lyukat feltétlenül tömje be 
s a 36./III. Landwehr-zászlóaljjal a csatlakozást a Volkovnjak 
*C- 284 magaslaton állítsa helyre. 

Új hadosztálytartalékul a hadosztályparancsnokság a fél 
3. bosnyák vadászzászlóaljat és a 96. 15. századot Temniea— 
Novelo-n át Plenski-re irányította. (Op. 307/1. és 2. sz.) 

1 Lásd a 44. Landwehr-hadosztály parancsnokság Op. 111/2. számú 
harcleírását. 1^1916.) 

2 55. dandár parancsnoka. 
3 43. Landwehr-hadosztályhoz tartozik (XVI. hadtest). 
* San Grado di Merna-tól délre (I. és II. zászlóalj-alszakasz). 



Reggel 7 óra 30 perckor beérkezik a hadtest parancsa, 
melyben a 28. hadosztály és a 44. Landwehr-hadosztály feladatául 
tétetett, hogy a Ó- 123—Q- 343—A 291— Hudi Log-vonalat fog-
lalják el. A 28. hadosztály parancsnoka délelőtt 8 óra 35 perckor 
Op. 307/4. számú paranccsal meghagyta, hogy „Schaumeier alezredes 
csoportja -Ó- 123—Velki Hribach-Ö-343 vonalba menjen vissza, 
a 43. Landwehr-hadosztály déli szárnyával a csatlakozást' tartsa 
fenn, Scoífo ezredes csoportja pedig minden erejének latba vetés ével 
foglalja el Velki Hribach -Ő- 343 magaslatot. Az Ozrenj-re 
menetelő 11./I. zászlóalj Volkovnjak -C- 284—Vrtoce közötti hegy-
hátra Schaumeier alezredeshez van irányítva. A hadosztálytartalék-
ként Plenskinél levő 96.'IS. század Scoffo ezredes'rendelkezésére áll." 

Schaumeier alezredes véleménye az volt, hogy csoportját 
világos nappal súlyos veszteség nélkül nem veheti vissza. 

Scoffo ezredes csoportja délelőtt 10 óra 20 perckor az ellen-
támadást ismét megindítva, jobbszárnyával a volt l./c. védelmi 
vonalhoz közeledett, közepe felkapaszkodóban volt a Velki Hribach 
-C- 343 keleti lejtőjén. Ezért a hadosztályparancsnokság nem tar-
totta most már sürgősnek, hogy Schaumeier alezredes csoportja 
a -?- 123 Ó-159 hegyhátra visszamenjen. 

Déli 12 órakor, midőn a 44. Landwehr-hadosztály a -Ó- 308-as 
magaslatot elfoglalta és a Pecinka A 291 magaslatra intézendő 
támadás küszöbön állott, Schneider altábornagy feltétlenül szük-
ségesnek tartotta, hogy a 28. hados/.tály Velki Hribach -C> 343 
magaslatról az olaszokat letaszítsa. Ezért személyesen utasította 
Schwarzleitner századost, az 55. dandár vezérkari tisztjét, hogy az 
összes tartalékot vesse Scoffo ezredes harcba. Ez megtörtént. 
A támadási csoport előrejut, a balszárny és közép a Velki Hribach 
-C- 343 magaslaton már rohamtávolságban áll az olaszok előtt. 

Délután 1 óra 30 perckor bekövetkezett a 28. hadosztálynál 
is — úgymint annakelőtte a 44. Landwehr-hadosztálynál — az 
olasz tömegek visszacsapása. 

Az 55. dandár vezérkari tisztje délután 1 óra 40 perckor 
jelenti, hogy az ellenség a gerincen az arcvonalat áttörve a 
dandárparancsnokság harcálláspontjáig1 egyhuzamban előretaszított. 
Schneider altábornagy az eseményeket távbeszélőn a VII. hadtestnek 
személyesen bejelentette, mely tudatta vele, hogy a 44. Landwehr-
hadosztályt is tömegekkel végrehajtott ellenlökés érte és most az 
ellenség a 44. Landwehr-hadosztály északi szárnyát Pecinka A 
291 és Fajti hrib A 432 közötti térből bekerítéssel fenyegette, 
minek következtében a 87. Landwehr-dandár a kostanjevicai 2. 
védelmi vonalba visszavonulni kényszerül. 

Schneider altábornagynak most már határoznia kellett, hogy 
mi történjék Schaumier alezredes csoportjával, mely még mindig 

1 -Cr ,376 — - 6 - 8 0 3 közötti nyereg. 

József főherceg: A világháború. I l l 



az 1 -sö védelmi vonalban áll San Grado di Merna-tól délre a 
Karszt-fennsíknak a Wippach völgyébe leereszkedő lejtőjén. 

A volt 1. védelmi vonalnak visszafoglalására irányuló ellen-
támadás összeomlott, az ellenség a gerincvonalon tömegekkel előre-
taszított Fajti hrib A 432-re. 

Ha Schaumeier alezredes csoportja azonnal nem megy vissza, 
akkor még jobban elszigetelődik a 28. hadosztálytól és menthetet-
lenül fogságba kerül. 

Még mielőtt a hadosztálypirancsnokság intézkedett volna, 
délután 2 órakor Schaumeier alezredes jelentése érkezik, hogy 
saját elhatározásából csoportjával a -í> 123—C- 159 Volkovnjak 
-C- 284 vonalba visszavonul. 

A hadosztály utolsó tartalékát, a Plenski-re megérkezett fél 
3. bosnyák vadászzászlóaljat az 55. dandár rendelkezésére bocsátja 
és elrendeli, hogy a hadosztály exponált ütegei a 2. védelmi vonal 
mögé vonuljanak, hol biztosítva lesznek, mert a 17. hadosztály 
részei a kostanjevicai 2. védelmi állást már megszállották. 

A 28. hadosztály helyzete délután 2 óra 45 perckor következő : 
Scoffo ezredes csoportjával nincsen kapcsolat. Fajti hrib A 

432 az ellenség kezében van, ahonnan ellenséges tömegek délre 
fordultak Podnakusnjek felé. A 44. Landwehr-hadosztály vissza-
vonulásban van a 2. védelmi vonalra, melyet a 39. ezred Kostan-
jevica-tól északra megszállott, hogy az ezrednek jobbszárnya északra 
mennyire terjeszkedett ki az ismeretlen. 

Schaumeier alezredes csoportja a 2. védelmi vonalra vissza-
vonult, a visszavonulást biztosítja a Volkovnjak -C- 284-en álló 
36. III. Landwehr-zászlóalj és a 1 l./I. zászlóalj, mely Volkovnjak 
-C- 284 —Vrtoce közötti hegyháton foglalt állást. 

A fél 3. bosnyák vadászzászlóalj Plenski-ről útban van a -C-
464 magaslatra. 

Scbaumeier alezredes délután 3 órakor jelenti, hogy az 
ellenség a gerincvonalról Martinuci-ra előrenyomul. 

A helyzet bejelentése alkalmával Schneider altábornagy azon 
nézetének adott kifejezést, hogy ily körülmények között a 2. 
védelmi vonal északi részének biztosításáért nem szavatolhat. 
(Op. 307 9. sz.) 

A szomszédos 43 Landwehr-hadosztály délután 3 óra 20 
perckor értesíti Schneider altábornagyot, hogy a 20./I. Landwehr-
zászlóaljat Ozrenj-en át a Fajti hrib A 432 magaslatra irányította. 

Délután 3 óra 30 perckor Riedl őrnagy, a fél 3. bosnyák 
vadászzászlóalj parancsnoka távbeszélőn jelentkezik, parancsot kap, 
hogy a -Ó- 464 magaslatot szállja meg. 

Schneider altábornagy arra törekedett, hogy a 2. védelmi 
vonalat -7"- 464 magaslat és Wippach-völgve között megbízhatóan 
megszállja. 

A hadtestparancsnokság értesíti a 28. hadosztályt, hogy a 



21. ezred1 menetben van a Karszt-fennsíkra, élzászlóalja Merljaki-tól 
délre fekvő -C- 140 dombra tart, a 43. Landwehr-hadosztály által 
elindított 20./I. Landwehr-zászlóalj este Martinnci-ra érkezik és 
hogy a 24. ezred egy százada a Biglia-tól délre eső -Q- 94-es 
terephullámot megszállotta. 

A 28. hadosztályparancsnokság délután 5 óra 15 perckor 
kelt Op. 307/10. számú parancsával a 43. Landwehr-hadosztálytól, 
illetve a XVI. hadtesttől segítségre küldött erőket, valamint a <> 
404 magaslatra irányított fél 3. bosnyák vadászzászlóaljat Schaumeier 
alezredesnek rendelte alá és megparancsolta, hogy a Ó 94— 
- -126— -140— -236—< -464 vonalat szállja meg. 

Délután 5 óra 30 perckor Schwarzleitner százados, az 
55. dandár vezérkari tisztje, Golnek,->448 magaslatról távbeszélő 
útján a 28. hadosztálynál jelentkezett és azt a lesújtó hírt közölte, 
hogy Scoffo ezredes csoportját az ellenség teljesen szétverte; hogy 
Scotfo ezredessel mi történt, nem tud felvilágosítást adni. Ellen-
séges fölényes tömegek a-C- 376—Fajti hrib A 4; 2 gerincen meg-
támadták az ellentámadási csoportot, majd saját csapatainkat 
közelre engedték magukhoz és tűzzel megsemmisítették. 

Este 10 órakor beérkezik a hadtestparancsnokság Op. 307/40. 
számú intézkedése, mely szerint november 3-án a veszendőbe ment 
1-ső védelmi vonal viszsafoglalására az ellentámadás meg lesz újítva. 

Schneider altábornagy kiadta intézkedését ugyan a támadásra, 
de abban a tudatban, hogy hadosztályának elhasznált csapataival 
és a rendelkezésre bocsátott XVI. hadtestbeli gyenge erővel az 
sikerre nem vezethet. 

Az éj folyamán Scotfo ezredes szétugrasztott csapatainak 
maradványai a 2. védelmi vonalban gyülekeztek. A 11., a 96. 
ezrednek és a 3. III. bosnyák-zászlóaljnak csak csekély töredéke 
érkezett vissza.-

Események a szomszédoknál. 
XVI. hadtest. 
Az éjjel az ellenséges nehéz lövegek és aknavetők újból 

verik a hadtest arcvonalát és a hátrább eső területet. 
Virradat után a 43. Landwehr-hadosztálynál, különösen a 

Vertojba alszakaszra irányul az ellenség romboló tüze, mely délben 
egyórás szünet kivételével egész napon át tartott. 

Délelőtt az ellenség megkísérelte az áttörést a 43. Landwehr-
és az 58. hadosztály belső szárnyán. 

A 86. Landwehr-dandáraSober-szakasz ellen irányult támadást 
visszaverte; a harcban a 42. Landsturm-, a 20./1I. és 22./IL 
Landwehr-zászlóaljak tüntették ki magukat. A 42. Landsturm-

1 A szomszédos XVI. hadtest tartaléka. 
2 Lásd a 28. hadosztálvparancsnokság Op. .">10 19. számú harc-

leírását. (1916.) 



zászlóalj egy része a saját vonalon keresztül előretaszított és kézi-
gránátharcban 7 olasz tisztet és 286 olasz katonát elfogott, 4 gép-
puskát zsákmányolt. A foglyok az olasz 227., 228. és 38. 
ezredhez tartoztak. 

Az ellenséges nehéz tüzérség és aknavetők a tüzet különösen 
a Vertojba-alszakaszra összpontosították. Tüzelőkészítés után a 
86. Landwehr-dandár és az 59. dandár belső szárnyát az olasz 
37. ezred1 és a Cuneo-dandár" megtámadta. A támadást azonban 
a 86. Landwehr-dandárnak és az 59. dandárnak avertojbai alszakasz-
ban álló részei3 visszaverték. Mivel a VII. hadtestnél az ellen-
támadás nem sikerült, sőt a szomszédos 28. hadosztályt az ellenség 
a 2. védelmi állásba visszaszorította, a 43. Landwehr-hadosztály 
parancsnoka nagyon aggódott baloldalában a Karszt-fennsíkon 
beállott helyzet miatt. Elhatározta, hogy balszárnyáuak biztosítá-
ára utolsó tartalékát, a 20. I. Landwehr-zászlóaljat Ozrenj-re 
kikülöníti. 

Wurm táborszernagy ezt az elhatározást jóváhagyva, a hadtest-
tartalékból az 58. hadosztályhoz Paskonisőe-re menetelő 21./III. 
zászlóaljat megállította és Ranziano-ra irányította. 

Délután 5 órakor a 20./I. Landwehr- és a 21./III. zászló-
aljat az 59. dandárparancsnokság rendelkezésére bocsátották azzal az 
utasítással, hogy a Biglia-tól délre fekvő -Ó- 94-es dombot a 24. ezred 
egy századával szállássá meg és eme század s az Ozrenj-re irányított 
20./I. Landwehr-zászlóalj közé a 21./III. zászlóaljat tolja be. 
Egyidejűleg Wurm táborszernagy értesítette a VII. hadtestet, hogy 
a 28. hadosztály támogatására a 36./1II., 20./I. Landwehr- és a 
21./III. zászlóaljakat rendelkezésre bocsátja, azonkívül a XVI. had-
test tartalékát képező 21./I. és II. zászlóaljat is Prvacina-ról 
Lukeziéi-re fogja irányítani a VII. hadtest északi szárnya mögé, 
mely oda még az éjjel meg fog érkezni. 

Megállapítást nyert, hogy a XVI. hadtest déli szárnya ós 
közepével szemben — Görz és a Wippach-folyó között — 
16 olasz e/.red áll ós pedig: az első harcvonalban Sanct Peter— 
Vertojba—Merna-vonalban 10 ezred/ tartalékban Görz-nél és 
Savogna-nál 6 ezred.5 6 

SchenJc-csoport. 
A megújított ellentámadások sikerre vezettek, csapataink a 

régi állásokat mind visszafoglalták, csakis a Boneti—Jamiano-i úton 
1 Ravenna-dandár. 
2 7., 8. ezred. 
' 39. Landsturm-zászlóalj, a 20. Landwehr-ezred, 24. ezred. 
4 227., 228., 37., 38. (Ravenna-dandár), 7., 8. (Cuneo-dandár), 95., 96., 

11., 12. (Casale-dandár). 
6 67., 68. (Palermo-dandár), 115., 116., 27. és 28. (Pavia-dandár). 
0 Lásd a 43. Landwehr-hadosztályparancsnokság Op. 311,9. számú 

liarcjelentését. (1916.) 



tartja magát még az ellenség. Az elkeseredett harcokban különösen 
a 32. Landsturm-ezred tüntette ki magát. 

Éjjel a hadseregparancsnokság által rendelkezésre bocsátott 
31. ezred Gorjansko-ra beérkezett, a 62. I., 64. IV. zászlóalj útban 
van Cerovlje-ra. 

Boroevic Op. 2098. számú parancsával utolsó tartalékát, 
a 24. Landsturm-dandárt1 is a III. b. védelmi szakaszparancsnokság 
rendelkezésére bocsátotta. A lefolyt támadások alatt összesen 18 
olasz tiszt és 694 olasz katona esett fogságunkba. Saját veszteség 
nagy, október 31-tői az elesettek és sebesültek száma 1165. 
(Op. 2246/20. sz.) 

Délelőtt folyamán az ellenséges tüzérség és aknavetők tüze 
féktelenül tovább tombolt, az egész arcvonal füst- és porfellegbe van 
burkolva. Délután 1 órakor iszonyatos pergőtűz van. A Boneti — 
Jamiano-i út mentén megindított ellentámadási csoportunkat a 
rettenetes ellenséges tüzérségi tűz megállította. Délután 2 órakor 
az ellenség a szomszédos 44. Landwebr-hadosztálvnál Hudi Log-on 
a 27. Landwehr-ezred jobbszárnyát áttörte, mire Schenk altabornagy 
csoporttartalékából a 91. ezred két zászlóalját (I. és IV.) cda-
irányította. Lukatic-nál a 27. Landwehr-ezred balszárnyán a 98./IV. 
zászlóalj négy ellenséges támadást vert vissza és 500 foglyot ejtett. 
(Op. 2246/47. sz.) A bombázás fedezete alatt délután 2 óra 40 perc 
óta olasz tartalékok tömegesen tódulnak le a Crni hrib -C- 164-ről 
a Vallone-ba és onnét a Boneti-völgybe. 

Esti helyzet. 
Az 1. alszakasz ellen az olaszok hatalmas tüzérségi előkészítés 

után a támadást tovább erőszakolták, melyet azonban a 32. Land-
sturm-, a 15. és 98. ezred véresen visszavert, az elkeseredett harc 
még nem nyert ott befejezést. 

A Doberdo-tó völgyéből betódult olasz tömegeket a Boneti — 
Jamiano-i úton nem sikerült visszaverni, Na Verdi A 208 és a 
-O- 144 magaslat közötti állásrész az ellenség kezében maradt. 
A veszteség igen nagy, így például a 32. III. Landsturm-zászlóaljnak 
már csak 80 csatára van. 

A csoportparancsnokság az I. alszakasznak a 102. ezredet, 
a II. alszakasznak a 64./1V., 62.1. zászlóaljat bocsátotta rendel-
kezésre. (Op. 2246/78. sz.) 

NEGYEDIK NAP. 

November S. 
„Az éjjel valamivel csendesebb volt. A csoportosítás a táma-

dásra felvétetett. Minthogy az idő ködös, nagy kérdés, hogy a 

' 11. és 27. Landsturm-ezred. 



„tüzérség délelőtt 11 óráig — az ellentámadás megindulásának" 
„időpontjáig — a belövést be tudja-e fejezniP" 

„A hadseregparancsnokság mindenáron kívánja az ellentámadás 
„végrehajtását és kijelenti, hogy nem ért egyet azzal, hogy én 
„annak lehetőségével foglalkozom, hogy mi a legrosszabb esetben 
„a mostani állásban megmaradjunk és azt védelmezzük. A leg-
nyomatékosabban elrendeli, hogy az ellentámadás feltétlenül végre-
hajtandó. Nehéz szívvel bár, mert óriási hiábavaló vérpoesékolást 
„jelent ez, de engedelmeskednem kell. Óvásaim mind eredmény-
telenek maradtak. Meg fogom csinálni, de óriási véráldozatokba fog 
„kerülni, hiszen az én hat igen gyenge dandárommal1 szemben 
„— ebből a hatból négy alig számbavehető, megvert csapat — 
„20 ellenséges dandár2 áll. A támadás valószínűleg össze fog omlani 
„és akkor aligha lesz még annyi ereje a csapatnak, hogy a meg-
„szállandó vonalat tartsa is. De hát áll a parancs és én nagyon 
„is értem, hogy a hadseregparancsnok még nagy áldozatok árán is 
„vissza akarja a régi állásokat szerezni. Igen ám, de ahhoz friss 
„csapatokat kell, hogy nekem hozzon, hogy legalább fele olyan 
„erős legyek, mint az ellenség és ne kelljen sokszoros bizton igen 
„lelkes túlerőt megtámadnom. Egy bensőségesen meleg sürgönyt 
„írok csapataimnak, ezenfelül eltökéltem magamat, hogy személyesen 
„ki fogok menni, hogy a döntő rohamot magam vezessem fegyverrel 
„a kezemben. Felsietek a Stol -O- 630-ra, szándékomról azonban 
„nem beszélek senkinek. Eleinte a Stol-ról vezetek s azután a 
„17. hadosztályhoz, vagy a 39-esekhez, vagy 46-osokhoz fogok 
„menni. Sűrű köd van, nem látni semmit. Ezért az ellentámadás 

' 55. dandár (96. ezred, 3./III. bosnyák-zászlóalj, 3. bosnyák vadász-
zászlóalj); 56. dandár (11. ezred. 57./II. zászlóalj); 44. Landwehr-dandár 
(4., 27. Landwehr-ezred); 87. Landwehr-dandár (2., 21. Landwehr-ezred): 
33. dandár (39., 61. ezred): 34. dandár (46., 43. ezred, 11. vadászzászlóalj); 
Összesen (1 dandár (10 ezred és í önálló zászlóalj). A 10 ezred nem teljes 
értékű, mert a 11. és 96. ezrednek 4—4, a Landwehr-ezredeknek, valamint 
a 39. és 46. ezrednek 3—3, a 61. és 43. ezrednek pedig 2—2 zászlóaljuk van. 

2 Lásd a 72. számú mel lék le te t : Napoli- (75., 76.), Pinerolo- (13., 14.), 
Toscana- (77.,78.),Spezia- (125.,126.),Barletta- (137., 138.), Lombardia- (73., 74.), 
1. bersaglieri- (6., 12. bersaglieri), Trapani- (144., 149.), Sesia- (202., 201.), 
Marche-(55., 56.), Mantova- (113., 114.), Alessandria- (155., 156.), C.atanzaro-
(141., 142.), Aosta- (5., 6.), Sardegna- (1., 2. gránátos), Pisa- (29., 30.), Padova-
(117., 118.), Brescia- (19., 20.), Valtelina- (65., 66.), Ferrara- (47., 18.) - össze-
sen 20 —dandár(40 ezred 1.(5. hadseregparancsnokság 1916. évi K. 5177. számát.) 



„megkezdésének idejét délelőtt 11 óráról délután 1 óra 30 percre 
„elhalasztottam. (Op. 308/18. sz.)" 

„Lemegyek a Trijesnek -Ó- 503-ra, melynek fenyvesében két 
„43-as zászlóalj van. Egy tüzérségi megfigyelőből mégis annyit 
„látok, hogy a tüzérségi előkészítést megfigyelhessem. Hatalmas és 
„nagyon hathatós, de az ellenség óriási erejű és nem vár, hanem 
„délelőtt 8 órakor a Fajti hrib A 432-ről a -Q- 464-re taszít és 
„elfoglalja azt. Ez állásomnak kulcspontja. Alighogy ezt elgondolom, 
„máris látom 39-eseimet rohamozni és vad kézitusában az ellen-
sége t kidobni és a magaslatot megszállani. Ezek az én dicső 
„magyarjaim! Ha itt lettek volna, tán nem lett volna ilyen nagy 
„baj! 200 olasz foglyot látok levezetni, ma összesen 1600 van. 
„Szóbeli utasításokat adok és magam is a -C- 464-re akarok a 
„39-eseimhez menni — hiszen egész közel van ez ide, alig pár 
„percnyi járás —, hogy azután velük rohamra induljak a jó Isten 
„nevében. Még mielőtt a tüzérségi megfigyelőállást elhagytam 
„volna, Pohl ezredes déli 12 óra 35 perckor a telefonhoz hív 
„-— a támadás kezdete fél 2 órára van kitűzve, ha a tüzérség 
„elégséges hatást ért el. 0 azt jelenti, hogy tegnap 20 olasz 
„dandár támadott engem, mely nyomasztó túlerővel szemben nekem 
„csak két összemorzsolt hadosztályom volt! . . . és az ellenség még 
„igen jelentős erődítéseket vont magához. Schneider altábornagy1 

„és Ströher tábornok" Op. 308 10. szám alatt jelentik — vezérkari 
„főnököm szószerint olvassa." 

„,Ströher tábornokkal történt megbeszélés folytán és teljes 
„egyetértésben vele, kérem a hadtestparancsnokságot, hogy az 
„elrendelt ellentámadás végrehajtásától egyelőre eltekintsen.'" 

„ ,Mi ketten az erre rendelkezésünkre álló erőnket nem tartjuk 
„elegendőnek, hogy egy visszacsapás esetén a ,11. a.' vonalat bizton-
sággal tarthassuk,'" 

„ ,Azon esetre azonban, ha a II. a. vonalat erős ellenség 
„— és az ellenség bebizonyítottan nagyon erős — áttöri, akkor 
„ezen szakadást a mi arcvonalunkban aligha lehet már jóvátenni.'" 

„,Kérem ennélfogva a hadtestparancsnokságot, hogy ezen 
„okokat megfontolás tárgyává tegye. Kérem elrendelni: A mostani 
„állásokat megtartani és az oly nagy kiterjedésben előrehatolt 

1 28. hadosztály parancsnoka. 
2 17. hadosztály parancsnoka. 



„ellenséget akkor kidobni, hogyha már elégséges erők érkeztek ide 
„és hogy az ellentámadás rendszeres tüzérségi előkészítés után, 
„minden részek szőrös összefüggésben, lépésről-lépésre előrehaladva 
„hajtassék végre. Schneider altábornagy s. k . " 

„Pohl kérdi, hogy mit cs iná l jon? . . . Azt felelem, hogy 
„a jelentést azonnal szdszerint az 5. hadseregnek továbbítsa és 
„jelentse, hogy én ugyanazt vallom, mint a két hadosztályparancsnok. 
„Az ellentámadást ahogy el van rendelve, végrehajtani szerencsétlen 
„kaland, melyért én semminéven nevezendő felelősséget nem vál-
„lalok. A válaszig az ellentámadás megkezdésének időpontja dél-
„után 3 órára elhalasztatik, addig a tüzérségi előkészítést folytatni 
„és fokozni kell. Ha a roham nem lesz lemondva, úgy 39-eseim 
„élén személyesen vezetem azt." 

„Az ellenség — ezt magam látom — állandóan új erőket 
„tol a betörési helyre a Wippach és Kostanjevica-ra vezető út 
„között. Ahol ezek mutatkoznak, épen úgy, mint egyes támadási 
„kísérletek a második állás ellen a -Ö- 464-től Kostanjevica-ig, 
„lövegtűzzel nagy eredménnyel árasztatnak el. Azt jelentik, hogy 
„délelőtt 8 és 9 óra között a -Ö- 464-en egy erős ellenséges 
„betörés ellentámadással visszautasíttatott. Ezt magam is láttam." 

„Délután 1 óra 30 perckor jön a hadsereg parancsa, hogy az 
„ellentámadást egyelőre el kell halasztani s az állást feltétlenül 
„tartsuk. (Op. 308/21. sz.)" 

„Ezek után hamarost előresietek, hogy 39-eseimet szeretet-
te l jes melegséggel üdvözöljem, s így egy pillanatig velük lehessek. 
„Útközben gépfegyver- és gyalogsági tüzet kaptam kísérőmmel, 
„de magasan ment és csak a sziszegést hallottuk fejünk fölött." 

„Rövid látogatás után utálatos lövegtüzben Kobila Glava-ra 
„siettem. Az ellenség a falu kijáratáig nehéz gránátokat lő. Leg-
közelebb megint meg fog bennünket, úgymint összes eddigi 
„állomáshelyeinken." 

„Annak dacára, hogy az az érzésem, hogy a 17. közös és 
„20. honvédhadosztályoknál ilyen nagy baj nem történt volna meg, 
„a 28. és 44. hadosztályoknak csakis azt az egy szemrehányást 
„tehetem meg, hogy Cadorna több mint 8000 foglyot említ jelen-
tésében. Még nem ismerték a Karsztnak szörnyűségeit és a karszti 
„harcokban eddig minden újonnan odavitt csapat többé-kevésbbé 



„balsorssal vagy szerencsétlenséggel kezdette meg működését. 
„Magukbanvéve ezek is vitézül és hűségesen küzdöttek, de a túlerő 
„s a vad pergőtüz leteperte őket. Veszteségeink lövegekben 
„6 könnyű 1914-es mintájú tarack, 4 könnyű öreg tarack, 3 nehéz 
„tarack — összesen 13 löveg. A 28. hadosztálynak állománya 
„1000 fő. A 14. hadosztály Temnica vidékére érkezik, hadsereg-
„tartalék lesz. A 34./II. (kassai) és egy bosnyák csendőrzászldalj 
„ugyanoda jön, mint hadtesttartalék. Eső után köpönyeg. Mindig 
„az események mögött sántikálnak felsőbb parancsnokságaink." 

„Ma Janecka ezredes vezette a tüzet és szörnyűséges veszte-
ségeket okozott az ellenségnek." 

„Az olaszok a délután folyamán, a tisztább légköri viszo-
nyokat kihasználva, tetemesen fokozott tüzérségi tevékenység 
„mellett ismételten úgy a magaslat szegélyén, mint attól délre 
„egészen a kostanjevicai útig támadásra indultak. Tüzérségem a 
„kísérleteket mindannyiszor elfojtotta. Délután a Hudi Log melletti 
„állásaim is nagyon heves tűz alatt állottak. A mi hathatós löveg-
„tüzünk folytán itt sem került sor gyalogsági támadások keresztül-
vitelére. Az ellenség szakadatlanul csoportonként nagy tömegeket 
„tol előre a Velki Hribach -C- 343-on, Pecinka A 291-en át és 
„a műút mentén." 

A Trapani-dandárnak visszatartott 149. ezrede Fajti hrib A 432 
magaslaton levő Toscana- és 1. bersaglieri-dandár belső szárnyát 
megerősítette; a tartalékban álló Brescia-dandár Oppacchiasella-n 
át Hudi Log, a Pisa-dandár Segeti-n át Kostanjevica irányában 
előrevonatott. A Valtellina-dandár Nova Vas-ra menetelve, a 
Lukatic-csal szemben álló Catanzaro- és Caltanisetta-dandár1 közé a 
harcvonalba betolódott. 

„Ezeket tözérségem iszonyatos eredménnyel lőtte. Szomszé-
daimnak tüzérsége ebben hathatósan támogatott." 

Az olasz 49. hadosztály- a Wippach és Velki Hribach 
-C- 343—Fajti hrib A 432 gerinc között előtört, északi szárnyamat 
-O- 94-—ó- 12G—Spacapani—-C-236 vonalra visszaszorította, mire 
San Grado di Mema—6- 123—Ö- 159—Volkovnjak -C- 284 
vonalat birtokába vette. Arc északkeletnek Volkovnjak -Q- 284— 
Fajti hrib A 432 vonalban, arccal szintén északkeletnek a Lombardiai 
dandár, a Fajti hrib A 432 gerincén a Toscana-dandár áll. Fajti 
hrib A 432—Kostanjevica között « > 360—C- 291—C- 285— 

1 Az olasz 28. hadosztály. 
2 Napoli- és Pi enerol o-dandár. 



-Ó- 229—-O- 219) hét dandár1 arccal keletnek, Kostanjevica— 
Nova Vas között (Ó- 219) Hudi Log-to'l északra (Q- 2 0 4 - N a d 
Bregom ó 205) hat dandár2 van arccal délnek fordulva. 

így most már az első harcvonalat 17 dandár képezi. Négy 
dandár van még tartalékként visszatartva a Vallone-ban. Az Aosta-
dandár a balszárny (Gabrije gornie), Padova-dandár a jobbszárny 
(Ferletti), aSardegna és Salerno-dandár a közép (Vizintini, Paljkisée) 
mögött. (K. 1171 2. sz.) 

„Az én vonalain most a következő: a -Q- 94-es magaslattól 
„(a -Ö- 40 malomtól délre), -C- 126 (Spacapani-tól északnyugatra), 
„ Ó 140 Mrljaki-tól délre), — dél felé közvetlenül a Ó- 236-tól 
„keletre; a -Ó- 236-ra egy század van előretolva; -C> 196, azután 
„délfelé a II. a. állásba. A -f> 464 tői 500 lépésre északra végződik 
„a 28. hadosztály szakasza. Megszállás:3 a 21. ezrednek három 
„zászlóalja, a 20. I. Landwehr- és a 11./I. zászlóalj, továbbá 
„a 3-as vadászzászlóalj fele. Összesen 3000 csatár. Délen csatla-
kozva a 17. hadosztály a IL/a. vonalban egészen a -Ó- 264-ig, 
„Korite-től északkeletre '4500 csatár. A -Ó-264-nél Lunzer ezredes 
„csoportja csatlakozik — a 17. hadosztálynak alárendelve. Vonala 
„a -p- 220-on át Hudi Log-ra s azután a régi állásban 
„Lukatic-ig. Ennek a vonalnak megszállása — a dandártartalékokat 
„beleértve: a 31. ezrednek három, a 91. ezrednek két, a 
„27. Landwehr-ezrednek két zászlóalja. Összesen 4500 csatár. 
„Tartalékok: 28. hadosztálynál 36./III. Landwehr- és 57. II. zászlóalj, 
„összesen 700 csatár. A 17. hadosztálynál Lunzerrel együtt egy 
„43-as zászlóalj Trijesnek -H- 503-on, egy 46-os zászlóalj és a 
„11-es vadászok Novelo-tól délre, egy 31-es zászlóalj két kilo-
„ méterre Kostanjevica-tól délre, összesen 2500 csatár. Hadtest-
„tartalék a 34./II. és a bosnyák csendőrzászlóalj. A 14. zászlóalj 
„a 27. gyalogdandárral Lipa két oldalán, a 48. gyalogezreddel 
„Zagrajc-nál.4 A 20. honvédhadosztály Duttoule —Krepelje —Avber— 
„Ponikve táján. Parancsnokság Avber-ben. A 2., 4., 21. Landwehr-

1 1. bersaglieri-, Trapani-, Ferrara-, Spezia-, Barletta-, Bre-cia-, 
Sesia-dandár. 

2 Marche-, Mantova-, Pisa-, Alessandria-, Catanzaro- és Valtellina-
dandár. 

3 56. dandárparancsnokság. 
* 71. és 72. ezred. 
6 A 76. gyalogezred még nem érkezett be. 



„ezredek1 maradványai Kobila Glava—Gabrovica—Krajna Vas-ra 
„irányíttattak, hol a menetalakzatokat besorolják. A 28. hadosztály-
n a k nem harcképes részei2 Reifenberg-re, Britof-ra, Mali Dol-ra 
„mennek." 

„Ma megint leküzdhetetlen nézeteltérés volt köztem és Pohl 
„ezredes között az ellentámadás miatt. Pohl arcba akar támadni, 
„én arcban gyenge nyomást gyakorolva két oldalról a zsákot lehető 
„nagy erőkkel harapófogószerűen akarom összenyomni. Ez nem 
„mehet így tovább . . . " 

Jelentésele: 
Janecka ezredes — ki tegnap Op. 307/42. számú rendelettel 

megbízatott a tüzérség egységes vezetésével — délelőtt 8 óra 
30 perckor jelenti, hogy az olaszok a <j> 464 csúcsot birtokba 
vették. 

Távbeszélőn meghagytam azonnal a 17. hadosztálynak, hogy 
feltétlenül foglalja vissza a magaslatot. (Op. 308/5. sz.) 

Az 5. hadseregparancsnokság Op. 2 L12. számú rendelete dél-
előtt 8 óra 30 perckor érkezik, melyben megparancsolja, hogy a 
Karszt-fennsíkra megérkezett 14. hadosztályt Fajti hrib A 432 és 
Kostanjevica irányában vonjam előre. (Op. 308/4. sz.) 

Délelőtt 9 órakor a hadtesttartalék3 jelenti, hogy beérkezett 
Temnica-ra; utasítva lett, hogy Sveti Ambros 531 romhoz mene-
teljen. (Op. 308/7., 8. sz.) 

Délelőtt a 17. hadosztály jelenti, hogy a 39. ezred -O- 464 
csúcsot elfoglalta; 200 foglyot ejtett. Ezt magam is láttam ! 

Janecka ezredes délelőtt 9 óra 10 perckor jelenti, hogy az 
ellenség széles arccal a -í- 464 magaslatot támadja. Fölényes ellen-
séges tömeg Peőinka A 291-en ós Velki Hribach -C- 343-on át 

308-ra,-C-319-re, Fajti hrib A 432-re előnyomul. Kostanjevica-tól 
nyugatra fekvő kőfal mögött (-C- 229) az olaszok előregyülekeznek. 

Délelőtt 10 óra 20 perckor a 14. hadosztálynak parancsot 
küldök, hogy a 27. gyalogdandár Lipa-ra, a 48. gyalogezred Zagrajc-ra 
meneteljen/(Op. 308/12. sz.) 

Az 5. hadseregparancsnokságnak délelőtt 10 óra 30 perckor 
bejelentem, hogy a -14. Landwehr-hadosztály, a 27. Landwehr-ezredet 
kivéve, harcképtelen, miért is javasoltam, hogy a harcvonalból 
vonassék ki. 

Délelőtt 10 óra 50 perckor az ellenség fölényes tömegekkel 
támad a -C- 363-ra és Kostanjevica-ra (-Ő- 2-39). 

Az 5. hadseregparancsnokságnak a helyzetet jelentem azzal, 
1 44. Landwehr-hadosztály. 
- 11., 06. ezred, 3./III. bosnyák-zászlóalj és 3. bosnyák vadászzászlóalj fele. 

,3 34./1I. zászlóalj és a bosnyák esendői-zászlóalj. 



liogy a támadást el kellett halasztani, mert a tüzérség rossz meg-
figyelési viszonyok miatt sem a támadást előkészíteni, sem a gyalog-
ságot támogatni nem tudja 

Janecka ezredes déli 12 óra 10 perc-kor jelenti, hogy ellen-
séges tömegek két csoportban támadásra csoportosulnak, egyik 
csoport Pecinka A 291-en, a másik csoport Segeti-nél. 

Schenk-csoport délután 12 óra 35 perckor értesít, hogy fölényes 
ellenséges erő a deli szárnyról északkeleti irányban eltolódik és 
hogy Segeti-ről -C> 285-re s attól délre Kostanjevica-ra a támadás 
megindult. 

Erre a jelentésre a hadtesttai talékot a 17. hadosztálynak 
rendelkezésére bocsátom. (Op. 308/20. sz.) 

Schenk altábornagy délután 1 órakor értesít, hogy hadtestem 
déli szárnyának támogatására a 27. Landsturm-ezred két zászlóalját' 
Brestovica-ról Korite-re irányította. 

Boroevic a 17. és 28. hadosztály parancsnokának együttes 
állásfoglalására délután 1 óra 30 perckor értesít, hogy a tervezett 
támadást elejti. (Op. 308 21. sz.) 

Délután 3 óra 10 perckór elrendelem, hogy a 44. Landwehr-
hadosztály kivonandó, állománya kiegészítésére a 2., 4. és 21. Land-
wehr-ezredek Kobila Glava, Gabrovica, Krajna Vas körletbe men-
jenek. (Op. 308/25. sz.) 

Janeéka ezredes délután 3 óra 20 perckor hadtestem északi 
szárnya előtti helyzetét jelenti: 

Fajti-tól délre -C- 291-nél egy ezred támadásra csoportosul, 
tüzérségünk hatásosan lövi; Fajti hrib -C- 432 gerincről az ellenség 
keleti irányban előnyomulni próbált, tüzérségünk tüze szétszórta, 
Velki Hribach -C- 343-ról ellenséges tartalékok előretolódnak. 

Spacapani-nál egy ellenséges ezred arcvonalunk előtt a terepen 
befészkelődik, Fajti hrib A 432 gerincen egy ellenséges dandár, 
-C- 291-nél egy olasz ezred, Kostanjevica előtt -C- 285-ig egy 
második olasz ezred áll; Velki Hribach -O- 343—Lokvica között 
erős ellenséges tartalékok előregyülekeznek. 

Az 5. hadseregparancsnokság Op. 2124. számú parancsa alapján 
délután 5 óra 35 perckor utasítottam a 28. hadosztályt, hogy harc-
képtelen csapatait vonja ki. Állományának kiegészítésére Reifen-
berg—Britol—Mali Dol-ra vonuljon. Öp. 308/32. szám.) 

Az 5. hadseregparancsnokság Op. 2117. számú parancsával 
elrendeli, hogy a jelenlegi helyzetben feltétlenül ki kell tartani. 
(Op. 308/35. sz.) 

Délután 7 óra 5 perckor a 20. honvédhadosztály jelenti, hogy 
Duttoule környékére beérkezett. (Op. 308/38. sz.) 

Boroevic Op. 2121. számú parancsa délután 7 óra 30 perckor 
1 24. Landsturin-dandárhoz tartozik. (Hadseregtartalék.) 



érkezik, melyben elrendeli, hogy a 20. honvédhadosztály holnap 
hajnali 1 órára Vojäcica-ra beérkezni tartozik. (Op. 308/40. sz.) 

Lukachich tábornok részére a parancsot kiadtam. Op. 308/41. 
szám alatt. 

Események a szomszédoknál. 

XVI. hadtest. 

Az éjjel aránylag nyugalom volt. 
A 43. Landwehr-hadosztályparaucsnokság a Spacapani-nál álló 

tüzérséget a szomszédos 28. hadosztálynál lezajlott események miatt 
hátrább vonta. A hadtest nehéz tüzérsége is, mely a déli szárnyon 
állott, védettebb állásba vonult. 

Az ellenséges tüzérség napközben Ozrenj táját és a Biglia-
alszakaszt lőtte, különben tétlen maradt. Merna és Raccogliano 
közötti Wippach-hurokba behatolni az olaszok nem kísérelték meg, 
bár három oldalról is körül volt kerítve, ott csak járőrharcok voltak. 

Alkonyatkor a Casale-dandár Biglia-ra az országút mentén 
előretört, este 8 óra 30 perckor az olasz 12. ezrednek sikerült a 
41. ezred állásába betörni. 

A Bukovica-nál álló dandártartalék (fél 41./IV. zászlóalj) 
azonban az ellenséget kiverte. 

Ezzel a 9. Isonzo-csata a XVI. hadtest részére befejeződött. 
Az olaszok a támadást a következő napokban nem újították meg. 

Mivel Görznél és Savogna-nál még érintetlen tartalékok 
állottak, általános vélemény volt, hogy a harcok még nem záródtak 
le teljesen, hanem a szükséges szünet után a támadás ki fog újulni. 
Ezt a fogoly olasz tisztek is állították.1 

Schenk-csoport. 

Az éj aránylag csendesen telt el. A Bor.eti—Jainiano-i úton 
befészkelt ellenségre éjjel egy vállalatot csinált, melyben az ellenség 
nagy részét sikerült az állásból kidobni, csakis egy századnyi állás-
rész maradt kezében. A vállalatban 100 foglyot ejtettünk és 2 gép-
puskát zsákmányoltunk. 

Október 31-ike óta a veszteség 2381 fő. (Op. 2249/11. sz.) 
Délelőtt az ellenség kísérletet tett, hogy a Boneti—Jamiano-i 

völgyben az éjjel elveszített pozícióját visszaszerezze, az I. alszakasz 
balszárnyát akarta átkarolni a Na Verdi A 208 magaslaton. 
A támadás visszaveretett, mely alkalommal 3 tisztet és 195 legény-
séget fogtak el csapataink és 2 géppuskát zsákmányoltak. (Op. 
2249/25. sz.) 

1 Lásd. a 43. Landwehr-liadosztályparancsnokság Op. 314/9. : számú 
harcjelentését. (1916.) 



Esti helyzet. 
Délután 3 óra óta az ellenséges tüzérség és aknavetők kevesen 

lövik a III./b. szakasz egész arcvonalát, melynek fedezete alatt az 
olasz gyalogság állásaink közelébe iparkodik férkőzni. Kiválóan 
dolgozó ütegeink pontos zárótüzében az ellenség kísérlete kudarccal 
végződött. 

Délután 5 óra 30 perckor az ellenség harctevékenysége szem-
látomást csökken. (Op. 2249/40. sz.) 

ÖTÖDIK NAP. 

November 4. 
„Ma már egy leplezve sok szemrehányást tartalmazó parancs 

„(Op. 2128.sz.) jön az 5. hadseregparancsnokságtól, mely megállapítja, 
„hogy szomszédaim helytállottak, mert az állásuk sűrűn volt 
„megszállva és tartalékaik közelben voltak; nálam az ellenség 
„áthatolt, mert ritka volt megszállásom és tartalékaim nagyon is 
„messze voltak." 

„A helyzethez viszonyítva az első állás tán tényleg nagyon 
„ritkán volt megszállva. Ritka megszállás csak ott válik be, ahol 
„a tartalékok az első vonal közvetlen közelében jó kavernákban 
„tarthatók készenlétben, hogy az ellenséges roham megindulásakor 
„azonnal vagy sűrűn megszállják az állást, vagy ellenlökéssel 
„fogadják a rohamot. Minthogy ezen esetben sem kiépített állásunk, 
„sem kíivernánk nem volt, én — amint ez október 23-án, 25-én 
„és 30-án Pohl ezredessel lefolytatott szóváltásomból világosan 
„látható — a sűrűbb megszállás mellett foglaltam állást." 

„Sajnos, Pohl ezredes hosszú rábeszélésére, az október 25-én 
„naplómba vezetett okoknál fogva, némileg engedtem a megszállásra 
„vonatkozólag. A harci eredményen a jelen esetben nem sokat 
„változtatott volna a sűrűbb megszállás sem." 

„Ami azonban a tartalékokat illeti, szemrehányás nem érheti 
„a hadtestparancsnokságot, mert a hadsereg elrendelte volt, hogy 
„a 17. hadosztályt Duttoule és Sanct Dániel mögé helyezzem és 
„csakis a hadtestparancsnokság erélyes sürgetésére hagyták meg 
„az arcvonalhoz valamivel közelebb; de midőn én a csata közeledtét 
„látva előbbre akartam vonni, a hadseregparancsnokság nem engedte 
„ezt meg. Az első vonalban nem voltak kavernák — hiszen az 
„volt a parancs, hogy azt a vonalat kell okvetlenül tartani, 



..amelybe az ellenség a 8. Isonzo-csatában visszaszorított volt, ott 
„állásnak nyoma sem volt, bár a munkálatokat azonnal meg-
kezdettük, a tartalékok pedig kavernák bíjján kénytelenek voltak 
„némi kis fedezéket keresni a terepben, a pusztító pergőtűz ellen, 
„mely másként teljesen megsemmisítette volna őket és így nem 
„lehettek oly közvetlen közelben, mint azt a Karszt-harcok tulajdon-
képen megkövetelik." 

„A VII. hadtest visszanyomatásának főokát abban keresni, 
„hogy a megszállás ritka volt és a tartalékok nagyon is messze 
„voltak; a szomszédos seregtestek helytállásának főokát abban 
„találni, hogy állásaik sűrűn voltak megszállva és a tartalékok 
„közelben voltak, nem szabad, de nem is lehet." 

„A VII. hadtest visszaszoríttatásának főoka a sokszoros túl-
„erővel végrehajtott ellenséges támadásokon kívül az volt, hogy 
„hadtestemnek nem volt kiépített állása, minek következtében úgy 
„a rajvonalak, mint a tartalékok a gyenge kőfalacskák mögött ügy-
b ő l ván teljesen agyoncsépeltettek a valóban hallatlan pergő-
f ű z által." 

„Hadtestem szomszédjai helytállásának főoka a sokkal kevésbbé 
„súlyos ellenséges támadáson kívül az volt, hogy e seregtestek 
„hónapok óta tökéletesen kiépített állásokban voltak, melyek lehetővé 
„tették, hogy tartalékaik fogható közelben, biztos kavernákban 
„veszteségek nélkül tartózkodjanak." 

„Az 5. hadseregnek ezen parancsa alkalmat adott nekem, 
„hogy Pohl ezredes felváltása ügyében a hadsereg vezérkari 
„főnökéhez, Le Beau altábornagy hoz forduljak bizalmas levélben, 
„őszintén elmondva a történteket és mint igen kívánatosat Pohl 
„ezredes felmentését javasoljam, mert én nem tudok vele boldogulni. 
„Figyelmeztettem Le Beau-t, hogy Pohlnak ezen lépésemről nem 
„szóltam, mert nem tudom, hogy milyen álláspontra helyezkedik 
„Boroevié. Szolgálati úton pedig eljárni nem akarok, mert ez Pohlnak 
„ártana és ő talán más gyengébb jellemű parancsnok mellett igen 
„kiválóan beválhatnék." 

„Éjjel nem voltak különösebb események. Mérsékelt lövegtüz 
„a -Ó- 464—Kostanjevica—Hudi Log—Lukatié vonala ellen, mely 
„időközönként megélénkült. Ezen vonalban, különösen Hudi Log-nál 
„időközönként erős gyalogsági tűz. A 28. hadosztálynak állásait 
„kevésbbé lőtték. Az utak élénk lövegtüz alatt állottak." 



„Hajnalhasadtakor a 46. gyalogezrednél voltam Kostanjevica-n 
„túl ós attól délre. Itt nagy munka folyik, már elég jól van 
„kiépítve a lövészárok és a kavernákon szorgalmasan dolgoznak. 
„A tartalék, melyet meglátogattam az én elhagyott kavernámban 
„és a betonozott pincében, az iskolaépület romjai alatt a zászlóalj-
„ parancsnokság van. Csakis a sarok, az én volt kis szobácskám 
„egy része áll még, mint nagy napok múló álomképe és az én 
„passifloráimnak pár virága néz szomorúan rám, mintha csak 
„kérdezné, hogy miért ültettem e szörnyű helyre?. . . Komor 
„benyomással nézem e siralommá vált helyet, a virágzó helység 
„egv törmelékhalmaz. Az utcákon, sikátorokban halott katonák s 
„lódögök hevernek, melyeket még nem lehetett eltakarítani, mint-
„hogy sokkal sürgősebb munkát kell teljes erővel végezni. A ka Ver-
onákban szeretetteljesen üdvözlöm derék vitézeimet, kik csendes 
„örömmel fogadnak. Az állás a helységtől nyugatra a lejtőn 
„húzódik. A drótakadályok még nagyon gyengék, de éjjel szakadat-
tanu l épülnek. Az ellenséges tüzérség a falut és az állást állandóan 
„nehéz gránátokkal lövi. A csapat a tűz alatt nagyon szenved, az 
„aknavetők csak egyes lövéseket tesznek, az ellenség még csak 
„keveset hozott új állásába. Miután hűséges szenvedőimet üdvözöltem, 
„ Plenski-n át a Trijesnek -r> 503-ra mentem, a 43-asokat láto-
„gattam ott meg. Ott is legnehezebb öblű lövegtüz. Bőgve és zúgva 
„ágyúbombák fölöttünk elsurranva a Stol -Ó- 630-nak nyugati 
„lejtőjén robbannak. Délelőtt 7 óra 45 perckor érek a Stol leg-
magasabban fekvő megfigyelőállásához, hol azonnal a 40-szeres 
„nagyítású látcsőhöz ülök. Körülbelül 8 órakor egy erős ellenséges 
„támadást láttam, sok egymást követő hullámban az Oppacchia-
flsella — Kostanjevica-i úttól délre előnyomulni, míg a leghevesebb 
„ellenséges lövegtüz zárótüzzé változva az arcvonal mögé vetődik. 
„Midőn a támadás megindul, az én egész nehéz és könnyű tüzér-
ségem csapásszerűleg pergőtüzet zúdít rája. Ez az általam álmodott 
„kereszttűz a baljóslatú zsákba betódult ellenségre. Hamarost széjjel 
„is verte az ellenséges tömegeket és azok rendetlenségbe jőve a 
„dolinákba tódultak, ahol azután még sokkal jobban összecsépelte 
„őket tüzérségem. Oppacchiasella felé futva töméntelen sokan elestek 
„s a helységben nehéz tüzérségem pusztító verése érte őket. 
„Körülbelül másfél zászlóalj egy még általunk épített istállóba 
„húzódott, melybe ugyanakkor két 30"5 cm-es mozsárbomba csapódott 



„be, az onnét elmenekülök srapnelltüzemben majdnem mind elestek. 
„Egynéhányan kétségbeesésükben mihozzánk futottak át. Ezek azt 
„állítják, hogy 4—6 ezred volt ott gyülekeztetve, ezekből alig egy 
„pár ember maradt épen, a legtöbben meghaltak vagy megsebesültek. 
„Ilyen vallomások bizonyos óvatossággal kezelendők, mert az 
„ijedtség nagymértékben szokta a tényeket nagyítani. Mindenesetre 
„az áll, amit magam láttam, hogy az olaszok borzasztó veszte-
ségeket szenvedtek. Az arcvonaltól visszamenet gázmaszkát kellett 
„felvennem, mert utam egy gázbombákkal lőtt horpaszon vezetett 
„keresztül. A Stol -O- 630-ról erősen lőtt erdei úton szaladtam le, 
„ami elég csúnya pillanat volt." 

„A szomszédoknál északon1 nyugalom, délen2 csekély harc-
tevékenység. Az összes fogolyvallomások csakis azt bizonyítják, 
„hogy a csatában a főtámadás a Fajti hrib A 432 és Kostanjevica 
„irányában terveztetett és hajtatott végre. Az is elvitathatatlan, 
„hogy Schenk csapatai is nagyon súlyos küzdelmet állottak ki; 
„ha azonban az olasz főlökóse őt érte volna, akkor őnála is a 
„legjobb esetben egy nagy zsák keletkezett volna." 

„Jelentések: Délelőtt 8 órakor az ellenség nagy tömegekkel 
„megtámadta a 27. Landwehr-gyalogezredet és óriási veszteségeket 
„szenvedve visszaveretett. Foglyok állítása szerint alig pár ember 
„maradt sértetlenül." 

„Segeti-nél az oroszok barlangjában 20 egészséges és 41 
„sebesültünk maradt vissza a 87. ezredtől. Ok egy jelentést 
„küldtek — minthogy 6 emberük keresztülvágta magát — hogy 
„éhen pusztulnak ott." 

A hadseregparancsnokságtól délelőtt 9 óra 10 perckor Op. 
2128. számú parancs érkezik, melyben követeli, hogy az első 
vonalat erősebben szálljuk meg. 

Délelőtt 11 óra 40 perckor Boroevié Op. 2130. számú 
parancsával elrendeli, hogy a 20. honvédhadosztály Vojséica-ra 
előrevonandó. 

„Egy ellenséges támadás délután 1 órakor Hudi Log-nál 
„és attól keletre az ellenség legsúlyosabb veszteségei mellett 
„összeomlott." 

„Az arcvonal többi részén az ellenség 30—80 fő erejű 
„osztagokkal tapogatódzott minduntalan előre, melyeknél gép-

1 XVI. hadtest . 
2 Schenk-seregcsoport. 
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„fegyverek is voltak. Gyalogsági és gépfegyvertüzzel minden egyes 
„esetben vissza verettek. Az olasz állások vonala a következő: 
„Wippach Vrtoőe-tól ésszakkeletre, -C- 77, -C 218, Fajti hrib 
„ A 482, -C- 360, -6- 291, -C- 285, 400 lépésre Kostanjevica-tól 
„nyugatra, -O- 219." 

„Éjjel egy táboriörsvonalat fogunk előretolni, mely azután 
„ott marad és erődítéseket csinál magának; ha a táboriörsvonalat 
„össze tudjuk kötni és a helyzet félig-meddig előnyös, első vonalunkká 
„fog ez kiépülni. (Op. 309/31. sz.)" 

„Az ellenség a Wippach völgyében a -Ó 77-nél Spacapani-tól 
„északnyugatra berendezkedik. A Pecinka A 291 táján megfigyelt 
„erősebb csapatösszevonásokat tüzérségünk tüze széjjelszórta. Az ellen-
séges lövegtűz délelőtt élénkebb volt. Segeti-nél már két ellen-
séges üteg tüzel." 

„A délután meglehetősen csendesen folyt le. Az ellenség a 
„Hudi Log táján levő állások ellen nyugatról, északnyugatról és 
„északról háromszor indult támadásra, tüzérségem azonban össze-
,,csépelte, csak egyik támadásnál jutott gyalogsági tüzünkbe, hol 
„összeomlott. Este 8 órakor megint egy támadás van folyamatban, 
„különben csak mérsékelt tű/.. Eddig énnálam 31 olasz tisztet 
„és 1632 legényt hoztak sebesületlenül fogolyként be." 

„Megállapíttatott, hogy a foglyok 26 ezredhez1 tartoznak. 
„Ebből következtethető, hogy mily nyomasztó tömeg ellen harcoltunk 
„november első napjaiban:" 

„Természetesen az ellenséges arcvonal csak egyes részein 
„volt lehetséges foglyokat ejteni, hol az alsóbb vezetés ki tudta 
„aknázni a ránk nézve kedvező harcmozzanatokat, melyek csak 
„egyes pillanatokban adódnak; az eredmény így is bámulatra-
„méltó, mert körülbelül hatszorta erősebb ellenséggel állottunk 
„harcban ! . . ." 

„Schenk altábornagynál ma szintén ellenséges támadás volt, 
„— visszautasíttatott. A 14. hadosztály nálam ment állásba," 

1 13., 14. (Pinerolo-dandár), 19. (Brescia-dandár), 47., 48. (Ferrara-
dandár), 55., 56. (Marche-dandár), 66. (Valtellina-dandár). 73., 74. (Lombardia-
dandár), 75., 76. (Napoli-dandár), 77., 78. (Toscana-dandár), 113., 114. 
(Mantova-dandár), 118. (Padova-dandár), 125., 126. (Spezia-dandár), 137., 
138. (Barletta-dandár), 142. (Catanzaro-dandár), 201., 202. (Sesia-dandár), 
6. és 12 bersaglieri-ezred (1. bersaglieri-dandár). (K. 1177. szám.) 



A 71. ezredet a Stol -O- 630 magaslatra állítottam, mint 
hadtesttartalékot. A 72. és 48. ezredet a 17. hadosztály rendel-
kezésére bocsátottam. Az előbbi Novelo-tól délnyugatra fekvő 
-C- 346, utóbbi Kostanjeviea-tól délre a -C> 276 pontnál hadosztály-
tartalék. A 76. ezred még nem érkezett a Karszt-fennsíkra. 

A 20. honvédhadosztály Vojscica-ra érkezett. 

„Lukachich tábornok azt jelenti, hogy a 17. honvédgyalog-
„ezred jókarban van, az l-es honvédeknél sok a román, ez még 
„nem szilárdult meg. A 3. és 4. honvédgyalogezredek teljesen 
„megbízhatatlanok, mert ,román söpredékkel egészíttettek ki'. 
„Azt tanácsolom neki, hogy az összes románokat pópák által 
„ünnepélyesen eskesse fel, ez segíteni fog . . . A 28. hadosztály 
„most 1800 csatárból, a 44. Landwehr-hadosztály 1200-ból, a 
„20. honvédhadosztály 6150-ből, a 14. hadosztály 2000-ből áll." 

„A hadseregfőparancsnokság azt követeli, hogy mindig csak 
„konkrét dolgokat jelentsek, nem szabad jelentenem, hogy ,nagy 
„veszteségeink vannak', hanem azonnal a számot kell bejelentenem. 
„Ez rendesen csak jóval az események után lehetséges és a 
„főparancsnokság majd megint azért fog lármázni, hogy a jelen-
tésekben nem lesz azonnal szó a veszteségekről." 

„Mostantól fogva Versié meridianusa a határ Schenk és én 
„közöttem." 

„Veszteségeim ebben a csatában jóval meghaladják eddig 
„a 10.000 főt." 

A 44. Landwehr-hadosztály harcosállományának 70"/o-át, 
a 28. hadosztály 74Vo-át vesztette el. Az utóbbinak különösen sok 
törzstisztje jutott fogyatékba; elestek: Fröhlich alezredes — a 96. 
ezred parancsnoka, Stein őrnagy — a 96./III. zászlóalj parancsnoka; 
eltűntek: Scoffo ezredes — az 55. dandár parancsnoka, Koppel 
százados a 96./I. zászlóalj parancsnoka, Badis százados — a 96./II. 
zászlóalj parancsnoka, Ivanetic százados — a 96./IV. zászlóalj 
parancsnoka, Berg százados — a 3./III. bosnyák zászlóalj parancsnoka, 
Pichler alezredes — a 11./II. zászlóalj parancsnoka, Malier alezredes 
— a 11./1V. zászlóalj parancsnoka, Skara őrnagy a 11./III. 
zászlóalj parancsnoka. Az ellenség kezébe került 41 géppuska, 
6 hegyiágyű, 10 tábori és 3 nehéz tarack.1 

1 Lásd a VII. hadtestparancsnokság Op. 338/19., a 28. hadosztály, 
illetve a 44. Landwehr-hadosztályparancsnokság Op. 316/19. és Op. 1111 2. 
számú harcleírását. (1916.) 



„Benyomásom az, hogy a csata be van fejezve, mert a mai 
„ellenséges támadások már csak helyi előtörésekre szorítkoztak 
„egyes pontokon; az ellenség általában a november 2-án elért 
„eredménnyel megelégedett." 

Megállapíttatott, hogy az ellenség elsáncolja magát; ezreden 
belül felváltásokat eszközöl, elhasznált dandárainak egy részét a 
tartalékban állókkal' kicseréli. (K. 1177. sz.) 

Esemény ele Schenk-csoportná!. 

Éjjel az ellenséges tüzérség csak időközönként lőtte a III. b. 
szakasz arcvonalát. Október 31. óta a veszteség 3091 fő. (Op. 
2251/4. sz.) 

Délelőtt az ellenséges tüzérség és aknavetők fokozzák a tüzet, 
az I. alszakasz pergőtűzbe kerül. Délután 1 óra óta a Boneti— 
Jamiano-i úton, Na Verdi magaslaton és a Nad Bregom-on heves 
puskatüzelés és kézigránátharcok vannak. Hudi Log előtt az olaszok 
gyülekeznek. (Op. 2251/18. sz.) 

Esti helyzet. 

A délután 1 órakor kezdődött és Na Verdi-re s a Nad Bregom-ra 
irányult támadás közelharcban visszaveretett. 

Délután az ellenséges tüzérség az I. alszakaszt időközönként 
lökemszerüen lőtte, a II. alszakaszban csakis a -C- 43-as útcsomó 
áll tűz alatt. Különben csekély harctevékenység. (Op. 2251/33. sz.) 

November 5. 

„A tegnap este 8 órakor megindult ellenséges támadás Hudi 
„Log melletti állásaink ellen nem tudott lövegtüzünkben kifejlődni." 

„Éjjel több rövid, de heves tűzcsapás állásainkra, Spacapani-tól 
„keletre és délkeletre, Hudi Log-nál meg Lukatic-nál, különben 
„csak mérsékelt harctevékenység." 

„Veszteségek még nincsenek megállapítva. A 47. ezred 
„érkezett hozzám, e helyett a 20./I. és 36./III. Landwehr-zászlóaljak 
„a XVI. hadtesthez meneteltek." 

A hadseregparancsnokság ugyanis Op. 2145. szám alatt 
elrendelte, hogy a 47. ezred (négy zászlóalj) a 28. hadosztálynak 
alárendeltetik, viszont a 96. ezredet a 28. hadosztály a XVI. had-
testnek átadja, előbb azonban az ezred Reifenberg-ben állományát 
kiegészíti. A 21. ezred Schenk-csoporthoz kerül. 

' Aosta-, Sardegna-, Salerno-. Padova-dandárok. 



A III./a. és III./b. szakasz között a határ -Ó- 264-nél van. 
(Kostanjevica-tól délre.) 

Ebből kifolyólag úgy intézkedem, hogy Kostanjevica-tól 
északra és délre fekvő alszakaszt (-Ó 300—Kostanjevica—Ó-219) 
Schilhawsky tábornok, attól nyugatra fekvő alszakaszt Lukatié-ig 
Lunzer ezredes veszi át ; úgy Schilhawsky, mint Lunzer alszakasza 
a 14. hadosztály parancsnoksága alá kerül. 

A 48. és 72. gyalogezred az arcvonalban van, mögöttük a 
71. és 76. ezred tartalék. 

A 14. hadosztály Kostanjevica—Lukatiö közötti alszakaszt 
átvette. Csoportosítása következő: 

Kostanjevica-nál, attól északra és délre a 72. ezred, Hudi 
Log és Kostanjevica között a 48. ezred (Schilhawsky tábornok). 
A 71. és 76. ezred részint mint dandár, részint mint hadosztály-
tartalék Novelo-tól délnyugatra, Vojscica-nál és attól nyugatra a 
Selo-ra vezető úton van csoportosítva. A hadosztályparaucsnokság 
Suta-n. A Hudi Log—Lukatic alszakaszt a 27. Landsturm-ezred 
és a 91. ezred két-két zászlóalja1 tartja. (Lunzer ezredes.) 

Kostanjevica és a ó 464 között a 17. hadosztály van; attól 
északra a Wippach-ig a 28. hadosztály parancsnoksága alatt a 
47. ezred, a 34./II. és 57./TI. zászlóalj áll az 56. dandárparancs-
nokság alatt. 

A 44. Landwehr- és a 28. közös hadosztály a harcvonalból 
teljesen ki van vonva. A 44. Landwehr-hadosztály Kobila Glava— 
Gabrovica—Krajna Vas—Kopriva—Hrusevica, a 28. hadosztály 
Reifenberg—Samaria terében retabliroz. 

„Volt vezérkari főnököm, Schilhawsky tábornok mint dandár-
parancsnok itt van. Örömteli viszontlátás! hiszen Barwinek-en 
„1914 december 24-én láttam őt utoljára." 

„Az ellenség állásokat épít és tüzérségem mindig újra 
„elkergeti őt. Estig meglehetős nyugalom, csak időközönként élénk 
„lövegtűz Spacapani, -C- 464 és Hudi Log tájára, különben csekély 
„harctevékenység. Eső, sűrű köd." 

A hadseregparancsnokság Op. 2135. szám alatt elrendeli, 
hogy a 20. honvédhadosztály menjen vissza Avber- Storje körletbe, 
csak a 17. honvédezred maradjon Vojséica-nál mint hadsereg-
tartalék. (Op. 310/18. sz.) A 20. honvédhadosztály este elindult 
és éjjeli menettel az elrendelt körletet elérte. 

November 6. • 

„A hadseregfőparancsnokság szemrehányásokat tett az 5. had-
Seregnek az én arcvonalamon történt betörésért és ezt Op. 3138. 

1 Eredetileg Schenk-seregcsoporthoz tartoztak. 



„szám alatt tudomásomra liozza. Történelmileg érdekes, mert a 
„rendelkezésemre álló két hadosztály1 megint csak azért zúzatott 
„széjjel, mert — úgy ahogy a főparancsnokság azt sejti — a tartalékok 
„elkésve érkeztek oda. Én már mindent harcbavetettem volt és nem 
„állott semmi rendelkezésemre és míg a három- — nekem alá-
nrendelt — hadosztály hozzám irányíttatott, az enyémek már úgy-
szólván megsemmisültek volt. 24, részben 12 órával későn érkeztek 
„hozzám, ami az egységes harcbavetést már lehetetlenné tette. 
„Ami a tüzérségre vonatkozó szemrehányást illeti, az nem áll meg, 
„mert elfelejtik azt, hogy én 260 löveggel és 80 aknavetővel az 
„ellenségnek messze fölényes tüzérségével állottam szemben és én 
„legjobb esetben naponta 20.000—30.000 lövést tehettem, míg az 
„ellenség 500.000 lőtt el legalább is." 

„Megállapíttatott, hogy a 9. Isonzo-csatában 876 könnyű 
„(10 cm-es űrméretig), 232 közepes (18 cm-es űrméretig), 74 nehéz 
„(28 cm-es űrméretig) és egy legnehezebb (28 cm-es űrméreten 
„felül) öblű löveg, összesen 1183 olasz löveg állott harcban. 
„Ezenfelül az ennél is kellemetlenebben ható számtalan aknavető." 

Ennek a fölényes tüzérségnek 250 lövege a XV. hadtest 
ellen,3 82 lövege a XVII. hadtest ellen,4 289 lövege a XVI. hadtest 
ellen,5 350 lövege a VII. hadtest ellen,6 212 lövege a Schenk-
csoport (XXIII. hadtest) ellen7 hatott.8 

„Hogyan tartsak egy vonalat, ha mindenei elesett, meg-
sebesült vagy fogságba esett? . . . És a védelemre már nem 
„marad emberem? . . . És ha a hadseregtartalék teljesen kimerülve 
„12 órával elkésve jön ? . . . Ezt nem szabad az orosz harctérrel 
„összehasonlítani, mert az oroszoknak 1800 kilométeres arcvonala 
„van. melyen mindenütt jól lehet támadni; míg az olasz mindig 
„a Monte Sabotino A 609 és a tenger között támad egész had-
erejével. Tessék a térképet megnézni. Az orosz a tüzérségét az 
„egész arcvonalon elosztotta, részeket tud ugyan összpontosítani, de 

1 28. és 44. Landwehr-hadosztály. 
2 17., 14. és 20. honvédhadosztály. 
3 Krn A 2246 — Kambreska közötti térben (14 kin). 
4 Kambreska—Monte Sabotino A 609 közötti térben (16 km). 
5 Monte Sabotino A 609 - Wippacli-folyó közötti térben (12 km). 
0 A Wippach-folyó—Doberdo közötti térben (7 km). 
7 Doberdó és a tenger közötti térben (6 km). 
8 Lásd az 5. hadseregparancsnokság Op. 2279/1. számát. (1916.) 



„nem úgy, mint az olasz, aki a havasok biztos oltalma alatt egész 
„arcvonalán úgy áll, hogy majdnem egész tüzérségét és összes 
„aknavetőit a Karszt-fennsík ellen alkalmazhatja. Hiszen mi is oly 
„hevesen tüzeltünk, hogy sok lövegünk tönkre ment. Az ellenség 
„olyan veszteségeket szenvedett, mint még talán soha; de olyan 
„nagy embertömegek állottak rendelkezésére, melyekből mindennek 
„dacára még mindig annyi maradt neki, hogy képes volt vele, 
„nagyon ügyesen vezetett ugrásokban a pergőtűz által agyoncsépelt 
„vonalunkat három kilométer mélységig átfutni és csak a hely-
őrségnek kevés megmaradt embere — kik visszahúzódtak volt — 
„állította meg őt pillanatnyilag. Midőn ezek már majdnem teljesen 
„harcképtelenekké lettek, lehetett a kimerülve beérkezett hadsereg-
martalékot harcbavetni, mely azonban egyedül lévén, nagyon is 
„gyenge volt. Egy szintén nagyon hátrányos körülmény volt, hogy 
„a mindig teljesen védetlen tüzérséget — hogy ne vesszen el 
„teljesen -— sietve hátrább kellett tenni, hogy visszavonulása fedve 
„legyen — ha még olyan gyengén is — három üteget fel kellett 
„áldozni. Természetesen a mozgó, illetőleg menetelő ütegek tüze 
„nagyon is hiányzott a küzdelemben. Talán nem került volna erre 
„a sor, hogyha hónapok óta mindig megismételt jelentéseimre és 
„kéréseimre hallgattak volna. Igaz, hogy úgy a hadsereg, mint a 
„főparancsnokság nagyban ugyanolyan kényszerhelyzetben van 
„mint én." 

Boroevié kifogásolta, hogy míg a szomszédok — a XVI. és 
a Sclienk-hadtest — a régi vonalaikat megtartották, illetőleg az 
elveszítettet visszafoglalták, addig az én hadtestem visszaszorult. 
A szemrehányást nem tarthatom igazságosnak, mert nálam mások 
voltak a viszonyok, mint akár Wurmnál, akár Schenknél. 

Igen érdekes Boroevicnek ez a november 4-én kelt Op. 2128. 
számú rendelete, melyben annak a nézetének ad kifejezést, hogy 
a sikeres védelem az eddig általánosan uralkodó elmélettel ellen-
tétben most már nem azon alapszik, hogy a védelemre mélyen 
tagozzuk erőinket. 

A rendelet fordításban így hangzik: 
„Az utolsó csatában szerzett tapasztalat és a helyzet a had-

sereg déli szárnyán támpontokat nyújt arra, hogy miképen kell az 
ellenség megrohanását sikeresen elhárítani. 

A XVI. hadtestet 11 olasz dandár rohanta meg, a támadás 
nem tudta a hadtest arcvonalát áttörni. A Schenk-csoport (XXIII. 
hadtest) 10 ellenséges dandár, 1 bersaglieri-ezred és 1 lovas-
hadosztály támadását visszaverte, állását nagyban megtartotta. 



A VII. hadtestet 12 olasz dandár támadta meg; a gyéren 
megszállott álláson az ellenség egyszerűen átgázolt és a hadtestet 
áttörte. A messze hátul visszatartott tartalékok a betört ellenséget 
nem tudták visszaverni, mivel a tartalékok az előrevonás és az 
ellentámadáshoz való csoportosítása alatt az ellenséges tüzérség 
tüzében nagyobb veszteséget szenvedtek, mintha kezdettől fogva a 
harcállásban elől tartattak volna.' 

A tanulság az, hogy olyan válságos pillanatokban — aminők-
ben a VII. hadtest állott — egy mélyen tagozott csoportosítás a 
célnak nem felel meg, főtörekvésünk ilyen esetekben az legyen, 
hogy minden erőnk már kezdettől fogva készen álljon, hogv a 
küzdővonalat az ellenség át ne törhesse. 

Tekintettel arra, hogy a VII. hadtest most már félig-meddig 
megeerődített vonalban áll,2 azonban elszenvedett vesztesége s gyenge-
sége miatt arra gondolni nem lehet, hogy egy esetleges ellen-
lökemmel helyzetén javítson, — a kifejtett nézetemet tartsa szem előtt." 

Boroevic szemrehányását nem tartom helytállónak. 
A tartalékokat a harcállásban elől nem tarthattam, mert a 

kavernák nem készültek el. A 8. Isonzo-csata után hadtestem 
Boroevié kimondott parancsára a feladott első állás és a megerődített 
második állás között helyezkedett el. Ha a tartalékot a nyilt állás-
ban elől tartom, az ellenséges tüzérség előkés zítőtüzében meg-
semmisül, ezért az ellenséges tüzérség hatástüzének körletén kívül 
hátrább kellett ezt csoportosítani. Más mód nem volt arra, hogy 
időelőtti megsemmisülését elhárítsam. 

A nagy ellenséges betörés okát én abban látom, hogy gyenge 
létszámú hadtestem a 9. Isonzo-csatát nyilt állásban kényszerült 
végigküzdeni, mely megerődítve nem volt, magárahagvottan a négy-
szeres túlerőnek ellenállani nem tudott, mert utóvégre mindennek 
van határa. A hadseregtartalék kellő időben — dacára sürgetésem-
nek — rendelkezésemre nem bocsátatott! . . . 

A 9. Isonzo-csata után, midőn Erdélyben már hadseregarc-
vonalparancsnok voltam, Korner ezredes, a VII. hadtest vezérkari 
főnöke aktaszerüen megállapította, hogy a Karszt-fennsíkon a 
VII. hadtestet érte az olaszok legerősebb lökése, itt támadtak a 
legnagyobb tömegek. 

Erről Korner ezredes levélileg értesített. 40 ezredből álló, 
hadiállományra feltöltött olasz tömeg rohanta meg gyenge 11 ezrede-
met. Schenk-csoportnál, úgyszintén a XVI. hadtest déli szárnyán 
is nagyon nehéz és elkesei-edett küzdelmek folytak le, de korántsem 
voltak a viszonyok olyan kedvezőtlenek ott, mint nálam. 

Az ellenséges tömeg lökése a VII. hadtestet nem megerődített 
állásban, hanem a védelemre csak futólagosan előkészített vonalban 

1 Erről nem tehetek, hiszen jókor kértem a 17. hadosztály közelebb 
hozatalát! 

2 Kostanjevica-i 2-ik védelmi állásban. 



találja,1 míg a XVI. hadtest és a Schenk-csoport a küzdelmet 
jól megerődített állásban vívta meg. A VII. liadtest a 8. Isonzo-
csata befejeztével pár száz lépésre hátrább vétetett, hol azonnal 
hozzálátott, hogy a San Grado di Merna—Lokvica—Hudi Log-
vonalban az újonnan foglalt állást megerődítse. Ezen műszakilag 
kedvezőtlen védelmi vonalat tartó harcosainkat az ellenség fölényes 
tüzérségével és aknavető ütegeivel alaposan megdolgozta, majd friss-
hadosztályaival tömegesen megrohanta és az állásba betört. A betö-
rések lokalizálására és a felgöngyölések megakadályozására felvételi 
és reteszvonalak nem voltak. Ez a magyarázata annak, hogy az 
olaszok a 9. Isonzo-csatában aránytalanul sok emberünket fogták el. 

Hogy csapataim ily viszonyok közepette meghátráltak, -— azt 
hiszem érthető. Csodaszámba megy, hogy nem semmisültek meg 
teljesen ! . . ,2 

A veszteségek is arra mutatnak, hogy a legvéresebb küzdelem 
a Karszton nálam folyt le. 

A 9. Isonzo-csatában az osztrák-magyar 5. hadsereg veszte-
sége következő: 

A XVI. hadtestnél3 5710, a VII. hadtestnél4 13.050, a Schenk-
csoportnál5 (XXIII. hadtest) 8410, összesen 27.170 fő,6 pedig a 
VII. hadtest eleve már a leggyengébb volt. 

Aktaszerüleg az is megállapíttatott, hogy a 9. Isonzo-csatában 
a VII. hadtest támogatást csakis a XVI. hadtesttől nyert. Schenk-
csoport folytonos ígéreteivel csak bíztatott, mivel pedig a támoga-
tásra számítva tettem meg intézkedéseimet, könnyen megérthető, 
hogy magatartása mennyire károsan befolyásolta a harcvezetést. 

November l ón délután 12 óra 30 perckor a 44. Landwehr-
hadosztály jelenti: Schenk-csoport északi szárnyán a 15. ezrednél 
történt betörés miatt a 27. Landwehr-ezred balszárnyát Vrsié felé 
visszakanyarította. A 4. Landwehr-ezred két zászlóalja itt ellen-
támadást fog Lukatic-ra csinálni. 

Délután 12 óra 50 perckor Schenk-csoport értesít, hogy jobb-
szárnya -Ó- 198-ról Vrsic-re visszament, a Karszt-fennsíkon levő 
összes tartalékait ellentámadásra fogja bevetni. 

Az ellentámadásoknak összhangba hozatala érdekében a 
VII. hadtestparancsnokság Sehenk-csoporttal megegyezett, hogy az 
ellentámadást Hohenberger ezredes7 fogja egységesen vezetni, kinek 
a 4. Landwehr-ezred két zászlóalja alárendeltetik. 

1 Lokvica-nál például lövészárok egyáltalában nem volt, ott a védelmi 
vonalat egy 50—80 cm magas kőfal képezte. 

3 Lásd a VII. hadtestparancsnokság 1917 február 12-én kelt Op. 33 /2 . 
számú összeállítását. („Novemberschlacht".) 

3 58. hadosztály és 43. Landwehr-hadosztály. 
4 17., 28. hadosztály és 44. Landwehr-hadosztály. 
5 9., 10., 10. hadosztály és 24. Landsturm-dandár. 
6 Lásd az 5. hadseregparancsnokság Op. 2127. számát. (1916.) 
7 Schenk-seregcsoportlioz tartozik. 



Ez az ellentámadás nem lett végrehajtva, mert a Schenk-
csoport délután 2 óra 25 perckor értesített, hogy a 27. Landwehr-
ezred régi állását tartja; délután 2 óra 40 perckor tudatja, hogy 
jobbszárnyán a 21. dandár csapatai is a régi (I./a. b., c.) állások-
ban vannak, délután 3 óra 35 perckor közölte, hogy jobbszárnyán 
csak helyi jelentőségű betörések történtek, melyek a közelebb vont 
tartalékok által már reparálva vannak. 

Ezért a VII. hadtestparancsnokság délután 3 óra 50 perckor 
Schenk-csoportot felkérte, hogy a Lukatié-i ellentámadásra szánt 
csoport1 — a 87. Landwehr-datidárnak támadását Hohenberger 
ezredes parancsnoksága alatt a Hudi Log-ról Lokvica-ra irányuló 
ellenlökését támogassa. 

Schenk-csoport délután 4 óra 20 ptrckor értesít, hogy az 
ígért három zászlóaljat már más célra felhasználta, helyébe azonban 
kész két zászlóaljat rendelkezésre bocsátani; el is rendelte délután 
5 óra 45 perckor, hogy Lunzer-csoportból két zászlóalj támogassa 
a 4. Landwehr-ezred támadását. 

A 44. Landwehr-hadosztály délután 6 órakor jelenti, hogv 
ez a két zászlóalj csak este 8 órakor lesz Korite-n.2 

Schenk-csoporttól délután 6 óra 35 perckor az a kérés jön, 
hogy a Korite-re irányított két zászlóaljat este 8 órakor ne vegyem 
igénybe. Megegyezés történt, hogy döntés ennek az erőnek mikénti 
felhasználására a két zászlóaljnak Korite-re való megérkezése után 
fog történni. 

A 44. Landwehr-hadosztály este 7 óra 40 perckor azt kéri, 
hogy az ígért két zászlóalj közül legalább egyet harcba vethessen. 

Schenk-csoport este 8 óra 10 perckor tudatja, hogy a kér-
déses zászlóaljaknak Kori'e-re való érkezését egyáltalában ne várjuk, 
mert azok már más célra lettek felhasználva. 

November 2-án reggel 6 óráig megindított ellentámadás a remélt 
sikert nem hozta meg. 

A XVI. hadtesttel és Schenk-csoporttal megegyeztem, hogy 
mivel fogják támogatni a megakadt ellentámadásomat és hogy mely 
vonalat kell annak elérni, 

A XVI. hadtest parancsnoksága délelőtt 8 óra 40 perckor 
értesít, hogy a 36./III. Landwehr-zászlóaljat jobbszárnyamra a 
28. hadosztályhoz irányította ós a 43. Landwehr-hadosztályt utasí-
totta, hogy tüzérségével támogasson. 

A Schenk-csoport egy zászlóaljnyi segítséget ígért. A 44. Land-
wehr-hadosztály délelőtt 9 óra 40 perckor jelenti, hogy a zászlóalj 
nagyon messze van hátul.3 

Délután 2 óra 20 perckor, midőn Hudi Log-ot az ellenség 
1 Schenk-seregcsoporttól három, a 44. Landwehr-hadosztálytől két 

zászlóalj. 
2 Hudi Log-tól 2000 lépésre délkeletre. 
3 N e m is érkezett be. 



újból megtámadta, Schenk-csoporttól tüzérségi támogatás kéretett. 
A kérésre az a válasz érkezett: „Nem, mert a tüzérségre nekünk 
is szükségünk van !" 

Délután 2 óra 45 perckor Schenk-csoport értesít, hogy a 
Hudi Log-ráirányult ellenséges támadás megállíttatott, ott a 91. ezred 
két zászlóalja ellentámadást fog csinálni. 

Ez az ígért ellentámadás nem lett végrehajtva. 
Délután 5 óra 10 perckor Schenk-csoport tudatja, hogy a 

27. Landwehr-ezred1 és a 2. védelmi állásunk között2 egy lyuk van, 
azt kívánja, hogy azt töltessem ki, nehogy az ebben a térben levő 
csoportja3 veszélyeztessék. 

Délután 5 óra 20 perckor ezt a lyukat a 91. ezred és a 
46. ezred két-két zászlóalja bezárta.4 

„ Nagyon megnehezítő körülmény az, hogy vezérkari főnököm 
„a helyett, hogy támaszom volna, mindenben csak akadékoskodik és 
„a munkát módfölött megnehezíti. Az ellenségen kívül ellene is 
„állandó küzdelemben állok. Ha az én VII. hadtestem nem volna 
„oly egészen kipréselve — mennyiszer kértem és figyelmeztettem, 
„hogy felváltási lehetőségeket teremtsenek és így kíméljék egy 
„kicsit időközönként — és nem volna rossz elemekkel annyira fel-
„higítva és az arcvonalban állott volna most, talán nem jutottunk 
„volna idáig. Soraiban temérdek a román, a németek Erdélyben 
„állítólag nem tudják hasznát venni és kiselejtezése által el van 
„keserítve, és helyettük hős magyarokat vittek el más csapatok-
hoz , úgyhogy színmagyar honvédezredeimnek 60°/o-a ma román. 
„Lukachich nem mer érettük jótállani." 

Tegnap délután az ellenség rövid, nagyon heves tüzelőkészítés 
után a Wippach-tól délre a -C- 126 ellen támadásra indult, ez 
gyalogsági tüzünkben összeomlott. Éjjel nagyon csekély tevékenység, 
nagy felhőszakadás. 

„Veszteségek 3 halott, 48 sebesült." 
„Le Beau a telefonhoz kéret és leszögezi, hogy a hadsereg-

„parancsnok kívánságomnak, hogy vezérkari főnökömet felváltsák, 
„készségesen eleget tesz, minthogy nagyon jól belátja nagy nehéz-
ségeimet. Le Beau-nak még előadom további kívánságaimat: hogy 
„több menetalakzatot adjanak nekem, több tüzérségi lőszert, több 

1 Hudi Log-nál. 
'- Kostanjevica-nál. 
3 Gróf Beck ezredes, 01. ezred I. és IV. zászlóalja. 
4 Lásd a VII. hadtestparancsnokság Op. ül/13, számát. (1916.) 



„15 cm-es tarackot, egy érintetlen hadosztályt és munkásosztagokat, 
„úgy amint azt írásban is kértem." 

„Most rámnézve a legnagyobb megkönnyebbülés, bogy Pohl 
„ezredes elmegy. Könnyebb nekem vezérkari főnők nélkül dolgozni, 
„mint vele küzködve, mérgelődve ellene védekezni." 

„Az ellenséges tüzérségi tevékenység csekély és állásaink idő-
„közi lövetésére szorítkozik Ozrenj-től délnyugatra, a - - 464-re és 
„Hudi Log-nál, úgymint egyes lövések leadására az arcvonal mögé. 
„Hudi Log-nál élénk munkát fejt ki gépfegyvereinek és aknavetői-
n e k előrehozatala körül." 

„Eltekintve egy rövid ellenséges gyalogsági tüzcsapástól, mely 
„állásunk ellen a -C> 126-ra és egy kisöblű lövegből leadott rövid 
„tartamú heves lövegtüzhullámtől, mely a -7- 404-re irányul, csakis 
„elvétett egyes lövések voltak. Az ellenség nagy erőniegfeszítéssel 
„dolgozik Hudi Log-gal szemben és Lukatic-nál, tüzérségünk őt 
„ebben leghathatósabban zavarja, minden tüzcsapásunknál az ellenség 
„rövid időre elmenekül a dolinákbői." 

A hadseregparancsnoksághoz Op. 311/22. szám alatt követ-
kező előterjesztést intéztem: 

„A Karszt-csatákban az emberanyagban bekövetkezett rend-
kívül nagymérvű fogyaték miatt kötelességemnek tartom, bogy elő-
terjesztéssel éljek, mi mődon vélem azt lecsökkenteni. Hangsúlyozni 
kívánom, hogy teljesen meg vagyok arról győződve, hogy jelenlegi 
állásunkat feltétlenül tartani kell. Távol állok a pesszimizmustól, 
mert szilárd akaratom, hogy kényszer nélkül egy talpalatnyi területet 
sem engedek át az ellenségnek. 

1. A fogyatékokat azonnal és gyorsan pótolni kell, mielőtt a 
csapatokat ismét harcbavetjük: fegyelmezendők, miáltal szilárd 
állapotukat visszanyerik és kigyógyulnak az előző csatában beállott 
izgalmakból. 

Ezen cél elérésére a tartalékokon kívül egy hadosztályra van 
szükség, mely mint hadseregtartalék álljon arcvonalam mögött. 
Midőn ezen hadosztály ezredei az arcvonalba kerülnek, az általuk 
felváltott csapatoknak legalább 3—4 heti pihenő adandó. 

2. A menetalakulatok legyenek kéznél, hogy minden csata után 
a fogyatékokat azonnal és teljesen pótolni lehessen. Az egyes csaták-
ban elszenvedett veszteség általánosságban 10.000 főre becsülhető. 

3. A műszaki századok állományát feltétlenül hadilétszámra 
kell hozni, a közben beálló fogyatékok pedig azonnal pótlandók. 

4. A tüzérségi lőszerkiutalást okvetlenül fel kell emelni. Több 
újkori 15 cm-es tarackra van szükség, legalább is 3—4 új üteg 
lenne beosztandó. 



5. A munkásosztagok száma szaporítandó, hogy a gyalogság 
nappal és éjjel ne legyen kénytelen szünet nélkül folyton dolgozni, 
mert különben kimerül és ezáltal harcértéke csökken. 

Ha a gyalogság az arcvonalból kivonva tartalékba kerül, pihe-
néshez kell jutnia, mert különben cseberből-vederbe kerül. Evvel 
nem azt mondom, hogy egyáltalában ne dolgozzék. Dolgozni kell, 
de pihenni is szükséges, már pedig ez a jelenlegi helyzetben tel-
jesen ki van zárva. Erkölcsileg és testileg pihenjen akkor is, ha 
dandár-, hadosztály-, vagy hadtesttartalékviszonyban van. 

6. Munkásosztagok ne alakíttassanak hadifoglyokból, mert 
ilyenek alkalmazása a tüzkörletben nem előnyös. 

Végül hangsúlyozom, hogy az olasz aknavetők okoznak leg-
súlyosabb veszteséget nekünk; szükségesnek tartom, hogy újkori 
aknavetőkkel való felszerelésünk ügye végre valahára megoldassák. 
Ez csapatainkra nézve létkérdés. 

Megfigyeltem, hogy a 9. Isonzo-csatában egy belövési terü-
letnek alig 200 lépésnyi sávjában 20—30 legnehezebb bomba 
csapott be egyszerre, megszálló csapatunk lélekzethez sem juthatott, 
végül valamennyit agyonverték az aknák. 

József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

Felterjesztésemre két nap múlva megkaptam a választ. 
A hadsereg-parancsnokság Op. 2171. szám alatt értesített, hogy 
felterjesztésem 3., 5., 6. pontjában kívántak végrehajtás alatt 
vannak. Az 1., 2., és 4. pontokra megjegyezte, hogy lehetőség 
szerint gondoskodás fog történni. Az aknavető ügy kérdése a 
legsürgősebben meg fog oldódni. 

November 7. 

„Csekély harctevékenység a -Q- 126 és -Ó- 464 táján, gyalog-
ság i tüzesapások. Hajnali 1 órakor a Fajti hrib A 432 keleti 
„lejtőjén egy rajvonal előnyomult, de táboriörseink és járőreink 
„tüze elkergette őket. Most szabad a keleti hegyoldal." 

„Veszteségek még nincsenek megállapítva. Estig teljes 
„nyugalom. A védelmi rendszer teljes kiépítésén a legnagyobb 
„szorgalommal folyik a munka." 

„Boroevié arról értesít, hogy Korner ezredes, a Görzben 
„elesett ezredesnek fivére, jön hozzám mint vezérkari főnök. 
„Kiválóan derék embernek, vitéz és nyugodt tisztnek mondja és a 
„legmelegebben dicséri. Akkor meg is fog felelni!" 

„Pohl ezredes nagyon meg van törve, de belátja, hogy 
„másképen nem jöhetett a dolog és csendesen távozik. En, mint 
„már mondottam, sokkal jobban szeretnék vezérkari főnök nélkül 



„lenni, mint egy olyannal, akivel minden kicsiség miatt naphosszat 
„kell veszekednem. Boroevic sejtette, hogy ennek be kell követ-
keznie és be fog következni és most nagyon meg van elégedve! (?\ 
„hogy én oly gyorsan és erélyesen végeztem vele. Majd megbuktattak 
„vele! Valóban ehhez már nem kellett sok ! Tudomásul veszem és 
„még jobban fogok ezentúl vigyázni." 

„A lengyel királyság feltámadott. Vájjon a béke első zoldelő 
„rügye ez? vagy Eris almája? . . . " 

November 8. 

„Az első benyomás, melyet Korner ezredes rám gyakorol 
„nagyon jó és én mindent megmagyaráztam neki s azt hiszem, 
„hogy jól megértettük egymást. Pohl elment és így egy szomorú 
„epizódus be van fejezve." 

„Arcvonalamon tökéletes nyugalom, csak tüzérségem dolgozik, 
„amint aknavető beépítési munkálatok láthatók. Állásaim nagyrészt 
„igen jók — hiszen hónapokig dolgoztak rajtuk. Két hely van, 
„ahol nem szoríttattunk a második állásba vissza, ott nagy erő meg-
feszítésekkel dolgoznak a felépítésen." 

„Ma hivatalos jelentést kaptam a 17. l-es nehéz taracküteg — 
„ ,a halottak ütegének' — hőstettéről, melynek szomorú története 
„csodálatos. Már leírtam, ahogy magam láttam és mégis a jelentést 
„is leírom, mert kissé másképén vázolja az esetet, mint én." 

„Gyalogságunk széjjel volt verve és eltűnt. Villányi Miklós 
„hadnagy még életben levő 20—30 emberével a tarackokat 
„kiszolgálva a gyorsan előretóduló ellenséges tömegekre a legheve-
sebben tüzeltetett, annak dacára, hogy már 3 oldalról körül voltak 
„fogva és gyalogság meg géppuskák heves tüzében állottak; a 
„nélkülözhető emberek körülállották a dolinát és védekeztek revol-
vereikkel a feléjük rohanó zászlóaljakra tüzelve és egy ideig 
„feltartóztatva azokat; míg egytől-egyig hősihalált leltek, ekkor az 
„ellenséges tömeg a két dolinába betört, az ott levő 11, még élő 
„hős a kezükben levő utolsó két tarackot az olaszok legközelebbi 
„tömegének fordítják, midőn azok a két szomszédos lövegre 
„rohannak és feléjük irányítják fegyvereiket. 10 lépés távolból 
„belelőttek az ellenség nyüzsgő sokaságába, minden lövéssel rést 
„söpörve rajtuk keresztül, ekkor hátba is kaptak tüzet. Villányi 
„hadnagy három utolsó emberével két löveget felrobbantott és 



„keresztülvágta magát. Sebesülten értek a parancsnoksághoz és 
„jelentést tettek. A következő napon az ellentámadásnál sebesülése 
„dacára Villányi hadnagy elsőnek ment a dolinába, hol két tarackot 
„sértetlenül talált meg. Dicsőség a hősöknek, kik élnek és egész 
„szívemből gyászolom az elesetteket, szeretett bajtársaimat, kik a 
„háború kezdete óta mindent végigcsináltak." 

„Szikorával a küzdelmi állásba megyek a O- 464-en, ahol a 
„43. ezredet találom. A szemben levő ellenséges állásban két 
„olaszt látok tarantellát táncolni, kikre egy bakám két lövést tesz, 
„az olaszok kalapjukat leveszik, mélyen meghajolnak és az árokban 
„eltűnnek. Az állásban a legszebb rend van. Ezt az olaszok rohammal 
„sohasem fogják bevenni, ezért jótállok." 

„Visszajövet a Trijesnek -Ó- 503-ra megyek és meglátogatom 
„a tartalékban levő 46-osaimat és utasításokat adok Zeiss 
„alezredesnek a szilánkbiztos fedezékek építése végett, ott, hol 
„vannak, a feketefenyő-erdőben építsék meg. 0 jelenti is, hogy 
„már munkába vétettek s én megnézem a munkálatokat, legvitézebb-
jeimet üdvözölve. Míg kint voltam, kisebb tüzérségi tüzcsapá-
„soktól eltekintve, tökéletes nyugalom volt. Innét a csendes fenyves-
„fiatalosban felmentem a Stol -Ó- 630-ra és azon töprenkedtem, 
„hogy most békét fognak-e hagyni az olaszok nekünk és téli álom 
„következik-e? vagy pedig egy képviselőházi csatát kezdenek-e, 
„mert ez december 1-én nyílik meg . . . " 

„Segeti-n egy magasabb olasz parancsnokság van és egy 
„24 cm-es mozsaram oda lőtt s első lövése telitalálat volt, a ház 
„bedőlt és senki sem jött ki belőle és a melléképületben robbanás 
„volt. Vájjon a parancsnokság épen akkor bent volt-e?. . . En a 
„17. hadosztály parancsnokságán át jöttem vissza Kobila Glava-ra." 

Csapataimnak Op. 312/13. szám alatt következő parancsot 
adtam ki: 

„Az ellenség utolsó támadásakor többször volt alkalmam 
részünkről hibás magatartást megfigyelni. Előfordult, hogy egyik 
ezredparancsnok visszavonulást rendelt el, holott erre joga nem 
volt. Szigorúan megtiltok ily önhatalmú eljárást! Valamennyi 
parancsnoknak kötelessége, hogy a védelmére bízott állásrészt 
minden körülmények között szívósan tartsa. 

Az ellentámadások arcban hajtattak végre, minek következ-
ménye volt, hogy a csapat nagy veszteséget szenvedett. A helyes 
eljárás az, hogy az arcban keletkezett lyuk betömésére csak csekély 



©rőt alkalmazzunk, a tartalék zöme oldalról intézze az ellen-
támadást. Ha az ellenség állásunkba betör, akkor a betörési pont 
ellen kézigránáttámadással két oldalról kell a lövészárokban az 
ellenséget lépésről-lépésre előrehaladva összelapítani. 

Nagyobbszabású ellentámadásaink azért nem sikerültek, 
mert az ellentámadási csoportot a külső szárnyak mögött lépcső-
zetesen tartalékok nem követték, így az ellenség a szárnyakat az 
utolsó pillanatban átkarolta, 

A század-, zászlóalj- és ezredparancsnokok kötelessége tarta-
lékaikat villámgyorsan a betört ellenségre dobni, a siker ekkor 
biztos lesz. Ha az ellentámadások nem történnek azonnal, akkor az 
állásunkba betört ellenség időt nyer, hogy mindenféle harc-
eszközzel megerősödjék, ez esetben ellenlökésünk nagy veszteséget 
szenved. Ilyenkor jobb, ha a lövészárokban két oldalról kézigránát-
tüzzel megyünk neki. Természetesen ez az eljárás csak akkor vezet 
eredményre, ha az ellenség állásunkba csak egy századszélességben 
tört be. Betöréskor a szomszédok szárnyaikat kampóban vissza-
hajlítják, de semmiesetre sem szabad hátrálniok. Megkövetelem, 
hogy valamennyi parancsnok saját kezdeményezéséből azonnal 
cselekedjék, válságos pillanatokban ne várjon parancsokra, minthogy 
azok idejében úgysem érhetik el, mert a telefonvonalak szét vannak 
lőve. Képeseknek kell lenniök, hogy a helyzetet villámgyorsan 
áttekintsék és a legjobbat cselekedjék és pedig azonnal. Válságos 
pillanatokban hosszadalmas tájékozódásnak, latolgatásnak ós időrabló 
felkészülődni akarásnak helye nincs, mert az ellenség ezáltal csak 
időt nyer. Sajnos, ez a lezajlott harcokban nem történt így . . . 

Csak egy példát akarok felemlíteni: Egy másfélszázadnyi 
ellenségre egy tizedes 12 emberével villámgyorsan rácsapott, minek 
következménye lett, hogy a meglepett ellenség megfutamodott. 

Mivel a telefon heves harcokban nem működik, az össze-
köttetés staféta futárokkal ós optikai jelekkel tartandó fenn. 

Az állásban legnagyobb éberséget követelek; remélem, hogy 
oly büntetendő esemény nem fog többé előfordulni, hogy az 
ellenségnek azért sikerült betörni, mert a kimerült legénység elaludt. 
A parancsnokokat személyesen teszem felelősekké! Azt tanácsolom, 
hogy valamennyi parancsnok minden eshetőséget már előre gon-
doljon át és mérlegelje, hogy a bekövetkezhető helyzetekben mit 
kell majd tennie. Ekkor nem is lesz meglepetve . . . 

Az izzó 1 arcok megkívánják, hogy a műszaki csapatok és 
egyéb még rendelkezésre álló erők a hátrább fekvő állást meg-
szállják, hogy az esetleges visszadobott csapatot hátrálásukban 
megállítsák. 

Sohasem szabad annak bekövetkezni, hogy ellentámadásra 
azért nincs tartalék, mert messze hátul tartatnak. 

Teljes bizalommal nézek a jövő elé! 



Bevált vezetőim vannak, kik beigazolták, bogy magasabban 
állanak, mint az ellenség. 

Csapataim hősiesek, kik hihetetlent teljesítettek. Ezek hűsé-
gében, kötelességteljesítésében, odaadásában és hősi erényében rendü-
letlenül bízok. 

Győznünk kell és fogunk is. Jöjjön bármi is, derék csapa-
pataim a végső győzelmet ki fogják erőszakolni, mert Istenben 
bízva csodatevő hősi akarattal meg fogják az ellenséggel szemben 
védeni azokat, kiket szeretnek és becsülnek. 

József főherceg, lovassági tábornok s. k." 

November 9. 
„Tgen csekély harctevékenység. A -Ó- 126-on kézigránát-

karcok." 
„Felhőszakadásszerű eső. Délig nyugalom. Járőrök meg-

állapították, hogy az erdőben a Fajti hrib A 432-től keletre és 
„a -C> 464-től északnyugatra ellenség nincsen. Estig zuhogó eső 
„és vihar, különben semmi újság. A csapatok ebben az időben 
„nagyon szenvednek." 

„Boroevic arról értesít, hogy a 20. hadosztályt az orosz 
„arcvonalra viszik, helyébe a 48. hadosztály jön." 

„A 96. ezred ma a XYI. hadtesthez elment." 

November 10. 
„0 Felsége vezérezredessé nevezett ki. Az utolsóelőtti rang-

fokozat, melyet mint háborúviselt katona elérhetek! Vájjon meg-
„jön-e még a tábornagyi rang? Más ambitióm nincsen, mint az, 
„hogy szeretett jó Uramat és imádott magyar hazámat híven 
„szolgálhassam." 

„Vihar és hideg! Csak egyes lövések." 
„A derék kassai 34. Il-es zászlóalj a XVI. hadtesthez megy." 
„Ügy látszik, hogy az ellenség azon meggyőződésben, hogy 

„minket teljesen megvert és mi megbénultunk, velünk szemben 
„ — legalább azt hisszük — csak egészen csekély erőket hagyott; 
„gyenge táboriörsöket, melyeket járőreim meg is állapítottak; 
„szándékom kikutatni, hogy hol állította fel tartalékait. Hogyha 
„ezek messze hátul pihennének — amit nem tudok elhinni —, 
„akkor arcvonalát meglepve vissza fogom vetni, hogy nemrég 
„elvesztett vonalainkat visszafoglaljam. Ezt még legalaposabban 
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„megfontolom, hogy azután csapatokkal begyakoroljuk és csak akkor 
„szabad végrehajtani, ha feltétlenül biztosnak látom, hogy sikerülni 
„is fog; másként meg sem említem e gondolatomat Boroevicnek." 

„A 20. honvédhadosztályt elszállítják. Ma a 4. honvéd-
„gyalogezred, holnap a 3. indul. Nagyon nehezemre esik megválni 
„tőlük. Csendesebb helyre viszik őket! —Vájjon a 17. hadosztályt 
„is elviszik-e? Szívből kívánom, hogy e pokolból végre szabadul-
janak ! Egy bizonyos aggódó érzéssel lelkemben úgy sejteni, hogy 
„nemsokára én is el fogok innét menni. Miért ily sejtelmesen rossz 
„érzéssel? Azt nem tudom. Már napok óta gyötör e gondolat s 
„azon érzés, hogy valami nagy baj fog bennünket érni." 

„Hogy szeretett csapataimat elvigyék, az már nagyon is 
„kívánatos, hiszen itt oly hallatlan veszteségeket szenvedtek 9 nagy 
„és egy helyszíni keserves ütközetben és már a háború kezdete 
„óta mindig. Bámnézve nagyon fájdalmas, kétesztendei leghűségesebb, 
„oly dicsőséges, nehéz együttműködés után búcsút venni tőlük. 
„Alig merek odamenni elbúcsúzni." 

A 20. honvédhadosztályhoz hadtestem kötelékéből való 
kiválása alkalmából az alábbi parancsot intéztem : 

„Honvédek! Monte San Michele hősei! 
A 20. honvédhadosztály felső parancsra a mai napon távozik 

hadtestemből! 
Néhány nap múlva két esztendeje lesz, hogy az én parancs-

nokságom alá kerültetek a véres kárpáti tusák alatt. Sztropkó, 
L'ukla, Krosno, Tylawa, Czeremcha, Nagycsertész, Korumkó, Mikó, 
Laborczfő, Weretyszów, Tokarnia, Bukowsko, mindmegannyi drága 
hősvérrel áztatott hely, hol elkeseredett küzdelemben az oroszok 
nagy túlerejét feltartóztatva vagy megtámadva azt, vertétek vissza; 
mindmegannyi dicső haditények, melyeket a késő utókor lantosai 
is lángoló szavakkal büszkén fognak hirdetni! Dicső tények, 
melyeknek mint szemtanúja hősiességtekről bizonyságot teszek. 

Ezután a Monte San Michele dicső védelme, mely örökre a 
20. honvédhadosztály nevéhez fűződik. A soha nem látott heves-
ségű, sokszoros túlerővel, mindannyiszor új csapatokkal véghezvitt, 
tízszeres tüzérség pokoli tüzével előkészített és támogatott táma-
dások egy évnél továbbtartó szakadatlan sorozata ellen, párját 
ritkító hősiességgel védtétek meg e világtörténelmi nevezetességűve' 
vált sziklahalmazt. Szüntelen kézitusák, vadan dúló öldöklések nem 
ingatták meg vitéz honvédjeim ércfalát. Es midőn már felsőbb 
parancsra a visszavonulás el volt rendelve, egy utolsó rohammal 
visszafoglaltátok a San Michele kúpját, melyen a betemetett árkok 



tanúskodnak ellenfelünk hitvány dicsőségéről, ki akkor foglalta el, 
midőn a hős védők elvérzettek volt mind. 

Honvédek! bajtársak! Hosszú láncolata ez olyan tényeknek, 
melyek összeforrasztják a szíveket és oly érzelmeket ültetnek az 
emberi lélekbe, amilyent sehol másutt nem lehet találni. Ezen 
törhetetlen szeretettől áthatva mondok az én vitéz 20. honvéd-
hadosztályomnak benső, hő köszönetet szent ügyünknek oly önfel-
áldozó támogatásáért. Tisztek és legénység megmutatták, hogy 
mi a kötelességtudás. Tudom, hogy vitéz honvédjeim mindenütt 
ugyanígy meg lógják állani a helyüket. Legbensőbb ragaszkodásom 
kíséri őket minden további útjukon. A Mindenható legyen velük, 
vezérelje fényes győzelmes pályán tovább boldog családi tűz-
helyükhöz, áldása legyen mindenkor velük! 

Harctér, 1916 november 10. 
József- főherceg, vezérezredes s. k." 

„Az úton fel fogok állani, hogy láthassam még egyszer őket, 
„midőn a vasútra menetelnek. És mégis nincs forróbb kívánságom, 
„minthogy összes magyar csapataimat, melyek 16 hónapon át a 
„Karszt-pokolnak egész súlyát viselték, minél előbb vigyék el 
„innét olyan helyre, hol e rémes veszteségek nincsenek. De ezt 
„jó Uram és királyom megígérte és így meg is lesz . . . Jelzik, 
„hogy kiváló csapatokat fognak ide küldeni hozzám! Annál jobb! 
„De ezek nem is sejtik, hogy itt mily szörnyűséges sors vár rájuk . . . 
„Mindenesetre mától fogva mindennap kivétel nélkül ki fogok 
„menni az arcvonalba, hogy új csapataimat megismerjem és elveimet 
„velük megismert essem. Sok magyar jött, kik azonnal felismertek és 
„midőn mellettem elmeneteltek, lelkesen megéljeneztek'. Ave Caesar 
„morituri te salutant! . . . Késdöfés szívembe." 

„Egy átszökött olasz tiszt azt jelenti, hogy 14 nap múlva új 
„csata lesz — így lett az náluk kihirdetve — s ez addig fog 
„tartani, míg Triestet el nem foglalják, csak akkor jön a téli pihenő. 
„Hát akkor téli pihenő egyáltalában nem lesz!" 

„ Baljóslatúan üvölt a bóra és kis lakásomnak korhad <> 
„gerendázata nyikorogva ropog s én nem tudok szabadulni attól 
„az engem módfölött gyötrő sejtelmes érzéstől, hogy baj lesz és 
„bosszankodom gyengeségem miatt, hogy nem vagyok képes magamat 
„és érzelmeimet uralni." 

Jelentések: Plenski-alszakasz, Fajti hrib A 432 déli része 
éjjel és a reggeli órákban gyenge ágyútűz alatt volt. Különben 
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nyugalom. A Fajti hrib A 432 hegytetőn, annak délnyugati lejtőjén 
az olaszok állásaikat erődítik. 

Délután 2 óra és 2 óra 30 perc között az olasz tüzérség 
hevesen lőtte Fajti hrib A 432 északi lejtőjét és Plenski-t. Később 
Merljaki, -Q- 140 domb, Ozrenj és -Q- 464 szívós nehéz tüzérségi 
tüz alatt állott. 

Az ellenség árkait -Ó- 285-ről 200 lépésnyire előretolta, 
melyeket azután sűrűn megszállott. Ugyanígy a -Q- 291-es kúpot is. 

Az 1. Landsturm-dandár már itt van, hadseregtartalékot képez 

November 11. 

„Éjjel a -C- 464-től Kostanjevica-ig terjedő állásainkban mér-
ésékeit ellenséges lövegtűz. A -Ó- 236-nál Spacapani-tól délre járőr-
„hareok, különben csak egyes lövések." 

„Reggel 6 órakor indulófélben voltam Kostanjevica felé, 
„midőn azon értesítés jött, hogy ma ne menjek sehová, mert 
„Boroevic jön hozzám." 

„Itt is volt, vezérezredessé történt kinevezésemhez gratulálj 
„azután valamit közölt és megbeszélt velem, amit még ebbe a 
„naplóba sem merek beleírni." 

„A mi gondolataink tökéletesen fedik egymást és a legnagyobb 
„összhang van közöttünk. 0 lelkes és emelt hangulatban távozott 
„tőlem. Ha a jó Isten megsegít bennünket, akkor talán valami 
„egészen váratlan hadicselekmény fog e hó utolsó vagy jövő hó 
„első napjaiban bekövetkezni, melynek sikerében feltétlenül hiszek!" 

Idejövetele alkalmával megszemlélte útközben az 1. Landsturm-
dandárt,1 mely hadtestem körletében hátul Volöji Grad—Veliki 
Dol-on nyert elhelyezést. 

Boroevic azután a XXIII. hadtesthez ment, hogy Schenk 
altábornaggyal beszéljen a kért szabadsága tárgyában. Schenket az 
utolsó Isonzo-csata izgalmai idegessé tették, ezért négyheti szabad-
ságot kért üdülésre. Boroevié a szabadságot csak akkor volt hajlandó 
megadni, ha azt orvosi bizonyítvány alapján kéri, mert meg akart 
tőle szabadulni. Erre Schenk kapható nem volt, így a szabadságból 
nem lett semmi. 

„Nagy offenzívát terveznek az olaszok ellen, melyet Tolmein 
„és a tenger közötti áttöréssel kezdenének meg és én vezetném 
„az áttörő hadsereget," 

„Uj vezérkari főnököm — amennyire eddig látom — 
' 2. éa 22. Landsturm-ezred. 



„nagyszerűen illik hozzám, remélem válságos helyzetekben is 
„így lesz." 

„Sokat dolgozom Körnerrel szándékom megtervezésén, de 
„végrehajtása legjobb esetben 14 nap múlva következhetik be. 
„Az az egy bizonyos, hogy igen nagy eredményre fog vezetni. 
„Vagy talán már csak az utódom fogja végrehajtani?. . . Azon 
„érzés nehezedik állandóan lelkemre, bogy valami nagy baj fog 
„engem érni és legközelebb el kell majd máshova mennem !" 

„Miután Boroevié elment, Vojséica-ra mentem automobilon 
„s onnét gyalog a -Ó- 276 Ó- 220-on át néhány ütegemet láto-
gat tam meg, azután az állásba Hudi Log-tól keletre és megnéztem 
„a betörés által keletkezett nagy zsákot. Olyan csapatokat találtain 
„ott, melyeket még sohasem láttam. Ezek a 76. és 48. ezredek.1 

„Nagyszerűen néznek ki, hangulatuk kitűnő; tisztekkel, altisztekkel 
.és legénységgel beszéltem, a nélkül, hogy egy is tudná, hogy ki 
„vagyok. A végén mégis valaki felismert. Kitűnő benyomást nyertem. 
„Látom, hogy nem sejtik, hogy e szomorú sivár Karszt mit jelent 
„a háborúban!" 

„Látni, hogy az ellenség lassan előretolódik. Ezenkívül élénk 
„az ellenséges repülőtevékenység. A lövegtűz igen mérsékelt és 
„lassan, gyengén kezdenek az aknavetők is működni." 

„Délelőtt a 17. hadosztály arcvonalát az ellenséges tüzérség 
„lőtte; délután a 28. hadosztály egyes pontjaira belőtte magát." 

November 12. 

„Az ellenséges arcvonal mögött a legélénkebb élet • kezdődik. 
„Szakadatlan t eherautomobil- és szekérközlekedés, tán lőszer-
„szállítás? — különféle gyalogsági oszlopok ide-oda menetelése. 
„Kipihent csapatok jönnek, az összecsépeltek mennek és így 
„gyorsan folyik a készülődés a 10. Isonzo-csatára. Ki lesz ebben a 
„támadó?. . . Meg szeretném támadásommal őket előzni, hogy az 
„elvesztettet lehetőleg meglepetésszerűen rajtaütve visszaszerezzem; 
„de minálunk az előkészületek mindig siralmas lassúsággal mennek, 
„mert a kívántnak mindig a felét vagy kétharmadát lealkusszák, 
„azaz nem adják meg s azután csodálkoznak a kudarcon." 

„Na, de én csak akkor fogok cselekedni, hogyha az eredmény 
„tényleg biztosítva van." 

1 A 14. hadosztályhoz tartoznak. 



„ Cadornának állításai különösek: 0 mindennap újra két 
„újonnan elfoglalt tarackról beszél. (Op. 317/13. sz.) Úgy látom, 
„hogy őnála a mi elvesztett lövegeink megfiadzanak". 

„Feltűnő Bettmann-Holwegnek beszéde. Ha Anglia ebben nem 
„látja meg a tárgyalásokra szükséges fonalat, akkor világos, hogv 
„elvből folytatja a háborút." 

„Mérsékelt harctevékenység. Négy 39-es, kik járőrben voltak 
„kint és lövöldöztek, nem jöttek többé vissza. Több erősebb ellen-
séges járőrt akadályainkig eresztettek és csak közvetlen közelből 
„tüzeltek rájuk, melyek nagy veszteségeket szenvedve elmenekültek. 
„Három ellenséges szökevény." 

„30'5 cm-es mozsaraim közül kettő már olyan rossz, hogy 
„javításba kell azokat adnom. Két 15 cm-es taracküteget kapok." 

„Erős, hideg bóraviharban a 28. hadosztálynál voltain 
„az északi lejtőn, ahol nagyban dolgoznak az állások kiépítésén. 
„Azután Schneider altábornaggyal — akinek tartózkodási helye 
„a fenyvesben a Zelezna Vrata-n van — mindent, ami előkészületeire 
„szükséges, megbeszéltem." 

„Délután időközönként élénk könnyű lövegtűz Temnica— 
„Korite környékére. Nehéz lövések esnek a -Q- 100-ra a Wippach-tól 
„délre." 

„Az olaszok -C- 278-on állásaikat erődítik." 

Este 7 óra 15 perckor északi szárnyunkra az ellenséges tüzérség 
tűzcsapást csinált, mire tüzérségem Hudi Log —/>\ 208 előtti állását 
tüz alá vette. 

A hadseregparancsnokság értesített, hogy a 3./III. bosnyák-
zászlóaljat helyezzem menetkészültségbe, mert a XV. hadtesthez 
lesz elszállítva. (Op. 317/11. sz.) 

Arról is értesített, hogy Tirolból és Karintiából 94 gép-
fegyvert kap az 5. hadsereg. Mivel kezelőlegénységben a hiány 
általános, intézkedés történt, hogy a gépfegyverosztagok felállítására 
szükséges legénység a legrövidebb idő alatt kiképeztessék. Azt is 
kilátásba helyezték, hogy a hó végéig az aknavető kérdés meg lesz 
oldva, ekkor Preisinger—Kovács-féle szerkezetű 14 cm-es akna-
vetőket fogok kapni. 

Az aknavetőket Triestben a hadtápkörletben gyártják, kipró-
bálva Haidenschaft-on lesznek. 

Hudler tüzértörzskari alezredes véleménye szerint az akna-
vetők nem felelnek meg. Hordtávolságuk csak 800 méter, szórásuk 
nagy (200 méter), úgyhogy a saját rajvonalat veszélyeztetik. 



Ha ez így van, akkor az aknavetőkérdés tovább vajúdik. 
Messzehordó, könnyen szállítható nehézöblű aknavetőkre lenne 
szükség, hogy az ellenséges aknavetőkkel szemben az egyensúlyt 
helyreállítsuk. 

November 13. 

„Minden arra mutat, hogy egy nemsokára megkezdődő tizedik 
„csata előtt állunk, amely bizonyosan nem lesz kevésbbé heves, mint 
„az utolsó volt. Már jönnek a szökevények, akik nem akarnak 
„küzdeni és figyelmeztetnek bennünket, hogy most is a főlökés a 
„comeni fennsíkon fog végrehajtatni. Na de most meglehetősen 
„erős és kitűnően felállított tüzérségem van, úgyhogy arcvonalamnak 
„minden pontja és egy széles öv előtte megsemmisítő kereszttűz 
„alá vehető úgyszólván egész tüzérségem által." 

Hadtestem arcvonalán a tüzérség ereje következő: 

A harcvonal elé 
Kis- Közép- Nehéz-

Összesen 
Egy közép- vagy kis-

öblű lövegre eső 
terület méterben hatnak a 

öblű lövegek 
Összesen 

Egy közép- vagy kis-
öblű lövegre eső 
terület méterben 

28. 48 10 64 50 

17. had-
osztálynál 36 16 1 53 40 

14. 40 10 3 53 40 

Különleges felada-
tok megoldására a 
hadtesttüzérségnél 
rendelkezésre áll 

6 4 10 

A VII. hadtest 
tüzérsége összesen 

kitesz: 
124 48 8 180 47-5 

Tüzérségem november hó 30-ig jelentékenyen megerősíttetett, 
amennyiben az orosz hadszíntérre elszállított 20. honvédhadosztály 
tüzérsége a Karszt-fennsíkon maradt és a helyette ide került 
48. hadosztály tüzérsége hadtestemnél ment állásba. Ekként könnyű 
lövegeim száma 163-ra, nehéz lövegeim száma 68-ra emelkedett.1 

1 Lásd Le Beau altábornagy hadsereg vezérkari főnök naplóját. (V. kötet.) 



„Le Beau értesít, hogy ezentúl annyi lőszert kapunk, amennyit 
„egyáltalában oda lehet cipelni. Ha igazán így van, akkor az ellenség 
„annyit támadhat, amennyit neki tetszik, de ezt az állást soha be 
„nem veszi. Viszonyainkhoz mérten sok gyalogságom is van. Tüzér-
ségemet is jelentékenyen megerősítették. Most az ellenség leg-
feljebb háromszoros túlerejű lehet, ha az állományokat is tekin-
te tbe veszem." 

A kölcsönös erőviszonyokat a 74. számú melléklet (Op. 
318/6. sz.), hadtestem részletes helyzetét a 75. számú melléklet1 

(K. 1235. sz.) mutatja. 
Ezeket az adatokat Op. 318/6. számúi paranccsal hadosztályaimnak 

következő utasítással adtam tudomására: 
„Valamennyi dandár- és hadosztályparancsnok jelen paran-

csomban foglalt adatokat alaposan tanulmányozza át. A jelenlegi 
helyzet megköveteli, hogy állapotunk megjavítására energiánkat 
megfeszítsük. A rendelkezésre álló erőt a küszöbön álló harcra 
szorosan együtt kell tartani. 

A csapatokat mentesítsük minden kivezényléstől, mely nem 
okvetlenül szükséges. 

A tartalékban álló csapat tovább képzendő és fegyelmezendő. 
Minden emberélet drága, azért a főfigyelem az egyes harcosra 
tereitessék. 

Igyekezzünk állásunkat mielőbb megerődíteni. Mindenkinek 
dolgozni kell. Mivel kevés műszaki csapatunk van, természetes, 
hogy ezekre csakis a legfontosabb munkák elvégzése, nevezetesen 
a kavernák építése háramolhat. Ott, ahol nagyon gyors munkáról 
van szó, kövessük az olaszok példáját. Legelőször homokzsákokból 
vagy karsztkövekből a terepen fel nem tűnőén falat létesítünk 
fedezékül, mely mögött éjjel és nappal szakadatlanul rókalyukakat 
és kavernákat kell fúrni. Csak azután építsük meg harcállásunkat. 
Annak arányában, amint a lövészárok mélyebb lesz, fokozatosan a 
fedezetet nyújtó fal lebontandó. 

A dandár- és hadosztálytartalékok részére szolgáló fedett 
utakat gondosan ki kell a terepen keresni mielőtt azokat beren-
deznénk, hacsak lehetséges, betekintés elől azokat előbb leplezzük. 

Nagyon fontos annak megállapítása, hogy a tartalékok előre-
vonása (kis csoportokban gyülekezés előre, egyenkénti menetelés, stb.) 
mennyi időbe kerül, hogy a hadtestparancsnokság a tartalékok 
elindítására, eltolására megbízható támpontokat nyerjen. A gyakor-
lati eredmények a hadtestparancsnokságnak bejelentendők." 

Tekintettel az ellenség előkészületeire, szükségesnek tartottam 
egyet-mást hadosztályparancsnokaimnak figyelmébe ajánlani. Ezt 
Op. 318/9. számú parancsommal cselekedtem meg. 

1 Lásd az 5. hadseregparancsnokság K. 5177 számát is. (1916.) 



Lelkükre kötöttem, hogy a mostani nyugodt napokat hasz-
nálják fel arra, hogy csapatainkat fegyelmezzék, megszilárdítsák, a 
géppuskásosztagokat szaporítsák és a tartalékokat közelebb vonva, 
tartsák kéznél. 

Az ellenség arra készül, hogy arcvonalunkon áttörve, mély 
tagozásban tüzérségünk körletébe behatoljon, hogy azt ily módon 
kikapcsolja; ezután következne arcvonalunk felgöngyölítése. 

Az ellenség szándékát akként gátolhatjuk meg, ha ellenálló-
képes állást építünk; melyben elhelyezett csekély erőnk az ellenséget 
általában megállítja. A főerőnket készen tartjuk arra, hogyha az 
ellenség állásunkba betörne — avval egységes ellenlökést intézzünk, 
hogy ne csak az ellenséges áttörést hiúsítsuk meg, hanem a vissza-
vetett ellenséget sarkára hágva üldözbessük és a Velki Hribach 
-6- 343 —Peéinka A 291 elveszett vonalunkat visszaszerezzük. 

Felhívtam a magasabb parancsnokokat, hogy e fölött gondol-
kozzanak, de róla se ne írjanak, se ne beszéljenek. 

Iparkodjanak a hadosztályok előtt levő ellenség helyzetét 
minden részletében felderíteni. Minden újonnan keletkezett erődítés, 
minden friss árokdarab, minden újonnan felbukkant üteg-, aknavető-
és gépfegyverfészek megfigyelendő. A jelenté;ek valódisága szemé-
lyesen ellenőrzendő. Járőrvállalatok által igyekezni kell foglyokat 
ejteni. 

Különösen arra törekedjenek, hogy az ellenség állásunk 
közelébe ne férkőzzön. Ha mégis egyes pontokon előretolódott 
volna, akkor a tüzérség támogatása mellett tervszerű vállalattal 
erőszakos módon zavarják vissza; ily vállalatok nagyon alkalmasak 
foglyok ejtésére. Ajánlottam, hogyha egy jelentés nem hihető, vagy 
nem valószínű dolgokat tartalmaz, személyesen járjanak a parancsnokok 
utána, de ne irkáljanak sokat. 

Ha egy alszakaszból feltűnő és aránytalan veszteségről jön 
jelentés, menjenek ki a parancsnokok a helyszínére és személyesen 
kutassák ki ennek okát; valószínűleg sűrűn lesz az állás meg-
szállva. 

Egyáltalában az azonnali személyes beavatkozás nagy befolyással 
van a kiképzésre, nevelésre és fegyelmezésre. 

Magasabb parancsnokaim figyelmébe különösen azt ajánlottam, 
hogy a védelmet aktív módon vezessék. Mindenki előre nézzen és 
figyeljen. Nem szabad megengedni, hogy az ellenség közelünkbe 
tolakodjék és nyakunkra nőjön. 

Op. 318 9. számú rendeletet mind a négy hadosztályomnak 
kiadtam.1 

„Uj vezérkari főnököm már egész arcvonalamat végigjárta, 
„ami rámnézve nagy könnyebbség, mert akkor mind a ketten pon-

1 14., 17., 28. és 44. Landwehr-hadoszály. 



„tosan ismerünk mindent, nem úgy, mint azelőtt, mikor egyedül én 
„ismertem minden szegletet s követ." 

„Eisner-Bubna ezredes szomorú leveleket írt nekem, bogy egy 
„ujjam mozdulatára Bécsből gyalog is eljönne hozzám. Ezt nem 
„szabad megtennem. Ki kell azzal jönnöm, akit kiutalnak, hogyha 
„nincsen leküzdhetetlen akadálya." 

„Olyan csend mint ma, még sohasem volt. 7 órás gyalog-
lásom alatt csak 2 gránátot hallottam suhogni. Először a Trijesnek 
„-O 503-ra mentem a 46. ezredhez. Onnét egy Trandafír nevű 
„46-os őrvezetővel és Szikora 4 G-ossal folytattam utamat. Trandatir 
„katonás magaviselete dacára hazug, rossz ember benyomását teszi 
„rám. Szikora derék, nagyon vitéz kis legény. Az egész 17. had-
osztály állását láttam. Az ellenség nappal el van bújva. Rendkívül 
„élénk volt a repülőtevékenység. Állásszemlémről azt a benyomást 
„hoztam haza, hogy jobbszárnyam a Wippach völgyében gyengén 
„áll és veszélyeztetve van. Majd még egyszer oda küldöm Korner 
„ezredest és azonnal erősebb tartalékot állítok mögéje. Minden 
„bizonnyal az ellenséges főnyomás most is a Trstelj A 643 elérését 
„fogja célozni, hogy a Triest felé való kanyarodást ott támassza 
„meg. Visszajövet meglátogattam a 39. ezrednek két zászlóalját 
„Plenski-től keletre szép dolinákban, melyek azonban lövegtűz ellen 
„nem nyújtanak fedezéket. Ott vitézeim nagyban dolgoznak a 
„kavernákon. Az ezredparancsnok, Klein László alezredes jelentkezik 
„és 39-eseim viharos éljenzéssel fogadnak és midőn sokakkal 
„beszéltem s továbbmegyek, kérnek a tisztek s a legénység, hogyha 
„másfelé kapnék hadsereget, hogy akkor vigyem magammal őket, 
„mert velem szeretnék az egész háborút végigküzdeni. Ezt én is 
„kértein jó Uramtól, királyomtól a minap s ő fel is hatalmazott, 
„hogy csapataimmal közöljem, hogy ők velem fognak a háború 
„végéig menni. Továbbmegyek a szép fiatal feketefenyő-erdőben 
„a Trijesnek -C- 503 s a Stol -Ó- 630 között a - - 566-ra, ahol 
„még egy 46-os zászlóaljat látogatok meg. Ott még nagyobb ovátiók 
„és ugyanaz a kérés, hogy nálam akarnak maradni. Mélyen meg-
ha tva mentem a Stol ó 630-ra fel, hol Mostböck és Janeöka 
„ezredesek már várnak rám. Hallották a nagy éljenzést és tudták, 
„hogy ez csak nekem szólhat, ők is épen úgy csodálkoznak mint 
„én, hogy az ellenség nem kezdett arra tüzelni." 

„Visszaérkezésemkor Korner azon előterjesztéssel vár rám, 



„hogy jobbszárnyam mögé egy erősebb tartalékot állítsunk. 
„ Gondolataink ismét találkoztak. Látom, mi kitűnően fogunk 
„együtt működni." 

a Jelentések: Erős automobil- és szekérközlekedés az arc-
Vonalam felé és tőle. Délután az ellenség a <> 464-et és 
„<> 378-at meglehetősen élénken lőtte srapnell össztüzekkel. A mö-
„götte levő magassági orom élénk lövegtűz alatt áll. Tüzérségem 
„az ellenségnél a -6- 187-en nagy robbantást okozott. Délután 
„egész rajokban keringenek az olasz repülők". 

November 14. 

„Éjjel mérsékelt lövegtüz az egész arcvonalon. Szórótűz 
„tartalékaim körletei ellen." 

A XVI. hadtesttől két hegyi ágyúsüteget utaltak át hozzám, 
egy 30'5 cm-es mozsárüteget is kaptam, továbbá értesített a had-
sereg. hogy hozzám útban van a 16. számú nehéz tüzérezred, 
azonkívül még két tábori ágyúsüteg. 

Ujjonnan felállított tüzérségem belövi magát. 

„Automobilon a Birhula A 359 fenyvesig, onnét Rácz 
„szakasz vezető vei gyalog a Vojséica-ra megyek s azután az állásba 
„Kostanjevica-tói délre, ahol egy 48-as zászlóaljat, majd később a 
„48./IV. zászlóaljat meglátogattam. Utóbbi fedezékeket épít a 
„tartalékoknak. Sok emberrel beszéltein és fényes hangulatban 
„találtam őket. Boldogok, hogy Oroszország mocsaraiból a száraz 
„sziklára kerültek s a meleg éghajlatba. Szegény gyermekek, 
„mennyire fognak a mocsarakba visszavágyódni nemsokára! Tíz 
„üteget is meglátogattam, melyeknek állását ú j felállításuk óta 
„nem láttam. A könnyű tüzérségből két üteget a 8. honvéd 
„tábori ágyúsezredtől, kettőt a 10. tábori ágyúsezredtől, kettőt a 
„14. tábori ágyúsezredtől és a 43. nehéz tarackoktól kettőt, valamint 
„a 43. tábori ágyúsezredtől is kettőt. Ezek egészen kis területen 
„állanak sűrűn összezsúfolva egymás előtt, mögött és mellett, 
„Vojsöica és a -C- 276 között úgyannyira, hogy én a legnagyobb 
„mértékben aggasztónak találom helyzetüket. Ezen segíteni kell. 
„Nincsenek fedezékeik sem a legénység, sem a lövegek részére, 
„minden teljesen szabadon áll, nagy lősztrgarmadák fedetlenül a 
„lövegek között. Nincs elegendő munkaerő; feltétlenül elő fogom 
„azokat állítani, mert így az egész nagy tüzérségi csoport meg-



„semmisülhet. Épen mikor ennek mikénti megoldásán töröm a. 
„fejemet, két könnyű ellenséges gránát jön sivítva és egvik ütegbe 
„vágódik. Csodálatosképen semmi baj sem történt." 

„Innét a csepkőbarlangba megyek Vojáéica és Temniea 
„között, ahol a dandárparancsnokot, Zeidler tábornokot felkeresem 
„és a tervezett támadást megbeszélem vele. Bent hideg van és 
„mindenütt csepeg a víz, valóban egészségbontó egy hely ez. Odakint 
„pedig gránátok vernék agyon az embert." 

„Ma igen kevés újság van." 
„Tegnap elfelejtettem feljegyezni, hogy este Duttoule-n 

„voltam, ahol a 96. ezred parancsnokát, Fröhlich alezredest 
„temették, aki a mult csatában szerzett sebeibe belehalt. És ma 
„Vojsőica-n Richter ezredes sírját — ki a 2. Jsonzo-csatában oly 
„tragikus véget ért — egy gránáttól felszakítva találtam, csontváza 
„összetörve a vörös agyagtalajon elszórva hever. A föld kidobta 
„csontjait." 

„Végtelenül nyugtalanít, hogy 0 Felsége tüdőhurutban meg-
betegedett. Az Isten oltalmazza meg őt és csak most ne vegye el 
„tőlünk e bölcs uralkodót, mert különben mindent elvesztenénk. 
„Csak az ő nagy tekintélye tartja még össze félig-meddig a minden 
„bordájában recsegő, ingó öreg monarchiát. Az Isten tartsa meg 
„szeretett jó Uramat. 

„Schenk altábornagy Op. 2281. szám alatt azt az ajánlatot 
„teszi, hogy vele együtt taszítsak előre." 

„Előterjesztése szerint az ellenség azáltal, hogy a Fajti hrib 
, A 432-t elfoglalta, kitűnő áttekintéshez jutott és belát onnan 
„a Hermada A 323 mögé. Ennek következménye, hogy már lövi 
„tüzérmegfigyelőpontjait, melyeknek azelőtt békét hagyott." 

„A vízzel való ellátás is veszélyeztetve van, mert a Fajti 
„hrib A 432-ről a Lipa—Skrbina-i vízmüveket is tűz alá veheti." 

„Azért javasolja:" 

„a) hogy foglaljuk vissza a Fajti hrib A 432-t és szorítsuk 
„vissza az ellenséget Kostanjevica-ról nyugatra;" 

„b) építsünk egy hátsó állást, melybe a Hermada A 323 
„ vonal bekapcsolandó lenne ;" 

„c) a vajúdó aknavetőkérdést úgy oldjuk meg, mint a 
„németeknél és olaszoknál történt, szervezzünk aknavetőzászlóaljakat, 
„hogy gyalogságunkat mentesítsük ettől a szolgálattól." 



„Ezt nsm fogadom el egyelőre, mert távolról sem vagyok 
„még készen a támadásra." 

„Déltől kezdve élénkebb harctevékenység, löveg- és gyalogsági 
„tűz. A -Ó- 464-et és -C- 378-at hevesen lövi az ellenség. Szintúgy 
„ezeknek mögöttes terepét. Kostanjevica erős tűz alatt. Egy 
„brandenburgi mintájú, vaskereszttel megjelölt repülőgép bombákat 
„dobott ránk. Ezt mi is utánozhatnánk." 

„Déli szárnyam ellen dtlután 3 és 4 óra között élénk ellen-
séges lövegtüz, a Spacapani-tól északra levő állásaink ellen heves 
„lövegtűz. A 17. hadosztálynál az északi szárny délután 5 óráig 
„élénk lövegtüz alatt volt, a déli rész ellen váltakozóbb volt a tűz. 
„Tüzérségem igen jó eredménnyel a A 432 ellen hatott. A 14. 
„hadosztálynál a -O- 285-től dél felé egészen a műútig bezárólag 
„több tűzcsapást csináltunk az ellenséges állásokra jó eredménnyel. 
„A kiugrasztott olaszokat tűzzel üldöztük. Az ellenséges tüzérség 
„az összes elérhető falvakat meglehetősen lőtte." 

A XVI. hadtestnél az 58. hadosztály másfél zászlóaljból álló 
különítménnyel tüzérségi előkészítés nélkül San Marco A 227 és 
Rosenthal között a -Ó- 171 dombhátra ma reggeli 3 órakor egy 
vállalatot csinált, 5 tisztet és 475 olaszt elfogott. A régi állását 
visszafoglalta az ellenségtől. 

November 15. 

„A 28. hadosztálynak déli szárnya ellen időközönként ellen-
séges lövegtüz. Az olaszok munkálatait gyalogságunk tűzcsapásai 
„eredményesen zavarták. A 17. hadosztálynál reggel 5 óra és 5 óra 
„30 perc között élénk ellenséges lövegtüz a -Ó- 464 és -C- 378 
„ellen. Erre tüzérségem tűzcsapásokkal felelt a szemben levő ellen-
séges állásokra, a A 432-n és -Ő- 360-ou és az ellenség munká-
la ta i t zavarta. A -Q- 363-on levő állásaink ellen ellenséges akna-
„vetőtüz. A 14. hadosztálynál időközönként csatározás, könnyű 
„ellenséges lövegtüz Kostanjevica környékére. Tüzérségem tűz-
csapásokat csinált az ellenséges állásokra a -Ó- 285-től az útig. 
„Szép, hideg idő." 

„Boroevié a 44.Landwehr-hadosztálvt megszemléli Kobila Glava 
„környékén, Krajna Vas-on, Gabroviea-n és Hrusevica-n. 0 az általam 
„előkészített offenzíváról álmodozik, melyet én a Velki Hribach 
,,-C- 343—Hudi Log-vonalig akarok végrehajtani. Lelkesül a 
„gondolatért és midőn azt mondom neki, hogy ezt a 44., 14. és 



„48. erős hadosztályokkal muszáj végrehajtani, míg az állásban 
„levő legyengült 17. és 28. hadosztályok csak lekötő szerepet, 
„vinnének a mostani állásban, ő röviden, ridegen kijelenti, hogy 
„semmit sem bocsáthat rendelkezésemre és, hogy csináljak meg 
„mindent az állásban levő három hadosztállyal.1 Erre azt jelenteni 
„neki — épen olyan röviden és ridegen —, hogy így a támadást 
„képtelenség megcsinálni és én minden további felelősséget elhárítva, 
„nem foghatok ilyen kalandba. Azt akarja, hogy három gyenge 
„hadosztállyal mindent visszafoglaljak az Isonzo-ig. Az öt hadosz-
tállyal2 vállalnám és jót mernék állani a teljes sikerért. Hárommal, 
„melyből kettő igen gyenge, még Hudi Log—Yelki Hribach -Ó-
„ 343-ig sem vállalom. Ezer örömmel vállalok mindent, amit meg 
„lehet csinálni, de mást semmit. így majd megpróbálunk valamit 
„állásom javítására csinálni és azután meglátjuk, hogy lehet-e 
„folytatni. Boroevié Schenknek már parancsot is adott a támadás 
„megkezdésére, velem csak beszélgetett róla, anélkül, hogy parancsot 
„adott volna és én a leghatározottabban kijelentem, hogy úgy, ahogy azt 
„ő meg akarja velem csináltatni, nem hajtható végre és bizonyosan 
„nagyon véres kudarccal végződne." 

„Délelőtt egyes lövéseket tesz az ellenséges tüzérség a Ó-
„236 és Ozrenj tájára, valószínűleg belövi magát. A -C- 464 és -
„236-on levő állásaink ellen időközönkénti ellenséges Iövegtüz, 
„szintúgy a Srednia Griza ellen. Ellenséges mozgás a - 201-iul 
„Hudi Log-tól északnyugatra, ezt és a Nova Vas melletti meg-
„tigyelőt tüzérségünk eredményesen lőtte. A repülő jelenti, hogy a 
„Volkovnjak -C> 284 és Fajti hrib A 432 mögött nagy sátor-
tábor van." 

„Estig tart a mérsékelt ellenséges Iövegtüz az egész arc-
vonalon. Tüzcsapásnnk a -C- 309 és Ó 285 ellen azon eredményt 
„érte el, hogy az ellenség visszahúzódott. Egy mozsárüteg a jelzett 
„nagy táborokra tüzelt repülőniegfigyeléssel." 

„Este nagyon hideg van." 

November 16. 

„Hajnali 4 órakor, mikor indultam a talaj csontkeményre 
„fagyva, minden pocsolya vastag jégkéreggel borítva. Automobilon 

1 Lásd a 75. számú mellékletet. 
2 28., 17., 14., 44., 48. hadosztály. (Utóbbi kettő hadseregtartalék.)-



„Gradiscutta-ra, onnét kísérőmmel Zigoni-n át az állásba mentem 
„a 28. hadosztály csapataihoz és abban fel a -Ó 464-re. Ellen-
séges tűzcsapások vannak, rendszertelen lövegtűz, inkább az 
„arcvonalnak végigszorása össztüzekkel. Az állás már meglehetősen 
„jó, egyes helyeket kivéve, ahol a munka nagyon nehezen halad, 
„mert az ellenség a Fajti hrib A 432-ről és Volkovnjak -Q- 284-ről 
„pontosan megfigyelve minden mozgást tüzérségével azonnal elnyom. 
„A 28. hadosztálynak csapatai aránylag jó állapotban vannak, de 
„még a Karszt-harcok szörnyűségeinek benyomását távolról sem 
„felejtették el, ellenkezőleg nagyon azoknak hatása alatt vannak . . . 
„A 43. ezrednél és a 6l-eseknél minden rendben van, az emberek 
„sokkal kevésbbé nyomott hangulatban, mint a 28. hadosztálynál. 
„Még a 39-eseknél voltam Szombati Pállal ós Juhász Sándorral, 
„a hős kis 39-essel, kit egyszer arany vitézségi éremre beadtam 
„volt eredménytelenül. A tartalékban levő 39-es zászlóaljakat meg-
látogatom. A 14-es tábori taracküteget az útelágazásnál az Eisner-
„Bubna Warte-nál felkeresem s a 61. és 46. gyalogezredeket a 
„Golnek O 448 táján és míg ott az emberekkel beszélgetek, egy 
„legnehezebb fajtájú mozsárboniba jön zúgó üvöltéssel s nagy 
„dobbanással csap be, de nem robbanik fél és meg is találjuk. 
„Az Isten irgalmas volt i r án tunk . . . Innét a 1 l-es vadászokhoz 
„megyek a fenyvesben és Mocsáry századossal hosszasabban beszél-
getek. Végül még több üteget nézek meg és kellemesen kifáradva 
„érek Kobila Glava-ra vissza. Jéghideg erős bóravihar van." 

„0 Felsége az újságok szerint — ezer hála Istennek 
„jobban van." 

„Jelentések: Éjjel gyenge ellenséges lövegtűz. Tüzérségünk 
„a közlekedési utakia lőtt, úgymint a gyülekező helyekre s a 
„Valloné északi lejtőjére. A -C- 464 és -Ó- 378 ellen időközönként 
„az ellenség minden fegyverneme hevesen tüzel. Kostanjevica 
„környéke könnyű ellenséges tüzérség tüze alatt állott. Az ellenség 
„nagy erőmegfeszítóssel dolgozik állásain és sokat robbant az 
„erdőben Fajti hrib A 432-től északra." 

„Estig az egész arcvonalon mérsékelt tűz. A gyülekező 
„olaszokat tüzérségünk széjjelszórta és ellenséges ütegek ellen 
„küzdött. Az olasz arcvonal mögött élénk automobil- és kocsi-
nközlekedés, nagyon erős teherautoforgalom az egész arcvonalon 
„Görz és a tenger között." 



„Délután a könnyű ellenséges lövegtűz különösen a -C- 464, 
„Kostanjevica, Tenmica, Srednia Griza ellen meglehetősen erős volt." 

„A hadseregparancsnokság újból figyelmeztet, hogy a hadsereg-
martalékokat1 nem szabad számításba vennem. Tudom már! Ennek 
„egyszerű következménye azonban az, hogy nem tudom a kívánt 
„támadást végrehajtani." 

November 17 

Minden félreértést eloszlatandó Op. 323/15. számú rendelettel 
körvonalaztam hadosztályaim feladatát.2 

A 28. hadosztály megakadályozza, hogy az ellenség a 
Wippaeh déli partja mentén előnyomuljon és hogy a Fajti hrib 
A 432—Trstelj -C- 643 gerinc északi lejtőjén állásunkat áttörje. 
Mivel szándékunk az, hogy az elvesztett régi állásunkat a Velki 
Hribach -0- 343 és Peéinka A 291-en visszaszerezzük, nagyon 
fontos, hogy a hadosztály jelenlegi állását szívósan megtartsa, mert 
az ellenséget — mely a Fajti hrib A 432 és Kostanjevica irányában 
mintegy 2 km szélességben előnyomult hadtestem közepe ellen — 
ellenlökésünk esetén északról teljesen oldalba kaphatja. 

A hadosztály harcterületének déli határa -O- 196—Vinisée— 
Mandria—483— képoszlop, a Zelezna vrata nyergen átvezető 
országút könyökénél. 

A 17. hadosztály Fajti hiib A 432—Trstelj A 643 gerinc-
Tonulatot biztosan kézben tartja. A hadosztály főerejét az említett 
gerincen akként csoportosítja, hogy ellenlökésünk esetén a magas-
latról a támadó ellenség északi oldalába lefelé előretörjön. 

A hadosztály harcterületének déli határa a -C- 378-tól délre 
a kocsiút - Srednia Griza—537-es Sveti Ambros rom. 

A 14. hadosztály feladata megakadályozni, hogy az ellenség 
Comen-ra előretörjön. A hadosztály jelenlegi állása, kapcsolatban a 
XXIII. hadtest északi szárnyával igen kedvező arra, hogy az ellen-
séget — ha támadna — dél felől oldalba kapja; tekintettel arra, 
hogy tüzérségünk teljesen oldalba lőheti őt midőn előtör. Ezt a 
célt szem előtt tartva csoportosuljon a hadosztály és az ellenlökést 
készítse elő. 

Minden hadosztálynál egy-egy zászlóalj rendelkezésemre álljon 
mint hadtesttartalék. 

A tüzérség csoportosításában változás nem történt. 
A 28. hadosztályhoz újonnan beosztott hegyi ágyúsüteg a 

17. hadosztály állása előtti teret hosszantozza. A 17. hadosztály két 
tábori ágyúsüteget fog kapni; Lipa ós Temnica között foglal állást. 
Feladata, hogy az ellenségnek Velki Hribach A 432—Peéinka A 291 

1 44., 48. hadosztály, 1. Landsturm-dandár. 
2 Lásd a 75. számú mellékletet. 



térből Srednia Griza irányában várható előnyomulásával szembe-
szálljon. 

A hadtesttüzérséghez újonnan beosztott két nehéz tarackos-
üteg Brestovica teréből a 14. hadosztály előtti harcterületre hat 
oldalozóan. 

Az Op. 323/15. számú parancsomat megkapták a 14., 17., 
28. közös és a 44. Landwehr-hadosztály. 

„Nem tudom, hogy mi bajom van?! . . . Idegeim vannak-e 
„oda, vagy súlyos szerencsétlenség fog-e bennünket érni? . . . Egy 
„eddig még soha nem észlelt belső nyugtalanságot érzek már napok 
„óta. mely kínos és gyötri lelkemet." 

„Azt hiszem, hogy nemsokára megjön a hó, 2 fok 0 alatt 
„és teljesen be van borulva. Bécsből értesülök, hogy 0 Felsége 
„jobban van, de a sorok között kie'rzem, hogy mégis aggasztó a 
„baja. Az volna a legnagyobb szerencsétlenség, mely bennünket 
„érhetne, ha meghalna a háború vége előtt." 

„Az ellenséges tüzérség rendetlenül tüzelt arcvonalamra és a 
„közlekedési vonalakra s a hátsó terepre." 

„Délig mindenütt sok soronkívüli menetszázad jön csoportom 
„részére." 

„Délután helyenként és időközökben heves ellenséges könnyű 
„lövegtűz. Ellenséges gyalogsági mozgást is látni, melyet tüzér-
ségem könnyen széjjelszórt." 

„Délelőtt Avber-ben voltam, hogy szeretett vitéz l-es honvéd-
jeimtől, a Monte San Michele hőseitől búcsút vegyek. Holnap 
„vagy holnapután mennek székesfehérvári 17-es honvédjeim el. Es 
„így VII. hadtestemnek fele elhágy. Bizony az igazságosság fel-
tétlenül így kívánja ezt, csak menjen az én 17. hadosztályom is 
„minél előbb el. A Karszt, Monte San Michele és San Martino 
„hősei! . . . így már csak idegen csapataim lesznek, melyeket alig 
„ismerek és a VII. hadtestnek kétesztendős dicső hagyománya rám 
„nézve befejeződik. Nagyon szívembe vág, hogy mindazoktól az 
„emberektől, kikhez oly szoros kötelékek fűznek, el kell búcsúznom. 
„De őrájuk nézve áldás, hogy végre kikerülnek e pokolból. 
„Nekem is már jó volna, annak dacára, hogy kimondhatatlanul 
„szeretném ezt a feladatok legnehezebbikét tökéletesen befejezni; 
„de az idegeimet lassacskán teljesen elhasználja. A legborzasztóbb 
„benyomások, izgalmak, melyek a szívet minduntalan meg-
ál l í t ják; és mindezt már 17 hónap óta szakadatlanul viselni. De 
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„0 Felsége bizalma azon kötelességet rójja rám, hogy ne tágítsak, 
„bármibe is kerüljön ez." 

„Csendes szótlan volt a búcsúzás. Feszesen vonult el szeretett 
„hős ezredem előttem és feldúlt, ellágyult lélekkel tértem ide 
„vissza. Még a háború sem képes ily érzelmeket az emberi szívből 
„kiirtani." 

„Az út hideg és siváran komor volt s nem tudom mitől fél, 
„mi gyötri úgy lelkemet? mintha csak a világösszeomlást érezném 
„jönni." 

„Jelentések szerint az ellenség Oppacchiasella-nál egynéhány 
„legnehezebb öblű löveget épített be. így nemsokára ide kis 
„viskómra is megkapom óriási bombáit. Avber-en minden eshető-
ségre valamit előkészíttetek, hogy a hadtestparancsnokság 
„kikapcsolása nélkül a munkát folytatni lehessen, ha a nehéz lövetés 
„megkezdődik." 

„A 28. hadosztályparancsnokság jelenti, hogy állásának meg-
javítására holnap a 47. ezred a -0- 126-nál egy vállalatot fog 
„végrehajtani." 

„Dermesztően hideg szél jajdulva feszegeti ablaka'mat. Este 
„havazás." 

November 18. 

„Tombol a téli vihar, sűrűn hordja nagy tömegekben hulló 
„havat, látni nem lehet pár lépésnél tovább, mindent lábnyi hó 
„fed és dermesztő a hideg, erősen fagy. Ilyen hideg áz egész 
„mult télen nem volt. Megint sok fagyás lesz, attól tartok, na és 
„még rosszabb dolgokat is fogunk látni. A bundásmellények ismé-
ntelt sürgetéseim dacára csapataim részére máig sem adattak ki. 
„Szegény embereim nagyon szenvednek ebben a csúnya bóraviharban 
„és azt megváltoztatni, sajnos, nincs az én hatalmamban. Ma egy 
„igen goromba sürgönyt küldök a Quartiermeister Abteilungnak. 
„Talán erre végre meg fogják küldeni a meglevő bundákat, hogy 
„csapataimnak végre kiadhassam azokat, hiszen tavasszal mind 
„felküldöttem hozzájuk." 

„Ma csak néhány újonnan felállított ütegnél voltam." 
„Jelentések: Könnyű és közép lövegtüz egész éjjel, akna-

„vetőtüz is." 
„Délig mindig jobban kiterjed a lövegtüz, különösen élénk 

„a -Q- 464-en." 



„Tüzérségem látható jó eredménnyel tüzelt az ellenséges 
„állásokra a A 432-n és 319-en, egy ütegre Lokvica-nál, a gyüle-
kező ellenségre a 376 és -Q- 285-nél." 

„A 28. hadosztály ma hajtja végre vállalkozását, hogy jobb-
szárnyának helyzetét megjavítsa. A legalaposabb tüzérségi elő-
készítés után, mely az ellenséges arcvonal általános lövetésével 
„össze van kötve, hogy az olaszokat félrevezesse. Ez délután 
„4 órától 5-ig tart, erre a 47. ezrednek egy része a -C- 120-os 
„kúptól nyugatra behatolt az ellenséges állásba. A vállalkozás most 
„este 8 óra 30 perckor még nincs befejezve." 

„A 17. hadosztálynál elég élénk ellenséges lövegtüz. az állás 
„mögé: zárótűz. A 46. ezrednek járőrei a Fajti hrib A 432 állásba 
„behatoltak. A 14. hadosztálynál szir tén élénkebb ellenséges löveg-
„ tevékenység." 

„Este heves vihar esővel s koromsötét az éjjel." 

November 19. 

„A 28. hadosztálynál tegnap, a 47./I. és IV-es zászlóaljak 
„által végrehajtott előtörés által a leghevesebb ellenséges ellenállás 
„dacára a -C- 126-tól nyugat felé húzódó gerinc, mely a Wippach-hoz 
„ereszkedik le, birtokunkba került. Eddig 4 tiszt és 118 legény 
„6-os bersaglieri fogoly jött be. A zsákmányról és a jobbszárny 
„csatlakozásáról szóló jelentés még nem érkezett meg. Az éjjel 
„folyamán élénk ellenséges mozgás Vrtoce-tól délre, melyet záró-
füzünk széjjelszórt, támadásra nem került a sor. A 47. ezred 
„kitűnő derekassággal küzdött." 

„A 17. hadosztálynál a 46. ezrednek tegnap előreküldött 
„járőrei a Fajti hrib A 432-n levő ellenséges állásba behatoltak, 
„az ottani helyőrséget kézitusában kiverték és midőn az ellenséges 
„tartalékok oldalozólag beavatkoztak, a derék 46-osok a vett parancs 
„értelmében állásainkra visszahúzódtak. Éjjel egyes ellenséges 
„ágyúlövések. Kostanjevica-t több óra hosszat hevesen lőtték." 

„Ma scirocco esővel és gyorsan emelkedő hőmérséklet." 
„Délig: Ellenséges csoportosulások Vrtoce-nél a Volkovnjak 

„O- 284 északi lejtőjén és Spacapani-nál tüzérségem által hathatósan 
„ széjjelszórattak. Az ellenséges ellentámadás nem bírt létrejönni. 
„A fenyvesben megállapított nagyobb ellenséges tartalékok nagy 
„veszteségeket szenvedtek és pánikszerűleg futottak ki. Az ellenség 
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„két zászlóaljat teljesen elvesztett, mind meghaltak vagy meg-
sebesültek. A foglyok száma 213. A Segeti—Lokviea-i úton állandó 
„közlekedés. A 17. és 14. hadosztályokra állandó könnyű lövegtűz. 
„A 28. hadosztálynál az ellenségnek kísérlete, hogy ellentámadással 
„az elvesztett állásokat visszaszerezze, tüzérségünk tüze ben meg-
hiúsult . Egyes részei futva hagyták el állásukat. Később heves 
„ellenséges lövegtűz az egész jobbszárny ellen s a mögöttes terepre. 
„Sok gázbomba és aknavetőtüz, melynek oltalma alatt az ellenség 
..némi terepet nyert. Az állások szilárdan birtok >mban vannak. 
„A 17. hadosztálynál a -O- 464 és -C- 378 ellen könnyű ellenséges 
„lövegtűz, mely időnként hevessé vált, szintúgy a mögöttes terepre. 
„Nagyon jó eredménnyel tüzelt tüzérségünk a - - 360-ra. A 14. had-
osztálynál élénkebb ellenséges tüzérségi tevékenység, a Kostan-
jevica— Vojscica-i út srapnelltűz alatt. Megállapított ellenséges 
„mozgások és ütegek eredményesen tűz alá vétettek. A Rubbia— 
„Gabrije és Doberdo—Devetaki-i utakon élénk automobilközlekedés. 
„Az ellenséges hadihidakat az Isonzo árvize elvitte. Szegény csa-
pataim a rossz időjárástól nagyon szenvednek." 

„0 Felségének láza van és a hír eléggé nyugtalanító. Az Isten 
„csak ne vegye most el." 

„A 48 hadosztály élszállítmányai megérkeztek a Karszt-
fennsíkra." 

November 20. 

„Éjyel élénk tüzet hallottam. A Stol -C> 630-on voltam és 
„igen élénk harctevékenységet láttam. Azután meglátogattam a 
„11-es vadászokat." 

„Jelentések: A 28. hadosztály jobbszárnya és annak egész 
„hátterepe egész éjjel ellenséges lövegtűz alatt állott, időnként 
„gyalogsági csatározás. Az állásokat ellenséges fényszórók erősen 
„megvilágították. Az állások a laposokon teljesen víz alatt vannak. 
„A 17. hadosztálynál szintén meglehetősen élénk lövegtűz. Éjjeli 
„11 órától kezdve csak egyes ágyúlövések. A 14. hadosztálynál 
„ugyanaz." 

„Scirocco és sokkal melegebb. Reggel 6 órakor egy mélyen 
„tagozott ellenséges támadást, melynek célja volt a -Ó- 126-tól 
„nyugatra levő elvesztett állások visszaszerzése, az ellenség súlyos 
„veszteségei mellett visszavertünk. A mi tüzérségünk ismételten 



„heves tűzcsapásokat csinált a -Ó- 126-tól nyugatra levő körletre. 
„Időközönként gyalogsági tűzharc is hallható." 

„Dél óta megint nagyon élénk ellenséges lövegtüz. A 17. had-
osztályt is erősebben lövik. Az ellenség előretapogatódzik, mind-
„ annyiszor vissza lesz utasítva. Kostanjevica-t erősen lövik. A Wippach 
„völgye egy tűztenger." 

„Estig a 28. hadosztálynál nagyon élénk ellenséges löveg-
„ós aknavetőtüz. Egynéhány foglyot hoztak be. Azok azt állítják, 
„hogy ma reggel a XXIII. bersaglieri-zászlóaljjal végrehajtott 
„támadás a legsúlyosabb veszteségek között omlott össze. A 17. had-
osztály egész szakasza mérsékelt lövegtüz alatt, a -Q 370 és 
„Kostanjevica—Novelo-i út is. Igen élénk közlekedés az ellenséges 
„arcvonal mögött. A csapatok a rettenetes idő miatt nagyon 
„szenvednek." 

„Későn este veszem Montenouvo herceg levelét, ki 0 Felségéről, 
„sajnos, nem jó hírt ad. Az Isten adja neki egészségét legalább 
„még pár évre vissza. Olyan igen nagyon borzasztó volna öt 
„most elveszíteni." 

„A XVI. hadtestnél egy tényleges állományú főhadnagy, egy 
„tartalékos hadnagy és három tartalékos zászlós1 az ellenséghez 
„átszökött. Wurm táborszernagy oda nyilatkozott, hogy a kiváló 
„37. Landwehr-ezred szelleme fokról-fokra sülyed, mivel a tisztek 
„és legénység az otthoni lakosság által nagyon hátrányosan 
„befolyásoltatnak, midőn rövid időre Dalmatiába hazautaznak." 

November 21. 

„Szegény csapataim nagyon szenvednek, de Boroevic nem 
„engedi meg, hogy az elől levő hadosztályokat a hátul fedél 
„alatt levőkkel kicseréljem, pedig a 48. hadosztály is megérkezett." 

„Veszteségeim a 9. Isonzo-csata óta: 70 halott, 750 sebesült* 
„1283 beteg, 5 eltűnt." 

„39-es kísérőmmel Temnica közelébe megyek automobilon 
„s az autót Zelezna Vrata-ra küldöm vissza. Gyalog mentünk 
„ketten tovább. A szép nemesgesztenye-erdőt a nehéz gránátok 
„majdnem egészen leborotválták. Minden fa lecsapva vagy szilánkokra 
„tépve. Novelo-tól nyugatra egy kőkereszt állott, melyet én állít-
gattam fel három hősöm sírjára és ma szememláttára egy nehéz 

1 37. Landwehr-ezredbeliek. 



„gránát, mely zuhogva jött — mint hajó a hullámzó tengeren — 
„a kereszt tövébe vágódott, annak talpazata alól egy nagy láng 
„csapott ki és a sürü fekete füstfelhőből, mely hemperegve a 
„magasba emelkedett, láttam a keresztet fölemelkedni s eldőlve 
„darabokra törni; nagy kőtömbök messze ívben repültek el s 
„ugrálva hullottak a talajra. Es énbennem komor a sötétség, úgy 
„érzem, hogy a szerencsétlenség, melynek előrevetett árnya napok 
„óta feküdt lelkemen, bekövetkezett . . . Csak Kostanjevica-n és a 
„Stol -O- 630-on voltam. Semmi feljegyezni valóm nincsen, csak, 
„hogy Kostanjevica nemsokára nyomtalanul eltűnik a föld színéről." 

„Nyugtalan voltam és mindig 0 Felségére kellett gondolnom 
„és igen nagyon sietve visszatértem Kobila Glava-ra." 

„Ott a jelentéseket találtam." 
„Állandó váltakozó erejű lövegtüz, a -C- 126-on aknavetőtűz 

„és csatározás. Az állások többnyire víz alatt." 
„Vihar, felhőszakadás, egész nap csak tűzharcok." 
„Éjjel 11 órakor fekhelyemre ledőltem. Éjfélkor heves kopogás 

„és betaszítják az ajtót, a vihar bömbölve üvölt s bekorbácsolja 
„a zuhogó esőt." 

j,Telefonhír: Ő Felsige meghalt." 
„ Elhagyott bennünket az Isten !" 

Kobila Glava, 1016 november 22. 

„Alig tudom elhinni, alig tudom magamat összeszedni ! A mi 
„jó és szeretett legfelsőbb Urunk, királyunk örökre elhagyott 
„bennünket. M:ly nagyon igazságos lett volna, hogy egy szép 
„boldog békét láthasson m é g ! . . . Vagy talán épen abban rejlik 
„az igazságosság — amitől remegő szívvel félek —, hogy ő ezen 
„rettenetes háború végét nem érhette meg, nem volt szabad azt 
„látnia? . . . Bizonyosan csendesen, fájdalom nélkül és könnyen 
„aludt el örökre és most jobb és könnyebb dolga van, mint idelent 
„volt. De halála a legsúlyosabb csapás ilyen nehéz időkben." 

„Mit fog a teljesen tapasztalatlan fiatal Károly csinálni, akit 
„Ferer.c Ferdinand Brandeiss-ba és Kolomea-ba zárt be, hogy a 
„világért se lásson és az élet nagy könyvéből ne tanulhasson semmit. 
„Meg lesz-e az ereje, hogy a széjjelhullástól megóvjon mindent, 
„amit a nagy halottunk tekintélye és erélye összetartott? . . ." 

„Telefonon kérek engedélyt Boroevictől, hogy Bécsbe mehessek. 



„Ö azt feleli, hogy nem engedheti meg, hogy utazzak, hogyha 
„a fiatal uralkodó nem rendeli el; várjak egy ottani parancsra. 
„Ez magától ugyan nem fog megjönni. Felhívom Le Beau-t telefonon 
„és általa kéretem Boroevicet, hogy legalább kérdezze meg a hadsereg-
„főparancsnokságot, különben még úgy fogok itt állani, mintha 
„nem akarnók menni. Hiszen nincsen csata és annak első jelénél 
„12 óra alatt itt vagyok " 

„ Szeretnék gyermekeim ösnagyapjának koporsójánál imádkozni! 
„Megköszönni szeretetét és jóságát mielőtt a fagyos sírboltba leviszik. 
„Szeretném hűséges, múlhatatlan hálámról biztosítani, még mielőtt 
„koporsóját lezárják. Szörnyű volna az rámnézve, ha ez tiltott 
„dolbg maradna nekem. Emléke énbennem elmoshatatlan marad, 
„mint szentkép az oltáron . . . Az osztrák és magyar monarchiának 
„legnagyobb uralkodója halt meg ő benne, kiről a történelem csak 
„a legnagyobb tisztelettel emlékezhetik meg. Nekem pedig egy 
„szerető atya volt, ki mindig meghallgatott és őszinteségemet soha 
„rossznéven nem vette, ha nézetemet távolról sem osztotta is." 

„Most Magyarországnak fel kell szabadulnia az osztrák iga 
„alól, mert az egyetlen utolsó kapocs és kötelék elszakadt. Önállóvá 
„kell lennie personal unióban!" 

„Délután 1 órakor parancsot kapok a hadseregfőparancsnok-
„ságtói, hogv azonnal legyek készen, hogy egy más parancsnokságot 
„átvegyek. — Ügy sejtem, hogy az erdélyi hadseregek arcvonalának 
„parancsnoksága lesz ez ! — Erdélybe kell mennem, milyen máskép 
„reméltem leghőbb vágyam teljesülését." 

„Míg közelebbi parancs érkezik, automobilomra ülök és lesietek 
„Reifenberg-re, hogy legalább is szeretett 46-osaimtól búcsúzzak. 
„Minden akarásom dacára az összegyűlt tisztikar előtt képtelen 
„vagyok búcsúbeszédemet elmondani, mert sírva fakadnék. Mindenki-
„nek szeme könnyekkel tele és zsebkendők az arcok előtt, szeretett, 
„sokszor kitüntetett acélos hősök ar. a előtt. A legénységhez is pár 
„szót préselek ki keservesen összeszorult torkomon. Ekkor egy 
„vitézem zokogva borul elém: ,Isten veled szeretett jó Apánk!' 
„— Mind csendesen, dagadt szívvél integetnek, kezeiket lengetve 
„felém. Én nem tudok beszélni, gégéin fájdalmasan összeszorult és 
„a sírással küzdök, míg az autó gyorsan elrobog velem . . . Vége 
„van! . . . — VII. hadtest, az én hős, dicső hadtestem . . . Isten 
„veled tán örökre, az Isten áldjon meg szeretett gyermekeim . . . 



„Megható búcsúzás törzsemtől. Scharitzer altábornagy átveszi a 
„ hadtestparancsnokságot." 

„Isten veled véres Karszt, szeretett bajtársaimnak és hőseim-
„nek rettenetes tömegsírja te!" 

„Adelsberg-ben búcsúzás Boroevictől és Le Beau-tól, azután 
„indulás." 

„Hová?... A bizonytalanba... A komor jövőnek sötétségébe... 
„az Isten legyen vezérünk . . . " 

II'ien, Schönbrunn, 1916 november 30. 
„Az utazáson idefelé Boroeviének búcsúparancsát olvasom, 

„melyet itt lefordítva adok:" 
„,Császári és királyi Fenségednek a hadsereg kötelékéből 

„történt kiválása által leghűségesebb és legvitézebb hadtestparancs-
nokomat veszítem el, a VII. hadtest pedig egy vezért, aki a leg-
„ világitóbb katonai erényeknek, lovagiasságnak, bajtársiasságnak és 
„legbüszkébb győzelmi bizodalomnak képe." 

„ ,Nem ^engedhetem ezen napot elmúlni a nélkül, hogy a 
„nehéz, de büszke napokra ne gondolnék, melyeken császári és 
„királyi Fenséged az én parancsnokságom alatt északon az orosz 
„ellenség ellen küzdött és győzött." 

„ ,Midőn délen egy új ellenségünk támadt én császári és 
„királyi Fenségedet oda állítottam, ahol a küzdelem a legforróbb, 
„a veszély a legnagyobb, az ellenség a leghatalmasabb volt." 

„,Császári és királyi Fenséged a megrendíthetetlen győzni 
„akarást a saját haláltmegvető vitézségét át tudta csapataira vinni, 
„melyek kilenc véres csatában az ellenségnek útját elállották és a 
„legsúlyosabb véres áldozatokat rótták fel." 

„,Szívem legmélyéből köszönöm császári és királyi Fenséged-
n e k a hazának és hadseregnek végzett önfeláldozó szolgálatait és 
„császári és királyi Fenségednek e nehéz órákban, melyeket a haza 
„most átél, sok katonai szerencsét kívánok és új friss babérokat 
„új útjain." „Boroevié vezérezredes s. k.'" 

„Láttam a szeretett hófehér nagy halottat és olyan igen ben-
sőségesen mondottam neki köszönetet csendes, édes örök álmában 
„és oly bánatos volt a búcsúzás örökre! . . . " 



„Azután a fiatal uralkodónál jelentkeztem, aki közölte velem, 
„hogy boldogult Urunknak utolsó parancsa az én kinevezésem volt 
„az erdélyi keleti hadseregarcvonal parancsnokává. Az arcvonal a 
„Pantyr-hágótól a Mármaros Gácsország-i határon a Dunáig terjed 
„és négy hadsereg van parancsnokságom alá rendelve. 0 azt mondja 
„nekem, hogy vigyázzak, mert a németek arra dolgoznak, hogy 
„mindent a kezükbe kapjanak. Azután a koronázás kérdése kerül 
„szóba. Az ellenzék azt akarja, hogy én legyek a nádorhelyettes, 
„ki a koronát a király fejére tegyem. Tisza ellenzi ezt . . . En a 
„dolgot erélyesen kettévágom azzal, hogy az urakat kérem, hogy 
„engem hagyjanak ki a játszmából. Tisza azt mondja, hogy ezek 
„csak átlátszó intrikák és csak magától értetődik, hogy: ,Az ország 
„bizalmát bíró miniszterelnök' teszi fel a koronát a király fejére. 
„Én azt hiszem, hogy Tisza ezzel maga alatt vágja a fát. Ezt nem 
„csinálta okosan! . . Azonnal meg fognak a legsúlyosabb intrikák 
„a fiatal uralkodónál indulni, mert Tisza a nádorhelyettességet maga 
„követelte magának. Csak ne üljön fel a Király az intrikáknak, 
„mert ez végzetes lehetne. Ezt egészen leplezetlenül megmondtam 
„fiatal Uramnak." 

„ Azután a nagyszerű gyászszertartások! . . . Ezekről nem 
„akarok írni. Az én nagy halottamnak tiszteletteljes, fájdalomtól 
„áthatott hallgatás jár! Isten vele!" 

„Ezt a naplót befejezem és Budapesten fogom hagyni, hogy 
„egy újat kezdjek el." 

„És mit fog az égő jövőnek izzó pennája beleírni ? . . . Bizton 
„jobb, hogy ezt ma nem tudjuk! . . . Talán jobb is volna azt soha 
„meg nem tudni, soha át nem élni! . . ." 

„Istennel tovább! . . . " 

Midőn a véres Karsztnak, melyen az egész háborűnak leg-
elkeseredettebb, legsúlyosabb küzdelmeit láttam végleg búcsút mondva, 
távozásom előtt még egyszer végig tekintek a fennsíkon, emlékembe 
idéződik az utolsó három Isonzo-csata nagy jelentősége. 

Az olaszok hadászati célja a Trstelj A 643 mindent uraló 
magaslat elfoglalása volt, hogy onnan a legrövidebb vonalon Triestre 
előretörhessenek. 

Cadorna háromízben, 7., 8. és 9. Isonzo-csatában törekedett 
erre, fokozatosan mindnagyobb erőt vont össze, mellyel a támadá-
sokat egymás után meg-megnövekedő arcvonallal végrehajtotta. 



Az Isonzo arcvonalunk a legrövidebb vonalban az Adria-
tengerre támaszkodik, elzárja az osztrák-magyar monarchia belsejébe 
és Triestre vezető utakat. Az arcvonalat a tenger felől Pola hadi-
kikötő biztosítja. 

Ha az olaszoknak Triestre az áttörés sikerül, Pola hadi-
kikötővel az összeköttetés megszakad, az osztrák-magyar 5. had-
sereg arcvonala meghosszabbodik azáltal, hogy a comeni Karszt-
fennsíkon előretört olaszokat körülfogni kényszerülünk. Pola izoláltatik 

Az entente fölényes flottája megszerezheti a tengeri uralmat 
az Adrián, partra dobhat erőket, melyek az olasz hadsereget meg-
erősítve, utat nyithatnak az osztrák-magyar monarchia belsejébe. 
Ezzel a háború el is dőlhet. 

Itt felvetődik a kérdés, hogy az osztrák-magyar hadsereg-
arcvonal meghosszabbításához honnét vegyük a szükséges erőt? 
Ez csak úgy lehetséges, ha a keleti és délkeleti arcvonalat1 meg-
gyöngítve, onnan átszállítunk csapatokat. Ennek természetes követ-
kezménye az lett volna, hogy a folvamatban levő román ofénzívát 
be kell szüntetnünk. Hadi helyzetünk még az eddiginél is súlyosabbra 
fordult volna. 

Ebből a rövid fejtegetésből látható, hogy az osztrák-magyar 
5. hadsereg az utolsó három csatában2 mily nagy eredményt ért 
el, elhárítván a birodalmat fenyegető veszélyt. A fölényes olasz 
tömegek ránehezedve az osztrák-magyar 5. hadsereg déli szárnyára, 
az fokozatosan Görz —Isonzo-ról a Doberdo-fennsíkra és a Wippach-
lapályra, majd az Oppacehiasella-fennsíkra, végül a kostanjevicai fenn-
síkra, visszaszorul ugyan, de az olasz hadsereg minden erőmeg-
feszítése árán sem volt képes az osztrák-magyar arcvonalat áttörni, 
Imelynek déli szárnyán a szoros és zárt kapcsolat megmaradt. 
Ezáltal C'adornát hadászati céljának elérésében megakadályozván, 
Triest és Pola-ra vezető utak továbbra is elzárva maradn.ik. 

Az olasz mindig csak a Karszt-fennsíkon támadott, a tiroli 
arcvonalon általában passzíven viselkedett, valószínűleg azért, mert 
itt igazán nagy eredményt az alpesvidék miatt alig lehetne elérni. 
Amit magunk is tapasztaltunk. 

Ezáltal lehetséges volt, hogy hadseregfőparancsnokságunk 
— igaz ugyan, hogy csak az utolsó pillanatban, többnyire majd-
nem későn — a szükséges erősbítést a veszedelem helyén mégis 
összekaparta valahonnan, mely erő elegendő volt az áttörés meg-
gátolására. 

Nagy szerepet játszott az időjárás is ; így például a 9. Isonzo-
csata alatt erős esőzések, nagy hideg és bóraviharok voltak. 

Végül ki kell emelnem az osztrák-magyar csapatoknál, hogy 
bár számra nézve valamennyi Isonzo-csatában nagyon alul maradtak 
az olasz tömegekkel szemben és bár nem rendelkeztek oly fölényes 

1 Orosz-román. 
2 7.. 8. és 9. Isonzo-csata, 1916 IX/13—IX/16, X 9—12 ; X/31—XI/4. 



harceszközökkel, mint az olaszok (nehéz tüzérség, nagyöblű akna-
vetők, harci repülőgéprajok, stb.), mégis hősies szellemük, kiváló 
katonai erényük folytán képesek voltak az ellenséget utolsó erejük 
kiadásával feltartóztatni. 

Egy összeállítást szerkesztettem, melyben művem jelen kötetében 
tárgyalt 5—9. Isonzo-csatákban küzdött magyarság arányszámát 
kívántam megállapítani. (Lásd a 76. számú mellékletet.) Ennek 
adataiból látható, hogy az Isonzo-arcvonal védelme nagyrészt magyar 
csapatok vállaira nehezedett. 

A magyarokra nézve örök időkre hervadhatatlan dicsőség, 
hogy mindig oly helyre állították, hol legvéresebb ós legelkesere-
dettebb küzdelmek dúltak. Az idegen nemzetiségű közös, Landwehr-
és Landsturm-hadosztályok jöttek, majd rövid szereplés után elmentek 
a Karszt-ról; csak a magyar 17. közös és a 20. honvédhadosztályokat 
1 elejtették mindig ott, melyek eddig kilenc Isonzo-csatát végig 
küzdve, rettenetes vérveszteséget szenvedtek. 

A 9 nagy csatában, melyekben résztvettem, az olaszok részéről 
úgy a vezetést, mint a végrehajtást illetőleg soha nem sejtett követ-
kezetességet, hihetetlen szívósságot tapasztaltam, mellyel a világ-
háború harctereinek egyikén sem találkoztam. Látni kellett lelkes 
tömegeit, egyiket a másik után rohamra iramodni és elesni, többnyire 
a legsúlyosabb kézitusákban elvérezni. Dicsőség ez az itt párviadalt 
megvívott mindkét nemzetre, magyarra s olaszra, kik vérüket egy 
sziklasivatagon öntve ki a halál küszöbén a hősiességben test-
vérekké lettek. 

Magyar hősiességen még az olasz vasakarat is megtörött 
és a Karszt-fennsíkot két testvérnemzet nagy szent temetőjévé 
változtatta át. Fakadjon e szent temetőből egy boldogabb jövő 
mindkét nemzetre. 

Most, hogy más harctérre visz a sors, azon meggyőződés 
tölti el lelkemet, hogy a pokolból kiszabadultam és a legkeservesebb 
küzdelmeken én túl vagyok. Csak vihetnék el e legborzasztóbb 
helyről minden magyart, hisz nagyobbat, hősiesebben végrehajtva, 
rettenetesebb szenvedéseket elviselve elképzelni sem lehet. 

Doberdo te élni fogsz borzasztó dicsőség jelképeként a 
magyar hadtörténelem első lapján és a nagy szent temetőből száll 
égbe egy igazságtalanul megalázott meggyötört nemzet hőseinek 
imája: 

„Balsors akit régen tép — hozz rá víg esztendőt 
Megbűnhődte már e nép a multat s jövendőt." 
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259, 260, 264, 266, 267.. 270, 
272, 274, 275, 279, 283, 286, 
287, 289., 290., 293, 294, 297.. 
311, 312, 313.. 314, 315.. 318, 
319.. 320.. 321, 322, 323.. 324, 
325, 326.. 327, 332, 334, 335.. 
336, 338, 344.. 348, 350, 351.. 
352, 353.. 356.. 357, 366, 367, 
369, 370, 372, 373, 374, 375, 
376, 377, 378, 379, 380, 382, 
383, 384.. 385, 389, 390, 391, 
394, 395, 396, 400, 401, 402, 
403.. 404.. 405.. 406, 407, 408, 
409, 410, 411.. 412.. 413.. 414.. 

415, 416, 417, 418, 419, 420, 
421, 422.. 423.. 425.. 426, 428.. 
429, 430, 431.. 437, 438,, 439, 
440, 441.. 442, 444.. 446, 447, 
448.. 451.. 452, 453, 454, 457, 
459, 460, 465, 466, 472, 490.. 
491, 500, 505, 509, 553, 563, 
608, 616, 709.. 77CL 785. 

Monte Santo 454, 562. 
Monte Sisemol 261, 266. 
Monte Testo 205. 
Monte Toraro 205, 211. 
Monte Tormeno 214. 
Monte Verena 216. 
Monte Zebio 232. 
Monte Zingarella 232.. 237. 
Moraro 23, 49, 150, 677, 691. 
Mori 204, 221, 237. 
Moscheri 196, 201. 
Mossorówka 298. 
Mossul 519. 
Mostböck ezredes 21, 33, 58, 75, 

83, 87, 88, 119, 182, 186, 202, 
263, 354, 362, 546, 581, 597, 
600, 601, 688, 778. 

Moszczanica 299. 
Mrljaki 324, 564, 729, 739, 746, 

772. 
Mstyszyn 301. 
Murawica 298, 301, 303. 

N 

Nabresina 82, 89, 95, 127, 146, 
181, 201, 268, 297, 339, 362, 
364, 375. 

Nad Biegom 637, 639, 640, 644, 
649, 652, 696, 699, 713, 714, 
720, 746, 756. 

Nad logem 395, 472, 473, 474, 
478, 479, 480, 482, 484, 487, 
494, 495, 496, 502, 506, 507, 
508, 511, 512, 516, 519, 520, 
521, 522, 523, 525, 528, 530, 
531, 533, 534, 535, 536, 539, 
541, 542, 543, 546, 548, 551, 
559, 560, 561, 563, 565, 568, 
569, 570, 571, 573, 574, 575, 
576, 577, 578, 579, 588, 595, 
608, 614, 615, 616, 624, 625, 
632, 646, 655, 659, 660, 663, 
669, 678, <88, 694, 704, 705, 
707, 724, 732. 

Nadrožica 697, 720. 
Nadwórna 309. 
Nagycsertész 770. 
Nagyszeben 535, 562, 646. , t 



Nanos-hegy 222, 671. 
Napoleon császár 455. 
Napoli-dandár 195, 251, 269, 320, 

402, 416, 424, 447, 163, 561, 
563, 579, 624, 705, 706, 732, 
742, 745, 754. 

Narocz-tó 113, 298. 
Na Verdi 542, 543, 581, 628, 633, 

637, 640, 644, 650, 696, 699, 
704, 710, 712, 720, 741, 749.. 
756. 

Németország 153, 386, 528, 529, 
543.. 674. 

Neumarkt 196. 
Neunteufel százados 467, 468, 469, 

470, 471, 472. 
Névteien-dolina 407. 
Niagara 429, 570. 
Nieswicz 303. 
Nieżwiska 305. 
Nogaredo 24, 49, 150, 624. 
Nöhring tábornok 259, 260, 277, 

322. 
Nosowicz 298. 
Novaledo 206. 
Novara-dandár 195. 
Nova Vas 6 , 12, 22, 34, 93, 216, 

234, 252, 358, 361, 432, 433, 
451, 456, 458, 459, 461, 475, 
476, 478, 479, 481, 482, 492, 
500, 501, 502, 512, 516, 519, 
522, 525, 531, 534, 539, 542, 
545, 546, 549, 551, 560, 561, 
568, 569, 570, 571, 572, 575, 
577, 579, 580, 581, 582, 584, 
588, 590, 591, 593, 594, 595, 
597, 599, 614, 615, 616, 617, 
624, 625, 626, 631, 633, 634, 
635, 636, 637, 638, 639, 640, 
641, 644, 645, 646, 647, 649, 
650, 651, 652, 655, 666, 670, 
704, 705, 710, 745, 746, 782. 

Novelo 11, 434, 451, 463, 615, 
711, 736, 746, 755.. 757, 789. 

Novo Alexiniec 254. 
Nowak százados 87, 340. 
Nowosielki 299. 
Nowo Staw 301, 302. 

O 
Obertyn 305. 
Ochrida 54. 
Ojtozi-szoros 562. 
Okna 253, 260, 298, 304. 
Oláh Mihály árkász 122. 
Oláhország 531. 

Oláh Sándor őrmester 117. 
Olasz hadszíntér 246. 
Olaszhon 667. 
Olaszország 2, 14, 15, 46, 54, 56, 

65, 111, 121, 156, 206, 215, 
216, 391, 392, 393, 528, 529, 
532, 668. 

Olivers 457. 
Olyka 251, 254, 298, 299, 300, 301. 
Omelanik 302. 
Općina 181, 234, 670. 
Oppacchiasella 6 , 12, 13, 16, 34 , 

44, 78, 92, 93, 94, 110, 124, 
145, 213, 216, 234, 247, 252, 
261, 270, 271, 280, 374, 451, 
456, 457, 465, 475, 476, 477, 
478, 479, 480, 481, 482, 484, 
489, 490, 493, 494, 495, 497, 
499, 501, 502, 509, 510, 511, 
512., 519, 520, 521, 522, 523, 
525, 528, 530, 533, 534, 544, 
545, 549, 559, 560, 561, 563, 
569.. 570, 572, 573, 574, 575, 
577, 580, 581, 583, 584, 585, 
588, 590, 593, 594, 595, 596, 
597, 598, 599, 600, 601, 603, 
605, 614, 615, 616, 617, 619, 
621, 630, 631, 633, 634, 639, 
645, 647, 648, 655, 656, 658, 
659.. 663, 666, 679, 683, 687, 
693, 695, 697, 699, 700, 702.t 
711, 715, 724, 726, 745, 752.. 
786, 794. 

Opravil főhadnagy 641. 
O-Radna 309. 
Orosz birodalom 53. 
Orosz hadszíntér 246. 
Oroszlengyelország 261, 285. 
Oroszország 54, 64, 157, 158, 206, 

232, 255, 266, 271, 779. 
Orosz-román arcvonal 794. 
Orsova 386, 532. 
Oslavija 48, 51, 80, 192, 411, 551. 
Osoppo 55. 
Ostrożec 299, 301, 302. 
Oswald főhadnagy 242. 
Ó-Szerbia 53. 
Ottynia 309. 
Ovčja Draga 30, 62, 143, 242, 246., 

249, 281, 324, 427, 443, 643. 
Ow százados 157, 161, 202, 222, 

242, 243, 244, 358. 
Ozdow 303. 
Ozdżiutyczy 306. 
Ożierany 304. 
Ozrenj 512, 513, 515, 522, 529, 

539, 550, 570, 611, 631, 669, 



694., 711., 716., 717., 7 1 8 , 7 2 5 , 
726 , 727 , 730 , 736 , 7 3 7 , 738 , 
740, 749 , 764 , 772 , 782. 

Oxigéntartály 132. 

P 

Paar gróf főhadsegéd 672. 
Pados százados 717. 
Padova-dandár 4 9 , 149 , 195 , 197, 

2 5 1 , 3 9 3 , 4 0 2 , 4 2 4 , 4 4 7 , 6 2 4 , 
705 , 711 , 7 4 2 , 746 , 7 5 4 , 756. 

Padua 156 , 392. 
Palermo-dandár 2 1 , 195 , 740. 
Pál István szakaszvezető 122. 
Paljkišče 7 , 1 3 , 7 8 , 185 , 2 1 3 , 2 3 4 , 

247 , 289 , 3 7 0 , 3 7 1 , 4 5 1 , 746. 
Pállfy László gróf, százados 1 6 , 17 , 

566. 
Palmanova 2 4 , 4 9 , 5 7 , 297 , 3 1 1 , 

320. 370. 
Pantyr-hágó 793. 
Paparlano 215. 
Papp-dandár 309. 
Parma-dandár 195. 
Paskonišče 6 4 3 , 6 4 4 , 653 , 740. 
Passo Buole 245. 
Passo delia Vena 205. 
Pasubio 213. 
Pavia-dandár 1 9 5 , 4 4 0 , 561 , 653 , 

740. 
Pawłowski ezredes 180. 
Peé 44. 99. 492. 
Pećinka' 45.',' 1 3 8 , 147 , 4 5 9 , 4 6 5 , 

482 , 4 8 8 , 5 0 1 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 1 7 , 
519, 525 , 564 , 565 , 578 , 588 , 
592 , 6 1 2 , 6 1 5 , 633 , 634 , 644 , 
645 , 6 5 9 , 6 6 9 , 679 , 6 8 1 , 6 8 3 , 
687 , 6 9 5 , 6 9 9 , 7 0 1 , 7 0 2 , 703 , 
704 , 705 , 7 0 9 , 710 , 711 , 7 1 2 , 
713 , 714 , 7 1 5 , 716 , 7 2 1 , 7 2 2 , 
723, 725 , 7 2 8 , 729 , 731 , 732 , 
733 , 7 3 4 , 7 3 5 , 737 , 745 , 747., 
748 , 7 5 4 , 777 , 784. 

Pedrija 665 , ' 9 4 , 717. 
Pelża 2 4 8 , 2 9 9 , 301. 
Pergine 2 2 1 , 237. 
Perteole 197. 
Perugia-dandár 4 9 , 195, 2 5 1 , 3 2 0 , 

561 , 5 6 3 , 587. 
Pescara-dandár 3 9 3 , 4 1 1 , 5 6 1 , 624 , 

653. 
Peteano 6 9 , 9 2 , 153 , 2 0 8 , 2 1 5 , 

2 5 0 , 275 , 3 1 8 , 320 , 3 2 1 , 545 , 
549, 551 , 605. 

Péter Ferenc baka 153. 
Péter százados 176 , 179. 

Petrozsény 562. 
Pevma 4 1 1 , 424. 
Pflanzer-Baltin báró, vezérezredes-

2 6 9 , 3 0 7 , 309. 
Piane 301. 
Piano 237. 
Piano del ia fugazza hágó 252. 
Piazenza-dandár, 195. 
Piave 5 5 , 56. 7 0 , 2 2 2 , 262. 
Piazza 196 , 201 , 203. 
Pichler alezredes 755. 
Piemonte-dandár 195. 
Pieris 8 1 , 8 8 , 251 , 2 6 9 , 3 6 6 , 369., 

3 8 3 , 387. 
Pietra rossa gerinc 6 2 8 , 6 3 9 , 650. 
Pietra rossa malom 9 3 , 106 , 107. 
Pietra rossa völgy 116 , 188 , 279 , 

3 4 7 , 696. 
Pineroío-dandár 195, 2 5 1 , 2 6 9 , 320 , 

5 6 1 , 5 6 3 , 579 , 624 , 705 , 706, 
7 0 8 , 7 3 2 , 742, 745 , 754. 

Pinsk 5 4 , 55. 
Piotrów 310. 
Pisa-dandár 195 , 2 5 1 , 3 2 0 , 409 , 

4 2 4 , 5 6 1 , 563 , 579 , 6 2 4 , 705 , 
7 1 1 , 7 4 2 , 745 , 746. 

Pistoia-dandár 195. 
Pitreich ezredes 675. 
Piumica-patak 412. 
Plank ezredes 137. 
Plaszewa 303. 
Plava 2 4 , 9 3 , 395 , 454. 
Plenški 4 5 8 , 4 5 9 , 4 7 1 , 4 7 5 , 478 , 

4 8 1 , 4 8 2 , 488 , 489 , 4 9 5 , 496 , 
4 9 9 , 5 0 4 , 505, 569 , 5 7 1 , 572, 
573 , 5 7 6 , 578, 579 , 5 9 2 , 593 , 
596 , 5 9 9 , 633 , 645 , 6 5 9 , 669, 
6 8 7 , 7 0 0 , 704, 718 , 728 , 736, 
7 3 7 , 7 3 8 , 752, 7 7 1 , 772.. 778. 

Plöcken 108. 
Podgora 4 1 , 4 8 , 5 1 , 6 0 , 6 6 , 240 , 

3 9 5 , 4 1 1 , 426 , 4 2 7 , 4 2 9 , 457 , 
5 1 2 , 5 5 1 , 678. 

Podkamien 308. 
Podnakušnjek 592.. 595 , 5 9 6 , 599, 

6 3 3 , 6 9 3 , 713, 714 , 7 1 5 , 733, 
734 , 7 3 5 , 738. 

Podolia 308. 
Pohl ezredes 292 , 4 2 2 , 6 1 7 , 618 , 

6 2 6 , 6 7 2 , 678 , 6 7 9 , 6 8 1 , 688 , 
6 8 9 , 6 9 1 , 692 , 699 , 7 0 1 , 743, 
744 , 7 4 7 , 750 , 751 , 7 6 4 , 765 , 766. 

Pokaszczewo 300. 
Pola 7 , 794. 
Połazzo 1 0 , 19 , 3 1 , 4 9 , 6 1 , 9 5 , 

135 , 173 , 233 , 241 , 2 4 6 , 340, 
3 4 2 , 3 7 6 , 380 , 395 , 3 9 6 , 402 , 



410., 411., 422., 423., 439, 449, 
450, 451, 563, 624. 

Polereczky százados 265, 311, 378, 
380, 514, 530. 

Pollak ezredes 45, 125, 289, 385, 
417, 465. 

Połonka 301, 302, 303. 
Polonnaja Gorka 302, 303. 
Pompei 191. 
Ponikve 666, 670, 746. 
Pop százados 559. 
Popovits őrnagy 433, 443, 448, 471, 

473, 474, 475 
Porto Rosega 197. 
Portugália 54. 
Posina 221, 246. 
Posina-folyócska 235, 246. 
Posina-völgy 218, 225, 236, 237, 

245, 251, 252, 260. 
Posiiia-vonal 237. 
Posta 196. 
Posztós szakaszvezető 170. 
Pour százados 595. 
Pour-zászlóalj 330. 
Praport 697. 
Präwald falu 671. 
Preisinger 774. 
Preserje 150, 433, 451, 463, 501, 

512, 525, 550, 565, 575, 631. 
Prica százados 727. 
Primolamo 267. 
Pripiatj-folyó 263, 297, 298, 308. 
Pri Stanti 13, 324, 367, 433, 439, 

440, 448, 451, 456, 457, 458, 
465, 472, 473, 474, 475, 479, 
480, 488, 489, 493, 498, 510, 
513, 521, 525, 529, 531, 545, 
546, 565, 568, 569, 571, 576, 
586, 598. 

Prosecco 234, 355. 
Pruth 253, 305, 309. 
Prvačina 7 , 324, 480, 496, 729, 740. 
Puglie-dandár 21, 195. 
Punta Corbin erőd 235. 
Putilowka 299. 
Putnoky-dolina 407, 420. 
Putnoky őrnagy 407, 408. 
Putnoky zászlóalj 330. 
Pustomity 307, 308. 
Pyro százados 326, 327. 

Q 

Quartiermeister Abteilung 786. 

R 
Raccogliano 367, 433, 440, 448, 

457, 458, 472, 473, 496, 529, 

577, 578, 583, 625, 642, 643, 
749. 

Rácz Ferenc 82-es szakaszvezető 539. 
Rácz László szakaszvezető 369, 428, 

486, 497, 529, 530, 534, 541, 
550, 581, 666, 779. 

Rada ezredes 517, 535, 548, 565, 
589 , 595. 

Radomyśl 303. 
Radziwilów 306, 308. 
Rajnoga őrnagy 418, 419, 420. 
Ranziano 48.. 56, 96, 105, 107, 

231, 242, 244, 246, 268, 290, 
427, 458, 519, 531, 622, 729, 
740. 

Rarancze 53. 
Ratzenberger 457. 
Ravenna-dandár 195, 740. 
Re-dandár 195. 
Redipuglia 1, 5 , 12, 61, 233, 246., 

320, 342, 380, 396, 410, 411, 
422, 423, 439, 449, 450, 451, 
563, 624. 

Regina-dandár 195, 251, 269, 320, 
409, 421, 447, 463, 561, 563, 
564, 581, 624. _ 

Reggio-dandár 195. 
Reifenberg 120, 234, 242, 427, 543, 

575, 650, 655, 747, 748, 756, 
757. 

Rendulic Lothár dr. őrnagy 333. 
Reviczky alezredes 10, 155, 330, 

382, 418, 448. 
Richter ezredes 780. 
Riedl őrnagy 738. 
Riga 54. 
Roana 221, 232. 
Roggia del Molino 9 5 , 106. 
Roite 204, 221. 
Roma-brigata 62. 
Róma-dandár 195. 
Romagnano 206. 
Románia 54, 291, 386, 520, 529, 

533, 534, 537, 543, 621, 665, 
686. 

Romanow 301. 
Romans 23, 197, 425, 616, 624. 
Roncada 473. 
Ronchi 32, 33, 42, 63, 81, 93, 99, 

200, 251, 261, 264, 270, 319, 
369, 492. 

Roncegno 205, 206. 
Rosenthal-völgy 718, 719, 781. 
Rossini 50. 
Rovereto 55, 194, 206, 221. 
Rovigno-dandár 561, 653. 
Rowno 299, 302, 304, 307. 



Rożyszcze 304, 305. 
Rubbia 22, 83, 183, 274, 275, 426, 

446, 457, 460, 476, 492, 605, 
616, 624, 677, 788. 

Rubija 463, 592, 659. 
Ruda 23. 
Rudnia 306. 
Rudno százados 718. 
Rupa 12, 99, 433, 457, 488, 505, 

524.. 533, 445. 563, 609. 
Rupprecht-dolina 517. 
Rusche 304. 
Russiz 312, 508. 
Russiz-Superior 44. 

S 

Sadzawka 309. 
Sagrado 23, 31, 33, 57, 59, 60.. 

61, 61, 65, 240, 241, 250, 287, 
288, 320, 410, 422, 423, 425, 
439, 449, 450, 451, 535, 563. 

Salandra 6. 
Salcano 458, 520. 
Salerno-dandár 195, 561, 563, 579, 

746, 756. 
Saloniki 14, 54. 
Salubio 218, 221. 
Salurn 206._ 
Samaria 757. 
Samum 708. 
San-Antino 197. 
Sanct Andrä 426, 430, 433, 438, 

440, 448, 459, 460, 528, 653. 
Sanct Daniel 62, 96, 139, 234, 

427, 493, 566, 587, 603, 605, 
670., 703, 750. 

Sanct Florian 61, 80. 
Sanct Lorenzo di Mossa 476, 479. 
Sanct Peter 20, 46, 58, 96, 97, 

105, 222, 224, 438, 642, 652, 
704, 719, 740. 

Sanct Pol aj 697. 
San Daniele 55. 
San Giorgio 57. 
San Giorgio di Nogara 103. 
San Giovanni 144, 370, 378, 383, 

560. 
San Giovanni di Manzano 57. 
San Grado 5 , 3 , 514, 724. 
San Grado di Merna 448, 458, 467, 

468, 470, 472, 473, 475, 490, 
492, 497, 498, 502, 508, 513, 
514, 516, 530, 540, 548, 550, 
559, 564, 576, 577, 578, 579, 
584, 585, 588, 59Í , 592, 593, 
598, 601, 621, 626, 633, 679, 

694, 695, 710, 711, 721, 730. 
736, 738, 745, 761. 

San Lorenzo 42, 62, 63, 252, 473, 
502, 691. 

San Marco 440, 477, 542, 562, 642, 
644, 653, 660, 781. 

San Martino 1, 5 , 6 , 12, 16, 17, 
19, 22, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 
49 , 51, 61, 62, 68, 69, 70, 71.. 
74, 80., 86, 92, 97, 99, 103, 
110, 112, 115, 116, 120, 122.. 
138, 139, 142, 143, 145, 146, 
147, 148, 149, 152, 153, 155, 
157, 162, 164, 167, 168, 169, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 183, 184, 
185, 187, 188, 189.. 190, 191, 
192, 193, 194, 197, 198, 199, 
200, 202, 204, 207, 208, 209, 
212, 214, 215, 218, 219, 225, 
228, 230., 231, 232, 238, 236, 
238, 239, 241, 245, 246, 249, 
251, 252, 253, 254, 259, 260, 
261, 262, 264, 265, 266, 272, 
273, 276, 279, 281, 282, 283, 
287, 289, 290, 291, 295.. 297, 
311, 312, 313, 314, 315, 317, 
318, 319, 320, 321, 322, 324, 
325, 327, 332, 333.. 334, 336, 
337, 338, 344, 345, 348.. 351, 
352, 353, 355, 356, 357, 369, 
370, 371, 372, 373, 374, 375, 
376, 379, 380, 382, 383, 385, 
386, 387, 389.. 390, 391, 395, 
396.. 400, 401, 406, 408, 409, 
410, 411, 414, 415.. 416, 418, 
419, 428, 430, 431, 435, 437, 
438, 439, 441, 142, 443, 444.. 
447, 448, 449, 451, 453, 4^S2, 
484, 512, 531, 542, 551, 563.. 
608, 616, 785. 

San Mauro 424. 
San Nikolo 196. 
San Piętro dell' Isonzo 62, IIP. 
Santa Elia 33. 
Santa Katherina 440, 459, 477. 
Santissima Madonna 121. 
Sant-Yalentino 197. 
San Valentino 149, 208, 240, 424. 
San Vito al Torre 24, 49, 113, 368, 

370, 372. 
San Zanut 33. 
Sapanok 303. 
Sapanow 254. 
Sapnišče 21, 52, 119, 367, 451, 



457, 472, 473, 475, 479, 488, 
493, 563.. 598. 

Sardegna-dandár 80, 195, 321, 393, 
424, 437, 447, 561, 563, 579, 
705, 74a, 746, 756. 

Sárkány ezredes 249, 255. 
Sassavi-dandár 195, 251. 
Sasso alto 205, 206. 
Savogna 44, 241, 324, 411.. 427, 

430, 433, 438, 448, 457, 459, 
460, 740, 749. 

Savója 468, 710. 
Savona-dandár 21, 195. 
Say Viktor alezredes 375, 431, 566, 

567, 581. 
Scharitzer altábornagy 792. 
Schaumeier alezredes 694, 716, 717, 

718, 730, 736, 737, 738, 739. 
Schenk altábornagy 76, 77, 78, 82, 

83, 86, 101, 102, 180, 181, 339, 
345, 352, 353, 354, 355, 356, 
359, 361, 362, 365, 366, 377, 
388, 393, 394, 402, 426, 431, 
434, 451, 458, 463, 469, 477, 
478, 492, 520, 528, 542.. 548, 
563, 564, 580, 581, 582, 586, 
587, 593, 594, 607, 614, 618, 
621, 625, 626, 628, 633, 634.. 
637, 639, 640, 641, 644, 650, 
654, 657, 658, 659, 663, 664, 
670, 694, 695, 696, 697, 699, 
700, 701, 702, 703, 704, 712, 
713, 715, 719, 720, 721, 725, 
726, 727, 729, 730, 731, 733.. 
735, 740, 741, 748, 749, 753, 
754, 755, 756, 757, 758, 759, 
760, 761, 762, 763, 772, 780, 
782. 

Schilhawsky őrnagy 178, 179, 570. 
Schilhawsky tábornok 757. 
Schiller főhadnagy 417, 419. 
Schio 252. 
Shiras -518. 
Schleinzer doktor 227. 
Schruid-barlang 713. 
Schmid tábornok 634, 636, 645. 
Schneider altábornagy 511, 547, 

635, 636, 650, 717, 718, 722, 
725, 737, 738, 739, 743, 744, 
774. 

Schönauer tábornok 688. 
Schönbrunn 363, 672, 673, 792. 
Schönburg alagút 407, 437, 447. 
Schönpass 587. 
Schönpflug százados 326. 
Schranz alezredes 408, 409. 
Schwalbe 271. 

Schwarzenberg 20. 
Schwarzleitner százados 737, 739. 
Scoffo ezredes 694, 716, 718, 727, 

736, 737, 738, 739, 755. 
Sdobba 204, 380. 
Sdobba-ütegek 92, 110, 133, 172. 
Sdraussina 4 , 31, 35, 192, 208, 

240, 241, 265, 315, 318, 321, 
331, 334, 345,. 407, 490, 624. 

Secolo 156. 
Segeti 1 , 9 , 15, 19 , 21, 45, 50, 

61, 65, 89, 90, 96, 99, 105, 
106, 112, 117, 119, 123, 133, 
138, 139, 142, 147, 155.. 163, 
167, 180, 198, 220, 233, 242, 
260, 268, 274, 276, 284, 292, 
324, 325, 327, 331, 352, 374, 
381, 390, 433, 451, 457, 459, 
465, 482, 487, 496, 510, 517, 
525, 526, 534, 565, 578, 590 . 
688, 693, 703, 712, 713, 714.. 
733, 734, 745, 748, 753, 751.. 
767, 788. 

Selo 82, 87, 88, 101, 146, 171, 
180, 261, 272, 356, 543, 593, 
675, 696, 757. 

Selz 40 , 48, 74, 76, 77, 88, 90, 
93, 98, 100, 123, 125, 126, 127.. 
129, 134, 135, 147, 155, 157, 
162, 166, 173, 190.. 200, 201.. 
202, 241, 245, 278, 282.. 284, 
320, 338, 339, 340, 344, 345, 
346, 347, 348, 353, 355, 361, 
395, 490, 563. 

Senosetsch 20, 666, 670. 
Sereth 286. 
Serrada 237. 
Sesana 181, 234, 239, 614, 703. 
Sesia-dandár 195, 624, 653, 705, 

742, 754. 
Sibelja 463. 
Sicilia-dandár 195. 
Siena-dandár 21, 195. 
Signum Laudis 23. 
Sipos ezredes 327, 329 , 330.. 331, 

358, 359, 380, 658. 
Sistiana 75. 
Skapa százados 470. 
Skara őrnagy 755. 
Skoda 345. ' 
Skofi 697. 
Škrbina 30, 46, 51, 9.6, 142, 463, 

543, 569, 575, 579, 583, 584.. 
586, 592, 593, 596, 597, 599, 
600, 657, 669, 780. 

Skurcze 303. 
Slivno 146, 181. 



Smorgon 113, 298. 
Sniatyn 305., 309. 
Sober 642, 643, 644, 653, 659, 

696, 719, 739. 
Soglio 201. 
Sokul 305., 308. 
Soleschiano 560. 
Somme-csata 547, 630, 691. 
Somogyi őrnagy 408. 
Soós-dolina 423. 
Soós ezredes 4 , 17, 18, 19, 249, 

255. 
Soyka hadnagy 341. 
Spaeapani 19, 30, 331, 408, 513, 

522, 529, 540, 550, 570, 586, 
592, 596, 631, 669, 694, 716, 
717, 719, 730, 745, 746, 748, 
749, 754, 756, 757, 772, 781, 
787. 

Spezia-dandár 195, 705, 732, 742, 
746, 754. 

Średnia Griža 714, 782, 784, 785. 
Stabat Mater 50. 
Stadler ezredes 292, 293, 369, 417, 

421, 418, 637, 639, 651, 652. 
Stanislau 309. 
Stara lokva 171, 581. 
Staranzano 200, 270. 
Stedro 196. 
Stein őrnagy 727, 755. 
Steinberg ezredes 483. 
Steiner ezredes 135. 
Stigno 221, 237. 
Stochod 304 , 386. 
Stojanów 306. 
Stol 466, 546, 573, 581, 597, 600, 

601, 035, 646, 648, 662, 688, 
692, 697, 724, 731, 742, 752, 
753, 755, 767.. 778, 788, 790. 

Storje 20, 666, 670, 757. 
Strauss őrnagy 378. 
Strejc főhadnagy 58, 76, 87, 135. 
Ströher tábornok 564, 571, 598, 

743. 
Strypa 53, 297, 304, 310. 
Styr253, 263, 301, 302, 303, 305, 

307, 308. 
Suchovola 308. 
Sugana-szakasz 225. 
Sugana-völgy 55, 194, 205, 216, 

218, 221, 229, 232, 252. 
Sularosta 605. 
Suta 30, 117, 433, 451, 463, 501, 

512, 525, 624, 633, 635, 659, 
669, 757. 

Svájc 148. 

Sveti Ambros 479, 546, 598, 695, 
703, 714, 718, 734, 747, 784. 

Sveti Maria 697. 
Swinarin 304, 306. 
Swiniuchy 306. 
Szahara-sivatag 666. 
Szakács főhadnagy 419. 
Szántó János telefonista 398, 404, 
Szeged 272. 
Székelyföld 533. 
Székely udvarhely 621. 
Szelwow 306, 307, 308. 
Szent Barbara 22. 
Szent-Márton kápolna 65. 
Szentpétervár 148. 
Szerbia 54, 156, 215. 
Szereth-folyó 309. 
Szikora Mihály 589, 590, 597, 600., 

666, 767, 778. 
Szilágyi Gábor 203. 
Szilágyi százados 418, 419, 420, 

421, 447. 
Szirmay Ödön főhadnagy 406, 417. 
Szombati Pál káplár 83, 85, 124, 

247, 248, 254, 255, 261, 280, 
285, 356, 378, 380, 389, 396, 
399, 435, 512, 513, 515, 529, 
546, 548, 550, 677, 783. 

Sztropkó 770. 
Szurdok-szoros 562. 
Szuromi János 60, 61, 72. 
Szurmay-hadtest 298, 299, 300, 

301, 302, 303, 304, 306, 310. 
Szüts százados 408. 

T 

Tagliamento 55, 5 0 , 2 6 2 , 3 8 2 , 665. 
Takács József főhadnagy 639. 
Tantum ergo 50. 
Tapogliano 367, 372, 516, 528, 

560, 624, 677. 
Tapolcsány 163, 550. 
Tar 72. 
Taranto-dandár 561, 654. 
Tarnopol 251, 253, 254. 
Tatarów 310. 
Tatár-szoros 562. 
Tegel százados 202. 
Teheran 518, 519. 
Temnica 34, 180, 234, 268, 325, 

397, 399, 400, 424, 429, 434, 
456, 457, 458, 460, 461, 463., 
465, 468, 472, 480, 491, 496, 
501, 506, 511, 515, 519, 525, 
529, 531, 541, 546, 547, 548, 
550, 551, 559, 561, 568, 569, 



József főherceg: A v i lágháború . I I I . 

Torrente Torre 24, 49, 150, 196, 
239, 366, 521. 

Toscana-dandár 21, 195, 411, 561, 
624, 653, 705, 706, 707, 708, 
710, 742, 745, 754. 

Tót Ferenc káplár 603. 
Tramin 196. 
Trandafir őrvezető 778. 
Transbajkal 518. 
Trappani-dandár 195, 251, 393, 

411, 561, 624, 653, 705, 742, 
745, 746. 

Trentino 210. 
Tresche 245. 
Treviso-dandár 7 , 21, 66, 195, 393, 

561, 653, 724. 
Trient 55, 196, 205, 221. 
Triest 5 , 32, 56, 271, 273, 296, 

350, 374, 382, 395, 402, 527, 
532, 541, 542, 543, 562, 662, 
665, 667, 675, 676, 679, 771, 
774, 778, 793, 794. 

Trijesnek 478, 600, 729, 743, 746, 
752, 767, 778. 

Trnova 520. 
Trstelj 466, 542, 543, 562, 597, 

600, 621, 622, 646, 662, 724, 
778, 784, 793. 

Tubljo 697, 720. 
Tupelče 567. 
Turriaco 99, 283, 320, 533. 
Tylawa 770. 
Tysmienica 307, 309. 

U 

Udine 2 , 24, 163, 262, 297, 311, 
320, 381. 

Udine-dandár 561, 653. 
Ugrinow 308. 
Új-Szerbia 53. 
Umbria-dandár 195. 
Uście Biskupie 298. 
Uz-szoros 562. 

Yalduga 201. 
Váli főhadnagy 378. 
Valisella 31, 33, 42, 44, 61, 63, 

88, 119, 135, 390, 486, 490, 
492, 495. 

Valona 46, 54. 
Valloné 3 , 8 , 11, 13, 22, 25, 30, 

35 , 44 , 51, 71, 77, 80, 83, 91, 
105, 116, 138, 149, 174, 198, 
200, 204, 206, 214, 217.. 218, 

52 

5-71, 573, 579, 581, 589, 600, 
632.. 633, 635, 637, 645, 661, 
669, 679, 695, 701, 712, 718, 
722, 736, 745, 747, 774, 780, 
784, 789. 

Temnica-dolina 479. 
Tenki 303. 
Ternova 610. 
Ternova-i fennsík 542, 561. 
Ternovani erdő fennsík 561. 
Terragnolo 194, 201. 
Tersztyánszky vezérezredes 266, 269, 

304. 
Terzo 106. 
Teschen 156, 532. 
Tesso-dandár 195. 
Tevere-dandár 195. 
Tézsla János 198. 
Thiene 55 , 157. 
Tirol 2 , 13, 15, 21, 27, 32, 57, 

62, 89, 91, 02, 98, 106, 111, 
114, 115, 117, 119, 120, 121, 
128, 148, 151, 156, 157, 158, 
166, 173, 194, 195, 198, 203, 
205, 206.. 208, 214, 219, 223, 
225, 229, 232, 239, 246, 247, 
251 , 256, 262, 263, 264, 266, 
269.. 270.. 272, 274, 276, 279, 
292, 295, 296, 306, 307, 310, 
312, 337.. 357, 377, 395, 404, 
454, 520, 521, 53Ž, 563, 622, 
647, 774. 

Tiroli-Alpesek 382. 
Tisza-folyó 529. 
Tisza István gróf miniszterelnök 239., 

363, 793. 
Tłumacz 310. 
Tokarnia 770. 
Tölgyesi-szoros 562. 
Tolmein 2 , 21 , 39, 55, 108, 192, 

223, 238, 262, 269, 402, 772. 
Tomaj 704. 
Tomaževica 511, 512, 566, 569, 

578, 614, 618, 624, 659, 669, 
694, 716, 718. 

Tömösi-szoros 562. 
Tonale-hágó 117. 
Tonezza Sp. 205. 
Toporoutz 53. 
Topule 301. 
Toraro 204. 
Toraro páncélerőd 211. 
Törcsvári-szoros 562. 
Torgowica 301, 302, 303. 
Torino-dandár 19-5. 
Torrente 540. 



•227, 247, 270, 271, 274, 285, 
286, 325, 326, 327, 331, 358, 
370, 375, 390, 403, 408, 414.. 
421, 426, 427, 428, 431, 432, 
433, 435, 436, 441, 451, 454, 
456, 458, 460, 461, 466, 470, 
475, 476, 477, 479, 494, 508, 
520, 521, 542, 563, 574, 608, 
609, 628, 631, 663, 677, 686, 
694, 701, 705, 732, 741, 746.. 
783. 

Valmorbia 205, 221, 237. 
Yal Sugana 211. 
Valtellina-dandár 195, 705, 711, 

742, 745, 746, 754. 
Val Terragnolo 205. 
Varga János 358. 
Vas református lelkész 65, 504, 677, 
Vass hadapród 171. 
Vattaro 221. 
Vaux páncélerőd 32. 
Velence 2. 
Veliki 708, 709. 
Veliki—Dol 234, 641, 697, 720, 

721, 772. 
Veliki Hribach 709, 710, 711, 732, 

733. 
Vk. Gora 308. 
Velki Hribach 487, 525, 535, 573, 

576, 579, 588, 592, 595, 597, 
612, 633, 634, 644, 645, 660, 
669, 672, 681, 691, 694, 699, 
700, 703, 704, 705, 706, 710, 
711, 712, 713, 716, 717, 722, 
726, 728, 731, 735, 736, 737, 
745, 747, 748, 777, 781, 782, 
784. 

Venezia 20, 111, 606. 
Venezia-dandár 195. 
Venturi C. altábornagy 686. 
Vercel li-dandár 195. 
Verdun 14, 16, 56, 65, 156, 683. 
Verestorony-szoros 562. 
Verle 205. 
Verinegliano 75, 76, 107, 112, 117, 

120, 127, 134, 135, 143, j44, 
149, 201, 241, 245, 251, 254, 
312, 320, 490. 

Verona-dandár 21, 195. 
Versa 197, 239, 249, 251., 366, 

367, 370, 371, 372, 375, 387, 
425, 516, 521, 528, 549, 560, 
624, 677. 

Versié 234, 361, 695, 699, 755, 
761. 

Vertojba 435, 439, 443, 456, 477, 

642, 652, 655, 692, 696, 719, 
739, 740. 

Vertojba Dolni 440, 642, 643, 660. 
Vertojba Gorni 642, 643. 
Vertojbica 427, 433, 438, 439, 440, 

448, 461, 478, 511, 514, 519, 
521, 609, 625, 642, 643, 704. 

Vezuv 402. 
Vezzena 196, 205. 
Victor Emanuel olasz király 509. 
Vielgereuth 55, 194, 201. 
Villanova 43, 44, 61, 209, 476, 

502, 537, 544, 677, 691. 
Villányi Miklós hadnagy <00, 722, 

766, 767. 
Villa Vicentina 31, 49, 57, 197, 

321, 375. 
Villesse 23, 31, 563. 
Vilmos, német császár 536. 
Vinišče 522, 784. 
Viscone 249. 
Vizintini 207, 451, 461, 746. 
Voleji Grad 220, 361, 433, 451, 

511, 512, 525, 528, 566, 611, 
614, 624, 631, 637, 669, 693, 
772. 

Vodice 454. 
Vogersko 241. 
Vojmica 306. 
Vojščica 8 , 11, 34, 82, 87, 101, 

180, 234, 268, 325, 361, 433, 
461, 463, 477, 478, 479, 490, 
506, 542, 543, 547, 548, 550, 
559, 561, 568, 569, 571, 573, 
579, 586, 592, 593, 599, 624, 
635, 637, 639, 651, 696, 703, 
714, 715, 718, 720, 721, 724, 
730, 736, 749, 753, 755, 757, 
773, 779, 780, 788. 

Volkovnjak 468, 478, 508, 529, 
530, 535, 540, 559, 570, 579, 
586, 588, 591, 592, 595, 596, 
625, 663, 699, 702, 711, 717, 
719, 730, 731, 732, 736, 737, 
738, 745, 782, 783, 787. 

Volturno-dandár 195. 
Vrtoče 513, 514, 539, 564, 565, 

694, 710, 737, 738, 754, 787. 
Vulkán-szoros 562. 

W 

Waka százados 87, 88, 118, 135, 
214, 250, 270, 374. 

Wagner Károly zászlós 596. 
Wee ber ezredes 255. 
Weretyszów 770. 



Wiczyny 30t). 
Wien 363., 792. 
Wierchówka 301. 
Wieszniew-tó 113. 
Winkler altábornagy 20, 49 , 57, 

61, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 82, 
86, 89, 93 , 94, 104, 107.. 115, 
118, 123, 125, 130, 137, 138, 
157, 202, 246. 

Wippach-folyó 23, 49, 75, 87 , 94, 
97, 134, 149, 152, 166, 209, 
259, 274, 275, 276, 322, 323, 
328, 401, 427, 433, 435, 436, 
438.. 439, 441, 442, 443, 447, 
448, 457, 461, 463, 466, 471, 
478, 498, 513, 514, 519, 521, 
530, 531, 533, 564, 571, 576, 
577, 578, 583, 586, 588, 592, 
607, 614, 624, 627, 635, 694, 
695, 705, 706, 716, 719, 731, 
740, 744, 745, 749, 754, 757, 
758.. 763, 774, 784, 787. 

Wippacli-völgy (lapály) 1 , 30, 62, 
66, 74, 128, 135, 143, 231, 246, 
325, 395, 400.. 427, 430, 438, 
457, 458, 468, 472, 484, 500., 
512, 520, 542, 543, 548, 549, 
•561, 563, 591, 597, 606, 608, 
621, 682, 692, 702, 717, 724, 
727, 729, 732, 738, 754, 778, 
789, 794. 

YVisniowczyk 310. 
Wizmitz 309. 
Woinica 301, 307. 
Wojutyn 303. 
Wokalek őrnagy 418, 419, 436, 

437, 447, 448, 471. 
Wolf Boleslav ezredes 486, 547. 
Wolbynia 230, 235, 246, 251, 261, 

269, 304, 308, 310, 393, 484. 
Wołkowyje 303. 

Woroczin 306, 308. 
Wujkowyczy 306. 
Wundrák százados 713, 714, 715, 

733. 
Wurm táborszernagy 51, 56 , 57, 

75, 268, 269, 43», 431, 625, 
642, 643, 653 , 719, 726, 740, 
759, 789. 

Wurmbrand százados 470, 471, 472. 
Wygodanka 301. 

Z 

Zabie 309. 562. 
Zabłotow 305, 309. 
Załosce 308. 
Zaborol 302. 
Zagora 395, 454. 
Zagrajc 268, 501, 512, 550, 551, 

561, 586, 592, 596, 599, 693, 
695, 699, 730, 746, 747. 

Zastawa 305, 309. 
Zatoroy 306, 307, 308. 
Zeidler tábornok 780. 
Zelezna Vrata 597, 774, 784, 789. 
Zeiss alezredes 187, 192, 265, 311, 

378, 380, 417, 418, 419, 420, 
435, 436, 437, 438, 448 , 514, 767. 

Zeiss-dolina 370, 465, 517, 535, 548. 
Zhuber tábornok 180, 181. 
Zielona 562. 
Zigoni 550, 783. 
Zink őrnagy 297. 
Zivanović főhadnagy 45, 125, 289. 
Złota Lipa 547. 
Zobołotcy 299. 
Zorniszcze 300. 
Zúgna Torta 201, 203, 205, 237. 
Zwinjacze 307, 308. 



SAJTÓHIBÁK JEGYZÉKE. 

Sorban 
A 
o 

'S 
felül-

ről 
alul-
ról És pedig 

T3 
O számítva 

5. 16. Trieszt Triest 
17. 9. San martino-i San Martino-i 
19. 12. segeti Seget i 
20. 10. tirol-i tiroli 
21. 8. tirol-i tiroli 
25. 5. maszkokat maszkákat 
25. 10. lucinico-i lucinicoi 
26. 2. sdraussina-i sdraussinai 
27. 13. sdraussina-i sdraussinai 
28. -7. . wien-i wieni 
31. 12. Martino-t San Martino-t 
32. 6. Trieszt-ben Triest-ben 
42. 9. Agli Medeo-nál Agl i Medeol-nál 
45. 9. . segeti Segeti 
45. . 11. palermo-i palermói 
53. 19. Boroeviécel Boroeviccsel 
54. 7. Vallona-t Valona-t 
55. . 17. Vielgereut Vielgereuth 
64. 15. m telefón te le fon 
80. 12. . Sargedna Sardegna 
91. 1. Cormons-tó -H Cormons-tól 

116. 15. Pietra Rossa O) Pietra rossa 
129. 1. . Doberdora Doberdo-ra 
138 9. Sanmartino-i San Martino-i 
156. 2. Brusilow Brussilow 
158. 3. füzérséghez tüzérséghez 
188. 2. Pietra Rossa Pietra rossa 

195. 4. „ Vall Teliina Valtellina 195. 17. Trapani Trappani 
197. 22. Mónfalcone-tól Monfalcone-tól 
211. 14. Campo Molon Campo Molon-on 
225. 14. vrede Verde 
234. . 20. Versi Versic 
237. 21. # verde Verde 
240. 11. Sanet Valentino San Valentino 
245. . 5. Chiese-nél Chiesa-nál 
250. 3. La roeca-i La Roeca-i 
251. 15. Finanzieri Financier! 
251. 7. Trapani Trappani 
269. • 1. Pierris Pieris 



Sorban 

fi felül- alul-o 
"3 ről ról 1-s p e d i g 

O számítva 

278. 1. Jamino-tól .lamiano-tól 
279. 6. Pietra Rossa Pietra rossa 
298. 

13 
6. Muravica Murawica 

801. 
lO. 

16. 

Í2. 
15. 

•Jkwa Ikwa 

302. 
Í2. 

16. 
14. 

303. 5 . . potonnaja Potonnaja 
303. 26. 

28. Jkwa lkwa 

303. . 10. Radmysl-ről Radomysl-ről 
303. 10. Boremel-re Boriemiel-re 
305. 8. Czernovitz-nél Czernowitz-nél 
306. '6. • 

22. 
Zaturcy Zatorcy 

306. . • 

22. Woroczyn Woroczin 
324. 14. PriíS tanti Pri Stanti 
340. 16. Nóvák Nowak 
347. 19. . Pietra Rossa Pietra rossa 
428. . 18. te le fonon telefonon 
433. 12. Pri Stanti Pri átanti 
443. i i . 

Í5 . 
Draga n Draga-n 

448. Í5 . górni ® gornie 
458. 11. Blenski Plenski 
461. 18. Ferletti — Ferleti 
463. 10. Dutto le-be Duttoule-be 
463. 13. Skrbina .c Skrbina 
465. 19. te lefónnál te lefonnál 
465. . 16. Pollák Pollak 
466. 9. telefon te le fon 
475. 

io . 
Í2. te lefón parancsára telefonparancsára 

477. io . Czernovitz Czernowitz 
499. 9. te le fónon telefonon 

16. te lefón te le fon 
508. 21. te lefonösszeköttetések te lefonösszeköttetések 
538. 19. te lefónparancs telefonparancs 
545. 6. 

13. 
Ruppa Rupa 

13. te le fónon te lefonon 
551. 2. telefonösszeköttetéseket telefonösszeköttetéseket 
561. . 3. Lazzio Lazio 
562. 1. Vöröstorony Ve estorony 
563. 22. Villese Villesse 
563. . *8. 
564. 4. Lazzio Lazio 
581. 4. 
638. 23. követk ző : következő: 

15. Marco tini-nél Marcottini-nél 0 1 u. ~7. Marcotini-től Marcottini-től 



Sorban 
a o 
T3 

felül-
ről 

alul-
ról És pedig 

számítva 

704. 
705. 
706. 
710. 
713. 
720. 
729. 
729. 
732. 
733. 
739. 
742. 
745. 
746. 

758. 
772. 

1. 
50. 

311. 
504. 
613. 
675. 
796. 
797. 
798. 
130. 
138. 
516. 

15. 

16. 
11. 
10. 

9. 
21. 
16. 

5 
9. 

5. 
19. 

7. 
6. és 5. 

2. 

Tonaj-ról 
Trapani 
Alessandrio 
Veliki H ibach 
Schmied 
Nadroznica 
Merljaki 
Merljaki 
Veil<i Hribach 
Velki Hribach 
Merljaki 

Trapani 

Kambreska 
Doberdó 
Merljaki 

lapszámozás hiányzik. 

Lap-
számozásnál 

30 
8 

156 

Tomaj-ról 
Trappani 
Alessandria 
Velki Hribach 
Schmid 

-p Nadrozica 
Mrljaki 

<D Mrljaki 
*-> Veliki Hribach 

— Veliki Hribach 
® J3 Mrljaki 

Trappani 

Kambresko 
Doberdo 
Mrljaki 

® A 

130 
138 
516 







48. sz. melléklet. 

Kölcsönös harctéri helyzet az Isonzo arcvonalon 1916 
március hó első felében. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." {f6. sz. m el/ék!et. 
sz. melléklet 



49. sz. melléklet. 

Hadtestem (VII.) részletes helyzete 1916 március 18.-án 
a Doberdo karsztfennsíkon. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." {f6. sz. m el/ék!et. 

^9lsz~me//éh/et. 



50. sz. melléklet. 

Csapataim részletes helyzete a Doberdo karsztfenn-
síkon (III. védelmi szakasz) 1916 március 29.-én. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." {f6. sz. m el/ék!et. 

50. sz. melléklet 



51. sz. melléklet. 

Általános harctéri helyzet 1916 május 15.-én a dél-
nyugati arcvonalon. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." 
51 sz. melléklet. 



52. sz. melléklet. 

A déltiroli támadás lefolyásának vázlatos feltüntetése. 
(1916 május 16—június 24.) 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." 
I * rc—h—k 52. sz. melléklet. 



53. sz. melléklet. 

Hadtestem (VII.) részletes helyzete a Doberdo karszt-
fennsíkon a 61. hadosztálynak az arcvonalból való kivonása 
után 1916 junius 3.-án. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." {f6. sz. m el/ék!et. 
53. sz. mtlléklet 



54. sz. melléklet. 

A Brussilow-offenziva lefolyásának vázlatos feltünte-
tése (1916 junius 4.—30.-ig). Luck-i és Okna-i áttörés. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." 
r~ : — 

5U.SZ.melléklet. 



55. sz. melléklet. 

Hadtestem (VII.) helyzete 1916 junius 28.-án a gáz-
támadás előtti napon. Az elgázosítani szándékolt terület 
feltüntetése. Az olasz XI. hadtest helyzete, mely ellen a 
gáztámadás irányult. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." {f6. sz. m el/ék!et. 
55. sz. me Uéklet. 
— n = 



56. sz. melléklet. 

A gáztámadást végrehajtó Gelb altábornagy csoport 
helyzete 1916 junius 29.-én. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." {f6. sz. m el/ék!et. 
56.sz.melléklet. 



57. számú melléklet. 

KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK 
a VII. hadtestparancsnokság Op. 187/19. számú rendeletéhez. 

Műszaki intézkedések. 

a) A III./b. szakaszparancsnokság műszaki előadóiként beosz-
tatik : Hauenstein és Halmel százados, Fehl és Pirz hadnagy. 

b) Schenk altábornagy csoport kötelékébe lépnek : 
6., 11., 25., 27., 31., 32. számú gyalogsági utászosztagok 

24 drb 9 cm-es és 37 drb 8 cm-es aknavetővel; 
c) 2./3., 2./4., 1./4. számú árkászszázad, 3./5. számú utász-

század ; 
d) 7B./4., 64./1., 2-/7. számú építőszázad; 
e) 1772., IV./4., 1./32., 11./211., 13./6. és 8./212. számú 

népfölkelő mankásosztag ; 
f ) 1., 24. és 25. számú kőfejtő- és fúrószakasz ; 
g) 7./3. számú lángszóróosztag, egy 200 literes, öt 50 literes 

és két 22 literes lángszóróval ; 
h) két 70 cm-es és öt 30 cm-es fényszórójárőr; 
i) 93., 94. és 95. számú gránátvetőszakasz; 
j) 8., 53., 26., 54. és 7./3. számú aknavetőszakasz nyolc 

22 cm-es, öt 40 cm-es és kilenc 28 cm-es aknavetővel ; 
k) 106. számú hadosztály sáncszeroszlop és a Nabresina-n 

levő hadtest-sáncszeroszlop ; 
l) 40. szánul elektrocsoport ; 
m) Nabresina-n levő sűrített levegőt gyártó intézet; 
n) szerb hadifogolyosztag. 
Továbbá beosztatik: a 12. számú léggömbosztály. 
A III./b. szakaszparancsnokságnak következő vonatok és inté-

zetek adatnak át: 
3./4. számú hadtest-vonatcsoport, 
16./1. számú betegnyugvó-állomás, 
2. számú járványkórház, 
3(/5. SSáűlú nabresinai tábori kórház, 
13./2. számú proseccoi tábori gyengélkedőház, 
10./4. számú opéinai tábori kórház, 
62. számú sancrocei ló kórház 1. és 2. szakasza, 
62. számú nabresinai lótelep 1. szakasza, 
45. számú opéinai hadosztálysütőde, 
l./b. számú sesenai hadtápsiitőde, 



5./IV. számú fernetiéi tartalék-vágómarhatelep, 
12. számú opöinai tábori gőzmosóda. 
Nabresina-n egy tüzérségi javítóműhely lesz felállítva, erre 

az 5. hadseregparancsnokság megkerestetett. 
Az 5. hadseregparancsnokság Op. 1042/10. számú rendeletével 

meghatározott határvonaltői délre fekvő területen épített barakk-
építmények a III./b. szakaszparancsnokságnak átadatnak; Kostan-
jevica-tól délre fekvő barakkban a III./b. szakaszparancsnokság 
elhelyezhet egy ezredparancsnokságot és három zászlóaljat. 

Élelmezés, ruházat, pénz. 
A III./b. szakaszparancsnokság alá tartozó csapatok az élelmi-

cikkeket Nabresina, Opöina és Sesana-n, 
kenyeret Opöina és Sesana-n, 
húst Nabresina-n, 
ruházati cikkeket Nabresina-n, 
pénzt Comen-ben vételeznek fel. 



58. számú meUëtitèi. 

AZ ÁLLASERŐDÍTÉSRE 
kiadott T, 3329. számú VII. hadtestparancsnoksági intézkedés tartalma 

(kivonat). 

Az 1. védelmi vonal mögött, ahol a harc- és a terepviszonyok 
megengedik, egy felvételi állást1 létesítünk. E védelmi rendszerbe 
a Monte San Michele alszakaszban a 2. védelmi vonalunk bekap-
csolódik. Az erődítési munkálatok végrehajtására a 17. hadosztályhoz 
a 12. és 31. ezredek XX-ik menetszázadait, a 20. honvédhadosz-
tályhoz a 76. ezred és a 11. vadászzászlóalj XX-ik menetszázadait 
beosztottam. 

A 2. védelmi vonal megerődítése folyik. E vonal1 a Wippach 
torkolatától Monte San Michele keleti kúpján át, majd a -0- 242-től 
San Martino-ra vezető út mentén halad, közvetlenül az 1. védelmi 
vonal mögött ; San Martino előtt felvezet az attól keletre emelkedő 
dombra, onnan -Ç> 111 és -0- 110 között folytatódik, a Devetaki— 
Doberdo-i műutat 116-nál átszelve Doberdo-tól keletre kiemel-
kedő dombon át örni hrib <|> 184-re vezyst. A megerődítési mun-
kálatokat mindkét hadosztálynál a különleges árkászzászlóaljak 
egy-egy százada végzi. 

A 3. védelmi vonalat1 (Pri Stanti—Sapnisöe—0-212—Lok-
vica-tól nyugatra—Oppacchiasella-tól keletre—Nova Vas—A 208) 
a tartalékban álló csapatok erődítik. 

A 3. védelmi vonal pontos fekvését a különleges árkász-
zászlóalj felmérte, melyről vázlatokat sokszorosíttattam és kiadattam 
a hadosztályoknak. 

Az álláserődítések következő alapelvek szerint foganatosíttatnak. 
A lövészárkok legalább is 1'5 m mélyre vájatnak, illetve rob-

bantainak ki a karsztsziklákba, mellvéd csakis ott létesül, hol a 
kilövés csekély. 

Ajánltam, hogy a felvételi állásban is építsenek a csapatok 
kavernákat, melyekben gépfegyvereket és gyalogsági ágyúkat he-
lyezzenek el, hogy onnan az 1. védelmi vonal elé hatni tudjanak. 
Ebből üägy előny származik, mert az ellenségnek az 1. védelmi 
vonalba való esetleges betörésénél e harceszközök nem kerülnek 
kézitusába, tüzükkel képesek meggátolni azt, hogy az ellenség a 
kézitusát friss tartalékok beavatkozása által táplálja. 

A 2. és 3. védelmi vonalban létesült egyszerű srapnellmentes 
1 Lásd a 63. számú mellékletet. 



fedezékek nem óvják meg a tartalékokat veszteségtől, ezek helyett 
r u j k a v e r n á k u t kel l ép í ten i . 

Minden lövészállásban sűrűn létesítendők harántgátak. Azt 
tapasztaltam, hogy a csapatok túlgyenge harántgátakat emelnek, 
melyek alig nyújtanak védelmet oldalozó lövegtűzzel szemben. 

A lövészárok falából a laza földet, törmeléket, köveket stb. 
el kell távolítani, azután betonnal szilárdítani. 

Már messziről látható homokzsákokat, fehéren vakító szikla-
falakat stb., melyek a védelmi állást elárulják, be kell mázolni 
terra rossa-mészkátránykeverékkel. 

Nagy súlyt helyezzenek a csapatok a megfigyelőálláspontok 
kiválasztására és azok védelmi berendezésére. 

A 3. védelmi vonal előtt a Vallone-völgy keleti lejtőjén 
annakidején megkezdett erődítés — az úgynevezett Yallone-állás — 
arra fog szolgálni, hogy benne biztosítócsapatokat helyezzünk el, 
melyek késleltessék, hogy az ellenség hamarost a Vallone-völgyet 
átléphesse. 

Arra kell törekedni, hogy a védelmi vonalakból minden 
250—300 méterre egy-egy fedett összekötőárok (futóárok) vezessen 
a hátrább fekvő körletbe. Minden 1000 méteres arcvonalrész mögött 
egy századnyi tartalék részére férőhely jelölendő ki, mely termé-
szeti fekvése által legyen védve. Amint a fontos munkák befeje-
ződtek, úgy ezek berendezéséhez kell fogni. 

Az erődítési munkákat az ellenség közelségében és ott, hol 
messze jó áttekintése van — éjjel és kora hajnalban kell végezni, 
hogy az ellenség ne láthassa. 



69/a. számú melléklet. 

A TÜZÉRSÉG ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁRA 
kiadott Op. 210/22. számú VII. hadtestparancsnoksági intézkedés. 

„Tüzérségemnek eddigi csoportosítását, melyben egymás-
melleit álló hadosztályaim keskeny sávjainak megfelelően lett el-
helyezve — meg kellett változtatni, mert a hadtest arcvonala meg-
nyujttatván, tüzérségem tisztán védelmi szerepre kényszeríttetik és 
gyér gyalogságomat fokozott mérvben kell támogatnia. Tüzérségemet 
alábbi elvek szerint akarom csoportosítani. 

A nehéz tüzérség egy részével megerősített hadosztályaimnak 
saját erejükből kell összes feladataikat megoldani. A hadosztályon 
belül tüzérségük tüzét a felbukkanó célokra kell egyesíthetniük és 
a szomszéd alszakaszok felszólítására egyes ütegek tüzhatását akként 
kell tániogathatniok, hogy a hadtest arcvonalának egyes alszakasza 
elleni támadásra minél több löveggel tüzelhessen. 

A tábori ágyúk — melyek lapos röppályájuk miatt szilárd 
célok leküzdésére kevésbbé alkalmasak — elsősorban a had-
osztályok szárnyain alkalmazandók, mint rohamelhárító lövegek ; 
ezek feladata lesz az is, hogy az ellenséges tartalékokat zárótűzzel 
elszigeteljék az ellenséges rohamoszlopoktól. 

A tábori ágyúsütegek a belövés után rendes viszonyok között 
hallgatnak, lesben állanak, hogy meglepetésszerűen felbukkanó célok 
ellen hassanak és pillanatnyi feladatok megoldására parancsnokaik 
kezében tüzérségi tartalékot képezzenek; mert különben idő előtt 
harcba lépve, a fölényes ellenséges tüzérség megsemmisíti azokat. 

A tábori ágyúkra háramló általános jellegű feladatok meg-
oldására, a lőelemek meghatározására és nyilvántartására csak 
egyes ütegszakaszok alkalmazandók, ezáltal a lőszerben is takaré-
koskodunk. 

A görbe röppályájú tarackok az oldalozó tábori ágyús cso-
portok belső szárnyán öszpontosítandók, honnét sugárszerűen — le-
hetőleg hosszantozva — hassanak. 

A nehéz tüzérséget a hadosztályok a jelenlegi állásaikban 
lehetőleg hagyják meg, mivel ebben eddig jól megfelelt. Az állás-
változás az új belövés miatt sok lőszerfogyasztással jár. 



III 

A tüzérséget a 17. közös és a 20. honvédhadosztály között 
következőképen osztom szét: 

A 17. hadosztály tüzérségét képezi : 
A 17. számú tábori ágyúsezred (1—5. üteg); 
a 17. számú tábori tarackos osztály (1—3. üteg); 
a 17. számú nehéz tüzérezred 2. és 3. ütege; 
a 20./4. számú honvéd tábori ágyúsüteg; 
a 12./6. számú hegyi ágyúsüteg; 
a 3. B./4. számú 15 cm-es ágyúsüteg; 
a 3. B./16. számú 15 cm-es mozsárüteg és 
a fél 6. R./6. számú 24 cm-es mozsárüteg. 
Összesen 40 tábori ágyú, 18 tábori tarack, (3 nehéz ágyú, 

4 nehéz tarack és 6 mozsár (74 löveg). 
A 20. honvétdhadosztály tüzérségét alkotja: 
A 8. számú tábori ágyúsezred (1 — 4. üteg); 
a 20. számú honvéd tábori tarackos osztály (1—3. üteg); 
a 20. számú honvéd nehéz tüzérezred 2. ütege ; 
a 17./4. számú tábori tarackosüteg ; 
a 17. számú nehéz tüzérezred 1. ütege; 
a XV. számú 10'4 cm-es nehéz tüzérezred 3. ütege; 
a 2. R./7. számú 15 cm-es ágyúsüteg; 
a fél 6. R./6. számú 24 cm-es mozsárüteg. 
Összesen 30 tábori ágyú, 18 tábori tarack, 6 nehéz ágyú, 

8 nehéz tarack és 2 mozsár (G4 löveg). 

A hadtesttüzérség következő ütegekből áll: 
80./1. számú 15 cm-es nehéz ágyúsüteg; 
a 15 cm-es nehéz torony tarack ; 
50./L. számú 15 cm-es hajóágyú és a 
7. R./7. számú 30'5 cm-es mozsárüteg. 
Összesen 3 nehéz ágyú, 1 nehéz tarack és 2 mozsár (6 löveg). 
Ezen felül három légijárómüelhárítóüteg (9 löveg). 
Minden egyes löveg tisztában legyen, hogy mi a feladata, 

ha az olaszok támadnak. 
Az ellenséges előkészítés alatt célzott, lassú tűzzel le kell 

küzdeni a különösen kellemetlen olasz ütegeket, el kell zavarni az 
ellenség megfigyelő közegeit, tűz alá kell venni az ellenség első 
vonalának azon részét, melyben rohamoszlopok tartózkodnak, hátrább 
eső tereket, melyükben az ellenséges gyalogság gyülekezik és azon 
utakat, melyeken az ellenség tartalékait előre vonja. 

E feladatok megoldására főképen a tarackok és a nehéz 
tüzérség van hivatva. 

A tüzérségnek értenie kell, hogy a rohamra előtörő ellen-
séges gyalogságra tervszerűen és automatikusan egyesítse tüzét. 
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A legelső rohamoszlopok tűzzel való szétszórására kell töre-
kedni, a követő tartalékokat azoktól el kell szigetelni, hogy azok 
ne támogathassák idejében az előttük rohamozó osztagokat, illetve 
az ellenséges tartalékokat addig kell feltartóztatni, míg gyalog-
ságunk az állásba betört ellenséges rohamhullámokat onnét kiveri. 

A szomszédos alszakaszok tüzérségének és hadtesttüzérségnek 
kötelessége ily ellenséges támadások alkalmával egymást támogatni 
és tervszerűen a harcba beavatkozni. 

A hadtesttüzérség az én rendelkezésemre áll különleges fel-
adatok megoldására. 

Ha az ellenség a hadtest egész arcvonalát megtámadja, úgy 
parancsomra a rangban idősebb tüzérdandárnok, mint hadtesttüzér-
ségi főnök — az egész tüzérségnek vezetését átveszi és egységesen 
alkalmazza. Ezért a tüzérdandárnokoknak a hadtest ütegeinek cso-
portosítását és ható körletét ismerniök kell. 

A tüzérség megíigyelőszolgálatát ütegcsoportokként kell meg-
szervezni. 

Az állásban tartózkodó megfigyelők — kik az 1. vonal gya-
logsága és a tüzérség közötti kapcsolatot alkotják — a meg-
figyelésükre kiutalt területen belül úgy saját tüzérségi csoportjuknak, 
mint a támogató idegen ütegeknek jelentik megfigyelésük eredményét. 

Ezenkívül az oldalban és hátsó területben (2. védelmi vonalban) 
jó kilátást nyújtó pontokon, mint a Monte San Michele A 275-ön, 
Lokvica-tól északkeletre fekvő -cj> 343-on, Crni hrib 164-en, 
Debeli vrh <J> 140-en, Jamiano-tól északra fekvő <J> 235-ön is kell 
megfigyelőket felállítani. 

Minden gyalogsági csoport-(alszakasz-)parancsnok tudja, hogy 
rendes viszonyok között, mely ütegek és ütegcsoportok vannak 
hivatva ellenséges támadás esetén csapatait támogatni és hogy a 
parancsnoksága alá tartozó harcterület elé mely ütegek, üteg-
csoportok képesek hatni. 

A távbeszólőhálózat akként egészítendő ki, hogy a tüzérség 
tüze a legrövidebb időn belül a kívánt célra egyesíthető, illetve 
elosztható legyen. A telefonhuzalok különböző utakon többszörösen 
fektetendők úgy, hogy erős ellenséges tüzérségi tűzben is meg legyen 
az összeköttetés. 

Távbeszélő összeköttetések létesítendők : 
a) a tüzérségi csoportparancsnokságok és az állásban tartózkodó 

megfigyelők között, a tüzércsoportparancsnokságok között kölcsö-
nösen, a tüzérdandárparancsnokságokhoz, a hadtesttüzérségi cso-
porthoz, a gyalogsági csoport- (alszakasz-)parancsnokság és az őket 
támogatni hivatott ütegcsoportok között; 

b) ezenfelül a tüzérdandárparancsnokságok között kölcsönösen, 
a hadtesttüzérségi csoporthoz, a hadosztályparancsnokságokhoz, a 
hadtestparancsnoksághoz ; 
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c) az egyes tüzércsoporthoz tartozó ütegek között kölcsönösen ; 
d) az oldalban és hátulsó terepen (2. védelmi vonalban) levő 

tüzérmegfigyelők és azon ütegcsoportok között, melyek a meg-
figyelőket felállították. 

A telefonhálózat kibővítési munkálatait a hadosztály táv-
beszélő tisztjei vezetik, a szükséges anyagot a hadtest távbeszélő 
előadójától igénylik. 

A tüzérség új csoportosítását akként foglalja el, hogy a tüzérség 
hatóképessége még pillanatnyilag se legyen gyengítve. Előzőleg az 
új állás berendezendő, a távbeszélőhálózat kiépítendő, ütegszakaszok 
által a belövés foganatosítandó, csak azután következzék be az 
állásváltozás. 

A hadtesttüzérség felosztása után a nehéz tüzérség vezetését 
a 17. hadosztálynál Mostböck ezredes, a 20. honvédhadosztálynál 
Hayek őrnagy veszi át. 

Az ezután még megmaradó hadtesttüzérségi csoport parancs-
noka Winkler százados. 

E parancsot megkapják: a 17. közös, a 20. honvédhadosztály, 
a 17. és 20. tüzérdandárparancsnokság és a hadtesttüzérség pa-

József főherceg, lovassági tábornok s. k." 



60. sz. melléklet. 

A VII. hadtest tüzérségének átcsoportosítása a Doberdo 
Karszt-fennsíkon 1916 augusztus 1.-én a 6. Isonzo csata 
előtt. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." 
I—~ ! • : 

60.sz.melléklet. 



61. sz. melléklet. 

A Vlí. hadtest részletes helyzete a Doberdo karszt-
fennsíkon 1916 augusztus 2.-án, közvetlen a 6. Isonzo csata 
előtt. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." {f6. sz. m el/ék!et. 



62. sz. melléklet. 

Kölcsönös harctéri helyzet az Isonzo arcvonalon 1916 
augusztus elején a 6. Isonzo csata előtt. 



József főherceg: „A világháború, amilyennék én láttam." 
0 ä sz. melléklet. 



63. sz. melléklet. 

A VII. hadtest részletes helyzete a Doberdo karszt-
fennsíkon 1916 augusztus 9.-én, midőn Monte San Michele 
A 275 magaslat kiüríttetett és a hadtest a 3. védelmi 
vonalba visszament. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." {f6. sz. m el/ék!et. 
63. sz. melléklet. 



69/a. számú melléklet. 

A VONATOK VISSZAVÉTELÉRE 
kiadott Op. 221/118. számú VII. hadtestparancsnoksági intézkedés. 

A 20. honvédhadosztály csapatvonata részére Mali Dol, Tomaze-
vica, Gabrovica, Kobila-Glava terét, a 17. hadosztály csapatvonata 
részére (beleértve a 41., 21. ezredek és a 86-os és 102-es zászlóaljak 
vonatát is) Sibelja, Mihali, ékrbina, Rubija terét utalom ki. 

Menetvonalak : 
A 20. honvédhadosztály csapatvonatának azon része, mely a 

Wippach völgyében van, Branica-patak völgyben Reifenberg-re 
vezető utat ; a Karszt-fennsíkon levő vonatának része Vojáöica-n át 
Comen-re vezető utat használja. 

A 17. hadosztály csapatvonatának részére a Temnica—Lipa-ra 
vezető út áll rendelkezésre. 

A hadosztály vonatok következő helységekben helyezendők el: 
20. honvédhadosztály Sanct Daniel, Kobdil, Branica. 
17. hadosztály Reifenberg, Hmeljaki, Lisjaki, 
Egymást keresztező menetek elkerülése végett a menetek 

következő sorrendben hajtandók végre : 
1. A csapat vonatok este mennek vissza; 
2. a 17. hadosztály előrevont vonatlépcsője végével Reifen-

berg-et éjjel 12 órakor elhagyja; 
3. a 20. honvédhadosztály vonata Brdo Tabor-on keresztül 

egyelőre Reifenberg-ig menetel: ott táborozva bevárja, míg a ^ .had-
osztály vonata menetét befejezi, azután délután Reifenberg-en át 
körletébe menetel. 

4. A 17. hadosztály vonata délelőtt 9 órakor elindul Sanct 
Daniel-ről és iparkodik az országutat mielőbb szabaddá tenni a 
20. honvédhadosztály részére. 

Sanct Daniel-ben és Reifenberg-ben levő hadtestintézetek 
csak pár nap múlva fognak onnét hátrábbi térbe elvonulni, ezért 
a hadosztályvonatok azon része — melyeknek az említett két város 
utaltatott ki addig, míg azok kiüríttetnek — ideiglenesen az üres 
barakkokat foglalják el, illetve táborozzanak. 



69/a. számú melléklet. 

MONTE SAN MICHELE A 275 MAGASLAT KIÜRÍTÉSE 
UTÁN 

az újonnan elfoglalt állás megerődítésére kiadott T. 37Ö7. és 3768. számú 
VII. hadtestparancsnoksági rendeletek (kivonat). 

Mielőtt az ellenség új állásunkhoz ér, szükség szeriut ezt a 
dolinák nyugati szegélyére előretolva helyreállítjuk a szomszédokhoz 
való csatlakozást. 

Az előterep annyira ritkítandó csak, hogy kilövés is legyen, de 
elegendő leplezés is maradjon. Mellvéd csakis ott legyen, hol a kilövés 
ezt megköveteli; keskeny, legalább 1"5 rn mély lövészárok létesí-
tendő, ebben kavernák nem építendők, mert az ellenséges pergőtűz 
a kavernákat a lövészárokkal együtt betemeti és a tartalékok a 
kavernák ban rekednek. A kavernákat 60 —100 méternyire a lövész-
állás mögött a felvételi állásban kell létesíteni, honnan mély futó-
árkok vezessenek a harcállásba. 

Rókalyukak csupán a megfigyelők részére legyenek a haránt-
gátak szögleteiben. 

Harántgátakat sűrűn kell a lövészárokban befelé épen úgy, 
mint ki az ellenség felé létesíteni ; utóbbiakban oldalozó tűz lehető vé-
tételére kis támpontok csinálandók. 

Minden kavernának két széles kijárata legyen, hogy a tarta-
lékok gyorsan kijöhessenek. A kijáratok ne nézzenek az ellenséges 
lőiránnyal szembe. A felvételi állásban (100 méteres állásban) jól 
leplezett srapnellernyők építhetők. Ezekből a csatárok padokon 
állva tüzelnek, a helyviszonyok szerint emeletes tüzelés is lehetővé 
teendő, különösen oldalozóan. 

Állásokban, melyek mögött a terep emelkedik, a parancs-
noki megfigyelőállások (távbeszélővel) létesítendők, honnan a harc-
területet áttekinthetik. 

Az akadályöv megerősítésére a kilövést nem gátoló új spanyol-
baksorok létesítendők. 

San Grado di Merna és <J> 262 között azonnal egy felvételi 
állást kell létesíteni. 

A lövészárkokat maga a megszálló csapat erődíti; a felvételi 
állásokat a műszaki századok, építő- és bányászszázadok, a hátulsó 
körletbe vezető fedett összeköttetéseket a tartalékban levő csapatok 
létesítik. 



A Vallcme-állás megerődításére a július 11-én kiadott T. 3329. 
számú és július 28-án kiadott Op. 210/6. számú rendeleteim is 
mérvadók. 

Ma kiadott T. 3768. szám alatt elrendeltem, hogy a Vallone-
állás mögött Vrtoée—<>343— Peöinka A 291 —<> 190—Hudi 
Log—Lukatiő—Ó 204 vonalában azonnal meg kell kezdeni egy 
új 2. védelmi állás berendezését is. 

A vonalat a terepen részletesen a 20. honvédhadosztály-
parancsnokság rangidősebb megbízható tényleges állományú tisz-
tekkel augusztus 12—14-ig terjedő időben tűzeti ki. 

A kijelöléshez szükséges műszaki személyek kirendelését (mér-
nökök, utászok, munkásosztag-parancsnokok) a hadosztály igényelje. 

A műszaki munkálatokat Minarik százados vezeti, kinek a 
17. hadosztály az összes népf'ölkelő-munkásosztagokat augusztus 
13-án a Segeti táborban rendelkezésre bocsátja, azonkívül beoszt-
tatik hozzá a kőfúrótanfolyam is. A keskeny lövészárok 1"5 m 
mélységben robbantandó ki, a törmelék lehetőleg úgy, bogy látható 
ne legyen, szétszórandó, az állás előtt két sor spanyolbakakadály 
létesítendő, az akadályelemek megbízhatóan lecövekelendők. Az állás 
mögött fekvő dolinákból a védelmi vonalba vezető be nem tekin-
hető, fedett összekötő utak útmutatók által a terepen egymástól 
200 m távolságban kijelölendők. 



66. sz. melléklet. 

A VII. hadtest részletes helyzete a Kostanjevica 
Karszt-fennsíkon 1916 augusztus 17.-én a 6. Isonzo csata 
végén. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." {f6. sz. m el/ék!et. 



67. sz. melléklet. 

Kölcsönös harctéri helyzet az Isonzo arcvonalon 1916 
augusztus 17.-én a 6. Isonzo csata befejeztekor. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." {f6. sz. m el/ék!et. 67. sz. melléklet. 



68. sz. melléklet. 

A VII. hadtest részletes helyzete a Kostanjevica-
Karszt-fennsíkcm 1916 szeptember 12.-én a 7. Isonzó csata 
előtt. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." -v: s,—n 7*1\ .JZ^'l TS^SU rWlHF^NXTT 
68.sz.me//èkleL 
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69/a. számú melléklet. 

LOSZERFOGYASZTÁS. 

1916 szeptember 13-án az ütközetlétszám: 

a 28. hadosztálynál 8.309 puska, 49 gépfegyver, 
a 17. hadosztálynál 7.000 puska, 24 gépfegyver. 

A 7. Isonzo-csata végén (1916. szeptember 23.) az állomány-
kiegészítés után az ütközetlétszám: 

a 28. hadosztálynál 6.454 puska, 48 gépfegyver, 
a 17. hadosztálynál 11.600 puska, 45 gépfegyver. 

A középarányost véve átlagos 17.000 puskával és 80 gép-
fegyverrel kell számolni. 

A csata elején minden puskánál 160 darab töltény volt, mint 
alapjavadalmazás. 

Duttoule-ban levő lőszerraktárban 120.000, Kostanjevica-n 
levőben 718.000 darab gyalogsági töltény volt tárolva, 

A csata végén minden puskánál' 200 ; a Duttoule-i raktárban 
pedig 716.000 darab gyalogsági töltény marad; így a VII. had-
test javadalmazása körülbelül ugyanannyi volt a csata végén, mint 
a csata kezdetén. 

A csatában eltüzelt gyalogsági lőszer mennyiségét tehát az 
képezi, amit a VII. hadtest részére a hadseregparancsnokság 
szeptember 13-tól szeptember 18-ig kiutalt. 

Szeptember 13-án l 1 2 gyalogsági lőszeroszlopot, 
» 14-én 1 
„ 15-én 2 „ „ 

18-án — y 4, „ 
Összesen: 43A gyalogsági lőszeroszlopot1 kapott a 

VII. hadtest. 
Szeptember 13-án gyalogsági harc nem volt. A kiutalt IV2 

gyalogsági lőszeroszlop tartalmát kétségenkívül 14-én lőtték el. 
Szeptember 15-én eltüzelték a 14-én kiutalt 1 gyalogsági 

lőszeroszlop tartalmát. 
Szeptember 16-án és 17-én lőtték el a 15-én felvételezett 

2 gyalogsági lőszeroszlop tartalmát, mert 16. és 17-én nem kapott 
a VII. hadtest lőszert. 

1 Egy gyalogsági lőszeroszlopban 75.000 darab gyalogsági töltény van. 



Szeptember 18-án az aznap felvételezett V* gyalogsági lőszer-
oszlop tartalmával pótolni lehetett a 18-i harcban eltüzelt lőszert, 
mivel e napon a harc már szűnő félben volt. 

A fogyasztás tehát öt csatanapra esik. (1916 szeptember 
14—szeptember 18-ig.) Mivel a felvételezett gyalogsági lőszerosz-
lopok kiürültek és szeptember 19-én maradvány nincs, a 7. Isonzo-
csatában a hadtest csapatai 3,394.250 töltényt tüzeltek el, a napi 
fogyasztás tehát 678.850 töltény. 

Egy gépfegyver hatóképessége átlag 50 puskával egyenlő, 
így 80 gépfegyvernek 4000 puska felel meg, melyhez a VII. had-
test 17.000 puskalétszámát hozzáadva összesen 21.000 puskát kell 
számításba venni. 

Mivel a 7. Isonzo-csata öt napjának mindegyikén 678.850 
töltényt tett ki a napi fogyasztás, egy puskára naponta 32 lövés, 
egy gépfegyverre 1550 lövés esik.1 

A VII. hadtesthez 7 tehergépkocsioszlop volt beosztva. 
Ezek az oszlopok a Duttoule-i felvételező vasútállomásról a 

Kostanjevica-i lőszerraktárba fuvarozták a gyalogsági lőszerkészletet, 
míg a tüzérségi lőszert az autooszlopok egyenesen az ütegállásokba 
szállították. 

1 A 20. honvédhadosztály azon zászlóaljainak lőszerfogyasztása, melyek 
a 7. Isonzo-esatába.n a 28. hadosztály kötelékében harcoltak, ennél a had-
osztálynál lettek számításba véve és kimutatva. 



69/a. számú melléklet. 

A VII. hadtest tüzérségének lőszerfogyasztása a 7. Isonzo-

csatában. 



69/a. számú melléklet. 
A VII. hadtest tüzérségének lőszerfogyasztása a 7. Isonzo-csatában. 
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70. sz. melléklet. 

A VII. hadtest részletes helyzete a Kostanjevica-
Karszt-fennsíkon 1916 október 10.-én a 8. Isonzó csata 
kezdetén. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." 
n \ r - -r— 1—r •Ĵ W.tk rvSJl { -r~OA \ ' / 

70.sz melléklet 

MEGJEGYZÉS. 

1.) Az olasz 3. hadsereg tartaléka az Isonzótól nyugatra 
1916 október 10.-én. 

23. hadosztály (Lombardia dandár 73., 74. ezred, Sardegna 
dandár 1. és 2. gránátosezred) Tapoglianónál ; az 1. bersaglieri 
dandár (6., 10. és 12. bersaglieri ezred) Romans—Versa — 
Nogaredónál. (Összesen '7 ezred.) 

2.) Az osztrák-magyar 5. hadsereg tartaléka 1916 október 
10.-én. 

v v 

Volcji Gradnál 17./II., II. honvéd zászlóaljak, Tomazevicá-
nál 44. Landwehr dandárparancsnokság és 46. ezred (I.—IV. 
zászlóaljak), Gabrovicánál 44. Landwehr hadosztályparancsnokság 
és 96./III. zászlóalj, Mali Dóinál 39./III. zászlóalj, Kobila Glaván 
87. Landwehr dandárpárancsnokság és 21./IL, III. Landwehr 
zászlóaljak, Hrusevicán 21./I. Landwehr zászlóalj. (Összesen 
9 zászlóalj.) 

3.) A 8. Isonzo csatában a VII. hadtest harcvonalának benyomott 
része. 

4.) A VII. hadtest harcvonala a 8. Isonzo csata végén 1916 
október 12.-én. 

70. sz. melléklet. 



71. szánul melleidet. 

A VÉDELMI HARC ALAPELVEIRE ÉS AZ ÁLLÁSERŐDÍ-
TÉSRE 1916 OKTÓBER 15-ÉN KIADOTT OP. 288/24. SZÁMÚ 

VII. HADTESTPARANCSNOKSÁGI RENDELET. 

„Október 3-tól 10-éig tartó tíznapos csatában az ellenség 
kitűzött célját elérni nem tudta, dacára annak, hogy súlyos véráldo-
zatot hozott. 

Vitéz csapataim állásaikat általában megtartották, csakis egyes 
pontokon szorultak kissé hátrább, melynek a nagy helyzetre nézve 
semmi jelentősége nincsen. 

Az ellenség támadását néhány hét multával erőszakolni fogj a — az 
bizonyos ! 

A rendelkezésre álló rövid időt szorgalmasan ki kell hasz-
nálnunk, hogy az ellenséges támadást lehetőleg csekély veszteség 
mellett újból visszaverhessük. 

A sikeres védelmi harc alapelveit óhajtom jelen rendeletemben 
körvonalazni : 

a) Az ellenségnek állásunkhoz való közeltolódását járőrválla-
latokkal, gyalogsági ós aknavetőtüzzel — kivételesen lövegtűzzel 
is — meg kell akadályoznunk. 

A tüzérség a mostani csendes időben lehetőleg hallgasson; 
takarékoskodjék, hogy a küszöbön álló csatára sok lőszert gyűjtsön. 
Kivételt képeznek azon lövegek, melyek a nagy csatában fontosabb 
szerephez nem juthatnak. 

b) Az ellenséges támadások visszaverése elsősorban a tüzér-
ségünk feladata. Lőszerrel gazdagon ellátott tüzérségünk az ellen-
séges gyalogságnak a támadáshoz való készültségbehelyezését rövid, 
heves tüzcsapásokkal megakadályozza, úgyhogy a támadás még 
kifejlődése előtt csírájában összeomoljék. Ha mindennek dacára az 
ellenséges gyalogság részei mégis támadáshoz jutnának, úgy azokat 
hatalmas zárótűzzel össze kell zúzni. 

Azonkívül tüzérségünk feladata, hogy az ellenséges aknavetőket 
leküzdje, ütegeit lefogja. Az ellenséges aknavetők elhallgattatásában 
tüzérségünket aknavetőink támogatni tartoznak ; aknavetőink a 
közelebb, tüzérségünk a távolabb fekvő célok ellen hatnak. 

c) Mivel tüzérségünk jelentékenyen megerősödött, a harc-
állás megszállásánál minden két lépés területre egy csatár elegendő. 

E számítás alapján az egyes alszakaszok védelmére kiutalt 
erőt a Karszt-terep sajátosságának tekintetbevétele mellett — aszerint, 
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hogy erősen sziklás-e a talaj, av;igy találhatók-e közben sík területek, 
illetve vannak-e abban dolinák — szabálytalan kis csoportokban 
szélességben és mélységben tagozni kell; a csoportosításnál a 
legénység egyéni tulajdonságára is súlyt kell helyezni, azaz hogy 
többé-kevésbbé önállóan alkalmazható-e, avagy harcközben szorgosabb 
felügyeletet és szemmeltartást igényel-e? 

Csakis ily módon tagozott Iiis csoportoknak lesz lehetséges 
rövid időben fedezékeket teremteni, melyekben megóvatnak az 
ellenséges aknavető- ós lövegtűztől. 

Az ellenséges támadás kivédésénél a gyalogság védelmi harca 
tüzérségünk előzetes bevezető működésén, majd hathatós támogatásán 
nyugszik; a siker attól fog függni, hogy van-e bizalmunk a 
gyalogságot úgy alkalmazni, hogy a lövészárkot csak gyéren szálljuk 
meg, melyben a csatárok szívósan kitartanak addig, míg a kis 
csoportokban és közelben visszatartott tartalékokat parancsnokaik 
önálló elhatározásból és ösztönszerű kezdeményezésből gyorsan 
ellentámadásra vezetik. 

Egy embernek sem szabad hátrálni ; egy parancsnoknak sem 
szabad visszavonulásra parancsot adni ! 

Ha a lövészárkot védők elesnének vagy megsebesülnének és 
az ellenség állásunkba betörne, a szomszédok kötelessége, hogy a 
betört ellenség oldalának forduljanak és szívósan kitartsanak addig, 
míg az ellentámadás előbb, vagy utóbb megindulhat. 

Az azonnal meginduló ellentámadást csakis a közvetlen közelben 
tartózkodó alparancsnokok, illetve a század- és zászlóaljtartalékok 
parancsnokai vezethetik. 

l ia ezen ellentámadás nem sikerül, akkor a harcbavetett 
tartalékoknak a retesz- és felvételi állásban (l./b., l./c.) szívósan ki 
kell tartamok, hogy a betört ellenség terjeszkedését meggátolhassák 
és ekként a nagyobb ellentámadás végrehajtására hivatott dandár 
vagy hadosztálytartalék felvonulását biztosítsák. E nagyobb ellen-
támadás tüzérségi előkészítés után tervszerűen lesz végrehajtandó, 
melynek nem szabad sűrű tömegben ós arcban történni ; arcban 
gyéren, az oldalakban erősen tagozott csoportosítás nagyobb ered-
ménnyel kecsegtet és kevesebb veszteséget is szenved. A csoporto-
sítás és végrehajtás rendszerint a sötétség leple alatt történik. 

Ezredtartalékot kikülöníteni csakis önálló alszakaszokban lesz 
szükséges, ily esetben a dandártartalékot fogja pótolni. 

d) Az álláserődítésnél szem előtt tartandó az előbb ismertetett 
harcmodor és az, hogy csak rövid idővel rendelkezünk. Első dolog, 
hogy a védelmi rendszer keretét megteremtsük, ez a lövészárokból 
és a hátrább eső 100 méteres, retesz- és felvételi vonalból álljon. 
A harcállás előtt erős akadályvonal létesüljön. Ha ez elkészült, 
akkor akna- és lövegtüz ellen oltalmat nyújtó fedezékeket kell 
építenünk. Ezek rajkavernák, fülkék legyenek, hátranyíló ki- és 
bejárókkal a figyelők, a megszálló csapat és a tartalékok részére. 
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Csak ezután kell a tulajdonképeni harcállás berendezéséhez 
ós az összekötőárkok építéséhez fogni. 

Az erődítés sorrendje tehát: 
Először a védelmi reudszer keretét kell futólagosan meg-

teremteni, azután jön a lövészároknak harcra való berendezése, 
a 100 méteres, retesz és felvételi vonal létesítése. Mindezek együtt 
alkotják a védelmi állást. 

Mindezen egymással szoros összefüggésben levő alapelvek 
figyelembevétele — hatásos tüzérségi tűz, gyér megszállás, számos 
apró tartalék visszatartása, a terepviszonyokhoz ós harcmozzanatokhoz 
simuló erődítés — derék csapataink összműködését biztosítja. 
Az ellenség támadását legyöugíti és reményt nyújt arra, hogy jóval 
csekélyebb veszteségek mellett győzelmesen megállhatjuk helyünket. 

A rendeletet megkapja valamennyi hadosztály, gyalog- és 
tüzérdandárparancsnok, a hadtesttüzérség parancsnoka, valamennyi 
ezred- és zászlóaljparancsnok s a VII. hadtest műszaki csapatainak 
pai ancsnoksána. József főherceg, lovassági tábornok s. k." 



72. sz. melléklet. 

A VII. hadtest részletes helyzete a Kostanjevica-
Karszt-íennsíkon 1916 november 1.-én a 9. Isonzo csata 
kezdetén. 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." {f6. sz. m el/ék!et. 
72. sz. melléklet. 
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73. sz. melléklet. 

A Catanzaro dandár (142. ezred és 141. ezred egyik zászlóalja) csoportosítása Lukatic 
227— -<> 238 alszakaszunkra (27./II. Landwehr zászlóalj) intézendő támadáshoz a 9. Isonzo 

csatában (1916 november hó 1.) 

1. hullám 

2. hullám 

3. hullám 

4. hullám 

5. hullám 

6. hullám 

7. hullám 

8. hullám 

9. hullám 

l-ső roham-
lépcső (a betö-
rés végrehaj-
tására). 

Összeköttetés. 

Támogatás. 

12-ik rohamlépcső 
(a betörés pont-
ján túl végre-

I hajtandó lökem 
intézésére). 

I Az ellenségtől el-
foglalt 1. védel-
mi vonal meg-

I szállására ren-
delt csoport. 

JELMAGYARÁZAT: 

Kézigránátdobó járőrök a 142. ezredből kiválogatva. 

Gyalogszázad rajvonalban, illetve rajcsoport oszlopban. 

Golyószóró-osztag. 

Gépfegyverosztag. 

Aknavetőosztag. 

Lángvetőosztag. 

Védőpajzsokat vivő osztag. 



74. számú melléklet. 

Kölcsönös erőviszonyok kimutatása a VII. hadtestről és a doberdoi 
Karszt-fennsíkon vele szembenálló ellenségről 1916 november 13-án, 
a 9. Isonzo-csata után. (Op. 318/6. sz.) 



74. számú melléklet,. 

Kölcsönös erőviszonyok kimutatása a VII. hadtestről és a doberdoi Karszt-fennsikon vele szembenálló ellenségről 
1916 november 13-án, a 9. Isonzo-csata után. (Op. 318/6. sz.) 

S a j á t e r ő 

Seregtest 
Az arcvonal 

szélessége 
m-ben 

A csatárok 
száma az 

arcvonalban 

1 m arc-
vonalra eső 

csatárok 
száma 

Dandár- és 
hadosztály-

tar ta lék 

A csatárok 

összlétszáma 

A védelmi 
állás 1 m 
területére 

eső csatárok 
száma 

E l l e n s é g e s e r o 

Seregtest 
Ütközet-

létszám 

Az arcvonal 
1 m terü-
letére eső 

csatárok 
száma 

Kölcsönös 
erőviszony 

arányszáma 
egymással 

összehason-
lítva 

Megjegyzés 

14, 

17. 

28. 

C« 
r=l 

Összesen 

M 
MD 

1 

sa 
M 

44. Land-
wehr-had-

osztály 

1. Land-
sturm-
dandár 

20. honvéd-
hadosztály-
nak még 

i t t levő része 

48. had-
osztály 

Létszáma 

A VII. hadtes t és 
a mögöt te levő 

tar ta lékok ütközet-
létszáma összesen 

2.400 

2.100 

3.500 

2.000 

1.850 

2.050 

8.000 7.400 

1-2 

011 

0-75 

0-0 

4.370 

3.700 

2.400 

10-470 

7.27(1 

5.550 

5.050 

17.870 

3.200 

4.200 

3.000 

(A Karszt-fennsíkra még nem érkezett meg) 

( Isszesen 16.000 

33.870 

2-05 

1 -45 

2-20 

rM 

a 
03 & 
>cS > 
íj -a 

M sa S 
o 

rO 

W) 

49. 

45. 

23. 

21. 

22. 

28. 

8.400 

8.400 

8.400 

o T3 sa 
.•a 

8.400 

8.400 

8.401) 

Összesen 50.400 

S rO 
0 0 N 
SC •p 
M 
VU 

1 E-* 

%D 

co co 

»M 
s 

j j , 

TS sa 

Sardegna-
dandár 

34. had-
osztály 

A tar ta lék létszáma, 

Összesen 

4.200 

4,200 

8.400 

8.400 

8.400 

4.200 

12.600 

50.400 

100.800 

1 : 2-8 

1 : 2-9 



József főherceg: „A világháború, amilyennek én láttam." r- , - n -VT-A r T~ \ /-—J"U^ A^nïA rJV ! / ' 7" 

75.sz.melléklet 
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76. számú melléklet. 

A magyarországi csapatok (magyarság) számaránya az 5., ti., 7., 
8. és 9. Isonzo-csatában. (Az osztrák-magyar 5. hadsereg kötelékében.) 



69/a. számú melléklet. 

A magyarországi csapatok (magyarság) számaránya az 5., 6., 7., 8. és 9. Isonzo-csatában. 
(Az osztrák-magyar 5. hadsereg kötelékében.) 

Mely Isonzo-

csatában 

Mely védelmi 
szakaszban 

Mely seregtest 
kötelékében 

Az összes zászló-
aljak száma 

Ebből a magyar 
zászlóaljak 

száma. 
Magyar ezredek, zászlóaljak 

5. 

I. XVI. 

ha
dt

es
t 30 10 4./VL, 5,/IIL, 26./1V., 80./VL, 31./I1L, 2./I., II. és VIII. népfölkelő-zászlóaljak. 

5. 

11. VII. ha
dt

es
t 

40 24 1., 3., 4. és 17. honvédezredek, 39,, 43., 46. és 01. közös ezredek. 

5. 
III. 61. hadosztály 17 l i 17. és 29. népfölkelő-ezred, l./ILL, 3./I1., 4./L, 6./I., 12./II., 19./IV. népfölkelő-zászlóaljak. 

5. 

Összesen 87 45 

6. 

I. XV. 

ha
dt

es
t 

19 11 83./IV., 34,/IL, GO./II., 61./L, 37./IV., 46./III., 5./1L, 25./1V., 53./I.V., 86./IIL zászlóaljak és 
4. V. népfölkelő-zászlóalj. 

6. 

II. XVI. 

ha
dt

es
t 

31 10 4./VI., 5./ÍIÍ., 8./IL, 2./L, IL, 26./IV., 30./VI,, 4./VL, 81./ül. népfelkelő-zászlóaljak, 
09./IIL, 52./II. zászlóaljak. 

6. 

III./a. VII. 

ha
dt

es
t 

27 27 39., 43., 46. és 61. közös ezredek, 1., 3., 4. és 17. honvédezredek. -

6. 
Lll./b. védelmi szakaszban 15 

• • 

6. 

Hadseregtartalék Jamiano—Medeazza— 
Mawhinje körletben 13 

• 

6. 

Összesen 105 48 • 

7. 

I. XV. 

ha
dt

es
t 

21 12 33./1V., 34./IL, 61./]., 66./II., 37./IV., 46./1IL, 5./IL, 25./IV., 53./1V., 86./III. zászlóaljak és 
4./V., 19./IX. népfölkelő-zászlóaljak. 

7. 

Il./a. XVII. 

ha
dt

es
t 24 5 52./II., 69./III. 70./II. zászlóaljak, 4,/VL, 5./III. népfölkelő-zászlóaljak. 

7. 

lL/b. XVI. ha
dt

es
t 

34 4- 85./IIL, 62./I. zászlóaljak, 2. népfölkelő-ezred. 

7. 

Ill./a. VII, 

ha
dt

es
t 

24 '/a 17'/a 89., 48., 46., 61., 96. közös ezredek, 1. honvédezred és 11. vadászzászlóalj. 

7. III./b. Schenk altábornagy 
seregcsoport 18 • • 7. 

H
ad

se
re

gt
ar

ta
lé

k 

XVI. hadtest mögött 
HL Kreutz-nél 5 81. közös ezred, 64./IV. zászlóalj. 

7. 

H
ad

se
re

gt
ar

ta
lé

k 

VII. hadtest mögött 
Comen-nél 6 3., 4., 17. honvédezredek. 

7. 

H
ad

se
re

gt
ar

ta
lé

k 

Schenk altábornagy 
seregcsoport mögött 

tíabrovica-nál 
• 4 2. közös ezred. 

7. 

Összesen 120-5 53-5 

8. 

I. XV. 

ha
dt

es
t 

17 12 33./JV., 34,/IL, 61./I., 66./1L, 37./IV., 46./I1I., 5./IL, 25./IV., 53./1V., 86./III. zászlóaljak, 
4./V., 19./IX. népfölkelő-zászlóaljak. 

8. 

Il./a. XVII. 

ha
dt

es
t 22 4 52./IL, 69./1IL zászlóaljak, 4./VL, 5./III. népfölkelő-zászlóaljak. 

8. 

Il./b. XVI. ha
dt

es
t 

20 3 2. népfölkelő-ezred. 

8. 

III./a. VII. 

ha
dt

es
t 

31 24 39., 43., 46., 61., 96. közös ezredek, 11. vadászzászlóalj, 1., 3., 4., 17. honvédezredek. 

8. III./b. Schenk altábornagy 
seregcsoport 27 10 2., 31. közös ezredek, G2./L, 64./IV. zászlóaljak. 8. 

H
ad

se
re

gt
ar

ta
lé

k XVII. hadtest mögött 
Lökve környékén 9 • 

8. 

H
ad

se
re

gt
ar

ta
lé

k 

VII. hadtest és Schenk 
altábornagy sereg-

csoport mögött Trstelj 
A 643 és Pliskovica 

között ' 

12 • 

" -

8. 

Összesen 134 53 

9. 

1. XV. 

ha
dt

es
t 

16 12 33./IV., 84./]L, 61,/L, 66./1L, 37./1V., 46./HL, 5./II., 25./1V., 53./1V., 86/111. zászlóaljak, 
4./V., 19./1X. népfölkelő-zászlóaljak. 

9. 

Il./a. XVII. 

ha
dt

es
t 

23 7 52.,/IL, 69./I1L, zászlóaljak, 4./VL, 5./11L, 2./IIL, 6./1V., 2 5 . / » népfölkelő-zászlóaljak. 

9. 

II./b. XVI. 

ha
dt

es
t 

26 3 2. népfölkelő-ezred. 

9. III./a. VII. 

ha
dt

es
t 

23 4 96. közös ezred. 9. 

III./b. XXIII. 

ha
dt

es
t 

25 • 

9. 

1 l.adsereg-
tartalék 

Kobila Glava— 
Pliskovica között 38 30 39., 43., 40., 61., 2., 31. közös ezredek, 1., 8., 4., 17. honvédozredek, 62./L, 64./IV. zászlóaljak. 

9. 

Összesen 151 56 • 
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