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ELŐSZÓ. 

Elérkeztem művemnek utolsó szakaszához, mely siral-
masan szomorú események hosszú sorozatát tar talmazza. 
Gyászos dolgok tömkelege, melyből azonban a magyar 
katona hűsége, hazafisága és hősiessége annál ragyogób-
ban világít ki. 

Naplómban sokmindent, részben egyéni nézetet, rész-
ben pedig tényeket talál tam, melyek még hosszú ideig 
nem valók a nagy nyilvánosság elé, mert olyan ítéleteket 
vál thatnának ki, melyeket csakis a későbbi kornak pár-
ta t lan történetírója hozhat meg, ha már a világháború-
nak és az osztrák—magyar monarchia végső bomlásá-
nak és pusztulásának egész anyagát földolgozta. Ezér t 
kénytelen voltam naplóm bizonyos részeit átlapozni, 
másutt pedig csiszolni, illetőleg némi magyarázattal 
ú j ra megfogalmazni. Minthogy azonban mindez naplóm-
nak értelmét legföljebb világosabbá teszi és mégis, — némi 
csonkasággal — hűségesen visszaadja, ebben a kötetben 
is mindent, ami szószerint, vagy kisebb változtatásokkal 
hozza naplóm tar ta lmát , idézőjelek közé vet tem úgy 
mint eddig, hogy megkülönböztethető legyen a hivatalos 
kiadványoktól és azoknak magyarázatától . 

A forradalmat csak igen röviden érintem, amennyi-
ben a háború befejezésére hatással volt. 

E műnek célja : Igazságot tenni a magyarnak, aki 
a világháborúnak legnagyobb, de egyszersmint legneme-
sebb és legártat lanabb áldozata ; ki mást nem te t t , mint 
szövetségi hűségben, hősies küzdelemben vérét onto t ta 
a hazáért, azon tudatban, hogy minden harctéren magyar 
hazájának épségéért küzd. 

Legyen e művem szeretettől á tha to t t múlhat lan 
hálámnak csekély jele azok iránt, akik négy és fél évig 
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szenvedtek, véreztek hazánkért és akikben én, mint 
felelős hadvezér soha sem csalatkoztam és mindig csak 
a legmagasabbra feszített reményeimnek tökéletes betelje-
sülését ta lá l tam meg. Annak a több millió magyar tiszt-
nek és legénységnek, kikben csak a hűséges, kötelesség-
tudó, önfeláldozó, mindig résen álló, mindenek fölött 
vitéz baj társaimat lá t tam, akik a hadvezér intésére is 
énekelve indultak rohamra még akkor is, ha ez a biztos 
halált jelentette. 

Legyen emlékük minden magyarnak szent és majd 
ha Isten ú j ra boldogabb időket küld Magyarországra, 
ne felejtkezzenek meg azokról a hős magyarokról, 
akik mindenüket kockára tették a boldog Nagy magyar -
országért. 

* « 

Mostanában olvastam az osztrák hadügyminisz-
tér ium és az osztrák hadilevéltár által „Österreich-
Ungarns Letzter Krieg 1914—18" cím alat t kiadott 
hadtörténelmi művet, mely ebből az én hadtörténelmi 
munkámból kivonatosan közli az 1915 október 30-i napló-
feljegyzéseim egy részét a doberdói fennsíkon történ-
tekről. 

Idézetét a következőkkel vezeti be : 
„A cs. és kir. VII. hadtest parancsnoka, József főher-

ceg lovassági tábornok — akinek kimondottan magyar 
beállítása máskülönben a németosztrák csapatokat nem 
részesíti mindig igazságos megítélésben — „A VILÁG-
HÁBORÚ, A M I L Y E N N E K ÉN LÁTTAM" című magya-
rul írt művében a háború különlegességét is kitűnően 
jellemző ra jzá t adja a styriai lövészek küzdelmeinek." 

Ezek u t án ismerteti a 22. osztrák lövészhadosztály 
parancsnokának : Schön tábornoknak hozzám írt jelenté-
sét a csapatok elhelyezési viszonyairól és - a csapatok 
erkölcsi állapotáról. Végül pedig a styriai 22. lövészhad-
osztályról és annak parancsnokáról alkotott következő 
véleményemet adja vissza szószerint : 

„A 22. lövészhadosztály valóban csodálatra méltóan 
derék és megbízható, parancsnoka Schön tábornok pedig 
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egyike a legkiválóbb és legvitézebb tábornokainknak." 1 

Tekintve azt, hogy az „Österreich-Ungarns Letzter 
Krieg 1914—18" című könyv osztrák hivatalos kiadás, 
nem hagyhatom szó nélktil azt a nemcsak engem, de az 
egész magyarságot snlyosan megvádoló állítást, hogy 
„az én kimondottan magyar beállításom nem részesíti min-
denkor igazságos megítélésben a németosztrák csapiatokat." 

Való igaz, hogy a harctéren felfelé és lefelé, nem-
különben történelmi művem megírásánál magyar érzel-
memnek és magyar gondolkodásomnak sokszor adtam 
kifejezést. 

Ámde a magyar érzelem és a magyar gondolkodás 
— és ezt nemcsak a magyarság mondja, de sok művelt 
nemzet is vallja — nemes irányt követ. 

A magyar gondolkodás tehát , mint etikai alapon 
álló gondolkodás, nemtelen eszközök használatát tényle-
ges, vagy vélt előnyök szerzésére meg- és elvetendőnek 
ta r t j a és így a harctéren, ahol — amiként fájdalom bebizo-
nyult — Ausztria-Magyarország életbenmaradásáról, vagy 
haláláról volt szó és ahol a csapatok testvéries érzülete, 
bajtársias szelleme a sikeres küzdelem jelentékeny tényező-
jét képezte, a magyar gondolkodás bűnnek ta r to t ta 
volna, más nemzetiségű csapatok meg nem érdemelt 
ócsárlásával a saját érdemét öregbíteni. 

Ami pedig az én személyemet illeti, nekem az osztrák 
hadtörténelmi mű provokációjára ki kell jelentenem, 
hogy én teljes életemben követtem az etika törvényeit 
és a háborúban a csapatok megítélésénél, bármily nemzeti-
ségűek voltak azok, az igazság mesgyéjéről sohasem lép-
tem le. Sem ott, ahol dicsértem, sem ott , ahol éles kr i t ikát 
gyakoroltam. Ezt a hivatalos jelentések igazolják. 

Történelmi művem nemcsak azt bizonyítja, hogy 
sokszor részesítettem dicséretben nem magyar nemzeti-
ségű csapatokat, hanem azt is, hogy minden derék csapa-
tot kivétel nélkül, szívembe zártam, tiszteltem és szeret-
tem őket, vonzódtam hozzájuk. 

1 Lásd „Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914—18" 3. kötete 432—434. 
oldalt és a „Világháború, amilyennek én láttam" című mű 2. kötete 550-— 
552. oldalait. 
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Erről tesznek tanúságot a styriai 22. lövészhadosztály 
csapatai — és Schön tábornok kiválóságát méltányló 
nagyon meleg elismerésem is. 

Én tényleg rajongója voltam minden derék vitéz 
csapatnak és derék embernek és lelkiismeretem sohasem 
engedte volna meg, hogy érdemes csapatokat tet teik 
elferdítésével vérig bántsam meg. 

Feltéve, de meg nem engedve, hogy krit ikám egyik, 
vagy másik esetben nem volt helyén, ezt a hibát egyes-
egyedül téves jelentések okozhatták volna, nem pedig 
a korrektül gondolkodó és igazságosan érző magyarságom. 

Minthogy a művemben kifejezésre ju t t a to t t véleke-
désemet egyik-másik csapatról személyes tapasztalatból 
és a hozzám befutot t jelentésekből merítet tem és ezeket 
az egész háború alatt napról-napra azonnal bejegyeztem 
jegyzőkönyveimbe és ezekből naplófüzetembe, joggal tehá t 
talán senki sem mondhatja , hogy a hivatalos jelentések, 
ha esetleg tévedésen alapuló részletek elő is fordulhat tak 
bennük, részrehajlók lettek volna és valótlanságokat 
tartalmaznak. 

Én tehát azt hiszem, hogy csakis erősen beidegző-
dött egyéni előítélet tehet oly, engemet és velem együtt 
nemzetemet is hamis világításba helyező kijelentést, 
hogy én, magyar beállításom miat t , nem részesítem 
mindig igazságos megítélésben a németosztrák csapatokat . 

Ezt i t t kijelenteni kötelességemnek tar tom, mert 
ez az egész támadás csak folytatása annak, amit e művem 
első kötetének előszavában jeleztem és ami arra készte-
te t t engem, hogy e 7 kötetű művemet azonnal kiadjam, 
mert több „történelmi" művet olvastam e világháborúról, 
amelyek vagy elhallgatják a magyar csapatok hősies 
küzdelmeit és más nemzetiségűeket magasztalnak egyedül, 
vagy egyenest rosszindulatúlag lekicsinylik a magyarok 
vitézségét; egyik pláne azt merészeli állítani, hogy ügyes 
propagandával szerezte meg magának a magyar a „hősi" 
hírnevét. 

A szerző. 
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A CS. ÉS KIR. 6. HADSEREG MEGALAKULÁSA 
ES ÁTVÉTELE. CSATA ASIAGONÁL. HELYZET-
MEGÍTÉLÉS. SZEMLÉIM. Ö FÖLSÉGE LÁTOGATÁSA 

HADSEREGEMNÉL. 

(1918 JANUÁR 17—FEBRUÁR 4.) 

TJdine, 1918 január 17. 

„Számtalan utazásaim között egy sem volt, mely oly mély 
„lelki érzelmeket, meghatottságot és viharokat keltett volna 
„bennem, mint éppen a tegnapi." 

„Fiammal utaztam." 
„Vonatunk lassan kehelve Nabresinától a doberdói fenn-

„sík körül a Karszt tövében Görzbe vitt. Nabresina erősen 
„megrongált, félig rommálőtt állomása! Hányszor látogattam 
„itt meg az általam annyi szeretettel létesített nagy barakk-
kórházban az én sebesült karszthőseimet 1!" 

„Innét kezdve lépésben járó kocsinál is lassabban ván-
szorog vonatunk a Karszt sziklái között. Duino regényes 
„vára, mely büszkén nézte még három év előtt képét a tenger 
„tükrében, míg a habok az alatta levő sziklafalra magasan fel-
szökve kapkodtak az odafönt rejtegetett kincsek után; — ma 
„siralmas törmelékhalmaz, vastag tornya kőgarmada, az örök-
z ö l d park elsöpörve, még burján és kóró sem terem benne. 
„Az egész kőpozdorja. A részben teljesen betemetett lövész-
árkoktól keresztül-kasul szelt Karszt sziklaerdeje, finom mur-
„vává van összemorzsolva, a drótakadályok, mint a jégverte 
„gabona, a talajba csépelve, mindenfelé sok mülió lövedék 
„repeszei hevernek, aknák — ,macskák' — és gránátok roncsai, 
„vagy föl nem robbant százai, mint az ördög vetette kórómag, 
„borítják a sivár, fehér kőtörmeléket. Ruha- és fehérnemű-
rongyok mindenfelé a lövészárkok körül, koponyadarabok s 

József főherceg: A világháború. VI. 1 
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„fehér csontok hevernek a kőtörmelékbe keverve. Az egykor 
„oly szép fenyvesek eltűntek, csak mint kukoricatarló', me-
nesztik ki szénné égett csutkáikat az ördögszántotta szikla-
talajból . Minden, ami ott vala, ma dirib-darab és siralmas 
„murva. A helyenkint megmaradt íödözékben százával hever-
„nek a kézigránátládák; tartalmuk vad és kétségbeesett küz-
delmekben elfogyott." 

„A mellvéden még egynéhány ép kézigránát fekszik 
„sorbarakva, csak arra vár, hogy gyújtva elhajíttassék és 
„halált okozzon, — hej, de a hős kéz, mely hajigálta, régen 
„megdermedt, csak csontja kapaszkodik egy láda széjjelvert 
„szilánkjaiba, mintha a törmelék közül föl akarna kelni, hogy 
„a még megmaradt kézigránátokat eldobálhassa, a halálon túl 
„is védve hazáját. Hősömnek csontkezét, egy dicső mártír itt-
„vesző utolsó földi nyomát meghatva nézem. Sátorlapokba 
„burkolódzott csontvázak alusznak ott. A szegény csontujjak-
„kal szorosan tartva, húzzák a vásznat a kövek alól ki, mintha 
„fáznának s jobban be akarnának takarózni. Cipőtalpak, ron-
„gyos, széjjellőtt csizmák, szennyes rongyok hevernek vagy 
„lógnak a szilánkok között s a szellő ide-oda lebegteti. Azt, 
„amitől más borzadva, undorral fordulna el, fájós szívvel 
„nézem, mert tudom, hogy mennyi szenvedést, mennyi tűrést 
„és áldozatot jelent e foszlányok mindegyike!" 

„A megsemmisülésnek legborzasztóbb sivataga! Monfal-
„cone, — Lisert (A 121), — Pietra rossa, — Monte Cosich 
„ (-0-113), — Selz, — Monte dei sei Busi (A 118), — <> 143-as. 
„rom, — Ronchi, — -0-197, Haláldomb, — Monte della Morte, 
„— Monte San Michele (A 275), — Peteano, — az Isonzó fehér 
„kavicsszigetei, — Rubbia, — Valloné, — Pec, — Vertojba, — 
„mind a legrettenetesebb küzdelmek megszentelt színterei, a 
megsemmisülés, vér, halál siralmas képei. Édes Istenem, mily 

„szörnyűséges emlékek! . . . " 
„Minden párával és köddel befátyolozva, mintha csak a 

„tengernyi hősvér párologna még, mintha még mindig itt 
„volna az őrületes doberdói csaták sűrű füstfellege. Temető 
„a temető mellett, mindegyik sokezer egyszerű sírral, a keresz-
„tek sűrű erdejével. Egész hadosztályok és hadtestek kiiga-
zodva, szépen sorakozva fekszenek elföldelve. Lassan, igen 
„lassan halad vonatunk. Nincs egy dombocska, egy törme-
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„lékké lőtt városka vagy falu, — nincs egy kő sem, egy el-
száradt , kihalt erdő vagy sivár part sem, melyhez ezer emlék 
„ne fűzne, véres emlékek, dicső magyar hőseimnek halhatat-
l a n , lelketfacsaró fájdalmas emlékei. . . Doberdó!. . . Köny-
„nyes szemekkel üdvözöllek! Te szent hely, hol hőn szeretett 
„hőseimnek százezrei örök álmukat alusszák és szent temp-
l o m m á avatnak téged, hová a jó Isten bizonyosan naponta 
„csendesen ellátogat, hogy Titeket, hűséges halott bajtársaim, 
„megáldjon! . . . Doberdó! Mély szeretettel és szent áhítattal 
„üdvözöllek téged, törmelékké zúzott sziklasivatag. Te vagy 
„a legszebb kert énnekem, melyben a lelki nagyság üde, hal-
ha ta t l an virágai fakadnak. Te a világ legsivárabb tarlója, 
„hol csak halál és megsemmisülés termett, hol a pokol minden 
„kínja tanyázott és taposta az i f jú élet üde virágait! . . . Hány 
„számtalanszor jártalak keresztül-kasul szeretett hőseimmel 
„kétségbeesett tusák, elkeseredett küzdelmek dicsőséges, 
„szörnyű napjaiban. A bóra vadul száguldó fuvallatában rezgő 
„holt bokrok mindegyike, a talajnak minden horpadása, az 
„emberi szorgalmas munka minden romhalmazzá roskadott 
„műve egy-egy szent emlék! It t pusztult ifjúságom sivár em-
„lékét lelem bennük. Minden szilaj átkot m o n d . . . minden 
„áhítattal, szentül imádkozik. Mintha hallanám a pergőtüzet 
„még s a vad csatazajt s a haldoklók hörgését, . . . váltakozva 
„vonulnak el lelkem előtt ama rémnapok véres képei! S mégis 
„oly halotti némaságban gyászol minden. Sivataggá vált nagy, 
„szent temető, melyre csak födetlen fővel lépj te vándor és 
„térdethajtva mondj köszönetet az itt szunnyadó légióknak, 
„kiknek dicső emléke legyen áldott örökre! . . ." 

„Soká állok még- az ablaknál és komor ködgomolyagokba 
„nézek, melyek már elfödték Doberdót tekintetem elől. Nem 
„vagyok képes egy árva szót sem kimondani, mert másfél 
„évnek emlékemben fölelevenedett rettenetes kínjait érzem és 
„látom újra . . . " 

„Udinébe nagy késéssel érünk, hol két igen fontos és 
„hosszú megbeszélésem volt Boroevic vezérezredessel. Meleg 
„és örömteli bizalommal fogadott és látszott rajta, hogy nagy 
„és igazán őszinte az öröme, hogy megint összekerültünk. 
„Elbeszélte nekem, hogy mily nagy eréllyel kellett föllépnie, 
„hogy az előbbeni főparancsnokság szándékát — engem el-

l* 
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,kergetni — meg tudta akadályozni. Mindabból, amit mon-
dott, az a legjellemzőbb, hogy azokat, akik bizonyos rejtélyes 
,okoknál fogva alkalmatlanok voltak nekik, hogyan tették el 
,láb alól. így volt az velem is. Ez még Ferenc Ferdinánd fő-
hercegtől indult ki, aki Tersztyánszky lovassági tábornok 
,által megüzente nekem, hogyha nem változtatom meg magyar 
,érzelmeimet és nem szűnök meg magamat magyarnak val-
lani, el fognak mozdítani állásomból. Én akkor (ezt melles-
leg jegyzem meg) az egészet Ferenc József királyunknak, 
,akinek mindig mindent megmondottam, elpanaszoltam és Ő 
,azt felelte, hogy legyek nyugodt, Ő az ilyen előterjesztést 
,megrovással vissza fogja utasítani, mert föltétlenül bízik 
,bennem: 'Te mindig magyar voltál, ami ellen semmi kifogá-
som sem lehet!' — voltak megnyugtató szavai." 

„Boroevic szerint, midőn boldogult jó uram a VII. had-
test parancsnokává kinevezett, a főparancsnokság közölte 
,Boroeviccsel, hogy kevés öröme lesz az én katonai tulajdon-
ságaimban. Nemsokára hughesen fölhívták Boroevicet és 
,kérdezték, hogy nem volna-e ideje 'Jóskát láb alól eltenni?', 
,amire ő azt felelte, hogy ez módfölött igazságtalan volna. Ez 
,többször megismétlődött és csak a második isonzói csata után 
,szűnt meg 'legőszintébb barátaim' incselkedése. Most Boroe-
v ic mondta, hogy vessem meg ezeket az embereket, mert mást 
,nem érdemelnek meg. Egynéhányat megnevezett. Azzal 
,fejezte be szavait! 'Mindez azért van, mert fenséged tettek-
kel számtalanszor bebizonyította, hogy magasan fölöttük áll, 
,mint egy 100 éves tölgyfa a legelő füvei fölé, úgy emelkedik 
,föléjük fenséged.' Ö azt véli, hogy most már nem árthatnak 
,nekem és azt ajánlja, hogy emelt fővel, megvetéssel nézzek 
,ezekre. Ezután az általam átveendő addigi 14., ezentúl 6. had-
sereg helyzetét magyarázta meg nekem. Ez — úgymond — 
,az egész olasz frontnak legfontosabb, legnehezebb és leg-
veszélyesebb szakasza, mely a Monte Spinucciától (A 1303) 
,Suseganáig terjed. Ellenfelem 'elsőrendű' angol és francia 
.hadosztályokból áll. Amennyire eddig meg lehetett állapítani, 
,öt francia és hét angol hadosztály van velem szemben. Déli 
,szárnyamon Suseganánál olaszok állanak, akik most demora-
lizáltak. Magától értetődik, hogy tüzérségük óriási számbeli 
,fölényben van. Ugyanígy áll ez a repülőkkel. Nekünk 70 
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.repülőgépünk van, ennek is a nagyobb része a németeké és 
,velük el fog menni, az ellenfélnek 300 van. Hadseregem 
.ezidőszerint három hadtestből áll és még néhány kivont had-
osztályból, ezen utóbbiak között a 200. német hadosztály 
, (a vadászhadosztály, mely az én erdélyi arcvonalamról jött az 
,olasz harctérre), a vadász-, és a még kivonandó 117. német 
.hadosztályt a saját 17. hadosztályunk fogja felváltani. Régi 
,derék két hadosztályom, a 17. közös és 20. honvéd hadosz-
tály, végre megint visszakerült hozzám, azaz én hozzájuk. 
,Nagy örömmel üdvözöllek, hős bajtársaim, több mint egy-
,évi távollét után. Boroevic előadását azzal fejezi be, hogy 
,boldog és gratulál önnönmagának azért, hogy ezen oly kényes 
.szakasz rámbízatott." 

„Miután fiamtól elbúcsúztam és Boroevicnek jóakaratába 
.ajánlottam őt, Yittorio Yenetóba sietek automobilon." 

Vittorio Veneto, január 18. 

„Tegnap kíséretemmel automobilon Udinéből az olasz 
„síkságot borító sűrű ködbe robogtunk!. . ." 

„Pordenonén, Sacilén át ide, ezen szépen fekvő város-
k á b a siettünk. Különös! A Tagliamentóban nem volt víz. 
„Az út mentén még mindig temérdek, az olasz hadak által 
„futásukban elhajigált és elhagyott holmi hever. Számtalan 
„kocsi, autó, ágyú, mind az árokba döntve, a sárban nyugszik. 
„A városokat német őrségek tartják elzárva, még az én auto-
mobilomat sem engedik keresztül, kerülő utakon kell tovább 
„mennem. Azt a benyomást teszi rám, mintha a zavartalan 
„fosztogatást — 'Das Offizielle Ausräumen', ahogy ők neve-
„zik — akarnák biztosítani!" 

„Itt, a jég- és hófödte hatalmas hegyek lábánál, pálma-
„kertek között egy szép és tágas villában lettem elszállásolva. 
„A hadseregparancsnokság a Morosini-villában van elhelyezve, 
„egy remek kert közepén. Below tábornok, a német 14. had-
s e r e g parancsnoka elutazott és helyette ideiglenesen gróf 
„Dona gyalogsági tábornok vezeti a 14. német hadsereget, 
„mely most van átalakulóban a cs. és kir. 6. hadsereggé. 
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„Ö azonnal megérkezésem után a helyzetjelentésekkel fölkere-
s e t t s azon benyomást nyertem, hogy nyugodt lélekkel vár-
h a t o m a bekövetkezendő eseményeket, mindannak dacára, 
„hogy az ellenség minden tekintetben sokkal erősebb nálam-
n á l . A szökevények azon hírt hozták volt, hogy 15-e és 20-a 
„között támadni fognak. Minden órában várjuk ezt, mind-
a n n a k dacára, hogy mindeddig előjelek még nem mutatkoz-
nak . Kevésbbé örvendeztetett meg azon hír, hogy a tartalék-
b a n álló 94. és 4. hadosztályt elviszik Conradhoz. Ezzel 
„megint a hagyományos tartalékhiányba merülök. Nagyon 
„megtisztelő, de éppen nem kellemes a bizalomnak ezenfajta 
„megnyilvánulása." 

„Ma borús az idő, így alig várhatunk repülőtámadást. 
„Lassú, egyenletes ágyútiizet hallok. Ide még nem lőtt be az 
„ellenséges tüzérség, pedig tehetné, inert a tűzvonaltól alig 
„vagyunk 16 kilométerre." 

„Az én arcvonalam a Monte Spinucciától (A 1303) egé-
„szen Alanóig magashegység-jellegű, igen zordon sziklaormo-
„kon, illetőleg ilyenektől környezett völgyben húzódik odáig, 
„hol a Piavénak balpartjára átjőve délnek fordul, innét rész-
„ben dombos, részben sík, nagyon erősen mívelt vidéken 
„követi a torrente jellegű folyót, mely erős akadályt képez 
„még alacsony vízállásnál is. Az állások, mint értesülök, ez-
„ideig csak részben elkészült kaverna-férőhelyekkel megjelölt 
„széles liarcövet képeznek, melyben a három állásnak már 
„állítólag elég jó drótakadályai vannak, de árok alig van, 
„mert, mint Dona tábornok mondta: 'nem folyik merev harc 
„az állás elsó' vonalában, lianem ruganyos harc az állásért!' 
„Tehát teljesen a francia arcvonalon szerzett tapasztalatokra 
„épül föl a harcmodor, csak azon különbséggel, hogy előtte 
„egy erős folyóakadály van ott, hol a ruganyos harcról lehet 
„szó. A hegységben, különösen arcvonalam nyugati szár-
n y á n , a magashegység sziklafalai körül, csakis kisebb küz-
delmek várhatók, mert ott nagyobb eredményt úgysem keres-
„het az ellenség, legföljebb balszárnyát biztosítani és meg-
támasztani akarja majd." 

„Természetes hogy amint kissé folyamatba jön a rendes 
„munka, a parancsnokság átadása után azonnal megkezdem 
„látogatásaimat az összes csapataimnál, különösen a küzdelmi 
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„állásokban. Itt megint régi doberdói szokásom szerint csak 
„egy altiszt fog kísérni, mert itt csoportokkal a tüzet azonnal 
„a csapatra vonnám." 

# * 
# 

Január 19. 

„Első utam e harctéren Gajarinébe visz, hogy Doberdo 
„hőseit, az én vitéz 39-es és 46-os bajtársaimat fölkeressem. 
„Alig értem oda, azonnal fölismertek 46-osaim és a megálló 
„autót csupa sugárzó, mosolygóképű ember vette körül. — 
„'Hát még ismertek, fiúk?' — kérdém. — 'Bizony ismerjük' — 
„szól egy nagybajusz! öreg baka, keményen vigyázzba vágva 
„magát. Egyszerre kitört a vihar. 'Éljen József apánk!' Nagy 
„volt az örömem, midőn úgyszólván minden másodikban vala-
„melyik hűséges régi vitézemre ismertem. Szeretetük spon-
„tán kitörése mélyen meghatott. Zeiss ezredest is fölkerestem 
„és derék segédtisztjét, Polereczky századost. Ők már hallot-
t á k , hogy közelben vagyok és gondolták, hogy első utam 
„azokhoz lesz ide, kikkel naponta együtt voltam Doberdó 
„rémes napjaiban. Midőn igen sokkal már beszéltem, riadó 
„lelkesedésüktől kísérve automobilra ültem és Campomolinóra 
„mentem. Útközben Ströher tábornokkal, a hadosztály-
parancsnokkal találkoztam, kit automobilomba fölvettem és 
„így mentem a debreceni 39-eseimhez. Egy század az út javí-
t á s á n dolgozott. Ezek is tüstént fölismertek, amint köztük 
„elhaladott automobilom. Az egyik elkiáltotta magát: 'Itt van 
„a mi Jauzsef1 apánk!' és erre itt is nagy örömriadalom 
„támadt. Az egynéhány házból álló faluban bevártam, míg 
„az összes századok bevonultak a gyakorlatról. Megnéztem 
„a századokat és sokakkal beszéltem. A régi hősies szellemet 
„találtam ma is e derék lelkekben, mely minden áldozatra kész 
„a hazáért." 

„Ströher tábornok mondá nekem, hogy a Faj t i hrib 
„ ( A 432) elvétele igen súlyos áldozatokba került. 6000 hősöm 
„lelte halálát vagy sebesülését ott." 

„Miután az összes századokat láttam, újból Gajarinébe 
„mentünk, hogy az időközben szintén visszajött 46-osoknak 

1 Hajdumegyei kiejtés. 
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„még nem látott részeit látogassam meg. Itt is sok ismerős 
„volt, de ezeknél jóval több volt a hiányzók száma. 'Ne hagy-
„jon el többé, fenséges úr!' Ez volt egyetlen kérésük. Hej, 
„fiacskáim, sohasem hagytalak volna el, ha nem lett volna 
„parancs az, hogy el kell válnunk! A legnagyobb örömem az 
„lett volna, hogyha magammal vihettelek volna benneteket! 
„Igazán nehezemre esnék, ha elvinnének és mégis szívből kívá-
„nom, hogy vigyenek titeket, kik annyit szenvedtetek, oda, 
„ahol nincs pergőtűz, hol béke van! Három óra hosszat vol-
„tam Karszthőseim között. Ströher tábornok mondta nekem, 
„hogy a hadosztály mindig várta fölváltását és elvitelét, úgy, 
„ahogy megígértem nekik. Minden csata után azt hitték, 
„hogy: 'Na most!' Hiszen minden közelükben levő csapat föl-
„váltatott, csak ők nem! . . . Végre, midőn az olaszt már küz-
de l em nélkül üldözték, akkor akarták fölváltani a hadosz-
t á l y t , de akkor ő, mint parancsnoka kérte, hogy a diadal-
„útból most már ne vigyék el, mert ez az ő jussuk! Most pedig 
„kérik, hogy velem maradhassanak és most már semmi szín 
„alatt ne vigyék őket tőlem e l . . . Csak annyit feleltem neki, 
„hogy rajtam nem múlott, de a legjobb hadosztályt nem akar-
„ták ideadni. Ezentúl én fogok róluk gondoskodni." 

„Helyenkint elég élénk volt a lövegtűz, másutt csak lassú. 
„Azt beszélik, hogy az angolok sok tankot hoztak ide a táma-
d á s r a ! " 

„A brestlitowski béketárgyalások lassan, de talán mégis 
„haladnak. Trockij ezalatt mindent elkövet, hogy minálunk 
„forradalmat szítson." 

„Ausztriában — Willerding altábornagy által hozott hírek 
„szerint — a gyárak állítólag állanak és proklamáltatott az 
„általános sztrájk. Csehországban Kramaí állítólag kikiál-
t o t t a a köztársaságot! ??!" 

* * 
* 

Január 20. 

„A kefétfefrcvona]ról jelentik, hogy Tirgul Okna vidékén 
„heves ^jgfegyver- és lövegtűz hallható, ugyanúgy Czerno-
„witznátó az ellenséges állások, mögött. Az oroszok nagyon 
„nyugtalanok- -Kowelnél Ai^^feiii&n jelenségek." 
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„Brest-Litowskból jó hírek vannak, a béketárgyalások 
„folynak." 

„Nálam azt jelentik, hogy az ellenség a sűrű ködben a 
„Piavéban dolgozik valamin, gerendák tologatását és csobo-
g á s t a vízben hallani. A mi katonai attasénk Svájcból jelenti, 
„hogy 22-én az ellenség a Piave-átkelést ki fogja erőszakolni 
„Susegana környékén — hol hajdan Napoleon átkelt — és 
„mindenképen át akarja vonalainkat taszítani. Eddig komoly 
„előkészületeket nem lehetett még észrevenni." 

„Repülőink parancsot kaptak, hogy föltétlenül törjék át 
„a légi elzárást és állapítsák meg, hogy támadásra csoporto-
„sul-e az ellenség?" 

„A németek sürgetik távozásukat és hogy a 117. német 
„hadosztályt a coneglianói szakaszban mielőbb váltsuk föl. 
„Ameddig nem vettem át a parancsnokságot, addig elvből 
„nem szólok bele az ügyek menetébe. Az azonban lehetetlen, 
„hogy egész német hadosztályok egyszerűen elmeneteljenek 
„anélkül, hogy pótlásukról gondoskodva lenne, pláne akkor, 
„ha az ellenség támadni készül." 

„Oly sűrű köd van, hogy két lépésre sem látni." 
„Ma fog hozzám jönni tisztelegni az itteni püspök. A né-

„métek figyelmeztettek, hogy igen nagy óvatosság ajánlatos 
„vele szemben, mert azon gyanú alatt áll, hogy kémkedik 
„— mint olasz, nézetem szerint csak kötelességét teszi, ha így 
„van —, mert egy általa nagyon protezsált fogoly az ő kéré-
s é r e nagyon jó bánásmódban részesült, azonban egy szép 
„napon nyomtalanul eltűnt és nemsokára egy nagy repülő-
t á m a d á s jött Yittorio ellen és főkép azt a két házat érték a 
„bombák, ahol a hadseregparancsnokság van. Nagyon udva-
r i a s leszek vele s mégis lesz egy nagyon határozott szavam 
„hozzá: hogy hogyan képzelem magamnak a visszamaradot-
„tak magaviseletét. Fölszólítom őt, hogy hirdettesse ki, hogy 
„a kémkedés kötél általi halállal büntettetik. Nagyon jól meg 
„fog engem érteni és vigyázni fog." 
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Január 21. 

„Semmi különös. A keleti harctérről érkező hírek szerint 
„az oroszok lassacskán teljesen elhagyják állásaikat és a hátsó 
„országba hazavándorolnak. Az ukrán béke biztosítva van és 
„legközelebb végleg meg lesz kötve. A tárgyalások az oroszok-
„kal is gyorsan haladnak." 

„Nálam olasz szökevények azt hozzák hírül, hogy a fran-
c i á k a t és angolokat kivonják az arcvonalból és elszállítják. 
„Annál jobb, ha igaz! Más oldalról meg az hírlik, hogy az 
„angol, francia és olasz együttesen nagy támadásra készül itt. 
„Utóbbit nem tartom egyelőre valószínűnek." 

„Ma megint meglátogattam derék 17. hadosztályomat. 
„A 43. és 61. ezredeket és a 46-osoknak egy zászlóalját. 
„Néhány gondtalan órát töltöttem vitéz csapataimnál. Meg-
„ható volt örömük, hogy megint velük vagyok, de egyszer-
s m i n d aggályuk, hogy igazán velük maradok-e? Hiszen 
„vágyódtak mindig, hogy újra parancsnokságom alá kerül-
gessenek, nagy volt az öröm, midőn kijelentettem, hogy most 
„már az én parancsnokságom alatt maradnak." 

„Egy emeletes házban, hol egy egész 61-es század van 
„elszállásolva a szőlőlugasok közepette, a ház és szőlők bir-
tokosa, egy nagy fehérbaj szú olasz szólított meg engem s 
„boldog mosoly ült arcán, midőn anyanyelvén beszélgettem 
„vele. Nagyon szidta a németeket, kik az utolsó ingét és min-
dené t elvették, annál melegebben dicsérte a magyarokat, akik 
„kenyerüket is megosztják vele és semmihez sem nyúlnak. 
„Elmondotta, hogy 1866-ban is a magyarok barátja volt, mert 
„szülei megtanították arra, hogy a magyarok tisztességesek 
„és jók." 

„A sűrű köd fölszállott s igen élénk ágyúzást hallok, mely 
„délben elcsendesül. Az 50. hadosztály parancsnoka jelent-
kezet t nálam és elmondta, hogy mily hallatlan hősiességgel 
„küzdött a 46/IY. zászlóalj a Monte Tombán (A 868). Iszo-
n y a t o s veszteségeket szenvedett és csak 100 ember tért épen 
„vissza onnét. Mindig a magyar hősöknek kell ily rettenete-
d e n szenvedniük." 

„Egész délután tanulmányoztam hadseregemnek összes 
„intézeteit, úgy látom, hogy rendben van minden, csak a vas-
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„úti helyzet nyomorultul rossz és kétségbeejtő és a menet-
alakulatok oly nagyon messze vannak, hogy nem is tudok 
„oda jutni. Ezen segíteni kell." 

„Állásaink itt még a legkezdetlegesebbek, mondhatom, 
„nagyon gyatrák, ami kivitelüket illeti. Igen nagy munka lesz 
„féligmeddig jól kiépíteni azokat. Az én nézetem szerint 
„nagyon is zseniálisan vannak elgondolva, úgyannyira, hogy 
„a nagy akadály, a folyó, nem érvényesülhet, mert azt alig 
„védjük és az ellenséget azon áteresztve, mindenféle modern 
„harcövben akarjuk megverni, mikor már az akadályt, mely-
„nél igazán megverhettük volna, nehézség nélkül átlépte. Azt 
„találom, hogy nem okos a belga, francia harctéren bevált 
„harcmódot a teljesen más jellegű fedett olasz terepen, min-
„den próba nélkül elfogadni. A vége az lesz, hogy csupa 
„modernség következtében áttörik az arcvonalunkat." 

„Sajnos, itt malária jelentkezik csapataimnál." 
„A hadseregfőparancsnokság értesít engem, hogy az én 

„derék 31. hadosztályomat ide, hozzám szállítják és holnaptól 
„kezdve naponta négy vonattal érkezik Vittorio vidékére." 

„Azt beszélik, hogy általános sztrájk ütött ki Magyar-
országon is. Ez a gondolat nagyon aggaszt." 

„Az itteni püspök nálam volt és a legnagyobb udvarias-
s á g o m mellett nagyon jól megértett engem. Végül arra kért, 
„hogy leveleit a szentatyához a bécsi nunciatúra révén sza-
b a d j o n küldenie. Szívesen vállaltam azt azon kikötéssel, 
„hogy nyitva adja át azokat a parancsnokságomnál." 

Vittorio, január 22. 

„Ma végleg átvettem a 6. hadsereg parancsnokságát. 
,Mind több hír jön, hogy az angolokat és franciákat elviszik. 
A felhőzet azonban olyan mélyen van, hogy a légi földerítés 
lehetetlen és nem tehetünk mást, mint türelmesen várni és 
,amint a felhőzet emelkedik vagy szakadozik, erőszakos föl-
derítést próbálunk meg. Egy ellenséges repülő egy auto-
mobilunkat megtámadta és egészen alacsonyan leereszkedve, 
,egy bombával fölrobbantotta. Itt nagyon merészek az ellen-
ség repülői." 
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„Nagyon aggaszt az a hír, hogy otthon rejtve bár, de 
„forrongások észlelhetők. Gróf Károlyi Mihály úgy látszik 
„közveszélyes őrült, kit utolsó órában, most gyógyintézetbe 
„kellene adni. Mindenbe belepackázik, lehetőleg elront min-
„dent anélkül, hogy maga valami jót tudna hozni vagy terem-
t e n i ! . . . Azt is mondják, hogy gonoszlelkű ember, ki min-
d e n r e képes. H l " 

„Tegnap délután még találkoztam a püspökkel az utcán, 
„aki elibém jött és arról biztosított, hogy ő: 'il vostro pru-
„dente consiglio'-t követve, elrendelte,, hogy a népet a szó-
székről parancsom szerint ki kell oktatni. Azután még egy 
„darabig kísért sétámon, mikor is sok érdekeset mondott el." 

„Volt hadseregarcvonalamról azon hír érkezik be, hogy 
„az oroszok, egyes hadtesteket kivéve, melyeket visszahagy-
j a k , csapataikat — gyalogságot, lovasságot és tüzérséget — 
„majdnem mind elszállították." 

„Hadseregemnél zavarótűz, különben semmi újság." 
A parancsnokságom alá tartozó csapatok összeállítását 

az 1. számú melléklet mutatja. 
Az olasz hadszíntéren a kölcsönös általános harctéri hely-

zetet a 2. számú melléklet, míg a 6. hadseregparancsnokság 
átvételekor a hadsereg részletes helyzetét és a vele szemben 
álló ellenség helyzetét a.3. számú melléklet tünteti fel. 

Az 50. hadosztályt a 11. hadseregből hadseregemhez osz-
tották be. 

* * 
* 

Január 23. 

„Budapestről az a hír jön, hogy a munkásság igen nagy 
„tüntetéssel, mely teljes nyugalomban, minden rendzavarás 
„nélkül folyt le, csak azt akarta megmutatni, hogy ők a békét 
„akarják. Hát mi is azt akarjuk mindnyájan, csakhogy köte-
lességünk hazánk és a nemzet iránt azt parancsolja, hogy 
„ne egy mindenáron való békét, hanem olyat kössünk, mely 
„hazánknak az ellenségek által való összetaposását és rab-
szolgaságba való hajtását kizárja. És ezt mindenkinek, aki 
„nem áruló vagy gyáva, követelnie kell. Ha egyszerűen min-
denáron békét kötünk, akkor hazánkat a bennünket környező 
„ragadozó vadak széjjel fogják tépni és olyan korszak követ-
keznék el, mint a török uralom volt, vagy még sokkal rosz-
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,szabb. Csak ne higyjünk ellenségeink nagylelkűségében, 
,mert az nem létezik." 

„Korán reggel automobilon Serravallén, Lagón, Cisonon 
,át Pievére megyek, hol Podhoránszky altábornagyot, a 35. 
,hadosztály parancsnokát fölkeresem. Elbájoló kis nyári kas-
télyban van elszállásolva, melyet délszaki örökzöld növények 
,környeznek. Onnét fölséges kilátás nyílik a Piave síkságára 
,a Montello felé. Néhány cédrusfa s egy kis erkélyszerű 
,virágoskert van a kastély előtt. A kastélyt, elvétve meg-
maradt egyes tárgyaktól eltekintve, teljesen kiürítették a 
,németek. Az egész vidéket az utolsó tehénig, utolsó szem 
,búzáig kifosztották, úgyhogy most nekünk kell majd az olasz 
,lakosságot eltartani. Óriási teher ez miránk nézve. Orszá-
gunk és csapataink éheznek és most még Felső-Olaszország-
,nak azon részeit is mi tartsuk el, melyen a németek át-
vonulva, mindent elvittek? Pedig ők tízszerte gazdagabbak, 
,mint mi." 

„A jól leplezett műúton most lombtalan, sűrű ültetvények 
,között Podhoránszkyval Farrán keresztül megyünk egy 
,szűk völgyig, a Rio Biancóig. Onnét gyalog a német 13 cm-es 
,ágyúsüteghez, mely 1915-ben a Karszton már parancsnok-
ságom alatt volt, csak az a különbség, hogy legénysége most 
,teljesen magyar és tisztjei a mieink, ami örömteli meglepe-
tést szerez nekem. Egy szakaszvezető, egy budapesti keres-
kedő, aki a háború kezdete óta a harctéren van, a béke idejé-
ből ismer még engem. Még fölmegyünk a megfigyelő állásra. 
,Mint egy ezüstszalag csillog a Piave hosszú, lapos földi 
,ködök közül világítva ki és a Montello háta komor szürkén 
,néz ránk. Lassú lövegtűz és időközönkint az angol gépfegy-
verek berregése hallatszik. Három német repülő kering az 
,állások fölött és eredmény nélkül lövöldöz rájuk az ellensé-
ges tüzérség. A vékony felhőzetben hosszú vonalat hagynak 
,maguk után, mikor keresztülrepülnek rajta. Mi lemegyünk 
,a lapályba s ott az állásnak főküzdelmi övébe, mely azonban 
,még alig van jelezve. A németek azon tudatban, hogy úgyis 
elmennek, semmit sem csinálnak." 

# • 
# 
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A német 14. hadseregparancsnokság még 1917 december 
9-én Abt. J f . Op. 1537. számmal így intézkedett az állásöv 
megerődítéséről. 

Útmutatás az állás megerődítésére és a harc vezetésére a 
Piave-arcvonalon. 

I. Állások a Piave-arcvonalon. 
A védelmi berendezkedések két övben készülnek, és pedig 

az úgynevezett császárövben és a király övben. Valamennyi 
berendezés alapelve az legyen, hogy „csakis az az erődítés 
felelhet meg feladatainak, amelyet az ellenség se a légből, se 
a földön nem fedezhet fel". 

Ezért valamennyi védelmi berendezést akként kell meg-
alkotni, hogy az erődítés a meglévő természetes terepfödözés-
hez simuljon. A természetes tájképet nem szabad megváltoz-
tatni. 

A) A császáröv. 
A császárövben fog a döntő csata lefolyni. 
A császárövben négy teret különböztetünk meg és pedig 

a Piavét, mint akadályt, az előteret, a magállást és a tüzérség 
terét. A terek között az elhatároló vonalakat a kipuhatolás 
eredményének megfelelően kell végérvényesen meghatározni. 

A császáröv szélességét csoport- és hadosztályszakaszokba 
kell osztani. Valamennyi csoport-szakasz 10—12 km széles 
legyen, két utánszállítási úttal, melyeket a kirakodó vasúti 
állomásokig kell meghosszabbítani. 

A hadosztály-szakaszok két ezred-al szakaszra tagozód-
nak, melyek mindegyikét egy-egy hadosztály részére kell elő-
készíteni. Ezen szállások építését és tervszerű, biztos össze-
köttetések készítését értjük. 

1. A Piave. 
A Piave akadályát a folyó medre alkotja (az ellenséges 

parttól számítva). Az előőrsök a szigeteken vannak, a drót-
akadály az innenső part mentén, mögötte közvetlenül az őrök 
részére futóárok, egyes géppuskás fészkek és támpontok. 

Az ekként berendezendő mintegy 1—2 km mélységű öv-
nek az a feladata, hogy ellenséges járőrvállalatokkal és meg-
lepő ellenséges támadással szemben, a folyó völgyét közvetle-
nül biztosítsa. Az övet megszálló csapat parancsnokát terheli 
a felelősség, hogy a tüzérséggel a jelző- és összekötőszolgálat 
meglegyen. 

Az akadályövben csakis az előőrsök helyezhetők el. 
örökből álló vonalat kell felállítani, mely az egész ellen-

séges állást folyvást figyeli. Az őrök vonala mögött gyenge 
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tábori örsök fészkelik be magukat a terepben; a folyó völgyét 
géppuskák hosszantozzák. Gondolni kell arra is, hogy köd 
esetén különleges készültségi szolgálatot szervezzünk. 

Az egyes védelmi berendezéseket maga a megszálló csapat 
készíti. Csakis a folyó partja mentén készített drótakadály és 
az őrök futóárkai alkotnak összefüggő vonalat; a többi erődí-
tést és berendezkedést sem felülről a légből, sem madártávlat-
ból a földön nem szabad látni. 

A folyó partja mentén készült összefüggő drótakadály-
övnek (drótkerítések egymás mögött gyér vonalakban) és 
mögötte az őrök összefüggő futóárkainak az a feladata, hogy: 

a) lehetővé tegye a biztos őrködést és a part mentén a 
jövés-menést, 

b) hogy komoly ellenséges támadás esetén a tüzet magára 
vonja és mivel ilyenkor az őrök kiürítik a futóárkot, az ellen-
séget tévútra vezessük úgy, hogy lőszerének tömegét helyte-
len irányba és helyre pocsékolja el. 

Minél jobban kiépítjük tehát az őrök futóárkait, annál 
inkább megtévesztjük az ellenséget a futóárok jelentősége 
dolgában. 

Az egyes géppuska-fészkeket és a tábori örsök állásait 
természetes sövények, kerítések, fasorok, stb. mögött elrejtett 
drótakadályokkal biztosítjuk meglepetések ellen. 

Lehetőleg sok, jól leplezett és rejtett útat kell kipuhatolni 
és közlekedésre berendezni; nyilt területeken ilyen útakat csak 
abban az esetben szabad építeni és használni, ha semmi terep-
fedezet nincsen azon a területen, hol az út átvisz és ahol nap-
pal a zavartalan jövés-menés lehetséges. 

2. Az előtér. 
Az előtér feladata az, hogy az ellenséget erejének elhasz-

nálására és elforgácsolására kényszerítse és midőn magövünk 
elé érkezik, ellenlökésünknek kedvező harchelyzetet teremtsen. 

Az előtér valamennyi részén, szakaszán, küzdő tüzérsé-
günknek kell uralkodnia. Ellenlökésünkhöz legyen meg a szük-
séges jól áttekinthető harcterület. 

Az előtéi'ben a gyalogságnak támpontokat, géppuskás 
fészkeket, parancsnoksági állásokat, híradóhelyeket, a tüzér-
ségnek ütegállásokat és számos jól leplezett útat építünk. Köz-
lekedésre csakis abban az esetben szabad futóárkokat ásni, ha 
semmiféle terepfedezet nem volna. 

Ezenkívül lehetőleg sok bombaálló szállást építünk. 
A jövés-menést az ellenség szeme elől leplezzük (masz-

kák) ; megtévesztő állások az ellenség tüzét szétforgácsolják 
(ál-ütegállások). 
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A berendezkedésnél az szolgáljon alapelvül, hogy az ellen-
séges repülők ne láthassanak az erődítésekbe, ezért szükséges, 
hogy repülőink ellenőrizzék az építést. 

Az egyes erődítéseket szétszórtan építjük, mintha látszó-
lag nem függnének egymással össze. Körös-körül természetes 
sövények, kerítések, fasorok kihasználásával fel nem tűnő, 
elrejtett drótakadállyal hálózzuk körül őket. Ezzel minden 
oldalról védhetővé válnak. 

Nagy gondot kell a megszálló csapat elhelyezésére fordí-
tani. 

Ezt vagy magukban a támpontokban, vagy az egyes tám-
pontokon kívüleső, betonból készült szállásokban helyezzük 
el. Ez attól függ, hogy a támpontokba be lehet-e felülről, a 
légből tekinteni, vagy sem? Ha a szállás a támpontokon kívül 
esik, akkor onnan útat kell a támponthoz készíteni. 

Kitaposott útnak sohasem szabad a támpontnál vég-
ződnie, hanem kocsiútba kell torkolnia, vagy megtévesztő 
állásba (ál-állásba) kell vezetnie. 

Igen fontos annak megállapítása, hogy mely területek 
mentesek az ellenséges tűztől, mert ezeken kell az útakat át-
vezetni. 

Az előtérben igen sok útat kell kipuhatolni, jól felismer-
hető módon megjelölni és az ellenség szeme elől mindig (légi 
és földi megfigyelés) leplezni. 

Az előtérben így kell a tüzérséget csoportosítani: 
a) az ütegek azon részét, mely a tüzérség teréből nem 

tudja megoldani feladatát: — megsemmisítőtűzre, 
b) azokkal a lövegekkel, melyeknek csakis az ellenség 

támadásakor szabad lőniök, 
c) nehéz, messzehordó ütegeket, melyeknek feladata az, 

hogy az ellenség tüzérségét leküzdjék és melyek zavarótűzre 
vannak hivatva, 

d) légvédelmi ütegeket. 

3. A magöv (állásmag). 

A magövben készített állás a tüzérség tömegének védel-
mére szolgál. 

A Piavétől a magövet olyan távolságra választották, hogy 
a tábori tüzérség a Piave-akadályt még hatásos megsemmisítő-
tűzbe foghassa; másrészt az ellenség arra kényszerüljön, hogy 
tüzérségével közvetlenül a Piave mögötti nyilt területen vo-
nuljon fel. A magállás a terepből kiemelkedő, áttekintést 
nyújtó kilátópontokhoz simul. Az állás vonala attól is függ, 
hogy minő a hátra vezető úthálózat és miként alakul ki a 
csapat ellátásszolgálata 1 
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A magövben készült berendezések is sakktábla módjára 
megerődített támpontok halmazából állanak, melyek a harc-
ban a kölcsönös támogatást lehetővé teszik. A magállás előtt 
összefüggő széles drótakadályöv készül úgy, hogy a terep-
födözetet nyújtó szőlőültetvényeket, fasorokat, élősövényeket, 
stb. dróttal fonjuk össze. Ebbe a drótakadályövbe néhány gép-
puskafészket is beépítünk. 

A magövben minden irányban lehető legyen a megfigye-
lés, az ilyen állásokat páncéllal és betonépítkezéssel védjük az 
ellenséges tüzérség tüze ellen. 

A készültség részére betonszállásokat építünk, vagy ma-
gában az állásban, vagy közvetlenül mögötte. 

Az építkezés megkezdése előtt, az építkezés helyeit az 
ellenséges légi megfigyelés és bepillantás elől kifeszített drót-
hálókkal gondosan leplezzük. 

A magövet különleges építő vezetőségek által, a csoport-
parancsnokságok erődítik meg; a munkaerőt vagy a készült-
ségi csapatok, vagy más alakulatok szolgáltatják. 

4. A tüzérség öve. 
A tüzérség terének mélysége attól függ, hogy milyen 

messzire hordanak az egyes lövegnemek. Tüzértömegek alakí-
tását kerülni kell. A berendezés létesítésekor számításba kell 
venni a döntő harc idején közbelépő erősítő és támogató üte-
geket is. 

Az egyes ütegállások építésénél a kezelő legénység és a 
lőszer részére szállásokat és raktárakat kell építeni. Ezeket 
támpontszerűen, védelemre berendezett árkokkal és drótaka-
dályokkal kell övezni, továbbá fedett útakkal is ellátni, egy-
részt egymás között, másrészt olyanokkal, melyek a tüzelő-
állásba vezetnek. A tüzelőállások a szállások közelében készül-
nek. Ügyeljünk arra, hogy leplezve legyenek az ellenség szeme 
elől. Minden üteg részére legalább három tüzelőállást kell be-
rendezni. 

A nehéztüzérséget annyira kell előretolni, hogy tüzével 
az ellenséges tüzérség leghátsó állásait is el tudja érni. A tá-
bori tüzérség a Piave túlsó partját hatásosan lőhesse. 

A tüzérség maga építi állásait. 

II. A megszálló csapat csoportosítása. Harcvezetés. 

1. 
A megszálló csapat küzdőcsapatra, készültségre és pihenő 

csapatra tagozódik. 
A küzdőcsapat állítja ki az előőrsöket; parancsnoka ve-

József főherceg: A világháború. VI. 2 
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zényli a szakaszában levő összes csapatokat, segédfegyver-
nemeket. 

A tüzérség csoportosításának a gyalogság szakaszképzé-
séhez kell simulnia. Itt lehetőleg mindenféle öblű lövegből 
alkotandó csoportképzésre kell törekedni. 

Az egyes tüzércsoportokat a hozzájuk tartozó gyalogsági 
kötelékekhez kell beosztani, hogy tartós együttműködésük 
biztosítva legyen. 

2. 
A mélységbe tagozott állásrendszerrel jár, hogy az ellen-

ség lövegtiize szétforgácsolódik és a védő cselekvőszabadságát 
kedvező harcviszonyok közepette biztosítja. A küzdelem nem 
egy védelmi vonalért (állásért), hanem egy védelemre beren-
dezett övért (területért) fog folyni. 

A Piave jelentősége nem csak az, hogy az ellenség táma-
dását feltartóztatja, hanem az is, hogy különösen az ellen-
lökésnél, az ellenségnek a Piavén átkelt részét a folyóba szo-
rítsa. 

Csendes időben az előőrsök biztosítanak meglepetések 
ellen. A tüzérség vagy az előtérből, vagy a tüzérség teréből 
oldja meg napi feladatát. 

A gyalogság egyharmada az előőrsi szolgálatot látja el és 
megszállja az előteret; itt tartózkodik a küzdő csapat parancs-
noka is; egyharmada készültség a magövben és a tüzérség 
terében; egyharmada pihen. 

A csapatok törzsei a készültségnél, a hadosztályparancs-
nokságok és csoportparancsnokságok a tűzkörleten kívül, az 
előnyomulási útak közelében tartózkodnak. 

Ha az ellenség támadószándékát felismertük, akkor az a 
tüzérség feladata, hogy az ellenség kifejlődését idejekorán 
megzavarja. Leküzdi az ellenség tüzérségét, lerombolja erődít-
ményeit és erős tüzével megakadályozza, hogy az ellenség gya-
logsága a folyamon való átkeléshez csoportosuljon és az át-
hajózáshoz és liídveréshez szolgáló hadianyagot elpusztítja. 

A tüzérség megsemmisítő tűzzel töri meg az ellenség első 
lökését. Ennek sűrűségét és a terepen való fekvését szakadat-
lanul ellenőrizni kell, úgyszintén meg kell vizsgálni, hogy a 
tüzérség tüze valószínű és várható átkelőhelyekre egyetlen 
jelszóra összpontosítható-e? Csakis az a jelzőszolgálat szólal-
tathatja meg idejében a megsemmisítő tüzérségi tüzet, mely 
minden eszközt kihasználva, valamennyi eshetőséggel szemben 
is megbízhatóan működik. 

Valamennyi hadosztály-szakaszban legalább is egy nehéz 
üteget kell megbízni azzal, hogy a hadosztály szakaszában a 
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számba vehető ellenséges átkelőhelyeket figyelje és ha az át-
kelés jele mutatkozik, az átkelés helyét tűzbe fogja. (Örütegek.) 

Az akadályövben álló előőrsök kitérnek az erős támadás 
elől. 

A géppuskás fészkek és a támpontok az ellenség előnyo-
mulásának útját állják. A készültségek azonnal harcra kelnek 
és az ellenlökést úgy intézik, mint mozgóharcban szokás. 
A csatatér teljes ismerete és kellő számú fedett út létesítése 
nagyon előmozdítja a harc sikerét. 

Ha az ellenség az előtérbe hatolna, a betörés helyét tűzzel 
és lövészárokkal kell két oldalt elreteszelni. A kezünkben ma-
radt támpontokat szívósan kell mindaddig védeni, míg az 
ellenlökés ki nem szabadítja őket. Az ellenlökést a készültség 
és a pihenő zászlóaljak hajt ják végre; az utóbbiakat kellő idő-
ben előre kell vonni. 

Hogy ezeket a csapatokat harcra képes állapotban tart-
hassuk, különösen fontos, hogy a magövben és a tüzérség 
terében jól elhelyezett és elosztott, bombaálló szállásokat épít-
sünk nekik. A magövből megindult ellentámadást tervszerűen 
kell vezetni; az ellenlökésre minden eshetőséget előre jól át 
kell gondolni és begyakorolni úgy, hogy az ellentámadás 
egyetlen rövid parancsra végrehajtható legyen. 

A magövben egy különleges csapat (biztonsági megszálló 
csapat) marad vissza, a tüzérség közvetlen védelmére. 

Ha az állásban levő hadosztály saját erejéből intézett 
ellenlökése sikerrel nem járna, a csoporttartalékok, illetve 
hadseregtartalékok ellentámadása következik. Erre a külön-
leges intézkedések megtörténtek. 

III. A királyöv. 
A császáröv mögött egy második csatatér (a királyöv) 

épül. 
A királyöv berendezése hasonló alapelvek szerint törté-

nik; az erődítő munkálatokat a hadseregparancsnokság vezeti 
és különleges építőtörzsekkel és munkásalakulatokkal haj t ja 
végre. 

* # 
* 

„Az állás fészekszerűen van kiépítve. A legelőretoltabb 
„fészekbe akarok kimenni. Az ellenséges gépfegyverek aka-
dályoznak meg ezen szándékunk kivitelében. Csak este vagy 
„korán reggel lehet kijutni. Így csak a második fészekcso-
„portba tudtunk kimenni. Ott is magyarok dolgoznak, kiknek 
„arca felderül, midőn hogylétiik és kívánságaik után érdeklő-

2* 
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„döm. Azt felelik, hogy meg vannak elégedve és jó az ellátá-
s u k és örülnek, hogy az én parancsnokságom alá kerülhet-
t e k . Legtöbbnyire erdélyiek. Azután visszamegyek és Pod-
„horánszkynál ebédelek, akivel sabaci emlékeket fölújítjuk. 
„Az ő nézetét még nem ismertem az akkori események fölött. 
„Azt mondja, hogy még soha fejetlenebb vezetést nem látott, 
„mint azon napokban. Visszajövet a II. hadtestparancsnok-
t á g n á l megállok és egynéhány utasítást adok a harcmodor 
„miatt. Délután 5 órakor visszaérkeztem Vittorióba. Itt a harc-
„módra alábbi parancsot adom ki." 

Op. 32. szám. 
Az erődítésre és a Piave-arcvonalon a harcvezetésre ki-

adott utasításhoz, a had seregfőparancsnokság észrevételeivel 
kapcsolatosan, a Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság, Op. 
112. szám alatt, a következő parancsot adta ki: 

„A vezetés alapelvei az állásharcban" című szabályzat 
8. részének 40. pontja világosan megmondja, hogy miként kell 
a megerődített övben a harcot vezetni. A csapatokat a harc-
vezetés ott megadott határozványai szerint kell kiképezni. 
A sikeres harc feltételei ezek: valamennyi megszálló csapat 
számára alaposan átgondolva kell a reá eső harcfeladatokat 
meghatározni. 

A csapatnak alaposan kell ismernie a csatatér minden 
részletét, berendezéseivel, a kiutalt szakaszba eső természetes 
és mesterséges akadályokkal, a tűzmentes összekötő útakkal 
és figyelőállásokkal együtt. 

A csapat- és magasabb parancsnokok látogatásaik, szem-
léik alkalmával vizsgálják meg, hogy mennyiben teljesültek 
ezek a feltételek. 

A csapatkiképzésnek ki kell terjeszkednie: 
A megfigyelő-, összekötő- és jelentőszolgálat iskolázására 

az előtérben, továbbá az előtér ós a magállás közötti térben; a 
harcra elszigetelt lövészfészekben; kis csoportokban a puska 
és géppuska együttműködésére; a lövészfészkek és géppuskás 
fészkek kölcsönös együttműködésére; az elől lévő megszálló 
csapatok kis mozgó tartalékainak együttműködésére az állan-
dóan megszállott lövészfészkekkel és géppuskafészkekkel; a 
megfigyelő közegek és jelentőfutárok együttműködésére a 
lövészfészkekkel és géppuskafészkekkel; az előtérben lefolyó 
harcokban a kis akna- és gránátvetők közreműködésére; az 
előtér megszálló csapatainak kitérésére túlerős ellenséges tá-
madáskor, ha az előtérben nem tudják magukat tartani; az 
ellenlökésre bevetett tartaléknak a szívósan kitartó és meg-
maradt lövészfészkekkel való együttműködésre, hogy a benyo-
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mult ellenséget meglepően, egyesült erővel véghezvitt, lehető-
leg kettős átkaroló ellentámadással visszaverjék; sikerült 
ellentámadás után az eredeti helyzetnek gyors visszaállítására; 
a tartalékzászlóaljak ellentámadására, harcrakelésére, midőn 
a megszálló csapatok megkapaszkodnak a támpontokban és 
ezzel az ellenséget lekötik; fogatolt kísérő ütegek közreműkö-
désére a dandár- és hadosztálytartalékok ellentámadásánál. 

Valamennyi gyakorlatnál minden emberbe be kell oltani 
azt, hogy az ellenség támadását elháríthatja, ha az ellenség 
körülfogta lövészfészekben nyugodtan kitartva, puskáját, 
kézigránátjait és szálfegyverét hidegvérűen használja és ha 
csak néhány ember is saját kezdeményezéséből az ellenséget 
oldalban és hátban ellentámadással rohanja meg. 

A korlátozott mértékben az egész legénységre kiterjesz-
tett alapos rohamkiképzés a legjobb alapja lesz annak, hogy 
minden ember megszerezze az ehhez szükséges önbizalmat. 

A hadseregfőparancsnokság Op. geh. 709. számú rendelete 
szellemében, a rohamkiképzéssel párhuzamosan és azzal vál-
takozva, nyilt területen keresztül intézendő támadások gya-
korlásával kell a csapatban az eleven előretörő szellemet fenn-
tartani." 

Ehhez az intézkedéshez ezt a kiegészítést fűzöm: 
Ismételve hangsúlyozni kívánom, hogy az ismertetett 

harcmodor mindenek előtt megköveteli, hogy 
A) a csapatok kiválóan ki legyenek képezve. 
A támadószellemnek szakadatlanul való istápolásán és a 

vasfegyelem kezelésén kívül szükséges, hogy 
a) minden parancsnok és valamennyi ember, kinek az a 

feladata, hogy egy bizonyos terepszakaszt kezében tartson, 
meg legyen arról győződve, hogy állását minden körülmények 
között tartania, a reá háramló feladatot pedig ismernie kell 
(különösen fontos ez a géppuskás alakulatokra vonatkozólag). 
Végül, hogy a kiutalt terepszakaszt és benne valamennyi védő-
berendezést és a szakaszba vezető utakat teljesen ismerje, 
akárcsak a zsebét. 

b) Az ellenlökések végrehajtására hivatott csapatoknak 
az ellentámadások mikénti végrehajtását állandóan gyakorol-
niok kell, még pedig ahol a harcviszonyok megengedik azok-
ban a terepszakaszokban, ahol erre alkalmazni fogják őket, 
máskülönben hasonló terepen. Utóbbi esetben terepasztalon, 
vagy térképen kell mindent megbeszélni. Hogy a tüzérségnek 
a gyalogsággal való együttműködését biztosíthassuk, ilyen 
gyakorlatokon és megbeszéléseken a tüzérségi közegek is 
jelenjenek meg. 

c) A tüzérség előkészítése a nagy döntő harcokra tűz-
vezető gyakorlatokkal történik és pedig éles lőszerrel, vagy 
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anélkül. A tüzérség tűzkészültségét valamennyi tüzérparancs-
nok olyképen ellenőrizze, hogy a fő- és mellékmegfigyelőknek 
egyszerű lőfeladatokat adjanak; ilyenkor alkalmat adnak a 
megfigyelőknek arra, hogy az egész terep áttekintésében és 
megismerésében tökéletesítsék magukat. 

d) Tapasztalatból tudjuk, hogy azok a géppuskás alaku-
latok, melyek nem lőnek naponta, harckészség dolgában elma-
radnak; ezért időközönkint iskolázni kell őket. Ezt a hadosz-
tályokon belül történő felváltások alkalmával kell megtenni. 

Továbbá tapasztalás szerint nagyobb harc esetén nem 
rendelkezünk kellően kiképzett géppuskás legénységgel. Ezen 
úgy kell segíteni, hogy minden hadosztály alakítson a kikép-
zésre egy-egy oktatótörzset. Minden hadosztálynál géppuskás 
iskolát kell felállítani. Ha az iskolát tartalék-alkatrészekkel 
ellátjuk, a nagyobb harcokban elromlott géppuskákat kijavít-
hatja s így valamennyi géppuskát használható állapotban tart-
hatjuk. 

e) A gyalogságnak a lövésben való folytatólagos kikép-
zésére nagy gondot kell fordítani. Számos egyszerű lövöldét 
kell berendezni; 100—200 lépésnyi lőtávolság teljesen ele-
gendő. Ott, hol az ellenség állása távol esik tőlünk, az állásban 
levő csapatoknak alkalmat kell adni arra, hogy a lövöldékben 
gyakorolhassák magukat. 

f ) A rohamkiképzést hatékonyan kell fokozni, különösen 
azért, mert a mostani hadszíntéren a küzdelem nem csupán 
árokban folyó harc lesz, hanem megerődített támpontok elfog-
lalásáért vívandó harc is. 

Minden gyalogszázadnak legalább is két rohamjárőre 
legyen, továbbá egy rohamzászlóaljnak a keretét is meg kell 
alkotni. Végül ezek kihasználásával fokozatosan mennél több 
embert kell kiképezni a rohamharcban úgy, hogy képesek 
legyünk valamennyi megszabott rohamalakulatot megszer-
vezni. 

A rohamiskolákat ne az arcvonalban, hanem a hadosztá-
lyok hátsó körletében helyezzük el; természetes, hogy egyes 
részeiket különleges feladatok megoldására is ki lehet hasz-
nálni. 

g) A nagyobbszabású gyakorlatokon valamennyi közel-
harceszköz vegyen részt; a tüzérségnek sem szabad hiányoznia. 
A tüzér parancsoló apparátusnak mindenesetre jelen kell 
lennie. Avval is kell számolni, hogy a jelenlegi hadszíntéren 
a tüzérség itt-ott kisebb kötelékekben fog fellépni és közvet-
lenül fog tüzelni. 

A hadseregfőparancsnokság megjegyzései következtében, 
a Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság a mondottakon kí-
vül még megjegyzi, hogy: 
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„A keleti harctéren szerzett tapasztalás alapján meg-
okoltnak látszik, hogy összefüggő árkokat ássunk védőállásul. 
Már csak azért is, mert az a javaslat hangzott el, hogy a német 
szabályzatokban foglalt határozványok változzanak meg. Ezek 
a javaslatok azon a körülményen alapulnak, hogy az olasz 
harctér földrajzi viszonyai nagyon eltérnek a francia harc-
térétől. 

A védőállás, különösen a magállásban, összefüggő lövész-
árok legyen. 

Legénységünk, altisztjeink és tiszti sarjadékunk, sajnos, 
nincsenek olyan fokban kiképezve, hogy a védelemben, telje-
sen laza harcformában is, meg tudják állani helyüket. 

Minél csekélyebb a kiképzés foka, minél különbözőbb az 
egyes csapattestek összetétele, annál inkább szükséges a csa-
pat megtámasztása közvetlen csatlakozás útján. Ennek a kö-
vetelménynek csak akkor tudunk megfelelni, ha a védelmi 
berendezések lehetőleg szorosan összefüggenek, különösen a 
magállásban. Szükségessé válhatik, hogy az előtérövből hát-
ráló megszálló csapatokat a magállásban felfogjuk, megállít-
suk és lehetőleg összefüggő harcfrontba hozzuk. Ezt kevésbbé 
tökéletes kiképzésű csapatnál összefüggő lövészárokállásban 
aránytalanul könnyebben és gyorsabban érhetjük el, mint laza 
összefüggésű, szétszórva berendezett védőállásban. 

A magállás nem lehet túlságosan messze a Piave mögött, 
hogy az ellenség éjjel, vagy a látást korlátozó időjárás esetén 
egykönnyen ne kelhessen át a Piavén. Az egész folyamot olda-
lozó lövegtűzben kell tartani. 

A csapatok gyenge ütközetlétszáma és a munkásosztagok-
ban és műszaki személyzetben mutatkozó nagy hiány miatt 
nem tanácsos az előlfekvő harcövet nagyon mélyre nyújtani. 

Az előtéröv kiürítését csakis a hadsereg- vagy hadtest-
parancsnokság rendelheti el. A csapatnak abban a tudatban 
kell harcolnia, hogy a harc eredményeként a védelmére bízott 
terepszakaszt birtokában kell megtartania." 

B) Kiegészítésül hozzáfűzöm: 
a) Az álláserődítésre és a harc vezetésére a Pia ve-arc-

vonalon kiadott utasításhoz alkalmazkodva, az akadályövnek 
az a feladat jut, hogy az ellenség meglepő támadását meg-
hiúsítsa. A megszálló csapat önként nem mehet vissza az 
akadályövből. 

Ez a követelmény meghatározza a megszálló csapat ere-
jét, különösen a géppuskák számát. Ezen kívül élénk, meg-
szakítás nélküli megfigyelő- és járőrszolgálat is elengedhe-
tetlen. 

Az őrök árkait, ahol lehet, összefüggően kell berendezni; 
általában jól ki kell védelemre építeni s összekötő futóárkok-
kal is ellátni. 
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b) A tüzérségnek az lesz a főfeladata, hogy az ellenség 
meglepő támadásait, illetve átkelő kísérleteit meggátolja. 
Tüzével feltétlenül uralkodnia kell az akadályövön. Lehetővé 
kell tenni, hogy hadseregen belül a hadosztályok egymást tá-
mogathassák. Ugyanez a szomszédos hadseregek csatlakozó 
hadosztályaira is vonatkozik. 

c) Az előtér feladata és az előtérövben követendő harc-
modor a kiadott parancsokban és az állásharcban a védőharc 
vezetéséről szóló utasításban világosan meg van állapítva. 

d) A magövben mindenekelőtt összefüggő, széles akadály-
övet kell építeni, számos, kitörésre szolgáló kapuval, melyek 
elzárására az előkészületeket is meg kell tenni. Az akadályöv 
mögött összefüggő lövészárkot kell ásni és védelemre be-
rendezni. 

Amint az erődítés előrehalad, összefüggő második állást 
is kell létesíteni, összekötő-, futóárkokkal és elreteszelő állá-
sokkal. 

Ott, hol a mostani magövben az összefüggő lövészárok túl 
messze van a Piave partjától, a kadseregcsoportparancsnokság 
megjegyzése értelmében, a magállást előbbre, a Piavéhoz 
közelebb kell tenni. Ennek az összefüggő állásnak két főfel-
adata lesz és pedig: 

1. Hogy abból ellentámadásokat hajthassunk végre az 
előtérövbe; 

2. esetleg visszavetett csapatainkat felfogjuk benne és az 
ellenségnek ,,állj"-t parancsoljunk. 

e) A királyöv berendezése különleges intézkedések sze-
rint fog megtörténni. 

f ) ügy az akadályövet, mint az előteret csakis a hadsereg-
parancsnokság rendeletére szabad kiüríteni; sürgős esetben a 
hadtestparancsnokok is elrendelhetik a kiürítést. 

g) A különféle okokból elhanyagolt állásépítést most a leg-
nagyobb szorgalommal kell megkezdeni, ügyelve reá, hogy a 
munkálatok fel nem tűnőén folyjanak és hogy az állás erődí-
tése az ellenséges repülők szeme elől rejtve, leplezve történjék. 

h) Valamennyi állás váza a bombaálló, illetve gránátálló 
szállások, továbbá tüzérségi megfigyelőállások létesítése; ezek 
berendezését a legnagyobb eréllyel kell munkába venni. 

A hadseregparancsnokság nagyon jól tudja, hogy az erő-
dítőanyag utánszállítása — sajnos — nagyon gyéren halad; 
a helyzet a német csapatok eltávozásával még kedvezőtle-
nebb lesz. 

Betonanyag azonban rendelkezésre áll, ezt tehát alaposan 
ki kell használni. 

C) A hadtestparancsnokságok február l-ig az A), d), e)r 
f ) pontokra tett intézkedéseket, a B), h) pontra az elkészült 
bombaálló, illetve gránátálló szállások és beton tüzér meg-
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figyelőállások számát, a férőhelyek terjedelmét, B), b) pontra 
vázlattal jelentik, melyen fel kell tüntetni a tüzérségi védelmi 
tűzrendet és a támogató tüzérség tűzrendjét is. A B), d) pontra 
a részletes térképbe be kell rajzolni a tervezett álláserődítés 
vonalát is. 

Ezt az intézkedést a II., XY. és XXIV. hadtestparancs-
nokság annyi példányban kapja, hogy az alárendelt hadosztá-
lyokat elláthassa vele. Kiadom továbbá az 50. hadosztálynak is. 

József főherceg vezérezredes s. k. 
# # 

* 

„Az ellenséges helyzet ma rendkívül érdekes és csak teg-
„napi föltevésemnek helyességét állapítja meg. Hogy hamis 
„támadási híreket terjesztenek a franciák és angolok azért, 
„hogy elvonulásuk lehetőleg észrevétlenül történhessék meg." 

„Az összes harcterek jelentései: Keleten az ellenségnél 
„tökéletes a fölbomlás. A 7. hadsereg előtt 100 kilométer szé-
lességű a meg nem szállott terület, mert az oroszok egyszerűen 
„elmeneteltek. Sokhelyütt ágyúdörgést és gépfegyvertüzet hal-
„lani a távolból. A románok és oroszok között folyik a harc, 
„mert az utóbbiak Besszarábiába keresztül akarják magukat 
„vágni. Galatznál egy egész orosz hadosztály tüzérséggel 
„együtt, összes fegyvereivel, konyháival, vonataival átjött 
„hozzánk. A mi monitoraink az oroszokat támogatva léptek 
„közbe." 

„Ma kaptuk Bernből a mi katonai attasénktól a hírt, 
„hogy francia és angol ezredek az én hadseregem felé nyomul-
„nak elő, még számukat is megnevezi. Ugyanekkor bizonyíté-
k a i m vannak, hogy ezen ezredek nem lehetnek itt. Tehát 
„blöff az egész, hogy megakadályozzák a németek eltávozását 
„innét. Ugyanekkor állásaink előtt 'elvesztett' angol fegyvere-
d e t , sapkákat találunk, meg más szerelvényeket ott, ahol egy-
általában nem volt harc. Ez nagyon föltűnő és elég ostobán 
„van csinálva. Két drótnélküli távíróállomásról metszés által 
„megállapítottuk, hogy a francia hadtestparancsnokság, úgy, 
„mint néhány angol parancsnokság, egy jó nagy darabbal hát-
„rább húzódtak nyugat felé. Miért az oly szigorú légizárlat, 
„hogyha más oldalról a támadási szándékot oly föltűnően 
„orrunk alá dörzsölik! Én mindjobban azon benyomást nye-
„rem, hogy helyes úton járok, ha azt állítom, hogy a franciák 
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„és angolok csak annyi csapatot hagynak itt vissza, amennyi 
„arra kell, hogy Olaszországot a további harcra erkölcsileg 
„kényszerítsék, illetőleg esetleges zavargások ellen fölléphesse-
l e k . Minden további erejüket gyorsan Flandriába viszik, 
„ami itt egy erélyes ellenséges támadást éppenséggel nem zár 
„ki, mely még jobban leplezné a csapatok elvonulását." 

„Nálam rendes zavarótűz volt, csak egyes helyeken volt a 
„lövegtűz heves. Yaldobbiadenét és San Vitot ismételten tele-
„lőtték gázzal. A jó maszkáknak köszönhető, hogy nem töi-
„tént semmi baj." 

„Most értesülök, hogy utazás közben a 44. és 69. ezredet1 

„Bécsben, illetőleg Bádenben leszállították. A 44-eseket Ő Föl-
„sége 'védelmére' Laxenburgban. A 69-eseket a Burg védel-
„mére Bécsben. Megint a magyarok kellenek, hogy a 'hűséges' 
„osztrákok ellen megvédjék a császárt. De megálljunk csak! . . . 
„Mit is jelentsen ez? Forradalom!... Akkor, ha izzó vassal 
„le nem törik, enyhe amnesztiák helyett, — elvesztettük a há-
„borút! S ennek minden szörnyűsége, mely rosszabb magánál 
„a háborúnál, miránk szerencsétlenekre fog zúdulni! . . . Van-e 
„valaki, aki királyunknak kinyissa szemeit?..." 

# * 
# 

Helyzetjelentések. 
A 9. hadosztályt éjjel-nappal ellenséges tüzérségi tűz-

csapások érték; gázt is lőtt az ellenség tüzérsége. 
Megérkezett az AOK. rendelete a gyalogság átszervezé-

sére. Eszerint a 6. hadsereg 5 zászlóaljat át fog adni, viszont 
8 zászlóaljat fog kapni. (Op. 1. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság elrendelte, hogy a 4. és 94. 
hadosztályt báró Conrad tábornagy hadseregcsoportjához szál-
líttassam át, amint ez megtörténik, az Edelweis-hadosztálv 
Bellunóba jön az AOK. tartalékául. 

* * 
* 

Január 24. 
Helyzetjelentések. 

Ellenséges repülők ma sikertelenül támadták 84. számú 
léggömbszakaszunkat. 

1 31. hadosztályba tartoznak. 
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A 31. hadosztálynak — melyet ide szállítanak — San 
Giacomo di Veg—Capella, Maggiore—Cordignano—France-
nigo—San Fior di Sopra—Ogliano—Scomigo területét utaltam 
ki. (Op. 7. szám.) 

Az 50. hadosztály ma az I. és II . menetlépcsővel Monte-
reale—Aviano—San Giovani, a I I I . menetiépcsővel Vittorio— 
Cima Nove—Santa Floriana terébe jut. 

A 41. honvédhadosztály az Isonzó-hadseregtől jön ide és 
mai napon Sacile—Maron—San Cassiano—Brugnera—Fran-
cenigo—Cavolano—Vistorta terében éjjelezik. (Op. 11. szám.) 

A 31. és 41. honvéd hadosztály hadseregcsoporttartalék, 
az 50. hadosztály pedig hadseregtartalék lesz. 

A délnyugati arcvonalparancsnokság (Jenő főherceg, 
tábornagy) mai nappal befejezte működését, a 6. és az Isonzó-
hadsereg ezentúl közvetlenül Boroevié tábornagy hadsereg-
csoportparancsnokságának rendelkezési egységei lesznek. (Op. 
19. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság rendeletére a „csoportok" 
megszűnnek. A Kai ser-csoport ezentúl II. hadtestté, a Scotti-
csoport XV. hadtestté alakul át. 

A XXIV. hadtest azt javasolta, hogy a hadtestek arc-
vonalát azzal rövidítsük meg, hogy egy újabb gyaloghadosz-
tályt toljunk be az arcvonalba. A hadseregparancsnokság 
hozzájárult a hadtest javaslatához és a 41. honvéd hadosztály-
nak az arcvonalba való betolását ígérte meg, mihelyt a 31. 
hadosztály megérkezik és alkalmazásra készen áll. (Op. 26. 
szám.) 

A hadseregfőparancsnokságnál Wienben konferencia lesz, 
melyre a hadsereg részéről Podhoránszky altábornagyot (35. 
ho.), báró Lukachich tábornokot (20. h. ho.), Kaiser altábor-
nagyot (13. lövészho.), Schäfer alezredest (6. szállásmesteri 
hivatal) és Podhajsky alezredest (II. hadtest vezérkari főnöke) 
vezényeltem. 

# # 
# 

„Hadseregem egész arcvonalán váltakozó lövegtűz. Wil-
„lerding altábornagy a 13. lövészhadosztály szakaszában volt 
„és azt találta, hogy eddig — pedig a németek hónapokig vol-
„tak itt — még meg sem kísérlették azt, hogy állásépítésre 
„gondoljanak. Errevonatkozólag a tegnap kiadott Op. 32. 
„számú rendeletem kapcsán Op. 32/1. szám alatt az álláserő-
dí tésre egy újabb intézkedést adtam ki, mely következőképen 
„szól:" 

Op. 32. számú rendeletem folytatásaként, a királyöv meg-
erődítésére elrendelem, hogy: 
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Habár most még nincs annyi munkaerőnk, hogy az erő-
dítőmunkálatokat egész terjedelmükben megkezdhessük, az 
előkészületeket mégis akként kell megtenni, hogy azonnal 
munkába foghassunk, mihelyt friss munkásosztagok szabadul-
nak fel, illetve érkeznek meg. 

A II., XV. és XXIV. hadtestnek térképet adok ki, mely-
ben feltüntetem, hogy miképen képzelem el a királyövben meg-
erődítendő magállás fekvését, mely részben eltér az eddigi 
tervtől. 

A hadtestparancsnokságok a királyövben részletesen tájé-
kozódjanak s annak eredményeként pontos megállapításokat 
tegyenek, hogy a munkaerőt tüstént, tetszésszerinti helyen 
lehessen alkalmazni az állásmegerődítés megkezdésére és hogy 
a csapatok megbízhatóan elfoglalhassák helyeiket, ha az övet 
meg kell szállniok, még mielőtt annak megerődítése megtör-
ténhetnék. 

Ezért szükséges, hogy a megfigyelőállásokat, a tüzérség 
tüzelőállásait, az akadályöv fekvését és a támpontok helyét 
a terepen megállapítsuk, karókkal kitűzzük, sekély árok ki-
ásásával a terepen való vonulatokat láthatóvá tegyük és az 
egész berendezést az 1 :25.000 arányú vázlatba rajzoljuk. 

A tájékozódást vezérkari és műszaki tisztek a gyalogság 
és tüzérség tisztjeivel egyetemben végzik. 

Mindenekelőtt a magövben vezetendő drótakadály vona-
lát kell meghatározni a terepen. Az akadály összefüggő legyen 
s jó oldalzó tűzkörletbe essék. Az akadályövben — ellentáma-
dásra — elzárható rohamkapuk készüljenek. Azután meg kell 
határozni az esetleges hátravezető összekötőutak vonulatát a 
terepen, végül a támpontokat erődítjük meg és a kölcsönös 
összeköttetésre szolgáló utakat tervezzük meg. 

A tájékozásnál és tervezésnél a fősúlyt arra kell helyezni, 
hogy az erődítésekbe és berendezésekbe ne lehessen belátni, 
tehát valamennyi irányból meglegyen a leplezés. 

Az álláserődítésre különben az Op. 32. számú paran-
csomba foglalt irányelvek a királyöv megerődítésére is érvé-
nyesek. 

A terepen való csatlakozásokat a hadtestparancsnokságok 
egymással egyetértve állapítják meg a hadtestek határain. 

A XY. és II . hadtest közötti csatlakozásnál nagyon fon-
tos, hogy az ellenség a Piave völgyében állásunk mögé ne lát-
hasson be. Ezt úgy érhetjük legjobban el, ha a Mt. Valiinát 
(A 1073) birtokunkban tartjuk. Ezért a XV. hadtestnél előre 
kell tolni a csatlakozást a A 1093 magaslatra. 

Combai falu és Monte Moncader (A 470) vonalától keletre, 
a Salde-völgy birtoklására azt a kombinációt is meg kell fon-
tolni, hogy a II. hadtest a királyöv megerődítésétől függetle-
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niil a Soprapiano—Colmaor (<> 377)—Col San Martino vona-
lában reteszállást építsen. 

Ugyanez vonatkozik a XXIV. hadtestnél a Belvedere 
(A 182) állásra. Ez a hadtest Masetto—Barriera—Paré vonal-
ban szemel ki egy reteszállást. 

A Monchera és Pieve di Soligo közötti térből hátra vezető 
összekötőút kiválasztásánál kombinációba kell venni, a köz-
vetlen visszavezető úton kívül, a Pieve di Solighettóról vezető 
utat is. 

A puhatolásokról a hadtestparancsnokságok február 15-ig 
tegyenek jelentést, vázlatokat is csatolva hozzá. Ettől függet-
lenül abban a térben, melyben nincs kétség, az erődítőmunká-
kat mielőbb kezdjék meg. 

Munkaerőül a lakosságot kell felhasználni, melyből mun-
kásosztagokat szervezünk. Ezeket elsősorban olyan emberek-
ből kell alakítani, kiket mi látunk el élelemmel. Alkalmazásu-
kat akként gondolom, hogy minden munkásosztag ott dolgoz-
zék, ahová való, illetve ahol lakik. A kevésbbé munkabíró 
munkásosztagokat útépítésre és útjavításra, az erősebb mun-
kásosztagokat erődítésre kell alkalmazni, természetesen min-
denkor az ellenség tüzérségének tűzkörletén kívül. 

A polgári elemekből megszervezett munkásosztagokat, ha-
csak lehet, katonai építőszázadokhoz, illetve olyan népfölkelő 
munkásszázadokhoz kell beosztani, melyek gyenge létszámuk 
miatt feloszlatásra voltak szánva. Ezek mint felügyelő keretek 
működjenek, ennélfogva nem oszlanak fel. A munkásosztagok 
megszervezésére különben részletes intézkedések következnek. 

József főherceg vezérezredes s. k. 
A 6. hadsereg arcvonalának megerődítési tervét a 4. mel-

léklet tünteti fel. 
* * 

* 

„A németek a valdobbiadenei régi kegyképet el akarták 
„szállítani, midőn megtudtam, azonnal kivétettem a vagonból 
„és a püspöknek elküldöttem, hogy várában biztonságba 
„helyezhesse. Egy öregember könyörgött ma nálam, hogy 
„házába annyi sok magyart szállásoljak el, hogy ne maradjon 
„hely amazok részére." 

„Reggel meglátogattam Farkas Pál zászlóst a kórházban, 
„kinek szívburoklövése van. Miután néhány szívélyes meg-
nyug ta tó szót szóltam hozzája, mosolyogva elaludt azzal, hogy 
„látogatásom a legjobb gyógyszer neki." 

„Délután megjön a biztos jelentés, hogy a XXXI. francia 
„hadtestet a XXX. olasz hadtest váltja föl, egy hadosztálya 
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„a Monte Tombán (A 868) már föl van váltva. A francia had-
testparancsnokság most már biztosan Yicenzában van meg-
állapítva." 

„Különben sehol sincs fontosabb újság." 
* # 

* 

Január 25. 
Helyzetjelentések. 

A 41. honvéd hadosztály Bibano—Cordignano—San Fior 
di Sopra—Scomigo—Ogliano terébe jutott. 

A 31. hadosztályból vasúton megérkezett: a 3. bosnyák 
ezred egy része és a rohamzászlóalj. A hadosztály Pordenone— 
Sacile—Conegliano terében fog a vonatból kirakodni. (Op. 22. 
szám.) 

Az 50. hadosztályból a I II . menetlépcső gyülekező terébe 
megérkezett, hol a hadosztály most már együtt van. 

Helyzet jelentések. 
A 31. hadosztályból január 26-án megérkezett: a 61. dan-

dárparancsnokság, a 32. ezred és a 3. bosnyák ezred egy része. 
A 41. honvéd hadosztály Tarzo—Cison di Valmarino— 

Tovena—Savalsa terét érte el. 
A hadosztályt San Giacomo di Yeg falun való átvonu-

lása közben megszemléltem. 
* * 

* 

„Az 1. lövészezredtől1 egy cseh tiszt az ellenséghez szö-
„kött, az minden bizonnyal elárulja a németek távozását innét 
„és sok minden mást, ami fontos. Igazán nyomorúság ezen 
„készakarva nagyranevelt árulók közelében lenni. Ferenc Fer-
d inánd műve ez, aki minden nemzetiséget nagyra akart 
„nevelni, hogy velük majdan a magyarokat agyoncsaphassa. 
„Most megfordulhat sírjában! A cseh és mindig újra a csehek, 
„kik balsorsot hoznak miránk. Azt is biztosan tudja most 
„már az ellenség, hogy még egy ásónyi földet sem emeltek ki 
„nálam, a jövendőbeli állások helyén, tudja, hogy hadosztá-
lya im alig 4000 ember erejűek és a mi arcvonalunk pillanat-
ny i l ag igen gyenge. Mindez nagyon nagy aggodalmakat éb-
resz t föl bennem." 

1 A 13. Schützen-hadosztályhoz tartozik. 
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„Tegnap szomszédságomban repülőtámadás volt, gépfegy-
verrel lőtték a pihenő csapatokat és érzékeny veszteséget 
„okoztak." 

„Nagyon nevezetes a nagynémetek támadása Czernin 
„ellen és azon fölmerülő gondolat, hogy bennünket sorsunkra 
„hagynak, hogy mi ellenségeinkkel különbékét kössünk. Én 
„ezt nem tudom egyelőre elhinni." 

„Ma felhőtlen, sötétkék ég. A madarak dalolnak és a kis 
„virágok fakadnak. Béke és boldogság. Hej, heh rég elmúlt 
„álom ez! . . . " 

Január 27. 
„Tegnap nem értem rá naplót írni. Hadseregemnél nem 

„volt semmi nagyobb fontosságú esemény. A lövegtűz időn-
k i n t élénkebb volt, mint eddig. Conrad tábornagy hadsereg-
csoportjánál a harctevékenység jelentékenyen fokozódott, az 
„ellenséges vonalak mögött nagy csapattáborok, amiből egy 
„bekövetkezendő csatára lehetne következtetni! Vagy talán 
„oda viszik a francia és angol csapatokat1? Nagyon élénk az 
„ellenséges légi tevékenység és sok bombát dobnak. Ezért ma 
„éjjel kiküldöttem a német „Bombengeschwader"-t, hogy az 
„ellenséges repülőtereket és táborokat bombázza." 

„Nagyon nagy érdekkel olvastam Czernin beszédét, mely 
„szerint Elzász-Lotaringiától eltekintve, alig van különbözet 
„és ha az entente-nál csak egy picinyke jóakarat volna, a bé-
„két azonnal meg lehetne kötni. Állítólag Olaszország nagyon 
„jajgat, hogy szövetségesei nélkül tönkremegy. Én azt hiszem, 
„hogy ők örömest készek arra, hogy Olaszországot tönkre 
„hagyják menni, ha abból maguknak bármi csekély hasznot 
„remélhetnek! . . . " 

„Pordenonéban egy nagy kórházat állíttatok föl." 
„Délelőtt 10 óra óta nagyon fokozódik a nehéz tüzérség 

„tüze. Csakúgy zörögnek ablakaim." 
„A keleti arcvonalról kapom az értesítést, hogy az oroszok 

„Bródyt kiürítették, a tisztek a városban kézigránátokat dobál-
j a k , melyek tüzet okoztak." 

# * 
* 

A hadseregfőparancsnokság Op. geh. 897. szám alatt ismer-
teti az általános helyzetet. 
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Olasz hadszíntér. 
Nagyobbszabású harcok csakis a Monte Tombán (A 868) 

voltak. 
Erős tüzérségi előkészítés után, mely még kezdetleges 

állásainkat betemette és az arcvonallal mindennemű összeköt-
tetést megszakított, francia csapatok hatoltak állásunkba. 

Az 50. hadosztályt,1 mely ezen harcokban kitűnően küz-
dött, harcászatilag kedvezőbb állásba vettük vissza, mivel a 
kiürített állás visszafoglalása hadműveleti szempontból nem 
mutatkozott szükségesnek. 

Politikai rész. 
Az olaszok elleni támadásunk befejezte után az annyira 

hangoztatott „szent egység" jelszavának vége lett. Annak ki-
kiáltása csakis úgy történhetett meg, hogy a valóságos hely-
zetet nem ismerve, azt remélték, hogy a régit helyre tudják 
állítani. 

Közben a kormánypárt a közvetítők támogatásával módot 
talált arra, hogy helyzetét necsak megszilárdítsa, hanem több-
ségre is tegyen szert. Ezzel Olaszországban a felforgató ele-
mek fellépése lehetetlenné vált. 

Katonapolitikai és gazdasági téren a közvetítők 1915-ös 
politikájának minden feltétele hibásnak bizonyult. 

Ezért a közvetítők az utolsó támadás után a legnehezebb 
helyzetbe jutottak. Ez az érdekelt köröket a „fascio di difesa 
nazionale" (110 tag) karjaiba kergette. 

Giolitti pártja, mely különösen a mostani helyzetben nem 
gondol arra, hogy az ország sorsáért a felelősséget magára 
vállalja, annyiban a kormány mellé állott, hogy szintén a 
végső kitartást prédikálja és a veszély idejére minden párt-
viszályt ki akar küszöbölni. 

A kormánynak Orlando ügyes vezetésével sikerült a 
Fascio hatalmas pártját és a Giolittit követőket saját céljára 
kihasználnia. Ezzel szemben a szocialisták és a többi pacifis-
ták és a mérsékelt pártok vezetők hiányában és teljes meg-
hasonlásuk következtében zsákutcába kerültek. A helyzetet 
legjobban jellemzi az, hogy a kamara 345 szavazattal 50 elle-
nében bizalmat szavazott a kormánynak. A kormány arra 
törekszik, hogy úgy, mint 1915-ben történt, vagy Clemenceau 
mintájára terrorisztikus rendszert teremtsen meg. Ennek 

1 Túlnyomórészben magyarok; 3. hegyidandár: 30./IV. zászlóalj, lengye-
lek (Lemberg), 33./IV. zászlóalj, magyarok (Arad), 46./III. zászlóalj, magya-
rok (Szeged), 80./IV. zászlóalj, lengyelek (Lemberg), 25. vadászzászlóalj, 
osztrákok (Wien), 155. népfölkelő zászlóalj. 15. hegyidandár: 18./II. zászlóalj, 
csehek (Königgrätz), 37./IV. zászlóalj, magyarok (Nagyvárad), 61./I. zászlóalj, 
magyarok (Temesvár), l./I. és II. bosnyák zászlóalj, bosnyákok (Sarajevo). 
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jelei: a szocialisták letartóztatása, a nyilvános rend fenntar-
tására tett szigorú rendelkezések, nagyobb városoknak idegen 
katonasággal való megtömése. Egy végzéssel január 1-től 
valamennyi még Olaszországban tartózkodó német, osztrák és 
magyar illetőségű polgárt, kortól és nemtől függetlenül, öt 
napon belül Olaszország délibb részén fekvő négy városba 
(Aquila, Avellino, Benevento és Cosenza) internáltak. A mos-
tani olasz kormányt különbékeajánlattal semmiképen sem lehet 
megkörnyékezni, mert Olaszországot szövetségesei sakkban 
tartják azzal, hogy folyton fenyegetik, hogy megvonják tőle 
a pénzzel, élelemmel, szénnel való támogatást, sőt az olasz par-
tok bombázásától sem riadnak vissza. 

Olaszországban azonban ellenáramlatok jeleit is lehet 
megfigyelni, melyek számos néposztályban uralkodó erkölcsi 
depresszióból erednek. 

Az lehetetlen, hogy napjainkban forradalom törjön ki 
Olaszországban. 

Általában az a nézet uralkodik, hogy a szövetséges hatal-
mak Olaszországot nem segítik kielégítő módon. 

Minden olasz azt várta, hogy gyors ellentámadással egy 
olasz marnei csata fog bekövetkezni a Piave mentén. Az elé-
gedetlenséget még fokozta az, hogy az élelmezés jórészét el-
vonták az olaszállományú idegen csapatoktól. 

Nagyon bíznak az amerikai segélyben, de hatásosságáról 
már nem beszélnek úgy, mint azelőtt. 

Az orosz események nincsenek hatással az olaszországi 
viszonyokra. Az olasz sajtó úgy nyilatkozik róluk, mintha a 
maximalista párt minden pillanatban összeomlás előtt állana. 
Az olasz katonák ítélik meg még legjobban a helyzetet. Igen 
jól elképzelik, hogy egy orosz tehermentesítés az olasz arc-
vonalra nagy hatással lenne. Az olasz népre csakis az lehetne 
még hatással, ha az orosz különbékekötés megtörténnék. Orosz-
ország különállása folytán Olaszország és az entente között 
még szorosabb lett a kapcsolat. Olaszország egészen másként 
áll szövetségeseiknek szigorú oltalma alatt, mint ahogyan az 
Oroszországnál elképzelhető. 

Olaszország politikai helyzetét akként lehet összefoglalni, 
hogy idáig sohase volt szövetségeseinek olyan erős nyomása 
alatt, mint most és hogy Olaszország az entente vezetése alá 
került. Olaszországhoz most nem lehet békeirányzattal fér-
kőzni, mert szilárdul eltökélte, hogy az ország belsejében min-
den esetleges mozgalommal, minden rendelkezésre álló eszköz-
zel szembeszáll. 

Szövetségeseihez való viszonyáról ezek a jelentések ér-
keztek: 

„Lloyd George utolsó programmbeszéde az olasz kormányt 
nagyon lehangolta; ennek következtében Olaszország az en-

József főherceg: A világháború. VI. 3 
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tente-tal szemben azonnal különleges kívánságokkal lépett fel, 
és pedig: a brestlitowski béketárgyalások végtére is a köz-
ponti hatalmak javára dőlnek el, Olaszország ekkor az egész 
osztrák-magyar haderővel kerül szembe. Olaszország azonban 
mégse akar az entente-ból kiválni, hanem folytatni fogja a 
küzdelmet, azonban megköveteli: 

hogy az entente teljesen lássa el hadiszükségletekkel (lő-
szer stb.) és gazdasági szükségletekkel (gabona, szén stb.), 
továbbá biztosítékot kíván, hogy az entente nemcsak a Lloyd 
George által említett határterületeket kapja meg, hanem el-
ismeri Olaszország szándéka szerint az összes Adria-kérdése-
ket és az Égei-tengerre és Kis-Ázsiára vonatkozólag Venize-
losszal történt megegyezéseket is megoldják." (Tudvalevőleg 
Anglia idáig Olaszországnak csakis azt biztosította, hogy vég-
leg csupán azokat a területeket szerezheti meg, melyeket a 
háborúban megszáll, különben csakis diplomáciai támogatást 
ígért.) 

Azt nem sikerült megtudni, hogy az entente minő választ 
adott az olasz követelésekre. 

Gazdasági rész. 
Utolsó támadásunk alatt a lövegekben és hadianyagokban 

bekövetkezett szörnyű veszteség nagy feladatok elé állította 
az olasz hadiipart. Bár a szénnel való ellátásban, a szállítás-
ban és a villanyos üzemerőben válság állott be, főként azért, 
mert Piemontban, Lombardiában és Liguriában gyér vízfolyá-
sok vannak, minden megtörtént, hogy a hadiipar a támasztott 
feladatoknak megfeleljen. Dall'Olio lőszerügyi miniszter a 
december 22-i ülésen kijelentette, hogy a hadiipar 3500 mű-
helyt foglalkoztat. 

Arra nem lehet számítani, hogy ebben a háborúban a 
szénválság javuljon. Az összehasonlító statisztika azt mutatja, 
hogy például Génua kikötőjébe 1917 november havában 
47.000 tonna szén érkezett, ezzel szemben békeidőben egy 
hónapban a szénbehozatal Génuában 900.000 tonna volt. 

Egyes gyárak beszüntették az üzemet, mivel a hadiipar 
minden szénnel dolgozó ipart elnyomott. 

Orlando miniszterelnök 1917 december hóban nyiltan 
hangoztatta, hogy gazdasági téren a nehézségek folyvást nő-
nek, úgyhogy még békekötés esetében sem lehet azonnal segí-
teni a bajokon. Crespi, az élelmezési főbiztos, az 1917 decem-
ber 22-i kamaraülésen világosabban nyilatkozott s a gazdasági 
helyzetet így jellemezte: 

„Olaszországnak az új, 1918. agrárévre nincsen tartaléka 
kenyérmagvakban, sőt az ezen évre kiszámított készlet nagy 
részét is felemésztette már. Az utolsó támadásban 4-5 millió 
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métermázsa gabona veszett el. Ehhez még számba kell venni 
a menekültek kérdését is és hogy azon katonák adagját, kik 
nagyobb teljesítményeket végeznek, fel kell emelni. 

Rizsben, cukorban, olajban, húsban és tejtermékekben a 
készlet szűkös, úgyhogy a kormány a fogyasztást korlátozni 
és harácsolni lesz kénytelen." 

Nagy gondot okoz a kormánynak a menekültek kérdése 
is. Udine, Belluno, Velence, Treviso, Bassano és Vicenza vidé-
kéről 2,371.000 lakosból 800.000 főt szállítottak Közép-Olasz-
országba. A menekültek mindenképen megterhelik az államot; 
különösen nehéz dolog az eltartásuk. 

Olaszországnak az aratásig 40 millió métermázsa gabo-
nára van szüksége. 

Az élelmezési miniszter kijelentése szerint a készlet csakis 
1918 január hó végéig elegendő. Az entente megígérte, hogy 
30 millió métermázsa gabonával segíti Olaszországot. A még 
hiányzó 10 millió métermázsa gabonát Olaszország maga 
teremtse elő a teimelés fokozásával és jól megfizetett hará-
csolással. Az utóbbi olyan követelés, melynek nehezen fog-
nak megfelelhetni, mert Olaszországban most nagy munkás-
hiány van. 

A hivatalos adatok szerint Olaszország mostani gazdasági 
helyzete a háború kezdete óta a lehető legrosszabb. Az olaszok 
feketébben látják a helyzetet, mint amilyen valójában. Az 
entente nem fogja elmulasztani, hogy gazdag tartalékaival 
meg ne segítse az olaszokat. 

Pénzügy. 
Az utolsó támadásnak — váratlan módon — Olaszország-

ban nem volt befolyása az árfolyamra. 
Ez arra mutat, hogy az entente a tőkét egységesen hasz-

nálja fel és érti a módját annak, hogy kölcsönösen és a sem-
leges államokkal szemben is megtámassza. 

Az árfolyamok ma is változatlanok: 
Franciaország- Ang l i a Svá jc Dollár 

december 15 147-34 40-29 190-34 8-49 
december 27 145-50 39-70 188-00 8-31 

A párizsi járadék, melyet december 11-éig még 65'20-al 
jegyeztek, hirtelen 60-ra esett, így a háború kezdete óta a leg-
mélyebbre zuhant. 

A bankjegyforgalom, melynek 67%-ára a háború kezde-
tén ércfedezet volt (2200 millió), fokozatosan nőtt: 

december 1-én 7000 millió (ércfedezet 9%), december 15-én 
8000 millió (ércfedezet 6%). 

2* 
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Decemberben a hadikiadás 1450 millió volt, azaz több 
mint az eddigi legdrágább hóna]) bármelyikében. 

A folyvást emelkedő háborús kiadások fedezése mind-
inkább nehezebb lesz. Az Egyesült Államok 1917 december 
13-ig 125 millió dollárnyi felszerelési hitelt nyújtottak, mely 
összeg azonban nem pénz alakjában jutott el Olaszországba, 
hanem az amerikai adósságra előlegül könyvelték el. 

Most folynak a legnagyobb erőfeszítések, hogy kincstári 
kötvényeket helyezzenek el Amerikában és Angliában; úgy 
látszik azonban, hogy az eredmény vajmi csekély. Január 
kezdetén kiírták az ötszázalékos ötödik hadikölcsönt. Az újsá-
gokból hiányzanak azonban a lármás kínálatok, ami a kudarc-
tól való félelemre vihető vissza. 

Az adók nem igen folynak be. A leggazdagabb bevételi 
forrás, az ipar, nagyon szenvedett a gazdasági helyzet követ-
keztében. 

Az állami kiadások nagyon megnőttek azzal, hogy 1917 
decemberében elhatározták a katonák ingyenes biztosítását. 

A díjtalan biztosítás szerint nyugdíjilletékeseknek 500 
líra, azoknak, kik nyugdíjat nem kapnak, 1000 líra jár; az 
egész arra szolgál, hogy emelje a hadseregben a hangulatot. 

Közlekedésiig y. 
A közlekedési válság kiélesedett azzal, hogy a szövetsé-

gesek az olasz hadszíntéren kénytelenek voltak a dolgok mene-
tébe beleavatkozni, ami nagy csapatszállításokat idézett elő. 

December végén 253 vasúti vonatot vontak ki a forgalom-
ból, úgyhogy Olaszország valamennyi vonalán naponta csak 
egy vasúti vonat közlekedik magáncélokra. December 12-e és 
15-e közötti időben újabb 27 vasúti vonatot szüntettek be, és 
pedig: „katonai érdekből és mivel aszénnel takarékoskodni kell". 

Ez az állammal való belső érintkezést nagyon korlátozza. 
A kocsitelep amúgy sem nagy és nagyon szenvedett a foly-
tonos használat alatt. A magánautóforgalmat teljesen beszün-
tették, később, gazdasági okoktól, február végéig újból meg-
engedték. 

Hangulat. 
Támadásunk befejeztével a sajtó józanabb hangba csa-

pott át, mely a központi hatalmak fölényes hadvezetését és 
Olaszország nagy veszélybe való sodrását nem iparkodik 
elhomályosítani. 

Az újságcikkek közlését abban az időben nem engedték; 
csak a párizsi konferencia után jelenhettek meg. 

A népet az újonnan megerősödött közbenjáró párt be-
folyása alatt tartják. 
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Tudvalevő ugyanis, hogy Lombardiában 105 (részben 
rokkant tisztekből és katonákból álló) propaganda választmány 
izgat. Másrészt pedig engedetlenségtől tartanak, miért is a 
gyárakat szigorúan őrzik. Az általános elégedetlenséget szá-
mos szökés fokozza. A szökevények ellátása nem történhetik 
úgy, mint ahogyan nagy számuk és nyomorúságuk meg-
kívánná. 

Az általános hangulat nyomott, anélkül azonban, hogy 
valaminő forradalmi mozgalom lenne, mert a kormány szigorú 
rendelkezéseinek megvan az eredménye. 

A drágaság és a gazdasági rossz állapot növekszik. Arra 
törekednek, hogy a hadsereg hangulatát emeljék és hogy az 
idegenek befolyásától megóvják. 

Az élelemadagot decemberben felemelték, mivel a szövet-
ségesek napi adagjai jóval bőségesebbek és így attól tartottak, 
hogy az olasz hadsereg hangulatában levertség állhat be. 

Általában az ententenek az olasz hadsereg dolgába való 
beavatkozása erkölcsileg jó hatással járt. Lehetővé tette, hogy 
a támadásunk folytán megrendült olasz hadsereg Venezia tar-
tományban és a fennsíkon el tudta viselni a megrázkódást. 

AOK. 
# * 

# 

A mai napon a Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság-
nak a helyzet megítélésén alapuló alábbi Op. 52. számú javas-
latot terjesztettem elő, hogy amennyiben előterjesztésemhez 
hozzájárul, az AOK-nál eszközölje ki, hogy a 60-nál magasabb 
számú hadosztályokat oszlassa fel. 

A cs. és kir. 6. hadsereg kötelékébe tartozó hat osztrák-
magyar hadosztály ütközetlétszáma 25.000 lőfegyver, 100.000 
fő élelmezőlétszám mellett; átlagosan tehát egy hadosztályra 
17.000 embernyi élelmezőlétszámból, a tüzérdandárt is bele-
számítva, csupán 4200 puska esik, ha pedig a tüzérdandárt a 
számításból kihagyjuk, kereken 12.500 főből 4200 embernek 
van lőfegyvere. 

Tüzérséggel együtt tehát az arány 1 : 4 (tüzérség nélkül 
1 :3 ) . Ez az arcvonal csendes szakaszaiban állandósult, mivel 
a szegényes menetalakulatok csendes időben a rendes fogya-
tékot éppen, hogy fedezni tudják. Ha nagyobb harcok követ-
keznek, az arány 1 : 5- (tüzérség beszámítása nélkül 1 : 4-)re 
fog rosszabbodni. Előreláthatólag azonban az arány 1 : 10-re 
fog csökkenni, ennek következménye az lesz, hogy huzamo-
sabb ideig nem lehet az arányt megjavítani. A puskalétszám 
pótlás nélkül rohamosan alább fog szállani, emellett a csőcse-
lék száma ugyanaz marad. 

A nehéz következmények, — melyeket a hadosztályokon 
belül a gyalogság kis harcos állománya fog megérlelni, mint 
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például a ritkábbá váló felváltások miatt beálló kimerültség, 
hiányos kiképzés és így a harcértéknek fokozódó süllyedése — 
nagyobb események közepette hirtelen fel fogják a gyalogság 
erejét emészteni. Ezért méltán áttérhetek arra, amit úgy a 
béke-, mint a hadi irodalom ezirányban már kitermelt. 

A nyomorúságos állományviszonyoknak a vezetésre való 
befolyása, döntő harc közepette, támadásban, vagy védelem-
ben előbb-utóbb be fog következni. Erre különösen kell 
figyelni. 

A nagy harcban a sikernél sok más mozzanatnak a leg-
nagyobb mérvben való fokozásán kívül döntő szerepet játszik 
az utánpótlási helyzet. 

A lőszernek és egyéb hadianyagnak utánpótlása szigorúan 
megköveteli, hogy minden más szükséglet háttérbe szoruljon, 
mely egyébként — nevezetesen arra való tekintettel, hogy a 
6. hadseregnek a Belluno körül levő AOK-tartalékait is el kell 
látnia —, korlátoztatni fog. 

A 6. hadseregnél az utánszállító eszközöknek a jelenlegi 
helyzetben, a negyedik hadiévben, éppen elegendő volta miatt, 
az anyag és munkások kedvezőbb viszonya csakis több hónap 
után fog értékben fokozódni. 

Ez a körülmény kezdettől fogva megköveteli, hogy a leg-
nagyobb mértékben csökkentsük a közvetlen harcra számba 
nem jövő apparátust és a legnagyobb mértékben fokozzuk a 
harci erőt. 

A 6. hadsereg arcvonala 35 km széles. Ezt a szakaszt ma 
hat hadosztály tartja megszállva, körülbelül 25.000 puskával; 
1-4 méternyi területre tehát egy puska jut. A nagy harcban 
ellenben 0-5 méterre szükséges egy-egy fegyver. 

A várandó nagy harcban — a tüzérséget egyáltalán nem 
számítva — a csatához további 45.000 puskát kell készen-
tartani. 

Ha hadosztályaink átlagos ütközetlétszámát az egész had-
erőben 4000 puskában állapítjuk meg, úgy a szükséglet 12 
hadosztály lenne. 

Tüzérség nélkül számítva, egy-egy hadosztálynál az 1 : 3 
arány megkívánná, hogy összesen 144.000 fő pótlásról gondos-
kodjunk; ezt a töjneget a már meglevő 100.000 főnyi fogyasz-
tón kívül kellene ellátni. Az élelmezés után szállítását tehát 
iVíi-szeresen kellene fokozni, jóllehet a tüzérség és a szükség-
lendő mindennemű hadieszköz szaporítása és a lőszer után-
szállítása — ha korlátozzuk — nagy panaszra fog okot adni. 

Korlátolt eszközeink miatt nagy harc kezdetén válság fog 
beállani. Az a veszély fenyeget, hogy hiányos ellátási lehető-
ségünk következtében, a harceszközök nem kerülnek harcba. 
(A 2. Isonzó-hadsereg északi szárnya a tolmeini áttörő csa-
tában.) 
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Sürgős követelmény, hogy a hadosztály harcerejének vi-
szonyát megjavítsuk, a harcban nem számító csőcselék rová-
sára. 

Ezt úgy érhetjük el, ha 
a 12 zászlóaljból álló hadosztály puskalétszámát 8000-re 

fokozzuk és fenn is tartjuk. Akkor, a tüzérséget nem számítva, 
a teljes fegyverlétszám 12.000-ről 16.000-re, tüzérséggel együtt 
pedig 17 ezerről 21—-22 ezerre emelkedik. Az arány 1 : 3-ról 
és 1 : 4-ről egy csapásra 1 : 2-re és 1 : 2'7-re javul. 

A hat hadosztály, 8000 puskával 35 km-es hadseregarc-
vonalra számítva, 48 ezer fegyverrel és 126 ezer főnyi élelmező 
létszámmal, a megszállás sűrűségét puskánként 0-7 méterre 
fokozza. Abból kiindulva, hogy egy bekövetkezendő nagy 
harc esetén 0-5 méteres területre 1—1 puska jusson, a csatára 
csak 22.000 puskára, azaz 12 hadosztály helyett csak 3 had-
osztályra lenne szükség. A fogyasztók létszáma — a tüzér erő-
sítéseket nem számítva — csak 48.000 fővel szaporodnék. 

A helyzet akként alakulna ki, hogy 70.000 harcos és 
244.000 élelmező létszám helyett, az előbbi esetben 70.000 har-
cos — és csak 174.000 élelmező létszám adódnék. Azon 70.000 
fő helyett, mely harcban egyáltalán nem számít, a tüzérségi 
erősítés és lőszer utánszállításának kedvezőbb lehetősége érvé-
nyesülne. 

Az utánszállító apparátus nem lenne olyan súlyosan meg-
terhelve, ha a lóállomány apasztására is gondolnánk (3 had-
osztály 12 helyett). 

A kedvező ütközetlétszám azonban a nagy harcban egyéb 
okoknál fogva is döntő jelentőségű. 

A védelmi szakaszok viszonyaival ismerős, erős had-
osztályok gyakorta eszközölhetnek felváltásokat. A további 
kiképzésre is jut idő és alkalom, tehát a csapatokat pihentetni 
és iskolázni lehetséges. A jól kiépített és megerődített állás-
ban, mélyen lehet őket csoportosítani, s erős tartalékokat visz-
szatartva, nyugodt lélekkel tekinthetünk a bekövetkezendő 
nagy harc elé. 

A szakaszhatárokon döntő pillanatokban történő szeren-
csétlen csapateltolások kényszerűsége magától elesik. A 12 
gyenge, ismeretlen erősítő hadosztály helyett — melyben 12 
ismeretlen parancsoló hely működik — a helyi viszonyokkal 
ismerős 6 egységhez csak újabb 3 járulna, melyeknek a had-
seregcsoportparancsnokság által elrendelt csoportosításban 
levő tartalékai, a harc idején a beavatkozó hadosztályok ré-
szére meghatározott irányelvek szerint, a szakaszukban és 
berendezéseikben teljesen megszerezhetik a tájékozódást. 

Nyilvánvaló, hogy erős géppuskás alakulatokkal és egyéb 
különleges harceszközökkel ellátott hadosztályoknak nagy 
előnyei vannak, ezért arról van szó, hogy megtaláljuk a helyes 
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utat, hogy hadosztályainkat megerősítsük. Azt az utat kell 
követnünk, melyet a keleti arcvonalon kifejlődött dolgok mu-
tattak meg. 

Ha az ellenség túlereje annakidején arra kényszerített 
minket, hogy békekereteinket túlfeszítsük és szükségessé tette, 
hogy számos ú j alakulatot keltsünk életre, úgy én a mostani 
helyzetet alkalmasnak találom arra, hogy bizonyos kötelékeket 
megerősítsünk és mások rovására megszilárdítsunk és ezzel 
a pótlásügy nehéz kérdését gyökeresen megoldjuk. A had-
erőnek 60 aktív hadosztály keretében való újjászervezése meg-
mutatja a követendő útat. 

Minden ezen a kereten túl fennálló népfölkelő- és egyéb 
alakulatot fel kellene oszlatni. 

Ha ezt a tervenkívüli hadosztályköteléket — tüzérség nél-
kül — kereken 12.000 főnyi élelmező létszámra becsülöm, úgy 
az aktív hadosztályokat átlag 4000 fővel lehet azonnal meg-
erősíteni. 4000 főt az aktív hadosztályoknál beálló fogyatékok 
pótlására lehet felhasználni, 4000 kevésbbé alkalmas fő a had-
seregnél segédszolgálatra, illetve az anyaországban sürgős 
munkálatokra rendelkezésre állhat. A nagy tömegben felsza-
baduló lovakból és szekerekből a tüzérség fogatait lehet ki-
gészíteni és az aktív vonatok helyzetén is segíteni lehet. A be-
teges, elgyöngült lovakat haza lehet szállítani. 

Hadiszolgálatra kevésbbé alkalmas tisztek a kiképzőcso-
portokba kerülnek, vagy haza mennek. 

A többi az aktív csapatoknál sikeresen alkalmazható. 
így a csapatokat bővebben lehet ellátni; a tisztikart a 

túlságos megerőltetéstől megóvjuk azzal, hogy a szolgálatban 
gyakori felváltás lesz lehetséges, továbbképzésük megtörtén-
hetik; egyáltalában a tisztikar pihenéshez és üdüléshez juthat 
és ennek következtében értékesebb lesz. 

Az aktív hadosztályokat jobban el lehet látni géppuskás 
alakulatokkal és a hadsereg kötelékében tüzértartalékokat, stb. 
alkothatunk. 

A felsorolt intézkedések a hadsereg harci- és támadó-
szellemét és értékét nemcsak emelnék és kielégíthetnék az 
anyaország követelményeit is, hanem az anyaország és arc-
vonal közötti hadtápterületeken is megjavulnának a viszo-
nyok. 

Munkaerőben általában hiány van. Számos munkásszázad 
valóságban alig 20—80 emberből áll. 

Az állományok csalódást okoznak; sürgős munkálatok és 
a földmívelés késnek; ennek az a vége, hogy az arcvonalnak 
gyenge létszámával még a hadtápon is kell segítenie. 

A gyors kiegyenlítés itt is hasznos lenne. 
A múlt év tapasztalatai bebizonyították, hogy az általános 

kívánság ellenére se volt lehetséges négyévi hadviselés után 
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valamennyi alakulatot ellátni a szükséges pótlással. I t t az 
ideje, hogy szakítsunk azzal az elvvel, hogy sok egységből 
álló hadsereget tartsunk fenn és hogy a háború elhúzódásából 
keletkező viszonyokkal számoljunk. 

Az az akció, hogy a 60 hadosztályon felüli alakulatokat 
feloszlatjuk, egyrészt eltűntetné azokat a beteges hadosztá-
lyokat, melyek, jóformán gyalogság nélkül, csak törzsből és 
vonatból állanak, másrészt az általános hadi- és élelmezési 
viszonyokat figyelembe véve, a harcra hivatott hadsereg támadó 
szellemét és védőerejét is megerősítené. 

József főherceg vezérezredes s. k. 

Helyzetjelentések. 
A 31. hadosztályból megérkezett: a 62. dandárparancs-

nokság, a 3. bosnyák ezred még hiányzott része, a 32. ezred 
egy része és egy tarackosüteg. 

Tegnap Castelfranco — Mestre, Treviso, Castello és Mar-
con ellen intézett bombavető vállalatunknak jó eredménye 
volt. 

Január 28-ra virradó éjjelen újabb bombavető vállalatot 
tervezünk Treviso és Montebelluna ellen. 

Paul Viktor ezredes ma bevonult a 6. hadsereg tüzér-
tábornoki helyére. 

Január 29. 
Helyzetjelentések. 

Boroevic tábornagy ma megszemlélte az 50. hadosztályt, 
nálam ebédelt s délután folytatta szemléjét a 41. honvéd had-
osztálynál. 

A hadtestparancsnokságokat felszólítottam, hogy járőrme-
netek útján tisztázzák a helyzetet és 500 koronát tűztem ki 
azok részére, kik olasz foglyokat ejtenek. (Op. 81. szám.) 

A 6. hadseregparancsnoksághoz a mai napon bevonult 
Mischek tábornok, mint a hadsereg műszaki előadója. 

Telefonon jelentették, hogy a 89./IV. zászlóalj és a 62./2. 
nehéz üteg vasúton Casarsara érkezett. 

Op. 85/1. szám alatt intézkedtem, hogy a gyalogzászlóalj 
az 50. hadosztályhoz, a nehéz üteg a XV. hadtesthez vonul-
jon be. 

A hadseregfőparancsnoksághoz ismételten előterjesztést 
tettem, hogy a géppuskás alakulatokat szaporítsa, mire az 
az AOK. kérésem teljesítésével biztatott. (Op. 91. szám.) 

A január 30-ra virradó éjjelen az AOK.-tól tudósítás 
jött, hogy ő Fölsége január 31-én az Isonzó-hadsereget, feb-
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ruár 1-én a 6. hadsereget fogja megszemlélni. A szemlére Op. 
92. szám alatt intézkedtem. 

Január 30-án jelentették, hogy egyik repülőnk Fontigo-
nál lelőtt egy ellenséges léggömböt; tüzérségünk pedig a 
Montello fölött leszállásra kényszerített egy ellenséges repülőt; 
egy másik ellenséges gépet Nervesatól északra lelőtt. 

A 31. hadosztály lovassága és egyik tarackosütege be-
vonult. 

Polpetre a 22./I. zászlóalj érkezett meg. Utasítottam, hogy 
a 35. hadosztályhoz vonuljon be. (Op. 49./1. szám.) 

Kérdést intéztem a Conrad-hadseregosoportparanosnok-
sághoz, hogy bombavető rajomnak, az ottani helyzet alapján 
mi volna a feladata? A kérdésre a 11. hadseregparancsnokság 
válaszolt és azt javasolta, hogy Yal Granezza dAsiago tábort, 
Yal Lastarot, Yal Chiamat és a Col. Campeggia melletti tá-
bort és raktárakat bombáztassam. 

Az 50. hadosztály gyors alkalmazására rádió-intézkedé-
seket adtam. ki. (Op. 44./1. szám.) 

Ezek arra terjedtek ki, hogy a hadosztály elszállításra 
gyülekezzék. A rádió-intézkedés kiadása után 2 óra múlva, az 
autószállítás menetrendjét állapítottuk meg. Eszerint egy 
gyalogezred elszállítására 50 autó szükséges, a hadosztály 
többi ezredének gyalog kell elindulnia, mivel a szükséges au-
tókkal nem rendelkezünk. Három órával az élezred után a 13. 
hegyidandár, öt és fél órával utána a 3. hegyidandár a riadó-
csoportosításban menetkész. Ezalatt az üresen visszatérő autó-
oszlop ismét egy ezredet vehet fel elszállításra. Az autóoszlop 
annyiszor fordul, míg az összes csapatokat el nem szállítja. 

A Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság elrendelte, hogy 
a 17. hadosztály a német 117. hadosztályt váltsa fel. A fel-
váltás 3 mozzanatban történjék és február 3-án befejeződjék. 
(Op. 94. szám.) 

A 117. német hadosztályt a felváltás után a Tagliamen-
totól keletre helyezik el. 

* * 
* 

„Asiagónál és attól keletre csata dúl és mostanáig válto-
„zatos harcok után állásainkat újra visszafoglaltuk." 

„Én a helyzetet következőképen ítélem meg: Az ellenség 
„nem támad nagyon nagy erőkkel Conrad arcvonalán, Asiagó-
„tól kétoldalt. Azt hiszi, és föltevése alapos, hogy onnét fenye-
„geti a legnagyobb veszély balszárnyát. Természetes, hogy 
„ezekután, mielőtt valami másra gondolhatna, előbb ott egy 
„megbízható biztosításról akar gondoskodni. Ha egyszer sike-
„rül neki ott bennünket annyira visszaszorítania, hogy egy 



43 

„olyan védelmi állásra tegyen szert, mely föltétlenül tartható, 
„akkor fogja csak igazi nagy offenzíváját előkészíteni és a 
„hegyektől délre keleti irányban végrehajtani és vonalaink 
„áttörésére törekedni. Ezen lökés főképen az én hadseregemet 
„érné. Én arra számítok, hogy legkorábban egy hónap múlva 
„tekinthetjük az ellenségnek ezen hadműveletét küszöbönálló-
n a k , de a mai viszonyok között csakis erős francia és angol 
„segítség mellett." 

„Repülőim vasúti csomópontokat, lőszertelepeket, repülő-
„telepeket, Mestrénél, Castelfrancónál és Trevisónál bombáz-
i k , 21.000 kiló robbanóanyaggal. Óriási robbanások keletkez-
nek, hatalmas lángnyelvekkel. A fényt idáig lehetett látni. 
„Egy repülőnket lelőtték, egy pedig ellenséges területen kény-
szerül t leszállani." 

„Most este jön a jelentés, hogy az olaszok igen nagy 
„hevességgel támadnak Asiagónál, hol 11. hadseregünk egy-
„része egy kilométer mélységre be lett nyomva. A 6. és 7. 
„lövészezredek látszólag teljesen megsemmisültek." 

„Nálam változó, nagyon mérsékelt harctevékenység." 
„A tegnapi napot az én hős 20. honvédhadosztályomnál 

„töltöttem, hol az 1. és 17. honvédgyalogezredeket látogattam 
„meg. Nagy örömriadal volt. Nagy örömömre sok hűséges 
„vitézemet találtam meg újra, akikkel a Monte San Michelén 
„és San Martinónál beszéltem gyakrabban. De a nap nem 
„múlt el csúnya disszonancia nélkül, mert én az l-es honvé-
deknél 60 cseh katonát találtam beosztva, kik a híres cseh-
szlovák dandárban ellenünk küzdöttek. Hetek óta itt van-
„nak ezek. Halálra voltak ítélve és legfelsőbb helyről nem 
„engedték az ítéletet végrehajtani. A legnagyobb megszégye-
n í t é s magyar hőseinkre, kiknek kebelén 4—5 vitézségi érem 
„csillog, 3—4-szer voltak sebesülve és véreztek a hazáért és 
„királyért, amit büszkén is vallanak és most legfelsőbb 
„parancsra kénytelenek ilyen gazokkal egy tálból enni és min-
„dig velük lenni és egyenértékű bajtársaknak kényszerítik 
„rájuk ezen alávaló árulókat. Írtam Arznak egy levelet, föl-
szólítva őt, hogy vegye ki ezeket hadseregemből és ne gya-
lázzák meg velük hős hadseregemet és engem!. . . Tessék, 
„csináljanak belőlük egy dandárt az AOK védelmére, de hoz-
„zám ne tegyenek ilyeneket.. ." 
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„Nagy örömömre megleltem Bartóki századost, akit a 
„Monte San Michelén 1916-ban elfogtak volt. Alig hittem 
„szemeimnek, midőn hős tisztemet viszontláttam. Ö alig evett 
„a fogságban és így készakarva csontig lesoványodott, az ola-
„szok sorvadást állapítottak meg nála és mint csererokkantat 
„küldték haza. Most viruló egészségben találom itt. Azt 
„mondja, hogy nagyon jól bántak vele a fogságban." 

„Ma Boroevic, kit tábornaggyá nevezett ki Ö Fölsége, 
„volt nálam. Mindenben érezteti velem, hogy mily nagy örö-
„met és megnyugvást lel abban, 'hogy a délnyugati arcvonal 
„legfontosabb részét' éppen én rám bízták. Természetesen én 
„is teljes erőmből azon vagyok, hogy teljesen kitöltsem helye-
„met. Három óra hosszat adtam neki elő mindent, amit tettem 
„és amit tenni szándékozom itt. A csehek ügyét is közöltem 
„vele, amin nagyon megbotránkozott és nagyon helyesli azon 
„szóbelileg kiadott rendeletemet, hogy őket 1—2 osztaggá ala-
k í t a n i és fegyver nélkül, fegyveres őrizet alatt a tűzvonalban 
„állásépítési munkálatokra kell használni és kíséretüknek 
„meg van parancsolva, hogy a legkisebb szökési kísérletnél 
„fegyvert használjanak ellenük." 

„Estefelé a kórházban voltam sebesültjeimnél, közöttük egy 
„altisztet találtam, könnyű fejlövéssel, aki két esztendeig hősie-
den küzdött a Doberdón.Önagy áhítattal olvasta a'József főher-
„ceg'-könyvet s nem vette észre,midőn ágya mellé léptem. Midőn 
„fölpillantott, tekintete rám meredt és értelmetlenül bámult 
„rám, hiszen Doberdó óta nem látott engem. Végre kiderült 
„az arca és örömében pirosra festődött s elkezdett sírni, e pár 
„szót ismételgetve: 'Csakhogy végre megint nálunk tetszik 
„lenni!' Soká elbeszélgettem vele s örültem, hogy megint egy 
„hősömet megtaláltam, ki rettenetes órákban volt mellettem." 

* * 
* 

Mai napon két rendeletet bocsátottam ki, egyet az ellen-
ség helyzetének tisztázására, a másikat a védelmi emlékiratok 
megszerkesztésére: 

Op. 81. szám. A jelek arra mutatnak, hogy az ellenség 
helyzetében változások történnek. Határozott támpontok erre 
nincsenek, mivel az utolsó időben alig ejtettünk foglyokat. 
A helyzet azonban megköveteli, hogy az ellenség helyzetében 
történt változásokat megtudjuk. Felhívom a hadtestparancs-
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nokságokat, hogy szakaszaikban kisebb vállalatok révén tisz-
tázzák a helyzetet. 

Nem arról van szó, hogy az ellenség állásait megtámad-
juk, ami a fennforgó helyzetben szükségtelen veszteséggel 
járna és a kitűzött célt sem érné el. Inkább az lesz ajánlatos, 
hogy a terepen történt előzetes beható szemrevétel után, ala-
posan tervezett és jól előkészített rohamvállalatokkal üssünk 
rajta ellenséges járőrökön, őrökön és őrségeken, kelepcébe 
csaljuk őket, hogy ezen úton és módon a kitűzött célt elérhes-
sük: vagyis az ellenségből foglyokat (sebesülteket) ejtsünk. 

A Piavét nem tekinthetjük abszolút akadálynak. Az ango-
lok beigazolták ezt azzal, hogy Fontigótól délkeletre egy jár-
őrrel átgázoltak a Piavén, tábori őrsünknek három emberét 
elfogták és elhurcolták. 

A hadtesteket felhatalmazom, hogy foglyok ejtésére 500 
korona jutalmat tűzzenek ki és megígérhessék, hogy a sike-
res rohamvállalatban résztvett tiszteknek és legénységnek 
2—3 heti szabadságot adnak. 

Kiadom a II., XV. és XXIV. hadtestnek; tudomásul 
megküldöm az 50., 31. és 41. honvéd hadosztálynak. 

József főherceg vezérezredes s. k. 
* # 

* 

Op. 89. szám. Minthogy a Piave-arcvonalon változások 
(felváltások) következhetnek be, a hadseregparancsnokság 
indíttatva érzi magát, hogy felhívja a figyelmet védelmi 
emlékiratok (tervek) szerkesztésére. 

Ezek megszerkesztésére irányelvül szolgáljanak a had-
seregfőparancsnokság által kiadott útmutatások, melyek az 
állásharcra vonatkozó szabályrendeletek gyűjtőjében I. a. rész 
„Állásépítés" 18. és 19. pontja alatt találhatók meg. 

Az ily egyszerűen és röviden kidolgozott emlékiratok arra 
szolgálnak, hogy az ú j (felváltó) parancsnokok állásuk sajá-
tosságát, annak előnyös és hátrányos oldalait gyorsan meg-
ismerhessék és hogy a védelemre és támadásra a viszonyokat 
helyesen áttekinthessék. Ez különösen a tüzérség alkalmazá-
sára vonatkozik. 

Az egyes szakaszokra vonatkozó bírálatokat és általános 
jellegű fejtegetéseket a szomszédos szakaszparancsnokok tud-
tára kell adni. 

Megkapja a II., XV. és XXIV. hadtest; tudomásul meg-
küldöm a 31., 50. és 41. honvéd hadosztálynak. 

József főherceg vezérezredes s. k. 
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Január 31. 
Mai napon az alárendelt hadtesteknek, továbbá az 50., 

17., 31. és 41. honvéd hadosztálynak, a 6. szállásmesteri hiva-
talnak, a német összekötő tisztnek, az Op. 97. számú paran-
csot adtam ki, mivel azt tapasztaltam, hogy a hadsereg teré-
ben sok kósza ember jár-kel ide s tova. 

A rendelet így szól: 
Az arcvonal mögött gyakorta olyan emberek találhatók, 

akikről azt lehet gyanítani, hogy frontkerülők, maradozók stb. 
Elrendelem, hogy: 
1. Mindenki az elrendelt igazolvánnyal legyen ellátva, 

melyet az ellenőrző közegeknek megmutatni tartozik. 
2. A munkára, felvételezésre stb. kirendelt és szálláskör-

letéből távozó legénység zárt alosztályokba, osztagokba ala-
kulva, altisztek parancsnoksága alatt menetel. 

3. Azokat a legénységi állományú személyeket, kiket szál-
lá skörleteikből kivezényelnek, az alosztályparancsnokok meg-
felelő igazolvánnyal lássák el. Az igazolványból látható le-
gyen: a kiállító parancsnok neve és állományteste (olvasható 
írással), a kiküldetés célja és helye, a kiállítás ideje s hogy 
mikor kell a kivezényeltnek állománytestéhez bevonulnia. 

4. Az intézkedések ellenőrzésére a hadtest- és hadosztály-
parancsnokságok vizsgáló közegeket jelölnek ki körleteikben. 
A 6. szállásmesteri hivatal ebben az értelemben tanítsa be 
közegeit. A hadseregparancsnokság is fog esetenkint vizsgáló 
parancsnokokat eligazítani. Minden vizsgáló közeget, parancs-
nokot írásbeli felhatalmazással kell ellátni. 

5. Minden legénységi állományú egyént — aki nem tudja 
magát igazolni — le kell tartóztatni és a legközelebbi állomás-
(hadtáp-) parancsnokságnál őrizni. 

Ez a parancsnokság megállapítja a letartóztatott személy 
adatait és mint foglyot az illetékes csapathoz átkísérteti. 

Ha a letartóztatott nem a 6. hadsereghez tartozik, vagy 
hovatartozása nem állapítható meg, a foglyot a 6. szállásmes-
teri hivatal veszi át őrzésre. 

6. A német csapatokhoz tartozók részére az illetékes német 
parancsnokságok teszik meg az összekötő tiszt útján az intéz-
kedéseket. A vizsgálat a német tábori csendőrség és a kerék-
páros járőrök feladata. 

József főherceg vezérezredes s. k. * * 

# 

Helyzetjelentések. 
A Montello északi szegélyén az ellenség erődíti állását. 

Monte Belminél egy ellenséges léggömböt lőttek le repülőink. 
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Mai napon intézkedtem a német 117. hadosztály felváltá-
sára. (Op. 94./1. szám.) 

Mindazok az alakulatok, melyek szervezetszerűen nem 
tartoznak a német 117. hadosztály kötelékébe az állásban ma-
radnak. A részletekről a XXIV. hadtestparancsnokság intéz-
kedik. 

A hadseregfőparancsnokság elrendelte, hogy a 31. had-
osztály San Giustina terében helyezkedjék el, hol az AOK. 
rendelkezésére áll. (Op. 98. szám.) 

* # 
* 

„Conradnál az állásnak egy része elveszett. Biztosan arra 
„törekszenek az olaszok, hogy a Monte Meletta (A 1824) cso-
p o r t j á t elfoglalják, hogy oldalukat biztosítsák. Nem tekintem 
„ezt nagyobb eseménynek. Ma a Monte Asolonen (A 1520) 
„minden öblű lövegek pergőtüze kezdődött a Krauss-csoport-
„nál. Ez is ugyanazt a célt szolgálja és hiszem, hogy itt is eré-
lyesen fog támadni. Mint már mondottam, azt hiszem, hogy 
„mindez a balszárny föltétlen biztosítását szolgálja, hogy az-
„után vagy az áttörést kísérelhesse meg a síkságon, azaz a 
„hegyek lábánál, vagy pedig nyugodt lélekkel elszállíthassa azt 
„a csapatmennyiséget, amennyire Flandriában szükség van, 
„hogyha már nem tudja a németek elszállítását megakadá-
lyozni." 

„A hadseregfőparancsnokság a hozzám rendelt 31. had-
osztályt most a Krauss-csoportban dobja harcba. Parancs jött 
„— a hadosztály megérkezése előtt, — hogy azonnal mene-
t e l j e n Bellunora. Vétek! hiszen az olasz harctéren még nem 
„volt soha, nem ismeri az itteni rettenetesen véres harcmódot 
„és mert vitéz és bátor, hevesen fog támadni, majd elvérzik 
„mielőtt érvényesülhetne és majd összeroncsolva kerül ki 
„s még követ is fog majd az AOK. utána hajítani, 
„mert nem felelt meg a követelményeknek és ,Die Di-
vis ion hat versagt!' Pedig ezen esetben az AOK. az 
„egyedüli hibás.1 Kérni fogom 0 Fölségét, hogy ezt ne 
„engedje meg, úgy a harchelyzet mint e hős magyar csapatok 
„érdeke is megkívánja előbbi alapos begyakorlásukat. A had-
osztályt előbb az itteni súlyos harcmódra ki kell képezni, 
„egy ideig az állásban az itteni viszonyokhoz szoktatni és 

1 A 31. hadosztály eddig csak a keleti arcvonalon küzdött. 
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„akkor tudom, hogy fényesen meg fog felelni, nagyokat fog 
„művelni, aránylag csekély veszteséggel." 

„Oroszországban rettenetes dolgok történnek, senki sem 
„merészkedik ki az utcára Pétervárott, mert ott a legjobb 
„esetben kirabolják. Égetnek, pusztítanak, rabolnak, gyilkol-
„nak a bolsevikiek. Oroszország számtalan darabra esik széj-
„jel, melyek egymás ellen háborút viselnek és öldösik egymást 
„az emberek és a szabadság nevében a legborzasztóbb rém-
ura lom, vértengerben elsüllyedő chaos van ott. A legszörnyű-
„ségesebb istenítélet, amilyet talán az öreg föld még nem is 
látott." 

„Tegnap a budapesti 32-söknél1 voltam, szállásaikon láto-
g a t t a m meg őket Scomigo környékén. Nagyon sok derék 
„vitéz tisztem és legénység, kikre névszerint emlékszem, már 
„nincsen itt, vagy elestek, vagy megsebesültek. Nem is kér-
dezősködöm, hisz mindannyiszor azt a fájdalmas választ ka-
„pom: Elesett! Mégis sokan vannak, akikre örömmel ismerek 
„rá s velük beszélve, elmúlt a délelőtt s miután a legénység-
i e k étkezését több helyen megkóstoltam, a tisztikarral ebé-
de lek és azután az ezredparancsnokkal még több fontos tud-
„nivalót megbeszélek." 

„Ma a 17. hadosztályt szemléltem meg és a hadosztály-
parancsnokkal mindent megbeszéltem." 

„Vittorioba visszaérkezve megint csak kellemetlenséget 
„találtam. Az amúgy is oly csekély étkezési fejquotát leszál-
l í t j ák , pedig most is éheznek csapataim. Igazán rém sok az, 
„amit el kell szenvedniök. Pedig azt mondják, hogy az én had-
seregemnél még a legbővebben vannak ellátva. Ezt nagy kö-
vetkezetességgel az orrom alá dörzsölik ahelyett, hogy örül-
nének azon, hogy nekem sikerült egy kis javítást nagy eről-
ködéssel előteremteni." 

„Elrendelték a requirálást itt, de csapatunk nincs, majd 
„egy jó magyar zászlóaljat fogok kivonni, hogy zavargások-
„nak elejét vegyem." 

„Megint a régi nóta, elveszik tartalékaimat, pedig kellene 
„arra gondolni, hogy ameddig a Piave oly alacsony, addig 
„itt sokkal veszélyesebb a helyzet, mint Tirolban. És habár 

1 31. hádo^ztáJv kötelékébe tartozik. 
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,ott pillanatnyilag nem áll a harc miránk nézve jól, mégsem 
,fog az ellenség nagyobb előnyöket kivívni, ami idelent egv 
,erélyes támadásnál éppenséggel nincsen úgy." 

„Február 1. 

„Már 9 órakor délelőtt vártam 0 Fölségére San Giaco-
„moban, hol egy 32-es szakasz volt felállítva, a legszebben ki-
tűnte te t t emberek, csupa ismerős, jó arc. Giesl altábornagy 
„velem várt s én elmondtam neki azt a lélekemelő jelenetet, 
„midőn Duklánál az oroszok megadták magukat s csapataim 
„az elfoglalt állásban oly viharos lelkesedéssel üdvözöltek 
„engem." 

„Tíz órakor megjött Ö Fölsége, nagyon kegyes volt. Kí-
vánságaim iránt érdeklődött, mire azt feleltem, hogy személyes 
„kívánságom nincsen, de csapataimra vonatkozókat előadtam. 
„Ő azután elmondta, hogy az egyedül én általam a tábornagyi 
„tanácson kívánt kijelentés megtörtént a magyar hadseregre 
„vonatkozólag. Mosolyogva tette hozzá: 'Du allein hast ver-
n ü n f t i g gesprochen und schlagende Beweise erbracht!' — 
„Közölte velem, hogy Czernin táviratozott neki, miszerint a 
„békekötés 'teljesen lehetetlen'." 

„Ellenségektől környezve megint a régi reménytelen hely-
zetben vagyunk. Azt hiszem Oroszországtól nincsen mit tarta-
munk, de a csapatok kötve maradnak és az élelmezés szállí-
„tása teljesen elmarad, ami miránk nézve szerencsétlenség 
„számba megy." 

„Arz a legnagyobb mértékben nyomott hangulatban volt. 
„Nem volt időm vele beszélni." 

„Ő Fölsége megszemlélte a 41. honvéd hadosztályt s a 
„csapatok melegen üdvözölték öt. Yittorionál kiszálltam az 
„automobilból és Ő Bellunoba hajtatott." 

„Nálam valamivel erősebb tüzérségi tevékenység. Az ál-
dásban egyik francia hadtest fölváltotta a másikat, ennél-
f o g v a a franciák elvonulása nincsen megállapítva." 

„Conradnál tetemesen enyhült az ellenség támadó tevé-
kenysége, miután négy erős olasz támadás, az ellenség nagy 
„veszteségei mellett, visszaveretett." 

József főherceg: A világháború. VI. 
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Február 2. 

„Ö Fölsége tegnapi kérdésein soká töprengtem!.. . Azt 
„hiszem, hogy leghelyesebben cselekszem, ha kötelességemnek 
„egyenes útján haladok, semmi mással nem törődve, a háború 
„végéig helyemen kitartva. Hogy azután mi lesz, azt úgyis 
„csak a jó Isten t u d j a . . . Azt is tudom most, hogy az árulók-
„nak, kik az ellenséghez pártolva, annak soraiban, esküjöket 
„megszegve, ellenünk küzdenek, szintén csak kegyelem jár és 
„a hősök soraiban egyenlő értékűekként kezelendők és tán 
„tárt karokkal fogadandók, mint ,az elveszett, bánattelin meg-
„térő tékozlófiú' a bibliában! Ezekkel azonban elszámítják 
„magukat, mert ezeket nem a bánat hozza ide, hanem győzők -
„nek érzik magukat, akik tényleg lesznek is, ha tőlük való 
„félelemben úgyszólván térdenállva kérünk tőlük bocsánatot, 
„hogy merészkedtünk őket azelőtt árulóknak nevezni. így a 
„Monarchiának a széjjelzüllését a legbiztosabban készítjük 
„elő. Ezt tegnap Ő Fölségének megmondtam. És bizony Isten 
„én azokért, akik oly dicsőségesen és hősiesen küzdenek ha-
zánkér t , az én magyar testvéreimért, énekelve volnék kész 
„életemet föláldozni, ha ezzel segíthetek rajtuk. Eh mit! Most 
„a keserűség beszél belőlem, mert sokminden bánt és 
„gyötör engem úgyannyira, hogy alig bírok azon kívánsá-
gomnak ellentállani, hogy fölmentésemet ne kérjem! És 
„mégis muszáj és akarok is kitartani, éppen hős magyar test-
véreimért, a magyar nemzetért, a magyar népért, melynek 
„csak akkor lehetek hasznára, ha az egész háborút végigküz-
„döm — érette meg is teszem — és ha az Isten kegyesen meg-
é rnem engedi a háború végét, akkor hátralevő napjaimat az 
„ö javára akarom szentelni. Ezt reménylem! Hogy hálámat 
„leróhassam, iránta táplált szeretetemet megmutathassam! 
„Ezért erőszakot teszek magamon, mindent elviselek Isten 
„nevében! Érettük . . . " 

„Ma éjjel az angolok nálam egy lökést csináltak és egy 
„halottat hagytak vissza. Legalább tudjuk, hogy ezek sem 
„mentek még el." 

„Conradtól még nincs hírem, úgy látszik, hogy nyugalom 
„van ott. Talán akkor még sem veszik el tőlem derék 32-esei-
„met, kiket szeretettel ápolok és képeztetek ki." 



51 

„Délután gyalog déli irányban kimentem a városból sé-
„tálni, ekkor 9 angol repülő jött és legalább 5000 méter ma-
„gasságból lesiklottak és alig 50 méter magasságból az utcákat 
„s a forgalmat gépfegyvereik tüze alá vették, azután repülő-
terünket nagy hevességgel támadták meg. Én 6 halottat lát-
t a m az utcán heverni." 

# * 
# 

Az álláserődítésre és a harcvezetésre Op. 113. szám alatt 
újabb rendeletet adtam ki, mely így szól: 

A parancsnokokkal történt tárgyalásaim és az egyes vé-
delmi szakaszokban szerzett személyes tapasztalataim s mái-
kiadott rendelkezéseim kiegészítéseként, a magasabb parancs-
nokságok figyelmét felhívom az alábbiakra: 

1. Az akadályövben az őrök részére berendezett lövész-
árkot feltétlenül tartani kell; kiürítése csakis a hadseregpa-
ranesnokság vagy sürgős esetben a hadtestparancsnokságok 
határozott parancsára történhetik meg. Az akadályöv célja, 
jobban mondva az abban elhelyezett megszállócsapat feladata 
az, hogy az ellenség meglepő támadását visszaverjük, miértis 
a kitűzött feladatok megoldására szükségessé válhatik, (ha 
célszerűnek mutatkozik,) hogy a hátrább fekvő területekről 
a tartalékokat előre vonjuk és ellenlökésre harcba vessük. 

Ha azonban nem arról van szó, hogy az ellenség meglepő 
támadását visszaverjük, hanem annak jelei mutatkoznak, hogy 
nagyszabású ellenséges támadás van küszöbön, akkor az aka-
dályövet megszálló csapat feladata az, hogy az ellenség táma-
dását feltartóztassa. 

Ha a megszálló csapat felsőbb parancsra kiüríti az aka-
dályövet, akkor a küzdelem az előtérövbe tevődik át. Oda kell 
a készültségben álló és pihenő zászlóaljakat idejében előre 
vonni, hogy — ha csak lehetséges tervszerű — átkaroló ellen-
lökést hajthassanak végre az előtérben. 

A magasabb parancsnokok kötelessége, hogy oda hassa-
nak, hogy az alparancsnokok és csapatok erre berendezked-
jenek hogy az előteret sikeresen birtokunkban megtarthassák. 

2. Gyakorta jelentették nekem, hogy a magövben véde-
lemre berendezendő összefüggő lövészárkot az ellenség hama-
rosan észre veszi, aminek az lesz a következménye, hogy az 
ellenség nehéz tüzérsége össze is lövi. 

Ezzel ellentétben a Piave-arcvonalon az én felfogásom ez: 
A magövben végzendő erődítő munkák közül az első do-

log, hogy először egy, azután több övben egymás mögött, kapu-
val zárható akadályt kell készíteni, mely oldalzó tűzben feküd-
jék. Ezután sok, a terepen jól elosztott bomba-, illetve gránát-

4* 
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álló szállást és megfigyelőállást kell építeni; majd az oldalozó 
erődítéseket és a többi támpontokat kell megteremteni, végül 
összefüggő lövészárkot kell ásni. 

Számolva a rendelkezésre álló csekélyszámú munkásosztag-
gal és az egyes szakaszok nagy szélességével, a felsorolt erő-
dítömunkálatok elvégzése — a legnagyobb szorgalom esetén 
is — annyi időbe fog kerülni, hogy a legutoljára kiásandó 
összefüggő lövészárok, a növényzet lombosodása folytán, meg-
gátolja, hogy az ellenség belelásson. 

Mivel munkaerőben nagy hiány van és mivel más egyéb 
fontos védelmi álláserődítéseket is el kell végezni és az itteni 
hadszíntéren fokozott ellenséges lövegtűz részben megváltoz-
tatja a harcmodort, a lövészárkot kezdetben nem fogjuk olyan 
módon védelemre berendezni, mint azt a keleti hadszíntéren 
tettük. 

Jóllehet „összefüggő" lövészárokról beszélünk, ezt értelem-
szerűen úgy kell felfogni, hogy ezen nem értünk minden kö-
rülmények között és mindenhol összefüggő lövészárkokat. Ott, 
ahol kedvező védelmi vonalak, tereprészek és tereptárgyak 
kétségkívül találhatók, a lövészárok kiásása elmaradhat. 

Ilyenkor azonban feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy 
ezeket a darabokat géppuskás osztagok oldalozhassák. 

A lövészárok berendezésének ki kell fejezni annak fel-
adatát: 

A csapatok részére a terepen láthatóan meg kell határozni 
azon vonal vezetését és fekvését, melyet a csapatoknak feltét-
lenül tartania kell, ha várakozás ellenére a harchelyzet rosszra 
fordulna az előtérben. 

Mint említettem, megjegyzéseim a Piave-vonalra vonat-
koznak. A XV. hadtestnél, melynek arcvonala előtt nem folyik 
a Piave, mások a terepviszonyok, miért is megjegyzéseimet 
értelemszerűen kell felfogni. 

3. A védelemnél a tüzérség főfeladata az, hogy az ellensé-
get a támadás küszöbén keményen üstökön ragadja és egyesí-
tett és jól vezetett tüzével súlyos veszteséget okozzon neki. 

Ennek feltételei ezek: 
a) minden körülmények között hibátlanul működő, tehát 

többféle módon létesült szoros összeköttetés, valamennyi fel-
derítő- és megfigyelőállás és a tüzérség között (kiváltkép repü-
lők révén is); 

b) a tüzérség tüzének jól átgondolt és szorgosan kidolgo-
zott előkészítése, és pedig- úgy az egyes ütegeknél, mint a tüzér-
parancsnokoknál és alparancsnokoknál; 

c) a tüzér parancsoló apparátus gyors működése. 
Múlhatatlanul szükséges, hogy ezeket az előkészületeket 

gyakran megvizsgáljuk és folytonosan ellenőrizzük. 
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Mégegvszer nyomatékosan hangsúlyozom, hogy a sikeres 
harc alapfeltétele az, hogy a tiszteket és a legénységet folyton-
folyvást iskolázzuk; ha csak lehetséges a helyszínén és pedig 
miként azt Op. 32. számú intézkedésemben kifejeztem, legalább 
is hasonló terepen; ha ez nem lehetséges, akkor alkalmazó 
gyakorlatokon és megbeszéléseken, terepasztalokon, vagy tér-
képeken. 

A belső összeműködés érdekében a gyakorlatokon a tüzér-
ség, géppuskás, akna-, gránátvető alakulatok és egyéb közel-
harceszközök olyan mértékben vegyenek részt, amint azt a 
gyakorlat célja megkívánja (egyébként az alkalmazó meg-
beszéléseknél az illető parancsnokok, a tüzérség, a géppuskás 
és egyéb közelharceszközök tisztjei, stb.). 

Megkapja a II., XV. és XXIV. hadtest, a 9., 17., 35., 48., 50. 
hadosztály, a 13. Schiitzenhadosztály, a 20. és 41. honvédhad-
osztály. Felterjesztem a Boroevic-hadseregcsoporthoz. 

József főherceg vezérezredes s. k. * * 

* 

Február 3. 
„A tegnapi repülőtámadásnak repülőterünkön nem volt 

„halottja, két gépünk vagy 50 találatot kapott. Két ellenséges 
„gépet lelőttünk, de mindeddig nem találják! Sajnos, két baj-
nok-repülőgépünket légiküzdelemben lelőtték az angolok; a 
„pilótának két, a megfigyelőtisztnek egy haslövése van. össze-
gen 5 halottunk és 7 sebesültünk van." 

„Hadseregemnél ma nagyon élénk a tüzérségi tevékeny-
s é g és szakadatlan a légifölderítés. Az angol földerítőoszta-
„gokkal a Piaven áttaszítottak, de véresen visszautasíttattak. 
„Tán most nálam akarja az ellenség a csatát megkezdeni? 
„A XII . francia hadtestparancsnokság a XXXI.-el helyet 
„cserélt elől, azaz fölváltotta azt. Vájjon a csapatokat is 
„francia csapatok váltották-e föl, az kérdéses. Az én derék 
„17. hadosztályom már részben fölváltotta a 117. német had-
osztályt ." 

„Oroszországban a megvadult emberiségnek rémuralma 
„a leírhatatlanságig fokozódott. A csapatok mind elhagyják 
„állásaikat és mindenki rabolva, gyilkolva, gyújtogatva baran-
„gol hazafelé. Az arisztokraták és a középosztály azért imád-
kozik, hogy mi és a németek mielőbb jöjjünk és rendet csi-
ná l junk , az oroszok már legcsekélyebb ellenállásra is képte-
lenek. Hasse százados Szent Pétervárról azt írja nekem, 
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„hogy ott a hatalom teljesen a maximalisták kezében van, 
„mindennek dacára úgy látszik, hogy uralmuk belátható időn 
„belül véget fog érni!? Ezt én kétlem, mert Oroszország oly 
„nagy, hogy ha az egész tényleg lángbaborul, akkor csak külső 
„fegyveres beavatkozás olthatja el a tűzvészt, vagy pedig 
„kiég az egész, ez pedig soká tart, talán évekig. Különös és 
„nagyon jellemző, hogy a maximalisták még az általános 
„választójogot sem ismerik el és nem engedik érvényrejutni, 
„hogyha ezáltal érdekeik érintetnek. Az önrendelkezési jog-
bó l , melyet teljesen elnyomnak, még beszélni sem lehet. Tulaj-
donképpen oda kellene küldeni a mi radikálisainkat, hogy 
„lássák, hogy milyen szerencsétlenséget, zűrzavart és chaost 
„teremt az, ha kommunista elveket megvalósítják. Ott volna 
„most Károlyi Mihály grófnak a helye . . . " 

„Conrad tábornagynál beállott a nyugalom, vagy belátták 
„az olaszok, hogy hiába támadnak — ezt kevésbbé hiszem —, 
„vagy átcsoportosítják tüzérségüket és kicserélik az összerop-
p a n t csapataikat frissekkel, hogy azután a Monte Melettát 
„ (A 1824) elfoglalják, amit, ha a mi vezetésünk megfelelő, 
„nem fognak elérni." 

„Tegnap az én hadseregemnél elfogott angolok azt vall-
„ják, hogy legközelebbi időben, ha balszárnyuk eléggé bizto-
s í t v a lesz, nálam fogják az arcvonalat áttörni és azt hiszik, 
„hogy 6 héten belül Udinében lesznek. Ha a tőlem utóbbi idő-
d é n elvett 4 hadosztályt nem adják vissza, akkor nagyon ké-
„nyes, talán válságos helyzetbe kerülhet hadseregem." 

„A tegnapi repülőtámadásra azzal feleltem, hogy ma 
„éjjelre az egész, még itt levő német „Bombengeschwader"-t 
„(45 gép) kirendeltem, hogy a Mestre, Treviso, Bassano, Cas-
„telfranco vasúti állomásait és a repülőtereket bombázzák. 
„Tényleg 26.000 kiló bombát dobtak le. Treviso és Mestre vas-
„úti állomásain lőszervonatokba estek bombáink és a körös-
k ö r ü l nagy tömegekben lerakott lőszerbe. Óriási robbanások 
„keletkeztek, melyek egész éjjel megismétlődtek és iszonyatos 
„tüzeket okoztak. Az egész láthatár reggel fekete volt a füst-
itől. Paduát bombázni, a Szent Antal-temploma miatt, elvből 
„a legszigorúbban megtiltottam. A repülők lelkesedve tértek 
„vissza és én nagyon megdicsértem őket." 
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Az állások megerődítéséről ma újból rendelkeztem, Op. 
118. szám alatt. 

Mivel a hadseregparancsnokságnak a polgári elemekből 
megszervezett munkásosztagokon kívül egyéb munkaereje 
nincs, a készültségben álló és pihenő zászlóaljakat, a hadtest-
tartalékokat is beleszámítva, amennyire a folytatólagos tovább-
képzés megengedi, fel kell az erődítő munkálatokra használni 
és pedig elsősorban a császárövben, de azután, legalább egy 
részüket, a királyövben is. 

Nagyobb ide-oda meneteléseket kerülni kell. Az erő kímé-
lése érdekében a csapatok szállásaik közelében dolgozzanak. 

Meg kell fontolni, hogy a csapatok előre megállapított 
beosztás szerint, a hét bizonyos napjain váltakozva erődítő 
munkálatokat végezzenek-e, míg a hét többi napjain kiképzés-
ben részesüljenek, vagy hogy hosszabb időn át csakis erődítő 
munkát végezzenek-e, melyet azután hosszabb kiképzési idő-
szak kövessen? 

Az erődítő munka alatt az összekötő szolgálat útján gon-
doskodni kell róla, hogy az erődítő munkával foglalkozó csa-
patok tartalékként való alkalmazása, szükség esetén minden 
körülmények között biztosítva legyen. 

A további részleteket a hadtestparancsnokok szabályozzák. 
Megkapja a II., XV. és XXIV. hadtestparancsnokság és 

tudomásul az 50. és 41. honvéd hadosztályparancsnokság. 
József főherceg vezérezredes s. k. 
# # 

# 

Mai napon arról is gondoskodtam, hogy a hadsereg kö-
telékében hadsereg-rohamtanfolyam létesüljön. Erre Op. 86./5. 
számú parancsommal kiadtam az intézkedéseket. 

1. A hadseregfőparancsnokság Op. 43.785. számú rende-
lete szellemében hadsereg-rohamtanfolyamot állítok fel, mely-
nek célja az, hogy a hadosztály rohamzászlóaljának kiképzé-
sére oktatótisztek és altisztek álljanak rendelkezésre. 

2. A tanfolyam összeállítása ez: 
a) állandó személyzet: 
1 parancsnok, 
2 oktatótiszt a tisztek kiképzésére, 
2 oktatótiszt az altisztek kiképzésére, 
1 irodatiszt, 
12 oktatóaltiszt, 
1 számvivő altiszt, 1 irnok, 1 felvételező altiszt, 1 lőszer-

kezelő altiszt, 1 fegyvermester, 1 egészségügyi altiszt, 4 sebe-
sültvivő, 2 szakács, 1 cipész, 1 szabó, 1 fogatolt konyhakocsi 
és 3 fogatolt szekér. 
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b) Iskolaszázad. 
2 tiszt, 1 őrmester, 20 altiszt, 124 fő legénység, 4 telefo-

nista, 1 kürtös. 
c) Különleges harceszközök: 
1 kézigéppuskás szakasz, 8 kis gránátvető, négy 9 cm 

aknavető, y2 aknavető üteg; idegen géppuskák lehetőség 
szerint. 

d) kiképzésre vezénylendö személyzet: 
hadosztályonként 3 tiszt és 10 altiszt. 
3. Végrehajtási határozványok. 
Parancsnokul Perka őrnagyot rendelem ki. 
A tanfolyam megalakulására vezényel: 
XV. hadtest. 
ad a) 1 magyarul tudó oktatótisztet, 3 oktatóaltisztet, kik 

közül 2 magyar legyen, 1 felvételező altisztet, 1 sebesültvivőt, 
1 szabót; 

ad b) 1 tisztet, 5 altisztet, 32 fő legénységet és 1 tele-
fonistát. 

II. hadtest. 
ad a) 1 oktatótisztet és 3 oktatóaltisztet, 1 lőszeres altisz-

tet, 1 sebesültvivőt és 1 cipészt; 
ad b) 1 tisztet, 5 altisztet, 31 fő legénységet és 1 telefonistát. 
XXIV. hadtest. 
ad a) 1 oktatótisztet és 3 oktatóaltisztet (magyarok le-

gyenek), 1 fegyvermestert, 1 sebesültvivőt, 1 tiszti szakácsot; 
ad b) 1 őrmestert, 4 egyéb altisztet, 31 fő legénységet, 

1 telefonistát és 1 kürtöst. 
50. hadosztály. 
ad a) 2 oktatóaltisztet, 1 egészségügyi altisztet, 1 legény-

ségi szakácsot; 
ad b) 3 altisztet, 14 fő legénységet és 1 telefonistát. 
A ál. honvéd hadosztály. 
ad a) 1 oktatótisztet., 1 oktatóaltisztet, 1 sebesültvivőt; 
ad b) 3 altisztet és 16 főnyi legénységet. 
A 6. szállásmesteri hivatal. 
ad a) 1 irodatisztet, 1 számvivőaltisztet, 1 Írnokot, 1 fo-

gatolt konyhakoesit és 3 fogatolt szekeret. 
A vezénylendö oktatótiszteknek és altiszteknek rohamki-

képzésben tökéleteseknek és oktatásra alkalmasoknak kell 
lenniök. 

Azoktól, akiket az iskolaszázadba vezényelnek, nem kö-
vetelem meg, hogy a roham szolgálatban ki legyenek képezve, 
de egyébként alkalmasnak kell lenniök erre a szolgálatra. 

A vezénylésre kerülőket azonnal ki kell választani. Ezek 
aként legyenek készen, hogy február 10-től kezdve telefon-
rendeletre útba tudjanak rendeltetési helyeikre indulni. 
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Az ad c) pontban meghatározott különleges közelharc-
eszközök készentartására később még rendelet fog következni. 

A tanfolyam 4 hétig tart. 
4. A hadsereg roham tanfolyamának anyagi ellátásáról a 

hadsereg szállásmesteri hivatala gondoskodjék. A tanfolyam 
élelmező létszáma körülbelül 40 tiszt és .">00 fő legénység. 

A konyhafelszerelésre, tiszti étkezőre, felvételezésre, stb. 
a szállásmesteri hivatal, a lövőszerre és a műszaki anyagra 
vonatkozóan a hadseregparancsnokság fogja megtenni a rész-
letes intézkedéseket. 

Minthogy a tanfolyam részére rendszeresített 3 fogatolt 
szekér a gyakorlótéren a belső szolgálat lebonyolítására szük-
séges, az utánszállító szolgálatot maga a szállásmesteri hiva-
tal látja el a tanfolyam állomáshelyére. 

5. A gyakorlótér berendezésére a tanfolyam munkásszá-
zadokat kap 8 napra. 

6. A tanfolyam állomáshelyét a parancsnok szemrevétele 
alapján állapítom meg. Számításba vetítem a Saciletől észak-
nyugatra eső területet. 

7. A tanfolyamnak a hadseregparancsnoksággal való táv-
beszélő összeköttetéséről a hadsereg távbeszélő előadója gon-
doskodik, ki a tanfolyam távbeszélő járőrének kiadja a szük-
séges felszerelést. 

Megkapja a II., XV. és XXIV. hadtest, az 50. és 41. hon-
véd hadosztály, a 6. szállásmesteri hivatal, a hadseregparancs-
nokság tüzér és műszaki csoportja és a hadsereg rohamtan-
folyama. 

József főherceg vezérezredes s. k. 



II. FEJEZET. 

LÁTOGATÁSAIM ARCVONALAMON. FOLYTONOS 
LÖVEG- ÉS LÉGIHARCOK. 

Vittorio, 1918 február 4. 
„Éjjel ellenséges repülőtámadás Vittorio ellen. Éjfélkor 

„hatalmas reccsenésre ébredek fel, melytől ágyam mintha 
„egyet ugrott volna s az ablakok erősen csörömpöltek és ki-
ny í l t ak . Azután még 22 erős robbanás. Nem keltem fel, mert 
„semmi célja sincs annak. A zúgva keringő repülők, ha le-
d o b t á k bombáikat, úgyis el fognak húzódni és ha az ember 
„megsebesül, egyre megy, hogy ágyban, vagy felkelve kapja-e 
„a sebet. A 23 nehéz bombától, amint később megtudtam, csak 
„néhány könnyű sebesülés volt és 10-nél több szegény lovat 
„pusztított el a robbanás. Néhány ház is összeomlott." 

„Korán reggel automobilon Conegliánón át Collalbrigóra, 
„Faréra és San Michelere megyek egyedül. Mesebeli szép 
„dombos vidék, sűrű kultúrával és a háttérben a hófödte 
„Alpesek, a halmokon templomok, kastélyok, festői falvak." 

„Mindenütt ellenséges repülők keringenek, tüzérségünk 
„heves tüzétől üldö'zve, géppuska, gyalogsági tűz erősen ro-
„pog köröskörül, bombák, melyeket mint fénylő vízcseppeket 
„látok a gépről lehullani, sivítva szaladnak le a földre és nagy 
„reccsenéssel robbannak. Ágyúlövedékek üvöltenek és szünet 
„nélkül dübörög a tüzérség tüze. tJjra egyszer a valódi, súlyos 
„háborúnak egy idegrázó képe." 

„Conegliano közelében egy tragikus légi harc játszódott 
„le a fejem fölött és láttam a német repülőt lángbaborultan 
„lezuhanni." 

„Azért mentem oda ki, hogy 46-osaimat az én hadsere-
„gem körletében üdvözöljem. Födött helyen fölállítva találom 
„őket, néhány ibolya- és kankalinszál mindegyik vitéz kezé-
„ben és midőn automobilom megáll, beleszórják a virágokat 
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„azon üdvözlettel: 'Isten kísérje szeretett fenséges urunkat!' 
„Itt áll a derék Kocsis szakaszvezető, Tót Sándor, Tót Péter, 
„Szikora, Börcsök András és Imre, mind liat-liat kitüntetéssel 
„mellükön. Mind a háború kezdete óta harcol és többször volt 
„sebesülve. A kis Szikora András, aki oly sokszor kísért a 
„lövészárkok labirintusában a Doberdón. Igaz örömmel látom 
„viszont viruló egészségben levő hűséges vitézeimet. Mind-
egy ike t mind a hatszor sajátkezűleg ékítettem föl. Miután 
„az egész ezredet láttam, nagyon sok tiszttel, altiszttel és 
„legénnyel beszéltem, vitézeimet néhány lelkesítő szóval üd-
vözlöm, midőn újból parancsnokságom alatt kimenetelnek az 
„állásba. Egy darabon elkísérem őket. Szeretetük lelkes meg-
nyilvánulása a mult napok keserveiből kigyógyított engem. 
„Tőlük akarom megtanulni a kötelességteljesítésben való tű-
„rést. ö t napja nem volt kenyerük, étkezésük gyalázatosan 
„rossz volt s egy panasz sem hangzott el: 'Hiszen József 
„apánk keze alatt jó dolgunk lesz megint, mert ő mindent 
„megtesz érettünk, ami hatalmában áll!' A kis virágok a csata 
„dörejében rámhullottak, a legnagyobb elismerést jelentik, 
„amely engem érhetett és rámnézve minden másnál becseseb-
b e k . Innét visszamegyek Conegliánóba és látom, hogy a fes-
„tői szépségű öreg város, az ellenséges tüzérség által nagyon 
„szenvedett. Egy magaslatra megyünk föl, hol gyönyörű kert-
b e n szép kastély áll, a 'Palazzo Luchetti'. Itt van a XXIV. 
„hadtestparancsnokság elhelyezve. Lukas gyalogsági tábor-
nokkal megbeszéltem az ő hadtestének helyzetét. Nézeteink 
„teljesen födik egymást; az ő szakasza, mely a Nervesától 
„délkeletre, a lövöldétől Falzé di Piavéig terjed, a legfonto-
s a b b és legveszélyeztetettebb, ennélfogva a 41. honvédhad-
„osztályt jobbszárnyához csatolom. A rohamzászlóaj kiképzé-
s é t illetőleg is néhány kérést hozott elő, melyeket jóvá-
hagyok . Innét megint automobilon Vittorióba térek vissza. 
„Útközben egy ellenséges repülőgép, mint a sólyom a ba-
golyra , úgy csapott le az én sebesen haladó automobilomra, 
„géppuskatűzzel támadva meg engem, nagyon pacskoltak és 
„poroztak golyói körülöttem, de egy sem talált. Én öt lövést 
„tettem Manlicher-karabélyommal a mindig újból lecsapó, 
„tüzelő repülőgépre, mely alig 15 méterre suhant el ismétel-
j e n fölöttem, de a pilótát nem láthatván, csak a gép testére 
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„lőttem, golyóimat határozottan láttam a gépen porzani, köz-
„ben a mi repülőterünkön fölállított géppuskák, midőn köze-
gükbe értünk, elkergették a kellemetlen madárkát. Ma úgy 
„rajzottak az ellenséges repülők, mint a méhek." 

„Régen nem volt oly harcias napom, mint a mai!" 
„Délután kissé nyugodtabb. A történtek után ma új ra 

„kirendeltem bombázó repülőrajomat, hogy az angol parancs-
nokságnak egy kis paprikát szórjon a szemébe és dobjon rá-
„juk 30.000 kiló robbanóanyagot." 

„Nálam egész nap a rendesnél élénkebb volt a harctevé-
kenység." 

# * 
# 

Helyzetjelentések. 

Az ellenséges repülők éjjel 1 órakor Conegliánót bombáz-
ták eredmény nélkül. Tevékenységük nagyon élénk, ellenben 
saját légvédelmünknek semmi hatasa sincsen. 

Scomigo fölött egy repülőgépünket lelőtték az ellenség 
repülői, mely égve lezuhant. 

A 31. hadosztály rohamzászlóalja Yittorio—Serravalle 
terében, a 61. dandár és a 32. ezred Belluno—Polpet terében, 
a 31. tábori tarackosezred San Giustinán hál. 

A 117. német hadosztály déli szakaszát a temesvári 61. 
ezred váltotta föl. 

Az AOK. rendeletére utasítottam a 41. és 20. honvédhad-
osztályt, a 48. és 50. hadosztályt és a XV. hadtestparancsnok-
ságot, hogy a legutóbb lefolyt harcok tanulságairól tegyenek 
jelentést és az erre vonatkozó naplókat terjesszék elő (Op. 140. 
szám). 

A XXIY. hadtestparancsnokság nyilatkozik a 41. honvéd-
hadosztálynak az arcvonalba való viteléről. 

Nézete szerint a 41. honvédhadosztálynak az arcvonalba 
való betolása a szakasz kiterjedésének egyidejű megnövelésé-
vel nem célszerű. Ezzel ellenkeznek a harcászati és utánszállí-
tási viszonyok. Azt javasolja, hogy a hadtest nyugati határá-
nak fenntartásával mind a három hadosztályt az arcvonalba 
kellene vinni, és pedig a 41. honvédhadosztályt a hadtest 
jobboldali határától Moriago keleti szegélyéig, a 13. lövész-
hadosztályt Canareggio déli szegélyéig, a 17. hadosztályt a 
Suseganától délkeletre fekvő lövöldéig. 

A I I . hadtestparancsnokság is nyilatkozott erről a kérdés-
ről. Arcvonalkiterjedésének 2—3 km-rel való megrövidítése 
nem jár olyan eredménnyel, hogy kiküszöbölhetné hátrányait. 
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A hadtest, a beszállásolási viszonyok miatt, nélkülözhetet-
len helységet veszítene el. A hadtest körletében alig van terü-
let a tüzérség elhelyezésére, különösen a 9. hadosztálynál nem 
lehetséges a csoport tömörítése. A 9. hadosztályt igen kívána-
tos volna hegyi tüzérséggel ellátni. Az is szükséges lenne, 
hogy a 35. hadosztály Yittorióra támaszkodjék. 

A légi erő felügyelője, József Ferdinánd főherceg tu-
datja, hogy szemlére érkezik a hadseregkörletbe. (Op. 145. sz.) 

A 17. hadosztályparancsnokság előterjeszti harckészült-
ségi jelentését. A legnagyobb hátrányt abban látja, hogy 
közelharcszakaszai és fényszórószázada Sestoban maradtak 
vissza, mivel a szükséges lófogatok nem állanak rendelkezésre, 
továbbá a legénységi pótlások az árkászszázad részére el-
maradtak és végül, mivel a fogatok általában hiányoznak. 

Bécsben tüzér hangmérő tájékoztató tanfolyamot állítot-
tak föl, hogy a magasabb parancsnokok és közegeik meg-
ismerjék annak működését. Ide a XV. hadtest parancsnokát 
és a II. hadtest vezérkari főnökét vezényeltem. (Op. 147. sz.) 

* * 
* 

1918 február 4-én, a Fremden-Blatt esti kiadásában, 
Ukrajna elismerése tárgyában az alábbi közlemény olvasható: 

Ukrajnát elismerték a központi hatalmak. 
Lubynskyj úr nyilatkozata szerint a szövetkezett központi 

négy hatalom delegációja nevében gróf Czernin, az osztrák-
magyar delegáció elnöke, ezt jelentette ki: 

„A központi n é g y hatalom nevében van szerencsém az 
ukrajnai delegáció nyilatkozatára kijelenteni: 

Mint ismeretes, Holubowytsch, az ukrajnai delegáció 
elnöke az 1918 január 10-i teljes ülésen úgy nyilatkozott, 
hogy az Ukrajna népköztársaság az 1917 november 20-i ukraj-
nai központi Rada 3. egyetemes határozata alapján „nemzet-, 
közi életét ismét megkezdi" és ezen a területen őt megillető 
nemzetközi vonatkozásaiban érvényesíti jogait. 

Ezért az ukrajnai népköztársaság kormánya helyesnek 
látja, hogy a most folyó béketárgyalásokon önálló testület-
ként vegyen részt. 

Erre az 1918 január 12-i teljes ülésen, a központi négy 
hatalom nevében, ezt nyilatkoztattam ki: 

„Mi az ukrajnai delegációt, mint önálló testületet és 
mint az önálló ukrajnai népköztársaság meghatalmazott kép-
viselőjét, ezennel elismerjük." 

Minthogy a január 30-i teljes ülésen az orosz delegáció 
elnökének, a megváltozott helyzet következtében, más volt az 
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álláspontja, mely szerint Ukrajnával csakis olyan megállapo-
dásokat lehet kötni, melyekhez az orosz köztársaság is hozzá-
járul, a központi négy hatalom delegációja az éppen ismer-
tetett álláspont dolgában a kiewi népminisztertanácsnak ki-
nyilatkoztatta, hogy: 

„Nincsen semmi okunk arra, hogy az 1918 január 12-i 
teljes ülésben az ukrajnai delegációnak, mint önálló delegá-
ciónak és mint az ukrajnai népköztársaság meghatalmazott 
testületének megtörtént elismerését visszavonjuk, vagy kor-
látozzuk. 

Mi, a központi négy hatalom, szükségesnek látjuk annak 
kijelentését, hogy az ukrajnai népköztársaságot most már 
mint önálló, szabad, szuverén államot elismerjük, mely olyan 
helyzetben van, hogy önálló nemzetközi megegyezéseket 
köthet." 

Trotzkij úr röviden megjegyezte, hogy az ukrajnai álla-
miságról nem változtatja meg véleményét és kénytelen rámu-
tatni arra, hogy a központi négy hatalomnak nehéz volna az 
éppen elismert köztársaság földrajzi határait meghatározni. 
Béketárgyalásokon azonban nem lehetnek egy állam határai 
közömbösek. 

Ezzel az ülést berekesztették. 
# • # 

* 

Február 5. 
„Kis kártyaházam — mert a villa, hol lakom, nem más, 

„mint egy kártyaház — egész éjjel reszketett a lövegtűztől. 
„Ellenséges repülőket, is hallottam fölöttünk búgni, de úgy-
„látszik nem láttak jól, mert bombavetés nélkül tovább-
repültek." 

„Mindinkább azt a benyomást nyerem, hogy a franciák 
„és angolok rendkívül ügyes játékot űznek, hogy elvonulásu-
k a t titkon hajthassák végre. Az óriási légielzárás és a foly-
j o n majd dagadó, majd lanyhuló lövegtűz, ami bennünket 
„fölriaszt, hogy most és most fognak támadni s azután még-
„sem történik semmi sem: mindez engem mindjobban meg-
„győz arról, hogy mégis csak elvonulnak. A 2. olasz had-
„sereg, mely meg volt semmisülve, most már kétségtelenül 
„meg van újra állapítva a mi, tőlem délre levő, Isonzo-had-
„seregünkkel szemben. A 3. olasz hadsereg (az én régi dober-
„dói ellenfelem) most megint velem áll szemben, az angolok-
k a l és franciákkal keverve. Ha sejtelmem megvalósul, 
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„akkor itt egyelőre hosszabb időre nyugalom lesz, mert az 
„olaszok aligha vannak azon helyzetben, hogy egy nagyobb-
„szabású vállalkozást tudjanak végrehajtani. Ez miránk-
„nézve nagyon előnyös, mert állásainkat akkor a legalapo-
sabban előkészíthetjük. Előbb azt hittem, hogy a franciák 
„és angolok csak akkor fognak távozni, ha legalább is meg-
kísérelték lészen bennünket a határig visszaszorítani. Állí-
t ó l a g az olaszok kijelentették, hogy ilyen vállalkozásban 
„nem fognak résztvenni. 111 Azt meg nem hihetem, hogy 
„a franciák és angolok egyedül akarnának Olaszország érde-
ke ié r t vérezni." 

„A Monte Tombának (A 868) kérdését ma alaposan 
„tanulmányoztam és megnéztem személyesen az ottani hely-
zetet . Én mindaddig nem fogom azt elfoglalni, míg egy 
„nagy offenzíva a mi részünkről végre nem hajtatik! Egye-
diül, a többi uraló magaslatok elfoglalása nélkül, a Monte 
„Tombát nem lehet tartani, mert az ellenség nyugatról a leg-
kitűnőbben végig tudja hosszantozni és még hátba is lőni. 
„Ezt előbb kellett volna meglátni. Ha én itt lettem volna, a 
„Tomba-állást kiürítettem volna, még mielőtt a franciák meg-
támadják . Akkor 5—6 ezer vitéz magyar életét, akik ott 
„hősi halálukat lelték, megkíméltük volna és ugyanott vol-
„nánk, ahol ma vagyunk, de sokkal jobb állásokban. Azt 
„hiszem, hogy sem a hadseregcsoport, sem a hadsereg, sem 
„a hadtestparancsnok nem volt odakint, hogy meglássa a 
„helyzetet úgy, amint azt én ma tettem és így bekövetkezett 
„a szerencsétlenség. Midőn kint voltam, az első pillanatra 
„megláttam és megállapítottam, hogy nagy hiba volt a Tom-
„bát nem azonnal kiüríteni, amint látták, hogy a szomszé-
„dok megállanak és nyugat felől azt tökéletesen — oldal-
„ból uraló legfontosabb magaslatok, közöttük elsősorban a 
„Monte Pallone (A 1215) tömbje, az ellenség kezén marad-
„nak. Azt kívánják tőlem, hogy vegyem e véres helyet újra 
„birtokomba! A leghatározottabban kijelentettem, miután a 
„helyzetet személyesen megnéztem, hogy semmi szín alatt sem 
„fogom még csak megkísérelni is a Tombát visszafoglalni. 
„Ha komolyan akarják ezt, akkor egy igen nagy vállalkozás-
s a l a Monte Grappa (A 1779) és Monte Pallone tömbjét az 
„összes uraló magaslatokkal, a Monte Tombával (A 868) 
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„egyidőben kell elfoglalni és megtartani. Amint a Grappa— 
„Pallone-csoportot elfoglaljuk, a Tómba magától elesik, mert 
„abba a helyzetbe kerülnek az ottan levő ellenséges csapa-
t o k , mint a mieink voltak, mielőtt elvesztettük ezen szeren-
csét len gerincet. Ezt minden iskolás gyereknek be kell lát-
„nia, ha helyszínén megnézi a helyzetet. Természetesen ezen 
„nagy vállalkozáshoz a Krauss-csoportot alám kell rendelni, 
„hogy a vezetés egységes legyen, vagy pedig a XV. hadtes-
t e t Krauss alá." 

„Ma több, mint 100 ellenséges repülőt láttam!" 
„Reggelig fokozott tüzérségi küzdelem. Józsi 'fiam eljött 

„engem meglátogatni és pár boldog órát töltöttem derék jó 
„fiammal. Alighogy itt volt, a harangok siránkozva megkon-
d u l t a k és félreveretve jelezték az ellenséges repülőtámadást. 
„Gyönyörűen, több rajban fejlődve, a nap fényében úgy 
„ragyogva, akárcsak szitakötők volnának, több irányból kon-
centrikusan jött 16 angol és sok más ellenséges repülő felénk 
„és tüzérségem csakúgy elöntötte őket srapnelltűzzel. Ezzel 
„nemtörődve keringtek itteni repülőterem és Vittorio-Ceneda 
„városkája fölött és vagy 25 nehézibombát dobtak ránk. Say 
„alezredes könyörgött, hogy menjünk a hősök pincéjébe (ka-
„verna). Bementünk, miután az utolsó bomba is leesett volt 
„már. Azután nagyon aggódva kihajtattam fiammal a repülő-
t é r r e . Aggodalmam azonban fölösleges volt, mert egy sze-
„gény olasz asszonyt kivéve, senki sem sérült meg, anyagi 
„kár nincsen." 

„Délután fölmenteni fiammal a kis San Paolo di Ceneda 
„kápolnájához a hegyre és onnét megmutattam neki a Mon-
„tellot és a Piavet." 

„Párját ritkító szépségű a kilátás a távoli párás sík-
„ságra, sok templomával és útjaival, mögötte az öreg Adria, 
„ma ködös tükre sejtelmesen szunnyad. Eszembe juttatja az 
„én szeretett Magyar Alföldem délibábos rónáját és sóvá-
r o g v a vágyódik oda lelkem.. . Az ég ragyás a sok srap-
„nellfelhöcskétől és minden ellenséges repülő mögött egész 
„tejesút van. Azok zúgva keringenek, a mi titkainkat kutatvai" 

* # 
# 
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Helyzetjelentések. 
Az ellenség tüzérsége Quero-medencére ós Sernaglia-

Fontigo terére rajtaütést csinált. Az ellenség állásait és aka-
dályait építi. Igen élénk a repülők tevékenysége. 

Egy 23 gépből álló légiflotta S. Giacomói repülőterün-
ket bombázta. 

A február 5-re virradó éjjelen repülőflottónk Padua 
villanegyedét, hol az olasz főparancsnokság van, Mestrét, 
Trevisot, Marcont, Trevignanot jó eredménnyel bombázta. 

A 31. hadosztály 61. dandára és a 32. ezred San Giustina 
terébe jutott. 

A német 117. hadosztálynál az északi körletet a 39. osz-
trák-magyar ezred vette át. A 43. ezred, mint tartalék, a Cone-
glianotól délre fekvő területbe került. 

A 17. hadosztály kéri, hogy a hadseregkiképző csoportnál 
lévő 39. ezredbeli géppuskásszázad vonuljon be. (Op. 151. sz.) 

Az AOK.-nál február 4-re tervezett konferenciát február 
7-re odázták el. 

A hadseregföparancsnokság arra figyelmeztet, hogy a 
hadosztályok harcértékét nem aszerint kell elbírálni, hogy 
hány puskájuk van, hanem az legyen a megítélés alapja, hogy 
miképen van a hadosztály különleges harceszközökkel felsze-
relve, mert emberben általában nagy a hiány és ezt a gépek-
nek kell pótolniok. A hadseregfőparancsnokság megtiltotta, 
hogy aknavetőinket a németekével összehasonlítsuk és ezeket 
a kérdéseket feszegessük. (Op. 144. szám.) 

* * 
* 

Az AOK. Q. 100.482. számú rendelete folytán, a szállás-
mesteri hivatalok átszervezése szükséges és meg is fog tör-
ténni. Alapvető változtatásokat azonban nem lehet elhamar-
kodva csinálni. A legjobb szervezésnek is időre van szüksége, 
hogy beleilleszkedjék a mostani helyzetbe. 

Mégis február 5-én kelt Op. 155. számú rendeletemmel 
megparancsoltam, hogy az alábbiakat azonnal végre kell 
hajtani: 

„1. A szállásmesteri hivatal főnöke uralkodjék osztályá-
nak egész szolgálatmenetén. Kezében kell egyesülnie a vezetés-
nek. Rendfokozattól és rangtól függetlenül, a szállásmesteri 
hivatalon belül, a szolgálatmenetnek károsodni nem szabad. 

2. A szállásmesteri hivatal legfontosabb tevékenysége az, 
hogy az utánszállítást és a hadtápszolgálatot a lehető legcél-
szerűbben rendezze be és a helyszínén ellenőrizze. A tevékeny-
ség súlypontját tehát az irodából a szabadba kell áttenni. 

A szállásmesteri hivatal a harcvonallal és a felvételező 
állomásokkal szoros kapcsolatot keressen. Az irodai tevé-

József főherceg: A világháború. VI. 5 
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kenységet ki kell irtani. Ennek helyébe a személyes érintke-
zés és elintézés módja kerül úgy a vezetöszemélyek, mint a 
szakközegek között és pedig a helyszínén és minden rendel-
kezésben. 

Ez főként olyan ügykörökre vonatkozik, melyekben külö-
nös hiány van, tehát az élelmezési és ruházat-felszerelési 
kérdésekre. 

3. A hadseregparancsnokság gondoskodni fog róla, hogy 
a szállásmesteri hivatal megkapja a kívánt eszközöket, hogy 
feladatának meg tudjon felelni; tehát a szállítási anyagot, 
távirdát, telefont. Arra kell törekedni, hogy a szállítás lebo-
nyolításához szükséges minden berendezkedés megtörténjék. 
Tehát tábori vasútat, gördülő vasúti anyagot, kötélpályát elő 
kell teremteni és az utánszállító utakat rendben kell tartani. 

A 6. szállásmesteri hivatal jelentse, mennyi szállítóesz-
közre, távíró- és telefonanyagra, tábori vasútra, gördülő 
vasúti anyagra, drótkötélpályanyagra, munkásosztagra stb, 
van szüksége. Ezt az AOK.-tól kell kérni. 

A hadseregparancsnokság azon lesz, hogy az arcvonal 
részére szállított lőszert, műszaki anyagot, élelmezést, fát,, 
lótápot stb. a pillanatnyi követelményeknek megfelelően 
egyenlítsék ki és osszák szét esetenként és kellő időben. Az 
anyagi ellátás menetét — mint eddig is — a csapatkörletek-
ben való gyakori jelenlétemkor, személyesen fogom ellen-
őrizni. 

József főherceg vezérezredes s. k. l t 
* * 

# 

Február 6. 
„Keményrefagyott úton fiammal Bellunónak, a hatalmas 

„sziklahegység zordon szépségét élvezve, Melre, a XV. had-
tes thez hajtattam. Ott várt rám Kratoehwill ezredes nagy 
„örömmel, — hiszen 1916 novembere óta nem láttam, midőn 
„Doberdóról az orosz harctérre vitték a 4-es honvédeket. 
„Honvédjeimnél a 3. és 4. ezredet szemléltem meg. Sok tisz-
t e t és legényt találtam, akikre a Karszt nagy napjaiból jól 
„emlékeztem még. Innét Feltrére, azután vissza Bellunóba 
„mentünk. Itt egy 32-es szakaszvezetőt, Ledó Lajost pillan-
t o t t a m meg, megállítottam automobilomat, hogy a régen 
„holtnak vélt emberemet üdvözöljem. Szerbiában keservesen 
„rossz órában, vitézül hozott hozzám egy jelentést, a legför-
„telmesebb ellenséges tűzben. Egy meleg szívélyes szóval üd-
vözlöm és kezetnyujtok neki, és automobilunk továbbrobog." 
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„Hadseregemnél valamivel kevesebb a harctevékenység, 
„mint tegnap. Sok oldalról veszem a hírt, hogy franciák és 
„angolok még két ú j hadosztállyal gyarapítják itteni erejü-
k e t . Talán azért koholták ezt a hírt, hogy a németeket itt 
„tartóztassák vissza? Másrészt azt hallom, hogy az itten ki-
b o n t hadosztályokat Bassanónál csoportosítják, hogy a tiroli 
„hadműveletekben vehessenek részt. A svájci határt megint 
„lezárták. Én inkább azt hiszem, hogy elszállítanak csapato-
k a t , mert a nagy német támadás előtt — melyről biztosan 
„értesülve van az ellenség — csak nem fogja gyengíteni a 
„fenyegetett arcvonalát! . . . " 

„A béketárgyalások megkezdődtek. Gróf Czernin a telje-
s e n önálló Ukrajnát elismerte (Fremdenblatt II/4-i cikke)." 

„Míg fiammal távol voltam, itt egy repülőtámadás volt 
„és egy angol repülő két repülőnket lelőtte, két német tiszt és 
„egy altiszt meghalt, ketten pedig megsebesültek." 

„Az 'Edelweiss'-hadosztályt Bellunóról Bécsbe szállítot-
t á k , Ö Fölsége biztonságára és helyette állítólag a 44-esek1 

„és 69-esek1 Tirolba szállíttatnak, a legvéresebb szakaszra. 
„Csapatok, melyek ezen a harctéren még nem küzdöttek, nin-
csenek kellőleg fölszerelve, színmagyar ezredek! Ilyen körül-
mények között, sajnos, csak ágyútöltelék. Holnap egy tilta-
kozó levelet írok Arznak, hogy hagyják végre abba az em-
„bereknek és így a magyaroknak vétkes föláldozását is, 
„hiszen nincsen gázmaszkájuk és az első gázlövésnél megful-
ladnak! Ha ezen levelem nem segít, akkor Badenbe fogok 
„utazni, s újból megmagyarázom a Fölségnek, hogy hová 
„kell, hogy ezen ember- és így magyarpusztítás is vigyen. 
„Nem tehetek róla, ha nem szívesen látnak már és neheztel-
j e k rám örökös óvásaim miatt! Ez nekem mindegy, bármi 
„történjék is azután velem. Köteles vagyok a királynak az 
„igazat megmondani, hiszen ha én nem teszem, a bókolok nem 
„fogják megtenni. így gyors léptekkel a végleges összeomlás 
„felé megyünk. Ezt nem nézhetem tovább! Ha Ő Fölsége 
„koronáját és birodalmát meg akarja menteni, úgy kímél-
hesse, óvassa meg lehetőség szerint katonáinak az életét." 

„Ha örökös kellemetlen nyilt szavaimért elkergetnek, 

1 A 31. hadosztályba tartozik. 

4* 



68 

„vagy még rosszabb sorsra juttatnak, emelt fővel fogom azt 
„elviselni. Hitvány ember volnék, ha uramnak, királyomnak 
„nem nyitnám ki erőszakosan is szemeit! Hej, de használ-e 
„ez valamit! Egy gyilkosan fájó sugallat azt kiáltja lelkembe, 
„hogy: 'Hiába minden'. Nem hisznek nekem." 

„Néha egy ellenséges golyó után sóvárogva sietek ki a 
„tűzvonalba, mert érzem, hogy boldogok az átlőtt szívő 
„hősök! . . . " 

* * # 

Helyzetjelentések. 
Az éjjel a gyalogsági tevékenység szünetelt. A XXIV. 

hadtesttel szemben az olaszok állásaikon dolgoztak. 
A nap folyamán az ellenséges tüzérség zárótüzet adott, 

különösen a 13. lövészhadosztály ellen; repülőtevékenysége 
szerfölött nagy. 

Négy angol és két német repülő között valóságos pár-
viadal volt, midőn a német repülők a S. Giacomói repülőtérre 
le akartak szállni. A német gépek megsérültek, a pilóták 
részint megsebesültek, részint lelőtték őket. 

A február 6-ra virradó éjjelen bombázórajunk Mestret, 
Tx-evisót, Bassanót, Montebellunát, a favarói és travognanói 
repülőteret jó eredménnyel bombázta. 

A 17. hadosztályparancsnokság ma átvette a német 117. 
hadosztály szakaszát. 

* # # 

Február 7. 
„Ma éjjel erős repülőtámadás volt, sok bombát dobtak 

„le ránk, nincs nagyobb baj. Én azonban oly mélyen alud-
„tam, hogy nem hallottam semmit sem." 

„Az állásokon nagyban dolgozunk, különösen ma halad 
„a munka, mert az ellenséges lövegtűz igen csekély." 

,,Brest-Litowskban az ukránok Trockijra rábizonyították, 
„hogy hazudik és hogy ők — a Rada — tényleg nagy több-
ségge l lettek megválasztva s így föl vannak arra jogosítva, 
„hogy tárgyaljanak; erre külügyminiszterünk, gróf Czernin, 
„kijelentette, hogy a központi hatalmak Ukrajnát önálló szu-
p e r é n államnak elismerik és éppen ezért folytatni fogják a 
„tárgyalásokat. Arról is vannak hírek, hogy Románia is 
„közeledik hozzánk. A lengyel légió Moghilevben letartóz-
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„tatta a bolseviki hadsereg főparancsnokát, Krylenkót. A bol-
sevisták talajt veszítenek azáltal, hogy összes elveiket föl-
áldozzák azért, hogy a hatalmat megtarthassák. Jogosultnak 
„tartom azon reményt, hogy mi Ukrajnával igen hamar meg 
„fogjuk kötni a békét és talán Romániával is és akkor Trockij 
„és Lenin közömbös nekünk." 

„Fiam ma reggel visszautazott Boroevichez." 
„Most este a Vittorióbeli papság volt nálam tisztelegni 

„és egy öreg monsignore egy szép olasz beszédet tartott. 
„Beszédében kért, hogy a már nagyon éhező nép részére vala-
„mit utaltassak ki, mert a lázadást már alig lehet elfojtani. 
„Fölkért arra, hogy engedélyt adjak nekik, hogy a vidékre 
„élelem beszerzésére kimenjenek. Kijelentették, hogy min-
denben alávetik magukat rendeleteimnek és hódolnak nekem. 
„Bizalommal kérik segítségemet, mert egyetlen napra sincs 
„már eledel." 

„Olaszul feleltem nekik és megköszöntem hódolatukat, és 
„hozzátettem: 'Biztosítom önöket, hogy mi nem mint az ola-
szok ellenségei jöttünk ide! Nem! Mi azért jöttünk, hogy 
„Olaszországot a békére kényszerítsük. Miután az összes vas-
„utak el vannak rombolva és az ideiglenes vonalakon csak 
„igen kevés vonat tud közlekedni, még saját csapataim 
„részére sincs elegendő eleségem. Ennélfogva fölkértük az 
„olasz kormányt, hogy az itteni olasz nép részére eleséget 
„küldjön át! Elutasító választ kaptunk.' A papok erre egy 
„rémült mozdulatot tettek. 'így én a legjobb akarattal som 
„vagyok ezidőszerint azon helyzetben, hogy addig, ameddig 
„a vasútak el nem készülnek — ez pedig kilenc-tíz hétig 
„tart — rajtuk segíthessek. Majd ha mindez rendbe jön, meg 
„fogok minden lehetőt tenni.' Még néhány apró kérést ter-
jesztettek elő és azután alázatos köszönettel távoztak." 

# # 
# 

Harcjelentések. 
Az éj folyamán különösen az Alano-völgyben levő köz-

ségeket és utakat lőtte az ellenséges tüzérség. 
A 13. lövészhadosztállyal szemben az ellenségnél igen 

élénk volt az autó- és kocsiközlekedés. Az ellenséges repülők 
Yittorióra bombákat dobtak, de kár nem történt. 
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Valamennyi hadtest és hadosztályhoz intézett körtávira-
tomra azt a jelentést kaptam, hogy a 20. honvédhadosztály-
nál 52 olyan szláv nemzetiségű ember van, kiket hazaárulá-
sért részint halálra, részint szabadságvesztésre ítéltek. 

A XXIV. hadtestparancsnokság kérte, hogy tartózkodási 
helyét San Fior di Soprára helyezhesse át, mivel Conegliánó-
ban az ellenséges repülötámadások nagyon veszélyeztetik. 

Ehhez hozzájárultam. (Op. 169. szám.) 
A hadseregföparancsnokság elrendeli, hogy a tüzérséget 

az olasz Fat-rendszerű géppuskákkal lássuk el légvédelem 
céljából. Minden üteg két ilyen géppuskát fog kapni. Tiszte-
ket és kezelőlegénységet az ütegek maguk képezzenek ki. 
A kiképzés Bellunóban (XV. hadtest) és Arzanóban (II. és 
XXIV. hadtest) fog történni. 

A San Giovanniban levő repülőtér védelmére, melyet az 
ellenség úgyszólván naponta megtámad, 20 lövészt jelöltek ki 
és foszgénlöszerrel látták el őket. 

József Ferdinánd főherceg, a légicsapat felügyelője, ma 
Vittorióba érkezett. 

# * * 

Február 9. 

„Tegnap úgyszólván egész nap derék csapataimnál vol-
„tam, sok mindent megszemléltem és bizony sokban segítsé-
„gükre kellett jönnöm." 

„József Ferdinánd főherceg unokatestvérem volt nálam 
„és hosszassan megbeszéltem vele az ellenségnek óriási légi 
„fölénye elleni teendőket. De alig lehet valamit tenni, mert 
„az iparnak legnagyobb része megrekedt Ausztriában, így a 
„Skoda-művek is a szénhiány miatt és így nem lehet a mi 
„szükségleteinknek egy tizedrészét sem födözni. Én ezt a 
„hiányt annak tulajdonítom, hogy valami államellenes nem-
zetközi aknamunka elbolondította a munkásságot, mely 
„most nem akar dolgozni, mérvadó helyen pedig nagy a 
„gyengeség és nem merik a munkásságot katonásítani, ahogy 
„azt ajánlottam és katonailag fegyelmezni, és így munkára 
„bírni! Hiszen hazánk létéről van szó! Most talán lehetne 
„még így valamit elérni, nemsokára azonban már késő 
„lesz! . . . Principiis obsta! Sero medicina para tur ! . . . az én 
„régi elvem!" 

„Megszemléltem a Monte Tombán (A 686) elvérzett de-
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„rék csapatok roncsait!1 Sírni lehetne, ezeket látva! Egész 
„zászlóaljak 70—80 főre fogytak! Semmiért! Midőn úgyszól-
v á n mind meghaltak vagy megsebesültek, mégis elveszett a 
„Tómba hegye! Akkor egekig dicsérték az elvérzett csapatot, 
„a halottakat! Magatartásukkal meg voltak elégedve! Vezé-
r ü k tábornagy lett. A halottakat pedig az ellenség sietve 
„eltakarította és el vannak felejtve! . . . " 

„Midőn a keveseket, kik életben maradtak és visszajöt-
t e k , láttam, úgy éreztem magamat, mintha magasfokú lázam 
„volna; csendesen, feszesen állottak előttem, mosollyal tekin-
te tükben, alig egy párnak volt vitézségi érnie, az is több-
„nyire a bronz vitézségi érem, amit jó bakáim „Menelik, a 
„fekete császár"-nak neveznek. Pedig ezer legmagasabb ki-
tünte tés t érdemeltek volna. Többen, akik már négy-ötször 
„meg voltak sebesülve... Most tudom, hogy a haragos föl-
dindulástól lettem forró, lázas! A dandárparancsnok, egy 
„dzsidásezredes, ki egy kukkot sem tud magyarul, büszkén 
„lépdelt mellettem. Szokásom ellenére, igen hevesen felelős-
s é g r e vontam, hogy még egy pár nyomorult bronz vitézségi 
„érmet sem tud dicső csapatainak szerezni, ilyen parancsno-
k o t nem tartok meghagyhatónak. Egy ember, akinek tökéle-
t e s e n mindegy, hogy 1000 magyar hiába leli hősi halálát és 
„a páran, akik legdicsőbb küzdelem után, testileg, lelkileg 
„megtörve még életben maradnak, elismerés nélkül a legköze-
„lebbi napokban a halál szemébe kell, hogy nézzenek! Kemény 
„lettem e borzasztó háborúban, de ma keményebb voltam, 
„mint rendesen és nem sajnálom ezt!" 

„Tegnap és ma igen csekély légi tevékenység, a pára és 
„látköri rossz viszonyok miatt." 

„Híreket kaptam, melyek eddigi föltevéseimet megdön-
t e n i látszanak és mégis egyelőre még nem tudok letenni azon 
„hitemről, hogy egészen rendkívüli ügyességgel végrehajtott 
„leplezéssel és tüntetéssel van dolgunk. Ezen hírek szerint 
„az angolok hadseregem előtt egy hadosztály-szélességgel ki-
terjeszkednek és erre egy ú j hadosztályt vittek az arcvo-
n a l b a . Továbbá, hogy négy hadtest, két híres támadó fran-
c i a hadosztállyal, Bassanónál és a Brenta meg Piave között 

1 50. hadosztály. 
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„áll. Hogy ez a négy hadtest tényleg ott van, azt a bemetszett 
„rádiótáviratok szerint megállapítottuk. Most az a kérdés, 
„hogy ott egy kitűnően leplezett elszállításról van-e szó, vagy 
„tényleg támadási előkészületekről. Nagyon kell vigyáznunk, 
„hogy meglepetések ne érjenek. Ezért elvből azt kell föltéte-
leznünk, hogy támadó szándékkal csoportosulnak így az an-
„gol és francia csapatok. Benső érzésem az, hogy nem fognak 
„támadni és csak nagyobb eltolatásokról van szó." 

„A hadseregfőparancsnokság délelőtt 9 órakor táviratozza: 
„'Ma délelőtt 2 órakor Brest-Litowskban az Ukrán köz-

társasággal megköttetett a béke!'" 
„Az első napsugár, mely a 42 hónap óta egünkön rohanó 

„komor viharfelhőket áttöri. Ki fog-e egészen derülni? És a 
„tavaszi nap a véráztatta földet életre fogja-e kelteni? És a 
„dicső hősök sírjainak végtelen sorozatán fog-e illatozó virá-
gokat fakasztani? Jó Istenem add, hogy szeretett hőseink 
„vére ne folyt légyen hiába, hogy a béke fáradt és oly rém-
séges viszontagságokon keresztülment életbenmaradottaknak 
„minden szenvedését megjutalmazza. Hozd meg a békét azok-
„nak, akik odahaza éheznek és aggódnak!. . . És áldott legyen 
„az első béke! . . . " 

„Repülőink cédulák dobálásával értesítik az olasz katona-
s á g o t erről!" 

„Hadseregemnél csak tüzérségi harcok vannak." 

# # 
# 

Helyzetjelentések. 
A XXIY. hadtesttel szemben ellenséges aknavetők lép-

tek fel, Alano, Campo és Pener ellen. 
A hadseregfőparancsnokság a keleti hadszíntérről meg-

érkező 70. honvédhadosztály részére Belluno—Polpet—Tisoi— 
Bolago—Sois—Salce terét jelölte ki. (Op. 177. szám.) 

Báró Willerding altábornagy, a 6. hadsereg vezérkari fő-
nöke bevonult a Bécsben tartott AOK-konferenciáról. 

Ma az Op. 170. számú rendeletet adtam ki az összes had-
test- és hadosztályparancsnokságoknak: 

„A rossz állományviszonyok arra késztetnek, hogy az 
élelmezőállomány és a harcosállomány közötti eltérésre fel-
hívjam a figyelmet. 
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Némely hadosztálynál a harcosállomány az élelmezőállo-
mánynak 35%-a, viszont vannak hadosztályok, hol a harcos-
állomány 21%-ra süllyedt. 

Jóllehet, kisebb ingadozások géppuskásosztagoknak, tü-
zérségnek és vonatoknak különféle arányú beosztásával meg-
okolhatok, arra kell mégis törekedni, hogy a hadosztályok 
harcosállománya lehetőleg nagy legyen. 

Az AOK. Op. 46.033. számú rendelete elég támpontot ad 
a gyalogság állományának ellenőrzésére. 

Az ellenőrzés feltétlenül szükséges és pedig nemcsak a 
gyalogságnál, hanem a többi fegyvernemnél, az intézeteknél 
és a vonatoknál is. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a puskalétszám azért 
csökken a csapatoknál, mert a harcvonalból „átmenetileg" a 
magasabb parancsnokságokhoz, intézetekhez, vonatokhoz és 
egyéb szolgálati helyekre katonákat vezényelnek. 

Az elvezényeltek egy része mindig érti a módját, hogy 
„nélkülözhetetlennek" tüntesse fel magát. Nem nagyon ipar-
kodik az arcvonalba visszatérni s az elöljárók se igen törőd-
nek vele. 

Elrendelem, hogy a magasabb parancsnokságok a vona-
toknál, intézeteknél és egyéb szolgálati helyeken nagytakarí-
tást végezzenek a vezényeltek között, hogy az ott meghúzódó 
legénység visszakerüljön csapatához az arcvonalba. 

Az eredményt jelentsék. 
József főherceg vezérezredes s. k." 

* * 
# 

Február 10. 
„Valami ismételt robajt hallottam hajnal előtt, azt hi-

„szem, repülőbombák voltak, de nem ébredtem egészen föl. 
„Itt mindennapos legalább egypár bomba, melyet külön ne-
„kem szánnak ellenségeink. Nem sokat alterálnak engem, már 
„nem is ébredek tőlük föl." 

„Most pirosodik az ég és a finom tollfelhők kezdenek iz-
„zani a hamvasszürkéből a legcsodásabb skarlát színbe és 
„bíborba változván, olyan napkelte akar lenni, mint azok, 
„melyeket hajdan a Mindenhatóhoz emelt lélekkel áhítatosan 
„csodáltam a nagy Szahara halálos csendjében; olyan, amelybe 
„a nagy természet mindent, ami szép, csendesen egyesít és 
„mint a legforróbb, bensőségesebb imát a végtelenségbe lehel. 
„Rajtakaptam magamat, midőn azt kérdém, hogy hogyan tud 
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„a természet még ily szépet mutatni1? — míg a földön csak 
„szörnyűségek s a halál uralkodnak, a legvadabb orgiákban 
„pusztítva az emberiséget és az emberek őrületükben féke-
veszet ten a legvadabb bestiákká alacsonyodnak le." 

„Mindig több csapatot visznek az anyaországba! Mi ké-
„szül ot t! Tán annyira próbáratett nemzetünk még a forra-
dalomnak ijedelmeit és vad szörnyűségeit ki kell hogy kós-
t o l j a ? Az Isten óvjon attól és verje meg azokat, akik bele 
„akarják kergetni." 

„Az olaszok 15 és a franciák két jó támadó hadosztályt 
„összpontosítanak, hogy a Monte Melettát (A 1824) elfoglal-
j á k . A főlökés, az ellenséges erők csoportosítása után ítélve, 
„a Monte Asolone (A 1520) és a Monte Pertica (A 1552) ellen 
„fog irányulni. Ott e napokban megy ki a tűzvonalba a 31. 
„hadosztály. Még Willerding által is írattam, magam Arznak 
„írtam és a legsürgősebben kértük, hogy ne tegyék ezt, mert 
„a 31. hadosztálynak semminemű hegyi fölszerelése nincs, 
„még szeges bakancsai sem. Még csak 50%-ig vannak gáz-
„maszkával ellátva, sohasem küzdöttek ezen a legnehezebb 
„harctéren, nem ismerik ki magukat az itteni harcmodorban; 
„föltétlenül előbb ki kell erre képezni, különben 90%-os vesz-
tesége i lesznek és nem fogja föladatát úgy teljesíteni tudni, 
„ahogy azt kellő előkészületek után elvárhatnánk tőle. Hej, de 
„minden hiába! Az AOK. fölényes mosollyal mégis odaviszi. 
„Mintha egy úszni nem tudót vízbe dobna, hátha talán mégis 
„tud úszni? . . " 

„Nálam semmi különösebb újság, ma még repülők sem 
„mutatkoztak." 

* # # 

Helyzetjelentések. 

A XXIV. hadtest arcvonala előtt este 8 órakor egy ellen-
séges járőr át jött a Piavén és előőrsünket megtámadta, de 
visszavertük. Erre hajnali 1 óra 30 perckor egy erősebb olasz 
osztag géppuskával újból támadott; ezt is visszavertük. 

A hadseregcsoportparancsnokság intézkedett, hogy a 41. 
honvédhadosztály a II . és XXIV. hadtest között az arcvonalba 
menjen. A hadosztályt a II . hadtest alá rendeltem. A honvéd-
hadosztály február 16-án fog az állásba menni. (Op. 109/3. sz.) 
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Február 11. 

„Hunyady László gróf parancsőrtisztem egy levelet kapott 
„bátyjától, ki ő Fölsége megbízásából azt jelenti nekem: 
„Ö Fölsége aggódik, hogy talán nem értettem-e félre a leg-
u tóbb i eseményeket és talán azt hiszem, hogy ő engem félre 
„akarna tolni, ő ezt az én katonásan feszes rövid válaszaimból 
„következteti, melyeket utolsó látogatásánál kérdéseire adtam. 
„Azt üzeni, hogy Ö föltétlenül számít rám, mint legerősebb 
„támaszára Magyarországon, hogy ő föltétlen bizalommal visel-
hetik irántam és nagyon kéret, hogy ne csüggedjek. Ö nem 
„tudott másképen cselekedni, mert tudta, hogy én olyan katona 
„vagyok, aki föltétlenül meghajlok kívánsága előtt, amit má-
„sok esetleg nem tennének meg. Legközelebb tábornaggyá fog 
„kinevezni és azért tett ide, mert ezt a helyet tartják a leg-
fontosabbnak, de egyszersmint a legkényesebbnek és azt hiszi, 
„hogy a csapatok, hogyha tudják, hogy én vagyok itt, azaz 
„velük és látni fogják, hogy a veszély pillanatában megint 
„náluk, a tűzvonalban leszek, a legnagyobb teljesítményektől 
„sem fognak visszariadni."1 

„Sok keservtől és töprengéstől kíméltettem volna meg, ha 
„előbb megmondták volna ezt nekem. Most csak a kötelesség-
érze t és vasakaratom volt az, mely idehozott, amúgy örömtől 
„tellett lélekkel jöttem volna ide. Szívből hálás vagyok, hogy 
„Ő Fölsége ezt megüzente nekem és erőt is ád nekem nehéz föl-
ada t a im szigorú elvégzéséhez." 

„Hajnalban gróf Hunyady Lászlóval automobilon Coneg-
„lianonak, Suseganara megyek s onnét föl a gyönyörű, de 
„gránátoktól már nagyon megrongált San-Salvatore kastély 
„mellett el. örökzöld kertje, meg a szürkülő hajnalban kör-
vonalazott tornyok egészen fantasztikus pompát sejtetnek. 
„Oly sok és nagy gránáttölcsér van az úton, hogy innét már 
„gyalog kellett utunkat folytatnunk. Egy a Montelloval szem-
„ben levő erdős magaslatra, a Monte Tombolara megyünk. 
„Szép tölgyes, szálas erdő és a meredek, keletfelé a Torrente 
„Ruggioba ereszkedő, sziklás partban vannak a kavemák be-
j á r a t a i . A kavernák csak kis részben vannak készen. Egy 
„ilyenben fölkeresem a 39. ezrednek 7. századát és alvó ba-

1 Az eredeti levél Ő Fölsége levelei között van levéltáramban. 
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„káimon átlépdelve — mint mindig, elvből nem értesítettem 
„senkit jövetelemről — nem akarom fölébreszteni őket, hiszen 
„ez az egyetlen boldog pillanatuk e nyomorúság és kínok kö-
„zött, nem tudnám magamnak megbocsátani, ha vitézeimet 
„hiába fölkelteném úgyis oly rövid pihenőjükből. A századnak 
„egy része ébren van és mosdik. Egy része szolgálatban van. 
„A századparancsnok által jelentést tétetek magamnak, mely 
„semmi különös följegyezni valót sem tartalmaz; azután észak 
„felé, a San Daniele összelőtt kápolnájához megyünk, de itt 
„nem lehet maradni a folyton, lassú egymásutánban jövő ne-
„héz angol gránátok miatt s így előre megyünk a Piavet meg-
nézni . Egy derék 39-es káplár vezet onnét visszafelé, a 39-es 
„ezredparancsnoksághoz. Útközben több igen jól elhelyezett 
„ütegemet látogatom meg a nagyon hullámos gidres-gödrös 
„terepben. Közöttük egy honvéd tarackosüteget, melyet sok-
„szor kerestem föl a Doberdón, Coticinél. Lányi főhadnagyot 
„és a vitéz tüzérek majd mindegyikét ismerem és pár szóval 
„üdvözlöm. Végül a lapályra, Santa Luciara megyünk auto-
mobilon ki, hol a 39-esek I I I . zászlóalját keresem föl. Ott is 
„sok Karsztvitézemmel beszélek. A legnehezebb ellenséges 
„lövegek hatáskörében vagyunk és így szótlan csendben min-
d e n k i a födözékben fogad engem, de kérdéseimre friss, kato-
„nás feleleteket kapok, melyekből jó hangulat tükröződik." 

„Vittorioba visszaérkezve a hivatalos táviratot találom 
„ott, hogy Trockij tegnap Brest-Litowskban ünnepélyesen ki-
jelentette, hogy Oroszország velünk már nincsen hadiállapot-
„ban és ő az általános leszerelést elrendelte. Ezzel be van fe-
j e zve keleten a háború. Remélem, hogy Románia is azonnal 
„beadja derekát. El sem tudom mondani, hogy mily érzelme-
„ket fakaszt ez lelkemben. Tán a nyugat is nemsokára fog en-
„gedni s a rettenetes világháború is végleg befejeződik!-?-1?" 

„Nálam fokozott tüzérségi tevékenység. Különben semmi 
„jelentős." 

„Párás lég, fokozódó hőemelkedéssel." 

Helyzetjelentések. 
Az éjjel a XV. hadtestnél az ellenség egyik főőrsünket 

megtámadta, de visszavertük. 
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Napközben mérsékelt zavarótűz volt; Querora negyven 
gránátot lőtt az ellenség nehéz tüzérsége. 

A 41. honvédhadosztálynak az arcvonalba való tolása al-
kalmával a Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság elrendelte, 
hogy a hadsereg bal szárnya Susegana, Mandre vonaláig ter-
jeszkedjék ki. (Op. 109/4. szám.) 

A XXIV. hadtestparancsnokság jelenti: 
Az ellenség Casonenál bármikor észrevétlenül átjöhet a 

Piaven. A február 10-re virradó éjjelen biztosító szolgálatunk 
kifogástalanul működött; 8 órakor este egy ellenséges járőrrel 
ütköztek össze biztosító csapataink. Az ellenséges osztagot, 
mely 40—50 főből állott, 1 óra 30 perckor Casonenál tábori 
Örsünk tűzzel elzavarta, őrszemeink ez alkalommal kézi-
gránátokat dobtak az ellenségre és visszavonultak főőrsünk 
felé. Tüzérségi zárótüzet nem kértek, nehogy az ellenség vissza-
vonuljon, mert az volt a cél, hogy hadifoglyokat ejtsünk. (Op. 
180/1. szám.) 

Az 50. hadosztályt utasítottam, hogy gyakorlóteret sze-
meljen ki, hol a hadseregtartalékok az állásszolgálatot és a 
harcbaavatkozást gyakorolhatják. 

A hadseregparancsnokság kéri, hogy a 35., 50. és 41. hon-
véd hadosztálynak lovasságot utaljon ki az AOK. (Op. 
76/1. sz.) 

* # 
* 

Február 12. 

„Még nincs itt az automobilom, sötét az éj, nehéz, sűrű 
„fellegek száguldanak észak felé, csak pillanatokra jelennek 
„meg egyes csillagok. A nagy cédrusfák kertemben suhognak, 
„érzem, hogy a meleg scirocco fésüli őket. Nedves, langyos a 
„lég. Ügy vélem, hogy most kezdődnek meg a hosszú esőzések, 
„ami sok gondot okoz nekem, mert a műutak egész Felsőolasz-
„országban csak a folyók kavicsából, minden alapépítmény 
„nélkül készültek és most már nagyon megromlottak. Hát még 
„ha esőzések jönnek, akkor teljesen hasznavehetetlenek lesz-
„nek. E mellett hadseregem igen nagy körletére csak 21.000 
„foglyom van, akik képtelenek ilyen óriás úthálózatot rendben 
„tartani. A vasutak csak némileg vannak eddig kijavítva és 
„alig teljesítenek valamit. Ezáltal amúgy is kényes helyzetünk, 
„az ellátást illetőleg, rendkívül aggasztóra válik. Remélem, 
„hogyha legközelebb fölszabadulnak a vasutak keleten, akkor 
„nem fogunk itt egészen éhenhalni." 
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„Megjött automobilom. Kimegyek Collaltóra, hogy a Piave 
„mentén tovább tájékozódjak. Majd este folytatom az írást." 

„Délben visszaérkezve, itt találom Arz vezérezredes táv-
i r a t á t , hogy a 31. hadosztályra vonatkozó kívánságaimat tel-
jes í teni fogják." 

„Nagyjelentőségű a hír, hogy Bratianu leköszön, ez arra 
„mutat, hogy Románia békét fog kérni. Ha így van, akkor 
„keleten egyelőre végeztünk és Olaszországon lesz a sor, hogy 
„békét kössön, vagy kierőszakoljuk ezt tőle." 

„Még egy föltűnő hír van — melynek igaz voltát egyelőre 
„nagyon kétlem —, hogy t. i. Romániát az entente fölhatal-
„mazta, hogy különbékét kössön velünk. Ez arra mutatna, 
„hogy az entente maga is hajlandó a békére és ezt ki kellene 
„használnunk egy tisztességes béke megkötésére. Lehet azon-
„ban, hogy emögött valami turpisság rejlik. Clemenceau egy 
„minapi beszédében mondta, hogy a háborúnak föltétlenül ez-
„idén be kell fejeződnie." 

„Magam hirdettem ki a 46-osoknál, kiket egy gyakorlaton 
„találtam, hogy megvan a béke Oroszországgal, minthogy orosz 
„részről kijelentetett, hogy a háborút befejezettnek tekintik és 
„az általános leszerelést elrendelték. Megmondom nekik, hogy 
„most már itt is beszélhetünk egy komoly szót és ők, vitéz 
„fiaim, hős magyarjaim, ezt az ellenséget is békére fogják 
„kényszeríteni. Rövid szavaimat nagy lelkesedéssel ünnepelték 
„46-os vitézeim." 

„Innét a 13. lövészhadosztályhoz mentem, hogy ott is kö-
zelebbről tájékozódjam. Semmi följegyzendőt sem találtam. 
„Ma az ellenség elég csendes." 

„A XV. hadtest utólag azt jelenti, hogy ma reggel két 
„ellenséges század megtámadta a 6. bosnyák vadászok tábori 
„őrsét a Monte Spinuccián (A 1303). A tábori örs állásába 
„részben betört ellenséget ellenlökéssel kidobtuk. E mellett 
„hét foglyot ejtettünk és egy gépfegyvert zsákmányoltunk." 

# # 
# 

Helyzetjelentések. 
Az éj folyamán ellenséges zárótűz volt. Az ellenség állá-

sain dolgozott Nervesa és Falzeval szemben. 
Délelőtt ellenséges járőrök megtámadták a Monte Spinuc-
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ciát (A 1303); a támadást visszavertük. Ezután mintegy két 
ellenséges század megújította a támadást. Az ellenség be-
hatolt a 6. bosnyák vadászok állásába, de a tartalékok ki-
merték onnan és néhány olaszt el is fogtak. 

Délután Coneglianotól délre két ellenséges repülő támadta 
meg figyelő léggömbünket, mely meggyulladt és lezuhant. 

# # 
* 

Op. 18/2. számú rendelettel a főtiszteket továbbképző tan-
folyam fölállítására történt intézkedés, melynek célja, hogy 
századvezetőket nyerjünk. 

A hadseregparancsnokság Op. 139/Ev. szám alatt intéz-
kedett a propagandáról. 

* # # 

Február 13. 
„Románia, úgy látszik, zavarban van; Bratianu leköszönt, 

„a király Avarescu tábornokot bízta meg, hogy kabinetet ala-
kí tson. Ez mindig barátságos volt irántunk és Carol királynak 
„nagy híve. A románok nagy erőket vonnak el az erdélyi hatá-
rokról, azt hiszem azért, hogy az elmenetelő oroszokat helyet-
tesítsék, vagy talán meg akarják egész Besszarábiát szál-
l a n i ! " 

„Nálam mérsékelt harctevékenység. Egy honvéd járőr 
„küzdelem után egy gépfegyvert hozott át az ellenséges 
„állásból." 

„Ma megszemléltem a 41. honvéd hadosztálynak rendes 
„munkáját. Kitűnő." 

„Castelfranco — Montebelluna — vidékéről jelentések sze-
„rint, melyek az AOK-n keresztül jöttek, nagy csapat- és lő-
„szerszállítmányok Vidor vidékére jönnek. Ugyanaz a tudó-
s í t ó jelenti, hogy Párizs, Lyon-középtenger vonalán naponta 
„10—12 vonat megy lőszerrel és hadianyaggal Olaszországba. 
„Itt megállapíttatott, hogy francia és angol tartalékok tolat-
„nak felém. Az ellenséges arcvonalon velem szemben rendkívül 
„nagy tömegben (ungeheure) van lőszer összehordva." 

„Conradnál a heves lövegtűz tovább tart." 
„Tegnap egy személyszállító automobil a Conegliano— 

„Vittorio műúton haladt, felhők mélyen lelógtak és szitált az 
„eső; az automobilon egy soffőr ült és mellette egy altiszt, a 
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„felhőkből kinyilalt egy angol repülő és gépfegyverével az 
„automobilra lőtt. A vezető azonnal meghalt, testét sok golyó 
„lyukgatta át s a derék altiszt az itteni kórházban viaskodik 
„a halállal, az automobil pedig mint roncs fekszik az árokban. 
„Két más repülő az én léghajó-hangáromra csapott és egy 
„nagy léghajót lövésekkel fölgyújtottak. Erre elrendeltem, 
„hogy bombázó rajom ma Páduától délre a Villa várost tá-
m a d j a meg, melyben az olasz és francia főparancsnokság 
„van elszállásolva és dobjon le rájuk legalább is 25.000 kiló 
„bombát. Szintúgy az angol repülőparkra és a hadtestparancs-
„nokságokra. Legyen ezeknek is egy kis boszorkánytáncuk!..." 

„Ma egy olasz asszony az utcán sírva megszólított és el-
panaszolta, hogy mindene, ami megmaradt, egy hízott disznó 
„volt, végül ezt is elvették a németek és egy nyugtát adtak 
„neki, hogy majd az állam kifizeti az árát. A nyugtát nekem 
„akarja adni, hogy adjak pénzt helyette. Elolvasom:" 

„Der Schein ist Dein! 
Das Schwein ist mein! 
Lieh Vate r land magst ruh ig sein" 

Olvasha ta t lan aláírás. 

„Ma Follinán menetelő csapatainkra több éles kézigráná-
t o t dobtak az ablakból. Vizsgálatot indíttattam és ki lett 
„dobolva az összes falvakban, hogy azon falu, melyben ilyesmi 
„még egyszer előfordul, a föld színével lesz egyenlővé téve és 
„minden harmadik ember főbelövetik." 

„Jelentik nekem továbbá, hogy az én fejemre igen magas 
„díjat tűztek ki ellenségeink. Ha igaz lenne is ezen hír, nem 
„alterál! Isten kezében vagyok s ő meg fog tovább is oltal-
„mazni, hogy szeretett hős magyarjaimnak szentelhessem éle-
t e m e t a háború után." 

„Ügy látom, hogy a békekötés által nálunk a kedélyek 
„kissé lecsillapultak. Természetes, hogy a húrt nem szabad 
„túlfeszíteni, azaz túlsoká feszítve tartani. I t t is nemsokára 
„be kell fejezni a háborút, hogy otthon a belső sebek gyógyítá-
s á h o z láthassunk, nehogy még jobban elgenyedjenek és halá-
„losakká legyenek. Ezen sebeket hálás szeretettel gyógyítani 
„volna a háború után, mint életpályám befejezése az, ami 
„után vágyódom, amit a legnagyobb odaadással végeznék. 
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„Sikerülne is bizton, mert tán kevesen vannak, akik úgy isine-
„rik a magyar nép lelkét, mint én és akiben a nép is úgy meg-
bíznék. Ezt önhittség nélkül mondom, hisz ez az én féltve 
„őrzött kincsem, melyet ezen háború és leírhatatlan szenve-
d é s e i érleltek meg részemre. Istenre mondom, én nem látok 
„más föladatot magam előtt, mint ezt, mellyel hálámat és sze-
retetemet megmutathatom és leróhatom e dicső nemzetnek 
„és tán jobb jövőhöz segíthetem. Ennél jobb szolgálatot ha-
z á m n a k és királyomnak sem tehetek. Otthon pedig van egy 
„angyal, ki a háború kezdete óta csakis a sebesültekkel, özve-
gyekkel , árvákkal foglalkozik, szeretett feleségem, ő bizton 
„e nagy művemben szívvel-lélekkel és tettleg mindig mellet-
t e m lesz." 

„Oly sok dolgom volt most már évek óta a halállal és a halál 
„mindig körülöttem volt, vagy mellettem állott és alig láttam 
„mást, mint a halál pusztításait. Ezek után életem hátralevő 
„napjaiban, amennyire lehet, az életért akarok dolgozni, 
„másokat az élet boldogulásához segíteni s a nyomort minden 
„erőmből enyhíteni. Az én hőseimet a háború után megelége-
d e t t , lehetőleg boldog életre segíteni, ez lészen legerősebb 
„törekvésem." 

„Ezért tűrök most el mindent, hogy a háború után hasz-
„nos lehessek azoknak, akik a legjobban rászorulnak." 

Helyzetjelentések. 
A 70. honvédhadosztály Maron vidékén éjjelezett. (Op. 

177/7. szám.) 
A hadseregrohamtanfolyam ma megkezdődött. 
Az 50. tábori tüzérdandár az 50. hadosztályhoz, a 20. hon-

védhadosztály tüzérsége a 20. honvédhadosztályhoz való be-
vonulásra kapott utasítást. 

A XV. hadtestnél a járőrharcokban résztvett csapatok-
nak elismerésemet fejeztem ki. (Op. 197. szám.) 

A XXIY. hadtesttel szemben az ellenség lázasan erődíti 
állását. Az ellenség aknái a Piaveba hullanak. 

A Monte Spinucciára (A 1303) tűzcsapások voltak, a 
XXIY. hadtest állásai ellen mindhárom öblű tüzérség élénk 
zavarótüzet adott. A 70. honvédhadosztály az éldandárral 
Vittorio—Serravalle—Arzano—Capella Maggiore, a végdan-
dárral Colle—Umberto—Cordignano terét érte el. 

József főherceg: A világháború. VI. o 
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A 48. hadosztály beosztására javaslat ment az AOK.-hoz, 
hogy a 12. hegyidandárba a 73. (német) és a 119. (cseh-német) 
ezred, a 11. hegyidandárba a 79. (horvát) és a 120. (lengyel-
német) ezredet osszák be. (Op. 1/9. szám.) 

Az AOK. értesíti a hadseregparancsnokságot, hogy a 9., 
50. és 41. honvédhadosztály lovassága a pótcsapatoknál meg-
alakult és április 1-én menetre kész lesz (Op. 76/3. szám.) 

Passarianóban tanfolyamot állítanak fel a magasabb 
harcvezetésben való kiképzésre. Az első tanfolyam február 
17-én kezdődik (Op. 134. szám.) 

A Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság azt kérdezi, 
hogy kell-e a hadseregparancsnokságnak páncélvonat? (Op. 
165/1. szám.) 

* * # 

Az orosz sajtó 1918 január 4-én így foglalja össze a poli-
tikai helyzetet: 

„Ma már mindenki ismeri azt a szerződést, melynek alap-
ján Olaszország hadrakelt. Az olasz bourgeoisie kilenc hóna-
pon át ide-oda ingadozott, hogy megtalálja a megadandó vá-
laszt, hogy a katonák vérének eladását mindkét csoport mind-
egyike kedvezőbben láthassa. Kilenc hónapig tartó tanács-
kozás, latolgatás, megállapodás és cselszövés után, az olasz 
kormány a háború mellett döntött, melyet ugyanolyan dics-
telen módon vezet, mint ahogyan ahba avatkozott. 

Az olasz kormánynak a többinél sokkal jobban kell félnie 
attól, hogy az utóbbi három év alatt az elkövetett gonosz-
tetteiért a népítélet el fogja érni. 

Orlando úr nem lesz elég merész arra, hogy megnevezze 
azokat a célokat, melyekért az olasz hadsereget a vérontásra 
felhívta. Orlando úr a veletartókkal együtt nem kisebb gonosz-
tevő, mint az angolok. Orlando úr nem merészkedik a kor-
mány, a munkások, a parasztok és a katonák erkölcsi prédi-
kációit elolvasni. 

Lloyd George úr azt ígéri a népeknek, hogy egy éven belül 
a végleges győzelmet ki fogja vívni a központi hatalmak felett. 
Azoknak a koi'látolt emlékezőtehetségére számít ő, kik neki 
hisznek. 

Az angol bourgeoisie vezetői a háború kezdetén megígér-
ték, hogy legkésőbb egy év alatt meg lesz a győzelem. A negye-
dik és ötödik hadiév mégis egészen mást mutat a meggyötört 
és félrevezetett népeknek, mint az első. A radikalizmus lemon-
dott demagóg hitehagyottja és Anglia mai legnagyobb im-
periálistája, Lloyd George, nemsokára meg fog győződni 
arról, hogy az ő politikai pályafutása hamar véget ér. 
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Wilson, az amerikai elnök, Washingtonból egy gágogó 
szónok hangján, valami magasabb sötét erkölcs ú j tanáról pré-
dikál. A népek jól tudják, hogy az Egyesült Államok miért 
keveredtek bele a háborúba. A népek tudják, hogy e mögött 
nem az igazságért való aggódás húzódik meg, hanem a new-
yorki tőzsde cinikus érdeke áll mögötte. 

Amerika polgársága a hároméves háború alatt nagy elő-
nyökre tett szert, Európa szerencsétlen népeinek véréből. 

Mérhetetlen nagy hadiipara van. Ez a hadiipar az állam-
hatalom szolgálatába állott, mely a háborús célokra kizsák-
mányolta. 

* # # 

Február 15. 
„Waldstätten értesít, hogy igen nagy erősbítéseket fogok 

„kapni, a keleten megszűnő arcvonalból. Ezek nemsokára itt 
„lesznek." 

„Egy ,bizalmasunk', aki eddig csak igazat jelentett Olasz-
„országból, újból megerősíti a hírt, hogy nagy csapatszállí-
„tások vannak, rengeteg lőszer szállíttatik hadseregem közepe 
„és jobbszárnya felé. Ennélfogva vagy egy igen nagy sza-
„bású tüntetés, vagy a jelzett áttörési csatát készítik elö. — 
„Le fogom Isten segítségével hős csapataimmal törni. — Egy 
„igen nagy aggályom azonban mégis van! — Hogy tűzvona-
„lamban két hadosztály van, melyekben több cseh nemzeti-
s é g ű ezred is van. Szemben tőlünk átszökött szláv csapatok is 
„állanak." 

„Lövegtűz. — Semmi újság." 
„Wilson és Lloyd George valamivel szelídebb hangú be-

szédeket tartanak. Mintha lassan közelednének. Orlando 
„csakúgy dühöng, háborús annexiós beszédében. Árulást hir-
„det nálunk. Szlávok fognak ellenünk itten küzdeni és 
„minálunk a szlávok lefogják a fegyvert tenni erre 
„magasrangú polgári és katonai egyének meg volnának 
„ n y e r v e . . . ? . . . ! Ezt az AOK. közli velem és az olasz ,bizal-
masok' . Meglátjuk majd és óvatos leszek, vigyázni fogok." 

„A had seregfőparancsnokság továbbá arról értesít, hogy 
„Boroevic hadseregcsoportja mostantól fogva 20 gyalog- és 
„egy lovashadosztályból fog állani s egy lövészdandárból. Én 
„megkapom újra vitéz 31. hadosztályomat." 

4* 
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„Ma borús, hideg az idő. Minden kőkeményre van fagyva." 
„Oroszországban hajmeresztő anarchia van és iszonyú 

„éhinség. Pestis és kolera dühöng s az emberek tovább gyil-
k o l j á k egymást — az éhező nép ordítva vonul a városok ut-
„cáira s örökös verekedések folynak, küzdelmek vannak ott, 
„az élelmiszerboltok és raktárak üresek, teljesen ki vannak 
„rabolva, fosztogatva. Soha sem látott a világ még ilyen őrült 
„dühöngést! Bizony az Isten borzasztóan büntet." 

# # 
# 

Helyzetjelentések. 
Az éjjel három ellenséges járőr megtámadta a 48. had-

osztály előőrs vonalát. A támadást visszaverték. A XXIV. 
hadtest szakasza előtt az ellenség állásán dolgozik. Napközben 
a rendes zavarótűz, délelőtt 8 órától fogva feltűnő forgalom 
van Treviso vidékén. 

A II. és XXIV. hadtest felett sok ellenséges repülő cir-
kál. Délután 8 órakor az ellenséges repülők 7 bombát dobtak 
Nervesara. 

* # # 

Az AOK. javaslatot kér, hogy szükségesnek látja-e a 
hadseregparancsnokság azt, hogy az idegen hadszíntérről be-
vonuló tiszteket alkalmas oktatók és vezérkari tisztek ismer-
tessék meg az itteni harctereken legutóbb lefolyt haroesemé-
nyekkel 1 (Op. 242. szám.) 

# * # 

A 9. hadosztály tiszti járőre az éjjel átkelt a Piaven, 
egészen az ellenséges drótakadályig jutott előre, de ellenségre 
nem talált. 

Napközben a Monte Spinucciara tűzcsapások voltak, a 
Monte Tombát és a Quero-medencét aknavető tűz érte. 

Spresianonál az ellenséges figyelő léggömböt elsodorta a 
vihar. A Montello nyugati részén élénk mozgolódás és köz-
lekedés volt. 

A 70. honvéd hadosztály éldandára Canevoi—Casan— 
Yich, végdandára Santa Croce—Cima Nove terébe jutott. 

A 41. honvéd hadosztálynak az arcvonalba vitele folytán, 
a 35. hadosztály jobbszárnya Bigolinoig terjeszkedett. A 35. 
hadosztályparancsnokság Campeara jutott. 
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Az AOK-nak Op. 52. szám alatt január 26-án előterjesz-
tett javaslatomra az a válasz érkezett, hogy ha a 60. számon 
felüli hadosztályokat feloszlatnánk, akkor a megmaradó had-
osztályok fegyverlétszáma nagyon megnövekednék. 

Á hadseregkörletben az egyesek és a csapatok utazását 
Op. 243. számú rendelettel szabályozták. Irányító állomásokat 
állítottak fel és pedig a XV. hadtest részére Dussanban, a II . 
hadtest részére Follinában, a XXIV. hadtest részére Coneglia-
noban. 

Mivel a hadsereg körletében már nincsenek német csapa-
tak, a német összekötő tiszt, Ohnesorg százados, elutazott. (Op. 
253. szám.) 

A 6. bosnyákvadászzászlóalj parancsot kapott, hogy a 
Conrad-hadseregcsoporthoz induljon. (Op. 255/1. szám.) 

Február 17. 
„Tegnap nem történt semmi különös nálam. Egy kis 

„lövegtűz volt, úgy mint ma." 
„Szobáim jéghidegek, csak úgy didergek s bundámban 

„írom e sorokat. Tegnap utálatos hideg bóravihar mellett vol-
„tam kint a 9. hadosztálynál és beszéltem a hadosztályparancs-
nokkal, Greiner altábornaggyal és megnyugtató benyomást 
„nyertem. Miane tele van tartalékkal, de az ellenség még nem 
„vette észre és nem lőtt oda, abba a kis, festőien zeg-zugos 
„városkába. Pieven a 35. hadosztály rohamzászlóalját szemlél-
j e m meg, kitűnő! Innét San Pietróra mentem, mert nagy 
„csata esetére egy jó kilátópontot keresek magamnak, ahonnét 
„lehetőleg egész hadseregemet áttekinthetem. Csodásan szép 
„a kilátás a sűrűn gőzölgő Piavéra s az oly közeinek látszó 
„Montellóra, melyen szabadszemmel minden egyes fát ki-
veszek. Igazán majdnem egész védelmi szakaszomat át tu-
„dom tekinteni. Dermesztő hideg van, a pocsolyák fenékig be 
„vannak fagyva s a bóra csontjaimba harap. A hegyek lentig 
„nagy hóréteggel borítvák s itt is sűrűn kezd havazni." 

„A 46-osoknak egy zászlóalját is meglátogattam, mert ki-
„megy az állásba. Néhány lelkes buzdító szót intéztem hoz-
zá juk ." 

„Oroszországból tegnap vett újabb hírek szerint mindig 
„kétségbeejtőbb a helyzet. Szentpéterváron borzalmas éhínség 
„van, a minimális kapható kenyér nem tartalmaz lisztet és 
„az orvosok életveszélyesnek minősítik élvezetét. A vörös gár-
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„dák és az éhhalállal küzdő tömeg között kétségbeesett harcok 
„dúlnak. Katonahordák fegyveres erőszakkal mindenüvé be-
t ö r n e k és rabolnak, gyújtogatnak és gyilkolnak. Az anarchia 
„aligha hághatna magasabb fokra. Moszkvában még ször-
„nyebb a helyzet, ott éhenhalnak az emberek, vagy egymást 
i,gyilkolják; minden ki van rabolva, az üzletek meg vannak 
„semmisítve és üresek." 

„Tegnap olvastam, hogy az angolok Wilsonhoz küldtek, 
„hogy megkérdezzék, Amerika képes-e az óriás hadi szükség-
le teke t födözni, melyekre Angliának a háború továbbvitelére 
„szüksége van; ha nem, akkor Anglia kénytelen volna a 'béke-
,,kötés gondolatával megbarátkozni', mert akkor minden to-
„vábbi harcolás kilátástalan volna. Ha ez a hír igaz, akkor 
„közel állanánk az általános békéhez." 

„Sajnos, nem rózsás minálunk sem a helyzet. Nyolc napja 
„nem kaptam húst utánszállítva, a konzervek az egyedüli, 
„amit még kapok. Egy hadosztálynál csak lóhúst találtam. 
„Kérdésemre, hogy honnét veszik ezt, hosszú huzavona után 
„kiderült, hogy frissen megdöglött lovak husa ez, melyek éle-
„lem híján hullottak el. A hadseregparancsnokság is csak 
„nehezen tudja a legszükségesebbet kierőszakolni." 

„Csodáltam tegnap derék honvédjeimet. Kérdésemre, 
„hogy hogyan megy dolguk, azt felelték, hogy bizony éheznek 
„mind, testileg ennélfogva szenvednek, de ez nem tesz sem-
„mit sem, ameddig még annyi van, hogy nem kell éhenhalniok, 
„hűségesen fogadják a hazát megoltalmazni s legyek nyugodt, 
„hiszen tudják, hogy én is csak úgy koplalok, mint ők és min-
„dent megteszek, hogy szenvedéseiket csökkentsem. Midőn 
„távoztam, lelkes, szeretetteljes ovációban részesítettek en-
„gem: 'Éljen a mi főhercegünk! szeretett József apánk!'" 

„Az élelmiválság napról-napra jobban kiélesedik és ösz-
„szes, minden nap beadott követeléseim az AOK-nál ered-
ménytelenek maradnak és nem is igen felelnek rájuk. Pedig 
„biztosan tudom, hogy Csehországban sok marha eladó, takar-
mányhiány miatt. így ez nem mehet már sokáig! Hamar el 
„fog dőlni a sors! A fegyveres háborút, azt megnyertük, de 
„ha az Isten nem dönti most az igazság szerint el e világégést, 
„akkor csak egy csoda menthet meg bennünket, mert az éhség 
„nagyobb úr, mint a gépfegyver!" 
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„Dédunokáink is remegő szívvel fogják tanulni a világ-
ka tasz t rófák legnagyobbikának, e háborúnak és rettenetes 
„következményeinek történetét. Hiszen az egész regényiroda-
kom nem képes hasonlót költeni." 

„Ugyanekkor jelenti gazdasági osztályom, hogy a néme-
„tek 35.000 tehenet ós több mint 15.000 ökröt hajtanak el innét. 
„Mivel csapataim itt éheznek, igen erélyesen közbeléptem és 
„remélem, hogy megkapom a felét." 

„Vetőmagot most osztatok ki a nép között, ezt az éhség 
„dacára nem szabad megenni, mert mi lesz akkor a jövő ara-
„tás után, ha nincs mit aratni ? . . . 

„Németország kijelentette, hogy Trockij nyilatkozata ál-
„tal és mert ő a békeszerződés aláírása nélkül a tárgyalásokat 
„megszakította, a fegyverszünet föl van mondva és Német-
Ország Oroszországgal szemben szabad kezet nyert. Nagyon 
„kíváncsi vagyok arra, hogy most mi fog történni! Minden-
ese t r e arra kell törekednünk, hogy az Ukrajnát fönntartsuk. 
„Esetleg annak oldalán kell közbelépnünk. Mi lesz Romániá-
„val! Azt hiszem, hogy nemsokára békét fog kérni. Különben 
„azt hiszem Oroszország is. 

„A hadseregfőparancsnokság által, mint véglegesen a 
„hadseregem kötelékébe tartozó hadosztályok, a következők 
„lettek megállapítva: Állásban jobbról balra: a 48. közös, a 
„20. honvéd, a 9., 35. közös, a 41. honvéd, a 13. lövész, a 17. kö-
„zös, tartalékban a 31., 50., 57. közös hadosztályok, úgy, hogy 
„38 kilométeres védőszakaszomban tíz gyaloghadosztályom 
„van. Igaz, hogy a mai létszámmal minden hadosztály csak 
„egy gyenge dandár erejű." 

„Az ellenségnek csoportosulása mindjobban azt bizo-
n y í t j a , hogy igazam volt, midőn úgy ítéltem meg a helyzetet, 
„hogy a Monte Melettát (A 1824) szárnyának biztosítására 
„akarja elfoglalni és azután egész erejét ellenem fogja vetni. 
„Mindjobban tömörül felém." 

„Most veszem a jelentést, hogy egy járőröm, mely tőlünk 
„keletre portyázott, egynéhány megszökött olasz foglyot kí-
„sért be. Egy német járőr jött és letartóztatta járőrömet az 
„olasz foglyokkal együtt; egy osztrák őrnagy odajött és az én 
„járőrömet ki akarta szabadítani. A német altiszt megtagadta 
„az engedelmességet és fegyverrel megfenyegette az őrnagyot 
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„úgy, hogy az kénytelen volt visszavonulni. A német altiszt-
i e k a fegyelem ellen elkövetett súlyos vétségéért, a had-
„seregfőparancsnokság révén, erélyesen elégtételt követelek." 

„Németországot állítólag Finnország és Ukrajna könyö-
rögve kéri, hogy támogassa őket, mert a bolsevikiek asszo-
nyokat , gyermekeket és férfiakat gyilkolva, rabolva, foszto-
ga tva , gyújtogatva kóborolnak s rettenetes a nyomor; én azt 
„hiszem, hogy ezt a 'könyörögve kérést' a németek kierősza-
kol ták. Ezt Németország ügyesen csinálta, hogy azonnal 
„benyomulhasson Oroszországba. Nem szeretem az efféle 
„politikát, mert az majd a békekötésben fogja magát meg-
bosszulni." 

* * * 

Helyzetjelentések. 
A Montello nyugati részén élénk forgalom van; úgy-

szintén a Pallone-úton. Az ellenség a Monte Tombán, a Col 
dell'Orson és a Montellón levő állásait erődíti. 

A 70. honvéd hadosztály csapatai Belluno vidékén gyü-
lekeznek. 

A 41. honvéd hadosztály parancsnoksága Pieve di Soli-
ghettóba érkezett. A 35. hadosztály bal szakaszát és a 13. 
lövészhadosztály jobb szakaszát a 41. honvéd hadosztály egy 
része vette át. 

A 17. hadosztály a hadsereg új határáig (Susegana vasút-
állomástól délkeletre eső lövöldéig) terjesztette ki állását. 

A 13. lövészhadosztály a 17. hadosztálytól Villa Jacur— 
Minaig terjedő vonalig átvette a szakaszt. 

A Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság meghagyta,, 
hogy a 44. és 69. ezredet ne irányítsuk a 31. hadosztályhoz, 
hanem a Cison di Valmarino-emedencébe, hol a 31. hodosztály 
többi csapatai is gyülekezni fognak. (Op. 103/13. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokságot megkértem, hogy Pont-
Vellait — Feltre keleti részét —, Anzút engedje át, hol a XV. 
hadtest egy részét helyezném el. (Op. 263. szám.) 

A Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság elrendelte, hogy 
a gyalogság átszervezésével kapcsolatosan, az 50. hadosztály 
155. népfölkelő zászlóalját és a 25. vadászzászlóalját, a 48. 
hadosztály 21. vadászzászlóalját tartsam menetre készen. (Op. 
255. szám.) 
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Február 18. 
„Arcvonalomon erős lövegtűz mely egy 17-es ütegemet 

„megsemmisítette, 4 ágyút ronccsá lőtt s egy hasznavehetetlen 
„lett. A 39. ezrednek parancsnokságát Geraból kilőtte <.tz el-
lenség, ott 10 halott; a sebesültek száma még nem ismeretes. 
„Rendkívül élénk ellenséges repülőtevékenység. — Tüntetés 
akar ez lenni? És megkezdődik Conradnál újból a támadás? 
„— Vagy engem fognak most már megtámadni?" 

„Derék 44-es és 69. ezredeimet1 Badenben, illetőleg Wie-
„nemeustadtban az Edel weiss hadosztály fölváltotta és már 
„útban vannak ide." 

„Ma reggel felhőtlen ég és szélcsend mellett erősen fa-
„gyott. Tirolból 30 fok hideget jelentenek. — A jelentések 
„szerint a Montellótól északra és nyugatra nagy készülődések 
„észlelhetők. Vigyázni fogunk, mert ott egy hadosztályom áll, 
„melyben a csehek vannak többségben." 

„Megengedtem a szemben levő olaszoknak, hogy fogoly 
„rokonaiknak, vagy idetúl maradt családtagoknak, általunk 
„megjelölt pontokon leveleket nyitott borítékban átcsempész-
hetnek, feleleteket ugyanezen az uton kapják meg." 

„Tehát megint hadiállapot van Németország és Orosz-
ország között. Vájjon észretér-e Oroszország? És ártalmat-
t a n n á teszi-e Trockijt és Lenint. Hiszen ott már nem forra-
da lom van, hanem az anarchiának legnagyobb chaosa, az 
„őrjöngő emberi vadállatoknak legvéresebb rémuralmával. 
„Vájjon Németországnak bevonulása fog-e valamit segíteni, 
„hogy rend és emberi állapotok legyenek ott újból. — Közben 
„pedig talán Romániával is megköthetjük a békét." 

„Ide, a legnehezebb harctérre, addig a legjobb magyar ez-
redeket hozzák egymásután, mert a csehek megbízhatatlanok. 
„Szeretettel őrködöm magyar véreim fölött, kik vezetésem 
„alá kerülnek." 

Helyzetjelentések. 
Colbertaldotól nyugatra gázt lőttek. Az ellenséges tüzér-

és repülőtevékenység egész napon át igen élénk. 
A Nervesa-szakaszban nagy a gyalog-, vasúti- és autó-

közlekedés. 

1 A 31. hadosztályhoz tartozik. 
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A 41. honvéd hadosztály az állásba került és átvette a 
szakaszparancsnokságot. 

A II . és XXIV. hadtest közötti határvonalat akként sza-
bályoztam, hogy a 13. lövészhadosztály rohamgyakorlótere 
Refrontolónál a XXIV. hadtesthez tartozik. (Op. 109/9. szám.) 

Elrendeltem, hogy Stevenában a főtisztek részére tovább-
képző tanfolyam létesüljön. (Op. 238/1. szám.) 

A német 14. hadtápparancsnokság ma feloszlott. 
Az autóosapat részére felügyelői állást szervezett az AOK. 
A felügyelő tartózkodási helye Vittorio. (Op. 271. szám.) 
Az élelmezési és ütközetlétszám közötti nagy eltérések 

szabályozására elrendelték, hogy az alosztályok számát, ahol 
lehetséges, csökkentsék. A feloszlatott századok vonatát a 
hadosztályvonat kiegészítésére használják fel. (Op. 246.) 

# # 
# 

Február 19. 
„A 93. ezred I. zászlóaljának ezüstkürtjét szentelték meg 

„és ünnepélyesen átadták a csapatnak. Jelen voltam én is 
„Col-Pagognánál, Mel közelében. Szép és lelkes ünnepély volt. 

„Ma sokkal csekélyebb az ellenséges lövegeknek tüze. 
„Angol repülők Casarsát és Sacile melletti repülőteremet meg-
t ámad ták . Nagy kárt jelentenek, de részleteket még nem 
„tudok." 

„Meglátogattam sebesültjeimet, a legtöbb 39-es és a meg-
semmisült üteg legénysége; három jelenlétemben halt meg, 
„szegény hőseim csendes megadással átszenderültek; kérték, 
„hogy maradjak velük. Egyiknek 8 kiskorú gyermeke van, ő 
„maga napszámos volt. Ez azután igazán áldozat a haza oltá-
„rán. Utolsó szava volt: 'Szeretett kis családjaim. Mi lesz ve-
„ l ü k ? . . . ' Annyira meg voltam indulva, hogy csak nehezen 
„uraltam érzelmeimet. Ilyesmi egészen beteggé tud engem 
„tenni. E rettenetes háborúban az ártatlanok szenvednek leg-
többet . És az a nyomorult banda, mely otthon dőzsölve meg-
gazdagszik? . . . Azt nem éri büntetés? . . . " 

„Németország megkezdte előnyomulását Oroszország bel-
„seje felé. Dünaburgot és Luckot küzdelem nélkül megszál-
„lotta." 

* * 
* 
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Az 1917/18. év fordulóján Németországnak reménye lehe-
tett arra, hogy a háborút győzedelmesen befejezze. Az entente-
nak már csak az Egyesült Államokban volt minden reménye. 
Hogy azonban a keleti hadszíntéren felszabadult hadosztályok 
a nyugati arcvonalon a döntést fegyveresen kierőszakolhassák, 
átszállításuknak gyorsan kellett megtörténnie, mielőtt Amerika 
újonnan megszervezett hadseregének nagy részét az Atlanti-
óceánon átszállíthatta. Ezzel 1918 tavaszán számolni kellett. 
A tengeralattjáróharc ugyan eddig nagy eredményekkel járt, 
azonban már csaknem egy éve folyt és még mindig nem dön-
dötte el a háborút. Ú j hadműveleti tervnek kellett az eddigi 
helyébe lépni, mely nem bizonyult elég hatásosnak. A hadászati 
támadásnak a francia hadszintéren a fentiek szerint rögtön 
be kellett következnie, amint a hadosztályoknak átszállítása 
keletről és azoknak a támadáshoz szükséges kiképzése be-
végződött, ami körülbelül 1918 március közepére volt várható. 

Ezért Németország az Oroszországgal folyó béketárgya-
lásoknak gyors befejezését sürgette. A tárgyalások 1917 de-
cember 22-én Brest-Litowskban megkezdődtek. 

Trockij 1918 január közepén Szentpétervárra való eluta-
zásával a béketárgyalásokat megszakította és a megállapított 
határidő lejártáig nem tért vissza Brest-Litowskba. Ezzel el-
elárulta azt a szándékát, hogy a béketárgyalásokat halogassa. 

Németország, hogy a tárgyalásoknak az oroszok szándé-
kolta megnyújtását megakadályozza, Ludendorff tábornok 
javaslatára 1918 február 18-án az ellenségeskedést újból meg-
kezdette, aminek az lett az eredménye, hogy 1918 március 3-án 
az orosz megbízottak aláírták a brest-litowski békét. 

„Ellenőrizhetetlen hirek szerint Románia erejét Erdély 
,határán újból összpontosítja. A békelárma csak komédia 
volt? Mit fognak akkor csinálni? Ezen esetben, nézetem sze-
rint, az egyedüli okos dolog, ha csapatainkat Ukrajnába küld-
jük, hogy azt megoltalmazzuk a bolsevikiek ellen és azt meg-
tisztítsuk tőlük. Azután, ahogy azt Czernowitz elfoglalása 
,után folytatásként kellett volna csinálnunk, amit akkor kér-
dem is, Romániát teljesen megszállva békére kényszeríteni. 
,Igazán főideje volna annak, hogy keleten végre biztosítva 
Jegyünk, hogy minden erőnkkel Olaszország ellen fölléphes-
sünk, hogy ott is kierőszakoljuk a tisztességes békét. Ma még 
,lehetne." 

# * 
# 
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Helyzetjelentések. 

Az éjjel nyugodtan telt el. Nappal igen élénk volt az 
ellenség repülőtevékenysége. A casellai országútra (XXIV. 
hadtest körlete) 100 nehéz lövés esett. 

Délelőtt 10 és délután 1 óra között Suseganát bombázta 
az ellenséges légiraj. 

Délelőtt 7 óra 15 perckor az ellenséges repülőraj meg-
támadta a Casarsánál berendezett repülőhadtáptelepet. Ez al-
kalommal két új, D-rendszerű gépünk súlyosan megsérült. 
(Op. 273. szám.) 

* # # 

Február 20. 
„Hadseregemnél kevés újság. A tegnapi repülőtámadás 

„nagy károkat okozott; 7 halottunk, sok sebesültünk van, 
„3 repülőgépünk, mely födél alatt volt, megsemmisült. Fele-
l e t ü l ma éjjel 32.000 kiló bombát dobattam repülőállomá-
„sokra és fontos pályaudvarokra. Viszont ők ma fényes nap-
„pal 26 bombázó repülővel és számtalan kis bajnokgéppel 
„megtámadták Vittoriót és több, mint 200 nehéz bombát dob-
j a k ránk. Szerencsénk az volt, hogy tüzérségem és géppus-
k á i m tüze miatt igen magasan kellett maradniok az ellenséges 
„repülőknek és bombáik többnyire a város déli szegélyén 
„estek le. Szobámban a légnyomás egy ablakot bezúzott, erős 
„pikrinbűz van mindenütt, óriás füst- és porfelhő lebeg még 
„a város fölött." 

„Jelentik, hogy Montellótól délre, Nervesánál és attól 
„délre az ellenséges arcvonal mögött, feltűnően élénk a közle-
kedés az arcvonal felé, sok 6 fogatos . . . Tüzérség?. . . Hadi-
a n y a g ? . . . Különösen élénk légitevékenység, temérdek re-
p ü l ő kering. Ennélfogva folytonos repülőriadók, bombave-
„tések és légiharcok. Ma két ellenséges repülőt lelőttünk." 

„Az orosz bolsevista kormány szikratáviratában Német-
országhoz fordult és kijelentette, hogy kész a Breszt-Litowsk-
„ban fölállított német követeléseket a jelenlegi viszonyok 
„miatt elfogadni és a szerződést aláírni. Kiihlmann állam-
t i t k á r kijelentette, hogy nem szabad nagyon optimistának 
„lenni, mert mielőtt meg nem száradt az aláírás a szerződésen, 
„a béke Oroszországgal nincs biztosítva." 
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„A lengyelek nagyon el vannak keseredve Cholm miatt, 
„mely az Ukrajnával kötött l>ékeszerződés értelmében Ukrajná-
h o z tartozik. Ukrajna késznek nyilatkozik Cholmra vonat-
kozólag népszavazásnak alávetni magát." 

„Azt is hallom, hogy 22-én megkezdjük tárgyalásainkat 
„Romániával. Remélem, hogy erélyesek leszünk és álláspon-
t u n k a t nem ejtjük el, ez igazán végzetes volna. Magyarország 
„határait javítani kell úgy, hogy a románoknak katonailag 
„ma sokkal jobb határai az oromról eltolassanak és ők ne néz-
hessenek határunkról gyomrunkba." 

„Végül még föl akarom jegyezni, hogy azon érzés kezd 
„reménytelin bennem ébredezni, hogy okosan meg lehetne 
„kötni az általános békét. Mily megváltás volna ez, négy oly 
„szörnyűséges és mégis oly dicső esztendő után." 

„Tegnap értesültem arról, hogy a liadseregfőparancsnok-
„ság Villachra, vagy Klagenfurtba jön. Ez is annak a bizonyí-
t é k a , hogy a háborút keleten befejeztük." 

* # 
* 

Helyzetjelentések. 
Az éj folyamán az ellenség a XXIV. hadtesttel szemben 

erődítette állását. 
Az ellenség közepes öblű lövegekkel lőtte Collalto vidékét. 

A Monte Spinuccia aknavetőtűzben volt. 
Délután a XV. hadtest mérsékelt, a XXIV. hadtest élénk 

zavaró lövegtűzben volt. 
Az 50. tábori tüzérdandár, mely eddig a 20. honvédhad-

osztálynál volt beosztva, visszakerült hadosztályához (50.). 
Az AOK. értesítése szerint, február 21-én két svájci tiszt 

jön a hadseregparancsnoksághoz. A megtekintés programm-
ját Op. 282. szám alatt meghatároztam. 

# * 
# 

Február 21. 
„A németek előnyomulása Oroszországban úgy látszik 

„semminemű ellentállásba nem ütközik és a békét meg fogja 
„gyorsítani. 

„Amint előre látható volt, Románia észretér, holnap kez-
dődnek a hivatalos béketái'gyalások. Olyan nagyon könnyű 
„nem lesz, hogyha az általam ajánlott, a magyar kormány és 
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„Ö Fölsége által helyesnek talált és elfogadott határkiigazítá-
„sokat végre akarjuk hajtani, ami pedig föltétlenül szüksé-
„ges. A jövőre biztosítani kell magunkat az által, hogy a Kár-
p á t o k bástyája egészen a miénk legyen és a Vaskapu egy 
„megfelelő hídfővel. Romániának ezt el kell fogadnia, vagy rá 
„kell kényszeríteni." 

„Isten segítségével keleten megnyertük a háborút és egy 
„megkötött békével léphetünk nyugaton a béketárgyalások 
„asztalához. Így Európa, ez a véráztatta romhalmaz, tán 
„mégis hosszú időre meg lesz kímélve ilyesmitől." 

„Ma a következő levelet írtam Ö Fölségének: 
„Fölség! Legkegyelmesebb Uram! Mint látom, a legköze-

l ebb i időre várható békekötésünk Romániával! Mint katona, 
„mint hazafi és híven ragaszkodó ember, aki Fölségednek és 
„hazájának javát viseli mindenek előtt szívén; bensőségesen 
„kérem Fölségedet: a tervbevett határkiigazítást ne méltóz-
tassék elejteni. Föltétlen katonai és állami szükség határain-
k a t további rablóbetörések ellen föltétlenül biztosítani. Ez 
„pedig a régi határok mellett nincs biztosítva. Bensőséges, 
„egész szívemből fakadó kérésemet megismételve, Fölséged-
„nek híven ragaszkodó engedelmes: József vezérezredes. 
„Vittorio, 1918, I I . 21."1 

„Ma éjjel erős ellenséges repülőtámadás Coneglianóra." 
„Két svájci tiszt — 'entente barátok' — jön hozzám és én 

„azon különös parancsot kaptam, hogy vigyem őket magam-
„mal, ha netán kimennék a tűzvonalba. Nem bánom, kiviszem 
„őket, hogy azonban mit fognak mondani, ha gránátverésbe 
„jutunk, vagy kúsznunk kell, az más kérdés. Nem hiszem, 
„hogy nagyon lelkesednének az entente gránátjaiért, főkép-
p e n , ha robbanófélben élvezhetik." 

Helyzetjelentések. 
Az éjjel az ellenséges repülők Suseganát, a Belvedere 

(A 182) gerincét és S. Danielét bombázták. 
1 Itt megjegyzem, hogy én csakis a román határ kiigazítását kértem és 

ajánlottam, ez igen csekély eltolás lett volna, a többi határainkat megfelelő-
nek tartottam és különben minden hódítást a leghatározottabban elleneztem. 
Lásd előbbi kötetben. 
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Bombavető rajunk megtorlásként a páduai és trevisói 
ellenséges repülőteret támadta meg, jó eredménnyel. 

Nappal mérsékelt zavarótűz volt. A Monte Meate—Monte 
Grappa—Monfenera és Monte Tómba vidékén tábortüzeket 
lehetett megfigyelni. 

Repülőjelentések szerint, az ellenség Nervesatól délkeletre 
árkokat ás előre. Ugyanott 30 társzekeret is számoltak meg, 
melyek állítólag hídkészletet szállítottak. Utasítottam a 
XXIV. hadtest repülőit, hogy derítsék fel az ottani helyzetet. 
Támogatására egy vadászrajt bocsátottam rendelkezésre. 
(Op. 283. szám.) 

# * 
* 

Február 22. 
„Influenzás vagyok, lázam van! Sebaj, majd elmúlik. 

„Korán hajnalban, a nagyon összelőtt Suseganára mentem 
„automobilon, a két svájcival. Még a kis városka előtt föltar-
„tóztattak, mert az automobilokat az ellenséges tüzérség itt 
„is erősen szokta lőni. így gyalog folytattuk utunkat a kihalt, 
„sivár, majdnem egészen rommá lőtt városkán keresztül, San 
„Salvatorera föl, hol az erősen megsérült szép toronyra föl-
mentünk. Éppen napkeltekor, csodaszép kilátásunk volt a 
„Montellóra s a gőzölgő Piavera, lassú lövegtűz és őrségi csa-
tározás t lehetett hallani. Rózsaszínűek a gőzök s aranyosak 
„a kis felhők, mélységes hangulatú bánatos egy reggel. Körü-
lö t tünk törmelék és pusztulás, a remek szép kastélynak om-
ladozó romjai tele roncsokkal s dirib-darab forgácsokkal, 
„rongyokkal, szeméttel és porral, mintha már évszázadok óta 
„az erőszaknak vihara tanyáznék idebent, az éhes idő rági-
csá lna raj ta és a halál takarítana odabent. Sivár és elhagya-
t o t t , a néhai fénynek csak foszlányai ismerhetők fel. A levél-
t á r n a k elszórt lapjai a törmeléken hevernek és régmúlt napok 
„emlékét keresgélve kíváncsian ide-oda lapozgatja a didergő 
„légáramlat, félénken sóhajtva arasznyi falrepedésen bújva 
„be s az összelőtt ajtón rémülten menekülve ki. Képek, tük-
„rök, bútorok, széjjel nem szedhető halmazba egymásba vágva 
„és mint egy óriási szörnynek összeharapott fogai, egymásba 
„ékelve a bedőlt padlástól törmelékkel teleszórva! Siralmas 
„egy kép. Lejövünk. A várfal alatt 39-eseimnek 3 százada áll. 
„Ma nincsen 'éljen', hiszen az ellenséges lövegek legnehezebb 
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„tüzének övében állunk. A magaslaton túl a Piave felé fekvő 
„szakadékban a kavernák építését nézem meg és nagy hala-
d á s t állapítok meg. Tovább megyünk. A Tombola erdős ge-
r incén és a minap óta teljesen rommálőtt San Daniele-kápol-
„nától le, az oly sokszor gázzal telelőtt Jacur szakadékába, 
„hol helyenkint mélyen lehajolva előre szaladtunk. Az ott 
„készülő kavernákat is megnéztük és lassan visszamentünk, 
„föl a parton, a tüzérségi megfigyelőkhöz. Néhány jól elhelye-
z e t t ütegemet, a felső dombsorok közötti völgyekben meg-
tá togat juk és Paréra visszamegyünk, hol az egész 39. gyalog-
ezredet1 megszemlélem. Sok vitézemnek kérését, panaszát és 
„ügyes-bajos dolgait meghallgatom. Ahol tehetem, segíteni 
„fogok, vagy, ha nem lehet, meleg szavakkal magyarázatát 
„adom. Az élelmezésre vonatkozólag megmagyarázom, hogy 
„az éhezéssel is kell hazánknak áldozatot hoznunk, ameddig 
„e nagy háború be nem fejeződik. Ők arról biztosítanak, hogy 
„mindent, még az éhhalált is örömest elviselik, ha csak a ha-
zánkon segíthetnek vele. Mélyen meghatva, sokaknak kezet-
„nyujtok. Valóban emberfölötti a hazafiságuk. S ha az Isten 
„igazsága e lelkekbe letekint, kell, hogy e rettenetes sanyarú-
„ság nemsokára véget érjen." 

„A negyedik géppuskás-századnál egy kis szőke káplár 
„mosolyog rám hűségesen. Juhász Sándor (ma vitéz Juhász 
„Sándor, debreceni lakos), akinek Doberdón a nagy ezüst vi-
tézségi érmet adtam, mert a délnyugati arcvonalparancsnok-
„ság az oly nagyon kiérdemelt arany vitézségi érmet, melyre 
„beadtam, azon indokolással, hogy az ezredben már elegen 
„kaptak arany vitézségi érmet, megtagadta. Azután eltűnt 
„szemem elől, azt hittem, hogy elesett. Most meg viruló egész-
ségben látom őt viszont. Kérése van: 'Szabadjon újra a 
„lövészárokba elkísérni a fenséges urat!' — 'Jól van, fiam, ha 
„a 39-esekhez, a te zászlóaljadhoz megyek majd, úgy el fogsz 
„kísérni!' — Nagy örömet szerzett nekem, hogy e hős gvere-
,,ket újra megtaláltam." 

„Ezután a svájciakkal megint visszatértem Vittorióba, 
„miután még néhány messzehordó üteget a Torrente Ruggio 
„völgyében meglátogattunk." 

1 Debreceni ezred. 
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„Délután valamivel élénkebb lövegtűz, mely időközönkint 
„rövid időre igen nagy hevességű lesz." 

„Nervesánál s attól délre valamit előkészít az ellenség. 
„Tán Napoleont akarja utánozni, ki ott kelt át a Piavén! 
„Ott a megszokottnál sokkal nagyobb a forgalom." 

„Az, hogy a hadseregfőparancsnokság Villachra jön, csak 
„pletyka és nem igaz." 

Trockij békét kér! Viszont Románia annak dacára, hogy 
„maga kérte a békét, oly nagy követelésekkel áll elő, hogy 
„kevés a kilátás a megegyezésre! Tán most majd belátják oda-
„fönt, hogy kár volt tavaly augusztusban az én hadi tervemet 
„el nem fogadni, illetőleg végre nem hajtani." 

* # 
# 

Helyzetjelentések. 
Az éjjel a szokásos zavaró lövegtűz volt. A17. hadosztályt 

nehéz lövegekkel lőtte az ellenséges tüzérség. Különösen he-
ves tűzben állott Granza és Barco vidéke. 

Kora reggel a XV. hadtestnél a Monte Spinucciára és 
Queróra irányult erős lövegtűz. 

Délelőtt megjelentek az ellenséges repülők, melyek közül 
egy angol pilótát lelőttünk. 

Délután a 9. hadosztály egyik ütegét az ellenséges tüzér-
ség repülőirányítással lőtte. Az üteg 3 lövege megsemmisült. 

Este a XXIV. hadtestnél az ellenség megrohanta és el-
fogta egy kettős Örsünket. 

# # 
# 

Az AOK. elrendelte, hogy a szállásmesteri hivatalokat 
szervezzük olyképen át, hogy tevékenységüket az irodából a 
szabadba helyezzék át, hogy személyes kapcsolat út ján álla-
pítsák meg, hogy a csapatnak mire van szüksége. (Op. 288. sz.) 

A hadseregfőparancsnokság meghagyta, hogy a Conrad 
tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság a 32. hadosztályt 
adja át a 6. hadseregnek és pedig a 61. dandárt és a 32. ezredet 
azonnal, a 3. bosnyák ezredet akkor, ha pótlására a 27. ezred 
megérkezik. Amint a 26. tábori tüzérdandár Tirolba megérke-
zik, a 31. tábori tüzérdandárnak a 6. hadsereghez kell indulnia. 

Február 23. 
„Nagyon rosszul érzem magam és erős lázam van. Amel-

„let olyan honvágyam, hogy már alig bírok ura lenni érzel-
.Tózaef főherceg: A világháború. VI. 7 
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„meimnek s azon érzés gyötör, hogy ki fogok dőlni. Ez ellen 
„egész akartommal küzdök. Ezért most már minden nap az 
„első vonalba megyek, hol erkölcsi erőt keresek és az önzet-
lenségnek ragyogó példáiból merítem azt. Remélem, hogy 
„még nem fogok teljesen összeroppanni. Nem akarok azok 
„közé tartozni, akik komoly betegség nélkül távoznak a há-
borúból csak azért, mert erkölcsileg letörtek. Akkor inkább 
„oltsa ki életemet egy ellenséges golyó." 

„Egy messze mögöttünk fekvő faluban pihenő csapatai-
„mat egy olasz banda megtámadta. Csapataim tüzelésére a 
„banda elmenekült. Büntető expedíciót rendeltem ki, — bár 
„csak őszinte tisztelettel tudok ezekre a hazafiakra gondolni, 
„kik az ellenség csapatai közepette bemerészkedve kellemet-
lenkednek — az expedíció kell, hogy élve, vagy halva behozza 
„ezeket. Ha nem találják meg, akkor a községekből túszokat 
„fogok lehozatni, kik életükkel felelnek minden ilyes erő-
szakért." 

„Egy délszláv zászlóaljam föllázadt. Elrendeltem, mint-
„hogy az engedelmességet megtagadták, hogy az altiszteket 
„azonnal letartóztassák, ha kell verjék láncra s ha másképp 
„nem lehet, rögtönítélő bíróság ítélkezzék és fegyveres erő-
„szak állítsa helyre a rendet." 

„Ma egész nap az 50. hadosztálynál voltam. Alig bírtam 
„a strapát, de nem fogok engedni. Nem szabad betegnek 
„lennem." 

„A németek Oroszországban még vasúttal is előnyomul-
j a k . " 

„Ma megint igen heves ellenséges tüzérségi rajtaütések. 
„Az angolok Casellát telelőtték gázzal és a 46-osoknál 8 súlyos 
„gázmérgezés van." 

# # 
# 

Helyzet jelentéseit. 
Ellenséges tüzérségi tűzcsapások voltak a XY. hadtestnél 

a Calcino-völgyben, Coltonál, Piavenél és C. Marcatellinél. 
Délelőtt, a köd miatt, csekély volt a löveg- és repülőtevé-

kenység. Délután a II . hadtestnél tüzérségi tűzcsapások, a 
XXIV. hadtestnél élénk tüzérségi harc. A 17. hadosztálynál 
az ellenséges tüzérség egyes támpontokra hihetelen pontos-
sággal lő. 
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Az ellenség a Monte Tombáról Monte Pallonére fényjele-
ket adott. 

Egyik őrhelyen, felváltás közben 5 emberünk rajtaütött 
az angol őrsön; 12 angol elmenekült, egyet elfogtak embe-
reink. 

A 20. honvéd hadosztályhoz 10 tisztből és 700 emberből 
álló kiegészítés érkezett. (Op. 297. szám.) 

A 6. hadseregparancsnokság megfigyelőállomásokat rende-
zett be a Colle di Guardian (A 262), Coneglianótól nyugatra, 
a Monte Moncaderen (A 470) és a Monte Barberién (A 1464), 
Yaldobbiadenétől északra. 

A Casellánál február 23-án történt gázlövés alkalmával, 
a XXIV. hadtestnél 8 emberünk betegedett meg gázmérgezés 
következtében. (Op. 336. szám.) 

* * 
* 

Az AOK. Op. geh. 945. számú rendelete folytán ma a 
hadtestparancsnokságoknak Op. 187/E. szám alatt parancsot 
adtam a legénység hazafias oktatása tárgyában. 

„A háború hosszas elhúzódása, a sajtónak adott nagyobb 
szabadság, összeköttetésben a szociális propagandával és nem 
csekély mértékben az ellenséggel megkezdett békepropaganda 
következtében, szükségessé vált a legénységnek megmagya-
rázni, hogy miért kellett hadbaszállnunk és miért kell kitar-
tanunk. 

Olaszországon legutóbb aratott győzelmünk, a keleti had-
színtéren beállott kedvező helyzetünk, amelyet az idézett elő, 
hogy a központi hatalmaknak nemcsak tekintélyes erői szaba-
dultak fel, de a legközelebbi időben a gazdasági helyzetünk 
megjavulására is lehet számítani, olyan el nem vitatható ér-
vek, melyeket az egyszerű emberrel is meg lehet értetni, hogy 
a központi hatalmak végleges, győzelmes békéje már nem 
sokáig várat magára. Azért, hogy a békét kikényszerítsük, 
melyet az entente-államok éppen kedvezőtlen helyzetük miatt 
nem akarnak megkötni, a háborúnak ebben a legutolsó moz-
zanatában a kitartás döntő fontosságú. Erről az egyszerű em-
bert is meg kell győzni. 

A legénységnél a céltudatos propaganda kétségkívül al-
kalmas arra, hogy a katonák erkölcsi erejét fokozza. Erre az 
olasz hadsereg jó példával szolgált nekünk, midőn az 1917 
október és november havában elszenvedett katasztrofális 
veresége után is sikerült a hadvezetőségnek katonáikba lelket 
vernie, sőt arra is képes volt, hogy 1918 január havában tekin-
télyes erővel támadjon." 

4* 
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Ehhez hozzáfűzöm: 
„Tartalékban és pihenőben gyakorta lesz alkalom arra, 

hogy az említett szellemben a legénységet oktatva befolyá-
soljuk. Ez a hazafias oktatás kényszernélküli megbeszélés 
formájában lesz legcélszerűbb. 

Oktatókul, előadókul alkalmasabb idősebb tiszteket alkal-
mazzunk, lehetőleg tényleges tiszteket, vagy jó lelkészeket." 

A megbeszélés anyagául választható: 
1. Kitartás az arcvonalon és hátországban. 
Különösen ecsetelni kell Oroszország mostani helyzetét. 

Noha a régi Oroszország emberben, hadianyagban, hadiipar-
ban ós nyerstermékekben nyomasztó fölényben volt, 3 és V2 
évig tartó nehéz harcok árán, vasakarattal, kitartani akaró 
rendíthetetlen elhatározással, erőnk végső megfeszítésével 
mégis sikerült a hazánkba betört ellenséget kiverni és az 
Oroszbirodalom belsejébe mélyen behatolni. 

Oroszországot békére kényszerítettük. 
Mivel az egykor olyan hatalmas ellenséggel végeztünk, 

most már csak rövid időbe fog kerülni, hogy további kitartás-
sal többi ellenségeinket is békére kényszerítsük. 

2. Élelmezési helyzetünk. A katonáknak be kell látniok, 
hogy a hazánkban termelt élelmicikkek az egész hadsereg és 
az anyaország részére teljesen nem lehetnek elegendők, mivel 
még békében is külföldről kellett beszerezni a gabona egy ré-
szét. Kenyérmagvaknak külföldről való beszerzését azonban 
ellenségeink meggátolták; termelésünk munkaerő hiányában 
csökkent. A szükség tehát azt parancsolja, hogy ennek meg-
felelően igényeinket korlátozzuk és hogy kevesebb élelemmel 
is érjük be. 

Az Ukrajnával megkötött békeszerződés most már lehe-
tővé teszi, hogy élelmicikkeket és nyersanyagokat bőségesen 
szerezzünk be úgy, hogy anyagi helyzetünk teljes biztonság-
gal javulni fog. 

3. Éppen úgy, mint a katonának az arcvonalon, akként 
az anyaországban a lakosságnak is ki kell tartania; ehhez 
hozzá kell járulniok a katonáknak is a hadban. Hibás dolog, 
ha a katona hazaírt leveleiben fáradságról és vesződésről pa-
naszkodik és jajgat; ellenkezőleg élénkítőleg kell hozzátarto-
zóira hatnia, hogy hozzátartozói is, miként az arcvonalon a 
katona a háború minden nélkülözését, mint el nem kerülhetőt 
viseljék el, ezzel a kitartást könnyítsék meg és a békekötés 
mielőbbi bekövetkezésében működjenek közre. 

4. Az ember, aki mint katona a hosszú világháború alatt 
állampolgári kötelességének teljesen eleget tett, a békekötés 
után is, midőn polgári foglalkozásába visszatér, szintén köte-
lességgel tartozik a hazának. 
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Jólét csakis rendezett, biztos alapon nyugvó államhata-
lomban virágozhat. 

Oroszország példája megmutatta, hová visz az, ha egy 
államban a járatlan elemek ragadják magukhoz a hatalmat. 
Az egykori katonáknak, mint állampolgároknak, kötelességévé 
válik ilyen forradalmi, járatlan elemnek és pártoknak ellent-
állani és befolyásuknak gátat vetni. 

A legénységre jó hatással lesznek a tábori mozgószínhá-
zak alkalmas előadásai is, melyekről a hadseregparancsnok-
ság gondoskodni fog. 

A legénység oktatására támpontok lesznek a hadsereg-
parancsnokságnál legközelebb kiadásra kerülő „tábori újsá-
gokéban is. 

Március 13-ig jelentést várok, hogy a legénység oktatá-
sára minő intézkedések történtek. 

József főherceg vezérezredes s. k." 
# # 

# 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokságnak 
Op. 207/Ev. szám alatt előterjesztettem helyzetjelentésemet 
február haváról. 

1. A tudósítók jelentései szerint február havában a Piave-
szakaszon egy angol-francia támadásnak kellett volna be-
következnie. Ennek azonban nem volt alapja, mivel az ellen-
ség magatartásából nem lehetett támadásra következtetni. 
Ugyanis se az ellenséges tüzérség megszaporodása, se a gya-
logság összevonása, se pedig a támadás előkészítése nem volt 
megállapítható. 

Ezeket az álhíreket minden valószínűség szerint szándé-
kosan terjesztették, hogy a német csapatoknak a nyugati had-
színtérre való elszállítását meggátolják, vagy legalább is kés-
leltessék. Leszámítva azt, hogy az ellenséges felderítés valami-
vel élénkebb, lövegtüze sűrűbb és hogy repülői tömegesebben 
léptek fel, az ellenség általában passívan viselkedett. Inkább 
védekező szándékára lehet következtetni, mert állásait és aka-
dályait nagy szorgalommal tökéletesíti és hátsó vonalait 
erődíti. 

A hadsereg arcvonala előtt az első vonalban három angol 
(5., 23., 48.), két francia (23., 46. vadász) és egy olasz (1.) had-
osztályt állapítottak meg, mögötte tartalékban és pihenőben 
Vicenza, Montecchio, S. Zenone, Castelfranco, Piombino, 
Camposampiero terében egy angol (41.), két francia (47. va-
dász, 64.) és négy olasz (13., 24., 33., 48.) hadosztályt sejtünk. 

2. Az ellenség helyzetét csupán sejtjük; foglyok és át-
pártolok vallomásaiból csak az 5. angol hadosztályt lehetett 
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megállapítani. Február 23-án csak egy angol katona került 
fogságba (XII. hadtest, 95. dandár). Nervesától délkeletre, 
az olasz Palermo-, Emilia-, Umbria-dandárt és a 4. alpini-
csoportot szökevények és foglyok vallomása alapján állapí-
tottuk meg. Ezenkívül február 2-án, a Moriagótól délre lefolyt 
járőrharcban egy angol katona esett el, ki a Nothinghamshirei 
ezred XI. zászlóaljába tartozott. 

Abból a parancsból, melyet az angol XI. hadtest a Mon-
tello nyugati szélén, San Pellegrinóban székelő 48. hadosztály-
hoz intézett, — melyben elrendelte, hogy két sebesültgyüjtő-
állomást rendezzen be — arra lehet következtetni, hogy az 
említett hadosztály Vidortól délkeletre áll. A francia 261. ez-
red kötelékébe tartozott, elesett őrmester teteméből, továbbá 
az Umbria-dandárhoz tartozó foglyok vallomásából megálla-
pították, hogy a francia 339. ezred a Monte Tómba (A 868) 
magaslaton, így tehát az egész 64. francia hadosztály a Tomba-
szakaszban áll. Ezt a hadosztályt, melyet a francia 46. vadász-
hadosztály váltott fel, február közepén kivonták az állásból. 

3. A francia gyalogság tevékenysége csak járőrmenetekre 
szorítkozott, melyek február második felében különösen az 
angolok szakaszában élénkültek meg. 

Február 10-én az ellenség a XV. hadtest körletében meg-
kísérelte, hogy Albergónál visszaszorítsa tábori Örsünk vona-
lát, ami azonban nem sikerült. I t t néhány foglyot ejtettünk. 

Az a benyomásunk, hogy az ellenség, különösen a had-
sereg nyugati részén, nem ismeri helyzetünket; ezért arra 
törekszik, hogy légi felderítés és járőrmenetek út ján pillant-
hasson viszonyainkba. 

Az ellenséges gyalogság nappal állásában födve tartóz-
kodik; éjjel gyakran, de rövid ideig, gépfegyverrel lő. 

4. Az ellenséges tüzérség működése. 
Az ellenséges tüzérség tüze zavarótűz jellegű s különböző 

erővel, főképen a harcövben levő községek és utak ellen irá-
nyul. 

Az ellenséges repülők gépfegyverrel gyakran végigszór-
ják ütegállásainkat s ezzel anyagban jelentékeny kárt okoznak. 

Úgy látszik, hogy az ellenség hangmérőszolgálata igen 
jól működik. Ezt légi uralma folytán repülői is hatásosan 
támogatják. 

II . hadtestünk megfigyelte, hogy az ellenséges tüzérség 
a folyó medrére és állásunk elé zárótűzre belőtte magát. 
XV. hadtestünknél az ellenséges középöblű aknavetők mérsé-
kelten tüzelnek. 

A hadsereggel szemben megállapítottunk: 
körülbelül 106 könnyű üteget, kb. 307 löveggel, 

„ 45 közepesöblű „ „ 150 „ és 
17 nagyöblű „ „ 57 „ 
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Az ellenséges tüzérség helyzetében eltolás, illetve külö-
nös változás nem történt, de megfigyeltük, hogy több üteg 
gyakran lő egyszerre és pedig elég rosszul. Nagyobbára srap-
nelt lőnek, de ezek gyakran megfulladnak a földben. Gránát-
tal igen ritkán lőnek. Látni lehetett, különösen a Castellitől 
nyugatra eső területről, hogy a francia és angol tüzérség egy 
része elvonult. A Spinuccia (A 1303) ellen az ellenség akna-
vetőket működtet. Gázzal nagyon ritkán lő az ellenség (Suse-
gana és Querónál). 

A I I . és XV. hadtest előtt igen élénken dolgozik fény-
szóróval. Leginkább nagyméretű fényszórókat használ. Igen 
sok fényszórója van, ezek éjjel repülőtámadások ellen mű-
ködnek. 

5. Aknavetőket és robbanócsöveket idáig csak a Monte 
Spinuccia (A 1303) ellen és az Alanotól délre elterülő meden-
cében álló előörsvonalunk ellen alkamazott. 

A legutóbbi napokban az ellenség kísérletet tett, hogy a 
Monte Spinuccián (A 1303) aknavető- és robbanócső-tűzzel 
akadályozza közlekedésünket. 

6. Állásépítés. Az ellenség a mult hónapban a hadsereg 
egész arcvonala előtt nagy szorgalommal dolgozott első vona-
lának kiépítésén. 

Különösen nagy munkát fejt ki XXIV. hadtestünk előtt. 
Pederobbától délkeletre, Monte Pallonéban, a Monte Grap-

pán (A 1779), Col dell'Orso vidékén, azután a Pallonetól észak-
nyugatra emelkedő <> 1459 magaslaton, Cornudánál és a Mon-
tello északnyugati részén robbantás, a Monte Tombán (A 868) 
fúrógépzakatolás hallható; úgy látszik, hogy ott kavernák 
készülnek. 

A XXIV. hadtestnél fogságba került angol katona azt 
beszélte, hogy az ellenség első vonalában sok, de rosszul épí-
tett fedett állás van. 

Sehol sem lehetett megállapítani, hogy az ellenség támadó 
szándékkal előretolná állásait. 

7. Az ellenség jelzőszolgálata a mult hóban igen élénk volt. 
8. Légitevékenység. 
Az ellenség légitevékenysége február első felében, a köd 

és borús idő miatt, majdnem teljesen szünetelt; annál seré-
nyebbek voltak repülői a hónap második felében. Nyilván-
való, hogy repülőhada nagy fölényben van a mienk fölött. 

Igen sok angol és francia gépet figyeltünk meg. Az ellen-
séges repülők rajokkal lépnek fel; 3—6, sőt 13 gép is van 
egy rajban; közte mindig egynéhány nagytípusú. A meg-
figyelő repülőt minden alkalommal 3—4 harci gép kíséri. 
Az ellenséges repülők mindig könnyűszerrel törik át a mi légi-
zárlatunkat. Táboriörsvonalunkat és a Piave töltésén levő 
állásunkat géppuskatűzzel gyakorta végigszórják, gyakran 
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léggömbjeinkét is megtámadják. Az ellenség szemelláthatóan 
arra törekszik, hogy bepillanthasson első védelmi vonalunk 
berendezésébe. Különösen igen tevékeny világos éjjeleken. 
Ilyenkor hangárainkra gyakorta dob bombákat. 

Az ellenséges repülök feltűnő alacsonyan repülnek (15— 
20 m.). Ilyenkor kötött léggömbjeinkét, repülőterünket, az 
utakon haladó autó- és járműoszlopainkat, úgyszintén dol-
gozó vagy gyakorlatozó csapatainkat géppuskatűzzel támad-
ják meg. Az ellenség az utóbbi időben arra használja ki légi 
fölényét, hogy tüzérségünket, sajnos gyakran eredménnyel, 
leküzdje. 

9. Az ellenség arcvonala mögött a mozgás igen élénk, kü-
lönösen az 5. angol hadosztálynál. A Nervesatól délre esö 
térben a nagy mozgás arra vihető vissza, hogy február köze-
pén az olasz VIII . hadtestet az 5. angol hadosztály váltotta 
fel. 

10. A csapatok hangulata nem volt megállapítható. Hadi-
foglyok és átpártolok azt vallják, hogy az olaszok, még a 
tisztek is, nyomott hangulatban vannak és belefáradtak a 
háborúba. 

A hátország lakosai gyakran hazaárulással vádolják az 
olasz katonákat, az angolok és franciák gyáváknak nevezik 
őket, ami gyakran súrlódást idéz elő közöttünk. A franciákkal 
nem állanak a legjobb lábon, jóllehet a francia katonák is 
részben már únják a háborút. Az angol katonákat gyűlölik, 
mert háborúra izgatóknak és a háború meghosszabbítóinak 
tartják őket. A foglyok azt vallják, hogy az angol, francia és 
az olasz katonák között gyakran verekedésre kerül a dolog; 
Crespanoban állítólag hat angol katonát agyonvertek az 
olaszok. 

Az olaszok nagyon hajlandók szökésre. A Délolaszországba 
szabadságolt katonák nem vonulnak többé be, úgy, hogy most 
a magasabb parancsnokságok Siciliába nem engednek sza-
badságra senkit sem. Az olasz táboriörsök közé francia kato-
nákat állítottak, kik az olaszok átpártolását iparkodnak meg-
akadályozni. 

Az anyaország hangulata is nyomott, habár élelemben 
még nincsen hiány. Az emberek azt beszélik, hogy ha ta-
vasszal nem lesz béke, a lakosság között forradalom üt ki. 

Az összeköttetés fenntartására hivatott személyzet isko-
lázása és az összekötő eszközök ellenőrzése. 

A Piave arcvonalon várható nagy harc idején a tartalékok 
előrevitele, a hírek, jelentések, stb. továbbítása dolgában nem 
bízhatjuk magunkat teljesen a távbeszélő hálózatra, sőt arra 
kell törekednünk, hogy mindennemű összekötő módról és pe-
dig már most, az előkészületek idejében, gondoskodjunk, az 
erre hivatott személyzetet iskolázzuk és az összekötő eszközö-
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ket megvizsgáljuk; ezért szükséges, hogy valamennyi parancs-
nokot és csapatot mindenik összekötő módhoz és eszközhöz 
hozzászoktassuk. Op. 580/16. számú rendelettel megparancsol-
tam, hogy minden hét egyik napján az összes távbeszélő vo-
nalakat — a hadosztályparanosnokságoktól előre — le kell 
zárni. 

A figyelmet főképpen a következőkre kívánom felhívni: 
1. A csapatoknál a jelentő közegeket meg kell szervezni 

és ki kell őket képezni. 
2. A jelentésgyűjtő állomásokat be kell rendezni és szol-

gálatukat meg kell szabni; a kiképzett személyzetet, alkalma-
zásra készen, együtt kell tartani. 

3. Küldöncvonalakat és váltóállomásokat kell berendezni. 
Ezek a gyakorlatoknál működjenek közre. 

4. Ki kell jelölni azokat az összekötő tiszteket, kiket a 
főbb parancsnokok az alparancsnokokhoz fognak delegálni. 

5. Tájékoztató parancsnokságok megszervezése és szol-
gálatuk meghatározása. (Kocsik, hidak, útmutatók, tájékoz-
tató táblák megjelölése, stb.) A személyzetet erre is előre ki 
kell jelölni. 

6. Rádió- és földtávirászat alkalmazása. 
7. Jelentésvivő kutyák és postagalambok kihasználása. 
8. Optikai jelzőszolgálat alkalmazása. 
9. Repülök kihasználása összeköttetésre, parancsoló- és 

jelentő-szolgálatra. A leszállóhelyeket előre ki kell jelölni. 
A távbeszélőzárlatot lassacskán az egész hadseregkör-

letre kiterjesztjük. (Ak. Tel. 1832. szám.) 
Csupán a hadtestparancsnokságoknak és a szállásmesteri 

hivatal hadbiztosságainak szabad kezelési és ellátási ügyek-
ben telefonon beszélni. Használhatják továbbá a telefont 
ilyen zárlatkor is hadtestparancsnokságok a helyzetjelentések-
nek a hadseregparancsnoksághoz való továbbításakor és na-
gyon sürgős és különösen fontos jelentések esetén. 

József főherceg vezérezredes s. K. 
# # 

* 

Helyzetjelentések. 
Az ellenséges tüzérség Susegana vidékét izgató gázzal, 

Granza vidékét mérgesgázzal lőtte. 
A Montellon nagy erdőégést figyeltünk meg. 
Délelőtt egy ellenséges léggömböt lőttünk le. 
Az ellenség 25 léggömbből figyel. 
Délután 12 óra 15 perckor 5 ellenséges repülő megtámadta 

és lelőtte 2 gépünket. 
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Délután a legnagyobb öblű lövegek lőtték Casella vidékét. 
A IV. páncélvonat Coneglianoba érkezett. (Op 165/6. 

szám.) 
Á 20. tábori tüzérdandár felváltotta az 50. tábori tüzér-

dandárt. 
# # * 

A hadseregfőparancsnokság azt javasolja, hogy 14 napra 
szüntessék meg a szabadságolásokat, hogy az áldatlan vasúti 
forgalmat megjavítsák és az anyországból a bevonulást ideig-
lenesen tartsák vissza. A hadseregparancsnokság hozzájárult 
a javaslathoz. (Op. 339. szám.) 

* # 
# 

A XV. hadtestnél egyik előretolt tábori őrsünket az el-
lenség fölöserővel támadta meg, mire tábori őrsünk vissza-
vonult. 

Bombavetőrajunk Rivaseccara bombákat dobott. 
A XXIY. hadtesttel szemben az ellenség erődíti állásait. 
Egyik léggömbünket öt ellenséges repülő támadta meg; 

léghajónk megsérült. 
Teva mellett az ellenség repülőgép irányításával lőtte üte-

günket; 1 ágyú hasznavehetetlenné vált. 

# * 
* 

A hadseregfőparancsnokság rendeletére Spilimbergoban 
tüzérségi lőtért rendeztünk be. (Art. Op. 587. szám.) 

* # 
# 

Február 26. 
„Sokminden arra mutat, hogy egy ellenséges támadás 

,készül, éppen az én hadseregem ellen. Mindenek előtt az el-
lenséges tüzérségnek tervszerű belövése és megsemmisítő tüze 
,az én fölfedezett ütegeim s a megszállott falvak ellen; az-
után hídanyagnak a Piave különböző pontjain való össze-
rakása. Rendkívül nagy lőszer fölhalmozás. Különösen élénk 
.forgalom az ellenséges vonalak mögött, igen erős légizárlat. 
,Még föltűnő a falvaknak mérges gázokkal való elárasztása 
,Coneglianotól nyugatra és délnyugatra. Kitűnő ibolya-, ille-
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„tőleg orgonaszagú mérges gázok! Melyek azonnali halált is 
„okozhatnak." 

„Tegnap a Monte Moncaderen (A 470) voltam, ahonnét 
„egész hadseregem arcvonalát áttekinthetem. Az ellenség nehéz 
„gránátokkal lőtte az összes falvakat, melyeket a Montelloról 
„látni lehet. A kilátás felülről ritka szépségű. Hosszabb ideig 
„feküdtem odafönt, megfigyelve. A szelíd dombvidék és a 
„sűrűn művelt síkság, a Piavenak finom párával kissé elfá-
tyolozott szalagjával, mely nagy és sűrű kanyarulatokkal, 
„mintha ezüst pánt volna, tekergőzik tova, a szürke lapos 
„Montello, a szomorú emlékű Monte Tómba (A 868), a hó-
„födte hatalmas Grappa (A 1779) és Spinuccia-gerinc (A 
„1303) és a sok, mint fölállított gyermekjátékok, a nap suga-
r a i t ó l vakítóan fehérlő falu és városka, a sötétkék mélységes 
„éggel elbájoló idegen szépségükkel, pillanatnyilag el tudná 
„felejtetni velem azt, hogy a háborúban vagyok. A nagyon 
„meredek, kankalinnal, májfűvel és ibolyával be szőnyegezett 
„parton leereszkedtem Canalera, a Piave síkjára és az ellen-
„ség oldaláról megnéztem második állásunkat, melyet most 
„építtetek. Jó lesz! — Azután a már erősen összelőtt Mos-
„nigo faluba mentem a Piave közelében, itt azonban nem jó 
„soká maradni, mert állandóan lövi a nehéz ellenséges tüzér-
„ség. Juhász Sándor meg én, innét is gyalog folytattuk útun-
„kat úgy, ahogy jöttünk Farrara, hol automobilom várt. Az 
„összes falvak, melyeken Pieve di Solighettoig átmentem, 
„lassú, nehéz ellenséges zavarólövegtűz alatt állottak." 

„Canaleban egy tüzéraltisztet találtam a 135. tábori ágyús-
„ezred 4. ütegétől, neve Mészáros József, aki kérdésemre azt 
„felelte, hogy nagyon éheznek. Megmondtam neki, hogy min-
d e n t megteszünk, hogy javítsuk a helyzetet, de siker csak 
„hosszabb idő multán várható, de föltétlenül, mint hősökhöz 
„illik, ki kell tartanunk, különben elveszítjük a már-már meg-
n y e r t háborút. Isten mentsen — felelte a derék legény —, 
„akkor pusztuljunk inkább mindnyájan éhen, mintsem hogy 
„hazánknak baja legyen! Ilyen a magyar, az én büszkeségem!" 

„Ma sok ellenséges repülőlátogatásunk van." 
„Azt beszélik, hogy Ausztriában katonai diktatúra kö-

vetkezik, mert sehogyan sem megy már ott semmi sem." 
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„A németek Oroszországban a legnagyobb gyorsasággal 
„nyomulnak elő. Lenin békéért könyörög! Romániával foly-
„nak a béketárgyalások." 

„Éppen most este veszem a táviratot, hogy Oroszország 
„elfogadta Németországnak minden föltételét. A békekötés 
„legrövidebb idő alatt meg lesz. Hála legyen az Istennek." 

* •# 
* 

Helyzetjelentések. 

Az éjjel a Piavenál ellenséges járőröket zavartunk vissza. 
Nappal élénk volt a repülők tevékenysége. Tűzcsapások 

is voltak a XY. hadtestre és a 35. hadosztályra. Egyik lőszer-
telepünk légbe röpült. 

Egy ellenséges léggömböt lelőttünk. 
A 31. hadosztály gyülekezésre kapott parancsot: 
A hadosztályparancsnokság Tarzóra, a 69. ezred Vitto-

rióra, a 61. dandárparancsnokság és a 32. ezred Scomigo— 
Formeniga—Manzana—Cozzuolo vidékére, a 44. és 3. bosnyák 
ezred a Soligo-medencébe jön. (Op. 290/5. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság rendeletére a 70. honvéd-
hadosztályt Portogruaróra szállítják, ennek pótlására a 6. had-
sereg az 57. hadosztályt fogja megkapni. (Op. 350. szám.) 

A Monfenera-gerincen szemrevételező csoportokat figyel-
tek meg. 

Bombavetőrajunk megtámadta Velence erődítményeit, 
Mestrét és Trevisót. 

Tüzérségünk leküzdötte a Cornuda melletti ellenséges 
üteget. A 3. honvédgyalogezred egyik járőre megtámadott 
egy ellenséges táboriörsöt és egy olasz géppuskát zsák-
mányolt. 

Egyik repülőgépünket lelőtte az ellenséges tüzérség. 
A vasúti zárlat következtében az anyaországban 14 napi 

szabadsághosszabbítást adott az AOK. (Op. 339/5. szám.) 
A Bassano—Treviso közötti vasúti vonalon igen élénk 

forgalmat figyeltek meg. 

* # 
* 

A hadügyminisztérium elrendelte, hogy a XXVIII . menet-
alakulatokat fel kell állítani. (Op. 35/3. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság 1918 február 26-án Op. geh. 
1072. szám alatt közölte az általános helyzetet az olasz had-
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színtéren, melyet kivonatosan az ő. számú mellékletben tün-
tetek fel. 

* # # 

Valamennyi hadtest- és hadosztályparancsnokságnak 
Op. 359. szám alatt az alábbi parancsot adtam és megküldöt-
tem tudomásul a szomszédos XVI. és I. hadtestparancsnok-
ságnak is. 

„Ha a tüzérség helyesen működik, akkor az ellenség nem 
tud a Piaven átkelni. 

Ez a meggyőződés menjen át valamennyi alsóbb vezető 
vérébe, úgy a tüzérségnél, mint a gyalogságnál. 

Ennek alapja: 
1. Az egyesített és jó helyre irányított záró és megsemmi-

sítő lövegtűz. 
2. Ügy a szomszédos hadosztályok határain, mint a had-

sereg szárnyain és pedig úgy a szomszédos szakaszokban, 
mint saját körleteinkben is, az egymás körletébe nyúló és tá-
mogató lövegtűz gyakori ellenőrzése. 

3. Az ellenség meggátolhatja tüzérségünk hatását: 
a) azzal a törekvéssel, hogy tüzérségünket — különösen 

a zárótűzre hivatott ütegeket —, leküzdje. Az ellenség ilyen 
törekvésével aktiv módon kell szembeszállni. 

Az ellenséges ütegeket meg lehet semmisíteni, ha a tüzér-
ség segédeszközeinek mindegyikét, mint a rádiómegfigyelést, 
a hangmérést, a léggömbmegfigyelést a legnagyobb mérték-
ben kihasználjuk. (AOK. február 13-án kelt Op. 93.400. számú 
rendelete.) 

b) Azzal, hogy tüzérségünket gázzal árasztja el. Ezért a 
gázvédelmi rendszabályok a legnagyobb fontosságúak, miért 
is az Art. 341. számú irányelvek határozványait (1. pont) szi-
gorúan meg kell tartani. 

c) Tüzérségünk leküzdése útján és pedig repülő megfigye-
léssel. 

Ennek védelmére, illetőleg az ellenséges repülők elkerge-
tésére, a hadsereg repülő alakulatai hivatottak. 

Ezeknek alkalmazását szükség esetén gyorsan, lehetőleg 
az idő és hely felemlítésével, a hadseregparancsnokságtól kell 
kérni. A repülők kezdettől fogva elegendő erővel — legalább 
is egy rajjal — azonnal kötelesek startolni. 

A február 26-án történt esetnek nem szabad mégegyszer 
előfordulnia, midőn egy ellenséges tüzérrepülő, hosszabb időn 
át zavartalanul megfigyelve az ellenséges tüzérség hatását, a 
tüzet irányította. 

Az ellenséges léggömbök megtámadására — egyes különös 
és kedvező eseteket leszámítva, légierőnk most még nem ele-
gendő. 
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d) A repülök ellen való közvetlen védekezésre, a tüzér-
ségnél géppuskákat kell felállítani; a szükséges személyzet ki-
képzésére már megtörtént az intézkedés. 

Ez a fontos szolgálat megköveteli, hogy valamennyi tü-
zérparancsnok tevékenyen s szakadatlanul ebben az irányban 
is ellenőrizze tüzérségünket és ott, ahol szükséges, személyesen 
avatkozzék a dolgokba. 

Az eddigi tapasztalatok alapján még megjegyzem: 
I. Egyes lövések — különösen a nehéz mozsarakra szól ez 

— nem célszerűek, ezért meg is tiltom. 
Ha meg akarjuk az ellenséges tüzérség tevékenységét 

torolni, akkor egy ellenséges állást (lövészárkot), vagy az el-
lenséges arcvonal mögött fekvő érzékeny pontot villámcsapás-
szerűen kell tűzbe fogni. Az ilyen tűz-rajtaütéseket (megro-
hanásokat) több üteg összefogásával, a leggyorsabb tüzeléssel 
s a legerősebb hatással kell végrehajtani. Ezek azonban csak 
rövid ideig (2—3 percig) tarthatnak, másodpercnyi pontosság-
gal kell szabályozva lenniök és támpontul kell szolgálniok a 
tűzvezetés és tűzifegyelem ellenőrzésére. 

Ezek a tűzcsapások (rajtaütések) arra is jók, hogy fon-
tos ellenséges pontokkal aktív módon hamarosan végezzünk, 
úgy, amint azt az ellenség szokta cselekedni. 

II. Az előterep öv előtti belövést lassacskán okvetlen 
végre kell hajtani. Minden ez ellen fellépő ellenállást le kell 
törni. 

III . A tüzérmegfigyelők teljesen tájékozottak legyenek, 
úgy a maguk tüzérsége, mint azon támogató ütegek dolgában, 
melyekre a szomszédok részéről számíthatunk. 

Nem szabad ismét megtörténnie, hogy egy tüzérmeg-
figyelőnek nem volt térképe. 

IV. A tüzérségi lőszert el kell osztani és nem szabad egy 
helyen felhalmozni. 

V. A helyzetjelentésekben meg kell említeni, ha az ellen-
ség valamely ütegét sikerült leküzdeni. Azt is fel kell emlí-
teni, ha a tüzérség tűzcsapást csinált és pedig milyen módon 
hajtotta azt végre, hányat lőtt és hogy minő eredményt ért el? 

József főherceg vezérezredes s. k. 
* * 

# 

Ma a hadtest és hadosztályparancsnokságoknak Op. 363. 
szám alatt az alábbi parancsot adtam ki: 

A hadseregkörletben tapasztalt körülmények folytán szük-
ségét érzem annak, hogy ezt a parancsomat kiadjam. 

1. A legutóbbi időben az ellenség tüzérsége mind heve-
sebben lövi a falvakat. Ezért a parancsnokságokat és a csa-
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patokat lehetőleg olyan helységekbe kell szállásolni, melyek 
nem esnek az ellenség lövegtüzébe. Ha ez harcászati és egyéb 
okok miatt nem lehetséges, akkor lövegtűz ellen védelmet 
nyújtó helyiségeket kell kiszemelni (pincehelyiségeket, stb), 
befogadó képességük szerint fel kell őket osztani és megje-
lölni. Meg kell azt is előre határozni, hogy ha az ellenség „ki-
lőné" onnan, a parancsnokságok (osztályok) hová költöznek át. 

Ennek megfelelően a távbeszélőhálózatot előre ki kell 
építeni. 

2. A megfigyelők csak akkor tudnak nyugodtan és ala-
posan dolgozni, ha nincsenek az ellenség lövegtüzében, azaz 
ha az ellenség nem fedezi fel őket. Ezért megtiltom, hogy a 
megfigyelő állomások szűk területen felhalmozódjanak, mert 
különben nagy a valószínűség, hogy ismételve előfordult 
könnyelmű magaviseletük el fogja árulni a megfigyelőket. 

A megfigyelőhelyek közelében tilos főzni. 
3. A tüzérmegfigyelők legyenek ellátva a szükséges segéd-

eszközökkel (célvázlatok, a lövésre vonatkozó pontok terve-
zete, zárótűzterületek vázlata stb.) és akként legyenek beren-
dezkedve, hogy a megfigyelést és a nekik kijutó egyéb munkát 
kedvezőtlen időjárás esetén is zavartalanul folytathassák. 

4. A „rajta" kiáltásnak roham alkalmával harsognia kell; 
határozottan ordítani kell ezt a csatakiáltást, hogy az ellen-
ség megremegjen tőle. 

5. Az egyes szakaszok és alszakaszok közötti határvonalat 
a terepen határozottan és pontosan ki kell tűzni, éppen így 
a szomszédos körletekben minden parancsnoknak és alparancs-
noknak — le egészen a raj-, járőr- és tábori örsparancsnokig 
— teljes részletességgel kell tájékozva lenniök a határokról. 
A határok csatlakozások legyenek, de sohase választóvonalak. 

6. Azt tapasztaltam, hogy az idegen körletekbe vivő össze-
köttetésekkel a szomszédok nem törődnek eléggé. Ott, ahol 
távbeszélővonal még nincs, ki kell azonnal építeni. Ha kivéte-
les esetekben nem lehetne megcsinálni, optikai jelzéshez kell 
folyamodni. 

Ezenkívül esetről-esetre közvetlen személyes összekötte-
tésre összekötőjárőröket és egyes tiszteket kell eligazítani, 
hogy a kölcsönös tájékozás megbízhatóan meglegyen. 

7. Alosztály- (század-) parancsnoktól felfelé a harcvonal-
ban minden parancsnok legyen egy vázlattal ellátva, mely 
úgy a saját, mint a mindkét oldali szomszédos terület viszo-
nyait feltüntesse. 

8. Az altisztek és a legénység is alaposan tájékozva 
legyenek a terepen. Szükséges, hogy legalább az altisztek név-
szerint ismerjék a terepen megjelölt fontos pontokat (falvak, 
hegyek, folyók, patakok stb.). 
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9. A tüzérség fokozott jelentősége megköveteli, hogy be-
rendezésének műszaki kiépítésénél ne legyen magára ha-
gyatva. Ha az ellenség összelő egy tüzérmegfigyelőállást 
azért, mert nem volt megbízható módon megerődítve, a gya-
logság is éppen úgy fog miatta szenvedni, mint maga a tüzér-
ség. Felhívom a magasabb parancsnokokat, hogy az alárendelt 
tüzérségnek berendezése műszaki kiépítésében úgy anyag, 
mint személyzet dolgában erőteljes támogatást nyújtsanak. 

10. A nyugati arcvonalon gyakorlatokat tartanak az össze-
köttetés iskolázására olyankor, midőn az összes távbeszélő-
vonalak ki vannak kapcsolva s például egy napon át a had-
osztályon belül az egész távbeszélőösszeköttetést elzárják. 
Jóllehet, a mi arcvonalunkon nem lehet ilyen módon nagyobb 
gyakorlatokat csinálni, mivel az összekötőeszközök még nin-
csenek teljesen kiépítve, mégis ajánlatos lesz kisebb keretek 
között ilyen gyakorlatokat tartani. A 13. lövészhadosztály 
tüzérsége már többízben tartott legjobb sikerrel ilyen gya-
korlatokat. 

11. A géppuskásfészkekben kellő mennyiségű hűtővizet 
kell készen tartani. 

12. Tapasztaltam, hogy valamennyi úton úgy egyes sze-
kerek, mint egész vonatoszlopok ügetnek. 

A drága lóanyag állapota megköveteli, hogy az ügetés 
megszűnjék, kivévén, ha az ellenséges tűzhatás vagy a szol-
gálat sürgőssége kívánja. 

13. A vonatlépcsőket parancsnokuk személyesen köteles 
vezetni. 

14. A teherautók túlgyorsan hajtanak; az országutakat 
tönkreteszik és sokszor tengelyt törnek. Az oszlopparancsno-
kok személyesen felelősek érte, hogy az előírt tempót ne lép-
jék túl s ha az út rossz, csak lépésben haladjanak. 

15. Nagyobb tisztaságot követelek a szállások közelében. 
16. Az arcvonal közelében sok anyag hever: lőszer, sisak, 

ruházat és felszerelési cikkek, szerszám, telefondrót, hám-
szerszámreszek stb. 

Mindennemű hadianyaggal való gazdálkodás, különösen 
a mai időben, minden parancsnok kötelességévé teszi, hogy 
ezt az értékes hadianyagot gyűjtesse össze és szállíttassa 
hátra a hadtápkörletbe. Célszerű lesz a gyűjtésre esetről-
esetre különítményeket kiküldeni. 

17. Nagy gondot kell fordítani a legénység fegyelmének 
fenntartására. 

Követelni kell a feszes tisztelgést, de azt feszes tartásban 
is kell viszonozni. tJgy a tiszt, mint a legénység a jelentést 
feszesen, katonás tartásban és határozott, hangos szóval tegye 
meg mindenkor. 

József főherceg, vezérezredes s. k. 
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A hadseregem helyzetét és a vele szembenálló olasz had-
erő csoportosítását 1918 febr. 28-án a 6. melléklet tünteti fel. 

# # * 

Március 1. 
„A mult napok eseményei röviden összefoglalva a követ-

k e z ő k : 27-én a hadseregfőparancsnokság parancsára Velencét 
„az összes repülőink megtámadták és a katonai építményeket 
„bombázták. Én ezt inkább mellőztem volna, mert Velence 
„nem fontos hadászati pont és elkerülhetetlen ilyen bombázás-
n á l , hogy véletlen folytán műkincsek el ne pusztuljanak. 
„Én inkább az olasz főparancsnokságot bombáztattam volna 
„alaposan. Célja az egésznek az volt, hogy feleljünk Inns-
b r u c k bombázására." 

„28-án hajnal előtt kíséret nélkül Suseganára mentem 
„automobilon, hol egy 39-es káplár várt rám, akivel a sötét 
„éjben folytattam utamat és jóllehet, az ellenség nagyon ide-
g e s volt s az egész terepet heves gépfegyvertűzzel folyton 
„végigkefélte, baj nélkül elértük ketten Canareggiót s az attól 
„délre fekvő kis kápolnát. I t t alva találtam a főörsöt, a 
„rommálőtt falutól nem messze, csak az őrséggel beszéltem és 
„megtiltottam, hogy bárkit is fölkeltsenek, hiszen egész éjjel 
„dolgoztak. A hajnal első bíborával a szintén rommálőtt Mar-
„catelli pár házból álló falvába mentem azon szándékkal, hogy 
„ennek a főörsnek összes tábori Örseit meglátogatom. Csak 
„kettőhöz tudtam eljutni, de az őrszemekhez itt sem, mert 
„kivilágosodott volt és azonnal élénk puskatüzet kaptunk. 
„Ezentúl belátott helyeken kúszva, födött helyeken sietve 
„mentünk egészen Mináig, a Piave partján. Innét, mert nem 
„lehetett a heves lövöldözés miatt semmit sem csinálni, vissza-
„cserkésztiink. Ezután csak egy főörsöt kerestem föl az 'állás 
„magjá'-ban; csak a legkezdetlegesebb munkálatok nyomai 
„láthatók a már jó nagy kavernákon kívül. A kavernáknál, 
„melyek a lapályon vannak, az aggaszt, hogy hosszabb esőzé-
sekné l biztosan meg fognak vízzel telleni és be is dőlhetnek. 
„Félnyolckor, midőn az előörsfölállítás részletei felől is már 
„tájékozva voltam, visszacserkésztünk San Salvatóreig, ami 
„a legnehezebb ellenséges lövegtűz miatt éppenséggel nem 

József főherceg: A világháború. VI. ti 
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„volt könnyű, éppen csak hogy átjutottunk a 26 és 28 cm-es 
„bombák óriási robbanásai között. A XXIV. hadtestnek még 
„több csapatát meglátogattam, többek között a 14. lövész-
ezrednek egy századát, ugyanezen ezred parancsnokságát és 
„egynéhány ütegemet, közöttük egy 305 cm-es mozsárütege-
„met, mely működésben volt és az egyik 28 cm-es ellenséges 
„üteg által azonnal szintén munkába vétetett. Gyors egymás-
u t á n b a n 9 ilyen gránát esett közvetlen közelünkbe, de csak 
„kettő robbant föl, a többi 7 a földbe fúródott robbanás nélkül. 
„Két 305 cm-es mozsárüteget, egy 10-4 cm-es messzehordó 
„ágyúsüteget és egy 15 cm-es nehéz tarackosüteget megszem-
lé l t em és mindent a legszebb rendben találtam, állásaik ki-
t ű n ő e n megválasztva és kiépítve, tisztek és legénység figyel-
,,mes, fegyelmezett és mégis jókedvű. Ezt befejezve a 39. ez-
redhez mentem Paréra és Gollalbrigóra, hol egy-egy zászló-
„alj van elhelyezve, mint tartalék. A legénység étkezését meg-
kóstol tam és kiosztását bevártam s egy oktatólagos gyakor-
l a t o n is jelen voltam. Collalbrigóból automobilon visszatér-
t e m Vittorióba, hová 1 órakor délután, kissé nyugtalan 
„lelkiállapotban, érkeztem, mert magam láttam, hogy reggel 
„óta az ellenséges tüzérség tüze valóban erős és, sajnos, rend-
k í v ü l pontosan van belőve. A legnehezebb lövegek dolgoz-
l a k s bizony, sajnos, elég veszteséget okoznak nekünk. 
„Azóta a nem szünetelő lövegtűztől zizegnek és csörömpölnek 
„ablakaim. Csata előtt állunk t á n ? . . . Majdnem azt lehetne 
„hinni a heves gépfegyver- és goromba lövegtűz után ítélve, 
„mely lassacskán mindjobban földagad. Azon községek, me-
„lyekben tartalékainkat sejtik az ellenség részéről, rendkívül 
„súlyosan szenvednek." 

„Nyugaton.kisebb harcok vannak! Kíváncsi vagyok arra, 
„hogy mikor fog a németek nagy támadása megkezdődni?" 

„Keleten mi is benyomulunk az Ukrajnába, mely segítsé-
„get kért a dühöngő bolsevikiek ellen és azt hiszem azért is, 
„hogy a készleteket a németek ellen, kik mindent elvinnének 
„azért, hogy azután tőlünk óriási összegeket kérhessenek, — 
„megoltalmazzuk. Trockij ugyan becsapta magát, ő a béke-
tárgyalásokat akkor, mikor olcsó békét kaphatott volna, a 
„végtelenségbe akarta nyújtani, hogy nálunk forradalmat 
„szíthasson. Elszámította magát, most a legkeményebb föl-
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„tételek mellett kell beletörődnie a békediktátumba, kegyei-
énünkre bízva magát. A mi előnyomulásunk által az Ukrajná-
b a n a románok hátába kerülünk, ezáltal ezek is kénytelenek 
„lesznek minden föltételünket elfogadni." 

„A mai napon szürkületkor erős ellenséges lövegtűz kez-
dődöt t és folyton fokozódik. Megfigyelőim a tegnapi napról 
„jelentik, hogy Bassano és Treviso között nagyon élénk vas-
„úti közlekedés van. Ez különben annyi sokfélét jelenthet, 
„hogy pozitív következtetést nem lehet belőle levonni. A tüzér-
s é g i tűz is éppen úgy jelentheti a támadás előkészítését, mint 
„a csapatkivonás leplezését! A legutolsó jelentések szerint 
„azonban az angolok és franciák a tartalékaikat közelebb tol-
t á k a tűzvonalhoz. Egyszóval: nem tudom, hogy mit akar-
„nak, de ébren őrködünk." 

„Ellátásunk napról-napra rosszabb lesz. Ma már csak 
„200 gramm húst, melynek 2/3-a csont, vizes levest üresen és 
„400 gramm kukoricakenyeret kap egy ember 24 órára. Egész 
„éjjel nehéz munkát végezni, nappal őrségen lenni, esetleg 
„küzdeni, vagy gyakorlatozni, úgyszólván semmit sem enni 
„és a szabadsági tilalom miatt még szabadságra sem gondol-
h a t n i , ez már valóban túlságosan sok követelmény, melyet 
„igen rövid ideig lehet csak elbírni. Pedig a Journal de Ge-
„néve szerint az entente ma inkább mint valaha, teljesen föl 
„akarja darabolni Ausztria-Magyarországot és a cseheket a 
„tótokkal egyesítve, önálló állammá tenni. Ez azt jelenti, 
„hogy ha nem akarunk meghalni, akkor vagy győzelemmel 
„kell ellenfeleinket egy tisztességes békére kényszerítenünk, 
„vagy pedig azon hitben tovább kell harcolnunk, hogy kime-
rü lé s ig küzdve, talán eldöntetlen marad a háború és így szá-
mí tha tunk jobb belátásra ellenfeleinknél. Ha most a keleti 
„háború befejezésével nem tudunk nyugaton elfogadható bé-
k é t kötni, akkor nem marad más hátra, mint a fönti utóbbi 
„eset, azon föltett szándékkal, hogy nem mulasztatik el alka-
t o m , hogy az első elfogadható békekilátást mindkét kézzel 
„megragadjuk." 

„27-én a 69. gyalogezred1 megérkezett. Ma fölkerestem 
„szállásaikban és keserves panaszokat hallottam a legénység 

1 A 31. hadosztályhoz tartozik. 
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„részéről, de a tisztek részéről is, hogy rossz és kevés az el-
„látás és mind éheznek." 

„Én pedig folytonosan ostromlom a hadsereg-főparancs-
nokságot a 'komoly bajokkal fenyegető élelmezési helyzet' 
„miatt. Bizony sok, amit vitéz csapataimnak el kell szenved-
„niök és a lehetőségnek határán van, ha nem lépte már túl 
„azt! Az AOK. pedig ahelyett, hogy javítaná a helyzetet, még 
„a felére leszállítja. Főideje volna ezt a háborút, ha lehet, 
„befejezni!?" 

„A 31. hadosztály lassacskán gyülekezik itt, szintúgy az 
„57. hadosztály, melyek ezentúl a 6. hadsereg szervi részét 
„képezik. Ennélfogva a 6. hadsereg ezentúl a XV., I I . és 
„XXIV. hadtestekből áll. Ezek a 48., 20., 9., 41., 35., 13. és 17. 
„hadosztályokból elől és az 50., 31. és 57. hadosztályokból tar-
talékban. Ami az én kis szakaszomhoz képest meglehetős 
„nagy erőt jelent, noha a hadosztályok létszáma 4000 és 6000 
„fő között váltakoznak, az állomány azonban napról-napra 
„javul, mert a veszteségek, hála Istennek, ezidőszerint még 
„csekélyek. A hadseregfőparancsnokságnál telefonon azt az 
„előterjesztést tétettem, hogy a szabadságokat ú j ra és nagyobb 
„számmal engedélyezze, ez az egyedüli mód, hogy a válságos 
„élelmezési helyzeten valamivel javítsunk. Én különben még 
„mindig hiszem és remélem, hogy némi ügyesség mellett el-
é r h e t j ü k azt, hogy miután keleten a béke tökéletesen meg 
„lesz, az ellenségnek nyugati csoportjával is egy: minden fél 
„által, így mi általunk is, elfogadható békét hozhatunk létre." 

„Ma érkezett hírek szerint Irlandban a forradalom újabb 
„kitörés előtt áll." 

„Ma újból azt jelentik, hogy Bassano és Treviso között 
„nagyon élénk a vasúti közlekedés. Mint mondottam, ez tá-
„madást, fölváltást, vagy elszállítást egyaránt jelenthet. Majd 
„meglátjuk." 

„Este 7 órakor veszem a jelentést, hogy kémjelentés sze-
„rint a francia XXXI. hadtest a vasút mentén Pádua és 
„Vicenzánál áll, és elszállításra készen van. Talán Francia-
országba?" 

* * * 
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Helyzetjelentések. 
Napközben a XXIV. hadtestnél számos ellenséges tüzér-

ségi tűzcsapás volt, melyben a legnagyobb öblű lövegek is 
igen hevesen vettek részt. A nyugati hadszintéren az entente 
oldalán állítólag 28.000 olasz van, de ezek csakis munkás-
alakulatok. 

Az 57. hadosztály egyik ezrede (22.) Sarmede—Stevena— 
S. Rocco terébe érkezett; ott bevárja a hadosztály többi részét. 

A 70. honvédhadosztályt, melyet a 11. hadseregtől az 
Isonzo-hadsereghez helyeztek át, Gajarine—Brugnera—Ma-
ron—Prata terébe indítottam. (Op. 177/9. szám.) 

A 31. hadosztály tüzérsége Cordignano—Orsago—Cavo-
lano terébe fog jutni. (Op. 350/5. szám.) 

A Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság rendeletére az 
50. hadosztályból hat századot (37/1V. és 18/11. zászlóalj) a 
Belluno-hadtápcsoportparanosnokság rendelkezésére bocsátot-
tam, katona-rendőri szolgálatra. (Op. 372. szám.) 

Március 2-án a XV. és II . hadtestnél nagyon csekély 
tüzérségi tevékenység volt; a XXIV. hadtestet ma is hevesen 
megrohanta az ellenség tüzérsége. 

A Monte Tómba (A 868) magaslatra vivő szerpentinúton 
sűrű forgalmat figyeltek meg csapataink. 

A 20. honvédhadosztályt Camponál, a 17. hadosztályt Su-
segana—Cittadellánál, a ál. honvédhadosztályt Fortigónál 
gázzal lőtte az ellenséges tüzérség. 

Délután a 13. lövészhadosztály Monte Cuceonál is kapott 
gázlövedékeket. 

A 70. honvédhadosztály ma La Secca—Santa Crooe— 
Savassa terét érte el. 

A 31. tábori tüzérezred megérkezett a 31. hadosztályhoz. 
A 22. ezred menetalakulatainál a hátországban lázadás 

tört ki, a vizsgálat még folyik. Egyelőre azt javasolták, hogy 
az 1., 2. és 4—6. menetszázadot a 22. ezredhez vonultassák be 
és ott fegyelmeztessék őket. A 3. századot több idegen ezred 
között keli felosztani. 

# * 
* 

Op. 375. számú parancsommal előkészítettem azt, hogy a 
megáradt Piave elönthesse az ellenség árkait. 

Valamennyi hadtestparancsnokságnak kiadott parancsom 
így hangzik: 

1. Ott, ahol lehetséges, azaz ahol a terep erre alkalmas, 
egyes előretolt közepes és nehéz lövegek direkt lövésével az 
ellenséges oldalon a Piave töltéseit át kell szakítani, hogy a 
megáradt Piave az ellenség árkait elöntse. Az intézkedéseket 
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erre előre meg kell tenni, hogy a végrehajtás gyorsan meg-
történhessék, mihelyt a Piave ár ja emelkedik. A tett intéz-
kedéseket és azokat a helyeket, ahol a Piave gátjának szét-
lövését tervezik, jelentsék nekem. 

2. Mihelyt a Piave árja túlságosan emelkedik, csapataink 
megkímélése érdekében, célszerű lesz a Piave part ján őrködő 
biztosító csapatainkat gyengíteni és egyes kötelékeket hát-
rább eső száraz helyekre visszavinni. Ezzel azonban nem 
szabad az állásépítésnek szenvednie. 

József főherceg vezérezredes s. k." 
* * 

# 

Március 3. 
„Ma délután 5 órakor Nagy-Oroszországgal megköttetett 

„a béke! Gloria in excelsis Deo! Most követ kőre rakva fog 
„tovább felépülni a béke. Románia nem akarta föltételeinket 
„elfogadni, mire a fegyverszünetet fölmondtuk. Erre beadták 
„derekukat és a tárgyalások újra való fölvételét kérték és 
„pedig a mi föltételeink alapján. E szerint itt is nemsokára 
„meg lesz a béke." 

„Tegnapelőtt óta rendkívül heves és órákhosszat tartó 
„rajtaütéseket csinál az ellenséges tüzérség, pergőtüzet adván 
„le hadseregem bizonyos pontjaira, melyeket minden rajta-
ü tésnél változtat. Így tegnapelőtt délután a Monte Baldon 
„ ( A 597) állva elszorult szívvel néztem ezt. Mást nem láttam, 
„mint a sűrű füst-, gáz- és porfellegeket vitéz 46-osaim állá-
sa iban . Eltökéltem akkor, hogy még az éjjel kimegyek hoz-
z á j u k , úgy, mint azt Doberdón tettem. Telefonon értesítettem 
„a XXIV. hadtestet, hogy a tűzvonalba megyek még az éjjel, 
„egy vezető várjon rám Suseganán, senki más. Egy órára le-
dőltem, de hamarost felköltöttek a jelentéssel, hogy a pergő-
„tűz az állások mögötti falvakon és városkákon fekszik. 
„Az állásokban levő gyalogság csak keveset szenved tőle és 
„hogy a vezető 3 órakor reggel Suseganán az útkeresztezésnél 
„fog rám várni. Elaludtam, de félálomban az ablakok zörgé-
s é t s a heves ágyútűznek szakadatlan dübörgését hallottam." 

„Fényes holdvilágnál 2 óra 45 perckor érkeztem tegnap 
„reggel Suseganára, az útkeresztezéshez. Ott a 46. ezred 
„segédtisztje, Polereczky százados, Gazsovics Mihály káplár-
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„ral várt rám. Utóbbit is a Doberdóról jól ismerem. Ott várt 
„még rám Röhrich őrnagy, a 61. gyalogezredtől. Jelentették, 
„hogy a pergőtűznek eddig csak 3 halottja van. Ez az előnye 
„az ú j harcmodornak, hol kavernákban mindenfelé szétszór-
„tan vannak a küzdő csapatok elhelyezve, nincs lövészárok, 
„mely oly temérdek áldozatot követel. Éppen tűzszünet volt 
„és így egészen Marcatelliig mentem, lámpa nélkül, auto-
mobilon. Marcatelli csak párszáz lépésre van a Piave part-
j á t ó l . Ott feltettem acélsisakomat és gyorsan elküldtük az 
„automobilt Santa Luciára. Meleg az éjjel, finom bárány-
fe lhők kissé elfátyolozzák a magasan álló holdat, mélyen 
„kúszó nehéz felhők emelkednek délnyugat felől, de még oly 
„világos volt az éj, hogy a túlsó Piave-partot is jól lehetett 
„látni. Lassú, egyenletes egymásutánban villogtak pislantva 
„az ellenséges ágyúlövések és baljóslatúan dalolva repültek 
„felénk s fölöttünk el a gránátok. A Piavéhoz mentünk, ott 
„a 61. ezrednek két századát meglátogattam s onnét a 46. ez-
r ednek nagyon rossz védelmi szakaszába mentem, miután 
„Röhrich őrnagy, parancsomra, ezredéhez visszatért. Pole-
„reczky százados és a káplár kísértek tovább, a mindig újra 
„kiújuló gépfegyvertűzben a Piave töltéséig, mely az egye-
„düli födözéket képezi. I t t teljesen sík a terep és messze át-
tekinthető rétek vannak. A töltésre támaszkodva, lábánál 
„kicsike fabódék állanak s ebben van egy-egy táboriörs és őr-
S z e m e i a töltés koronáján fekszenek. Mindegyikéhez föl-
„kúszok a töltésre s ők halkan jelentkeznek. Az összes gép-
fegyverállásokat a töltésen megnéztem. A töltés mentén 
„lefelé egyik táboriörstöl a másikhoz mentem, mindegyik a 
„legkezdetlegesebb kis fabódéban van, a töltéshez húzódva, 
„attól némileg födve. A Montellóról egy ellenséges üteg a 
„töltést északról hosszantozva lőtte. Néhány gránát a töltésbe 
„csapott s egyik a táboriörs bódéja előtt pukkant. Mire oda-
é r tünk , egy serdülő i f jú zászlóst találtunk bent haldokolva. 
„Négy napja vonult be s most alig pár órája, hogy a kis 
„bódéba tért, mint tábori örsparancsnok. Egy öreg népfölkelő 
„fogta le örökre szemeit. Néhány gépfegyver tüzelve fésülte 
„a töltés tetejét. A hold már régen a nehéz felhők között el-
„tünt, midőn gyorsan pislogó villogás, akár villámlás, min-
„dent megvilágított. Nem szakadatlan villámlás volt az, ha-
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„nem rajtaütésszerű pergőtűz. Órámra néztem, reggeli 4 óra 
„50 perc volt. Üvöltve mint a szélvész, ha az ősrengeteget 
„cibálja, keféli, jött a gránátok vad verése, fejünk fölött zu-
„hogva hordta a halált a hátrább levő helységekbe és nem-
s o k á r a minden ki volt világítva megszámlálhatatlan gránát 
„robbanásától. Betértünk egy kis legénységi férőhelybe, egy 
„46-os táboriörshöz. Gyeptéglával födött és kipárnázott 
„deszkakunyhó, mely a közben sűrűn megeredt eső ellen véd-
„het csak, de nem a repeszek ellen. És íme, a hadseregparancs-
„nok oly hűséges legénysége között, azaz 8 bakájával a Piave 
„partján kuksolt. 'Isten oltalmazzon benneteket, fiaim!' üd-
vözlettel tovább mentem; ekkor fölállva, feszesen tisztelegve, 
„de minden mást feledve, szóltak ők: 'A jó Isten kísérje!' —-
„Alig hogy kint voltam a zuhogó esőben, a tűz újból meg-
kezdődött. A következő táboriörshöz bementem. 5 óra 45 
„perckor egycsapásra megszűnt a tüzelés. Derék tábori örsöm-
„nek néhány meleg szót szóltam és mai látogatásomnak fő-
cél jához mentünk. A Piave dupla hídjához. A nagy vasúti 
„híd s közvetlen mellette a hatalmas kőkockákból épült ország-
„úti híd, melyek a mi oldalunkon robbantás következtében a 
„folyóba zuhantak. Az utolsó balparti ív van azonban csak 
„megsemmisítve és a megszakadt végén magasan fölöttünk 
„és szemben két angol gépfegyver van befészkelve és valahol 
„kissé hátrább két nehéz aknavető, melyek vonalaimat rende-
s e n egész éjjel lövik. A hold egy pillanatra megjelent s láttam, 
„hogy sötét alakok — angolok — fönt dolgoznak. Egy odébb 
„levő gépfegyverem azonnal tüzelt rájuk, mire lárma hallatszott 
„onnét. Elhatároztam, hogy egy nehéz mozsarat fogok külön 
„azon hivatással fölállítani, hogy e két hidat teljesen lerom-
b o l j a , akkor kevésbbé lesz rossz e hely. Most a híd pillérjéről 
„a nagy, kopár rétséget a folyó keleti oldalán tökéletesen át-
tekinthet i , hol éjjel is csak a legnagyobb életveszélyben jár-
„hat az ember, mert az ellenséges gépfegyverek ezt szakadat-
t a n u l ide-oda végigszórják. Miután ezt a legalaposabban 
„végigtanulmányoztam és néztem, még elmentem hadseregem 
„szélső balszárnyáig, a legutolsó táboriörshöz, mely a lövöldé-
„nél áll. Ott a csendesen, észrevétlenül azt a legnagyobbat, 
„amire ember képes, teljesítő ifjúnak, ki hónapokon át, tán 
„éveken át a fenyegető halálnak szemébe néz s ha megszólí-
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„tom, azt feleli: 'örömmel hazámért!' — kezet nyújtok s az 
„övét megszorítom s egy szívélyesen meleg köszönő szót mon-
„dok! Onnét a vasúti töltés mentén bujkálva visszafelé indu-
„lok. Már ki is világosodott s ekkor senkinek sem szabad mu-
tatkoznia, mert az a halálfia. Minden áteresz, tartalékok 
„vagy egy zászlóaljparancsnokság részére, vastagon kibeto-
nozva, szállásnak van elkészítve. Ha kiáradnának a folyók, 
„vagy nagy esőzések volnának, ki kell jönniök, de a házakba 
„nem mehetnek, mert azokat legnehezebb lövegek úgyszólván 
„szünet nélkül lövik. Borzasztó egy lét ez! E mellett éheznek 
„a csapatok és a dicső szellem mégis még megmaradt! Hiszen 
„ők, bármily szenvedések árán is, föltétlenül ki akarnak tar-
t a n i ! Ennek a népnek még nagynak, boldognak kell lennie, 
„ezt az igazságosság föltétlenül megköveteli." 

„Most kísérőimmel sietve Mandre-, Casella-, Granzán át 
„— ezek kis falvak, melyeket az ellenség folyton gránáttűz 
„alatt tart — végre Santa Luciaba értünk. Itt szép nagy épü-
„letek vannak, de a lövegek ezeket is már nagyon megrongál-
„ták. Itt várt rám automobilom a két nagyon megrémült 
„soffőrrel, mert tőlük alig 200 lépésre egy 28-as bomba egy 
„házat rombadöntött. A romhalmazon törmeléken kellett át-
ha j tanunk, ami nagynehezen sikerült is. A lövegtűz ezután 
„ellanyhult." 

„Visszatérve Boroevic táviratát találtam, hogy Józsi fiam 
„az ezüst signum laudist kapta meg, a Kárpátokban, mint 
„századparancsnok tanúsított magaviseletéért. Ez igazán nagy 
„örömet szerez nekem." 

„Ma nagyon erős lövegtűz, közte a legnehezebb bombák 
is, főképp a XXIV. és II . hadtestre." 

„A németek Kiewet 'kitisztították' és mi Ukrajnába 
„nyomulunk elő, hol azonban nagyon barátságtalan a fogad-
ta tás , a nép ismételten lövöldöz csapatainkra és még sokkal 
„rosszabbra vannak előkészülve parancsnokaink. Kényszerülve 
„voltunk benyomulni, mert különben Németország szállott 
„volna meg mindent és akkor minden tekintetben teljesen a 
„németek irgalmára lettünk volna utalva, mert mi az éhhalál 
„küszöbén vagyunk. Másként sokkal jobb lett volna ezt meg 
„nem tenni és minden rendelkezésre álló erőnkkel Romániát 
„azonnali békére kényszeríteni." 
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„Úgy nézem, hogy Németország Szentpétervárt is meg-
a k a r j a szállani, hiszen már nincsen olyan messze onnét." 

„Keleten azonban már most is meghalt a háború. A né-
„metek zsákmánya óriás." 

„Itt zuhogó eső, a hegyekben nagy havazás." 
„Este vettem a hírt, hogy két francia hadtest most már 

„az olasz arcvonal mögött áll, ezek azelőtt elől, a tűzvonalban 
„voltak. El fogják-e őket szállítani! Vagy pedig mint támadó-
„csoportot fogják-e alkalmazni a Montellon, vagy ott vala-
„hol? Feltűnően élénk vasúti közlekedés volt Bassano—Tre-
„viso—Yicenza—Montebelluna—Cornuda között, sok autó-
„oszlop is lámpásokkal utazott éjjel. Komoly ez? Vagy csak 
„szemfényvesztés! " 

* * 
* 

Helyzetjelentések. 

Határozottan megállapították, hogy Nervesanál angolok 
vannak. 

Délelőtt valamivel élénkebb zavarótűz volt a II . és XXIV. 
hadtestnél, különösen a 35. hadosztálvnál Bosconál, a 17. had-
osztálynál a Ruggio-völgyben. San Salvatore 70 gázgránátot 
kapott. 

Délután a XV. hadtestnél mérsékelt, a II . hadtesnél rendes, 
a XXIV. hadtestnél élénk ellenséges tüzérségi tevékenység 
volt. Valdobbiadenét és Suseganát gázgránátokkal lőtte az el-
lenség. A 70. honvéd hadosztály ma San Giacomo — Colle 
Umberto—Cordignanobe ért. 

A 31. hadosztálynál a 62. dandárparancsnokság Lagóba, 
a 31. nehéz tüzérezred Cavolano—Meschio—Zanin, a 131. 
tábori tüzérezred Santa Croce-—Fadalto, a 31. tábori tüzér-
ezred és a hadosztályparancsnokság Nogare—Sargnano terébe 
jutott. (Op. 385. szám.) 

# * 
* 

A katonarendőri célokra kiszemelt két századot március 
4-én Tolmezzóra, négy századot március 4-én Bellunóra akar-
tam indítani, de a bellunói hadtápcsoportparancsnokság kéré-
sére elhalasztottam a századok útbaindítasát. (Op. 372/2. sz.) 

A hadtestparancsnokságoknak megparancsoltam, hogy 
árvíz esetén a Piave töltéseit a tüzérség szakítsa át a túlsó 
oldalon, hogy az ellenség árkai víz alá jussanak. 
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Elrendeltem, liogy az 57. hadosztály a 22/V. zászlóalj 
helyett egy másik zászlóaljat vezényeljen a Stevenában mű-
ködő tiszti tanfolyamba oktató zászlóaljként. (Op. 387. szám.) 

* * 
* 

Március é. 
„A Piave a nagy esőzések folytán tegnap este óta 2 mé-

t e r r e l emelkedett." 
„Mintha Szerbia is a sötétben tapogatózni kezdene, hogy 

„sorsát megtudja azon esetre, ha most békét kötne velünk." 
„Szeretnék a mérvadó olaszok lelkébe belenézni, hogy 

„lássam, hogy mi történik bennük, mert a lángoló háborús 
„beszédeket nem tartom másnak, mint stimulatióknak. Sajná-
„lom, hogy így jött, mert én Olaszországot egy fejlődő ország-
„nak tartom, mely még igen távol van életének zenithjétől és 
„én Olaszországot szeretném jóbarátnak tudni és nem elkese-
r e d e t t ellenségnek, hiszen annyi történelmi baráti köteléket 
„újíthatna meg Magyarországgal! Dehát most verekednünk 
„kell, mert az olasz így akarta és szövetségesét megtámadta. 
„Verekednünk kell, míg egyik fél össze nem roskad. Most 
„egész erőnkkel törekednünk kell őt békére kényszeríteni és 
„ez, ha ügyesen csináljuk, ma még lehetséges, hiszen keleten 
„végeztünk; de veszteni való időnk nincs, mert ha az éhínség 
„fokozódik, akkor rövid időn belül a szerencse kereke az ellen-
s é g felé fog fordulni és mi leszünk azok, akik a temetőbe 
„szorulunk!" 

„Mit fog most Wilson mondani? Hiszen a német kancel-
l á r összes föltételeit elfogadta, Elzász-Lotaringiát kivéve. 
„Azt kellene hinni, hogy azonnal a béketárgyaló zöldasztal-
h o z kell ülnie! A bolond professzornak azonban eszeágában 
„sincs ezt megtennie, ő csak abban tetszeleg, hogy ő vezesse 
„a föld népeit és ha mind belepusztulnak, úgy látszik az neki 
„teljesen mindegy." 

„Japán Szibériában rendet akar csinálni és a nagy kész-
teteket megmenteni! Én azt hiszem, hogy a nagy készletnek, 
„melyet zsebébe akar csúsztatni, Szibéria a neve! — Oh, az a 
,,'Sacro Egoismo!' — Vagy pedig egy hallatlan angol mű az 
„egész: mindenki annexió és kontribució nélkül maradjon és 
„csakis az entente legyen kivétel!" 
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„Tegnap az ellenség egyik ütegemnek három lövegét 
„tönkrelőtte. Már ismételten megparancsoltam, hogy egyes 
„ütegek sohase lőjjenek egyedül, mert akkor az ellenség hang-
méréssel azonnal megtalálja a lövések helyét és összetöri 
„ütegeimet. Mindig több ütegnek kell lehetőleg egyszerre lőni 
„és pedig úgy, hogy egy lövéscsoport legyen, tehát nem mesz-
„sze egymástól levő ütegek. Akkor nem lehet pontos hang-
mérés t eszközölni." 

„A 69-esekhez egy lovas százados, Boroevicnek adjutánsa, 
„mint zászlóaljparancsnok lett beosztva, azaz parancsot kap-
„tam, hogy ilyen minőségben osszam őt be az ezredhez. Ez 
„szárnysegédemet, Say ezredest fölkereste és közölte vele 
„(kötelességszerűleg), hogy a 69. ezrednek legénysége nagyon 
„szocialista érzelmű és háborog, elégedetlen, nagyon zúgoló-
„dik, a hangulat rossz és aggodalomra ad okot. Megnevezte 
„egyik századát, melynél ezt tapasztalták. Nem szóltam senki-
„nek semmit, midőn ezt jelentették nekem, hanem sétapálcát 
„vettem kezembe s olyan órában, midőn tudtam, hogy a tisz-
t e k étkeznek s a legénység egyedül van — ezen zászlóalj 
„tartalékban itt Vittorióban van —, egyedül a legénységi szál-
lásokba mentem és szokásom szerint a rendes jelentések meg-
hal lgatása után fesztelen beszélgetésbe elegyedtem embe-
reimmel. Kérdezősködtem bajaik, kívánságaik és ügyes-bajos 
„dolgaik, egészségük és családjaik után. A merev fegyelmen 
„keresztül mégis megtaláltam az utat szíveikhez és ekkor sok 
„minden kéréssel jöttek, mind megindokolt kívánságok, ame-
lyeke t meg lehet hallgatni és meg lehet valósítani. Kiöntöt-
t é k szívük keservét. Az öreg özvegy anya vagy a feleség és 
„nyolc gyermek éhezik és a jegyző a jogosult segélyt nem 
„adja ki, — 30 hónapja a harctéren, háromszor sebesült s még 
„a Károly-csapatkeresztet sem kapta meg, hát még hol van 
„a vitézségi érmek egyikei?? — 26 hónapja a tűzvonalban, 
„egynapi szabadságon sem volt még, mert 25 hónap előtt egy-
„szer lerészegedett. — 'Na fiam, ígérd meg nekem szentül, 
„hogy magyar hőshöz oly nem illő dolgot többé nem fogsz 
„tenni, többé nem iszod le magadat!' — 'Jó leszek és vitéz! 
„Akkor sem akartam magamat leinni, de nagyon rosszul vol-
t a m . Azóta mindig hűséges voltam, tisztességesen viseltem 
„magamat és mindig így is lesz ez!' — 'Jól van fiam, el aka-
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„rom hinni és így holnap szabadságra fogsz menni!' — A vér 
„a fejébe szökött és akadozó lélekzettel térdreesett, kezet akart 
„csókolni és így köszönte meg, én elhárítottam: 'kelj föl fiam, 
„elhiszem, amit mondasz!' Most a legkényesebb kérdéshez! 
„Megkérdeztem őket, hogy oly csekély ellátással kibírják-e? 
„Megmondom nekik, hogy hiszen mindnyájan éhezünk, 
„minthogy az anyaországban alig lehet már valamit ta-
„lálni, ha azonban e hó végéig kitartunk ezzel a kevés-
„sel és meg tudunk vele elégedni, akkor már jelentős 
„javulás várható és aratásig nem lesz többé üy nehéz hely-
zetünk, mert Ukrajnában van elég élelem, amit meg fogunk 
„kapni. 'Most ki kell tartanunk, bármilyen szenvedések árán 
„is. Most, hogy a háború vége felé közeledik, csak nem fogunk 
„az ellenségnek előnyt nyújtani, főképp mi magyarok, ti, hős 
„bajtársaim, szeretett vitézeim. Keleten leteszik eddigi ellen-
ségeink a fegyvert és pár hónap múlva, remélem, itt is vége 
„lesz. Tehát még ezt a pár hónapot — fiaim — és akkor még 
„soha nem látott nagyságú föladatunkat befejeztük és min-
denünket , hazánkat, szüleinket, feleséget, gyermekeket a 
„legnagyobb szerencsétlenségtől megóvtuk. De ha most enge-
d ü n k , akkor összetapossák hazánkat, elpusztítják mindenün-
k e t ! Tehát föl a főt, fiacskáim és legyünk továbbra is, amik 
„eddig voltunk, hősök és dicső hazafiak.'" 

„Egyhangúlag azt felelték:" 
,,'A szenvedések valamivel többjét már csak el fogjuk 

„viselni és nálunk nem lesz baj! Mi utolsó lehelletünkig ki 
„fogunk tartani!'" 

„'Igen — felelek én —, ezt tudtam és nem fogok benne-
t e k csalatkozni, azt is tudom, hogy nálatok baj nem lesz, 
„hiszen megingathatatlanul hiszek bennetek. Isten áldjon 
„meg benneteket!'" 

„A közben idehívott századparancsnok most jött futva 
„be a nagy szobába. Békében magántanár, tartalékos tiszt, ki 
„rám első pillantásra igen gyenge benyomást tett. Félszegen 
„jelentkezett és igen bőbeszédűen kezdte mesélni a legénység 
„jelenlétében, hogy mennyire elégedetlenek az emberek, meny-
n y i r e zúgolódnak, micsoda hasznavehetetlen, hülye emberei 
„vannak, emberei nem hisznek neki, ha valamit m o n d . . . Én 
„röviden elvágom beszédének áradatát: 'Nem kérdeztem önt! 
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„Csak arra feleljen, amit kérdek!' — Előléptettem az embere-
„ket, akik kitüntetésre igényt tarthatnak és nem kaptak eddig 
„semmit s azt, akinek szabadságot ígértem. A tiszt által nevei-
„ket fölírattam és megparancsoltam neki: 'Még ma meg-
je lent i az ezredparancsnoknak, hogy ezeknek az ügye azon-
„nal kivizsgálandó és a kitüntetési javaslatok beterjesztendők 
„az én parancsomra. Ezek, akik vitézül, hősiesen küzdöttek 
„és 12 hónapja egyhuzamban a tűzvonalban vannak, azok, 
„kik kétszer vagy többször megsebesültek. A Károly-keresz-
„tek rendelet szerint kiosztandók s végül ez a legény még ma 
„14 napi szabadságra megy, utazási napok ráadandók. A tör-
téntekről szolgálati úton, írásbeli jelentés terjesztendő föl.'" 

„Viharos éljenzéstől kísérve, elhagytam 'a forrongó' szá-
„zadot, azon tudattal lelkemben, hogy itt semmi komoly baj 
„nincs, mindent még lehet orvosolni, és pedig azzal, hogy ezt 
„a nem idevaló tisztet azonnal áthelyezik." 

„Időközönkint heves volt ma a lövegtűz, de nem annyira, 
„mint tegnap." 

„A kórházban sok keserves nyomort láttam megint. Egy 
„46-osom, kit több mint három éve ismertem a harctéren, 
„nagy kínok között meghalt. Azután egyet hoztak, aki azt 
„kérte tőlem, hogy míg megoperálják, homlokára tegyem 
„kezemet. Bodó Sándor! Mily sokszor láttam e hős embert, 
„Sztropkónál, Borozsnyánál, Bircánál, Doberdón, a san-
„martinói tölcsérben, Segeti táborban, a Faj t i Hriben! És 
„most az operációs asztalon fekszik, összeroncsolt könyökkel, 
„kimerülten, elfehérült ajakkal. Mily friss és katonás volt 
„tegnapelőtt, midőn a Piave töltésén beszéltem vele. „Teljesí-
„tém kérését és kezemet sűrű barna hajára teszem, míg el-
„altatás nélkül megoperálják, — hiszen nagy vérvesztesége 
„volt. Rámnéz, míg ismételten reszketés fut végig testén, mi-
„dőn csipesszel csontszilánkokat húznak ki rettenetes sebé-
b ő l , melyben sercegni hallom a könyökcsontok temérdek 
„darabkáit. Csodálatos az önuralma és bátorsága, meg sem 
„szisszenik. Azt mondom neki, hogy holnap elhozom a kis-
„ezüst vitézségi érmet, melyet utóbbi küzdelmekben tanúsí-
t o t t hősi magaviseletéért adok neki, a másik kettő úgyis már 
„meg van! Gyenge, fáradt mosoly vonul át fehér ajkain és 
„halkan megköszöni. — Tudod-e szegény hősöm, hogy egész 



127 

„életedre nyomorékká lettél? Nem bírom ezt neki megmon-
d a n i . Mindent föládozott, még hátralevő — tán még igen 
„hosszú — életét is, melyet most nyomorban fog eltölteni! 
„A hazáért! . . . Egyet sóhajt, akkorát, mintha sírt volna és 
„azt mondja: 'Csak kimehetnék megint hazámért küzdeni!'" 

„Rendkívül élénk vasúti és automobilforgalmat jelente-
p e k az ellenséges arcvonal mögött. Még mindig nem tudom 
„biztonsággal, hogy mit jelent ez. Elszállítást vagy táma-
dást?. . ." 

„Keleten sok bolsevikit fogtunk el, sok ágyút és géppus-
k á t zsákmányoltunk Ukrajnában. A németeknek kemény 
„harcuk volt Kiev védői ellen." 

* * 
* 

Helyzetjelentéseit. 
A II. hadtestünkkel szemben igen élénk forgalmat figyel-

tünk meg az ellenségnél; különben az éj nyugodtan telt el. 
A XXIV. hadtestnél a Santa Anna melletti előörsvonal 
zavarótűzben volt, melyben mindenféle öblű ellenséges tüzér-
ség vett részt. Négy ágyúnk hasznavehetetlenné vált. I I . had-
testünk tüzérsége megtorlásul Casarsára tűzcsapást mért. 

A Piave árad, a XXIV. hadtest előtti szigetek mind víz 
alá jutottak. 

A 70. honvédhadosztály 313. ezrede Gajarine—Bru-
gnera—Maron—Prata terét érte el. A 313/III. honvéd zászló-
aljat Meduna di Livenzara szállították. (Op. 33/14. szám.) 

A 31. hadosztály csapatai Cordignano—Nogarolo—Le 
Fornaci—Santa Croce—Fadalo—Tarzo terét érték el. (Op. 
385/1. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokságot megkértem, hogy a 31. 
rohamzászlóaljat irányítsa mielőbb Tarzora. (Op. 385/3. szám.) 
A 48. hadosztály részére 63 tisztből és 4557 főből álló legény-
ségi szállítmány érkezett. (Op. 388. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság a gyalogság átszervezésénél 
a gyalogszázad létszámát 25 fővel csökkentette. (Op. 390. 
szám.) 

Március 5-i helyzetjelentéseit,: Az éjjel Granza—Suse-
gana—Barco—Marcatelli vidékén élénk ellenséges tüzértevé-
kenység volt, amely délelőtt alábbhagyott, de ehelyett repü-
lők léptek fel. 

Délután a XV. és XXIV. hadtestet, valamint a 35. had-
osztályt lőtte az ellenség tüzérsége. Ennek megtorlásául né-
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hány ütegünk Rivasecca—Cornuda terét fogta tűzbe, igen jó 
eredménnyel. Az ellenséges repülők egyik gépünket lelőtték. 

Azt a hírt kaptuk, hogy február hó végén a genuai kikö-
tőben amerikai csapatok szálottak partra. 

A 70. honvédhadosztály már az Isonzo-hadsereg kötelé-
kébe jutott. 

A 31. hadosztály csapatai Orsago—Bavaroi terét érték el. 
A 87. galogezred megérkezett az 57. hadosztályhoz. 

* # 
# 

Elrendeltem, hogy a rohamzászlóalj gyakorlatain az ösz-
szes tisztek vegyenek részt és ilyen alkalommal mindig be kell 
mutatni a tiszteknek a rohamhullámok előtörését. (Op. 241/5. 
szám.) 

A hadseregfőparancsnokság a 9., 17., 35. és 48. hadosztály 
rohamzászlóaljai részére kézigéppuskás szakaszokat és az 50. 
hadosztály részére három géppuskásszázadot utalt ki. (Op. 
368. szám.) 

Elrendeltem, hogy az álláshadosztályoknál, zászlóaljpa-
rancsnoktól felfelé, minden parancsnokot tájékoztatni kell a 
harcba beavatkozó hadosztályok szerepéről, ami nem nélkü-
lözhető a védelmi harcvezetésben. (Op. 395. szám.) 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság ér-
tesít, hogy az AOK. a báró Conrad tábornagy-hadseregcso-
portparancsnokságot utasította, hogy a 17. hadosztályhoz tar-
tozó 5/II. zászlóaljat adja vissza, hogy ennél a hadosztálynál 
is mielőbb végrehajtható legyen a gyalogság átszervezése. 
(Op. 397. szám.) 

# # # 

Március 6-i helyzetjelentések: A XV. hadtestnél az ellen-
ség megtámadta előőrseinket. A támadást visszaverték. 

Délelőtt csak a XXIV. hadtestnél volt némi ellenséges 
tüzérségi tevékenység. 

A XV. hadtestparancsnokság jelenti, hogy számos fagyás 
történt a legénységnél, miért is utasítottam a hadtestparancs-
nokságokat, hogy kérjenek téliruházatot a fagyási esetek el-
kerülésére. (Op. 402/1. szám.) 

Délután Susegana az ellenséges zavaró lövegtüze alatt 
állott. 

A XV. hadtest határát újonnan meghatározták. Ez 
San Felicetől a Piave mentén felfelé húzódik a Cigogna tar-
patak torkolatáig, onnan pedig Col Vicentinig (A 1765) megy. 
(Op. 434. szám.) 
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Ma előterjesztést tettem Boroevic tábornagynak, hogy 
érvényesítse befolyását arra, hogy a 31. hadosztály végre 
összejöjjön, hogy az olasz hadszíntér sajátosságait megtanul-
hassa. Most csak a 69. ezred van itt, a 32. ezredet és a 3. bos-
nyák ezredet még mindig visszatartják a Conrad-hadsereg-
csoportnál; a 44. ezred pedig a hátsóországban van. (Op. 
438. szám.) 

# # 
* 

Március 7-i helyzetjelentések: Az éjjel nem történt külö-
nös dolog. 

Délelőtt csekély kölcsönös tüzérségi és repülőharc volt. 
Délután a Citadella—Bassano közötti vasúti vonalon 

mindkét irányban élénk forgalmat állapítottak meg. A Piave 
5 cm-rel áradt. Pederobbanál az ellenség erősíti állását. 

A Spresiano melletti állásokból átkiabáltak hozzánk. 
Nervesanál olaszok vannak. Úgylátszik, hogy az 5. angol had-
osztályt fel fogják váltani az olaszok. 

A hadtestek és a repülőterek 40 olasz rendszerű géppus-
kát kaptak. Intézkedtem, hogy a géppuskák kezelésében ki-
képezzék a legénységet. A I I . és XXIV. hadtest egyenként 
12, a S. Giovani di Veg- és a Pianzano-repülőtér egyenként 
8 géppuskát kapott. 

Megállapítottam, hogy azon katonai berendezések légi 
védelmére, melyek különleges géppuskákkal ezideig még nin-
csenek ellátva, a gyalogság géppuskás alakulatai hivatottak. 
(Op. 305/1. szám.) 

Előfordult, hogy egyik repülőnk a két állás között volt 
kénytelen leszállani és nappal a gépet nem lehetett bizton-
ságba vinni, mivel az ellenség tüzérsége élénken lőtte a leszál-
lás helyét. Viszont a mi tüzérségünk megtorlásul néhányat 
lőtt az ellenséges gyalogság állására. 

Ezért elrendeltem, hogy hasonló esetben tüzérségünk 
azonnal fogjon össze és arra az ellenséges tüzérségre lőjjön, 
mely a kényszerűségből leszállott repülőgépet vette célba. 
{Op. 304/2. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság értesít, hogy a XXVI. had-
test a 31. rohamzászlóaljat a 6. hadsereghez indítja. (Op. 
385/5. szám.) 

A 44. ezredet Krakkóból öt vasúti vonattal útbaindítják 
a 31. hadosztályhoz. Az első szállítmány március 7-én indul. 
(Op. 441. szám.) 

Báró Conrad tábornagy utasítást kapott, hogy a 31. had-
osztályhoz tartozó 3. bosnyák ezredet azonnal indítsa a 6. had-
sereghez. (Op. 441/1. szám.) 

József főherceg: A világháború. VI. 9 
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Az 57. hadosztályparancsnokság ma Sacilébe érkezett. 
(Op. 389. szám.) 

# # * 

Március 8-i helyzetjelentéseit: Conegliano vasúti állo-
mást az ellenség nehéz tüzérsége lőtte. A Cittadella—Bassano 
közötti vasúti vonalon még mindig tart az élénk forgalom. 

A Piave apad. Az ellenséges repülőtevékenység mér-
sékelt. 

Az 57. hadosztály Sarmede—Yigonovo—Porcia—Palse— 
Cordignano terébe érkezett és csoportosítását jelenti. (Op. 
389/4. szám.) 

# # 
* 

Hogy a gyalogság átszervezése a 17. hadosztálynál is 
megtörténhessék, báró Conrad tábornagyot ismételve meg-
kértem, hogy az 5/II. zászlóaljat küldje el a 17. hadosztály-
hoz. (Op. 397. sz.) 

Ma a hadseregfőparancsnokságnak részletesen jelentet-
tem, hogy az arcvonalbeli csapatoknál az étkezést megvizs-
gáltam és azt találtam, hogy nem felel meg és nem elégséges. 
(Op. 443. szám.) ^ 

Ma az 1. számú kerékpáros zászlóalj a 11. hadseregtől 
bevonult hadseregemhez. (Op. 444. szám.) 

A 31. rohamzászlóaljnál tífusz ütött ki; vesztegzár alá 
tették Lamon vidékén. (Op. 447. szám.) 

A katona-rendőri célokra kiszemelt századokat nem kül-
döttem el Bellunóba, mivel friss hó esett és hócsuszamlások 
fordultak elő. (Op. 450. szám.) 

Ma az AOK.-tól Ev. 3584. számú rendeletet kaptam r 
„Szigorú intézkedések szükségesek, hogy a hadseregnél 

megakadályozzuk a szociálista forradalmi röpiratoknak a 
legénység közé való csempészését és terjesztését, ezért az arc-
vonalról szabadságra utazó katonai személyek ellenőrzését 
rendelem el. 

Valamennyi parancsnokság, mely ezt a rendeletet meg-
kapta, saját hatáskörében intézkedjék, hogy az esetleg elter-
jesztett röpiratok napvilágra hozatala érdekében a legénység 
holmiját szorgosan átkutassák. A motozás mindenhol egy-
szerre és meglepően, március 10-én történjék. Ezen intézke-
dés folyamataként a szabadságra utazó legénység csomagjait, 
az indulás előtt át kell nézni." 
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A rendeletet valamennyi hadtest- és hadosztályparancs-
nokságnak azzal az utasítással adtam ki, hogy a napvilágra 
került anyagot azonnal terjesszék be közvetlenül, a szolgálati 
út mellőzésével, a 6. hadseregparancsnoksághoz. 

# * 
* 

Mai napon a vezérkar főnökéhez az alábbi levelet in-
téztem: 

„Nagyméltóságú Úr! Kedves Arz! A 32. ezredet a Con-
rad-hadseregcsoportnál Asolonen harcba vitték, noha az ez-
rednek hozzám kellett volna bevonulnia. Így csak mint salak 
fog majd idekerülni. Conradnak minden bizonnyal elegendő 
tartaléka van és így nem szorult arra, hogy a szomszédos had-
sereg csapatát vigye harcba. 

Egy hónap alatt az ezredet az itteni viszonyok követel-
ményei szerint kiképeztethettem volna. Szívélyesen kérem 
Nagyméltóságodat, legyen segítségemre és rendelje el, hogy 
az ide tartozó csapatok bevonuljanak hadseregemhez. Ottan 
a nagy hó és kedvezőtlen időjárás miatt az ellenség úgysem 
képes nagyobb dolgokra. 

Én idáig végigjártam az egész tábori őrsvonalat és az 
őrszemek állását a Piave mentén. A helyzet nehéz úgy 
nálunk, mint az ellenségnél. Az ellenséges tüzérség kiválóan 
jól lő, ennek következtében tüzérségem súlyos helyzetben 
van. Legnagyobb gondot okoz nekem az élelmezés. Csapataim 
koplalnak, le vannak romolva, ennek következtében nagyon 
szenvednek, miért is nyomott a hangulat. 

A magyarok kötelességérzete lélekemelő: 'Inkább hal-
jon meg minden magyar, mintsem a hazának baja legyen/ 
Ezt hangoztatják! A más nemzetiségűek már meg vannak 
fertőzve. Ezért naponta soraik között vagyok; igen sokkal 
személyesen beszélek, azt hiszem, hogy ez használ is. Azon-
ban a helyzet sokáig nem lesz elviselhető. Minden körülmé-
nyek között javulásnak kell beállnia, mert evés nélkül min-
den éjjelen át dolgozni, nappal készültségben őrködni, testileg 
lefogyva a fáradalmakat elszenvedni — emberfeletti dolog! 
Az új, fiatal tisztikar nem áll a helyzet magaslatán, nem ért 
ahhoz, hogy ilyen nehéz viszonyok között hogyan kell a 
legénységre hatni. Egyszóval: helyzetünk mindenekfelett igen 
súlyos. Azért jótállok, hogy a magyarok inkább meghalnak 
éhen, de nem fognak meginogni, a németül beszélőkre is áll 
ez, de a többiek erkölcse láthatólag süllyed, csakis az segít-
het, ha az élelmezés megjavul. 

Most, midőn a keleti hadszíntéren nemsokára meglesz a 
békekötés, remélem, hogy alapos javulás fog ezen a téren is 

10* 



132 

bekövetkezni. Sucovatty lovassági tábornok hosszúra nyúló 
látogatásának nem nagyon örülök, mivel naponta egy autó-
mat foglalja le hosszú utazásaira, holott nekem is alig van 
autóimhoz gumim. 

A 31. hadosztályt, mint harcba avatkozó egységet szán-
dékozom kiképeztetni, ha ezt elérem, akkor az angol vagy a 
francia támadhat ahogy akar, erős ellenlökésem vissza fogja 
verni. 

Arról biztosíthatom Nagyméltóságodat, hogy boldog 
vagyok, hogy régi csapataimmal ismét összekerültem és velük 
mindent megoszthatok. 

Boroevic tábornaggyal igen jó viszonyban vagyok; min-
den kiválóan megy, mert három hadiév alatt kölcsönösen meg-
ismertük egymást. 

Igen meg vagyok azzal is elégedve, hogy az „aktív" fron-
ton szolgálhatok és nem tettek ad acta. Teljes szívvel és lélek-
kel karolom fel ügyünket. 

Kérésemet ismételve üdvözlöm Nagyméltóságodat és 
vagyok kedves Arz hű és hálás háborús bajtársa. 

József főherceg vezérezredes s. k." 

Március 9. 
„Miután minden nap órák hosszat a legelső állásokban 

„voltam és csapataimat látogattam és miután Feleségem és 
„Józsi fiam egy napig itt voltak, nem volt időm naplót írni, 
„és így most akarom jegyzeteimből ezt utólag összeállítani." 

„5-én reggel automobilon Refrontolóra siettem, hol egy 
„20. honvédezredbeli szakaszvezető — kinek testét Doberdón 
„egy gránátszilánk végig fölhasította — várt rám." 

„Gyönyörű időben Collaltóra mentem, közben a Roc-
„chetta-magaslaton (A 213) a tüzérségi megfigyelőknél is vol-
t a m . Több ütegemet fölkerestem, melyek közül egynéhány a 
„leghevesebb ellenséges tűz alatt állott, sok ellenséges repülő 
„keringett, eredmény nélkül lövetve. Gyorsan mentem, kísé-
„rőm 50 lépés távolban követett s bizony jó sokszor a szik-
„lákhoz kellett lapulnunk a tűzcsapások alatt. A madárkák 
„daloltak és a fölségesen illatozó virágszőnyegeket élveztem 
„a borostyánnal sűrűn benőtt cikás sziklák körül. Egy tarta-
l ékban levő honvédgyalogezredet meglátogattam és onnét az 
„ósdi, magastornyú Collalto vára melletti magaslatra mentem 
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„föl. Ott egy ideig a Montellót s a megáradt barna Piavét 
„tanulmányoztam; még ma nem akarom leírni, hogy milyen 
„célból. Régi elvem, hogy mindent helyszínén megnézek, meg-
fontolok minden lehetőséget s azután érlelődik meg a terv. 
„Ma még nincs terv, de ezt a vad folyót igen jól megnéztem 
„madártávlatból, hiszen ez választja el az ellenséget tőlem. 
„A következő tanulmány most a folyót, a parton végigjárva, 
„azt meglátni, amit innét nem lehet! Kilenc órától kezdve 
„igen nehéz gránátokat küldött zuhogva az ellenség, de ezek, 
„tartalékokat keresve, messze túlmentek rajtunk. Lementem 
„Barbisano és Barbisanello közé, hol két ütegem állott, me-
„lyek közül az egyiket oly nagyon összeverette az ellenség. 
„Föl van teljesen szántva az ottani lapos talaj a nehéz gráná-
t o k verésétől. A rommálőtt Barbisanellón át indultam vissza-
f e l é , míg lassú egymásutánban estek az acélmonstrumok a 
„romok közé, irtózatos robbanásokkal, a falmaradványokat 
„és kőgarmadákat széjjelszórva. Útközben fölkerestem a 13. 
„lövészhadosztály egyik dandárparanesnokát s az egyik tiizér-
„dandárparancsnokot. Az előbbit éppen egy nehéz bomba ki-
kerget te házából, még térképeit is rongybatépte a sok repesz. 
„Innét Refrontolóra visszamegyek, hová déli 12 óra 30 perc-
k o r érek. A templomtól nézem újból a Montellót s a Piavét. 
„Majd megfoghatnám kézzel, oly közeinek látszanak." 

„Úgy a 31-es, mint a 32-es honvédek étkezését megkós-
to l tam. Egy darab marhából 600 adagnak kell kikerülnie, de 
„ezek borjúk, azaz éves tinók vagy üszők, melyek éhen ván-
dorolnak, gyalog, pihenés nélkül, tudja Isten honnét, ide. 
„Mire ideérnek, nem marad belőlük más, mint a bőr meg a 
„csont, annyira kimerülnek, lefogynak, hogy éppen csak 
„megdögölni jönnek ide. Így az ember az elrendelt 200 gramm 
„hús helyett 50—60-at kap, a csontot is beleszámítva s ez a 
„hús azután olyan, mint a jó csizmatalp. Ezenkívül az a kevés 
„kis kenyér, amit kap az ember, most már tiszta kukoricaliszt 
„és útközben széjjelesik s a fele elpotyogva elvész. Csak azt 
„a férges, néha teljesen ehetetlen szárított zöldséget, az úgy-
nevezett 'Dörrgemüse'-t kapja, mellyel jóllakni nem lehet, 
„de megbetegedni igenis lehet. Leves helyett meleg paprikás, 
„zsírtalan szürke vizet kapnak. Az emberek láthatólag napról-
n a p r a soványodnak. De azt mondják hős magyarjaim: 'In-
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„kább haljunk mind éhen, mintsem, hogy most meghátrál-
„junk."< 

„6-án Melen voltam és a 20. honvédhadosztályt látogat-
t a m meg. Itt is le vannak soványodva az emberek. Kérdé-
se imre éhségről panaszkodnak és hogy gyengék már. Saját 
„szemeimmel láttam katonákat és olasz asszonyokat, kik egy 
„már büdös lódögöt vagdaltak széjjel és a kékes húst papi-
r o s b a csomagolva elvitték. A csehek a falvakban az összes 
„kutyákat összefogdossák és megeszik. És összes még oly 
„éleshangú jelentéseim nem használnak semmit. Választ nem 
„kapok! . . . Nincs mivel segítsenek?... De így legjobb eset-
t e n néhány hétig mehet, azután összeroskadunk, csapa-
t a i m legjobb akarata mellett is. Talán még jókor jön az 
„Ukrajnából naponta nagy garral hirdetett segítség. Azért 
„azonban jótállok, hogy csapataim az utolsó erejükig híven 
„kitartanak. Étkezés nélkül azonban nem lehet küzdeni. 
„Megint rémségesen válságos helyzetben vagyunk. A 'Dörr-
„gemiise'-re vonatkozólag az AOK. gazdászati osztályától 
„kaptam egy parancsot, mely szerint előfordul, hogy a szál-
„lított 'Dörrgemüse' férges. Ez bár talán nem ízletes, de tel-
j e s e n ártalmatlan és így a legénység által elfogyasztandó!' 
„Ez jellemző belső állapotainkra. Hogy válaszomat Boroevic-
„nél továbbították-e, nem tudom, de alig hiszem." 

„Keleten a megszabadult foglyok csakúgy özönlenek 
„vissza hozzánk, egész Oroszországon, a legnagyobb nélkülö-
zések közepette, végigvándorolnak. A magyarok szíve — 
„mint hallom — tiszta és érintetlen, hűséges, míg testük ron-
„gyokba öltözve, a nélkülözésektől elsatnyult. Boldogok asz-
„szonyt, gyermekeket, szülőiket viszontláthatni, még ha nyo-
m o r b a n is. Víg kedéllyel, vitézül és híven jönnek vissza." 

„Az én hadseregemmel szemben 6-a óta határozottan va-
„lami nagy fölváltás van folyamatban és teljes a csend; az 
„angoloknak eddigi szakaszán most már olaszokat látni. Igen 
„nagy a vasúti közlekedés az ellenséges arcvonal mögött azon 
„szakaszban, melyben az angolok és franciák állottak. Hatá-
rozot tan azt a benyomást teszi, hogy az angolok és franciák 
„elvonulnak. 6-a óta csak egyes zavarótűzszerű lövések 
„vannak." 
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„5-én este a románokkal megköttetett az előzetes béke és 
„aláíratott. Föltételei:" 

„1. Románia a Dobrudzsát átengedi a szövetséges hatal-
miaknak." 

„2. A négyesszövetség hatalmai egy kereskedelmi vona-
t a t Constanzán át a Fekete-tengerhez fenn fognak tartani 
„Románia részére." 

„3. Románia elvileg elfogadja az osztrák-magyar mon-
a r c h i a által követelt határkiigazításokat az osztrák-magyar-
-román határon." 

„4. Éppen így a helyzetnek megfelelő rendszabályok 
„gazdasági téren is elfogadtatnak." 

„5. A román kormány kötelezi magát a román hadsereg 
„legkevesebb nyolc hadosztályának azonnali leszerelésére. 
„A leszerelésnek vezetése közösen a Mackensen-hadsereg-
„csoport parancsnoksága és a román főparancsnokság által 
„történik. Amint Oroszország és Románia között a béke újra 
„helyre lesz állítva, a román hadseregnek többi részeit is le 
„kell szerelni, amennyiben azok az orosz-román határon a 
„biztonsági szolgálatra nem szükségeltetnek." 

„6. A román csapatok kötelesek az osztrák-magyar mon-
„archia azon területét, melyet megszállva tartanak, azonnal 
„kiüríteni." 

„7. A román kormány kötelezi magát a szövetséges hatal-
„mak csapatainak szállítását a Moldván, Besszarábián és 
„Odesszába az ő vasútjain anyagilag (Eisenbahntechnisch) 
„minden erejével támogatni." 

„8. Románia kötelezi magát a még román szolgálatban 
„álló azon hatalmaknak tisztjeit, melyek a négyesszövetséggel 
„háborúban vannak, azonnal elbocsátani. A négyesszövetség 
„hatalmai ezen tiszteknek szabad átutazást (freies Geleit) 
„biztosítanak." 

„9. Ezen szerződés azonnal életbe lép. Annak bizonyítá-
s á r a a teljhatalommal fölruházottak ezen szerződést aláírták 
„és pecsétjükkel ellátták. Eredeti írásban ötször állíttatott ki. 
„Bufteában, 1918. I I I . 5. Aláírások." 

„Ezzel a háború keleten teljesen be van fejezve. Győz-
tesen , hála Istennek. Most még nyugaton, délnyugaton és 
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„délen kell azt befejezni; és pedig minél előbb. Hiszen ahogy 
„most áll, teljesen céltalan az embertömegeknek gonosz gyil-
kolása ! . . . Az egész művelt világ javát szolgálná, ha egy 
„tisztességes békekötéssel véget lehetne vetni e rémes hábo-
rúnak . " 

„Japán állítólag Szibériába benyomul! A nagy farkas 
„megdöglött, most a többi farkasok fölfalják!" 

„Arról értesülök, hogy a román határkiigazítás úgy haj-
„tatik végre a Kárpátok külső lejtőjén, ahogy azt én annak 
„idején Ö Felségének és Tiszának ajánlottam. Ha ezen hír 
„igaz volna, akkor Magyarország hadászatilag kitűnő hatá-
r o k a t kap és népességet alig veszünk ott át, mert alig pár 
„kis községről van szó." 

„Feleségem fiammal egy napig itt volt, fiam százados 
„lett és hat kitüntetést szerzett már az ellenség előtt, amire 
„büszke vagyok." 

„8-án egy Makai nevű szakaszvezetővel Casonéra, a Piave 
„mellett, mentem és folytattam a védelmi vonal alapos tanul-
mányozását, azt kutatva, hogy hol lehetne — ha parancs 
„jön — támadólag föllépni. Rendkívül tiszta volt a levegő 
„és oly messze lehetett látni, mint azt itt még nem észleltem. 
„9 óra 30 perckor a kövesúton visszamenve, már egészen 
„közel értem Fontigónak mindjobban rommálőtt házaihoz. 
„Makai vagy 20 lépéssel mögöttem követett, nehogy az ellen-
séges tüzérség miránk lőjjön. És mégis lőtt! Egy gránát 
„nem messze mögöttünk csapódott az úttestbe és Makai csen-
desen összerogyott, a szilánkok surrogását hallottam és 
„amint őt érték, olyat puffant, mintha ostorcsapást mértek 
„volna rá. Amennyire lehetett, az első segélyt megadtam neki, 
„de altestébe egy ökölnagyságú darab hatolt be. Védett helyre 
„vittem, ami nehezen ment, mert ő erős, nagy férfiú. Hamar 
„segítséget hoztam, de hiába, szegény másnap a kórházban 
„meghalt. Eddig az egész háborút baj nélkül végigküzdötte 
„s most így kellett meghalnia. Még fölmentem a Monte Mon-
„caderre (A 470), onnét még két órát gyalogoltam egy altiszt-
t e l , kit útközben fölszólítottam, hogy jöjjön velem az auto-
mobilig." 

„Ukrajnából jelentik, hogy csapatainknak súlyos har-
„caik vannak, mert a bolseviki csapatok nagyon szívósan 
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„védekeznek. Ma egy helyen, ahol Zeidler tábornok kilenc 
„zászlóaljjal támadott, 100 halottunk és 700 sebesültünk van, 
„az ellenségnek veszteségei igen súlyosak. Sajnos, úgy látom, 
„hogy a béke egyelőre csak papiroson van meg és kénytele-
„nek leszünk a Radát fegyveres erőszakkal hatalomra jut-
t a t n i , beültetni. A németek is arról értesítenek, hogy Kiew-
„ben a lakosság a legmesszebbmenőleg ellenségesen viselke-
„dik. Remélem, hogy mégis nemsokára rendbe fog minden 
„jönni és nem kényszerülünk arra, hogy a háborút békében 
„folytassuk." 

* # 
* 

Mai napon Op. 274/2. szám alatti parancsommal egysé-
gesen szabályoztam a menetalakulatok további kiképzését. 

„1. A gyalogság kiképzése. 
Kellőszámú és alkalmas oktatószemélyzet hiányában a 

rövid kiképzési idő alatt a menetszázadoknál, a hadseregkör-
letbe érkezésüktől számított 10 hét alatt, nem lehet a kikép-
zést olyan fokra emelni, hogy azok az arcvonalbeli századok-
kal egyértékűek lehessenek, annál is kevésbbé, mivel a legény-
ség nagy része nagyon fogyatékos ismeretekkel vonul be. 

A kiképzés célja mindenekelőtt az legyen, hogy az arc-
vonalszázadok jól kiképzett lövészeket kapjanak. Ezek a 
századoknak iskolázott keretében, hadban tapasztalt legény-
ség közé beosztva és a kiképzést ott folytatva, reményt 
fognak nyújtani arra, hogy meg is felelhetnek. A kiképzés-
nek bezárólag szakaszig kell történnie. Csakis ott szabad a 
századkiképzésre áttérni, hol ezt a célt kifogástalanul elértük. 

2. Altiszti kiképzés. 
A kitűzött cél elérésére a menetalakulatoknál megfelelő 

erős, állandó altiszti oktatókeretre van szükség, ezért nyolc-
hetes altiszti tanfolyamot kell szervezni. Valamennyi had-
osztály-ki képzőcsoportnál egy ilyen altiszti iskolát kell fel-
állítani. 

Az altiszti iskolákba minden menetszázad két altisztet 
vezényel. Olyanokat kell kiválasztani, kikről remélhető, hogy 
derék oktatókká fognak válni. A bevált oktatókat azután a 
menetszázadnál az állandó tankeretben lehet visszatartani; a 
többi kiképzett altiszt, a menetszázaddal együtt, az arcvonalba 
bevonul. Hogy a kiképzésben bizonyos folytonosságot bizto-
síthassunk, az oktatókat hat hónapig vissza lehet tartani tan-
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személyzetként a menetalakulatoknál. Ennek az időnek le-
teltével azonban az arcvonalba kell kerülniök. Ezeket az al-
tisztképző iskolák fogják pótolni. A jól kiképzett altisztek 
lényegesen liozzá fognak járulni a tábori századok altiszti 
anyagának megjavításához. Az altisztekkel meg kell ismer-
tetni a védelmi harc lényegét is, hogy mint raj- és szakasz-
parancsnokok önállóan legyenek képesek cselekedni. Meg-
jegyzem, hogy az altiszti iskolák csakis a menetekkel bevonult 
altisztek továbboktatására vannak hivatva, nem pedig arra, 
hogy a rendfokozat nélküli legénységből altiszti sarjadékot 
neveljenek. 

3. Kardostisztesek. 
A kardostisztesek kiképzése a hadseregfőparancsnokság 

által kiadott módon történik, és pedig a hadseregkiképző-
csoport felügyelője által létesített tanfolyamban; a magyar-
ajkúak részére pedig az úgynevezett keleti hadsereg kiképzési 
csoportban, hol a honvéd kardostisztesek részére rendeztek be 
ilyen iskolát. 

A honvéd kardostisztesek tanfolyamával párhuzamos 
osztályt kell szervezni a honvédhadosztályok főtisztjei ré-
szére, akiknek kiképzése akként történjék, mint a Stevenában 
működő tiszti továbbképző tanfolyamban. A szükséges tan-
személyzetet, amennyiben azt a feloszló rohamiskolákból nem 
tudnák fedezni, innen kell kérni. 

Ebbe a tanfolyamba a 20. és 41. honvédhadosztály egyen-
kint nyolc tisztet vezényel az arcvonalból. A hadseregkiképző-
csoportok szemlélője idejében jelentse, hogy a tanfolyamot 
mikor lehet megkezdeni. A vezénylés majd innen történik 
meg. Ebbe a párhuzamos osztályba a honvéd kardostisztes-
iskolák legjobb eredménnyel végzett olyan hallgatóit is be 
lehet osztani, kik huzamosabb ideig szolgáltak már az arc-
vonalban. 

4. Különleges kiképzés. 
Mivel a pótlásügyi főnök a géppuskás alakulatok, a gya-

logsági műszaki századok és a gyalogsági távbeszélő szaka-
szok pótlásáról nem gondoskodik, ezeket a hadseregnél kell 
kiképezni. 

Távbeszélők kiképzése. 
Az ezredtávbeszélő szakaszokban beálló fogyatékok pót-

lásáról a gyaloghadosztályok maguk gondoskodnak, a kikép-
zést a hadosztálytávbeszélő előadók vezetik a távbeszélő ala-
kulataiknál. 
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Ezzel egyrészt nagy befolyást lehet gyakorolni a had-
osztályon belüli távbeszélőkiképzés egységességére, másrész-
ről a kiképzési alakulatokon is könnyítünk, mivel azok oktató-
személyzettel és anyaggal úgysem rendelkeznek. 

Géppuskás tanfolyamok. 
A géppuskás alakulatok fogyatékának pótlására szolgáló 

személyek kiképzése a menetalakulatoknál történik. 
Minden hadseregkiképzőcsoportnál 6—8 hétig tartó gép-

puskás tanfolyam működik. A cél az, hogy tiszteket és maga-
sabb rendfokozatú altiszteket géppuskás szakaszparancs-
nokká, a legénységet pedig irányzóvá és kezelőemberekké 
képezzük ki. A málhásállatvezetők, küldöncök és távolság-
mérők stb. kiképzéséről az arcvonalban levő géppuskás száza-
dok maguk gondoskodnak. 

A menetalakulatoknál 12 nehéz géppuska van; a hadsereg-
főparancsnokságtól még bizonyos számú géppuskát kértem. 
Az úgynevezett északi és déli hadsereg kiképzőcsoportja 
egyenkint 12, az úgynevezett keleti hadsereg kiképzőcsoportja 
6, továbbá minden kardostisztes tanfolyam 1 géppuskát kap 
oktatási célra. 

A szükséges és hat hónapig visszatartható oktatószemély-
zetről kinek-kinek saját hatáskörében kell gondoskodnia. Ha 
az oktatáshoz nincsenek kézi géppuskák, akkor a menetalaku-
latoktól kell venni, és pedig az úgynevezett északi és déli 
hadsereg kiképzőcsoportja részére két-két szakaszt, az úgy-
nevezett keleti hadsereg kiképzőcsoportja részére egy sza-
kaszt. Ezeket addig lehet ott visszatartani, míg pótlásul az 
újabb szakaszok be nem érkeznek a menetekkel. A menet-
alakulatokkal esetleg pótlásul érkező kézi géppuskás szaka-
szokat a géppuskás tanfolyamokhoz lehet csatolni. A gép-
puskás tanfolyamban, a lőteclinikában való háromheti foly-
tató kiképzés után, hadosztályaikhoz vonulnak be. A had-
osztályrohamiskolában négy hétig iskolázzák őket tovább, 
hogy a gyalogsággal való együttműködést elsajátítsák. Csakis 
akkor szabad őket az arcvonalba vinni, ha ezen a kiképzésen 
már átestek. Az olasz géppuskák kezelésében való kiképzésre 
a hadseregkiképzőcsoportnál hat ilyen géppuska van, melye-
ket a három (északi, déli, keleti) hadseregkiképzőcsoport 
között kell elosztani a szükséges oktatószemélyzettel együtt. 

Műszaki tanfolyam. 
A műszaki utászszázadok utászszakaszainak pótlására 

szolgáló személyzet kiképzése valamennyi hadseregkiképző-
csoport részére egy nyolchetes közös műszaki tanfolyamban 
történik a menetalakulatoknál. 
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A tanfolyam a különleges rendeletek alapján felállított 
árkásztanfolyamhoz van csatolva. Ez az árkászszakaszok 
fogyatékának pótlására szolgál. 

Mindkét tanfolyam közösen használ egy gyakorlóteret; 
így a gyalogsági utászok, amennyire szükséges, az árkász-
szolgálat minden ágába is bevezetendők. Az oktatókat a had-
sereg rohamtanfolyamából kell venni. Ez a tanfolyam most 
feloszlik s a rohamkiképzés mostantól fogva teljesen a had-
osztályrohamzászlóaljaknál fog történni. A szükséges oktató-
kat az eddigi hadseregrohamtanfolyam képezte ki számukra. 

A műszaki tanfolyam a szükséges anyagot abból a pót-
lásból vegye, mely az árkászszakaszok részére érkezett a had-
seregkörletbe. 

A lángszórókiképzés a műszaki tanfolyamban fog tör-
ténni, mihelyt a hadsereg részére lángszórószakaszok érkeznek. 

Közelharceszközökben való kiképzés. 

Hogy a műszaki gyalogszázadoknál a 9 cm aknavetők és 
a kis gránátvetők kezelésére hivatott legénység pótlásáról gon-
doskodás történjék, a menetalakulatok részére a hadsereg-
főparancsnokságtól tizenkét 9 cm aknavetőt és hat kis gránát-
vetőt kértem. Ehhez járul még az úgynevezett déli hadsereg-
kiképzőcsoport rohamtanfolyamánál levő hat darab kis grá-
nátvetőgép is. A kiképzés felügyelőjére bízom, hogy ezzel az 
anyaggal valamennyi hadseregkiképzőcsoport részére egy, a 
műszaki tanfolyamhoz kapcsolt közös közelharceszköztanfo-
lyamot állítson föl, mely 3—4 hétig tartson; ha azonban van 
elég oktató, úgy minden hadseregkiképzőcsoportnál is rendez-
het. be egy közelhareszköztanfolyamot. Utóbbi azzal az előny-
nyel járna, hogy a menetalakulatok tisztjeinek és altisztjeinek 
esetről-esetre be lehet mutatni ezt a szolgálatot s így a gya-
logság ezeknek a közelharceszközöknek alkalmazását meg-
ismeri. 

A különleges kiképzésben részesülő hallgatók száma. 

A megnevezett három különleges tanfolyamba vezény-
lendők száma attól függ, hogy mennyi tisztre és legénységre 
van szüksége a csapatoknak. A hallgatók számának megálla-
pítása végett a pótlásügyi főnökség esetről-esetre közli a csa-
patokkal, hogy mennyi menetszázadot fognak a legközelebbi 
turnusban kapni. 

Ennek alapján a hadosztályparancsnokságnak jelentik, 
hogy a menetszázadból hány tisztet és mennyi legénységet 
kívánnak pótlásul a géppuskásszázadok, a kézi géppuskás-
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szakaszok és a műszaki gyalogszázadok utász- és közelharc-
eszközszakaszaihoz. 

A hadseregparancsnokság ennek megfelelően fogja uta-
sítani a kiképzés felügyelőjét. 

Ezt a jelentést a XXXVIII . menetalakulatra vonatko-
zóan azonnal meg kell tenni. 

A kiképzés felügyelője egyelőre — míg az első szükség 
nincs fedezve — 14 napos gyalogsági kiképzés után már vezé-
nyelhet tiszteket és legénységet különleges kiképzésre a kü-
lönféle tanfolyamokba. 

A vezényeltek, kiképzés után, az illetékes menetszázadok-
kal együtt az arcvonalba kerülnek. Későbben azonban a ki-
képzendő legénység csak a menetszázadoknál történt 10 heti 
kiképzés után juthat a különleges tanfolyamokba, melynek 
befejezte után azonnal bevonul ezredéhez. 

Ez azért történik így, hogy a különleges kiképzésben része-
sült legénység a gyalogsági szolgálatban is teljesen jártas 
legyen, hogyha a különleges szolgálatban nem tudna érvénye-
sülni, vagy ha ott nem felelne meg, mint gyalogos harcolhas-
son tovább. 

Kiképzés a gyalogsági ágyú kezelésében. 

Mivel a gyalogsági ágyú kezelésében kiképzett legénység 
pótlásáról a hadseregfőparancsnokság gondoskodik, ezért a 
menetalakulatoknál nem lesz ilyen kiképzés. Az úgynevezett 
déli hadseregkiképzőcsoportnál levő gyalogsági ágyúszakasz 
a hadsereg rohamtanfolyamába Canevára (Sacile vasúti állo-
más) vonul be. 

Számvivő altiszti kiképzés. 

Az úgynevezett északi hadseregkiképzőcsoportnál felállí-
tott számvivő altiszti tanfolyam tovább működik. 

Ebbe a tanfolyamim kerül minden olyan számvivő al-
tiszt, aki a menetalakulattal vonul be a hadseregkörletbe, hol 
hasznavehető számvivő altisztté képezik ki. 

Ezt a rendeletemet kiadom a menetalakulatok felügyelő-
jének (Op. 45/4. számú előterjesztésére), tudomásul a II., XV. 
és XXIV. hadtestparancsnokságnak, az 50., 31. és 57. had-
osztályparancsnokságnak, felterjesztem a pótlásügy főnöké-
nek és a Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnok-
ságnak. 

József főherceg vezérezredes s. k." 

# # # 
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Helyzet jelentések. 
Mindkét félnél csekély tüzérségi és repülőtevékenység 

folyt. Egy hadapródjelöltből, 1 őrmesterből és 15 emberből 
álló táboriörsünk, a 120/1. zászlóaljból, eltűnt. Tűzcsapások 
voltak a Quero-medencére, Sernagliára, Collaltora és Pieve 
di Soligóra. A II . hadtestnél egy lövegünk hasznavehetet-
lenné vált. 

Conegliano vasúti állomást újból eredményesen lőtte az 
ellenség. 

Beigazolódni látszik, hogy az olaszok az angol 5. had-
osztályt felváltják. 

A 22/V. zászlóalj helyett a 87/1. zászlóalj került a steve-
nai tiszti tanfolyamba oktatózászlóaljként. 

A keleti arcvonalon megkötött béke alkalmából Ö Fölsé-
géhez hódoló táviratot intéztem. Legfelsőbb válaszát közhírré 
tettem a 6. hadseregnél. (Op. 449. szám.) 

# # 
* 

Március 10-i helyzetjelentések. 
Az éj folyamán csak egyes ágyúlövések voltak. A Vi-

dor—Colbertaldo közötti országútat gázgránáttal szórta végig 
az ellenséges tüzérség. 

Nappal mérsékelt ellenséges lövegtűz és valamivel élén-
kebb repülőtevékenység volt. 

Tüzérségünk leszállani kényszerített egy ellenséges 
repülőt. 

Délután a II . és XXIV. hadtestet élénken lőtte az ellen-
séges tüzérség. Egy léggömbünket repülők támadták meg. 
Tüzérségünk kettőt lelőtt közülök. 

A Piave apad. 
Kémhír szerint egy szökött cseh katonákból alakult dan-

dár Amerikából Olaszországba érkezett. 
Az 50. hadosztályból kirendelt katonarendőri századokat 

március 12-én Bellunóba szállítják. (Op. 372. szám.) 
A 22. ezredparancsnokságot utasítottam, hogy az 1., 2., 4. 

és 6. menetszázadot a kiképző csoportból kísértesse át a tábori 
ezredhez. (Op. 377/4. szám.) 

Az AOK. a 60. hadosztály 2. és 10. kerékpárosztagát be-
olvasztotta az 1. kerékpároszászlóaljba. (Op. 444/1. szám.) 
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Március 11. 

„A 69-esek táborimiséjén tegnap résztvettem. Szép és 
„mélyen áliitatos volt, amellett meleg volt, mélységesen sötét-
„kék éggel. Eszembejutott ezen háborúnak első táborimiséje, 
„melyen a Szerémségben szintén a 69-esekkel vettem részt, 
„melyet Luttor tábori pap mondott. Az ártatlan vérnek mily 
„szörnyű áradata folyt le azóta és mily, még soha nem látott 
„viharok söpörték tombolva végig azóta a szerencsétlen Euró-
„pát. Ügy tetszik nekem, mintha súlyos betegségen estem 
„volna át, annak rettenetes lázálmaival s a tévelygő képzelet 
„szörnylátomásaival, a megzavart eszmélet torzszüleményei-
„vel. A mise alatt 43 és félhónap szédületes eseményeinek 
„rémével lelkem előtt újból elvonult. Oly reménytelenül, vi-
gasztalanul, amint akkor, mikor átéltük; az egyedüli nap-
s u g á r Isten igazságosságában való rendületlen hit volt és az 
„én szeretett magyar csapataimnak dicső hősiessége. Beh 
„véres volt e napsugár, amely azonban egész lelkemet eltölté, 
„mely erőt adott nekem arra, hogy a legkétségbeejtőbb hely-
i e t ekben is kitartsak. Áhitattal és bensőségesen imádkoztam, 
„hogy a rémséges viharfelhők szakadozzanak és lássuk a 
„világbéke fölkelő napját; a régóta sóvárogva várt napot, 
„mely a mártírvérrel áztatott földből egy jobb jövőnek tavaszi 
„virágait fakassza azok részére, akikhez egész lelkemmel ra-
gaszkodom és kikkel testtel-lélekkel egynek érzem magam; 
„— magyar testvéreim részére." 

„Ügy látszik, hogy az angolokat is olaszok váltják föl 
„azért, hogy elszállíttassanak." 

„Keleten a helyzet mind különösebb lesz. A románok egy 
„hadikövet által tudtunkra adatták, hogy ők északi hatá-
r u k n a k folytatásában kelet felé húzódó vonalat fogják tar-
t a n i . Azalatt a mi csapataink vasúton ezt a vonalat keresztbe-
„szelve szállíttatnak, ebből arra következtetek, hogy ők ezt 
„a vonalat az oroszok ellen akarják tartani. A mi csapataink 
„Odessához közelednek. A csehek, akik ott ellenünk küzde-
„nek, elkeseredett ellenállást fejtenek ki. Ők fegyverszünetet 
„kértek és szabad fegyveres elvonulást, ez megtagadtatott. 
„A küzdelem közöttük és a németek között elkeseredett és 
„mindkét fél részére veszteségteljes." 
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„Ma, röviddel éjfél után, Suseganara mentem, liol két 
,39-es altiszt várt rám, Gyöngy György szakaszvezető és Lip-
t a i László káplár. Gyöngy György vitéz ember, megvan 
,neki a bronz, kis ezüst és kétszer a nagy ezüst vitézségi 
,érme. Kétszer be volt adva az arany vitézségi éremre, elő-
.ször, midőn Doberdón, mint granatéros, egy párját ritkító 
,hőstettet hajtott végre, akkor magam is a legmelegebben 
,pártolva terjesztettem föl a beadványt, de Marburg azt 
,visszautasította, mert szerinte ezen ezrednél már sok arany 
,vitézségi érmes van." 

„Suseganaról Marcatellire mentünk hárman, onnét út 
.nélkül az egész harci övet összevissza jártam. Két kísérőm, 
,akárcsak foglyot vezetnének, úgy közrefogtak, hogy testük-
kel védjenek a lövedékek ellen. Mielőtt útamat pontosabban 
.leírnám, azt akarom leszögezni, hogy eltökéltem, hogy a 
,főküzdelmi övben egy összefüggő lövészárkot huzatok, így, 
,ahogy ma van — a németek ú j harcmodora szerint — telje-
sen elforgácsolódnak erőim és a Piave hatalmas akadálya 
,elvész, mert mögötte lenne a döntő harc megvívva." 

„Csillagos éjjel mentünk át Marcatellin. Az olaszok, akik 
,itt már az angolokat fölváltották, nagyon idegesek. Állan-
dóan élénken lőtt gyalogságuk és géppuskáik, akárcsak küz-
delem volna. Marcatelli falva és Casa Mercadelli között több 
,39-es századot kerestem föl, előretolt támpontjaikban és 
,szélső tábori Örseiknél is voltam. Mindenütt rendkívül éber-
séget tapasztaltam és példaszerű rendet. A szélső őrszemek 
,is egész pontosan meg tudták nekem magyarázni azt, amire 
,egy jó parancsnoknak szüksége van. Az ellenség fő lőirá-
,nyait, járőreinek útját, a folyónak rendes vízállásnál sekély 
,részeit, az ellenséges gépfegyverek állásait, befalazott üte-
,geit stb., stb. úgy, hogy a legjobb érzéssel azon biztos tudat-
ban, hogy e hős ezred körletében baj nem történhetik, men-
nem a főküzdelmi övbe ('Kernzone') hátra, hol több támpon-
t o t s a bennük levő századokat kerestem föl. Sok bajom volt 
,saját drótakadályainkkal, melyek mindig újra föltartóztat-
,tak. Sajnos, néni láttam sokat, főkép a kilövést nem láthat-
tam, mert éjjel jártam végig az ellenség közvetlen közelében 
.levő vonalaimat, így is csak úgy csiripeltek szünet nélkül 
,körülöttünk az ellenséges golyók és az erős tűz miatt bizony 
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kissé vigyázni is kellett. Két kísérőm is nyugtalankodott és 
a folyton fokozódó tűz miatt kértek, hogy a pásztázott rész-
ről távozzak, hiszen szigorú parancsuk van, hogy rám na-
gyon vigyázzanak és még egy- vagy kétkilométeres teljesen 
szabad, pásztázott terepen kell, hogy átmenjünk, mielőtt a 
csak némileg védettebb dombok közé érhetünk, ezt pedig el 
kell érnünk, mielőtt teljesen kivilágosodik, vagy pedig egész 
napra egy kavernába kellene húzódnunk, mint azt a kint 
levő csapatok teszik, mert nappal kint élő lényt nem szabad 
látni. Egy kis dombon egy egyedülálló emeletes ház van, ez 
egy támpont erősen körüldrótozva, itt két gyalogsági ágyú 
is van, egy 61-es félszázad, szűk kavernákban. Itt rettenete-
sen eltetvesedve találtam a legénységet. Szűk, dohos leve-
gőjű kavernában zsúfolva, ember-emberen, mint a préselt 
heringek fekszenek. A parancsnok, egy hadnagy, a házban 
aludt, a kavernák fölött, az egyedüli, még össze nem lőtt ka-
marában. A ház tegnap hét telitalálatot kapott az ellenséges 
nehéz lövegektől. A hadnagy ezen oly életveszélyes helyi-
ségbe költözött, mert a tetűktől tartott. A Colfoscon keresz-
tül, San Salvatore felé, de San Danieléhez közelebb, 
van a Madonna-szakadék, ezen mentem vissza, midőn 
a nap éppen fölkelt, a víz miatt ki kellett másznunk 
a szakadékból, alig pár percre rá az ellenség már ágyúval 
lövöldözött ránk, hat gránát 200 lépéses körben esett azután 
körülöttünk le. Három emberre ütegössztüzeket adnak le! 
Jó sok lőszerük lehet! Lassú, pontos tűz alatt tart ják azon 
helyeket is, amelyekben tüzérséget sejtenek. Egy kis szilánk 
átütötte lábaim között köpönyegemet, de rajtam sebet nem 
ejtett. Legjobb köpönyegem is így már rongyos. Midőn San 
Salvatorétól Suseganára értem, 61-esekkel találkoztam, kik 
egy rúdra húzott nagy üstben vörösbort vittek. Kérdésemre, 
hogy mit csinálnak ezen vörösborral, azt felelték, hogy ez 
nem innivaló, mert egy nagy pincéből származik, melyben 
jövetelük előtt a németek a hordókat összetörték és most a 
bor az egész cementezett helyiséget több méter mélységben 
kitölti és három oszlásnak indult holttestet találtak benne, 
német katonák voltak, akik belefulladtak s ma reggel húz-
ták ki tetemeiket. Most lassan kimerítik a bort és pálinkát 
főznek belőle. — Köszönöm!" 

József főherceg: A világháború. VI. 10 



146 

Helyzetjelentések. 
Az éjjel az ellenség élénken lőtte a XV. hadtest területét. 

A coneglianói pályaudvar három bombát kapott. A XV. had-
testnél egy francia járőr megtámadta tábori Örseinket. A tá-
madást visszaverték csapataink s a francia parancsnokot el-
fogták. 

A Piave apad. 
A Boroevic tábomagy-hadseregcsoportparancsnokság ar-

ról értesít, hogy a 46. lövészhadosztály 70 szállítmányban 
hozzám jön. Naponta négy vonat érkezik belőle. A hadosztály 
hadseregcsoporttartalék lesz Pordenone—Vivaro—Sedrano— 
Roveredo terében. 

# * * 

Március 12. 
„Későn délután a harcvonalból visszatérve, hivatalos 

„ügyeim elintézése után, még hamarost naplómhoz fogok." 
„Éjjel automobilon azon szándékkal indultam, hogy 

„Canalen, hová egy kísérőt rendeltem, fogok kiszállani, el-
indul tam, de eltévesztettük a sötétben az utat és tovább 
„szaladtunk Col San Martinon át Colbertaldo felé, de azután 
„a tévedést észrevéve, még jókor visszafordultunk és még 
„hajnalhasadtakor Canalera értem. Egy kis fészek a hegyek 
„között. A 20. honvédgyalogezrednek egy kiválóan szépen 
„dekorált altisztje várt ott rám. Magyar, azt az első pillantásra 
„lehet látni. Ketten szőlőlugasok között másztunk föl a 
„hegyre. Leírhatatlan a tavaszi virágok sokszínű szőnyege. 
„Nem tudom szerény pompájukat eleget nézni. Szépséges 
„napkelte volt, nem tehetek róla, de soká állottam csendesen, 
„mély gondolatokba merülve, a természet szépségét szomjasan 
„magamba szíva. Egy erősen széjjelszaggatott hegytömb ez, 
„mely a magas hegységtől — mondhatnám — különvált és 
a Soligo és Piave völgye között egynéhány 400 méternél ma-
gasabb kúpot képez, közöttük rendkívül meredeken leeresz-
k e d ő völgyekkel, melyek tölcsér alakú medencéket is képez-
„nek. Hihetetlen meredeken kapaszkodtam föl mindenütt, az 
„összedrótozott szöllőlugasok között bujkálva. A völgyekben 
„nemes gesztenyeerdöket láttam és egyes tölgyeseket is, alat-
t u k a májvirágocskák égkék szőnyegét. Az első völgyben 
„két igazán nagyszerűen fölállított tábori tarackosüteget lá-
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„lógattam meg. Itt már jó kavernák vannak és mindenről a 
„legnagyobb szaktudással van gondoskodva. Virágmező köze-
g é n állanak, az ellenségtől észre nem véve és ha megfigyelő-
j ü k a Costa Gderől (A 422) valami célt lát, úgy lőnek, mint 
„békében a lőtéren. A következő völgyben áll a Max és a Móritz 
„— 30-5 cm-es mozsár, melyeket 1915-ben tavasszal már láttam 
„és magas koruk dacára, oly jól érzik magukat, hogy minden-
„nap lőnek. — Onnét meleg napos oldalon a Costa Gde hihe-
te t len meredek partján kapaszkodtam föl; fönt csupasz a 
„hegy és óvatosnak kell lenni az ellenség aránylagos közelsége 
. miari. A kupon át a túlsó oldalon a következő völgybe mász-
t a m le s azután az összekötő ormon mai célomhoz, a Col-
„maorra (-Q-377). Ez az utolsó magasabb kúpja ezen hegy-
tömbnek nyugat felé, melytől a lejtő a Piave síkságra eresz-
kedik San Giovanni és Bigolino felé. Leírhatatlan a kilátás! 
„A Piave a nap sugaraiban ragyogva, a sűrű iiltetvényű síkság-
t ó l kísérve, enyhe dombok által, melyeket megkerül, eltolva 
„siet a tenger felé. A sok városka és falvak, mintha a napon süt-
kérezve szundikálnának. Jobbról a Monte Grappa (A 1779) 
„hatalmas tömbje, a felénk nyúló Monte Tombával (A 868), 
„mind a kettőt vastag hóréteg borítja. Előttünk a jól kivehető 
„ellenséges állás a Piave partján. Ott túl délnyugatra a Mon-
„tello fogható közeinek látszik. Jobbról előttem mélyen lent 
„Valdobbiadene szép városkája, az ellenség éppen nehéz 
„gránátokkal és gázbombákkal lövi. Szép házakat látok porban 
„törmelékké válva, mint kártyavárakat összeomlani. Lent a 
„17. hadosztálynál élénkebb ágyúzást hallok. Egy órai tar-
tózkodás után még 4 üteghez mentem, mind nagyszerűen 
„vannak elhelyezve. A 62. gyalogezrednek tartalékzászlóaljá-
„hoz is elmentem, ennek már teljesen kész deszkabarakjai 
„vannak egy szűk völgyben ,Rio Bianco'-ban, fölülről teljesen 
„láthatatlanul elhelyezve. Erdélyi magyarok! Jókedvűek, 
„frissek és mikor odajöttem, mindenféle lehetséges és lehetet-
t e n vicceket csináltak. Egyik megismert, ki már valahol a 
„háborúban látott engem és lelkesen ünnepelt a legénység, 
„mire a tisztek is előjöttek. Az összes szállásokat végigjártam. 
„Visszamenet még egy árkászszázadhoz mentem Canale fö-
„lött és feltűnt azonnal nekem, hogy egyetlen egy Károly 
„csapatkereszt és egyetlen vitézségi érem nincs a legénység 

10* 
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„kebelén. Egy altisztet beküldtem a barakba, hogy a parancs-
noko t hívja ki lakásából. Egy mészfehér arcú, kövér, öreg 
„százados ingadozva jött ki. Egy altiszt kezénél fogva vezette 
„a támolygót. Első kérdésem az volt, hogy mi baja! — Pely-
„pegve csehes kiejtéssel felelt, hogy nincs baja. Megkérdeztem, 
„hogy hogyan van az, hogy legénységének nincs egy kitün-
te tése sem? Azt hiszi, hogy van! Térdeiben összebicsakolva 
„támolygott, A háta mögött egy altiszt intett nekem, hogy 
„iszik és részeg. Ezt magam is látom! Megbotránkozva meg-
parancsolom neki, hogy az ott álló kocsira üljön fel és így a 
„hadosztályparancsnoksághoz küldtem. Canaleról a tüzérség 
„telefonján értesítettem a hadosztályparancsnokságot a tör-
téntekről és elrendeltem, hogy a főhadnagy vegye át azonnal 
„az árkászok parancsnokságát és a százados ne mutatkozzék 
többé a századnál. Felmentendő azonnal a parancsnokság 
„alól." 

„Fél 12 órakor egy zászlóaljnál megnéztem és megkóstol-
t a m a menázsit. Sajnos éppen olyan silány, mint másutt. Az 
„emberek éheznek." 

„Igen ellentmondó hírek vannak az angolok elszáll ítá-
„sáról, illetőleg idehozataláról. Én csak elszállításukat tartom 
„valószínűnek, de ezen gondolatot megtartom magamnak, 
„mert blamázs is lehetne belőle." 

„Keleten gyors előnyomulás Odessára." 

Ma a tartalékok további kiképzésére Op. 465. szám alatt 
intézkedtem. 

1. A hadseregtartalékban levő hadosztályokat — most a 
31., 50. és 57. hadosztályt — és a hadseregcsoportparancsnok-
ság tartalékát — a 46. lövészhadosztályt — az ellenség táma-
dása esetén, valószínűleg mint harcba avatkozó egységeket 
fogom ellentámadásra alkalmazni. Erre a.célra alaposan isko-
lázni kell őket. 

2. Alapul szolgáljon a kis egységeknek, azaz szakasz-, 
század-, zászlóaljnak, alapos kiképzése és együttdolgozása a 
géppuskásalakulatokkal, egyéb harceszközökkel és a tüzérség 
kis egységeivel. A védőharcban a harcba való avatkozásnak 
támadószellemben, aktív módon kell megtörténnie. Támpon-
tokat ehhez az Op. 32. szám alatt kiadott rendelkezésem tar-
talmaz. 

3. A kiképzés végrehajtására a 31., 50. és 46. lövészhad-
osztály mindenekelőtt egy-egy ezredgyakorlóteret rendez be 
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akként, hogy azt az illető hadosztály egy-egy ezrede válta-
kozva használhassa. Későbben valamennyi hadosztály, illetve 
az a hadosztály, mely éppen ezen a gyakorlótéren iskolázik, 
minden egyes ezredének külön-külön gyakorlóteret létesít. 

Az egyes erődítéseket, támpontokat a terephez simulva 
kell kiépíteni. A terepfedezet gátolja meg, hogy a repülők 
beléjük lássanak. 

Hogy az egyes erődítési berendezésekre, kiásásukra sok 
felesleges időt ne pocsékoljunk, meg kell elégedni azzal, hogy 
a födözékeket, kavernákat, tárnákat, tárnafolyosókat stb. a 
terepen csak jelezzük, azaz csak a föld színe alatt ássuk ki 
őket. A tiszteknek és a legénységnek meg kell magyarázni, 
hogy ezek csakis gyakorlatul szolgáló erődítőberendezések és 
csak azért nem építjük ki őket szabályszerűen, hogy egyrészt 
a csapatot kíméljük, másrészt, hogy mennél több idő marad-
jon a gyakorlatozásra. Ezek nem védenek az ellenséges löveg-
tűz ellen. 

A drótakadályokat, legalább is egyszerű drótsövények 
alakjában, mindenesetre meg kell csinálni, hogy gyakorolni 
lehessen a kapukon való keresztültörést (sima drót). 

4. A gyakorlatokat kisebb kötelékekben, különféle fel-
tevések alapján, ütemszerűen be kell súlykolni, úgy, hogy 
minden ember tudja, mit kell csinálnia még abban az esetben 
is, ha a vezetés kikapcsolódnék. Az emberek ne legyenek gya-
korlat közben meglepetéseknek kitéve. 

Különösen nagyon fontos az összeköttetés állandó fenn-
tartása azzal a feltevéssel, hogy a távbeszélőhálózat nem mű-
ködik. 

A gyakorlatszerű iskolázásnál az ellenséget mindig jel-
zők jelezzék, mert különben az emberek nem kapnak az egyes 
harcmozzanatokról helyes képet. 

Ha a csapatot a támadás minden lehetőségében már isko-
láztuk, úgy az ezreden belül viszonossággal kell gyakorlato-
kat tartani. Ilyen gyakorlatoknál a döntnökök a veszteséget 
is tegyék szemlélhetővé. 

Minden gyakorlat alapelve az legyen, hogy az előtér-
övbe betört ellenséget a tábori örsvonalon túlra kell vissza-
vetni; a valóságban a Piavéba kell lökni. 

5. Az ezredkiképzési időszak befejezése után a harcba 
való beavatkozást vegyes fegyvernemekkel kell nagyobb kö-
telékben iskolázni. 

Ennek gyakorlására az 57. hadosztály Saciletől északra, 
külön utasítás alapján, rendez be egy területet. Ebbe a kör-
letbe jutnak egymás után a tartalékban levő hadosztályok. 

6. Az 50. hadosztály gyakran gyakoroljon a hegyekben is, 
mert főképpen arra van szánva, hogy a XV. hadtest köteléké-
ben avatkozzék a harcba. 
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7. Néhány megjegyzésemre óhajtom még a figyelmet fel-
hívni: 

a) A lövésben való kiképzésre már korábban részletes 
parancsot adtam. It t csak azt akarom még hangsúlyozni, hogy 
az itteni, át nem tekinthető terepen nagy jelentősége van a 
„kapásból" való lövésnek. A lövésznek nem szabad megdöb-
bennie, ha közel előtte hirtelen felbukkan az ellenség; arra 
kell tehát iskolázni, hogy ilyenkor — mint a vadász a vadra 
— hirtelen rálőjjön az ellenségre, még mielőtt a terepen födné 
magát. 

b) Másrészről a katonának, mint támadónak, el kell sajá-
títani azt a jártasságot is, hogy jól célozva tudjon lőni, meg-
erőltető mozgás közben is. Például, ha az itteni át nem tekint-
hető terepen: fasorokon, sövényeken, a bedrótozott olasz 
szőlőültetvényeken kell átkúsznia, vagy át kell ugrania víz-
árkokon, csatornákon, képes legyen minden testhelyzetben a 
felbukkanó ellenségre célozva lőni. 

Mivel a hirtelen és váratlan találkozás kölcsönösen meg-
lepő, azé az előny, aki előbb tud célozva lőni. I t t nincs helye 
és ideje a gondolkozásnak, hogy állva, térdelve vagy fekve 
lőjön-e. A lövésnek mielőbb el kell és pedig célozva, dördülnie. 

c) Végül tevékenyen kell az embereket iskolázni a repülő-
vel való együttműködésre. A kiadott utasítást behatóan isko-
lázni kell. Gyakorlati célokra a gyalogsági repülőket a had-
testparancsnokságok osztják be az egyes hadosztályokhoz. 

A tartalékban levő had osztályparancsnokságok gyalog-
sági repülők beosztását a hadseregparancsnokságtól kérik. 

Ezt a rendeletet valamennyi hadtest és hadosztály meg-
kapja. 

József főherceg vezérezredes s. k." 

Helyzetjelentések. 

Nappal élénk repülőtevékenység volt. Az ellenséges 
tüzérség csak a 9. hadosztály szakaszát lőtte erősebben. Külö-
nösen a Santa Lucia kapott sok lövedéket; de a legnagyobb 
részük nem robbant. 

A Piave folyton apad. 

A XV. hadtestparancsnokság kéri, hogy a hazaárulás 
miatt elítélteket, kik a 20. honvédhadosztályba vannak be-
osztva, másik hadosztályhoz helyezzék át. Én azt ajánlottam, 
hogy ezeket az embereket a hadsereg kötelékéből ki kell taszí-
tani. (Op. 79/8. szám.) 
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Ha az 57. hadosztály tüzérsége megérkezik, a Livenza-
folyó keleti partján, Biscontin—Noncello—Valle vonalig kap 
helyet. (Op. 389/5. szám.) 

Az 57. hadosztálytól a 87/IV. zászlóalj útban van ide a 
báró Conrad tábornagy-hadseregcsoporttól. Március 25-én 
érkezik Tirolból. 

Az 50. hadosztályparancsnokságot megbíztam, hogy a 
46. lövészhadosztály elhelyezésére szemeljen ki alkalmas he-
lyet és tegyen javaslatot. (Op. 456/1. szám.) 

A német 117. hadosztályparancsnokságot ugyanakkor 
megkértem, hogy jelentse, mely községekben vannak német 
csapatok. 

Az erődítés a hadseregfőparancsnokság Op. 151.000. számú 
rendeletével kiadott tájékoztatás szerint folyik. Ebben a ren-
deletben vannak azok az utasítások, melyeket az „Álláserődí-
tés" című gyüjtőfüzetbe fel kell venni. 

Boroevic tábornagy elrendelte, hogy az egész arcvonal 
mentén az előterepövet védelemre be kell rendezni. Ezt Op. 
460. szám alatt közöltem a csapatokkal és hozzáfűztem, hogy 
a döntőharc övében összefüggő lövészárkot kell építem. 
{Op. 460. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság Lengyelországból a 6. had-
sereghez indított két tartalék lovasszázadot. Ezek áprilisban 
érkeznek ide. Ezt a két lovasszázadot hadosztálylovasságul az 
50. és 41. honvédhadosztályhoz osztom be. (Op. 463. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság a délnyugati hadszíntéren 
parancsnokságot szervezett a légügyi csapatok részére. A pa-
rancsnokság feladata az, hogy a kiképzést irányítsa, ellen-
ó'rizze, nagyobb légivállalatokat hajtson végre, a tanfolyamo-
kat megszemlélje, a személyzet és anyag elosztását szabá-
lyozza. (Op. 323/7. szám.) 

# • 
* 

Az erődítési rendszerre a II . hadtestparancsnokság Op. 
320/18. szám alatt egy igen jellemző utasítást adott ki, melyet 
itt ismertetek. 

„Ha hadászati (járható) terepen tevékeny és fölényes 
számú ellenséggel szemben kell helytállanunk, úgy mélyen 
tagozott gyalogsági állást kell készítenünk. 

Egy ilyen mélyen tagozott védőállás mintavázlatát a 
7. számú melléklet tünteti fel. 

Ha az ellenség távolabb van, az 1-ső gyalogsági állás előtt 
előőrsöket (táboriörsöket) állítunk fel. 

A gyalogsági állás 2—3 védelmi vonalból áll, melyeket 
számos összekötőárok (közlekedő árok) köt össze egymással. 
Az egymás mögött 150—400 méter távközzel ásott védővona-
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lak a terephez simulnak. Az összekötő- (közlekedő-) árkokat 
akként kell vezetni a terepen, hogy az ellenség a föld színén 
ne láthasson beléjük. 

Az első gyalogsági állás födözete alatt (előterepöv) avval 
lehetőleg egyszerre épül, védelemre kedvező terepen, a döntő 
harcöv. A döntő harcöv az előterepöv mögött van s azzal 
egybeolvad. 

A döntő harcöv két részből áll, az első rész, mely az elő-
terepöv mögött van és ahhoz csatlakozik, a megerődített 
közbeeső terepsávot alkotja. Az utóbbit lazán elhelyezett, egy-
mással össze nem függő egyes támpontok alkotják, melyek 
sakktábla módjára, egymás mögött 5—600 méter mély terüle-
ten épülnek. 

A megerődített közbeeső terepsávhoz hátra felé a döntő 
harcöv állásmagja csatlakozik, mely lehetőleg két egymás mö^ 
gött levő összefüggő, védelemre berendezett vonalból álljon. 
Az állásmagöv két védelmi vonalát lehetőleg sok összekötő-
(közlekedő-) árok kösse egymással össze. 

Az állásmag mögötti térben van a tüzérség zöme; ez biz-
tosítja a tüzérséget. Az ekként megerődített rendszer az. 
1. harcövet alkotja. 

Az 1. harcöv mögött, körülbelül 4 km-re, az azonos elvek 
alapján megerődítendő 2. harcöv van. A távolság az 1. harcöv 
mögött akkora legyen, hogy az ellenséges tüzérségi támadás 
mindkét harcöv erődítéseit ne tudja egyszerre lőni. 

A hátrábbi öv arra szolgál, hogy abban ú j védelmet szer-
vezzünk meg, ha az ellenség az elől levő övbe szélesen betört 
volna. Az előterepöv feladata az, hogy az ellenséget annak 
leküzdése végett tetemes erő és lőszer felhasználására kény-
szerítse. Minél hosszabb ideig tévesztjük meg az ellenséget az 
előterepöv rendeltetése felől, annál hasznosabb lesz. Ezért az. 
ellenség erősebb támadásait vissza kell verni az előterepöv-
ben. A csapatnak, ha csak lehetséges, az előterepövet tartania 
kell. Az előterepövet csakis a hadsereg, illetve hadtestparancs-
nok határozott parancsára szabad kiüríteni. 

Az előterepövet minden hadászati (járható) terepen be 
kell rendezni, hacsak a védelemre különösen kedvező viszo-
nyok nem állanak fenn, például ha az arcvonal előtt erős aka-
dály van. A hadseregparancsnokság határozza meg, hogy 
kell-e előterepövet berendezni, vagy sem. 

A megerődített közbenső terepsávot a csapat gyéren 
szállja meg őrállásokkal és géppuskákkal. Ezek, célszerűen 
vezetett tüzérségi hatással, a volt előterepövből előtörő ellen-
séges tömegeket széttagolják, apró egységekre tépik, melyek 
a vezetők kezeiből kisiklanak. Ez az ellenséges gyalogság-
támadását érzékenyen találja és a védelem időt nyer arra,. 
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hogy a magállásban a védelmet megszervezze, illetőleg, hogy 
az ellenlökést előkészítse és végrehajtsa, 

A megerődített közbenső terepsávot akként kell beren-
dezni és őrállásokkal (géppuskákkal) megszállani, hogy az 
ellenség elől sokáig legyen rejtve. 

Az állásmag a védelem gerince. Nyújtson védelmet az 
ellenlökésre készentartott tartalékoknak az ellenséges tűzzel 
szemben és a szükséges csapateltolásokat tegye lehetővé. 
A harci öv területén belül, a műszaki erődítéseknek élőiről 
hátra felé, a védelem szempontjából fokozatosan midegyre 
erősebbeknek kell lenniök. 

A védelemre megerődített öveken belül, a terepfödözet 
előidézheti azt, hogy az összefüggő védelmi vonalak helyett 
támpontok építése lesz célszerűbb, különösen akkor, hogy ha 
az egyes támpontokba sem a föld színéről, sem a levegőből 
nem lehet belátni. 

Csakis annak van jelentősége, amit az ellenség szeme elől 
elrejtettünk. 

Az a törekvés, hogy az erődítéseket elrejtsük az ellenség 
szeme elől, arra kényszeríthet, hogy az összefüggő védelmi 
vonalakat nyilt, a földről és a levegőből látható terepfoltokon, 
ritkásokon megszakítjuk és a támpontokat a terepfödözetek, 
lombok mögé helyezzük. így kisebb-nagyobb támpontokkal 
megerődített terepsáv keletkezik, a sakktábla fehér és fekete 
kockáihoz hasonlóan. 

Az előterepöv biztosítja a tüzér megfigyelőket, továbbá 
a megsemmisítő tűzre hivatott ütegeket, amelyek a magállás 
mögötti tüzérövből a nagy távolság miatt nem tudják meg-
oldani feladatukat. Biztosítja továbbá azokat az egyes lövege-
ket is, melyeknek csak támadáskor szabad tüzelniök. 

Ha megerődített terepsávot rendezünk be, a támpontok 
sakktábla szerű csoportosítása akként történjék, hogy a hát-
rább eső sor támpontjai az előtte levő sor támpontjainak 
hézagai mögött legyenek és a két oldalt előttük levő támponto-
kon oldalozótűzzel uralkodjanak. 

A hadseregfőparancsnokság megköveteli, hogy a döntő 
harcövben az állás magja legalább is egy összefüggő, véde-
lemre berendezett vonalból álljon, melyben az ellenlökés 
végrehajtására hivatott csapatok gyülekezhetnek és csoporto-
sulhatnak. Ha pedig a csapatok visszavonulásra lennének 
kényszerítve, akkor ebben a vonalban fel lehessen fogni és 
összegyűjteni azokat. 

Az ilyen összefüggő vonalnak tehát az ellenség látása és 
felderítése elől rejtve kell lennie. Repülő megfigyelés elől is a 
természetes fedezékek oltalma alá kell helyezni a terepen, 
hogy a terep domborzatához simuljon. Távoli kilövés nem 
szükséges. 



154 

A gyalogkadosztályparancsnokok beható szemrevétel út-
ján jelentsék, hogy a magállás összefüggően megerődítendő 
vonalát nem volna-e jó a hátra felé eső tereplejtőn, illetve ke-
vésbbé betekinthető terepen kiszemelni! 

A terven a vonalvezetésre talán megfelelne a Colle di 
Roertől északra levő mélyedés, Ponteggio—San Giacomótól 
északra levő mélyedés, R. Soffrata—R. Rospero, vagy annak 
déli része Colbertaldótól lefelé. 

Ez az állásvonal — minden természetes árkot, mélyedést 
kihasználva —, nagyobb munka nélkül jobban megfelelne a 
szándékolt célnak (az ellenlökésre a tartalékok készentartása, 
harceszközök kéznél tartása, a császárállás rendőri kordon-
vonala) az összefüggő zárt vonalnál. 

Ameddig ebben a kérdésben döntés nem történik, az 
eddigi erődítőtervhez kell ragaszkodni, azaz erős párkány-
állást, az előterepövben fészkeket, összefüggő drótakadályt, 
a magállás előszegélyén erős támpontokat kell építeni. 

A császáröv előterepövének mellső szegélyén, tehát a 
párkányállás mögött, műszakilag erősebben kell a védelmi 
vonalat kiépíteni. 

Egyelőre nem tanácsos az ú j elvek szerint megnevezni 
(előterepöv, döntőharcöv, megerődített közbenső terepsáv) 
az állásrészeket, mert a csapatok könnyen összezavarhatják a 
fogalmakat. Ez akkor lesz szükséges és lehetséges, ha a védő-
állás már megfelelően kiépült. 

Ennek a közlésnek az a célja, hogy a gyaloghadosztály-
parancsnokokat egyelőre tájékoztassa, hogy az állásépítést 
fokozatosan, az ú j elvek szerint hajthassák végre. 

Minden tiszt és ember szívébe kell vésni azt az alapesz-
mét, hogy az állásba betört ellenséget a Piaveba kell szorítani 
és hogy valamennyi ellentámadás (ellenlökés) célja a párkány-
állás visszafoglalása. 

Ennek az alapeszmének kell a császáröv műszaki meg-
erődítésénél elsősorban megfelelni. 

Megkapja a 9., 35. és 41. honvédhadosztály. 
Kaiser gyalogsági tábornok s. k. 

A II . hadtestparancsnokság rendeletére Op. 460. szám 
alatt ezt jegyeztem meg: 

„A hadsereg egész arcvonalán ki kell az előterepövet épí-
teni. Az előterepövnek az a célja, hogy a döntő harcövben a 
védőnek készentartott zöme, harceszközei és berendezései, az 
ellenség meglepő hatásával szemben oltalmat találjanak. 

Az előterepöv megszálló csapatai a döntőharcban az ellen-
ség erejét idő előtt merítsék ki, forgácsolják szét, hogy ezzel 
a védő tevékenyen vezetendő harcára kedvező feltételeket 
teremtsenek. 
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Amint a 6. hadseregparancsnokság 1918 január 23-án ki-
adott Op. 32. számú utasításában elrendelte, a magállásban 
feltétlenül be kell rendezni egy összefüggő zárt vonalat a 
védelemre. 

Ha még nem történt volna meg, a lombok kizöldülése után 
meg kell csinálni. 

Csupasz helyeken, melyek az olasz föld művelésében lép-
ten-nyomon előfordulnak, a védelemre berendezendő árok vo-
nalát különös gonddal kell megállapítani, hogy az állás fek-
vését valamely ügyetlenül kiásott árokrésszel el ne áruljuk. 
Tehát, ha csak lehetséges, a ritkás szegélyén fedetten kell 
kiásni az árkot, vagy a ritkást oldalzó tűzzel kell uralni. A ki-
ásott árkot mindenesetre jól kell leplezni. 

Az ilyen összefüggő, zárt lövészárok előtt létesítendő 
drótakadályokon kapukat kell hagyni; de ezek oldalzótűzzel 
pásztázhatok legyenek. 

A kapukat a drótakadályok előtt tartózkodó csapatoknak 
ismernie kell. 

József főherceg vezérezredes s. k. 
* * 

# 

Március 13. 
„Éjjel heves ellenséges repülőtámadás volt, sok bombát 

„dobtak, tüzérségünk rengeteg lőszert lőtt el rájuk hiába. Itt 
„egy halottunk és egy sebesültünk van." 

„Ma végre határozott híreim vannak az angolok felvál-
t á sá ró l és elszállításáról, utánuk távoznak a franciák az én 
„szakaszom elől. Látni a felváltást és az olaszokat az állások-
b a n . " 

„Amint azt Arznak előre megírtam, a 32. ezredet a Monte 
„Asolonén (A 1520) téli fölszerelés, ruhák nélkül az állásba 
„küldték és három nap alatt a sátrakban tanyázó, a nehéz tü-
zérség által folyton lőtt ezred állományának felét elvesztette, 
„közte 400 fagyás, számtalan ember holtra fagyott. Most mint 
„salakot küldik vissza az 1700 emberből 600-at. Pedig harcba 
„sem voltak vetve! Ezt igazán már nem hagyhatom olybá! 
„Az egyetlen magyar ezredet, mely csapataim közül a had-
„seregfőparancsnokság által Conrad rendelkezésére bocsájta-
„tott, tönkretették anélkül, hogy a legkisebb hasznot hajtotta 
„volna vele." 

„Mai hírek szerint Milano—Verona vidékén 20 hadosz-
t á l y entente csapatok vannak, mint mozgótartalék felállítva. 
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„Franciaországban állítólag 40 hadosztály van ugyanezen 
„célra. Mily koldusok vagyunk ehhez képest." 

* * 
# 

Ma Op. 471. szám alatt összes tüzérségemnek ezt a paran-
csot adtam: 

„Nem lehet kétséges, hogy az ellenség a legújabbkori mű-
szaki segédeszközöket mind felhasználja és fokozatosan töké-
letesíti, hogy teljes részletességgel kifürkéssze a mi állásain-
kat, különösen ütegeink hollétét s hogy tüzérségének lőeljá-
rását a legtökéletesebb fokra emelje és ezzel hatását fokozza. 

Viszont nekünk is minden eszközt meg kell ragadnunk, 
hogy az ellenséget ebben megakadályozzuk. 

Nekünk is arra kell törekednünk, hogy az ellenségről 
szerzett ismereteinket tovább bővítsük. Különösen az ellen-
séges tüzérállások pontos helyét fürkésszük ki, hogy egyrészt 
megbízható alapot teremthessünk arra, hogy tüzérségünk tüzé-
nek hatását fokozzuk, másrészt, hogy magatartásából és tevé-
kenységéből következtethessünk ellenségünk szándékára. 

Előrebocsátom, hogy ennek a rendeletnek útmutatásai és 
serkentései többnyire már ismeretesek. 

Mégis, mivel az ellenséges tüzérség lőhatása, különösen 
pontosságban, számottevően fokozódott, szükségesnek látom 
újból rámutatni a következőkre: 

1. Az üteg lövegeit a tüzelőállásban nem tanácsos egy-
vonalban, szabályos térközökkel egymás mellé állítani, hanem 
szabálytalan cik-cakvonalban (lehetőleg a sakktábla kockái sze-
rint) egyenlőtlen és nem túl kis távolságnyira egymástól, hogy 
az ellenséges tüzérség belövését megnehezítsük és hatását 
csökkentsük. 

2. Nagyon fontos a gondos és helyes leplezés. Mindenek-
előtt az ütegeket és ennek lövegeit a terepfedezet közé kell 
illeszteni úgy, hogy ne üssenek el a tereptől. A lövegleplezés 
ne legyen se sűrű, se pedig egyforma, tehát ne csupán a löveg 
elrejtésére szorítkozzék, hanem a lövegek közötti térközökben 
és szabálytalanul is kell lepleket csinálni. 

A leplezésre felhasznált lombot, bozótot, fát, ha már her-
vadni, száradni kezd, idejében fel kell cserélni frissel. A föld-
fedezékeket gyeptéglával kell burkolni; az ütegállásokhoz ve-
zető kitaposott gyalogutakat, kocsinyomokat, kerékvágásokat 
stb. el kell tüntetni. Óvatosság ajánlatos a fák kivágásánál, 
különösen az ütegállások körül. 

3. Célszerű az üteg egyik lövegét az ütegállástól 100—200 
méternyire oldalvást állítani. Ez csak időről-időre lőjjön, 
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hogy az ellenség az ütegállás hollétét és szárnyának pontos 
fekvését, meg ne tudja. 

4. Belövésnél és tüzelésnél egyes lövéseket ne tegyünk. 
A belövés elfátyolozása legcélszerűbben úgy történhetik, ha 
ugyanakkor egy másik üteg is lő. Az a két üteg, mely együtt 
dolgozik, azonos öblű legyen és egymástól 100—100Ó méter-
nyire álljon. Ha nehéz ütegek lövik be magukat, az elfátyo-
lozást végző üteg jobban teszi, ha ugyanakkor egyes lövések 
helyett gördülő össztüzet alkalmaz. 

5. .Ha hangmérőszakaszt nem alkalmazunk, a belövésnek 
nem a célra, hanem a vonatkozó pontokra kell történnie. 
Hasonlóképen sokszor előnyös lesz, ha a belövést nem magá-
ból az ütegállásból csináljuk, hanem egy megfelelő távolság-
ban oldalvást felállított löveggel. Ennek megtörténte után a 
szükséges javítással az üteg többi lövegeire is áttesszük a 
megállapított lőelemeket. 

6. Szabály legyen, hogy egyszerre több üteg lőjjön, bármi 
legyen a tüzelés célja. 

7. Különös óvatosság ajánlatos az éjjeli tüzelésnél, mivel 
a sötétségben a villanás elárulja a lövegeket. 

Célszerű lesz éjjeli lövésre egyes lövegeket kijelölni. 
Ezek evégből esetről-esetre külön állást foglaljanak el. 

8. A váltóütegállásokat nemcsak ki kell előre jelölni, ha-
nem az ütegeknek közben fel is kell bennük vonulniok, külö-
nösen akkor, ha az ütegek sokáig vannak ugyanabban az ál-
lásban és ha támpontjaink mutatkoznak arra, hogy az ellen-
ség az ütegeket felfedezte. Tehát nem szabad addig várni, 
míg az ellenség az üteget kizavarja a helyéből, hanem idejé-
ben állást kell változtatnia. 

9. Yándorlövegeket gyakorta kell alkalmazni; az ellen-
séget ezzel megtévesztjük, belövését megnehezítjük; azonkívül 
adatokat szerezhetünk arra is, hogy esetleg más állásból mi-
lyen elemekkel tüzeljünk. 

10. Az ellenséget azzal is félrevezethetjük, hogv egyes 
lövegek ügyesen berendezett tévesztő ütegállásokból ismételve 
lőnek. Igen bevált az az eljárás is, hogy a tévesztő ütegállá-
sokban, a szokott étkezés idejében, füstfellegeket csinálunk. 

11. Ajánlatos, hogy az ellenséges tüzérség tüzelése után 
keletkezett gránáttölcséreket a lövöldözött cél közelében 
betemessük, oldalvást pedig mesterséges gránáttölcséreket 
ásunk; ilyenformán félrevezetjük az ellenséget a találati kép 
dolgában (repiilőfelvételek). 

12. Nagyon fontos, hogy az ellenségről megtudott adato-
kat gyorsan közöljük egymással; továbbá, hogy a repülőkkel, 
léggömbökkel, tüzérhangmérőszakaszokkal, a gyalogos- és tü-
zérmegfigyelőkkel szorosan együtt dolgozzunk és pedig úgy 
a velünk egy kötelékhez tartozókkal, mint a szomszédokkal is. 
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13. A repülők által felvett fényképeket, melyek a tüzér-
ségnek fontosak, az ütegek (hangmérőszakaszok) rendelkezé-
sére kell bocsátani. 

14. A magasabb parancsnokságok ellenőrizzék, hogy a 
tüzérségi nyilvántartó- és hírszerzőszolgálat vezetése pontos 
és lelkiismeretes legyen. 

Gondoskodni kell arról is, hogy a tüzérfelderítőszolgálat-
ról és nyilvántartásról, a tüzérhangmérőszakaszok tevékeny-
ségéről és annak fontosságáról, a gyaloghadosztályoknál 
(tüzérdandároknál) előadások legyenek. 

15. Meg kell követelni, hogy minden tüzértiszt és tüzér-
közeg ismerje az általános helyzetet. Nem szabad például elő-
fordulnia annak, hogy egy előretolt lövegszakasz parancsnoka 
ne tudja, hogy melyik gyalogezred áll előtte. 

Ennek a rendeletnek az a célja, hogy: 
Megakadályozza az ellenséges tüzérséget abban, hogy 

tűzhatását fokozza; ellenben tüzérségünk hatásképességét a 
lőszerkészlet növelése nélkül is emelje és hogy gyakorlatban 
ezt a célt elérjük. A magasabb parancsnokságok a tüzér-
dandárparancsnokságok, tüzérezredparancsnokságok és cso-
portparancsnokságok kötelességévé teszem, hogy ezt az uta-
sítást ne csak kihirdessék, hanem állandóan győződjenek is 
meg arról, hogy ezeket az utasításokat mindenhol valóban 
végre is haj t ják. 

József főherceg, vezérezredes s. k. 
# # 

* 

A hadseregfőparancsnokság Op. geh. 947. számú rendele-
tére a XV. hadtestparancsnokság a Monte Tombán (A 868) 
lefolyt harcokról ezt jelentette: 

„A Monte Tombát ki kellett volna üríteni, mihelyt elhatá-
rozták, hogy a támadást beszüntetik; a szándékolt állás javítás 
folytán mégis úgy látszott, hogy tanácsos az események lezá-
rásával várni. A kényszerítő harcászati szükség e mellett szólt. 

Csak a kiürítés időpontja volt kérdéses. December végén 
csakugyan nem számítottak az ellenség támadására, más-
részéről a Grappa-hegyvidékben (A 1775) és a Brentától nyu-
gatra megakarták javítani az állásokat. 

A kiürítés elrendelése a hadseregparancsnokság és a had-
testparancsnokság kötelessége volt. A XV. hadtestparancs-
nokság, mely alá a Piave balpartján az 50. hadosztályt ren-
delték, arra számított, hogy az 50. hadosztályt abban az idő-
ben a függőben levő határkérdés miatt az I. hadtest rendelke-
zésére fogják bocsátani. Ezért a kiürítésre nem tett javaslatot, 
annál kevésbbé, mivel a Grappa hegyvidékre akkor még ér-
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vényes elhatározást nem ismerte eléggé. Annak, hogy a Monte 
Tombát nem parancsra ürítettük ki, hanem súlyos áldozattal 
elvesztettük, az volt az oka, hogy a Grappán fennálló végleges 
parancsnoksági viszonyok dolgában hosszas bizonytalanság 
uralkodott; továbbá az is, hogy a Piave keleti partján állott 
Tomba-hadosztályának a hadtestparancsnokság alá történt 
rendelése, természetellenesnek látszott. 

A hadtestparancsnokság tudta, hogy a Monte Tombát 
nem lehet megtartani, mihelyt az ellenség komolyan megtá-
madja. A Monte Tómba a velünk nyugatról szomszédos állá-
sok elé 3 kilóméternyire kiszögelő keskeny hegygerinc. Ezekbe 
az állásokba, valamint a hátsó terepükbe is, egészen Queroig, 
á—5 kilóméter mélyen beláthatott az ellenség s mind szemben, 
mind pedig oldalról uralta azokat tüzével. A Monte Tombára 
vivő utak rosszak és elégtelenek. A gyalogság nem talál semmi 
oltalmat löveg- és aknavetőtűzzel szemben. Az arcvonal előtt, 
az azt uraló magaslat és a hirtelen eső előterep miatt alig tud 
hátulról hatni a tüzérség a gyalogság állásai ellen. A Piavétől 
keletre eső oldalról bizonytatalan a támogatás, mert az össze-
köttetés igen rossz. 

Az ellenség tüzérségét nem lehetett leküzdeni, mert fél-
körben körülvette s nyugatról és délről lőtte a Monte Tombát. 

Tüzérségünket nem lehetett eléggé kihasználni, mert a tá-
madásra annakidején kijelölt ütegeket folytonosan kivonták 
az arcvonalból; mégis a támogató üteget leszámítva, december 
30-án a legfeljebb 4 km-re számított Monte Tomba-arcvonalra 
az 50. hadosztálynál 156 könnyű, 34 közepes és 11 nagyöblű 
löveg, azaz az arcvonal 20—30 méterére 1 löveg jutott, A de-
cember 30-a előtti gyengébb támadások már csirájukban meg-
hiúsultak a tüzérségünk megsemmisítő tüzében és a mi vona-
lunk ellen irányult ellenséges rombolótüzet minden alkalom-
mal eredményesen viszonoztuk. 

December 30-án tudtuk, hogy a támadásnak délután 4 óra-
kor kell bekövetkeznie, ennek megfelelően kezdett lőni az 50. 
és a szomszédos hadosztályok tüzérsége. 

Ha az ellenség hihetőleg későbbi időpontban és jelenté-
keny veszteséggel mégis megvetette lábát a Monte Tombán, 
annak az volt az oka, hogy a megsemmisítő és zárótüzet nem 
lehetett állandóan fenntartani; a helyzet a füstben és az alko-
nyatban hosszabb ideig bizonytalan volt és a gyalogság a 
hosszantartó ellenséges löveg- és aknavető előkészítő tűzben 
jóformán megsemmisült. 

A Monte Tómba három km-es arcvonalára, a Monte Mon-
fenerót is beleszámítva (a piavei meredeken eső hegyoldal nél-
kül) 5Vs> zászlóalj, körülbelül 2000 puskával és 56 géppuská-
val, tehát IV2 méter területre egy puska, 50 méter területre egy 
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géppuska esett, vagyis a megszállás mindenesetre sűrű és 
erős volt. 

A megszálló csapat vesztesége 1964 fő és 40 géppuska volt, 
ami megsemmisítőnek mondható. A gyalogság magatartásáról 
ítélve, feltehető, hogy a megelőző napokban, midőn erősen és 
röviden tartó előkészítés után, több ellenséges század támadá-
sát puska- és géppuskatűzzel visszaverte és mivel a löveg- és 
aknavetőtűz nyolc órán át tartott és időközönkint pergőtűzzé 
fokozódott: nem igen volt más veszteség, mint csak a halottak 
és a sebesülten fogságba jutottak. 

Ha több harceszközzel (géppuskával, gránátvetővel és 
gyorstüzelő könnyű aknavetővel) rendelkezünk, az ember-
anyaggal mindenesetre takarékoskodhattunk volna; hogy 
azonban kevesebb veszteséggel és a harceszközök hatásának 
fokozásával a Monte. Tombát megtarthattuk volna, azt határo-
zottan kétlem. 

A tombai harcok előtt a XV. hadtestparancsnokság 600 
ásóval, 700 csákánnyal, 80 kőtörő sulyokkal, 45 feszítő vasrúd-
dal és 130 kőfúróval látta el az 50. hadosztályt. A rendelkezésre 
álló rövid idő alatt több szerszámmal sem lehetett volna gya-
logságunk részére több oltalmat teremteni az ellenséges löveg-
es aknatűzzel szemben. 

Az ellenséges repülők mint csatagépek először mutatkoz-
tak be és pedig teljes jelentőségükben. 

Csakis akkor lehetett volna az ellenséget a harcból kikap-
csolni, ha a mi hadseregünk összes légierejét idejében és egy-
szerre összegyűjtve vihettük volna harcba. 

Az ellenség légi fölénye és repülőinek a tüzérséggel való 
kitűnő együttműködése abban nyilvánult meg, hogy a táma-
dást gyorsan és alaposan előkészítette. 

Az összes összekötő eszközök csődöt mondottak, kivévén 
a jelentésvivőket és a szomszédos württembergi hegyiszázlóalj 
kisrádióját. Az ellenség betörése után 4—5 óra múlva is tel-
jesen bizonytalan volt, hogy hol tartják még magukat saját 
erőtöredékeink. 

A veszteséggel megtizedelt közeli tartalékok nem voltak 
elegendők arra, hogy a veszendőbe ment magaslatokat vissza-
foglalják, de azt megcselekedték, hogy az elveszett magaslatok 
lejtőin, körülbelül 200 lépésnyire lejebb foglalt állásban, tar-
tották magukat és ezzel biztosították a Quero-medencében cso-
portosított tüzérségünket az ellenség esetleges előnyomulásá-
val szemben. 

A sötét éjben a további tartalékoknak sikerült az arcvona-
lat megtámasztaniok. 

Az ellenség nem üldözött; támadásának az volt a célja, 
hogy a Grappa-hegycsoport egy részének elfoglalásával meg-
javítsa állását a főgerincen. 
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A hadseregparancsnokság a Quero-medence biztosításával 
az I. hadtestparancsnokságot hízta meg és alája rendelte az 
50. hadosztályt. Ugyanis a XV. hadtestparancsnokságnak, 
mivel a Fener- és Segusinonál levő hidak szét voltak lőve, a 
Valdobbiadenetől keletre eső körletből kellett volna erőket a 
Vastól nyugatra vert hídon áthoznia, míg az I. hadtestparancs-
nokság tartalékai Schieveninnél közelben állottak. 

A Monte Tómba kierőszakolt kiürítése után, most még 
arra van szükség, hogy az elől levő tüzérséget visszavigyük, 
akkor azután az egész keretnek megfelelő állást megszállhatjuk. 

A hadtestparancsnok szabadságon, 
a parancsnok helyett: Pohl ezredes s. k." 

A XV. hadtest parancsnokság jelentésére ezt a láttamozó 
záradékot írtam: 

Cs. és kir. 6. hadseregparancsnokság. Vezérkari osztály. 
Átjáró szám Op. 140/2. 1918. március 16. 

„Többször volt alkalmam a Monte Tombát több oldalról 
megfigyelni s már az első pillanattól kezdve ez volt személyes 
benyomásom: 

A Monte Tómba a Monte Palloneval és a Grappa-cso-
porttal együtt bevehetetlen erősségünk lett volna, azonban a 
Monte Tombát egymagában semmiképen se tarthattuk volna 
meg. Meggyőződésem szerint két eshetőség volt, melyért fe-
lelősséget lehetett volna vállalni: 

1. Amint a Monte Tombát elfoglaltuk, feltétlenül el kel-
lett volna a Monte Pallonét és a szomszédos hegyeket is fog-
lalnunk. 

2. Ha azonban az volt a vélemény, hogy erre nincs elég 
erőnk, akkor a Monte Tombát azonnal ki kellett volna üríteni, 
ahelyett, hogy annak mindenáron való megtartását parancsol-
ják meg. (Űgy tudom, hogy a 14. hadseregparancsnokság 
adta ki ezt a parancsot.) 

A Monte Tómba előretolt gerincet alkot, A Monte Pal-
lone nyúlványa ez és sokkal alacsonyabb a minden oldalról a 
hátáig körülövező Monte Pallonenál, melyet egy a mi állá-
sunkat teljesen oldalozó emelkedő lejtő köt vele össze. 

Azt hiszem, hogy a Monte Pallone elfoglalása, megfelelő 
tüzérségi előkészítés után, kevesebb áldozattal járt volna, mint 
— az adott esetben — a Monte Tómba elkerülhetetlen eleste. 

A végleges parancsnoki viszonyban hosszadalmasan tartó 
bizonytalanságnak nem lett volna szabad a dolgot oda juttat-
nia, hogy egy ilyen fontos és elkerülhetetlen elhatározás ne 
érjék meg. 

1918. március 17. 
József főherceg vezérezredes s. k. 

József főherceg: A világháború. VI. 11 
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Helyzetjelentések. 
Az éjjel nyugodtan telt el. A 17. hadosztály fölött egy 

ellenséges repülőraj jelent meg, mely megtámadta San Giaco-
moi repülőterünket; 1 gépünk megsérült. 

Délben az ellenséges tüzérség meglepetésszerűen lőtte a 
Quero-medencét; Moriago gázt kapott. 

Az ellenséges repülők cédulákat dobtak le. 
Az 51. olasz gyaloghadosztály felváltotta az angolokat a 

Montellon. 
A német 117. hadosztályt elszállítják körletemből. (Op. 

284). 
Április elején tüzér mérőtanfolyam fog működni; ebbe 

Kaiser gyalogsági tábornokot és Pohl ezredest vezényeltem a 
6. hadseregből. (Op. 147/6. szám.) 

# * 
* 

Március 14. 
„Most már látható is az angolok és franciák felváltása. 

„A legnagyobb sietségben történik." 
„Az én arcvonalamon a tűz minősége is teljesen megvál-

tozott . Ideges gyalogsági- és géppuskatűz, a tüzérség pedig 
„ingadozó, kevésbbé pontos. A repülők a légiharcot kerülik." 

„Ma reggel Coneglianoból gyalog mentem egy derék 46-os 
„káplárral, kinek Doberdón magam tűztem három vitézségi 
„érmet mellére és ki többször is kísért már. Hajnal előtt 
„gyorsan az előterepövbe mentünk, törekedtünk az igen kelle-
„metlen távlövések körletéből kijutni, mert az olaszok idegesen 
„leadott lövései mind túlmessze mennek. Egy még meleg ha-
lo t tba botlottunk, egy háromszor kitüntetett 46-os káplár, kit 
„egy ilyen fáradt golyó szíven talált. Úgy feküdt ott, mintha 
„csendesen aludnék. Köpenyegével betakartam öt és tovább 
„mentünk, de az én napom el volt rontva, mindig a holtnak 
„gyermekarcát láttam, a belefagyott halálos mosollyal és ott 
„messze-messze a délibábos rónán egy kis tanyában azt a 
„szivettépő fájdalmat, ha az anyókának megviszik a szomorú 
„hírt. — Egy ütegből pár embert küldtem ki, hogy a holtat 
„eltemessék. A 46. ezrednek egy zászlóalját meglátogattam, az 
„előterepöv egynéhány támpontjában. Csendesen, katonásan 
„fogadtak, halk, de határozott jelentésekkel. Minden őrszem 
„erélyesen föltartóztatott úgy, ahogy a legakutabb harcok 
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„körletében szükséges, lövésre kész fegyverrel, mellemnek 
„szegezett szuronnyal — hiszen sötét éjjel volt — a ,Feldruf'-ot 
„követelték tőlem, addig a halál nézett a szuronyhegyéről rám. 
„Válaszom után mindannyiszor egy szívélyes szót mondék az 
„éber őrszemnek: ,Csak vigyázni fiacskám!' — ,Igenis Fen-
séges Apám!' Hangomról megismertek a legtöbben. Vadan 
„hahotáztak az ellenséges gépfegyverek, mint a Szahara hié-
„nái. Pitymallott, midőn visszafelé indultam. A derék kis káp-
„lár áhítattal vezetett, mint a körmenetnél a tömjénező fiúk! 
„Minden terepegyenetlenségre figyelmeztetve, hogy el ne es-
„sem, pedig mint öreg vadász, ki a legfeketébb éjszakában is 
„egyedül szokott az erdők rengetegében barangolni, aránylag 
„jól látok a sötétben és nagyon is megszoktam a pitymallat vak 
„szürkeségét. Világosodott s az égre biborkárpitot vontak az 
„angyalok és aranyat hintettek a felhőkre, míg imádkozva 
„ébredt fel a nagy természet. Azonnal a fölszálló számtalan 
„ellenséges repülőgép zúgása megkezdődött és 9 jött felénk, 
„mint első látogatók. Természetesen azonnal megkezdődött a 
„vad lövöldözés és köröskörül csakúgy ugattak ágyúim, míg 
„— ezt magam láttam — az ellenséges repülök géppuskáikkal 
„az átrepült terepet lőve, végigszórták sejtett, de nem látott 
„állásainkat. Kísérőmtől elvettem puskáját, gyújtó lövedéket 
„tettem bele s így mentünk egy légijárműelhárító üteghez. 
„Az ütegparancsnok gatyában, papucsban, sapka nélkül, nyi-
t o t t zubbony Ixin, egészen elsőrendűen vezette a tüzelést és 
„észre sem vette a csata hevében, hogy mellette állok. Pokoli 
„lárma volt és csak úgy potyogtak a fáradt lövedékek. Egy 
„kis szünetkor észrevett engem. Izgalomtól — bizton vadász-
„láz — egész testében remegve jelentkezett: 'őrnagy ú r . . . 
„tábornok úr . . . j a j bocsánat, császári és királyi fenség, je-
lentem alássan . . . ' Rendkívül melegen megdicsértem a tüzes 
„férfit, nagyszerű vezetése miatt s azután tovább mentem. 
„A repülők lövöldözve újra visszatértek. A lángoló pírban 
„izzó ég nehéz felhőzetével, a tomboló ágyúzás, a számtalan 
„srapnell felhőcske, a felénk repülő nehéz olasz bombák üvöl-
tése , valami titokzatos, valami pokoli s engem felkorbácsoló 
„erővel bírt, noha a nagy világküzdelemnek egy semmitmondó 
„kis mozzanata volt. Midőn a repülök fölöttünk voltak, magam 
„is 9 lövést tettem, csendesen tovább vonultak, habár igen 

11* 
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„alacsonyan voltak. Az utat Santa Luciába — veszélyes darab 
„út ez — nagyon sietve tettük meg, tíz percenkint tíz percig 
„futólépésben. Baj nélkül elértük Santa Luciát, hol a 46-osok 
„I. zászlóalját nagy munkában találtam. A házak alatt kaver-
„nákat vájtak és betonoztak. Viharos lelkesedéssel üdvözöltek. 
„Miután az összes századokat megszemléltem és sok vitézemmel 
„beszéltem, gyalog tovább mentem Coneglianóba. Az utat egy 
„nehéz olasz üteg egy negyedóráig erősen lőtte, ezen idő alatt 
„egy vasúti áteresz alatt kellett várnunk. Vitéz kísérőmtől kéz-
szorítással búcsúztam, hisz ő hazautazik 52 hold földjét meg-
„művelni, mint most elhúnyt atyjának egyedüli örököse és 
„többé nem fog bevonulni. Az ő részére be van fejezve a 
„háború." 

„Odessát elfoglaltuk. A románok kiürítették Magyar-
országnak utolsó megszállott kis részét. A végleges béketár-
„gyalások előnyösen haladnak." 

Helyzetjelentések. 
Éjjel néhány ellenséges lövegtűzcsapás volt. 
Délelőtt a 41. honvédhadosztály szakaszát lőtte az ellen-

ség tüzérsége. 
Délután élénken lőtte az ellenséges tüzérség a XXTV. 

hadtest szakaszát. 
A Piave apad. 
A báró Conrad tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság 

értesít, hogy a XXVI. hadtestparancsnokság a 31. roham-
zászlóaljat és a 3. bosnyákezredet március 19-én, a 32. ezredet 
már március 16-án útba fogja indítani hozzám. (Op. 441/8. sz.) 

A S. Daniele—Pinzano—Majano vasúti állomás közötti 
téren árkász-pótesapatok részére gyakorlóteret rendeztek be. 
A kiképzésben levő árkászpótlásokat itt képezik ki különlege-
sen, hogy a hadszíntér viszonyaival megismerkedhessenek. 
A kiképzés négy hétig tart. (Res. T. 311. szám.) 

Március 15-i helyzetjelentések. 
Az éjjel nyugodtan telt el. 
Nappal mérsékelten működött az ellenség tüzérsége. 
Tüzérségünk meglepően lőtt egy ellenséges oszlopot, 

mely Nervesától délre pihent. 
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Ma nem láttunk ellenséges repülőt. A Piave felső folyása 
árad, alsó folyása apad. A látóviszonyok rosszak. 

Beigazolódott, hogy az olaszok az entente-csapatokat fel-
váltották. A 2. olasz hadsereg átveszi a Piave szakaszát. 

Ma a kerékpáros zászlóalj a 11. hadseregtől Feltrébe 
érkezett; onnan hozzám jön. (Op. 481. szám.) 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság el-
rendelte, hogy a volt lengyel légionáriusokat a 12. hadosztály-
nál egyesítsék és egy zászlóaljat alakítsanak belőlük. (Op. 
347. szám.) 

Március 16-i helyzetjelentések. 
Tüzérségi tűzcsapások érték a II. és XXIV. hadtestet. 

Az éjjel az ellenséges tüzérség légberöpítette telitalálattal 
egyik lőszerraktárunkat. 

Nappal mérsékelten lőtt az ellenséges tüzérség. Conegliano 
vasúti pályaudvara néhány gránátot kapott. 

Délután alig lőtt az ellenséges tüzérség, de annál tevé-
kenyebbek voltak repülői. 

A 64. francia hadosztályt — kémhírek szerint — március 
18-tól fogva Franciaországba szállítják. 

A XXVI. hadtestparancsnokság tudatja, hogy a 61. dan-
dárparancsnokságot, a 31. rohamzászlóaljat, a 3. bosnyák és 
a 32. ezredet útbaindította. (Op. 441/10. szám.) 

* * 
# 

Március 17. 
„Tegnapelőtt és tegnap kint voltam az arcvonalon Marca-

„telliné, illetőleg Vidornál a Piave partján. Azután a 9. hadosz-
t á l y különböző ütegeinél, a Colmaortól (-Q-377) északra. Az 
„egész 62. gyalogezredet meglátogattam. Ott egy századot talál-
t a m , melynél emberek vannak, kik a háború kezdete óta küzde-
„nek és még nem voltak szabadságon és nincs semminemű ki-
tüntetésük. Megszereztem mind a kettőt nekik és a parancsnok 
„egy hatalmas orrot kapott. A kilátás a síkságra és a Piavéra 
„csodálatosan szép volt, a Montello, mint egy alvó nagy tek-
nősbéka. Valdobbiadene, a Monte Tómba, a Monte Pallone 
„violafátyolban. Elég csendes volt, keveset lőttek." 

„Tegnapelőtt az itteni püspöktől egy kártyát kaptam, 
„melyen becsületére fogadja, hogy a lagói plébános tisztessé-
g e s úriember és kér engem, hogy egy percre fogadnám öt. 
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„Megtettem, de egy tökéletesen olaszul beszélő tisztet vettem 
„magamhoz tanúnak. Egy kis vézna, sovány pap, ritka szürke 
„hajzattal, elviselt reverendában jött be, előttem letérdelt és 
„mielőtt megakadályozhattam volna, megcsókolta kezemet. 
„Csak úgy ömlött belőle a beszéd és azt élénken kísérte kéz-
mozdulatokkal az eleven papocska, aki nem — mint szokás — 
„szembe, hanem mellém állott úgy, hogy a világosság jobbról 
„érje szemeit. Hogy miért, azt csak később értettem meg. 
„Ö elkezdte hosszasan magyarázni, hogy ő tudós, kinek sokat 
„kell olvasnia és írnia és így teljesen szemeitől függ! Ekkor 
„ötlött szemembe, hogy szemüvege csak balról van fülére kap-
csolva s az én oldalamon a fémkapocs hiányzik, le van törve 
„s a szemüveg el van görbülve. Azt mondja, hogy teljesen 
„szemüvegétől függ, még miséjét sem képes szemüveg nélkül 
„olvasni és ez most eltörött. Türelmetlen kezdtem lenni, mert 
„szolgálatom várt rám; nagyon udvariasan mondtam neki, 
„hogy ahelyett, hogy szemüvegének tragédiáját oly hosszan 
„festené, mondja meg egyszerűen, hogy mit akar és majd meg-
lá tom, hogy segítségére lehetek-e. Erre azt mondja ő, hogy 
„a fődolog az, hogy belássam, miszerint ez a szemüveg az ő 
„élete, hiszen nélküle vak ő. Hát ezt elhiszem, mert a világos-
„ság az ő megoperált pupilláiban zölden tükröződik. Ezért 
„állott mellém, hogy a fény oldalról érje szemeit. Tehát mint-
h o g y nyomorúságát látom — véli ő —, csak igen szerény ké-
„rése van, azt nem kéri, hogy Olaszországba áteresszem, mert 
„az gyanút keltene bennem, amit ő gondosan el akar kerülni. 
„Olyan sokat hallott jóságomról és demokratikus lényemről 
„és oly kimondhatatlanul nagyra becsül engem, hogy térdet 
„is hajt előttem, mint azt az imént láthattam. Erőt vettem 
„magamon és nyugodtan hallgattam tovább. Azt mondá, hogy 
„az én nagy szellememnek csak egy csekélység rajta, a nyo-
„moi'úságos tudóson segíteni, hogy ő miséjét olvashassa, ő 
„csak Svájcba akar utazni, hogy egy szemüveget vehessen. 
„Ekkor félbeszakítottam őt, hogy ezt nem engedhetem meg. 
„De hogyha írásról és olvasásról van szó, akkor azonnal fogok 
„intézkedni, hogy egy kocsit kapjon, hogy egyik nagy kór-
házamhoz mehessen, ahol bármilyen szemüveget rendelhet, 
„melyet pár napon belül meg is fog kapni és én magam sür-
gősen elrendelem, hogy azonnal szerezzék be a szükséges 
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„szemüveget, ez sokkal hamarébb megy, mintha Svájcba 
„utaznék. Nyerne is rajta, mert és a szemüveget ajándékba, 
„emlékül adom neki. Láttam, hogy ezt a fordulatot nem várta, 
„de azonnal összeszedte magát és a dicséretek áradata indult 
„meg, de — úgymond — ő egészen biztosan tudja, hogy olyan 
„szemüveget, amilyen az ő szemeinek kell, csakis Svájcban 
„lehet kapni, azért azt kéri, hogy ha már én nem engedélyez-
h e t e m az utazást, akkor eszközöljem ki Ö Fölségénél azt, 
„hogy átmehessen. tJjból azt feleltem neki, hogy kérését nem 
„fogom teljesíteni, mert azt be kell, hogy lássa, hogy én olyas-
v a l a k i t nem minősíthetek megbízhatónak, akit 5 perce isme-
„rek. Ezt nem akarta belátni, úgyhogy azután azt mondtam 
„neki, hogy hiába feszegeti tovább a kérést, csak egyet enged-
h e t e k meg, hogy püspöke által láttamozott kérvényt nyujt-
„son be, melyre rá fogom írni, hogy magam akartam szem-
üvege t neki beszerezni, stb., ez utolsó szavam és most Isten 
„vele. Nekem sok a dolgom. Azóta nem fogadtam újból, mind-
a n n a k dacára, hogy többször sürgette újbóli beeresztését." 

„Ma egy híres detektív — nevét nem jegyeztem föl — 
„levelét vettem, aki mint svájci vöröskeresztkiküldött szere-
„pel itt, tökéletesen beszél olaszul és akit én az itteni mérv-
„adó olasz körök megfigyelésével bíztam meg, aki azonban 
„soha sem jön se hozzám, sem tisztjeimhez, hogy gyanút ne 
„keltsen. Ezt bizalmába vonta az itteni püspök és leveleket 
„bízott rá, olaszországi barátai részére. A levelekben nincsen 
„semmi gyanús, de élőszóval arra kérte föl öt, hogy 'olasz 
„utazásán' bizonyos, általa megnevezett egyéneket, keressen 
„föl és közölje velük, hogy az osztrák csapatok éheznek és lá-
zonganak úgy, hogy a 6. hadsereg parancsnoka minden nap 
„kénytelen kimenni az állásokba, hogy az ő tényleg igen nagy 
„befolyását érvényesítse és megnyugtassa a legénységet. Itt 
„volna a legjobb pillanat egy olasz támadásra, mely itt egy 
,,'un disastro'-t okozna. A detektív 'Svájcba' utazott, pár 
„napig távol van Vittoriótól. A püspök 'még sokkal fonto-
„sabb' üzeneteket ígért neki, ha visszajött ezen útjáról. 
„Meglátjuk mi lesz az! Óvatosak leszünk! És ha ellenség 
„megszállaná az én édes magyar hazámat? Oh, akkor én még 
„sokkal veszélyesebb ellenfele volnék azoknak, mint ezen sze-
„gény papok, kiket nagyon is jól megértek, de kötelességem 
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„őket minden eszközzel ezen tevékenységükben meggátolni. 
„Bámulom hős hazafiságukat." 

„Keleten semmi újság. Románia leszerel és hozzánk húzó-
d i k ! ? Ki fogja őszinteségét elhinni?" 

„Lenin később egy új hadsereget akar létesíteni." 
„Anglia állítólag Hollandiának ultimátumot küldött és el 

„akarja tőle összes hajóit venni. Kíváncsi vagyok arra, hogy 
„mit fog Hollandia felelni. Ügy látom, hogy ellenségeink 
„abban egyetértenek, hogy a háborút győzelemig folytatják. 
„Most jön azonban a nagy német offenzíva, mely talán ered-
ményeket fog elérni. Vájjon ez esetben szelídebbekké lesz-
„nek-e ellenségeink ? 

„Azt hallom, hogy engem haza rendelnek, hogy a magyar 
„hadsereget fölállítsam. Elhagyjam szeretett csapataimat? 
„Ez bizony igen nagy áldozat volna én rám nézve. De ha sze-
detett hazámnak hasznára lehetek, úgy legyen meg. Magyar 
„hazámért a legnagyobb áldozatokra is örömmel készen 
„vagyok." 

„Ügy hallom, hogy Marghiloman most vezetőszerepet 
„játszik Romániában? Remélem, elejtette azon szerencsétlen 
„gondolatát, hogy engem akar királynak!" 

„Ö Fölsége holnap jön, hogy az 57. hadosztályt Fontana-
„freddanál megszemlélje." 

# * 
* 

Ma valamennyi hadtest- és hadosztályparancsnokságnak 
Op. 483. szám alatt kiadtam a had osztálylovasság további ki-
képzésére vonatkozó alábbi utasítást: 

„A hadosztálylovasság továbbképzése nem olyan mérték-
ben történik, mint ahogyan azt az idevágó határozványok 
értelmében a védőharc szabályai követelik. 

A nagy harcban,1 melyben minden rendelkezésre álló erőt 
okosan kell kihasználni, sokszor — különösen az összekötő- és 
jelentőszolgálatban — a lovasság kiképzésének foka nagy sze-
repet fog játszani. 

A hadosztálylovasságnak, melynél többnyire még kitűnő 
altisztek és legénység található, alkalmat kell adni arra, hogy 
az itteni harc- és terepviszonyok között tökéletesíthesse kü-

1 Minthogy a „Grosskampf" kifejezés nem létezik a magyar nyelvben, 
ezt művemben önkényesen „Nagy harc"-nak nevezem. 
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lönleges kiképzését. Nem lehet megelégedni azzal, hogy a 
hadosztálylovasság embereit gyakorlatok alkalmával csupán 
küldöncszolgálatra alkalmazzuk, hanem oda kell őket beosz-
tani, illetve olyan feladatokkal kell őket megbízni, hol kikép-
zésüknek megfelelő alkalmazásuk kívánatos. (Lásd a „Védő-
harc" című utasítás 8. részének 47. és 111. pontjait.) 

Ajánlatos lesz a hadosztálylovasság tisztjeit — ha rövid 
időre is — az arcvonalban álló csapatokhoz beosztani tájékoz-
tatás végett; a gyalogság figyelőállásaiban is alkalmazhatók. 

A gyalogsággal felváltott lovasság hosszabb ideig kikép-
zés és fegyelmezés alá vonható. 

József főherceg, vezérezredes s. k. 

Helyzetjelentések. 
a) Március 17-ről : 

Az éjjel nem történt semmi feljegyeznivaló. Pinzanói 
repülőterünket öt ellenséges repülő támadta meg. Bombákat 
dobtak, de kár nem volt. 

Délelőtt mérsékelt ellenséges tüzér- és élénk repülőtevé-
kenység volt. 

Délután az ellenség tüzérsége hevesen lőtte az Alano— 
Quero-medencét és Suseganát. 

Értesítést kaptam, hogy március 18-án, amidőn Őfelsége 
az 57. hadosztályt megszemléli, csakis én legyek jelen, a többi 
előljáró nem. (Öp. 487. szám.) 

A kerékpáros-zászlóaljat, alighogy megmelegedett nálam, 
máris elvették tőlem és az Isonzo-hadsereghez osztották be. 
(Op. 481/1. szám.) 

b) Március 18-ról: 
Az esti órákban az ellenséges tüzérség Barcot lőtte min-

denféle öblű lövegből. Azután egy francia járőr támadta meg 
előőrseinket, de csapataink visszaverték és egy francia al-
tisztet elfogtak. 

Nappal mérsékelt lövegtűz volt. A 13. lövészhadosztály-
nál elsőízben figyelték meg, hogy az olaszok revolverpuská-
ból lőnek. 

A 9. hadosztály egyik nehéz ütegére megsemmisítő tüzet 
irányított az ellenséges tüzérség. 

A 2. olasz hadseregparancsnokságot Noventa Padovaná-
ban, a VIII . olasz hadtestparancsnokságot Merlengóban álla-
pították meg. 
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A 48. és 31. hadosztály lovasszázadait a 6. szállásmesteri 
hivatal rendelkezésére bocsátottam, a hadtápkörletben vég-
zendő rendőrszolgálatra. (Op. 463/1. szám.) 

Az 57. hadosztály előterjesztette a szemle programmját. 
(Op. 487/2. szám.) 

Az 1. és 17. honvédezred és a 79. ezred részére kézi gép-
puskásszakaszok érkeztek Coneglianóba. A XV. hadtesthez 
irányítottuk. (Op. 457/2. szám.) 

Gyakran előfordult, hogy a hadsereghez előre be nem 
jelentett szállítmányok érkeznek. Ezek továbbirányítása ne-
héz, mert nem lehet tudni, hogy mi a rendeltetésük. 

Meghagytam a kiképzőcsoportok felügyelőjének, hogy 
minden érkező szállítmányt jóelőre jelentsen be; a Boroevic 
tábornagy-hadseregosoportparancsnokságot pedig megkértem, 
hogy a délnyugati hadszíntér vasúti parancsnokságát erre szí-
veskedjék utasítani. (Op. 475. szám.) 

c) Március 19-ről: 
Éjjel csend volt, nappal a szokásos ellenséges lövegtűz. 

Mandrét hevesen lőtte az ellenség tüzérsége. 
Az ellenséges repülők ma igen tevékenyek voltak, sok 

kereste fel Vittoriót. 
A Piave árad. A látóviszonyok jók. 
Kémhírek szerint két angol-francia hadtestet szállítanak 

Olaszországból Franciaországba. 
Ezt a hírt a fogságba jutott francia altiszt is megerősí-

tette. 
A hadseregből 12 hallgatót küldtem a passarianói tan-

folyamra. (Op. 134/12. szám.) 
A hadseregfőparancsnokság a 22. ezred mostari menet-

századai tárgyában tett javaslataimat elfogadta. A 22. ezred 
pótzászlóaljparancsnokává más törzstisztet nevezett ki és azt 
ígéri, hogy a pótzászlóaljat más helyőrségbe helyezi át. (Op. 
377/5. szám.) 

A XXVI. hadtestparancsnokság közli, hogy a 61. dandár-
parancsnokság és a 31. rohamzászlóalj március 24-én Tarzóra, 
a 3. bosnyák ezred március 25-én Lagóra, a 32. ezred március 
26-án Cozzuolo—Formeniga—Scomigo terébe érkezik. (Op. 
441/12. szám.) 

Az 1. hadseregparancsnokság arról értesít, hogy az AOK. 
rendeletére egy, három olasz géppuskával felszerelt páncél-
autót alkalomadtán a 6. hadsereghez fog szállítani. (Op. 299/2. 
szám.) 
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d) Március 20-ról: 
Az éj nyugodtan telt el. Napközben mérsékelt ellenséges 

tüzér- és repülőtevékenység volt. A látóviszonyok rosszak. 
A Piave a hegyek között apad, a síkságon árad. 
Az egykori lengyel legionárusokból alakított zászlóaljat 

a 17. hadosztály kapta. (Op. 347/1. szám.) 
Az AOK. elrendelte a hadosztálylovasság rendezését. 
A 48. hadosztályhoz a tiroli lovasított császárvadászok 

egyik századát, a 20. honvédhadosztályhoz a 3. huszárezred 
egyik tartalékszázadát, a 9. hadosztályhoz a 12 dzsidásezred 
egyik tartalékszázadát, a 35. hadosztályhoz a 4. huszárezred 
6. századát, a 41. honvédhadosztályhoz a 4. honvédhuszár-
ezred 5. századát, a 13. lövészhadosztályhoz a 15. dragonyos-
ezred 3. századát, a 17. hadosztályhoz a 16. huszárezred egyik 
tartalékszázadát, az 57. hadosztályhoz a 11. huszárezred 2. szá-
zadát, az 50. hadosztályhoz a tiroli lovas császárvadászok 4. 
századát osztották be. 

A 31. és 46. lövészhadosztály megtartja a hadrendileg be-
osztott lovasszázadokat. 

Az AOK. tudatja, hogy a gyalogság átformálása alkal-
mával újonnan megszervezett gyalogezredek nem kaphatnak 
pótcsapatokat, a pótlást azonban ezek részére is majd szabá-
lyozni fogja. (Op. 499. szám.) 

e) Március 21-ről: 
Az éj folyamán zavarótűz volt. A Monte Spinuccián 

{A 1303) levő előretolt állásunkra 80 aknát lőtt az ellenség. 
Susegana élénk lövegtűzben állott; Moriago gázt kapott. 

Tüzérségünk felgyújtott egy ellenséges raktárt. Az ola-
szok II . hadtestünkkel szemben erődítik állásaikat. 

Az ellenséges repülők egyik gépünket lelőtték. 
A Piave árad. 
A látóviszonyok jók. Az égbolt félig borult. 
Olasz átpártolok azt vallják, hogy az olaszok örömmel 

veszik át propagandaanyagunkat. 
A 6. hadseregnél két villamos-zászlóalj alakul meg; a 

6. számút az arcvonalnál, a 6a. számút a hadtápkörletben 
alkalmazzuk. 

Az AOK. elrendelte, hogy a gyalogosok csakis ezredük 
számát viseljék gallérukon; az ezredhajtókák színét csak 
későbben fogja megállapítani. A tisztek azonban tovább is 
viselhetik ezredük hajtókáját. (Op. 1/25. szám.) 

A 46. lövészhadosztálynak vasúton való beérkezési sor-
rendjéről szerkesztett áttekintését megküldötték, melyet a 
szállásszabályozó vezérkari tisztnek adattam ki. (Op. 456/7. 
szám.) 
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f) Március 22-ről: 
Az éjjel a Monte Spinuccián aknavető- és géppuskatüze-

lés volt. 
Napközben ellenséges ütegek repiilőinegfigyeléssel be-

lőtték magukat a Quero-medencére. Treviso vasúti vonalain 
élénk forgalom van. A 41. honvédhadosztály Villamattánál 
gázgránátokat kapott. 

Tüzérségünk meglehetőseri tevékeny. 
Egy gépünk ismeretlen ok miatt lezuhant; a pilóta és a 

megfigyelőtiszt meghalt, 
A Piave a hegyekben árad, a síkságon apad. Az időjárás 

tiszta, a látóviszonyok jók. 
A francia 23. gyaloghadosztályt Barbarano vidékén (Vi-

cenzától 10 km-re délre), az olasz XVII. hadtestet a pederob-
bai szakaszban állapították meg. 

A 46. lövészhadosztályból megérkezett: a 91. lövészdandár-
parancsnokság és az 1. és 31. lövészezred. Valamennyi csapa-
tot Pordenonéban helyeztem el. (Op. 456/8. szám.) 

A 17. hadosztály jelenti, hogy a lengyelekből alakult 
záslóaljat a 46. ezred kötelékébe osztotta be. (Op. 347/2. szám.) 

g) Március 23-ról: 
Tüzérségünk eredménnyel lőtte az Abbazia di Nervesá-

nál felfedezett ellenséges üteget és lőszerraktárt; az utóbbit 
fel is gyújtotta. 

Nappal mérsékelt ellenséges lövegtűz volt. Tüzérségünk 
a Montello északkeleti részén is felgyújtott egy ellenséges 
lőszerraktárt. 

Az ellenség repülői igen tevékenyek. 
A Piave a síkságon árad. Az égbolt borult; a látóviszo-

nyok jók. 
Az olasz 1. hadseregparancsnokságot Veronába helyezték 

át. A Montellon még van angol tüzérség. 
A 13. lövésztanfolyamba a 6. hadsereg 50 hallgatót kül-

dött. (Op. 136/2. szám.) 
A 61. dandái"parancsnokság a 31. rohamzászlóaljjal Santa 

Croce—Cima Novere, a 32. ezred Bellunóba került. 
Az oroszokkal 1918 március 3-án Brest-Litowskban meg-

kötött békeszerződés a német hadvezetőségnek lehetővé tette, 
hogy több mint 40 hadosztályt szállítson a keleti hadszíntér-
ről a nyugati arcvonalra és ezzel az ottani ellenség fölött 
határozott fölénybe jusson. 

Ludendorff tábornok hangsúlyozza művében azoknak a 
híreknek helytelenségét, melyek szerit 1918 márciusában az 
általános béke csak azért hiusult volna meg, mivel ő minden-
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képen támadni, hősködni és további német háborús célokat 
akart volna elérni. Kijelenti, hogy Németország számára ab-
ban az időben nem volt más út, mint a küzdelem folytatása, 
hogy az ellenséget békére kényszerítse. Csak a német győze-
lem lett volna képes Lloyd George és Clemenceau állását meg-
ingatni. 

Viszont Lloyd George és Clemencau is bízott a végleges 
győzelemben, mivel a német búvárhajóharc nem hozta meg a 
várt sikert és az amerikai segítség már valóban megérkezett 
Franciaországba. Ennélfogva nem maradt más hátra, mint a 
fegyveres küzdelem továbbfolytatása. Hindenburg és Lu-
dendorff még mindig bíztak abban, hogy nyugaton kierősza-
kolhatják a fegyveres döntést. 

A német támadás az angolok ellen irányult és körülbelül 
80 km szélességben 1918 március 21-én indult meg a Scarpe 
és Oise folyócskák közötti térben. Az angol haderő déli szár-
nyát akarta összezúzni, hogy a francia haderőtől elszakítsa, 
dél felől megkerülhesse és azután valamennyi angol hadsere-
get a tengerbe dobhassa. A támadás nem tudta áttörni az 
angol arcvonalat; eredménye körülbelül 50 km mély térnye-
rés volt. Az angol haderő déli szárnyának a francia haderő 
északi szárnyával való kapcsolata teljes maradt. Az áttörés 
nem sikerült. 

Az .1918 március 21-én megindult német támadás április 
6-án erejét vesztette; Amiens az ellenség kezén maradt és 
ezért az áttörő hadművelet meg is hiúsult. (Lásd a 8. szám 
alatt csatolt vázlatot.) 

Március 24. 

A hadseregfőparancsnokság elhatározta, hogy nem nézi 
tétlenül a németek nagy támadását a nyugati fronton, hanem 
azzal kapcsolatosan a délnyugati arcvonalon az osztrák-
magyar haderő is megtámadja Tirolból az olaszokat és arra 
kényszeríti őket, hogy a piavei arcvonalukat szüntessék meg 
Boroevic tábornagy hadseregcsoportja előtt. 

A hadseregfőparancsnokság 1918 március 23-án Op. 
142.003. szám alatt a báró Conrad tábornagy-hadseregcsoport-
parancsnokságnak kiadta előzetes rendelkezését az Olasz-
ország ellen végrehajtandó támadásra. A parancs így szólott: 

„A keleti arcvonalon a viszonyok úgy alakultak, hogy 
a hadseregfőparancsnokság az olasz hadseregre mérendő újabb 
nagy csapáshoz szükséges személyes eszközöket a délnyugati 
hadszíntérre szállíthatja. 

Jóllehet, az erő átszállítása a vasúti helyzet miatt csak 
fokozatosan történhetik, a végrehajtást mégis lehetőleg siet-
tetjük. 
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A 32. hadosztályt a 6. és 8. lovashadosztály követi, azután 
további gyalog- és lovashadosztályokat szállítunk át. (A had-
osztályok számait rna még nem lehet előre meghatározni.) 

Minden hadosztály magával hozza hadrendileg beosztott 
tüzérségét is. Azonkívül a hadseregcsoport megkapja a 18., 
60., 52., 39. és 40. tábori tüzérdandárt. A nehéz és legnehezebb 
tüzérség beosztása csak akkor történhetik meg, midőn a 
németek a nyugati arcvonalról visszaadják ütegeinket. 

Löveg- és aknavetölöszert mostantól fogva fokozottabb 
mértékben kap a hadseregcsoport, hogy a támadáshoz szük-
séges mennyiséget a hadseregkörletekben, különösen a Brenta 
és Piave közötti térben fokozatosan össze lehessen gyűjteni. 

A szénválság miatt a lőszergyártás a mult télen nem volt 
kielégítő; még most se megfelelő. Az a lőszer, melyet a nyu-
gati arcvonalon levő ütegeinknek kellett és kell még ezután 
is elszállítanunk, a délnyugati arcvonalon nagyon hátráltatta 
a lőszer pótlását. Erre állandóan kell gondolnunk. Ezentúl is 
nagyon takarékoskodni kell a lőszerrel s bár több lőszert 
fogunk szállítani a hadseregcsoportnak, a. takarékosság elve 
továbbra is megmarad, mert máskülönben sohasem lehet a 
támadáshoz szükséges lőszert felhalmozni. 

A hadseregfőparancsnokság reméli, hogy a tüzérség moz-
gékonnyá tételéhez szükséges lóállományt is be tudja szerezni. 

A támadásra szánt erő részére az egyéb szükséges anyagi 
ellátásról a hadseregfőparancsnokság fog gondoskodni és 
fokozatosan a hadseregcsoporthoz fogja szállítani. 

Kivétel csakis az élelmezésben lesz. Az élelmezés nincs 
biztosítva. Arra a kérdésre, hogy Ukrajnában beszerezhet-
jiik-e a szükséges élelmezést, csak néhány hét múlva lehet 
válaszolni. A támadást addig nem lehet megindítani, míg 
legalább 14 napi élelmezés nincsen előre biztosítva. Ezen mú-
lik az akció megkezdésének időpontja. 

A hadseregfőparancsnokság egyetért a tervezett táma-
dásnak azzal a módjával, melyet báró Conrad tábornagy 
annak idején már kifejtett. A főlökés Asiago—Piave területé-
ből indul meg. A tüzérség és az aknavetők erőteljesen (fő-
képen gázlőszerrel) előkészítik és támogatják. A támadás a 
Brenta mindkétoldali magaslatain történik, hogy a hegység 
lábát lehetőleg gyorsan elérje, ami az olaszokat arra fogja 
kényszeríteni, hogy a Piave-arcvonalat elhagyják. 

A hadművelet célja a Bacchiglione-szakasz elérése. 
A hadseregcsoportparancsnokság ennek keretében azon-

nal kezdje meg a támadás előkészítését. 
A támadás álneve: Radetzky. 

A legfelsőbb utasításra: 
AOK." 
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A es. és kir. 6. hadsereg összeállítását 1918 március 24-én 
a 9. számú melléklet mutatja, midőn a hadseregfőparancsnok-
ság elhatározta Olaszország megtámadását. 

# * 
* 

„Több napig Udine vidékén voltam, a menetalakulatok-
„nál; Tarcentónál is. Ott több kiütéses hagymáz is volt s 
„utánanéztem, vájjon minden ellenintézkedés helyesen meg-
tétetett-e?" 

„18-án Fontanafreddán vártam a hadosztály élén Ö Föl-
„ségét. Ö a Szent István-rend nagykeresztjét tűzte mellemre, 
„azt mondva, hogy az én művem is az, hogy a mi győzelmes 
„fegyvereink kikényszerítették keleten a békét és ebben az 
„én és csapataim érdeme nagy. Ö az ő legmagasabb rendjelét, 
„a Szent István-rend nagykeresztjét nekem adományozza elő-
„ször hadiékítménnyel és kardokkal. Mert Erdélyt én men-
te t tem meg." (Ez az egyedüli hadiékítménnyel és kardokkal 
adományozott Szent István-rendjel.) 

„Más fontosabb közlést nem tett." 
„József-napját nagyrészt a tűzvonalban töltöttem. Éjfél-

„után automobilon Farrán át Col San Martinóra mentem, 
„onnét egy altiszttel gyalog Colbertaldón át Vidorra, A gyö-
n y ö r ű kastély, a csodaszép kerttel, romhalmaz, a falak át-
„lyuggatva, a fák széjjelforgácsolva a francia és angol grá-
„nátok által, mint a nagy és fényes idők kísértete, baljóslatúan 
„sóhajtozva álmodozik és kihaltan a holdvilágos éjjelbe ásí-
tozik. Dísztermeiben jajgatva forog a szél és a porral gyász-
táncot lejt. Midőn a nappal pazar aranyban ébredezve, a 
„holdvilágos éjszakának sápadó árnyait legyőzte és a völ-
gyekbe telepedett vastag ködök mint rózsaszínű lehellet 
„oszlottak el és enyhe szellő jőve, hogy az ébredező virágocs-
„kák illatát égfelé hordja, üde ajkukról lecsókolgatva azt. 
„Néhány járőrrel találkoztam a homályban, kik erélyesen 
„megállítottak engem s midőn a jelszóval igazoltam magam, 
„ők egy Istenáldást mondának József-napjára. Ott is gondol-
o k erre hős magyar vitézeim, ahol csak a halállal szokás 
„beszélni. Meghatva köszöntem meg kedves figyelmüket és 
„tovább mentem. A lövegtűz is arra intett, hogy itt az ideje, 
„hogy távozzak, vagy a földalatti kavernákban töltsem az 
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„egész napot. A 26-os és 28-as bombák zuhogva jöttek s óriás 
„robbanással hasították a levegőt s mint hatalmas fekete, 
„nyárfa állott egy ideig füstjük, míg a szellővel karöltve 
„tovavonult. Az ütegekhez mentem, melyek már teljesen mű-
ködésben voltak. San Vitóra, onnét San Pietróra, Folóra, 
„hol üteg iiteg mellett áll, sivár mélyen fölszántott tölcsér-
„mezőn és siralmas romhalmazokká lőtt virágzó telepekkel 
„környezve. A föld ki van forgatva és látni lehet, hogy a 
„gránátok 3—4 réteg mélységig a talajt kifordították. Fekete, 
„piros, kékesszürke és sárga zsíros hantok feküsznek egymás 
„mellett, mintha megszámlálhatatlan sok kis tűzhányó kráter 
„támadt volna. Egy darabka — éppen ott, hol egy ágyúsüteg 
„áll — teljesen meg van kímélve. Fülszakító reccsenéssel hat 
„öböl ad éppen össztüzet és azután szakadatlanul tovább lő. 
„Fönt 27 ellenséges repülő kering, hogy felfedezzék ezt. Légi-
h a r c van és heves ágyútűz a repülőkre. De most, mint érkező 
„gyorsvonatok, oly robajjal jönnek a 28-as ellenséges gráná-
t o k és mint a vészes jégeső, úgy verik a szegény derék üte-
gemet . Én a félparton állok, vagy 500 lépésre tőle. Egy 
„pillanat alatt mindent füst és porfelleg borít és tovább dur-
r o g n a k az ellenséges lövedékek. Összeszorult szívvel egy fá-
„nak támaszkodva nézem a szörnyű ítéletet. 500 nehéz gránát 
„esett ezen szegény ütegre s azután halálos csend. A por elül, 
„a füst tovavonul mint egy csipkefüggöny, a zöld rét, melyen 
„az üteg állott, föl van szántva, a halottak szántása bizton1? 
„A hantokból még kékes füst szivárog elő. Gyökerestől ki-
t é p e t t fák hevernek, széjjelroncsolt szőlőtőkék és két ágyú-
„nak roncsai földdel telehányva. Látom, mint szaladnak az 
„emberek oda, magam is odasietek. Maradványok, néhány 
„szegény, véres sártól ragadós hústömeg, ruhafoszlányok s 
„a mérges pikrinszag. Öt ember hiányzik. Négy sebesült ver-
g ő d i k nyöszörögve, a többiek a kavernákból bújnak elő. 
„Kísérőm egykedvűen áll itt, hiszen ő már ezerszer rosszab-
b a t látott, azt mondja: 'hála Istennek, hogy mi már elmen-
t ü n k volt'. Bosszant ez a szó és indulatosan elfordulva, a 
„tiszt felé megyek, ki halálsápadtan, egész testében remegve 
„megy ágyúihoz, majd támolyog és elkezd keservesen sírni. 
„Vállára teszem kezemet, de nem is vesz észre engem. Tovább 
„megyek, itt már úgy sincs mit keresnem, hiszen segíteni nem 
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„lehet. Virágzó réteken, nevető napfényben mentem tovább 
„és a távolban zúgó Piavét hallgattam." 

„A menetalakulatoknál, úgy a 17. hadosztálynál, mint a 
„20. honvédhadosztálynál, sok doberdói vitézemet láttam 
„viszont. Boroevic tábornagynál is voltam, aki abbeli szán-
d é k á t közölte velem, liogy a vittoriói püspököt letartóztatva, 
„Laibachba viteti, ahol ellene a bűnügyi eljárás megindít-
ha tna az ő gyanús magaviselete miatt, főképen pedig azért, 
„mert a 'svájci'-nak azt a megbízást adta, hogy Sarto-nét 
„keresse fel odatúl és mondja meg neki, hogy csapataink éhez-
„nek és lázonganak s én kénytelen vagyok mindennap az 
„állásokba menni, hogy megnyugtassam őket. Megkérem 
„Boroevicet, hogy várjon ezzel, hogy csak azon esetben tétes-
„sék meg ezen lépés, hogyha tényleg meg lesznek bizonyíté-
ka ink . Ö ezt el is fogadta." 

„Feleségemmel és fiammal 21-én Vittorióba jöttem, 22-én 
„kivittem őket a Colmaorra (-Ó-377), honnét ismételten hallot-
t u n k gépfegyvertüzet és néhány nehéz gránátot láttunk a fal-
i a k b a becsapni. Feleségem, ki lázas volt, a jó meleg napon 
„meggyógyult. Ö Udine mellett, a sangottardói nagy kórház-
„ban, mint főápolónö van beosztva és orvosi segédszolgálatot 
„végez." 

„Arcvonalamon semmi különös újság sem volt." 
„Udinében értesültem arról, hogy a Ludovika Akadémia 

„növendékei 23-án Doberdo fennsíkját látogatják meg. El-
tökéltem magam, hogy ott leszek és megmagyarázom nekik 
„Doberdo eseményeit a kilenc csata alatt, melyekben részt-
„vettem." 

„Korán odasiettem, mert éreztem, hogyha csak a kitűzött 
„időre érkeznék oda, az emlékek annyira erőt vennének raj-
„tam, hogy nem tudnék beszélni." 

„Lucinico rommálőve kihalt, a Podgora (A 240) halott és 
„kopár, mint akkor, midőn utoljára láttam forró küzdelmek nap-
ja iban . De engem a túloldali magaslatok vonzanak. Stol, Faj t i 
„Hrib, a -Ó- 343—Volkovnjak, -Ó- 242, Monte San Michele, itt 
„állanak előttem, mint akkor; és alig tudom legyőzni azon 
„érzést, hogy lehetetlenség az, hogy még itt legyenek mind 
„ama rémnapok után. S mégis itt állanak, mint akkor, a föl-
k e l ő naptól megaranyozva. Először, hogy füst és mérges 

József főherceg: A világháború. VI. 12 
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„pára nélkül látom. Az összelőtt Grörzön keresztül Rubbiára 
„visz automobilom. Mintha tegnap jártam volna itt. A kas-
t é l y romja s az összelőtt kert ugyanolyan, mint akkor, csak 
„hőseim nincsenek itt és hallgatagon, csendben gyászol min-
d e n , csak a kankalin, májvirágocskák és ibolyák virítanak 
„pompásan és mosolyognak, mintha minden el volna felejtve 
„és ú j élet fakadna e nagy temető siralmas sivárságából." 

„Pri Stantin, a vörös háznál! Hányszor kellett itt elsiet-
„nem, a zuhogva hulló gárántok között, midőn vitéz 46-osaim 
„vagy 39-eseim által kísérve mentem az úton Rubbia felé. 
„Automobilom a Vallonéba fordul és szeretett hőseimnek 
„nagy temetőit látom, a 17-es, 4-es, l-es honvédekét, mind 
„szépen ápolva és fenntartva, oly kimondhatatlanul szomorú 
„itt minden, hol a hősök tízezrei alusszák örök álmukat, kik-
„nek úgyszólván mindegyikét ismertem! Az olaszoknak nagy 
„baraktáborai, az utolsó fácska is kiaszva, kivágva, csak 
„kopár, fehér, halálosan sivár szikla, a gránátoktól murvává 
„zúzva, sír a sír mellett. Födetlen fővel lassan haladok e siva-
„tagon, ezen végtelenül nagy temetőben, mely nekem oly 
„nagyon becses és kedves. A devetakii kavernák, haldokló 
„hőseimnek ezer féltve őrzött emlékével, kiknek szemeit én 
„fogtam le. Minden kő, a terepnek minden kis ránca egy fáj-
dalmas, becses emlékem. A San Martinóra vezető futóárok 
„a 'József főherceg-út', melyen oly számtalanszor mentem föl 
„a dandárparancsnok dolinájához, a 'József főherceg-lak'-hoz 
„és hős szegedi bakáim állásába, San Martino körül. I t t egy 
„jó műút létesült, melyen most automobilom szaladva siet 
„San Martinóra, nem úgy, mint hajdan hűséges kísérőimmel 
„faltól falhoz ugrálva, hogy életünket óvjuk! Sír sír mellett 
„és csodaszép ibolyák illatoznak körülöttük, hogy hőseimnek 
„álmát balzsamukkal édesítsék. Néhányat leszedek és emlékül 
„elteszem őket. San Martino ugyanolyan, mint akkor, midőn 
„1916 augusztusában utoljára itt voltam. Fölmegyek a 
„"0" 197-re, hogy a Biene 21—23-at lássam. Teljesen betemetve, 
„összelőve s az utolsó fácskák is eltűntek és a törmelékké lőtt 
„fehér kő oly vakító! A nagy robbantási tölcsérnél önkén-
telenül, a viharzó emlékektől leigázva, meg kell állanom. 
„Egyedül tovább ballagva fölmegyek a Monte San Michelére! 
„San Michele, te a szörnyűségeknek helye és a legcsodálato-
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„sabb mártíromságnak. Letérdelek egy rövid imára, csak 
„nagynehezen uralva meghatottságomat. Nem tudok itt, az 
„én csendes bajtársaim között gondolkozni, csak nézem a kor-
„hadva széjjelhulló kereszteket, a murvafödte, alig fölismer-
„hető sírokat, melyekben ők örök feledésbe mentek. Én nem 
„felejtelek benneteket soha. Ti vagytok azok, akikben hiszek 
„és kikhez egész szívemmel ragaszkodom a halál után is. Soká 
„állok a A 275 csúcsán — igen soká —, míg végre automo-
bi lok zakatolását hallom és látom, hogy a növendékek itt 
„vannak." 

„A katonai jelentkezések után körülöttem gyülekeznek és 
„üdvözlöm őket e nagy, szent temetőben, mely oly szent 
„nekem, mint a templom; kérem őket, legyenek oly hűséges, 
„nemes, önzetlen hősök, mint azok, kik itt a kőtörmelékben 
„nyugszanak. Szent e talaj, hiszen minden kövecskét, minden 
„fűszálat a legnemesebb hősvér áztatta, itt csak mély áhítat-
t a l áthatva tudok beszélni. Ne csodálkozzanak, ha kissé nehe-
„zen és akadozva szólok, hogyha nálamnál erősebb hatalmas 
„érzelmek vesznek erőt rajtam. Hiszen mindent újra látok, 
„amit életemnek legszörnyűségesebb napjaiban, kilenc rette-
ne tes csatában átéltem itt. Elbeszélem nekik röviden az itt 
„lejátszódott eseményeket és bevezetem az ifjúságot az idők 
„ezen legrettenetesebbikének történelmébe. Egyórai előadás 
„után szívélyes meleg intőszavakat intézek hozzájuk. Azután 
„letérdelve mindnyájan hangosan egy miatyánkot imádko-
z u n k s a katonai tisztelgést megadjuk az itt elesett hősök-
„nek. Bartha tábornok, a Ludovika Akadémia parancsnoka, 
„az iskola nevében lélekemelő beszéddel mond köszönetet, 
„kérve, hogy 'József Apánknak' nevezhessenek ők is enge-
„met. Az i f jak vállukra emelnek és így visznek automobilom-
hoz . Kostanjevicára hajtatok a szerpentinákon föl, hol annyi 
„sokszor menteni a nagy küzdelmek dicső, de oly keserves 
„napjaiban, Lokvica, Segeti, mind kedves, de oly szomorú 
„emlékek, melyek életem legnehezebb napjaira terelik gondo-
la ta imat . Minden egy kőtörmeléksivatag, rongyokkal, ron-
csokkal, sisakokkal, sírokkal tele és egyik állás a másik után, 
„egyik jobban összelőve, mint a másik. Kézigránátok, légi-
„aknák, lövedékek és repeszek és mindenféle dirib-darab 
„födik a talajt, a nagy tölcsérmezőt. Minél közelebb jutok 
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„Kostanjevicához, annál csúnyább lesz minden. Oppacchia-
„sellán a két öreg fa közül egyik még áll, de ez is kiszáradt, 
„Egy holttetem, melyhez annyi sok emlékem fűződik. Majd-
n e m mindennap, ha az állásokba mentem, itt szálltam ki 
„automobilomból vagy kocsimból. Egy ős ausztráliai ostorfa 
„(Celtis australis). Megindultan nézem a kiszáradt fát, mely 
„a megsemmisült városka törmelékétől környezve áll; oly sok 
„vért és szörnyűséget látott, hogy belehalt. Az útelágazásnál 
„Kostanjevicától nyugatra kiszállok automobilomból és egye-
„dül gyalog folytatom utamat, melyet több mint egy évig 
„mindennap jártam. Kostanjevica a földszínéről eltűnt, nincs 
„kő-kövön, csak vörös föld, sivár, ijesztő tölcsérmező, egyes 
„száraz fatuskók hevernek a földúlt lövészárkok labirintusá-
„ban, bedőlt kavernák s minden emberi munkának összetapo-
s o t t törmeléke födi a legförtelmesebb csaták helyét. Lelket-
„rázó sivatag, hősi viadalmak maradványaival. A fölhányó-
„dott vörös földből holttetemek látszanak ki, szegény csont-
„kezek vagy lábak, összetört, rozsdaette fegyverek, ott egy ép 
„acélsisak, — odamegyek — félelemmel telt tekintetű nagy 
„szemüregek esdve néznek rám a sisak alól, a rohamszíj a 
„fehér csontáll körül meglazulva lóg és ép, hófehér fogak 
„világítanak a kiszáradt, féregrágta barna arc alatt, a hajdan 
„rózsaszín, meleg csókos ajkak kemények, mint a fa és feke 
„ték, finom szőke bajusz és szemöldökből is kihalt az aranyos 
„fény. A szemek eltűntek és csak üregük néz feketén rám. 
„Megállok! Az Isten áldja meg szegény hűséges hősömet! 
„Csontkezei a hüvelytelen tőrt szorongatják. Így fekszik el-
ro thadva szegény gyermek, temetetlenül, elfeledve, pedig 
„a legnagyobbat tette, amit ember csak tehet. Elszorult szív-
„vel, fojtogatott torokkal megyek tovább, lépésről-lépésre 
„lábaimmal a talajt tapogatva, hogy valami aknán légbe ne 
„repüljek, hiszen mindenütt hevernek a robbanó küzdelmi 
„eszközök, melyek nem gyulladtak be. A plébánia és templom 
„tökéletesen eltűntek. Soká keresem, keresgélem 39-es törzs-
„századom sírját! az általam fölállított síremlékkel. Végre a 
„vörös földből kinéző sarkát találom meg a kőlapnak, mely 
„a sírt födte, az emlék eltűnt, de a sír érintetlen, csak méter 
„vastag vörös földréteggel van födve. Csendesen imádkozom 
„hálás szívből itt nyugvó hűséges vitézeimért, akik még a sír-
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„ban is oly retteneteseket szenvedtek át. Azután az iskolát 
„keresem, melyhez ama nagy idők emlékei vezetnek engem, 
„hol kis szobácskámban 13 hónapig laktam. Ez volt az egész 
„háborúban legszebb lakásom, mert ablakomból távcsővel lát-
h a t t a m csapataimat állásaikban. Egymáson fekvő gerendák 
„nagy rakása, gránátoktól szilánkokra tépve, mint egy ma-
r é k n y i szalma feküsznek ott, csak egy alig 5 méter magas 
„kősarok áll még az én ablakom felével. Meghatva állok itt 
„és a romhalmazt nézem, melyet egy rettenetes éjszakán el-
,,hagyni voltam kénytelen. Köröskörül sivár tölcsérmező. 
„Hova lettek az én szép és szeretettel ápolt passiflóráim? 
„Nagy kavernám teljesen benyomva és összelőve. Megfigyelő-
állásom, a cseresznyefával, teljesen fölszántva, megsemmi-
s í tve . Rettenetes a megsemmisülésnek e mezeje. Újra föl-
ébrednek bennem az akkori szörnyűséges viharok és bor-
zasz tó emlékek zúzzák lelkemet. Bizony mindenki, aki itt 
„állott, itt halt meg vagy innét élve került el, nemcsak hős, 
„hanem a haza szentje. Bár hívhatnám vissza holt hőseimnek 
„százezreit, mindent odaadnék ezér t ! . . . Soká nézem az oly 
„nagyon ismerős vidéket, a szürke Monte San Michelet, a 
„Monte dei sei Busit. Mily dicsőséges és szörnyű emlékek. 
„Ha el leszek temetve, lesz-e akkor valaki, aki ezt úgy érzi, 
„akinek leikévé vált, aki úgy egész nagyságában, soha nem 
„látott dicsőségében csodálja, amit itt a csendes tűrő, az össze-
hasonlíthatatlan hős — a mi Isten áldotta szeretett népünk 
„véghez vitt, szenvedett és dicsőségesen elviselt. I t t a leg-
későbbi ivadékoknak írva mondom: 'Menjetek Doberdóra, 
„imádkozzatok hálaimákat ezen, az emberek legkitűnőbbjei-
n e k , a doberdói vértanuknak, a halálban is győzelmes hősök-
„nek, akiket az Isten a mennyeknek országában jutalmaz 
„meg! — Az én dicső magyarjaimnak legyen dicsőség és 
„hála 

„Visszajövet feleségemnél, San Gottardon, megáltam és 
„az engem teljesen eltöltő, ki nem bocsátó benyomások dacára, 
„egy kedves boldog órát töltöttem vele. Azután ide, Vitto-
„rióba tértem vissza." 

„Közben a németek nagy offenzívájának eredményei 
„mindig nagyobbak lesznek. 80 kilométer széles, 26 kilométer 
„mély a két nap alatt nyert terület. A Somme sok helyen át 
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„van lépve. Messzehordó ágyúk Párizst lövik. Vájjon meg-
hozza-e ez a nagy döntést?... A Somme mentén a tengert 
„elérve, a franciákat az angoloktól elszakítani? Külön meg-
merni?" 

* # * 

Helyzetjelentések. 

Az ellenséges repülők tevékenysége igen élénk. 
Campolongonál eredménnyel támadták meg egyik lég-

gömbünket az ellenséges repülők. 
Napközben az ellenség tüzérsége többször mért állá-

sainkra tűzcsapásokat; Moriagót gázzal lőtte. A II. hadtesttel 
szemben erődíti állását. 

A Piave a hegyekben apad, a síkságon árad. 
A hadseregfőparancsnokság elrendelte, hogy valamennyi 

század-, zászlóalj- és ezredparancsnokot ki kell képezni a 
rohamszolgálatban. Eleinte mint nézők vegyenek részt a 
rohamgyakorlaton, úgyhogy később maguk is tudjanak ilyen 
gyakorlatokat tervezni és vezetni. (Op. 516. szám.) 

Az ellenségnél alkalmazott fényjelzésekről a csapatok út-
mutatást kaptak. (Op. 513. szám.) 

A 93. számú tartaléktávíróépítőosztag jelenti, hogy egy 
hónap alatt megvizsgálta azokat a póznákat, melyeken egy 
bizonyos számú huzal el volt tépve. Az okát kinyomozta és 
azt találta, hogy a 22. ezred egyik géppuskásszázada lőtte 
szét a távíróhuzalokat. Elrendeltem, hogy a lőtereken és a 
lőgyakorlatoknál gondoljanak a távíró vonalakra. (Op. 515. 
szám.) 

„Nálam sietve fölváltják a franciákat és olaszok védik 
„már a Monte Tombat (A 868). A franciákat és angolokat 
„elviszik." 

Március 25. 

„Nálam semmi fontos. Fölséges nyári idő, szélcsend, fel-
előtlen ég." 

„Egy repülőktől 9 órától 3-ig szakadatlanul zavart éjjel 
„után holdvilágnál elindultam és Suseganától az állásokba 
„mentem Juhász Sándor1 39-es őrvezető által kísérve. A vasúti 
„töltésen visszajövet, egy fiatal 46-os őrvezetőt találtam halva, 

1 Ma vitéz Juhász Sándor gazda, debreceni lakos. 
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„fejlövéssel, még meleg volt és szabadsági igazolványa volt 
„a zsebében, ma kezdte volna meg szabadságát. TJtban a vasúti 
„állomáshoz érte öt a halál. Fájdalmasan érintett engem így 
„látni őt, kit Doberdón háromszor sajátkezűleg ékítettem föl. 
„Ez a gépfegyvertüz, mellyel az olaszok minduntalan végig-
„szórják a terepet, nálunk naponta áldozatokat követel. Fölöt-
t e m is többször sivított ma és végigsöpörte a lapályt, ez a 
„csúnya szórótűz." 

„Visszajövet szemtanuja voltam, amint egy ellenséges 
„repülő megtámadta kötött léggömbünket, a két bennülő 
„tiszt 1000 méter magasságból leugrott és az ernyőn himbá-
„lózva, szép lassan, baj nélkül leértek. Kedvet kaptam magam 
„is ilyen ugrást megkísérelni. A Montellón mozsaraim egy 
„igen kellemetlen üteget semmisítettek meg, mely mindig 
„San Martinót lőtte." 

„Nyugaton a nagy csata most még a németekre előnyösen 
„halad, remélem, hogy emellett marad. De még távolról sin-
„csen meg a tökéletes áttörés és nem szabad elbizakodva túl-
ságosan sokat várni. Úgy látom, hogy most is már csak 
„nagyon szívósan megy előre." 

„Nálam, mint már mondtam, a franciák és angolok elmen-
„nek, ezt szikratáviratok és a megfigyelt tények bizonyítják. 
„Most, ha alaposan előkészülnénk, az olaszokkal nemsokára, 
„kedvező esélyek mellett, még idejében döntő csatába bocsát-
kozhatnánk. Később ez már nem lesz lehetséges." 

# # 
# 

A hadseregfőparancsnokság a mai napon Op. geh. 1296. 
szám alatt a délnyugati hadszíntér általános helyzetét ismer-
teti, melyet, mint 10. számú mellékletet, idecsatolok. 

Ma összes tüzérségemnek összefoglaló utasítást adtam a 
gázlövésre, Art. 2350. szám alatt. 

„Ebben a rendeletben a gázlövésre kiadott parancsokat 
összefoglalom, hogy a vezetőknek és a tüzérségnek vezér-
fonala legyen a gázlőszer észszerű kihasználására. Amennyi-
ben ezek a rendelkezések az eddig már kiadott utasításokkal 
ellenkeznének, elrendelem, hogy jövőben ezek a határozvá-
nyok legyenek érvényesek." 
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I . 

Általános rész. 

1. A gázlövés célja az, hogy az ellenséges élőcélokat 
megsemmisítsük vagy megkárosítsuk és ezzel az ellenség 
harctevékenységét megzavarjuk. 

A gázlőszer elsősorban arra szolgál, hogy az ellenség tá-
voli céljait, tehát tüzérségét és hátrább levő csapattáborait 
leküzdjük. Ezenkívül azonban a gyalogság harcövében is fog-
nak kedvező célok mutatkozni, melyek ellen nagy hatást érhe-
tünk el, ha a gázlövést szakavatott kezek irányítják. 

Gázlövedék eket gyártunk: a 7'5 cm, 15-ös mintájú hegyi 
ágyúk, a 8 cm, 5/8 mintájú tábori ágyú, a 10 cm, 14 mintájú 
tábori tarack és a 15 cm 14 mintájú nehéz tábori tarack 
részére. 

A gázlövés ügyes alkalmazásával nagy rendetlenséget, 
súlyos veszteséget és az ellenség megbénítását idézhetjük elő. 
Az eredmény azonban az időjárástól is függ; a vezetés fel-
adata tehát, hogy az alkalmas időjárást harcászatilag helye-
sen kiaknázza. 

Támadáskor, főképen a gyalogság támadása előtt és alatt 
és a sikeres támadás után, az ellenség tüzérségét kell lefogni. 

A védelemben is le kell nyomni az ellenség tüzérségét és 
főképen azokat a terepszakaszokat, tereket kell gázzal elárasz-
tani, melyben az ellenséges gyalogság támadásra gyiilekszik. 

2. A gázharc vegyészeti elemeinek mérgező hatását az 
ellenség gázvédelmi eszközei befolyásolhatják. Az ellenség 
azonban a gázvédelmi eszközöknek idejében való felhasználá-
sával el fog késni, ha sikerül őt meglepnünk. 

3. Az ellenség gázvédelmi eszközeinek egy részét azonban 
legyőzhetjük, ha mérgező gázok behatolnak a gázmaszkákba. 
A nálunk használatos harci gázelemek hatása következőképen 
alakul ki: 

a) Az izgató anyagok (Blaukreuz) vagy azonnal, vagy 
néhány perc múlva az ellenség maszkáiba behatolnak; az erős 
ingerlőhatás, mely különösen a szemet és a légzőszervet tá-
madja meg, arra kényszeríti az embereket, hogy a maszkákat 
letegyék. Csakis az angoloknak vannak olyan maszkáik, me-
lyek ellen az izgató anyagok nem hatnak. 

Izgató anyagot tartalmazó lövedékeink most az úgyneve-
zett „Be"-gránátok. 

b) Olyan mérgező anyagú gázunk nincs ugyan, mely 
azonnal a maszkába hatolna, azonban az úgynevezett „Ce" 
anyag erős töményítés esetén1 az olasz polivante-ba és a fran-

1 1 köbméterre 0-35, 0-40, 0-60, 1 00 gramm. 
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cia „M 2" maszkába 10 perc, illetve 66—90 másodperc alatt 
beszivárog. 

A megsemmisítő hatás ezek használata alkalmával akkor 
fog bekövetkezni, ha sikerül rövid idő alatt a megfelelő tömé-
nyítést elérni. 

4. A gázharci anyagok használatára a következő általános 
alapelvek érvényesek: 

A „Ce" anyagnak akkor van megsemmisítő hatása, ha 
a „Be" anyaggal 2 : 1 arányban keverjük; de az előbbit magá-
ban használva is mérgező hatást érhetünk el, ha a gáz elég 
sűrű és az ellenség maszkái hosszabb ideig vannak a méreg-
nek kitéve. 

A „Be" anyagot magában nem használjuk. Hasonlóképen 
olyan szilánkká hulló lövedékeket sem használunk, melyek az 
említett két anyaggal keverten lennének megtöltve. 

Gázrobbanó lövedékeket majd csak akkor alkalmazunk, 
ha az úgynevezett Gelb- és Blaukreuz-cal töltendő lőszerfel-
szerelés kérdése meg lesz oldva. 

II . 
Az időjárás és a terep befolyása a gázlövésre. 

5. A gáz hatásának tartama és a gázlövés eredménye 
annál nagyobb, minél csendesebb a levegő, úgy vízszintes, 
mint függőleges irányban (szélcsend). 

6. A levegő függőleges irányban áramlik (mozog): 
a) ha a nap süt. Erős áramlat kerekedik felfelé, ami azzal 

jár, hogy a gáz hamar elillan; 
b) ha az eső esik, akkor a gázt az eső a földre veri és 

hatását elveszíti. 
Az éjszaka a legkedvezőbb a gázlövésre. 
Nappal a levegő csakis borús időben vagy ködben moz-

dulatlan a célnál, különben majdnem mindig áramlik (mozog) 
függőleges irányban. 

7. Legkedvezőbb a gázlövésre a szélcsend, azaz, ha a 
levegő vízszintes irányban nem áramlik (nem mozog, nin-
csen szél). 

Ha másodpercenkint 1-5 méternél erősebb a légáramlat, 
azaz, ha erősebb szél fú j , nagyobb terület gázzal való elárasz-
tásánál a gázlövés hatása nagyon csökken. Kisebb terjedelmű 
gázrohamnál a szél megengedhető erőssége másodpercenkint 
legfeljebb 3 méter lehet. 

8. A gázhatást nagyon befolyásolja az erdő (terepfede-
zet) és a terep egyenlőtlensége (hegyvidék). 

Erdőben a szél mindig gyengébb, mint nyilt, fedetlen 
terepen. Erdőben levő célok gázzal való lövetése még akkor 
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is hatásos lehet, ha a szél nyilt terepen levő célok leküzdésére 
erőssége miatt alkalmatlan lenne. A terep erős egyenetlen-
ségénél meg kell gondolni, hogy a szél a magaslatokon mindig 
erősebb, mint a völgyek, hegyoldalak lejtőjén, tehát a magas-
latokon levő nyilt célokat erősebben kell gázzal ellepni, mint 
a bevágásokban, szakadékokban, völgytalpakban levőket. 

Hegységekben figyelni kell az általános légáramlattól el-
térő helyi jellegű szelekre (völgyáramlatokra) is. Arra nem 
lehet számítani, hogy a gázzal lőtt magaslatokról a gáz ön-
magától lehömpölyög a hegyoldalakon a völgyekbe — mint 
a gázfúvásnál szokott lenni —, mivel a gázlövésnél a gáz nem 
olyan sűrű, mint a gázfúvásnál. 

Gázlövésnél a föld felületén szétömlő gáz a levegő áram-
latát követi, úgy, hogy a céltól több kilométer távolságnyira 
is erős hatást érhetünk el. 

I I I . 
A gázlövés különféle módja. 

9. Valamennyi gázlövedéket csapódó gránátként lőjük. 
10. Arra kell törekedni, hogy a célban és körülötte men-

nél sűrűbb gáztöményítést érjünk el, azaz a gázlövéseket terü-
letileg és időbelileg a cél körül összetartsuk. Egyes lövések-
nek nincsen értelme. 

Gázlövéssel gázzáró falat alkotni és azt állandóan fenn-
tartani nem célszerű, mivel az ehhez szükséges nagymennyi-
ségű lőszer nem áll arányban a várható eredménnyel. 

11. A gázlövés következő módjait lehet megkülönböztetni: 
A) Tiszta gázlövetés: 

a) gázzal való rajtaütés; 
b) gázhullámokkal való lövetés. 

B) Robbanó gázlövetés: 
a) Blaukreuz robbanólövetés; 
b) a terep elárasztása gázzal (Gelbkreuz robbanó-

lőszerrel) . 
12. A tiszta gázlövetés mind a két módjának alapja a gáz-

zal való rajtaütés. Feladata az, hogy a legrövidebb idő alatt 
a szűkreszabott célt tömör, zárt gázfelhővel takarja be. Ehhez 
a legnagyobb tűzgyorsaság kell; több üteg lőj jön ugyanazon 
célra (a lövedékek repülési idejét és az órákat összhangba 
kell hozni a tüzelő ütegeknek). 

A legkevesebb lőszer fogyasztás gázzal való rajtaütés-
nél ez: 

120 lövés a tábori ágyúk, illetve a hegyi ágyúk, 
50 lövés egy könnyű tábori tarack és 
25 lövés egy nehéz tábori tarack részére; 
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mikor is különféle öblű lövegek vehetnek részt a gázlövésben. 
Például a tábori ágyúk 60, a könnyű tábori tarackok 25 lövést, 
vagy a tábori ágyúk 40 és a nehéz tábori tarackok 16 lövést 
tehetnek. 

Ez a lőszerfogyasztás egyes célokra való tüzelésre vonat-
kozik (keresztút, magányos ház, egy ellenséges üteg, vagy 
egy géppuskás fészek). 

A legnagyobb hatást akkor érjük el, ha a gázrajtaütésnél 
a „Ce" és „Be" lőszert vegyesen, 2 : 1 arányban fogyasztjuk. 

A gázzal való rajtaütést szabálytalan időközökben meg-
ismételhetjük és robbanógázlövedékekkel váltakozva, keverten 
is csinálhatjuk. 

13. A gázhullámmal való lövetés úgy áll elő, hogy számos 
gázzal való rajtaütést kombinálunk össze, melyek feladata ki-
terjedt célok megsemmisítése vagy megkárosítása, vagy pedig 
célfeszkeknek hosszabb ideig gázlövedékkel való rendszeres 
elárasztása. 

A lövetésre a célterületet célmezőkre osztjuk; ezek átlag 
20.000 m2 kiterjedésűek legyenek; minden ilyen célmezőt 
ügyesen leküzd egy olyan üteg, mely már előzőleg előre be-
lőtte magát. 

10.000 m2 területre a tábori ágyúk vagy a hegyi ágyúk 
óránkint 120-at, a nehéz tábori tarackok 25-öt lőnek. 

Ha a cél fekvését pontosan ismerjük, akkor a célmezőket 
akként osztjuk be, hogy az egyes célok a mezők közepébe 
essenek. 

A cél hosszanti tengelye lehetőleg a lövés irányával essék 
össze. Azokat a mezőket, melyekbe egyes célok nem esnek, 
mellőzni lehet; ehelyett más mezőket bővebben lehet elárasz-
tani. Valamennyi ugyanegy célra belőtt üteg ügyes rajta-
ütéssel leküzdi azt, azután a következő mezőt lövik. Gyenge 
szél esetén a szél irányában kell a tüzelést elkezdeni. Külö-
nösen fontos célmezőket célszerű %—1 órai tűzszünet után 
ismét rajtaütésszerűén lőni. Az egész célterület mezőit lehető-
ség szerint két óra alatt végig kell lőni. 

I t t is legcélszerűbb a „Ce" és „Be" lövedékeket 2 : 1 
arányban keverve használni. 

Több négyzetkilométerből álló nagyobb kiterjedésű terü-
letnél ugyanez szól a főcélcsoportokra. Énnek környékét vala-
mivel ritkább gázfelhővel takarjuk be, még pedig „Ce" grá-
náttal. Ezzel megakadályozzuk, hogy az ellenség gázmentes 
területre térhessen ki. 10.000 m2-es területre óránkint az előbb 
felsorolt lőszerkészlet Vs—1/4 része kell. 

Ha a gázlövetés két óránál tovább tart, akkor az említett 
lőszerkészlet a/6—V7 része is elegendő. 

14. Blaukreuz robbanógázlövésre és a terület Gelbkreuz 
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anyaggal való elárasztására egyelőre nem számítunk, mivel 
ezen két gáznem gyártása még csak most folyik és ezért a 
hadrakelt seregnél ilyen gázlőszert még nem adtak ki. 

IV. 

Különleges határozvAnyok a gázlövés tervezésére. 

15. Nagyszabású gázlövetés vezetésére az AOK.-nál ta-
nuló különleges tüzértörzsek és szakképzett meteorológusok 
hivatottak. 

A kisebb arányú gázlövést és a gázzal való rajtaütést a 
tüzérparanesnokok hajtják végre, kiket helyi ismerettel ren-
delkező, gáz- és időjárási szolgálatban kiképzett közegek 
támogatnak. 

16. A gázlövés fölötti döntés, amennyiben azt az időjárás 
befolyásolja, az időjárásnyilvántartó állomás jóslatától függ, 
melyet néhány órával a gázlövés megkezdése előtt adott ki. 

A gázlövés tervezetét alaposan át kell gondolni és leg-
apróbb részletekig előre ki kell dolgozni, különösen abban az 
esetben, ha az időjárásban ingadozás várható. 

Távbeszélőn álnevet kell használni. 
Amint az időjárás kedvezőre fordul, a gázlövést előre 

megállapított és jól látható fényjelre vagy rövidebb táv-
beszélöfölhívásra kell megkezdeni; például: ha egy ellensé-
ges üteget akarunk gázrajtaütés egész sorozatával lőni, a 
gázlövést „díjlovaglással" jelezzük, az egyes gázrajtaütést 
„futtatással", az egyes ütegeket pedig a „lovak nevével" ne-
vezzük meg. Ha a gázlövést 3 órára tervezzük, elegendő a 
következő felhívást kiadni: 

„Díjlovaglás április 13-án. Az első futam X óra 60 perc-
kor lesz. A további „futtatások" ideje: 1. futam X órakor, 
a 2. X órakor, a 3. X óra 20 perckor, 4. X óra 47 perckor, az 
5. X óra 67 perckor, a 6. X óra 78 perckor. „Rascal és Kincsem 
lovak nem startolnak, ami azt jelenti, hogy a nevezett lóneve-
ket viselő ütegek a gázlövésben nem vesznek részt. 

17. Minden üteget egy tervvel (1 : 25.000 arányú térkép), 
vagy oleatával látunk el, melyen raj ta legyen, hogy az illető 
üteg mely területre lő. 

Egész területek gázzal való elárasztásánál nem arról van 
szó, hogy az egyes lövések találatképei hol legyenek, mert 
ilyenkor mindenekelőtt arra kell törekedni, hogy az illető 
területet egyenletes gázfelhő lepje el. 

Ha ellenben 1 km2-nél kisebb területet lövünk gázzal, 
akkor arra kell törekedni, hogy a lövések területileg és idő-
belileg minél szorosabban és sűrűbben legyenek a cél körül. 
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18. Gázakcióknál a belövés ne legyen feltűnő és robbanó-
lőszerrel történjék meg; a hatáslövés villámszerűén csapjon 
le. Támadáskor a gázlövést nem szabad egyszerre félbeszakí-
tani, hanem egyideig még folytatni kell a tüzelést, folyton 
gyérülő lövésekkel, hogy az ellenség tüzérségét rohamcsapa-
taink előretöréséig lefogjuk és ne engedjük lélekzethez jutni. 

19. A célon a hatást lehetőleg gyorsan érjük el; az előre 
megállapított lövések számát lehetőleg sok ütegre osszuk el. 
Ezért tanácsos lesz, hogy két óráig tartó gázlövetésnél egy 
tábori ágyúsütegre 800—1000, egy könnyű tábori tarackra 
400—500, egy nehéz tábori tarackra 200 lövésnél többet ne 
utaljunk ki. A lövegeket a lövetés előtt jól megkenjük; tűz-
szünetkor nedves kendővel hűtjük le a bölcsőt és a csövet. 

Nagyobb szabású gázlövetésnél lövegtartalékokat tart-
sunk készen. 

V. 

Biztonsági rendszabályok. 
AJ A kezelőlegénység védelme. 
20. A német maszkák 11-C-ll . NF vagy ND jelzésű be-

tétei az ellenség minden gáza ellen, a mienk a Blaukreuz ki-
vételével minden gáz ellen véd. 

A kezelőlegénység nyakába akasztott maszkákkal telje-
síti szolgálatát. 

21. Ha az ellenség telitalálattal rombolná szét gázlövedé-
keinket és a gáz kifolynék, úgy ezeken a helyeken (árkok, 
raktárak stb.) csakis feltett gázmaszkákkal szabad tartóz-
kodni. A kiömlött gázt földdel kell betemetni. Azokat a gáz-
lövedékeket, melyeknek szigetelése nem biztos, mielőbb el kell 
tüzelni, különben pedig elásni. 

A cső elhagyása után azonnal felrobbant gázlövedékek 
nem veszélyesek, mivel a robbanógáz ártalmatlanná teszi a 
gázanyagot. 

B) Csapataink védelme az első vonalban. 
22. A következő határozványok nyílt és sík terepre vo-

natkoznak. Más terepalakulatoknál eltérések engedhetők meg, 
illetve szükségesek. 

Ezért a meteorológusok véleményét kell kérni. 
23. Ha a szél az ellenség felé fúj , a céltávolság legelső 

vonalunktól legalább is 300 méternyire, szélcsendkor, vagy ha 
a légáramlat állásaink felé tart, a kisebb célok 500, a nagyobb 
célok 1000 méternyire legyenek. 

Ha a szél az ellenséges állás felé f ú j és kis távolságra 
lövünk, az időjósállomások véleményét mindig ki kell kérni, 
hogy a gázrajtaütéskor x/2i nagyobbszabású gáz lövetésekor 
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két órával a lövetés beszüntetése után, a szél nem fordul-e meg 
veszedelmes irányban. 

C) Gázzal lőtt területekre való belépés. 
24. Ha csapataink gázzal lőtt területre lépnek, ez kisebb 

vállalatoknál nyáron egy, télen két óra múlva veszély nélkül 
megtörténhetik, a gázlövetés beszüntetése után. A gázmaszkát 
a csapatok nyakukba akasztva készentartják s amint gázt 
éreznek, felteszik a gázmaszkát. 

Nagyobb területek gázlövetése alkalmával az elárasztott 
területre csak akkor tanácsos lépni, ha annak jeleit látjuk, 
hogy az utolsó gázhullám is elvonult. 

A helyi viszonyokra (terepalakulat, terepfödözet) mindig 
gondolni kell, mert nagy befolyással vannak a gázfelhő el-
illanására. 

Ezt az utasítást kiadom a II., XY. és XXIV. hadtestnek, 
a 31., 50., 57. hadosztálynak annyi példányban, hogy vala-
mennyi üteget egy-egy példánnyal elláthassák. 

József főherceg vezérezredes s. k." 

Helyzetjelentések. 
Az éj folyamán az ellenség repülői Yittorióig jöttek. 

Közben Farrára, Coneglianóra, Campolongóra és Pianzanóra 
bombákat dobtak. 

Egy járőrünk az éj folyamán Fenernél meglepetésszerűen 
az ellenség puskatüzébe került; 3 megsebesült emberünk hadi-
fogságba jutott. Fenertől délre egy honvédjárőr ment előre 
és szétugrasztott egy olasz járőrt. 

Egy repülőnket lelőtte az ellenség. 
Nappal kölcsönösen igen élénk volt a lövegharc. Fontigót 

gázzal lőtte az ellenség. 
A 46. francia vadászhadosztályt most váltják fel az 

olaszok. 
A hadseregfőparancsnokság hozzájárult, hogy a tiszti 

továbbképző iskola hallgatói az isonzói csatatereket látogassák 
meg és javasolja, hogy április hóban a csapatokból vezényelt 
tisztek is csoportosan keressék fel a csatatereket. (Op. 242/10. 
szám.) 

Március 26-án éjjel a 20. honvédhadosztály szakaszát erő-
sen lőtte az ellenséges tüzérség. 

Délelőtt, a rossz látóviszonyok miatt, az ellenséges tüzér-
ség tevékenysége igen mérsékelt volt; repülői sem mutat-
koztak. 

Délután Santa Lucia terét lőtte az ellenséges tüzérség. 
Valdobbiadenére 12 nehéz lövés esett, de egyik sem rob-
bant fel. 
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A Piave árad; az időjárás esősre fordult. 
A 31. hadosztály összes csapatai már megérkeztek s együtt 

vannak Cozzuolo—Formeniga—Scomigo terében. 
A 20. honvédhadosztály kiképzőcsoportjánál tömeges szö-

kések fordultak elő. Elrendeltem a vizsgálatot; bizottságot 
küldtem ki, mely a 69. ezred parancsnokából, egy századosból 
és egy hadbíróból áll. (Op. 525. szám.) 

Boroevic tábornagy értesített, hogy március 27-én a 
46. lövészhadosztályt, a 31. hadosztályt és a 9. hadosztály 
30. ezredét fogja megszemlélni. (Op. 528. szám.) 

* * 
* 

Március 27. 

„Tegnap négy órakor délután aláírtuk a békét Románia-
„val. Ezzel a háború a keleten be van fejezve! Adja Isten, 
„hogy végleg! Nem egészen ismerem ki magamat, hogy nem 
„becsapás-e Románia részéről1? Csak ne legyünk vakonhívők!" 

„A németek igen súlyos küzdelmeik dacára, nagy lépé-
sekkel haladnak és azon látszatot kelti, mintha ott, hol a 
„támadás folyik, az ellenség már igazán meg volna verve, ez 
„azonban nézetem szerint nem elég, csak akkor lesz hajlandó 
„az ellenség békére, ha teljesen összezúzatik. A franciák és 
„angolok, német jelentések szerint, az innét elvitt hadosztá-
lya ika t már harcbavetették ott és állítólag azok már össze 
„is roppantak. (Később kiderült, hogy ez a hír téves volt.) 
„Eddig állítólag 40 ellenséges hadosztály van elhasználva." 

„Ma éjjel automobilon Farrára, onnét gyalog Sernaglián 
„át az előterepöv állásaiba mentem, a 20. honvédgyalogezred-
h e z . Teljes nyugalom volt és csak nagyritkán lőttek az ellen-
séges gépfegyverek, ezt is csak röviden és keveset. A tüzér-
s é g egyáltalában nem lőtt. Megállapítottam, hogy ezen 
„védelmi szakaszon a nagy és sok munka dacára az állások 
„még nagyon hiányosak és még igen sok a kívánnivaló. A nap 
„az égen már fölemelkedett, midőn az erősen összelőtt, telje-
s e n födetlen műúton visszafelé indultam. Az út minden 
„oldalról, de főképen a Montellóról tökéletesen be van látva. 
„Sernagliára mentem, egy altiszt kísért engem. Egy lövést 
„sem tettek ránk, pedig egymás mellett — azért, hogy ne 
„sejtsenek bennem magasrangú tisztet — haladtunk a fanél-
„kiili síkságon. A Piave melletti Sernaglia nagyon össze van 
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„lőve, egy teljesen kihalt romváros. Csak két őrszemet — azt 
„is teljesen födött helyen — találtam, ezeknek szigorúan arra 
„kell ügyelniök, hogy egy ember se dugja ki fejét nappal. 
„Az ottlevő egész zászlóaljat alva találtam a pincékben, rette-
ne tesen megrekedt dohos levegőben. A zászlóaljparancsnok 
„horkolt egy apró kis penészlepte pincében, négy más tiszttel 
„együtt. Jegyzőkönyvemből egy lapot téptem ki, aláírásom-
„mal elláttam és melléje, az ottlevő asztalra tettem anélkül, 
„hogy az ajtónál álló őrszemen kívül valaki észrevette volna. 
„Minek költsem föl őket! Mondanivalóm nincs, hiszen min-
„dent rendben találtam. Az őrszemnek megmondtam, hogy 
„ki vagyok és meghagytam neki, hogy csak akkor tegyen 
„jelentést, ha fölkelnek." 

„Kísérőimmel a sivár, kihalt városkában, a hajdan vi-
„rágzó üzletek rommá vált garmadái között, a teljesen össze-
f ő t t nagy fonoda mellett elmentem. A borzalmas csendben 
„lépteink úgy hangzottak, mintha koporsót szögeznének." 

„Onnét Yillanován és San Michelen át minden századot 
„rejtekében fölkeresve, megint néhány kilométert haladtam 
„szabad, teljesen belátott terepen anélkül, hogy csak egyszer 
„is lőttek volna ránk. Ez meglep engem, mert még nem for-
„dult elő és ma éppen rendkívül tiszta légnél szokatlanul 
„messze lehet látni és 8 ellenséges kötött léggömböt láttam 
„lesni. Még néhány üteget is meglátogattam. 9 óra után Soli-
„góra értem, amit rendesen erősen szoktak ágyúzni, oda sem 
„jött ma lövés. Ott meglátogattam a 20. honvédgyalogezred-
„nek I I I . zászlóalját, úgyhogy ma az egész ezredet láttam, 
„igaz, hogy nagy része aludt." 

„Automobilon Lagóra mentem. Ott veszem az értesítést, 
„hogy a 22. közös ezrednél elnyomták a lázadást. A 20. hon-
védhadosztály menetalakulatainak szállításánál azonban 
„csúnya kihágások történtek, úgy, hogy Békési ezredes a 
„statáriális eljárásnak ő reá való bízását kéri. Ezt nem 
„engedem meg. Ennek elrendelésére való minden jogosultság 
„határozottan elő van írva. Előbb az esetet tüzetesen ismer-
j e m kell és aszerint fogok ezen végső eszközhöz nyúlni. Ezen 
„jogot nem adom ki kezemből, arra azonban el vagyok tökélve, 
„hogy használni fogom, ha az eset meg lett vizsgálva és igaz-
„nak bizonyult." 
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„Lagónál díszszemlére föl van állítva a 44. ezred és a 
„3. bosnyák ezred és a 31. hadosztály rohamzászlóalja. Boroe-
„vic tábornagy végigjárja az arcvonalat — ő rendelte volt el 
„a díszszemlét —, egy bosnyák szakaszvezetőt megkérdez: 
,,'Odakle s i f (Hová való vagy!), azután pihenteti a dandárt, 
„míg az egész tisztikart maga köré gyűjtve, hozzájuk lendüle-
t e s beszédet intéz németül. Abban engem, mint a hősök liő-
„sét, égig magasztal, akinek egyedül tulajdonítható a Karszt 
„sikeres védelme, mely a történelemben egyedül áll és hallat-
t a n fegyvertény. Utasítja a tisztikart, hogy csak engem 
„kövessenek, akkor biztosítva van a győzelem. Végül az éh-
ségrő l beszél, hangsúlyozva, hogy a tábornagy éppen úgy 
„éhezik, mint a közlegény. Azt mondotta, hogy a legénység-
i e k meg kell magyarázni azt, hogy mi az oka ezen szorult 
„helyzetnek. Főképpen a vasutak okozzák ezt. Különben is 
„— úgymond —, ő neki rendelkezési joga van úgy a tisztek, 
„mint a legénység élete fölött. Ha azt követeli, hogy életüket 
„a küzdelemben áldozzák föl, vagy azt követeli, hogy éhen 
„haljanak: azt panasz nélkül kötelesek megtenni." 

„Na ezt már igazán csak olyan állíthatja, akinek éppen-
séggel nincs emberismerete. Ezt, sajnos, meg lehet és meg 
„kell követelni, de nem egyszerű paranccsal, hanem hosszú, 
„gondos, szeretetteljes erkölcsi nevelés, behatás útján, az em-
berekkel való folytonos személyes érintkezés útján és ezt 
„is csak egy bizonyos fokig lehet, mert az éhenhalás előtt az 
„emberek 90%-a elveszti önuralmát és állattá lesz. J a j nekünk, 
„ha eddig fogunk jutni! Boroevic itt kissé túlment az okos 
„beszéd határain, annál is inkább, minthogy őt a csapat kint 
„a tűzvonalban még egyszer sem látta és nem fogja neki el-
h i n n i , hogy éhezik, ha minden veszélyt oly gondosan kerül, 
„mint eddig. Különben még sohasem hallottam Boroevicet 
„ily lendülettel beszélni és még sohasem beszéltek valakiről 
„oly lelkesedéssel a csapat előtt, mint ő azt rólam tette. Lát-
szo t t , hogy szívéből fakadtak szavai." 

* * 
* 

Az AOK. mai napon Q. 33.964. számú rendelettel válaszolt 
az utóbbi időben előterjesztett sürgős kéréseinkre, hogy a 
húsadagokat emelje fel és hogy a vágómarhautánpótlás rend-
szeresen történjék. 

József főherceg: A világháború. VI. 13 
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A vágómarhaszállítás — noha minden intézkedést meg-
tettem — a hadrakelt hadsereg szükségletének alig felét fe-
dezi; a hadügyminisztériumot megkértem, hogy a keleti arc-
vonal rovására elsősorban a délnyugati arcvonal részére szál-
líttasson húst. 

A hússal való ellátás megjavítására a földmívelésügyi 
minisztériumok a politikai hatóságokat utasították, hogy a 
szükséges vágómarha előteremtésére karhatalmat vegyenek 
igénybe és ha ez sem segítene s a vágómarhaállítás nem 
javulna meg, a hadianyag szolgáltatására érvényes törvény 
szellemében járjanak el." 

Ezt a rendeletet valamennyi hadtestnek és hadosztály-
nak kiadtam. 

* * * 

Helyzetjelentések. 
Megfigyelték, hogy zöld világítógolyókra az ellenséges 

tüzérség rövid1 tűzcsapással felel, melyet piros világító-
golyókra beszüntet. 

A Montellótól nyugatra levő vasúti vonalakon reggel 
erős forgalom volt. 

Tüzérségünk délelőtt repülőmegfigyeléssel egy ellenséges 
ütegre lőtt, jó eredménnyel. A Monte Grappára vivő szer-
pentinúton élénk autóforgalom volt. 

Délután zavarótűz volt, mely különösen a 41. honvéd- és 
a 17. hadosztály szakaszaira nehezedett. Messzelövő ütegünk 
az ellenség repülőterét lőtte Poveglianónál. 

Az angol hadosztályokat már mind elszállították Francia-
országba; csakis az 5. és 48. hadosztály van még itt Padová-
nál és Yicenzánál. 

A 46. lövészhadosztálytól a rohamzászlóalj, a 92. lövész-
dandárparancsnokság és a 13. lövészezred egyik zászlóalja ma 
megérkezett. 

Az AOK. rendeletére a Boroevic tábornagy-hadsereg-
csoportparancsnokság meghagyta, hogy a 87./IV. zászlóalj 
részére a II . hadtestparancsnokság utalja ki a 3/XXXVI. és 
3./XXXVII. menetszázadokat. (Op. 452/6. szám.) 

# # 
* 

Március 28. 
„A tűzvonalból, egy rendkívül érdekes útról visszatérve, 

„itt találom a táviratot, hogy Yilmos császár nekem, a keleten 
„befejezett háború alkalmával, kiváló vezetésért az arany tölgy-
combot adományozta a Pour le Merite rendjelhez." 
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„Nagyon korán reggel automobilon Tarsora mentem, 
ahol a vezetőnek kirendelt altisztet felvettem és tovább men-
etünk Refrontolora. Ott kiszálltam az automobilból és gyalog, 
„ütegtöl-üteghez mentem, melyek a szaggatott sziklák között 
„a Soligo pataktól délre a kis hegytömbben vannak a leg-
nagyszerűbben fölállítva és hol a legénységet barlangokban, 
„jól elhelyezve találom. Különös egy vad vidék ez, gyönyörű-
séges növényzettel, hatalmas nagy folyondárral és boros-
t yánna l benőtt sziklatömbök, sziklahasadékokkal és vízmo-
sásokkal. Így üt nélkül barangolva elértem a szép, kies fek-
„vésű, öreg, idősziirkítette Collalto várát s a nemesgesztenyés-
„ben mind tovább mentem. Az 1/13-as ütegnél, nem messze tőle, 
„egy legalább 1000 esztendős gesztenyefát találtam. Ott na-
„gyon veszélyes álldogálni, mert rendesen több ellenséges 
„üteg több oldalról lőve keresi ezt az üteget. Ma egyetlen egy 
„gránátot sem hallottam, pedig csak 11 órakor délelőtt értem 
„az üteghez. Ezen mesebeli szaggatott sziklavilágban egészen 
„különös érzelmek szállottak meg, mert oly messze éreztem ma-
„gamat a háborútól ott a friss zöld, illatozva virágzó növény-
„zet között, mintha közelebb lennék szép hazám érdőségeihez! 
„Út nélkül mászkálva ezen a különös terepen, felértem a Colle di 
„Guardiára (A 262), melyre máskor nappal nem lehet felmenni. 
„Szabad terepen át haladtam, hol máskor egy emberre száz 
„gránátot is lőtt az ellenség és egy lövést sem hallottam. Egy 
„súlyosan megsebesült tehenet találtam és elrendeltem, hogy 
„öljék le és vigyék valamelyik üteghez, azután osszák fel. 
„Ekkor értesültem arról, hogy tegnapelőtt erre a tehénre az 
„ellenség 300 gránátot lőtt, Amilyen nevetségesen hangzik, 
„olyan értékes ez nekem, mert azt bizonyítja, hogy az angol 
„tüzérség is elment és lőszerét, melyet szállítási nehézségek 
„miatt nem vihetett el, meglevő és nem létező célokra ellőtte. 
„Bizton most olasz ütegek állanak ott, melyek csak olyan 
„célokra lőnek, hol megfelelő eredményt is várhatnak. Szegény 
„tehén dupla szolgálatot tett nekem, mert még jó húst is ad 
„tüzérségemnek." 

„A tábori őrsvonalig mentem s egy főőrsöt, meg egy tábori-
„őrsöt meglátogattam a 13. lövészhadosztálynál a Villa Jacur-
„völgyecskében, a Piave partján. Kísérőm, Ledo Lajos 32-es 
„szakaszvezető volt. Út nélkül a 13. lövészhadosztály csapatait 

13* 
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„látogatva, Pianalenak tértem vissza. Útközben egy nagy 
„barlangra akadtam, hol leglább 1000 ember férne el. Kitűnő 
„egy hely pergötűz alatt, csak jó bejáratokat és szellőztetést 
„kell csináltatni. Pianalen Kindl tábornokkal beszéltem, ki 
„éppen ezt a hadosztályt átvette. Ö kitűnő benyomást tett rám. 
„Ettől kezdve erős ellenséges lövegtüzet hallottam jobbszár-
„nyamról, a Monte Spinuccia (A 1308) és Monte Pallone 
„ (A 1215) vidékéről." 

„Midőn visszajöttem ide, Conrad tábornagy által küldött 
„hivatalos értesítésből tudtam meg, hogy az olaszok svájci 
„tábori örsökre lőnek és a svájciaknak veszteségei is voltak 
„és írásban óvást emeltek, ezt azonban az olaszok felbontat-
„lanul visszaküldték. Ez közvetlenül a stilfsi hágótól nyu-
g a t r a történt." 

„Nálam csak csekély lövegtűz." 
„Az Ukrainában súlyos küzdelmek vannak csapataink és 

„a bolsevikiek között. Chersont még nem tudtuk elfoglalni." 

Helyzetjelentések. 
Az éjjel mérsékelt ellenséges lövegtűz volt. Az ellenség 

aknavetőkkel lőtte a Monte Spinuccia (A 1303) magaslati elő-
állást és Mina vidékét. 

Nappal alig lőtt az ellenséges tüzérség; csakis a Quero-
medenoe és a Tegorzo-völgy kapott néhány lövést. 

Caerano—Montebelluna—Treviso vonalán igen élénk vas-
úti és autóforgalom volt. 

A Piave a síkságon apad; az időjárás hideg, az égbolt 
tiszta. 

A francia 46. vadászhadosztály felváltása befejeződött. 
Az olasz I. hadtestparancsnokság március 27-én Asolora, 

az olasz 2. hadosztályparancsnokság Albaredora érkezett. 
Az AOK. elrendelte, hogy a 17. hadosztály a 61. ezredet 

átfogja adni, mihelyt a gyalogság átszervezése megtörtént. 
A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság meg-

hagyta, hogy az 57. tüzérdandárt az 1. hadsereg körletéből 
az ísonzo hadsereghez érkező 64. honvéd tüzérdandár váltsa 
fel. Az 57. tüzérdandár bevonul hadosztályához. (57.) (Op. 
535. szám.) 

Meg fog érkezni: 
a 129. ezredhez a 29./I. és II. zászlóalj, 
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a 43. ezredhez a 29./IV. zászlóalj, 
a 39. és 139. ezredhez a 37./I. és II . zászlóalj, 
a 17. honvéd ezredhez a 17./VIII. népfölkelő zászlóalj, 
a 20. honvéd ezredhez a 20./III. népfölkelő zászlóalj, 
a 12., 31. és 32. ezredhez a 19./VIII. népfölkelő zászlóalj, 
az 1., 3. és 4. honvéd ezredhez a 2./I. népfelkelő zászlóalj. 
Azonkívül a 6. hadsereg még 11 tartalék-, illetve nép-

fölkelőzászlóaljat kap; a legénységet az ezredek létszámának 
szaporítására kell felhasználni. 

Az AOK. megparancsolta, hogy valamennyi századpa-
rancsnokot ki kell a kézigéppuska kezelésében képezni. (Op. 
540. szám.) 

# * 
* 

A hadseregfőparancsnokság, mint már említettem, már-
cius 23-án elhatározta, hogy a németek nagy támadásával pár-
huzamosan, a délnyugati hadszíntéren az osztrák-magyar had-
erő Tirolból megtámadja az olaszokat. 

A hadseregfőparancsnokság 1918 március 28-án Op. 
142.010. szám alatt a Boroevic tábornagy-hadseregcsoport-
parancsnokságnak kiadta az előzetes rendelkezést Olaszország 
megtámadására. A parancs így hangzott : 

„A báró Conrad tábornagy-hadseregcsoportparancsnok-
ságnak Op. 142.003. szám alatt kiadott parancsot másolatban 
csatolom, melyből a hadseregfőparancsnokság további szán-
déka látható. 

A támadáshoz szükséges anyagi és személyi eszközök má-
jus hó végéig készen állanak. 

A 11. hadsereg támadására és a szükséges eszközök oda-
szállítására a „Radetzky" álnév alatt történt intézkedés. 

A Boroevic tábornagy-hadseregesoportparancsnokság gon-
doskodik a személyi és anyagi ellátásról. A két hadsereg-
csoport belső szárnyán a hadseregfőparancsnokság fogja an-
nakidején szabályozni az együttműködés részleteit, a két had-
seregcsoport javaslatai alapján. 

A főtámadás az Astico és a Piave között lesz s az Isonzo-
hadsereg Trevisora irányuló melléktámadással kíséri. A had-
seregcsoportparancsnokságnak az lesz még a feladata, hogy 
minden anyagi eszközt rendelkezésre bocsásson, hogy a Piaven 
való gyors átkelés és a feltartóztathatatlan előtörés az Etsch-
folyóig megtörténhessék. 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoporthoz való szállítás 
„John" álnév alatt történik. A Treviso elleni akció „Albrecht" 
álnevet kapja. 
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Ezt az intézkedést megkapja a Boroevic tábornagy-had-
seregcsoportparancsnokság és másolatban a báró Conrad tá-
bornagy-hadseregcsoportparancsnokság. 

A legfelsőbb utasításra: 
AOK." 

# * # 

Március 29. 

„Csekély zavarótűz. Tüzérségem egy ellenséges üteget 
megsemmisített." 

„Ma megszeméltem állásaimat Vidor két oldalán, a Piave 
„mellett." 

„Nagypéntek! Éjfél után automobilon kimentem, mint 
„mondottam, Vidor és Abbáziánál az állásokba. Még szürkü-
l e t előtt Colbertaldo fölött, a magaslatok között, egy védett 
„hegyoldalon megtaláltam a 'Lager Beszercé'-t, hol a 64. ez-
„red II . zászlóalja van, kissé kezdetlegesen elhelyezve. Min-
d e n k i alszik. A zászlóaljsegédtisztet édes álmából fölráztam 
jjGS clZ álomtól elbódult i f jú t megkérdeztem, hogy melyik a 
„legbiztosabb út Vidorra, ki az állásokba. Ő kereken kijelen-
t e t t e , hogy ily késő órában már teljesen lehetetlen kimenni, 
„az a biztos halált jelenti. Röviden megköszöntem jelentését 
„és azért is megmutatom, hogy ki lehet menni bárhová. Elő-
„ször a meredek parton, guruló kövek között fölkapaszkod-
t a m az elég csúcsos hegytetőre, hason kúszva kiértem egy 
„teljesen rommálőtt kápolnához és azt láttam, hogy Vidor 
„kápolnás hegyén vagyok. Onnét az elpusztított Vidor hely-
ségébe ereszkedtem le egy kíséretemben levő 20-as honvéd-
„szakaszvezetővel, onnét a két legközelebbi f'őörshöz mentünk. 
„A derék, sokszor kitüntetett szakaszvezető kissé nyugtalan-
n a k látszott. Az egyik főörs a községben, pincékben, elég 
„biztonságban van, a másik a ciprusfák hegye alatt a még 
„nem kész, általuk fúrt alagútban, Abbáziánál. Ott van a mi-
„nap leírt szép park, a rommálőtt vörös kastéllyal. Elmulasz-
t o t t a m ma a templomot és mégis oly áhítatos voltam, mintha 
„a Golgothán állanék magam, a megfeszített, haldokló üdvö-
z í t ő előtt. A nagy temetőben állottam, hol az emberiség hal-
dokl ik . A negyedik nagypéntek e világháborúban! Az Isten 
„vegye le rólunk szörnyűségesen büntető kezé t . . . Ezen érzel-
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„mekkel szívemben állottam a zúgó Piave part ján — hova 
„'Ily kései órákban lehetetlen kimenni!' — és iparkodtam 
„lelkesítő, szeretetteljes szavakkal ú j erőt adni sokat szen-
v e d ő csapataimnak." 

„Visszajövet Marterernek következő táviratát találom itt : 
„'Legalázatosabb jelentés: Ö cs. és apostoli kir. Fölsége 

„kegyeskedik jelentést várni, hogy cs. és kir. Fenségednek 
„van-e tudomása arról, hogy a bolgár trónörökös — látszólag 
„a bolgár király megbízásából — Alcsuton és Budapesten tar-
tózkodott és hogy ő ottan állítólag ő cs. és kir. fenségét, 
„Auguszta főhercegnőt meglátogatta és magyar politikusok-
h a l , közöttük gróf Apponyi Alberttel érintkezett. Hogy cs. 
„és kir. Fenséged tud-e arról, hogy milyen célja volt ezen állí-
tó l agos küldetésnek és a politikusokkal való érintkezésnek ! 
„Legalázatosabban Marterer altábornagy.'" 

„Válaszom: 
„'Egyáltalában semmit sem tudok ezekről, Auguszta fő-

hercegnő e hó 26-án utazott hosszú tartózkodás után Udiné-
„ből Budapestre vissza. József főherceg vezérezredes.'" 

Ma 3 fok hideg. Majdnem megfagyok nem fűthető szo-
bámban . " 

„A németek nagy sikereket aratva haladnak nyugaton 
„és állítólag az angoloknak óriási veszteségeik vannak." 

„A honvéd menetalakulatoknál a szökevényeknek (haza-
szöknek) száma föltűnően nagy, azért egy bizottságot küld-
„tem ki, hogy annak okait kikutassa. Közben Békési ezredes 
„távbeszélőn kéri, hogy a statáriális jogot az ő kezébe adjam. 
„Ezt nem engedélyezem és az ott levő bizottságot utasítottam, 
„hogy ezt is megvizsgálja. Ma Scholtz ezredes nálam volt és 
„jelentést tett az egész ügyről. Egyelőre nincs aggasztó tünet. 
„A szökéseknek oka az éhség, a nagy nélkülözésektől, éhség-
t ő l legyengült legénységnek túlerőltetése, a szabad óráknak 
„be nem tartása azáltal, hogy azon igen kevés órákban, me-
„lyekben az emberek hetenkint szabadok volnának, teljesen 
„befogják őket nehéz munkára; végre pedig a nagyvárosi 
„csirkefogók szökdösnek, akik mindig büntetlenül el tudtak 
„a vonatokról tűnni és azonnal teljesen 'ártatlanul' a kiegé-
szí tőnél jelentkeztek Budapesten. Ezen ügyet magam a leg-
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„gyorsabban rendbe fogom hozni. Súlyosabb már a fegyelem-
„szegés esete, hol Békési a statáriumkihirdetés jogát kérte. 
„Ezt, mint már mondtam, elvi okoknál fogva elutasítottam. 
„Halálos ítélet csak az én beleegyezésemmel hajtható végre, 
„különben megint a tömeges kivégzések kerülnének divatba, 
„mint azt Tersztyánszky és mások is a háború kezdetén tet-
t é k . Ezen esetet most két megbízható, szigorú hadbíró adta 
„nekem elő és én a rendes eljárást és nem a rögtönítéletet 
„rendeltem el. Egy tartalékos főhadnagy honvéd menetalaku-
„latok transzportját hozta le. A tiszt különben is durva bánás-
,.módú ember, két hadviselt, dekorált legényt ugyanaznap a 
„legénység szemeláttára arculütött és mert egy ember azután 
„lemaradt, ő a többieket, akik azon lószállítókocsiban utaz-
t a k , a kocsiba zárta anélkül, hogy közölte volna velük, hogy 
„büntetésből zárja be őket. Az emberek nem tudtak kijönni. 
„Egyikük egy ügyes fogással kinyitotta az ajtót és az egyik 
„állomáson kiszálltak s a kocsi előtt álldogáltak az indulásig. 
„A tiszt ezt látva, felelősségre vonta őket és meg akarta tudni, 
„hogy ki nyitotta ki az ajtót; a pofonokra emlékezvén, nem 
„jelentkezett senki. A tiszt elrendelte, hogy mind feküdjenek 
„le a kocsiban. Engedelmeskedtek! Csak egy káplár lassan 
„leguggolt, hogy lefeküdjék, erre a tiszt végighúzott raj ta 
„lovaglópálcájával. A káplár fölugrott és azt mondta: 'Ma-
„gyar fiú vagyok és nem tűröm, hogy verjenek!' s ezzel meg-
„fogta a tisztnek karját — ki mégegyszer akart ütni — és 
„összetörte a pálcát. A7annak, akik úgy hiszik, hogy látták, 
miszerint a tiszt torkát ragadta meg a káplár." 

í,Az én nézetem szerint elsősorban a tiszt hibás és meg-
„indíttattam ellene is az eljárást. A leggazabb árulóknak 
„megkegyelmeznek, akkor ezt nem ítélhetem halálra; van 
„ezer mód ebből újra kiváló hőst csinálni, hiszen ez a káplár 
„is ember, aki megfeledkezhetik magáról, ha verik őt, pedig 
„ez egy, aki soká derekasan küzdött, soha baj nem volt vele; 
„magyar gyerek, kinek meleg a vére és becsíiletérzés van 
kebelében. Igazságot fogok tenni, mind a kettő el fogja venni 
megérdemelt büntetését." 
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Helyzetjelentések. 
a) Március 29-ről: 

Az éj csendben telt el. Queróra és Segusinóra ellenséges 
repülők bombákat dobtak. 

Repülőrajunk Montebelluna és Treviso vasúti állomásra 
600 kg bombát dobott. 

Nappal csekély ellenséges lövegtűz volt; a látóviszonyok 
kedvezőtlenek. 

A Piave a síkságon apad; az égbolt borús. 
A 46. lövészhadosztalynak ma 7 szállítmánya érkezett 

meg vasúton. (Op. 456/18. szám.) 
Az AOK. elrendelte hogy a rohamtanfolyamokba táv-

beszélőtiszteket is kell vezényelni. (Op. 516/3. szám.) 

b) Március 30-ról: 
Az éjjel az ellenséges tüzérség számos tűzcsapást mért 

csapatainkra; tüzérségünk azonnal viszonozta. Ellenséges 
repülők Pianzanót és Coneglianót bombázták. 

A Monte Spinuccián egy ellenséges járőr megtámadta 
tábori Örseinket, de csapataink visszaverték. A halottak kö-
zött volt az 1. alpini ezred egyik szakaszvezetője is. 

Nappal nem történt semmi különös. 
A Piave általában apad. Az időjárás hidegre fordult. 
A 46. francia vadászhadosztály helyét a 70. olasz had-

osztály foglalta el. A 23. angol és 24. francia hadosztály a 
11. és 57. olasz hadosztály helyébe került. 

A 46. lövészhadosztályhoz ma megérkezett a 46. tábori 
tüzérezred egyik ütege. (Op. 456/20 .szám.) 

Az AOK. arról értesít, hogy a hadsereghez érkező zászló-
aljak szekereit a hadosztályvonat lépcsőinek megjavítására 
s a hiányok pótlására használjuk fel. (Op. 537/2. szám.) 

Március 31. 
Ma Op. 113/1. szám alatt a II., XV., XXIV. hadtestnek, 

a 31., 50., 57. és 46. lövészhadosztálynak és a hadsereg pótlás-
felügyelőjének ezt a parancsot adtam: 

„Esetleges téves nézetek kiküszöbölésére és hogy teljes 
világosságot derítsek, újból hangoztatni kívánom, hogy az 
itteni hadszíntéren a mélységbe tagozott állásrendszerünkben 
a ruganyos harcvezetésnek nem szabad azt a balhitet keltenie, 
hogy az akadályövben levő örsök vonalát (párkányárok a 
Piave partján) fel szabad adni. Ellenkezőleg, az előőrsök 
állását tartani kell, ha csak a hadseregparancsnokság, illetve 
sürgős esetben a hadtestparancsnokság határozott parancsot 
nem ad a kiürítésre. 
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Ha az ellenségnek mégis sikerülne meglepő támadással 
egyes pontokon az őrsök árkába betörnie, úgy az előterep-
övben a géppuskás fészkeknek és egyéb támpontokban levő 
gyalogságnak feltétlenül tartania kell magát az ellenséggel 
szemben, míg a tüzérség közreműködése mellett, a közben 
előreirányított tartalékok, az ellenségnek az állásunkba be-
tört részét visszadobják az örsök vonalán túl (párkányállás a 
Piave partján), illetve beleszorítják a Piave folyóba. 

Ezt az alapelvet minden gyakorlatnál világosan hangoz-
tatni kell. 

Ezt a parancsot minden parancsnok előtt, le egészen a 
századparancsnokig, közhírré kell tenni és minden alkalom-
mal az oktatás és iskolázás tárgyává kell tenni. 

József főherceg vezérezredes s. k." 
# # 

# 

A hadseregfőparancsnokságnak Op. 550. szám alatt az 
alábbi előterjesztést teszem: 

Az egyik hadosztály kiképzőcsoportja jelenti: 
„Ismételve előfordult, hogy a kiegészítőparancsnokságok 

olyan legénységi szállítmányokat irányítanak a hadsereg pót-
lásügyi csoportjához, melyek hírhedt szökevényekből, illetve 
olyan emberekből vannak összeállítva, kik a már megszokott 
módon önhatalmúan lemaradnak és nagyon értik a módját, 
hogy miképen bújjanak ki az arcvonalszolgálatból. 

Ezeket ismételten beosztják a menetalakulatokba és vagy 
azokkal, vagy külön szállítmányok alakjában jutnak a ki-
képző körletbe és a szökések a jelzett módon folytonosan 
ismétlődnek. 

Nem szólva arról, hogy az ilyen legénység a frontkerülés 
módját és az arcvonalszolgálatból való kibúvást nagyon 
ismeri, ez az eljárás a fegyelemre nagyon bomlasztóan hat és 
rossz vért szül a kötelességérzettől áthatott legénységnél. 

Nem lehet igazolni, hogy az ilyen embereket kiképzés cél-
jából osztják be odahaza a menetekbe, mert sokan vannak kö-
zöttük, kik már több év óta szolgálnak, tehát kiképzésüknek 
már meg kellett volna történnie. 

A hadseregparancsnokság csatlakozik a kiképző csoport-
parancsnokság véleményéhez, miért is kéri az AÖK. intézke-
dését, hogy a szóbanforgó embereket a pótzászlóaljparancs-
nokságok alaposan fegyelmezzék és ha a szükséges kiképzés 
mértékét elérik, amely tapasztalat szerint legtöbb esetben meg 
is lesz, fegyveres kísérettel közvetlenül az arcvonalba a tábori 
ezredekhez szállíttassák. 
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Ezt a javaslatot úgy az AOK.-nak, mint a pótlásügyi fő-
nöknek előterjesztem. 

József főherceg vezérezredes s. k." 

A hadsereg kiképző-csoportparancsnokságot 1918 március 
22-én kelt Res. (549. számú jelentésére értesítettem, hogy az 
AOK.-nál és a pótlásügy főnökénél közbeléptem, hogy a pót-
zászlóaljak a szóbanforgó elemeket odahaza alaposan fegyel-
mezzék és ha a kiképzésük befejeződött, fegyveres kísérettel 
közvetlenül az arcvonalba, tábori ezredeikbe szállíttassák őket. 

A kiképzőcsoportban esetleg még található ilyen embere-
ket fedezet alatt a tábori ezredekhez kell átkísértetni. 

Ma a kiképzőcsoportoknál követendő magatartás tárgyá-
ban Op. 525/3. számú paranccsal intézkedtem. 

„Március 26-án kiadott Op. 525. számú parancsom értel-
mében, a 20. honvédhadosztály kiképzőcsoportjánál történt 
vizsgálat eredménye következtében, ezek a megjegyzéseim 
vannak: 

1. Tudjuk, hogy a háború hosszas elhúzódása miatt, a 
fegyelem fenntartása, valamint a katonai rend és nevelés foko-
zódó nehézségekbe ütközik. Ha továbbá megfontoljuk, hogy 
a pótlás emberanyagának minőség-e folyton süllyed, hogy az 
élelmezés, a ruházat, fehérnemű, stb. éppen csak szűkösen 
elegendő, úgy világos, hogy a mai viszonyok között nemcsak 
a parancsnokok, de valamennyi tiszt és egyenrangú megértő, 
gondos tevékenységére van szükség, hogy az említett nehézsé-
geket lehetőség szerint leküzdjük. A tiszteknek és különösen 
a lelkészeknek, minden alkalmat észre kell venniök, midőn 
hazafias beszéddel, fesztelen, szolgálaton kívüli érintkezés-
sel, lelkészek prédikáció alkalmával, stb., a legénységet kitar-
tásra és megelégedésre serkentsék. A becsületes béke már 
nincsen messze, de addig derekasan ki kell tartanunk. Minden 
csüggedés, minden lanyhulás, minden lazulás az ellenséget 
erősíti, bennünket pedig eltávolít a békétől ahelyett, hogy 
közelébb juttatna hozzá. 

Csapatlátogatások alkalmával a szemlélő elöljárók vala-
mennyi alosztálynál győződjenek meg róla, hogy a tisztek és 
hasonállásúak legénységüket erkölcsileg tudják-e befolyásolni, 
emellett, ha szükséges, oktatólag avatkozzanak bele és adja-
nak irányt a követendő magatartásra. 

2. Munkakedvet és szolgálatkészséget csak akkor lehet 
hosszabb időre fenntartani, ha a szolgálati foglalkozásban 
bizonyos számú nap, illetőleg óra után, elegendő pihenő kö-
vetkezik. A pihenő azonban csak akkor éri el a célját, ha az 
valóban pihenést nyújt és nem csak papiroson van meg a fog-
lalkozási tervekben. A szemlélő elöljárók erre is terjesszék ki 
figyelmüket. 
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3. A hadsereg kiegészítő csoportjához bevonuló ember-
anyag különféle volta, a fizikai teljesítőképességben, korban 
mutatkozó különféle fokozat, a katonai kiképzés, műveltség, 
a polgári viszonybani szociális állás, stb. sokfélesége meg-
kívánja, hogy a hadseregpótlás további kiképzésénél a bánás-
mód és nevelés az egyes emberek egyéniségéhez alkalmazkod-
jék. Ha az egy kaptára húzás egyáltalában káros és elvetendő, 
úgy itt különösen az. Kétségtelen, hogy az egyéni bánásmód 
és nevelés az oktatókra, különösen a tisztekre súlyosabb ter-
het ró, de ezt örömmel kell elviselni, mert az eredmény meg 
fogja hozni a fáradozás jutalmát. 

4. Legtöbb esetben nem célszerű, hogy egyesek tévedéseért 
az egész alosztály bűnhődjék. Igaz ugyan, hogy a bajttevő 
ellen a bajtársak elkeseredése fog megnyilatkozni, de az ártat-
lanok bűnhődése korántsem járul hozzá a szolgálatkészség 
fokozásához. Ezért az egyesek tévedéseért egész kötelékek 
(századok) megrendszabályozását mellőzni kell. 

5. A szökések meggátlására és a fegyelem szigorúbb ke-
zelésére, a hadseregfőparancsnokság 1918 február hó 6-án kelt 
Pers. 6728. számú parancsa értelmében, a 20. hadosztály ki-
képzőcsoportjánál a fegyelmi fenyítésekre illetékes parancs-
nokokat felhatalmazom, hogy a kikötést és a gúzsbakötést 
további rendeletig alkalmazhassák. Ezeket a büntetéseket 
azonban csakis olyan megrögzött gonosztevőkre és erkölcsileg 
elzüllött emberekre szabad kiróni, kik a fegyelemre bomlasz-
tólag hatnak. Folyó évi június 30-ig a 20. hadosztály kiképző-
csoportparancsnoksága jelentse a hadseregparancsnokságnak 
ennek a rendszabálynak eredményét. A hadsereg pótlásügyé-
nek szemlélője intézkedjék, hogy az alárendelt parancsnokokat 
és tiszteket szigorúan oktassák, hogy az említett büntetés álta-
lánosításának és az evvel való visszaéléseknek elejét vegyük. 

6. Hogy megrögzött szökevények a kiképzőcsoporthoz 
való megérkezés után a legközelebbi alkalmat ne használhas-
sák fel újabb szökésre és ne kerülhessenek ismét a menet-
alakulatokba és ily módon ne bújhassanak ki újból az arc-
vonalszolgálatból: a hadseregfőparancsnokságnál és a pótlás-
ügy főnökénél közbejártam, hogy az ilyen elemeket a pót-
zászlóaljnál alaposan fegyelmezzék és amint a kellő kiképzést 
elnyerték, kísérettel küldjék közvetlenül tábori ezredeikhez. 

7. Addig, míg a hadseregfőparancsnokság döntése meg-
érkezik, ajánlatos lesz, hogy a hadsereg pótlásügyi szemlélője, 
illetve a hadosztály kiképző csoportjának parancsnoka a pót-
zászlóaljakhoz forduljon, hogy a menetalakulatok útbaindítá-
sakor a szökésre hajlandó embereket a szállítmányparancsnok-
nak névjegyzék kíséretében adják át. A szállítmányparancs-
nok a hadsereg kiképzőcsoporthoz való megérkezése után 
hasonlóan járjon el. 
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Ily eljárással talán lehetséges az illető embereket a meg-
érkezés után azonnal szemmeltartani és szükség esetében 
egyéb intézkedéseket is idejében megtenni. 

József főherceg vezérezredes s. k. 
# # 

* 

Helyzetjelentések. 
Nagyon mérsékelt ellenséges lövegtűz volt. 
A Piave általában apad. 
Ügy látszik, hogy a francia 64., 65. és 48. hadosztályt 

(XXX. francia hadtest) mégis elszállítják a nyugati arc-
vonalra (Franciaországba). 

Asiagónál angolok kerültek fogságunkba. 
Ma megérkezett a 46. lövészhadosztályhoz a 46. tábori 

tüzérezred I I . osztálya. 
A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság azt 

táviratozza, hogy a hadsex*egrohamtanfolyamnál elrendelték a 
selyemhernyók tenyésztéséhez szükséges félszerek és pajták 
kiürítését. Ezen rendelkezést érvénytelenítettem és a tan-
folyamparancsnokságot utasítottam, hogy tegyen nekem fel-
derítő jelentést ebben az ügyben. (Op. 556. szám.) 

Asiago vidékén meglehetős biztonsággal megállapítottak 
két angol és egy francia hadosztályt, melyek az olaszokat föl-
váltották és most az állásokat tartják. Nálam csak csekély 
tüzértevékenység volt. 

Ügylátszik nyugaton most nehezen halad a német tá-
madás. 



III. FEJEZET. 

ELŐKÉSZÜLETEK A NAGY DÖNTÖ CSATÁRA. 

Április 1. 
Helyzetjelentések. 

a) április 1-ről: 
Az éj folyamán mérsékelt zavaró lövegtűz volt. Alano 

vidékén az olasz Umbria dandártól két átpártolót kísértek be. 
Napközben nyugalom volt. A tartós esőzés és a felhős 

időjárás miatt a látási viszonyok rosszak. 
A Piave felsőfolyása áradt alsófolyása apadt. 
Az olasz szökevények azt vallják, hogy az olasz 70. had-

osztály felváltotta a 46. francia vadászhadosztályt, Beigazoló-
dott, hogy Asiagonál angol és francia csapatok vannak. A 13. 
lövészhadosztálynál feltűnő módon szaporodnak a szökések; 
elrendeltem, hogy a hadosztály jelentse ennek okát. (Op. 
564. szám.) 

Az AOK. elrendeli, hogy az 50. hadosztályt, mint a had-
seregfőparancsnokság tartalékát, a bellunoi hadtápcsoport-
parancsnokság körletébe helyezzem át. (Op. 570. szám.) 

Azt jelentik, hogy az ellenséges tüzérség legújabban ú j 
lövedékeket használ repülőink leküzdésére, Egyik vélemény 
szerint phosgengránátokról lenne szó, a másik vélemény sze-
rint a kilőtt lövedékekből robbanásuk után újnyi vastagságú 
lángsugarak szóródnak szét. (Art. 2932. szám.) 

b) április 2-ről: 
Az éj folyamán csekély tüzérségi tevékenység volt. 
Délelőtt néhány tűzcsapást mért az ellenség tüzérsége a 

XV. hadtestre. (Rocea Cisa [<> 781].) 
Délután lövegtűzcsapások érték a Spinuccia vidékén a 

Calcino és Tegorzo-völgyet. (A XV. hadtest és a 9. had-
osztályt.) 

Az időjárás esős, a látási viszonyok rosszak, a repülök 
tevékenysége csekély. 

A Piave 30 cm-el áradt. 
Az AOK. tudatja, hogy különleges mesterlövész kikép-

zést nem kell a géppuskás alakulatoktól követelni, de egyes 
lövészeket vissza lehet tartani a géppuskás tanfolyamokban, 



207 

hogy ilyen irányban is ki lehessen őket képezni. (Op. 572. 
szám.) 

A 46. lövészhadosztályból ma négy szállítmány érkezett. 
(Op. 456/23. szám.) 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság Op. 
1100. szám alatt elrendelte, hogy a csapatkiképzés mostantól 
fogva támadó szellemben történjék; az állásharcban való ki-
képzést be kell fejezni. 

Ezért a kiképzésre ezt az Op. 575. számú intézkedést ad-
tam ki: 

„Minden alkalommal arra kell törekedni, hogy minden 
ember simulékonnyá és kitartóvá váljék; ezért a kiképzési 
idő egyrészét naponta tornára kell fordítani. Az alosztályok, 
osztályok és csapattestek rugalmasságára és teljesítőképessé-
gére nagy gondot kell fordítani. Erre szolgál a menettel való 
edzés. Elrendelem, hogy a parancsnokságok rendszeresen ter-
vezett menetgyakorlatokat tartsanak, hogy a csapatok foko-
zatosan egyre nagyobb menetre legyenek képesek. Kis távol-
ságokat gyorsan kell megjárni. A menetgyakorlatok alatt nem 
szabad megfeledkezni arról, hogy a csapat fedezze magát a 
légimegfigyelés elől. 

A támadást alaposan és minden részletében behatóan 
gyakorolják. Alapelv: a támadószellem fenntartása. Minden 
egyes embert és a csapatot is arra kell nevelni, hogy a siker 
feltételét az öntevékeny, vakmerő, gyors cselekvésben lássa. 

A sémaszerű támadás következménye veszteséggel járó, 
eredménytelen nekirohanás lesz; ezért káros. 

Mind az egyes embereket, mind magát a csapatot a vál-
tozott viszonyokhoz való gyors alkalmazkodásra, tisztázatlan 
helyzetben gyors elhatározóképességre kell nevelni. A harc-
feladatokat is ehhez képest kell a gyakorlatoknál tervezni. 

A rohamkiképzést a legnagyobb eréllyel kell szorítani. 
Kézigránátdobásban, a közelharcban való magatartásban, a 
lőkészség fokozásában hatékonynak kell a kiképzésnek lennie. 
Gondolni kell az olasz ültetvényekre, melyek a harcmodorra 
és harcvezetésre nagy befolyással vannak. Az akadályokon, 
vízfolyásokon stb. való gyors és ügyes áthatolás nagyon fon-
tos. Fedett, tájékozódást megnehezítő terepen az ii'ány pon-
tos megtartása, harcalakzatban nagyobb területeken való 
összefüggő előnyomulás, helyes tájékozás, a kölcsönös össze-
függés és összeköttetés fenntartása jobbra-balra, előre és 
hátra, fölötte fontos, ennélfogva állandóan gyakorolni kell. 

A gyalogság és a géppuskásalakulatok együttműködésére 
a legnagyobb figyelmet kell fordítani. A legkisebb gyalogsági 
egység is képes legyen arra, hogy a beosztott géppuskákkal 
együttműködve harcoljon. 
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A legnagyobb jelentőségű az ellenséges géppuskafészkek 
gyors leküzdésének begyakorlása. 

Egy harcsávban valamennyi fegyvernem együttműködését 
a szomszédos csapatokkal szabályozni kell. Ezt valóban ki-
fejezésre kell a gyakorlatoknál juttatni és ellenőrizni is kell. 

Szolgálatban az egymással minden alkalommal való szo-
ros együttdolgozás, a tiszteknek egyik fegyvernemből a másik-
hoz való beosztása, szolgálaton kívül a gyakori összejövetel 
és kölcsönös megbeszélés, a harcászati értelmet nagyban fo-
kozza és megerősíti a kölcsönös bizalmat. Jelentéseknek, hí-
reknek, tájékoztatásoknak egymás közötti kölcsönös továbbí-
tását meg kell szervezni és állandóan fenn kell tartani, hogy 
az együttműködés biztosítva legyen. 

A tüzér összekötő tiszteket feladatuk megoldására isko-
lázni kell; gyakorlatok alkalmával a gyalogsághoz kell őket 
beosztani, hogy beleszokjanak azon parancsnokság viszonyaiba, 
melyhez be vannak osztva. 

A gyakorlatokon a gyalogság támadásának kíséretére ki-
rendelt fogatos ágyús szakaszok is résztvesznek. Feladatuk az, 
hogy az ellenséges ellentálló fészkeket, támpontokat, oldalzó 
berendezéseket, közvetlen lövéssel ártalmatlanná tegyék. 

Az ilyen tüzérséget a gyalogsági parancsnokhoz kell be-
osztani. Ezek tanulják meg, hogyan kell velük helyesen és 
célszerűen rendelkezni. 

Gyalogsági repülők is vegyenek részt a gyakorlatokon, 
hogy megtanulják a gyalogsággal való együttműködést. 

Harcközben az összeköttetés módjait, a lőszer utánszállí-
tását és az élelemmel való ellátást is gyakorolni kell. 

Gyakorlatokon az ellenséges tankok (modellek) leküzdését 
is szemléltetni kell, a kísérő tüzérség közvetlen lövése útján. 

Minden gyakorlatnál és megbeszélésnél érvényesülnie 
kell annak: 

hogyha az ellenség zárótiizén gyorsan és vakmerően át-
futunk, legtöbbnyire kevés veszteségünk lesz; 

hogy a rohamozó gyalogságnak tüzérségünk utolsó meg-
semmisítő tűzhullámával egyszerre kell az ellenséges állást 
elérnie, hogy az ellenségnek ellenrendszabályokra ne legyen 
ideje; 

hoirv a csapat képes legyen tüzérségünk tűzhengerét hi-
degvérűen szorosan követni; 

hogy a harc keretében az a döntő, ha gyorsan és öntevé-
kenyen járunk el; 

hogy az ellenség megerődített övének áttörésekor gyorsan 
és mélyen kell tovább hatolnunk, hogy az ellenség ne térhes-
sen magához. Minden támadó csapat legyen meggyőződve róla, 
hogy oldalának és hátának biztosításáról gondoskodunk, to-
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vábbá arról is, hogy tüzérségünk támogatásul feltétlenül előre 
siet; ezért a vezetőknek és a tüzérségnek valóban előre kell 
menniük. 

Annak a támadó csoportnak, melynek sikerült az ellenség 
állásába mélyen behatolnia, az a kötelessége, hogy a még ki-
tartó ellenséget oldalba kapja s hogy egyengesse az út já t 
azoknak a csapatainknak is, melyek a támadásban megakad-
tak. Egyes lövegek és géppuskák oldalozó hatása is elő-
nyünkre döntheti el a helyzetet. 

Ezért a tartalékokat ott kell harcbavetni, hol sikerünk 
van és ahol a támadás gyorsan halad előre. 

A csapatot arra kell nevelni, hogy a csoportharc befejez-
tével az ellenség megerődített övébe behatolva, gyorsan, laza 
rohamhullámokat tudjon alkotni. Oldalának biztosításáról 
gondoskodva, tartalékokat különítsen ki és előre és oldalvást 
felderítő járőröket küldjön. 

Sikerült támadás után a csapat védelemre rendezkedjék 
be, hogy az elért eredményt biztosítsa (mélységbe való tago-
zás, összeköttetés oldalt és hátra, lövészárok ásása, lőszer-
kiegészítés, élelmezésről való gondoskodás). 

A tüzérség parancsnokai gyorsan intézkedjenek, hogy a 
gyalogság a tüzérségtől támogatást kapjon. 

A csapat azonnal tudósítsa a vezéreket a helyzetről, hogy 
azok a szomszédos csapatokat és a tüzérséget a pillanatnyi 
helyzetről tájékoztassák. 

A távbeszélőhálózatra a harcnak ebben a mozzanatában 
nem lehet számítani, ezért gondoskodni kell a jelentőfutárok, 
megfigyelők, összekötőtisztek és járőrök megszervezéséről. 

Az ecsetelt módon való kiképzés necsak a tartalékban 
levő csoportoknál történjék, hanem az arcvonalban lévőknél 
is. Ezzel azonban nem szabad az álláserődítésnek hátrányt 
szenvednie. Az arcvonalban levő hadtest- és hadosztály-
parancsnokságok dolga, hogy jól átgondolt terv alapján a 
tartalékban álló csapatokat is felhasználják az erődítő mun-
kálatokra, viszont az arcvonalban álló csapatokat is harc-
kiképzésben kell részesíteni. I t t azonban a harckiképzés jus-
son az első sorba, még pedig támadó szellemben. 

Minden hadosztály kötelékében gyakorlótereket kell be-
rendezni, a támadások kisebb keretek között való gyakor-
lására. 

A Sacile melletti hadosztálygyakorlótér kiépítését foly-
tatni kell. 

Ezt a parancsot valamennyi parancsnokság írásban kapja 
a dandárparancsnokságig bezárólag, a többi parancsnokságo-
kat élőszóval kell kioktatni. J ó z g e f f ö h e r c e g vezérezredes s. k. 

# # 
# 

József főherceg: A világháború. VI. 14 
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„Ma Passarianóban voltam, hogy a törzstisztek tanfolya-
„mán a mai előadásokat meghallgassam. Ezek nem állottak 
„azon a színvonalon, melyet egy 4 esztendős háború után a 
„legkisebb várakozás mellett is meg kellett volna követelni. 
„Egyik a fegyelem alapelvéről beszélt és ezt borotvált baju-
szokkal, a telecsepegtetett zubbonyokkal, piszkos abroszok-
k a l is összeköttetésbe hozta, A végén Boroevic néhány tar-
„talmas, magvas szót mondott, melyek a silány benyomást 
„némileg eltörölték." 

„Engem a kastély nagyon érdekelt, hol I. Napoleon csá-
s z á r lakott és a Campoformio-i béke aláíratott. Aranyozott 
„ágyát is megnéztem." 

„Boroevic közölte velem, hogy teljesen osztja az én néze-
temet , hogy az olasz békét egy nagyszabású sikeres táma-
dássa l ki lehetne vívni. Én csak készítsek mindent elő, mert 
„május végén minden valószínűség szerint el lesz rendelve az 
„offenzíva. Már nagyjában úgyis kitanulmányoztam a hely-
„zetet — annakidején e naplómban is előre jelezve ezt —, és 
„ezentúl is a legrészletesebben megteszem és elrendelem, hogy 
„az alantasaim az őket illető terepszakaszon ugyanezt meg-
tegyék, mert egy nagyszabású offenzíva, mely ha az előkészü-
„letek tökéletesek és a haditerv alaposan átgondolt, óriási 
„eredménnyel kecsegtethet és az olasz békét eredményez-
hetné ." 

„Itt semmi újság! Zuhog az eső." 
„A német nyugati arcvonalon csak csekély haladás." 

* * 
* 

Április 3. 

„Egy erős ellenséges járőr Alanótól délre álló tábori őr-
sünke t megtámadta, melyet csapatunk visszavert, egy olasz 
„tiszt és 5 katona jutott fogságunkba, kik a Ré-dandárba tar-
toztak." 

# * * 

Collalbrigónál eredmény nélkül támadták meg figyelő lég-
gömbünket az olasz repülök. 

Mérsékelt ellenséges tüzérségi tevékenység, Spinuccia 
vidékét néhány tűzcsapás érte. 
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Castclfranco—Bassano vasúti vonalon élénk forgalom 
van. 

A hadtápcsoportparancsnokság jelenti, hogy az 50. had-
osztályt Polpet—Tisoi—Sois—Giamosa—Betin—Belluno teré-
ben helyezte el mint az AOK. tartalékát. 

A 46. lövészhadosztály, a Boroevic-hadseregcsoport-
parancsnokság tartaléka, már Pordenone vidékére érkezett. 

Az én tartalékom most a 31. hadosztály és az 57. had-
osztály, az előbbi Tarzo vidékén, az utóbbi Sacile vidékén van 
csoportosítva. 

Az arcvonalban álló csapatok helyzetében változás nin-
csen.1 (Op. 148/IY. szám.) 

* * # 

„A nyugati arcvonalon nincs haladás!" 
„Az én hadseregemnél csak gyenge lövegtűz, kis járőr-

csatározások. Több olasz foglyot hoztunk be. Az is már hite-
lesen meg van állapítva, hogy velem szemben már sem angol, 
„sem francia csapatok nincsenek. Asiagónál azonban 3 ilyen 
„hadosztály áll." 

„Tegnap nagyon erős eső volt, a Piave gyorsan, nagyon 
„megárad." 

„Midőn ma reggel fél 3 órakor Suseganán automobilom-
b ó l kiszálltam, vagy 20 szépen dekorált 39-es altiszt és 
„legénység állott ott és babérgalyakat hintettek automobi-
lomba. Az által, hogy egy 39-es altisztet rendeltem oda kísé-
rőü l , megtudták, hogy jövök és hűséges embereim ezt a meg-
„ható csendes tüntetést rendezték nekem. Melegen megköszön-
t e m nekik és azután a nehéz fellegzetű éjben nyugat felé men-
t e m . A hold néha a vastag felhők között ragyogva megcsil-
l a n t s elég világos volt, hogy mindent igen gyenge kékes 
„világosságban láthassak. Az ú j olasz világítórakéták és 
„esernyők sűrű ragyogó szikraesőt hagyva maguk után, az 
„egész terepet élesen megvilágították és nagyon kellett vigyáz-
n u n k , hogy meg ne lásson az ellenség. Fényszórók, mint 
„hosszú kísérteti ujjak, végigtapogatják a vastag felhőket, 
„mintha csak csipkednék azokat. A levegő fülledt volt. A Piave 
„szokatlanul erősen zúgott. Sűrűn villogtak a távoli ágyú-
lövések és hosszú idő múlva vonítva jöttek a lövedékek, 

1 Lásd a 6. számú mellékletet. 

13* 
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„hogy száraz reccsenéssel pukkadjanak meg. Négy főőrshöz 
„mentem és a Piave töltésére. Nervesával szemben, hol né-
„hány táboriőrsöt kerestem föl. Ezeknek bizony nehéz a dol-
„guk, éjjel teljesen szabadon állanak a töltésen az őrszemek 
„és folyton csiripelnek körülöttük a puska- és gépfegyver-
golyók és sajnos, minden éjjel egynéhány áldozatul esik. 
„Nappal fekve, éjjel állva kell nekik a Piavet megfigyelniük. 

„Marcatellinél drótokon átbotolva, még fejünkkel is bele-
akadva, egy főőrshöz mentem, hol Popovich alezredes zászló-
aljparancsnok jelentkezett. Meghagytam neki, hogy ne kísér-
j e n , maradjon ott, hová szolgálata köti. Tovább mentem 
„Canareggióra, s ott az alig pár méter magas dombra a temp-
lomhoz. A sápadt holdfénynél nagyonis szomorú hely ez. 
„A széles lépcső, mely a templom előtti kövezett térre vezet, 
„a nehéz gránátoktól össze van rombolva, a templom roska-
d o z ó rom! És még a temető! Csúnyán föl van dúlva, a hatal-
„mas ciprusfák szilánkokra tépve hevernek körüskörül ke-
„resztülkasul a törmelékké lőtt sírköveken és a föltúrt sírker-
tekben. Ez már nem temető, hanem a halottak sivár szántó-
fö ld j e , hol a csontok törmelékkel s földdel elválasztliatatla-
„nul összevegyülve, összetaposva eggyéváltak. Midőn a temp-
„lom bedőlt falának résén belépek, újra szabad ég alá érek, 
„mert a templomnak már csak két fala áll, a ferdén bepillantó 
„hold fényében megvillanik valami s egy érces férfihang, 
„akárcsak a sírból kiáltana rám, szól: 'Halt! . . . Wer da?' — 
„'Offizier!', felelek. — 'Vorwärts!', parancsolja a nyers hang. 
„Midőn a sötét árnyékban három lépést előre megyek, a mel-
„lemnek szegzett szurony villanik meg s az őrszem, a baka 
„vezérére parancsol ellenállhatatlanul: 'Halt!' — megállok 
„és egészen halkan szólok: 'Leda! ' . . . a baka vállára veti fegy-
„verét és hallom, hogy feszesen tiszteleg. — 'Hogy vagy, 
„fiam?' — kérdem őt. Nem nyers már a hangja, midőn felel: 
„'Nagyon jól vagyok! Köszönöm, fenséges úr!' Föllépek a 
„kőtörmelékhalmazra, mely nemrég a templomnak oldalfala 
„volt. Ott fénylik előttem a Piave, mint egy ezüstös sza-
„lag és mint egy óriás kimúlt teknősbéka fekszik rajta tál a 
„fekete Montello s egy kuvik siránkozva rikácsol a bedőlő 
„templomtoronyban. Különben halálos a csend. Az őrszem 
„mozdulatlanul áll mellettem. Ugyanazt az útat járják tán 
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„gondolataink? sóvárogva repülvén azokhoz odahaza, akiket 
szeretünk és kikhez mindkettőnket csak a béke vihet haza? 

„Elkomorodik a lelkem! Egy meleg, jó szót mondok derék 
„bakámnak és azután visszafelé megyek tovább a kavernák-
„hoz, San Salvatoretól nyugatra. Mire a magaslatot elértem, 
„ki is virradt. Nehéz fekete felhők lomhán vánszorognak az 
„égen, foszlányaikat a Montello bozótjaiban hurcolva maguk 
„után. Alattuk komor világítás és mégis oly tiszta a lég, hogy 
„minden legapróbb tárgyat lehet látni a messzetávolban is. 
„Gyors egymásutánban legalábbis 25 ellenséges ágyúlövést 
„hallok és a canareggiói templom porba és füstbe burkolódzik. 
„A szegény derék 39-es őrszem! kivel az imént beszéltem s 
„kezét megszorítottam, él-e még? Vagy mint hős, a törmelék 
„alá temetve meghalt? Megállok! A füstöt elvontatja a 
„gyenge szellő s a por elül a sárban. Távcsövemmel nézem azt 
„a sivár helyet. Ekkor kísérőm — egy 39-es altiszt — öröm-
t e l i n szólt: 'Ott van, nem lett baja!' — Igenis, látom az őr-
szemet, amint a törmelékhalmaznak, mely templom volt, 
„hátával nekitámaszkodva áll és cigarettát szív és — bizton 
„a mi becses, szép alföldünkre gondol. A csendes kép öröm-
t e l i hangulatot hágy lelkemben s így sietve folytatom uta-
„mat. A San Salvatorétól nyugatra készülő kavernában mé-
t e r e s víz van, a kastély alatt a partba épülő kavernák egyi-
„kénél sok vitézemet látom dolgozni, odamegyek s jelentik 
„nekem, hogy éppen az imént földcsuszamlás volt, mely három 
„kavernát bedöntött. Most hoztak ki három halottat, kik ször-
„nyen el vannak torzítva, a rájuk esett szikla által. 14 ember 
„még hiányzik és hallom a törmelék mögött a kínlódok jaj-
ha tásá t . Még 3 halottat, 11 súlyosan sebesültet ásnak ki, 
„mind az én vitéz 39-eseim. Coneglianóban autódefektusom 
„van s míg javítják, egy olasz rokkant jön segítséget fölaján-
„lani. Elbeszélgetek vele. Ö a Doberdón vált rokkanttá. El-
mond ja , hogy a gáztámadás a Monte San Michelen a hábo-
r ú n a k legborzasztóbb eseménye volt, ő tudja pontosan, hogy 
„a gáz által megmérgezettek halotti száma összesen 27.000 
„ember." 

„Az AOK.-tól parancsot kaptam, hogy egy nagy offen-
z í v á r a készüljünk, mely bennünket az Adigeig (Etsch) 
„vigyen előre. Az én jobbszárnyamnak iránya Bassano Vi-



214 

„cenza. Az Isonzo-hadsereg az alsó Piavet lépi át és a 11. had-
s e r e g déli irányban taszít elő. Előkészületeinknek május 
„végére készen kell lenniök." 

# # 
# 

Március 30-án a hadseregfőparancsnokság Op. 142.010. 
számú rendeletével a két hadseregcsoportparancsnokságot1 be-
avatta szándékába: 

„A főtámadást Asiago—Piave támadási körletből tüzér-
séggel és aknavetőkkel (főképen gázlőszerrel) elő kell készí-
teni és támogatni kell; a főtámadás a Brenta folyó mindkét 
part ja mentén történik, hogy olyan gyorsan, amint csak lehet-
séges, elérhessük a hegység lábát és kijuthassunk a síkságra. 
Ezzel arra kényszerítjük az olaszokat, hogy elhagyják piavei 
állásukat. A hadművelet célja a Bacchiglione-szakasz elérése. 

A 6. hadsereg jobbszárnya (XV. hadtest) csatlakozik a 
11. hadsereg támadásához. 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság gon-
doskodjék a XV. hadtest anyagi és személyzeti ellátásáról. 

A főtámadás az Astico és Piave közötti térben történik 
s az Isonzo-hadsereg előretöréssel kíséri Treviso irányában. 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokságnak 
készen kell tartania mindama anyagokat, eszközöket, melyekkel 
a Piavén gyorsan átkelhetünk. Ez a csoport biztosítja a feltar-
tóztathatatlan előnyomulást az Etsch folyóig. (Op. 1100. sz.) 

* * 
* 

„Csodálom, hogy a főnyomás nem a 10. hadseregnél, az 
„Etsch mentén bevezetett nagy tüntetéssel kezdődik, mely 
„komoly támadássá válnék, amint a többi sikerrel járt. így 
„azonban éppenséggel nincsen jól, mert az egész hosszú arc-
v o n a l egyszerre támad, az erők el lesznek forgácsolva és se-
„hol sem lesz megfelelő lökőerő." 

„Ezentúl én a tartalékaimmal főképen a támadást fogom 
„gyakoroltatni, magam pedig a támadás lehetőségeit a hely-
Színén, a Piave mentén még alaposabban fogom kitanulmá-
nyozni . Egyelőre a benyomásom az, hogy énnálam az első 
„lépésnek kell lennie a Monte Pallonét (A 1215) és a Monte 
„Tombát (A 868) egyidejűleg elfoglalni, azzal majdnem egy-
ide jű leg a Montellót. Ha ez sikerül, akkor az egész Piave-
„vonal mentén az ellenség nem állhat tovább meg. De hogy 

1 Báró Conrad tábornagy és Boroevic tábornagy. 
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„mindezt meg lehessen csinálni, ahhoz első az, hogy csapa-
t a i m jobb és bővebb ellátásban részesüljenek, hogy a nagy 
„strapákat azután ki is bírhassák, másodszor: igáslovak kel 
„lenek, hogy tüzérségemet tovább tudjam vinni, mert mos-
t a n i lovaim az első menetben ki fognak dőlni. Pedig az ül-
„döző meneteknek hatalmasaknak kell lenniök, hogy ne jus-
„son lélekzethez az ellenség." 

* 
* * 

Az AOK. első tájékoztató parancsa1 a XV. hadtest fel-
adatáról így szól: 

„A 6. hadsereg jobbszárnyán a XV. hadtest fog csatla-
kozni a 11. hadsereg támadásához. A Boroevic tábornagy-
hadseregcsoportparancsnokság gondoskodik a hadtest anyagi 
és személyzeti ellátásáról. A két hadseregcsoport2 belső szár-
nyainak együttműködésére a hadseregfőparancsnokság idejé-
ben intézkedik azon javaslatok alapján, melyeket a két had-
seregcsoportparancsnokság2 hozzá előterjeszt." (Op. 1100. sz.) 

Április 4. 
Ma a hadseregfőparancsnokságtól az Op. 142.041. számú 

intézkedés érkezett, mely a tegnapi Op. 142.010. számú ren-
deletét kiegészítette; az utóbbi így szól: 

„A XV. hadtestet a támadás alatt báró Conrad tábornagy 
alá rendelem. A hadtest három (48., 50. és 20. honvéd) had-
osztályból fog állani." 

Ennek megfelelően a Boroevic tábornagy-hadseregcso-
portparancsnokság Op. 1100/20. szám alatt elrendelte: 

„A XV. hadtest előkészületei kiterjednek: 
1. A legnagyobb mértékben kell a XV. hadtest támadását 

tüzérséggel előkészíteni és támogatni. A támadás alatt a had-
test báró Conrad tábornagy parancsnoksága alá kerül; a 6. 
hadseregparancsnokság a XV. hadtest támadásának kérdésé-
ben a 11. hadseregparancsnoksággal állapodjék meg. 

2. A 6. hadsereg erősen leköti a Montellótól délre levő 
ellenséges tüzérséget. A balszárnyhadtestet akként csoporto-
sítja, hogy az Isonzo-hadsereg támadását az előrehaladás ará-
nyában azzal támogassa, hogy Arcadén át a Montello déli 
lába mentén előretör." 

1 Op. 142.010. szám. 
2 Báró Conrad tábornagy és Boroevic tábornagy. 
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Helyzetjelentések. 
Az ellenséges repülők Follinánál megtámadták figyelő 

léggömbünket; a léggömb 40 találatot kapott, egyéb baj azon-
ban nem történt. 

Délelőtt igen élénk volt az ellenséges repülők tevékeny-
sége. A Monte Cesenre (A 1569) 25 bombát dobtak. 

A castelfrancói vasútvonalon még mindig élénk a for-
galom. 

Az időjárás esős. 
Fogolyvallomások szerint a Ferrara- és Ancona-dandár-

ból álló hadosztály tartozik az olasz I. hadtest kötelékébe. 

Helyzetjelentések április 5-én. 
A 41. honvédhadosztály szakaszát gázgránáttal lőtte az 

ellenséges tüzérség. 
Napközben mérsékelt ellenséges tüzérségi és repülőtevé-

kenység volt. 
A Monte Spinuccia (A 1303) magaslati állásunkra 30 ne-

héz aknát lőtt az ellenség. 
A 46. lövészhadosztályhoz ma hat szállítmány érkezett-

(Op. 456/25. szám.) 
Jelezték, hogy a 17. hadosztály részére április 6. és 7-én 

a 61. ezredhez 15 tiszt, 847 ember, a 43. ezredhez 20 tiszt, 1028 
ember, a 39. ezredhez 7 tiszt, 938 ember, a 46. ezredhez 17 tiszt 
és 906 ember pótlás érkezik. (Op. 590. szám.) 

Az AOK. tudatta, hogy az 50. hadosztály gazdászatköz-
igazgatásilag és kiképzés dolgában a 6. hadseregparancsnok-
ság alatt marad, bár körletén kívül van elhelyezve, mint az 
AOK. tartaléka. (Op. 579/6. szám.) 

Április 6. 

Helyzetjelentések. 
Április 5-én reggel három órától este 10 óráig hevesen 

lőtte az olasz tüzérség a Monte Spinuccián levő állásainkat. 
Este 7 órától fogva aknavetőkkel is lőtt az ellenség; azután 
erős osztagok támadták meg állásainkat, de csapataink vissza-
verték a támadást. Este 10 órakor csend lett. Az éj folyamán 
április 6-án reggel 5 óráig ismét nehéz aknákkal lőtt az 
ellenség. 

A 46. lövészhadosztályhoz tartozó 15. lövészezredet Wien-
ből Pordenonere indították. (Op. 456/28. szám.) 

# * * 
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„Tegnap óta a nagy csata a nyugaton újra kigyulladt és 
„a németek szívós küzdelemben némileg haladnak és Amiens-
„hez 12 kilométerig közeledtek." 

„Nálam a tüzérségi és aknavetőharcok valamivel fokozód-
j a k . Ma éjjel egy előretolt állásomat a Monte Spinuccián 
„(A 1303) heves tüzérségi és aknavető előkészítés után az 
„ellenségnek kisebb osztagai ismételten megtámadták. Az 
„összes támadások mind véresen visszaverettek. Nálam 8 ha-
„lott és 4 sebesült. Különben semmi újság." 

„4-én több ütegemet látogattam meg állásaikban, még 
„igen sokat kell dolgozni, hogy állásuk tökéletes legyen. Teg-
„nap és ma megszemléltem a 44. ezred munkáját és kiképzését 
„Lago és Tarzo között. A munka alapos, derék 44-es bakáim-
„nak hangulata lélekemelő. A 11. századnál egy baka nagyon 
„ismerősnek tetszett és tekintetéből láttam, hogy jól esnék 
„neki, ha megszólítanám. Magamhoz hívtam őt és mikor fesze-
s e n jelentkezett, már tudtam mindent. Hiszen éppen így 
„jelentkezett nálam súlyos sebével a kis dombon, a bevágott 
„lépcsőkön, a kereszt mellett, az útelágazásnál Szczerzecen, 
„1914 szeptember 11-én: 'Infanterist Szlavecz István meldi-
„gehorzamsz...' Megilletődve kérdem őt: 'Ugye, fiam, a ke-
resztnél jelentkeztél V 'Igenis, fenséges uram, a keresztnél 
„1914 szeptember 11-én estefelé adtam át a jelentést!' 'Nem is 
„láttalak azóta V — 'Súlyos sebemmel soká feküdtem otthon 
„Pécsett és csak sokára vonulhattam újra be.' örömemben, 
„hogy hős jelentésvivőmet élve megtaláltam, 14 napi szabad-
ságo t adtam neki Pécsre, hol Petőfi-utca 2. szám alatt lakik 
„családja. Az akkor oly friss és víg ifjúból szomorú, csendes 
„férfi lett, oly komor, mint jó magam. A viharok legborzasz-
„tóbbika az if júság virágait kitépte a lelkekből, a friss zöld 
„lombozat is elaszott és az őszi vihar messze-messze, ismeret-
ben távolba elvitte! Mily nagy örömet szerez, ha egy derék 
„bajtársat találunk újra meg, akit oly nehéz órákban csodá-
l a t o s hűséges kötelességteljesítésében láttunk s azóta halott-
„nak hittünk. Ezeket csakis az tudja megérteni, aki e háború-
„nak minden szörnyűségét és az emberi léleknek legszebb 
„istenáldotta kincseit látta." 

„Ma föltétlenül biztos jelentést kaptam arról, hogy szám-
t a l a n magyar és német, aki Oroszországban mint fogoly, cseh 
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„felügyelet alatt volt, addig sanyargattattak és kínoztattak, 
„míg belehaltak. Yégiil ma már az oroszok is elfordulnak a 
„csehektől." 

„Nálam tegnapelőtt légiharcban 4 ellenséges repülőt löt-
„tek le." 

„Növekvő aggodalommal figyelem a feszültséget köztünk 
„és Németország között. Nem jó úton haladunk így, mely 
„tátongó mélységbe vezet bennünket." 

„Magam is érzem, hogy a németek mindjobban ránkne-
„hezedő markát így nem engedhetjük összeszorítani és itt egy 
„nagyon erélyes szót kell szólnunk, hogy ez megszűnjék, de 
„ezen erélyes szónak őszintének és minden hátsógondolat nél-
kül inek kell lennie. Ezen lassú elkanyarodás igen veszélyes, 
„ennek jó vége nem lehet." 

„Itt kézalatt tudtára adatták a népnek, hogyha olasz re-
„pülök olyan cédulákat fognak ledobni, melyeken közömbös 
„tartalom mellett a cédula sarkaira következő számok egyike 
„van nyomtatva: 474, vagy 842, vagy 123, akkor a nép még 
„ugyanaznap utáni éjjel Yittoriot és Serravallet hagyja el és 
„meneküljön kelet felé, mert a következő napon megkezdik 
„a város nagy bombázását, mely borzalmas lesz. Elrendeltem, 
„hogy cédulák készítendők, melyeket repülőim odatúl, hol ka-
t o n a i parancsnokságok vannak, le fognak dobni, azon tartalom-
„mal, hogy ezeket tudván, én a lakosságot fegyveres erőszakkal 
„meg fogom abban akadályozni, hogy a várost elhagyják. Ez 
„azt hiszem elég lesz ahhoz, hogy a bombázást megakadá-
lyozzam." 

„Szorgalmasan dolgozunk egy nagy haditerven, melyet 
„ezerszeresen meg kell rágnunk, meg kell hányni vetni és 
„ezerszer át kell gondolni, nagy döntésről lévén szó és szám-
t a l a n bajtársam drága életéről." 

„A vett utasítások értelmében sok megfontolás után azon 
„gondolathoz állok legközelebb — habár távolról sincs bennem 
„még a végleges elhatározás kiérve, mely a jövő napokban 
„tartandó legtüzetesebb terepszemléimtől is függ, — hogy én 
„a Monte Pallone (A 1215), Monte Tómba (A 868) táján 
„3 hadosztállyal északról, eggyel keletről a nevezett hegyeket 
„elfoglalom. Vidornál két hadosztály lépné át a Piavet, az 
„egész hadsereg nyomást gyakoroljon a Piavera, végül Ner-
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„vesatól délre átkelés a Piaven, a Monte Suldernek (A 472) 
„és a Montellonak (A 368) gázzal való elárasztása mellett. 
„Támasznak és az előnyomulásnál szükséges tartaléknak a 
„most meglevő 11 hadosztályomon kívül még kettőre, esetleg 
„háromra van szükségem, ezenkívül jelentős tüzérségi erősbí-
„tésre és nagyon sok lőszerre. Ezen föltételek mellett feltétlenül 
„megcsinálom az áttörést." 

# # 
* 

Április 7. 

Helyzetjelentés. 
Monte Spinuccia alszakaszunkra 30 nehéz aknát lőtt az 

ellenség. Alanóra az ellenséges tüzérség tüzelt, a Calcino és 
Tegorzo-völgy is kapott belőle; délelőtt már csak a Monte 
Spinucciára lőtt; délután, az eső miatt, csend volt. 

Elrendeltem, hogy három megfigyelőállást rendezzenek 
be nekem: egyet Coneglianótól nyugatra, egyet Follinától 
délre és egyet Valdobbiadenétől északra. 

# • 

„A tegnapi eső után ma megint csodálatosan szép, napos, 
„meleg, csendes idő van." 

„Azt a hírt vettem, hogy a határkiigazítás Románia felé 
„távolról sem közelíti meg azt, amit Tiszával, mint katonai 
„szükségességet elfogadtattam és amit ö Fölsége is magáévá 
„tett. Ez éppen annyi, főképen Erdély határain, mintha 
„semmi sem történt volna. Hiszen én nem kértem többet, mint 
„a legszükségesebb katonai határbiztosítást. Mint hallom, 
„Németország nagy nyomást gyakorolt miránk, hogy keveseb-
b e l is megelégedjünk. Ez utóbbit alig tudom elhinni, mert 
„maga nagyobb hódításokra készül északon." 

„Ma a hadtestvezérkari főnökök voltak hozzám beren-
de lve és mint szigorú titkot, tudtukra adtam a támadásra 
„vonatkozó szándékaimat, melyek, amennyiben az AOK. kö-
vetelményeinek eleget tesz, ma már határozott irányba 
„terelődtek és melyeket alább röviden vázolni fogok." 

„A Monte Tómba (A 868) déli lejtőinek elárasztása gáz-
„zal, szintúgy az egész Monte Suldert (A 472), Montellót 
„(A 368) és az Isonzo-hadsereg 33. hadosztálya előtti terepet. 
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„Erőteljes tüzérségi előkészítés után támadás: a) három had-
osztállyal a Monte Pallone és Tómba ellen északról, egy 
„hadosztállyal kelet felől, b) Vidornál két hadosztállyal az 
„átkelést a Piavén kierőszakolni. Ezen hat hadosztály ezután 
„a Monte Suldert (A 472) emeli ki és irány Bassano, nyo-
mu lnak tovább elő. c) Két hadosztály kierőszakolja az át-
kelést a Piavén Fontigonál és Falzé di Piavénái és el-
fog la l j a a Montellot. d) Három hadosztály kierőszakolja az 
„átkelést a Piavén Nervesától délre a Susegana hidak vidékén. 
„Lásd a 11. számú mellékletet. Az ellenséges állásokon gyorsan 
„áthaladni és többé lélekzethez nem engedni őt, míg az 
„Etschet el nem érjük. Az uraknak meghagytam, hogy ezen 
„nagy irányelvek alapján mindent a legpontosabban dolgoz-
„zanak ki, mindent nézzenek meg és tegyék aztán nekem meg 
„a részletelőterjesztéseket parancsnokaik utasítása alapján.'' 

„Én addig a hadseregfőparancsnokságnak értésére fogom 
„adni, hogy tetemesen több tüzérségre van szükségem, ú j 
„fogatok kellenek a tüzérség részére, mert éhendöglő szegény 
„gebéimmel, még a mostani állásból sem tudom kivinni, hát 
„még hogyan vigyem a gyorsan haladó támadással egyetem-
k e n előre? A csapatok élelmezését nagymértékben föl kell 
„javítani, és pedig azonnal, hogy vitézeim, kik ma nagyon 
„éheznek, erőhöz jussanak, mert így a kellő teljesítményekre 
„nem képesek és igazán nagy eredményt csak akkor érhetünk 
„el, ha az ellenséget sarkára hágva tudjuk üldözni és nem 
„engedjük lélekzethez jutni. Nagyon sok lőszerre, közötte 
„újfajta gázlőszerre van szükségem — mert tudom, hogy 
„az olaszoknak most már kitűnő gázmaszkáik vannak — és 
„11 hadosztályomon kívül legkevesebb 2, de lehetőleg 3 had-
osztályt igényelek." 

„Az én hadseregemnél csak a Monte Spinuccián (A 1303) 
„van erősebb lövegtűz és nehéz aknavetőtevékenység, külön-
k e n meglehetős a csend. Dél óta esik." 

„A német nyugati arcvonalon kisebb visszacsapás állott 
„be egy helyen, másként igen kemény tusában alig halad-
t a k valamit." 

* * 
* 

A március 21-én megindult német támadás április 6-án 
elvesztette erejét. A támadás nem tudta az angol arcvonalat 
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áttörni; eredménye körülbelül 50 km mély térnyerés volt. 
Az angol haderő déli szárnyának a francia haderő északi 
szárnyával való kapcsolata ép maradt s az ellenség szívósan 
megtartotta birtokában Amienst.1 

A németek arcvonala a támadás előtt Croisilles—Mar-
coing—le Catelet—Saint Quentin—Moy—la Fere volt, április 
3-án az elért vonal Arras előtt Alberten, Amiens előtt Corbien, 
Moreuilen, Montdidieren, Lassignyn, Noyonon és Chaunyn 
át la Ferere vezetett. 

Április 8. 
Napközben nagyon csekély volt az ellenséges tüzérség 

tevékenysége, mivel igen rosszul lehetett látni. Lövegtűz 
csak előőrsvonalunk ellen irányult. 

„A hadseregfőparancsnokság közli velem, hogy én 11 
„hadosztályomon kívül még 3-at vagy 4-et fogok kapni és 
„tetemes mennyiségű tüzérséget. Végre egy biztató, örvende-
t e s hír. Ugyanakkor azonban arról is értesítenek, hogy az 
„összes szabadságokat bizonyos esetekben teljesen be fogják 
„szüntetni. Ezt nem szeretem, mert a csapat szellemére és 
„hangulatára csakis hátrányos lehet. Mindent el fogok kö-
„vetni, hogy ezt elhárítsam." 

„Az 50. hadosztály ma és a következő napokon itt keresz-
t ü l menetel Bellunóra, hol mint AOK.-tartalék az én pa-
rancsnokságom alatt marad." 

„Nálam igen csekély harctevékenység." 
„A nagy német támadás elakadt." 

# « 
# 

Helyzetjelentés április 9-ről. 
Igen csekély tüzérségi harc volt. 
Az AOK. az 55. tüzérdandárt báró Conrad tábornagy-

hadseregcsoportparancsnoksághoz osztotta be. (Op. 607. szám.) 
A tüzérdandárt három lépcsőben szállítják Tirolba. Az 

első lépcső április 10-én indul. 
A 11. hadseregparancsnokságnak javasoltam, hogy há-

rom-négynapi pihenőt adjon a tüzérdandárnak. 
1 Lásd a 8. számú mellékletet. 
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Április 10. 

Helyzetjelentés. 
A harctevékenység csekély. 
A keleti hadszíntérről az Isonzo-hadsereghez indították 

a 64. tüzérdandárt; ha megérkezik, az 57. tüzérdandár az 
Isonzo-hadseregtől hadosztályához (57.) vonul be. 

A 11. hadseregparancsnokság négynapi pihenőt adott az 
55. tüzérdandárnak, ennek következtében elszállítása április 
16-án kezdődik. 

* * * 

„Ma nagy felhőszakadásban kint voltam hajnalban, de 
„nemsokára visszajöttem, mert úgysem lehetett látni semmit." 

„Szorgalmasan dolgozunk az előkészítésen. Vájjon még 
„rá kerül-e a sor? Nyugaton csak apránkint, igen nehezen 
„haladnak a németek és úgy nézem, hogy erejük kimerül. 
„Azt állítják azonban, hogy hatalmas tartalékaik vannak 
„még. Talán mégis lesz még sikerük?! Ha mi azután támadá-
sunkka l nagyon késve utánuk sántikálunk, akkor megeshe-
t i k az, hogy ú j angol és francia erőkkel is találkozunk majd." 

A német haderő, újabb tartalékok előrevitelével, április 
9-én másodszor is megkísérelte az angol haderő áttörését. 
A támadás iránya Calais volt és körülbelül 45 km szélesség-
ben indult meg. Az arcvonal áttörése most sem sikerült; 
április 30-án véget ért a harc s az eredmény csak körülbelül 
25 km térnyerés volt. (Lásd a 8. számú mellékletet.) 

# # 
* 

„Újsághírek szerint Oroszországban ententebarát han-
„gulat kezd újra fölülkerekedni. Ezzel szemben jó ellensúly 
„az, hogy a japánok Wladivostokban csapatokat szállítanak 
„partra. 

„Bizony ideje volna, hogy mi, Németországgal együtt, 
„hozzálássunk ahhoz, hogy tisztességes békét kössünk a nyu-
„gati hatalmakkal, hogy azon előnyöket, melyeket keleten 
„elértünk, kihasználhassuk. Igaz, hogy ez talán inkább az 
„ententetól függ, mint tőlünk." 

„Tegnap újból mérges és merész angol bajnokrepülőgé-
„pek jelentek meg itt." 
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Április 11. 

Helyzetjelentés. 
Igen csekély harc volt. Az esőzés következtében a Piave 

40 cm-rel áradt. A XV. hadtestnél a híd, az ár következtében, 
megsérült. 

Kaunz alezredes átvette a hadseregrohamiskola veze-
tését. 

Az AOK. Op. 85.480. számú rendeletével meghagyta, 
hogy a tüzér-hangmérőszakaszokat századokká kell fejleszteni. 

* * 
* 

„Kissé fokozott ellenséges lövegtűz az összekötő utakra 
„és falvakra. Különben énnálam semmi jelentős újság nincs.'' 

„A budapesti 32. ezrednek egy részét megszemléltem és 
„kiképzésüket jónak találtam. Hangulatuk kitűnő." 

„A németek Armentieresnél szép eredményt értek el: 
„6000 angolt és portugálit fogtak el és több mint 100 ágyút 
„zsákmányoltak. Ügy érzem, hogy Arrast harapófogóba akar-
j á k fogni." 

„Nagyon figyelemreméltó egy angol újságnak kis cikke 
„— nem egészen értem, hogy a cenzúra áteresztette —, hogy 
„az angolok nagy veszteségeik miatt emberben és anyagban, 
„még hátrább fognak húzódni. Ha ez igazán bekövetkeznék, 
„akkor beláthatatlan eredmények előtt állanak a németek." 

„Ma elkészült a kimerítő jelentés, hogy csapataim elgyen-
gü l t ek a rossz élelmezés miatt. Különben is alig mult el egy 
„nap, amióta itt vagyok, melyen ne jelentettem volna ezt 
„legalább is távbeszélőn; a lovak menetképtelenek, ezért tüzér-
ségem is mozdulatra képtelen és a gyalogság nagyobb menet-
teljesítményekre — melyek az áttörés után a nagy ered-
ményhez föltétlenül szükségesek — a legkevésbbé sem képes, 
„mert hónapok óta éhezik. Csak akkor vállalhatok felelőssé-
g e t e műveletért, ha az eredményért jót is állhatok. Ezt 
„pedig csak akkor tehetem, ha különben oly kiváló csapataim 
„testileg képesek is a követelményeknek eleget tenni és meg-
„van a biztos lehetősége annak, hogy a tüzérség, az utánszál-
„lítás nem akad el, hanem minden körülmények között utá-
„nunk tud a kívánt ütemben jönni. Ennélfogva csak akkor 
„vállalhatom magamra ezt az offenzívát az Etschig, ha a 
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„hadseregfőparancsnokság mától fogva elegendő eledelről gon-
doskodik és erőteljes igáslovakról a tüzérség és utánszállí-
t á s i lépcsők részére." 

„Mindezeket bejelenteni szigorú kötelességem! Ha nem 
„hisznek nekem, akkor kergessenek el; de az offenzíva kellő 
„vezetés és katonai előkészület mellett csak akkor fog nagyobb 
„eredményekre vezetni és döntően sikerülni, ha az éhség 
„okozta gyengeség idejekorán kiküszöböltetik, minden a leg-
a p r ó b b részletekig beszereztetik, ami szükséges." 

„Ismétlem, hogy folyton jelentem, hogy csapataim na-
„gyon szenvednek és embereim a legjobb, csodálatraméltó 
„akaratuk dacára, nap-nap után kevesebbre képesek." 

* # 
* 

Helyzetjelentés április 12-ről. 
Kölcsönös csekély zavaró lövegtűz volt. A Monte Tómba 

(A 868) északi lejtőjén három olasz katona került fogsá-
gunkba. Mindhárom a 2. ezredből való. 

A Piave a hegyekben apadt, a síkságon változatlan. 
A XV. hadtestnél kijavították a megsérült hidat. 

A 11. hadseregparancsnokság arra kér, hogy az 55. tüzér-
dandárt csak április 18-án indítsam el; az első lépcsőt Fucine— 
Carmegu—Bos—Cordevole terébe irányítom. 

Ma a kiképzésre Op. 575. szám alatt kiadott rendeletem-
hez, Op. 580/17. szám alatt, függeléket fűztem. 

„Az alkalmazó gyakorlatok tárgyául még ezt is ki kell 
tűzni: 

a) Nagyobb folyón való átkelés kierőszakolása. 
(A hadseregkörlet keleti részében csoportosított tartalék-

hadosztályok a Livenza és a Meduna folyón tartsanak ilyen 
gyakorlatokat.) 

b) A tüzérség nagyobb keretű lőgyakorlatot tartson azzal 
a feltevéssel, hogy saját erőnk: 

1. egy folyón való átkelést erőszakol ki; 
2. egy megerődített magaslatot támad meg; 
3. olasz kultúrában támadásra nyomul elő. 
c) kísérő ütegek tevékenysége, továbbá annak a tüzérség-

nek alkalmazása, mely arra van hivatva, hogy sikerült át-
töréskor a gyalogságot támogassa. (A tartalékban levő had-
osztályoknál mindkét feladatot kell gyakorolni). 

d) Tanktámadások visszaverése (elméleti tájékoztatás 
után, modellekkel, alkalmazó módon gyakorlat tárgyává kell 
tenni). 
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e) Zsákmányolt ágyúk, lövegek, aknavetők és géppuskák 
alkalmazása. Az iskolázáshoz az anyagot a hadseregparancs-
nokság rendelkezésre fogja bocsátani. 

f ) Gázzal elárasztott területre való lépés és az áthato-
lás azon. 

g) Hogyan viselkedjünk, ha ellenséges fényszórók vilá-
gítanak meg. 

h) Előnyomulás természetes vagy mesterséges ködben. 
i) A legutóbbi időben rendszeresített kis rádiókészülék-

nek nagy a jelentősége. Megbeszéléseknél reá kell mutatni, 
hogy a csapatnak értenie kell az ellenség lehallgató- és rádió-
állomásainak felkutatását. 

(Jutalom 500 koronától feljebb annak, ki egy ellenséges 
lehallgatóállomást megtalál.) 

li) Alkalmazó módon gyakorolni kell, hogy miként tör-
ténjék a rohamot végrehajtott és így elhasznált csapatnak 
frissel való felváltása; előzetesen meg kell beszélni a harchoz 
való csoportosítást stb., miként történjék a friss csapatnak 
előrevezetése, miként veszi át a harcfeladatot stb. 

A hadtest- és hadosztályparancsnokok ezen kiképzést 
(alkalmazó megbeszéléseket) erőteljesen támogassák. 

József főherceg vezérezredes s. k." 

Április 13. 
Helyzetjelentés. 

Csekély harctevékenység. A Piave apad. 
Az 50. hadosztály már teljesen együtt van ú j körletében. 

# * 
* 

„Tegnap láttam egy kimutatást az ententenak eddigi 
„veszteségeiről. Eszerint állítólag Anglia 1,000.000 halottat, 
„Franciaország több mint 2,000.000 halottat vesztett. Olasz-
ország veszteségei nincsenek megállapítva, de azt hiszem, 
„hogy az is közel lesz a millióhoz. Oroszországnál több mint 
.,6,000.000 a halott. Összesen körülbelül 12,000.000 a halottjuk. 
„És mennyit vesztettünk mi1?... Különösen a magyarok?... 

„Tegnap ünnepi mise volt Tarzon, melyet Bielik tábori 
„püspök mondott. Azután megszemléltem a 31. hadosztály 
„rohamzászlóalját az éles kézigránátdobásnál." 

„Ma fél 3 órakor reggel indulva, San Stefanon át, Val-
„dobbiadene déli kijáratáig mentem automobilon, onnét a 
„városkán keresztül gyalog folytattam utamat Funernak, 

József főherceg: A világháború. VI. 15 
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„San Yitóra, a feneri Piave-hídig. Bizony, elég kockázatos 
„egy út, de e helyet föltétlenül látnom kellett, hogy megítél-
hessem azt, miként lehetne itt a támadást végrehajtani. Ez 
„itt a Monte Tómba (A 868) iszonyatos meredeksége miatt 
„rendkívül nehéz lesz és csakis akkor lehetséges, ha tüzérsé-
„gem az ellenséges gyalogságot teljesen megsemmisítette. 
„Kísérőmet, egy 30. ezredbeli káplárt, a San Gervasio 367-es 
„kápolnánál hagytam vissza és egyedül másztam le a Piave 
„partjáig, mert tartottam attól, hogy kettőnket e teljesen be-
látot t , az ellenséges táboriőrsöktől nem messze levő, feléjük 
„lejtő parton észrevesznek. Egyedül, mint tapasztalt vadász, 
„majd csak eljutok észrevétlenül oda. Sikerült is! Fényes nap-
„pal visszakúsztam, miután alaposan megnéztem a helyzetet. 
„Az olasz őrszemeket én láttam, ők engemet — azt hiszem — 
„nem. A 30. ezrednek egy táboriőrsét, melyhez később men-
t e m , alva találtam, szintúgy az őrszemeket. A tisztet szokat-
l a n u l keményen rendreutasítottam. Szegény, ezt a látogatá-
s o m a t nem egyhamar fogja elfelejteni." 

„Kísérőmmel visszatértem Yaldobbiadene festői kis vá-
roskájába. Különös a most kísértetiesen sivár vásártere, a 
„nagy, oszlopos templommal olyan valami szokatlan. Nekem 
„nagyon megtetszett. Innét út nélkül fölmásztam — mond-
ha tom, jó meredek kapaszkodó — a -0- 1073 Garon-magas-
„latra, honnét még egyszer legalaposabban szemügyre vettem 
„a Monte Tombát (A 868) és a Grappa-tömböt (A 1779) a 
„Monte Pallonéval (A 1215). Most végleg el vagyok tökélve, 
„mert föltétlen biztossággal láttam a helyzetet. A Monte Tom-
„bát csak úgy lehet elfoglalni és megtartani, hogyha a Monte 
„Pallone egész tömbjét legkésőbb vele egyidőben kezünkre 
„kerítjük és megtartjuk. A helyzetnek a kulcsa a Monta Pal-
„lone. Akié az, azé a Tómba; tehát a támadás úgy, ahogy ter-
vez tem és e hó 7-én leírtam, helyes és a legfőbb súly a 
„Pallonéra lesz helyezve. A Monte Pallonéra fölvitt tüzérség 
„az egész Monte Tomba-gerincet úgy, mint a Tombának úgy 
„északi, mint a déli lejtőit végig kitűnően hosszantozhatja. 
„Ezért nem tartható a Tómba, ha a Pallone nincsen keziink-
„ben. Előnyös a helyzetünk itt, mert a megtámadandó ellen-
„séges állásokat újonnan fölállítandó tüzérségem hathatósan 
„oldalozhatja és kereszttűz alá veheti. Föltétlenül biztos itt a 
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„siker, ha mindent megad a hadseregfőparancsnokság, amit 
„kívánok, és nem dönti halomra tervemet valami más intéz-
kedéssel. Teljesen megnyugodva, egy kis gyalogösvényen 
„leereszkedtem Guiettára — csak úgy találomra, hiszen soha-
„sem járt még sem kísérőm, sem én erre. Útközben megnéz-
t e m három (1/9., 2/9., 3/9.) nehéz tarackosüteget és két ágyús-
„üteget, meg egy 305 cm-es mozsaramat. Délután 2 órakor 
„tértem haza — nem tagadom, kissé fáradtan. Egész tízórai 
„vándorlásom alatt csak két ellenséges gránátot láttam be-
csapódni. Ilyen tökéletes csendet az olasz harctéren még 
„sohasem láttam." 

„A németek Armentierest, Wulwergemet, Merwillét el-
foglal ták és Bailleulhez közelednek. Úgy csinálják, mintha 
„egy erősen leszögezett ládát nyitnának ki, az éket több he-
„lyen verik be, egyes helyeken meglazítják a födelet, majd 
„mind több helyen, míg végre az egész magától kinyílik." 

„Nálam hadosztály hadosztály után érkezik. Olaszország 
„egén pedig nehéz zivatarfelhők tornyosulnak." 

„Uralkodónk és Vilmos császár között váltott táviratok 
„Clemenceau állításait illetőleg elég előnyöseknek látszanak, 
„csak Vilmos császár utolsó mondatai erősen diktatórikus 
„hangúak. . . 'Annál is inkább — mondja — kötelességünk 
„ellenségeinket az összes harctereken kíméletlenül (rück-
sichtslos) megtámadni és megverni!' Ez nyugtalanít, mert 
„ebből ellenségeink fegyvert kovácsolhatnak ellenünk." 

# * 
# 

Április 14. 

Helyzetjelentés. 
A tartós esőzés miatt igen csekély volt a harc. 
Kérésemre a Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancs-

nokság tudatja, hogy megkísérelte, hogy minden embernek 
10 kézigránátot utaljanak ki. 

* # 
# 

„Tegnap este óta sűrűn esik az eső. A hegyek mind újabb 
„felhőket lehellenek, melyek sűrűn összeállva, csakhamar 
„zuhogó záporként hullanak újból alá. Siralmas egy idő, s az 

13* 
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„én szegény csapataim csípőn felülig állanak a vízben és 
„éheznek, igazán emberfölöttit szenvednek. Az élelmezés any-
„nyiban javult valamit, hogy három nap óta az a nyomorul-
t u l kevés, ami arra szükséges, hogy az ember éhen ne hal-
j o n , tényleg meg is jön. Nem tudok magamon másképen 
„segíteni, minthogy több zsidót megbíztam, hogyha kell, ma-
„gas árért is — ennivalót szerezzenek be, amit csapataimnak 
„ráadásul adok. Ök azt állítják, hogy mindent bőven lehet 
„beszerezni, ha megfelelően meg is fizetik azt. Elég van 
„mindenből fölraktározva, de biztos helyen van eltéve és 
„csak megfelelő pénzért kerülhet az elő. Ez gyalázat és gaz-
„ság volna! De én ezt nem tudom elhinni. E hírt azonban 
„azonnal közöltettem telefonon úgy a magyar, mint az osztrák 
„kormánnyal." 

„Clemenceau közzéteszi Ö Fölsége levelét, melyet sógo-
r á n a k , Pármai Sixtusnak írt, aki belga csapatoknál ellenünk 
„harcol. A levélben az áll, hogy Ő Fölsége mindent el fog 
„követni, hogy szövetségese Franciaországnak jogos követelé-
s e i t Elszász-Lotharingiára illetőleg teljesítse, Szerbiát megint 
„talpra fogja állítani egy kijárattal az Adriához, gondoskodni 
„fog arról, hogy Belgium visszaadassék és a károk megtérít-
tessenek. Ausztria-Magyarország és Franciaország között 
„nincsen ok a háborúskodásra. Pármai Sixtus nem hivatalosan 
„és titokban keressen ezen az alapon közeledést." 

„A levél nagyon szép és telve van a béke utáni sóvárgás-
s a l . Az egészből a legjobb akarat sugárzik ki, hogy az általá-
„nos békét elérje. De hát nem számolt az emberek, a vezetők 
„gonoszságával, akik azon államok élén állanak, melyek elle-
„niink küzdenek és végcéljuk csakis a hódítás. Pármai Sixtus-
„nak nézetem szerint, még ha a mi ellenségünknél szolgál is, kö-
telessége lett volna uralkodó sógorának ezt a levelét bizalma-
s a n kezelni és senkinek meg nem mutatni! Azzal, hogy meg-
m u t a t t a a minden hájjal megkent vén Clemenceaunak, Ö Föl-
„ségét a legkínosabb helyzet elé állította. Bécsből a levelet 
„hivatalosan meghazudtolták és hamisítványnak nyilvání-
to t t ák . Azt állítják Ő Fölsége részéről, hogy az eredeti levél-
„ben az áll, hogy Ö Fölsége örömest kész volna Francia-
ország igényeit Elszász-Lotharingiára vonatkozólag szövet-
ségeseinél minden eszközzel támogatni, hogyha jogosultak 
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,volnának; de nem jogosultak! Szerbiáról és Belgiumról a 
,levélben említés sem történt. Ezekután azt kérdem én: 
,hogyha mindez így van, akkor mire lett volna való az egész 
,levél? Minek íródott volna meg? Én inkább azt hiszem, 
,hogy sajnos, a levél úgy, ahogy kiadatott, igenis a franciák 
,birtokában van és szövege az, melyet Clemenceau nyilvános-
ságra hozott. Az a vén fiskális nagyon is okos arra, hogy 
,csak egy szót is változtasson az eredeti szövegen, hogy ellen-
felei azután érdemlegesen rá tudjanak cáfolni! És most 
,Ö Fölsége a kínos helyzetből, melybe a németekkel szemben 
,került, hogy Németország súlyos szemrehányásait elkerülje, 
,a szöveget meghamisítottnak nyilvánítja. Az egész egy ár-
tatlan, tapasztalatlan ifjúnak jóakaratú lépése, aki minden 
.eszközzel a világbékét akarta megteremteni, akit senkisem 
.figyelmeztetett, azaz aki mások megkérdezése nélkül csele-
kedett. ? . . . ? . . . ? Azt, hogy milyen következményei lesznek 
.egy ilyen, nem minden irányban megfontolt, alaposan át 
,nem gondolt lépésnek, úgy látszik, nem vették szemügyre. 
,Azt mondták már többen nekem, hogy ő soha senkit nem 
,kérdez meg abban a hitben, hogy mint Isten kegyelméből 
,császár és király, elhatározásai Isten által adattak be neki. 
,De végre is kellene valakinek mellette lenni, aki nemcsak 
Jbókolgat, hanem becsületesen és erélyesen megmondja neki 
,nézetét és képes érdekeit megóvni úgy, hogy az uralkodónak 
,személye minden kritikán felül álljon és kétely hozzá ne 
,férhessen. Személye legyen érinthetetlen! Azért van ő egész 
,sereg emberrel körülvéve, akik felelősek mindenért és kö-
telesek volnának mindent, ami kétszínű vagy kétértelmű, 
,tőle távoltartani. Mindent odaadnék azért, hogy fiatal kirá-
lyomat kiszabadíthassam e szörnyű helyzetből, melybe a 
,legjobb szándékkal és legeszményibb reményekkel ment bele." 

„Most már értem Vilmos császár táviratát, melyből bizal-
matlanság és harag sugárzik ki. Látom, miért leckézteti 
,királyunkat a kötelességekről! És az aggodalomnak szörnyű 
,sejtelmekkel tellett fekete felhőit látom jövőnk egén fölemel-
.kedni. Mindez elárulja ellenségeinknek, hogy erőnk fogytán, 
,a vég előtt állunk. így már nem fognak velünk békéről tár-
gyalni, hanem tovább fognak harcolni, azon tudatban, hogy 
,a mi összeomlásunk közelebb van, mint az övéké! . . . " 
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„Óriási scirocco-vihar döngeti ablakaimat és vadúl szágul-
d a n a k a fellegek, mintha csak elsietnének innét, hogy ne lás-
s á k a történendőket." 

„A hadseregfőparancsnokságtól kaptam egy leiratot, mely 
„az én rendkívül éles kritikámat a mi küzdelmeinkről a Monte 
„Tombán teljesen magáévá teszi és kijelenti, hogy az oly 
„találó, hogy fejtegetéseim egy részét a hadseregparancsnok-
„ságoknak tudomásulvétel és megszívlelés végett kiadta." 

# # 
* 

A hadseregfőparancsnokság 1918 március 28-án kelt Op. 
1318. számú rendeletével válaszolt a XV. hadtestparancsnok-
ságnak Op. 137/6. számú jelentésére, melyben megtette észre-
vételeit a Monte Tombán lezajlott harcokra. 

A rendelet így hangzik: 
„A Monte Tombán lefolyt harcokról a hadseregfőparancs-

nokságnak ez a benyomása: 
A magasabb parancsnokságok véleménye szerint, a Monte 

Tombán foglalt állást ki kellett volna üríteni, mihelyt elállot-
tak a támadás folytatásától. 

Ezt az elhatározást a Feltreben, december 19-én tartott 
megbeszélés alkalmával tudatták. 

Az AOK. Op. 450/671. számú parancsával1 elrendelte, 
hogy a további harcokat, melyek azt célozták, hogy állandó 
állásunkat a Monte Grappa- (A 1779) magaslatra toljuk, be 
kell szüntetni és hogy ott, hol szükségesnek mutatkozik — 
nagyobb arcvonal szakaszokat is hátrább kell venni. 

A magasabb parancsnokságok mindennek ellenére el-
mulasztották, hogy a Monte Tómba kiürítését javasolják, 
illetve követeljék. 

ö Fensége, a 6. hadsereg parancsnoka, igen helyesen fej-
tette ki véleményében, hogy: 

„a Monte Tómba a Monte Pallonéval és a Grappa-cso-
porttal bevehetetlen erősségünk lett volna. Azonban a Monte 
Tómba egymagában semmi körülmények között sem volt 
tartható . . . 

Ha fennállott az a vélemény, hogy a Monte Pallonét és 
a szomszédos magaslatokat nem lehet elfoglalni, akkor a 
Monte Tómba kiürítését azonnal el kellett volna rendelni . . . 

A végleges parancsolási viszonyokban hosszadalmasan 
tartó bizonytalanságnak nem lett volna szabad oda juttatni 

1 A délnyugati arcvonalparancsnokságnak és báró Conrad tábornagy 
hadseregcsoportparancsnokságnak lett kiadva. 



231 

a dolgot, hogy egy ilyen fontos és elkerülhetetlen elhatározás 
ne érjék meg." 

Részletekben az AOK. megjegyzi: 
A tüzérséget nem lehetett kihasználni, mivel az ütegeket, 

melyeket a támadásra utaltak ki, folytonosan kivontak az 
arcvonalból. A vezetés hibája volt, hogy az egyes szakaszok-
nak a kiürítés befejeztéig nem adták meg a kellő tüzérséget, 
mely a védelemhez okvetlenül szükséges volt. 

Különösen ki kell emelni, hogy a tartalékokat rosszul 
alkalmazták. 

Jóllehet, a harcvezetésnek az volt a benyomása, „hogy az 
állásban lévő három zászlóalj teljesen szétmorzsolódott", mégis 
az ellenség betörésekor két zászlóaljnak azt parancsolták, hogy 
ellentámadást csináljon. 

Hasonlóképen cselekedtek a szomszédos szakaszban is. 
Ebből az következik, hogy a. vezetők nem voltak tisztá-

ban az ellenlökés és az ellentámadás fogalmával és e két külön-
féle harcászati cselekmény alkalmazásának alapelvével. 

Igazolva látom azt, hogy a dandárparancsnokokat, a csa-
patparancsnokokat és a dandár vezérkari tiszteket alkalmazó 
tanfolyamokba kell vezényelni, hogy ott a mostani harcveze-
tés alapelveit megismerhessék. 

Az 50. gyaloghadosztályparancsnokság megemlíti, hogy 
„az oldalozó zárótűz, ha messziről jön, a közönséges védőtűz 
kiegészítésére igen kellemes, de nagy csalódást okoz, ha a 
védőtüzet csupán és teljesen az oldalozó tűzre építjük fel". 
Az utolsó mondatban foglaltakból arra lehet következtetni, 
hogy egy nagyobb kiterjedésű arcvonalszakaszban az oldalzó 
védőtüzet elvileg megkövetelik. 

Ez a követelés a védő harcmódról most uralkodó nézettel 
semmiesetre se hangzik egybe. 

Ezt a parancsot a 6. hadseregparancsnokság, a XV. 
hadtestparancsnokság és az 50. hadosztályparancsnokság 
kapja meg. 

AOK." 
* * 

* 

„Hadseregemnél a Piave töltést ma az ellenség kissé erő-
sebben lőtte. Azután teljes nyugalom lett." 

Helyzetjelentés április 15-ről. 
Az éj folyamán az ellenséges tüzérség a XV. hadtest kör-

letét lőtte; nappal csekély harc folyt. A Piave árad. 
Az 57. hadosztályparancsnokság javaslatára intézkedtem, 

hogy a Stevenán működő tiszti tanfolyamban levő 87/1. 
zászlóaljat a 122/III. zászlóalj váltsa fel. 
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Április 16. 

Helyzetjelentés. 
Ma valamivel erősebb ellenséges tüzérségi tevékenység 

volt, mint tegnap. 
A 41. honvédhadosztály részére a 30/11. magyar népfölkelő 

zászlóalj Coneglianóba érkezett, holnap bevonul a honvéd-
hadosztályhoz. 

# * # 

„Gróf Czernin külügyminiszterünk leköszönt. Ez mutatja, 
„hogy a Pármai Sixtus leveléről nem volt pontos tudomása. 
„Ez csak megerősít abban, hogy Clemenceau az eredeti levelet 
„hozta nyilvánosságra és nincs benne változtatás. Ez nagy 
„baj! — Ki legyen utóda? Mensdorff? — Tán Mérey? Én azt 
„mondom, hogy csak egy van, aki igazán erre termett ember, 
„ez Tisza István gróf. Ő bölcs, hidegvérű! Mást ma nem 
„tudnék! —" 

„Tegnap rettenetes időben automobilon egy honvéd sza-
„kaszvezetővel Colbertaldora mentem. Onnét gyalog Yidorra, 
„a Piave partjára. A 63. és 51. gyalogezredek állásában több 
„helyről — a felhőszakadásként zuhogó esőben tanulmányoz-
t a m az átkelési lehetőségeket a Piaven. Tökéletes volt a 
„csend, egy lövést sem hallottam és jobb időt nem választ-
ha t t am volna ezen terepszemlémre. Az olaszok nem figyeltek. 
„A Piave Yidortól délre nagyon széles — magánál Vidornál 
„a legkeskenyebb — és úgyszólván éppen olyan meredeken 
„beszakadt magas partjai vannak, mint e keskeny helyen Vi-
dornál . Magasabb vízállásnál mindenütt nagyon hatalmas 
„egy akadály. Az átkelési lehetőségek rendkívül nehezek, ha-
c s a k nem igen alacsony a vízállás. A ma látottak csak még 
„jobban megerősítenek szándékomban, hogy a támadást észa-
„kon kezdve lépcsőzetesen fogom végrehajtani. — A XV. had-
t e s t elfoglalja a Monte Pallonet (A 1215), Tombát (A 868), 
„két hadtest — ha ez el van foglalva — kierőszakolja az át-
kelés t a Piaven Vidornál és végül a XXIV. hadtest támad 
„és elfoglalja Montellot, melyet a már átkelt 2 hadtest észak-
„északnyugatról fog megtámadni. Igen nagy tüzérségi erősbí-
„tésre van szükségem, hogyha az egész arcvonalam egyszerre 
„támadna, azt az AOK. aligha bocsáthatja rendelkezésemre." 
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„Ezután több tartalékban levő zászlóaljat látogattam meg, 
„majd egy 305 cm-es mozsaram belövését figyeltem meg. Hat 
„órai erős gyalogolás után bőrig ázva értem automobilomhoz.''' 

„Ma csak igen csekély harctevékenység volt, az ellenséges 
„tüzérség csak egyes távoli falvakra lőtt állásaim mögé." 

„Az itteni előkészületek alig, hogy megindultak, máris 
„szívós nehézségekbe ütköznek. A tüzérség nem lesz elegendő. 
„Enélkül és a többi szükségesek nélkül nagyon veszteségteli 
„lesz támadásunk, én pedig lehetőleg kevés veszteséggel aka-
„rom megcsinálni. Megint úgy van, mint a háború kezdete óta, 
„hogy kétfelé kell harcolnom, az ellenség és a saját hadsereg-
főparancsnokságunk ellen. Boroevic minden erejével támogat 
„engem, amiért nagy hálával tartozom neki. A háború előbbeni 
„éveiben — mint ő mondja — belátta, hogy mennyiszer adtak 
„nekem igazat az események. Ö mostan egészen más lett, most 
„ugyanazon makacssággal, mellyel néha szembekerültünk haj-
„dan, áll az én oldalam mellett és védelmezi álláspontomat. 
„— Remélem, hogy sikerül kettőnknek a szükséges eszközöket 
„kierőszakolni. Ha ezt nem érjük el, akkor a Piavenál na-
„gyonis véresre fogjuk fejünket ütni. És ebben nem akarnék 
„részes lenni." 

# * # 

Április 17. 

Helyzetjelentés. 
Csekély harc volt, de annál tevékenyebbek az ellenség 

repülői. 
A 20. honvédhadosztálynál a rohamzászlóalj lőszerrak-

tára a légberepült. 1 zászlós és 11 ember meghalt. 1 tiszt és 
70 ember megsebesült. 

A hadseregpótlás felügyelőjének javaslatára a 22. ezred-
nek a Mostarban kitört lázadás miatt lefokozott néhány volt 
altisztje a tábori ezredhez bevonult, mivel azóta kifogástalanul 
viselték magukat. 

* # 
* 

„Reggel fél három órakor indultam és miután Pieven kí-
sérőmet automobilra vettem, Colbertaldon kiszálltam. Tulaj-
„donképpen Yidorig akartam automobilon menni, de jókor 
„észrevettem, hogy a műútat az ellenség nagy pontossággal 
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„lövi és így előnyösebbnek véltem gyalog, út nélkül, az ültet-
vényes terepen átmenve, a pásztázott részt elkerülni, ami 
„sikerült is. Az automobilt Canalera küldtem vissza. A sötét-
b e n drótokon átbotolva, vizes árokba félcombig belesüppedve 
„visszatértem a műútra és azon megint Yidorra mentem. 
„Amióta ott voltam, kevés ú j találatot kapott a falu. Ott egy 
„századost, század- és főőrsparancsnokot találtam, akit Abbá-
z i á b a vittem magammal, minthogy ott táboriőrsei állanak. 
„Midőn az annyira összelőtt vörös kastélyt elértem, pirkadott 
„a hajnal az égboltozaton. Csodálatosan szép világításban ra-
gyogtak a hófödte Alpesek és a kertben egy csalogány da-
„lolt a keresztül-kasul heverő lelőtt, széjjelforgácsolt fák kö-
z ö t t , melyeknek egyes részei az orkándöntésszerű zűrzavar-
b a n rügyezni kezdenek. Úgy énekelt, mint mikor hajdan, i f jú 
„éveimben, szép napokban, oly sokszor hallgattam Rákóczi 
„fái alatt, vagy Szent Margit kolostorának folyondárhímezte 
„bozótjai között. Alatta lövésre kész fegyverrel állott az őr-
„szem, a Piave medrét figyelve. Egy rossz futóárokban, a 
„Piave partján, fölfelé mentem őrszemtől-őrszemhez. — 
„Pirosan izzik minden a kelő nap sugaraitól. Nagy korongja 
„oly véres, mintha szintén megsebesült volna!" 

„Ma a két tekintetbejövő átkelési helyet helyszínén pon-
t o s a n megnéztem és ez nagyon kielégített. Tovább akartam 
„menni, de a tiszt, aki velem jött, arra kért, hogy ezt ne te-
„gyem, mert elvből a legénységnek is meg van tiltva, amint 
„kivirradt, hiszen az ellenség közvetlen közelében vagyunk. 
„Igaza van, a parancsot, jó példa céljából még a hadsereg-
parancsnoknak is be kell tartania. Lefényképeztem a Piavet 
„és a hidat és amerre jöttem, a parkba visszatértem, hol a 
„csalogány tovább dalolt s az őrszem híven tovább figyelt. 
„Födve visszamentem anélkül, hogy csak egy lövést tett volna 
„egy puska vagy egy gépfegyver." 

„Még valami nagyon szomorú várt azonban rám, ami jól-
lehet , sok hasonlót láttam már, mégis nagyon megkapott. 
„A szölőlugasok között haladtam, mindig újra megállva, hogy 
„a ma különösen tiszta légben az ellenség első vonalát szem-
„ügyre vegyem. Lassan a lejtőn felfelé mentem a Colmaor 
„ (-0-377) irányban, néhány nagyon csúnya tölcsérmezőn át-
haladva, hol csakis a föltúrt, kihalt vörös föld maradt, rikí-
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„tóan elütve a szomszédos magaslatok buja zöldjétől. Egy útra 
„értem, melyen 8 baka fát vitt, midőn sok repülőgép zúgását 
„hallottuk meg. Nem lehetett abban kétség, hogy ellenséges 
„repülők, — hiszen egészen más hangja van motorjaiknak, 
„mint a mienknek. — Az én tüzérségem hevesen tüzelt rájuk, 
„míg azok Yittorio felé vonultak; 16-an voltak, jóval hátrább 
„9 saját repülőgépünk jött, utánuk megint több ellenséges, 
„melyek éppen fölöttem elegyedtek harcba a mieinkkel. Elő-
s z ö r két angol repülő lett lelőve, lángbaborulva buktak alá. 
„Ezután 8 saját maradt egy icipici angollal, mely hirtelen 
„nagy gyorsasággal a mieink fölé emelkedett, ekkor egy nagy 
„bajnokrepülőnk szárnyát láttam letörni és mint szitakötő 
„szárnya, úgy csapott föl s folyton kerekeket vágva leesett. 
„Az angol megint függőlegesen lecsapott egy másik repü-
lőnkre, mely azonnal lángbaborult és nyílsebesen lezuhant, a 
„pilóta 800 méter magasságban ernyő nélkül kiugrott és sok-
j a i lassabban esett le, mint az égö gép. Ez még nem ért 
„földre, midőn az angol, gépfegyveréből lövöldözve, a harma-
„dik gépre csapott és az is függőlegesen zuhant alá, a légben 
„megfogódzott és közelemben leszállott. A gép oda van, egyik 
„hajós meghalt, a másik megsebesült. A többi gépek hajósai 
„mind meghaltak. Az angol, a leszállt gépre tüzelve, egészen 
„alacsonyan lejött, úgylátszik meglátott engem a 8 bakával 
„és kísérőmmel, egyenest nekünk vette irányát és gépfegyve-
réve l közibénk lőtt, de senkit sem talált el. Alig 10—15 mé-
„terre lejött és én ötször belelőttem kísérőm fegyveréből, 
„mégis tovaszállott. Mesteri vállalkozás volt ez az angol ré-
széről. Borzasztó volt vitéz embereimet oly szörnyű halált 
„halni látni. A gépből kiugrott pilóta egy sziklára esett és 
„egészen összelapult és széjjelszakadt, felismerhetetlenül lel-
j ü k meg." 

„A német császár királyunk utolsó táviratára egyáltalában 
„nem felelt! Ez ugyan keserves." 

• • 
# 

Helyzetjelentés április 18-ról. 
Az esős időjárás miatt csak csekély harc volt. Az éjjel a 

20. bonvéd hadosztálynál egy ellenséges járőr támadását 
visszaverték. 



236 

A 46. lövészhadosztályparancsnokság javaslatára a légi 
védelemben álló kézigéppuskákat a géppuskásszázadok vál-
tották fel. 

Az AOK. hozzájárult, hogy a 17/VIII. népfölkelőzászló-
aljat a 17. és 1. honvédezred létszámának emelésére fel-
oszlassák. 

A 46. lövészhadosztálynál 15 ezer sisak hiányzik. 

Április 19. 

Helyzetjelentés. 
Az esőzés következtében igen csekély volt a harc. Az állá-

sok nagy része víz alá került. A Piave árad. 
A 30/III. magyar népfölkelőzászlóalj megérkezett; a 41. 

honvédhadosztályhoz irányították. 
Az AOK. nem járult hozzá, hogy havonta használhassunk 

el gyakorlatra 500.000 kézigránátot. 
Javasoltam a Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancs-

nokságnak, hogy a 48. hadosztályt az 50., a 41. honvédhad-
osztályt pedig a 31. váltsa fel. (Op. 665. szám.) 

* # 
* 

„Óriás nehézségeink vannak az előkészületekkel, mert min-
d e n hiányzik és folyton csak bosszankodom. Legyek harckész, 
„mint Waldstätten mondja, 'Schlagfertig', és nem szabad sem-
„mit sem kérnem. Még több élelmet sem az én éhező csapataim 
„részére és eledelt félig megdöglött, csonttá aszott lovaim ré-
szére. Ma telefonon kijelentettem úgy Waldstättennek, mint 
„Boroevicnek, hogy csak akkor tudok egy eredményes táma-
d á s t csinálni, hogyha nem alkusznak velem, mint a handlés 
„zsidóval és megadják nekem azt, amire szükségem van. Ha 
„nem teremtenek mindent elő, akkor még a legjobb katonai el-
gondolás mellett is óriás kudarc lesz a támadásnak vége. Vagy 
„akarnak támadni, akkor tessék a szükséges eszközöket elő-
teremteni úgy, hogy az eredmény biztosítva legyen, vagy pe-
d i g le kell mondani a céltalan kísérletről." 

„Csak úgy ömlik az eső, éppen úgy, mint nyáron Salzburg-
b a n szokott esni. Minden sűrűn párolgó ködökbe van burkolva 
„és amellett egyenletesen f ú j a scirocco." 

„A nyomorúságos idő dacára, talán amiatt is, reggel 4 óra-
„kor automobilon Suseganara mentem s onnét a felhőszakadás-
szerű esőben, álló vízben, koromsötétben gyalog folytattam 
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„utamat. Mondhatom, lábaimmal tapogatódzva a nyugati temp-
lomhoz mentem. Égfelé nézve, a tornyot kerestem. Helyette 
„egy törmelékhalmazt találtam, egy kőgarmadát, a 14 nap előtt 
„még majdnem ép templom helyén. Csak az elejének egy része 
„áll még. Szürkülni kezdett, és így a virágzó gesztenyefa-
„sorban, mely eddig aránylag kevesett szenvedett, San Salva-
doréra föl tudtam menni. A kastélynak gyönyörű szép log-
g i á j a és sok más, amit minap láttam, azóta rommá lőve. Csakis 
„Giotto freskója ép még s a sírbolt, a gyönyörű márvány pieta 
„domborművei. Különben minden rom. Egész zuhatagokban 
„ömlik ki az esővíz a nyílt ajtókon, a lépcsők maradványain le-
rohanva s odakint a parkban a csalogányok dalolnak. Akár-
c s a k gúny volna, úgy áll érintetlenül az öreg őrtorony óriás 
„órájával és mutatóján egy csóka gubbaszt, szárnya alá dugott 
„fővel. Elmondhatatlanul szomorú benyomással, lehangolva 
„folytatom utamat. Derék 39-es kísérőmmel nyugat felé az 
„állásokba leereszkedtem. Először a 39. ezredhez, azután a 14. 
„lövészezredhez. Az előbbinél a szellem kiváló, a sok szenvedés 
„dacára. Több bedőlt kavernabejáratot találtam és bevártam, 
„míg a bennrekedt embereket kiásták. Midőn kibújtak, el-
kezdtek tréfálkozni. Egyik kavernába bementem s ott csizma-
ászáramon fönt folyt be a víz, mely bent az állványos ágyak 
„széléig ért, a főhadnagy-századparancsonokot fekve találtam, 
„ledőlt, hogy egy kicsit meg tudjon melegedni. A legénység is 
„a deszkaágyakon üldögél, fölhúzott lábakkal, mert a kevarná-
„ban már 50 centiméternél magasabbra gyülemlett a sáros víz. 
„Ha pedig kimennek, a gránáttűz veszélyezteti életüket. A völ-
gyekben mindenütt több méter mély barna rohanó víz, mindig 
„messze kerülő utakat kell tennem, hogy továbbjuthassak. 
„Egyik völgyben egy hatalmas vízesést találtam, mely a lép-
csőkön zuhan alá. Emberek állottak fönt és egy rámpát épí-
te t tek, hogy a szakadékból ki lehessen jönni. I t t vissza kellett 
„fordulnom, mert életveszély nélkül nem kelhettem volna át. 
„Így Canareggiora mentem. A templom, hol a minap az őr-
szemmel beszéltem, ki azután a csúnya lövegtűzcsapás dacára 
„életben maradt, azóta még jobban rombadőlt. Kísérőmet, ki 
„vele egy században szolgál, megkérdeztem, hogy mi van vele? 
„— 14 napi szabadságra ment." 

„Onnét a nagyon megáradt Piavet néztem. Hatalmasan 
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„zúgva, barna víztömegeket bajt. Most legyőzhetetlen akadály. 
„Visszamentem a Tombola-magaslathoz, hol az ott tartalékban 
„levő 14-es lövészek századát fölkerestem. A csehek zúgolódnak 
„a rossz élelmezés miatt, a háború miatt s még az idő miatt is. 
„Érthető! És mégis mily nagy különbség a 39-esekkel szem-
„ben, akik mindent oly csodálatos bátorsággal viselnek el és 
„arra törekszenek, hogy mindenen vígan túltegyék magukat." 

„Minthogy a Ruggio völgye óriási víztömegeket hömpölyget 
„le, melyek zúgva, kavarogva és bugyborékolva tovarohannak 
„és az összes hidakat elvitték, megint vissza kellett fordulnom 
„és San Salvatorera mennem, ahol még egy 39-es zászlóaljat 
„látogattam meg és azután igen nagy kerülővel Suseganara és 
„automobilomhoz, Canareggiora mentem. Bőrig ázva és sárral 
„körültapasztva értem oda." 

„Itt pedig didergek, szobám oly hideg, hogy köpenyegem-
„ben sem tudok megmelegedni, míg odakint tovább pacsangol 
„a vízözöni eső. Az arcvonalon csend van." 

„A németek újabb eredményeket értek el. Az angolok arc-
vonalának kétharmadát már elfoglalták. A hangulat Angliá-
„ban mintha a béke felé hajlanék?" 

„Az a benyomásom, hogy minálunk Tisza gróf fog talán 
„újból hatalomra kerülni." 

# * 
* 

Helyzet jelentés április 20-ról. 
Az ellenséges tüzérség a XV. hadtest szakaszát lőtte; 

különben csekély volt a harc. 
A Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság hozzájárult a 

41. honvédhadosztály felváltásához és elrendelte, hogy a 41. 
honvédtüzérdandárt is fel kell ez alkalommal váltani. 

A Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság óhajára, az 
eddig kapott útmutatások alapjan, a hadsereg hadműveleti 
tervét Op. 580/25. szám alatt előterjesztettem, anélkül azonban, 
hogy a 11. hadseregcsoportparancsnokság tájékoztatott volna 
arról, hogy a XV. hadtest miként fog a támadásban közre-
működni. 

Április 21. 
Helyzetjelentés. 

Az ellenséges tüzérség a Monte Spinuccián levő állá-
sunkra néhány tűzcsapást mért és végigszórta a Quero-meden-
cében levő falvakat, különben csekély volt a harc. 
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A 29/1V. tartalékzászlóalj megérkezett; a 43. ezredre oszt-
ják fel. 

A 17. hadosztály részére a 16. huszárezred fél tartalék-
százada megérkezett, mint hadosztálylovasság. 

Op. 666/2. számú rendelettel megparancsoltam, hogy a 31. 
hadosztály a 41. honvédhadosztályt váltsa fel. A 31. hadosz-
tály a XXIV. hadtestparancsnokság alá kerül. 

# # 
# 

„Szűnni nem akaró, módfölött erős eső. Semmi különös 
„újság. Tűzcsapások és csend." 

„Sajnos, monarchiánk nagyfokú szívgyengeségben szen-
„ved már!" 

„A románok, határunk egyrészén, a vett hírek szerint, 
„megint csapatokat vonnak össze, mi pedig elvittük már 
„onnét csapatainkat!" 

„Én a Soligo völgyében egy keskenyvágányú vasutat 
„terveztem és az AOK-t megkérdeztem, hogy milyen mozdo-
„nyok és kocsik volnának ezen célra kaphatók, bogy aszerint 
„építsük meg a vasúttestet. A válaszban pontos utasításokat 
„kaptam, hogy milyen erősre építsük azt, mily keréktávra 
„rakjuk le a síneket és majd minden többit az AOK. fog el-
intézni . Három hónapi nehéz munkával elkészült a vasúti 
„úttest. A mozdonyok és kocsik is megérkeztek. Ezeknek 
„azonban más a keréktávjuk, mint amilyenre az AOK. elren-
d e l t e az építést és oly nehezek, hogy a vasiiti alapépítmény 
,.nem bírja hordani. Így három hónapig hiába dolgoztunk. 
„Most értesítenek, hogy elfelejtették velünk annakidején 
„közölni, hogy a megrendelt síntávolsághoz és hordképesség-
„hez nincs anyaguk! . . . " 

# * 
* 

Ma a támadás előkészítése tárgyában a hadtestparancs-
nokságoknak ezt az Op. 580/27. számú intézkedést adtam ki: 

„Bár alapelveket még nem lehet megállapítani arra, hogy 
a 6. hadsereg milyen módon fogja a tamadást végrehajtani, 
mégis már most össze kell a szükséges adatokat gyűjteni és 
mindent elő kell a támadásra készíteni, hogy későbben kap-
kodás nélkül, nyugodtan és alaposan felkészülve lehessen a 
feladat megoldásához fogni. 

Ezért elrendelem, hogy: 
1. Beható szemrevétel útján pontosan meg kell minden 

fontos adatot figyelni. Még pedig: 
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a) A Piave folyását a hadseregarcvonal mentén, különö-
sen részletesen és behatóan Pederobba, Bigolino, Vidor, Fon-
tigo vidékén, Falze di Piave—Marcatelli-szakaszban és a suse-
ganai hidak környékén. 

b) Meg kell állapítani, hogy hol vannak a Piavén gázlók, 
harcászati és műszaki szempontból kedvező áthajózási és híd-
verési helyek? Hol lehet átkelési anyagot fedetten a Piave 
partjára hordani? Hol lehet a csapatokat fedetten, készültségi 
helyzetben cosportosítani az átkeléshez? Hol vannak fedett 
megközelítő utak? Ki kell számítani, hogy mennyi időbe fog 
kerülni a csapat áthajózása; a hídverési, áthajózási anyag 
mennyi idő alatt lehet készen az alkalmazás színhelyén? 

Tisztán műszaki szempontból azzal kell számolni, hogy 
egy-egy hidat verünk Faverinél (Querótól délre), Vidornál és 
Suseganatól délre. 

c) Az ellenség állásának minden részletét ki kell fürkészni 
és pedig az erődítések módozatait, kiterjedését, az akadályok 
erősségét, a géppuska- és aknavetőfészkeket, a megfigyelő-
állásokat, a hátulsó vonalakat, a légvédelmi ütegek helyeit, a 
megtévesztő állásokat, az ütegállásokat, a repülőgépek hangár-
jait, a repülőtereket, a léggömbmegfigyelő helyeket, a fényszó-
rók helyeit, a táborhelyeket, a magasabb parancsnokságok 
székhelyét, a raktárakat, az utánszállítás útjait, stb. A meg-
állapításokat múlhatatlanul tudtára kell adni mindazoknak, 
kik az ilyen adatok értékesítésére hivatottak. 

Pontosan meg kell figyelni az ellenség magatartását és 
szokásait, például élénkebb vagy mérsékeltebb, meghatározott 
időszakban ismétlődő tüzelést, a felváltás, étkezés idejét, stb. 

A megfigyelő szolgálatellátásra hivatott közegeket a maga-
sabb parancsnokságoknál, a gyalog-, vagy tüzércsapatnál 
csakis erre a szolgálatra kell alkalmazni. 

Az ellenségről kifürkészett adatokat a következő nap dél-
előtt 10 óráig kell a hadseregparancsnokságnak bejelenteni. 

d) Ki kell puhatolni és azonnal be kell rendezni a parancs-
nokságok előretolt harcállásait. Gondoskodni kell az odavezető 
összeköttetés módjáról. Ki kell tűzni és meg kell jelölni azt 
a helyet, hol a repülők ledobják jelentéseiket. Ha ez a parancs-
nok álláspontjától távolesik, gondoskodni kell a repülőjelen-
tések továbbításáról (gépkocsik, kerékpárosok, lovasok, futá-
rok, stb.). 

e) A megerősítő (segítő) ütegek részére alkalmas álláso-
kat kell előre kiszemelni és berendezni; a lőelemeket meg kell 
állapítani. 

2. A kavernák építésénél arra kell vigyázni, hogy víz alá 
ne kerüljenek; ezért kiásásuknál nem lefelé, de feífelé kell 
haladni, hogy a talajvíz kifolyjék és a kaverna száraz legyen. 
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Ha a kavernák völgyben épülnek, ügyelni kell arra, hogy a 
talajvíz szintje fölött legyenek és áradás esetén beléjük ne 
folyjék a víz. 

3. Előre kell mindazokat az ütegeket tolni, melyeknek 
eddig csak védő rendeltetésük volt. 

A XV. hadtest jobbszárnyán az aknavetőket előre kell 
vinni; a lőszer utánszállításáról gondoskodni kell (utakat épí-
teni). 

4. A tüzérség telefonhálózatát ki kell építeni. Az összekötő 
berendezések anyagáról (zászlók, fehér vászonl(4pedők, stb.) 
kellő időben gondoskodjanak. A tüzér-összekötőtisztek rendel-
kezésére kell bocsátani mindazt, amire szolgálatuk ellátásában 
szükségük van (telefonállomások, kerékpárosok, gyalogfutárok, 
lovasok, stb.). 

A támadás kísérésére hivatott telefonalakulatok személy-
zetét és anyagát kellő időben hiánytalanul ki kell egészíteni 
és az alakulatokat mozgékonnyá kell tenni. A feleslegessé vált 
telefonvonalak lebontásáról, úgyszintén az anyag összegyűj-
téséről gondoskodni kell. 

5. A támadásra sziikséglendő lőszert gyűjteni s a ned-
vességtől óvni kell. 

6. Célirányos leplezésről nem szabad megfeledkezni, hogy 
az ellenség meg ne tudhassa előkészületeinket. 

7. Nagyon fontos, hogy az utakat rendben tartsuk; erre 
minden parancsnok gondoljon. Mindenkinek érdeke, hogy az 
utak a támadás megkezdésekor a legjobb állapotban legyenek, 
nehogy a nagy forgalom beálltával az utánszállítás meg-
akadjon. 

8. Meg kell állapítani, hogy a támadás alatt mire lesz 
szüksége a csapatnak és azt előre készen kell tartani, ami a 
támadás alatt szükségtelen, annak összegyűjtéséről, raktáro-
zásáról és őrzéséről gondoskodni kell. 

9. Gyakorlatokat sötétségben is kell tartani. 
10. Különösen arra kell iskolázni a csapatokat, hogy mi-

ként történik a folyóvizeken való átkelés. 
A gyalogságot be kell gyakorolni a pontonok előrevitelé-

ben és vízrebocsátásában. 
11. Annak a tüzérségnek belövése, mely előre állást vál-

toztat, vagy amelynek segítőszerep jut — feltűnés nélkül tör-
ténjék, hogy az ellenség figyelmét fel ne keltse. Célszerű, hogy 
az ilyen ütegek lőelemeit számtani úton állapítsuk meg. Ez a 
tüzérség csakis a támadás megindulásakor lőjjön. 

Sok áliitegállást rendezzünk be, hogy az ellenséget való-
ban megtévesszük. Szükséges lesz az ilyen ütegállásokat rész-
ben leplezni; az odavezető utakat ki kell taposni, keréknyomo-
kat kell vágni, tüzet kell rakni, füstöt kell csinálni, mintha 

József főherceg: A világháború. VI. 16 
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csakugyan főznének ott és néhányszor egyes ágyúk lőjjenek 
is ezen áliitegállásból. 

12. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az ellenség 
légvédelmi tüzérségét le küzdjük. 

13. A támadás területét térképek alapján hegyrajzi és víz-
rajzi szempontból előre gondosan tanulmányozzuk; a terep-
fedezetet, a falvak fekvését, az utakat, a magaslati viszonyo-
kat alaposan véssük emlékezetünkbe. 

14. Meg kell fontolni, hogy: 
a) Miként kell a beálló rendetlenséget, az alosztályok szét-

esését meggátolni"? Ezek a jelenségek ellenséges állásba való 
betöréskor, a harc hatása alatt, tapasztalat szerint be fognak 
következni. 

b) Miként lehet megakadályozni, hogy az ellenséges állás 
elfoglalásakor a zsákmányolt tárgyakat szét ne hurcolják1? 

c) Miként gyüjtsük össze azt az anyagot, mely az ellen-
séges területbe való benyomulásunk következtében jutott bir-
tokunkba? 

d) Minő rendszabályokra lesz szükség, hogy a támadás 
alatt az iszákosságnak útját vágjuk és egyes emberek foszto-
gatását vagy szökését meggátoljuk1? 

Ennek a rendeletnek 14. a)—d) pontjára a hadtest- és had-
osztályparancsnokságok május 10-ig tegyenek javaslatot. 

15. A titoktartás nagyon fontos. 
16. Az összes parancsnokok figyelmét felhívom, hogy mi-

vel az ember és ló ellátása nagyon szűkös, minden módot hasz-
náljanak ki az élelmezés megjavítására, akár az élelmicikkek 
célszerű elosztása, akár az étkezés ízletessé tétele, vagy saját 
főzeléktermelésük útján. J ó z s e f f ö h e r c e g vezérezredes s. k." 

Helyzetjelentés április 22-röl. 
Kölcsönös zavaró lövegtűz volt az előterepövben. A 13. 

lövészhadosztálynál piros világítótölténnyel cédulákat lőtt át 
a Piavén az ellenség, melyekben a szláv nemzetiségű legény-
séget felhívta, hogy szökjenek át. 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság arról 
értesít, hogy azt az előterjesztésemet, melyben a menetelő csa-
patok részére élelmezési pótlékot kértem, nem továbbította az 
AOK-hoz, mert céltalannak látja. (Op. 643/1. szám.) 

A 41. honvédhadosztály felváltására kiadtam az Op. 
666/2. számú rendeletet. 

1. Április 28-tól május 4-ig a 31. hadosztály váltja fel a 
41. honvédhadosztályt. A felváltás részleteit a II . hadtest-
parancsnokság szabályozza. 

2. A felváltás befejeztével a 31. hadosztály a XXIV. had-
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testparancsnokság kötelékébe jut. A I I . és XXIV. hadtest 
között az a vonal lesz a határ, mely most a 41. honvédhadosz-
tály nyugati határát jelzi és Soligóig onnét M. d. Croda— 
Mt. Castellón (A 268) át a vasútvonalhoz (-0-112) vezet. 

3. A felváltás részleteiben mindkét hadosztályparancsnok -
ság kölcsönösen egyezzék meg. 

A hadosztályszakasz harcászati biztonságáért a felváltás 
befejeztéig a 41. honvédhadosztályparancsnokság, illetve a I I . 
hadtestparancsnokság felel. 

Először az arcvonalban álló csapatok felváltására kerül a 
sor; ezután az elől levő tartalékokat, végül a pihenő csapato-
kat kell felváltani. 

4. Mielőbb előre kell küldeni az első vonalba jutó parancs-
nokokat, a géppuskás-, gyalogsági ágyús-, aknavető-parancs-
nokokat, megfigyelőtiszteket, stb., hogy az állás különleges 
viszonyai és az ellenség magatartása felől kellően tájékozód-
janak. 

Ajánlatos egy-egy vezérkari tisztet, tüzértörzsbeli tisztet 
és műszaki tisztet is a 41. honvédhadosztályparancsnoksághoz 
vezényelni. 

A felváltást az ellenségnek nem szabad észrevennie. 
A 41. honvédhadosztályparancsnokság táboriörsöket állít ki 
oda, hol nappal az ellenség felé semmiféle mozgás nem enged-
hető meg. Azzal mindig számolni kell, hogy nappal az ellenség 
léggömbökből figyel és repülőkkel derít fel. 

5. Az „Albrecht" álnév alatti támadásra kiadott intézke-
déseket, előkészítő segédeszközöket a felváltó csapatoknak és 
parancsnokságoknak gondosan át kell adni. 

6. A 41. honvédhadosztály tüzérségét is fel kell váltani. 
A csere azonban csakis az élőanyagra terjed ki. A lövegek, 
a lőszer és egyéb berendezések helyükön maradnak, ezt a hadi-
anyagot a 31. tüzérdandár személyzete egyszerűen átveszi a 
41. honvédtüzérdandártól; ugyanígy veszi át az anyagot a 31. 
tüzérdandártól a 41. honvédtüzérdandár. 

A 41. honvédtüzérdandár a felváltás után kellő személy-
zetet hagy a tüzérállásokban a 31. tüzérdandár tájékoztatására. 

A 31. tüzérdandár előreviteléről az 57. hadosztályparancs-
noksággal egyetértve a 31. hadosztályparancsnokság gondos-
kodik. Éppen így történik a 41. honvédtüzérdandárnak az 57. 
hadosztály körletébe való visszavitele is. 

7. A 31. hadosztály gyalogsági műszaki századai Wald-
mann alezredes kiképzőcsoportjából a hadosztályhoz be-
vonulnak. 

8. A 31. hadosztály anyagi ellátásáról jövőben a XXIY. 
hadtestparancsnokság gondoskodik. Az ellátás ezentúl Pian-
zanóról történik. De addig az ellátás úgy történik, mint 
idáig volt. 

16* 
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9. A' távbeszélőhálózatot, a gyakorlótereket és lőtereket 
stb. kölcsönösen át kell venni és adni. Arra kell törekedni, 
hogy mindennemű hadianyag teljes értékben kerüljön át-
vételre, illetve átadásra, hogy a fényszórókat, aknavetőket, 
lőszert, kézigránátokat és a műszaki felszerelést ne hurcolják 
céltalanul ide-oda. Mindent bizottságilag felül kell vizsgálni 
és jegyzőkönyvileg kell átadni, illetve átvenni. 

10. A 41. honvédhadosztályparancsnokság április 30-ig 
vázlattal jelentse, hogy miként óhajtja tartalékban csoporto-
sítani a hadosztály csapatait. 

11. Ezt az intézkedést a II . és XXIY. hadtest-, 31., 57. 
és a 41. honvédhadosztályparancsnokság és a 6. szállásmesteri 
hivatal kapja meg. J ó z g e f f ő h e r c e f f vezérezredes s. k." 

Április 23. 

Helyzetjelentés. 
Az ellenséges tüzérség a XV. hadtest szakaszára egy pár 

tűzcsapást mért; Coneglianót is lőtte; egyébként mérsékelt 
tüzelés folyt. 

A 3. lovashadosztályparancsnokság ma a délnyugati had-
színtérre érkezett. 

A 48. hadosztályparancsnokság azt jelenti, hogy a szöké-
sek száma szaporodik, miért is javasolja, hogy az újonnan 
alakult ezredeket vonják ki az arcvonalból, hogy azokat meg-
fegyelmezhesse. 

A 13. lövészhadosztályparancsnokság jelentést terjeszt elő 
a szökésekről. 

Az összes csapattestparancsnokokat felhatalmaztam, hogy 
a szökésért a kikötést alkalmazhassák. (Op. 564/1. szám.) 

# * 
* 

„Tegnap alaposan tanulmányoztam a Montello elleni 
„támadás lehetőségét. Egy leplezetlenül előkészített — titok-
„ban, az ottani terep miatt, ily rövid idő alatt alig lehet-
s é g e s — átkelés nehézségeit igen nagyoknak tartom. A Pia-
„vén túl meg a meredek, részben sziklás part képez kellemet-
„len akadályt. Az ellenséget a tüzérséggel agyon kell veretni, 
„akkor lehet a gyalogsági támadást keletről megcsinálni 
„Legkönnyebb volna nagy erőkkel Vidornál a Piavén át-
ke lve , észak felől megtámadni a Montellót, egyidőben kelet 
„felől nyomást gyakorolva s gázzal elárasztva azt. Magától 
„értetődik, hogy ez akkor lesz igazán eredményes, hogyha a 
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„Grappa (A 1779)—Pallone (A 1215) tömbről már ledobtuk 
„az ellenséget." 

„Röviden föl akarom jegyezni, hogy mit láttam tegnap." 
„Azon kimondott szándékkal mentem ki, hogy megálla-

p í t sam, vájjon lehetségesnek vélem-e a Montellónak kelet-
r ő l való elfoglalását!" 

„Közvetlen közelből megnéztem az egészet. Hajnal előtt 
„automobilon Suseganára mentem. Onnét gyalog San Salva-
dorén át a Colfoscon (-0-126) le Minara. Innét láttam, hogy 
„Nervesa körül igen alkalmatlan a túlsó part az átkelésre, 
„mert kőfallal van kiépítve, mely függőleges és legalább 
„néhány méter magas. A falban mintha géppuskáiőréseket 
„láttam volna. It t csak akkor lehet átkelni, ha az első ellen-
séges állás a Montellón már kezünkben van, annál is inkább, 
„minthogy alig hiszem, hogy lehetséges lenne észrevétle-» 
„niil az előkészületeket megtenni, hogyha az ellenség csak 
„egy kicsit is éber. A 39-es főörsöket már lepihenve, alva 
„találtam, természetesen be sem néztem a kavernákba, nem 
„akarva őket fölébreszteni, ugyanígy a 13. lövészhadosztály-
„nál. A Piavétói újra az első dombsor tetejére mentem föl, 
„illetőleg a San Salvatore—Collalto műúttal párhuzamosai} 
„észak felé, körülbelül a Piave és az úttól egyenlő távolság-
b a n úgy, hogy úgy a foyót, mint a Montellót igen jól szem-
„iigyre vehettem. így a Mercadelli-szorosig, a nagyon hepe-
h u p á s oldalon véigmenve, a legrészletesebben tájékozódtam 
„annál is inkább, minthogy fényes nappal volt már. A neve-
t e t t szoroson a Piave legkeskenyebb helyéhez leereszked-
j e m a vízig. I t t a szemben levő magaslatok — mindkétoldalt 
„erdő és bozót váltakozik — igen közel lépnek egymáshoz; a 
„folyó medre nincsen 1000 lépés széles és maga a főág alig 
„lehet 300—400 lépés vagy még kevesebb. I t t torkolik a vad 
„Mercadelli-szakadék a Piavéba, ettől kissé északra szintén 
„egy ilyen vízmosásszerű szakadék, a Jacur-szoros van. Sike-
r ü l t nekem a szélső őrszemen túl a vízig előrekúszni. Innét 
„az egész esetleges támadási terepet a legrészletesebben lát-
„tam. Míg ott feküdtem, két ellenséges repülő egészen alacso-
n y a n keringett fölöttünk és sok gépfegyver lőtt eredmény-
telenül . Megállapítottam, hogy a támadás itt rendkívül 
„nehéz, csak három vízmosás van Canareggio és Falzé között, 



246 

„mely részben erdőben van és melyben félig-meddig födve 
„lehet az átkelési eszközöket a folyóhoz vinni, de a temérdek 
„szükséges ponton elraktározása az átkelési hely közelében 
„majdnem teljesen lehetetlen, legalább is úgy, hogy az ellen-
s é g észre ne vegye. így három, legjobb esetben négy átke-
l é s i helyre, három hídra, melyet verhetünk, lehet számítani. 
„Attól tartok, hogy meglepetést számításba venni nem sza-
„bad, legalábbis nagy könnyelműség volna erre építeni. 
„A Montello sziklás lejtője, mely nagyon meredeken eresz-
k e d i k a folyóhoz, bár némi holttérrel bír, csak lielyenkint 
„nem járható és mégis oly nehézjáratú, hogy az ellenséges 
„gyalogság és gépfegyverek megsemmisítése nélkül igen nagy 
„veszteséggel járna ennek rohammal való elfoglalása. Azon 
„gondolkodom, hogyha nem tudom itt a legalaposabb elő-
készületeket megtenni és másutt tán könnyebb megoldást 
„találok, akkor elejteném a Montellónak keletről való elfog-
la lásá t . Másrészt meg éppen azért vonz engem oly nagyon 
„ennek a végrehajtása, mert a legnehezebb támadás ez és az 
„ellenség éppen ennek tudatában itt legkevésbbé várja és azt 
„fogja hinni, ha megkezdem, hogy ez csak tüntetés és nem 
„komoly támadás; ettől eltekintve, azért is érzem ennek 
„kívánatosságát, mert a Montello elfoglalása nélkül az Isonzo-
„hadsereg támadása igen veszélyes helyzetbe kerülhet." 

„Én egyáltalában a támadást Oderzo és Treviso között 
„egy minden tekintetben elhibázott gondolatnak tartom, mely 
„a legnagyobb kockázattal jár. A Pallone (A 1215)—Montello 
„(A 368) harapófogóval az olaszok két homlokvonalát felgön-
„gyölni, nézetem szerint, föltétlenül az Etschig vinne, míg 
„minden más csak erőelforgácsolás és erőfecsérlés." 

„A puha agyagban hason kúszva néztem ma meg mim 
„dent. Hazajövet több volt az agyag, mint a ruha rajtam. 
„Midőn fölmentünk vissza a Tombola-gerincre, le kellett tér-
„nünk, mert az ellenséges gépfegyverek ismeretlen okból erő-
s e n lőtték a dombok tetejét. Midőn a Jacur-szakadék fölött 
„a collaltói útra értem, több ellenséges repülő jött. Tiizérsé-
„gem erősen tüzelt rájuk, szintúgy gépfegyvereim s részben 
„a gyalogság is. Egészen jól láttam, hogy az egyik pilóta 
„megsebesült, mert gépje mindig erősen ingadozott és újra 
„megfogódzott a légben. Éppen fölöttem volt s én kísérőm 
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„fegyverét el akartam venni, hogy az alacsonyan fölöt-
t e m kanyargó repülőre lőhessek; de ő oly nagyon ijedten 
„nézett rám, hogy meghökkenve kérdeztem: 'Mi bajod?' 
„— Azt dadogta: 'A Fenséges úr megsebesült!' — Első pilla-
n a t b a n azt hittem, hogy meghibbant az esze. Egy kézmoz-
dulatomnál láttam azonban, hogy balkezemen friss vér van. 
„Megsebesülve nem voltam, azt csak kellett volna éreznem. 
„Az engem kísérő 20-as honvéd szakaszvezető kis zsebtükrét 
„elővette és én megnéztem benne arcomat, tényleg néhány 
„nagy vércsepp volt rajta. Zsebkendőmet megnyálaztam és 
„letöröltem. Eltűnt s a legkisebb karcolást sem láthattam. 
„Azt hiszem, hogy mindketten igen buta képet csinálhattunk 
„Az egyedüli lehető magyarázata az, hogy amint láttam is. 
„az olasz pilóta megsebesült és midőn fölöttünk elrepüli 
„csurgó vére rám cseppent. Néhány piruettet csinált és 
„azután Cornuda és Maser között leesett." 

„Automobilom tévedésből Pieve di Solighettóig ment, 
„hová csak délután 12 óra 30 perckor értem, a hosszú, nehéz 
„mászástól és gyaloglástól fáradtan." 

„Tegnap is, ma is csend volt." 
„Ma Valdobbiadenében voltam, de nem mehettem az 

„állásba ki, mert későn volt már. Ennélfogva ott és San Ste-
„fanónál néhány üteget kerestem föl." 

„Nyugaton nincsen újság." 
# * 

# 

Helyzetjelentés április 24-ről. 

A XV. hadtest szakaszára az ellenséges tüzérség egy-
néhány tűzcsapást csinált, különben csak csekély harctevé-
kenység, annál inkább jelentkeznek az ellenséges repülők. 

A 3. lovashadosztály egyik ezrede (3. dragonyosezred) 
megérkezett. 

Az AOK. hozzájárul, hogy a 48. hadosztályt az 50-kel vált-
sam fel; a 62. tüzérdandárt az 50. tüzérdandár fogja felváltani. 
Felváltás után a 62. tüzérdandár az Isonzo-hadsereghez kerül, 
mely viszont a 48. tüzérdandárt irányítja helyette ide. (Op. 
655/2. szám.) 

Elrendeltem, hogy a tartalékban levő hadosztályok közül 
a 46. lövészhadosztály az 57. hadosztállyal egy viszonossággal 
végrehajtandó gyakorlat tervét terjessze elém. (Op. 355/12. sz.) 
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Április 25. 

Helyzetjelentés. 
Az ellenséges tüzérség a 9. hadosztály és a XXIV. hadtest 

szakaszára egynéhány tűzcsapást mért, Moriagot pedig gáz-
gránáttal lőtte. 

A 3. lovashadosztályból megérkezett a tüzérdandárparancs-
nokság és a 8. huszárezred. Hasonlóképen megérkezett a 28. 
tüzérdandár első lépcsője is. 

Elrendeltem, hogy a 46. lövészhadosztály négv ügyes csa-
pattisztet vezényeljen 14 napra a 3. lovashadosztályhoz, hogy 
ezek a tisztek a lovasezredparancsnokságok segítségére legye-
nek a támadásra való kiképzésben. 

# # 
* 

„Arcvonalamon ma kissé élénkebb volt a lövegtűz." 
„Tegnap reggel 4 órakor San Pietron kiszálltam automo-

bilomból és azt sietve ezen veszélyes helyről Guiettara küld-
„tem, hogy ott, még virradat előtt, födött helyen meghúzódjék. 
„Egy altiszt kíséretében a műúton lementem Valdobbiadenere. 
„Hátborzongató ezen teljesen kihalt, rommálőtt városkának 
„képe. Patkányokat lépten-nyomon láttam előttem elosonni,1 

„midőn a halvány holdfényben törmeléken és roncso-
k o n átbotorkálva tovasiettem. It t minden perc halálveszedel-
„met jelent, mert ezen festői városkát, mely a csendes, hold-
vi lágos éjjelen oly kísértetiesen néma, rendesen éjjel-nappal 
„szokta nehéz tüzérségével veretni az ellenség, és sokszor mér-
„ges gázokat lőve, árasztja el a halál alattomos lehelletével. 
„A szép magas harangtoronynak tetejét egy nagyöblű gránát 
„átlyukasztotta s a hold egy szemmel átkukucskál rajta, kü-
lönben ép még a torony. A többi épület mind, a templom is, 
„nagy sárga oszlopaival a tornácon, és széles lapos lépcsőzeté-
„vel, erősen megsérült már. Bár sietni akartam, mindúntalan 
„meg kellett állanom és ezen ijesztő színpadi díszítményt szem-
ü g y r e venni. Mintha csak az összes betörött ablakokból, ketté-
hasad t falak közül a csontos vigyorogna rám, mintha minden 
„utcasarkon találkoznom kellene vele. Különös! Ez a Valdob-

1 Nem értem, hogy még vannak állatok, hiszen mindúntalan lövik a 
várost mérges gázbombákkal, talán csak a város nem érintett részeiből 
jönnek éjjel elő és a tüzelés kezdetével visszamenekülnek oda? Különben 
macskát is láttam ott. Hova bújnak ezek? Azt nehéz megérteniI 



249 

„biadene annyira vonz engem — mint hajdan gyermekorom-
„ban valami rémkalandos regény — rommálőtt házaival, 
„melyek a nagy esőben előttük összegyűlt tócsák csendes tükré-
b e n búsan nézik a gránátverés himlője által elcsúfított hom-
lokzatukat. A. pocsolyákból mindenféle berendezési tárgy néz 
„ki, mintha a vízbe akarná magát ölni. A hold árnyaikból 
„érthetetlen hieroglifeket rajzolva jósol, akárcsak kártyavető 
„volna, félénken néz a víz tükréből az égre. Törmelék, rongyok 
„és piszok hever az elhagyatott utcákon s azt piszkálva sóhajt 
„a fáradt szellő. Egy rommálőtt palazzo szép parkjában széj-
jel tépett fái úgy fekszenek keresztül-kasul, mintha minden 
„nap ciklon járná az elátkozott tájat. A kovácsoltvas-kerítések 
„szilánkra verve s elgörbítve. Egy kis fülemüle elkezd fönt a 
„hegyoldalban dalolni, oly szépen, mint az alcsúti parkban ta-
vasz i éjszakák édes, méla békéjében. Egy kuvik jajgat s egy 
„gránát sivítva jön, pár száz lépésre tőlünk egy tetőnek még 
„megmaradt részébe csapván be, csörömpölve potyog a tégla s 
„pala és kopognak a hulló kövek a törmeléken. A kuvik jaj-
veszékelve a hegyek felé száll s a csalogány sem dalol többé. 
„Sietve folytatom utamat, lépteink erősen konganak a holt 
„utcákban, azt hinné az ember, hogy az olaszoknak meg kell 
„hallaniok, mert különben olyan halálos a csend. Néhány nagy 
„robajjal becsapódó gránátot kivéve, nem mozdul semmi. 
„Midőn a városkának északi részébe érünk, kísérőm, ki külön-
b e n a feszes katonának mintaképe, karomat megragadja és 
„rámszól: 'Maszkot föl! Gáz!' Finom orgonavirágszagot hoz a 
„szellő, gyorsan visszafojtott lélekzettel fölkapom a mindig ké-
szenlétben tartott gázmaszkot és így folytatjuk utunkat. Gáz 1 
„Előttünk fölségesen virágzó orgonasövény. Kísérőm szégyen-
kezve bocsánatot kér, hiszen a legújabb gáznak hasonló szaga 
„van! Egy összelőtt hídnál, egy billenő gerendán nagynehezen 
„átmegyünk. Innét egy száraz patakon — Torrente — fölfelé 
„sietek egy tarackos ütegemhez, onnét keskeny sziklaszoroson 
„át egy szép nemesgesztenye-ligetbe, ezen üteg másik feléhez, 
„hol egy cseh századot — 80. ezred — találok, melynél min-
denk i alszik. A napost fölrázom s megkérdem, hogyan jut-
„hatok föl a főörshöz a Monte Perlon (A 610). Azt feleli: 'Pan 
„Oberst to ja nye vím!' Másokat fölébresztek, egyik sem tudja, 
„hogy hol van a szomszédos főörse ugyanezen ezrednek ! ! ! ! 
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„Ingerülten kijelentem, hogy majd a hadseregparancsnok 
„fogja maga megkeresni az összeköttetést a szomszédos fő-
„örsselü! A rendkívül meredek parton, gyepen, részben ritka 
„bozótok között — (bosco) — kapaszkodunk ketten föl, míg 
„egy gyalogsövényre érünk. Ott egy öreg, sziirkebajuszos baka 
„ül és fáradt málháslovát legelteti. Cseh tudományomat össze-
szedve, megszólítom, de nem érti meg és németül felel. Kérdé-
semre, hogy ismeri-e az utat a Monte Perlo-i főörshöz, élénken 
„azt feleli: ' 0 ja, bitte nur da geradeaus auf den ersten Berg-
rücken zu gehen, weiter kann der Herr Major doch nicht, weil 
„er gleich stark beschossen wird!' A hihetetlenül meredek par-
„ton az első elég lapostetejű oromra kimásztunk. Csak úgy óm-
„lik a verejték rólunk. Az öregnek igaza volt. Midőn fölértem, 
„egy teljesen kopár gyepes kúpon voltam, szemben a Monte 
„Tombán (A 868) az ellenséges állások. A nap nehéz zivatar-
fellegek között, melyeknek szegélyét vakító zsarátnokkal hinté 
„tele, lassan fölemelkedett. Sietve visszakúsztam a meredek 
„partra és egy kis sziklás mederben folytattam utamat fölfelé. 
„Ez elég nehéz volt, mert nagyon meredek és minden kő meg-
bi l len az ember súlya alatt. Mégis reggel 6 óra 30 perckor a 
„Monte Perlő (A 610) tetején voltam, hol árkászaimat nehéz 
„munkában, a kavernák építésénél találtam. Egy sziklás szoros-
b a n , mely rendkívül meredeken ereszkedik le a hegy északi 
„lejtőjén, annak fölső végén a 80. ezrednek egy zászlóalját tar-
ta lékban találtam. Mindenki aludt és csak a gázriadóőrszem 
jelentkezett cseh nyelven. A csapat egész éjjel munkában volt. 

„Kérdésemre az őrszem azt felelte, hogy csakis a szorosban 
„lehet és szabad lemenni, különben a Monte Tombaról azonnal 
„tüzel az ellenség. Lassan leereszkedtem. Mondhatom, nehéz 
„járás volt a nagy sziklákon mászva lejutni. A szakadékba 
„több lódögöt dobtak bele, ezek hetek óta ott feküsznek s nem 
„lehet elkerülni. így fojtó bűzben kellett lemásznunk. Ahol a 
„szakadék kiszélesedik, kimásztam belőle és a meredek gyepen, 
„a bozót között folytattam utamat lefelé. Egy kies völgyben 
„szép nemesgesztenyék alatt pompásan elrejtve találtam meg 
„Segusinotól vagy egy kilométerre délre a 4. honvédgyalog-
„ezrednek 2. és 3. zászlóalját. Már ismételten ki akartam volt 
„menni hozzájuk, de a magasabb parancsnokságok mindig kér-
t e k , hogy ne tegyem ezt, mert a queroi szoroson nem lehet át-
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„menni anélkül, hogy az ellenség ne tüzelne az arra menőkre 
„és ilyenkor a csapat is nagyon szenvedne emiatt. Senki sem 
„gondolt azonban arra, hogy út nélkül a Monte Perlon át észre-
vétlenül is oda lehet jutni. Erre énnekem kellett rájönnöm. Az 
„első pillanatban, midőn egyedül és egészen váratlanul az erdő-
„ből kilépve a főörsnél termettem, némi riadalom volt, mely 
„azonban örömmé vált. A parancsnokokat fölébresztették és 
„nemsokára jelentkeztek. Közben láttam, hogy tényleg szün-
telenül vereti az ellenséges tüzérség és lövik a gépfegyverek 
„a queroi szorost. Ott bizony ilyenkor bármiféle közlekedés ki 
„van zárva. Segusino, Quero, Alano nehéz lövegtűz alatt állot-
t a k egész idő alatt. Ott, hol én voltam, közvetlenül a tűz alatt 
„álló helységek mellett, teljes nyugalom volt, egy lövés sem 
,jött, az én lövegeim folytonosan tüzeltek. Most az összes tám-

pontokba kimentem, melyek a Piave balpartján vannak. Ezek 
„legelsőrendűen vannak elhelyezve és kiépítve. Ami pedig kii-
„lönösen kielégített, az, hogy már olyan födött útjaik vannak, 
„melyeken nappal is egészen zavartalanul lehet a támpontok 
„között azoktól a tábori őrsökhöz és hátrafelé közlekedni anél-
k ü l , hogy az ellenség azt észrevenné. Erről azonban meg-
„ismerem hős VIT. hadtestem iskoláját, melyen oly szörnyű-
ségesen keresztülmentünk a Doberdón. Végül meglátogattam 
„a két főörsnek összes tábori Örseit és figyelő őrszemeit. Mind-
„nek megvan saját kavernája." 

„A vidéket szépnek nevezhetném. Egy nagy katlan, magas 
„hegyektől környezve, annak közepét a legrövidebb vonalban 
„átszeli a Piave. A balparton, sűrű ültetvényektől környezve, 
„van Segusino, a jobbon egy alacsony kis halmon Quero, a 
„Monte Tombával éppen szemben. Míg ott voltam, 3 falvakat 
„és az egész Piave-völgyet lőtte az ellenséges tüzérség, míg az 
„enyém a Monte Tombára tüzelt. Midőn mindent a legrész-
„letesebben megnéztem volt, megint felkapaszkodtam a Monte 
„Perlora, már 11 óra volt és így 12 óra 30 perckor értem csak 
„le Valdobbiadenere. Nehéz kékesfekete zivatarfelhők tornyo-
su l t ak az égen és a városkát igen kellemetlenül lőtte az ellen-
séges tüzérség. Továbbmenet erős, tyúktojásnagyságú jégeső 
„ért utói. Páncél sisakom nagyszerű szolgálatot tett nekem." 

„A tegnap látottak még jobban meggyőztek arról, hogy 
„a Grappa (A 1779) —Pallone (A 1215) tömb birtoka nélkül 
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„a Tombát (A 868) elfoglalni vétek volna, mert óriás, hiába-
v a l ó véráldozatokba kerülne s mégsem bírnánk megtartani, 
„illetőleg kihasználni. Magát a Pallonét nehéz elfoglalni, mert 
„a Monte Spinucciával (A 1303) csak egy keskeny orom köti 
„össze, melyen átjutni bizony keserves feladat lenne, mert oly 
„keskeny, hogy egyszerre tán csak egy félszázad tud elönyo-
„mulni. Tehát és egyszóval a Tombának (A 868) megkerülés 
„által kell elesnie. 

„Ma a 31. hadosztálynak rohamgyakorlatát szemléltem 
„meg. Elsőrendű volt, úgy, hogy a legmelegebben megdicsér-
t e m úgy a vezetést, mint a végrehajtást." 

„A németek a Sommenál egy kis ugrással előrehaladtak." 
« * 

• 

Helyzetjelentés április 26-ról. 
Az Ornigo-völgyre az ellenséges tüzérség néhány tűzcsa-

pást mért, különben csak mérsékelt zavarótűz volt. 
A Monte Spinuccián állásunkat nehéz aknával lőtte az 

ellenség. 
Ma a hadtestparancsnokságokat Op. 580/45. számú intéz-

kedésemmel tájékoztattam, hogy miképpen gondolom el a 6. 
hadsereg támadását: 

„Bár a 6. hadsereg támadására határozott utasítást még 
nem kaptam és így a támadásra nem is adhatok ki intézkedé-
seket, mindamellett már előre kibontakozhatik az alárende.t 
hadtesteknek kijutó feladat, akár a döntő nagy csata megvívá-
sára, akár csak arra, hogy a hátráló ellenség után nyomul-
junk. 

A XV. hadtest (48., 59. és a 20. honvédhadosztály) a Piave 
nyugati partján a Monte Pallonéra (A 1215) és a Monte 
Tombára (A 868) támad. 

A 9. hadosztály Pederobbanál erőszakolja ki az átkelést 
a Piavén. 

A II. hadtest (35. hadosztály és egy frissen beosztandó 
hadosztály) Vidor—Bigolino között lépi át a Piavét. 

A XXIV. hadtest (31., 13. lövészhadosztály és egy frissen 
beosztandó hadosztály) Fontigo—Falze di Piave—Mina terü-
letéből támadva a Montellót elfoglalja. 

A XXIV. hadtest 17. hadosztálya és egy frissen beosz-
tandó hadosztály, a suseganai hidaknál kierőszakolja az át-
kelést a Piavén. 

A magasabb parancsnokságok ennek alapján alaposan 
tanulmányozzák a nekik jutott feladatokat, úgy hadműveleti, 
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mint harcászati szempontból, azzal a feltevéssel, hogy a mos-
tan rendelkezésre álló tüzérség nem kap tetemes erősítést. 
A hadosztályoknak a támadásra való csoportosítását, a táma-
dás végrehajtását, a tüzérség felvonulását a legnagyobb rész-
letességgel át kell gondolni. 

Hídverés tárgyában az előtanulmányokat ki kell terjesz-
teni: 

Albergonál (a XV. hadtest részére), 
San Vitonál (a 9. hadosztály részére), 
Vidornál (a II. hadtest részére), 
Falze di Piavenál és a suseganai elrombolt hidaknál (a 

XXIV. hadtest részére) hadi hidak létesítésére. 
Alkalmazó módszer szerinti megbeszéléseknél elméletileg 

kell iskolázni a tisztikart az ismertetett irányelvek alapján. 
Hasonlóképpen ezekhez a szempontokhoz kell a csapat-

gyakorlatoknak is hozzásímulniok. Ilynemű gyakorlatok tár-
gyai legyenek például: 

a) Ellenséges lövegtűzben az olasz kultúrában, vagy nyílt 
területen át egyik födött területről a következő födött térbe 
való előnyomulás hosszabb szakaszon keresztül. 

b) A folyón megtörtént átkelés után kis egységekben 
előre való gyülekezés, azután abból végrehajtott meglepő elő-
törés. 

c) Szoroson (például egy hídon) való áthatolás, azután 
harchoz való gyors fejlődés és utána támadás. 

d) Gyülekezés az ellenséges magaslati állás előtti holt 
térben és azután a magaslat megmászása. 

Mivel egyrészt igen fontos és szükséges, hogy a csapatok 
kiképzését a legmagasabbra fokozzuk, másrészt, mivel a rossz 
időjárási viszonyok és az erős forgalom nagyon megrongálták 
az utakat, szükséges, hogy azokat használatra rendbehozzuk 
és fenntartsuk. Ezentúl tehát az álláserődítö munkák háttérbe 
szorulnak. Csakis a kavernaépítést kell folytatni és a csa-
patok részére készültségi állásokat kell berendezni. 

A következő útvonalakat kell rendbehozni: a II . hadtest 
által Follina—Vidor-, a XXIV. hadtest által Conegliano— 
Piave-szakaszokat. (Marcatellinél és a suseganai elrombolt 
hidaknál hídverést tervezünk.) 

József főherceg vezérezredes s. k. * * 
* 

Április 25-én Boroevic tábornagy-hadseregcsoport-
parancsnokság Op. 1100/25. szám alatt az AOK.-nak felter-
jeszteti hadműveleti tervét, az .Albrecht' végrehajtására. 

A XV. hadtest feladatát a báró Conrad tábornagy-had-
seregcsoportparancsnokság fogja meghatározni. 
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A támadás végrehajtása a Piavén keresztül elsősorban az 
Isonzo-hadseregre hárul. 

A lökés iránya Oderzo-Treviso; a hadművelet célja: Tre-
viso elérése. 

Eröszámítás. 
Az áttörést 8—10 km. szélességben tervezve, hadosztályon-

kint 2 km-t számítva, az első vonalban 4 hadosztályra, 
az áttörő hadművelet alatt a két oldal biztosítására 

2 hadosztályra, 
tartalékul (az elért eredmény azonnali kiaknázására, be-

kanyarodásra, vagy új irányban szükséges előretaszításra) 3 
és fél hadosztályra, összesen tehát az áttörésre 9 és fél had-
osztályra van szükség. 

A 6. hadsereg feladata kezdetben az Isonzo-hadsereg ol-
dalának fedezése és támadásának támogatása, a Montellotól 
délre fekvő területen az ellenséges tüzérség erős lefogása. 
A balszárnyhadtest Arcaden és a Montello déli lábánál előre-
tör, mihelyt az Isonzo-hadsereg támadása teret nyer. 

A lökőcsoporttól délre az Isonzo-hadsereg egy része S. 
Dona di Piavenál fog átkelni. 

Egy mellékakció, melyben a hadiflotta is közreműködik, 
a hajózásra gyorsan szabaddá teszi a tengerparton Cortell-
azzonál a Revedoli—Piave csatornát. A hadseregcsoport többi 
része az Isonzo-hadsereg előnyomulásához csatlakozik abban 
az irányban, amint az ellenség a piavementi állását elhagyja. 

A hadseregcsoportnál a támadásra rendelkezésre áll: 
a 6. hadseregnél 3 gyalog- és 2 lovashadosztály, 
az Isonzo-hadsereg áttörőcsoportja 91/2 hadosztály, 
a 6. hadsereghez csatlakozva 1 hadosztály, 
az Isonzo-hadseregnél az áttörőcsoportból délre a ten-

gerig 3 gyalog- és 2 lovashadosztály, 
a liadseregfőparancsnokság tartaléka: 4 hadosztály. 

* * 
* 

Az AOK. május 3-án Op. 142.060. szám alatt arról értesí-
tette Boroevic tábornagyot, hogy hadműveleti tervéhez hozzá-
járul. (Op. 1100/67. szám.) 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság Op. 
1100/20. szám alatt előterjesztette az AOK-nak hadműveleti 
tervét, melyben a szükséges tüzérséget így számítja: 

Az Isonzo-hadseregnél kell . 17 tábori tüzérdandár, 
a 6. hadseregnél kell . . . 10 tábori tüzérdandár, 

összesen: 27 tábori tüzérdandár. 
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A hadseregcsoportnál van 24 tábori tüzérdandár és 4 
lovas tábori tüzérdandár, az utóbbiakat V2 tábori tüzérdan-
dárral egyenlő értékűnek véve, még egy tábori tüzérdandárra 
lenne szükség. 

Ennek a számításnak az volt az alapja, hogy minden 
tábori tüzérdandárnak teljes 19 ütege van (4 tábori ágyúsüteg, 
6 tábori tarackosüteg, 5 nehéz tarackosüteg, 1 nehéz ágyús-
üteg, 2 hegyi ágyúsüteg és 1 hegyi tarackosüteg). 

A hadseregfőparancsnokság április 25-én Op. 142.048. 
szám alatt arról értesíti a Boroevic tábornagy-hadseregcsoport-
parancsnokságot, hogy a nyugati hadszíntéren szerzett tapasz-
talatok alapján mennyi tüzérség kell a támadásra és elrendeli, 
hogy a Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság 
nyilatkozzék a tüzérség elosztásáról. 

Az AOK. a jelentés eredményéhez képest át fogja szállí-
tani a keleti hadszíntérről a szükséges tüzérséget. 

Ennek alapján a Boroevic tábornagy-hadseregcsoport-
parancsnokságnál még egyszer felülvizsgálták a tüzérségi szük-
ségletet és arra az eredményre jutottak, hogy az Isonzo-had-
seregnek a meglevő tüzérségen kívül még 2 tábori tüzérdan-
dárra, a 6. hadseregnek pedig még 1—2 tábori tüzérdandárra 
van szüksége. 

Ennek az volt az alapja, hogy az Isonzo-hadseregnél 8 km 
széles áttörési arcvonalat és mindkét oldalon 2 km, összesen 
4 km széles csatlakozó arcvonalszélességet számítottak. 
A XXIV. hadtestnél nem vették figyelembe, hogy a nyugati 
hadszíntéren szerzett tapasztalatok alapján tulajdonképen 
mennyi tüzérségre lenne itt szüksége. 

Ennek következtében az AOK. még ideutalta a 37. és 47. 
tábori tüzérdandárt és a 255. nehéz tábori tüzérezredet. 

Még 3 tábori tüzérdandárra lett volna szükség, de mivel 
ezt nem kapta meg, az Isonzo-hadseregparancsnokság elejtette 
a cortelíazzói rohamvállalatot. (Op. 11Ó0/104. szám.) 

Midőn a hadseregfőparancsnokság a támadást előkészítő 
intézkedéseit megtette, ezzel kapcsolatban április 2-án Op. 
142.014. számú intézkedésében tudatta, hogy a hadseregcsoport-
parancsnokság április és május havában meg fogja kapni a 
3., 8., 10. és 11. honvéd lovashadosztályt, a 12. lovasított lövész-
hadosztályt, a 7. és 51. honvéd gyaloghadosztályt. 

Midőn báró Waldstätten tábornok április 15-én a had-
seregcsoportparancsnokságnál megjelenve, személyesen tájé-
koztatta Boroevic tábornagyot a tervezett támadás végrehajtá-
sáról, a feltett kérdésekre azt a választ adta, hogy a 7. és 51. 
honvédhadosztály az előkészítés befejezte előtt a hadsereg-
csoporthoz fog érkezni. 
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Ezért a hadseregcsoportparancsnokság így csinálta meg 
a számítást: 

az Isonzo-hadsereg lökőcsoportja . 9—10 hadosztály, 
a XV. hadtest 3 
a 6. hadsereg 5 „ 
a 6. és az Isonzo-hadsereg közötti 

kapcsolatra 1 „ 
az Isonzo-hadseregnél a tengerig . 5 ,, 

összesen: 23—24 hadosztály. 
Marad tehát még körülbelül 6—7 hadosztály és a 201. nép-

fölkelődandár, mint tartalék arra az eshetőségre, ha a had-
műveletek közben a támadás táplálására, illetve a Brenta-
folyón keresztül újabb lökés végrehajtására kerülne a sor. 
(Op. 1100/20.) 

Azonban csodálatos módon már április 25-én megérkezett 
a hadseregfőparancsnokság Op. 142.041. számú rendelete, hogy 
Boroevic tábornagy adja át a 3. és 8. lovashadosztályt s a 12. 
lovasított lövészhadosztályt a báró Conrad tábornagy-hadsereg-
csoportparancsnokságnak és a támadás elején négy hadosztály-
ból álló csoportot különítsen ki az AOK. tartalékául. 

Ennek következtében módosítani kellett a számítást: 
a XV. hadtest kap 3 hadosztályt, 
a 6. hadsereg 3 gyalog- és 2 lovashadosztályt, 
az Isonzo-hadsereg lökőcsoportja 9 hadosztályt és 1 nép-

fölkelődandárt, 
a 6. és az Isonzo-hadsereg közötti kapcsolatra 1 hadosztályt, 
az Isonzo-hadseregnek a tengerig szüksége van 3 gyalog-

és 2 lovashadosztályra, 
az AOK. tartaléka 4 hadosztály. 
összesen 23 gyalog-, 4 lovashadosztály és 1 népfölkelő-

dandár. 
A hadseregcsoportparancsnokságnak így tartalékra semmi 

sem jutott; ez annál inkább meggondolandó, mert az Isonzo-
hadsereg lökőcsoportjánál a második vonalban csak három 
hadosztályt lehet visszatartani és a 6. hadseregnek nincs 
tartaléka. 

Ezért Boroevic tábornagy április 26-án az AOK.-nak új-
ból jelentette: „Ismételve rá kell mutatnom arra, hogy meg-
rendíthetetlen hitem szerint a döntő támadásnak a Piave-arc-
vonalból kell megtörténnie. Ennek 10 hadosztállyal való gyen-
gítése (XV. hadtestnél három hadosztály, négy hadosztály 
AOK-tartalék és három lovashadosztály áthelyezése Tirolba) 
meggondolandó dolog. 

A papiroson nyilvántartott tartalékok nem érnek semmit, 
csakis a helyszínen rendelkezésre • állóknak van értékük. (Op. 
1100/25. szám.) 
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Április 26. 
Ma Boroevic tábornagy a spilimbergoi lőtéren jelen volt 

egy gyakorlatnál, melyen a tüzérség a gyalogsággal közösen 
vett részt. Ez alkalommal a XV. hadtest tábornokaival meg-
vitatta a hadtestre jutó feladatot. Ennek alapján a hadsereg-
főparancsnokságnak Op. 1100/25. szám alatt jelentette: 

„Április 26-án a Spilimbergotól északra eső területen tar-
tott gyakorlaton a XV. hadtest tábornokaival beszéltem. Ez al-
kalommal Scotti gyalogsági tábornok a Monte Spinuccia 
(A 1303), Monte Ballone^ (A 1215), Monte Tómba- (A 868) 
vidékének beható szemrevétele alapján ezt jelentette nekem: 

1. Monte Tombát bármikor elfoglalhatja, de nem tartható 
meg addig, míg a Monte Pallone az ellenség kezében van. 

2. A Monte Pallonet csakis a Monte Spinuccián keresztül 
lehet elfoglalni. 

3. A Monte Spinucciát csupán egy keskeny gerincen lehet 
megtámadni, mely csak egy század szélességű. 

A XV. hadtestre a következményeket ebből meg lehet ál-
lapítani. 

Mégegyszer rá kell mutatnom arra, hogy rendíthetetlen 
az a felfogásom, hogy a döntő támadásnak a Piave arcvonal-
ból kell kiindulni. Knnek 10 hadosztállyal való gyengítése 
(XV. hadtest 3 hadosztálya, az AOK. 4 hadosztálynyi tarta-
léka és 3 lovashadosztály) nagyon is meggondolandó. A pa-
piroson nyilvántartott tartalékok értéktelenek, csakis a hely-
színen levőkkel lehet számolni. 

Az eszmecserén a 6. hadsereg jelenlevő parnacsnoka úgy 
nyilatkozott, hogy a XXIV. hadtestnek Arcaden át a Montello 
déli lába mentén való előtörése nehezen hajtható végre addig, 
míg a Montello az ellenség kezében van. 

Részletes szemrevétel alapján az a nézet győzött, hogy a 
Montello északkeleti lábánál a Piavén való átkelés nem mutat-
kozik túlnehéz dolognak, mivel a gyalogság a folyó túlsó part-
ján mihamarabb tüzérségmentes terepbe fog jutni. 

Ezért a 6. hadsereg parancsnokának az a terve, hogy az 
Isonzo-hadsereg támadását a Montello északkeleti részén át 
Volpago irányában történő támadással támogatja. 

Ehhez a szándékhoz hozzájárultam." 

Április 27. 
Helyzetjelentés. 

Az éjjel a 20. honvédhadosztálynál egy 50 főnyi olasz 
osztag megtámadta az előőrsöket, de a honvédek visszaverték. 

A 3. lovashadosztály egyik ezrede (4. dzsidásezred) meg-
érkezett. 

József főherceg: A világháború. VI. 17 
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A brucki közelharciskola első tanfolyamába 10 tisztet ve-
zényeltem. (Op. 704. szám.) 

A 20. honvédhadosztály kiképzőcsoportjából 21 ember 
megszökött. 

* # 
* 

„Tegnap hajnal előtt sűrű esőben Suseganára mentem 
„automobilon s azután a 46. gyalogezred összes támpontjait, 
„a főörsöket mind s a táboriörsök egy részét végigjártam. 
„Láttam, hogy utolsó ittlétem óta rengeteg munkát végeztek 
„derék 46-osaim. Mindenütt jó kavernák vannak, úgyhogy az 
„emberek védve vannak a gránátoktól s a nedvességtől, igaz, 
„hogy nagyon szorosak a férőhelyek, de ezen majd fognak 
„még segíteni. A drótakadályok még csak egysorosak. Ezek-
„nek kiépítése is folyamatban van. A kavernákat is megnéz-
t e m és óvatosan átlépkedtem mélyen alvó vitézeimen, kik 
„egész éjjel nehéz munkát végeztek. A legtöbb az igazaknak 
„mélységes álmát aludta. Kevesen kormos lámpa gyenge 
„fényénél törökösen ülve kártyáztak. Ezek is csendesek és 
„szótlanok voltak, hogy bajtársaikat föl ne ébresszék. Egye-
s e k pici pislogó gyertyafénynél nagy áhítattal néhány sze-
„gény szót írtak rózsaszín tábori levelezőlapokra, hogy övéik-
„nek odahaza életjelt adjanak. Beh sokszor láttam e rózsaszín 
„lapocskákat ugyané szavakkal elesett hőseim kezében! 'Ked-
„ves feleségem! Azt kívánom, hogy e levelem legjobb egész 
„ségben találjon . . . '" . 

„A kavernákban az elhasznált, rossz levegő első pilla-
n a t r a elfogta lélekzetemet, a vizes szövet s a mosdatlan 
„emberszag bizony erős odabent. Takarójukba burkolva oly 
„mélyen alusznak legtöbben, hogy még tán akkor sem ébred-
nének föl, ha rájuk lépne valaki. Négyesztendei ilyen bör-
„töni élet! Hiszen nappal senkinek sem szabad kimenni s 
„éjjel a legsúlyosabb állásépítő munkát végzik, éheznek és a 
„legtöbb szegény arc sápadt, zöldes és beesett. Bizony nagy 
„szenvedések ezek! És mégis 46-osaimnál, midőn velük beszél-
t e m , mindenütt mosolyt láttam fakó ajkukon és Isten igaz-
ságosságába vetett hitet, meg a magyar erőbe vetett bizal-
„mat észleltem." 

„Egyik támponttól a másikhoz mentem födött utakon, 
„hiszen a növényzet már teljesen lombos. A Casa Manclré 
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„nagy kaszárnyája, mely teljesen össze van lőve, kavernák-
„kal alá van mindenütt aknázva és a magas romhalmaz ki-
t ű n ő védelem a kavernák fölött a gránátok ellen. Végül had-
S e r e g e m n e k legszélső balszárnyára m e n t e m , a k a t o n a i lövöl-
d é n túl, hol egy 19. ezredbeli táboriörs van, mely már az 
„Isonzo-hadsereghez tartozik. A hatalmasan megáradt Piave 
„partján az átkelési lehetőséget tanulmányoztam. Bizony 
„nehéz vállalkozás és hatalmas akadály, melyet csak a leg-
tökéletesebb előkészítés után lehet és szabad kierőszakolni. 
„Onnét 10 órakor visszafelé akartam indulni. Midőn még csak 
„egy kavernába be akartam nézni, elcsúsztam és hogy bele 
„ne essek a mély gödörbe, nem tudtam mást tenni, mint bele-
„ugrani. Megrándítottam bal bokámat. Eleinte keveset törőd-
t e m vele, de később egész akaraterőmre volt szükségem, 
„hogy tovább tudjak vánszorogni. Így még 10 kilométert kel-
„lett gyalogolnom két vitézemre támaszkodva, míg automo-
bilomhoz értem. A jó közmondás jutott eszembe, hogyha 
„nagy a fájdalom, az eget is bőgőnek lehet nézni." 

„Sokatmondó Marghilomannak a nyilatkozata és három 
„kikötése! Jellemzőek szavai: 'Miután Oroszország megszűnt 
„nagyhatalom lenni, Romániának szoros kapcsolatot kell 
„keresnie a központi hatalmakkal!' Ö a királyhoz fordult 
„a lapok szerint ezen tanácsával, melyet igen erélyesen 
„adott elő." 

„írlandban általános sztrájk. Az összes gáz- és vil-
„lanytelepek beszüntették működésüket, a vasutak nem köz-
„lekednek." 

„Azt hallom, hogy nálunk Szterényi báró lesz a minisz-
terelnök!" 

„Az itteni előkészületekkel sok a bosszúságom. Minden-
f é l e nagyszerű dolgokról értesít a hadseregfőparancsnokság, 
„úgyhogy az ember szíve az örömtől csak úgy repes, de minden 
„ilyen értesítés végén körülbelül az áll: 'mindez tervbe van 
„véve, de természetesen nem is lehet arra gondolni, hogy még 
„csak megközelítőleg is lehessen mindent szállítani, ennél-
f o g v a a hadseregparancsnokság alig számíthat valamire!' — 
„Ilyen és hasonló értesítések jönnek. Száznál több legkiválóbb 
„új repülőgépet kapok, azután kiderül és maga a hadsereg-
főparancsnokság értesít erről, hogy veszélyes velük fölszál-

16* 
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„lani, hogy csak a legkiválóbb pilóták nem esnek le egészen 
„biztosan. A mi pilótáink azonban mind alig pár hete a gya-
logságtól bevonult legények, akik még nincsenek kiképezve 
„és talán egy fél vagy egész év múlva fognak könnyen vezet-
g e t ő gépekkel repülhetni. 'A hadseregparancsnokság segít-
s e n magán, mert az AOK-nak nincsenek pilótái!' Így min-
„den nagy terv siralmasan összeomlik. Annyi bizonyos, hogy 
„csak akkor fogok támadni, ha tudom, hogy sikerül is." 

„Most kaptam meg Boroevictól a támadásra vonatkozó 
„parancsot. Az én hadseregemtől a XY. hadtest a Monte 
„Pallonét (A 1215) és Monte Tombát (A 868) fogja elfog-
la lni , amely támadásra báró Conrad tábornagynak rendelte-
t i k majd alá!!! Én csak élelmezzem, lássam el min-
dennel s a támadás után megint az én parancsnokságom alá 
„kerül. A II . és XXIY. hadtestek a támadáshoz fognak csat-
lakozni, amint az megfelelően előrehaladott lesz, Az Isonzo-
„hadsereg Treviso irányában hajtja végre a támadást s én a 
„XXIV. hadtesttel követem azt. Én 4 hadosztályt állítsak föl, 
„mint AOK.-tartalékot Belluno—Vittorio vidékén. Az arcvo-
n a l a m részére a 8. közös és 11. honvéd lovashadosztályokat 
„kapom meg. Ennélfogva én a 46. lövész, a 48., a 9. közös és 
„41. honvédhadosztályt fogom mint AOK.-tartalékot kivonni, 
„illetőleg felállítani." 

„Szívesen vettem volna élénkebb részt e nagy eseményben, 
„de minthogy így van megparancsolva, azt fogom megtenni, 
„ami nekem meghagyatik. Azt azonban nem fogják tőlem el-
„venni, hogy én anélkül, hogy előre bejelenteném, ha annak 
„meg lesz adva a lehetősége, az én hős csapataimmal a Mon-
„tellót elfoglaljam. Ez még döntő befolyással lehet az egész 
„csata kimenetelére, mert azt nem vitathatják el, hogy a 
„Grappa (A 1779), Palone (A 1215) és a Montello (A 368) 
„kulcspontja az ellenséges állásoknak és ja j nekünk, ha más-
„hova helyezik a támadás súlypontját." 

„Az én Montellóval szemben levő csapataim jelentik, hogy 
„az ottani ellenséges állásokban cseh nemzeti dalokat hallanak 
„énekelni: ,Kde domow m u j . . . ' stb." 

„Ma itthon maradtam, mert lábamat éjjel-nappal boro-
g a t j á k , hogy hamarost megint kimehessek csapataimhoz," 

* # * 
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Április 28. 

Helyzetjelentés. 
A harctevékenység csak csekély volt, mivel a látköri viszo-

nyok rosszak. Az esőzés miatt a XXIV. hadtestnél a kavernák 
víz alá kerültek. 

A Piave árad. 
A 31. tüzérdandár Coneglianóba érkezett, hogy felváltsa 

a 41. honvédtüzérdandárt, 
A lembergi hírgyiijtőállomásról három ügynök érkezett 

ide, kémszolgálatra. (Op. 347/6. szám.) 
Elrendeltem, hogy a felváltott 41. honvédhadosztály Vitto-

rio—Scomigo—Ógliano—Manzana—Formen iga—Longere kör-
letében csoportosuljon; a hadosztályparancsnokság pedig Tar-
zóban helyezkedjék el. (Op. 666/8. szám.) 

Arcvonalamon úgyszólván semmi harc sincsen. 
A támadóparancsot kidolgoztuk és most Op. 710/10. szám 

alatt kiadom. 
A Boroevic tábornagy Op. 1100/20. számú intézkedésére: 
„A támadás hadműveleti nagy szándéka az, hogy az ellen-

ség ellenállását az Etsch-folyótól keletre fekvő térben két erős 
lökéssel megtörjük, még pedig: 

a) a 11. hadsereggel az Astico és a Piave között, 
b) az Isonzo-hadsereggel Trevisón át. 
Ez a két csapás arra kényszeríti az ellenséget, hogy le-

bontsa a közbeeső arcvonalát. 
Az alárendelt hadtestek feladata ez lesz: 
1. XV. hadtest a 11. hadsereg támadásához csatlakozik s 

a támadás tartamára a 11. hadsereg kötelékébe jut. Ellátásá-
ról, mint eddig, a 6. hadseregparancsnokság gondoskodik. 

A 11. hadseregparancsnokság intézkedése alapján a XV. 
hadtest támadásának tüzérségi előkészítése meg fog történni; 
a II. hadtest tüzérsége is közre fog működni a Piave keleti 
partjáról a támadás előkészítésében. Evégből a XV. hadtest-
parancsnokság a II . hadtestparancsnoksággal közvetlenül 
érintkezzék. 

A 11. hadseregparancsnokságot megkértem, hogy intéz-
kedjék egy megbeszélés megtartására, melyen ismertesse a 
támadás tervét és amelyre a XV. hadtestparancsnokság és a 
6. hadseregparancsnokság egy-egy közeget fog kiküldeni. 

A XV. hadtestparancsnokság rendelkezési egységeinek, 
t.i. a 48., 50. és 20. honvédhadosztálynak és tüzérdandárainak, 
a többi tüzérségnek és aknavetőnek kiutalása a holnap meg-
jelenő intézkedésben történik meg. 

2. A II. hadtestnek csak tüntetőszerep jut. 



262 

A II. hadtestre az a feladat hárul, hogy hatásosan támo-
gassa a XV. hadtest támadását, még pedig úgy, hogy lefogja 
az ellenségnek a Monte Tombától délre csoportosított tüzér-
ségét, a Sulder-csoport (A 472) tüzérségével együtt. Mihelyt a 
támadás teret nyer, a II . hadtest Yidornál átkel a Piavén és 
követi a támadást. 

A II. hadtestparancsnokság rendelkezési egységei: két 
lovashadosztály, tüzérségével együtt. Ezek májusban a 9. és 
35. hadosztályt váltják fel. Továbbá a 9. tüzérdandár, kivévén 
a 9. nehéz tábori tüzérezredet és egy nehéz tarackosiiteget. 

Az ellenséget a lovashadosztályok tüzérségének felvonulá-
sával meg kell téveszteni. Tehát az állásba kerülő lovastüzér-
ség lehetőleg fokozza tüzelését. 

A 9. és 35. hadosztály felváltása az utolsó pillanatban 
történik. 

3. A XXIV. hadtest az Isonzo-hadsereg támadási terében 
támogatva lép közbe, még pedig úgy, hogy az Isonzo-hadsereg 
északi szárnya ellen ható ellenséges ütegeket leküzdi. Tervezik 
Spresiano vidékének gázzal való elárasztását is. Mihelyt az 
Isonzo-hadsereg északi szárnya tért nyer, a XXIV. hadtest a 
Fontigo—Susegana-hidak közötti szakaszban átkel a Piavén 
és a jobbszárny biztosításával délnyugati irányban előretör, 
hogy az Isonzo-hadsereg támadását támogathassa. 

A XXIV. hadtestparancsnokság rendelkezési egységei: a 
31., 17. és a 13. lövészhadosztály és a XXIV. hadtest körleté-
ben levő tüzérség, továbbá a 35., 46. és 51. tüzérdandár és azok 
a nehéz tüzér- és aknavető-alakulatok, amelyeket a holnap meg-
jelenő intézkedés jelöl meg. 

A tüzérséget a 6. hadsereg tüzértábornoki helyét betöltő 
Paul ezredes irányítja, ki a XXIV. hadtestparancsnoksághoz 
vonul be. 

A folyón való átkelési eszközökkel és anyagokkal Mischek 
tábornok, a 6. hadsereg műszaki előadója rendelkezik. 

Tervezik: 
Albergónál egy hadihíd és egy hadtáphíd, 
Vidornál két hadihíd és egy hadtáphíd, 
a XXIV. hadtest körletében két hadihíd és egy hadtáp 

híd építését. 
A titoktartásra nagyon kell ügyelni. Mivel a támadó szán-

dékot nem lehetséges teljesen eltitkolni, erről lehet beszélni, 
de a végrehajtás módját csakis azok tudják, akikre ez tartozik. 

A csapateltolásokat és anyagszállításokat az ellenséges 
repülőmegfigyelés elől leplezni kell. 

A hadtestparancsnokságok május 10-ig jelentsék ide be, 
hogy miként tervezik a végrehajtást. A jelentésben arra is ki 
kell terjeszkedni, hogy milyen anyagi előkészületek megtételét 
látják szükségesnek. 
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Minthogy a főfeladatok a szomszédos hadseregekre hárul-
nak, arra térjenek ki a hadtestparancsnokságok, ami feltétle-
nül szükséges. József főherceg vezérezredes s. k." 

« * 
* 

„Amint értesülök, elvesznek tüzérséget tőlem, ez természe-
t e s volna, ha amellett maradunk, hogy hadseregem a vissza-
vonuló ellenséget szorongatva üldözi, de az első nagy táma-
d á s b a n nem vesz aktíve részt. Ez azonban igen komoly aggo-
dalmakat kelt bennem, mert egészen biztosan előre látom, 
„hogy azon esetben, ha az Isonzohadseregnek támadása nehéz-
ségekbe, vagy erős ellentállásba fog ütközni, amit biztosra 
„veszek, azt a parancsot fogom kapni: '6. hadsereg az Isa1 meg-
rekedt támadását a legkíméletlenebb támadással a Montellón 
„át tehermentesítse és könnyítse meg!' Ezen kíméletlen táma-
d á s azonban igen erős tüzérségi előkészítés nélkül vagy maga 
„is el fog akadni, vagy csak óriás — és fölösleges — véráldo-
„zatok árán sikerül. Mind a két eshetőséget föltétlenül el aka-
r o m kerülni." 

„Óriás vihar zúg és a vízözöni esőt csörömpölő ablakaimra 
„korbácsolja. Tán a nyárnak diadala ez a haldokló tél fölött? 
„A természetnek hatalmas megifjodása? A télnek halála? — 
„melyből ú j élet fakad! — Mikor hal meg e háborúnak szörnye, 
„mely az emberiségnek virágát oly irgalmatlanul elnyelte? 
„Hiszen Európa már csak egy nagy sír, szívszaggató nyomor-
t ó l és gyásztól környezve. Vagy talán az utolsó ítélet ez, mely 
„előtt mindennek meg kell halnia?, hogy halott legyen, mielőtt 
„a föltámadásnak kürtjei megszólalnak? Mily szörnyű aratást 
„láttam én az emberiségnek életkedvtől sugárzó ártatlan ifjú-
ságában, oly szörnyűségeset, hogy szívem fagyosan megder-
„medt. És még mindig nincs vége a borzalmaknak? Sokszor 
„meggyötört lelkem mélyén mindent megingató kételyek dúl-
„nak, ha e reménytelen nyomorúságot látom. És mégis muszáj, 
„hogy igazság legyen és győzzön, mielőtt végleg későn volna." 

„Az éhség napról-napra fokozódik és még arról is értesít 
„a hadseregfőparancsnokság, hogy az előnyomulás alatt éle-
t e m nem fog utánszállíttatni, mert föltételezik, hogy mindent 
„meg fogunk találni! Szörnyű rövidlátás ez. Hiszen olyan 

1 Isonzo-hadsereg. 
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„országrészbe jutunk, ha támadásunk sikerül, melyet hónapok 
„óta kiürítenek, mert betörésünktől tartanak és arra számíta-
l a k . És így — állandó óvásaim dacára — könnyelműen egész 
„bizonytalan időkbe rohanunk anélkül, hogy minden eshető-
séget a legkevésbbé is megfontolnánk és azzal számolnánk!" 

„Pardubitzban ráakadtak arra, hogy a Bezirkshauptmann 
„kerületének összes községeit mindannyiszor, ha rekviráló 
„bizottság száll ki ott, jókor előre figyelmezteti, úgyhogy a 
„községek mindent rejtekbe vihetnek. Teimészetesen ő az ösz-
„szes hozzátartozó községeknek díszpolgára lett és a nép rajong 
„érte!"1 

„Egy jelentés fogalmazványán dolgozom, mely nagyon 
„éleshangú lesz és remélem, hogy lesz is hatása! Benne nyíltan 
„kimondom, hogy az adott viszonyok között egy offenzívát 
„kezdeni súlyos bűn! Csak akkor szabad azt végrehajtanunk, 
„ha az eredmény biztos; ez azonban csak akkor lesz, ha lőszer, 
„eledel s minden, amit már jelentettem, biztosítva van. Mit 
„használ az nekünk, ha az első futamban az ellenséget vissza-
ve t jük , megverjük — amit én föltétlenül biztosra veszek — 
„és azután mindennek hiányában és testigyengeség miatt, ma-
„gunk omlunk össze és nem tudunk továbbhaladni? Remé-
„lem, hogy ezen erélyes föllépésem hatásos lesz s azután az 
„utolsó döntő csapást mérhetjük ezen ellenségre is Isten segít-
ségével!" 

„Úgy hiszem, hogy lábam holnapra már újra szolgálatba 
„áll és kimehetek csapataimhoz!" 

* * 
# 

A 41. honvédhadosztály felváltására kiadott Op. 666/2. 
számú rendelkezésemhez az Op. 666/8. számú függeléket fűz-
tem: 

„A 41. honvédhadosztály felváltása után Vittorio—Sco-
migo—Ogliano—Manzana—Formeniga—Longhere terében he-
lyezkedik el. Yittorióban a 69. ezred helyébe egy honvédezre-
det kell elszállásolni. 

A 41. honvédhadosztályparancsnokság Tarzóba jut, mi-
vel azonban legközelebb még egy magasabb parancsnokság is 
odakerül, a 41. honvédhadosztályparancsnokság más szék-

1 Ez egyik föltétlenül szavahihető vezérkari századosomnak hivatalos 
jelentése. 
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helyet keressen magának hadosztályának körletében és azt 
jelentse be; Vittoriót ki kell hagyni a számításból, mert máris 
túl van zsúfolva. 

A 31. hadosztály által elfoglalt falvakat, kiürítésük után, 
szabadon kell hagyni. 

A 41. honvédhadosztályparancsnokság gondoskodik a Ser-
ravalle—Revine Lago útvonal rendbentartásáról. 

A 31. hadosztály elvonulási után a paris—vendramii kör-
letben levő kerékpároszászlóalj kiképzésének ellenőrzéséről és 
anyagi ellátásáról a 41. honvédhadosztályparancsnokság gon-
dolkodik. József főherceg vezérezredes s. k." 

Április 29. 
Ma báró Willerding altábornagy, a 6. hadsereg vezér-

kari főnöke, megjelent a Boroevic tábornagy-hadseregcsoport-
parancsnokságánál Udinében. Az én felhatalmazásomra hivat-
kozva, azt a kérdést vetette fel, hogy Boroevic tábornagy a 
6. hadsereg melyik szárnyának tulajdonít nagyobb fontosságot? 

A kapott válasz szerint a hadseregcsoportparancsnokság-
nak az a szándéka, hogy az AOK. rendelkezésének megfele-
lően, a XY. hadtest ellátása után, a 6. hadsereg rendelkezésre 
álló erejét és eszközeit a hadsereg balszárnyán tömörítse össze. 

Helyzetjelentés. 
Az esős időjárás miatt igen mérsékelt az ellenséges tüzér-

ség tevékenysége. 
A 41. honvédhadosztály felváltása folyik. 
A 3. lovashadosztály utolsó csapatai megérkeztek. 
A 6. hadseregparancsnokság rendeletet adott ki, hogy a 

gyalogság miként keljen át kisebb vizeken és csatornákon. 
Minden ezred két kocsin bürűanyagot vigyen magával, mely-
l jel az akadályokat áthidalhatja. (Res. 570. T. szám.) 

A gázszolgálat kezelésére és ellátására minden századnál, 
zászlóaljnál és ezrednél egy gázvédelmi altisztet rendszeresí-
tettek. (Go. 430/4. szám.) 

* * # 

„Annyira jutottam, hogy most már térkép és vezető nél-
„kiil hadseregemnek minden támpontjához — kivévén a Piavé-
„tól nyugatra eső részeken — és tábori őrsökhöz még éjjel is 
„el tudok menni. Minden gyalogutat ismerek." 

„Nagy érdeklődéssel olvastam Angliának Amerikához in-
tézet t segélykiáltását, hogy a nagy hajóveszteségeket már alig 
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„bírja elviselni. Kétszerannyi hajót veszítenek, mint ameny-
„nyit építeni tudnak." 

„Ma egy cseh katonát fölkötöttek, mert észrevették, hogy 
„az ellenségnek jeleket adott, amelyeket az megismételt, tehát 
„megértett. Más cseheket is behoztak, akik mesterségesen útá-
„latos sebeket égettek lábaikon, ezek törvényszék elé állít-
gat tak." 

„Bizonyos körök rossz szemmel nézik, hogy csapataim sze-
detnek engem és a magyar csapatok — tisztek és legénység 
„egyaránt — hozzám kívánkoznak! De édes Istenem, hát mit 
„csináljak? Az emberek érzik, hogy önzetlenül, egész lelkem-
„mel ragaszkodom hozzájuk, hogy érettük mindent megteszek 
„és törekszem részükre a háború kínjait tőlem telhetőleg eny-
h í t e n i és azokat, amennyire lehet, velük megosztani. Ez nem 
„az én érdemem, hanem elsősorban hazámé és királyomé! Más-
r é s z t meg hallom, hogy Ő Fölsége most újból nagyon szépen 
„nyilatkozott felőlem!" 

# # # 

Helyzetjelentések április 30-ról. 
Csekély harctevékenység. Az ellenséges tüzérség Cone-

glianót és vasúti állomását lőtte. 
A 41. honvédhadosztály felváltása folyik. 
A II . hadtestparancsnokság javasolja, hogy a 31. hadosz-

tályparancsnokság május 2-án délelőtt 9 órakor vegye át a 
41. honvédhadosztálytól a szakaszparancsnokságot 

Április 9-én a németek támadása Hollebeke—Warneton— 
la Bassée vonalból indult meg, elfoglalták Armentiérest, Bail-
leult, Laventiét, Mervillét; a támadás azonban Hazelbrouck 
előtt megakadt. Április 30-án Ypres—Bailleul—Foret de 
Nieppe—Givenchy—Cambrin vonalban a harc elült. A néme-
teknek nem sikerült áttörniök. 

A hadseregcsoportparancsnokság Op. 1100/20. számú intéz-
kedése nem mondta meg, hogy a 6. hadsereg melyik szárnyá-
nak támadása fontosabb, ezért a hadsereg vezérkari főnöke 
április 29-én délután parancsomra élőszóval kért utasítást. 
Willerding altábornagy azt a választ kapta, hogy a fősúly a 
Montello megtámadásán legyen. 

Megfontolva azt, hogy a Monte Pallone (A 1215) és a 
Monte Tómba (A 868) magaslatok megtámadása rendkívül 
nehézségbe fog ütközni, az alárendelt hadtestek az Op. 710/10. 
számú intézkedésben megkapták az újonnan meghatározott 
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terv szerinti feladataikat, az Op. 710/1. számú intézkedés pedig 
érvénytelenné vált. (Op. 710/14. szám.) 

A 6. hadseregparancsnokság április 30-án Op. 710/14. 
szám alatt ezt jelentette: 

„A liadseregparancsnokságnak az a nézete, hogy a Mon-
tello megtámadása, ha a tüzérség kellőképen előkészíti, min-
den nehézség ellenére is könnyebb a Monte Pallonéra és a 
Monte Tombára irányuló támadásnál, mivel az utóbbi esetben 
a tüzérség felvonulása alig legyőzhető nehézségekbe ütközik 
és a gyalogság csoportosítására is csak igen szűk terület kí-
nálkozik. 

A támadási viszonyok jellemzésére felemlítem a 20. hon-
véd hadosztály két ezredparancsnokának véleményét, hogy a 
Monte Tómba megtámadása nagy veszteséggel fog járni, ha 
a Monte Pallonétól délre csoportosított ellenséges tüzérséget 
nem sikerül leküzdeni. Ez azonban a Piave keleti partjáról 
alig lehetséges." 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság Op. 
1100/25. szám alatt igényelte a hadseregfőparancsnokságtól a 
Piavén való átkeléshez szükséges áthajózási és hídverési 
anyagot. 

Műszaki előkészületek. 
a) Áthajózási eszközök. 

A hadseregcsoport körletében található vízijáróműveket 
összegyűjtötték és készen tartják. Az AOK. az Op. 152.238. 
számú rendelettel 200 csónakot bocsátott rendelkezésre. 

Mivel nem lehet az áthajózásra eléggé felkészülni, lehe-
tőleg sok kisebb lapos csónakot (10—12 ember befogadására) 
kértem. A kiutalást az befolyásolja, hogy az ilyesmit idejében 
össze lehet-e szedni és ide szállítani! 

Annak a szándéknak alapján, hogy minden támadó had-
osztálynál egyszerre két zászlóaljat lehessen a Piave túlsó part-
jára vinni, 200 darab kisebb csónak (vagy egy csónak helyett 
két sajka) volna szükséges, hogy az itten már készen tartott 
vízi járművek számát a kívánt mennyiségre kiegészíthesse. 

b) Hadihídkészletek. 
Az Isonzo-hadseregnél kell: 

a IV. és XYI. hadtest részére egyenkint 
8 hadihídkészlet szükséges 16 hadihídkészlet, 

a VII. és XXIII . hadtestnél egyenkint 12 24 
tartalékban (az első áthajózáskor összelőtt 

pontonok pótlására) 10 „ 
összesen: 50 hadihídkészlet. 
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Az Isonzo-hadseregnél itt már rendelke-
zésre áll 32 hadihídkészlet, 

az AOK. Op. 152.238. számú rendelettel 
már kiutalt 18 „ 

összesen: 50 hadihídkészlet. 
6. hadsereg: 

A Tegorzo, Curogna és Nasone tarpata-
kok áthidalására szükség van a XV. 
hadtestnél 3 hadihídkészletre, 

a Piavén hídverésre kell a XXIV. had-
testnél 16 

Yidornál egy nehéz hadihíd verésére.. . . 7 
Falzenél egy könnyű hadihíd verésére . . 4 „ 
tartalékban _6 „ 

összesen: 36 hadihídkészletre. 
A 6. hadseregnél már van 19 hadihídkészlet, 
a Belluno-hadtápcsoportparancsnokságnál. 2 „ 

összesen: 21 hadihídkészlet, 
hiányzik tehát még 15 hadihídkészlet. 

A 86 hadihídkészletből fogat kell az Isonzo-hadseregnél 
36, a 6. hadseregnél 24, tehát összesen 59 hadihídkészlethez. 
Valóban az Isonzo-hadseregnél 20, a 6. hadseregnél 8, a ki-
utalt hadihídkészletek között 14-nek megvannak a fogatai, te-
hát a fogatos hadihídkészletek száma 42. Így még 17 hadihíd-
készletnek nincsen fogata; ezért a még kiutalandó 15 hadihíd-
készletnek fogattal kell beérkeznie. 

A fogatnélküli hadihídkészleteket motoros vontatásra kell 
felszerelni. 

A Piavén túli előnyomulásra 8 hadosztály-hídvonat kel-
lene. 

c) Nehéz hadtáphídanyag. 
Szükséglet: 

az Isonzo-hadsereg részére 8.000 m hídanyag, 
a 6. hadsereg részére 2.000 „ „ 

összesen: 10.000 m hídanyag. 
Rendelkezésre áll: 

az Isonzo-hadseregnél 3.000 m hídanyag, 
a 6. hadseregnél 2.000 „ „ 
Belgrádból útban van 800 „ „ 
Op. 152.238. számú rendelettel kiutaltak 5.000 „ hídanyagot, 

összesen: 10.800 m hídanyagot. 
A szükséglet tehát fedezve van. 
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d) Herbert-féle hídanyag. 
Az Isonzo- és 6. hadsereg szükséglete összesen: 
20 hídmező, egyenként 25 méter, 
12 hatemeletes vas liídláb, 
6 készlet a beépítésre. 
Mivel a hadseregcsoport körletében a Herbert-féle híd-

anyag be van építve, a szükséglet fedezésére nem áll rendelke-
zésre anyag. 

A Piave állandó áthidalására aljazatként magas vízállás 
esetén 30 teljesen berendezett 7-tagá vashajóra és ötszáz darab 
15—20 méter hosszú hídlábra van szükség." 

A hadseregfőparancsnokság Op. 152.591. számú rendelet-
tel intézkedett a kiutalás tárgyában: 

„A Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság Op. 1100/25. 
számú előterjesztésére: 

A hadügyminisztérium 26. osztályát felszólítottam, hogy 
a már eddigi kiutaláson kívül mielőbb szállíttassa a következő 
átkelési anyagot a Boroevic-hadseregcsoporthoz: 

200 darab csónakot, egyenként 10—20 ember befogadására, 
vagy e helyett 400 sajkát, 8 könnyű hadosztályhídvonatot, 20 
Herbert-féle hídmezőt, 12 darab hatemeletes Herbert-féle vas 
hídlábat, 6 készlet beépítésre, 30 teljesen felszerelt 7-tagú vas-
hajót és 500 darab 15—20 méter hosszú hídlábat. 

A hadihídkészleteket, az árkász- és építőszázadokat külön 
rendelettel utalom ki. 

A vezérkar főnöke. Op. 152.591. szám." 

Ezenkívül a hadseregfőparancsnokság Op. 152.640. szám 
alatt intézkedett, hogy 3 fogatos és 12 fogatnélküli hadihíd-
készletet kapjon a Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság. 

Lóhiány miatt több fogatot nem adhatott az AOK. A híd-
készleteket a rendelkezésre álló lovakkal és motoros járművek-
kel lehet előrevontatni. 

A Herbert-féle anyag kiutalásáról az AOK. 152.591. szám 
alatt rendelkezett ugyan, de nem szavatol, hogy a kívánt 
anyagot teljes mennyiségben és idejében meg fogja-e kapni 
a hadseregcsoport, mivel nagy mennyiség elhasználódott, az 
anyaországban csak kevés ilyen hídanyag van, gyártása pedig 
nagy nehézségbe ütközik. 

Május 1. 

Helyzetjelentés. 
Az éj aránylag nyugodtan telt el. 
Coneglianót az ellenséges tüzérség néhány gránáttal lőtte. 
Délelőtt, bár szép idő volt, csekély volt a tüzérség tevé-
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kenysége, de annál élénkebb volt a repülőké. Egy repülőnk 
Coneglianónál kénytelen volt leszállani, miután a levegőben 
kiállott egy harcot. 

Délután valamivel élénkebb volt az ellenséges tüzérség 
tevékenysége a 9. és 35. és a 20. honvédhadosztálynál. Egy 
ellenséges repülőgép a sanpietrói repülőtéren leszállott, mert 
benzinje elfogyott. 

Az 50. hadosztály megkezdette a 48. hadosztály felvál-
tását. 

A 28. tüzérdandár utolsó szállítmánylépcsője a 11. had-
sereghez indult. 

Az újonnan megjelent „Harcászati tansegédlet XI I . rész" 
szabályzat határozványai értelmében a tűzhengerre vonat-
kozóan részletes intézkedést és a tüzérségnél a harcsávok ki-
utalására parancsot adtam ki. (Art. 4071/K. Beilage 1. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság javaslatot kért, hogy a 
rohamzászlóaljakat hogyan szereljük fel távbeszélő alakulat-
tal1! Azt javasoltam, hogy a távbeszélőrajt, távbeszélő-
szakasszá kell fejleszteni; ez általános kívánság a roham-
zászlóaljaknál. (Op. 668. szám.) 

* # 
* 

„Ma végre ragyogó, felhőtlen, mélységesen kék ég, napos, 
„meleg nap. Jól kihasználtam és korán hajnalban automobi-
l o n Pieve di Trevisóra s onnét gyalog, nagyrészt a Soligo-
„folyó mély szakadékában mentem annak torkolatáig, a 
„Piaveig. Rengeteg víztömeget hord most a Soligo. Ez egy 
„mély bevágás, mely sziklás partú s ennek barlangjaiban jó 
„menedéket találnak tartalékaim az ellenséges tűz ellen és 
„elhelyezésük ott tűrhető. Falzé di Piavenál már világos nap-
„pal a Piaveig mentem nagy óvatossággal s az utolsó darabot 
„kúszva tettem meg. Több mint egy óráig feküdtem ott a 
„bozótban, táboriörsünkön túl és minapi tanulmányomat 
„folytattam, az ellenséges Montello állásnak gyengéit nagy 
„gonddal keresve. Sajnos, csak kevés gyenge helyet tudtom 
„találni. A Montello erősen ki van építve és sokszoros drót-
„akadályokkal körülvéve, a sziklába eresztett gépfegyverek-
k e l s ha jól láttam, néhány ilyenképen elhelyezett ágyúval, 
„a Piavet Falze és Nervesa között mindent pásztázó kereszt-
f ű z alá tudja venni. Nagyon nehéz föladat itt a folyón át-
ke ln i . Hogy ez lehetséges legyen, az ellenséget első állásá-
„ban tüzérségünkkel kell úgyszólván agyonveretni vagy gáz-
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„zal elárasztani. S mégis minél többet nézem, annál szilár-
d a b b á válik a meggyőződésem, hogy itt sikerrel támadnék, 
„mert az ellenség éppen itt várja legkevésbbé lökésemet, itt, 
„ezen a legnehezebb helyen. Ezt kell megcsinálni!" 

„Innét a 44-esekhez mentem, kik most jöttek állásba 
„Sernaglia és Villanova között. Nincsenek nagyon kelleme-
s e n meglepve azáltal, hogy egésznap a kavernákban kell 
„ülniök, sokhelyütt a vízben, amire keleten csak lövetéskor 
„került a sor. Itt nappal senkinek sem szabad kimerészkednie, 
„különben azonnal oda veret az ellenséges tüzérség. Szidják 
„is a b . . . anyját! Két zászlóaljat látogattam meg, azután az 
„automobilomhoz tértem vissza. Lábam elég jól viselte magát, 
„csak kissé sántikáltam." 

„Midőn az automobilba szálltam, egy ritka szép légihar-
„cot láttam éppen a fejem fölött lejátszódni. Két repülőm 
„egy olaszt megtámadott óriás magasságban, kétoldalt mö-
„götte és fölötte repülve oly ügyesen kísérték, hogy végre 
„rákényszerítették, hogy teljesen sértetlenül leszállva, meg-
„adja magát. Ilyen kitűnően végrehajtott légiküzdelmet még 
„nem láttam. Számtalanszor lelőhették volna, de nem tették 
„meg, hanem sértetlenül legyőzték. Közvetlenül ezután lát-
t a m , amint egy gépem egy olaszt nagy eréllyel megtámadott 
„és hosszú, heves légiharc után lelőtte az ellenséges repülőt, 
„mely legalább 4000 méter magasságból égve zuhant le." 

„Itt a helyzet mind válságosabbá válik, a nép nagyon 
„éhezik. Magam látom, amint növényleveleket esznek nyer-
s e n , mert nincs kenyerük. Nekünk is olyan kevés a kenye-
r ü n k , hogy egy morzsát sem adhatunk le. Főideje, hogy 
„Olaszországnak egy további részét elfoglaljuk. De vájjon 
„találunk-e ottan élelmet! Ez a kérdés sikolt fülembe! Nagy 
„aggodalommal tekintek a június és július elé! Ki bírjuk-e 
„még húzni aratásig?" 

„Ma alig van mit följegyezni." 
„Miután négy gyaloghadosztályomat elveszik, mint AOK.-

„tartalékot és helyettük két lovashadosztályt adnak, azt jelen-
te t tem, hogy ennek folytán csak egy helyen tudok erélyesen 
„és eredményesen támadni és ez a Montello és a közvetlen 
„attól délre eső keskeny sáv. A XV. hadtestnek föladata a 
„Monte Tombát (A 868) elfoglalni, errevonatkozólag az én 
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„ismételt személyes megfigyeléseimet bejelentettem, liogy: 
„A Tombát csak akkor lebet biztosan elfoglalni, ha az ellen-
séges tüzérséget, mely a Monte Pallonén (A 1215) és mö-
„götte áll, teljesen agyonverjük, vagy még jobb: elfoglaljuk 
„a hegytömböt, mert ez az egész támadási terepemet az Alano-
„Quero-medencében annyira hosszantozza, hogy a támadás 
„nemcsak egészen bizonyosan óriás véráldozatokba fog ke-
„rülni, hanem sikere is teljesen kérdésessé válik. Valdobbia-
„dene és a Monte Perlő (A 610) vidékéről nem tudom ezen 
„ellenséges tüzérséget hathatósan leküzdeni, részben el sem 
„érem. Ezt csakis a Monte Spinuccia (A 1303) vidékéről 
„lehetne végrehajtani; oda azonban nem vezet út, útépítése-
„met az AOK. annak idején, mint fölöslegeset és nagyon 
„költségeset, beszüntette. Most csakis hegyi ütegeket — eze-
„ket is csak leírhatatlan nehézséggel — lehetne fölvinni. 
„A Monte Tombának rohammal való elfoglalásához az alap-
„föltétel az, hogy a Monte Grappa tömbje és azután a Monte 
„Pallone elfoglaltassák. Ezen előföltételek nélkül a Monte 
„Tómba — mint már láttuk azt — a csapatoknak sírja lesz 
„csak, ha tartani akarjuk. Ezt másodszor nem szabad meg-
kísérelni. Remélem, hogy az AOK. az én személyes szemre-
vételezésemen alapuló tárgyilagos tanácsomat meg fogja 
„fogadni. Ennek megfelelően intézkedést adtam ki, mely a 
„31. hadosztály, a 13. lövészhadosztály és a 17. közös had-
osztálynak támadását a Montellóra rendeli el és ehhez min-
d e n rendelkezésemre álló tüzérségemet ezen célra összpon-
tos í t j a . " 

„Tegnap megszemléltem a 17. rohamzászlóaljat és a 43. 
„gyalogezredet. A 46-os rohamszázadnál valami egészen kü-
„lönös történt, ami lélektanilag érdekes. A legénység között 
„egy embert fölismertem, első tekintetre tudtam, hogy dober-
„dói kísérőm, Tézsla János. Olyan félénken nézett most rám, 
„mintha rettegne attól, hogy talán ráismerhetnék. Kinézése 
„változott, de semmi kétségem nem volt, hogy ő az. Ittlétem 
„óta kérdezősködtem holléte után, de azt a feleletet kaptam, 
„hogy a 11. Isonzo-csata után eltűnt. Megszólítottam őt: 
,,'Tézsla fiam, hogy vagy?' Ülőhelyzetéből fölugrott és ret-
t e g ő tekintete találkozott az enyémmel, de hamarost a földre 
„sütötte azt; láttam, hogy alig bír állani, úgy reszketnek tér-
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„dei. Halkan — tekintetemet kerülve — felelt: 'Az én nevem 
„nem Tézsla!' Valami más nevet mondott. Mégis biztosan és 
„kétségtelenül tudom, hogy ő az. Valami dráma vagy gonosz-
t e t t rejlik tán emögött1? Elfordultam a bizonyosan szeren-
csét len embertől." 

„A hangulat Angliában nagyon figyelemre méltó. írland-
„ban, azt hiszem, hamarosan ki fog törni a forradalom. Az 
„ottani lapok az angol hadsereg helyzetéről mind pesszimisz-
„tikusabban írnak." 

# # 
* 

A 6. hadsereg balszárnyhadtestének alkalmazása tárgyá-
ban Boroevic tábornagy tájékoztatta a hadseregfőparacsnok-
ságot. 

Az AOK. április 25-én Op. 142.048. számú rendeletével 
tudatta a Boroevic tábornagy -hadseregcsoportparancsnokság-
gal, hogy mennyi tüzérséget kell a nyugati arcvonalon a né-
metek rendelkezésére bocsátania és felszólította, hogy jelentse 
be a tüzérség elosztását hadseregcsoportjánál. 

Boroevic tábornagy május 1-én Op. 1100/29. szám alatt 
ezt jelentette az AOK.-nak: 

„A hadseregcsoportparancsnokság arra törekedett, hogy 
beérje a 6. hadseregparancsnokság a rendelkezésre álló tábori 
tüzérdandárokkal és nem kívánta, hogy a XXIV. hadtestet a 
nyugati arcvonalon szerzett tapasztalatok alapján lássák el 
tüzérséggel. 

Arra azonban feltétlenül törekedni kell, hogy a XXIV. 
hadtest erőteljes nyomást gyakoroljon az ellenségre, mivel 
ily módon az Isonzo-hadsereget nagyon támogathatja." 

Május 2. 
Helyzetjelentés. 

Az éjjel csekély volt az ellenséges tüzérség tevékenysége. 
Conegliano város és a vasúti állomás újból ellenséges íöveg-
tűzben állott. 

Virradatkor a XV. hadtestnél egy ellenséges osztag meg-
támadta táboriörseinket a Monte Spinuccián (A 1303), de a 
támadást visszaverték. 

Délelőtt élénk ellenséges tüzérségi tevékenység volt. 
Délután az ellenséges tüzérség a 20. honvédhadosztály 

szakaszát lőtte. 
Egyik motoros ágyúsütegünket négy órán át lőtte az 

ellenséges tüzérség; ágyúinkat a felvágott föld eltemette úgy, 
hogy ki kellett azokat ásni. 

József főherceg: A világháború. VI. 18 
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Megállapították, hogy a VIII . olasz hadtestnél a 48. had-
osztályparancsnokság vette át az első vonal parancsnokságát. 
A Montello-szakaszban a Tevere-dandár váltotta fel az 58. 
olasz hadosztályt. 

A 31. hadosztály befejezte a 41. honvédhadosztály felvál-
tását, az előbbi a XXIV. hadtest kötelékébe jutott. A 41. hon-
védhadosztály Vittorio—Ogliano—Manzana terében helyezke-
dett el. 

Az 50. hadosztály folytatja a 48. hadosztály felváltását. 
Az 5. gyalog- és a 10. lovashadosztály csapatai útban 

vannak ide. 
Ö Fölsége május 3-án ide érkezik; a 46. lövészhadosz-

tályt, a 3. és 8. lovashadosztályt fogja megszemlélni. (Op. 
727. szám.) 

A hadseregkörletben a gyalogság azt gyakorolja, hogy 
miként kell a tüzér-tűzhenger födözete alatt előnyomulni; ez 
alkalommal a tüzérség éles lőszerrel lő. (Op. 680. szám.) 

# # 
# 

„Tökéletes csend!" 
„Kint voltam megint a Montellót tanulmányozni. Isten 

„segítségével ez föltétlenül sikerülni fog. Az első rohamban a 
„felét legalább el kell foglalni és ha az átkelés a tartalékaim 
„részére biztosítva van, akkor itt nagy győzelmet fognak csa-
pa ta im aratni. Végleg tisztában vagyok az egésszel." 

„Visszajövet egy távirati parancsot kaptam, hogy holnap 
„10 órakor délelőtt Codroiponál várjak Ö Fölségére és vele 
„két tartalékban levő hadosztályomat fogom megszemlélni. Az 
„úton én kísérjem Ö Fölségét. Bár látna ő lelkembe, akkor 
„tudná, hogy a legönzetlenebbül szolgálom őt és csak egy a 
„vágyam, hogy őt és hazámat boldog egységben lássam. Úgy 
„érzem, hogy ő támaszt keres bennem. Bár lenne így!" 

Május 3-án a 11. hadseregparancsnokság előterjeszti a tá-
madásról szóló intézkedést: 

„A főtámadást a 11. hadsereg fogja végrehajtani az Astico 
és Piave közötti térben, a Brenta-folyó mindkét part ja mentén. 

A XV. hadtest jobbszárnya az I. hadtesttel egybehangzóan 
a Monte Spinuccia (A 1303) gerincén fog előnyomulni és fő-
erejével a Monte Tombát (A 868) támadja meg. 

A Piave-arcvonalon nagyobb részletakciókat és tüntetése-
ket is terveznek. Ezekkel iparkodunk a főtámadás helyéről az 
ellenséget megtéveszteni; az ellenséges tartalékokat lekötni, el-
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tolásukat meggátolni törekedünk és a főtámadás oldalát ezzel 
biztosítjuk." 

Erre hivatkozva a XV. hadtestparancsnokság olyan sok 
tüzérséget kért a 6. hadseregparancsnokságtól, hogy az az 
egész hadseregcsoport anyagi felszerelésével nem voit össze-
egyeztethető. 

Ezért Boroevic tábornagy május 3-án az AOK.-nak ezt 
jelentette: 

„Ügy látszik — tekintettel a XV. hadtestnek tüzérségben 
való követelésére és mivel a 11. hadseregparancsnokság a had-
seregcsoportparancsnokságnál létesített hadseregfőparancsnok-
sági tartalékokra számít — szükséges a 11. hadseregparancs-
nokságot felvilágosítani, hogy a Piaven a hadseregcsoportnak 
mi a feladata, mivel ennek tudomásvétele után intézkedését 
bizonyára módosítani fogja." (Op. 1100/59. szám.) 

Ä hadseregfőparancsnokság Op. 142.071. számú rendeleté-
vel válaszol: 

„A 11. hadsereget az olaszok elleni támadás tárgyában 
csak nagyjában tájékoztattuk és nem is fog kapni részleteket. 
Az AOK. célzatának teljesen megfelel, ha a 11. hadsereg azzal 
a tudattal teszi meg támadó intézkedéseit, hogy az ő támadása 
fogja a döntést meghozni. 

Az AOK. természetesen tisztában van azzal, hogy az ered-
ményt a teljes egyenértékű két hadműveletben1 megnyilvánuló 
komoly akarat hozhatja meg." (Op. 1100/59. szám.) 

Helyzetjelentés május 3-ról. 
Az éj folyamán az ellenséges tüzérség a 35. hadosztály sza-

kaszára: Falzéra, Villa Jacúrra, Minára és Conegliano városra 
rövid, de heves tűzcsapásokat mért. 

Délelőtt a Monte Spinuccia magaslaton egy osztaggal új-
ból támadott az ellenség, de ismét siker nélkül. 

Egy ellenséges repülőgép — légiharc után — leszállt; a 
pilóta és a megfigyelő megsebesült. 

Délután rendes tűzharc volt. Az ellenség kötött lég-
gömbökből figyel és repülők derítenek fel. Délután csend állott 
be, mert zivatar volt. 

Megállapították, hogy az olasz VII I . hadtestnél angol 
repülők lát ják el a légiszolgálatot. 

Május 3-án Boroevic tábornagy a vezérkar főnőkének 
jelenlétében Ő Fölségének Casarsában, az udvari vonaton elő-
adta, hogy miképen képzeli el a hadműveletek lefolyását. 
Boroevic tábornagy kiemelte azokat a nehézségeket, melyek a 

1 A tiroli arcvonal (Conrad tábornagy) támadásának álneve Radetzky, 
a piavei arcvonal (Boroevic tábornagy) támadásának álneve Albrecht. 

16* 
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XV. hadtest feladatának megoldásával szemben fennforognak. 
Ehhez a nézethez valamennyi érdekelt magasabb parancsnok-
ság csatlakozott. Jelentette Boroevic tábornagy azt is, hogy az 
Isonzo-hadsereg támogatására a XXIY. hadtest a Montellón 
át fog támadni; ez annál hatásosabb lesz, minél inkább sikerül 
az ellenség erőit odavonzani. 

Ezzel szemben ellenérvet nem hoztak fel. 
Boroevic tábornagy arra kérte Ő Pölségét, hogy a XV. 

hadtest parancsnokát ebben a dologban kegyeskedjék meghall-
gatni. Ö Pölsége kilátásba helyezte, hogy május 4-én a passari 
anoi tájékoztató tanfolyamban beszélni fog Scotti gyalogsági 
tábornokkal. 

A 11. hadseregparanesnokság által május 1-én kiadott 
irányelvekben ez van: 

„A XV. hadtest az I. hadtesttel egybehangzóan, jobbszár-
nyával a Monte Spinuccia (A 1303) gerincén előnyomulva, 
főerejével a Monte Tombat (A868) fogja megtámadni." 

Erre hivatkozva a XV. hadtest a 6. hadseregparancsnok-
ságtól olyan sok tüzérséget kért, hogy az az egész hadsereg-
csoport tüzérségi helyzetével nem volna arányos. 

Erre vonatkozóan Boroevic tábornagy ma a hadsereg-
főparancsnokságnak Op. 1100/42. szám alatt ezt jelentette: 

„Ha a XV. hadtestparancsnokság kérelmét teljesítjük, a 
rendelkezésünkre álló eszközöket szétforgácsoljuk, nem is 
szólva arról, hogy a kért tüzérség a XV. hadtest körletében 
állásba nem vihető és nem látható el a szükségesekkel. 

A hadseregcsoportparancsnokság tudatta a 6. hadsereg-
parancsnoksággal, hogy a XV. hadtestnek több tüzérséget nem 
adhat át, annál is kevésbbé, mert az Isonzo-hadsereg és a 
XXIV. hadtest részére négy tábori tüzérdandár beosztását 
kellett kérnie. 

A 6. hadsereg utasítást kapott, hogy a XV. hadtestnek 
ne adjon több tüzérséget; elégedjék meg azzal, amit már ka-
pott." (Az alárendelt három hadosztályhoz szervezetileg tar-
tozó s egynéhány nehéz üteggel megerősített három tábori 
tüzérdandár. A XV. hadtestnek ilyenképen 298 lövege van.) 

A hadseregfőparancsnokság Op. 142.071 számú rendele-
tével jóváhagyta a Boroevic tábornagy-hadseregcsoportpa-
rancsnokság rendelkezését és báró Conrad tábornagyot érte-
sítette, hogy a XV. hadtestnek meg kell elégednie azzal, amit 
idáig kapott. (Op. .1100/59 szám.) 

Május 4. 
Május 4-én délután ellenséges repülők géppuskából lőt-

ték Minát, Granzára bombákat dobtak. Conegliánót megint 
lőtte az ellenséges tüzérség. 
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Délelőtt a XV. és XXIY. hadtest szakasza állott löveg-
tűzben. A I I . hadtestnél feltűnő csend volt. 

Ma igen élénk repülőtevékenység volt, sok légi harc; két 
angol gépet lelőtt tüzérségem; két vadászgépünk eltűnt. 

Monte Sulderen (A 472) élénk mozgást, Asolónál nagy 
szekér- és autóforgalmat figyeltek meg repülőink. 

Az 5. gyaloghadosztály a szomszédos 11. hadsereghez 
megy. A 10. lovashadosztály csapatai útban vannak ide. 

A 46. lövészhadosztály nagyobbszabású harcgyakorlatot 
tartott, viszonossággal. (Op. 355/14. szám.) 

A II. hadtestnél, a farrai tiizérlőtéren, tüntető lövészet 
volt. (Op. 355/17. szám.) 

A 46. lövészhadosztály felterjeszti a Livenza folyón meg-
tartandó áthajózási és támadó gyakorlatok tervezetét. (Op. 
355/19. szám.) 

* # # 

„Tegnap a meghatározott időben Pordenonéra mentem 
„automobilon, ahol a 46. lövészhadosztály szemlére volt föl-
á l l í tva . Másutt a 3. lovashadosztály várt. Elrendeltem, hogy 
„a legénység leüljön, ami igen jó volt, mert három órát kel-
t e t t Ö Pölségére várnunk." 

„Ö Fölsége Boroeviccsel jött, ami nagyon előnyös volt, 
„mert így a szemle után Boroevic tábornagy és a vezérkar 
„főnöke, Arz vezérezredes jelenlétében tehettem neki jelen-
t é s t és tárhattam a legmesszebbmenőleg föl hadseregem 
„helyzetét és megmagyarázhattam neki, hogy a megmaradt 
„erőimmel nem vagyok azon helyzetben, hogy a most már 
„elrendelt támadást egyszerre két helyen hathatósan és ered-
„ményteljesen végre tudjam hajtani. Ennélfogva a támadás-
„nak azon részét, mely igen nagy veszteségekkel fog járni, 
„ha úgy csinálják, ahogy a 11. hadsereg tervezi és elrendelte, 
„élejtendöneh ajánlom. I t t azon támadásra célzok, mely a 
„Monte Tómba (A 868) elfoglalására irányul. Hogy ha a 11. 
„hadsereg, amint tervezi, a Monte Grappát (A 1775) nem 
„foglalja el és a támadást attól nyugatra csinálja, akkor a 
„Monte Tómba elfoglalása az én részemről csakis óriási vesz-
teségek árán lehetséges és így sem biztos, hogy sikerül; 
„mert ha a Monte Grappa és Pallone nem foglaltatik el azon-
„nal a Tómba eleste után, úgy, amint az már egyszer elő-
fo rdu l t , ez nem tartható azon tény miatt, hogy az ellen-
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„séges tüzérség és gépfegyverek a Pallonéról zavartalanul 
„hosszantozhatnak mindent. Zavartalanul azért, mert én a 
„Pallone mögötti tüzérséget sehonnét sem érhetem el. 1. Mert 
„az enyémet kénytelen volnék az Alano—Quero-medencébe 
„egészen szabadon átvinni és fölállítani, hol, magától értető-
„dőleg megsemmisülne, a Monte Perlóról pedig, nem lévén 
„megfigyelési lehetőség, képtelen vagyok az ellenséges tüzér-
s é g e t ott agyon veretni; viszont repülőimre, az ellenség nagy 
„légi fölénye miatt, nem számíthatok biztosan a megfigyelés-
n é l . A Monte Perlóról különben sem tudnám a legkellemet-
lenebb ellenséges ütegeket elérni. 2. Mert az útépítést, me-
„lyet én négy hónappal ezelőtt megkezdtem volt a Spinuc-
„ciára föl, hogy tüzérségemet ezen egyedüli pontra, ahonnét 
„az ellenséges tüzérséget össze tudnám töretni, föl tudjam 
„vinni, alighogy megkezdtem, az AOK, mint fölöslegeset, 
„beszüntette, aminek következtében nem vagyok azon hely-
„zetben, hogy az ellenséges tüzet csak gyengíteni is tudjam. 
„A Monte Tombát igenis el lehet foglalni abban a pillanat-
b a n , ha a Grappa tömbje elesett, de a főtámadást a Tómba 
„ellen irányítani azért, hogy a Grappát ki tudjuk erősza-
koln i , óriási veszteségekbe kerülne és az eredmény nagyon 
„kérdéses, úgy, hogy ezért én a felelősséget nem tudom vál-
l a l n i és kérem Ö Fölségét ezen — csak a térkép után ki-
gondol t — támadást ejtse el. Kérem a siker érdekében, 
„kérem derék magyar csapataim érdekében, melyek megint 
„cél és eredmény nélkül föl lennének áldozva. Ejtse el telje-
s e n azon szerencsétlen tervet, hogy a Tombát így kelljen 
„elfoglalni. Személyesen többször kint voltam és a leglelki-
„ismeretesebben szemügyre vettem és tanulmányoztam min-
„den lehetőséget és csak erre kérhetem Ö Fölségét. Ezután 
„előadtam a körülmények kényszere alatt teljesen megválto-
z o t t tervemet, melynek sikeréért, amennyire emberileg ki-
számítható, teljes meggyőződéssel jót merek állani, ha min-
„dent megkapok — és pedig jókor —, amit ezen céra kérel-
mezek . Ezen terv a következő: A Tombával szemben egy 
„hadosztályt hagyok meg, azzal tüntetek és a másik kettőt, 
„tüzérségével együtt, a XXIV. hadtesthez viszem azért, hogy 
„az Isonzo-hadsereg támadásához csatlakozva a Montellót el-
fogla l jam. Ha a Montello elesik és ha úgy az én támadásom 



279 

„itt, mint báró Conrad tábornagyé a Grappától nyugatra sike-
r e s e n halad, akkor az egész Grappa-csoport, a Pallonéval, 
„Tombával magától elesik és kezünkre kerül." 

„Ő Fölsége, a tábornagy és a vezérkar főnöke félbeszakí-
t á s nélkül végighallgatták előterjesztésemet és bizonyításo-
d a t . Boroevic tábornagy kért engedélyt, hogy hozzászólhas-
s o n és személyiségének egész súlyát latbavetve kijelentette, 
„hogy minden szavam helyességéért szavatol és a legnyoma-
tékosabban kéri tervem helybenhagyását. Ö Fölsége kijelen-
t e t t e , hogy ő egy olyan veszteségteli támadást, mint amilyen 
„nek én a Monte Tómba ellenit látom, nem engedélyezne soha, 
„ellenkezőleg, aki ilyet csinálna, azonnal elmozdítaná állásá-
bó l . Este még tanácskozni fog, de azt hiszi már most, hogy 
„az én tervemet helyben fogja hagyni. Én még azt kértem, 
„hogy a vezérkar főnöke vagy a Fölség egy bizalmi embert, 
„aki jó járó, küldjön három napra hozzám, akit én személye-
s e n fogok a Monte Tombához és a Montellóhoz vezetni, hogy 
„ő azután részrehajlatlanul elmondhassa a Fölségnek tapasz-
t a l a t a i t és nézetét. Ajánlatom elvileg el lett fogadva és 
„támadási tervem végett Boroevic meghagyta nekem, hogy 
„a parancsokat dolgoztassam ki, hiszen úgy is helyben lesz 
„hagyva, azután egészen ellágyulva — így Boroevicet még 
„sohasem láttam —, nála még nem észlelt melegséggel mon-
„dott köszönetet nekem." 

„Ö Fölsége automobilján magával vitt engem és nagyon 
„közlékeny volt. ö velem beszélni kívánt, de magyarul be-
széljek, hogy az elől ülők ne értsenek meg. Ő maga is ma-
g y a r u l beszélt. Nézetemet akarta tudni a bizonyos levélre 
„vonatkozólag; nem azt, hogy mit gondolok a levélről, mert 
„ő azt hiszi, hogy én éppen annyira meg vagyok botránkozva 
„Clemenceau fölött, mint ő, hanem azt, hogy mit csináljon 
„most a németekkel szemben, azaz, hogy tegyen-e egyáltalá-
b a n valami különöset. Arra is gondoltak, hogy lemondjon! 
„Czernint elküldte, mert ő tudva, hogy kényes tárgyalások 
„voltak Franciaországgal, Clemenceaut 'ügyetlenül' ingerelte 
„és vele már egyáltalán nem volt lehetséges, mert mindig 
„csak lamentál. így fejezte be szavait: 'Kérlek, mondj meg 
„nekem mindent leplezetlenül!'" 

„Azt feleltem neki, hogy én az egész levélügyet elhibá-
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,,zottnak tartom, de ellenségeink békés szándékunkat láthat-
j á k belőle és Clemenceau ártott magának, hogy egy becsület-
k e l i titkot kipletykázott. Lemondásra, nézetem szerint, nem 
„lehet gondolni. Ügy akarok beszélni, mintha magamba be-
szélnék, tudva azt, hogy gondolataim kizárólag az enyémek 
„maradnak. Milyen haszna volna a leköszönésnek a monar-
ch iá ra nézve? A kiskorú trónörökös kerülne sorra és egy 
„régens! Miksa? vagy más főherceg? akik ilyesmivel soha-
s e m foglalkoztak? Ez csakis kárt okozhatna. Ne tessék to-
„vább erre gondolni. Ehelyett valamit szívből, becsületesen 
„ajánlok: Ö Fölsége a német császárhoz utazzék el és egy 
„őszinte megbeszélést keressen vele a békekötést illetőleg. 
„Azután pedig csak felelős tanácsadókra hallgatni, ilyen na-
„gyon fontos, életbevágó ügyek elintézésénél. Ez minden, 
„amit ezen ügyben mondhatok. Ő Fölsége egy szóval sem 
„felelt, soká hallgatott s azután a politikáról kezdett beszélni. 
„Magyarországon meg van találva a megoldás, ő úgy, mint 
„egy évvel ezelőtt ajánlottam neki, Wekerlét választotta és 
„úgy, ahogy ajánlottam, nem tukmálja rá a programmot, 
„hanem az ő meggyőződéses programmját, mely különben is 
„nagyon tetszik neki, elfogadta. Ehhez meg is van a nagy 
„többség. ' így tehát — mondja ö Fölsége — Magyarországon 
„minden rendbe jön és lehetségessé válik Ausztriában eré-
lyesen belenyúlni!' Ezt örömtelin mondotta, én pedig föl-
használtam az alkalmat, hogy kérjem, hogy járuljon hozzá 
„Magyarország egészséges, erőteljes állammá való kifejlesz-
téséhez." 

„Ha létre tudja azt hozni, hogy Ausztria és Magyar-
o r szág megszűnjenek sziámi ikrek lenni, melyeknek beteg-
s é g e az, hogy össze lévén nőve, egymás életét nehezítik meg 
„és hogy két egészséges állammá legyenek egymás mellett, 
„akkor ő még boldog uralkodója lesz egy boldog államcsoport-
„nak. Erre azt felelte, hogy belátja most, hogy kell egy egész-
séges Magyarországot létrehozni. Ezután nagyon melegen 
„emlékezett meg feleségem önföláldozó működéséről a kór-
házakban és a sebesültek mellett és örömmel vette tudomá-
s u l , hogy a harctéri kórházakban időközönkint dolgozik. 
„Nagyon csodálkozott azon, hogy majdnem minden nap ki-
j á r o k küzdő csapataimhoz, a legelső vonalakba." 
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„Elbeszélte nekem, hogy Conrad tábornagy elavult né-
„zetű, óriási emberáldozatokat hoz céltalanul és már szeretne 
„szabadulni tőle. Arra gondol, hogy ott változást fog elren-
delni , de erre még nincsen végleg eltökélve. Most is minden-
á r o n azt akarja keresztülvinni, hogy Asiagóra hajtassék 
„végre a mi főtámadásunk és ezért ejtetett el az eredeti terv, 
„hogy a Brenta és Piave között és nálam legyen a főtámadás. 
„Erre csak azt feleltem, hogy vájjon ismeri-e Fölség az 
„Asiagótól délre a széles erdőövet, melyben minden alapos 
„tüzérségi előkészítés lehetetlen, ennélfogva majd a gyalog-
ságnak kell megint ráfizetnie a főtámadásra, mely ott aligha 
„fog sikerre vezetni. Én ezt egy szerencsétlen gondolatnak 
„tartom. Mint turista jártam ott és a széles erdőövre nagyon 
„is jól emlékszem. Azután megkérdeztem a magyar hadsereg 
„fölállítása végett. Azt felelte, hogy az osztrák urakháza 
„nála erélyes vétót mondott, ő azonban ennek dacára el van 
„tökélve arra, hogy minden körülmények között létre fogja 
„hozni, ha máskép nem, a 14. paragrafussal! Megkérdezett, 
„hogy nincs-e valami kívánságom? Megköszöntem kérdését 
„és azt feleltem, hogy egyedüli kívánságom az, hogy szere-
t e t t csapataim többet kapjanak enni és szabadságaikat ne 
„szüntessék be." 

„A 3. lovashadosztály megszemlélése után még megkér-
t e m Ő Fölségét, hogy az ő jelenlétében, ha lehet Boroevic 
„tábornagy előtt, a vezérkar főnökének, Arz vezérezredesnek 
„valami igen fontosat mondhassak. Ö Fölsége azonnal magá-
„lioz intette a két nevezettet. Ekkor kijelentettem, hogy me-
„netalakulatok jönnek, főképpen olyanok, melyek nagyobb 
„városokban voltak és izgatók vannak közöttük, akik a leg-
veszélyesebb forradalmi eszméket terjesztik a legénység 
„között. Magától értetődik, ilyeneket, amint észrevesszük, ár-
talmatlanokká is tesszük. Ezek azonban az ügyetlenek, aki-
„ket raj ta lehet csípni, de bizonyosan vannak ügyesek, akik 
„azután igazán nagyon veszélyesek, akik csak, a csapathoz 
„becsempészve, a küzdelmi vonalba való beosztásuk után és 
„kizárólag akkor, ha a legénységgel egyedül vannak, kezdik 
„meg lelket és fegyelmet romboló munkájukat. Ezeket lelep-
„lezni vajmi nehéz. A legnyomatékosabban kérem, hogy az 
„anyaországban a kiképző osztagoknál, azoknak állomáshe-
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„lyén a legszigorúbb rendszabályok létesíttessenek a végből, 
„hogy izgatók és kétes elemek a kiképzendő emberekhez ne 
„férkőzhessenek és még kevésbbé történhessék meg az, hogy 
„ilyenek osztagokba csempésszék magukat, vagy fölületes 
„megrostálás folytán hivatalból ilyenekhez osztassanak be. 
„Ezeket akárhogy is, de muszáj kilesni, kifogni és a legszigo-
r ú b b fegyelem alatt munkásosztagokba összeszedni és mint 
„ilyeneket vasfelügyelet alatt alkalmazni. Eddigi megállapí-
t á s o k szerint, ezek legnagyobb részt olyanok, akik az arc-
„vonalszolgálat alól valahogyan fölmenttették magukat eddig. 
„Újból a legnyomatékosabban kérem, hogy vaseréllyel fog-
j á k meg végre e veszélyes ellenséget addig, míg nincsen 
„későn. Azon megjegyzés után, hogy, sajnos, az izgatók több-
n y i r e a laktanyán kívül a sétaidőben férkőznek a legénység-
hez , Arz kijelentette és Ö Fölsége is hozzájárult, hogy a leg-
szigorúbban fognak eljárni. Boroevic külön meleg köszöne-
t e t mondott nekem ezért." 

„Cramon német tábornok, ki Ö Fölsége kíséretében volt, 
„azt mondta nekem a német offenzíváról, hogy az eddigi csak 
„előkészítése volt és előjátéka az ellenségre mérendő nagy csa-
l á s n a k , mely velünk együtt fog megindulni és föltétlenül 
„sikerülni is fog." 

„Énrám nézve a legjelentősebb, hogy Boroevic tegnap 
„oly nagy eréllyel és egyéniségének teljes latbavetésével mel-
„lém állott. Ha megkapok mindent, amit kértem, úgy föltét-
„lenül sikeres is lesz támadásom a Montellón." 

„Ma a Piavenál voltam és most a kis részletek tanulmá-
nyozásához fogtam, hogy a hadtestparancsnokokkal és alá-
rendeltjeikkel történendő megbeszéléseken saját észleleteim 
„alapján ítélhessem meg intézkedéseiket és adhassak nekik 
„tanácsot. Ma a teljes csend előnyösen befolyásolta szemle-
„útamat. Egész délelőtt egy lövést sem hallottam. Fél 7 óra-
„kor reggel három olasz repülő végigrepült állásaim fölött s 
„azután eltűntek. A Vidor melletti Abbazia kastélyának össze-
f ő t t emeleti ablakából a Piaven túl, a meredek parton levő 
„olasz állásokat ma egészen részletesen láttam, összefüggő 
„lövészárkaik vannak. Fél 10-kor délelőtt eleget láttam volt 
„és teljesen tisztában vagyok a partalakzatokkal, a folyó med-
réve l , áramának kanyarulataival, stb., stb. így a kereszt-
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„folyosón, az egykoron bizton gyönyörű, ma rommá lőtt ká-
polnához mentem. Tele van törmelékkel és piszokkal min-
d e n . A ragyogó márványoszlopok pozdorjává lőve, a leg-
szebb márványokból összerakott oltár bedőlve és összezúzva, 
„minden tele széjjelszórt írásokkal, üvegszilánkokkal és ujj-
„nyi vastag porral. A falak széjjelhasadozva, rajtuk nagy 
„kerek lyukak átütve, a nehéz gránátok által rostává lőve. 
„A gyönyörűséges park föltúrva, földúlva és a fák szilánkokra 
„forgácsolva. Két legyezőpálma érintetlenül áll egy összelőtt, 
„bedűlő fal mellett, az egyik hatalmas virágfürtöt hajt, csen-
d e s e n keringenek fölötte a füstifecskék. Az őrszemeknek né-
„liány szívélyes szót mondok és biztatom őket. Románok ezek, 
„kik imakönyvvel kezükben imádkozva állanak a szélső he-
„lyen őrt. ürömtől ragyogó tekintettel felelnek, anyanyelvü-
k ö n hozzájuk intézett pár szavamra és büszkén verik mellü-
k e t , hogy ők magyar hazájukhoz és királyukhoz hűséges 
„románok, akik örömest szenvednek hazájukért. Egy őrsze-
„met egy nagy Diogenes-hordóban találtam, csendesen ül és 
„mereven figyel az ellenségre. A hordó hónapok óta itt fek-
s z i k s mindig benne ül az őrszem és ide még soha nem lőtt 
„az ellenség. Lefényképezem e jellegzetes képet. Yidoron át 
„indultam hazafelé. Ott egy nagy templom van, ennek is szép 
„márványoltárai voltak. Sok telitalálat érte, belseje el van 
„pusztítva, két szentnek szobra állott benne, csendesen tárt 
„karokkal imádkozva. Egyiknek egy gránátszilánk lábait 
„ütötte el és így a másikra dőlt. Ügy feküsznek egymás kar-
ajaiban, mintha az egyik szent a másiknak vállára dőlve, 
„keservesen, sírva zokogna a szörnyűséges pusztítások s min-
d e n szépnek tönkretétele fölött. Vagy talán az emberiség 
„jövendő szörnyű sorsa fölött sír oly keservesen?" 

„Még egy újfa j ta nehéz aknavetőt néztem meg ma. Ennek 
„bizton szörnyű hatása lesz." 

„Az itt dolgozó oroszoknak rendesen reggelimkor kenye-
r e t adtam. Ma az egyik bekopogtatott hozzám s midőn kilép-
etem, hárman állottak elibém és átadtak nekem egy ajándé-
k o t , melyet hálából készítettek részemre. Két ágyútöltény, 
„melyeket szépen kivéstek. Egy németül beszélő orosz zsidó 
„volt a szónokuk, ki azt mondta, hogy ők távoli hazájukban 
„is mindig hálával fognak rám gondolni." 
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„Dél óta élénken lő az ellenséges tüzérség, Conegliano 
„nagyon szenved a tűz alatt." 

„Ma 6 repülőmet lelőtte az ellenség." 
„Délután Janecka ezredes jött hozzám! Ö, aki oly nagy-

s z e r ű parancsnoka volt tüzérségemnek a Karszton. Sok-sok 
„emléket újítottunk föl." 

# # 
* 

Helyzetjelentések május 5-ről és 6-ról. 

Conegliano éjjel ellenséges lövegtűzben állott. 
Délelőtt keveset lőtt az ellenséges tüzérség, mert rosszul 

lehetett látni. 
Délután mérsékeli lövtgtüz és mérsékelt repülőtevékeny-

ség volt; az ellenség kötött léggömbjei sem voltak a levegőben. 
Az időjárás borult, a látás korlátolt. A Piave felsőfolyása 

árad. 
Az AOK. arról értesít, hogy honvéd kerékpároszászló-

aljat teljes értékükre fejlesztik (Op. 481/8. szám.) A 9 tiszt-
ből, 350 főnyi legénységből és 70 kerékpárból álló pótlást már 
elindították. (Op. 481/7. szám.) 

A 20. honvédhadosztály egyik lőszerraktára ismeretlen 
okból légberöpült. (Op. 355/20. szám.) 

Május 6-án. 
Az éjjel különösen a 20. honvédhadosztály szakaszát 

lőtte az ellenséges tüzérség. A 31. hadosztálynál az ellenséges 
tüzérség zárótüzet adott egy sárgaszínű, háromcsillag alakú 
világítórakéta jelzésre. 

Az ellenség rajtaütött egyik táboriörsünkön Fenernél. 
Délelőtt Santa Luciára bombát dobtak az ellenséges re-

pülők. 
Napközben mérsékelt lövegtűz volt. 
Az 50. hadosztály befejezte a 48. hadosztály felváltását. 

Május 7. 
Helyzetjelentés. 

Coneglianót megint lőtte az ellenséges tüzérség. 
Napközben kölcsönös nagyon heves lövegtűz volt. Mozsár-

ütegünk leküzdötte a Montellón beépített két ellenséges akna-
vetőt. 

A Monte Tombával szemben több ütegállást észleltek 
repülőink; valószínűleg tüzér váltóállások lesznek. 
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Megállapították, hogy a Monte Noselari magaslaton az 
olasz 18. hadosztályt a 17. váltotta fel. 

A felváltott 48. hadosztály Bolago—Giamosa—Landris— 
Mis—Peron terében csoportosult, a hadosztályparancsnokság 
Libanon van. 

A 10. lovashadosztályból megérkezett: a hadosztály-
parancsnokság, a 4. lovasdandárparancsnokság, az 1. népföl-
kelő huszárezred, a 10. tábori tüzérezred és a 13. huszárezred 
egy része. 

Az 5. gyaloghadosztály csapatai menetben vannak a 
11. hadsereghez. 

* * 
* 

„Tegnapelőtt és tegnap kissé fokozott tüzérségi tevé-
kenység az ellenség részéről. Ma eső és csendesebb. Tegnap 
„megszemléltem a 46. lövészhadosztályt. Kitűnő benyomást 
„tett rám." 

„A németeknél halálos csend a tá j fun előtt. Több tisztem 
„jött vissza a nyugati frontról, ezek azt beszélik, hogy a Do-
„berdón a lövegtűz erősebb volt, mint a nyugati arcvonalon, 
„a gyalogsági harcok ugyanolyan erősek, úgyhogy ők, kik az 
„én hős VII . hadtestemben a Doberdót végigküzdötték, büsz-
k é n állítják, hogy hadtestem többet teljesített a Doberdón, 
„mint bármely német csapat odafönt, azon egyszerű oknál 
„fogva is, mert a német csapatok mindig szükség szerint hosz-
„szabb pihenőre kivonatnak, amint egynéhány napig küzdöt-
t e k , míg a Doberdón az én csapataim hónapokig egyáltalá-
„ban nem váltattak föl és a csatákat egy percnyi pihenés nél-
k ü l kellett végigkiizdeniök. A hadtörténelem legragyogóbb 
„fegyvertényei között elöl áll az, amit dicső magyar véreim 
„ott végrehajtottak." 

„Tegnap 15-ös dragonyosaimat láttam és ők vágtában 
„csinálták előttem díszmenetüket! De régen nem láttam ilyes-
„mit! Azon régmúlt időkre emlékeztetett engemet, midőn én 
„is századomat, mint nyalka főhadnagy, vágtában vezettem 
„elő. Oly messze vannak ezen idők, hogy úgy rémlik, mintha 
„mindez már nem is volna igaz!" 

„Ma lepedőkben hulló záporesőben a 3. bosnyák és 
„44. magyar ezredek állásaiban voltam. Az olaszok csak egy 
„lövést tettek, de ez olyan zörejjel jött, mint a gyorsan, a 
„pályaudvaron átszáguldó gyorsvonat, — jól ismerem Dober-
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„dóról a 28-as bombák eme bőgését, még az ember lélekzetét 
„is elfojtja. A robbanás batalmas és a légnyomás óriás. Saj-
„nos, egy 44-es hadnagyot és káplárt megölt ezen acélszörnye-
t e g , mely Villanova mellett csapott be." 

„Délután egy konferenciám volt a támadás miatt. 
„A XXIV. hadtest parancsnoka támadási tervét a 31., 17. kö-
„zös és 13. lövészhadosztályokkal előadta. Teljesen szándé-
kaimmal egyezőleg kidolgozva, csak igen csekély változta-
tásokkal helybenhagytam ezen elsőrangú, teljesen átgondolt, 
„kitűnő munkálatot."1 

* # 
* 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság 
Op. 1100/26. számú előterjesztésében a hadseregfőparancsnok-
ságtól kérte a támadáshoz szükséges gázlőszert. 

„Op. 86.900/18. számú rendeletre a szükséges gázlőszert 
feltüntető táblázatot előterjesztem." 

Hadse reg ré-
szére (az elgá-

zosítandó 
területek) 

Szükséglet 

Készletben 
az AOK. által 

Op. 86.900/29. sz. 
rendelettel m á r 
kiutal t lőszert 

is beleszámítva 
(szállítás a la t t 

van) 

Még k iu ta landó 
(igénylés) Hadse reg ré-

szére (az elgá-
zosítandó 
területek) 

da rab 
(lövés) 

ű r -
mére t 

darab 
(lövés) 

ű r -
mére t 

da rab 
(lövés) 

ű r -
mére t 

Isonzóhadse-
regnél az A 

és B területek 
e lgázos í tására 

és ta r ta lék 

131.000 
130-000 

23.000 
5.000 

8 cm 
10 cm 
15 cm 
Gelb-
kreuz 

35.000 
44.000 
47.000 
15.500 

7'5 cm 
8 cm 

10 cm 
15 cm 

52.000 
83.000 
7.500 
5.000 

8 em 
10 cm 
15 cm 
Gelb-
k reuz 

6. hadsereg-
nél a C, D ós 
E területek 

e lgázos í tására 
és ta r ta lék 

76.000 
76.000 
14.000 
10.000 

8 cm 
10 cm 
15 cm 
Gelb-
kreuz 

23.300 
39.300 
36-300 
11.150 

7*5 cm 
8 cm 

10 cm 
15 cm 

13.400 
39.700 
2-850 

10.000 

8 cm 
10 cm 
15 cm 
Gelb-
kreuz 

A hadseregfőparancsnokság Op. 88.007. számú rendeleté-
ben így válaszolt: 

1 Goiginger tábornok hadtestparancsnok és Röder alezredes vezérkari 
főnök kiváló munkája ez. 
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„Az Op. 1100/26. szám alatt igényelt gázlőszert május vé-
géig nem bocsáthatja rendelkezésre a hadseregfőparancsnok-
ság még akkor sem, ha gyártását a legnagyobb mértékben 
fokoznók is. 

A hadseregcsoportparancsnokság a legkedvezőbb eset-
ben is legfeljebb arra számíthat, hogy 8 cm gázlőszerből ösz-
szesen 30.000, 10 cm gázlőszerből 60.000 és 15 cm gázlőszerből 
6000 lövést kap." 

Május 8. 
Helyzetjelentés. 

Az éjjel a 13. lövész- és a 17. hadosztály szakaszára élénk 
lövegtűzcsapások voltak. Conegliano 12 gránátot kapott. 

Virradatkor 60 főből álló olasz osztag támadta meg Fener-
nél álló táboriörsünket. A honvédek a támadás elől tartalé-
kunkra vonultak vissza, mellyel egyesülve, ellentámadással 
elzavarták az olaszokat és néhány foglyot ejtettek. 

Conegliano lövetését azzal toroltuk meg, hogy tüzérsé-
günk Montebelluna vasúti állomásra és Cornudára mért 
néhány tűzcsapást. 

Az 5. hadosztály csapatai (54. ezred) folytatják menetü-
ket a 11. hadsereghez. 

A hadügyminisztérium arról értesít, hogy a kézigéppuskás 
szakaszok részére nem tud fogatokat adni; kíséreljük meg a 
szükséges fogatokat a hadseregkörletekben előteremteni. Mivel 
ez az alakulat elsősorban málhásállatokat kér, intézkedtem, 
hogy a kézigéppuskás szakaszoknál levő két szekeret adják át 
a szállásmesteri hivatalnak. (Op. 503/3. szám.) 

A IV. hadtesttől (Isonzó-hadsereg) ma Coneglianóba 
érkezett az 53/16. számú motoros ágyúsüteg; a XXIV. had-
testhez osztottam be. Hasonlóképen Vittorióba érkezett a 6/4. 
és 6/8. nehéz motoros ágyúsüteg is. (Op. 624/19. szám.) 

* * 
* 

„Kissé élénkebb lövegtűz. Nagyon erőteljes tűzcsapások." 
„Ma kaptam meg a hivatalos értesítést, hogy Romániával 

„a végleges béke meg van kötve. Részleteket holnap fogok 
„megtudni. Ennélfogva az Ukraina pacifikálásától eltekintve, 
„ a háború a mi részünkre keleten be van fejezve. A békének 
„ünnepélyes aláírása tegnap 11 órakor délelőtt történt meg a 
„Cotroceny-kastélyban, ugyanazon teremben, melyben Romá-
n i á n a k a világháborúba való belépése lett határozatilag ki-
mondva." * * 

* 
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A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnoksághoz 
Op. 710/24. szám alatt javaslatot tettem egy hadseregtartalék 
alkotására. 

„Az Isonzó-hadseregparancsnoksággal megegyeztem, hogy 
a XXIV. hadtest az Isonzó-hadsereggel egyszerre támad. 

Ennek ez a megokolása: 
1. Ha a támadás nem egyszerre történik, akkor a tüzér-

ségnek mind a két támadást külön-külön kell előkészítenie, 
már pedig ennyi lőszerünk nincsen. 

2. Az Isonzó-hadsereg főlökése, nézetem szerint, erősen 
támogatja a XXIV. hadtest támadását. 

3. A meglepetés pillanata a XXIV. hadtestnek is javára 
fog szolgálni; ezzel lehetséges lesz az első megerődített állást 
elfoglalni és áthatolni rajta, még mielőtt az ellenség nagyobb 
tartalékokat hozhatna oda. 

Kétségkívül több erőre lesz szükség, ha a támadás egy-
szerre fog bekövetkezni, mert az ellenséges tüzérség a XXIV. 
hadtesttel szemben mindenesetre tevékenyebb lesz, mint más-
különben — hacsak gázzal meg nem bénítjuk —, azonkívül az 
ellenség a XXIV. hadtest ellen nagyobb erőt fog harcba vetni, 
mint akkor, ha az Isonzó-hadsereg támadásához csak későb-
ben csatlakoznék. 

A Montellón elért eredmény nagy előnnyel fog járni az 
attól délre elterülő síkon lezajló harcokra, különösen az Arca-
dén át az Isonzó-hadsereggel karöltve végrehajtott előnyomu-
lásra. 

A XXIV. hadtest kezdetben központiasan fog támadni. 
Erre lesz elég erő; a támadás előrehaladásával azonban a harc-
terület kibővül, ezért — ha csekély veszteséggel számolunk is 
— az erő most már nem lesz elegendő. 

Ezért a XXIV. hadtestet meg kell erősíteni. 
Ha friss erőkkel nem rendelkezünk, beállhat az az eset, 

hogy ha az Isonzó-hadsereg nehezen és lassan tud csak előre-
jutni, a XXIV. hadtestnél elért siker nem végződhetik erős 
áttöréssel, hanem meg kell elégedni azzal, hogy az Isonzó-had-
seregnek egy hídfőszerű állás lehetősége adódik, de ennek nem 
lesz nagyobb jelentősége. 

Mivel a hadseregparancsnokságnak nincsen tartaléka, 
kérem, hogy a 41. honvédhadosztályt bocsássák rendelkezé-
semre. Ezt a XXIV. hadtest mögött alkalmaznám. Ezzel a 
hadseregfőparancsnokság tartaléka egy hadosztállyal kevesebb 
lenne. 

Ha javaslatomat nem fogadnák el, úgy megfontolásra 
ajánlom, nem volna-e lehetséges, hogy a XV. hadtestnek két 
hadosztályt (50. és 20. honvédhadosztály) adnának! A Bel-
lunó-medencében levő 48. hadosztály lenne a hadsereg-
főparancsnokság tartaléka. így az AOK-nak megmaradna 
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négy hadosztálynyi tartaléka és a 6. hadseregparancsnokság 
is a 41. honvédhadosztályban egy hadosztálynyi tartalékhoz 
jutna. 

(A 48. és 46. lövészhadosztály a Bellunó-medencében, a 
9. és 35. hadosztály Follina—Yittorio terében, a had sereg-
főparancsnokság tartaléka, a 41. honvédhadosztály Coneglianó-
nál a 6. hadseregparancsnokság tartaléka lenne; ezzel a feles-
leges csapateltolásokat is el lehetne kerülni.) 

József főherceg vezérezredes s. k." 

A hadseregfőparancsnokság Op. 142.079. számú rendele-
tével május 8-án arról értesítette a Boroevic tábornagv-had-
seregcsoportparancsnokságot, hogy a 7. és 51. honvédhadosz-
tályt nem fogja megkapni. 

Erre Op. 1100/53. szám alatt másnap Boroevic tábornagy 
az AOK-nak jelentette, hogy „a hadseregcsoportparancsnok-
ságnak rendelkezésére bocsátott erő annyira gyenge, hogy még 
Trevisóig sem tudja a támadást előre vinni. 

Ha azt akarják, hogy az offenzívát (de nem „lökést", sem 
egy főtámadás „kísérését") két arcvonallal hajtsák végre, az 
Op. 142.041. hadseregfőparancsnoksági intézkedés szerint, 
ehhez a szükséges erőknek nemcsak meg kell lenniök, de meg-
felelően csoportosítani is kell őket. 

Ha az erő nincsen meg, akkor a támadásról le kell mon-
dani, mert senki sem vállalhatja a felelősséget a kudarcért, 
mely az elégtelen erővel végrehajtott támadás következménye 
lesz. 

Május 9. 
Helyzetjelen tés. 

Élénk ellenséges zavaró lövegtűz érte az Alano-medencét; 
Conegliano vasútállomása 41 gránátot kapott. 

Napközben mindkét oldalon mérsékelt tüzérségi harc folyt. 
Délután azonban a Monte Spinuccia vidékét és a Quero-meden-
cét hevesen lőtte az ellenséges tüzérség. A vasútvonal a Piave 
völgyében, Carpennél, a lövetés következtében megsérült. 

Élénk az ellenséges repülőtevékenység is. 
Az 5. hadosztály csapatai (101. ezred) folytatták menetü-

ket a 11. hadsereghez. 
A 10. lovashadosztálytűi a 13. és 9. huszárezred meg-

érkezett. 
A Vittorióba érkezett 6/4. nehéz motoros ágyúsüteg a 11. 

hadsereghez megy. (Op. 624/20. szám.) 
Az AOK. kérdezi, hogy a kézigéppuskás szakaszoknak 

mennyi ló kell"? 
József főherceg: A világháború. VI. 19 
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Jelentem, hogy 115 kézigéppuskás szakasznál összesen 
460 lóra van szükség, 53 lovat a hadseregkörletben lehet elő-
teremteni. (Op. 503. szám.) 

* * * 

„A hadseregfőparancsnokság tényleg hivatalosan értesít, 
„hogy támadásom helyben van hagyva, egyidöben azonban 
„azt is tudatja velem, hogy távolról sem fogja mindazt ré-
szemre kiutalni tudni, amit én kívánok. Megint csak fél dolog! 
„Nálam 14.000 ló hiányzik — elpusztult, vagy egyáltalában 
„csak papíron volt vezetve, mint szükséges létszám —, leg-
a l á b b 35 teherautomobiloszlop kellene, legalább még két tü-
zérdandár és a teljes élelmezés, mely egyáltalában és kimon-
d o t t a n nem lesz szállítva. Az AOK. értesít, hogy legjobb 
„esetben 3600 lovat kapok majd, egyetlen egy automobilt sem, 
„tüzérséget sem és 5 gyaloghadosztályt elvesznek tőlem! Ennél-
f o g v a tüzérségemnek több mint a felét nem vihetem az elő-
„nyomulásnál magammal: teherautomobilok hiányában a lö-
s z é r t és élelmet nem tudom utánszállítani. Végeredményben 
„az ennyire meggyengített támadócsoporttal minden eredmény 
„kérdésessé vált. Az élelmet a Piaven túl magam szerezzem 
„be, mert egy falat kenyeret sem fog a hadseregfőparancs-
„nokság szállítani. Annyira elfutott a méreg, midőn ezt az 
„értesítést olvastam, liogy jó volt, hogy az intéző köröknek 
„egy tagja sem volt nálam. Mindent elkövetek, hogy a leg-
jobban előkészüljünk a döntő csapásra és most ily gyatrává, 
„valószínűtlenné tesznek mindent. A szép eredmény, melyet oly 
„biztosra vettem, most már csak akkor fog bekövetkezni, ha 
„az ellenség netalán kegyesen elvonul. Gyalogságunk pedig el 
„fog vérezni, mert a tüzérségi támogatás nem lesz elegendő." 

„Schattel ezredes ma visszajött szabadságáról Bécsből és 
„kérdésemre benyomásait elmondotta. A hangulat Bécsben 
„mindig aggasztóbb lesz, a legmagasabb, a magas körök éppen 
„úgy, mint az alacsonyak, a császár és császárné ellen fordul-
j a k . Annyira megy már a dolog, hogy a rendőrség főnöke fel-
k é r t e Ö Fölségeiket, hogy az Operában tartandó jótékonysági 
„ünnepre ne menjenek, mert botránytól tart, ha megjelennek." 

# # * 
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A II. hadtestparancsnokság támadási tervezetére Op. 710/ 
10—1. szám alatt az alábbi megjegyzéseket tettem: 

„Megjegyzéseim következők: 
1. Az ellenséges tüzérség rendszeres leküzdését nem ter-

vezzük, mert ezzel veszendőbe menne a meglepetés előnye. 
A hadtest rendelkezésére álló tüzérséget akként kell cso-

portosítani, hogy az ellenséges Sulder (A 472) tüzérségi cso-
portra tudjon nehezedni, mert ez a tüzérség nemcsak hatásos 
tűzbe foghatja a XV. hadtest támadását, de a XXIV. had-
testet szembe és oldalba lőheti — és ezt kell elsősorban meg-
akadályoznunk. 

A rendelkezésre álló, aránylag csekély tüzérség részére 
váltóállásokat kell kiszemelni, hogy a tüzérség rugalmas le-
gyen, azaz, hogy zöme támogatni tudja a XXIV. hadtest tá-
madását, mely valószínűleg nem történik a XV. hadtest táma-
dásával egyszerre és alkalmasint be fog következni az, hogy 
a XV. hadtest támadásának támogatására a tüzérségnek ké-
sőbb össze kell fognia. 

Szükség lehet arra is, hogy a 15 cm-es tarackok tüzét csök-
kentsük, a 10 cm-es tábori tarackok tüzét pedig fokozzuk; a 
rendelkezésre álló 15 cm-es tarackosütegeket, szakaszonkint 
alkalmazva, területileg egymástól távoleső ütegállásokba kell 
vinni, hogy az ellenséget megtéveszthessük. 

2. A hadtestparancsnokság számoljon azzal, hogy szükség 
esetén az egész hadtestszakaszban csak az egyik lovashadosz-
tály marad, míg a másik lovashadosztály esetleg a Piaven túl 
harcba kerül. 

Ezért megfontolondó, hogy nem volna-e célszerű a 8. és 
11. lovashadosztályt nem szárnyanként egymás mellé csopor-
tosítani, hanem egymás mögött harcvonalanként alkalmazni 
úgy, hogy az egyik lovashadosztály az arcvonalban lenne, a 
másik pedig mögötte, mint tartalék. 

3. Az is megtörténhetik, hogy a II . hadtest szakaszát az 
egyik lovashadosztály parancsnoksága veszi át, míg a II. had-
testparancsnokságot a XXIV. hadtest egy részének vezetésé-
vel is megbízzák. 

A II. hadtest parancsnoka és vezérkari főnöke a XXIV. 
hadtestparancsnokságnál idejében tájékozódjék, nehogy esetleg 
ismeretlen helyzetbe jussanak. 

4. Az anyagi kérdéseket külön rendelet szabályozza. 
József főherceg vezérezredes s. k. 

Május 9-én a Boroevic tábornagy-hadseregcsoportpa-
rancsnokság Op. 1100/53. szám alatt az AOK.-nak jelenti: 

A most 6 gyalog- és 2 lovashadosztályból álló 6. hadsere-
get nem lehet tovább gyengíteni. 

16* 
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Az Isonzó-hadsereg támadásával összefüggő előtörésre — 
mely a Montellotól délre eső térben történik — legalább három 
hadosztály kell. 

Május 10. 

Helyzetjelentés. 

A Monte Spinuccián levő állásunkat az ellenséges tüzér-
ség zavarótűzbe fogta; Conegliano 18 gránátot kapott. 

Fenernél táboriörsünket megint megtámadta az ellenség, 
de kézigránátharccal visszaverték. 

Délelőtt csekély lövegtűz volt. 
Délután, mivel jobban lehetett látni, valamivel élénkebben 

lőtt a tüzérség. Légvédelmi tüzérségünk leszállásra kénysze-
rített egy ellenséges repülőgépet. 

Az 5. hadosztálynak valamennyi csapata útban van a 11. 
hadsereghez, 

A 10. lovashadosztály már egészen együtt van. 
A 8. lovashadosztálytól a 2. dragonyos- és a 11. dzsidás-

ezred megérkezett. 
A 6. hadseregnél a kézigéppuskás szakaszok számára kis 

taligákat gyártanak, melyeken a géppuskákat és a gránátvető-
ket továbbítják. (A. 4508. szám.) 

# # 
* 

„Pittreioh tábornok — Boroevic vezérkari főnöke — te-
lefonoz ma, hogy a már AOK.-tartaléknak leadott 4 gyalog-
hadosztályon kívül még két gyaloghadosztályt kell leadnom, 
„szintúgy több automobil-oszlopot. Ez mind Conradhoz fog 
„menni. Willerding altábornagynak, vezérkari főnökömnek, 
„bediktálok egy táviratot:" 

„'Ilyen körülmények között a 6. hadsereg NEM fogja a 
„támadást végrehajtani és csak akkor fogja előnyomulását 
„megkezdeni, ha az ellenség megkezdi visszavonulását.'" 

„Magam pedig telefonon közlöm Boroeviccel, hogy ezek 
„után el kell ejtenem bárminő támadási szándékomat és csak 
„a két támadó hadsereg előnyomulását követhetem." 

„Úgy látom, nagy fejetlenség van odafönt! Én a Montel-
„lot elfoglaljam anélkül, hogy csak egy ember tartalékom 
„lenne, a lőszerutánszállításra feltétlenül szükséges automo-
b i lok nélkül. És még az Etschig is előretaszítsak. — Igen! 
„Feltétlenül meg tudnám csinálni, ha az általam kívánt és 
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„kért eszközöket megkapnám, úgyis a szükségesnek minimu-
„mát kértem; de enélkül nem fogom megcsinálni. Nem volna 
„más, mint céltalan és eredménytelen vak feláldozása hős csa-
pataimnak és ezért én nem vállalok felelősséget." 

„Másrészt pedig nagyon tartok attól, hogy Conradnak 
„érthetetlen főtámadása az erdőrengeteg vak sötétjébe óriás 
„vereségre fog vezetni, ami egyenlő volna a háború legnyomo-
rúságosabb elvesztésével. Ezen nézetemet egy ma keltezett 
„levélben közöltem Boroeviccel." 

„Hadseregemnél fokozott ellenséges tüzérségi tevékeny-
s é g . Coneglianot minden nap és állandóan lövik. A repülő-
tevékenység igen élénk." 

„Nyitott szemmel őrködöm, mától fogva még jobban, mint 
„eddig, mert nemsokára egészen rosszra fordulhat sorsunk és 
„legszentebb kötelességem, melyre elesett hőseim vérében meg-
esküdtem, hogy szolgálataimat legelsősorban magyar hazám-
„nak szentelem. Ezzel koronás királyomnak is a legjobb szol-
gála to t teszem. Nekem hazám és dicső nemzetem áll minde-
nekfelet t e földön." 

# # # 

Helyzetjelentés május 11-ről. 
Az éjjel az ellenséges tüzérség a 9. hadosztály szakaszát 

lőtte; Conegliano megint lövegtüzet kapott. A 13. lövészhad-
osztály parti állását ellenséges aknavetők bombázták. 

Délelőtt igen tevékenyek voltak a repülők. Két olasz re-
pülő megtámadta kötött léggömbünket, de eredményt nem ért 
el. Tüzérségem leszállásra kényszerített egy ellenséges repü-
lőt, mely az ellenség első vonala mögött igen meredeken sik-
lott le. 

Délután a rendes harc folyt; megfigyeltük, hogy az el-
lenséges tüzérség lövedékének nagy része a földbe fúródva el-
fullad és nem robban fel. 

Possagno—Castelcucco—Asolo terében élénk a szekér- és 
autóforgalom. 

A 36. hadosztálynak él szállítmánya megérkezett. (Op. 
266/3. sz.) Az 57. hadosztály elindult az Isonzo-hadsereghez. 

A 8. lovashadosztály 1. menetlépcsője Cappella Maggiore— 
Mescolino, 2. menetlépcsője Baver—Borgo—Bibano terében, a 
hadosztályparancsnokság Tarzoban van. 

A 17/2. és 18/2. árkászszázadot a XY. hadtesttől a XXIV. 
hadtesthez helyezték át. (Res. 500/38.—II. szám.) 
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A hadseregfőparancsnokság Op. 152.886. számú leiratá-
ban arról értesíti a Boroevic-hadseregcsoportparancsnokságot, 
hogy a hadügyminisztériumot felszólította, hogy az igényelt 
400 csónakon kíviil még 230 csónakot küldjön a hadseregcso-
portparancsnokságnak. 

Május 12. 
Helyzetjelentések. 

Az éjjel az ellenséges tüzérség megint lőtte Coneglianot. 
Különben csak gyenge zavarótűz volt. 

Tegnap délután a XV. hadtestnél egyik messzehordó 
ágyúsütegemre 300 lövést tett az ellenséges tüzérség, a legény-
ségnek nem volt vesztesége. 

Csekély repülőtevékenység volt. Délután a 13. lövészhad-
osztály partmenti állását megint lőtték az ellenséges aknavetők. 

Az 57. hadosztályból a 114. dandárparancsnokság az 57. 
ezreddel Poincicco—Cusano, a 87. ezreddel S. Giovanni, a 
113. és 22. ezreddel Porcia—Palse terét érte el. 

A 8. lovashadosztály 1. menetlépcsője a Soligo-medencébe, 
2. menetlépcsője Cappella Maggiore—Mescolino, 3. menetlép-
csője Baver—Borgo terébe jutott. 

A 36. hadosztály csapatai vasúton útban vannak ide. 
* # 

* 

„Egész támadásom most már legjobb esetben a Montello 
„elleni támadásra zsugorodott össze, mert mint már mondtam, 
„4 gyaloghadosztályt már elvettek és 2-őt még el fognak venni 
„tőlem, mely utóbbiak helyett két gyenge lovashadosztályt fo-
„gok kapni; így úgyszólván egész tüzérségemet a Montello 
„ellen összpontosítom és 3 hadosztállyal el fogom azt foglalni. 
„Az a baj, hogy az emberek nagy testi gyengesége miatt az 
„összeroskadás veszélye fenyeget. A hidászok nem képesek a 
„pontonokat 10 percnél tovább vinni. Csapataim éheznek." 

„Reggel fél 3 órakor azon szándékkal indultam, hogy au-
tomobilon Valdobbiadeneig megyek és onnét a táboriörsök 
„mentén gyalog tovább. Az olasz azonban ma mókát csinált 
„velem. San Pietro előtt az orrom előtt vagy 20 nehéz grá-
n á t t a l összelőtte a műutat. Ki kellett szállnom. A sötétben 
„lovakat hallottam ugrálni és megriadtan horkolni, embereket 
„csehül szitkozódni és fájdalmas nyöszörgést. Automobilom, 
„magától értetődőleg, lámpa nélkül jött. Előbb utánanéztem 
„annak, hogy mi történt. Közben az ellenség még több nehéz 
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„gránátot lőtt oda, ezek azonban fölöttünk mentek el. Egy ha-
to t t a t és két könnyen sebesültet találtam ott és egy teljesen 
„széjjeltépett málháslovat és nagyon izgatott cseheket, akikre 
„erélyesen ráparancsoltam, hogy folytassák útjukat és ne tor-
faszolják éppen a legnagyobb veszélyben el. Automobilomat 
„a sebesültekkel San Stefanoba küldtem, ahol azután várnia 
„kell rám. De szerencsétlenség ritkán jön egyedül! A lőtt he-
„lyet Valdobbiadene irányában elhagytam és a 7-es számú kül-
„döncállomáshoz értem. Egy igen értelmes Deutschböhm fiú 
„állott ott. Nem ismert engem és katonás feszességgel jelen-
t e t t e , hogy az alezredes úr nem mehet tovább, mert az egész 
„utat már éjfél óta nehéz gránátokkal lövi az ellenség és oly 
„rendetlen időközökben esnek le a gránátok, hogy kikerülni 
„azokat lehetetlen. Míg beszélgetünk, különböző gránátok es-
„tek több helyen az útra. így a -C> 1073-ra út nélkül fölkapasz-
kodtam kísérőmmel, mert a 91. közös ós a 17. honvédgyalog-
„ezredeknél be volt jövetelem jelentve, tehát föltétlenül oda 
„is akartam menni. Elég erős túra volt ez, sziklán, görgete-
„gen, sűrű bozótban s amellett bosszankodtam is, mert három-
ó r a i mászásom alatt egyetlen ellenséges lövés sem jött többé 
„lent az útra, úgy, hogy pompásan elmehettem volna a jó és 
„rövid úton, ahelyett, hogy ezt a nehéz körutat megtegyem!" 

„Fönt a havason gyönyörűséges virágszőnyeget leltem. 
„Illatozó fehér nárciszok, fölséges — előttem eddig teljesen 
„ismeretlen — orchideák és mindenféle színű pompás havasi 
„virágok üde serege. Átmentem a -Ó-1070-re s onnét elég ne-
h é z úton le Segusinóra, a 17. honvédgyalogezred fő- és 
„táboriörseihez. Egy Szenko Gusztáv nevű 17-es honvéd-
„tizedes kísért támponttól-támponthoz és a veszélyeztetett 
„helyekre figyelmeztetett. A 70., 69., 68. és 67. főörsöknél és 
„ezeknek összes táboriörseinél voltam. Vitéz honvédeimmel 
„mindenütt pár szeretetteljes szót váltottam, őket buzdítva 
„és kitartásukat, mint a legdicsőségesebb hazafiságot di-
csérve. Onnét Festetics Sándor gróf százados tartalékban 
„levő zászlóaljához mentem és melegen megdicsértem az ő 
„embereinek lelkes, hazafias hangulatát. Példás a rend és 
„nagyszerű munkát végeztek, mindannak dacára, hogv nap-
ról-napra rosszabb lesz az élelmezési helyzet és embereim 
„valóban kínlódnak az éhség miatt." 
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„Láttam, hogy a táboriörsöm Fenernél heves kézigránát-
harcban áll, majd pedig az ellenséges részlettámadást vissza-
veri ." 

„Délelőtt 10 óra 30 perc volt, midőn visszafelé indultam 
,a 91. ezred tartalékait meglátogatva. Egy félóra alatt föl-
siettem a Monte Perlóra (A 610) és miután csend volt, le-
ereszkedtem Yaldobbiadenére. Már közel voltam a völgy 
,fenekéhez, midőn erős lövegtiizet kezdett az ellenségnek 
,több ütege, éppen az előttem levő hidat — melyen át kell 
,mennem — és a völgyben levő ütegeimet veretve. Kénytelen 
,voltam kísérőmmel egy, talán 1 méter mély sziklarésben 
,meghúzódni és várni. Ez alatt az ellenséges nehéztüzér-
ség Yaldobbiadenét s az egész műutat elég erősen lövi, 
,melyen haza kell mennem. Sárgászöld vagy lila gázfelhőcs-
,kéket láttam a földön elterülni. Egy jól elhelyezett ütegnél 
,ültem, melyet éppen a könnyű olasz ágyúk lőttek, de a grá-
nátok vagy 50 lépéssel röviden mentek. Még várnom kellett, 
,mert most föltétlenül biztos halál lett volna az előttem 
,80—100 lépésre levő hídra vagy útra lépni. Fél 12 órakor 
,sikerült egy kis tűzszünet alatt Valdobbiadene kápolnás ma-
gaslatáig futni. Egy rommálőtt mellékutcán a főtérre értem. 
,Ezt és a később elérendő városrészt szakadatlanul nehéz 
.gránátokkal lőtte a ma ideges olasz. Most visszavonhatlanul 
,két tűz közé jutottunk, kísérőm és én, és ezen valahogy ke-
resztül kellett evickélődnünk. A legrövidebb utat választot-
,tam: a főtéren át a műúton San Pietro felé. Míg szaladva 
,áthaladtunk a legveszélyesebb helyen, a főtéren, addig két 
,nehéz gránát csapott be, egyik a tér közepén, a másik a 
,templom melletti házba, melynek a térre néző fala nagy dü-
börgéssel összeomlott, nagy porfelleget eresztve a légbe s 
,az ablakokon vastag gomolyokban mászott ki a sötét füst. 
,A gránátnak feneke 40 lépésre tőlem esett a kövezetre. Haza-
viszem és emlékül elteszem. A tér sarka körül szaladtunk, 
,midőn újból egy gránát esett közelünkbe, ez csak kicsit puf-
f a n t s a házból nehéz, világoszöld köd ömlött az utcára. 
.Azonnal fölkaptuk a gázmaszkát. Tényleg mérges gáz volt, 
,ruháimon keresztül éreztem, mintha forróvízben járnék. 
,Csúnyán izgatja e szörnyű méreg a bőrt. Az utcán megtele-
pül t , lassan széjjelfolyó gázon keresztülmentünk és siettem 
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„kiérni ebből a baljóslatú, hajdan oly szép városkából, mely 
„annyira vonz engem s mégis megborzongat, valahányszor 
„itt járok. Midőn visszanézek, látom, hogy kísérő altisztem, 
„Takács Mihály honvéd szakaszvezető a kezével a falat tapo-
ga tva , annak mindúntalan nekidőlve, csak nehezen bír utá-
„nam vánszorogni, mindig újra, mint a részeg, megtántoro-
d i k . Kar já t megfogom és magammal húzom a mindjobban 
„összebicsakló embert. Bizton gázt nyelt. Látom, nagyon 
„erőlködik, hogy menni tudjon. Mind gyengébb lesz, letépi 
„gázmaszkáját és nyöszörögve kéri, hogy eresszem el őt, 
„hagyjam itt és siessek tovább e veszélyes helyről. Hevesen 
„rászóltam — ez néha segít a végső akaraterő megfeszíté-
s é r e —, hogy szégyelje magát, hogy ily puha. Azonnal föl-
emelkedett, de bizony megint csak térdrerogyott, ú j ra föl-
k a p t a magát és maszkját eldobva, óriási hányás vett erőt 
„rajta. Végre nagynehezen sikerült őt a városkából kivezetni, 
„miután 12 órakor az utolsó gránát a téren nagy durranással 
„meghalt. Emberem kissé jobban lett és ziháló kebellel jelen-
t e t t e , hogy 4 nap óta láza van és koleraszerű jelenségei, de 
„az orvos kijelentette, hogy ez semmi és végezze csak kötel-
„meit. A maszkában az amúgy is beteg ember rosszul lett. 
„Na, de legalább nem gázmérgezés. Az automobilig vezettem 
„a nagynehezen csoszogó szegény embert s egyenest a leg-
közelebbi hadosztály egészségügyi intézetéhez vittem. Ott 
„megvizsgáltattam, 40'1 fokos láza van és nagy a gyanú sú-
„lyos fertőző betegségre. Az orvost pedig meg fogom taní-
t a n i , hogy mi az a 'semmi'." 

„Nem volt könnyű automobilon tovább jutni, mert az 
„utat a nehéz gránátok nagyon megrongálták. Valahogy 
„mégis Vittorióba vergődtem." 

„Fokozott harctevékenység. Időközönkint meglehetősen 
„erős lövegtűz. A XV. hadtestnél több táboriörsömet meg-
„támadta az ellenség." 

„Nyugaton csak helyi harcok." 
# # 

* 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokságnak 
Op. 710/45. szám alatt jelentettem, hogy az alárendelt csa-
patoknál az élelmezési helyzet valóban már tarthatatlanná 
vált. 
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„Midőn a tábori őrsöket és a főörsöket megszemléltem, 
a legénység arról biztosított, hogy az utolsó lehelletig öröm-
mel teljesíti kötelességét, de az állandó koplalás annyira el-
gyengíti őket, hogy — bár minden erejüket megfeszítik — 
a mostani szolgálatot képtelenek teljesíteni. 

Azt kérték, hogy mielőbb támadjunk, hogy éhen ne hal-
janak. Kérem a hadseregcsoportparancsnokságot, hasson még 
egyszer oda, hogy az élelemutánszálítás megjavuljon, mert 
különben a támadás sikere veszélyben van. 

József főherceg vezérezredes s. k." 
Boroevic tábornagy Op. 1100/69. számú átjárózáradékkal 

az AOK.-hoz előterjesztette a jelentést: 
„Hozzáfűzve jelentem, hogy tegnap Mansue, Oderzo és 

Motta di Livenzanál két hadosztályt tekintettem meg. A had-
osztályok állapota kielégített. T1 •, , u 

•> 1 ° Boroevic tabornagy s. k. 

Május 13. 
Helyzet jelen tés. 

Az ellenséges tüzérség két tűzcsapást mért Queróra és 
Coneglianótól keletre a vasúti vonalat lőtte. 

Alanótól délre két olasz foglyot ejtettünk a 143. ezredből. 
Napközben a szokásos tüzelés folyt. A repülők igen tevé-

kenyek voltak. 
A 8. lovashadosztály menetlépcsője a Soligo-medencébe 

érkezett, a 3. menetlépcső Cappella Maggiore—Mescolino, a 
4. menetlépcső Borgo—Baver terébe ért. 

Az 57. hadosztály folytatja menetét az Isonzo-had-
sereghez. 

A 36. hadosztályból megérkezett a hadosztályparancs-
nokság, a tüzérdandárparancsnokság, a 116. ezred és a 78. 
ezred egy része. 

A hegyi terepen való kiképzésre hegyi szolgálatban jár-
tas tiszteket osztottak be a 3. és 10. lovashadosztályhoz. (Op. 
761. szám.) 

# # * 

„Nagyon figyelemre méltó Lord Landsdownnak béke-
beszéde! Ha ez válthatná Lloyd Georget föl, úgy a háború 
„hamar be volna fejezve." 

„Nálam rendkívül élénk ellenséges repülőtevékenység 
„van, ami természetesen örökös ágyúzásra vezet. Minden nap 
„több új ellenséges üteg mutatkozik, köztük legnehezebb öb-
„lűek is. Az ellenséges arcvonal mögött rendkívül nagy for-
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„galom van. Éppen így láttam ezt minden csata előtt, a 
„Doberdo rémnapjaiban. Védelmi célokra készülődik az ellen-
s é g ! Sejti azt, hogy mi támadni akarunk! Vagy ő akar tá-
m a d n i ! Az utóbbit kevésbbé hiszem! A Monte Pallone 
„(A 1215) és Monte Tómba (A 868) mögött nagy sátortáborok 
„vannak pár nap óta és az ő légi zárlatuk és légi óvintézke-
déseik rendkívül erélyesek és éberek." 

„A szakadatlan gépfegyvertűz miatt képtelen voltam ma 
„oda kimenni, ahova akartam. Vissza kellett fordulnom, mert 
„utamat és a többi odavezető utakat — Falzé di Piave körül 
„— folytonosan végigsöpörték a gépfegyverek. A 'Rózsa -
„domb' nevű támpontba mentem ezután ki, San Salvatóretől 
„nyugatra." 

„Ügy nézem, hogy nagy vérzivatar érik itt meg. Az Isten 
„legyen velünk és kísérje hős csapataimat, midőn a nagy 
„csata dűlőre kerül." 

„Tudatában vagyok én annak, hogy a mostani iszonya-
to san nagy háború negyedik évében minálunk, akik a világ-
piactól el vagyunk zárva, az ínség felütötte fejét és mi min-
denben szűkölködünk. De éppen ezért kellene a hadsereg-
„főparancsnokságnak és a kormányoknak összefogni, hogy a 
„döntő csapás, mely siker esetén nagy valószínűséggel az 
„olasz békét meghozhatja, anyagi viszonylatokban, még ha 
„a polgári összlakosságnak nagyon erős áldozatokat is kellene 
„hozni, a lehető legjobban előkészíthető legyen. Azt hittem, 
„hogy az AOK. ily nézőpontok mellett cselekedve mindennel, 
„amire ily nagy döntő csatánál szükségünk van, föl is szerel 
„bennünket és csapataim kissé jobb táplálkozás által jobb 
„erőhöz is jutnak. De most ahelyett, hogy fölszerelnének, 
„mindenfélét még el is vesznek. Igen közel állok azon elhatá-
rozáshoz, hogy állásomról, mint hadseregparancsnok, le-
mond jak . Ha utolsó reményem, hogy talán annyit meghagy-
n a k , hogy a Montellót elfoglalhassam, melynek birtoka nél-
„kül az Isonzo-hadsereg helyzete válságossá fajulhat —, nem 
„teljesülhet, akkor föltétlenül le fogok mondani, mert egy 
„őrült kalandban nem vagyok hajlandó felelős részt venni." 

„Holnapra halasztottam mai tervemet, hogy a Montello 
„elleni támadás részleteit tovább tanulmányozzam a hely-
Színén. Ezen célra két kiválóan vitéz és markos 44-esemet 
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„rendeltem kísérőkül magam mellé, akikkel a Piave egyik 
„homok-, azaz kavicszátonyára akarok menni s ott a világos-
s á g o t be akarom várni, hogy a Piave főágát s az ott levő 
„ellenséges állásokat jobban láthassam." 

Helyzetjelentés május 14-röl. 
Az éj folyamán az ellenséges tüzérség Conegliano vasút-

állomást lőtte. 
Délelőtt igen élénk volt az ellenség repülőtevékenysége. 
Esett az eső, a látási viszonyok rosszak, a Piave árad. 
A 8. lovashadosztály 3. menetlépcsője a Soligo-meden-

cébe, a 4. lépcső Cappella Maggiore—Mescolino terébe érkezett. 
Az 57. hadosztály már az Isonzó-hadsereg körletébe 

érkezett. 
A 36. hadosztálynak egész 71. dandára megérkezett. 
A lángszórók kezelésére beosztott árkászokat a roham-

zászlóaljak legénysége váltotta fel, úgy, hogy a lángvető-
rajok ezentúl a rohamzászlóaljak egységei lesznek. (Res. T. 
593/2. szám.) 

Május 15. 
Helyzetjelentés. 

Az éjjel az ellenséges tüzérség a XV. és XXIV. hadtest 
szakaszát és Coneglianónál a vasúti vonalat lőtte. 

Délután a Colcinó-völgybe egynéhány tűzcsapást mért, 
gázt is lőtt oda. 

Az ellenség nagy szorgalommal erődíti állásait. 
Az időjárás esősre fordult. 
A 3. lovashadosztály Dardago—Sarone—Sarmede terébe 

teszi át szállását. 
Az 5. hadosztály ma elhagyja a 6. hadsereg körletét. 
A 36. hadosztály 71. dandára Bellunóra menetel. 
A 41. honvédtüzérdandár a 17. hadosztály kötelékébe 

került. (Op. 773. szám.) 
A 3. és 10. lovashadosztályt kiképzés és ellátás dolgában 

a 6. hadseregparancsnokság alá rendelték. (Op. 751/3. és 4.) 
Treviso, Castelfranco, Bassano vasúti vonalakon igen 

élénk forgalmat figyeltek meg repülőink. 
# * 

„Beteg vagyok, negyvenfokos lázam van, csak úgy ráz 
„a hideglelés. Erősen köhögök, vért és genyet köpök és 
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„tüdeim úgy fájnak, hogy alig bírok szuszogni. Tán az ola-
szoknál nagyban dühöngő, Spanyolországból átterjedt fer-
t ő z ő tüdőbajt kaptam én is meg? Érzem, hogy tüdőgyulla-
d á s o m van, de lefeküdni nem fogok, ha bele is halok; amed-
„dig a háború tart, nem akarok beteg lenni és nem szabad egy 
„órára is gyengének lennem. Ezen akaratomat semmi sem 
„változtathatja meg." 

„Tegnap tervezett utamat szerencsésen végre is hajtot-
„tam. Kint voltam azon a ponton, ahová ki akartam menni, 
„aminek nagyon örülök." 

„Fél három órakor hajnalban automobilon Pieve di Soli-
„góra mentem. Az útnak második felét lámpás nélkül kellett 
„megtennem, ami nehéz volt, mert az Eefrontolótól nagyon 
„ki van járva. Négy óra felé kiszálltam s két marcona s mégis 
„mosolygóképű 44-es altiszttel, kik közül egyik Sabacon már 
„velem volt, Sernagliára mentem, ahol Kurz őrnagy, aki az 
„orosz harctéren egyik szemét elvesztette, jelentkezett és 
„engem zászlóaljának három igen fontos támpontjához, a 
„'Honvéd', 7. és 8. támponthoz vezetett. Közben kivirradt és 
„egy hatalmas ellenséges repülőraj jött és az erős tüzelés 
„dacára továbbrepült. Egyik kísérőm azt a találó megjegyzést 
„tette, hogy mi annyi lőszert lövünk el itt naponta repülőkre, 
„mint az orosz és mi együttesen nem lőttünk el ott egy év 
„alatt az állásokra." 

„Ezen támpontok sűrű ültetvények és sok fa között van-
„nak, úgy, hogy a legjobb esetben 80—100 lépésre talán el 
„lehet látni. Egy géppuskásszázadnál Kurz őrnagytól el-
búcsúztam és a 44-esek I I I . zászlóaljához, onnét a Piavé-
„hoz kimentem és a -Ó-115-nél a Piave egyik kavicszátonyán 
„fölkúsztunk a félszigetre. Onnét mindent láttam, amit látni 
„akartam és tudnom kell. Az ellenségnek egy egész sor beton-
„födözékben gépfegyverei vannak. Azt hiszem, hogy jól lát-
t a m , hogy betonkazamatái vannak ágyúkkal, amelyek a 
„Piave-part fölött lévén, a folyót miránk nézve nagyon veszé-
„lyesen hosszantozzák. Erős drótakadályai vannak az első 
„vonal előtt. Az ellenségnek ezen építményeit tüzérségemnek 
„kell megsemmisítenie, mielőtt rohamra indulunk. A két 
„altiszttel, akik hiúzszemekkel nagyszerűen segítettek nekem 



302 

„az ellenséges berendezések kikémlelésében, hosszasan feküd-
t e m a félszigeten. Egy lövés sem jött felénk, pedig a leghat-
hatósabb gyalogsági tűz körletében voltunk." 

„Az itteni átkelés lehetőségeit mérlegelgettem. Ezek bi-
z o n y igen nehezek; a víz sebessége becslésem szerint legalább 
„is három és fél méter másodpercenkint, ami nekünk igen 
„nagy nehézségeket fog okozni, a mélysége itteni olaszok sze-
r i n t három méter, ha alacsony a vízállás; tehát csak áthajó-
z á s , vagy hídverés lehetséges." 

„Midőn mindent jól láttam és megfontoltam, visszakúsz-
t u n k és szerencsésen elértük a födött terepet." 

„Yittorión csak annyit mondtam, hogy a Piavénái vol-
t a m , csak Willerdingnek mondtam el mindent részletesen. 
„Még Casa Miránál kimentem a Piave partjára, hogy De 
„Faverinál (A 137), hol legkeskenyebb, de talán legnehezebb 
„átkelésünk helye, megnézzem azt. Ott a parton, kitűnő rej-
tekből nyugodtan mindent szemügyre véve, előbbi benyomá-
s o m csak végleg megállapodott. Kellő tüzérségi előkészítés 
„mellett, Isten nevében, az ellenséget itt, hol leggyengébb, 
„mert a legnagyobb biztonságban érzi magát, át fogom törni, 
„a Montellót el fogom foglalni. Ha azután meglesz az elegendő 
„csapatom az eredmény kihasználására, akkor az olaszokra 
„nagy baj vár. De ahogyan ma áll, úgy nincsenek meg az első 
„eredmény kihasználására szükséges eszközeim és így az én 
„egész műveletem egy kis, tán jelentéktelen betöréssé zsugo-
„rodhatik össze. De mindent el fogok követni, hogy a had-
„seregfőparancsnokságot meggyőzzem." 

„Most, hogy mindent az utolsó részletig megnéztem és a 
„magam ügyével tisztában vagyok és megdönthetetlenül szi-
„lárd a meggyőződésem, hogy az első lökésem a Montello 
„tetejéig sikerülni fog; minden többi, kizárólag az AOK.-tól 
„függ. Ha nem lesz nagy siker belőle, itt előre leírom, ez az 
„AOK. rövidlátásának lesz rovására írandó. Ismételem, ha 
„mindent, amit kértem, megkapnék, akkor szavatolok a nagy 
„sikerért, ha nem, akkor csak az első lökés föltétlen sikeréért." 

„Délelőtt 8 óra 30 perckor elhagytam a Piavét, a 69. és 
„32. ezredet és több üteget még meglátogattam és 11 órakor 
„értem Pieve di Solighettónál automobilomhoz. Nagyon nagy 
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„megnyugvásom, hogy most már mindent magam láttam. Jó, 
„ha a katona tapasztalt vadász is, aki a legkisebb jelenségeket 
„is szemügyre veszi." 

„Az automobilon olyan rosszul lettem, hogy csak nehezen 
„tudtam kiszállni és a lépcsőn fölmenni." 

„Ma hideg szél fu j , magam pedig nagyon rosszul vagyok." 
„Ö Fölsége fölutazott a német császárhoz és a hírek sze-

„rint megyezés jött létre, mely a szövetséget mélyebbé és ben-
sőségesebbé teszi. Rám azt a fájdalmas, de tán jogosult be-
nyomás t teszi, hogy Németország szerződést követelt volna 
„tőlünk, mert másban nem hisz már. Remélem, hogy ezen 
„utazás nem vitt nagyon lealázó követelmények kielégítésé-
h e z bennünket!" 

„Nagyon élénk repülőtevékenység volt az eső beálltáig." 
„Előkészületeim saját eszközeimmel a befejezéshez köze-

tednek, de az AOK. küldeményei kimaradnak és én ezért 
„már teljesen elvesztem nyugalmamat. Most azt követelik, 
„hogy a meglevő kevésből is a legtöbbet szomszédjaimnak 
„odaadjam. Embereim testi gyarapítására tálán majd 
„40 gramm kenyeret fogok kapni!" 

„Este igen rosszul vagyok, 40'7 fokos a lázam és rette-
netesen kínos, fájdalmas a köhögés. Ügy lesz, ahogy az Isten 
„akarja.' # # 

* 

A cs. és kir. XXIV. hadtest parancsnoka, Goiginger al-
tábornagy, 1918 május 15-én Op. 515/6. szám alatt ezt az intéz-
kedést adta ki támadásra a 31., 17. és a 13. lövészhadosz-
tálynak : 

A XXIV. hadtest a 6. hadsereg lökőcsoportja lesz. 
Szándékom az, hogy már a támadás első napján éjjel-

nappal tartó, erős tartalékokkal támogatott, támadással az 
ellenség állását teljesen áttöröm, az egész Montellót elfogla-
lom, s az élcsapatokkal Montebelluna—Treviso-vasútvonalig 
előrejutok. 

Ha nem volna is lehetséges teljesen megoldani a kitűzött 
feladatot, az ellenséges tüzérség övébe a támadásnak minden-
esetre be kell hatolnia és a Montellót S. Margherita1—Collesel 
Val d. Acqua (A 368)—Giavera-vonalig el kell foglalnunk. 
Ehhez a vonalhoz később csatlakozás fog létesülni a suseganai 
hidakig. 

1 Cianotól 1 km-re keletre van. 
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Ami a hadtesttől jobbra és balra történik, annak a had-
testre nem lesz befolyása. 

A tőlünk jobbra levő II. hadtest nem támad. Feladata az, 
hogy a szemben levő ellenséget tüntetéssel lekösse és hadtes-
tünk támadását tüzérségével támogassa. 

A tőlünk balra levő XYI. hadtest1 jobbszárnyával2 Lovar-
dina—Visnadello—Villorba—Merlengo - irányban támad. A 
XVI. hadtest és hadtestünk között Nervesa—Spresiano között 
mintegy 6—7 km széles hézag van, mely támadás közben az 
előnyomulás mértékéhez képest fog bezárulni. A belső szár-
nyon levő hadosztályok egyrészének Arcade—Poveglianóra 
való bekanyarodásával az itt levő ellenséges erő3 kikapcsoló-
dik a harcból. 

Ezért a 17. hadosztály balszárnyát erős tartalékok lépcső-
zetes csoportosításával kell dél felé biztosítani. 

A hadtest jobbszárnyát Cianóig a Piave eléggé fedezi, a 
támadás későbbi folyamata alatt azonban az ellenség Cornuda 
Maser—Caerano—Montebelluna teréből ellentámadással ve-
szélyeztetheti. Ezért szükséges, hogy a 31. hadosztály erős 
tartalékokat csoportosítson jobbszárnya mögött a Montello 
nyugati nyúlványának legmagasabb részén (Collesel Val d. 
Acqua, A 368). A tüzérséget, amint lehetséges, mielőbb oda 
kell előrevinni. A hadtest jobbszárnyát azonban legjobban a 
II. hadtest tüzérségének zárótüze, valamint a 31. hadosztály-
tól egyelőre visszamaradó tüzérség fedezheti, mely a Piavéig 
előrevonva, Moriago—Mosnigo—Vidor—Colbertaldo teréből 
a Montellótól nyugatra fekvő vidéket és a Montello lejtőjét 
oldalozliatja tüzével. 

A Piavén való átkelés kierőszakolása valószínűleg nappal 
fog megtörténni, megjegyzem azonban, hogy végleges döntés 
a hatástűzre és a gyalogsági támadásra még nem történt; 
csakis az biztos, hogy a gázzal való lövetés éjjel fog történni. 
Ennek az eljárásnak hátrányát a tüzérség hatásos támoga-
tása, a könnyebb vezetés és az áthajózás könnyebb végrehaj-
tása fogja ellensúlyozni. 

A hadtest arcvonalának azon a részén, hol a Piavén nem 
lesz átkelés, tehát a hadtest szélső szárnyain, a 31. és 17. had-
osztály csak kevés erőt, legfeljebb 1—1 zászlóaljat hagy egy-
előre vissza, melyek azonban, ha az átkelés sikerül, hadosztá-
lyaikat követni fogják. 

A támadó lökést nagy hevességgel és merész lendülettel 
kell végrehajtani, nem kell aggályoskodni, hogy mi történik 

Az Isonzo-hadsereghez tartozik. 
* 33. hadosztály. 
3 Körülbelül egy hadosztály. 
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a szomszédoknál. A végrehajtás az alábbi mozzanatokat fogja 
felölelni: 

1. Meglepő erőszakos átkelés a folyón. 
2. az ellenség első állásának 1. vonalába való betörés, 
3. számos ütegnek a Piavéra, könnyű, kísérő ütegeknek 

a Piavén át a Montellóra való előrevitele, azután a támadás 
folytatása az ellenség 2. és 3. állására, 

4. az ellenség első állásában a 2. és 3. vonal megtámadása, 
5. a fogatos tüzérségnek vert hadihidakon a Piave jobb 

partjára, illetőleg a Montellóra való előnyomulása, azután a 
támadás folytatása addig, amíg a kitűzött célt elérjük, vala-
mint a szárny bekanyarodása Arcade—Poveglianóra. 

Az ellenség első állásának 1., 2. és 3. vonalát és a máso-
dik állás egy részét is, a tüzérségnek a felvonulási helyzetből 
feltétlenül le kell küzdenie. Az ellenség második állása ellen 
legalább a nagyhordtávú közepes és nehéz tüzérségnek és a 
kísérő ütegeknek nyomatékosan kell hatniok. Ezért az előre-
menő tüzérségnek jól előre kell állást változtatnia. 

Arra kell törekedni, hogy az ellenség harmadik állásának 
északi részét (Collesel Yal d'Acqua, A 368) a tüzérség az ere-
deti állásból küzdje le. 

Sikerült áttörés után a második napon és a következő 
napokon a hadtest feladata lehet: 

A támadás folytatása egyenesen Castelfranco irányában, 
vagy 

bekanyarodás északra Asolóra, vagy bekanyarodás délre 
Istranára, aszerint, hogy a szomszédos hadseregnél minő lesz 
a helyzet. Nem valószínű, hogy az első napon elért helyzetben 
meg fogunk állani. Ne feledjük, hogy Istrana és Castelfranco 
között védelemre előkészített állása van az ellenségnek. 

Az alárendelt hadosztályok feladatai a következők: 
A 31. hadosztály Falzénál a Piavén átlépve, megtámadja 

a Montello északkeleti bástyáját s jobbszárnyát biztosítva, 
legalább is az ellenség 3. állásába (Collesel Yal dAcqua) s ha 
lehetséges, még ezen túl is előretör. 

Számíthat arra, hogy jobbszárnyát a I I . hadtest tüzér-
ségének egy csoportja (7—8 üteg) támogatni fogja. 

A 13. lövészhadosztály a Soligo-patak torkolata és a 
C. Mercadelli-szakadék között a Piavén átlépve C. Campa-
gnole irányában megtámadja a Montellót s legalább az ellen-
ség 2. állásán túl (Busa di Castelsotterra—Griavera), ha pedig 
lehetséges, Volpago körüli vidékig tör előre. 

A 17. hadosztály a C. Mercadelli-szakadék és Nervesa 
között a Piavén átlépve, biztosított balszárnnyal legalább is 
Giavera—Nervesa vonaláig s ha lehetséges, az ellenség 2. ál-
lásáig a Volpago—Cusignana-vasútvonalig tör elő és Arcade 

József főherceg: A világháború. VI. 20 
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Poveglianóra bekanyarodva, a szomszédos XYI. hadtest északi 
szárnyhadosztályával (33. ho.) együtt a Susegana-hidaknál 
és annak vidékén levő ellenséget leküzdve, a XVI. hadtesttel 
összeköttetést létesít. 

Az Isonzo-hadsereg egyik tüzércsoportja a XXIV. és XVI. 
hadtest közötti hézagban levő ellenséges ütegeket fogja le-
küzdeni. 

Valamennyi hadosztály 1—1 ezredet különít ki hadtest-
tartalékul, mely a hadosztályok rendelkezésére áll. 

A hadtesttartalékezredek a 31. és 17. hadosztály külső 
szárnyait követik; a hadtest után előreláthatólag a hadsereg-
tartalék fog előrenyomulni. 

Habár a leküzdendő műszaki nehézségek igen nagyok, a 
XXIV. hadtest támadásának sikerülnie kell, ha a gyalogság, 
a tüzérség és a műszaki csapatok jól összefognak és együtt 
dolgoznak. A támadást mélységbe kell tagozni. Tüzérség ós 
lőszer bőségesen van. 

Mi számbelileg és erkölcsileg az ellenséget túlszárnyal-
juk. Velünk szemben a támadási övben az olasz 48. hadosztály-
nak csak egy része áll. A támadás első napján előrelátható-
lag legfeljebb egy olasz hadosztálynyi tartalékra számítha-
tunk. Minden az első lökés eredményétől függ. 

Az első vonal vezetőinek, tehát az ezred- és dandár-
parancsnokságoknak a dolga, hogy az első lökés eredményét 
és az ellenség megrendülésének mértékét megítéljék és hátra-
felé mielőbb jelentsék, mert ez a magasabb vezetésnél a leg-
nagyobb fontosságú. 

Minél nagyobb az elért siker, annál kíméletlenebből kell 
az eredményt kihasználni. Merészen és maguktól kell az al-
parancsnokoknak cseleked niök. 

Az intézkedéshez részletes térképet csatoltam, melyen a 
hadosztályok támadó terepsávjai és az elérendő szakaszok 
láthatók. (Lásd a 12. számú mellékletet.) 

Kiadom a 17. és 31. hadosztálynak, a 13. lövészhadosztály-
nak, a 35., 41. és 46. tábori tüzérdandárnak. Tudomásul meg-
küldöm a II . és XVI. hadtestnek és felterjesztem a 6. had-
seregnek. Goiginger altábornagy s. k.'' 

* * 
* 

Midőn azon határozott meggyőződésemet újból hang-
súlyozom, hogy a Piave-arcvonalról sokkal könnyebben végre-
hajtható offenzíva nagy eredménnyel járhat, kérem az AOK. 
elhatározását velem végre tudatni, hogy mennyi erőre szá-
míthatok egyáltalában! 

Az AOK. május 15-én Op. 142.095. szám alatt válaszolt 
előter j esztésemre: 
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„A AOK. május 5-én kelt Op. 142.071. számú intézkedésé-
ben rámutatott arra, bogy a „Radetzky"- és „Albrecht"-had-
művelet teljesen egyenlő értékű. Ezek egységes támadást 
képeznek két arcvonalból s az ellenség megsemmisülését kell 
eredményezniük. 

Az AOK. újból hangsúlyozza, hogy a délnyugati had-
színtéren elterjesztett híresztelés, hogy Boroevic tábornagy 
hadiseregcsoportjának „lökése csak másodrangú szerepet ját-
szik", az „Albrecht"-hadműveletre csak előnyös lehet. Az 
„Albrecht"-támadás igazi terjedelméről magánál a hadsereg-
íoparancsnokságnál is kevesen tudnak." 

Május 16. 
Helyzetjelentés. 

Az éjjel nyugodtan telt el. Conegliánót megint lőtte az 
olasz tüzérség. 

Délelőtt néhány tűzcsapás érte állásainkat. I t t az ellen-
séges aknavetők is részt vettek. 

Délután tűzcsapás Alanóra és Suseganára. 
A 3. lovashadosztály eltolása befejeződött, most Dar-

dago—Sarone—Sarmede körletében csoportosult. 
A 36. hadosztályból legújabban a 63. ezred és a 72. dandár-

parancsnokság érkezett meg. 
# # 

* 

„Csökkent a lázam, de nyomorultul vagyok. Kimegyek, 
„két tartalékban levő ezredemet meglátogatom, de csak rövi-
d e n , mert oly gyenge vagyok, hogy alig bírok állani. Délben 
„lefekszem, hiszen odakint csend van és előkészületeim foly-
n a k , ma már nincsen dolgom, most pihenhetek egy kicsit." 

# # 
* 

Május 17. 
Helyzetjelen tés. 

Az éjjel a szokásos lövöldözés volt. Conegliano 17 bom-
bát kapott. 

Délután az ellenséges tüzérség Suseganára, Conegliano 
vasútállomásra és a 35. hadosztály szakaszára néhány tűz-
csapást mért; gázt is lőtt. 

A XXIV. hadtest fölött francia és amerikai repülők is 
megjelentek. 

20* 
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Repülőink az Asolo—Castelcucco közötti országúton 
élénk forgalmat állapítottak meg. 

Az olasz XXVI. hadtestparancsnokság Loreggióban 
székel. 

A cseh-szlovák légió fehér-piros hajtókát visel és sapká-
ján a cseh oroszlánt hordja. 

A 36. hadosztály ma indul a 11. hadsereghez. 
Az AOK. közli a kerékpáros zászlóalj szervezetét. 

A kerékpáros zászlóalj egy kerékpáros géppuskás századot 
kap, nyolc géppuskával és minden kerékpáros századhoz egy 
kerékpáros kézigéppuskás szakaszt osztanak be. (Op. 444/6. 
szám.) 

* * 
* 

„Jobban vagyok, három órát kint voltam. A Monte Mon-
„cadert (A 470) szemeltem ki megfigyelőhelyemül a támadás 
„megindítására. Délben lefekszem." 

* # 
* 

A XXIV. hadtestparancsnokság 1918 május 17-én Op. 
517/15. Albrecht szám alatt az alarendelt hadosztályoknak 
útmutatást adott ki, hogy miképen hajtsák végre a tervezett 
erőszakos átkelést a Piavén. 

I. A vállalkozás előtti kiindulási helyzet. 
A hadosztályoknak az első vonalban levő dandáraiból 

két-két ezred áll egymás mellett. Minden ezrednek két-két 
zászlóalja az első vonalban van, a 3. zászlóalj ezredtartalék, 
600—1200 lépésre hátul, fedve, 

Az első vonalban levő zászlóaljak 500—600 lépésnyire 
állanak oldalvást egymástól. A gyalogszázadok egymás 
mögött vannak csoportosítva. 

Minden század egy áthajózási lépcsőt alkot s két pon-
tonból álló 8 áthajózó taggal rendelkezik. Egy ilyen áthajózó 
tagba körülbelül 20 ember és 5 utász fér. Ekképen egy gyalog-
szakasz részére két áthajózó tag, mindegyik két-két ponton-
nal áll az áthajózásra készen. Egy pontonban tehát egy r a j 
(kb. 10 ember) fér el. 

Ezenkívül minden zászlóalj még kb. 10 csónakot kap, 
melyek mindenikébe 5—6 embert és 2 utászt lehet elhelyezni, 
így tehát a csónakokon egyszerre 50 embert lehet átszállítani. 
Minden hadosztálynál a második vonalban levő dandárból 
.1—2 század és egy géppuskásszázad tűzlépcsőként megszállja 
saját állásunkat, és pedig ott, ahonnan az áthajózás zavarása 
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nélkül hatásosan tudják lőni az ellenség parti állását. Ennek 
a tűzlépcsőnek az a feladata, hogy az áthajózó lépcsők kikötő-
helyein, tehát a folyam sodra irányában lőjje az ellenség parti 
állását. A fegyverek, a géppuskák, gyalogsági ágyúk és grá-
nátvetők éjjeli lövésre vannak beirányozva és rögzítve; ha 
lehetséges, a Piave szigeteire is át kell vinni őket. 

Aknavetők, hegyi és tábori ágyúk hasonló feladattal 
állanak lesben — lehetőleg oldalzó tűzhatásra —, hogy a 
döntő pillanatban hosszantozva lőhessék az ellenség parti 
állását. 

Az áthajózó tagok mindegyikében 5 utász, 20 gyalogos és 
1 tiszt, minden csónakban 2 utász, 5 gyalogos és 1 altiszt (egy 
roham-, robbantó- vagy kézigránátos járőr) foglal helyet. 

Minden pontonban és csónakban evezők, kötelek, szerszá-
mok, vízmerítő lapátok stb. vannak. 

A pontonok és csónakok szállításra és a vízrebocsátásra 
szolgáló hevederekkel vannak felszerelve. 

Az adott jelre mindenki vezényszó nélkül és hangtalanul 
a részére meghatározott úton a kijelölt pontra megy és elfog-
lalja helyét. Mindenféle világítás tilos. 

A vízi járóműveket (pontonokat, csónakokat) vízrebocsát-
ják és az evezőket készen tartják. Mindenki a kezébe veszi a 
köpenyét, felszerelését, fegyverét, beszáll és leül. 

II. Áthajózás. 
Az órák egymáshoz vannak igazítva. Ha a kitűzött idő-

pont elérkezik, az összes tüzérség, előzetesen megállapított 
tűzintézkedés szerint, a legelői csoportosított ellenséges üte-
geket, tűz-, illetve gázcsapásszerűen, lövedékek halmazával 
árasztja el. Erre a jelre a lesben álló ütegek, a beállított akna-
vetők, gyalogsági ágyúk, géppuskák is megkezdik a tüzelést. 

Ebben a pillanatban megindulnak a pontonok és a csó-
nakok is. A roham- és gránátvető járőrök, a kézigránátokat 
dobásra készen tartják. Amint az áthajózó járművek partot 
érnek, illetve sekély vízre jutottak, az emberek kiugrálnak, a 
köpenyeket, a szereléket, a puskát kézbe veszik és fedetten 
elhelyezkednek a parton. 

Ok nélkül lövöldözni tilos. A roham-, robbantó- és árkász-
járőrök felderítő útra indulnak. Az utászok azonnal vissza-
eveznek az innenső partra. Az ellenséges parton — az ellenség 
felé letakart — fényjelzőlámpák gyúlnak fel, hogy a követ-
kező áthajózó lépcsőnek az irányt mutassák. 

Ha súrlódás nem áll be, félóra múlva megérkezhetik a 
második áthajózási lépcsővel egy újabb század, ekként kb. két 
óra múlva egy zászlóalj a túlsó parton lehet. 
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A következő egy óra alatt pedig az ezredtartalékzászlóalj 
is áthajózhat, úgyhogy három óra alatt az egész ezred átkelhet. 

Ennélfogva minden hadosztálynál egyszerre négy száza-
dot, az egész hadtest arcvonalán tehát 12 századot lehet a 
túlsó partra vinni. Ez annyit jelent, hogy az éldandárok fél-
órai közökben, egymás után hat hullámban, a túlsó parton 
lehetnek, feltéve, hogy minden jól megy. 

Minden század- és zászlóaljparancsnok azonnal rendezi 
a túlsó parton századát, illetve zászlóalját és támadásra cso-
portosítja. Lehetőleg sok kézigránátos járőrt és géppuskát 
kell készen tartani az előnyomulásra. A roham-, robbantó- és 
kézigránátos járőrök előre mennek. 

A partra esetleg előretolt ellenséges táboriörsöket azonnal 
ártalmatlanokká kell tenni s a még fennálló akadályokat szét 
kell rombolni. 

Ezalatt tüzérségünk szétlövi az ellenség első állását, azaz 
főállását a Montello keleti párkányán. 

A zászlóaljparancsnoknál tartózkodó tüzérségi összekötő 
az áthajózott távbeszélőjárőr útján azonnal jelenti hátra 
lövegtiiziink fekvését. 

A tüzérség a tűzgyorsaságot a legmagasabbra fokozza és 
legalább is % óráig tartó pergőtűzzel lefogja az ellenséget. 

777. Betörés. 
Gyalogságunk a szükséghez képest 2—3 percig tartó 

tömegtűzzel árasztja el az ellenség állását. 
Az előre megállapított időpontban gyalogságunk meg-

mozdul, hogy „rajta"-kiáltással abban a pillanatban törjön 
be az ellenséges állásba, amikor tüzérségünk a tüzet hátrább 
téve, az ellenség állásának második vonalát kezdi lőni. Ezt a 
pillanatot fehér világítórakétával — ha pedig tüzérségünk 
még nem tette volna hátrább a tüzét — zöld rakétával kell 
jelezni. 

Ha gyalogságunk már kifújta magát és a századokat 
ismét rendezték, esetleg az ezredtartalék egyrészének felhasz-
nálásával, a tüzérség tűzhengerének fedezése alatt — mely-
nek az ellenség második vonala felé kell haladnia — a gya-
logság a támadó előnyomulást addig folytatja, míg az ellen-
ség állásának harmadik vonalát is el nem foglalja. 

Ugyanakkor, amidőn tüzérségünk pergőtűzzé fokozza a 
tüzelést, megkezdik a biirük és hadihidak építését a Piavén 
át. Mihelyt a hadosztályok éldandárai a túlsó partra hajóz-
tak, az összes pontonok a hídverés helyére eveznek, hogy ott 
felhasználhassák őket. 
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IV. Magatartás az áthajózás befejezte után. 
Mihelyt a Montello keleti párkánya biztosan kezünkbe 

került, a kísérőlövegeket és táboriütegeket szállítjuk át. Eze-
ket a tartalékban levő gyalogság segítségével az állásba 
vitetjük. 

A tüzér felderítő és megfigyelő szolgálatot azonnal meg 
kell szervezni és a szükséges távbeszélő összeköttetéseket is ki 
kell építeni. 

A hátsó állásokban levő ütegeket az előre megállapított 
utakon a Piave partjára tüzelőállásba kell vinni. A fogatos 
tüzérség átkel a hadi hidakon és a Montellón foglal tüzelő-
állást. 

A műszaki csapatok minden erejüket összeszedve, az el-
készült hidakhoz feliratos táblákkal jelzett utakat, feljárato-
kat készítenek. 

Nagyon fontos, hogy a műszaki csapatok, a Falze és 
Nervesáról a Montello keleti meredek lejtőjére vivő utakat, 
melyeket tüzérségünk valószínűleg megrongált, mielőbb ki-
javítsák. 

Az átjárókat az ellenséges repülőkkel szemben oltalmazó 
légvédelmi ütegek és az erre kijelölt géppuskák, a Piavén 
vert hidak közelében foglalnak állást. 

A távbeszélőszázadok a hadi hidakon át távbeszélővona-
lat építenek a Montellóra. A hadosztály egészségügyi és lő-
szeroszlopok, lépcsők, a hadosztályhídvonatok, légvédelmi 
ütegek, léghajósszázadok előrevonulnak az átkelési helyek felé, 
hol a közlekedést szabályozó közegek rendelkezései szerint 
helyezkednek el. 

Közben, a kötelékek rendezése és kellő csoportosítás meg-
történte után, a tartalékok támogatásával és tüzérségünk tűz-
hengerének fedezete alatt a gyalogság támadása tovább fo-
lyik az ellenség 2. és 3. állása ellen. 

A 31. hadosztály a Montellón északnyugati irányban, a 
17. hadosztály Nervesánál, felgöngyölíti az ellenség állását. 
A gyalogság a Falze és Nervesa között hídfőszerűen kiterjesz-
kedik. Nervesa az a sarkpont, mely körül a hadtest nagy 
balrakanyarodása történik. 

A Montello legmagasabb részének, a Collesel Yal dell'Acqua-
(A368) magaslatnak elfoglalása után ez lesz a támpontja, 
hogy a 13. lövész- és a 17. hadosztály egymagasságba kerül-
jön a 31. hadosztállyal. 

A 17. hadosztály — melynek kezdetben az a feladata, 
hogy a Montello délkeleti lejtőjét és Nervesát elfoglalja —, 
a vasúton és az országúton át Cusignana támpontot foglalja 
el és biztosítja a hadtest balszárnyát Arcade felől várható 
ellentámadással szemben. 
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Amint a hadosztály Cusignanát elfoglalja, a tartalék 
Poveglianóra kanyarodjék be. 

I t t és Arcadenál összeköttetést kell keresni a szomszédos 
XVI. hadtesttel. 

Ha a helyzet és a csapatok állapota megengedi és még 
van tartalék, valamennyi tartalék latbvetésével a visszavetett 
ellenség után kell nyomulni és pedig, ha csak lehetséges, a 
Montebelluna—Treviso-vasútvonalig. 

A szomszédos hadtestek (XV., XYI.) tüzérsége hatásosan 
fog bennünket támogatni. A repülők feladata az, hogy hama-
rosan megállapítsák, hol hátrál az ellenség, hol állapodik meg, 
mely irányból és hova vonulnak tartalékok előre és hogy a 
XYI. hadtestnél mi történik! A jelentéseket a hadtestparancs-
nokság harcálláspontjánál vagy a Piave hídjainál kell ledobni. 

A hadi hidak helyébe mielőbb póthidakat kell építeni; 
az ütközetvonatokat előre kell vinni és a magasabb parancs-
nokságok a gyalogság térnyerésének megfelelően követik a 
hadosztályokat és pedig a 31. a Montellón, a 13. és 17. had-
osztályparancsonkság az előnyomulási utakon, de nem távoz-
nak el túlmessze a hadtestparancsnokságtól, mely előre-
láthatólag Suseganán vagy Nervesán fog megtelepülni. 

G-oiginger altábornagy s. k. 

Május 17-én a 6. hadseregparancsnokság Op. 710/56. szám 
alatt jelentette, hogy a XV. hadtest legújabban azt kérte, 
hogy a II . hadtest 6 tábori ágyúsüteggel, 10 tábori tarackos-
üteggel és egy nehéz tarackosüteggel támogassa támadását 
a Monte Tombára (A 868), ezért egy tábori tüzérdandárnak 
rendelkezésére való bocsátását szükségesnek látja. 

A hadseregcsoportparancsnokság tudatja, a 6. hadsereg-
parancsnoksággal, hogy: 

„A hadseregcsoportparancsnokság úgy döntött, hogy a 
6. hadseregparancsnokság csakis az Op. 710/16. számú jelen-
tésében már kijelölt tüzérséget adja át a XV. hadtestnek; 
Ha a XV. hadtestet még további tüzérséggel kell megerősí-
teni, úgy erről a 11. hadseregparancsnokság gondoskodjék." 

A XV. hadtesnek anyagiakkal való ellátása tárgyában 
(repülők, gázlőszer, műszaki csapatok) még ismételten adód-
tak súrlódások, mivel a hadtestparancsnokság közvetlenül az 
AOK.-hoz fordult kéréseivel. 

Végre maga az AOK. rendelkezett a XV. hadtest anya-
giakkal való ellátása tárgyában. A gázlőszerre Op. 98.781. 
és 91.056., a repülőkre Op. 98.670., a műszaki csapatokra 
Qu. 153.530, az élelmezésre Qu. 54.041. számú rendelettel intéz-
kedett. 
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Május 18. 
Helyzet jelen tés. 

Az éjjel a Montellón robbantások zaját lehetett hallani. 
Napközben szokásos lövöldözés volt. Az ellenség repülői 

igen tevékenyek. 
A Caerano, Paderno, Castelcucco, Asolo közötti ország-

utakon igen élénk a forgalom; egy hosszú gyalogsági oszlop 
Castelcuecóról Asolóra menetelt. 

A II., XV. és XXIV. hadtest építőszázadai ma kiegészí-
téseket kaptak. (Op. 750/3. szám.) 

* * 
* 

„Tovább folynak az előkészületek és az AOK.-nál kol-
du lok egy egész sereg elengedhetetlenül szükséges holmiért, 
„sajnos, eddig minden eredmény nélkül. Ellenkezőleg: min-
d i g ú j ra sok mindent elvisznek tőlem. Ilyenek voltak min-
d i g a számtalan kudarcok kútforrásai, melyek Ausztriát tör-
„ténelmi idők óta, mint az árnyék az embert követik. Azt 
„kívánják, hogy győzzek, de az ehhez elkerülhetetlenül szük-
séges legcsekélyebb eszközöket nem kapom meg. Csapataim 
„éheznek, elgyengültek már, de teljesen süket fülekre találok, 
„ha élelmet kérek, még annyit sem utalnak ki, hogy a leg-
„szűkösebben el tudjam csapataimat látni." 

„A harctevékenység ma kissé fokozottabb s az olaszok 
„erőszakos földerítést kísérelnek meg, a Monte Tómba kör-
nyékén pedig kézigránátokkal valami zárótűzfélét csinálnak." 

„Még igen gyenge lévén, vért köhögvén és vérhasfélében 
„szenvedvén, ma csak egy gyakorlatnál voltam Cordenons 
„mellett, hol a tüzérség az úgynevezett tűzhengert igen szé-
p e n és sikeresen bemutatta. A tűzhengert a gyalogság 
„követte." 

„Ma értesülök, hogy kémek jelentése szerint, az olaszok 
„erősebb osztagokkal erőszakos felderítést fognak csinálni, 
„hogy megtudják, merre vannak nagyobb erőink összponto-
s í tva . " 

# • 
# 

Ma a hadtestparancsnokságoknak kiadtam az Op. 710/60. 
számú parancsot: 

„A hadseregfőparancsnokság intézkedését miheztartás 
végett közlöm. Hogy az AOK. által a nehéz anyagi helyzet 
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következtében korlátolt mennyiségben szállított hadianyag 
elegendő legyen, szükséges, hogy a hadseregek a támadás elő-
készítésére és keresztülvitelére a rendelkezésre álló erőkkel, 
elsősorban a munkaerőt és a szállítási eszközöket erre a célra 
összefogva tervszerűen kihasználják. 

Ezért mindazokat a munkálatokat, melyek a támadás elő-
készítését nem szolgálják, be kell szüntetni. Űj utak, nagy 
raktárak építését be kell szüntetni, mivel létesítésük annyi 
időbe kerül, hogy a hadműveleteknél már nem hasznosíthatók. 
AOK. A vezérkar főnöke. Q. 101.728. szám." 

József főherceg vezérezredes s. k." 
Boroevic tábornagytól Op. 1100/90. számú intézkedés 

érkezik. 
1. Az AOK. Op. 142.095. szám alatt értesít, hogy a had-

ügyminisztériumnál kieszközölte az 51. honvédhadosztály át-
engedését. Ezt június 1-én szállítják az Isonzó-hadsereghez. 
A 7. hadosztályra nem lehet számítani, ehelyett azonban a 6. 
hadsereg körletében elhelyezett hadseregfőparancsnoksági 
tartalékból kap egy hadosztályt az Isonzó-hadsereg, valószí-
nűleg a 46. lövészhadosztályt (tüzérdandár nélkül). 

2. Az AOK.-tartalék csoportosítása attól függ, hogy a 
báró Conrad tábornagy-hadseregcsoporthoz áthelyezett lovas-
hadosztályokat (3. és 10.) mikor irányítják oda. Gondolni kell 
reá, hogy a 9. és 13. lövészhadosztály a 6. hadsereg jobb-
szárnya mögé kerüljön; ettől délre a 35. és 46. lövészhadosz-
tályt kell csoportosítani. 

3. A hadseregcsoportparancsnokságnak a hadműveletek 
végrehajtására mindenképen nagyon korlátolt erők és eszkö-
zök állanak rendelkezésére. Éppen ezért arra kényszerülünk, 
hogy egy helyen összetartsuk az erőt, hogy így annak szét-
forgácsolását elkerüljük. Ezt a törekvést nem szabad el-
feledni. 

Ennélfogva nem fogadhatom el azt az ajánlatot, hogy a 
6. hadsereg egy gyaloghadosztályt kapjon a hadsereg-
főparancsnokság tartalékából. 

A XXIV. hadtestnek három hadosztálya és hat tüzér -
dandára van (a 46. tüzérdandárt is beleszámítva). Ez elégsé-
gesnek mutatkozik arra, hogy a XXIY. hadtest a Monteílón 
és attól délre az ellenséget keményen megragadja és az Op. 
1100/20. számú intézkedésben körvonalazott feladatot meg-
oldja. 

A XXIV. hadtestnek az Isonzó-hadsereg lökőcsoportjá-
val egyszerre kell támadnia. 

A hadseregparancsnokság határozza meg, hogy a rendel-
kezésre álló erőkkel és eszközökkel mily úton-módon és keret-
ben kell a kitűzött feladatot megoldani. Elhatározását jelentse. 
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4. A hadseregfőparancsnokság hozzájárult, hogy a 6. had-
seregparancsnokság csak az Op. 710/1(5. számú intézkedésben 
felsorolt tüzérséget bocsássa a XV. hadtest rendelkezésére 
(3 tüzérdandár, összesen 58 táboriágyú 108 tábori tarack, 
55 nehéz tarack, 16 nehéz ágyú, 4 motoros tarack, 4 motoros 
ágyú, négy 30-5 cm-es mozsár, 40 hegyi ágyú és 20 hegyi 
tarack). A XV. hadtestnek tüzérséggel való további megerő-
sítése a 11. hadseregparancsnokság dolga. 

Boroevic tábornagy s. k." 

A 6. hadseregparancsnokság Op. 710/24. számú előterjesz-
tésében azt kérte, hogy a hadseregfőparancsnokság tartaléká-
ból legalább egy hadosztályt adjanak neki, mivel a támadás 
előhal adásával a Montellón kiszélesedik a támadás sávja. 

Mivel az AOK. nem tudta teljesíteni Boroevic tábornagy 
kérését, hogy hadseregcsoportját tüzérséggel erősítse meg, 
sőt elrendelte, hogy a XXIII . hadtest két 10-4 cm ágyúsüteget 
adjon át, báró Wurm vezérezredes, az Isonzo-hadsereg pa-
rancsnoka, a Cortellazzónál tervezett rohamvállalatot elejtette 
és elrendelte, hogy a XXIII . hadtestparancsnokság a rendel-
kezésre álló erőit és eszközeit a küszöbön álló támadásra fogja 
össze, hogy a Piaven való átkelést S. Dona—Intestadura teré-
ben ki tudja erőszakolni. 

Május 19. 

Helyzetjelentés. 
Bár ma jobban lehetett látni, az olasz tüzérség tevékeny-

sége igen mérsékelt volt. 
Délelőtt még mindig igen élénk az ellenséges forgalom a 

Castelcucco, Asolo, Caerano közötti utakon. 
Boroevic tábornagy ma a 10. lovashadosztályt, május 

21-én a 48. hadosztályt fogja megszemlélni. (Op. 789. és 789/1. 
szám.) 

* * 
* 

„Pünkösd vasárnapja! Ragyogó napfény és felhőtlen kék 
„ég, oly sok számtalan emléket ébreszt bennem a természet 
„teljesen kivirult pompájának kedves ünnepe, melyen a föl-
ébredt nyár minden széppel, amit fakasztani csak tud, dicsőíti 
„a teremtőt és illatozó viránya fölött áldását osztva lebeg 
„a szent lélek." 

„És ma csak úgy csörömpölnek ablakaim az ágyúk dör-
„gésétől s a nehéz bombák robbanásától, mely kigúnyolja 
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,e szép ünnepet és gyilkos mérget leheli az ünneplő természet 
.csodáira." 

„A kórházból üzennek, hogy egy súlyosan sebesült vitéz 
,altisztem kéri, hogy még egyszer az életben látni szeretne 
,engem. Átsietek! Most fogják ballábát csípőben amputálni. 
,Ott voltam, és bevártam, míg a narkózisból fölébredt szegény. 
,Élete talán még megmenthető!" 

# # 
* 

Május 20. 

Helyzetjelentés. 
Az éjjel egy olasz század megtámadta Fen érnél álló tábor i-

örsiinket. Az ellenség behatolt biztosító vonalunkba, de ellen-
támadással kivertük; 1 olasz századost, 1 hadnagyot és 4 kato-
nát elfogtunk. 

Conegliano vasútállomás 12 gránátot kapott, a 31. és 13. 
lövészhadosztály szakaszát ellenséges tüzérség lőtte. 

Délelőtt az ellenséges tüzérség élénken lőtte a Monte Spi-
nuccia- (A 1303) szakaszt és a Tegorzo-völgyet. 

Az AOK. azt javasolja, hogy a kézigéppuskás szakaszo-
kat 1—2 lovasszekérrel, 2 málháslóval és 1 taligával lássuk el; 
az utóbbit a legénység húzná. (Op. 563/15. szám.) 

# # 
# 

„Ma a C. Mercadelli- és a Villa Jacur-szorosokban voltam és 
„a Piave legkeskenyebb helyénél, hol egy félóráig, 450—500 
„lépésre az olaszoktól, feküdtem a növényzet között. A derék 
„39-es őrszem először nagyon barátságtalanul mordult rám, 
„mikor melléje léptem, de azonnal földerült az arca, amint 
„megismert és bocsánatot kért, azt mondva, hogy itt senkinek 
„sem szabad előre jönnie és ezért ő szavatol. Egészen részlete-
d e n megnéztem és tanulmányoztam a Piave-áttörésnek min-
„den részletét. Nagyon nehéz az átkelés és az első meredek 
„oldal elfoglalása, minden többi már könnyen fog menni. 
„A Piave a hóolvadás miatt óráról-órára jobban megdagad és 
„áramlata iszonyatosan gyors. Míg ott kint figyeltem, az 
„ellenség nehéz aknákat lőtt a Jacur-szorosba és sikerült nekem 
„az ellenséges aknavetőt fölfödöznöm és még a délelőtt folya-
„mán tüzérségem agyonverette." 
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„Visszajövet, a csendesen hallgató erdőben, ezer madárka 
„dalánál azt hittem, hogy valahol szeretett magyar erdőimben 
„barangolok. Az enyhe szellő messziről édes akácillatot hozott, 
„teli tüdővel szívtam magamba, hogy azt álmodhassam, hogy 
„akácfavirágoa magyar falu felé ballagok, egy alföldi falucska 
„felé, mely fehér, mintha hó lepte volna el, fehér a kedves, 
„szép akácfavirágtól." 

„Egy piroshajtókás százados jött velem szembe, boldog 
„mosoly borult arcára s én, mintha megkövültem volna, meg-
„állottam —Szremacsky! —• ez lehetetlen! Hiszen két évvel 
„ezelőtt súlyos haláltusában láttam őt kórházi ágyán zihálva 
„hánykolódni és az orvos nem ígért fél napot életbenmaradá-
„sára. Most pedig viruló egészségben siet elibém a derék 39-es 
„százados. Ilyen csodákat is látni még. örömtelin üdvözlöm 
„őt és egy darabon együtt megyünk és a Kárpátok meg Do-
„berdo dicső, de oly véres emlékeit újítottuk föl." 

# * 
# 

Boroevic tábornagy Op. 1100/91. szám alatt elrendelte, 
hogy a 3. és 10. lovashadosztályt a báró Conrad tábomagy-had-
seregcsoport körletébe irányítsam. 

Az átutalásra Op. 800/25. szám alatt intézkedtem. 
A menetek végrehajtására egy táblázatot adtam ki. A me-

neteket éjjel kell végrehajtani. 
„A hadosztályparancsnokságok menetközben négy menet-

lépcsőt alkotnak, melyek összetételét a hadseregparancsnok-
ságnak és a szállásmesteri hivatalnak bejelentik. 

Kisebb vonatrészek (fényszórók, aknavetők stb.), továbbá 
a tüzérség és lovasított alakulatok nappal is menetelhetnek. 
(Gondoskodás az ellenséges repülőmegfigyeléssel szemben!) 

A 10. lovashadosztály legelőször Brugnera—Francenigo 
falvakat üríti ki, melyek azután a XXIV. hadtestparancsnok-
ság rendelkezésére állanak, vízigyakorlatok tartására. 

A két lovashadosztály előtt és részben velük egyszerre a 
36. hadosztály és ezután még egy gyaloghadosztály fog ugyan-
abban az irányban menetelni. Ezért nem szabad az egyes 
közbeeső helyiségeket hosszabb időre igénybe venni; hasonló-
képen tilos a ki nem utalt körletekbe való belépés. 

A 11. hadseregparancsnokságot megkértem, hogy a lovas-
hadosztályok menetlépcsőinek az I. hadtestparancsnokság út-
ján (Feltre) adja tudtul a menetcélokat. 

Ezért minden menetlépcső egy tisztet küld Feltrére az 
I. hadtestparancsnoksághoz. 
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A felvételezés Yittorióban és Bellunóban történik; azután 
pedig a 11. hadseregparancsnokság intézkedése szerint. 

Ha autókra lesz szükség, a 6. szállásmesteri hivatalhoz 
kell fordulni. A járművekre rakott lőszert vissza kell hagyni; 
az átvételről a 6. hadseregparancsnokság tüzércsoportja intéz-
kedik. 

A 3. hadosztály bizottságilag visszaadja a 6. szállásmes-
teri hivatalnak a rendelkezésére bocsátott három vonatlépcsőt. 

A 10. lovashadosztály a Livenza folyó menti vízigyakorló-
teret, felszerelésével és utászanyagával együtt, átadja a Cor-
dignanóra érkező 11. honvédhadosztályparancsnokságnak. 

Ezt a rendeletet megkapja a II., XV., XXIY. és I. had-
test, a 3., 10. és 11. honvéd lovashadosztály, a 36. gyaloghad-
osztály és a 6. szállásmesteri hivatal. Megküldöm a Belluno-
hadtápcsoportparancsnokságnak, a 11. had seregparancsnok-
ságnak és a báró Conrad tábornagy-hadseregcsoportparancs-
nokságnak. J ó z g e f f ö h e r e e g vezérezredes s. k." 

Május 21. 
Helyzetjelentés. 

Délelőtt egy ellenséges osztag Alanótól délnyugatra meg-
támadta táboriörsünket. A támadást visszaverték. 

A 13. lövészhadosztály parti állására az olaszok néhány 
nehéz aknát lőttek, melyek robbanása után fehér ködfelhő 
keletkezett. 

Délután a szokásos zavaró ágyútűz volt. Coneglianót 
ismét lőtte az olasz tüzérség. 

Grappa vidékén és a Montebellunánál az országutakon 
élénk a forgalom. # # 

# 

„Még rettenetesen köhögök, de már a lázam elmúlt." 
„Tegnap elfelejtettem följegyezni, hogy Goiginger tábor-

nokkal , a XXIV. hadtest parancsnokával, a támadás részle-
t e i t megbeszéltem. A 41. honvédhadosztály meghagyását kér-
t e m a hadseregfőparancsnokságtól, de elutasították. Így nin-
„csen egy ember tartalékom sem. Ez igazán borzasztó helyzet." 

„Az olaszok aránylag nagy erővel ismételten megtámadták 
„táboriörsömet Penernél, ellenlökéssel mindannyiszor el let-
t e k kergetve és több foglyot ejtettünk." 

„A szükséges tüzérséget sem kapom meg s a lőszert még 
„kevésbbé. Összes gyalogsági tartalékaimat elvették és meg-
parancsolták nekem, hogy erélyesen támadjak. A régi nóta! 
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„Régi sorsom! És mégis úgy érzem, hogy én csapataimmal a 
„vártnál nagyobb sikert fogok aratni." 

„Most értesülök hivatalosan, hogy a tengertől az Etschig 
„az egész 160 kilométernél hosszabb arcvonal egységesen 
„támad! Szent Isten! ez a legnagyobb katasztrófának csiráit 
„viseli magában és oda is fog vezetni. Amióta sejtettem ezt, 
„mindig újra kifejtettem súlyos aggályaimat a mérvadó kö-
„rök, főképp Boroevic előtt. Ö osztja nézetemet, de keserű mo-
sollyal azt feleli: 'Wem nicht zu raten, ist nicht zu helfen!'" 

„Szörnyűség ezt elgondolni is, hogy mi lehet ennek a vége! 
„Az én csapataim el fogják foglalni Montellót, azt tudom! de 
„mi lesz a szomszédoknál1? Ezt a csatát elveszítjük!" 

„Ma egy nagyobb átkelési gyakorlatnál voltam és láttam, 
„hogy csapataim igen nagy kedvvel csinálják ezt. Remélik, 
„hogy nemcsak meg fogjuk az ellenséget verni, hanem odatúl 
„bőséges élelemre is fogunk akadni és meg fog szűnni az éh-
,.ínség, mely már a lehetőség végső határait átlépi. Szegény 
„gyermekeim, csak ne érjen benneteket keserves csalódás. Ma 
„a gyakorlatnál több emberem elájult. Oly gyengék, hogy ezt 
„a kis gyakorlatot sem bírják el. Hová legyen a lelkesedés e 
„keserves szenvedések reménytelensége között?" 

„Az olaszok legnehezebb fa j tá jú ú j lövegeket lőnek be. 
„A Piavéba pedig, főkép Fontigo vidékén, éjjel nehéz tárgya-
k a t süllyesztenek el, ezt jól lehet hallani. Talán a legsekélyebb 
„helyeket aknázzák alá? vagy teszik másképen járhatatlanná? 
„Jól megjegyezzük a helyeket." 

„Grácban a híres 17. közös gyalogezred, mely az egész 
„háború alatt dicsőségesen küzdött, föllázadt és magyar csa-
pa toka t kellett oda vinni, hogy a rendet helyre lehessen állí-
t a n i . Minden nehéz föladatot a magyarnak kell végeznie, de 
„azután elfelejtik őket! Vagy úgy csavarják el a tényeket, 
„hogy kisül, hogy a magyarok csak ártottak! Így van ez, min-
d i g is így volt és így marad, míg Magyarország tökéletes füg-
getlenségét a perszonál unióval el nem éri." 

* # 
# 

A küszöbön álló offenzívára, a gyalogság felszerelésére és 
a csapatvonatok átszervezésére Op. 800/30. szám alatt intéz-
kedtem. 
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„Az 1917. évi őszi offenzíván szerzett tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a mozgó háborúra újból meg kell szervezni a 
gyalogság és a csapatvonatok felszerelését. 

Az átszervezés az idecsatolt táblázatból és függelékből 
látható. (Lásd a 13. és 14. mellékletet.) 

Az átszervezést megnehezíti ugyan a lovak leromlott álla-
pota, de azért mégis arra kell törekedni, hogy amennyire 
lehetséges, a legjobb akarattal megfeleljünk feladatunknak. 

Az ú j átszervezésre való átmenet a legrövidebb idő alatt 
megtörténjék. Hámszerszámot, szekereket stb. hadosztályon-
kint összefoglalva, a 6. szállásmesteri hivataltól kell kérni. 

A 9., 35., 48., 50. és 41. honvédhadosztály fogyatékait, a 
lószállítmányok beérkeztével, legnagyobb részben fedezheti a 
6. szállásmesteri hivatal. Ezt az utasítást minden parancsnok-
ság és csapat, zászlóaljig bezárólag, megkapja. 

József főherceg vezérezredes s. k." 

A hadseregfőparancsnokság Op. 88.744. számú tudósítá-
sában arról értesíti a Boroevic tabornagy-hadseregcsoport-
parancsnokságot, hogy az Op. 88.007. számú rendeletben meg-
jelölt gázlőszert sem tudja rendelkezésre bocsátani. 

„A hadügyminisztérium arról értesít, hogy a gázanyagok 
gyártásába beállott nehézségek miatt, az igényelt gázlőszert 
koránt sem tudja olyan mennyiségben rendelkezésre bocsátani, 
mint annak kiszállítását Op. 88.007. számú rendeletemben ki-
látásba helyeztem. 

Ennélfogva a 7-5 cm gázlőszerből 8000, a 8 cm-ből 2000, 
a 10 cm-ből 13.750 és a 15 cm-ből csak 2500 darabot (lövést) 
lehet kiutalni (közte körülbelül 4000 Blaukreuz-gázlőszer lesz). 

Április 28-án a Boroevic tábornagy-hadseregcsoportpa-
rancsnokságnál pontosan kiszámították, hogy az offenzíva 
alatt mennyi lőszer (gázlőszer) kell. 

Április 28-án készletben volt: 
7-5 cm lőszerből 58.300 lövés, 
8 „ „ 83.300 „ 

10 „ „ 83.300 „ 
15 „ „ 26.650 „ 

A gázzal elárasztandó területet a rendelkezésre álló cső-
állománnyal egybevetve, ennyi gázlőszer kell: 

8 cm lőszerből 207.000 lövés, 
10 „ „ 206.000 „ 
15 „ „ 37.000 „ 
az úgynevezett „Gelbkreuz" lőszerből 15.000 „ 
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Az AOK.-tól Op. 1100/26. szám alatt kértünk: 
8 cm lőszerből 65.400 lövést, 

10 „ „ 122.700 „ 
15 „ „ 10.350 „ 
az úgynevezett „Gelbkreuz" lőszerből 15.000 „ 
Az AOK. május 3-án Op. 142.060. szám alatt azt vála-

szolta, hogy rajta lesz, hogy a kívánt lőszert rendelkezésre bo-
csáthassa. (Oi?. 1100/67. szám.) 

Az AOK. május 7-én Op. 88.007. számú rendeletében azzal 
biztatott, hogy a következő lőszert fogja kiutalni: 

8 cm lőszerből 30.000 lövést, 
10 „ „ 60.000 „ 
15 „ „ 6.000 „ . 

(Op. 1100/62. szám.) 
Május 21-én Op. 88.744. számú rendelettel tudatja az 

AOK., hogy a közbejött nehézségek következtében a gázlőszer 
gyártása annyira ki nem elégítő, hogy az ígért gázlőszert nem 
képes kiszállítani, miértis a 

7-5 cm lőszerből csak 8.000 lövést, 
8 „ „ „ 2.000 „ 

10 „ „ „ 13.750 „ 
15 „ „ „ 2.500 „ 

adhat. (Op. 1100/124. szám.) 
Ebből kitűnt, hogy a rendelkezésre álló lőszeren kívül a 

szükséglet vajmi csekély százalékát utalják ki, és pedig a 8 cm 
lőszerből 3%, a 10 cm-ből 11%, a 15 cm-ből 24%-ra lehetett 
csak szímítani. 

Azonban erre a minimális lőszerre sem lehetett teljes biz-
tonsággal számítani. 

A támadás megkezdésének időpontjáig a hadsereghez 
valóban megérkezett: 

7-5 cm lőszerből 6.400 lövés, 
8 „ „ 3.000 „ 

10 „ „ 4.987 „ 
15 „ „ 2.000 „ . 

• 
Május 22. 

Helyzetjelentés. 
Napközben a szokásos lövegtűz volt. 
Délelőtt igen élénk ellenséges repülőtevékenység. 
Alanónál két olasz katona került fogságunkba. 

József főherceg: A világháború. VI. 21 
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A 11. honvédhadosztály 5. és 9. honvédhuszárezrede meg-
érkezett. 

A 10. lovashadosztály 1-ső menetlépcsője a 11. hadsereg-
hez útbaindult. 

# * * 

„Míg csapataimnál jártam, az ellenség Farrát a legnehe-
z e b b gránátokkal lőtte. Aggódom miatta, mert az egész 51. 
„ezred ott van elhelyezve. A nép is még ott van." 

„A Monte Spinuccián (A 1303) a 129. ezrednek egy tábori-
örsé t , mely a Pallonéra (A1215) vezető összekötő ormon állt, 
„erős tüzérségi előkészítés után, az olaszok leteperték és leöl-
t é k és az ormot több gépfegyverrel megszállották. Az ellen-
t á m a d á s nem sikerült. Elrendeltem, hogy alapos tüzérségi 
„előkészítés után, újból vissza kell foglalni." 

„Az ellenség ma a falvakat erősen lövi nehéz gránátokkal. 
„Különben semmi jelentős újság." 

„Élénk küzdelmet folytatok azon parancsnokságokkal 
„szemben, melyek azt követelik tőlem, hogy 'erélyesen' támad-
j a k , másrészt meg mindent elvesznek tőlem. így talán még 
„el tudok valamit érni, de semmivel még a Montellót sem 
„tudom elfoglalni." 

Május 23. 

Helyzetjelentés. 
Mérsékelt tüzérségi harc és élénk ellenséges repülőtevé-

kenység volt. 
Az éjjel három olasz repülőgép repült át Conegliano 

fölött. 
A 10. lovashadosztály 2-ik menetlépcsője is útbaindult a 

11. hadsereghez. 
A 11. honvéd lovashadosztály többi csapatai is sorjában 

megérkeznek vasúton a keleti hadszíntérről. 
# # 

* 

„Wekerlének írtam, kérve őt, hogy segítsen éhező csapa-
t a imon és más politikai aggodalmaimat is bizalmasan közöl-
t e m levelemben." 

„Törzsemnél igen súlyos tüdőgyulladások, mellhártya-
„lobbal, két legényem közül az egyik a kórházban haldoklik, 
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„a másik is súlyosan beteg. Én túl vagyok rajta, ma már láz-
„talan vagyok, de nagyon elővett a baj." 

„Valóban kezdek kétségbeesni, mert azt a keveset, amit 
„a hadseregfőparancsnokság meghagyott nálam, azt most 
„Boroevié veszi el. Így teljesen ki van zárva, hogy eredmé-
„nyesen támadhassak. Elveszik utolsó fogatos ütegeimet, tar-
falékom utolsó emberét." 

„Az élelmezés sehogy sem megy, mindennap kevesebbet 
„kapok csapataim részére. A szállítmányok 'elakadnak'. Em-
bereim gyengülnek. Valóban isteninek kell lennie annak, aki 
„ilyen körülmények között nem zúgolódik. Az emberek ló-
„herét, szőlőleveleket és más növényeket szednek és azt eszik 
„éhségük csillapítására. Na és most adjunk élelmet Német-
országnak?" 

„Itt ma nyári rekkenő hőség van." 
# # 

# 

A báró Conrad tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság 
Op. 20.000/70. számú intézkedésével elfogadta a XV. hadtest 
tamadási tervét, de megjegyezte, hogy nem látja célszerűnek 
a XV. hadtest további megerősítését a 11. hadsereg többi egy-
ségének rovására. Hangoztatta, hogy a támadás kiterjesztését 
a rendelkezésre álló eszközökhöz kell mérni és hogy nagyon 
kell vigyázni az erők összetartására. Gázlőszerrel való ellátás 
ügyében a 6. hadseregparancsnoksághoz forduljon a XV. 
hadtest. 

Május 25. 

Helyzetjelentés. 
Az éjjel és délelőtt mérsékelt ellenséges lövegtűz volt. 
Délután Alano—Quero szakaszunkat hevesen lőtte az 

ellenséges tüzérség. 
Asolo vidékén az olaszoknál élénk forgalom van. 
A hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a 9., 35., 20. 

honvéd, 50. és 48. hadosztály menetalakulatait az „Északi 
kiképzőcsoportba" kell beosztani; ez a csoport Cappella Mag-
giore—Caneva—Cordignano terében kap helyet. A 31., 17., 
13. lövész- és 41. honvédhadosztály menetalakulatait a „Déli 
kiképzőcsoportba" kell összevonni Pianzano—Baver—Borgo— 
Bibano terében. (Op. 830. szám.) 

A 46. lövészhadosztály jelentette a tűzhengergyakorlatok-
nál szerzett tapasztalatait. (Op. 680/7. szám.) 

20* 
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A 46. lövészhadosztály a Livenza-folyón átkelési gyakor-
latot, a 41. honvédhadosztály éles harclőgyakorlatot tartott. 
(Op. 355/32. és 355/35. szám.')^ 

A „Gázharc" című utasítást ma kiadták, mint „A harcá-
szati segédlet XII . részét". (Op. 812. szám.) 

Az Op. 816. számú rendelet a rohamzászlóaljak alkalma-
zását szabályozza. A hadseregcsoportparancsnokság megtil-
totta, hogy a rohamzászlóaljat járőrökbe tagozva, vagy mint 
egységes testet, zárt kötelékben alkalmazzák. (Op. 818. szám.) 

# * 
* 

„17 és félmillió bruttó tonna hajót vesztett az entente 
„eddig a tengeralattjáró naszádok miatt. Türelmetlenül várom 
„a németek újabb nagy támadásának kezdetét nyugaton." 

„Sok bajom van előmunkálataimmal; most elveszik tőlem 
„a 46. tábori tüzérdandárt, melynek még jó lovai vannak és 
„helyette a 37-et adják ide, hol 900 ló hiányzik! Pedig tud-
j á k , hogy nálam több mint 14.000 ló hiányzik amúgyis. 
„Annyit elvettek eddig tőlem, hogy hadseregem most csak 
„három gyalog- és két lovashadosztályból áll. Emellett a 
„parancs azonban fönntartatik, hogy 'erélyesen' támadjak és 
„foglaljam el a Montellót. Azt hiszem, hogy ezen tények elég 
„világosan beszélnek és nem kell hozzája több magyarázat." 

„Gázlőszert a hadseregfőparancsnokság értesítése szerint 
„bőségesen fogok kapni június végén; de az ellenséget június 
„15-én kell megvernem! Eső után köpönyeg! Így nem tudom 
„az ellenséges tüzérséget megbénítani. Már többször figyelmez-
te t t em Waldstáttent, hogy ez a gázlőszer, amelyet jeleznek, 
„hogy azonnal kiutaltatik, a régi német, mely ellen az entente-
„csapatoknak maszkái föltétlen biztonságot nyújtanak, azért 
„mustrálta ki a német ezen lőszert. Ne vegyék meg, ne fogad-
j á k ezt el tőlük. Adjon nekem a legújabbfajta gázlőszerből, 
„vagy ha ez nem lehet, akkor adjon helyette közönséges grá-
nátokat , de a rossz gázát elfogadni, rémdrágán megfizetni, 
„tudva azt, hogy egyáltalában nem lehet hatása, az enyhén 
„mondva vakságig menő rövidlátás. Mert arra támaszkodva, 
„hogy az olasznak talán még nincsen angol maszkája s ezen 
„gyenge lábon sántikáló föltevésre egész támadásunkat föl-
„építeni hallatlan bűnös könnyelműség. Waldstätten eddig 
„még nem reagált ezen üzenetemre, melyet már többször meg-
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„ismételtem. Egyszóval nyomorúságos egy fölületes wirt-
„schaftolás. A vége pedig megint az lesz, hogy csapataim 
„fogják az árát megfizetni. Én azonban, ha nincs meg a szük-
séges anyagom, ki fogom jelenteni, hogy nem támadok!" 

„Tegnap óta teljesen ellanyhult nálam a harctevékeny-
s é g , alig hallani pár lövést. Az ellenség ködötfejlesztő akná-
„kat lő Falzére és J acur-szorosba. Úgy látszik, kipróbálja eze-
„ket. Igen csekély lövegtüze azon benyomást teszi rám, 
„mintha újonnan állásba ment ütegei belőnék magukat. Két 
„nap óta nem láttam ellenséges repülőt. Azt hiszem, mindenét, 
„még ezt is, Asiagónál összpontosítja. Éppen ezért is a leg-
nagyobb hiba ott a mi főtámadásunkat megcsinálni. Óriási 
„véráldozattal fog ott a teljes sikertelenség járni!" 

„Az élelmezési helyzet a legnagyobb fokban aggasztó, 
„így egy sikeres offenzíva teljesen kizártnak látszik. Az embe-
„rek testileg, erkölcsileg össze fognak roppanni. — Ma táv-
iratoztam Boroevicnek újból, tegnapelőtti táviratom kiegé-
szítésére. Így nem viselhetem tovább a felelősséget. Holnap 
„reggel Udinébe megyek, hol beadom lemondásomat, ha nem 
„segítenek azonnal a 6. hadsereg helyzetén." 

„Így nem viselhetjük eredményesen tovább a háborút. 
„Ha hátul nem csinálnak végre rendet, összeomlásra fog 
„vezetni. De ezt nem hiszik el nekem." 

„Ma a 41. honvédhadosztálynak egy igen sikerült roham-
„gyakorlatán vettem részt." 

Helyzetjelentések május 26- és 27-ről. 
Az éjjel nyugalom volt. 
Délelőtt néhány aknát lőtt az ellenség a Monte Spinuc-

cián levő állásunkra. 
A Montellóról fúrógépek zakatolása hallható. 
A Grappa vidékén élénk forgalmat figyeltek meg repü-

lőink. 
A 11. honvéd lovashadosztály utolsó szállítmánya vasúton 

megérkezett. 
A 3. és 10. lovashadosztály tovább folytatja menetét a 11. 

hadsereghez. 
Elrendeltem, hogy a Monte Spinuccia-magaslaton veszen-

dőbe ment táboriörsállásunkat, kellő tüzérségi előkészítés után, 
vissza kell foglalni. (Op. 819. szám.) 
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Május 27-én éjjel, a XV. hadtestnél, két órán át lőtte az 
ellenséges tüzérség Santa Maria és Scalon vidékét. A 13. 
lövészhadosztálynál egyik propagandajárőrünk kézigránát-
harcba keveredett C. Campalonénál az olaszokkal. Az olaszok-
nál a 70. hadosztályt a 24. hadosztály váltotta fel. 

Ma az AOK. kiadta az „aknavető utasítást", mint a „harc-
utasítás VII. részét". (Op. 144/3. szám.) 

Op. 831. szám alatt intézkedtem, hogy a Cordignano— 
Ponte della Muda—Godega—San Fior—Visnadello—San Gia-
como közötti utakat javítsák ki. 

Május 27-én Art. 4040/35. szám alatt intézkedtem az üte-
gek állásváltoztatására, a támadás pillanatában. 

„A támadás második napján az ellenséges Sulder-tüzér-
ségi csoport lényegesen megnehezítheti a XXIV. hadtest tér-
nyerését, hacsak a szomszédos hadseregek nyomása vissza-
vonulásra nem kényszeríti ezt a csoportot. Ha ez nem követ-
kezik be, akkor arra kell törekedni, hogy a sulderi tüzérségi 
csoportot idejében lekiizdjük, mert a támadás második napján 
nem lehet az amúgy is gyenge II . hadtestbeli tüzérség összes 
lövegeinek támogatására számítani. 

Ezért elrendelem, hogy: 
1. A II . hadtestparancsnokság az alább megnevezett 

XXIV. hadtestbeli ütegek részére állásokat és megfigyelő-
pontokat szemeljen ki és az említett ütegek csoportosítására 
és tűzvezetésére tegye meg a szükséges intézkedéseket, úgy-
hogy az említett tüzérség a támadás második napján hajnal-
hasadásakor megkezdhesse a tüzelést. 

Szóba jön a 35. tábori tüzérezred 1., 2. 3. ütege és a 11/2. 
motoros tarackosüteg. 

Az előkészített ütegállásokba egy napi lőszert kell vinni 
és pedig a 14 m. nehéz tarackok és a motoros tarackok számára 
egyenkint 150 lövést. Erről a II . hadtest gondoskodik. 

Ugyanezért a támadás 2. napján a 16/3. számú motoros 
ágyúsüteget és a 9/1. számú 38 cm-es tarackosüteget a II . had-
testparancsnokság alá rendelik (Canale-Fontane térben). 

2. A XXIV. hadtestparancsnokság gondoskodjék róla, 
hogy az említett ütegek valóban előrevonuljanak az előre ki-
szemelt ú j állásba, mihelyt a tüzérség megkapja a parancsot 
az állásváltoztatásra. Az előrevonulás útjait meg kell a veze-
tőkkel ismertetni. A deponált lőszer őrzésére ütegenként egy 
altisztet és két tüzért kell az ú j állásokba kirendelni. Gondos-
kodni kell róla, hogy a tüzérparancsnokok még a támadás első 
napja előtt a helyszínen tájékozódjanak a támadás második 
napján reájuk eső feladatukról. 

3. A tüzérség a támadás első és második napja közötti 
éjjelen vonul az ú j állásba. A lőszerkocsikat és a motoros 
tüzérség a könnyű autókocsikat magával viszi az ú j állásba. 
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Ha a II . hadtestparancsnokság úgy látja, hogy a tüzér-
séget felesleges előre vinni (pl. ha az ellenséges tüzérség el-
vonulna), azonnal értesíti róla a hadseregparancsnokságot és 
a XXIV. hadtestparancsnokságot. 

Ezt az intézkedést a II., XV. és XXIV. hadtestparancsnok-
sag kapja. József főherceg vezérezredes s. k." 

Május 27-én Op. 800/62. szám alatt jelentettem a Boroe-
vic tábornagy-hadseregparancsnokságnak, hogy az offenzíva 
végrehajtására nem kapom meg a szükséges anyagokat és esz-
közöket. 

„A 6. hadsereg részéről igényelt átkelési anyagok, a hadi-
hídkészletek, hídverési anyagok idáig nem érkeztek meg. Mind-
össze csak az történt, hogy egy hadihídkészlet és nyolc csónak 
érkezését jelezték. Attól kell tehát tartani, hogy a szükséges 
anyagok és eszközök nem is fognak idejében megérkezni. 

Számítás szerint nyolc éjjelre lenne szükség, hogy az át-
hajózási és hídverési anyagot az áthajózás és a hídverés he-
lyére vigyük, mivel az éjek rövidek, a fogatoknak csak két-
ötöd része áll rendelkezésre és mivel az anyagot legnagyobb 
részben a legénységnek kell a Piave part jára hordania. 

Az átkelés a folyón nagy fizikai követelményeket támaszt 
a legénységgel szemben. Mivel a rossz ellátás miatt az emberek 
el vannak gyöngülve, a legénység heteken keresztül nem jut 
pihenéshez: az előkészületekre legalább is 10 nap kell. 

Az előadott okoknál fogva csakis akkor lehet sikeres át-
kelésre számítani, hogy ha június l-ig a hadihídkészletek fo-
gatai, a hadihídkészletek és a csónakok rendeltetési helyükre, 
a hídverési anyagok pedig további öt nap alatt valóban meg 
is érkeznek a hadsereghez. 

Ezért kérem a hadseregcsoportparancsnokság közbelépé-
József főherceg vezérezredes s. k." 

Boroevic tábornagy Op. 1100/131. szám alatt ezzel a zára-
dékkal továbbította előterjesztésemet a hadseregfőparancsnok-
sághoz: 

„Az Isonzo-hadseregnél is hasonló a helyzet, úgy az át-
hajózási anyag, mint a hídverési eszközök dolgában. 

A hadseregcsoportparancsnokság hivatkozik az Op. 
1100/130. számú jelentésre, melyben hangsúlyozta, hogy a 
támadásra kitűzött időt az anyagszállítás késedelmes volta 
hátrányosan fogja befolyásolni." 

A hadseregfőparancsnokság Op. 142.157. szám alatt azon-
nal válaszolt Boroevic tábornagynak, mondván: 

„A hadseregcsoportparancsnokság mindkét alárendelt had-
seregnél „teljesen egyformáknak" mondja a viszonyokat, bár 
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ez az itteni nyilvántartás szerint nem felel meg a valóságnak. 
Jelentse, hogy a kérdéses anyagokból május 27-ig mi érkezett 
meg az Isonzo-hadsereghez. A v e z é r k a r f ö nöke." 

Az aktán a hadseregfőparancsnokság műszaki csoportjá-
nak megjegyzése olvasható, mely így szól: 

„A hadikészleteket vasúton elindítottuk (!), úgyszintén 
a hadtáphíd verésére szolgáló anyagokat is. Az elosztás a had-
seregcsoportparancsnokság dolga. Brosch ezredes s. k." 

Az elintézés zseniális módja jellemzi a hadseregfőparancs-
nokság könnyelműségét. Ehhez igazán nem kell több magya-
rázat, mert a dolgot elintézettnek véli azzal, hogy az átkelési 
anyagokat elindította, de annak ellenőrzésével nem törődik, 
hogy valóban meg is érkeztek-e rendeltetési helyükre vagy sem. 

A hadseregcsoport parancsnokának kívánságára ma fel-
terjesztettem a II . és XXIV. hadtestparancsnokságnak a tá-
madásra kiadott rendelkezéseimet. (Op. 800/50. szám.) 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság Op. 
15914/T. szám alatt azt sürgönyzi a hadseregfőparancsnokság-
nak, hogy az Op. 152.591. és Op. 152.886. számú rendeletekben 
jelzett csónakokból idáig egy se érkezett meg. Minthogy az 
áthajózási anyagot hosszadalmas szállítás útján kell a Piave 
partjára vinni és fogatokban nagy a hiány, kéri a kiszállítás 
megsürgetését. 

A hadseregfőparancsnokság Op. 153.378. számú távirat-
ban közli, hogy a hadügyminisztérium 26. osztályához a követ-
kező átiratot intézte: 

„Sürgősen kérem a szállítmányok mielőbbi útbaindítását. 
Tudassa, hogy mennyi csónakot szállított már el és mikor szál-
lítja a többit?" 

Május 28. 
Helyzetjelen tés. 

Az éjjel keveset lőtt az ellenséges tüzérség. 
Conegliano! az ellenséges tüzérség lőtte. A Monte Spinuc-

cián levő állásunk is kapott néhány aknát. 
Délelőtt az ellenséges tüzérség néhány tűzcsapást mért a 

Quero-medencére és Coneglianot is lőtte. 
Délután mérsékelt zavaró lövegtűz volt. 
Grappa vidékén még mindig tart az ellenséges forgalom. 
A 3. és 10. lovashadosztály utolsó menetlépcsője elindult 

a 11. hadsereghez. 
-Telezték, hogy a 37. tüzérdandár megérkezik a hadsereg 

körletébe. Sacile vidékén kap egyelőre helyet. 
A 36. hadosztály utolsó szállítmánya megérkezett. 
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A 11. hadtestnél a 8. lovashadosztály nagyobb gyakorlatot 
tartott. (Op. 355/40. szám.) 

* * 
# 

„Vasárnap, 26-án, Udineben voltam. Mindenekelőtt Bo-
roev ic tábornaggyal egy, két és félórás megbeszélésem volt. 
„Benyújtottam néhány szóval lemondásomat és fölmentési 
„kérvényemet és kértem őt, hogy fogadja el és továbbítsa ezt, 
„mert én nem birom ezen könnyelmű packázást tovább nézni 
„és még kevésbbé érette felelősséget vállalni. Én csak akkor 
„tudok dolgozni, hogyha a felelősséget is nyugodt lélekkel vál-
lalhatom azért, amit teszek. Ostoba parancsoknak, melyek föl-
tét lenül katasztrófára vezetnek, én nem tehetek eleget. Ezért 
„inkább bocsássanak el engemet. Dicső csapataimat én nem 
„fogom egy kalandért feláldozni." 

„Boroevic elsápadt és csendben maradt, majd kékespiros 
„lett és szemei vésztjelző lángokat vetettek és kissé alterált, 
„halk hangon felelt: 'Hogyha az én legjobb hadvezérem el-
„megy, akkor eleve elvesztettem a csatát! Ezt nem engedem 
„meg és a kérvényt nem fogom továbbítani, itt égetem el. Én 
„császári fenségeddel egy nézeten vagyok és együtt dolgozom 
„azért, hogy az AOK.-tól kikényszerítsünk minden szüksége-
det , de császári fenségedet nem engedem el. Mi mind a ketten 
„mártírok vagyunk, kik kötelességüket teszik és minden többit 
„Isten kezébe teszünk le. Én csak parancsolni tudok, de most 
„kérve kérem és ha császári fenséged kívánja, le is térdelek, 
„de fenségednek nem szabad elmennie!'" 

„Még hosszan beszélve meggyőzött arról, hogy ügyiink-
„nek csakis úgy lehetek hasznára, ha maradok. És így hosszas 
„rábeszélés után megígértem neki, hogy maradok, mire ő öröm-
t e l i n kinyilatkoztatta: 'Ez nekem egyenlő értékű egy nagy 
„győzelemmel'. Miután végleg lebeszélt szándékomról, a táma-
dásró l beszéltünk. Újból előadtam neki tervemet és az arra 
„vonatkozó parancsaimat. Hogy a Montellot keletről három 
„gyaloghadosztállyal homlokon támadom és így foglalom el, 
„ezen célra hat tüzérdandárt a támadási cél köré félkörben állí-
t o k föl: a) hogy az ellenséges tüzérséget gázzal árassza el, 
,,b) hogy az ellenséges gyalogságot megsemmisítő tűzzel le-
„küzdje, azután az időközben áthajózott gyalogság rohama kö-
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„vetkezik. Törekszem az egész Montellot első nap elfoglalni, 
„természetesen ehliez az első föltétel az, hogy a Monte Sulderen 
„(A472) levő ellenséges tüzérségi csoportot „sárgakeresztes 
„gáz"-zal agyonfertőztessük és a Motelion levőt mérges gáz-
„zal harcképtelenné tegyük; különben az előbbi az én oldalozó 
„ütegeimet Moriago, Sernaglia, Barbisano vidékén tönkre lövi; 
„a második pedig az átkelést és a támadást lehetetlenné teszi. 
„Hogyha ezen föltételek megteremtettek, akkor én sikeremben 
„egészen biztos vagyok. Ha ez a lőszer nincsen készen, a leg-
sürgősebben ajánlom, hogy az egész vállalkozással várjunk, 
„hogy egészen biztos alapon indulhassunk el és ne kezdjünk 
„valami csak félig előkészített dologba. Legnyomatékosabban 
„kérem, hogy ő is lépjen közbe, hogy ne azt a gázt kapjuk, 
„amelyet a német már nem tud használni, mert az entente-
„csapatoknak maszkái ez ellen biztos védelmet nyújtanak." 

„Ő megígérte, hogy mindent el fog követni, hogy kíván-
ságaim teljesüljenek, de a mi rossz szervezésünk mellett kevés 
„a reménye arra, hogy ki is tudja eszközölni." 

„Ezután részletesen előadtam nyomorúságos élelmezési 
„helyzetünket és közöltem vele, hogy embereim testileg egészen 
„elgyengülnek ezen nyomorultul kicsi élelmezési adagok mel-
„lett. Majd az első nagy teljesítményeknél össze fognak esni, 
„ami által támadásunk katasztrófával végződhetik. A leg-
hevesebb, ami eltűrhető, a mostani adagnak duplája, ha ezt 
„nem kapják meg, akkor semmiért sem állok jót. Magam lát-
t a m az embereket füvet enni, meg gyökeret, mert az éhségtől 
„betegek. Igazán az emberfölöttinél is több az, amit elvisel-
„nek és mégis híven teljesítik kötelességüket." 

„Midőn kibeszéltük magunkat, feleségemhez mentem 
„San Gottardóra, hol ő a kórházban mint első műtőnő dol-
gozik. Jó színben, egészségben találtam őt és kedves, kedé-
„lyes perceket töltöttem vele és Józsi fiúnkkal s azután ide, 
„Vittorióba tértem vissza." 

„Az Isonzó-hadseregnél éjjel pergőtűz és ellenséges be-
t ö r é s az 1. lovashadosztály állásaiba." 

„Tegnap a Pieve di Solighettótól Sernaglián át Villa-
„mattára, az állásokba mentem, három főörsöt és táboriörsei-
„ket látogattam meg a Piavénái. Oly sűrűk ott az ültetvények, 
„hogy nem lehet 50 lépésre látni. Szegény embereim 24 óráig 
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„állanak odakint és hűségesen örködnek, arcuk beesett és 
„sápadt, a szemek mélyre süppedtek üregeikbe, mint a súlyos 
„betegeknél. Mélyen megrendít derék 44-eseimnek kinézése. 
„Midőn a főörs egyik kavernájába lépek, a szolgálati jelenté-
s e k után, midőn már pihenj van elrendelve, mint rendesen, 
„megszólítom embereimet: 'Adjon Isten áldást fíúk! — Mi 
„az újság!' — 'Isten hozta Fenséges úr! Csak az az újság, 
„hogy éhezünk, majd éhenhalunk.' Arcukon látom, hogy iga-
„zat mondanak. Néhány meleg, szeretetteljes buzdító szót 
„mondok nekik s többekkel elbeszélgetek. Éhség és nyomor 
„dacára hűséges a szívük! Innét egy kis gyalogösvényen másik 
„ezred egyik táboriörséhez megyek, útközben több üteget meg-
látogatva. Egy kis í'ödözék előtt egy őrszem áll, fegyvere a 
„fának támasztva, egy ember, akit nem ismerek, ő sem enge-
„met — most jött vissza hosszú orosz fogságból — kezei nad-
„rágzsebeiben vannak és fütyörészve jár föl és alá, nem tisz-
teleg, midőn megszólítom, kérdésemre, hogy nem hall-e! 
„vállait vonogatja és gúnyosan mosolyog. Ekkor rászólok, 
„hogy tisztelegjen és 'vigyázz'-t vezénylek, mire azt feleli: 'Mi 
„közöm egyáltalán az ezredes úrhoz!' — Puskáját a fától 
„magamhoz vettem és kísérőmet a mellettünk levő kavernába 
„küldtem, hogy hívjon ki egy járőrt. Az emberre pedig rá-
parancsoltam: 'Magát letartóztatom!' — A járőr elvitte őt 
„és elveszi büntetését. Innét Yillanovára mentem egy gyalog-
ú t o n , hol egy őrszemet találtam a 44. ezredtől, ki őrmester-
i e k nézett engem, de itt semmi baj sincs! Útközben az előbbi 
„eseten elgondolkoztam! Bizony, ilyen jelek rendkívül aggasz-
t a n a k , mert ebből látom, hogy a megmételyezett lelkű embe-
r e k e t nem selejtezik ki otthon és csak úgy egyszerűen kikül-
„dik a frontra. Ha ennek a háborúnak nem lesz nagyon hamar 
„vége, akkor még majd rettenetes dolgokat fogunk látni, sok-
„kal-sokkal borzasztóbbakat, mint amilyen a háború maga. 
„Ugyanazt a rémes erőszakuralmat, mint amely Oroszországot 
„emészti föl. Ha ezen szellem nálunk fölébred, akkor j a j a 
„szegény monarchiánknak és ezerszer j a j az én becses magyar 
„hazámnak, mely azután, mint picike — minden oldalról meg-
nyi rbá l t országocska lesz talán csak fönntartható. Ezt nem 
„akarom látni, mert ez a legborzasztóbb, ami engem érhet. 
„Minden kihalna lelkemben, ami eddig szent volt nekem és 
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.,minden, amit eddig ápoltam szívemben. Az Isten oltalmazza 
„meg szeretett hazámat ilyesmitől." 

„Visszaérkezve, táviratot küldök Boroevicnek, melyben 
„értesítem, hogy a legénység keservesen panaszkodott ma, 
„hogy éhenpusztulnak és én azt az éhínséget veszélyesnek 
„kell, hogy minősítsem és olyannak, mely az offenzívát kérdé-
sessé teszi." 

„Szent kötelességem ilyesmit őszintén bejelenteni és bűn 
„volna, ha ezt elhallgatnám, noha nagyon jól tudom, hogy 
„ezért egy orrot fogok kapni." 

Op. 880/64. számú táviratom így szól: 
„Mai csapatszemlém alkalmával egyik kiváló ezrednél a 

legénység testületileg elém járult azzal a kéréssel, hogy segít-
sek rajtuk, mert éhen halnak. Meggyőződtem róla, hogy egy 
ember 24 órára 50 gramm húst kap. Ilyen ellátás mellett leg-
közelebb kérdésessé válik a csapat teljesítőképessége. 

A liszttel való ellátás is gyalázatos; az élelmezés meg-
javítását most már teljesen lehetetlen elodázni. 

József főherceg vezérezredes s. k." 

Boroevic tábornagy Op. 856. szám alatt a főparancsnok-
ságnak felterjesztette jelentésemet, a következő záradékkal: 

„A hadseregparancsnoknak meghagytam, hogy ilynemű 
tünetekkel erélyesen szálljon szembe, mivel az ilyen maga-
tartás a fegyelem meglazulására mutat. 

Boroevic tábornagy s. k." 

A hadseregfőparancsnokság Op. 142.153. szám alatt vála-
szolt élelmezési helyzetjelentéseimre: 

„A lisztutánszállítás megjavítására és az adagok növe-
lésére minden eszközzel törekszünk. A húst — amennyiben 
utánszállításra nem kerül — a megszállott tartományban kell 
előteremteni. AOK. A vezérkar főnöke." 

„Az Isonzó-hadseregnél, a Piave-deltában, az ellenség a 
„mi állásainkat meglehetős széles darabon benyomta, 3 tiszt 
„és több mint 1000 huszár hiányzik a 12. huszárezredből. Az 
„ellentámadás eddig csak részleges sikerre vezetett." 
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„Ő Fölségétől levelet kaptam, melyben a többek között 
„azt írja, liogy Kállay Frigyestől megtudta, liogy nem vagyok 
„jól és kér engem, hogy kíméljem magamat, mert az offen-
z íváná l nagy föladatok várnak rám!" 

„Én egyelőre csak azt látom, hogy hadseregem 14 hadosz-
tá ly ró l 5-re csökkentetett. Talán valami csoportparancsnok-
„ságra céloz 0 Fölsége?" 

„Borevic tábornagytól, ahogy sejtettem, egy rosszaló táv-
i r a t o t kaptam. Azt mondja, hogy a mi szabályzataink nem 
„ismerik a küldöttségeket és én nekem nem lett volna szabad 
„a csapatok panaszát meghallgatni." 

„Én azonban azt hiszem, hogy a mi régi szabályzataink 
„nincsenek éhínség idejére megfogalmazva és nézetem sze-
„rint Boroevic helyesebben tenné a mai súlyos helyzetben, ha 

ilyen dolgokban nem adna nekem ilyen parancsoló hangon 
„utasításokat és nem kritizálná viselkedésemet, hiszen az 
„egész háborúban küzdőcsapatokkal soha sem érintkezvén, 
„ezeknek lélektanát nem ismerheti. Ezt bátran rám bízhatja, 
„aki nagy eredményeit éppen a lélektani ismeretnek köszön-
hetem, ebben szakértői véleményt nem fogadhatok el sen-
k i tő l sem." 

„Az idő hideg és esős." 
„Nyugaton nyugalom." 
„A legújabb hírek szerint az olasz 5. hadsereg Padova 

„körül gyűlt össze és a XXVI. hadtest azon parancsot kapta, 
„hogy 'adott esetben' a Treviso Vicenza-állást a középső részen 
„szállja meg. Az én hadseregem szakasza előtt az ellenség 
„aránylag gyenge." 

„A hadseregfőparancsnokság értesít engem, hogy június 
„végén kék- és sárgakeresztes gázlőszert fog nekem szállítani. 
„Tehát az offenzíva után! Akkor megeheti maga! Így vállal-
kozásomnak sikere teljesen kétessé válik. Régi hagyományos 
„utánsántikálás! Azonnal az alábbi levelet írom Wald-
„stättennek:" 

„Kedves Waldstätten! Most mutatja Willerding altábor-
n a g y az ön levelét, melyre föltétlenül reflektálnom kell, 
„annál is inkább, minthogy az ön utolsó állítása — a 'sárga-
„kereszt'-et illetőleg — tévedésen alapszik. Én nekem föltét-
„leniil szükségem van ezen lőszerre azért, hogy egy tüzérségi 
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„csoportot — Monte Sulder — több napra hallgatásra kény-
szerítsek. Ennek egyszerű oka, hogy ez legalább kétszer olyan 
„erős, mint a vele szemben álló sajátom. Az jól van beépítve, 
„míg az enyém Yidor és Palzé között utolsó pillanatban, a 
„sűrű ültetvények között csakis lomb által födve, kénytelen 
„lemozdonyozni. Hogyha nem sikerül nekem az ellenséget 
„sárgakereszttel ártalmatlanná tenni, úgy az én föntjelzett 
„tüzérségem körülbelül biztosan föl van áldozva. Azon hely, 
„melyet én sárgakereszttel akarok telíteni, az előnyomulásnál 
„ember által nem érintetik, jótállok azért, hogy 10 napon belül 
„ezen területileg szűk helyre senki sem fog lépni. Ezen köve-
telésemet nem volna szabad elutasítani, mert teljesítésétől 
„függ a Soligó-medencében levő összes ütegeim sorsa. Hogyha 
„ezen ajánlatot tettem, akkor az alaposan meg van fontolva 
„és alapozva és nem utasítandó egyszerűen el. Kérem, kér-
dezze meg a XV. hadtestet, hogy mennyire fél a Sulder 
„ (A 472) tüzérségétől ? Hogyan legyen a hadsereg képes föl-
„adatát teljesíteni, hogyha minden, amit kérek, sorban egy-
másután , kivételt nem ismerő következetességgel, elvből meg-
tagadtat ik? Tartalék, élelem, a szükséges gázlőszer nélkül 
„törjem át győzelmesen az ellenséget? Én helyszínén — még 
„szélső Örseimen túl is menve — támadási területemet meg-
néztem. Legalább 50-szer voltam odakint és saját megfigye-
„léseim alapján azon legkevesebbet kértem, amivel még biz-
t o s a n sikert arathatok. Ezek nélkül a 6. hadsereg vagy el 
„fog vérezni, vagy hátramaradva, után fog sántikálni. Egyi-
„ket sem szabad megengednem. Hogyha öt (!) hadosztály 
„erejű hadseregemmel a Montello keleti részén levő ellenséges 
„állásokat rohammal elfoglaltam (a támadásban csak három 
„vesz részt, három támad, a másik kettő a támadási tereptől 
„északra védi a Piavét), akkor föltétlenül legalább is egy 
„hadosztálynak közvetlen közelben és egynek e mögött kell 
„rendelkezésemre állani, melyek az eredményt gyorsan ki-
használ ják; akkor lerepül az ellenség a Montellóról; külön-
b e n odafönt ú j súlyos küzdelem lenne, melynek kimenetele 
„kétes." 

„Az offenzíva előtt annyi élelemnek kell föltétlenül lenni, 
„hogy a csapatok kissé megerősödhessenek, különben nem 
„fogják a nagy strapákat kibírni. Ez nem 'jajgatás', ez az 
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„enyhén kifejezett igazság. Arról biztosítom önt, hogy nagy 
„győzelmet fogunk aratni, hogyha mindent tökéletesen elő-
készítve indulunk neki. Mindezt meg kell kapnom, vagy nem 
„szabad támadni, mert nem szabad az offenzívának, alig hogy 
„megkezdődött, elakadnia. Ehhez azonban á lehetőséget is meg 
„kell adni. Ez pedig éhező csapatokkal, csak félig fölszerelve, 
„távolról sincsen megadva. Kérem, értsen meg úgy, ahogyan 
„igazán értem én! Minekünk győznünk kell, de hogy győz-
hessünk, kell, hogy az eszközök megadassanak, amelyekre 
„szükségünk van." 

„Ismételem: azzal, amit kérek — amennyire emberileg 
„kiszámítható — biztosra megyek; anélkül az egész egy koc-
kázatos próbálkozás, mely ellen óva intek!" 

„Egy bizonyos t. i., hogy bármennyire éhezzenek, az aka-
„rat sem a csapatban, sem a vezetésben nem hiányzik, mert 
„az én hadseregem a lehetetlenségig megteszi kötelességét. — 
„Szívélyes üdvözlettel, válaszát várva, bajtársa: József fő-
herceg, vezérezredes." 

• # 
# 

„Egy nagyon aggasztó hírt vettem. A 6. újvidéki ezred-
n e k egy menetzászlóalja, főképpen a szerb nemzetiségűek, az 
„Oroszországból visszatért és az ott azonnal beosztott foglyok 
„által fölizgatva, föllázadt. A lázadás a legalaposabban elő volt 
„készítve. Egy napon több legénységi személy bejelentetlenül 
„a zászlóaljparancsnokhoz az irodába ment, megkötözték a 
„parancsnokot és segédtisztjét, kihurcolták az udvarra és mind 
„a kettőt agyonlőtték. Ezután a lázadók rabolni mentek. A föl-
r iasztott honvédek kivonultak és Pécs utcáin harcra került 
„a sor. A honvédek 9 halottat és több sebesültet vesztettek. 
„A 6-osoknak több veszteségük volt. Ezek a megadás jelét ad-
t á k , a honvédek beszüntették a tüzelést, mire a lázadók egy 
„része a hegyekbe menekült, hol rabolnak és gyújtogatnak. 
„A másik része, vagy 5000-en, az AOK. rendeletére hozzám 
„jön, hogy én fegyelmezzem meg őket! Ez már a 4-ik lázadó 
„ezred, mellyel megajándékoznak engem. Hízelgő, de nehéz és 
„kellemetlen egy ily felelősségteljes, súlyos feladattal meg-
„bizatni. Kihirdettettem, hogy mindenki, aki legkisebb jelét 
„adja a fegyelmezetlenségnek, azonnal, ítélet nélkül főbelöve-
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„tik. Ha pedig megtagadnák az engedelmességet, akkor min-
„den harmadik embert lövik azonnal főbe. Közelükben meg-
bízható csapatokat helyeztek el. Ugyanígy tettem a 22-es 
„dalmátokkal, a grázi 17-esekkel és az l-es bosnyákokkal. 
„A 22-eseket már megfékeztük. Személyesen náluk voltam, 
„többekkel beszéltem és ök arról biztosítottak, hogy bűnüket 
„belátják és megígérték nekem, hogy vitézül és híven fognak 
„harcolni. Ezeket már elvitték tőlem az Isonzohadsereghez." 

# * 

A II . hadtestparancsnokság Op. 526/60. szám alatt be-
jelenti, hogy miként akarja a tüntetést végrehajtani. 

Op. 800/71. szám alatt tudattam a II. hadtestparancsnok-
sággal, hogy tervével egyetértek. 

Az Op. 800/42. számú rendeletemhez egy függeléket ad-
tam ki: 

„A 9. és 35. hadosztály előrevitele a tartalékkörletben a 
június l-re virradó éjjelen kezdődik meg. A tervezett menet 
végrehajtásáról a XV. és XXIV. hadtestparancsnokságot, a 
Belluno-hadtápcsoportparancsnokságot és a 6. szállásmesteri 
hivatalt értesíteni kell. 

Az utolsó időben az egész olasz arcvonalon érezhető a 
tevékenység, mely abban nyilvánul meg, hogy az ellenség 
részlettámadásokat intéz arcvonalunk egyes részei ellen. Ilyen 
vállalatok a II . hadtest szakasza ellen is irányulhatnak. 
A tüzérség eltolása közben és azután is képes legyen arra, hogy 
minden időben gyorsan és megbízhatóan zárótüzet adjon a 
hadsereg egész frontja elé. 

A tartalékban levő lovasdandárt Posmone—Folo—S. Ste-
fano—Gruietta terében kell elhelyezni. Készen kell lennie, hogy 
minden pillanatban harcrakelhessen. A 9. hadosztály egyik 
gyalogezrede a Follina—Miane-körletben maradjon; külön-
parancsra majd később vonul be a hadosztályhoz. 

Ezt a parancsot a II . hadtestparancsnokság kapja és a 
XV. és XXIV. hadtestparancsnokságnak is megküldöm tudo-
m a s u ' - József főherceg vezérezredes s. k." 

A hadseregfőparancsnokság május 28-án kiadott Op. 
142.149. számú rendeletével a XV. hadtestet a 11. hadsereg-
parancsnokság alá rendelte. 

Az intézkedés, melyet a Boroevic- és báró Conrad tábor-
nagy-hadseregcsoportparancsnokságnak adtak ki, így szól: 

„Op. 20.000/85. és Op. 20.000/87. számokra: 
1. Mivel a hadseregföparancsnokság nem erősítheti meg 



337 

még több tüzérséggel a Boroevic tábornagy-hadseregcsopor-
tot, ezt a hadseregparancsnokságot nem is lehet az Op. 
20.00/85. számú előterjesztés utolsó mondata értelmében uta-
sítani. 

Ha a báró Conrad tábornagy-hadseregcsoportparancsnok-
ság azon a nézeten lenne, hogy a Scotti-féle csoportnak a ren-
delkezésre álló tüzérséggel egyetemben kevés reménye van a 
sikerre, akkor kisebb feladattal kell megbízni. A tett intéz-
kedéseket jelentse. 

2. A XV. hadtestet június 1-én délelőtt 1 órától harcászati 
és hadműveleti szempontból a 11. hadseregparancsnokság alá 
rendelem. 

Anyagi tekintetben a XV. hadtest — mint eddig — a 6. 
hadseregparancsnokság alatt marad. 

AOK. A vezérkar főnöke. Op. 142.149. szám." 

Helyzetjelentés május 29-ről. 
Az éjjel megint lőtte Coneglianót az ellenséges tüzérség. 
Napközben mérsékelt ellenséges lövegtűz volt. 
A 36. hadosztály már teljesen elment a 11. hadsereghez. 

• • 
# 

A németiek újabb támadása 1918 május 27-én indult meg, 
körülbelül 85 km széles arcvonallal és Páris ellen irányult. 
A hadműveleti szándék az volt, hogy a németek minden erejük 
latbavetésével áttörve a Marne- és Oise-folyók között az arc-
vonalat, Párist elérhessék. 

A német támadás Nayon—Coucy—Pinon—Reims vonalá-
ból indult meg. 

Soissons, Fismes vidéke elesett; június 1-én a németek a 
Marne-folyót is elérték. Chateau—Thierry is elesett. A tér-
nyerés körülbelül 50 km volt. 

A franciák azonban Compiegne, Pierrefond, Villers, Cot-
terets, La Ferté—Miliőn, Meaux előtt megállították a néme-
teket. (Lásd a 8. mellékletet.) 

* • 
# 

A hadügyminisztérium 5851. szám alatt ezt táviratozza 
a Boroevic tabornagy-hadseregcsoportparancsnokságnak: 

„A központi szállításvezetőség adatai szerint május 28-ig 
683 csónakot szállítottak el. Május 29-én 159, május 30-án 534, 
május 31-én 12 csónakot szállítanak el. 

Ezeket, mint sürgős szállítmányokat indították, illetve in-
dítják útba, úgy, hogy itteni számítás szerint június 6-án oda 
érkeznek. Hadügyminisztérium 26. osztálya, 5851. szám." 

József főherceg: A világháború. VI. 22 
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Május 30. 
Helyzetjelentés. 

Éjjel megindult tervszerű ellenakciónk a Monte Spinuc-
cián veszendőbe ment előörsvonalunk visszafoglalására; kez-
detben jól ment a dolog, de később az olaszok ellenlökéssel 
visszavetették rohamjárőreinket. 

Fenernél olasz járőröket zavartak el csapataink. 
Délelőtt a Monte Spinuccia-szakaszban igen élénk löveg-

haro folyt. 
Délután az ellenséges tüzérség megint lőtte Coneglianót. 
Grappa vidékén még mindig tart az ellenséges élénk for-

galom. # # 
# 

„Ma megjött Wekerlétől a felelet levelemre." 
„'Császári és királyi Fenség!" 
„Hálás köszönettel vettem Fenségednek a katonai Con-

„ventióra vonatkozó kegyes figyelmeztetését." 
„A katonai Conventio az eddigi tervezetek szerint a fel-

szerelés és munitio azonosságára, a kiképzés s különösen a 
„vezérkari kiképzés azonosságára szorítkoznék s az eddig is 
„szokásos érintkezés fenntartására terjeszkednék ki. Sem a 
„véderő szervezése és beosztása, sem a nyelvkérdés tárgyát 
„egyáltalában nem képezné, még a csapatoknak védelmi szem-
pont jából való elhelyezése is csak az eddig is szokásos érint-
kezéseknél való megbeszéléseknek tartatnék fenn." 

„Ily körülmények között nem tartok ugyan a német be-
folyástól, mindazonáltal azt hiszem, siettetnünk kell a véderő 
„kérdésének tisztázását, hisz' már a legközelebb, de minden-
ese t re a békekötés után azonnal a véderőre nézve előterjesztést 
„kell tennünk az országgyűlésnek. A baj abban van, hogy az 
„osztrák kormány eddig nem ment bele a tárgyalásokba s a 
„hadügyminiszternek januári tervezeteihez sem szólt még 
„hozzá. Kevésbbé katonai, mint inkább osztrák körökben látom 
„a nehézségeket s a huzavonát fennforogni, ezért ezeket igyek-
szem most szorítani." 

„Mély megilletődéssel vettem Fenséges Uramnak az élel-
„mezési bajokra vonatkozó kegyes közléseit. Herceg Windisch-
„Graetz élelmezési miniszter intézkedett, hogy a harcbavonuló 
„katonák öt kiló élelmiszert minden nehézség nélkül vihesse-
n e k magukkal, s hogy az tőlük el ne vétessék. Külön bevásár-
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„lási engedélyeket nem adhat, mert minden requirálva van, 
„de egy zárt vonattal a legközelebbi napokban küldünk Fen-
„séges Uram csapatai részére 2 vagon zsírt és 28 vagon lisztet, 
„mint oly küldeményt, mely kizárólag Fenséged csapataié s 
„a hadseregszállításba nem számíttatik be." 

„Császári és királyi Fenségednek mély hódolattal alázatos 
„híve és kész szolgája, Wekerle Sándor.'" 

* # 
* 

„Éjfél utánig dolgoztam mindenfélén, ami a támadással 
„összefügg." 

„Tegnap egy átkelési gyakorlaton vettem részt a Taglia-
„mentónál. Nem sok értelme volt az egész gyakorlatnak annyi-
„ban, hogy a Piavén mégis csak egészen máskép kell majd csi-
ná ln i ; mindannak dacára érdekes volt és nagy gonddal volt 
„az egész előkészítve." 

„Utána Boroeviccsel sokáig beszéltem a katasztrófává fej-
„lődő élelmezési helyzet miatt. Nem találtunk kiútat és így 
„magamnak kell segíteni a nagy bajon, ha tudok! El fogom 
„a lakosságtól venni az utolsó élelmet, csak annyit hagyva meg 
„nekik, hogy meg ne ha l janak . . . Ki haljon éhen? . . . A had-
sereg, vagy az itteni nép? Magától értetődőleg, ha erre kerül 
„a sor, akkor az itteni népet kell föláldoznom, hogy a had-
S e r e g e t fönntarthassam. Rettenetes állapot! Látom, hogy leg-
„jobb ezredeim, mint a 44 -esek, mindjobban l ó g a t j á k fejüket 
„és mind hangosabban zúgolódnak. És odafönn csak könnye-
d é n vállat vonnak, mert jobban félnek a munkásságtól, mely-
n e k nem lehet megparancsolni, hogy éhenhaljon! — míg azt 
„hiszik, hogy a katonaság, ha elrendeltetik, szótlanul fog éhen-
„halni, mint ahogy szótlanul kiáll a gyilkos golyó elé! De 
„éppen ebben csalatkoznak, mert a lassú éhhalált semmiféle 
„fegyelem nem bírja ki!" 

„Az AOK.-nak hízelgő kijelentései: 'a híres vezetés.. . 
„a csodálatos hadsereg . . . a bámulatos szellem . . . stb.', melyek -
„kel sorban minden követelésemet egyszerűen elutasítják és 
„melyekkel a felelősségen túlteszik magukat, míg végre a 
„nagy offenzívát majd készületlenül fogják megkezdeni, mely-
n e k így nagy vereségünkkel kell végződnie, bizony mindenek-
„fölötti könnyelműség! Üres állításokkal elütnek mindent." 

20* 

\ 
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„Hónapokkal ezelőtt bejelentett szükségletek, azt hittem, 
„hogy előállításuk akkor elrendeltetett. Sajnos, semmit sem 
„rendeltek meg! Majd ha a nagy csatát elvesztettük, akkor 
„meg fogunk kapni mindent." 

„Elmondtam egész keservemet Boroevicnek. Újból kér 
„tem fölmentésemet, de újból megtagadták. Elmondtam Wald-
„stätten levelének tartalmát, melyet Willerdingnek írt, mely-
b e n állításainkat képzelt, de helyt nem álló érveivel akarja 
„fölborítani és kívánságainkat egytől-egyig mint fölöslegese-
h e t elutasítja. Boroevic azt mondja, hogy ő nem képes többet 
„tenni, mint amit tett és mi ketten mártírok vagyunk, akik, 
„majd ha baj lesz, megisszuk a levét, ártatlan áldozatok, kik 
„mások könnyelműségéért bűnhődnek majd! Megmondom 
„neki, hogy a Piavén való átkelésre eddig 3 csónakot kaptam! 
„A pontonok és a hídanyag a 'vasúton gördül'. Hogyan hoz-
„zam 10 nap alatt — föltéve, hogy megérkezik — Vittorióból a 
„Piavéhoz, lovak és automobilok nélkül? Vagy tán 3 csónak-
k a l szállítsak 50.000 embert a Piavén át? az előkészítő tűz 
„alatt? Vagy tán úszva menjünk át e rohanó áron teljes hadi 
„fölszereléssel? Akkor 60%-a embereimnek föltétlenül bele-
f u l l a d ! Ilyen lagymatagságot még soha sem láttam!" 

„Az hírlik, hogy Oroszország ú j hadsereggel, francia veze-
t é s alatt fogja a háborút véglegesen eldönteni! Azt hiszem, 
„hogy ez egy francia álom. Ez a generáció már torkig van 
„a háborúval!" 

„Minálunk a hamu alatt parázs van. Ezt levelekből látom, 
„melyeket vitézeim kapnak hazulról és melyeket ők ártatlan 
„bizalommal megmutatnak nekem. Ezekből látom, hogy, saj-
„nos, sok magyart is már 'megtérítettek' a bolseviki elvekre! 
„És itt, embereim között is aggasztó tüneteket látok, összedug-
j á k fejüket, kis cédulákat köröznek és nem lehet azokat 
„megkapni! Még nekem megmutatják. Ártalan dolog: 'a fele-
s é g éhezik, a gyermekek koplalás folytán elpusztulnak . . . 
„szökjék haza!' — 'Elég a háborúból, ti megtettétek kötelmei-
t eke t , most lássuk, hogy lesz-e végre béke?' összetépem a 
„cédulát — hiszen jól ismerem ezeket, az oroszok kezébe mi 
„magunk csempésztük ezen ártatlanságokat, melyek csak a 
„túlfeszített húrt viszik elpattanáshoz. — Kioktatom őket, 
„megkérdezve, vájjon a feleség írta-e, vagy rokon? — 'Nem!' 
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„Na, lássátok, fiúk, ezt azért írják nektek ismeretlenek, akik 
„nem mások, mint az oroszok forradalmi szervezete által 
„kioktatott gonosztevők —, hogy felbomolják a rend. Lás-
sá tok, fiaim, ha ti megszűntök oly dicső, hős hazafiak lenni, 
„akkor vége a hazának is! Gondoljatok József apátok sza-
ga i r a , akiről tudjátok, hogy szívvel-lélekkel a tiétek, — akkor 
„majd az ellenségnek nem áll ellent senki, akkor majd föl lesz 
„darabolva Magyarország, román, szerb vagy cseh rabszol-
gaságba kerültök s majd azok úgy fognék veletek bánni, mint 
„ti még a csökönyös marhával sem bántok! Itt nincs más 
„mód, mint most kitartani, hősiesen kü sdeni, mert ja j mind-
nyájunknak, családjainknak, ha fölbomlik a rend. Akkor 
„ti is, én is, a gyalázat rabigájába kerülünk, én is, mert vele-
t e k élek és halok és közös magyar hazánkért kész vagyok 
„minden kínt és gyalázatot elviselni!" 

„Ilyenkor lelkes ünneplésben van mindig részem és 
„esküsznek vitézeim, hogy ők hívek maradnak utolsó lehel-
tetükig. Én meg sötét jelentést küldök föl, hogy baj van és 
„még nagyobb baj lesz, ha otthon nem csinálnak rendet, ha 
„nem vetik börtönbe gróf Károlyi Mihályt és társait. De sze-
„gény királyom erre engem kedvesen figyelmeztet, hogy leve-
„leimből látja, hogy nagyon is sötéten látom a helyzetet: 
„Aber Lieber Freund, man muss die Zuversicht nicht ver-
t ieren und auf Gott vertrauen, übrigens bin ich Dir unsäg-
l i ch dankbar für Deine so rücksichtslose Aufrichtigkeit. 
„Auf dich kann ich immer rechnen, dass weiss ich!'" 

„Az én legkitűnőbb ezredeim pótkeretét cseh parancs-
nokokkal élükön, Csehországba tették, hol az ártatlan újon-
n a n besorozott magyar gyerekeket a csehek készakarva meg-
mételyezik. Én hiába írok és könyörgök, azt felelik mérvadó 
„helyről nekem, hogy ezeken, elvből, nem lehet változtatni. 
„Addig ott cseh parancsnokok 'Hunde Magyaren!' — 'Gau-
n e r ! ' — 'Bestie!', stb. névvel traktálják őket, kik nem érte-
n e k azok nyelvén, soha egy nap szabadságot nem adva be-
vonuló sebesülteknek, az izgatók, lázítók karjaiba kergetik 
„őket!" 

„Egész reménységem, éltető gondolatom, munkálkodásom-
n a k főcélja az volt, hogy ezen legszörnyűségesebb háború 
„után azt a dicső magyar nemzetet és népet boldogan láthas-
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„sam, királyával eggyéforrva virágzani. Ezen reményem min-
„dig kisebb lesz és helyébe a véres forradalmak rettenetes 
„kísértetét látom lépni. És ez elmondhatatlanul szerencsét-
tenné, boldogtalanná tesz engem és iszonyatosan gyötri lel-
kemet." 

„Még most, a 12. órában, talán nem volna késő, még le-
h e t n e valamit tenni, de akkor igazán komolyan hozzá kellene 
„látni a bajok orvoslásához." 

„Valami bajt jelentenek odakint! S kimegyek, ma nem fek-
„szem le." 

„Súlyos időket élünk, olyanokat, amilyenekről hajdan 
„rémregényekben olvastunk csak." 

* * 
# 

Helyzetjelentés május 31-ről. 
Éjjel ellenséges tüzérségi zavarótűz a 9. hadosztály sza-

kaszára és Coneglianóra, délelőtt a XV. hadtest állását" lőtte. 
A XV. hadtest állása előtt igen mozgolódik az olasz. 
Az ellenséges 48. hadosztály kötelékében van a Piacenza-

dandár. Az olasz XXX. hadtestparancsnokságot a XVIII . vál-
totta fel. 

Az 53. hadosztály élszállítmánya ma a hadseregkörletbe 
érkezett. 

Hírt kaptunk róla, hogy az olaszok kiürítették tábori kór-
házaikat; ebből arra is lehet következtetni, hogy valamire 
készülnek a Montellón, ezért a II. és XXIV. hadtestparancs-
nokságot éberségre hívtam fel. (Op. 849. szám.) 

A 6. hadseregparancsnokság ma május havi jelentését 
Op. 641/Ev. sz. alatt előterjesztette. (L. a 15. számú mellékletet.) 

A hadseregfőparancsnokság május 8-án Op. 142.079. számú 
rendelettel a Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnok-
sággal tudatta, hogy a 7. és 51. honvédhadosztályt nem kapja 
meg. 

Erre az AOK.-nak május 9-én ez az Op. 1100/53. számú 
jelentés ment: 

„Minthogy az igénylésben mértéket kell tartanunk és 
különösen a báró Conrad tábornagy-hadseregcsoportparancs-
nokság szükségleteire figyelemmel kell lennem, hadműveleti 
tervem végrehajtásánál a kitűzendő feladatokat lehetőleg szűk 
keretekbe kellett szorítanom. 

Ezért a Treviso irányában szándékolt áttörés szélességét 
8—10 km-re kellett csökkentenem és ennek megfelelően az erők 
elosztását meghatároznom. 
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Szem előtt tartom az Op. 142.041. számú intézkedésben 
ismételten hangoztatott alapelvet, hogy a tüzérséggel a leg-
alaposabban kell előkészíteni és támogatni a támadást. Arra 
nem is lehet gondolni, hogy a támadásra gyalogsági tömeget 
szervezzünk meg. 

Ha azonban arra törekszünk, amit az Op. 142.010. számú 
intézkedés is parancsol, hogy az offenzívának messzemenő 
célja legyen, úgy a támadást mélységben csoportosított tarta-
lékkal kell táplálnunk. 

Ennek szükséges voltát hangoztatva, a hadseregcsoport-
parancsnokság nézete az, hogy a lökőcsoport szélességének 
rovására mélységét kell fokozni. Ehhez legalább 10 hadosztály 
kell. 

Noha a báró Conrad tábornagy-hadseregcsoporthoz három 
lovashadosztályt Tirolba szállíttattam és az AOK. részére tar-
talékul négy hadosztályt különítettem ki, a minimálisan szük-
séges tíz hadosztályt fedezni tudom, ha a 7. és 51. honvéd-
hadosztályt is megkapom. 

Op. 1100/25. számú előterjesztésben szükségesnek láttam 
felhívni a figyelmet arra, hogy a hadseregcsoportnál tartalék 
nincs és hogy hadseregcsoportomnak tíz hadosztállyal való 
meggyengítését megfontolandónak vélem, mert szám szerint 
lesznek ugyan tartalékok, de nem a kívánt helyeken. 

Jóllehet ígéretet kaptam, hogy a 7. és 51. honvédhadosz-
tályt ideadják, most arról értesülök, hogy ez a két hadosztály 
nem jön hozzám; ebből az következik, hogy a hadseregcsoport 
gyenge lesz és így a megparancsolt támadást legfeljebb Tre-
visóig tudom előrevinni. 

A 6. hadsereget (hat gyalog- és két lovashadosztály) nem 
lehet tovább gyengíteni. Három hadosztály átmegy a 11. had-
sereghez, három hadosztályra feltétlenül szükség van, hogy 
a Montellón és attól délre támadhasson; az arcvonal biztosí-
tására legalább is két hadosztály kell. 

Ennek a hadseregnek sem lesz tartaléka. 
Gondolatmenetem a következő: 
Ha támadni akarunk (nem pedig „lökést" csinálni és nem 

a fötámadást „csupán kísérni") és pedig két arcvonalból, mint 
azt az Op. 142.041. számú intézkedésben megparancsolták, 
akkor a szükséges erőt nemcsak rendelkezésre kell bocsátani, 
hanem megfelelően csoportosítani is kell. 

Ha a szükséges erő nincsen meg, akkor le kell mondani 
a támadásról, mert senki sem vállalhatja a felelősséget azért 
a kudarcért, mely az elégtelen erővel végrehajtott támadásból 
fog következni. 

Nézetem szerint a délnyugati hadszíntéren elegendő erőnk 
van, de a csoportosítással nem értek egyet. Ebben hivatko-
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zom a báró Conrad tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság 
Eg. 18.550. számú havi jelentésének 1. és 2. oldalán foglal-
takra, melyek éppen fényesen ellene szólnak annak, hogy a 
főtámadás a tiroli arcvonalból induljon meg. 

Mégegyszer kötelességszerűen hangsúlyozni kívánom, hogy 
megingathatatlan felfogásom szerint a döntő támadásnak — 
mely itt könnyebben hajtható végre — a Piave-arcvonalból 
kell megindulnia. Mielőbb kérek végérvényes döntést, hogy 
mekkora erőre számíthatok, hogy az alárendelt magasabb 
parancsnokságokat a kellő előmunkálatokra utasíthassam." 

A hadseregfőparancsnokság május 15-én Op. 142.095. szám 
alatt így válaszolt: 

„Négy hadosztálynak, mint AOK.-tartaléknak kikülöní-
tése után a Boroevic tábornagy-hadseregesoport rendelkezé-
sére tizennyolc és fél hadosztály fog állani. 

Az AOK.-nak sikerült a hadügyminisztériumtól megkapni 
az 51. honvédhadosztályt, mely június 1-én Boroevic tábomagy-
hadseregcsoportjához indul. 

Végül tudatom, hogy a hadseregcsoportparancsnokság 
számíthat reá, hogy az AOK. tartalékából egy, esetleg több 
hadosztálynyi erősítést kap." 

Ezután május 30-án újabb parancs jött az AOK.-tól 
Op. 142.161. szám alatt: ^ 

„Azt a négy hadosztályt, melyet AOK.-tartalékul különí-
tenek ki, aképpen kell Mel-Cison di Valmarino—Sarmede— 
Ponte nelle Alpi környékén csoportosítani, hogy szükség esetén 
két menetvonalon: Feltrén és Murién át a Valsugana-völgybe, 
vagy két menetvonalon Tovenán, Coneglianón és Santa Croce, 
San Fior di Soprán át a Piave-szakaszra legyen eltolható. 

Az AOK. Op. 142.095. számú intézkedése értelmében 
(Op. 1100/35. szám) a Boroevic tábornagy-hadseregcsoport-
parancsnokság úgy tartsa készen a 46. lövészhadosztályt, hogy 
amint azt a hadseregfőparancsnokság kiadja a kezéből, a 
6. hadseregnél gyorsan harcba kelhessen." (Op. 1100/90. szám.) 

Erre a Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnok-
ság május 31-én Op. 1100/147. szám alatt az AOK.-nak ezt 
jelentette: 

„Op. 1100/53. számú előterjesztésemben jelentettem, hogy 
az Isonzo-hadseregnél — mivel a 7. hadosztályra nem lehet 
számítani — egy hadosztály hiányzik, ezért kértem, hogy a 
hiányzó hadosztály helyébe az AOK. tartalékából egy had-
osztályhoz nyúlhassak. 

„Mivel a hadseregcsoportparancsnokságot az Op. 142.095. 
számú parancsban azzal bíztatták, hogy már kezdettől fogva 
számíthat az AOK. tartalékából egy hadosztályra, az Isonzo-
hadsereg rendelkezésére bocsátottam a 46. lövészhadosztályt. 

Ezt 1100/90. szám alatt bejelentettem az AOK.-nak. 
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„Ha az AOK. tartalékhadosztályait a Belluno-medencében 
helyezem el, ennek a három hadosztálynak az ellátására a 
6. hadsereg összes autóoszlopait le kell foglalnom. így az offen-
zívához szükséges lőszerszállítás, áthajózási és hídverési anya-
goknak és eszközöknek a vasúti állomásokról a Piave-arc-
vonalba való fuvarozása nagyon megkésik. Mindenesetre az 
lesz a vége, hogy a hadműveletet nem lehet a kitűzött időben 
megkezdeni. 

A hadseregcsoportparancsnokság azt javasolja, hogy az 
AOK.-tartalékok így csoportosuljanak: 

9. hadosztály: Belluno—Ponte nelle Alpi—La Secca; 
35. hadosztály: Cison di Valmariano—Serravalle—Tarzo; 
41. honvédhadosztály: Vittorio—Manzana—San Fior di 

Sopra; 
az Isonzo-hadsereg rendelkezésére bocsátott 46. lövész-

hadosztály a hadműveletek megkezdéséig Piavén túl északra." 

Június 1. 

Helyzetjelentés. 
Az éjjel a Pieve di Soligót és Coneglianót lőtte az ellen-

séges tüzérség. 
Napközben a szokásos lövöldözés folyt, mindkét oldalon 

élénk volt a repülőtevékenység. Egy repülőnket lelőtte az 
ellenség, egy másikat leszállásra kényszerített. 

A Grappa vidékén megfigyelték, hogy az ellenség a hegyi 
utakon lövegeket szállít fel; csapatmozgásokat is észleltek. 

A századparancsnokok kiképzése kézigéppuskák kezelésé-
ben jó eredménnyel halad. (Op. 540/19—24. szám.) 

# • 
* 

„Tegnapelőtt minden keservemet följegyeztem és így ma 
„csak rövid pár szóval akarok ugyanezen témáról írni. Elő-
készületeink nyomorultul állanak, már ami az én hadserege-
„met illeti, hogy a többieknél hogyan állunk, azt nem tudom, 
„remélem jobban, mint énnálam. Minden, amit mint elenged-
hetetlenül szükségesnek jelezve kérek, helyt nem álló meg-
okolással röviden megtagadtatik. Így most egy nehéz támadás 
„előtt állok, melyet parancsom van végrehajtani; nincs jó gáz-
„lőszerem és nincs egy embernyi hadseregtartalékom és egy 
„napra való eledelem sincsen. Katonáim füveket és szőlő-
leveleket is esznek, hogy éhségüket csillapítsák." 

„Tegnap éjjel 2 órakor automobilon Pieve di Solighettóra 
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„siettem s onnét egy kísérő altiszttel gyalog Pieve di Trevisón 
„át Boaria Donegálon, Chiesolán át Boaria di Piavéra men-
„tem, majd a Piavének keskeny részéhez, hol a kavicson le-
feküdtem." 

„Útközben kísérőmmel, Czinege József szakaszvezetövel 
„elbeszélgettem. Elmondta nekem, hogy édesatyja valahol az 
„óriási hegyek között — úgy hiszi Tirolban — küzdött az ola-
„szok ellen és már 1915 őszén elesett. Édesbátyja hősi halált 
„halt a Doberdón, szintúgy öccse csak nemrégiben a Kárpá-
tokban . Ö az utolsó, aki életben maradt. Midőn azt mondom 
„neki, hogy mint családföntartót föl fogom mentetni, a jó-
„modorú, fegyelmezetten katonás legény elhallgatott. Egy 
„vártat múlva azonban újra megszólalt: 'Alázatosan kérem 
„Fenséges atyámat, ne tessék engem fölmentetni! Magyar ha-
zámér t tovább akarok harcolni és szívesen meghalok érte! . . . 
„Nem tudnám elviselni az életet, ha az a tudat nehezednék lel-
t e m r e , hogy nem vettem már részt a háborúban, mikor annak 
„sorsa eldőlt! Ilyenkor nem szabad egy magyarnak sem hiány-
„zania a csapatnál! A pimasz árulók soraink között úgyis az 
„ellenség javára akarják fordítani a sorsot! Tessék engem 
„helyemen hagyni!" 

„Mélységesen meghatott e szép lélek egyszerű megnyilat-
kozása ! . . . Hol találunk még ilyen önzetlen hazafiakat, ha 
„nem a magyarok között?. . . Kérelme dacára azonnal meg-
bíz tam Willerding altábornagyot, hogy fölmentését a tör-
vényre támaszkodva járja ki az én nevemben. Ilyen haza-
„fiakra otthon ma nagy szükségünk van! Még nagyobb, mint 
„itt!" 

„Mindjárt itt megjegyzem, hogy június 27-én megjött a 
„fölmentése, de Czinege József akkorra már megkapta örök 
„fölmentését a jó Istentől! . . . Czinege a szerencsétlen Piave-
„csatában eltűnt s így még a sírjára sem tehettem egy szál 
„virágot! De az ő gyönyörű lelke tovább él a magyar nemzet-
ken , azt tudom! . . . " 

„A kísértetek világa vala a gyorsan rohanó Piavén túl 
„a hold utolsó negyedének világában ezüstként ragyogó víz 
„partján. Kalapácsolás, kopogás, dörömbölés, csilingelés, zör-
„gés zavarta az éjjel mélabús, halálos csendjét, emberi hangot 
„azonban hallani nem lehetett. Minél jobban szürkéllett a pity-
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„mailat s a hajnal pírja borult a csillagzatok fölé, annál csen-
desebb lett a túlsó part. Midőn az Alpesek piruló havas or-
„mait az első napsugár cirógatá, minden zaj elnémult. Akár-
„hogy megerőltettük szemeinket Czinege meg én, nem tudtunk 
„semmi feltűnőt a túlsó parton látni. Csak a Piavénak ka-
nyargó , zúgó örvényeit, tovarohanó habjait láttam és a virág-
„szőnyeges gyepet, az iidezöld erdőket a Montellón és vele 
„szemben a mi oldalunkon a Colfosco (-Ó-126) csendes, erdős 
„dombsorait, melyek a Piave partjára támaszkodva álmodoz-
n a k ; és mindkét oldalon a kis sziklafalakat, melyek meredeken 
„a folyóba ereszkedve, regényes vonást kölcsönöznek a tájnak. 
„Nem tehetek róla, azon lelket uraló érzésem volt, míg kint 
„feküdtem, hogy az ellenség egy átkelést készít elő. Ilyen ha-
„talmas uraló érzések hűséges kísérőim voltak eddig az egész 
„háborúban és leghívebb tanácsadóim, ez soha hamis, azaz té-
„ves lépésre nem csábított engem, mert többnyire legalább na-
„gyon közel járt az igazsághoz. Egyik tüzérparancsnokkal talál-
kozva, meghagytam neki, hogy ma éjjel, ha a lárma akár meg-
ismétlődik vagy sem, mindenesetre vegyék tűz alá azon pon-
t o t , amely nekem gyanúsnak tetszett és legyenek készen arra, 
„hogy megsemmisítő tüzet adhassanak le, ha az ellenség meg-
mozdulna, ma délben pedig föltűnés nélkül pár üteg lőjje be 
„magát a kérdéses helyre. Midőn a parttól visszahúzódtam, 
„az olaszok észrevettek és gépfegyverek lőttek s néhány srap-
„nell is jött, én azonban ezt sejtve, Czinegével oldalt elszalad-
t a m a bozót és ültetvények között, csak hiilt helyünkre lőttek. 
„Három főörshöz mentem még a 69. ezrednél. Egy őrszemben 
„derék ismerősre találtam, hiszen Sabácon, Turkán és a Kár-
pátokban láttam vitéz, hűséges harcosomat. Megszólítottam 
„őt, midőn egy újdonsült gyerek-zászlós jött felénk. Éppen 
„azt kérdeztem vitézemtől, hogy mikor volt szabadságon, azt 
„felelte, hogy 14 hónap előtt, ekkor a kis zászlós, aki nem 
„ismert föl engem és ki még soha tűzben nem volt, hiszen csak 
„pár napja vonult ide be, közbeszólt: 'Mindenesetre büntetett 
„előéletű pimasz ez!' Az őrszem összerázkódott és még hom-
„loka is elpirult és a zászlósnak szólt: 'Kérem, zászlós úr, én 
„még sohasem voltam büntetve, büszke vagyok, hogy hazámért 
„szenvedhetek!' Én 14 napi szabadságot adattam az embernek 
„és 10 napi utazási időt. A zászlósnak megparancsoltam, hogy 
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„velem jöjjön. Négyszem között azt mondtam neki: ' így el-
bon t j a a csapat szellemét. Egy olyan tapasztalatlan gyerek, 
„mint ön, okosan teszi, ha befogja a száját és ne képzelje, 
„hogy szabad hatalmát azzal fitogtatni, hogy az embereket 
„igazságtalanul sértegeti. Még ma egy másik zászlóaljhoz át-
helyeztetem. Ott azután törekedjék tapintatosságot, jól alkal-
mazot t erélyt tanulni és törekedjék ilyen baklövéseket lehető-
l e g elkerülni. Az esetről nem szólok senkinek, csak az át-
helyezési parancs fog megjönni. Ez nem büntetés, csak óva-
tossági rendszabály. Tanuljon ebből!'" 

„Rákpiros lett s egész testében remegett szegény, midőn 
„távoztam. Yajjon tudja-e, kivel állott szemben?" 

„Innét ú j ütegállásokhoz mentem és még egy 44-es fő-
„örshöz, hol csak két vitézt találtam ébren, az egyik kaverna 
„előtt üldögélve; nem ismertek meg, mert három évig voltak 
„orosz fogságban. 'Őrmester úrnak' neveztek engem. Nem cso-
d á l o m hiszen nadrágomon a vörös pántra szürkét varrattam, 
„páncélsisakot viselek és a nyakamon szürke kendő födi az 
„aranygallért, így járok a tűzvonalban mindig, lehetetlen a 
„legénységtől megkülönböztetni engem. Elkezdtem velük be-
szélgetni és hamar fölmelegedtek, közlékenyek lettek. El-
mondták élményeiket, sorsukat: rossz bánásmód, iszonyú 
„munka a Murman-vasút építésénél, a megszabadító forrada-
lom, annyira jutottak volt, hogy lelkes forradalmárok lettek, 
„de szívüket a honvágy marta, a honvágy régi, szép, békés 
„magyar hazájuk után. Mind őrültebb lett a helyzet: foszto-
gatások, rablás, gyilkolás, egy szörnytett a másik után, senki-
„nek sem volt már az élete biztonságban. Hazafelé indultak, 
„sokhelyütt hetekig szolgálva vagy fosztogatva, hogy meg-
élhessenek. Elátkozzák a forradalmat és áldják az életet ide-
haza . Azzal fejezi be szavait az egyik: 'őrmester úr nem hisz 
„nekem? Az istenit neki, hát menjen oda és nézze meg maga, 
„akkor velünk meg fogja fogadni, hogy az Isten oltalmazzon 
„meg ezen piszoktól, csak azt ne lássuk újra!' — Magyarázták 
„nekem, hogy vigyázni kell, mert vannak gonoszlelkű embe-
„rek, akik azzal fognak hazajönni, hogy otthon is meg kell azt 
„csinálni, elsősorban a katonaságot megbontani és azután sza-
b a d a rablás és dáridót ül a pokoli fajzat. ' Jó lesz vigyázni, 
„őrmester úr, mert itt is van egypár ama pimaszok közül.' 
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„Míg beszélgettem, Czinege vagy tíz lépéssel állott mögöttem 
„s finom mosoly játszott szája körül. Ekkor egy altiszt jött 
„elö a kavernából és mint napos jelentkezett nálam: 'Császári 
„és királyi fenségnek' szólítva engem. A két derék legény 
„rémülten nézett rám ós az előbbi szónok elkezdett reszketni 
„és a verejték kiült a homlokára. Kezet nyújtottam mind a 
„kettőnek, azt mondva, hogy örülök, hogy két oly vitézemet 
„láthatom újra, akikről tudom, hogy bármi legyen, igaz haza-
„fiak fognak maradni és kikben úgy hiszek, mint önmagam-
b a n . Előbb beszélték volt, hogy úgy szeretnék József fő-
herceget viszontlátni, ki alatt a háború kezdetén szolgáltak 
„volt. Most egyik azt mondja, hogy már megismer engem, de 
„magától nem jött volna rá, mert 'öreg lett a fenséges úr!' — 
„'Igen, fiacskáim, négyesztendei háború bizony öreggé teheti 
„az embert!" 

„Rendkívül élénk volt az ellenséges repülök tevékenysége, 
„a főörsöket mindúntalan gépfegyverekkel lőtték és temérdek 
„bombát dobtak le." 

„Tegnap az öreg gróf Czernin Rezső volt nálam. Egészen 
„kétségbe van esve az otthon uralkodó állapotok miatt. Midőn 
„azt mondottam neki, hogy Ausztriában csak vasököllel lehet 
„rendet csinálni, akkor ő a régen bővé lett csörgögyürűs, so-
„vány kezeit imára kulcsolta és mélyet sóhajtott: 'Bár áldana 
„meg az Isten ilyen vasököllel!' — Ö azt hiszi, hogy Ausztriát 
„alig lehet már megmenteni, az széjjel fog esni. Csak Magyar-
ország és a déli szlávok lesznek életképesek, mint Német-
országnak társállamai." 

„Én azt hiszem, hogy most még lehetne valamit csinálni, 
„megmenteni, de most van annak 12-ik órája, hogy a leg-
nagyobb eréllyel hozzálássunk." 

„Ma a 46-osoknál voltam előkészületeiket megnézni, ö k 
„nagy reménységeket táplálnak a támadás sikerei iránt és azt 
„hiszik, hogy akkor majd nem kell ily nyomorultul éhezniök. 
„Visszajövet láttam, hogy az ellenséges nehéz tüzérség Co-
„neglianót erősen lövi. Egy gránát elpusztította a műutat, 
„melyen automobilom haladt, éppen az útpatkónál, csak nagy-
nehezen tudtam a nagy tölcsér mellett elhaladni." 

„Hadseregemnél semmi különös újság. Rendes, mindkét-
„oldali tüzérségi tevékenység. Az én összevont tüzérségem 
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„nagy óvatossággal, lassacskán állásaiba megy a Montellóval 
„szemben és kétoldalt. Csapataim Livenzán és Tagliamentón 
„gyakorolják az átkelést." 

„A németeknek nagy eredményeik vannak. Soisson el van 
„foglalva, a Marne Fére-en, Tardenoistól délre, elérve. Mind-
„ezt — mint hallom — főképen mérges gázaiknak köszönhetik, 
„melyek ellen a maszka nem nyújt védelmet. Ezekkel kiölik 
„az egész ellenséges tüzérséget és gránáttűzzel agyonverik a 
„gyalogságot és alig nevezhető veszteségekkel áttörik az ellen-
s é g vonalait." 

„A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság 
„intézkedése szerint a 9. és 35. hadosztály felváltásuk után 
„továbbra is a II . hadtestparancsnokság rendelkezése alatt 
„maradnak és a rendelkezésre álló időt kiképzésük tökéletes-
„bítésére szentelik. Utasítottam a II . hadtesparancsnokságot, 
„hogy súlyt kell arra helyezni, hogy a tüntetés foganatosítása 
„céljából a 9. és 35. hadosztálynál, de különösen a 8. lovas-
hadosztálynál minden ember azon hitben legyen, hogy a 9. 
„és 35. hadosztály nem fog a Belluno-medencébe hátra kerülni, 
„hanem Follina—Tarzo—Soligo terében készültségbe lesz he-
gyezve, hogy az offenzívában résztvéve, Vidornál a Piavén 
„az átkelést kierőszakolja." 

József főherceg vezérezredes s. k. Op. 900/10. szám. 

„Say vezérkari alezredes szárnysegédemtől az alábbi leve-
t e t kaptam:" 

„Császári és királyi Fenség! 
Megbízatásom szerint a levelet báró Waldstätten tábornok-

nak átadtam. Fenségednek minden pontra válaszolni fog. 
Egyes dolgokra előzőleg jelentést tehetek: 

1. Tüzérség. A hadseregfőparancsnokság a hadseregeknek 
nem utalhat ki tüzérséget anélkül, hogy Boroevic hatalmi jog-
körébe bele ne nyúlna. Nem is volna célszerű, mert Boroevic 
ott alkalmazza tüzérségét, hol a főlökést akarja végrehajtani. 
Nem tűr semmi beleavatkozást a részletvezetésbe, sőt le-
mondásával is képes fenyegetőzni. 

Az összes nehéz tüzérség és az összes könnyű tüzérség a 
délnyugati hadszíntéren van, kivévén a keleti hadszíntéren 
visszamaradt könnyű tüzérséget. A hadseregfőparancsnokság 
tehát azon a nézeten van, hogy tüzérségünk erősebb az ola-
szokénál. 
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2. Gázlöszer. Báró Waldstätten tábornok beismeri, hogy 
célszerű lenne az úgynevezett Gelbkreuz-gázlőszerrel leküzdeni 
az olasz tüzérséget; megjegyzi azonban, hogy a gázzal elárasz-
tott területet azután le kellene zárni, hogy későbben saját csa-
pataink oda ne mehessenek; annál is inkább, mert a németek 
a nyugati hadszíntéren rossz tapasztalatokat szereztek. 

Waldstätten tábornok hangsúlyozta, hogy felesleges erről 
beszélni, mivel nekünk Gelbkreuz-gázlőszerünk nincsen és jú-
liusig nem is juthatunk gázlőszerhez. Az is kérdéses, hogy a 
július elejére megígért gázlőszert egyáltalában meg fogjuk-e 
kapni 1 

Ugyanez vonatkozik az úgynevezett Blaukreuz-gázlőszerre 
is. A hadseregfőparancsnokság tüzérségi csoportja megerősí-
tette ezeket az adatokat. Waldstätten tábornok arra számít, 
hogy az olaszok még nincsenek teljesen az angol maszkákkal 
felszerelve és hogy az olasz katonák fegyelme éppen úgy csü-
törtököt mond a gázlövéskor, mint ahogv az angolok is el-
futottak a nyugati hadszíntéren, midőn a nemetek gázzal lőttek. 

3. Tartalékok. A hadseregföparancsnokság a tartalékban 
levő négy gyaloghadosztályt" akként csoportosította, hogy oda 
tudja irányítani őket, hol az áttörés lyukat vágott az olasz 
arcvonalon. 

A 4G. lövészhadosztályt Boroevic délre akarta eltolni; 
a hadseregfőparancsnokság azonban úgy rendelkezett, hogy a 
6. hadsereg déli szárnya mögött csoportosuljon, hogy ez a 
hadosztály, ha szükséges, a 6. hadseregnél legyen alkalmazható. 

Ha egy hadosztálynak közbelépésére lenne szükség, azt 
a hadseregfőparancsnokság rendelkezésre fogja bocsátani. 

4. Élelemzés. Mivel az élelmezési kérdésben az államszer-
vezet csődöt mondott, a hadseregfőparancsnokság tehetetlen 
s nem tudja jól ellátni a hadrakelt sereget. 

A németek most 15.000 vágón kenyérmagvat adtak ne-
künk, ezért ők is kénytelenek voltak az egyes ember adagját 
úgy a fronton, mint az anyaországban, csökkenteni. Ennek az 
ára az volt, hogy a németeknek Ukrajnában szabad kezet ad-
tunk a gabona kizsákmányolására. 

Hódolatteljes hűséggel vagyok császári és királyi Fensé-
ged alázatos híve 

Say alezredes s. k. 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság jú-
nius 1-én Op. 1100/141. szám alatt jelentette a hadseregfőpa-
ranesnokságnak, hogy a vasúti helyzet és az addigi helyzet-

1 9., 35., 48. és 41. honvéd gyaloghadosztály. 
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jelentések szerint nem lehet arra számítani, hogy június 25-e 
előtt a hadseregcsoport a támadásra felkészülhessen, ezért azt 
javasolja, hogy ezen a napon kezdődjék az offenzíva. 

A hadseregfőparancsnokság ugyanakkor Op. 142.171. 
számú rendeletével meghagyta, hogy az „Albrecht" és „Ra-
detzky" június 15-én kezdődjék. 

Minden erőt és eszközt erre a két föakeióra kell összefogni. 
Ha szükséges, a 6. hadsereg támadását háttérbe kell szorítani." 

Boroevic tábornagy az AOK. intézkedését a hadsereg-
parancsnokságokhoz továbbította és hozzáfűzte: 

„A rendelet következtében a 6. hadsereg az Isonzo-had-
sereg rendelkezésére bocsátja mindazt, ami nélkülözhető. 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság a mai napon előterjesz-
tett készültségi jelentés következményeként igényli ezt, hogy 
június 15-én megkezdhesse a hadműveleteket. A 6. hadsereg 
erősen lefogja a Montellótól délre csoportosított ellenséges 
tüzérséget és az Isonzo-hadsereg térnyeréséhez képest mielőbb 
csatlakozik az előnyomuláshoz." 

Június 2. 
Helyzetjelentés. 

Az éjjel meglehetősen erős ellenséges lövegtűz volt. 
Napközben élénk volt az ellenség repülőtevékenysége. 

Megállapították, hogy az ellenség újabban hat üteggel szapo-
rította a Sulder- (A 472) magaslatra állított tüzérségét. 

Repülőink megfigyelték, hogy az olasz XXVI. hadtest 
tegnap estétől fogva keleti irányban tolódik el. 

A 8. lovashadosztály megkezdette a 35. hadosztály fel-
váltását. 

Az 53. hadosztály csapatai vasúttal fokozatosan meg-
érkeznek. 

A hadseregfőparancsnokság elrendelte, hogy a roham-
pisztolyokat a gyalogsági szakaszoknál kell alkalmazni, páro-
san szerelve fel velük a rohampisztolyjárőröket. (Op. 713/8. sz.) 

# # 
# 

„Furcsa dolgok történnek! Tegnap este táviratot kaptam, 
„hogy az én hadseregem nem fog támadni; ennélfogva min-
d e n t , amit csak lehet, adjak át szomszédaimnak. Ma pedig 
„az Isonzo-hadsereg kéri, hogy ennek dacára támadjak, mert 
„enélkül az ő támadása északról annyira veszélyeztetve van, 
„hogy aligha lesz sikeres. Ezen fejetlenség által nem engedem 
„magamat befolyásoltatni. Én csak attól tartok főképen, hogy 
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„még sokkal fognak engem gyengíteni és az utolsó pillanat-
b a n azután azt fogják mondani: 'Az Isa szorongattatva, 
„6. hadsereg azonnal, kíméletet nem ismerve támadjon!'" 

„Ma egynéhány ellenséges repülő látogatott meg bennün-
ket, de bombát nem dobtak le." 

„Elöl, a rendes lövegtűztől eltekintve, csend van. A két 
„utolsó éjszakán egynéhány 305 cm-es mozsárbombát lőttünk 
„a Montellónak északkeleti sarkára, ahol mozgás és munkál-
kodás volt hallható. Jajgatás és segélykiáltások voltak a 
„lövések után s azóta csend van. Azt hiszem, hogy így egy kis 
„meglepetést hiúsítottunk meg, melyet az olaszok legközelebb 
„végrehajtottak volna." 

„A németek Franciaországban minden nap 10 kilométer-
r e l közelednek Párizshoz. Vájjon ez igazán döntő lesz-e I 
„Állítólag az angolok pánikban futnak (!). Csak a francia 
„tart ki még. Ma várom a hírt, hogy Reims elesett, mert teg-
„nap már majdnem egészen körül volt fogva. Mikor fog a fő-
„lökés Amiensre megtörténni? Űgy vélem, hogy a németek a 
„Somme mentén a tengerig törekszenek jutni, hogy azután az 
„angolokat Calaisra szorítsák." 

„Ügy mint minden nap, úgy ma is voltam sebesültjeimnél." 
„A kolozsvári egyetem, az ö környékük összes orvosai 

„nevében, ismételt életmentés — súlyos sebesültek megmen-
t é s e —, az orvosi tevékenységben való segédkezésért, egy-
hangúlag 'Doctor medicinae honoris causa' megválasztott en-
„gem. Ez egy gyönyörű szép, engem végtelenül megtisztelő 
„határozat, melyre igazán és nagyon büszke vagyok." 

„Ma két tetanus-esetet én ismertem föl, ami az orvosokat 
„nagyon meglepte és tényleg reggeli diagnózisom estére való-
„nak bizonyult." 

* # 
# 

A hadseregfőparancnokság június 2-án Op. 142.172. szám 
alatt ezt parancsolta Boroevic tábornagynak: 

„Az AOK. biztosítani akarja magának azt, hogy a küszö-
bön álló támadásra kellő befolyása legyen; ezért a több had-
osztálynyi tartalékkal való rendelkezés jogát magának tartja 
fenn. Semmiesetre se mulasztja el azt az időpontot, mikor eze-
ket a tartalékokat Boroevic tábornagy rendelkezésére bocsát-
hatja. 

József főherceg: A világháború. VI. 23 
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Azonban az AOK. ezeket a tartalékhadosztályokat az 
offenzíva alatt csakis ott és olyan hadműveletek alátámasztá-
sára, illetve eredményük kihasználására veti harcba, ahol az 
első vonalban küzdő hadtestek határozott sikerhez jutnak. 

Ez az értelme az Op. 142.095. számú rendelet 5. bekezdésé-
nek. Ha a hadseregcsoport a Piave túlsó partján határozottan 
teret nyer, úgy egy, esetleg több hadosztályt azonnal rendel-
kezésére bocsátok. 

Ezért az AOK. ragaszkodik ahhoz, hogy négy tartalék-
hadosztálya Mel-Cison di Valmarino—Ponte delle Alpi teré-
ben csoportosuljon. Az AOK. hozzájárul, hogy az 51. honvéd-
hadosztály jöjjön a 46. lövészhadosztály helyébe." (Op. 
1100/158. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság fenti kívánsága szerint he-
lyezkedtek el tartalékhadosztályai. Mivel azonban a keleti 
hadszíntérről ideszállított 51. honvédhadosztály ló hiányában 
nem mozoghatott, az AOK. elrendelte, hogy a vasúti kirakodó-
állomás közelében, Sacile vidékén maradjon, tehát nem került 
Ponte delle Alpire. 

Ez a honvédhadosztály csak június 26-án érte el had-
műveleti készültségét. (Op. 1100/158. szám.) 

Június 3. 
Helyzetjelentés. 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság június 3-án Op. 2900/58. 
szám alatt jelentette, hogy az Isonzo-hadsereg annak a fel-
tevésnek alapján tette meg előkészületeit a támadásra, hogy 
a XXIV. hadtest a Montellót fogja megtámadni. Ha ez a tá-
madás elmarad, akkor jobbszárnyának erősebbététele végett 
át kell a hadseregnek csoportosulnia; erre azonban június 
15-ig már nem lesz idö. A lőszer is éppen hogy elégséges, úgy, 
hogy arra nem lehet számítani, hogy a 6. hadsereg tüzérségét 
kétszer alkalmazzák, még pedig egyszer az ellenséges tüzérség 
lekötésére, hogy az Isonzo-hadseregnek megkönnyítse az át-
kelést a Piavén és másodszor, hogy a XXIY. hadtestet támo-
gathassa a Montello megtámadásában. Az Isonzo-hadsereg-
parancsnokság inkább lemond arról, hogy a 6. hadsereg rová-
sára erősítést kapjon, de ezért azt kéri, hogy a XXIV. hadtest 
az Isonzo-hadsereggel egyszerre támadja meg a Montellót. 

A 6. hadseregparancsnokság is azt jelenti, hogy a Trevi-
sóra ós a Montellóra irányuló kettős támadásnak nagyobb 
hatása lesz, mintha csak Trevisóra történnék a támadás. 

A hadseregcsoportparancsnokság semmiféle befolyással 
nem volt a két hadseregparancsnokságnak a támadás meg-
beszélésénél történt megjegyzésére. Mindkét hadseregparancs-
nokság azzal a javaslattal állott elő, hogy a hadműveletet az 
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eddigi intézkedések szerint hajtsák végre, azaz az Isonzo-
hadsereg Trevisóra, a 6. hadsereg a Montellóra támadjon. 

Az éjjel az ellenséges tüzérség a 8. lovas- és a 17. had-
osztály szakaszára több tűzcsapást mért; egyébként különböző 
hevességű zavarótűz volt. 

Napközben a rossz látóköri viszonyok és a borús idő miatt 
igen mérsékelt lövegtűz volt mindkét oldalon. Az olaszoknál 
igen élénk forgalmat állapítottak meg az arcvonol mögött. 
Tüzérségünk Onigónál egy olasz lőszerraktárt röpített légbe. 

Esik az eső, ezért ma nem mutatkoztak az ellenség repülői. 
Megállapították, hogy az olasz XXYI. hadtest a Trevisó-

tól 10 km-re délnyugatra eső körletbe menetelt; a 11. had-
osztály Zero Branco, a 13. hadosztály Quinto di Treviso vidé-
kén laktáborba szállt. 

A 8. lovashadosztály a 9. hadosztályt is fel fogja váltani. 
Az. 53. hadosztály csapatai szakadatlanul érkeznek vonaton. 
Az Isonzo-hadseregparancsnokságtól dolgozatot kaptam, 

melynek címe „Rohamzászlóalj alkalmazása". (Op. 813. szám.) 
Ismételve kértem a honvéd kerékpároszászlóalj részére 

motoros és egyszerű kerékpárokat. (481/11. szám.) 
# * 

* 

„A német offenzíva fényesen halad. Nálam igen nagy 
„nehézségek. Mindenki sok mindent el akar tőlem venni, de 
„amellett föladatom: 'megbízhatóan (Verlässlich) a Montellót 
„elfoglalni'. A főparancsnokság most kijelentette, hogy az én 
„támadásom nem oly fontos, ennélfogva erősítse meg Boroevic 
„az Isonzo-hadsereget, hadseregem rovására. Miután én erre 
„kijelentettem, hogy azon esetben, hogy ha értesülésem helyes, 
„hogy még egy galoghadosztályt és két tüzérdandárt elvesznek 
„tőlem, én nem leszek azon helyzetben, hogy az Isonzo-had-
„sereggel egyidejűleg támadjak: ellenkezőleg, akkor csak óva-
tosan követhetem majd az ellenséget, ha már visszavonuló-
b a n lesz az én hadseregem előtt. Az Isonzo-hadsereg azon 
„kéréssel fordult hozzám, hogy ne adjak le semmit és vele 
„együttesen támadjak úgy, ahogy ez eddig tervbe volt véve, 
„mert ha én nem foglalom el a Montellót, úgy az ő jobbszárnya 
„a legveszélyesebb helyzetbe keriil." 

„Jól értem ajánlatát, mert tényleg, ha a Montello az ellen-
s é g kezén maradna, úgy az Isonzo-hadseregnek jobbszárnya 
„az ellenséges főerők irányában szabadon állana és nem volna 
„védve s így a legnagyobb veszélynek volna kitéve." 

20* 
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„Azt feleltem Wurm vezérezredesnek, hogy mindent ter-
„vem szerint végre fogok hajtani, hogy ha ezentúl semmit sem 
„vesznek el tőlem. Ha azonban már úgyis nevetségesen meg-
„gyengített hadseregemet még jobban gyengítik, akkor kép-
f e l en vagyok mást tenni, mint állva maradni; ezen esetben 
„semmi körülmények között sem szabad rám számítania, mert 
„én akkor nem fogok támadni és csak akkor indulhatok meg, 
„ha az ellenség már elmegy." 

„Igazán kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan fog ez a siral-
„mas fejetlenség végződni! Előre Játom, hogy bármennyire 
„gyengítsenek még engem és majd az Isonzo-hadsereg had-
műveletei nagy nehézségekbe fognak akadni, amit biztosra 
„veszek, hogy ezen esetben be fog következni — parancsot 
„fogok kapni, hogy kímélet és veszteségekre való tekintet nél-
„kül támadjak. Kevés tüzérséggel azonban ezen támadás akkor 
„föltétlenül gyalogságom kétharmadába kerül és nem fog sike-
„rülni." 

„Másrészt azonban meg vagyok arról szentül győződve, 
„hogy a ma még meglévő erőimmel, úgy, ahogy mindent elő-
készítettünk, át is töröm az ellenséges vonalakat és elfoglalom 
„Montellót. Ez bizonyos! Hogy azután mennyire lennénk ké-
„pesek az első nagy sikert — mert ez meglesz — kihasználni, 
„tartalék nélkül, kiéhezett csapatokkal és lónélküli tüzérségem-
„mel, az már egészen más kérdés és végtelenül aggaszt. I t t már 
„nagy bajoktól félek. De hát hiábavaló minden beszéd! Le-
„mondanom nem szabad és meggyőződésem szerinti cselekvés 
„részemre lehetetlenné van téve. Igazi tragédia!" 

„Istenben és dicső hőseimben bízva, de aggódó szívvel 
„nézek a bekövetkező eseményeknek elébe." 

„Még jóval hajnal előtt Pieve di Solighettóra mentem 
„automobilon. Tovább nem lehet, mert az automobil azután 
„világosban nem jöhet vissza, hiszen 3 óra 15 perckor már 
„pitymallik és az ellenség a porfelleget látva, a községeket, 
„melybe az automobil behajt, erős lövegtűz alá veszi. így tör-
„tént tegnap, hogy két kocsi ügetésben egy faluba behajtott, 
„port vert föl és a falu 50 nehéz gránátot kapott. Ennélfogva 
„nagyon messze kellett gyalogolnom Pieve di Solighettótól 
„Barbisanellón át, Castagnenak Santa Annára, a 103-as ká-
polnához. Ez utóbbiak gyönyörűségesen fekszenek az erdő-
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„ben, a Colfosco halmai között, a virágok millióitól környezve. 
„A virágzó szőlőlugasokból finom illat száll az erdőkbe föl s 
„oly friss és üdezöld minden, akár osak a paradicsomban vol-
„nánk. Újonnan fölállított ütegeim e gy n érne 1 y ik éh ez megyek 
„a festői sziklás dombok között. Mind éppen belövik magukat 
„és gyorsasági skálákat lőnek. Castagnetól kezdve az ellenség 
„jól belát és áttekintheti a terepet. Kísérőmet 100 lépésre hátra-
hagytam és összeszedtem egész cserkésztudományomat, ne-
hogy meglásson az ellenség, hiszen már délelőtt félnyolc óra 
„volt. Hétig erősen lőtte az ellenség a főörsöket és szakadéko-
k a t , meg a födött völgyeket. Igen kellemetlen mulatság volt ez. 
„Már arra gondoltam, hogy visszaforduljak és más úton men-
„jek előre. Midőn azonban Castagnéra értem, beszüntette tüze-
lését és csak az utakat és ismert közlekedési vonalakat lőtte 
„tovább gépfegyvereivel, rövid időközökben. Egy buján és 
„sűrűn benőtt szép szakadékban lementem teljesen zavartala-
n u l a 24. lövészezred 3-as számú főorsóhoz. A szakadékban 
„az előbbi lövetéstől útálatos, mérges robbanószerszag volt; 
„oly fojtó volt, hogy könnyen rosszul lehetett volna tőle az 
„ember. A föörs parancsnokát, egy znaimi tanító hadnagyot 
„fölébresztettem és együtt a Piavéhoz mentünk le, az országúti 
„híd alatt átbújva, teljesen födve és észre nem véve. A két 
„táboriörsöt szép rendben találtam. Végül a Piavéhoz men-
t e m ki, a legnagyobb óvatossággal. .A ritka bozóttal benőtt, 
„kavicsos félszigetről oldalról megnéztem két átkelési helyemet, 
„Falzé és C. Mercadelli között. Ott egy olasztt hallottam a folyó 
„partján irgalmatlanul szitkozódni: 'Macacchi! Maladetti Por-
„chi! stb., stb.' Éppen akkor odalőtt az én tüzérségem és nagy 
„lárma támadt. Míg ott figyeltem, a velem jött lövésztiszt el-
beszélte nekem, hogy tegnap egy erős járőre odatúl volt, egy 
„olasz táboriörsön rajtaütött, egy olaszt megfojtottak, a többi 
„nagy 'Avanti'-kiabálással kitért. 

„Innét visszamentem a táboriörsök vonalába, mely a me-
„redek part élén van. Igen jól láthattam a Montellónak meredek 
„keleti lejtőjét. Néhány fényképfölvételt is csináltam, közöt-
t ü k saját állásunkat az ellenség oldaláról is. Ez engem mulat-
t a t és katonáimnak bíztatás. Visszajövet egy nagyszerűen ki-
épí te t t támpontot láttam meg és még odamentem. Virágok-
tó l , illatozó szőlőlugasoktól környezve egy derék 69-es száza-
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„dot találtam ott; ezek katonás feszességgel, de látható öröm-
„mel üdvözöltek. Egynéhány vitézemmel beszéltem, azután a 
„tartalékban levő 69-es zászlóaljhoz mentem, mely kitűnő, 
„gyönyörű szép festői helyen van, a mélyen bevágott, zordon 
„szikláktól környezett Soligo medrében. Az emberek nagy 
„része a tiszta, zöldvízű folyóban fürdött éppen és a sok mez-
t e l e n alak lelkes éljenzésben tört ki, midőn megismertek. 
„Falussy őrnagy zászlóaljparancsnok segédtisztjével jelent-
kezet t nálam és miután egyet-mást megbeszéltünk, sietve foly-
t a t t a m utamat és meglehetősen fáradtan, délután 1 órakor 
„értem vissza automobilomhoz. Még többhelyütt megkóstoltam 
„a legénység étkezését, úgy, mint azt mindig megszoktam tenni. 
„Ma, hosszú idő óta először, elég jó volt, de siralmasan kevés." 

# * 
* 

A hadseregfőparancsnokság Op. 90.781. szám alatt meg-
parancsolja, hogy a XV. hadtestnek annyi gázlőszert adjak át, 
hogy minden 8 cm-es tábori ágyúnál 90, minden 10 cm-es tá-
bori taracknál 65 lövés legyen. Ehelyett 1000 darab 8 cm-es és 
3000 darab 10 cm-es gázgránátot kap a 6. hadsereg a csepeli 
lőszergyárból. Egy vasúti lőszervonatta] szállítják hozzám. 

Tehát az utolsó pillanatban kapom meg a lőszert. Ma már 
június 3-ika van, 15-én pedig megindul a támadás. Hátha a 
vasúti vonat nem érkezik meg addigi Mi lesz akkor? 

A hadseregfőparancsnokság Op. 90.781. számú rendeleté-
nek előzménye ez: 

A XV. hadtest június 3-án Op. 157/62. szám alatt újból 
bejelentette gázlőszerszükségl etét. 

„Május 30-án Op. 157/55. szám alatti igénylésemet még-
egyszer átvizsgáltam s arra az eredményre jutottam, hogy a 
gázlőszerszükségletet csökkenteni nem lehet. 

összesen 116 ellenséges üteget kell tüzérségemnek lekötnie, 
tehát 16 újabb ellenséges üteg bukkant fel azóta, mióta a gáz-
lőszerszükségletet megállapítottam. 

Az 50. hadosztálynak olyan szűk a támadási sávja, hogy 
a Monte Spinucciáról (A 1303) nyolc zászlóaljnak kell egymás 
mögött a támadásra előnyomulnia. Ezért arról kell gondos-
kodni, hogy az ellenségnél összefogott védő tüzérséggel szem-
ben fedezhessem a hadosztály szárnyát, különben az ellenséges 
tüzérség megakadályozhatja a hátulsó harcvonalakban elő-
nyomuló zászlóaljak előrejutását; ilyenformán az 50. és 55. 
hadosztály támadása fennakadhat. 

Az I. és XV. hadtest támadásának az a célja, hogy az ellen-
ség állásait Monte Boccaor—Monte Meate—Monte Pallone 
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vonaláig áttörje, mert csakis ilyen siker esetén lesz lehetséges 
Tirolban, távoli nyugaton, a főlökést megcsinálni, hogy az 
ellenséges hadosztályokat szétverjük és tartalékhadosztályait 
lekössük. 

Ezért a még hiányzó lőszert sürgősen ki kell a hadtestnek 
utalni és pedig 16.000 lövést a tábori ágyúk, 30.000 lövést a 
tábori tarackok részére. 

Nyolc nap kell, hogy ezt a lőszert a hegységbe felhord-
hassuk. 

Május 30-án kelt Op. 157/55. számú igénylésem alapján 
kérem annak közlését, hogy a kívánt gázlőszert megkaphatom-e 
és mikor! Máskülönben a támadást el kellene halasztani. 

Scotti, gyalogsági tábornok s. k." 

A XV. hadtest kérelmét Op. 900/2. szám alatt ezzel a zára-
dékkal terjesztettem a Boroevic tábornagy-had seregcsoport-
parancsnokság elé: 

„A hadseregfőparancsnokság Op. 90.781. számú rendelete 
alapján a XV. hadtest 58 tábori ágyúja és 108 tábori tarackja 
részére ágyúnként 90, tarackonként 65 lövést adott át a had-
seregparancsnokság. Többet nem adhatok, mert akkor a 6. had-
sereg nem tud megfelelni feladatának. 

Ha még több gázlöszert volnék kénytelen a XV. hadtest-
nek átadni, nagy kérdés, hogy ez a lőszer eljutna-e idejében 
a XV. hadtest hegyekben levő tüzérségéhez, mert a gázlöszert 
már kiszállíttattam Piave-parti ütegeimhez. Újabb lőszer át-
adása esetén az egész 6. hadsereg összes autóit le kellene a 
lőszerszállításra foglalni, ez pedig megbénítaná a 6. hadsereg 
előkészületeit a támadásra. (Áthajózási és hídverési anyagok 
kiszállítása a Piave partjára.) 

Sürgősen kérek végleges döntést. 
József főherceg vezérezredes s. k." 

Június 4. 

Helyzetjelentés. 
Napközben mérsékelt zavaró lövegtűz, délután tűzcsapá-

sok voltak Bigolinóra, Vidorra. Coneglianót megint lőtte az 
ellenséges tüzérség. Tüzérségem leszállásra kényszerített egy 
ellenséges repülőt. A pilóta átúszott a Piavén és így meg-
menekült a fogságbajutástól. 

A 13. lövészhadosztály egyik felderítő járőre egészen meg-
közelítette az ellenség állását. 

Asolónál az ellenségnél élénk forgalom van az utakon. 
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Az olaszok az eddigi 2. hadsereget 8-ra, az eddigi 5. had-
sereget 9-re keresztelték át. 

A 8. lovashadosztály befejezte a 35. gyaloghadosztály fel-
váltását, az utóbbi Tarzo—Farra—Soligo terében kapott 
helyet. 

Az 53. hadosztály csapatai vasúton érkeznek, éppen így 
a 37. honvéd tüzérdandár is. A tüzérdandárt a XXIY. hadtest-
hez osztom be. 

A hadseregföparancsnokság hozzájárult a kerékpáros-
zászlóaljak szervezetére tett előterjesztésemhez. 

A terv szerint minden kerékpáros-zászlóaljnál van egy 
lövész-század és egy géppuskás-század 8 géppuskával (Op. 
444/8. szám.) 

A II . hadtestparancsnokság a 62. ezredet Lago—Fratta 
terébe lielvezte át. 

* # 
# 

„Az AOK-tól rosszalását kifejező parancsot kaptam! Meg-
ütközésének ad kifejezést afölött, hogy én a gázlőszert nem 
„osztottam egyenlően el a hadtestek között és a legtöbbet nem 
„a XV., hanem a XXIV. hadtestnek adtam, mert utóbbi hi-
„vatva van a Montellót elfoglalni." 

# * 
* 

A XV. hadtestparancsnokság Op. 157/64. szám alatt a 6. 
és 11. hadseregparancsnokságnak és közvetlenül a hadsereg-
főparancsnokságnak is ezt jelentette: 

„Annak, hogy 50. hadosztályunk 1917 december 30-án a 
Monte Tómba- (A 868) magaslaton a francia támadás áldozata 
lett, főképen az volt az oka, hogy a Grappa-csoportunk keleti 
szárnyát természetellenes módon belevonták a hadműveletekbe, 
ahelyett, hogy a Monte Tombát kiürítették és ezzel a had-
osztály szétmorzsolását elkerülték volna. 

Minden alkalommal azt hangoztatták, hogy a Grappa-
csoport két keleti hadosztályának a Piave-arcvonalhoz való 
csatolása azért történt, mert így az anyagi ellátás könnyebb 
lett. Ez a magyarázata annak, hogy a XV. hadtestnek a táma-
dásra való felszerelése olyan módon történt, hogy se védő, se 
támadó csatában nem felelt meg. 

Azok az eszközök és anyagok, melyeket a Piave-frontnak 
kellett volna szállítania, nem érkezett meg a XV. hadtesthez, 
mert ezekre a Piave-frontnak magának is szüksége van. 

így semmi jelentősége sincs a meglevő egyetlen jó után-
szállítási vonalnak, ha semmi sem érkezik meg rajta a XV. had-
testhez. 
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A hadianyagot az a parancsnokság osztja el, amelyre ez 
tartozik. Az utak kihasználását még mindig könnyebben lehet 
szabályozni, mint a hadianyagot elosztani. 

A hadianyaghoz tartozik minden: emberek, lovak, lőszer, 
lövegek, repülőgépek, a hadieszközök minden neme, műszaki 
csapatok, közlekedési eszközök, élelmezés. 

A XV. hadtest a harcászati elöljárótól megkapja a fel-
adatot, az anyagi elöljáró pedig megvonja tőle a szükséges 
eszközöket és anyagokat. 

A hadtestparancsnokság május 24-én kelt Op. 157/45. 
számú jelentésében ecsetelte, hogy miképen tüntették el április 
közepén azt a tüzérséget (két megerősített tüzérdandárt), 
melyre azért lett volna szükség, hogy a Piave keleti partjáról 
támogassa támadását s miképen vették el május közepén egyik 
nehéz ágyúsütegét. Ezt azzal intézték el, hogy a hadtest fel-
adatát szűkebb keretbe szorították. 

A gázlöszert olyan szűkösen utalták ki, hogy a hadsereg-
parancsnokság olyanirányú jelentés előterjesztését követelte, 
hogy nem mondana-e le a hadtestparancsnokság a kiutalt gáz-
lőszerről ? (Május 30-án kelt Art. 4040/42. számú 6. hadsereg-
parancsnoksági intézkedés.) 

Ennélfogva azt javasoltam, hogy — mivel a szükséges lő-
szert nem utalták ki — a XV. hadtest és az I. hadtest álljon 
el a támadástól. 

Azóta abban a kellemetlen és kínos helyzetben vagyok, 
hogy az elöljáró parancsnokság egyrészt biztatott a szükséges 
lőszerrel, de másrészt nem adja meg és így nem is számít-
hatok reá. 

Bár semmiesetre sem akarok azon „alázatos katonák" 
közé tartozni, kik a felelősséget másokra hárítják, mégsem 
törekszem arra, hogy vagy feltételeket kössek ki, vagy hogy 
az utolsó pillanatban felmentésem kikérésére kényszeríttessem. 
Ma valóban nem tudom, hogy a hadtest egyáltalában meg 
fogja-e kapni a szükséges gázlőszert vagy sem, tehát, hogy 
kitűzött feladatának meg fog-e felelhetni? 

Repülőit. 
A hadtestparancsnokság úgy értesült, hogy a XXIY. had-

testnek három I)., három J . és három D. S. repülőszázada van. 
Ehhez jön még a hadseregparancsnokság alá közvetlenül 

tartozó egy J., egy D. S., két F. repülőszázad, továbbá két 
repülőjavító műhely és két repülőtér. 

A XV. hadtestparancsnokság alá két D., egy J . repülő-
század van rendelve; mindhárom század létszám alatt áll, gépei 
elavultak, ember- és anyagpótlás nincsen. 

Két ízben tettem előterjesztést a hadseregparancsnokság-
nak, mire ígéretet kaptam, hogy ha lehetséges, majd adnak, 
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azzal a megjegyzéssel, hogy a mai helyzetben, úgy mint a többi 
hadianyagot, a légi erőket is össze kell tartani a feladatok 
megoldására. 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság in-
tézkedésére a XV. hadtest öt árkász-századot lett volna kény-
telen az Isonzó-hadseregnek átadni. A 11. hadseregparancs-
nokság közbelépésére az AOK. úgy döntött, hogy csak egy 
árkász-századot adjak át. 

Egyéb sérelmeim, melyek az anyagi ellátást szintén érin-
tik, a következők: 

A XV. hadtest előnyomulására csupán egy hadsereg-
lőszertelepet szereltek fel; a XXIV. hadtestnél három ilyen 
van és a had seregparancsnokságnál kettő. 

A XXIV. hadtest rohamzászlóaljánál átlag öt roham-
pisztoly van, a XV. hadtestnél csak kettő (50. hadosztálynál). 

A XV. hadtestparancsnokság, mivel az anyagiakkal való 
ellátásban nem volt biztos, nem is határozhatta el, hogy mi-
ként fog támadni. 

A támadás végrehajtását megállapító parancsot június 
5-én kapják meg a gyaloghadosztályparancsnokságok; úgy 
ezeknek, mint a tüzérdandároknak és csapatoknak így alig 
néhány nap áll rendelkezésre, hogy az előintézkedéseket meg-
tegyék. 

A magasabb parancsnokságoknál beállott tétovázás és az 
ebből keletkezett kapkodás megingatta a magasabb vezetésbe 
vetett bizalmat. 

Ezenkívül felesleges súrlódások keletkeztek a magasabb 
parancsnokságok között, a csavar nem működött, hanem holt-
menetben járt ide-oda. A XV. hadtest szolgálati útja a 11. had-
seregparancsnokságon, a báró Conrad tábornagy-hadsereg-
csoportparancsnokságon, az AOK.-n, a Boroevic tábornagy-
hadseregcsoportparancsnokságon és a 6. hadseregparancsnok-
ságon visz át. 

Kötelességemnek tartom, hogy a helyzet komolyságát tel-
jes őszinteséggel feltárjam, kérve, hogy az utolsó órában egész 
rendszabályokkal álljanak elő, hogy teljes munkát végezhes-
sünk, nehogy a Piave jobbpartján kudarccal kezdődjék a tá-
madás, mint ahogy a védelemmel annakidején történt. 

Azok a viszonyok, melyek között a XY. hadtest a táma-
dásra felkészült, örök időre iskolapéldául szolgálnak, hogy 
hogyan nem lett volna szabad csinálni. 

Sürgősség miatt a hadseregfőparancsnokságnak közvet-
lenül és a 11. és 6. hadseregparancsnokságnak felterjesztem. 

Scotti gyalogsági tábornok s. k." 
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A hadseregföparancsnokság június 4-én Op. 142.188. számú 
parancsával intézte el a XV. hadtest felterjesztését, mely úgy-
szólván vádirat volt a 6. hadseregparancsnokság ellen. 

„A XV. hadseregparancsnokság Op. 157/64. számú fel-
terjesztésére a hadseregföparancsnokság a 6. hadseregparancs-
nokság kötelességévé teszi, hogy a támadáshoz szükséges 
anyagi támogatást adja meg a XV. hadtestnek. 

A 6. hadsereg-parancsnokság ejtsen el minden olyan ak-
ciót, melyet a hadseregföparancsnokság nem parancsolt meg. 

A XV. hadtestparancsnokság a 11. és 6. hadseregparancs-
nokság útján jelentse azokat a viszonyokat, melyek véleménye 
szerint „iskolapéldái annak, hogy hogyan nem lett volna sza-
bad a hadtestet támadásra előkészíteni." 

AOK. vezérkari főnöke s. k. 

Hogy mennyire nem helytálló a XV. hadtestparancsnok-
ság vádaskodása, idézem a báró Conrad tábornagy-hadsereg-
csoportparancsnokság táviratát, melyet e tárgyban Op. 142.190. 
szám alatt június 4-én a hadseregfőparancsnoksághoz intézett: 

„A 11. hadseregparancsnokság jelenti: Az I. hadtest a 
10. lovastüzérdandárt és a 160. tábori tüzérezredet kapta. 
Ebből azokat az ütegeket, melyek a XV. hadtest kötelékében 
állanak, a Scotti-osoportparancsnokság átmenetileg felhasznál-
hatja. Minthogy a XV. hadtestnek a Monte Pallonére (A 1215) 
és a Monte Tombára (A 868) egyszerre intézendő támadására 
a rendelkezésre álló tüzérség nem látszik elegendőnek: a had-
seregcsoport- és a hadseregfőparancsnokság hozzájárulásával 
úgy módosítom a XV. hadtest feladatát, hogy először a Monte 
Pallónet, azután pedig a Monte Tombát kell megtámadni. 

A XV. hadtest kérelmére, hogy gázlőszert kapjon, a tüzér-
tábornok helyét betöltő báró Janecka ezredes, a hadsereg-
parancsnokság utasítására, azonnal telefonon fordult a had-
seregcsoportparancsnoksághoz. 

A telefonbeszélgetés így folyt le: 
Janecka ezredes: „Az AOK. Op. 90.781. szám alatt meg-

parancsolta, hogy a 6. hadseregparancsnokság akként lássa el 
gázlőszerrel a XV. hadtestet, hogy minden 8 cm tábori ágyú-
nál 90, minden 10 cm tábori taracknál 65 lövés legyen. A szük-
séges gázlöszert a 6. hadseregparancsnokság készletéből kell 
venni. Ennek pótlására a 6. hadsereg 1000 darab 8 cm gáz-
gránátot és 3000 darab 10 cm gázgránátot kap utólag. A 6. had-
seregparancsnokság kifogásolta a rendeletet, mire a hadsereg-
főparancsnokság akként döntött, hogy a 6. hadsereg 84 tábori 
ágyú részére egyenként 90 lövést, 150 tábori tarack részére 
egyenként 65 lövést adjon át a XV. hadtestnek. 
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Az Op. 91.900/6. számú hadseregfőparancsnoksági akta 
szerint a Conrad-hadseregcsoportnál 348.857 lövés, a Boroevic-
hadseregcsoportnál 340.177 lövés (gázgránát) van készletben. 

Én csak azért akartam neked a gázlőszer itteni helyzetét 
tudtul adni, hogy lássad, hogy minden lehetőt megteszünk és 
arról is felvilágosíthatlak, hogy mi ma gázlőszer dolgában 
pőrére vetkőzve állunk itt. Utolsó tartalékunkat is elosztottuk. 
Különben kívánságodhoz képest Still százados már jelentette 
neked a XV. hadtest gázlőszerrel való ellátását. Mi a hadtestet 
a 6. hadsereg rovására láttuk el gázlőszerrel." 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság ve-
zérkari főnökének válasza: 

„Köszönöm az értesítést; mi a dolgot meg fogjuk csinálni 
azzal, amivel éppen rendelkezünk. 

A XV. hadtest csökönyös lett és az általatok újabban át-
adott gázlöszer mennyiségével nincsen megelégedve; a hiányzó 
mennyiséget, bármilyen nehezünkre esik is, készletünkből fog-
juk fedezni. Nagyon sokról úgy sem lehet szó. Különben is 
a gyártás folyik, nem lesztek nagyon megrövidítve. 

Ha a XV. hadtest megkapja a kért gázlőszert, akkor a 
hadseregparancsnokság nézete szerint a Scotti-csoport teljes 
reménységgel kezdhet feladatának megoldásához." 

Az AÖK. hadműveleti osztályát e hó 2-án a hadsereg-
csoportparancsnokság vezérkari osztályának főnöke, Putz ez-
redes és Janecka ezredes telefonon tájékoztatta a helyzetről, 
a megbeszélést később Pflug ezredes folytatta és pedig meg-
nyugtató eredménnyel. Közben megérkezett a hadsereg-
főparancsnokság Op. 142.188. számú intézkedése a gázlőszer 
kiutalása tárgyában. A többi peres kérdésben kérem a had-
seregfőparancsnokság beavatkozását a Boroevic tábornagy-
hadseregcsoportparancsnokságnál és a 6. hadseregparancsnok-
ságnál. 

Báró Conrad tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság." 
(Op. 900/35. szám.) 

* * 

# 

„Így már igazán megszűnik minden. Parancsom van a 
„Montellót elfoglalni, ezen célból a XXIV. hadtesttel támadok 
„és most nem szabad a szükséges lőszert ott összpontosítanom, 
„mert azáltal két hadtest, melyeknek teljesen alárendelt szere-
„pük van, rövidséget szenvedhetne. Egyben elrendelte az 
„AOK., hogy 6000 gázgránátot, mely a Montello elfoglalásá-
h o z okvetlenül szükséges, azonnal küldjek át a XV. hadtest-
hez . Ezek után igazán kizártnak látszik eredményt elérni és 
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„úgy intézkedhetni, hogy felelősséget is vállalhassak. Igazán 
„vasidegek kellenek ahhoz, hogy ne dobjak mindent oda és ne 
„mondjam: 'Tessék, csináljátok meg magatok!' így most se-
„hol sem lesz elég lőszerem arra, hogy az első eredményen túl 
„is mehessünk, összeállítottam a statisztikai adatokat, hogy 
„talán így győzzem meg az AOK.-t. Azt hittem volna, hogy 
„egy ötéves gyereknek is kell annyi belátással bírnia, hogy 
„azt tudja, miszerint ott, hol eröszakot akarnak tenni, ott erős-
„nek kell lenni. Hogy ha valakit meg akarok ütni, akkor nem 
„fogok összes végtagjaimmal egyszerre feléje vágni, hanem 
„összeszorítom öklömet és oda összpontosítom egész erőmet. 
„Rettenetesen baljóslatú előérzetekkel nézek a nagy csata ki-
menetele elé!" 

„Ma megszemléltem a 11. honvéd lovashadosztályt. Ki-
t ű n ő benyomást tesz rám." 

„Nálam rendes lövegharcok. Különben csak haladó elő-
készületi munkák." 

Június 5. 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság Op. 
1100/150. b) szám alatt a tüzérségi lőszerre vonatkozó egész 
levelezést az alábbi jelentéssel döntés végett terjesztette a 
hadseregfőparancsnokság elé: 

„A 6. hadseregnek (7 tüzérdandár és 2 lovas tüzérdandár 
részére) ennyi gázlőszere van: 

hegyi ágyúk részére 9.100 lövés, 
tábori ágyúk részére 37.740 „ 
tábori tarackok részére 33.496 „ 
nehéz tarackok részére 5.900 „ 

Ezzel szemben a XV. hadtestnél (3 tüzérdandár és 2 
hegyi tüzérosztály részére) készen áll, illetve már kiutaltak 
és kiszállítanak: 

hegyi ágyúk részére 14.400 lövést, 
tábori ágyúk részére 5.260 „ 
tábori tarackok részére 7.104 „ 
nehéz tarackok részére 7.600 „ 
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A 6. hadsereg a XV. hadtestnek átadott: 
10 hegyi ágyúsiiteget, 
10 tábori ágyúsüteget, 
18 tábori tarackosüteget, 
5 hegyi tarackosüteget, 

10 nehéz tarackosüteget. 
A hadseregfőparancsnokság Op. 90.781. számú rendelete 

értelmében, a tábori ágyúk és tábori tarackok gázlőszer-szük-
séglete teljesen fedezve van, míg a hegyi ágyúk és nehézí tarac-
kok részére a XV. hadtestnél magában annyi gázlőszer áll ren-
delkezésre, hogy e mennyiség fele sincsen meg a 6. had-
seregnél. 

A 6. hadseregparancsnokságnak megparancsoltam, hogy 
a hegyi tarackosütegeknek annyi lőszert adjon át, hogy min-
den hegyi taracknál 65 lövés legyen. 

A 6. hadsereg annyi gázlőszert adott a XV. hadtestnek, 
hogy a gázlövésről szóló szabályzatban meghatározott számú 
lövés legmagasabb fokozásával biztosítva van a megkövetelt 
gázsűrűség egy-két óráig tartó tüzelésnél, ha az egyes űrmére-
tek értékelését szem előtt tart juk (7'5 cm-es űrméretből leadott 
120 lövés gázértéke = 8 cm-es űrméretből leadott 120 lövés-
sel = 10 cm-es űrméretből leadott 50 lövéssel = 15 cm-es 
űrméretből leadott 25 lövéssel). 

Hosszabb ideig tartó gázlövésre, illetőleg a 11. hadsereg-
parancsnokság által a XV. hadtesthez beosztott újabb ütegek 
részére a 6. hadsereg nem adhat gázlőszert, mert különben 
képtelen megfelelni feladatának. Ez a körülmény pedig az 
Isonzó-hadseregre kedvezőtlenül hatna. 

Amint azt a had seregfőparancsnokságnak Op. 1100/124. 
szárrní előterjesztésemben kiemeltem, az Isonzó- és a 6. had-
sereg csak annyi gázlőszert kapott, amennyi a támadás első 
napjára (áttörés) éppen, hogy szűkösen elegendő. Ebbe ter-
mészetesen már beleszámítottuk azt a gázlőszert is, melyet 
a hadseregfőparancsnokság megígért és amely remélhetőleg 
útban is van. 

Gázlőszertartalékunk nincs és nem gondoskodtak arról 
a lőszerről sem, melyre az áttörés után, az üldözésnél lenne 
szükség, sem pedig arról, mely a gázlövés meghosszabbítása, 
vagy megismétlése esetén válnék szükségessé. 

Boroevic tábornagy s. k." 

A hadseregcsoportparancsnokság június 5-én elfogadta 
a hadseregparancsnokságok javaslatait és ezt a hadsereg-
főparancsnokságnak bejelentette. 
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Helyzetjelentés. 
Az éj folyamán az ellenséges tüzérség csupán a I I . had-

test szakaszát lőtte. 
Napközben zavarótűz volt. 
Egész napon erős közlekedést figyeltek meg az ellenség-

nél a Castelfranco—Bassano és Castelfranco—Treviso közötti 
vasúti vonalakon. 

Az olasz XXVI. hadtestparancsnokság Levadán székel. 
A hadseregföparancsnokság kiadta „A lángvetők" című 

utasítást, mint a harcászati tansegédlet XV. részét. (Op. 
873. szám.) 

Az 53. hadosztály csapatai vasúton megérkeznek. 
# # 

* 

„Waldstáttentől levelet kaptam, melyben minden kíván-
ságom jogosultságát teljes mértékben belátja, de emellett 
„arra lyukad ki, hogy semmit sem tud adni és kéri, hogy 
„ennélfogva győzzem meg Boroevicet, hogy a támadást a 
„Montellón ejtse el, mert ott csak azon erők és eszközök 
„alkalmazhatók, melyek a főtámadásnál nem szükségesek." 

„Ez nem változtatja meg abbeli meggyőződésemet, hogy 
„amint az Isonzó-hadseregnél nehézségek fognak mutatkozni, 
„azon parancsot fogom kapni, hogy a 6. hadserg támadjon 
„'kíméletlenül.' Eszközök nélkül ekkor egész gyalogságom 
„eredmény nélkül áldozatul esnék. Sokkal jobb, hogyha én az 
„Isonzó-hadsereget egy jól előkészített sikeres egyidejű táma-
dássa l támogatom, mely lehetőség szerint a fél, vagy egész 
„Montellót elfoglalja. A legnagyobb fontossággal bír az, hogy 
„egy futamban azon területet átlépjem, melyen az ellenségnek 
„tüzérsége áll, ez azon egyszerű oknál fogva szükséges, mert 
„a mi silány gázunk az ellenséges tüzérséget a legjobb eset-
b e n kevés órára fogja csak harcképtelenné tenni, ez, ha köz-
b e n el nem foglalom, megint magához fog térni és akkor fog 
„csak igazán nagy veszteségeket okozni nekünk. A 6. hadsereg 
„vagy állva marad és csak akkor mozdul meg előre, ha az 
„ellenség elhagyja állásait, ekkor még sok mindent elvehet-
„nek tőlem; vagy pedig érvényben marad a parancs, hogy a 
„6. hadseregnek támadnia kell, hogy az Isonzó-hadsereg táma-
dásához mielőbb csatlakozzék; akkor semmit sem szabad 
„tőlem elvenni anélkül, hogy a hadsereget az elrendelt vállal-



•368 

„kozás balsikerének ne tennék ki. Ezért én nem kértem Bo-
„roevicet, hogy ejtse el szándékát, hiszen meggyőződésem sze-
„rint Boroevicnek ebbeli szándéka föltétlenül helyes. Ezt az 
„AOK. elrendelheti, de én nem kérhetem." 

„Windisch-Grraetz Lajos herceg, magyar élelmezési mi-
niszter, 50 waggon élelmet tényleg soron kívül útnak indított 
„csapataim részére. Végre! és hála Istennek! Éppen tegnap 
„parancsoltam meg Willerding altábornagynak, hogy azt a 
„húst, ami a mi étkezdénkbe jön, ezentúl szintén a legénység-
n e k kell kiutalni odakint. Mi majd csak megleszünk valahogy 
„hús nélkül is. Az AOK. is végre megengedte, hogy minden 
„ember szabadságáról öt kiló ennivalót hozhasson magával. 
„Sajnos, a rettenetes Pelagra-betegség is föllépett csapataim 
„között, mely nem gyógyítható." 

„Tegnap a 11. hadseregnél — nem értettem jól, Primo-
„lanón vagy Fonsanón — 3000 tonna lőszer repült légbe, mert 
„a faluban, melyet az ellenség állandóan lő, egy rakáson volt 
„fölhalmozva. Ostobaság! Nálam pici garmadákban, a földe-
k e n van elrejtve a tüzérségi lőszer. Mily jó volna, ha ez a 
„300.000 légberöpült lövegtöltény nálam lehetne. Alig van 
„egész tüzérségem részére több lőszerem, mint amennyi ott 
„légberöpült. Mily nagy eredményt érhettem volna el azzal." 

„Ma igen nagy utat tettem, mert három tekintetbejövő át-
kelési helyet akartam látni, melyeknek egy részét csak éjjel 
„közelíthettem meg. A 17-es hadosztály csapatait látogattam 
„meg Marcatelli-, Mina és C. Mercadellinél." 

„Ma be kellett várnom odakint a nappalt. így reggel fél-
ká rom órakor indultam innét, Suseganára azonban nem tud-
t a m eljutni, mert úgy Coneglianót, mint az utat és Suseganát 
„az ellenséges tüzérség megszakítás nélkül lőtte. Vissza kellett 
„fordulnom — itt nem volna értelme a vakmerőségnek, hogy 
„semmiért agyonlövessük magunkat — és így Tarzón, Piane-
„lén, Santa Marián át Paréra mentem, ahova csak öt órakor, 
„fényes nappal érkeztem és azonnal gyalog folytattam utamat. 
„Először San Salvatórera mentem, ahol rövid ideig a kas-
télytoronyban, a megfigyelőnél voltam és igen élénk moz-
„gást láttam az ellenségnél. Azt hiszem, hogy lőszert hord 
„össze. Számtalan automobil közlekedett. A 'Svábhegy'-re 
„mentem — így nevezik az egyik megfigyelőállást a Tombola-
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„magaslaton —, de ott csak igen rövid ideig maradtam és kí-
sérőmmel Canareggión át Marcatellire, onnét a Piave töltése 
„mentén Minára mentem. Útközben a táboriörsöknél kimász-
t a m a töltésre, majd egy rommálőtt házból, teljesen födve, 
„soká szemléltem a Piavénak szemben levő partját Nervesa két 
„oldalán. Ott, a minap már leírt, köböl épített függőleges part 
„minden 30—40 lépésre ú j löréssel van ellátva; távcsövemmel 
„látni véltem a gépfegyvercsöveket és két ágyúlőrést is. Na, itt 
„hiába várnak rám az olaszok, itt nem megy át egy emberem 
„sem. Innét a part mentén a tervezett átkelési helyekhez men-
etem fölfelé. Ezeket azért választottuk, mert éppen itt az át-
ke lés a legvalószínűtlenebbnek kell hogy lássék. Az ellenség-
n é l a Montellón egy újonnan keletkezett kis tábori vasutat 
„láttam, melyen az olaszok egészen szabadon kis waggonokat 
„tologatnak ide-oda. Midőn szemlémet befejezvén, utamat a C. 
„Mercadelli-szorosba vettem hazafelé, szemtanúja voltam, mint 
„lőtték ütegeim azon üteget, mely Coneglianót lövi, 200 gránát-
t a l hirtelen elfödve azt. Ott több nagy robbanás volt, mire 
„több más ellenséges iiteg dühösen tüzelt a Ruggio völgyére 
„és a C. Mercadelli-szorosra. A lövöldözés három megszakítás-
„sal egy félóráig tartott. Elég csúnyán nézett ki a dolog, de 
„nem történt baj, az emberek mind a kavernákba húzódtak." 

„Mai megfigyelésemnek eredménye megint csak az, hogy 
„az átkelés igen nehéz, de ha valahol, úgy éppen a Montellón 
„fog sikerülni a támadás. És ha a Montello erősen a kezemben 
„van, akkor a kétoldali fölgöngyölítés könnyen menne. Ha a 
„hadseregföparancsnokság nekem a szükséges átkelési anyagot 
„(pontonok és hídanyag) megadja ós legalább három had-
osztályt az ő tartalékából azonnal rendelkezésemre bocsát, 
„amint az első ellenséges állást átlépem. Ha ez nem történik 
„meg azonnal, úgy az összes csapatokkal a Montellón nagy 
„veszélybe kerülök, mely az egész eredményt kétessé, esetleg 
„lehetetlenné teszi. Meg vagyok arról győződve, hogy az olasz 
„— ha árulás nem történik — támadásunkat éppen a Mon-
tellón, ahol nagyon nehéz, legkevésbbé várja, ezért meg fogom 
„lepni és a meglepetés sikerülni is fog." 

# * 
# 

József főherceg: A világháború. VI. 24 
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Ma a XXIY. hadtest körletében csoportosított tüzérség-
nek Art. 4040/53. szám alatt kiadtam az intézkedést a gáz-
lövésre. 

„1. A 6. hadseregparancsnokság Art. 4040. számú rende-
lete keretében a II . különleges tüzértörzs fogja kidolgozni a 
gázlövést. 

2. X—70-től X—5-ig a gázlövéssel való rajtaütésre és az 
egész gáztüzérségnek két hullámban eszközlendő gázlövésére 
rendelkezésre áll: 

A 17. hadosztálynál: 
8 tábori ágyúsüteg, 

13 tábori tarackosüteg, 
7 nehéz tábori tarackosüteg. 

A 13. lövészhadosztálynál: 
7 tábori ágyúsüteg, 

13 tábori tarackosüteg, 
6 nehéz tábori tarackosüteg, 
2 hegyi ágyúsüteg, 
2 hegyi tarackosüteg. 

A 31. hadosztálynál: 
8 tábori ágyúsüteg, 

12 tábori tarackosüteg, 
2 hegyi ágyúsüteg, 
1 hegyi tarackosüteg. 
6 nehéz tábori tarackosüteg. 

Az X-töl X—90-ig keletkezett gázfelhőt az erre hivatott 
csoport tovább fejleszti. A gáztüzérség fennmaradó része meg-
kezdi a hatásos lövést. 

A gázutánfejlesztő tüzérség összeállítása ez: 
A 17. hadosztálynál: 

3 tábori ágyúsüteg, 
3 tábori tarackosüteg. 

A 13. lövészhadosztálynál: 
5 tábori ágyúsüteg, 
1 tábori tarackosüteg, 
2 hegyi ágyúsüteg, 

A 31. hadosztálynál: 
3 tábori ágyúsüteg, 
2 tábori tarackosüteg, 
1 hegyi ágyúsüteg. 
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3. Ebben az időben a gáztiizérség valamennyi nebéz tábori 
tarackosiitege tűzcsapást intéz gázzal az ellenséges gyalogsági 
öv ellen. A rajtaütés pontos időpontját a gyaloghadosztály-
parancsnokság állapítja meg; tartama egy perc. 

4. A gázzal való lövés irányelvei a 6. hadseregparancsnok-
ság által kiadott útmutatásban (Merkblatt) vannak. 

5. A célelosztást és a gázlőszer részletes felhasználását a 
II. különleges tüzértörzs határozza meg, a magasabb tüzér-
parancsnokokkal egyetértve. 

6. Ennek a parancsnak átvételétől kezdve naponta három-
szor kell az órákat összeigazítani a tüzérségnél (ütegparancs-
nokságig bezárólag). 

7. Gázlőszerünk ennyi van: 
7-5 cm lőszer 6.960 lövés, 
8 „ „ 29.161 „ 

10 „ „ 31.628 „ 
15 „ „ 4.300 „ . 

8. Minden eszközzel arra kell törekedni, hogy az ütegek 
olyan gyorsan, amint csak lehetséges, tudják a meteorológiai 
megfigyeléseket, hogy a lőelemeket módosíthassák. 

9. Az első lövegössztüzet úgy kell kilőni, hogy a lövedékek 
X—70 időpontban csapódjanak a célba. 

Ezt a parancsot az alárendelt hadtest- és hadosztály-
parancsnokságok kapják. 

József főherceg vezérezredes s. k." 

A támadás időpontjának eltitkolására és az ellenség meg-
tévesztésére mai napon Op. 900/26. szám alatt intézkedtem; 
a parancsot a II. és a XXIV. hadtest kapta meg. 

„Hogy idejében ne tehesse meg az ellenség a megfelelő 
ellenrendszabályokat, a XXIV. hadtestnél úgy készüljenek a 
támadásra, hogy az ellenség se látás, se hallás útján ne tud-
hasson róla. 

Különösen az a fontos, hogy az ellenség a támadás meg-
kezdéséig ne tudja meg, hogy mely irányból jő támadásunk. 
Ezért a I I . hadtestnél az ellenség megtévesztésére szolgáló el-
járást már most alkalmazni kell. Ilyen például az, hogy a 
II. hadtest körletében törzsek, tiszti csoportok mutatkozzanak 
az állásban, mintha ott szemrevételeznének, stb. 

Kölcsönös tájékoztatás végett a II . hadtestparancsnokság 
a XXIV. hadtesthez, a támadás megindításakor pedig a XXIV. 
hadtestparancsnokság a szomszédos XVI. hadtesthez és a II . 
hadtestparancsnokság a XV. hadtesthez összekötő és tudósító 
tiszteket vezényel. 

József főherceg vezérezredes s. k." 
24* 
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A hadseregföparancsnokság elrendelte, hogy a XY. had-
testet a 6. hadsereg készletéből kell ellátni gázlőszerrel. 

Mivel így tüzérségünk gázlőszerrel való ellátása kérdé-
sessé vált, a hadseregcsoportparanosnoksághoz fordultam, hogy 
eszközölje ki, hogy a XV. hadtestet gázlőszerrel a 11. hadsereg 
lássa el. Ennek kötelékébe jut a támadáskor, vagy pedig utalja 
ki a nevezett hadtestnek a szükséges gázlöszert. (Op. 900/24. sz.) 

Június 6. 
Helyzetjelentések. 

Az éjjel az ellenséges tüzérség élénken lőtte a XXIV. had-
test szakaszát. 

Napközben csak a 31. hadosztály kapott lövegtiizet. 
Repülőink megfigyelték, hogy az olaszok hátra szállítják 

tábori kórházaikból a sebesülteket és betegeket. Az olasz XII. 
hadtest Villafrancáról keleti irányban tolódik el. 

A 9. hadosztály felváltás után Cison di Valmarino—Com-
brai terében fog gyülekezni. 

Az 53. hadosztály teljesen megérkezett; 1-ső menetlépcsője 
a 11. hadsereghez elindult. 

Elrendelték, hogy a Waldmann-munkáscsoportból a 64/1., 
42/2., 77/3., 34/2. építőszázadot adjam át az Isonzo-hadsereg-
nek, ezenkívül a 6. szállásmesteri hivatal, a I I . és XXIV. had-
test is át fog adni egy-egy építőszázadot. (Res. T. 500/100. sz.) 
A hadseregfőparancsnokság „Folyóátkelés" című utasítást 
adott ki, mint a harcászati tansegédlet XVIII . részét. (Op. 
674/1. szám.) 

A honvéd kerékpáros-zászlóaljhoz egy személy- és három 
teherautót osztottak be. (Op. 444/10. szám.) 

# # 
# 

„Sok parancs érkezett ma és így sehová sem mehettem, 
„inert nagyon sok munka volt azoknak áttanulmányozása és 
„kidolgozása. Az AOK. és Boroevic szándéka között az én föl-
adatomat illetőleg nagy eltérés van, ami nagyon kellemetlen. 
„Az AOK. azt látszik kívánni, hogy én ne támadjak; Boroevic 
„parancsolja, hogy támadjak és a Montellót elfoglaljam. Az 
„előbbi kívánságot egy magánlevélben közölte velem Wald-
„stätten, a második hivatalos parancsban küldetett nekem."1 

„Én a parancsnak fogok eleget tenni és így meggyőző-

1 Történelmi szempontból bír érdekességgel a sorsdöntő fricciók kelet-
kezése, befolyása és leküzdése. 
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„désem szerint is fogok cselekedni és alapos tüzérségi elő-
készítés után támadni fogok. Ha nem tenném ezt és az AOK.-
„nak magánúton közölt kívánsága szerint csak tüzérségemet 
„adnám át, vagy működtetném közre a szomszéd hadsereg-
n é l , akkor majd a támadási parancsot oly időben fogom 
„megkapni, midőn tüzérségemnek már nem lesz lőszere és 
„akkor a gyalogság egyszerűen föl volna áldozva, ennek 
„pedig nem szabad megtörténnie. Ennélfogva parancs szerint 
„e hó 15-én a többiekkel egyszerre, egy órával virradat előtt 
„megkezdődik a gázlövés, a nappallal megkezdődik a rom-
„bolótűz, azután három órával a nap kelte után, a megsemmi-
sí tőtűz befejezte után megindul a gyalogsági támadás. Én 
„három helyen kelek át a Piavén, Nervesától északra és Fon-
„tigótól délre. Törekszem három hadosztállyal még aznap az 
„előcsapatokkal Montebelluna magasságát elérni." 

„Ma rendes harctevékenység. Egy angol repülőt lelőt-
t ü n k , a tiszti pilóta sértetlenül esett fogságunkba." 

„Hideg, viharos idő." 
# * 

# 

Június 7. 
Ma megérkezett a hadseregfőparancsnokság döntése az 

áldatlan lőszervitában, az Op. 91.056. számú rendelettel: 
„A XV. hadtestnél 84 tábori ágyú van, melyeket egyen-

ként 90 lövéssel és 150 tarack van, melyeket egyenként 65 
lövéssel kell ellátni. 

A 6. hadseregparancsnokság június 10-ig jelentse a 
parancs végrehajtását. 

Arz vezérezredes s. k. (Op. 91.056.)" 

Helyzetjelentések június 7- és 8-ról. 
Az éj folyamán zavaró ellenséges lövegtűz és tűzcsapások 

voltak. 
Élénk repülőtevékenység folyt, bombázásokkal. 
Délelőtt az ellenséges tüzérség tűzcsapásokat mért Ser-

nagliám Yidorra 150 aknát lőtt az olasz. 8. Fiort, Godegát, 
Pianzanót repülők bombázták. 

Ellenséges légiraj postagalambokat eresztett le ejtő-
ernyőkkel . 

Délután igen tevékenyek voltak az ellenség repülői. 
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Az olasz 48. hadosztály a Piavén gázlókat kutatott. 
Az olasz 51. és 11. hadosztályparancsnokság Montebellu-

náról Cornudára költözött. 
Az 53. hadosztály folytatja elvonulását a 11. hadsereghez. 
Az 51. honvédhadosztály élszállitmánya ma ideérkezett. 
Június 8-án éjjel hevesen lőtte az ellenséges tüzérség a 

8. lovas- és 17. gyaloghadosztály szakaszát. Conegliano megint 
lövegtüzet kapott. 

Délelőtt a 8. lovas- és 31. gyaloghadosztály állásait lőtte 
az ellenséges tüzérség. 

Délután a 13. lövészhadosztály és a 17. hadosztály part-
menti állása került az ellenséges tüzérség tüzébe; aknákat is 
lőtt az ellenség. 

Az 51. honvédhadosztály csapatai kezdenek megérkezni. 
A 6. hadsereg ma 20 rohampisztolyt kapott. 

* # 
* 

A hadseregfőparancsnokság Op. 142.184. értesítésében 
ismertette, hogy a nyugati hadszíntéren a németek miként 
hajtották végre a támadást a Chemin des Dames-állásra. 

„A gyalogság 1 órakor délelőtt elfoglalta készültségi állá-
sát. Éjjeli 2 órától 2 óra 10 percig valamennyi rendelkezésre 
álló üteg és aknavető gázzal és robbanógránáttal lőtte az ellen-
séges tüzérséget, gyalogsági állást, parancsnoksági harcállás-
pontot és központokat. Ennek megtörténte után reggel 3 óra 
10 percig az összes tüzérség — kivévén a lapos röppályájú 
ágyúkat, melyek messze levő célokra tüzeltek — az úgyneve-
zett Blau- és Grünkreuz-gázlőszerrel leküzdötte az ellenséges 
ütegeket. 

Reggel 3 óra 10 perctől 4 óra 40 percig a tüzérség vala-
mennyi lövege és aknavetője az ellenséges gyalogságot küz-
dötte le, mely alkalommal minden ellenséges üteget egy 
német üteg vagy egy lövegszakasz fogott le, mely az úgyneve-
zett Blau- és Griinkreuz-gázlőszerrel lőtt. 

Az ellenséges állásrendszer leküzdésére azt négy övre 
osztották; az akadályövet állandóan lőtték, míg a többi három 
övet sorjában egymás után kiizdötték le, legutolsónak az ellen-
séges előterepöv leküzdése maradt, melyet a németek 45 per-
cig lőttek. Amint az ellenséges állásrendszer leküzdése befeje-
zéshez közeledett, a németek előretolták a gyalogságot. 

Reggel 4 óra 30 perckor az összes tüzérség az ellenséges 
első állásra egyesítette tüzét és megindult a tüzérség tűz-
hengere. 

Reggel 4 óra 30 perckor a német gyalogság rohamra 
indult. 

A tűzhenger mozgása: 
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Könnyű és nehéz tábori tarackosütegek robbanó gránát-
tal lőtték az ellenséges gyalogsági lövészállásokat és a fész-
keket; a tábori ágyúsütegek az ellenséges állásrendszer hátsó 
öve ellen (magállás) hatottak és így a tűzhenger előtt 600 
méterre tűzfüggönyt alkottak, hogy az ellenséges tartalékokat 
lefogják. 

A tűzhenger úgy mozgott előre, hogy minden 6 percben 
200 métert haladt. Ott, hol ellenállást észleltek, 20 percre meg-
állott. A tűzhenger 1 km-t 40—50 perc alatt tett meg; hatás-
körlete 5 km volt. 

Amint a tűzhenger megindult, a többi ütegek folytatták 
az ellenséges tüzérség leküzdését az úgynevezett Blaukreuz-
gázlőszerrel. 

A német tüzérség több üteget visszatartott, hogy az eset-
leg újonnan fellépő ellenséges tüzérséget rögtön lefoghassa 
velük. 

A kijelölt betörési pontok ellen minden kilométer széles-
ségben 20 német üteg működött." (Op. 900/40. szám.) 

* # 
* 

Ma Op. 900/50. szám alatt a I I . és XXIV. hadtestparancs-
nokságnak ezt a parancsot adtam ki a támadásra: 

„Eddig kiadott intézkedéseimmel kapcsolatban és a had-
seregosoportparancsnokság Op. 1100/159. számú rendelkezése 
alapján ezt a parancsot adom ki a támadásra: 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság el-
rendelte, hogy: 

1. A készülő támadást június 15-én kell végrehajtani. 
a) A csapásnak orkánszerűen kell kitörnie és a támadás-

nak szakadatlanul éjjel-nappal addig kell tartania, amíg az 
Etsch-folyót el nem érjük. 

b) Hogy ezt elérjük: 
1. Az Isonzó-hadsereg Oderzo—Treviso-főirányban az 

ellenség arcvonalát áttörve, az Adriai-tenger és a Susegana— 
Arcade—Postioma—Istrana—Piombino—Camposampiero vo-
nala közötti térben nyomul előre. Velence felé a hadsereg bal-
szárnyát biztosítja. 

I I . A 6. hadsereg (XV. hadtest nélkül) a Montellón álló 
és az attól délre levő ellenséges tüzérséget erősen lefogja és 
erős déli szárnnyal a Montellón át az ellenség arcvonalát át-
töri. A hadsereg zöme, ahhoz képest, amint az ellenség a 
Piave melletti állását elhagyja, a hadművelethez csatlakozik. 

A Boroevic tábornagy - hadseregcsoportparancsnokság 
idézett parancsa alapján elrendelem, hogy: 

2. Június 15-én a XXIY. hadtest a Falze d. P.—Nervesa 
közötti térben átkel a Piavén, elfoglalja a Montellót, azután 
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erős balszárnnyal, az Isonzó-hadsereg jobbszárnyával egybe-
hangzóan, délnyugati irányban Postiomára tör. Ezzel a két 
hadsereg belső szárnya között megrekedt ellenséget lekap-
csolja. 

Ennek lehetőségét biztosítja a hadsereg jobbszárnyán 
elért eredménynek biztos megtartása. 

A siker attól függ, hogy a Montellón és az attól délre 
Spresianóig csoportosított ellenséges tüzérséget sikerül-e le-
fogni? 

Folytonosan arra kell gondolni, hogy csakis a megvert 
ellenség szoros, gyors és célirányos követése fejlesztheti a 
kezdősikert nagyarányú eredménnyé. 

Harctagozás: 17., 31. és 13. lövészhadosztály, ezen hadosz-
tályok tiizérdandárai és a 35., 37. és 41. honvédtüzérdandár, 
továbbá a honvéd kerékpáros zászlóalj. 

Egyéb harceszközökre, műszaki csapatokra és vonatokra 
a kiadott rendelkezések érvényesek. 

3. A II. hadtest, a XXIY. hadtest támadásának támoga-
tására, lefogja tüzérségével az ellenséges tüzérséget Collesel 
Val d. Acquatól (A 368) a Castelli-csoportig bezárólag; a 
XXIV. hadtest északi szárnyán támadó és a Montello északi 
szegélye mentén előrenyomuló csoportját támogatja. Leküzdi 
azokat az ellenséges tartalékokat, melyek Cornuda teréből és 
attól délre a Montello nyugati része ellen, illetve ellentáma-
dásra, előretörhetnek. 

Egyébként a I I . hadtest legyen készen arra, hogy amint 
az ellenség a Piave melletti állását elhagyja, Yidornál átkel-
hessen a folyón. 

Egyéb részletekben a 6. hadseregparancsnokság Op. 800/65. 
számú intézkedésére utalok. 

Harctagozás: 8. lovashadosztály, 9. tüzérdandár és a 8. 
lovas- és a 11. honvéd lovashadosztály tüzérdandárai. 

Egyéb harceszközökre, műszaki csapatra és a vonatra 
az eddig kiadott rendelkezések érvényesek. 

4. Á Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság 
a 6. hadsereg támadó sávjának északi határául Valdobbia-
dene—Pagnano—Asolo—Rossano Yeneto (Bassanótól dél-
keletre) vonalát jelölte meg. 

5. A XVI. hadtest az Isonzó-hadsereg jobbszárnyán 
Camarotta—Maserada—J. Ronchi vonalát fogja lehetőleg 
gyorsan elérni, ebből azután Lovadinán át nyomul elő; ere-
jének egyrészével északi irányba kanyarodik, hogy a XXIV. 
hadtestet támogassa. 

6. A XV. hadtest, az I. hadtesttel együttesen, először a 
Monte Baccaor—Monte Meate—Monte Pallone (A 1215) 
vonalát iparkodik elérni, azután a Monte Tómba- (A 868) 
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hegyet foglalja el. Hogy ez még június 15-én, vagy csak 
június 16-án fog-e megtörténni, az attól függ, hogy a hadtes-
tek első támadása minő eredménnyel jár. 

Ha a támadást június 16-án hajt ja végre, akkor a I I . 
hadtest támogatja a XY. hadtestet, amennyire saját harc-
helyzete megengedi. 

7. A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság 
Op. 1100/159. számú rendelettel ezt az időbeosztást állapította 
meg a támadás előkészítésére és végrehajtására: 

70 perccel X óra előtt — X óráig az összes megállapított 
és gyanított ütegeknek, minden felismert tartaléknak, 
parancsnoki harcálláspontnak és megfigyelőállásnak gázzal 
való elárasztása. 

X órától a következő 60 perc alatt (X óra után) a betörés 
helyeinek lövetése, hogy a roham végrehajtható legyen 
(rohamérett); újonnan felbukkant ütegeknek és az ellenséges 
légvédelmi ütegeknek gázzal való további elárasztása; gázzal 
való tűzcsapások arra az állásrendszerre, melyen roham-
csapatainknak át kell törniök. 

X óra utáni 60 perctől X óra utáni 120 percig: mindazon 
ellenséges ütegek gázzal való elárasztása, melyeket fel lehet 
ismerni, hogy készültségi állásban vannak, továbbá gázzal 
való tűzcsapások azokra a fontos területekre, melyek a táma-
dás sávjába esnek. 

X óra utáni 120 perctől X óra utáni 210 percig: a betörés 
helyeinek rohaméretté való lövetése, mely egy megsemmisítő 
tűzhullámmal végződik; egyidejűleg gázzal való tűzcsapások 
„B"-jelzésű gránátokkal azon ellenséges állásrész ellen, hol 
csapatainknak át kell törniök; továbbá az ellenséges ütegek, 
prancsnoki helyek és megfigyelőállások lövetése. 

X óra után 210 perccel (3y2 óra múlva): az első hullám-
ban csoportosított gyalogságunk betörése a Piave túlsó part-
ján levő ellenséges állásba. 

Azt a pontos időt, melyet X óra jelent, a II . és XXIY. 
hadtestparancsnoksággal annak idején közlöm. 

A II. és XXIY. hadtestparancsnokság a saját különleges 
viszonyaihoz méri ezt az időbeosztást; a XXIV. hadtestnél 
a hadsereg tüzértábornoka szabályozza, a hadtestparancsnok 
útmutatása alapján; a II. hadtestnél pedig a hadtestparancs-
nokság, a június 8-án kiadott Art. 4040/62. számú intézkedés 
szerint. 

Megjegyzem, hogy az Isonzó-hadseregnél, a 6. és 11. had-
seregnél egyszerre kezdődik a tüzelés. 

8. Hadseregtartalék a 11. honvéd lovashadosztály, mely 
június 12-én Scomigo—Carpesica—Sanson—Corbanese—San 
Pietro di Feletto—Castella—San Pietro terében csoportosul. 
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A hadseregfőparancsnokság tartalékai: 
a 41. honvédhadosztály június 12-én Vittorio—Cozzuolo— 

Mescolino—Sarmede, 
a 35. hadosztály június 12-én Tarzo—Lago—Cison di 

Yalmarino, 
a 9. hadosztály június 12-én Farra—Trichiana—Mor-

gan—Navasa terében helyezkedik el. 
9. A parancsnokságok álláspontja: 
A 6. hadsereg szűkebb törzse június 15-től a Monte Mon-

cader- (A 470) magaslaton; az összeköttetésről a hadsereg-
parancsnokság gondoskodik a II . és XXIV. hadtestparancs-
noksághoz, Vittorióra és onnét a 11. honvéd lovashadosz-
tályhoz. 

Az Isonzó-hadseregparancsnokság az oderzói fonodában, 
Boroevic tábornagy hadseregcsoportparancsnok Oderzón. 

10. Helyzetjelentések beküldésére az intézkedések később 
következnek. 

11. Ezt az intézkedést megkapja a II. és XXIV. hadtest, 
az Isonzó-hadsereg, XV. hadtest, 11. hadsereg; felterjesztem 
a Boroevic tábornagy-hadseregcsoportnak. 

József főherceg vezérezredes s. k." 

Ma az Art. 4040/61. számú rendelettel szabályoztam a 
gázlőszer elosztását. 

A hadtestek kötelékébe tartozó hadosztályok a 16. számú 
mellékletben feltüntetett gázlőszert kapták. 

Az egyes ütegeknek gázlőszerrel való ellátását a 17. számú 
melléklet tünteti fel. 

Ma a XXIV. hadtestparancsnokság Op. 608/7. szám alatt 
előterjesztette támadó intézkedését. 

„1. A XXIV. hadtest támadásának területében, a Mon-
tellón, egyelőre az ellenséges 58. hadosztály (VIII. olasz had-
test) áll, egyik dandárával (Lucca) az arcvonalban, a másik 
dandára (Benevento) mögötte áll tartalékban. 

Az 58. hadosztályparancsnokság Selvában, a VIII . had-
testparancsnokság Merlengóban székel. 

Az 58. hadosztálytól délkeletre a 48. hadosztály csopor-
tosult (VIII. olasz hadtest), egyik dandárával (Tevere) az 
arcvonalban, két másik dandárával (Aquila, Piazenza) tarta-
lékban. Az 58. hadosztálytól nyugatra az 51. hadosztály szé-
les arcvonallal a Montello északi párkányát szállotta meg. 

A legközelebbi tartalék, az olasz XXVI. hadtest, Castel-
franco terében csoportosult. Ez a tartalék az első csatanap 
estéje előtt nem igen kelhet harcra; valószínűleg azonban csak 
a második csatanapon kell vele számolnunk. 
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2. A hadtest június -én megtámadja az ellenséget a 
Montellón. 

Ezt az időpontot csak akkor szabad az alárendelt parancs-
nokságokkal és csapatokkal tudatni, ha az előkészületek miatt 
tovább titkolni már nem lehet. 

A támadás célja az, hogy az ellenség arcvonalát teljesen 
áttörjük, azután a visszavetett ellenség nyomában a Brenta-
folyóig (körülbelül 40—45 km) előre nyomuljunk. 

E végett a Montellót el kell foglalnunk s az előcsapatok-
kal lehetőleg a Montebelluna—Treviso közötti vasúti vonalat 
kell elérnünk. A Santa Margherita—Collesel Yal d'Acqua 
(A 368)—Giavera—Nervesa-vonalat mindenképen el kell ér-
nünk, hogy a Piave nyugati partján hídfőállás keletkezzék s 
hogy a további erőket és a tüzérséget a Piavén átvihessük. 

A támadó sávokat, irányokat és az elérendő terepszaka-
szokat a május 15-én kelt Op. 515/6. számú rendelethez csatolt 
vázlat tartalmazza.1 

Az elérendő terepszakaszokat csakis azért határoztuk meg, 
hogy a jól megszervezett védelemmel szemben a támadó csa-
patok összefüggését szabályozzuk. Különben az alapelv az, 
hogy gyorsan és lehetőleg mélyen kell behatolni az ellenség 
állásrendszerébe. 

A hadtesttől jobbra a II . hadtest egyelőre csak tüntetni fog. 
Tőlünk balra a XYI. hadtest északi szárnyán a 33. had-

osztály a Susegana vasúti állomástól délkeletre levő katonai 
lövöldétől: Arcade—Povegliano (-O-60)—Carpenedo (Castel-
franco—Treviso-vasút)-vonaltól délre eső térben támad. 

A támadás kezdetét a hadseregparancsnokság rendeli el. 
a) Virradat előtt az ismert ellenséges ütegeket rajtaütés-

szerűén gázzal árasztjuk el. 
A tüzelés X-70 perckor kezdődik. 
b) Ezután egy órán át gázt lövetünk a 6. hadseregparancs-

nokság Art. 4040/53. számú rendeletében pontosan megjelölt 
célokra. 

A tüzelés X-5 percig tart. 
c) Erre 3 és fél óráig tartó rombolótűz és rohaméretté 

való lövetés (hatáslövetés) következik az ellenség előtérövére, 
az ellenség első állásának első vonalára X órától kezdve X+210 
percig. 

d) A hatáslövetés alatt (c. pont) X+90 perctől fogva min-
den hadosztálynál megkezdődik az éldandár áthajózása és a 
Piave túlsó partján rohamra való csoportosítása. 

e) Legkésőbb X+210 perckor roham az ellenséges fő-
védelmi állás 1. vonalára (Montello párkányállás). 

Minthogy a hadosztályok szakaszaiban a helyi viszonyok, 
1 Lásd a 12. számú mellékletet. 
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a folyó minősége és a folyótól a Montello párkányáig az el-
lenséges védőberendezések nagyon különbözők, a d) és e) 
pontra az egész hadtestnek nem adható egységes és részletes 
intézkedés. 

Ha a gyalogság arra kényszerül, hogy a c) pont alatti 
rohamot hamarább hajtsa végre, úgy a hadosztályparancsnok-
ság a tüzérségi támogatást saját hatáskörében szabályozza és 
a szomszédos csapatokat erről értesítse. A d ) pont alatt meg-
határozott időpontot csak a hadtestparancsnokság előzetes 
engedélye alapján lehet eltolni. 

f ) A. d) pont alatt megjelölt állás elfoglalásával egyszerre 
megkezdődik a hadihidak verése, a hadosztályok végdandárai-
nak átvonulása rajtuk és a tüzérség állásfoglalása a Piave 
innenső partján. 

Ugyanekkor tovább folyik a támadás az ellenség állásá-
nak 2. és 3. vonalára (Collesel Yal d'Acqua- [A368] vonalra). 

Ezt a támadást a tüzérség tűzhengere támogatja. 
g) Tüzérségünk egy része átkel a hadihidakon és fel-

vonul a Montéi lón. 
h) A 17. hadosztály a műúton és a vasútvonalon keresztül 

a Cusignanánál levő ellenséges támpont irányában tör előre. 
i) Cusignanánál bekanyarodás és előretörés Poveglianóra, 

hogy a suseganai hidaknál álló, meg nem támadott ellenséget 
lekapcsoljuk. Ezzel a XYI. hadtesttel meglesz az összeköttetés. 

j) Az Arcadenál álló ellenség felsodrása és balszárnyának 
biztosítása. 

k) Üldözés és előretörés a Montebelluna—Treviso közötti 
vasúti vonalig. 

4. A 2. és 3. pont mindhárom hadosztály föfeladatát meg-
adja. 

Különleges feladatok: 
a j A 31. hadosztálynak arra is el kell készülnie, hogy egy 

részével a II . hadtesttel szemben levő ellenség ellen is hasson. 
Cornuda és Asolo felé tevékenyen felderít és errefelé működő 
csapatainkkal érintkezik. 

b) A 17. hadosztály a XYI. hadtest északi szárnyával ke-
res összeköttetést. Míg ez meg nem történik, a Trevisónál léte-
sített ellenséges állás felderítése, Yillorba—Postiomán át nagy-
fontosságú. 

c) Ha az ellenség az épülő La Contea (délkeletre Monte-
bellunától)—Trevignano—Riese—Loria-vonalban szívós ellen-
állást fejt ki, úgy a 17. és a 13. lövészhadosztály legyen készen 
arra, hogy átcsoportosítás után az ellenséges állás belső szár-
nyára intézendő nyomással keletről nyugatra felsodorja azt. 

5. A hadosztályok a Piavét általában úgy lépik át, hogy 
minden hadosztálykörletben két gyalogezred, az egyik dandár-
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nok egységes vezetése alatt és a Piave innenső partján el-
rejtve csoportosított számos könnyű üteg, aknavető, gránát-
vető, gyalogsági ágyú és géppuskásalakulat tüzével támogatva 
áthajózik és pedig lehetőleg az ezredek egymás mellett két 
zászlóaljjal. A zászlóaljakban egy-egy gyalogszázad alkot egy 
áthajózási egységet. 

Arra kell törekedni, hogy minden ezredsávban mielőbb 
egy bürűt vagy kompot létesítsünk és hogy minden hadosztály-
nál délig egy hadihíd elkészüljön. 

A hídverés alatt a rendelkezésre maradt anyaggal foly-
tatni kell az áthajózást. 

Minden hadosztálynál az utolsónak áthajózott gyalog-
ezred alkotja a hadtesttartalékot. 

Ezek az ezredek anélkül, hogy parancsra várnának, a had-
osztálysávokban követik hadosztályaikat. A szárnyhadosztá-
lyoknál a külső szárny mögött lépcsőben kifelé gondoskodnak, 
hogy váltóállomáslánc útján összeköttetést tartsanak had-
osztályparancsnokságukkal ós az építendő hadihíddal, mely-
nek fejéhez egy lovasított tisztet állítanak, ki a beérkező pa-
rancsok átvételéről gondoskodik. A hadosztályparancsnokokat 
felhatalmazom, hogy rendelkezzenek a hadtartalékkal, ha az 
összeköttetés megszakadna és a késedelem veszéllyel fenye-
getne. A hadtesttartalékkal való rendelkezést azonnal jelen-
teni kell. 

G. A tüzérségnek külön adom ki a támadó intézkedést. 
7. A műszaki munkálatok dolgában május 29-én kelt Op. 

528/7. számú intézkedésemre utalok, ebben intézkedtem az át-
hajózási anyagnak és a hadihídanyagnak elosztására. 

8. A repülők feladatai a május 22-én kiadott Op. 522/20. 
számú intézkedésemben vannak. 

A 70., 4. és 28. repülőszázad parancsnokai a tüzér-repülőket 
akként küldik az arcvonalba, hogy azok a hatáslövés kezdetén 
(X órakor) hadosztályaik körletében megjelenjenek. A tiizér-
repülök automatikus felváltásáról a századparancsnokok 
akként gondoskodnak, hogy minden századból egy tüzér-repülő 
állandóan a levegőben legyen. 

A 38. repülőszázad tartalékul szolgál, hogy a tüzér- és 
gyalogsági repülőkben beálló fogyatékot azonnal pótolhassa; 
feladata továbbá az, hogy a Montebelluna—Villorba—Po-
stioma—Trevignano által határolt területet és az ellenséges 
La Contea—Trevignano—Riese-állást felderítse. 

A csata-repiilőszázadoknak rohamkor való működésbe-
lépését különleges rendelkezés fogja szabályozni. 

A vadász-repülőszázadok feladata az ellenséges légifigye-
lés (felderítés) meggátlása (az ellenség kötött léggömbjeinek 
megtámadása). 
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Az 56. repülőszázad délelőtt 4 órakor, 
a 72. repülőszázad délelőtt 6 órakor, 
a 68. repülőszázad pedig akként startol, hogy öt perccel 

a gyalogság általános rohama előtt (X + 210 perckor) a Mon-
tello felett legyen. 

A vadász-repülőszázadok további alkalmazására a had-
testparancsnokság távbeszélőn fog intézkedni. 

A 70., 4. és 28. számú repülőszázadok gyalogsági meg-
figyelői a roham végrehajtása után közvetlenül hadosztályaik-
nál, a betörés helyei felett jelenjenek meg. 

A repülők Op. 605/7. számú intézkedésemben megjelölt 
helyeken dobják le jelentéseiket, a jelentések másodpéldá-
nyait a hadosztályparancsnokságok és a hadtestparancsnok-
ság szállásainál is le kell dobniok. 

Ha a repülők leszállnak, ezt a hadtestnek és a hadosztá-
lyoknak távbeszélőn azonnal jelentik. 

9. A kiutalt harcterületekben a Cornuda—Montebelluna— 
Treviso közötti vasúti vonalig kell felderíteni, majd azután 
a Bassano—Castelfranco—Mestre közötti vasúti vonalig. 
A felderítésnek ki kell terjednie a 4. c) pont alatt megemlí-
tett állásra, az előnyomulást keresztező vizek sajátosságaira 
és az elrombolt átjárókra is. 

10. Jelentőszolgálat. 
Jelenteni kell: az áthajózás alatt és a roham előtt óránként 

közvetlenül, hogy hány zászlóalj van már a túlsó parton; a 
hadtestparancsnokság által meghatározott terepszakaszok el-
érésekor (lásd a 2. pontot); továbbá kétóránként a roham idő-
pontjától számítva. 

A jelentéseket a hadtestparancsnokság harcálláspontjához 
kell küldeni, a fontos jelentések közvetlenül és távbeszélő út-
ján a hadtestparancsnokság szállására is (Palazzo Lucchetti). 
Mindkét hely a repülő jelentések ledobási helye is. 

A hadtestparancsnokság, amint lehetséges, a túlsó parton 
egy jelentőgyüjtöállomást is berendez a 3. hadihídnál (Ner-
vesától északra). A 31. hadosztályhoz egy összekötötisztet fog 
beosztani. 

Egy parancsnokságnak sem szabad a helyét elhagynia 
anélkül, hogy ne gondoskodnék a beérkező parancsok átvételé-
ről (a szükséges továbbító apparátussal felszerelve). 

összeköttetések. 
A hadtestparancsnokság harcálláspontját többszörös köz-

vetlen távbeszélővezeték köti össze a gyaloghadosztályparancs-
nokságokkal, a hadseregparancsnoksággal és a szomszédos 
hadtestparancsnokságokkal. A gyaloghadosztályparancsnok-
ságokhoz és a hadseregparancsnoksághoz optikai összeköttetés 
is van. 
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Mindhárom hadosztályparancsnokság harcálláspontja kö-
zelében felállítja a rádióállomást. A 13. lövészhadosztály rá-
diója a hadtestparancsnokság vezérlőállomása is. 

A 17. hadosztály egy jelentésváltóláncot állít fel (lehető-
leg kerékpárosokkal), a 13. lövészhadosztályparancsnokság 
harcálláspontjához, mely a hadtestparancsnokság rendelkezé-
sére áll. 

11. A hadtestparancsnok (szűkebb törzs) délelőtt 3 órától 
fogva harcálláspontján tartózkodik (Colle di Guardia, A 262). 

12. Ha a szomszéd hadseregeknél bekövetkező események 
következtében a Montello—Montebelluna terét idö előtt kiürí-
tené az ellenség, alapelvül szolgáljon, hogy minden erő latba-
vetésével, a kiutalt harcsávban erélyes előnyomulás útján el-
érjük a 2. pontban kijelölt vonalat. 

Minden fegyvernemből összeállított üldöző különítmé-
nyekkel (gyalogság kocsikon, autókori, kerékpárosok, lövegek 
erőben levő fogatokkal) nyomon kövessük és üldözzük az 
ellenséget. 

Montebellunán túl ebben az esetben akként üldöz a had-
test, hogy közepe Castelfrancóra tart, a szárnyhadosztályok-
nak készen kell lenniök, hogy bármikor északi vagy déli 
irányba kanyarodhassanak. 

13. Anyagi intézkedések külön parancsban következnek. 
14. Június 10-től kezdve nem szabad a Piave túlsó partján 

járőrvállalatokat végrehajtani. A legelső vonalat a legmegbíz-
hatóbb emberekkel kell megszállani és lezárni. 

15. Ezt az intézkedést megkapja a 17., 31. és 13. lövész-
hadosztály, a II . és XVI. hadtest. Előterjesztem a 6. hadsereg-
parancsnok ságn ak. 

Goiginger altábornagy s. k." 
* * 

* 

A XV. hadtest előterjesztésére a hadseregfőparancsnokság 
megparancsolta, hogy a XV. hadtestparancsnokság az előter-
jesztésében használt kijelentései tárgyában szolgálati úton 
tegyen felderítőjelentést. 

Kitűnt, hogy a XV. hadtest támadásától sokat várnak; 
ennek következtében kétség támadt, hogy a 6. hadsereg táma-
dása a Montellóra nem szorul-e így háttérbe? 

Ebben a kérdésben Boroevic tábornagyhoz fordultam fel-
világosításért, mire ezt a választ kaptam tőle: „A Montello 
megtámadása érvényben marad!" 

Ennek a kérdésnek eldöntése szükséges volt, hogy a XV. 
hadtesttel szemben állást tudjak foglalni. (Op. 900/42. és 42. a. 
szám.) 
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Június 9. 

Helyzetjelentés. 
Conegliano megint kapott néhány ellenséges gránátot. 
Partmenti állásunkat aknákkal lőtte az ellenség. 
Virradatkor az ellenséges tüzérség Moriagót, Sernagliát 

lőtte; a 8. lovashadosztály és a 13. lövészhadosztály partmenti 
állását nehéz aknákkal lőtte az ellenség. 

A Montellón robbant az ellenség. 
Az ellenséges tüzérség tüze a II. hadtest állásaira a leg-

utóbbi időben feltűnően fokozódott. 
Trevisónál az olasz 47. hadosztály bukkant fel; ez a had-

osztály a XXX. hadtest kötelékébe tartozik. 
Az 53. hadosztály folytatja menetét a 11. hadsereghez; 

az 51. honvédhadosztály csapatai vasúton ideérkeznek. 
A 9. hadosztály Mel felé tolódik el. 

* * 
* 

„Tegnapelőtt Zoppéban voltam és meglátogattam a 46. 
„ezredet. Vitézeim nagyon lelkes tüntetésben részesítettek. 
„Innét San Fiorba és Pianzanóba mentem, hogy repülőtelepe-
„met meglátogassam. Talán 500 lépésre lehettem a repülőtér-
f ő i , midőn ellenséges repülők hatalmas raja, három osztagban 
„gyönyörűen kiigazodva, 10 nagy bombavető és 25—30 kisebb 
„bajnokgép, mint kíséret, nyíl sebességgel nagy magasságból 
„ereszkedett le repülőterem felé. Rosszat sejtve megállítottam 
„automobilomat, kiugrottam és lövésre kész puskával vártam 
„a történendőket. Óriási ágyiízás közepette egyenest felénk 
„siklott lefelé az ellenséges légihad. A srapnellgolyók csak úgy 
„jajgattak s mint a jégeső, potyogtak. Nagy zúgással fejlő-
d ö t t föl az ellenséges ra j és megkezdődött a támadás. Tán 3 
„perc alatt több mint 60 nehéz bomba esett süvöltve le és fül-
siketí tő reccsenéssel robbantak a repülőtéren és a közelben 
„levő házakon; egynéhány bomba az útra esett, meglehetősen 
„közel hozzánk. Én meg, mint egy fácánvadászaton, jól célozva 
„lőttem ki összes 15 töltényemet, de az óriási madarak egyike 
„sem esett le. Természetes, ha nem a pilótát vagy a benzin-
„tartályt találja el a kis manlichergolyó, akkor semmi hatása 
„nincs. Mindent füst és por borított, midőn az ellenséges légi-
„had fölemelkedett és továbbrepült a mi eredménytelen heves 
„lövegtüzünkben. Jajgatást, segélykiáltásokat hallottam és 
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„rikácsoló női hangokat. Két szegény katonámat borzasztóan 
„összetépve leltünk. Nyögve, pár pillanat alatt meghalt mind 
„a kettő. Egy 10—12 éves kislányka feküdt holtan, a műúton, 
„egy, tán 85 éves, megtört asszony, ki több sebből vérzett 
„maga is, ráncigálta a holt gyermeket és kisebb időközökben 
„rikálcsolva folyton újra azt ismételte: 'Hostia, Madonna, ma-
„ladetti diavoli!' Ügy nézett ki szegény, mint egy vadállat, 
„amint tajtékzó szájjal sikoltozott. Még vagy 10—15 sebesültet 
„raktak föl automobilokra. Elkísértem őket a kórházba, Gergő 
„Imre tanárhoz." 

„Ezután résztvettem Boroevic szemléjén, melyet a 2. és 
„9. honvédhuszárezredek fölött tartott. Az ezredek kiváló be-
nyomást tettek. Fölhívtam Boroevic figyelmét a XV. had-
tes tnek jelentésére, mely a 6. hadsereg és a hadseregcsoport-
„parancsnokság ellen a legsúlyosabb vádakat tartalmazza. 
„Közöltem vele, hogy vezérkari főnököm, Willerding altábor-
„uagy, az AOK.-nak jelentést küldött errevonatkozólag, melyet 
„én úgy véleményeztem, hogy teljesen Willerding mellé állva, 
„azonosítottam magam a felelősségben is. Kértem Boroevicet, 
„hogy foglaljon állást ő is ezen ügyben. Boroevic kijelentette, 
„hogy ő a hadseregparancsnoknak, Scotti gyalogsági tábornok-
n a k fölmentését fogja javasolni, mire azt jegyeztem meg, 
„hogy meggyőződésem szerint a fogalmazó a vezérkari főnök 
„volt, kinek irályát ismerem, tehát én mind a kettőnek föl-
„mentését tartom szükségesnek." 

„Tegnap a menetalakulatoknál szemlét tartva, a 31. had-
„osztály menetzászlóaljait szemléltem meg. Kitűnően vannak 
„kiképezve és hangulatuk nagyon jó. Azután feleségemet láto-
g a t t a m meg a San Gottardo-kórházban, Udine mellett; egy 
„kedves órát töltöttem vele." 

„Ide visszaérkezve, a hadseregfőparancsnokságnak egy 
„táviratát találom, mely az összes velem egyenrangú parancs-
nokságokhoz ment s melyben elrendeli, hogy én a XV. had-
tes te t teljesen fölszereljem és az én hadseregem minden vállal-
kozását háttérbe szorítsam." 

„A Conrad tábornagynak alárendelt XV. hadtestet! Bo-
„roevictöl pedig, kinek alá vagyok rendelve, határozott pa-
„rancsom van, hogy a Montellót elfoglaljam! Ha még minden-
t é l é t leadok, támadásom nem sikerülhet és tengersok vér fog 

József főherceg: A világháború. VI. 2"i 
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„hiába folyni. Melyik parancsnak tegyek eleget? Igazán bele 
„lehetne bolondulni ebbe a fejetlenségbe! Most, midőn már 
„oda van hordva és szállítva, ami csak rendelkezésemre áll, 
„nem tudok az AOK. parancsának eleget tenni, ha nem kapok 
„legalább 10 napi halasztást. Milyen benyomást fog ez a lehe-
te t len huzavona csapataimra tenni? . . . Nekem egészen mind-
„egy, hogy mi lesz a következménye táviratomnak, melyet e 
„parancs vétele után azonnal szolgálati úton elküldtem." 

„'Ich bitte um einen verständlichen Befehl, aus welchem 
„ich endlich klar werden kann was meine Aufgabe ist! Ob ich 
„angreifen soll, oder nicht!'"1 

„Ezekután ma válaszként táviratomra megjött Boroevic-
„től a távirati parancs, hogy feladatom megmarad, támadnom 
„kell. A Montello elfoglalása az én föladatom . . . Rendben van! 
„Most tudom, mit fogok tenn i . . . Hiszen én két veszekedő 
„csoportparancsnokság között vagyok, akiknek az AOK., úgy 
„látszik, nem ad határozott parancsot. Boroevicnek föltétlenül 
„igaza van: az Isonzo-hadsereg nem tud a Montello birtoka 
„nélkül támadva nagyobb eredményt elérni. És én Boroevic 
„hadseregcsoportjához tartozom és az ö parancsainak vagyok 
„köteles engedelmeskedni. Ha az AOK. velem valamit akar, 
„akkor parancsolja azt meg Boroevicnek. Ma úgy áll a dolog, 
„hogy ha a 11. hadsereg támadása nem sikerül, akkor én leszek 
„a bűnbak, mert a XY. hadtestet nem láttam el elegendően. 
„Ha pedig ellátom az én amúgy is elégtelen csekély eszközeim-
„mel, akkor nem marad semmim saját támadásomra és nem 
„leszek képes azt végrehajtani, akkor megint csak én leszek 
„az oka, hogy az Isonzo-hadsereg támadása nem sikerült . . ." 

„A megállapítások szerint az ellenség 7 hadosztályt vont, 
„mint tartalékot, Treviso környékére; a Piavénak összes gáz-
tó i t átkutatja, a harcvonalban álló hadosztályokat mind há-
„rom dandárra erősíti. Úgy sejtem, hogy az Isonzo-hadsereg-
„nél a minap átszökött szláv nemzetiségű tiszt mégis csak töb-
b e t tudott, mint hiszik és támadásunkat elárulta." 

1 „Kérek egy érthető parancsot, melyből végre tisztába jöhessek azzal, 
hogy mi az én föladatom! Hogy támadjak-e vagy sem?" 
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„Az ellenséges lövegtűz láthatólag fokozódik és mindig 
„több, legnagyobb öblű löveg mutatkozik." 

„Conrad tábornagynál heves harcok vannak, az ellenség 
„támadott, vissza veretett, természetesen megint főképpen 
„magyarok által. A komáromi 19. vadász-zászlóalj rendkívül 
„kitett magáért." 

„A mult éjjel az olaszok repülőgépeikből, esernyők segít-
ségével, kalitkákat postagalambokkal bocsátottak le, messze 
„küzdelmi öveim mögött, azon irott utasítással, hogy a nép 
„ezen galambok révén küldjön értesítést a mi csapatmozdula-
„tainkról. Elrendeltem, hogy azon községekből, melyek közelé-
b e n leeresztettek kalitkákat, emberek hivandók meg, akiknek 
„leveleket kell írniuk és aláírniuk. Ezen levelek egyhangúlag 
„lázadásokról a mi csapatainknál adnak hírt, melyek arra 
„kényszeríttetnek, hogy a vasútra, Franciaországba való szál-
l í t á s céljából, meneteljenek, hogy ott az angolok és franciák 
„ellen küzdjenek." 

„Tényleg ott voltak zendülések és ezen csapatok kelet felé 
„elmeneteltek — Tarcentóba fegyelmezés céljából — és a ki-
választott levélírók látva, hogy a tiszt azt iratja velük, amit 
„ők tényleg láttak, most már azon hitben, hogy a tiszt az ola-
szokkal tart, szívesen írták meg a kívánt leveleket. A galam-
b o k elrepültek! Természetesen nem sejtik, hogy milyen nagy 
„szolgálatot tehetnek nekünk az ő leveleik és hogy én az olasz 
„vezetőséget abba a kelepcébe ejtem, melyet az ellenünk csi-
„nált." 

# # # 

A hadseregcsoportparancsnokság Op. 1100/175. számú ér-
tesítése szerint az ellenség valószínűleg tájékoztatva lett át-
kelési helyeinkről azzal, hogy részletes előmunkálataink zajá-
val felhívtuk a figyelmét. 

Űgy látszik, hogy tüntetésünk a Montellotól északnyugatra 
eső szakaszban és az alsó Piavén nem tévesztette meg az ellen-
séget, mert a tüntetések nem voltak eléggé természetesek. 

Erről a II . és XXIV. hadtestparancsnokságot értesítettem 
és felhívtam figyelmüket a 6. hadseregparancsnokság Op. 
800/42., Op. 710/10., Op. 800/71. és Op. 900/26. számú rendele-
teire. (Op. 900/41. szám.) 

Az Isonzó-hadseregparancsnokságtól Op. 900/55. szám 
alatt ezt kérdeztem: 

24* 
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„Az ottani Op. 2900/68. számú rendeletre kérek értesítést, 
hogy a rendelet 4. c) pontjában az Isonzó-hadsereg jobbszár-
nyán június 15-re meghatározott támadási célok véglegesek-e, 
mivel a XXIV. hadtestnek a támadás térnyerése alkalmával 
számolnia kell az Isonzó-hadsereg jobbszárnyának helyzeté-
vel is." 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság válasza ez: 
„Op. 900/55. számra: 
Szándékom a támadás elsó' napján Op. 2900/68. számú 

intézkedésem szellemében tovább előrejutni. A biztosító csapa-
tok mindenesetre el fogják érni Povegliano terét és a XXIV. 
hadtesttel kapcsolatot keresnek." 

Erről a XXIV. hadtestparancsnokságot értesítettem. 
# # 

# 

A németek negyedik áttörőkísérlete 1918 június 9-én kez-
dődött; a hadműveleti cél most is Páris volt. A támadás körül-
belül 30 km szélességben indult meg. 

A négynapos harcban a franciák nagy szívóssággal véde-
keztek s ellentámadásaik most is megállították a németeket. 
Az áttörőkísérlet most is kudarcot vallott s a támadás most 
már csak kb. 10 km mély térnyerést eredményezett. 

A németek kimerültek a nagy, véres küzdelemben. Üjabb 
támadásra készültek ugyan, de a helyzet egyensúlya akkor 
már megváltozott, mert igen tekintélyes amerikai erősítés érke-
zett a szövetséges és társult hatalmak támogatására. (Lásd a 
8. számú mellékletet.) 

# * 
* 

Június 10. 
Helyzetjelentés. 

Az ellenséges tüzérség éjfélig igen hevesen lőtte a 31. had-
osztály szakaszát. 

Délelőtt a 31. hadosztály előtérállását az ellenséges tüzér-
ség lőtte. A 13. lövészhadosztály aknatüzet kapott. 

Délután mindkét oldalon mérsékelt zavaró lövegtűz volt. 
Az ellenséges repülők igen tevékenyek. 
Az olasz XXX. hadtest valóban eltolódott kelet felé; Lo-

reggia vidékén van és az olasz 8. hadsereg kötelékébe jutott. 
Az olasz 48. hadosztály még mindig gázlókat keres a 

Piavén. 
A 9. hadosztályparancsnokság Trichinára érkezett. 
Az 53. hadosztály már teljesen elhagyta a 6. hadsereg-

körletét. 
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Az 51. honvédhadosztály többi csapatai vasúton ide tar-
tanak. 

Boroevic tábornagy a 129. ezredet írásbelileg megdicsérte 
azért, hogy a Monte Spinuccián (A 1303) visszafoglalta a 
veszendőbe ment táboriörsállást. (Op. 819/3. szám.) 

A II. hadtest a 6., 8., 100. és 119. számú hadihídkészletet 
átadta a XXIY. hadtestnek. (Res. T. 500/143. szám.) 

A vasúton érkező 51. honvédhadosztálynál olyan sok ló 
és fogat hiányzik, hogy alig lehetséges a hadosztályt a terve-
zett térbe (Belluno) eltolni. 

Ezt a Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság-
nak jelentettem és javasoltam, hogy a hadosztály maradjon a 
vasúti kirakodóállomáson (Sacile-Pordenone) addig, míg me-
netkészültségét eléri. (Op. 900/62. szám.) 

* * 
* 

„Egész éjjel heves lövegtűz, egészen hajnalhasadtáig. 
„Doberdónak fekete napjaira emlékeztet engem. Csak úgy 
„dobol, midőn félhárom órakor reggel automobilon Piave di 
„Solighettóra sietek, hogy a Piave-menti táboriörsök egy-
„némelyikét meglátogassam." 

„Különös, mondhatnám félős érzés volt lelkemben, mely 
„akkor szokott jelentkezni, mikor tudatosan nagy életveszélybe 
„megy az ember. Módfölött bosszankodtam afölött, hogy 46 
„hónapi szakadatlan háború és ezer életveszély után még most 
„is mutatkozik ezen emberi gyengeség." 

„Midőn a szürkület lassan fölemelé mind ritkuló fátyolát, 
„görcsösen dübörgött, reszketett minden a lövegek tüzétől. 
„A Piave mentén meglapulva, mint fázós őszi köd, sűrű füst-
fe l leg terült el, mintha a Montello alá szürke szőnyeget húz-
„tak volna. Egyes madárkák a nagy lárma dacára dalolnak." 

„A szőlők között az országúton egy szakaszvezető által 
„kísérve siettem gyalog s a teljesen laposra simult sűrű füst-
fe lhő t néztem. A lövöldözés lassan csillapult. Midőn az imént 
„oly erősen lőtt küzdelmi övet elértem, már csak egyes gráná-
„tok sustorgása és reccsenése hallatszott, de ez is nemsokára 
„teljesen elcsendesült. Mire a napnak első sugarai pirosra csó-
kol ták a havasok csipkés ormait, halotti némaság lett." 

„A romhalmazzá lőtt Chiesolánál — midőn annak össze-
roskad t kis templomát értem el, reccsent ott az utolsó gránát; 
„— a 69. ezrednek második számú föörsén túl van egy útszéli 
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„kút. Már egynéhányszor voltam ott. Ezt a helyet, hol az út 
„Falzé felé kanyarodik, 'halálugró'-nak nevezik bakáim, mert 
„az ellenség úgy tüzérségével, mint kitűnően belőtt géppuskái-
v a l mindenre lő, ami ott csak megmozdul. Ha futva megy 
„ott el az egyes ember, akkor a gépfegyverlövések elkésve 
„szoktak érkezni." 

„Erről a tájról fájdalmas nyögést hallok és frissen föl-
„szakított talaj- és mérges pikrinszagot érzek. Szembe két 
„hordágyat hoznak, két súlyosan sebesült 69-essel, egyiknek 
„két lábát szakította el a gránát. Ott nem messze fekszik az 
„egyik láb, még szivárog belőle a vér. Ö maga, szegény, csen-
desen nyögve fekszik a hordágyon. Sajnos, azonnal látom 
„színtelen, elváltozott arcán, fehér ajkain és üvegesedö sze-
„mein, hogy a halálnak nagy órája ütött. Homlokán a hideg 
„verejték gyöngyei ragyognak a fölkelő nap első sugaraiban! 
„Szegény hűséges vitézem, ki 25 hónap óta szakadatlanul a 
„tűzvonalban harcolt. Kezemet fejére téve megindultan szó-
t o k : 'Fiacskám!' Megismer s mosolyog, míg szemeiből az élet 
„sugara lassan kialszik. Kezeit összekulcsolva imádkozik: 'Is-
t enem, oltalmazd meg bajtársaimat ilyesmitől. . . Oltalmazd 
„meg szép magyar hazámat!'" 

„Utolsó gondolata is magyar hazánké volt." 
„Mélyen meghatva hagytam el e rossz helyet és hősömet, 

„ki imára kulcsolt kezekkel, mosollyal ajkain aludt el örökre." 
„Még egynéhány főörsnél és újonnan beállított ütegeknél 

„voltam, közöttük egy szőlőlugasokban ma éjjel kitűnően lep-
„lezve fölállított ágyúsütegnél is. Ennek parancsnoka Kúnos 
„Jenő főhadnagy, ki már az ojtozi harcokban derekasan küz-
d ö t t vezetésem alatt; kissé könnyed ruházatban jelentkezett 
„nálam, hiszen nem voltam bejelentve ütegénél s éppen mosa-
kodott , midőn a helyszínén megjelentem. Melegen üdvözöl-
t e m e derék tisztemet, ki ütegével ma éjjel foglalta el a neki 
„kiutalt állást a nagy csatára." 

„Amint C. Mercadelli felé folytattam utamat, kísérőm 
„rosszul lett és a segélyhelyre kellett őt küldenem. Egyedül 
„tovább mentem a fölségesen illatozó, virágzó szőlőlugasok 
„üde zöldjében. A teljes csend jólesett nekem." 

„Itt az illatozó virágok szelíd pompája s alig 100 lépéssel 
„odább a haldokló emberiség nyomora." 
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„Lent a C. Mercadelli-szoros torkolatában, a vadregényes 
„rejtekű főörsnél, majd a Piave-szigeten levő tábori Örsnél, 
„a Piave mellett állva néztem annak zúgó, rohanó habjait, míg 
„a víz fölé hajló tölgyfák suttogva mondják el nekik titkos 
„sejtelmeiket. Szemben a Montellón látom a vöröses-sárga 
„sziklába repesztett olasz állásokat. Élesen csettenve repülnek 
„el fölöttünk az olasz puskagolyók és bőgve a hátul távol levő 
„ütegeknek szánt nehéz olasz gránátok és az erdő tovább sut-
t o g , a zúgó ár pedig rohan az Adria felé. És mily végzet felé 
„rohanunk mi?" 

„A C. Mercadelli- és Jacur-szakadékokban a 43. gyalogezred 
„utászai dolgoznak, utat építenek, hogy a pontonokat ott a 
„födött helyen észrevétlenül a vízig le tudjuk vinni, a tölgyes 
„oltalma alatt a harceszközökkel a folyóhoz juthassunk a nagy 
„támadásra. Az ott dolgozó Brinzay Gyula káplárt, kit már 
„a kárpáti harcokban ismertem, fölszólítom, hogy kísérjen el 
„a legveszedelmesebb darabon, mert el van rendelve, hogy ott 
„kettesével menjenek az emberek. Két baka — Tiflia György 
„és Tiszmin Imre — jelentkeztek és kértek, hogy szintén velem 
„mehessenek, mert ők a Ruggio völgyébe kell hogy menjenek. 
„Így négyen mentünk az iidezöld erdős szakadékon fölfelé." 

„Ugyanakkor az ellenség erősen kezdte lövegeivel lövetni 
„az utunkat, az egész C. Mercadelli- és Jacur-szakadékot és mi 
„kénytelenek voltunk legalább is 20 percig egy futárörs kaver-
„nájában várakozni. A C. Mercadelli-szakadék a fölső végén 
„kitágul s egy kis, elég lapos katlanban végződik a San Salva-
tore—Collalto müútnál. Itt néhány szölőlugas van az erdő-
tisztáson." 

„Amint a tüzelés megszűnt, mi tovább mentünk, de alig-
„hogy az erdőből erre a tisztásra kiléptünk és a szölőlugas felé 
„közeledtünk, hogy a San Salvatore—Collalto műutat elérjük, 
„újból több könnyű és nehéz gránát jött süvítve felénk és 
„közeliinkben, többnyire kissé mögöttünk vágódtak be. Az 
„egyik közvetlen mellettem robbant. Arra emlékszem, hogy a 
„lángot láttam s iszonyú durranással hatalmas lökést éreztem, 
„a továbbiakról nem tudok semmit, mert elvesztettem eszmé-
ietemet." 

„Midőn magamhoz tértem, nem igen tudtam, hogy mi tör-
t é n t velem, bal oldalamban nyilaló fájdalmat éreztem. A gye-
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„pen feküdtem és súlyos földréteg nehezedett rám, szúnyogok 
„csípték arcomat. Nagynehezen föltápászkodtam, ekkor azon-
b a n elakadt lélekzetem: Brinzay holtteteme rajtam feküdt, 
„sárral telefecskendett nyitott, üveges szemein legyek mász-
kál tak , míg azok a kék ég örökkévalóságát zavarosan tükröz-
t é k ; a fakó arc véres és sáros. Tiflia és Tiszmin pár lépéssel 
„odább fekszenek . . . halott mind a kettő. Közel voltam ahhoz, 
„hogy mégegyszer elveszítsem öntudatomat." 

„Néhány szál illatozó virágot szedek és szegény hőseimre 
„teszem, azután e rettenetes benyomással sajgó fejemben, egye-
„dül folytatom utamat, úgy támolyogva, mintha részeg vol-
„nék. Egyik futárörsnek megmondtam, hogy mi történt és 
„meghagytam neki, hogy jelentse be parancsnokságánál, hogy 
„itt három halott fekszik. A collaltói nagy kőhídnál rosszul 
„lettem — tán a mérges pikrintől?— s pár percre lefeküdtem 
„az út mellett. Egy 69-es káplár jött arra, vele mentem tovább 
„a finoman illatozó szőlők között. Megtettem a hosszú utat 
„Pieve di Solighettóig." 

„Hadseregemnél tetemesen fokozott ellenséges lövegtűz. 
„Az én előkészületeim nyomorultul lassan haladnak, főkép az 
„anyaghiány miatt. Az ellenség még egy hadtestet vont velem 
„szemben az arcvonal mögé, mint tartalékot. És az én tarta-
l éka im hova lettek? Bizony nyomorultul fog végződni ez az 
„offenzíva! De hát hiábavaló minden erőlködésem! Mindent 
„hamisan, rosszul tudok én, aki saját szemeimmel látok had-
„seregeimnél mindent! Akkor miért nem fogadják el lemondá-
s o m a t ? . . . Miért marasztalnak?" 

# * 
* 

A XXIV. hadtestparancsnokság, amint az Isonzo-hadsereg 
támadási parancsát megkapta, megkérdezte, hogy hadtestének 
balszárnya meddig nyomuljon elő, mivel a XVI. hadtest csakis 
a biztosító csapatokkal szándékozik Poveglianóig előrejutni? 

Értesítettem a XXIV. hadtestparancsnokságot, hogy az 
Isonzo-hadseregparancsnokságot megkértem, utasítsa a XVI. 
hadtestparancsnokságot, hogy a támadás első napján északi 
szárny hadosztályával legalább is Povegliano környékét érje el 
és hogy a XXIV. hadtesttel keressen érintkezést. 

A XXIV. hadtestparancsnokságnak meghagytam továbbá, 
hogy az Isonzo-hadsereg jobbszárnyával (33. hadosztály) 
összefüggésben akként nyomuljon elő a hadtest balszárnyá-



•393 

val (17. hadosztály), hogy a 6. hadsereg oldala fedetlen ne 
maradjon. Erről annál is inkább kívánatos gondoskodni, mert 
tüzérségünk elörevitele a Montellóra a megkívánt erőben nehéz 
és sok időt fog igényelni. (Op. 900/74. szám.) 

Az utolsó időben a 6. hadsereg anyagi helyzete némileg 
megjavult, de hadihídkészletekben még mindig nagy a hiány: 
pedig főképpen ettől függ, hogy a XXIY. hadtest sikerrel 
tudja-e megoldani feladatát. Elrendeltem, hogy a II . hadtest 
adja át hadihídkészletét a XXIV. hadtestnek és megkértem a 
hadseregcsoportparancsnokságot, hogy néhány hadihídkészlet 
beosztásával segítsen a 6. hadsereg helyzetén. (Op. 900/66. sz.) 

Boroevic tábornagy úgy határozott, hogy az 51. honvéd-
hadosztály vonat nélkül menjen Belluno vidékére, ha nem is 
lehet arra számítani, hogy a kitűzött időben megérkezik a ki-
jelölt körletbe. A hadseregfőparancsnokság azonban meg-
parancsolta, hogy az 51. honvédhadosztály Sacile vidékén ma-
radjon. (Op. 900/73. szám.) 

Június 11. 
Helyzetjelentés. 

Az éjjel az ellenséges tüzérség főképen a 17. hadosztály 
arcvonalát lőtte. 

Délelőtt Bigolinót és Vidort aknákkal lőtte az ellenség. 
Délután a I I . és a XXIY. hadtest lövegtüzet kapott. 
Az 51. honvédhadosztály csapatai vasúton érkeznek. 

A 9. hadosztály eltolódik Belluno felé. 
* * 

* 

„A szakadatlan munkának csendes napja. Ma Arz vezér-
ezredesnek az alábbi levelet írtam:" 

„Táboriposta 516. 1918. VI. 11." 

„Kegyelmes Úr! Kedves Arz!" 
„A helyzet megvilágítása céljából kérem Excellenciádat az 

„alábbiakat fontolóra venni és annak alapján az én működé-
semet megítélni." 

„Midőn az offenzíva elrendeltetett, fölszólíttattam, hogy 
„a 6. hadsereg részére egy hadműveleti tervet állítsak össze és 
„terjesszem föl a hadseregcsoportparancsnokságnak. Olyan 
„tervezetet nyújtottam be, mely szerint három helyen — Monte 
„Pallone (A 1215), Vidor, Montello — támadok. Ehhez a 
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„meglévőkön kívül még két hadosztályra lett volna szüksé-
„gem. Elismerőleg értesítettek, hogy tervem keresztülvitelére 
„hiányzanak az eszközök, hagyjam el a vidori részt és a XY. 
„és XXIV. hadtesttel támadjak. Később utasítás jött, hogy 
„csak a XV. hadtesttel támadjak. A XXIV. hadtest 'az Isonzo-
hadsereg előmenetelének mértéke szerint, lehetőleg mi-
e lőbb . . . ' csatlakozzék a támadáshoz. Erre azt jegyeztem 
„meg, hogyha az Isa támadásánál tüzérségemmel közre kell 
„működnöm (ez volt elrendelve), akkor a szükséges erélyes 
„(gehöriger) tüzérségi előkészítés nélkül a XXIV. hadtest 
„csak akkor mehet előre, hogyha az ellenség a Montellónak 
„keleti oldalát kiüríti. Minthogy szilárd a meggyőződésem, 
„hogyha az Isa támadása nehézzé válik, én parancsot fogok 
„kapni, hogy 'kíméletet nem ismerve' támadjak, már pedig 
„alapos tüzérségi előkészítés nélkül a Montellót nem lehet 
„megtámadni. (Megparancsoltam Willerding altábornagynak, 
„hogy mindezeket leplezetlenül jelentse meg Udinében, ami 
„meg is történt.) Én azt az előterjesztést tettem, hogy sokkal 
„biztosabb és eredménydúsabb lesz, hogyha én az Isával egy-
idejűleg, erőteljes tüzérségi előkészítés után, a Montellót 
„megtámadom, már csak azon egyszerű oknál fogva is, mert 
„az én kezemben levő Montello az Isa keskeny támadási terü-
letének oldalát biztosítaná. Ez el lett fogadva és el is ren-
deltetett . A XV. hadtest Conradnak lett alárendelve és min-
„den jelből arra kellett következtetnem, hogy a támadás a 
„Monte Tombára (A 868) el lett ejtve. Mindannak dacára 
„ismételten és a legsürgősebben kértem egy megbeszélést Wil-
„lerding altábornagy és a 11. hadsereg vezérkari főnöke kö-
„zött, ami mind máig — tudtommal — nem jött létre. A 11. 
„hadseregnek szándékai felöl éppenséggel nem voltam tisz-
t á b a n , az idő a körmünkre égett s én Boroevicet megkérdez-
t e m , hogy mi fontosabb, a jobb- vagy a balszárnyam? 
„A 'bal', volt a felelet, mely az én megdönthetetlen meggyő-
ződésemet teljesen fedi. Eszerint készítettem mindent elő. 
„Ekkor a XV. hadtest segélykiáltása jött hozzám, mely ne-
k e m csak anyagilag van alárendelve (ami abszurdum). Én 
„magától értetődöleg eltekintettem attól, hogy azt az üteget, 
„melyet el akartam venni, elvegyem! Ott maradt. Mindent, 
„ami nem tartozik a XV. hadtesthez, a Montello elleni tárna-



•395 

„dás lehetővétételére alkalmaztam. Minden készenlétben a he-
„lyén állott, midőn az AOK-nak parancsa megérkezett, hogy 
,,6. hadsereg támadása háttérbe szorítandó." 

„Én azt csak úgy tudom háttérbe szorítani, hogyha egé-
„szen elejtem; ismétlem azt, hogy a Montellót fél rendszabá-
lyokkal nem lehet elfoglalni. És hogy én azután azt 'azon 
„mértékben mielőbb' elfoglaljam, hogyha az én tüzérségem 
„az Isat lehetőleg már egész napig támogatta, az teljesen 
„lehetetlen. Ezért ezt kötelességszerűen be kellett jelentenem, 
„mire azután az Isa segélykiáltásai hangzottak föl, hogy az 
„ő egész támadása az én támadásom nélkül kérdésessé van 
„téve, mert az ellenség az ő jobbszárnyát, az én amúgy is már 
„kilőtt tüzérségem hordtávlatán kívül föl fogja rúgni. (Ez föl-
,,tétlenül be is következnék.) Az Isa előnyomulása az én táma-
dásom nélkül — különösen, minthogy az ellenségnek leg-
a l ább is két hadtest erejű tartaléka áll Treviso környékén — 
„alig képzelhető el. Miután az én támadásom a Montello 
„ellen ismételten megparancsoltatojt, ezzel szemben azonban 
„az AOK. látszólag a XV. hadtestnek egyoldalú, igen kevéssé 
„katonás panaszára — nekem eddigi utasításaimmal homlok-
egyenest ellenkező parancsot adott, teljesen lehetetlen hely-
zetbe sodortattam. Én mindent, ami nem tartozik a XV. had-
testhez, a Montellónál összpontosítottam, hogy képes legyek 
„föladatomnak megfelelni. Ezt elvinni és a XV. hadtest 
„támogatására alkalmazni, az én nyomorult igaerőfölszerelé-
„semmel, e hó 15-éig teljesen lehetetlen. Egy érthető, világos 
„parancsot kértem, melyből végre lássam, hogy elfoglaljam-e 
„a Montellót vagy sem, amire meg is jött a válasz: 'Es hat 
„beim Angriff auf den Montello zu verbleiben'. — fgy áll a 
„dolog. Ha Kegyelmes Űr az aktákat át akarja vizsgálni, meg 
„fogja látni, hogy én legjobb tudásom és lelkiismeretem sze-
r i n t máskép nem cselekedhettem, mint ahogy tettem. Kétség 
„nem fér ahhoz, hogy a XV. hadtestnek támadása nagyon ne-
h é z és én egészen elejtettem volna, mert ha tőlem nyugatra 
„és az Isánál, meg a Montellón előrehaladunk, az ellenség 
„kénytelen lesz azt a szakaszt kiüríteni. A szükséges eszkö-
zökkel minden felelősséget vállalok, hogy támadásomnak a 
„Montello ellen sikerülnie kell és ha annak kiaknázására az 
„én hadseregemhez tartozó hadosztályok rendelkezésemre 
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„állanak, föltétlenül igen nagy eredményt érnénk el, az Isával 
„összhangzásban. Már csak azon egyszerű oknál fogva is, 
„mert a mi támadásunk az ellenségnek leghátsóbb állásait föl-
„göngyölítené és sokkal könnyebb terepre visz bennünket, 
„mint az a magas hegységben." 

„Eszközeim most bizony gyengék, de azt hiszem, hogy 
„a Montellót még így is el bírjuk foglalni: de a leggyorsab-
b a n bevetett erős tartalékok nélkül az eredményt aligha fo-
„gom tudni kihasználni, mert egy nagy áttörést három had-
osztállyal megcsinálni nem valószínű." 

„Scottit beteg embernek tartom, aki, midőn utoljára lát-
„tam, maga mondta nekem, hogy nemsokára menni fog. 
„Tamássy egy jó vezérkari főnökkel sokkal jobban megállná 
„a helyét. Amit Scottitól nem tételeztem föl, az, hogy mikor 
„két óra alatt könnyen hozzám tudna jönni, egy szót sem 
„szólva, ezen följelentést megtette. Idegességének és törődött-
„ségének tudom ezt be, de nem utolsó sprban vezérkari főnöké-
n e k , kivel a Karszton már kevéssé örvendetes tapasztalato-
k a t szereztem." 

„Szándékom az egész esetről az AOK.-nak hivatalos jelen-
„tést tenni." 

„Szívélyes üdvözlettel Excellenciádnak hálás bajtársa, 
József főherceg vezérezredes s. k." 
# # 

* 

Június 12-én Op. 900/80. számú intézkedésemben szabá-
lyoztam a támadás időpontjának kérdését: 

„1. A 6. had seregparancsnokság Op. 900/50. számú intéz-
kedése kapcsán tudatom, hogy X órán reggel 4 óra 10 percet 
kell érteni, tehát a lövegtűz június 15-én hajnali 3 órakor 
kezdődik. 

2. Helyzetjelentéseket várok: 
A XXIV. és II . hadtestparancsnokságtól a 6. hadsereg-

parancsnoksághoz június 15-én reggel 6, 8 és délelőtt 10 óra-
kor, ettől kezdve minden negyedik órában, tehát délután 2, 6 
és este 10 órakor (stb.); fontosabb eseményekről azonnal. 

3. A 6. hadseregparancsnokság (szűkebb törzs) június 
15-én hajnali 3 órától fogva Monte Moncader magaslattól 
(A 470) 500 lépésre északkeletre fekvő ponton tartózkodik. 
Onnan közvetlen távbeszélő összeköttetés van a XXIV. és II . 
hadtestparancsnokság harcálláspontjához, Vittorión át a 
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11. honvéd lovashadosztályparancsnoksághoz, ezenkívül a 
6. hadseregparancsnokság és a XXIV. hadtestparancsnokság 
között optikai összeköttetés is van. 

4. Op. 800/42. számú intézkedésem folyományaként elren-
delem, hogy a 31. hadosztály szakaszának a Trt. Castelletótól 
nyugatra eső részét június 14-én reggel 4 órakor a 8. lovas-
hadosztály vegye át. 

5. A 11. honvéd lovashadosztály (ütközet- és élelmezési 
vonatával együtt) június 15-én akként indul el elhelyezési kör-
letéből, hogy reggel 8 órakor Refrontolo—S. Pietro—di Fe-
letto—Rua d. Fel—Bgo. Lozzo terébe érkezzék. I t t helység-
táborba száll akként, hogy félóra alatt bármikor menetre kész 
legyen. A menet déli 12 órakor be legyen fejezve. 

A hadosztály vonata június 15-én délelőtt 10 órakor Coz-
zuolo—Manzana—S. Pietro terében egyesüljön. (Scomigótól 
y<2, km-nyire délre.) 

A XXIV. hadtestparancsnokság a menetszabályozó tisz-
teket (távbeszélőállomásokkal) Rua di Fel-i templomtól 
északra levő keresztútnál, S. Pietro di Felettónál, Costanál és 
Pieve d. S.-nél fogja felállítani. 

6. Az utakat a 6. hadsereg egész körletében szabadon kell 
hagyni; egy vonatoszlopnak, egy szekérnek sem szabad az 
úton megállania. Pihentetni csak az útról letérve szabad. 

7. Ezt az intézkedést megkapja: a II. és XXIV. hadtest, 
11. honvéd lovashadosztály, a XV. hadtest és a szállásmesteri 
hivatal. 

József főherceg vezérezredes s. k." 

A XXIV. hadtestparancsnokság Op. 612/21. számú fel-
terjesztésében felvetette azt a kérdést, hogy mi történjék 
akkor, ha az ellenség megelőzi támadásunkat. 

„Nincsen kizárva, hogy az ellenség árulás útján, vagy 
egyéb módon megtudja támadásunkat és a tervszerű táma-
dásunk végrehajtását, a készültségbe helyezett csapatainkra 
irányított megsemmisítő tüzérségi tüzével kísérletet tesz a 
Piaven való átkelésünket megzavarni. 

Ebben az esetben nemcsak súlyos veszteséget szenvednénk, 
hanem készentartott áthajózási eszközeink egy része is meg-
semmisülne, ami azzal járna, hogy egész támadásunk meg-
hiúsulna. 

Ezt a veszedelmet csakis úgy lehet elhárítani, ha azonnal 
megkezdjük a megsemmisítő lövegtüzet és a támadást pro-
grammszerűen azonnal végrehajtjuk. . 

Ebben az esetben elegendő volna egy rövid távirati pa-
rancs, például „a támadás kezdete X órakor". 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság dön-
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tése következtében értesítettem a XXIY. hadtestparancsnok-
ságot, hogy minden úgy marad, ahogyan elrendelték. (Op. 
900/91. sz.) 

Helyzetjelentés június 12-ről. 
Az éjjel megint hevesen lőtte.az ellenséges tüzérség Co-

neglianót. 
Délelőtt zavaró lövegtűz volt, főképpen Falzera és a 

17. hadosztály parti állására. 
Délután mérsékelt ellenséges lövegtűz. 
Az ellenség arcvonala mögött igen élénk a mozgás. 
Esős idő következett be, ezért a Piave erősen árad. 
A 9. hadosztály teljesen elvonult Belluno vidékére. 
Az 53. hadosztály már egészen eltávozott a 11. had-

sereghez. 
Ma az 51. honvédhadosztály utolsó csapatai is megérkez-

tek már hozzám. 
A 46. lövészhadosztály kiképzőcsoportját Braulins—Tra-

saghis—Avasinis—Osoppo—Padulo terébe helyezték át. (Op. 
730/28. szám.) 

A honvéd kerékpáros zászlóalj jelenti, hogy kézigéppus-
kás szakaszait csak akkor tudja felállítani, ha megkapja hozzá 
a kezelőszemélyzetet. (Op. 444/11. szám.) 

Június 13. 
Helyzetjelentés. 

Az éjjel nyugodtan telt el; igen mérsékelt zavaró lövegtűz 
és aknavetőtűz érte Falzet és Villa Jacurt. 

Napközben csekély lövegtűz volt. Az ellenség arcvonala 
mögött igen élénk a forgalom az országútakon és a vasúti 
vonalakon. 

Egész napon esett az eső; a Piave rohamosan árad. 
Az olasz XXX. hadtest Loreggia területéről Castelfran-

córa vonult. 
# * 

# 

„Tegnap újra megbetegedtem vérhasszerű tünetek között; 
„oly hevesen vett erőt rajtam a csúnya betegség, hogy ma a 
„gyengeségtől alig tudok járni." 

„Az olaszok látszólag nehéz tüzérségüket az én 17. had-
osztályom előtt visszavonják. Ennek két oka lehet: 1.) mert 
„máshelyiitt sejtve a mi fő támadásunkat, oda viszik; 2.) hogy 
„megtudták, hogy gázzal fogjuk őket támadásunk előtt el-
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„árasztani (hiszen elég cseh szökött át, akik előkészületeinket 
„láthatták) és ezért nehéz tüzérségüket — legalább részben, 
„hogy támadásunk alatt biztosan és zavartalanul hathasson 
„és a mi gázlövésünk hordtávolán kívül legyen — annyira 
„visszavonják, hogy az én tüzérségem el ne érhesse és így 
„zavartalanul tüzelhessen miránk. Az első esetet nem tartom 
„valószínűnek, míg a másodikat biztosra veszem. Átkelésemet 
„ez a legnagyobb fokban veszélyeztetheti és támadásomat a 
„Montellón esetleg lehetetlenné teheti. Helyzetem így rend-
k í v ü l nehéz lesz, amíg az ellenséges nehéz tüzérség az én 
„tüzérségem ellenhatása nélkül zavartalanul dolgozhatik. Me-
„gint a cseh gonoszság és esküszegós rengeteg ártatlan vérbe 
„fog kerülni." 

„Két nap óta óriási esőzések! A folyók hihetetlenül föl-
dagadnak. Ez is lehetetlenné teheti holnaputáni támadá-
somat ." 

„Ma egy előgyakorlatot tartottak csapatrepülöim, melyek 
„a gyalogsággal fognak támadni. A gyakorlat nagyon jól 
„sikerült." 

„A postagalambokkal elküldött levelekre reagál az ellen-
s é g és cédulákat dobálnak repülői, melyeken csapataimat fel-
szólít ják, hogy ne hagyják magukat Franciaországba hurcol-
t a t n i , 'ahová egész hadosztályokat visznek, mert a németek 
„ereje fogytán van'." 

„Közben a németek más helyen megint szép eredményeket 
„értek el és egyes entente-uj ságok enyhébb húrokat kezdenek 
„pengetni. Ugyanazon időben Wilson egy különös beszédet 
„tartott, azt mondva, hogy majd a békekötés után az összes 
„nemzetek vessék magukat arra, amely az ő nézete szerint a 
„kis nemzeteket elnyomja. Azt már csak nem hiszi, hogy ha 
„ők megnyernék a háborút, a kis nemzeteket dédelgetnék? 
„Bizton éppen ők lennének azok, akik a kisebbségeket irgal-
mat lanul elnyomnák. Az erőszakos diktátumra alapuló béke, 
„mely, úgy látszik, az ő részükről kilátásba van véve, a 
„jövendőbeli háborúnak ezer ú j csiráját viselné magában. Wil-
s o n nézete szerint csak a középeurópai kis nemzetek vannak 
„elnyomva! Pedig ha egy kis igazságérzete volna, észre kel-
f e n e vennie, hogy mi történt a kis nemzetekkel Oroszország-
„ban és a többi nagyhatalmak koloniáiban. Ez nem fá j neki?" 
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„Tegnap megnéztem az új, 38 centiméteres tarackomat; 
„óriás egy löveg, első lövését támadásom reggelén fogja tenni." 

„Lassan derül és megszűnt az eső. így talán a kelő nap 
„15-én, ha az Isten megsegít, a Montellón fog már bennünket 
„találni." 

„Mikor megkérdeztek, én a leghatározottabban elleneztem 
„ezen offenzívát ilyen formában és csapataink állapotára, meg 
„készültségünkre való tekintettel, annak elhalasztását kértem 
„írásban is — amit az AOK. röviden visszautasított — és óva 
„intettem, mondva, hogy így ez bűntett (Verbrechen), mert 
„elhamarkodják és anélkül, hogy az előkészületek tökéletesen 
„be lennének fejezve, egy képtelen, esztelen hadműveleti ter-
„vet hajtanak végre." 

„Hogy én résztveszek benne, azért van, mert lemondáso-
„mat megtiltották és mert azt hiszem, hogy a legrosszabb eset-
b e n hadseregemet még tűrhető állapotban fogom majd a 
„Piave innenső partjára visszahozhatni." 

„A Montellót csekély veszteségekkel el fogom foglalni, 
„de tartalék nélkül és főkép oly kevés áthajózási anyaggal, 
„mint amennyi rendelkezésemre áll, a támadás meg fog akadni, 
„különösen, ha Conrad Asiagónál vereséget szenved, amit biz-
t o s r a veszek. És akkor az Isten irgalmazzon nekünk. Akkor 
„jön csak a nagy baj, mert nincs tartalék s jön a nagy katasz-
t r ó f a , a visszavonulás kevés eszközzel." 

„Vérben szentelt nagy nap lesz az, melyen újból meg kel-
f e n e vernünk az ellenséget, hogy békét kapjunk." 

„Amennyire a kevés anyagokkal lehet, úgy ahogy, el-
készültem a nagy támadásra és egész szívemből bízva, csa-
pa t a im sorsát a jó Isten kezébe teszem le. Vezérelje gvőze-
„lemre és oltalmazza meg őket." 

„Miután alig van miből éljünk, elrendeltem a rekvirálást 
„és így a népnek 17 főre egy darab marhája fog maradni. 
„Nagy szerencsétlenség lesz ebből, ha nem lesz pótolva." 

* # 
# 

Mivel az esős idő beálltával a talaj felázott és a Piave 
rohanó árrá dagadt, kérdéses lett, hogy a gázlövésnek meg-
lesz-e a várt eredménye és hogy a Piavén való átkelés végre-
hajtható-e? 
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Ezért megkérdeztem a Boroevic tábornagy-hadseregcso-
portparancsnokságot, hogy végrehajtsuk-e a támadást az el-
rendelt időben? Egyszersmind javasoltam, hogy halasszuk el 
a támadást. (Op. 1000/2. szám.) 

Boroevic tábornagy azt válaszolta, hogy „a támadás végre-
hajtására meghatározott időpont érvényben marad". (Op. 
900/91. szám.) 

Ennek következtében Op. 1000/5. számú távirattal meg-
parancsoltam a támadást. 

„Távirat. A hadseregcsoportparancsnokság Op. 1100/210. 
számú rendeletére: 

A támadás terv szerint június 15-re virradó éjjel meg-
indul. 

Megkapja a II . és XXIY. hadtestparancsnokság és a 6. 
szállásmesteri hivatal. 

A hadseregfőparancsnokság április 21-én Op. 142.041. 
számú rendeletében meghagyta, hogy jelentsük, mikor feje-
ződnek be a támadás előkészületei; hangsúlyozván, hogy az 
általános hadi helyzet az offenzíva mielőbbi megkezdését kö-
veteli. (Op. 1100/25.) 

A hadseregparancsnokságok jelentései alapján a Boroevic 
tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság június 1-én ezt je-
lentette az AOK.-nak: 

„Az Isonzo-hadsereg június elején, a 6. hadsereg június 
közepén éri el hadműveleti készültségét." (Op. 1100/34. szám.) 

A május 8-án kiadott Op. 142.080. számú hadsereg-
főparancsnoksági rendelet június 11-re tűzi ki az offenzíva 
megindításának idejét. (Op. 1100/52. szám.) 

A hadseregföparancsnokság május 28-án kiadott Eb. 
12.939. számú rendeletében ecseteli a vasúti helyzet felette 
kedvezőtlen voltát, mire a Boroevic tábornagy-hadseregcsoport-
parancsnokság az AOK.-nak Op. 1100/132. sz. alatt ezt jelenti: 

„A hadseregcsoportparancsnokság kötelességének tartja, 
hogy rámutasson arra, mennyire nem veheti magára senki a 
felelősséget azért, hogy a támadást ki nem elégítő anyagi hely-
zetben, fizikailag leromlott csapatokkal kezdje meg. Ha ka-
landba nem akarunk bocsátkozni — melynek vége erkölcsileg 
a csapatok szellemére be nem látható következményekkel jár-
hat —, az utánszállítási viszonyokat ecsetelő Eb. 12.939. számú 
tájékoztatásnak csakis az lehet a következménye, hogy a tá-
madással mindaddig várni kell, míg a csapatokat a szükséges 
anyagi eszközökkel el nem láttuk és a feltétlenül szükséges élel-
mezést nem biztosítottuk." 

26 

6. hadseregparancsnokság. Op. 1000/5. szám.1 
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Midőn a hadseregfőparancsnokság május 29-én Op. 142.154. 
számú rendeletével megparancsolta, hogy június l-ig jelent-
sük, vájjon a június 11-re kitűzött határidő betartható-e, a 
hadseregparancsnokságok bejelentették, hogy a kedvezőtlen 
vasúti helyzet miatt legfeljebb június 25-én lehet a támadást 
megindítani. 

Ezért Boroevic tábornagy június 1-én az AOK.-nak ezt 
jelentette: 

„A hadseregparancsnokságok jelentései szerint a vasúti 
helyzet kedvezőtlen volta és a beérkezett tájékoztatások követ-
keztében nem lehet arra számítani, hogy a hadseregcsoport 
június 25-e előtt kellően felkészülhessen a támadásra. Ezért 
azt javaslom, hogy ezen a napon kezdődjék az offenzíva." 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság ki-
egészítésképen előterjeszti a hadseregek harckészültségi jelen-
téseit az AOK.-nak és hozzáfűzi: 

„A részletjelentések alapján a hadseregcsoportparancsnok-
ság ismételten hangsúlyozni kívánja, hogy elégtelen fel-
készültséggel nem lehet elvállalni a támadás megindításáért 
a felelősséget. Ennek beláthatatlan következményei lehetnek." 

A hadseregfőparancsnokság a hadseregek harckészültségi 
jelentéseit be sem várva, június 1-én Op. 142/171. számú ren-
deletével megparancsolta: 

„Albrecht és Radetzky megkezdésére június 15. napját 
tűzöm ki." (Op. 1100/141. szám.) 

Midőn az esős idő beállott és az időjárás megváltozása 
nem volt várható, a Boroevic tábornagy-hadseregcsoport-
parancsnokság június 13-án délután öt órakor a hadsereg-
főparancsnokságnak Op. 1100/210. szám alatt ezt jelentette: 

„Mindkét hadseregparancsnokság jelenti: 
A gázlövésnek a mostani esős időjárásban, a nedvesség 

miatt, nem lesz hatása. A Piave vízállása az áradás következté-
ben olyan magas, hogy kérdésessé teszi a csapatok áthajózását 
és a hídverést. Javasolom, hogy az offenzívát három nappal 
halasszuk el." 

Az AOK. ugyanazon napon Op. 142.218. szám alatt ezt 
válaszolta: 

„A 11. hadsereg helyzete miatt és mivel a Tonale-hágón 
akciónk már megindult, az AOK. az offenzíva elhalasztásához 
nem járulhat hozzá. A végleges döntést június 14-én délután 
6 órakor fogom tudatni." 

Ugyanakkor a báró Conrad tábornagy-hadseregcsoport-
parancsnokság Op. 25.000/42. szám alatt elrendeli: 

„A 11. hadsereg a június 13-ról 14-re virradó éjjel a táma-
dáshoz való készültségbe csoportosuljon; Radetzky nem ha-
lasztható későbbre." 
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Boroevic tábornagy június 14-én meghagyja a hadsereg-
parancsnokságoknak, hogy délután 5 óráig jelentsék be, hogy 
az időjárás jobbra fordulván, június 15-én megindulhat-e a 
támadas? 

A 6. hadseregparancsnokság a kitűzött időre jelenti: 
„Végre lehet hajtani." 
Az Isonzo-hadseregparancsnokság jelenti: 
„1. A támadás nagyon nehéz lesz, a végrehajtás sok időt 

fog kívánni; 
2. a gázlövés hatása a nedves időjárás miatt kétséges; 
3. a Piave nagyon árad és sodra romboló; 
4. a hadsereg befejezte az előkészületeket." 
Ezek alapján a hadseregcsoportparancsnokság június 

14-én délután 5 óra 15 perckor elrendelte: 
„A támadás programmszerűen a holnapra virradó éjjel 

kezdődjék." 

24* 



IV. FEJEZET. 

A NAGY CSATA. 

Visszapillantás az olaszok elleni offenzíva keletkezésére. 

Március 3-án az orosz megbízottak a brest-litowski békét 
aláírták. Március 23-án Ö Fölsége jóváhagyta Arz vezér-
ezredesnek, a vezérkar főnökének javaslatát egy május hóban 
Olaszország ellen megindítandó offenzívára vonatkozólag azért, 
hogy az Etsch-folyót elérjük és Olaszországot térdre kény-
szerítsük. 

Március 30-án a hadseregfőparancsnokság szándékába 
Op. 142.010. számú rendelettel a két hadseregcsoportparancs-
nokságot beavatta: 

„A főtámadást Asiago—Piave-körletből tüzérség és akna-
vetők erőteljesen (főképen gázlőszerrel) fogják előkészíteni és 
támogatni. Ez a főtámadás a Brenta-folyó mindkét oldalán 
fog végrehajtatni, hogy a lehető leggyorsabban a hegység 
lábát elérve a síkságra kijussunk és az olaszokat a Piave-
állásuk feladására kényszerítsük. A hadművelet célja a 
Bacchiglione-szakaszt elérni. 

A 11. hadsereg támadásához a 6. hadsereg jobbszárnya 
(XV. hadtest) csatlakozik. A Boroevic tábornagv-hadsereg-
csoportparancsnokság a XV. hadtest anyagi és személyzeti 
ellátásáról gondoskodik. 

Az Astico és Piave közötti főtámadást az Isonzo-hadsereg 
egy előretöréssel Treviso irányában kíséri. A Boroevic tábor-
nagy-hadseregcsoportparancsnokság mindazon anyagok és esz-
közök készültségbehelyezéséről gondoskodik, melyek a gyors 
átkelést a Piavén lehetővé teszik és biztosítják feltartóztatha-
tatlan előnnyomulásunkat az Etsch-folyóig. (Op. 1100. sz.)" 

Arz vezérezredes négy nappal későbben, március 27-én 
bejelentette szándékát a német legfelsőbb hadvezetőségnek. 

Hindenburg vezértábornagy a tervezett offenzívát öröm-
mel üdvözölte: „A tervezett offenzíva az összhelyzetre nézve 
igen kedvező lesz, annál inkább, mennél előbb indul meg." 
Ludendorff tábornok is kedvezően fogadta a hírt és úgy nyi-
latkozott, hogy most más a helyzet, mint 1916-ban volt. Akkor 
hiányzott a két offenzívára vonatkozó egységes szándék, nem 
volt előzetes bizalmas megállapodás és különböző időre voltak 
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kitűzve. A németek Verdun elleni támadása már régen el-
vesztette lendületét, midőn az Olaszország elleni osztrák-
magyar támadás 1916 május havában Tirolból megindult. 
Ezzel szemben az 1918. évben a német és osztrák-magyar arc-
vonal egynek volt tekinthető. 

Báró Conrad tábornagy, a tiroli hadseregcsoport1 parancs-
noka, a badeni hadseregfőparancsnokság haditervét megelőzte 
azzal a javaslatával, hogy támadjuk meg az olaszokat Astico 
és Piave völgyei között (Treviso—Castelfranco—Citadella— 
Vicenza-vonalra), amely főtámadást Boroevic tábornagy pia-
vei hadseregcsoportja2 Treviso irányában melléktámadásával 
támogatná. 

Ezzel Boroevic tábornagy nem értett egyet; felfogása sze-
rint az osztrák-magyar haderőt most már semmiféle támadás-
sal nem szabad gyengíteni, azt a békekötésig teljes erőben fenn 
kell tartani. Minthogy azonban Ö Fölsége Arz vezérezredes 
offenzívatervét már elfogadta, azt javasolja, hogy a főtáma-
dást nem a tiroli Alpesekben, hanem nála, a síkságon kell meg-
csinálni. 

A két hadseregcsoportparancsnok ellentétes felfogása miatt 
a hadseregföparancsnokság Krauss Alfréd tábornok vélemé-
nyét bekérte, aki erre egy emlékiratban báró Conrad tábor-
nagy terve mellett foglalt ugyan állást, de azzal a megjegyzés-
sel, hogy bármelyik tervet hajtanák végre, az olasz haderőt 
megsemmisíteni nem fogják, végleges döntést csak oly offen-
zíva hozhat, melyet a Garda-tó mindkét partján hajtanának 
végre, az Etsch völgyéből Veronára, a Chiese völgyéből Bre-
sciára és az Oglio völgyéből Chiarira (Verona—Peschiera— 
Desenzano—Brescia—Chiari-vonalra). 

A három terv alapján az AOK.-nál a következő nézet ala-
kult ki: 

Boroevic tábornagy tervezett támadása arcban találja az 
olasz frontot és azonfelül még a hatalmas akadályt képező 
Piave-folyón az átkelést is ki kell erőszakolni; báró Conrad 
tábornagy terve ellen az szól, hogy az Alpesekben széles ki-
terjedésű erdőövön és vad hegységen át kell támadni, ahol 
nehézségekbe fog ütközni a támadó csapatok csoportosítása, 
mert kevés vasúti vonal áll csak rendelkezésre és május hóban 
még nagy a hó az Alpesekben. Ezekután elhatározták a fő-
támadást a Brenta-folyó völgye mindkét oldalán, erős keleti 
szárnnyal Bassano irányában, amely az olasz piavei arcvona-
lat oldalba érje és Bassano—Asolo—Thiene—Schio-vonalban 
hamar síkságra jusson; másrészt pedig egy melléktámadást 
az Oderzo—Treviso-vasút két oldalán Treviso irányában. 

1 Az osztrák-magyar 10. és 11. hadsereg. 
2 A 6. és Isonzo-hadsereg. 
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Egyszóval az AOK. a versengő csoportparancsnokok ellen-
tétes terveit elfogadva, egy kompromisszumot csinált. 

E két támadással biztosítottnak vélte a harapófogószerű 
nyomást, amellyel az olasz frontnak az Asolone (A 1522) — 
Grappa (A 1779) hegytömbön, Monte Pallone (A 1215), Monte 
Tómba (A 868), Monte Sulder (A 472), II Montello (A 368) 
magaslatokon álló részét összeroppanthatja és így az ellen-
séges ellenállást itt megtöri és a Piave-fronton az ellenséget 
arcvonalának leépítésére kényszeríti. 

Áprilisban báró Conrad és Arz vezérezredes Bozenben 
Ő Fölsége jelenlétében tanácskozott a tervezett offenzíva rész-
leteiről. Báró Conrad tábornagy — habár a vezérkar főnöke 
erélyes óvást emelt ez ellen — mégis kierőszakolta támadási 
tervét azzal a módosítással, hogy a főtámadás nem a Brenta-
folyó völgyében, hanem attól nyugatra, az asiagói fennsíkon 
át (Sette Comuni = hét község), a széles erdőövön keresztül 
fog végrehajttatni; fenntartották azonban a tervnek azt a 
részét, mely szerint a szélső keleti szárny a Brenta-folyótól 
keletre a Grappa-hegytömböt támadja meg. A terv módosí-
tásához az is hozzájárult, hogy a magas hegységben a had-
seregfőparancsnokság tervének megfelelő csapat elhelyezésére 
alig lehetett volna helyet találni. A legújabban elfogadott 
tervben megmaradt Boroevic tábornagy tervéből az, hogy 
az ő hadseregcsoportja a Piavén átkelve az Oderzo—Treviso-
vasútvonal mentén fog támadni. Az átkelés megkönnyítésére 
Boroevic tábornagy az alsó Piavén, San Donánál tüntetést 
vett tervbe. A Treviso és Monte Grappa elleni támadások 
megkönnyítésére még a 6. hadsereget is támadásra szándé-
kozta indítani. 

Nézetemet ezekről a tervekről én a III . fejezetben rész-
letesen kifejtettem. 

Boroevic tervét május 3-án Ő Fölségének bejelentette és 
a hadseregfőparancsnokság azt is elfogadta. Később a had-
seregfőparancsnokság aggályoskodni kezdett a 6. hadsereg 
szándékolt támadása miatt, mert mikor a hadseregemnek a 
Piave-átkelés kierőszakolásához szükséges kiegészítését és föl-
szerelését1 kértem, de nem kaphattam meg, a hadsereg-
főparancsnokság — talán jelentéseim folytán is — nem tar-
totta hadseregemet elég erősnek, sőt az átkelés kierőszakolá-
sára rendelkezésemre álló áthajózási és hídverési anyagokat 
sem tartotta elegendőnek. Ez a fölfogása tökéletesen jogosult 
és helyes volt. 

Midőn a 6. hadsereg támadását már a Montello elfoglalá-
sára zsugorították össze és még erre sem volt elég erő és esz-

1 Tartalék, műszaki csapatok, tüzérség, gázlőszer, hídanyag, hadihíd-
készletek, áthajózási anyagok. 
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köz, akkor Boroevic támadásomat egészen el akarta ejteni. 
Ez ellen azonban mind Wurm vezérezredes, az Isonzo-hadsereg 
parancsnoka, mind én, óvást emeltünk. Én azért, mert a Mon-
tellót tartottam a Piave-arcvonal legfontosabb pontjának és 
mert a Montellóról tudtam volna feladatomnak legjobban meg-
felelni, az olasz arcvonalat mind déli, mind északi irányban 
fölgöngyölítve, a 11. hadsereg keleti szárnyának (XV. hadtest) 
támadását is a Montellóról tudtam volna a legjobban támo-
gatni, ha az ide előrevont tüzérségemmel a montesulderi 
(A 472) erős olasz ütegcsoportot, mely a XV. hadtest támadá-
sának a leghathatósabb és legveszélyesebb akadálya leend, le-
küzdöm, vagy legalább is lefogom; másrészt az Isonzo-hadsereg 
északi szárnyán támadó XYI. hadtestet is onnét tudtam volna 
a legkönnyebben biztosítani. Ezért kérte Wurm vezérezredes 
is Boroevic tábornagyot, hogy ne ejtse el a 6. hadsereg Mon-
tello elleni támadását, mert különben hadseregének északi 
szárnyát a Montellóról veszélyeztetik az olaszok és támadásá-
nak sikere kérdésessé válhatnék. 

Boroevic tábornagy belátta Wurm vezérezredes igazát és 
elrendelte, hogy a 6. hadsereg foglalja el a Montellót. 

A hadseregfőparancsnokság Krauss tábornok tervének 
is egy részét belevette a nagy kompromisszumos tervbe; a 
Garda-tótól nyugatra is tüntető támadást rendelvén el, még 
a tiroli szélső jobbszárnyon levő 1. hadosztályt is utasította, 
hogy a Tonale-hágón át Edolóra, az Oglio-folyó völgyébe 
előre taszítson. 

A hadseregfőparancsnokság a 6. hadsereg támadásával a 
Montellón nem értett egyet, hanem azt kívánta, hogy had-
seregem rovására erősítsem meg a XV. hadtestet. Erre mutat 
báró Waldstätten tábornok fölszólítása, hogy kérjem meg 
Boroevicet, hogy ejtse el a Montello elleni támadást, valamint 
az offenzíva kudarca után, 1918 június 28-án kelt Op. 142.188. 
számú, Boroevic tábornagyhoz intézett értesítése, mely szemre-
hányásnak is vehető. (Lásd június 28-i napot.) 

Én báró Waldstätten tábornoknak azt feleltem, hogy ezt 
az AOK. elrendelheti Boroevicnek, de én ezt nem kérhetem, 
mert más nézeten vagyok, mint az AOK.; én a Montello bir-
tokbavételét nagyfontosságúnak tartom a már kifejtett és is-
mertetett okoknál fogva. 

Az AOK. azonban a Montellora irányuló támadás elejté-
sére parancsot nem adott, ezért még az offenzíva előtt táv-
iratilag arra kértem a hadseregfőparancsnokságot, hogy adjon 
errenézve nekem határozott, érthető parancsot. Az AOK. azon-
ban erre sem reagált. Csak Boroevic tábornagy táviratozott, 
hogy igenis támadnom kell. 

A hadseregföparanesnokság három támadási tervből egy 
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kompromisszumos tervet eszelt ki, közben azt módosítva és 
felduzzasztva úgy formálta meg, hogy 170 km széles arc-
vonalon a támadást általánosította: „mindenhol, mindenki 
támad!" 

A fötámadáshoz báró Conrad tábornagynak, számítás 
szerint, 25 hadosztályra lett volna szüksége. Az AOK. a fő-
támadás végrehajtására azonban csakis 17 hadosztályt bocsá-
tott rendelkezésére. 

A támadás napját június 15-re tűzte ki. 
Június 13-án tartós esőzés köszöntött be, mely nagy 

nehézségek előhírnöke volt. 
Ezért mind én, mind Wurm vezérezredes, a támadás el-

halasztását kértük addigra, míg a Piave apadni fog. A had-
seregfőparancsnokság azonban, a nyomós érvek ellenére, poli-
tikai okokra hivatkozva, a támadás elhalasztásáról hallani 
sem akart. 

Így tehát nem volt más választás, mint a támadást június 
15-én — a kedvezőtlen idő és helyzet, valamint annak elle-
nére, hogy a Piave nagyon megáradt — megindítani. Még az 
is növelte helyzetünk kedvezőtlen voltát, hogy két cseh tiszt 
és három zászlós báró Conrad tábornagy hadseregcsoportjá-
tól az olaszokhoz átszökött és a tervezett támadást elárulta. 

Annak ellenére, hogy a támadásra szükséges csapatok 
nem voltak kellő számban meg,1 elhatározták, hogy nemcsak 
a hegyi arcvonalon és a Piave-arcvonalon kell a támadást 
megindítani, hanem az „egész arvonalon, a Tonale-hágótól az 
Adriai-tengerig mindenütt, mindenki támadjon". Mivel az 
olasz arcvonal áttörésére és a siker kibővítésére sehol a meg-
kívánt erő nem volt meg (az Alpokban a kedvezőtlen ég-
hajlati viszonyok2 a támadást hátrányosan befolyásolták; 
a síkságon pedig a megáradt Piavén elégtelen anyaggal kel-
lett az átkelést kierőszakolni, a gázlőszer rossz és kevés volt), 
a nagy támadás sorsa előre meg volt pecsételve, főképen 
azért, mert nélkülözte a hadászat örök igazságának azt az 
alapvető tanát, hogy ott, hol sikert akarunk elérni, túlerővel 
kell az ellenséggel szemben fellépni. 

Mindenütt erősek nem lehettünk. Az olaszok, árulás foly-
tán, június 15-én hajnali 2 órától kezdve harcra és ellentáma-
dásra készen állottak; kiürítették azon védelmi állásaikat és 
tüzérségük zömét is visszavonták, melyeket tüzérségünk meg-
semmisítő pergőtüze veszélyeztethetett volna. 

Tüzérségünk gázlövedékeinek hatása nem volt. A had-
seregfőparancsnokságot figyelmeztették, hogy gázlőszerünk-

1 Például a 6. hadseregnek nem volt tartaléka; báró Conrad tábornagy 
25 hadosztály helyett csak 17 hadosztályt kapott. 

2 A téli hóréteg még nem olvadt el. 
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nek — melyet a németek már régen nem használtok — hatása 
nem lesz, mert az olaszoknak feltétlenül biztos gázmaszkájuk 
van ellene (angol maszkák). Magam is többször jeleztem ezt. 

A hadseregfőparancsnokság azonban röviden kijelentette, 
hogy gázlőszerünk jó, e kérdést felesleges feszegetni. 

A támadás előkészítése rendkívül nagy súrlódásokkal járt. 
A 6. hadseregnél az előkészítés nehézségeit a I I I . fejezet-

ben ismertettem. 
A fötámadási csoportnál az egész utánszállítás a keskeny-

vágányú Yal Sugana-vasúton volt lebonyolítandó. A csapa-
toknak a végállomástól a készültségi állásokig még három 
napon át kellett menetelniök és a hegyekre 1500 méterre kel-
lett felkapaszkodniok. 

Az offenzíva, kellő előkészület mellett és ha nem lett 
volna a tervezet egy hadászati abszurdum, sikerrel kecsegte-
tett, mert a monarchia hadrakelt serege, az erőviszonyt illető-
leg, az egész világháború alatt sohasem volt oly kedvező hely-
zetben, mint 1918 június havában. 

Az egész haderő ugyanis az olasz harctéren egy arcvona-
lon összpontosult. A tiroli nyugati és déli szakaszon, báró Kro-
batin tábornagy parancsnoksága alatt, a 10. hadsereg állott 
8 hadosztállyal; vele szemben volt az olasz 7. és 1. hadsereg 
18 hadosztállyal. Tirolban az Astico- és a Piave-folyók kö-
zötti térben, tehát ott, ahonnan a fötámadás volt megindí-
tandó, gróf Scheuchenstuel vezérezredes parancsnoksága alatt, 
a 11. hadsereg 21 hadosztálya és 3 lovashadosztálya állott; 
vele szemben az olasz 6. és 4. hadsereg 20 hadosztálya volt 
(közte az angol XIV. és a francia XII. hadtest, melyek 
Asiagót tartották megszállva) a Sette Comuni- (Hétközség-) 
fennsíkon. A Piave-szakaszon, Boroevic tábornagy parancs-
noksága alatt, állott a 6. hadsereg és az Isonzo-hadsereg 15 és 
fél gyalog- és 4 lovashadosztálya; vele szemben az olasz 8. és 
3. hadsereg 16 és fél hadosztállyal. 

Megjegyzendő, hogy az anyaországban uralkodó állapo-
tok nem voltak rózsásak és az offenzíva előkészítését a hadi-
anyagutánpótlásban keletkezett zavarok nem tették olyan 
mérvben lehetővé, mint az kívánatos volt; olyan erős tüzér-
séggel azonban sem az 1916. évi tiroli offenzívában, sem a 
12. Isonzo-csatában nem rendelkeztünk, mint az 1918. évi 
offenzívában. 

Az osztrák-magyar haderő gyér forrásaival szemben az 
olaszokat a világ összes gyárai szerelték fel hadianyagokkal; 
különösen sok repülőjük, nagy légiflottájuk volt, ami által 
a légi uralmat maguknak biztosíthatták. 

De nagy szerepet játszott az osztrák-magyar haderőnél 
az élelmezés válsága is. Minden erőforrás kihasználásával 
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csakis annyit értek el, hogy az offenzíva megindulásakor 
fejenként néhány napra y2 kg kenyeret és 120 gr húst (ebbe 
a csont is bele volt számítva) biztosítottak. 

Ezért a magasabb parancsnokságok kérték a had sereg-
főparancsnokságot, hogy addig várjon a támadás megindítá-
sával, míg a hosszabb időre szükséges élelmet fel lehet hal-
mozni, mert különben pár nappal a támadás megindítása után 
a haderő élelem nélkül fog maradni. 

# * 
# 

Június 14. 

„Vihar előtti csend és fülledt lég. Amennyire lehetséges 
„volt, elkészültünk. Tegnap Goiginger altábornagy, a XXIV. 
„hadtest kiváló parancsnoka azt mondotta nekem: 'Ilyen ala-
p o s a n még nem láttam minálunk egy offenzívát előkészíteni!' 
„De neki fogalma sincsen arról, hogy mennyi küzdelembe ke-
„rült az, hogy legalább ennyire el tudjunk készülni." 

„Ma Józsi fiammal, kit a nagy csatára magamhoz kér-
t e m , meglátogattam a második 38-as tarackomat," 

„Éjfélt üt az óra, most indulok automobilon Campeara 
„és föl fogunk menni a Monte Moncaderre (A 470)." 

„Isten nevében csatába!" 

Június 15. 
A csata első napja. 

A cs. és kir. 6. hadsereg összeállítását 1918 június 15-én 
a 18. számú melléklet tünteti fel. 

A kölcsönös harctéri helyzetet a délnyugati hadszíntéren 
1918 június 15-én, az offenzíva megindulásakor, a 19. számú 
melléklet; a cs. és kir. 6. hadsereg részletes helyzetét 1918 
június 15-én, a montellói csata előtt, a 20. számú melléklet; 
a vele szemben álló ellenség helyzetét a 21. számú melléklet 
mutatja. 

„Hajnali 2 óra 45 perckor a Monte Moncaderen (A 470) 
„voltam fiammal és szűkebb törzsemmel, melyre a csata veze-
tésénél szükségem volt. A csúcsos hegy tetején van egy ma-
„dárfogó facsoport, az volt a megfigyelőállásom. Az itt jár-
v á n y o s vérhas könnyebb formájában szenvedvén, fölmenet 
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„többször ájulás kerülgetett, hiszen nagyon elgyengített a 
„betegség. Sikerült erőt vennem magamon és fölérve, a kilátó-
,.ponton álltam." 

„Csillagos volt az ég. Az ellenség tüzérségével több tűz-
csapás t csinált. A Piave, mint fényes pánt, kanyargott végig 
„a sötét lapályon. A magaslatok vonalait sejtem az elég vilá-
„gos éjszakában." 

„Heggel 3 órakor, mint a Szahara számumja, üvöltve föl-
„ordít sok ezer ágyúnk torkából a pergőtűz. Beláthatatlan 
„hosszú tűzokádó villogó vonal, a tengertől a svájci határig, 
„ég és föld remeg a bömbölő dübörgéstől. 70 percig csak gáz-
„bombákat okádnak az összes lövegek. Az ellenséges ütegeket 
„is látom villogva, hevesen viszonozni tüzünket, de mind 
„lanyhulva, elhalva, elnémulnak egymásután és csend lesz ott 
„a Piavén túl, míg a mi tüzünk hevesebb és hevesebb, mint a 
„dühöngő orkán forgataga. Már látok! Minden egy füstten-
„ger, melyből csak a templomok tornyai, a legmagasabb fák 
„koronái állanak ki. Rettenetesen nagyszerű volt ez a tüzes 
„vonal s az égrengő robaj. Eleinte mindenfelé izgatottan ide-
„oda forgolódó fényszórók keresgéltek, mint a fuldokló kar-
ajai, valamit, ami nincs. Lassacskán a sűrű gőzökbe fulladva 
„kialudtak, elhaltak, csak egy égett tovább, elakadva fer-
d é n nézett az égre, mint a haldoklónak kifordult üveges 
„szeme. Soká nézte az eget mozdulatlanul, mereven, míg 
„végre a nappal világa elnyomta. Kivirradt. Minden egy gáz-
t e n g e r odatúl. Ekkor romboló tüzem kezdődött meg, az ellen-
s é g 1. és 2. állására. Ezután a megsemmisítő tűz, ennél heve-
s e b b tüzet alig lehetne elképzelni. Apokaliptikus lázálom, 
„melyben az égő föld reszket s a zengő ég leszakad. A füst 
„a fél Montellót mint sűrű, nehéz őszi köd borítá. Ekkor szé-
„les csatasorban láttam repülőimet egészen alacsonyan a 
„Piave völgye fölött elsurranni s a Montello oldalának emel-
kedését követve, támadják gyalogságommal együtt az olaszt. 
„A sűrű füstgomolyok alatt úgyszólván észrevétlenül hajóz-
t á k át gyalogságom első ezredei a Piavét s a holttérből ki 
„mászva gyülekeztek, míg az áthajózás gyorsan s erőink tel-
,.jes megfeszítésével folytatódott. Magam, a vastag füstréteg 
„miatt, eleinte az egészből nem láttam semmit. "Ügy nézett ki 
„a táj, mintha az egészre vattát borítottak volna. 7 óra 45 
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„perckor dicső 44., 69., 46. ezredeim elfoglalták és átlépték a 
„Montello sziklás meredeke fölötti első ellenséges parti állást, 
„hamarost a második is kezünkben volt. A 69. székesfehérvári 
„ezred volt a 31. hadosztály csapatai között a legelső, mely 
„hallatlan lendülettel, kitűnő parancsnokának, Scholz Béla 
„ezredesnek vezetése alatt, csodás hősiességgel áttörte az ellen-
s é g vonalait. A debreceni 39-esek kissé odébb, velük együtt, 
„szintén áttörték. A szegedi 46. ezrednek eddig 15 sebesültje 
„van! Ekkor kissé vissza kellett hős magyarjaimat tartanom, 
„mert a 13. lövészhadosztály nem tudott velük és árvízként 
„rohanó támadásukkal lépést tartani. Könnyű szellő kereke-
d e t t és elvitte a nehéz füstréteget a Montellóról is. A Pia-
„vét megláttam — sajnos, most már az ellenségnek visszavont 
„nehéz ütegei óriási bombáikkal telehintették ezt! Emellett 
„vitézeim, folyton evezve, átkeltek, mintha csak gyakorlat 
„volna, mellettük toronymagasságú vízoszlopok szöktek föl, 
„a robbanásoktól földobva; midőn a pontonok már közel vol-
t a k a parthoz, embereim a vízbe ugrálva, kisiettek a Mon-
te l lo felé, többnyire mellig vízben. Ordítva, hallatlan heves-
séggel dühöngött a tüzérségi harc. Az ellenség Vidort, Col-
„bex-taldot, Moriagót, Fontigót és Falzét a montesulderi 
„ (A 472) tüzérségével óriási bombákkal lőtte. Ahogy sejtet-
t e m , nem hatott rossz gázunk és most a Sulder kezd kiállha-
„tatlanul kellemetlen lenni. Az én megfigyelőállásomat is 
„kezdi lőni. Uraimat mind a kavernába rendeltem le. Végül 
„magam is bementem. Nincs értelme a sötét kavernában ülni, 
„ennélfogva eltökéltem magam, hogy két részben visszaté-
r ü n k Vittorióra úgy, hogy a szolgálat megszakítást ne szen-
vedjen ." 

„Csapataim jelentik, hogy könnyen, minden nagyobb 
„veszteség nélkül megy előre támadásom. Jó-jó, de egy em-
b e r tartalékom sincs és így nem tehetem ki három (31., 
„13., 17.) támadó hadosztályomat annak, hogy az ellenség 
„két oldalról megfogja. Ha most 2—3 hadosztályom volna 
„tartalékban, akkor még ma tökéletesen áttörném az ellenség 
„összes vonalait és megvolna az óriási eredmény, a csata el 
„volna döntve. De félek, hogy minden úgy lesz, ahogy az 
„AOK.-nak és Boroevicnek előre bejelentettem." 
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„Estig Fontana del Boro «> 180) ott, hol a Montello 
„partja északon elhagyja a Piavét, jobban mondva ott, hol 
„a Piave a Montello meredek oldalához ér, Moriagótól délre 
„— Marseille—Busa—di Castel Sotterra —, Nervesa déli sze-
gé lye vonalát elérték csapataim. Délig 3500 foglyot ejtettem 
„és több ellenséges üteget zsákmányoltam. Az ellenség 1. ál-
f á s a (partállás 1., 2. és 3. vonal) birtokunkban van." 

„Conrad Asiagónál valamivel előbbrejutott volt, de az-
„után visszaszoríttatott, csakis a 15. (magyar) hadosztálynál 
„sikerült neki teret nyerni." 

„Reggel, az első állás elfoglalása óta, legalább két had-
osztálynak rendelkezésemre bocsátását sürgettem az AOK-
„nál Boroevic révén. Hosszú könyörgés és huzavona után 
„egyet kaptam, messze hátul, mire az előrejön, átkel, ad-
d i g r a tudja Isten, hogy mi lesz. Mily nagyszerűen kihasz-
ná lha t t am volna az első nagy sikeremet, ha kéznél lett volna 
„több erőm és elegendő áthajózási és hídanyag. Mindig 
„ugyanaz a szomorú játék." 

„Az átkelés azon pillanattól fogva, hogy a szél a füstöt 
„elhordta, igen nehéz volt. Csapataim teljesítményei nagy-
szerűek, átkelésük, a leghevesebb tűzben, kiváló teljesítmény. 
„Ezt a heves olasz lövegtüzet is csak az AOK. rövidlátásának 
„köszönhetem, mely a sárgakeresztes gázlőszert megtagadta." 

„Estefelé aggasztó hírek jöttek. Éjfélkor szól a telefon. 
„Willerding jelenti: 'A szomszédos XVI. hadtest (Isa) súlyos 
„veszteségeket szenvedve, visszaveretett a Piave innenső part-
j á r a . Conrad mindenütt kiindulási helyzetébe visszaverve. 
„Scotti-csoportnál a Grappa (A 1775), Palonne (A 1215) már 
„kezünkben volt s az utolsó hegy a síkság előtt is és mégis 
„szintén kiindulási helyzetébe visszaveretett, rendkívül súlyos 
„veszteségeket szenvedtek, főképen a budapesti 32. hadosz-
t á l y . Egyszóval súlyos vereséget szenvedtünk.'" 

„Nálam dicső csapataim, élükön a 69-esekkel, a Montello 
„legmagasabb pontját, a Collesel della Val Dell Acqua A 368. 
„magaslatot elfoglalták s a legjobb hangulatban vannak. Az 
„én derék 46-osaim Nervesától kissé viszaszorultak, mert, mint 
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„jelentik, erős veszteségeknek voltak kitéve. A veszteségek-
b ő l még nem kaptam részletes jelentéseket." 

„Eddig 4100 olasz foglyot hoztak nálam át a Piavén." 
* * 

# 

Offenzívánkat a tiroli nyugati arcvonalon a június 13-i 
támadás vezette be, amely arra volt hivatott, hogy az olaszok 
figyelmét a Piavéról elterelje. A támadást Metzger altábor-
nagy az 1. hadosztállyal hajtotta végre a Passo del Tonalen. 

Csapataink a hágóról leereszkedtek, átlépték az Oglio 
felső völgyét és Ponte di Legno—Villa d'Allegno—Poja—Val-
bióne vonalát a völgyben elfoglalták; de a magaslatokon levő 
oszlopok, a többméteres hó- és jégmező miatt, nem tudtak 
előrejutni. A Presanella (A 3329), Adamello (A 3554) jég-
mezőin és ezen havasok északi nyúlványaitn, a Tonalén 
(A 2695), a Corno dei tre Signorin (-£> 3350) rendkívül nagy 
volt a hó, mely a csapatok előnyomulását teljesen lehetetlenné 
tette, így a támadást június 14-én be kellett szüntetni. 

A 6. hadsereg 1918 június 15-i hadrendjét a 18. számú 
melléklet mutatja; a kölcsönös harctéri helyzetet pedig (1918 
június 15-én, az offenzíva megindulásakor) a 19. számú mel-
léklet. 

A cs. és kir. 6. hadsereg 1918 június 15-i részletes hely-
zete, amidőn a montellói csata megkezdődött, a 20. számú mel-
lékletből tűnik ki; a vele szemben álló ellenségé pedig a 
21. számú mellékleten látható. 

1918 június 14-én a 6. hadseregnél a XXIV. hadtest mind-
három támadó hadosztálya1 elfoglalta kiindulási helyzetét. 
(23. számú melléklet.) 

* # 
* 

Dr. Redulic Lothar osztrák őrnagy „Az 1918 júniusi 
montellói csata" című tanulmányában a XXIV. hadtestnek a 
Piavén való átkelését oly találóan és hűen írja le, hogy a 
tanulmány idevonatkozó részét ide iktatom. 

„A Piave (Falze di Piave—Nervesa közt) a hegység 
utolsó nyúlványait 1—2000 lépés széles völgyben töri át, nyu-
gati partján a Montellóval, balpartján a colfoscoi dombvidék-
kel. A partok meredeken esnek a folyó ágyához, különösen a 
Montellónál, amely azt sok helyen 50—80 méter magasság-
ban bástyaszerűen határolja. A Montello lábához, Falzétól 
Nervesáig, majdnem egész kiterjedésében keskenyebb-széle-
sebb homokzátonyok csatlakoznak. Nervesától lefelé, a su-

1 Jobbszárnyon a 31., középen a 13. lövész-, balszárnyon a 17. had-
osztály. 
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seganai vasúti hídig, az ellenséges parton, a víztükörtől 4 mé-
terre kiemelkedő kőfal húzódik, amelyet pontonokról meg-
mászni lehetetlen. Közvetlenül a töltésnél folyik el a folyó fő-
sodra.1 A keleti part helyenként 15—20 méter magas és függé-
lyesen esik a víz színéhez. I t t a parthoz csatlakozó homok-
padok csak ritkán találhatók s ahol ilyenek nincsenek, a pon-
tonokba való beszállás sem lehetséges." 

„A Colfosco dombvidékébe számos, mélyen bevágott sza-
kadékszerű völgy nyúlik be. A dombvidék részben sűrű lom-
bos erdővel fedett, amely helyenként a Falze—Mina közötti 
útig, sőt a folyóig is leér. Falze környékén és Zocche-szakadék-
tól délre fekvő terület tipikus, azonban a silány talaj folytán 
elég gyér olasz kultúrával borított. Minától keletre egy körül-
belül 500 méter széles és hosszú erdő van. Amíg a colfoscói 
dombvidék vastag — a mélyebben fekvő helyeken folyami 
kaviccsal vegyített — humuszréteggel borított, a Montello 
meredek oldala sok helyen csupasz szikla. A szemrevételezés 
tehát a meredélynek csak korlátozott megmászhatóságát álla-
píthatta meg. A nemsziklás részeken részben lombos erdő 
vagy sűrű bozót, részben csak silány fűvel benőtt kopasz 
terület volt." 

„A Piave itt kimondott tarfolyó (torrens), amely teher-
szállítmánnyal csak nehezen járható, számos zátonyt és szi-
getet képez. Ezek alacsony vízállásnál is csak kevéssé emel-
kednek a víztükör fölé s durva folyami kavicsból állanak. 
A szigetek néhány helyen, mint a Soligo-szigeten s a Montello 
lábánál elterülő nagy homokzátonyon, gyér fű, bozót és itt-
ott fa is nőtt. A folyó medre néhány órai esőzés után is erő-
sen megváltozik: ú j homokzátonyok és szigetek keletkeznek, 
amelyek a legközelebbi eső után ismét eltűnnek. A Piave 
sodra rendesen a keleti part felé tart, de sokszor változik. 
A folyó fenekét durva kavics borítja, amely kis árvíznél is 
gördül és a horgonyvetést megnehezíti. A sok sziget miatt 
az egyfolytában való áthajózás lehetetlen, miért is az tetemes 
eröt és anyagot, úgyszintén megfelelő időt is igényel. Ala-
csony vízállásnál a folyó szélessége (valamennyi ágé össze-
sen) Falzénél 320 méter, Villa Jacurnál és Nervesánál 250 
méter. A főág szélessége 100 méterig terjed;2 a legnagyobb 
mélység 2—3 méter; az átlagos sebesség másodpercenként 
3 méter. A hadtest körletében az egész folyón átérő gázló 
nem akadt." 

„A folyó nehezen volt megközelíthető. A keleti part domb-
vidékének északi és déli részén csak egy-egy kevésbbé szilárd 
alapépítményű út vezetett; ez is nyilt területen, amelyet az 

1 Ezt az előbbi fejezetekben én is többször hangsúlyoztam. 
' A folyónak ágya ennél jóval szélesebb. 
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ellenség beláthatott, illetve éjjel fényszóróival megvilágítha-
tott. A meredek partok csak kevés helyen és nehezen voltak 
megközelíthetők. A hidászanyag rejtekhelyeinek megválasz-
tása nehéz feladat volt: az anyag fedezése majdnem lehetet-
len lévén, annál nagyobb figyelmet kellett tehát fordítani az 
álcázásra és burkolásra. Ezenkívül a készenlétbe helyezés 
mielőbbi megkezdésére is kellett gondolni, mert a nehéz köz-
lekedési viszonyok miatt éjjelenként csak kevés anyagot lehe-
tett előreszállítani." 

„A Montellóra való támadást harcászatilag és műszaki 
tekintetben is nagyon nehéz vállalkozássá tette az ellenséges 
part alakulata, amelyet jóformán le sem küzdhető számos 
kavernázott géppuskaállás védett, úgyszintén az ellenséges 
tüzérség s a légi járművek nagy számbeli fölénye. Az átkelést 
mindazonáltal csak a Falze—Mina közti szakaszra kellett 
korlátozni, mivel a Nervesától délre húzódó kőfal a pontonok-
ból való kiszállást lehetetlenné tette, Falzétől nyugatra1 pedig 
az egész Piave-völgyet az ellenséges tűz oldalozta." 

„Kétségtelen volt, hogy az erőszakos átkelésre és a Mon-
tello elfoglalására két hadosztály ereje túlságosan kicsi, hogy 
igen erős tüzérségre van szükség ós végül, hogy az átkelés 
csak úgy sikerülhet, ha elegendő utászesapat és anyag áll ren-
delkezésre." 

„Fontos volt a XX1Y. hadtest támadására a szomszéd 
hadtestek tevékenysége is. Ezek közül a nyugati szomszéd és 
igen gyenge II . hadtest feladatát a tüntetés és a XXIV. had-
test támadásának tüzérséggel való támogatása képezte. Az 
Isonzó-hadsereghez tartozó és a délfelé határos XVI. hadtest-
nek jobbszárnyával Lovadina—Visnadello—Postioma felé 
kellett támadnia. A XVI. és XXIV. hadtest között eszerint 
6—7 kilométeres hézag (Nervesa—Spresiano) volt, amelyet 
csak az előnyomulás alatt lehetett fokozatosan megszüntetni. 
A szárnyhadosztályok részeinek Arcade—Povegliano irány-
ban való bekanyarodásával kellett az itt álló ellenséget (körül-
belül egy gyaloghadosztály) lekapcsolni." 

„A hadosztályoknak, a kijelölt szakaszokban, mindenek-
előtt az átkelési helyeket kellett megállapítaniok (23. számú 
melléklet). Különösen nehezek voltak a 17. hadosztály átkelési 
körülményei. Ezeket részletezzük is. A hadosztály déli át-
hajózási helyét közvetlenül Mina község déli kijáratánál kel-
lett megválasztani, mert tovább délre az ellenséges part mere-
délye a folyóig ért s néhány 100 méterrel lejebb már a magas 
kőtöltés kezdődött. Minától északra, a C. Mercadelli-szakadékig, 
a keleti meredek part 15—20 méter magas és közvetlenül a 
folyóig ér. Az utóbbi szakasz tehát nem jöhetett tekintetbe. 

1 A Montello látrajzát lásd a 22. számú mellékleten. 
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A Zocche- és C. Mercadelli-szakadék alsó része oly keskeny, 
hogy itt csak egyes járművek helyezhetők készenlétbe és eze-
ket is csak egymásután lehet lebocsátani. KI terület elgázosí-
tásának veszélye is nagy volt. A Mercadelli-szakadék és Casa 
Mercadelli közt a magaslati vonal a parttól visszahúzódik és 
fokozatosan süllyed a víz színéig. Ez volt a hadosztály körle-
tében az egyedüli hely, amely a gyaloglóknak a Piave meg-
közelítését lehetővé tette. A járművek számára a magas partba 
sikozatokat kellett bevágni. Minától délre jóval nagyobb ne-
hézséggel kellett megküzdeni. A községtől délre a 15—20 mé-
ter magas parthoz egy 4 méter magas, függélyes támfal csat-
lakozik, melynek folytatása V2 kilométerre délnek egy nagy 
töltés. E támfal lábánál keskeny, legfeljebb 3—4 méter szé-
les homokzátony van." 

„Casa Mercadellinél és Minától délre volt tehát az egye-
düli két átkelési hely a hadosztály körletében. Az előbbi he-
lyen lehetséges volt az előkészített áthajózási anyagot a 
folyóig vinni. Minánál ellenben a pontonokat a parti falig 
kellett vinni, innen gerendákon a homokzátonyra lecsúsz-
tatni s onnan a vízre bocsátani." 

„E nehézségekhez az is hozzájárult, hogy Casa Merca-
dellinél a folyót a nagy Mercadelli-sziget két ágba, Minánál 
több sziget három ágba osztja. Ezenfelül a Mercadelli-sziget 
még egy folyóágat is alkot, de ez átgázolható volt, Casa Mer-
cadellinél az innenső, Minánál az ellenséges oldali ág a főág. 
Az áthajózást, illetve az átkelő vonal első berendezését akként 
kellett végrehajtani, hogy a vízre bocsátott pontonok előbb a 
legközelebbi szigeten kötnek ki, ott a kiszállott utászok és 
gyalogosok a következő ágra (Minánál a következő két ágra) 
szánt pontonokat a szigeten áthúzzák. Minánál ezt a harma-
dik ágba kijelölt pontonokkal meg kellett ismételni. Az egyes 
folyóágakban ezután a pontonok ingaszerű forgalmat bonyo-
lítottak le." 

„A hídverésre, a baloldali közlekedési vonalat tekintve, 
Minától délnyugatra szemeltek ki megfelelő helyet. A hídve-
rést mindenesetre Nervesa elfoglalásának kellet megelőznie." 

„A felsorolt körülmények — úgymint az anyagnak és az 
átkelő csapatnak a minai partalakulás miatti nehéz odaszál-
líthatósága és az a tény, hogy a mercadelli átkelőhelyek a ke-
leti Montello-szegélyen telepített géppuskafészkek, a minaiak 
ezenfelül a nervesai géppuskák hatásos tűzkörletében állot-
tak —• a folyón való átkelést, a 17. hadosztály körletében, a 
gyalogsággal és az utászokkal szemben a legmagasabb köve-
telményeket támasztó, igen merész vállalkozássá tették." 

„A többi hadosztálynál is hasonlóak voltak a viszonyok. 
A 31. hadosztálynak nyugati irányból jövő erős oldalozó 

József főherceg: A világháború. VI. 27 
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löveg'tűzzél kellett számolni. Ennél a hadosztálynál a part-
hoz jutni ugyan könnyebb feladat volt, a számos szigetképző-
dés által okozott nehézségek azonban mindenütt egyformák 
voltak." 

„Az átkelést úgy tervezték, hogy minden hadosztálynál 
két gyalogezredet, egy dandárparancsnok parancsnoksága 
alatt, támadó csoportnak jelöltek ki, amelyek mindegyikének 
kísérő lövegekiil egy hegyi ágyússzakaszt vagy üteget rendel-
tek alá. Ezenfelül, az átkelési viszonyok szerint, minden ez-
redhez egy-három könnyű tábori vagy hegyi üteget is osz-
tottak be." 

„Minden hadosztálynál egy gyalogezred hadosztálytarta-
lék volt, míg a negyedik ezredek a hadtesttartalékot alkották. 
Mindegyik hadosztálynál a parton géppuskákból, hegyi és 
tábori lövegekből tűzvédelmi lépcsőt kellett készen tartani, 
amelynek elsősorban az volt a feladata, hogy az ellenséges 
géppuskákat leküzdje. A 13. lövészhadosztálynál ebben a 
tekintetben annyival voltak kedvezőbbek a viszonyok, hogy 
a géppuskákat a nagy Soligo-szigeten, az ellenség parti állá-
sához egészen közel, előre lehetett tolni." 

„Az átkelést még a tüzérségi előkészítés alatt kellett meg-
kezdeni. Az átszállított csapatoknak az előretolt ellenséges 
biztosítórész elűzése után a Montello holtszögeiben és a terep-
fedezet oltalma alatt, a tervezett betörési helyekkel szemben, 
akként kellett gyülekezni, hogy a roham az első ellenséges 
vonalra, a tüzérségi tűznek egyidejű előretétele mellett, az 
egész hadtest arcvonalán egyszerre indulhasson meg. Az ét-
hajózást kétrészes pontonok hajtották végre. Ezeket össze-
állítva és hordszerkezettel (a bordákra ráfűzött három hídláb) 
ellátva, az átkelőhelyhez lehetően közel kellett teljesen fedve 
elhelyezni. Minden kétrészes pontonon egy tiszt (altiszt) és 
20 ember, valamint öt utászevezős kelt át. Ezenfelül minden 
átkelésnél néhány rakasz gyalogsági töltényt is át kellett 
vinni." 

„A fenti terv alapján hajtottak végre minden előkészü-
letet. Különös alaposságot kívánt az utászanyag rejtekhelyei-
nek kiválasztása. Május 28-án kezdték meg az arcvonal mögött 
3—8 kilométernyire levő készültségi helyekről az utászanyagot 
hídkocsikon, vagy e célra berendezett szekereken előreszállí-
tani. Helyenként, 1500 méteres darabokon is, gyalog kellett 
az anyagot a rejtekhelyig vinni. Ezt a munkát csakis éjjel 
lehetett végrehajtani; akkor is igen megnehezítette az ellenség 
szokásos tüzelése s a fényszórók működése. Minden hadosztály-
nál egy éjszaka legfeljebb egy hídkészlet anyagát (8 kétrészes) 
lehetett előrehozni; rendesen azonban csak kevesebbet. Ezen-
felül számos ladikot (Zilie) és a bürűk építéséhez szükséges 
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anyagot fs elő kellett készíteni. Minánál a pontonok lecsúsz-
tatásához még 20 hadihídgerendát és 50 létrát is készenlétbe 
kellett helyezni." 

A hadosztályoknak kiutalt műszaki felszerelés a követ-
kező volt: 

„17. hadosztály: 5 árkász-század, 5 teljes hadihídkészlet, 
4 hídkészlet pontonjai és 170 ladik;" 

„13. hadosztály: 4y2 árkász-század, 6 teljes hadihídkészlet, 
3 hídkészlet pontonjai és 108 ladik;" 

„31. hadosztály: 5 árkász-század, 5 teljes hadihídkészlet, 
3 hídkészlet pontonjai és 106 ladik." 

„Hadtest-tartalék: y2 árkászszázad, 2 teljes hadihídkész-
let és 4 hídkészlet pontonok nélkül." 

„Az árkász-századok 3/6 része eredetileg utász-század volt." 
„A tervezett szükségbeli és hadtáphidakhoz, valamint a 

további elönyomuláshoz szükséges hídanyagot a sacilei 3. számú 
tábori hadiraktárban gyűjtötték és készítették elö. Ezt az 
anyagot Coneglianóig vasúton, majd innen Susegana környé-
kére páncélvonattal, Falzéhoz teherautókkal szállították előre, 
ahol azt leplezve rejtették el." 

„Beható munkát követelt a gyalogság készültségi helyei-
nek, az ezekhez vezető utaknak, valamint a tüzérségi állások-
nak meghatározása is. Minden hadosztály a szervezetszerű 
tüzérségén felül még egy második tüzérdandárt és nehéz üte-
geket is kapott, úgyhogy a hadosztály átlag 200 löveggel ren-
delkezett. A tüzérség zömének az ú j állásokba való vonulását 
lehetőleg későn kellett végrehajtani, nehogy a megszokott kép 
megváltozzék. A megerősített tüzérség állásbavonulása az 
ütegállások leplezési viszonyaitól függött. A belövést, ameny-
nyire lehet, kerülni kellett. A tüzér méröszázadok a kiszemelt 
állásokat lemérték s a lőelemeket valamennyi üteg számára 
minden kiutalt célra kiszámították. Ezekkel az elemekkel le-
adott ellenőrzőlövések kiváló eredményt mutattak. Minthogy 
a térkép alapján meghatározott elemeken kívül az időjárási 
viszonyokat is tekintetbe kellett venni, minden űrméretből 
egyes lövegek mérőcsapatmegfigyeléssel nappal és éjjel ellen-
őrzőtüzelést folytattak. Minden ütegnek a támadás napja 
előtti éjfélkor készen kellett állania. A XXIV. hadtestnek 
összesen 616 löveg állott rendelkezésére, köztük nyolc 30*5 
cm-es mozsár-, két 38 cm-es tarack- és négy 15 cm-es motoros-
ágyú. A lövegek kétharmadrésze meredek röppályájú volt. 
Ezenfelül rendelkezésre állott még 126 aknavető is, felerész-
ben 22—26 cm-es űrmérettel." 

„Május 18-án kezdődött a lőszer szállítása az ütegállá-
sokba, gép- és igás-járművekkel. Minden hadosztályhoz 2—3000 
tonna lőszert szállítottak, amit június 14-én fejeztek be." 
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„A tüzérség légvédelmi eszközei gyengék voltak. Eleinte 
csak 3 repülöelháríto üteg állott rendelkezésre s csak a csata 
alatt lehetett ezek számát 8-ra szaporítani. Az átkelőhelyek 
közelében számos géppuskát állítottak fel légvédelemre. A II . 
hadtest — amelynek az volt a feladata, hogy a Montello nyu-
gati részén levő ellenséges ütegeket és az úgynevezett Sulder-
csoportot (Yidortól délnyugatra) lefogja — e célra nagyon 
gyenge erővel: csupán 134 könnyű löveggel rendelkezett. Az 
említett ellenséges ütegek hatása az átkelés alatt valóban erő-
sen érezhető is volt."1 

„Az anyag- és lőszerszállítás, a tüzérfelvonulás és az állás-
hadosztályok szükségleteinek előrehozatala által a végsőkig 
igénybevett utak fenntartásán állandóan 9 munkásszázad dol 
gozott." 

„A fenti előkészületekkel párhuzamosan folyt a terep és 
ellenség állandó felderítése. Repülőgépekről, léggömbökről s 
a földről való fényképezés és jó rajzolók által készített lát-
ra jzok a vezetők részére értékes adatokat szolgáltattak. A Piave 
medrét állandóan figyelték és minden legkisebb változást nyil-
vántartottak. Merész gyalogos- és utászjárőrök éjjelenként 
gázlókat kerestek, de eredmény nélkül. Ellenben a legtöbb 
tekintetbe jövő folyóág keresztmetszetét a legnagyobb pontos-
sággal meg lehetett állapítani." 

„Az előkészületek egyik fontos része volt végül a gyalog-
ság és árkászok kiképzése. Az utászcsapatból származó árkász-
századok már régen elszoktak a vizi szolgálattól, az újonnan 
felállítottak pedig ebben többnyire ki sem voltak képezve. 
A századokat tehát váltakozva a Tagliamento és Livenza mellé 
helyezték kiképzésre. Az elsősorban való átkelésre kiszemelt 
csapatokat az arcvonal mögött fekvő gyakorlótereken a folyó 
kierőszakolásánál reájuk váró minden tevékenységre begya-
korolták, miközben a gyalogság és az árkászok együttes gya-
korlatokat is tartottak." 

„Minthogy a csata első napjaiban az élelmezés rendszeres 
utánszállítására nem lehetett számítani, az egyes ember élel-
mezési felszerelését kellett fokozni. A hadosztályoknál levő 
élelmezést akként egészítették ki, hogy június 14-én az embe-
rek részére 4 szabványos és 3 tartalékadag, a lovak részére 
1 szabványos és 2 tartalékadag állott rendelkezésre. Ezen a 
napon a támadó csapatok minden emberét 3 tartalékadaggal 
és kétnapi kenyérrel látták el." 

„A XXIY. hadtestparancsnokság 1918 május 17-én adta 
ki Op. 517/15. számú intézkedésében a Piavén való átkelésre 

1 Ezt én az AOK-nak mint fenyegető veszélyt ismételten előre be-
jelentettem. 



•421 

a parancsot;1 míg a támadás végrehajtására az intézkedést 
1918 június 6-án Op. 608/7. számú parancsával rendelte el."2 

„Ezen intézkedéshez egy vázlatot is csatolt, amelyen a 
hadosztályoknak a támadásra kiutalt harc-sávokat is meg-
jelölték."3 

„Az áthajózás és hídverés: 
a j A 17. hadosztály. A műszaki rendelkezések a követke-

zők voltak: 
A hadosztály június 15-én 5 óra 40 perckor kezdi meg az 

átkelést (illetve 5 óra 40 perckor adatik ki a parancs a rejtek-
helyeken levő kétrészes pontonok és ladikok előrevitelére). 
Két helyen lesz áthajózás, egy helyen hadihídverés és egy 
helyen tüntetés. 

I. Áthajózási hely a Casa Mercadellitől délnyugatra (ho-
mokzátony) . 

II . Áthajózási hely Mina templomától nyugatra, a minai 
zsilipháztól a folyás irányában. 

„Hídverés helye a Mina—Susegana közti műútból Mina 
alatt a Piavéhoz elágazó út meghosszabbításában." 

„Az összes átkelési munkálatok vezetője Sandner száza-
dos. Tartózkodási helye az átkelés folyamán a Mercadelli-
szakadékban, a zsilipház mellett." 

„Az áthajózás vezetője az I. áthajózási helyen Nagy szá-
zados, a 17/2. árkász-század parancsnoka, akinek alárendeltet-
nek a 17/2. és 18/2. század és a 9/2. árkászszázad egy szakasza, 
mely szakasz legénysége a pontonokban evezösökiil legyen 
alkalmazható." 

„Műszaki anyag: 3 hadihídkészlet pontonjai (24 kétrészes), 
a 33. gyalogdandár áthajózása után a csoportot kísérő tüzér-
ségnek (2 hegyi tarackos-szakasz és 2 táboriágyús-szakasz) eve-
zős tagokon való áthajózásálioz szükséges hídanyag; továbbá 
30 ladik és a kísérő lövegek (4 hegyiágyús-szakasz) áthajózásá-
hoz, valamint a sebesültszállításhoz szükséges ladiktagok össze-
állítására alkalmas pózna- és deszkaanyag. A ladikok közül 10 
a Mercadelli-szakadékban távbeszélőjárőrök áthajózásához áll-
jon rendelkezésre (evezölegénység a Nagv százados csoport-
jából)." 

„A II. áthajózási helyen az átkelés vezetője Zar százados, 
a 17/l. árkász-század parancsnoka, a 17/1. árkász-század dal és 
a 9/2. árkász-század egy szakaszával, mely utóbbinak legény-
sége pontonevezősül használható legyen." 

„Műszaki anyag: 2V2 hadihídkészlet pontonjai, 20 híd-
gerenda, 30 ladik, 50 létra és a bürűkészítés, valamint sebesült-

1 Lásd a III. fejezetnél. 
2 Lásd a III. fejezetnél. 
3 Lásd a III. fejezetnél a 12. számú mellékletet. 



•422 

szállításhoz alkalmas ladiktagok összeállításához szükséges 
póznák és deszkák." 

„A hídverés vezetője Stiotta százados, a 49/3. árkász-
század parancsnoka, a 49/3. árkász-századdal. 

„Műszaki anyag: 3 hadihídkészlet teljes anyaga, egy hadi-
hídkészlet anyaga pontonok nélkül, 10 ladik és 30 méter 
hosszúságra szükségbeii hídanyag. 

„Az anyag készenlét behelyezése: 
„Az I. athajózási helyen a pontonok stb. a támadási napot 

megelőző utolsó éjszakák folyamán kétfogatú országos jár-
műveken Coneglianoból Casa Rustica-Minára szállítandók. 
A szállítást Nagy százados vezeti; éppúgy a pontonok, ladikok 
stb. fel- és lerakását is. A pontonokat a támadási nap előtti 
éjjel kell kétrészesekké összekapcsolni, úgyszintén a hord-
készülékeket összeállítani s azokat a helyeket berendezni, ahol 
a pontonok vízrebocsáttatnak." 

„A II. áthajózási helyre az anyagot hasonlóan kell előre-
szállítani. A szállítást stb. Zar százados vezeti." 

„A Mina melletti híd építéséhez egy hídkészlet anyaga 
a hídverés helyére előreszállítva, rejtve helyezendő el. A többi 
három hídkészlet anyaga Canareggio és Marcatelli községek-
ben s azok környékén, lehetőleg a hídverés helyéhez közel, 
repülő- és léggömbmegfigyelés elől rejtve rakandó le. E mun-
kálatokat Stiotta százados vezeti." 

Az I. és II . áthajózási hely számára tartalékanyagul fél 
hídkészlet pontonjai a Casa Mercadellivel szemben, az ország-
út feletti réten burkolva helyezendök el. E munkálatokat Nagy 
százados a 18/2. századdal végzi. A hídveréshez tartalékul az 
I. és II . áthajózási hely felszabaduló pontonjai és anyaga 
szolgálnak." 

„Árkásztartalék: a 9/2. árkász-század egy szakasza." 
„A hídverés parancs szerint a támadási napon 7 óra 40 

perckor kezdődik, ha azonban az ellenséges hatás megengedi, 
lehetőleg hamarább is." 

„Az áthajózás végrehajtása: 
„a) Az első áthajózási helyen a pontonok kétrészesekké 

összeállítva felerősített hordkészülékkel, leplezve helyezendök 
el. Minden kétrészes pontonnál az árkászlegénységből egy al-
tiszt és öt ember álljon." 

„A 39. gyalogezred parancsnoksága az utoljára áthajózó 
zászlóaljból 2 századot jelöl ki a 24 kétrészes pontonnak és 
20 ladiknak a homokzátonyról a vízre való szállítására. Min-
den kétrészes ponton mögött 20 emberből álló csoportok képe-
zendök, amelyek a pontonokat követik s mihelyt azok vizén 
úsznak, áthajózás céljából beszállanak. Ha valamennyi ponton 
és ladik már a vizén van, a két 39-es század zászlóaljához be-
vonul." 
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„A terepszemle szerint két folyóágon kell áthajózni, egyen 
pedig átgázolni; a balpart melletti első ág a főág. Ez utóbbin 
14 kétrészes ponton és 10 ladik ingaforgalmat bonyolít le. 
A második folyóág keskenyebb, ezen 10 kétrészes ponton és 
10 ladik látja el az ingaforgalmat. A jobboldali utolsó és har-
madik folyoág átgázolható." 

„Nagy százados a két század kirendelésére, a gyalogság-
nak 20-as áthajózó csoportokra való beosztására, a kísérő lö-
vegek szállítására stb.-re vonatkozó részleteket a 33. gyalog-
dandár- és a 39. gyalogezredparancsnoksággal beszélje meg. 
Az első folyóágon való áthajózás után maga az átszállított 
gyalogság az árkászokkal együttesen viszi (húzza) a szigeten 
át a 10 kétrészes pontont és a ladikokat." 

„b) A II. áthajózási helyen négy át nem gázolható folyóág 
van. A pontonokat gerendákon kell a Piave töltéséről az első 
ágba lecsúsztatni. A gyalogság létrákon száll le a pontonokba. 
Az e célra szükséges gerendák és létrák elő vannak készítve. 
A főágban (3. ág) 10 kétrészes ponton, az első és második ág-
ban 3—3 és a negyedik ágban 4 kétrészes ponton fogja az inga-
forgalmat ellátni. Később az első, második és negyedik ágon 
összekapcsolt ladikokra létrabürűk építendők." 

„A 20 kétrészes ponton előrehozatalát és vízrebocsátását 
a 46. gyalogezrednek legutoljára átszállítandó 2 százada végzi. 
Mihelyt e 20 dupla ponton az első ágban úszik, a két század 
zászlóaljához bevonul. Zar százados a további részleteket a 
33. dandár- és a 46. gyalogezredparancsnoksággal beszélje meg." 

,,c) A hídverés végrehajtása: 
„A hídvonal, mindkét horgonyvonal és a felszerelt pon-

tonok felvonulási helye már előzetesen, nappal megállapítandó 
és fel nem tűnőén megjelölendő." 

„Az elszórtan lerakott hídanyag előrehozatalára a híd-
parancsnokságnak négy építőszázad áll rendelkezésére." 

„Hídalak: könnyű, vegyes hadihíd, áteresz nélkül (az át-
eresz beépítése begyakorolt utászok hiányában késedelmet 
jelentene)". 

„Háromrészes pontonokat is gyakran be kell építeni. 
Az alsó horgonyt csak a beépítés után kell kivetni. A szemre-
vételezés szerint a híd egyrészes (180 m hosszú) lesz. A bal-
parti homokzátony járhatóbbátétele céljából rőzsekötegek ren-
delkezésre fognak állani." 

„Folyóörség: Amíg az áthajózás tart, a hídveréshez folyó-
őrség nem szükséges; az áthajózás befejezte után Stiotta szá-
zados gondoskodik ennek felállításáról." 

„Június 15-re virradó éjjel és reggel is párás, nedves volt 
az időjárás. A tüzérségi tűz fiistgomolvai és a köd csakhamar 
eltakarták a Montellót, de leülepedtek a Piave völgyébe is, 
azt a parti hegyek magasságáig kitöltve. Ilyenek voltak a lég-
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köri viszonyok virradat után mintegy két óra hosszat (kb. 6 
óráig) s ez idő alatt az ellenséges partot alig lehetett látni. 
Ez ugyan nem volt kedvező a hatáslövés szempontjából, mert 
minden megfigyelés lehetetlenné vált, másrészt azonban meg-
könnyítette az áthajózást." 

„A 17. hadosztálynál pontosan 5 óra 40 perckor vízre-
bocsátották a pontonokat. Ekkor már az ellenséges löveg-, 
aknavető- és géppuskatűz igen hatásos volt. Különös bátor-
ság kellett ahhoz, hogy Minánál a pontonokat előrehozzák. 
Az áthajózási vonalakat hamarosan berendezték. A homok-
zátonyon felállított ellenséges táboriörsök elmenekültek, 
vagy megadásra kényszerültek. Az áthajózott lépcsők a Mon-
tello lábánál levő bozótban gyülekeztek. Az ellenséges kaver-
názott géppuskák eközben szakadatlanul lőtték az áthajózási 
helyeket, különösen Minánál, ami arra késztette a már átszál-
lított osztagokat, hogy a 7 óra 40 percre kitűzött időpontnál 
korábban rohanják meg az első ellenséges vonalat. 7 óra 15 
perckor ez a vonal — az akadályokkal ellátott meredély fárad-
ságos megmászása után — kezünkbe is került s így az innen 
jövő géppuskahatás is megszűnt. Továbbra is igen hatásos 
maradt azonban a Nervesából jövő ellenséges tűz a déli át-
hajózási vonalra." 

„A minai áthajózás a csata egyik legnehezebb részletét 
képezte. A megsemmisítő géppuska- és tüzérségi tűz ellenére 
is a 20 dupla pontonnal és 36 ladikkal megkezdett átkelést 
bámulatraméltó pontossággal és állandósággal folytatták. 
Egyik kétrészes pontont és ladikot a másik után rongálta meg 
az ellenséges tűz, vagy süllyedt el a Piave hullámaiban. 11 óra 
30 perckor már valamennyi ponton és a ladikok legnagyobb 
része megsérült. Az áthajózási helyen — miután a 46/11. és a 
fél 46/1. zászlóalj már a jobbpartra jutott — be is kellett szün-
tetni. A 46. ezred itt 230 halottat (köztük több mint 80 vízbe-
fult) és 300 sebesültet vesztett. A 17/1. árkász-század állomá-
nyának kb. 70%-át vesztette el." 

„Az ellenséges tűz hatása a Minától délre tervezett és 
7 óra 15 perckor megkísérelt hídverést is megakadályozta, 
miért is ezzel a Casa Mercadelli melletti áthajózási helyen 
próbálkoztak meg. Az utászok teljes kimerültsége folytán e 
helyen a hídverést a 49/3. árkászszázad déltájban kezdte meg, 
a legénység hiányos kiképzése folytán azonban a kísérlet nem 
sikerült."' 

„A C. Mercadelli melletti áthajózást egész nap ellenséges 
tüzérségi tűzben folytatták."1 

1 Amit előre bejelentettem, gázunk nem hatott. 
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„A 13. lövészhadosztály: 
„A 13. lövészhadosztálynál a Soligo-sziget á folyót két 

ágba osztotta. Az áthajózás itt is pontosan 5 óra 40 perckor 
kezdődött meg. A szigetre előreküldött géppuskalépcső igen 
jó szolgálatot tett. Itt is az elrendelt időpont előtt rohamozták 
meg a Montello meredélyét, amely már 7 óra 30 perckor a had-
oszály kezébe került." 

„Mindjárt az áthajózás kezdetén mindkét szigeten szük-
ségbeli fedöanyaggal pontonbiiriíket készítettek. Ezek 8 óra 
30 percre elkészültek és 12 óra 45 percig a második Piave-ágat 
is áthidalták. Ez volt a hadtest első hídösszeköttetése. A híd 
helye messziről jövő ellenséges tűz alatt állott. Építésközben 
az innenső parti talpfát egy fel nem robbant lövedék szét-
rombolta, minek folytán azt ki kellett cserélni." 

„A 31. hadosztály: 
„A 31. hadosztály átkelési helye Falzétól mindkét oldalt 

volt. A nyugati átkelési helyen a műszaki anyagnak Villa-
matta melletti rejtekhelye kezdettől fogva ellenséges tűz alatt 
állott. Nehogy az anyagot az ellenséges tűz tönkretegye, az át-
hajózási lépcső parancsnoka, saját felelősségére, félórával ha-
marább, tehát már 5 óra 10 perckor megindult és pontonjait 
az ellenséges part melletti főágba vitette. Az innenső mellék-
ágon a gyalogságot ladikokon kellett átszállítani. A gyalog-
ság, az árkászok tiltakozása ellenére, túlhevesen tolongott a 
járművekbe, úgyhogy sok ladik túlterhelés következtében el-
süllyedt. A középső ágon egy négyrészes pontonból készített 
repülőhíddal kellett az átszállást lebonyolítani. A gyalogság 
tolongása ennek a beépítését is nagyon lassította. Mindezek 
folytán a gyalogság csak késedelemmel érkezett a főághoz, 
ahol időközben az ellenséges tűz több pontont tönkretett. Itt 
az áthajózást a mindinkább erősbödő tűzben 9 óra 30 percig 
folytatták, majd beszüntették s azt a Falzétől keletre levő 
helyre helyezték át, ahol az átkelés tervszerűen folytatódott." 

„A 31. hadosztálynál a roham az első ellenséges állásra 
különösen korán indult meg. Már a 44. és 69. gyalogezred 
első lépcsői megkezdték a támadást és 6 óra 15 perckor a 
szegélyállás már a kezükben is volt. A megkísérelt hídverést 
az ellenséges ágyútűz ismételten meghiúsította. A csapatok 
a nap folyamán ilyenformán részben pontonokon, részben a 
13. lövészhadosztály hídján keltek át a jobbpartra."1 

* * 
* 

1 A műszaki előkészületeket, az átkelési lépcsők készültségi állásba való 
helyezését, az áthajózási és hídverési helyeket a 2í. számú melléklet tünteti fel. 
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A XXIV. kadtestparanesnokság jelenti: „Az éj folyamán 
az ellenséges tüzérség a hadtest szakaszának több részét és a 
hátul fekvő falvakat lövi. Az előörsvonal ellenséges tüzérségi 
zavarótűz alatt áll. Az ellenség eddig kevés ellenállást fejtett 
ki. A II . hadtestnél egy nehéz tarackosüteg lövegei, csőrepe-
dés folytán, hasznavehetetlenekké váltak. A Piave 45 cm-rel 
apadt. (Op. 615/1. szám.)" 

# # 
# 

Tüzérségem reggel 3 órakor megkezdi a gázlövést, mely 
terv szerint folyik. Kezdetben az ellenséges tüzérség csak 
egyes lövésekkel felel. Reggel 3 óra 50 perckor az ellenséges 
Jövegtűz erőteljesen megindul. 

Montello nyugati részéről ós Sulder (A 472) felől a tűz 
nagyon kellemetlenül hat a 31. hadosztályra; az ellenséges 
tüzérség leküzdése után tüze alábbhagy. Falze vidékét az 
ellenséges tüzérség erősen lövi. Heves aknavetőtűz alatt álla-
nak csoportjaink Villa Jacurnál, Santa Annánál és Mercadelli-
nél. (Op. 615/10. szám.) 

A 31. hadosztály II . csoportja reggel 5 óra 40 perckor ért 
a Piave jobbpartjára. Az áthajózás alatt az ellenséges tüzérség 
Sulder felől nagyon kellemetlenkedett. 

A II . hadtesttel szemben az ellenség teljesen tétlen. 
A XVI. hadtestparancsnokság reggel 7 órakor arról érte-

sít, hogy az ellenség a 33. hadosztállyal szemben kezdetben 
(5 óra 30 perckor) csekély ellenállást fejt ki. 

Cimadolmóra 5—6 ellenséges üteg tüzel. 
Candelu melletti Piave-szigetet az ellenséges tüzérség na-

gyon érzékenyen oldalozó tűz alatt tartja. Most (7 órakor) 
az ellenséges ellenhatás nagyon megerősödött. (Op. 615/1. sz.) 

Reggel 8 óra 45 perckor a 6. hadsereg helyzetét Boroevic 
tábornagy-hadseregparancsnokságnak jelentem: 

„Reggel 8 órakor a 31. hadosztály nagyrészét már át-
hajózták a Piavén; ez az ellenség a Montello parti állásába be-
tört, a jobbszárny valamivel előbbre haladt. A 31. hadosztály 
tüzérségének jelentése szerint a saját gyalogság Colle della 
Sottát «>192) elérte. 

„Megállapították, hogy a hadosztály jobbszárnyán a 44. 
ezred Ó 168 kúpot elérte. A támadás jól halad. A Í3. lövész-
hadosztály áthajózott része reggel 7 óráig C. Oampagnole 
parti állásában van, az áthajózást folytatja. A 17. hadosztály 
reggel 6 óra 30 perckor kezdhette meg az áthajózást, mely 
simán megy, 6 óra 50 perckor a 39. ezred egyik zászlóalja már 
átjutott a Piavén, a másik zászlóalja most, 7 órakor kezdi 
meg az átkelést. 
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„A XXIY. hadtestparancsnokaiig kéri, hogy a 6. hadsereg-
parancsnokság a délutáni órákban vonja előre a 11. honvéd 
lovashadosztályt Falze di Piave vidékére, hogy a 31. had-
osztályt követhesse. (Op. 615/15. szám.) 

Megállapíttatott, hogy a 31. hadosztály a Montellón szé-
pen halad előre; hogy az eredményt azonnal kihasználhassam, 
kértem a hadseregcsoportparancsnokságot, hogy az AOK. tar-
talékából bocsásson két hadosztályt rendelkezésemre. 

Idáig az ellenséges repülők csekély tevékenységet fejtet-
tek ki. 

A XV. hadtestet délelőtt 8 óra 40 perckor értesítettem a 
6. hadsereg helyzetéről, mondván, hogy a tüzérségi előkészítés 
programmszerűen folyik. Látszólag a támadás az ellenséget 
meglepte. Az ellenséges tüzérség könnyű és közepes ütegekkel 
és kevés nehéz löveggel csak mérsékelten tüzel a XXIV. had-
testre. 

Tüzérségem megsemmisítő tüzével nagyon mérsékelte az 
ellenséges nehéz aknavetők tüzét. Idáig kevés ellenséges re-
pülő mutatkozott. 

A 31. hadosztály egy része a Montellón az ellenséges ál-
lásba betört, a 13. lövészhadosztály és a 17. hadosztály egyik 
ezrede a Montello parti állását elfoglalta. (Op. 615/1. szám.) 

Események a II. hadtestnél. 
Hajnali 4 órakor a hadtest szakaszára az ellenség csak 

néhány lövést tett. A 48/5. számú nehéz tarackosüteg mindkét 
lövege hasznavehetetlenné vált. (Op. 615/1. szám.) 

Reggel 6 óra 30 perckor a 8. lovashadosztály előtt az ellen-
ség teljesen tétlen. Az összekötőtiszt jelenti, hogy a 31. roham-
zászlóalj és a 31. hadosztálynak öt zászlóalja már a Piave 
túlsó partján van. 

Reggel 6 óra 20 perc óta mind a XXIV., mind a XV. had-
testnél élénk tüzérségi tűz van; az ellenséges tüzérség is heve-
sen tüzel. 

Montebelluna kigyulladt. A 8. lovashadosztálynál (II. 
hadtest) csekély a harctevékenység. 

Monte Tómba (A 868) felől erős ágyúdörgés hallható. 
(Op. 615/2. szám.) Reggel 7 óra óta az ellenség nehéz aknák-
kal Vidort, nehéz tüzérséggel pedig Valdobbiadenét lövi; 
Vidor—Bosco között a Piave keleti par t ja ellenséges tüzérségi 
'zavarótűz alatt áll. Reggel 7 óra 45 perckor a 21. számú lég-
gömbünket angol repülök megtámadták; megfigyelőtisztünk 
ejtőernyővel leugrott. (Op. 615/3. szám.) 
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Délelőtt 9 órakor a Vidorra irányuló ellenséges lövegtűz 
még mindig tart. Annak megállapítására, hogy a 8. lovas-
hadosztály szakaszával szemben az ellenséges gyalogság meg-
szállva tartja-e a partállást, a 11. dzsidás- és a 2. dragonyos-
ezred járőröket tolt előre a Piave partjára. (Op. 615/6. szám.) 

Délután 12 óra 30 perckor az ellenséges tüzérség Vidor-
tól délre aknákkal is hevesen lövi a párkányállást. 

Délelőtt 11 órától délig a Bosco—Fontigo-vonaltól délre 
a Piave partja ellenséges tüzérségi zárótűz alatt állott. 

A 8. lovashadosztály egész szakaszáról járőrök mentek 
előre, remélve, hogy amint az osztagok és járőrök feltűnnek, 
az ellenséges gyalogság tüzelni fog és így tisztázva lesz a kér-
dés, liogy meg van-e szállva a pártállást (Op. 615/4. szám.) 

Délután 6 óráig az ellenséges tüzérség párkányállásunkat 
hevesen lövi; Bigolino állandóan lövegtűz alatt áll. 

A 11. dzsidásezred járőrei a Piave-főágig előrementek, 
Covolo—Barche közötti első ellenséges állásból gyalogsági és 
géppuskatüzet kaptak. 

A 2. dragonyosezred járőrei ellenséges puskatűz nélkül a 
Piavéig előrementek. 

Délután 3 órakor mégegyszer zárótüzet adott az ellenséges 
tüzérség Vidor-—Moriago-vonaltól délre a Piave par t jára . 
(Op. 615/5. szám.) 

A hadtest tüzérsége a Montello nyugati részéről és Sulder 
(A 472) felől tüzelő ütegek leküzdését folytatja. 

Repiilőfelderítés szerint a Montello nyugati részén, Caera-
nónál, Masernél, Onigónál ellenséges mozgást állapítottak 
meg. Reggel 7 órakor egy vasúti vonat ment Montebellunáról 
Volpagóra. (Op. 615/1. b. szám.) 

A XVI. hadtestnél az 58. hadosztály egy része1 délelőtt 
8 óra 45 perckor az ellenség első állásába betört; mivel a had-
osztály szárnya nem tud előrejutni, szándéka mindkét oldal 
felé az ellenséget fölgöngyölíteni. A 15. dandárt Cimadolmóra 
és Cornadellára előrevonják. (Op. 615/21. szám.) 

A XYI. hadtest heves oldalozó ellenséges tüzérségi tűzbe 
került, átkelése a Piavén emiatt fennakadt. 

Délelőtt 9 óra 30 perckor a 31. hadosztály jobbszárnya 
Ó 168-ról előnyomul Agostini felé, a 13. lövész- és a 17. had-
osztály átkelt része az ellenséges első állás első vonalában be-
fészkete magát. 

Az áthajózási helyeket az ellenséges tüzérség hevesen 
lövi, nagyon sok ponton megsérült. 

A 11. honvéd lovashadosztályt Refrontolo—Rua del Fel.— 
San Pietro di Feletto terébe előrevontam; jelenti, hogy ezen 
körletet elérte. 

1 Wenzel alezredes a 2. és 11. vadászzászlóaljjal. 
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Azon kérésemre, hogy az AOK. tartalékából két had-
osztályt bocsássanak rendelkezésemre, Boroevic tábornagy 
arról értesít, hogy kérésemet az AOK.-lioz továbbította, de 
nem lehet arra számítani, hogy teljesítsék; ahhoz azonban 
hozzájárul, hogy a 11. honvéd lovashadosztályt közelebb von-
jam a XXIV. hadtesthez. (Op. 1100/251. szám.) 

Délelőtt 10 órákor a helyzet a következő: 
A II. hadtestnél az ellenség ellenhatása nagyobb lett, 

A 8. lovashadosztály szakasza nehéz aknavetőtűz alatt áll. 
Vidor—Boscón ellenséges záró lövegtűz van. 

Délelőtt 10 óra 15 perckor a XVI. hadtestnél a 106. ezred1 

Salettuolnál a Piavén átkelt. A saját tüzérség Camarotto— 
Maserada-vonalat lövi. (Op. 615/7. szám.) 

A XXIV. hadtest a Montellón előnyomul, a 31. hadosztály 
előretolt jobbszárnnyal Agostini—Colle della Sotta (-Ó- 192) 
vonalat, a .13. lövészhadosztály Collesel delle Zorlét (A 207), 
a 17. hadosztály Abbazia di Nervesát (151-es templom), Ner-
vesa déli szegélyét elérte. Falze di Piavénél a hídverést még 
nem kezdhették meg. __ 

Repülőink megfigyelték, hogy 7 kilométer hosszú ellen-
séges oszlop Trevisóról Postiomára, egy második oszlop, mely 
6 kilométer hosszú, Trevisóról Villorba felé menetel északi 
irányban. 

A XXIV. hadtestnek azon részei, melyek még a Piave 
keleti partján vannak, nehezen tudnak átkelni, mert az ellen-
séges tüzérség hihetetlen erővel lövi az áthajózási és hídverési 
helyeket. 

Délelőtt 11 óra 15 perckor a XV. hadtestet értesítem a 
helyzetről. (Op. 615/7. szám.) 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság arról értesít, hogy az 
átkelést a Piavén nagy nehézségek között folytatja; az ellen-
séges lövegtűz alig viselhető el; különösen nehéz helyzete van 
a VII. hadtestnek; a XVI. hadtest az ellenség első vonalába 
már behatolt. 

A XXIV. hadtestparancsnokság Op. 615/22. szám alatt 
jelenti, hogy hadosztályai Agostini—Colle della Sotta—Col-
lesel delle Zorle—Nervesa-vonalon áthaladtak, a 44. ezred 
Collesel delle Zorlén át megy előre. Falze di Piavénái az át-
kelés nem halad, mert az ellenség nehéz tüzérsége a Montello 
mögül erősen tüzel oda. Az egész tüzérség Collese] Val 
del. Acqua- (A 368) magaslatra összpontosítja tüzét. Kérem 
a 42. repülőszázad csatagépeit e magaslat ellen harcbavetni. 
Falze di Piavénái a hídverést még nem lehetett megkezdeni; 
a 13. lövészhadosztály hadihídja előreláthatólag délig el fog 

1 Báró Lehár Antal ezredes (33. hadosztály). 
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készülni; a 17. hadosztálynál is kedvezően halad a hídverés. 
A csapatok magatartása kivétel nélkül kiváló. 

Délután 12 óra 20 perckor a XXIV. hadtestparancsnok-
ság kéri, hogy a 11. honvéd lovashadosztályt a 31. és 13. lövész-
hadosztály hídverési helyére irányítsam. 

A 11. honvéd lovashadosztálynak értesítést küldtem a 
menet folytatására. 

Délután 1 óra 20 perckor a szomszédos XVI. hadtest hely-
zete a következő: 

A 106. ezred a Camarotta—Maserada-vonalban áll. Erős-
bítésére a 83. ezred egyik zászlóalja a szigeteken rendelkezé-
sére bocsáttatott, mely a 106. ezred által használt gázlón, 
Salettuoltól északra, a Piavén áthatol. Ugyanezen gázlón megy 
át az 58. hadosztály 115. dandára; feladata az ellenség állását 
déli iránybn felgöngyölíteni. Wenzel alezredes a 2. és 11. va-
dász-zászlóaljjal az ellenség első vonalában van; előretört 
rohamjárőrei azonban visszavettettek. Ellenséges oszlopok 
Spresianótól déli irányban futó vasúti vonalat délelőtt 10 óra 
40 perckor keleti irányban átlépték, ezek ellentámadása kü-
szöbön áll; saját tüzérség az ellenséges oszlopokat feltartóz-
tatni igyekszik. (Op. 615/61. szám.) 

A 11. honvéd lovashadosztálynak parancsot adtam, hogy 
még a mai napon Barbisanellóig menjen előre, egyidejűleg a 
XXIV. hadtestparancsnokság rendelkezésére áll. 

A II . hadtestnél délután 1 órakor az ellenség nehéz tüzér-
sége és aknavetői Vidor táját lövik, a Piave partja és szigetei 
Boseo—Fontigo vonalától délre ellenséges zárótűz alatt álla-
nak. Repülőink jelentése szerint az ellenség első vonalát 
Rivasecca—Barche—Rive között kiürítette. A 8. hadosztály 
osztagokat és járőröket küldött ki ezen vonal felé, hogy meg-
állapítsa ezt. 

Az ellenség állása mögött csapatösszevonásokat nem álla-
pítottak meg. Idáig, a heves tüzelés folytán, a hadtest kilenc 
könnyű és egy nehéz lövege hasznavehetetlenné vált. Az ellen-
ség szigorú légizárlatot tart fenn. Saját repülőink kimerül-
tek, e pillanatban csakis egy tüzérségi és két gyalogsági gép 
képes startolni. (Op. 615/2. szám.) 

Délután 2 órakor a báró Conrad tábornagy-hadsereg-
csoportparancsnokság értesít a délelőtt 11 órai helyzetről. 

Saját gyalogság Monte Lemerlétől (Ó 1234) délre elő-
nyomul, Turciot, Col Moschint (A 1278)—Col dell'Orsót (A 
1677) elfoglalta. Utóbbitól délkeletre fekvő <> 1397 magaslatot 
most támadja, (Op. 615/23. szám.) 

Az AOK. kérésemre Op. 142.228. szám alatt úgy döntött, 
hogy a 41. honvéd gyaloghadosztályt rendelkezésemre bocsátja. 
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Délután 2 órakor a helyzet a következő: 
A 31. hadosztálynál változás nincs. Az ellenséges ellen-

állás nem erős; de az egész arcvonal heves ellenséges lövegtűz-
ben áll. összesen még csak négy és fél zászlóaljat hajóztak át 
a hadosztálynál. 

A 32. ezred a 13. lövészhadosztály hadihídján fog átkelni. 
A 31. hadosztály hadihídja valószínűleg csakis éjjel fog el-
készülni, mert a Sulder (A 472) irányából oly heves az ellen-
séges tüzérségi tűz, hogy az árkászok képtelenek a hídverést 
befejezni.1 A 31. hadosztály idáig 300 foglyot ejtett. 

13. lövészhadosztály. Busa delle Ranenél (130) elérte az 
ellenség második állását. A 14. lövészezred a Piave jobb-
partján van; az 1. lövészezred délután 2 órakor a hidon át-
kelt. A hadosztály körülbelül 2500 foglyot ejtett és néhány 
üteget zsákmányolt. 

17. hadosztály. Collesel della Madonna—Parochia di Ner-
vesa—Nervesa vonalában van. Nervesában ellenséges moz-
golódás nincsen. A hadosztálynak hét zászlóalját áthajózták. 
Nervesát el fogja foglalni, hogy a hídverés lehetővé váljék, 
mert azt abba kellett hagyni a nehéz aknavetőtűz miatt, mely 
Nervesából irányult a hídépítő munkálatok ellen. A had-, 
osztály 500 foglyot ejtett. 

A XXIV. hadtestparancsnokság szándéka ma délután hat 
órakor általános támadásra előretörni, hogy a hadtest Mar-
seille (-0-334)—Giavera-vonalat birtokba vegye. (Op. 615/55. 
szám.) 

Délután két órakor visszatértem Vittorióra, mivel harc-
álláspontomról a köd miatt úgy sem láthattam semmit. 

* # 
* 

A XVI. hadtestnél délután 2 óra 40 perckor az ellenség 
a 106. ezredet megtámadta; az ezred egy része visszamegy. 
A 66. és 115. dandárt gázlókon át a Piave jobbpartjára irá-
nyították a 106. ezred támogatására. A dandárok élei a déli 
órában a cimadolmói töltést elérik. Az átgázolás azonban fenn-
akadt, mert az ellenség tüzérsége igen hevesen lőtte a Piavét, 
különösen Lovadina, Onesti-Codelu felől. 

Most kiderült, hogy a 2. és 11. vadászzászlóaljaktól csakis 
rohamjárőrök vannak a Piave túlsó partján. A XVI. hadtest 
az átkelést a Piavén képtelen folytatni az ellenséges tüzérségi 
tűz miatt; a 106. ezred a Piave keleti partjára visszavonul. 
(Op. 615/71. szám.) 

A 41. honvéd gyaloghadosztályt utasítottam, hogy Co-
negliano—Pianale—Barriera terébe előremenjen. 

1 Beteljesült keserves jóslatom. Lásd előbbi fejezetet. 
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Délután 4 órakor a XXIY. had testparancsnokságnak táv-
iratoztam : 

„Valamennyi vezetőnek, parancsnoknak, a gyalogság győ-
zelmes hőseinek, a tüzérségnek, az utász-árkászoknak, a repü-
lőknek, általában mindazoknak, kik a mai eredményes harcok-
ban résztvettek, teljes szívemből bensőséges köszönetet mon-
dok és melegen üdvözlöm őket." 

„A Mindenható óvja és vezesse őket további fényes győ-
zelemre. Most arról van szó, hogy az ellenséget összemorzsol-
juk és békére kényszerítsük. Tehát Istennel feltartóztathatat-
lanul előre! Hűséges köszönettel hadseregparancsnokotok, 

József főherceg vezérezredes s. k." 

Délután 4 óra 45 perckor a Boroevic tábornagy-hadsereg-
csoportparancsnokságtól azt kértem, hogy eszközölje ki az 
AOK.-nál, hogy a 35. hadosztályt bocsássa rendelkezésemre, 
mivel a pillanatot alkalmasnak tartom arra, hogy a Montellón 
erőteljes elötöréssel döntő eredményt érjek el. 

Boroevic tábornagy Op. 1100/251. b. szám alatt, sajnos, 
arról értesít, hogy kérésemet nem továbbíthatja az AOK.-hoz, 

"mivel annak teljesítésére nincsen reménye. Ennek végzetes 
következménye lett. 

Mivel az Isonzo-hadsereg jobbszárnyán a XVI. hadtest 
eredményt nem tudott elérni, s mivel tartalékot nem kaphatok 
az AOK.-tól, a XXIV. hadtestparancsnokságot kénytelen vol-
tam utasítani, hogy a Montellón a támadást csakis oly mér-
tékben vigye előre, hogy gyalogságunkat a tüzérségünk fe-
dezni tudja. 

Op. 615/28. számú rendelettel a 41. honvédhadosztályt a 
XXIV. hadtestparancsnokság rendelkezésére bocsátottam. Fel-
adata, hogy a XXIV. hadtest balszárnyát kövesse, hogy kéz-
nél legyen Postiomára való bekanyarodásra, hogy a 6. és az 
Isonzo-hadsereg belső szárnyai között levő ellenség lekapcso-
lásában közreműködjék. Ha az Isonzo-hadsereggel a kapcso-
latot helyreállították, akkor a 41. honvédhadosztályt ki kell 
vonni, mint hadseregtartalékot.1 

* # 
* 

A II. hadtestparancsnokság Op. 615/3. szám alatt ötórai 
helyzetét jelenti: 

„Az ellenség tüzérsége és aknevetői Boscót, Vidort és 
Bigolinót még mindig hevesen lövi. Vidorral szemben az ellen-
ség állásai meg vannak szállva. Bigolino felé előretolt jár-

1 Sajnos, másként nem intézkedhettem, mert további tartalékokat a 
támadás gyors előrevitelére nem kaphatok! 
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őreink tüzet nem kaptak. A 8. lovashadosztály tüzérsége a 
XXIY. hadtestet a Montellón támogatni fogja. A Stock-féle 
tüzérségi csoportot a XV. hadtest a II . hadtest rendelkezésére 
bocsátotta, mely az ellenséges Sulder tüzérségi csoportot fogja 
lekötni. Repülőink azt jelentették, hogy gyalogságunk a Mon-
tellón délután 2 órakor az ellenség 2-ik állását (A 279) elérte. 

Délután 6 óra 50 perckor jelentem a hadsereg helyzetét. 
A XVI. hadtest Op. 615/81. szám alatt értesít, hogy a 

hadtest feladatát, a Piave túlsó partját elérni, minden esz-
közzel folytatni kell. A sötétség leple alatt a csapatokat át kell 
vinni túlsó partra. Tüzérséget és a rendelkezésre álló eszkö-
zöket a legkedvezőbb helyeken össze kell erre fogni. A 106. 
ezred már átjutott a túlsó partra, ezért az 58. hadosztály harc-
sáv jában vegye kézbe a vezetést; a 33. hadosztály attól északra 
vezeti a harcot. 

A 33. és 58. hadosztályparancsnokságok jelentsék, hogy 
mikor mennek át a Piavén, hogy a hadtestparancsnokság ki-
adhassa a parancsot a tüzérség egységes támogtására és a 
tüzérségi előkészítésre. 

Este 7 óra 10 perckor veszem a báró Conrad tábornagy-
hadseregcsoportparancsnokság helyzettudósítását, mely szerint 
mind a 10., mind a 11. hadsereg sikeresen előrehalad. 

Este 8 óra 10 perckor Op. 615/33. szám alatt megparan-
csolom, hogy azon ezredeket nevezzék meg, melyek ma külö-
nösen kitűntek, hogy a haditudósításba felvehetők lehessenek. 
Este 8 óra 15 perckor kiadom a hadseregintézkedést holnapra: 

A XXIV. hadtest feladata, hogy június 16-án azon arány-
ban, amint a tüzérséget sikerül a Montellóra előrevontatni és 
a beosztott friss erők érezhetők lesznek, a támadást a Montello 
nyugati szegélyéig, illetve a Montebelluna—Treviso vasúti 
vonalig előrevinni; az Isonzo-hadsereg jobbszárnyával a kap-
csolatot biztosítani kell. 

A II . hadtest tüzérségének feladata továbbra is az marad, 
mint ma volt. Abban az esetben, ha XV. hadtest a Monte 
Tombára (A 868) tervezett támadást ma végrehajtja, támo-
gatni kell azt tüzérségével. 

A I I . hadtestparancsnokság gondoljon arra, hogy azon 
esetben, ha alkalom adódik, Vidornál partot válthasson. (Op. 
615/34. sz.) 

Éjjel 10 óra 30 perckor a XXIV. hadtestparancsnokság 
bejelenti elhatározását június 16-ra. 

Hogy az Isonzo-hadsereg helyzetét és feladatának meg-
oldását megkönnyíthessem, elhatározásom: előretörés a Ner-
vesától délkeletre fekvő térbe. 

Ezért a támadás folytatódik Santa Margherita—Collesel 
Val del. Acqua (A 368)—<> 314—<> 175—Giavera—San 

.Tózsef főhercee: A világháború. VI. 28 
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Mauro—Borgo (A 70)—Susegana-hidak vonalának eléréséig 
(a 11. honvéd lovashadosztály a jobbszárnyon); a 41. honvéd 
gyaloghadosztály harcbavetése valószínűleg a délutáni órák-
ban fog bekövetkezni, hogy Selva—Cusignana—Arcade—63 
vonaláig vigye előre a támadást. (Op. 615/76. szám.) 

Éjjel 11 óra 40 perckor Boroevic tábornagynak leadom 
az esti helyzetjelentést: 

„A XXlV. hadtest az ellenség első állásának mindhárom 
vonalát áttörte és a második állás egy részét délután 6 óráig 
elfoglalta. 

31. hadosztály: A 32. ezred Villa Jacurnál a hidon átkelt 
a Piavén, a 44. és a 3. bosnyákezredeknek még az innenső par-
ton rekedt része ugyanezen hidon fog átmenni. Postagalamb-
jelentés szerint délután 1 órakor a hadosztály balszárnya az 
ellenség második állását a A 279 magaslaton elfoglalta; a tü-
térség tüzét -£> 334—-Q 338 vonalba előre áttették; a támadás 
Collesel Val del. Acquára (A 368) folyik. Falze di Piavé-
nél a hidat a túlerős ellenséges tüzérségi és aknavetőtűz miatt 
nem lehetett megépíteni; áthajózni csakis a keleti alszakasz-
ban lehetett. 

13. lövészhadosztály: Mind a négy ezrede a Piave túlsó 
partján van; a helyzet még nem tiszta, mivel az első vonal-
ban levő dandárparancsnoksággal összeköttetést létesíteni ez-
ideig nem sikerült. A Villa Jacurnál megépített hidat az ellen-
séges bombarepülőraj megtámadta, de még nem tudni, milyen 
eredménnyel. 

17. hadosztály: A jobbszárny délfelé kanyarodik, hogy a 
Montello déli részén a reteszállást elfoglalja; a balszárny egy-
részt Nervesán, másrészt Sant Andreán át megy előre. A had-
osztály végdandárát áthajózzák, mert Minától délre a hidat 
az ellenség szétrombolta; sok átkelési anyagot szétlőtt az ellen-
ség tüzérsége. Casa Mercadellitől délre este a hidat újból fel-
építik. 

A 17. hadosztály 1600 foglyot ejtett, 18 ágyút és sok gép-
puskát zsákmányolt. (Op. 615/37. szám.)" 

* * 
* 

A XXIV. hadtestparancsnokság távbeszélőn a 31., 17., 
13. lövész és 11. honvéd lovashadosztályoknak parancsot ad 
a támadásnak délután 6 óra 15 perckor való folytatására: 

„1. A hadtest a vele szemben álló erőket egész arcvonalán 
visszavetette és a következő vonalat elérte: 

31. hadosztály Agostini—Colle di Sotta (-Ó-192) vonalát; 
13. lövészhadosztály Giaverától északra 1 kilométerre fekvő 
második ellenséges állás kiugró részét; a 17. hadosztály Col-
lesel della Madonna—Nervesa vonalát elfoglalta; az utóbbi 
hadosztály balszárnya Nervesán át előretör. 
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2. Ezen vonalban a hadosztályok úgy csoportosulnak, 
hogy negyedóráig tartó megsemmisítő tüzérségi tűz után dél-
után 6 óra 15 perckor egységesen támadhassanak. 

Feladatok: 
A 31. hadosztály az ellenséges harmadik állásig (Collesel 

Val del. Acqua, A 368) előredolgozza magát, hogy június 
16-án reggel egy erős lökéssel az ellenséges harmadik állást 
elfoglalhassa. 

A 13. lövészhadosztály Busa di Castcll—Sotterra—Cinna 
delle Labiere—Parochia di Giavera-vonalig előretaszít. 

A 17. hadosztály a giaverai ellenséges második állásból 
a vasúti vonalig, azután a vasútvonal mentén Nervesától délre 
a Piavéra támaszkodva támad. Tartalék a Montello déli retesz-
állásban. A Susegana-hidaknál visszahagyott csapatokat a 
hadosztály magához vonja. 

3. A 11. honvéd lovashadosztályt a hadseregparancsnokság 
rendelkezésére bocsátották; a hadosztály ma esti 8 óráig Bar-
bisano—Barbisanello terébe menetel, az élezredet előretolja a 
Piave partjára, ott a 31. hadosztályparancsnokság rendelkezé-
sére áll, hogy a jobbszárnyon a mai napon elért eredményt 
biztosíthassa. 

4. Az intézkedés június 16-ra következik. 
XXIY. hadtestparancsnokság. Op. 615/54. szám." 

* • 
* 

Este 8 óra 45 perckor a 41. honvédhadosztály jelenti, hogy 
a kiutalt körletet a csapatok éjjel 11 óráig el fogják érni. 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság értesít, hogy túlheves 
ellenséges tüzérségi tűzhatás miatt hidat eddig sehol sem tud-
tak verni. Ezért az Isonzo-hadsereg helyzete igen kedvezőtlen. 

Délután a XV. hadtest arról értesít, hogy a támadás 
Col deli Orsó- (A 1677) magaslatra megakadt. Az 50. had-
osztály vesztesége nagy. 

Az ellenségnél az 1., 70., 66., 51., 58. és 48. hadosztályok 
küzdöttek ma hadseregemmel; az olasz 24. hadosztály tarta-
lékban áll. Eszerint hat olasz hadosztály küzdött ma a 6. had-
seregem ellen. 

Az olasz I. hadtest (1. és 70. hadosztály) a XV. hadtes-
tünkkel,1 az olasz XXVII. hadtest (66. és 51. hadosztály) a 
II. hadtestünkkel,2 az olasz VIII . hadtest (58. és 48. had-
osztály) a XXIV. hadtestünkkel3 állott ma harcban. 

1 20. honvéd- és 50. hadosztály. 
2 8. lovashadosztály. 
3 31., 17. és 13. lövészhadosztály. 

28* 
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Az olasz 24. hadosztály mint tartalék állott az I. hadtest 
mögött a Grappa hegyvidékén. Azonfelül Trevisótól nyugatra 
és délnyugatra az olasz XXX. hadtest1 és a XXVI. hadtest2 

csoportosult (Treviso—Yedelago—Castagnola—Zero Branco— 
Mogliano terében). 

Minthogy szóba jöhet az, hogy a II. hadtest is átmenjen 
a Piave túlsó partjára, az 54/3. árkász-századot, az 56/2., 3/3. 
bosnyák, 24/10. lövész-, 93/5. hadifogoly-, 93/b., 405. és 427. 
számú építőszázadokat a II . hadtesthez osztottam be és a 
Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokságot megkér-
tem, hogy a még hiányzó 14 hadihídkészletet utalja ki had-
seregem részére. Ezenkívül a Nervesánál építés alatt álló ne-
héz hadihíd elkészültéhez még szükséges négy hadihídkészlet 
kiutalását is kértem. (Res. T. 500/153.) 

Boroevic tábornagy Op. 1100/251. szám alatt azt kéri a 
hadseregfőparancsnokságtól, hogy bár még nem tudja a 11. 
hadseregnél elért eredményeket, de idejét látja annak, hogy 
a 35. és 41. honvédhadosztályt a 6. hadsereg rendelkezésére 
bocsássa, amelynek eddigi eredményét egy erőteljes előretaszí-
tással ki lehetne építeni úgy, hogy ez mind a 11., mind az 
Isonzo-hadsereg előnyére válhasson. 

A XXIY. hadtest egymaga gyenge, hogy messze irányuló 
célok elérésére erőteljes lökést hajthasson végre. 

Bellunoból az AOK. azt táviratozza, hogy a 6. hadsereg 
rendelkezésére bocsát tartalékából egy hadosztályt, vagy a 
35.-et, vagy a 41. honvédhadosztályt. A 6. hadseregparancs-
nokság maga választhatja meg a hadosztályt. (Op. 142.228. sz.) 

Éjjel 10 óra 30 perckor beszéltem Bellunóval telefonon; 
Wald statten tábornok, a vezérkar főnökének helyettese, azt 
mondja, mivel a 11. hadsereg támadása nem jut előre, a XXlV. 
hadtest jobbszárnyának előretörtetése nem kívánatos, hanem 
a balszárnyat kell előrevinni, hogy az Isonzo-hadsereg hely-
zetét megkönnyítse. 

Az ÁOK. éjjel 11 óra 40 perckor tájékoztat a 11. had-
sereg helyzetéről: „A 11. hadsereg keleti szárnya a mai napon 
elért eredményt biztosítani nem tudta, a Brenta és Piave kö-
zött az ellenség nyomása elől a kiindulási helyzetbe volt kény-
telen visszamenni." 

Most már a 6. hadsereg feladata, hogy egyrészről a Mon-
tello-arcvonalat a nyugatról jövő nyomással szemben meg-
bízhatóan birtokban tartsa, másrészt délkeleti irányban való 
kiterjeszkedésével az Isonzo-hadseregnek a Piavén' az átkelést 
megkönnyítse. 

AOK. Op. 142.236. szám." 
1 47. és 50. hadosztály. 
2 11. és 13. hadosztály. 
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Éjjel 10 óra 45 perckor a Boroevic tábornagy-hadsereg-
csoportparancsnokság vezérkari főnöke, Pitreich tábornok, 
röviden, telefon útján közli a 11. hadseregparancsnokság in-
tézkedését június 16-ra, amelyben elrendeli, hogy az elért vo-
nalat tartani kell; később, 11 óra 15 perckor, bemondja az 
Isonzo-hadseregparancsnokság intézkedését is június 16-ra, 
mely szerint a XXIY. hadtestet a Piave balpartjáról a XYI. 
hadtest tüzérsége támogatni fogja. A had seregparancsnokság 
szándéka a támadást a hadsereg balszárnyával (XXIII. had-
test) folytatni, melynek eredményéhez képest ahhoz a VII. és 
IV. hadtest csatlakozni fog. 

# * 
* 

Még este intézkedtem a 11. honvéd lovashadosztály előre-
vonulására. 

A 11. honvéd lovashadosztály Refrontolo vidékéről még 
ma Pezzolle 151. házcsoporton át Barbisanellóra menetel és 
a menetoszlop mélységében, a menetvonal mentén éjjelezik. 
A hadosztályparancsnokság Pieve di Soligón. A hadosztály 
a XXIV. hadtest kötelékébe lép azon feladattal, hogy mélyen 
tagozva a Montello északi párkányán elért eredményt bizto-
sítsa. A XXIV. hadtestparancsnokság ezáltal nélkülözhető 
erőkből tartalékot alakítson, vagy a balszárnyán alkalmazza 
a kivont erőt. 

A 11. honvéd lovashadosztálynak az arcba való betolásá-
nál figyelembe veendő, hogy a hadosztály június 15-én dél-
előtt és délután 3—3 órás menetet hajtott végre. A géppuskás-
századot a lovashadosztálynak vissza kell adni. (Op. 615/21. sz.) 

A 11. honvéd lovashadosztály menetét késő délután és az 
esti órákban végrehajtotta és a következő csoportosításban 
éjjelezett június 16-ra: 9. ezred Chiesolán és a 103-as kocsmá-
nál, az 5. ezred Barbisanón, a 2. ezred Barbisanellón, a 3. ez-
red a -0- 119-től északra és délre fekvő házcsoportoknál, a 
roham-félezred Pezzollenél, a hadosztály- és a dandárparancs-
nokság s a lovasított félszázad Pieve di Soligón. (Op. 615/15. 
szám.) 

Június 16-ra az alábbi intézkedést adtam ki: 
„A 11. hadsereg június 16-án arra szorítkozik, hogy azt 

birtokában megtartsa, amit mai napon elért. 
Az Isonzo-hadseregnél a XVI. hadtest visszament a Piave 

keleti partjára, utasítva van, hogy tüzérsége a saját XXIV. 
hadtest támadását támogassa. Egyébként az Isonzo-hadsereg 
holnap a támadást a XXIII . hadtesttel folytatja, melyhez a 
IV. és VII. hadtest is csatlakozik, mely utóbbiak a Piave nyu-
gati partján átlag 1—2 kilométernyi teret nyertek. 
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Ezen helyzetnek megfelelően a XXIV. hadtest egyelőre 
arra törekedjék, hogy a Santa Margherita—Collesel della Val 
deli Acqua A 368—Ó 314—0- 175—Giavera—San Mauro— 
Borgo—Susegana-hidak vonalát biztosan megtartsa. Különö-
sen felhívom figyelmét arra, hogy lehetőleg számos üteget kell 
a Montellóra előrevinni és hogy erős tartalékot kell készen 
tai'tani. 

A 41. hadosztály harcbavetése egyelőre elmarad, a had-
osztály hadseregtartalék. 

A II. hadtest feladata, mint eddig; tüzérsége a XXIV. 
hadtest jobbszárnya elé hat. 

6. hadseregparancsnokság." 

A II. hadtestparancsnokság intézkedése június 16-ra: 
„A XXIV. hadtest június 16-án a támadást folytatja azon 

szándékkal, hogy a Montello nyugati párkányát, illetve a 
Montebelluna—Treviso vasúti vonalat elérje. 

A II . hadtest tüzérségével a XXIV. hadtestet támogatni 
fogja. Ezért Filz tábornok érintkezésbe lép a 31. hadosztály-
lyal. Két mozsarasüteg a XXIV. hadtesttől az éjjel a II . had-
test körletébe fog érkezni s a 31. hadosztályparancsnokság ren-
delkezése alatt marad. A XV. hadtest Stock-féle tüzérségi cso-
portját támogatásra ki kell használni. 

A 9. tábori tüzérdandár feladata az ellenséges Canale— 
Sulder—-Castelli tüzérségi csoportot lefogni. Azon esetben, ha 
a XV. hadtest a Monte Tombát (A 868) holnap megtámadja, 
akkor a XV. hadtestparancsnoksággal egyetértésben a Monte 
Tómba ellen is fog hatni, amennyire főfeladata (XXIV. had-
test támogatása) azt megengedi. 

A 8. lovashadosztály Vidornál és Bigolinónál hídverési 
kísérletével tüntet, az ellenséges állást figyeli és ha az ellen-
ség az állást elhagyná, előkészületeket tesz a Piavén való át-
kelésre, hogy az eivonuló ellenséget követhesse. 

II . hadtestparancsnokság. Op. 615/43. szám." 

A XXIV. hadtestparancsnokság intézkedése június 16-ra: 
1. Az ellenséges 1. és 2. állás áttörése után az élosztagok 

Collesel della Val deli Acqua (A 368)—Busa di Castel— 
Sottera—124. templom Giavera—Montello déli reteszállás— 
Nervesa-vonalig jutottak előre. 

A 11. honvéd lovashadosztályt és a 41. honvéd gyalog-
hadosztályt a hadtestparancsnokság rendelkezésére bocsátották. 

2. Szándékom a támadást folytatni, míg a csapatok Santa 
Margherita 127. templom—Collesel della Val deli Acqua (A 
368) —0- 314—-Ó-175—Giavera—Borgo (A 70) —Susegana-hidak 
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vonalát elérik; ekkor a 41. hadosztályt az ellenséges állás fel-
göngyölítésére szándékozom felhasználni, hogy a Selva—Cu-
signana—Arcade—-Q- 63-vonalat elérhesse. 

3. Június 16-án mindegyik hadosztály 4 órától 4 óra 30 
percig tartó erőteljes tűzelőkészítés után támadásra elöretaszít 
és a megjelölt vonalat eléri. 

A 13. lövészhadosztály balszárnya és a 17. hadosztály jobb-
szárnya azután az összes tüzérség összefogása mellett, a 17. 
hadosztályparancsnokság intézkedése szerint, az ellenséges 
Cusignana-támpontot elfoglalja. A 31. hadosztály a 11. hon-
véd lovashadosztállyal együtt — mely utóbbi holnap virradat-
kor legalább is egyik dandárával a Piavén átkel — erős tar-
talékok visszatartása mellett Collesel della Yal deli Acqua-
(A 368) magaslaton át előretaszít. 

A 11. honvéd lovashadosztályt ideiglenesen a 31. hadosz-
tály parancsnoksága alá helyezem. 

A 41. honvéd gyaloghadosztály június 16-án délelőtt 10 
óráig a Ruggio-völgy vidékén készültségi állást foglal. (Ellen-
séges repülőkkel szemben leplezés.) A hadosztály feladata 
lesz június 16-án délután, vagy június 17-én reggel a hadtest 
balszárnyán Spressianóra a támadást végrehajtani. A had-
osztályparancsnokság szűkebb törzse a 17. hadosztályparancs-
nokság harcálláspontján tartózkodjék és tájékoztatással szol-
gáljon. 

Ezután a hadtest balszárnya a 41. honvéd gyaloghadosz-
tállyal egyetemben megindítja az általános támadást, hogy 
az Arcade—Cusignana-vonalat kézbevegye. 

4. A hadtestparancsnokság a két utóbb említett hadosztály 
egységes támadásakor a 17. hadosztályparancsnokságnál fog 
tartózkodni. 

5. Ezen intézkedést megkapják a 17., 31., 13. lövész- és 
41. honvédhadosztályok. 

XXIY. hadtestparancsnokság. Op. 615/58. szám." 

Repülő jelentések június 15-én. 
78 ütegünk 1169 lövést adott le az ellenséges repülőkre. 
A 42. repülőszázad 8 repülőgéppel körrepülést végzett, 

az ellenség hátulsó állásait és ütegeit 100—1000 méternyi ma-
gasságból géppuskákkal lőtte és 22 bombát dobott le. A Mon-
tello déli lábához vezető utakon mutatkozó ellenséges csapatok 
megtámadása végett 12 gépünk startolt. A feladatot csak rész-
ben sikerült megoldani, mert a mélyen lelógó felhőzet miatt 
kilátás nem volt. 

Az Isonzo-hadsereg előtt 4 gép szabad-vadászatot tartott 
az ellenséges gépekre. 
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A 30. repülőszázad 17, 
a 74. „ 10, 
a 72. „ 5, 
az 56. „ 17 vadászrepülést végzett, többször 

harcbekeveredett az ellenséges repülőkkel. 
A 2. és 53. repülőszázad a Monte Tómba (A 868)—Cor-

nuda—Col del Mandria—Tómba—Possagno—Monte Tómba 
fölött körrepülést végzett. A felhőzet miatt kilátás nem volt. 
Tengler főhadnagy egy ellenséges Sopwith-gépet állítólag 
lelőtt. 

Az 59. repülőszázad 16 harci repülést végzett. Harcba-
lépett támadásunk támogatására, jelentette a gyalogság előre-
jutásának mozzanatait és 92 bombát dobott le az ellenséges 
gyalogságra. 

A 65. repülőszázad 6 harci repülést végzett, jelentette az 
ellenséges ütegek állásait és az ellenség harmadik állására 22 
bombát dobott. 

Fényképfelvételeket csináltak: a 26., 28., 4. és 47. repülő-
század. 

Veszteségek: az 57. repülőszázad 1 gépet veszített, mely 
égve Barrieránál lezuhant. A 26. és 38. repülőszázadnak 1—1 
gépe eltűnt. 

Az ellenség 1 Savója-Verduccio, 1 Nieuport- és 1 Sopwith-
gépet veszített. 

A 6. hadsereg éjjelezési helyzete június 16-ra: 

XXIV. hadtest. 
31. hadosztály. A jobbszárnyon a 44. ezred A 118 Fontana 

del Boro—•<> 334-vonalban, a balszárnyon a 69. ezred Collesel 
della. Val deli Acquán (A 368), a 32. ezred egy-egy zászlóaljá-
val tartalék a jobbszárnyon, a 44. ezred mögött, a 69. ezred 
mögött és Busa di Castel Sotterrán. 

A 13. lövészhadosztály a 31. hadosztályhoz Val del Sasso 
della Murada-völgynél csatlakozik, arccal délnek állva, a kö-
vetkező vonalban: 

A 14. lövészezred Cma delle Pantiere, a 24. lövészezred 
S. del Forame, a 25. lövészezred Busa delle Rane Val deli 
Acquáig. 

A 17. hadosztály arccal délnek fordulva a 39. ezreddel a 
Collesel della Madonna—Parocchia di Nervesa-vonalban, a 46. 
ezreddel a Montello délkeleti párkányán áll szemben Nervesá-
val, a szélső balszárny a Piavéra támaszkodik. A 139. ezred 
és a honvéd kerékpáros-zászlóalj még a Piave keleti part ján 
van; a 139. ezredet Casa Mercadellinél, a kerékpáros-zászló-
aljat Minánál fogják áthajózni. A 43. ezred is még az innenső 
parton van. 
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A 11. honvéd lovashadosztály Pieve di Soligo—Barbisa-
nello—Barbisano—-Chiesola terében, a 41. honvédhadosztály 
Costa—Santa Maria—Barriera terében éjjelezik. 

II. hadtest. 
A 8. lovashadosztály San Yito—Moriago-vonalat a 2. dra-

gonyos- és a 11. dzsidásezreddel megszállta (2/II. dragonyos 
lövészosztály a funeri alszakaszban, a 2/1. dragonyos lövész-
osztály a bigolinói alszakaszban, a 11/1. dzsidás lövészosztály 
a vidori alszakaszban, a 11/11. dzsidás lövészosztály a boscói 
alszakaszban). A 12. dzsidásezred Yal Fontana Guietta— 
Guia—Teva-körzetben, a 14. dragonyosezred Col San Mar-
tino—San Yigilio—Canale vidékén tartalék. 

A hadsereg parancsnoksági tartalékok: 
A 9. hadosztály Bellunótól délnyugatra Trichiana—Vi-

some, a 35. hadosztály Cison di Valmarino—Tarzo, az 51. hon-
védhadosztály Sacile—Yigonovo—Porcia terében éj,jelezik. 

Az én hadseregemmel szemben áll az olasz XXVII. had-
test a 66. és 51. hadosztállyal, a VIII . hadtest az 58. és 48. 
hadosztállyal, az előbbi hadtest mögött az olasz XXX. had-
test (47. és 50. hadosztály), az utóbbi hadtest mögött az olasz 
XXVI. hadtest (11. és 13. hadosztály) áll tartalékban. 

# # 
* 

A XXIV. hadtest támadása az olaszokat meglepte, bár 
— úgy mint a többi hadsereg arcvonalán — a 6. hadsereg 
előtt is történt cseh árulás. 

Zsákmányolt olasz intézkedésekből megtudtuk, hogy ők 
oífenzívánk megindulását június 10—11-re várták és mivel 
ez nem következett be, állásuk megerődítését folytatták. 

Az olasz 58. hadosztály parancsot kapott, hogy június 
14—16 között a Montellón felváltják, ez azt bizonyította — 
úgy, ahogy előre megmondtam —, hogy az olaszok nem hit-
ték, hogy a Montello ellen támadás készül, mert állásuk a 
Montellón kitűnően volt megerődítve, ezenkívül pedig a Mon-
tello a támadás végrehajtását terepviszonyainál fogva nagyon 
nehézzé teszi; így a Montellón, a Piave mögött biztonságban 
érezték magukat; itt tehát támadásunkra nem számítottak. 

A XXIV. hadtestünk támadása az olasz 8. hadsereget 
következő helyzetben találta: A VIII . hadtestnél a síkságon 
a jobbszárnyán a 48., a balszárnyán az 58. hadosztály az arc-
vonalban állott. A 48. hadosztály a Piacenza-dandárral Pa-
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Iázzon—Nervesa-szakaszban volt, jobbszárnyán Palazzon— 
Susegana-hidak között, a 112. ezred, Nervesa—Susegana-hidak 
között a 111. ezred. 

A hadosztály Aquilla-dandára tartalék volt Spresiano— 
Povegliano—Arcade terében. 

A VIII. hadtest balszárnyát a Montello keleti részén álló 
58. hadosztály képezte; mindkét dandár az arcvonalban volt 
és pedig a jobbszárnyon Nervesa—A137—De Faveri-sarok 
között a Lucca-dandár, egyik (163.) ezreddel az első vonalban, 
a másikkal (164.) mögötte Giaveránál tartalék. A hadosztály 
Tevere-dandára a balszárnyat képezte A 137—De Faveri-
sarok és Agostini között, az egyik ezreddel (216.) az első vo-
nalban, a másikkal (215.) Selvánál, mint tartalék. 

A Montello nyugati részét a szomszédos olasz XXVIT. 
hadtest tartotta és pedig jobbszárnyán a Montellón, Ago-
stini—Rivasecca között, az 51. hadosztály volt, míg a badtest 
balszárnyán a 66. hadosztály a síkon állott, Rivasecca—Pede-
robba között. 

Az 51. hadosztály Campania-dandára a Montello északi 
párkányát tartotta, a másik, a Reggio-dandár, tartalék volt 
Venegazzunál. 

A 66. hadosztály a Piave-szakaszon állott; a jobbszárny 
Rivasecca—Onigo között, a Messina-dandár, a Cuneo-dandár 
Onigo—Pederobba között. 

Az olaszok tartalékai voltak: 
A XXX. hadtest az 50. hadosztállyal1 Altivole—Caselle, 

a 47. hadosztállyal2 Paese—Padernello környékén. 
A XXVI. hadtest a 13. hadosztállyal3 Quinto di Treviso-

nál, a 11. hadosztállyal4 Zero Branconál. 
Ezen utóbbi hadosztály és a még Treviso körül álló tar-

talékok5 elsősorban az olasz 3. hadsereg tartalékát képezték. 
A helyzet tehát az volt, hogy június 15-én a Montello ke-

leti részén három hadosztályunk6 (a XXIV. hadtest) egy olasz 
hadosztályt (58.) támadott meg, míg a II. hadtestünk 8. lovas-
hadosztálya a Montello nyugati részén és attól nyugatra a 
síkon álló két olasz hadosztállyal (51., 66.), Moriago—San 
Vito-szakaszban, szemben állott és csak tüntetésre szorít-
kozott. 

1 Aosta, Udine-dandár. 
2 Bologna, Lombardia-dandár. 
3 Barletta, Tortona-dandár. 
4 Pavia, Perugia-dandár. 
5 Az olasz XXVI. hadtest a 25., 62. és 45. hadosztályokkal (Treviso-, 

Benevento-, Cosenza-, Sesia-, Ferrara-, Avellino-dandárokkal). 
8 31., 13. lövész- és 17. hadosztály. 
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A XXIV. hadtest támadása ellen, mely az olasz 58. had-
osztály felmorzsolásával és fogságbajutásával járt, az olaszok 
csakis az 51. hadosztálynál Venegazzunál tartalékban állott 
Reggió-dandárt tudták alkalmazni, a 48. hadosztály tartaléka' 
le volt kötve azáltal, hogy a szomszédos XVI. hadtestünknél,2 

a 33. hadosztály északi szárnyán, a 106. ezred Salettuolnál a 
Piavén átgázolt és Maseradára támadott. 

Az olaszok a Reggio-dandárt ezredenként szétforgácsolva 
dobták be a harcba; az egyik ezred a 31. hadosztályunk ellen 
Collesel della Val deli Acquán (A 368), a másik ezred a 
13. lövészhadosztályunk ellen Giaveránál lépett harcba. 

Az olaszok a legközelebbi tartalékaikból Castelfrancoból 
a 2. bersaglieri-ezredet3 és a Barletta-dandárt4 Quinto di Tre-
visóból autókkal sietve Montebellunára indítottak. 

Azzal, hogy XXIV. hadtestünk az olasz Reggio-dandár 
ellentámadását visszaverte és az 58. olasz hadosztály legna-
gyobb részét el fogta, az olasz arcvonal át volt törve. 

A kiesett 58. hadosztály helyén keletkezett ür kitöltésére 
június 15-én, délután 4 órakor az autón megérkezett csapato-
kat5 az olaszok úgy, ahogy voltak, sietve Collesel della Val 
deli Acqua (A 368) és Selva közé betolták az arcvonalba; ez-
által és a kötelékek összekavarásával félig-meddig összefüggő 
arcvonalat sikerült nekik megalkotni XXIV. hadtestünkkel 
szemben. 

Az áttörést tehát június 15-én este az olaszok elreteszelték. 
Az Isonzo-hadseregnél mind a négy hadtest6 előcsapatai 

átlépték a Piavét és az olasz XI.,7 XXVIII.8 éŝ  XXIII.8 had-
test előretolt csapatait a Piavétói hátraszorították. Az Isonzo-
hadsereg északi szárnyán küzdő XVI. hadtest oly nehéz ellen-
séges tüzérségi tűzbe került, hogy a hadtest parancsnoka a 
33. hadosztálynak a Piavén már áthajózott részét június 15-én 
este a Piave mögé, a A 49—Cimadolmo—Cornadella-vonalba 
visszavonta. 

A IV. hadtestnél a 64. honvédhadosztály Candelu, a 70. 
honvédhadosztály San' Bartolomeo vidékén a Piave túlsó 
partján lábát megvetette, a VII. hadtestnél a jobbszárnyon a 
14. hadosztály Villanovát, Fagarét, a középen és a balszárnyon 

1 Aquila-dandár Arcade—Spresiano—Povegliano terében. 
2 Isonzo-hadsereg kötelékébe tartozik. 
3 4., 17. és 53. bersaglieri zászlóalj. 
4 11. olasz hadosztályba tartozik. 
5 Barletta-dandár. 
6 XVI. (33., 58. és 46. lövészhadosztály), IV. (64. és 70. honvéd had-

osztály), VII. (14., 24., 29. és 44. lövész- és 9. lovashadosztály), XXIII. (12., 
57., 10. hadosztály és 1. lovashadosztály) hadtest. 

7 31. és 45. hadosztály. 
8 25. és 53. hadosztály. 
8 61. és 4. hadosztály. 
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a 44. lövész- és 24. hadosztály La Fossat, Zenson di Piavét és 
Campolongót elfoglalta; a XXIII . hadtestnél az 57., 12. és 
10. hadosztály San Dona di Piave—Meolo vasútvonal mentén 
előretört és Fossetta vasúti állomás A1—Cento-ívben, hídfő-
szerű állásba előreküzdötte magát és baloldalának biztosítá-
sára az 1. lovashadosztályt a Sile alsó folyása felé Capo Sile— 
Piave Vecchia—Cavazuccherina vonalára előretolta. 

Az olasz 23. hadosztály1 Trevisónál tartalékban állott. 
Az Isonzo-hadsereg támadása az olaszokat nem lepte 

meg, mivel az offenzíva megkezdése előtt egy eseh nemzeti-
ségű hadnagy átszökött és a támadást elárulta. A zsákmányolt 
olasz iratokból utólag megállapították, hogy ez az áruló cseh 
tiszt igen értékes adatokat mondott el az olaszoknak támadá-
sunk előkészítéséről.2 

Az Isonzo-hadseregnél is hatástalan volt a mi gázunk. 
Dacára ennek, a XXIII . hadtest3 San Dona di Piavénái hatá-
rozott előnyöket ért el, 7000 foglyot ejtett és körülbelül 100 
ágyút zsákmányolt az olasz XXIII . hadtesttől. Az ellenséges 
tüzérségi és aknavetőtűz miatt itt sem sikerült a Piavén hidat 
verni. 

Az Isonzo-hadsereg parancsnoka, báró Wurm vezérezre-
des elhatározta, hogy június 16-án a támadást a VII.4 és 
XXIII.5 hadtesttel folytatni fogja. A 46. lövészhadosztályt 
a XXIII . hadtest mögé, Ceggiára, eltolták. 

Boroevic tábornagy, a hadseregcsoport parancsnoka, 
Oderzóban tartózkodott az első csatanapon. Midőn hadsereg-
csoportjának helyzetéről tájékozást szerzett, igazolva látta azt 
a felfogását, melyet annak idején a hadseregfőparancsnokság-
nál ismételten kifejezésre juttatott, hogyha már az olaszokat 
megtámadjuk, akkor a főtámadást nem Tirolból, hanem őnála, 
a piavei arcvonalból kell végrehajtani. Abból a célból, hogy 
az Isonzo-hadsereg déli szárnyán, San Dona di Piavénái elért 
eredményt kiaknázhassa, Boroevic tábornagy szándéka az 
volt, hogy a tartalékokat a XXIII . hadtestnél harcba veti, 
ezért elrendelte tehát, hogy az Isonzo-hadsereg a Piave túlsó 
partján tartsa, míg az erösbítő tartalékok beérkeznek, de ne 
tegye ki hadtestjeit haszonnélkiili támadásoknak. 

A Bellunóban székelő báró Waldstätten tábornok, a vezér-
kar főnökének, báró Arz vezérezredesnek a helyettese, nem 
osztotta teljesen Boroevic tábornagy nézetét, őszerinte Asia-
gónál a támadást megismételni nem lehet ugyan, de kitartani 

1 Croce tábornok. 
2 Lásd M. Schwarte: „Der grosse Krieg 1914—1918" 21. Die Junischlacht 

1918 in Venetien. 
® Csicserics gyalogsági tábornok. 
4 14., 24., 29. hadosztály, 9. lovashadosztály és 44. lövészhadosztály. 
5 10., 12., 57. és 1. lovashadosztály. . 
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igyekezett az AOK. eredeti szándéka mellett, hogy a Brenta-
folyótól keletre eső vidéken kell a hegyekből a síkságra a ki-
bontakozást kierőszakolni; erre a hadműveletre, nézete sze-
rint, körülbelül négyheti előkészület után rá lehetne térni. 

Pillanatnyilag a Tirolban nélkülözhető erőt és az AOK. 
tartalékait Boroevic tábornagy rendelkezésére kell bocsátani, 
hogy a Montellón és San Dona di Piavénái elért eredménye-
ket kibővíthesse. 

Ő Fölsége báró Conrad tábornaggyal személyesen tár-
gyalt. Az eredménye az volt, hogy a Hétközség fennsíkján1 

a támadás folytatására gondolni senr lehet, A Brenta és Piave 
között sem rózsás a helyzet. I t t is, úgy mint Asiagónál, a csa-
patok testileg kimerültek, erkölcsileg is súlyosan szenvedtek 
és a tartalékok nagy részét is felhasználták. Valamit azonban 
csinálni kellett. A tiroli támadást el kell ejteni, az világos, de 
a Piavén, hol némi eredményt értünk el, nem lehet meg-
állani már azért sem, mert ha az egész offenzíva kudarcba 
fullad, ez otthon a politikai, helyzetet felboríthatja. 

Ezért az arcvonal mögött, amit csak össze lehet kaparni, 
Boroevic tábornagynak kell átadni, hogy megerősítve, akái 
a Montellón, akár az alsó Piavén, San Donánál a kivívott sike-
reket kihasználhassa. 

# # 
# 

Az olaszok sajtó jelentése június 15-ről. 
„Ma kora hajnaltól fogva az ellenség tüzérségét saját üte-

geink a leghevesebb tűzzel leküzdötték." 
„Az Asiago-fennsíkon, a Brenta-folyótól keletre és a kö-

zépső Piavén a tüzérségi párbaj a legnagyobb hevességre 
fokozódott. A Tonale-hágón éber ütegeink tegnap az ellensé-
ges gyalogságot lefogták és megakadályozták a támadás meg-
ismétlését." 

„Napközben, merész vállalataink révén, osztagaink 11 
tisztet és 185 foglyot hoztak be. Cavazuccherina vidékén 
16 foglyot ejtettünk, sok fegyvert és hadianyagot zsákmányol-
tunk. — Diaz tábornok." 

Az osztrák-magyar sajtójelentés június 15-ről. 
„Olasz hadszíntér." 
„Mai napon sok szakaszban a tüzérségi tűz a legmagasabb 

fokra hágott. Cavazuccherinánál egy ellenséges század táma-
dását csapataink visszaverték." 

1 Sette Comuni (Asiago). 
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„Tirol nyugati arcvonalán és a Hétközség fennsíkján igen 
élénk kölcsönös tüzérségi tevékenység. Monte Spinuccián 
ellenséges felderítőosztagokat elkergettünk. — AOK., a vezér-
kar főnöke." 

A 11. hadseregparanosnokság irányelvei az olaszok ellen 
megindítandó offenzívára: 

A fötámadást a 11. hadsereg intézi a Brenta-folyó mind-
két oldalán az Astico és Piave között. Csoportképzés. 

A döntő csapás végrehajtására, a I II . és VI. hadtest 
közé, a XIII . hadtest be fog tolódni az arcvonalba. Ezért már 
az arcvonalban álló 38. és 42. honvédhadosztályok felett a 
parancsnokságot átveszi és megkapja az 5., 16., 36. és 74. 
honvédhadosztályt (hat hadosztály). Eszerint a XIII . hadtest 
betörésre és az ezután következő utántaszításra három arc-
vonalhadosztályból és három tartalékhadosztályból fog állani. 

A III. hadtest a 6. lovas-, a 6. gyalog- és az 52., 28. had-
osztályból alakul; arra számíthat, hogy a hadseregtartalékból 
még két hadosztályt fog kapni. 

A VI. hadtest a 18., 26. és az Edelweiss-hadosztályból fog 
állani; szükség esetén a hadseregtartalékból egy hadosztály -
lyal meg fog erősíttetni. 

A hadseregtartalékot három lovashadosztály képezi a 
fennsíkon (Chiesa—Vezzena—Cra Larici-térben). 

A III . és VI. hadtest a XI I I . hadtest főtámadásához csat-
lakozik. 

A Brentától keletre a XXVI., I. és XV. hadtest támad; 
a XXVI. hadtest a 27., 32. és 4. hadosztályból, az I. hadtest 
a 60. és 55. hadosztályból, a XV. hadtest a 48., 50. és 20. hon-
védhadosztályból fog állani. 

A hadseregcsoportparancsnokság tartaléka Grignónál az 
53. hadosztály. 

A hadseregfőparancsnokság rendelkezésére két hadosz-
tály Bellunónál gyülekezik. 

Támadási célok, feladatok. 
A 11. hadsereg csapatainak egyhuzamban Schio—Thiene— 

Breganze—Marostica—Bassano—San Zenone—Asolo—Cor-
nuda-vonalat kell elérni. 

A XIII. hadtest feladata, amint Thiene—Mason—Vicen-
tinö terét eléri, a lökést Vicenzára tovább folytatni. 

A III. hadtest a Hétközség-fennsík nyugati részét az 
ellenségtől megtisztítja, majd amint a magaslatokat Monte 
Cengio és Monte Sunio között eléri, főerejével Schio és Thiene 
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közötti térbe elöretaszít, Arsieróba, Monte Summanóba és 
Yal Leográban erőket különít ki, hogy a XIV. hadtestünkkel 
szembenálló erő hátába jutva, azt visszavonulásra kényszerítse. 

A XIV. hadtest, amint a III. hadtest előbbre jut, csatla-
kozik a támadáshoz és Pasubio—Recoaro terét iparkodik 
elérni. 

A VI. hadtest a XII I . hadtest főlökéséhez szorosan csat-
lakozva, biztosítja a keleti szárnyat Marostica és Bassano 
felől. A hadtest az események kialakulása után vagy Bol-
zano—Yicentino terébe nyomul előre, vagy, mint hadsereg-
tartalék, Vicenzára követi a főlökést. 

A Brenta és Piave között az I. hadtest az ellenséget erő-
teljesen megragadja, a XXVI. és XV. hadtest erélyesen előre-
tör, hogy a Grappa-hegytömböt elszigetelje. Amint a Monte 
Grappát kétoldalról körülfogják, arra kell törekedni, hogy 
megállás nélkül Bassano—Cornuda-vonalat gyorsan elérjük. 
Azt tervezzük, hogy a hadseregcsoporttartalékot képező 53. 
hadosztályt a Brenta völgyében alkalmazzuk. 

A támadás végrehajtása. 
AJ A Brentától nyugatra a főtámadási csoport: a XIII. 

hadtest. A fölökésének iránya Pennarnál a kiugró erdő— 
Monte Sprung—Monte Cimone—Monte Corno; a fölökéshez 
csatlakozva, a szomszéd hadosztályok támadási irányai Mga. 
Passa—Monte Kaberlaba, Monte Sisemolról -0- 1904-en át, 
azután a Monte Moscára vezető út mente. 

Minden körülmények között arra kell törekedni, hogy 
mindjárt az első csatanapon az erdő déli szegélyéig jussunk.1 

III. hadtest. A balszárny támadási iránya Buco di Cesu-
nán át Monte Lemerle. Innen a lökést erélyesen déli irányban 
folytatni kell Monte Magnaboschin át az erdőség szegélyéig, 
hogy az ellenség utolsó védelmi vonalát Monte Pau—Monte 
Faraorónál elérhessük. 

Az ellenségnek az egész fennsíkon levő csapatai kezünkbe 
kerülhetnek, ha egyidejűleg a XIV. hadtest balszárnya Monte 
Cimone felöl a szemben fekvő Cm. Arde—Monte Cengio-
magaslatokat erélyesen leköti és a rákövetkező éjjel a levezető 
utakat zárótűzzel elreteszeli. 

VI. hadtest mindenekelőtt birtokba veszi Monte di Val 
Bella- és Col del Rosso-magaslatokat, azután Cima Eckeren 
át Monte Bertiagára intézi a főtámadást. A keleti mellék-

1 Ez egy lehetetlen kívánalom; hiszen föl kell tételezni, hogy a széles 
erdőövben az ellenségnek több állásöve kell hogy legyen, melyeket tüzér-
ségünk képtelen megrongálni, minthogy nem is sejtheti hollétüket és tüzét 
megfigyelni is teljesen lehetetlen. 
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támadócsoport közben Monte Melagon át előnyomul, majd 
Montagna Nuova—Monte Malcrobára irányt véve, Col 
d'Astiago és La Montagnola felé az ellenséges állást felgön-
gyölíti. 

A VI. hadtest tartsa szem előtt, hogy a fennsíkon, Mon-
tagna Nuova—Col d'Astiago—Monte Maícroba környékén, az 
ellenségnek erős tartalékai vannak. 

B) A Brentától keletre. 
A XXVI. hadtest legelőször elfoglalja a Col Moschin— 

0- 1224—Monte Asolone-vonalat, azután a főtámadást Monte 
Ásolone—Monte Coston-magaslat mentén Colli Vecchi— 
Monte Medea-térbe intézi, onnan az ellenség állását Monte 
Raniero felé felgöngyölíti. 

Az I. hadtest feladata az ellenséget erélyesen megragadni, 
azután, a Monte Solarolo—'Col dell'Orso-magaslatok elfogla-
lása után, -Ó- 1506-magaslatra előretör, hogy az ellenségnek 
Monte Pertica felé kiugró ívállását elfoglalhassa. 

A hadtesttel összhangban a XV. hadtest a jobbszárnyal a 
Monte Spinuccia-gerincen e l őnyomul és a Monte Tombát meg-
támadja. (Op. 1288/14. szám.) ' 

# # 
* 

Több órán át tartó tüzérségi előkészítés után reggel 
7 órakor, báró Conrad tábornagy arcvonaláról, a 11. had-
seregnél a gyalogság rohamra ment. 

A Hétközség- (Sette comuni) fensíkon sűrű köd ült, ami 
a csapatainkra igen kedvező volt, mert a rohamot észrevétle-
nül hajthatták végre. 

A délelőtt folyamán a támadásról igen kedvező jelentések 
érkeztek. 

Csoban ezredes, a XIII . hadtest vezérkari főnöke, délelőtt 
8 óra 20 perckor jelentette, hogy a 16. hadosztály a Pennáitól 
nyugatra fekvő erdőbe behatolt, a 42. horvát honvédhadosz-
tály Capitello Pennart elfoglalta. A 38. honvédhadosztály 
Asiagón át Monte Kaberlaba (A 1221) irányában jól ha-
ladt előre. 

A VI. hadtestnél az „Edelweiss"-hadosztály a Col del 
Rossot elfoglalta. 

A Scotti-csoportnál beosztott összekötőtiszt, Neumann 
százados jelentette, hogy a 6. hadseregnél a XXIV. hadtest 
hadosztályai a Montellón felkapaszkodtak és Colle della Sottát 
( Ó 192) elfoglalták. Neversánál folyik az átkelés a Piavén. 

Délelőtt 9 órakor telefon jelentések szerint: 
A III . hadtestnél, fehér rakétákkal, a gyalogság jelenti, 

hogy a 6. és 28. hadosztály Sculazzonon (-Ó- 1022) áthaladt és 
Monte Lemerle (-Ó- 1234) felé előnyomulásban van; 
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a XII I . hadtestnél a 38. honvéd-, 16. és 42. horvát honvéd-
hadosztály az ellenség első vonalába behatolt; 

a VI. hadtest 26. lövész-, az Edelweiss- és a 18. hadosztály 
Col del Rosso (A 1276)—Monte di Val Bella «> 1312)—Cima 
Ecker (A 1366)-vonalat elfoglalta és támadást készít elő 
Monte Melangóra «> 1284); 

a XXVI. hadtest Col Moschintól (A 1278) keletre fekvő 
Col del Fenilont és Fraz di Povét elfoglalta; a támadás előre-
halad; 

az I. hadtestnél az 55. hadosztálv a Monte Solarólót 
(<> 1672) elfoglalta. 

Ezt báró Janecka ezredes is megerősítette. 
A XV. hadtestnél a gyalogságnak támadásra való csopor-

tosítása simán ment. A tüzérségi előkészítő tűz délelőtt 3 óra-
kor megkezdődött. Az ellenséges tüzérség csak gyengén vála-
szol. Délelőtt 5 óra 30 perckor az ellenséges nehéz aknavetők 
Fenert és Campót lövik; erős tüzérségi zavarótűz irányul 
Monte Spinucciara. Különösen az ellenséges Grappa-tüzérség 
tüze igen kellemetlen; leküzdésére az intézkedések megtörtén-
tek. (Op. 333/1. sz.) 

Délelőtt 9 óra 40 perckor a VI. hadtest telefonon jelenti, 
hogy az eddig beérkezett hírek szerint a hadtest hadosztályai-
nak támadása terv szerint halad. A hadtesttartalékok szorosan 
követik a támadó hadosztályokat; a had testparancsnokság vé-
leménye szerint itt van az ideje, hogy a 36. hadosztályt1 előre-
vonjuk, ezért kéri, hogy a 71. dandárt irányítsák V. Frenzela-
szakadékba előre. 

A hadseregparancsnokság ezt el is rendeli, a 72. dandár, 
mint hadseregtartalék, jelenlegi helyzetében marad. 

Délelőtt 9 óra 50 perckor Sündermann tábornok, a 11. had-
sereg vezérkari főnöke, a Bellunóban tartózkodó báró Wald-
stätten tábornoknak2 a 11. hadsereg helyzetét jelenti; utóbbi 
viszont a 11. had seregparancsnokságot arról értesíti, hogy a 
0. hadsereg déli szárnyán a 17. hadosztály a Montellón Abba-
zia di Nervesa templomát (151) elérte. 

Délelőtt 10 óra 15 perckor báró Janecka ezredes jelenti, 
hogy megfigyelte az ellenség visszavonulását, mely Col Mo-
schin- (A 1278) magaslatot és a Brenta-völgyben foglalt állá-
sát kiüríti. A Brenta völgyében Rivaltát csapataink már el-
foglalták. A XXVI. hadtest Monte Asolonétől (A 1520) előre-
taszított és az -0- 1503-kúpot elfoglalta. 

Báró Janecka tüzérezred es távbeszélőhálózatot létesített, 
amelynek révén, előretolt tüzérségi megfigyelői útján, igen jól 

1 Hadseregtartalék. 
3 A hadseregfőparancsnokság hadműveleti osztályának főnöke, báró Arz 

vezérezredes helyettese. 

József főherceg: A világháború. VI. 29 
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ismeri az eseményeket. Megfigyelői neki közvetlenül jelen 
tenek. 

Délelőtt 11 órakor a tüzérség jelenti, hogy a XIII . és VI. 
hadtest belső szárnya Turciónál az ellenséges tábort (1095), 
a I I I . hadtest pedig Cesuna falut elfoglalta. A I I I . hadtest 
összes tüzérsége Belmonte- (-Ó 1206) magaslatot lövi. 

Délelőtt 11 óra 05 perckor báró Janecka ezredes jelenti, 
hogy Monte Lemerle (-0- 1234) fölött fehérszínű rakéták lát-
hatók, tehát a I I I . hadtest ezt az erős magaslatot elfoglalta; 
a 6. hadseregnél a XXIY. hadtest hadosztályai a Montello 
keleti felét elfoglalták «> 183—Busa della radice—0 207— 
Fontana Sorgte—-O130—Busa delle Rane. 

Délelőtt 11 óra 15 perckor a tüzérségi megfigyelők jelen-
tik, hogy az I. hadtest a Monte Solarolótól (O- 1672) délnyu-
gatra fekvő Coll dell'Orsot (A 1677) elfoglalta. A csúcsot az 
ellenség még tartja. 

Csapataink az ellenséges 3. állás előtt állanak. Perticáról 
délkeletre fekvő Casone del Inisella csapataink kezében van. 
A XXYI. hadtestnél a 32. hadosztály Monte Costont elfog-
lalta (<> 1520). 

Déli helyzet: XV. hadtestnél, a roham után, a 60. had-
osztály Monte Perticát (A 1549), az 55. hadosztály Monte 
Solarolót (A 1672) és attól 1 km-re délnyugatra a <> 1676-
magaslatot, az 50. hadosztály mögötte az ellenséges állást 
Monte Spinuccia (A 1303) és Monte Meate között elfoglalta. 

Jelenleg az 55. és 50. hadosztály a 3. ellenséges vonalat 
Coll dell'Orsón és Monte Meatén készül megtámadni. 

A 20. honvédhadosztály eredménnyel tüntet Monte Tómba 
(A 868) ellen. Az ellenséges tüzérség ismételve zárótüzet 
adott a Monte Tomba-állása elé. Az 50. hadosztály jelenti, 
hogy nagy veszteség érte a roham alatt, különösen az 1. bos-
nyákezred vesztett sokat. 

Az általános helyzet következtében a Monte Tombát a 
20. honvédhadosztály alig fogja június 16-a előtt megtámadni. 
Az 50. hadosztály az olasz 120. ezred 150 katonáját elfogta. 
A foglyok azt vallják, hogy délben már tudták, hogy az 
osztrák-magyar csapatok támadni fognak. Saját tüzérségünk 
gázlövése eredménytelen volt. Az olaszok délután ellentáma-
dásra készülnek a Col dell'Orsón. (Op. 333/2. sz.) 

A XXVI. hadtest Monte Ranierót (A 1248) és attól dél-
keletre fekvő Col del Gallót «> 1232) elfoglalta; a VI. had-
test Monte Melago «>1284)—Cima Ecker (A 1366)—Monte 
Nasa- (-0*1301) vonalban van az erdőben. 

Ebben az időben a XII . francia hadtest1 Pennártól nyu-

1 Francia 23. és 24 hadosztály. 
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gatra fekvő erdőben a 16. hadosztályra1 ellentámadást csinált 
és a 16. hadosztályt Asiagóra visszadobta. (Op. 166/23. sz.) 
Délután mind sűrűbben jönnek a jelentések, hogy a francia 
XII. és az angol XIV. hadtest" Asiago irányában ellentáma-
dásba fogott és a XII I . hadtestet (16. és 38. honvédhadosz-
tályt) és a I I I . hadtest keleti szárnyát (52. hadosztályt) vissza-
nyomta az eredeti kiindulási helyzetbe. A francia-angol ellen-
támadást nem sikerült megállítani, bár a XIII . hadtestnél a 
tartalékban levő 74. honvédhadosztályt is harcba vetették a 
16. hadosztálynál. 

A Brenta-folyótól keletre az olasz IX. és YI. hadtest 
hadosztályai3 a francia-angol ellentámadáshoz csatlakoztak és 
a XXYI.'hadtestünk hadosztályait4 Col Moschin- (A 1278) és 
Monte Raniero- (A 1248) magaslatokról ledobták, melyek 
szintén visszavonultak a június 15-i kiindulási helyzetbe. 
A XV. hadtestünkkel szemben álló olasz XVIII . hadtest5 

szintén ellentámadásba ment át és az 50. hadosztályunkat 
visszaszorította. 

A VI. hadtest délután 6 óra 45 perckor jelenti, hogy 
keleti szárnya (26. lövészhadosztály) Col di Aresinél áll. 

Délután 6 órakor egy postagalambjelentés érkezik, kel-
tezve délután 4 óra 30 perckor, hogy a 26. lövészhadosztály8 

a kiindulási helyzetbe, Col d'Ecchelétől északra, visszamenni 
kényszerült. Mind gyalogsági, mind tüzérségi gyors támoga-
tást kér, mert csapatai halálra fáradtak és az ellenség tüzér-
sége nagyon lövi állását. 

A szomszédos Edelweiss-hadosztály a helyzetről értesítve 
van; saját kezdeményezéséből még délután 5 óra 15 perckor 
egy zászlóalj erösbítést küldött; Molinar ezredes csoportja 
Monte Melagót (-0 1284) tartja, két zászlóalj az Edelweiss-
hadosztály es a 26. lövészhadosztály között keletkezett ürt 
kitölti; a fennmaradó két zászlóalj Col d'Ecchelén át előnyo-
mul, hogy ezt kézben tartsa, illetve, hogy a június 15-én elért 
eredményt biztosítsa. 

A XV. hadtestparancsnokság Op. 333/3. szám alatt jelenti, 
hogy saját csapataink támadása a Col dell'Orso (A 1680— 
-0- 1397-vonal ellen megakadt, mivel az ellenség igen szívósan 
védekezik. 

Arcvonala a következő: Monte Spinucciától délnyugatra 
levő -0- 1208-magaslattól keletre — a -0- 1397-től északra — 
Col dell'Orso (A 1680)—-0-1277; azután a régi állásban Col 

1 XIII. hadtest közepe. 
2 Angol 23. és 48. hadosztály. 
3 18., 15. és 59. olasz hadosztály. 
4 27., 4. és 32. hadosztály. 
5 Olasz 1., 56. hadosztály és a 3. alpini csoport. 
' 10., 11. és 12. lövészezred. 

28* 
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del Busettón át az Orso-kát nyugati lejtőjén, azután Col del 
Terminétől keletre, Monte Coston felé. 

Az 55. hadosztály még ma Col dell'Orsót (A 1677) meg 
fogja támadni; az 50. hadosztálynál a támadást a "0" 1397 ma-
gaslatra holnap reggel folytatják. 

Az 50. hadosztálynál a veszteségek jelentékenyek; a csa-
patok fáradtak. 

Délután 5 óra 30 perckor a 26. lövészhadosztálynál befut 
a jelentés, hogy a XX. olasz hadtest tartalékai1 Montagna 
Nuova (A 1327)—Col d'Astiago- (A 1241) vonalat átlépték 
és északi irányban menetelnek. 

Délután 5 óra 45 perckor az ellenség csapatai Col d'Ecchelét 
még nem érték el. 

A VI. hadtestparancsnokság úgy intézkedett, hogy a tar-
talékban levő 71. dandár Stoccareddótól nyugatra fekvő állá-
sunkig menetét folytatva, ott úgy csoportosuljon, hogy déli 
vagy délkeleti irányban támadólag harcbaléphessen; a l l . had-
seregparancsnokságot arra kérte fel, hogy az egész 36. had-
osztályt bocsássa rendelkezésére; ebben az esetben a 72. dan-
dárt V. Frenzela-szakadékig fogja azonnal előrevonni. 

A Scotti-csoport vezérkari főnöke délután 7 óra 15 perc-
kor jelenti, hogy az olasz XVIII . hadtest részei az 50. had-
osztályunkat visszafelé szorítják.2 Az 1. bosnyákezredet nagy 
veszteség érte, zászlóaljai alig állanak már egyenként 50 csa-
tárból. Az 55. hadosztályunk3 is hasonló helyzetben van. 

Az ellenséges tüzérség a Monte Spinucciától (A 1303) 
délre fekvő magaslati gerincen kavernákból lő; ezen ellen-
séges ütegek oldalozó tüze nagyon érezhető. A grappai ellen-
séges tüzérségi csoport erős ellenhatást fejt ki. 

Azon esetben, ha nagy ügyünk azt megkívánja, holnap 
megismételjük a támadást. Az 50. hadosztály azonban már 
nem sokat fog elérni tudni; el fog vérezni, mert az ellenség 
nagyon eleven és szívós ellenhatást fejt ki. 

A 20. honvédhadosztály nem fog Monte Tombára (A 868) 
támadni. A honvédhadosztállyal szemben az olasz I. hadtest-
nek két hadosztálya (24. és 70. hadosztály) áll; magát a Monte 
Tómba hegytömböt négy olasz ezred (Re-dandár 1., 2. ezred, 
Trapani-dandár 143. és 144. ezred) védelmezi. 

A 48. hadosztály4 még hátul van; kérdés, nem volna-e jó 
máshol alkalmazni? 

A Scotti-csoport vezérkari főnöke kérdi: 
„Folytassuk-e holnap a kilátástalan támadást?" 
1 Toscana-dandár (77., 78. ezred), Regina-dandár (9., 10. ezred). 
2 Olasz 1. és 56. hadosztály 
3 I. hadtest. 
* I. hadtest. 
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A VI. hadtest vezérkari főnöke délután 8 órakor jelenti: 
„Az ellenség szívósan támadja a 42. horvát honvédhad-

osztályt, ezért Capitello-Pennárt kiüríteni kénytelen és vissza 
kell vonulnia. Javasolom, hogy a 72. dandár azonnal előre irá-
nyíttassék a Frenzela-szakadékhoz." 

A 11. hadseregparancsnokságnál szolgálatot tevő Schil-
hawsky alezredes Algya ezredes, a VI. hadtest vezérkari fő-
nöke között a következő telefonbeszélgetés történt ezidőben: 

„A 72. dandárt azonnal útbaindíthatjuk, a hadsereg-
parancsnok azonban V. Frenzela elérése után még mint had-
seregtartalékot magának akarja megtartani, mivel ez a dandár 
utolsó tartalékát képezi a fennsíkon." 

Álgya ezredes válasza: „Jó, Valle dei Ronchira fogjuk a 
dandárt irányítani, majd akkor megmondjuk, hogy mi szán-
dékunk van vele; arról van ugyanis szó, hogy azt megtartsuk, 
amit ma oly nehezen kikiizdöttünk." 

A 11. hadsereg parancsnokának, gróf Scheuchenstuel ve-
zérezredesnek, a sok és részben egymásnak ellentmondó jelen-
tések alapján az a nézete, hogy a délutáni órákban heves és 
erőteljes ellentámadások indultak meg, amelyeknek a fenn-
síkon ülő köd nagyon kedvezett; csapataink a kivívott ered-
ményeket elveszítették. 

A VI. hadtestnél az Edelweiss-hadosztály Col del Rossót. 
(A 1276) és Col d'Ecchelét, a 18. hadosztály Cima Ecker (A 
1366) északi részét és Costalungát, az I. hadtestnél az 55. had-
osztály Monte Solarolo- (-Ó-1672) magaslatot, a XV. hadtest-
nél az 50. hadosztály Monte Spinuccia (A 1303) elökúpját 
«> 1397—1208. házcsoport) tartja. A XXVI. hadtest helyzete 
zavaros és ismeretlen. 

A I I I . hadtestnél az 52. és 6. hadosztály eredeti kiindulási 
helyzetébe kényszerült visszamenni. 

A tartalékban levő 28. hadosztályból egy dandárt a had-
testparancsnok harcbavetett. 

A XII I . hadtestnél a 38. honvédhadosztályt és a 16. had-
osztályt az angol XIV. hadtest három hadosztálya a kiindulási 
helyzetbe nyomta vissza. 

" A 42. horvát honvédhadosztálynál a tartalékban levő 74. 
honvédhadosztályt harcbavetették; most Turciót és a Monte 
Nasa- (<!> 1301) erdőt tartják. 

A hadsereg tartalékát az 5. hadosztályt, Gallióra vonták 
előre. 

A VI. hadtestnél Cima Ecker (A 1366) és Monte Melago 
(-0-1284) kezünkben van. 

Col d'Ecchelénél a helyzet bizonytalan és ismeretlen. 
A XXVI. hadtest eredeti kiindulási helyzetébe kénysze-

rült visszamenni, csakis a Monte Asolone- (A 1520) magas-
laton van kezében az ellenséges állásnak egy kis része. 
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A hadseregparancsnokság szándéka Cima Ecker- (A 1366) 
és Monte Melago- (-0-1284) magaslatot tartani, a régi állást 
-0-1226—"01094 vonalban elreteszelni. Ugyanezekkel a csapa-
tokkal a támadást holnap nem lehet megismételni. 

A XV. hadtestnek a 1208 házcsoport—-0" 1397 vonalat fel 
kellett adni, mire visszavonult az eredeti kiindulási helyzetbe, 
a Monte Spinucciára (A 1303). 

A XV. hadtestnél lefolyt események: 
Az 50. hadosztálynál délután 1 óra 50 perckor Kossak 

ezredes csoportja (öt zászlóalj) Monte Meatére (-0-1601) és 
ezzel párhuzamosan húzódó keskeny hegyháton -0-1397 kúpon 
át támadott. 

Junge ezredes csoportja Tas vidékéről Stalle Cinespára 
előnyomulásban volt. 

A tüzérség a támadást délelőtt 9 óra 40 perc óta előkészí-
tette (7 ágyú hasznavehetetlenné vált, 5 megsérült). Az ellen-
ség gyalogsága szívós ellenállást fejtett ki, az ellenség tüzér-
sége pedig szórótüzet adott le. Veszteségeink nagyok. 150 
olasz került eddig fogságunkba; a 120. ezredhez tartoznak. 
(Op. 166/7. szám.) 

A 20. honvédhadosztálynál történt események összefoglalása. 
Az éj folyamán többízben rajtaütésszerű ellenséges löveg-

tűz volt. 
A hadosztály csoportosítását a készültségi állásban pa-

rancs szerint felvette. Tüzérségi tüzünk reggel 3 órakor nagy 
hevességgel megkezdődött. 

A tűz megkezdése után a Monte Pallonén (A 1215) az 
ellenség piros és fehér rakétákat lőtt a levegőbe. 

Reggel 3 óra 30 perctől fogva az ellenség tüzérsége heve-
sen lövi az egyes csapatokat, különösen Penert és a hátsó 
terepet. Eddig gázzal nem lött. (Op. 615/1. szám.) 

Déli helyzet, délután 12 óra 30 perckor: 
Saját tüzérségünk a támadást reggel 3 órától 7 óra 40 

percig tervszerűen előkészítette. Az ellenség tüzérsége kezdet-
ben a tüzelést nem viszonozta, de azután folyton fokozta a 
tüzet a leghevesebb pergőtüzig; ebből látszik, hogy nem bé-
nult meg. Délelőtt 11 órától fogva tüze lecsillapodott. 

A hadosztály tüntetése (egy-egy gyalogszakasz erőszakos 
felderítése Fenerről, Ornigo völgyéből, M. de Faveriröl és 
C. Canonicáról a Monte Monfenera-gerincre és a Monte Tom-
bára; egy század a felső Ornigo-völgyből Osteria Monfenerra) 
úgy látszik, sikerrel járt, mert ismételten zárótüzet váltott ki 
az ellenséges tüzérség részéről az első védelmi állás előtt. 
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Különösen hatásos volt az 1. honvédezred egy szakaszá-
nak előnyomulása Fenerről Casera Altára. Az ottani ellen-
séges előállás üres volt; ez a szakasz a Monte Fenera-gerincre 
nyomult azután előre és az ellenséges harmadik állásba is be-
hatolt, amelyben csak megfigyelők voltak. 

A szakasz két olasz tisztet és 13 főnyi legénységet elfogott 
s egy golyószórót és egy géppuskát zsákmányolva, veszteség 
nélkül bevonult ezredéhez. 

A 3. honvédezred százada La Fossánál nehéz aknavető-
tüzet kapott a Monte Pallonéröl, mely félóráig tartott. A szá-
zad az ellenséges első állásba behatolt, egy olasz tisztet és 13 
főnyi legénységet elfogott s befészkelte magát az olasz állásba. 

Az ellenség azután gázgránátokkal lőtte Albergót, a Piave, 
Ornigo és Tegorzo völgyeit. Az utóbbiban egy ellenséges teli-
találat egy löszertelepet felrobbantott. (Op. 615/2. szám.) 

A 20. honvédhadosztály tüntetésére az ellenség tüzérsége 
délelőtt 9 óra 15 perctől kezdve a Monte Monfenera-gerinc elé 
és a Monte Tómba északi lejtőjére zárótüzet adott le mind 
tüzérséggel, mind aknavetőkkel. Délelőtt 11 órakor az ellenség 
tüzelése megszűnt. 

Délután 2 óra 30 perckor megérkezik a XV. hadtest-
parancsnokság értesítése, hogy az 50. hadosztály támadása 
megakadt. (Op. 333/3. szám.) 

Délután 3 órakor az ellenséges tüzérség 4 óra 40 percig 
megint hevesen lő. 

Az ellenséges foglyok azt vallják, hogy az olasz Re- és 
Trapani-dandárok két hét óta állásban vannak a Tómba— 
Monfenera-szakaszban; az elmúlt éjjel értesítették őket, hogy 
részünkről ma (VI/15.) az általános támadás meg fog indulni. 

A XV. hadtest délután 5 óra 10 perckor arról értesít, hogy 
az 50. hadosztály támadását a Monte Meatera beszüntették. 
Holnap (VI/16.) folytatják a támadást. A 20. honvédhadosz-
tály holnapi feladata, mint ma. 

Este 8 órától 9 óra 15 percig az ellenséges tüzérség a fal-
vakat és völgyeket nagyon hevesen lőtte és zárótüzet adott a 
Monte Tómba—Monfenera-gerinc elé. 

Este 9 óra 30 perckor az ellenség gyenge osztagokkal meg-
támadta előörsvonalunkat, a táboriörsöket az Ornigo-völgybe 
visszaszorította, de saját tüzérségünk visszazavarta, úgyhogy 
az esthomály beálltával táboriörseink régi helyeiket ismét el-
foglalták. 

Este 9 óra 50 perckor 210 olasz átpártolt hozzánk. A fog-
lyok azt vallják, hogy a Monte Tombát és a Monte Monfenera 
gerincét az 1. és 2. olasz ezred tartja. Az első vonalban ezre-
denként egy-egy zászlóalj áll, a második és harmadik vonal-
ban szintén egy-egy zászlóalj van. 
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A Re-dandár állásához a Trapani-dandár csatlakozik. Az 
olasz századok harcoslétszáma: 3 tiszt és 130 főnyi legénység. 

A veszteségek csekélyek. 
Az élelmezés és felszerelés jó; sok töltényük van. 
Bombamentes fedezékek csakis a 3. védelmi vonalban van-

nak. A hangulat nyomott, a hadi únottság oly erős, hogy, né-
zetük szerint, osztrák-magyar támadás esetén az olaszok nem 
fognak kitartani. (Op. 618. szám.) 

A XV. hadtestparancsnokság június 16-ra a következő 
intézkedést adta ki: 

„Az 55. és 50. hadosztály Monte Solarolo—-0-1672—Porte 
di Salton—-0-1292 vonalban áll; holnap a támadást folytatja. 

A 20. honvédhadosztály készültségi állásában — úgy mint 
ma — támadásra a Monte Tombára (A 868) készen áll. 

A 20. honvédhadosztály tüzérsége az 55. és 50. hadosztá-
lyok ellen fellépő ellenséges ütegeket lefogja. (Op. 615/6. sz.) 

A 11. hadseregparancsnokság 8 óra 45 perckor este Bo-
zenbe, báró Conrad tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság-
nak és Bellunóba, báró Waldstätten tábornoknak, báró Arz 
vezérezredes helyettesének, a helyzetet bejelentette. A 10. 
lovashadosztályt Larici-tábor—Vezzena terébe, a 3. lovas-
hadosztályt Monte Rover—Chiesa—Carbonare terébe előre-
vonták; mindkét hadosztályt a 11. hadseregparancsnokság 
rendelkezésére bocsátották, mint hadseregtartalékot. (Op. 
2600/2._ szám.)^ 

Éjjel 10 óra 30 perckor a hadsereg vezérkari főnöke tele-
fonon beszélt báró Arz vezérezredessel, a vezérkar főnökével. 

Június 16-ra kiadták az intézkedéseket: 
„A csapatok szívós védelemre rendezkedtek be; feladat 

a régi állást tartani és az elért eredményeket biztosítani. 
Zárótüzet mindenütt azonnal megszervezni." 
Báró Arz vezérezredes aziránt érdeklődik, hogy mi lehe-

tett a mai kudarc oka? 
A válasz erre az volt, hogy ez még nem tekinthető át tel-

jesen, de már megállapítható, hogy a gáz valószínűleg hatás-
talan volt, a csapatok ki vannak éhezve és hogy az orosz harc-
térről idehozott hadosztályok elszoktak a harctól, miért is ke-
vés szívósságot fejtettek ki.1 

Az ellenség tudott az offenzíváról, részint jól szervezett 
lehallgatási rendszere, részint az átszökött hazaárulók be-
mondása révén. Az ellenség mindenről jól értesült és így az 

1 Nem győződhettem meg róla, de régebbi tapasztalatom szerint az orosz 
harctérről erre a hasonlíthatatlanul súlyosabb küzdelmek harcterére hozott 
minden csapat, hogyha nem lett külön alaposan kiképezve és az itteni pergő-
tüzekhez szoktatva, többnyire nagy válságon esett át, mielőtt valóban meg 
tudott föladatának felelni; talán itt sem volt alaposan előkészítve, kiképezve 
a csapatok újonnan idehozott része? 
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ellenrendszabályait idejében megtette; felöltötték a gázmasz-
kákat, a védelmi állásokat kiürítették, azokban csak gyenge 
őrségeket és megfigyelőket hagytak vissza, különben a csapa-
tokat kivonták azokból. 

Az osztrák-magyar tüzérség tehát a kiürített üres állá-
sokra tüzelt. Az ellenség tüzérsége visszahúzódott a 3. és 4. 
állás mögé. A gáz hatástalan volt. A Hétközség- (Sette comuni) 
fennsíkon elterülő erdőségek nagy előnyeit az ellenség alapo-
san kihasználta, ott ellenrendszabályait leplezve tehette meg. 

Midőn azután az osztrák-magyar hadosztályok támadása 
folytán az összefüggés közöttük meglazult, az erdő és a köd 
leple alatt megindultak az angol-francia-olasz hadosztályok és 
ellentámadással a kimerült osztrák-magyar hadosztályokat az 
eredeti kiindulási helyzetbe visszaszorították. 

A Brentától keletre fekvő magaslatokon a XXYI. hadtest 
már elérte az utolsó hegyvonulatokat,1 már Bassano fölött ál-
lott és csak le kellett volna ereszkednie az olasz alföldre, ami-
dőn a legelőrébb jutott 27. hadosztályunkat a Monte Grappa 
ellenséges tüzérsége oldalba és hátba lőtte; az olasz zárótűzben 
a tartalékok nem voltak képesek támogatásra előrejönni; ilyen 
helyzetben indult meg a Brenta és Piave közti térben az 
osztrák-magyar XXYI., I. és XV. hadtestek ellen az olasz 
IX., VI. és XVIII . hadtestek ellentámadása, amely csapatain-
kat visszaszorította az eredeti kiindulási helyzetbe. 

Éjjel 11 óra 20 perckor báró Janecka ezredes jelenti, hogy 
tüzértiszteket küldött ki annak felderítésére, hogy mi lehetett 
a kudarc oka. 

Ezek megállapították, hogy a gáznak csak kezdetben volt 
hatása. Reggel 7 óra 40 perckor saját gyalogságunk ellenséges 
ellenhatás nélkül nyomult előre, mert az ellenséges védelmi 
állások üresek voltak. Később azonban az ellenséges tüzérség 
magához jött és megszólalt. A gázlöszer rossz volt és kevésnek 
bizonyult.2 

A hadseregfőparancsnokság június 16-ra a hadseregcso-
portnak az alábbi intézkedést adta ki: 

„Conrad hadseregcsoport a rendelkezésre álló erővel az 
elért helyzetben tart ja magát. Holnap majd meg lehet állapí-

1 Col Moschin ( A 1278), Monte Raniero ( A 1248). 
2 Én ezt a nézetet nem osztom! Szerintem részünkről elszámítottuk 

magunkat, illetőleg nem számoltunk azzal az egyszerű módszerrel, melyet 
a franciák és angolok mindig alkalmaztak, tudniillik, hogy az előkészítő 
ljövegtűz elől kitérve, kiürítették az 1. és 2. állásukat, hogy a betört ellenséget 
azután ép erővel ellentámadással kidobják. Gázunknak, szerintem — mint 
azt előre írásban jelentettem — semmi hatása sem volt. Az ellenséges tüzér-
ség csak akkor kezdte meg erős tüzét, mikor a mi csapataink üres állásaiba 
benyomult. Ez előre ki volt számítva. 
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tani, hogy hol és mikor folytatható a támadás. Ahogyan a 
helyzet ma áll, csakis a 6. hadseregnél, a Montellón elért ered-
mény aknázható ki megfelelően. Ebben a térben tehát a had-
seregfőparancsnokság tartalékait meg kell továbbra is hagyni." 

A hadseregcsoportparancsnokság elrendelte, hogy az 53. 
hadosztályt Arsienél gyülekeztessék. (Op. 2600/3. szám.) 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság a támadás végrehajtá-
sára Op. 2400/35. és 2400/50. számú parancsában az utasításait 
kiadta. 

Eszerint a hadsereg feladata az ellenség Piave-menti ál-
lását Oderzo—Treviso súlyvonalban teljes mélységében át-
törni, azután a támadást a Brenta-folyó szakaszára a tenger 
és Susegana—Arcade—Postioma—Istrana—Piombino—Cam-
posampiero-vonal között feltartóztatlanul folytatni. 

Végrehajtás: 
A XVI.,1 a IV.2 és a VII.3 hadtestek a Piavén keresztül 

a legegyenesebben Oderzo—Treviso irányban végrehajtják a 
támadást; a IV. hadtest legrövidebb idö alatt az ellenséges 
Breda di Piave—Pero-állásnak kiugró második védelmi vona-
lát áttöri. A VII. hadtest feladata a IV. hadtesttől délre és 
azzal szoros összhangban előretörni és Casier—Lughignano 
körletét gyorsan elérni, hogy az ellenség a Sile mögött ne vet-
hesse meg a lábát. A XXIII.4 hadtest Musile—Paludello te-
rébe betör, azután a vasútvonal mentén támadását folytatja. 
A XVI. hadtest feladata a Piavén átkelve a Camarotto—Ner-
vesa-szakaszban csoportosított ellenséges csapatokat elszige-
telni a 17. hadosztállyal5 együtt, mely utóbbi Nervesából 
Cusignano irányában délnek be fog kanyarodni a XVI. had-
test felé. 

Az első előretöréssel az ellenséges tüzérségi övet okvetlen 
el kell érni, amely az áttörési területben a Piavétói csakis 3 
kilométerre nyugatra fekszik. Ezért gyorsan és meglepően 
a Maserada—Villanova—al Bosco vonalát el kell érni. (Op. 
500. szám.) 

Hadseregfőparancsnoksági tartalékok: 
9. hadosztály Mel—Navasa, 51. honvédhadosztály Bel-

luno—Ponte nelle Alpi, 35. hadosztály Cison di Valmarino— 
Tarzo—Lago, 41. honvédhadosztály Vittorio—Sarmede teré-
ben. (Op. 1100/159.) 

1 33., 58. hadosztály és 46. lövészhadosztály. 
2 70. és 64. honvéd hadosztály. 
3 14., 24. hadosztály, 44. lövészhadosztály és a 9. lovashadosztály. 
4 57., 12., 10. hadosztály és 1. lovashadosztály. 
5 A 6. hadsereg balszárnyán, a XXIV. hadtest kötelékébe tartozik. 
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Események az Isonzo-hadseregnél 1918 június 15-én. 
XVI. hadtest: 
Reggel 3 órakor a saját tüzérség terv szerint megkezdte 

a tüzelést. 
A Piave-átkelés kierőszakolását a hadtestparancsnokság 

úgy tervezte, hogy az 58. hadosztály harcsávjában az 58. had-
osztály a Piavén átkel a 33. hadosztály egy részével. A 33. 
hadosztály egyik ezrede alárendeltetik az 58. hadosztálynak. 
Ennek az ezrednek feladata lesz a Piavén való átkelés után 
az 58. hadosztály északi szárnyát fedezni. 

A 33. hadosztály úgy csoportosul, hogy az 58. hadosztály 
mögött az átkelést azonnal végrehajthassa, ha Salettuolnál a 
parti állás már biztosítva van. 

Az 58. hadosztály átkelésének következő módon kellett 
megtörténni: 

Lehár ezredes a 106. ezreddel Salettuolnál, Jirousek al-
ezredes az 1. ezreddel Salettuoltól délre, Wenzel alezredes a 
2., 11. és 23. vadász-szászlóaljakkal és Waldvogel alezredes a 
103/III. zászlóaljjal a Papadopoli-szigeten, Stabiuzzóval szem-
ben, áthajóz a Piavén. 

Mind a négy csoportnál a szükséges műszaki csapatok és 
hegyiágyúk megvoltak. 

Az ellenséges állásba reggel 7 óra 30 percre tervezett be-
törés nem sikerült, mivel az ellenség a Piave nyugati partján 
nem várt erős ellenhatást fejtett ki. 

Csakis a 2. és 11. vadász-zászlóaljnak rohamjárőrei tud-
tak Onestinél a túlsó partra átjutni, melyeket azonban az 
ellenség délben a keleti partra visszanyomott. 

Délelőtt, későbben, a 106. ezred zöme Salettuoltól északra 
átgázolt ugyan a Piavén és a Camarotto—Maserada-vonalat 
megközelítette, de itt ellenséges túlerő megtámadta. Támogató 
csapatokat utántolni nem sikerült. A szándék tehát az volt, 
hogy a 66. dandárt1 és a 115. dandárt2 előrevonják, hogy a 
Piavén való átkelés után az ellenség állását Salettuolnál dél-
felé felgöngyölíthessék. 

Valamennyi átkelési kísérletet az ellenség heves tüzérségé-
nek tüze, géppuskái és nehéz aknavetői meghiúsították. Ennek 
oka az volt, hogy gázunknak nem volt hatása. (Foglyok val-
lomása.) 

A 106. ezred valamennyi töltényét eltüzelte; este az ellen-
ség az ezredet a Piave keleti partjára visszavetette. 

Tekintettel arra, hogy a XVI. hadtest jobbszárnyán a 6. 
hadsereghez tartozó XXIV. hadtest a fél Montellót a bal-
szárnyon, a IV. hadtest a Piavén átkelve az ellenség három 

1 33. hadosztályhoz tartozik. 
58. hadosztályhoz tartozik. 
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vonalát elfoglalta, a hadtestparancsnokság elhatározta, hogy 
az átkelést a Piavén meg fogja ismételni. (Op. 615/81. szám.) 

Az 58. hadosztály parancsnoka azonban szembehelyezke-
dett ezen szándékkal és parancsnokságáról való lemondással 
fenyegetőzött. A hadtestparancsnokság ezért döntésért az 
Isonzo-hadseregparancsnoksághoz fordult. 

Erre az Isonzo-hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a 
XVI. hadtest a támadást szüntesse be. (Op. 180/73. szám.) 

Reggeli helyzet az Isonzo-hadserégnél. 
Az események, a XVI. hadtestet kivéve, programm szerint 

folynak. Az ellenség ellenhatása általában véve mérsékelt. 
Az ellenséges aknavetők, különösen San Donánál, élénk tevé-
kenységet fejtenek ki. 

Helyzet reggel 6 órakor. 
IV. hadtest: A 64. és 70. honvédhadosztályok a Piave-

szigeteket elfoglalták. Reggel 5 óra 45 perckor az olaszok a 
Bressanina-szakaszban C. Dandolónál betörtek; reggel 7 óra-
kor a helyzetet ellentámadással helyreállítottuk. 

A XXIII . hadtestnél az első áthajózó lépcső a Piave túlsó 
partján kikötött és a gyalogság kézigránátharccal utat tört 
magának. Az ellenséges tüzérség tevékenysége mérsékelt. 

A VII. hadtestnél a 77. ezred Salgaredától délre az olasz 
állásba betört; Sant Andrea kezünkben van. 

IV. hadtest: A 70. honvédhadosztály jelenti, hogv az ellen-
ség állásába betört; a 64. honvédhadosztály az ellenséges állás 
három vonalát elfoglalta; az ellenség szívósan harcol, tüzér-
sége és nehéz aknavetői nagy pusztítást csináltak áthajózási 
anyagunkban. (Op. 615/1. szám.) 

Helyzet délelőtt 9 órakor. 
Az átkelés az egész Piave-szakaszban folyamatban van. 

Az ellenség kezd ellenhatást kifejteni. 
XXIII . hadtest: A 10. hadosztály gyalogsága már áthajó-

zott és a töltésállásban van. 
VII. hadtest: A 24. hadosztály C. Sernaiotto—La Fossa 

vonalát elérte, foglyokat ejtett. A 14. hadosztálynál a 76. ezred 
Sant Andreát feladta, mivel az ellenséges tüzérség és gyalog-
ság heves tevékenységet fejt ki, a Piave keleti partjára vissza-
menni kényszerült. A hadtest többi szakaszaiban sem sikerült 
betörni az ellenséges állásba. 

IV. hadtest: A 70. honvédhadosztály Salettót elfoglalta; 
a. 64. honvédhadosztály C. Armelinire és attól délre támad; 
C. Folinánál az áthajózás lassan megy, mert az ellenség tüzér-
sége és nehéz aknavetői sok pontont és ladikot összelőttek. 
(Op. 615/4. szám.) 

Helyzet délelőtt 11 órakor. Az átkelés halad. A XXII I . 
hadtesttől nincsen jelentés. —VII . hadtest: A 24. hadosztály 
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Zenson—C. Ninitől délre a töltésállást elérte; a 14. hadosztály-
nál a 76. ezred megint elfoglalta Sant Andreát. A 72. és 71. 
ezred a Fagare—Lattetto-országútig előrejutott. — A IV. had-
test még nem jelentett semmit. — Herceg Schönburg lovassági 
tábornak, a IV. hadtest parancsnoka, midőn autóján Ronca-
dellére előrehajtott, egy olasz srapnelltől arcán megsebesült. 
(Op. 615/5. szám.) 

Jaschke alezredes utólag jelenti: A XXII I . hadtest dél-
előtt 11 órakor a Vivaio—Oento—Paludello-vonalat elérte. Az 
ellenséges nehéz tüzérség erős ellenhatást fejt ki, megakadá-
lyozza a Piavén a hídverést, az északi hidat tüzével elrom-
bolta. (Op. 615/5. a. szám.) 

Helyzet délután 5 órakor: Az Isonzo-hadsereg egész arc-
vonalán az ellenséges tüzérség erős ellenhatást fejt ki; nehéz 
harcok dúlnak, hidat a Piavén még nem lehetett sehol sem 
verni. — A XXII I . hadtestnél, San Donánál, nem változott 
a helyzet; az északra csatlakozóban levő 3. ezred C. Silvestri— 
Fossalatai országutat elérte. A 12. hadosztály tartalékát a 3. 
ezred után küldték. — A VII. és IV. hadtestnél nincs változás. 
(Op. 615/6. szám.) 

Helyzet 10 órakor este: A XXIII., VII . és IV. hadtestnél 
a csapatok áthajózását folytatják. — A XXIII . hadtestnél a 
10. hadosztály C. Silvestri—C. Sperandio—C. Dubois vonalát 
elérte. 

A foglyok száma 3000. A XXIII . hadtest 37 olasz ágyút 
zsákmányolt. (Op. 615/8. szám.) 

# • 
# 

Goiginger altábornagy, a XXIV. hadtest volt parancsnoka, 
„A montellói csata" című tanulmányában a csata első napjá-
ról a következőket írja: 

„Conegliano, 1918 június 15. Szombat." 
„Minden készen van. Éjjel 1 óra 30 perckor Colle di Guar-

diára megyünk autóval, ahol a hadtestparancsnokság részére 
megfigyelő- és harcálláspontot rendeztek be. Csendes, lágy 
nyári éjszaka van, csodálatos fülemülecsattogással, amerre 
csak figyel az ember." 

„Végzetes lenne ránk, ha az olaszok, támadási szándékun-
kat felismerve, a tüzérségi tűz megkezdésével minket megelőz-
nének, mert a Piave egész keleti partja zsúfoltan tele van csa-
patokkal és mindennemű hadianyaggal; ellenséges tüzérségi 
rajtaütés többé jóvá nem tehető zavart idézne elő és súlyos 
veszteséget okozna nekünk. A veszedelem annál nagyobb, mert 
néhány nap előtt egy cseh altiszt szökött át az olaszokhoz és 
valószínűleg egész tervünket elárulta." 

„De minden csendes." 
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„Néhány perc múlva 3 óra lesz; ebben az időben kell a 
tüzérségnek a tüzelést megkezdeni. Az órákat összeigazították. 
Most villannak meg a lövegek, a tűzorkán megkezdődik, ész-
bontó, iszonyatos látvány. A mérgező gázokkal megtöltött grá-
nátok ezrei egyszerre repülnek át a levegőn. Még nem látható, 
hogy a Piave partján mi történik, de a beavatott tudja, hogy 
az éjszaka mit hoz." 

„Pontonokat, csónakokat, ladikokat, hídépítésre szolgáló 
anyagokat cipelnek a vízbe, az emberek az áthajózó jár-
művekbe beszállnak; az első áthajózó lépcső elindul, mely 
roham- és robbantójárörökkel van tele. Minden átkelési hely 
részére tervezetet állítottak össze, aszerint, hogy milyen ott a 
folyó ágya. Egyik ágon átgázolnak, a másikon hidat vernek, 
a harmadikon áthajóznak; itten a túlsó partnak elérése után 
a pontonokat ki kell húzni a vízből, a homokszigeten át kell 
azokat cipelni a következő folyóághoz és ismét vízre kell azo-
kat bocsátani. Mindenhol műszaki tisztek intézkednek és mű-
szaki csapatok szorgoskodnak. A célokra pontosan beirányzott 
hegyiágyúk és géppuskák tűz alá veszik a már előzetesen ki-
jelölt olasz kavernák lőréseit és a Montello meredek lejtőin 
beépített lövegállásokat, a gyalogság parton telepített tűz-
lépcsői pedig az ellenség első állásának partmenti vonalát lö-
vik, melyekbe mindenféle űrméretű aknák és gránátok ezrei 
vágódnak bele." 

„Hajnalodik, midőn az első áthajózó lépcsők a túlsó par-
tot elérik." 

„Fehér, sűrű felhők borítják az egész Montellót és attól 
délre fekvő térséget; nem állapítható meg, hogy füst-e, rob-
banásokból keletkezett felhő-e, vagy hajnali köd-e1? Talán 
minden együttvéve!" 

„Látni csak a lövedékek robbanásakor keletkezett tüzek 
villanását lehet, hallani pedig csak a megszakításnélküli löveg-
tűz morajló dörgését lehet; ez a halál szimfóniája." 

„Az ellenség ellenhatása még csekély." 
„Támadásunk tehát mégis meglepte az olaszokat, a gázzal 

elárasztás megtörtént." 
„Minden programmszerűen megy végbe." 

„Most érkezik meg a szárny 31. hadosztálytól az első táv-
beszélőjelentés: „Az első lépcső partra szállt, az ellenség part-
menti állását elfoglaltuk; sok a fogoly; a veszteség kevés." 

„Ezután érkeznek be a középső, a 13. lövészhadosztálytól 
és a balszárny, a 17. hadosztálytól hasonló tartalmú jelentések; 
utóbbi jelenti, hogy a Montello déli lábánál levő Nervesát el-
foglalta." 

„Az ellenség most már fokozza lövegtüzét. Ez megzavarja 
a két szárnyhadosztálynál, Falze di Pia vénél és Nervesánál a 
hídverést, de az áthajózás azért folyik." 
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„A XVI. hadtesttől értesítés jön, hogy egy gyalogzered 
átkelt már a Piavén, az Isonzo-hadseregnél heves harcok van-
nak, a XXIII . hadtest a Piave torkolatánál nagy eredményt 
ért el, a 11. hadseregnél a hegyi arcvonalon és a Grappa teré-
ben az ellenséges első állás majdnem egészen birtokunkban 
van." 

„Látni lehet, hogy a Montellőn csapataink előrenyomul-
nak és hogy az ellenséges 2-ik állást elfoglalták." 

„3000 foglyot és néhánv ágyúból álló zsákmányt jelen-
tenek." 

„Az ellenséges gyalogsági vonalak ellen repülőink vak-
merően támadnak és fényes eredményt értek el." 

„Mindenki telve van reménnyel és mindenki bizakodik, 
úgylátszik, egy második Tolmein van kialakulóban." 

„Hirtelen gyászhír érkezik: A XYI. hadtestparancsnok-
ság tudatja, hogy a Piavén való átkelése nem sikerült, az át-
hajózás és hídverés lehetetlen, a már átkelt ezrednek vissza 
kellett jönni a Piave keleti partjára, a veszteség nagy." 

„Ezáltal meghiusult az a terv, hogy a XVI. hadtest közre-
működik az ellenséges arcvonal ama részének kikapcsolásában, 
amelyet nem támadtunk meg; a saját hadtest balszárnya a 
levegőben lóg, fedezve nincsen, ezért kamóalakban a balszár-
nyat el kell reteszelni délfelé, mert a XYI. hadtest a Piave 
túlsó (keleti) partján visszamaradt." 

„Az Isonzo-hadseregnél az előnyomulás megakadt, súlyos 
harcok dúlnak." 

„Báró Conrad tábornagy-hadseregcsoportnál kezdetben 
sikerrel járt a támadás, az elért eredmények azonban elvesztek, 
mert az ellenség ellentámadással csapatainkat visszaszorította 
a kiindulási helyzetbe, csakis a Grappa terében tudták csa-
pataink magukat tartani, sőt előrehaladnak Bassano felé." 

„A Montellónál elért eredmény kihasználására a 41. hon-
védhadosztályt és a 11. honvéd lovashadosztályt a XXIY. had-
testparancsnokság rendelkezésére bocsátották. A Montello 
uraló tetejét (Collesel della Val deli Acqua, A 368) csapataink 
elfoglalták. Elhatározásom június 16 -FE! .jEl kiadott irányelvek 
szellemében a lökés folytatása a Nervesa—Cusignano—Vol-
pago—Montebelluna-útvonal és vasútvonal eléréséig a 41. hon-
véd gyaloghadosztály a balszárnyon, a 11. honvéd lovashadosz-
tály a jobbszárnyon megy harcba; az előbbi hadosztály fel-
adata az ellenséges állást délfelé (Arcade—Spresiano) felgön-
gyölíteni." 

„Este tájékoztattak, hogy az offenzívát a hegyi arcvonalon 
teljesen, az Isonzo-hadseregnél ideiglenesen beszüntették. Ta-
pasztalat szerint többnyire az első csatanapon dől el, hogy egy 
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offenzíva sikerül-e vagy kudarcba fullad-e I Űgy látszik, hogy 
a Montellón elért fényes eredmény dacára offenzívánk nem 
sikerül!" 

„Bármely nagy offenzívának az ellenséget meg kell lepnie, 
az első megrohanással az ellenséges tüzérség övébe be kell 
hatolni és ebben a térben az ellenség helyzetét a támadásnak 
fel kell borítania; ha ezt elérni nem sikerül, nem sokat remél-
hetünk az offenzívától, mert az ellenség hamar magához tér és 
tartalékait működésbe hozza." 

„Június 16-ra hajló éjjel mindhárom arcvonalbeli hadosz-
tály jelenti, hogy a hadihidakat az ellenség bombázó repülő-
rajai és a meg nem támadott ellenséges szomszédos szakaszok-
ból lövő nehéz tüzérség összerombolta, úgy, hogy emiatt az 
áthajózás is igen nehéz lesz, tehát június 16-án nem lehet foly-
tatni a támadást." 

# * 
# 

„A helyzet válságos, mivel a déli szomszédos hadtest vissza-
maradása következtében a saját balszárny fedezetlenül marad 
„és a XXIV. hadtest a Montellón elszigetelődik. Azon esetben, 
„ha a többi arcvonalon az offenzíva folytatását elejtették, az 
„ellenség a rendelkezésére álló összes tartalékait, nehéz tüzér-
ségé t és bombavető repülőrajait a Montello ellen működésbe 
„hozhatja és bennünket nagyon kellemetlen helyzetbe sodor-
h a t . " 
" * » 

# 

Június 15-én a nyugati arcvonalon megállott a harc, mind-
két fél ú j mérkőzésre készült, mely egy hónap múlva lángolt 
fel újra. 

A német hadvezetőség érezte, hogy a háború egyensúlya 
a szövetségesek részére billen át, miért is június 15-én meg-
indult az oszták-magyar haderő támadása az olasz hadszín-
téren. 

A monarchia haderejére háramlott az a feladat, hogy a 
németeket a nyugati arcvonalon tehermentesítse azáltal, hogy 
az olasz hadszíntéren az ellenséges erőket lekösse, nehogy a 
nyugati hadszíntéren dúló harcok táplálására az olasz had-
színtérről oda erők átvitessenek. 

Sőt az sem lehetetlen, hogy az olasz arcvonal áttörése a 
szövetségeseket talán arra kényszeríti — amint 1917 évben a 
Tolmein—Flitsch-áttörés után történt —, hogy az olasz had-
színtérre dobjanak át friss erőket a nyugati hadszíntérről. 
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Június 16. 

A csata második napja. 
„Conrad tábornagy vereséget szenvedett, mindenütt vissza-

dobatot t oda, ahonnét kiindult. El tudom képzelni, mily ször-
„nyű veszteségekkel." 

„Az én csapataim a Montellót majdnem egészen elfoglal-
t á k és meg kellett állani, mert balszomszédomat, a XYI. had-
t e s t e t a Piave innenső oldalára vetette vissza a kemény ellen-
s é g és a támadás folytatására, a montellói fényes siker ki-> 
„használására, nincs elég csapatom. Balszomszédom veresége 
„folytán a Piave most már délfelöl is, támadó csapataim háta 
„mögött, a leghevesebb lövegtűz alatt áll és az ismételten új-
„ból elkészült hidak mindig újra széjjellövetnek és haszna-
vehetetlenekké válnak, úgy, hogy csak apránként tudok csa-
patokat , élelmet, lőszert átjuttatni. Bizony a legnagyobb mér-
tékben fatális helyzet. Hol volnék most, ha megkapom az 
„AOK.-tól a kért áthajózási anyagot, hídanyagot (melynek 
„tán egy harmadrészét sem bocsátották rendelkezésemre) és 
„nem vesznek el tőlem 9 gyaloghadosztályt, úgy ma 12 had-
osztállyal az első meglepetés sikerét kihasználva, régen töké-
t e t es volna az áttörés! Előre láttam, naplómba leszögeztem 
„ós jelentéseimben nyers őszinteséggel megjósoltam az AOK.-
„nak és Boroevicnek mindezt. Mert egy lehetetlen hadműveleti 
„terv alapján az előkészületek befejezése előtt nekirohanni, 
„már magában hordja a sikertelenséget." 

„De most a recriminatiók nem használnak, azokat előre, 
„napokkal, hetekkel ezelőtt leírtam és most csak egy gon-
dolatunknak szabad lennie, ha még lehet, a tökéletes ka-
tasztrófát elhárítani. A sikertelenségért az AOK.-t terheli a 
„felelősség. Politikai okok miatt kellett az offenzívát azonnal 
„megkezdeni. Csak azt kérdem én, hogy mikép viszonylanak 
„majd ezek a 'politikai okok' a vállalkozás vereségéhez1?..." 

„Nálam, mint már mondtam, könnyen és gyorsan haladunk 
„előre és ha mindent megkaptam volna, amit kértem, akkor 
„tökéletes és igen nagy siker koronázta volna művemet. Talán 
„még most is el lehetne ezt érni, habár a legnagyobb vívmány, 

József főherceg: A világháború. VI. 3" 
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„a meglepetés, most már megszűnt és teljesen kihasználatlanul 
„maradt. Tán ma még lehetne valamit elérni ezen legutolsó 
„órában." 

„Győztes csapataim, melyek a Montellót elfoglalták, súlyos 
„küzdelemben állanak most már a gyorsan erősbödő, nagyerejű 
„és szívós ellenséggel. Ha sürgős kérésemet visszautasítanák, 
„akkor, amilyen fájdalmas is ez nekem, a Piave mögé vissza 
„kell vonulnom. A Montello különben egy második Doberdo 
„lenne, még súlyosabb körülmények között, ezért én nem vál-
lalhatnám a felelősséget." 

„A pergőtűz úgy dühöng, hogy minden reszket és zörög, 
„de nem a mi, hanem az ellenség tüzétől." 

„Kiderül, hogy aggályaim jogosultak voltak: olyan gázát 
„kaptunk, amelyet a németek régen kiselejteztek, mert nem 
„felelt meg. Csak azon emberek lettek tőle pillanatnyilag 
„rosszul, akik gázmaszka nélkül kerültek bele, ezek is csak 
„rövid időre és hamarost magukhoz jöttek. Tehát nemcsak 
„kevéssel, hanem, amint előre jeleztem, hasznavehetetlen rosz-
„szal szereltek bennünket föl." 

„Éjjel rendkívül heves volt az ellenséges lövegtűz, az én 
„Piave-hídjaim mindig újra összelövetnek, ennélfogva 3 had-
osztály még mindig nincsen egészen túl. Még 4 gyalogezred 
„és úgyszólván az egész tüzérségem az innenső parton van. 
„Hol volnánk most, hogyha, ahogy akartam, egyszerre, azaz 
„pár óra alatt átkelhettünk volna. Ha a nehéz olasz tüzérséget 
„jó gázzal napokra kikapcsolhattam volna, amit még magán-
levelekben is sürgettem, de az AOK. nem engedélyezett!" 

„Sajnos, 46-osaimnak tényleg súlyos veszteségeik vannak." 
„Reggeli jelentések szerint a 46. ezred több heves ellen-

támadást vert vissza. Az elért vonal a következő: Fontana 
„del Boro—-0" 118 a Piavénái—Collesel della Yal del Acqua 
„(A 368)—Fontana del Bocchin—Cima delle Pauliere—Sor-
„gente deli Forame—Busa delle Rane—Collesel della Ma-
„donna—Parrocchia di Nervesa—Nervesán keresztül a Pia-
cé ig . " 

„Ezen vonal meg van szállva a 31. közös, a 13. lövész- és 
„a 17. közös hadosztályok által. A hadosztályok hátralevő része 
„most menetel át. A jobb- (északi) szárnyon pedig a 11. hon-
„véd lovashadosztály a 31. gyaloghadosztályt fogja fölváltani." 
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„Hosszú herce-hurca folyt az AOK.-val és a hadsereg-
„osoportparancsnoksággal, míg végre rendelkezésemre bocsát-
t a to t t a 41. honvéd gyaloghadosztály. Párén helyezem el és 
„ma éjjel menetel a Piavén át, hogy a 17. hadosztállyal délfelé 
„támadjon, hogy Collesel della Yal deli Acqua (A 368)— 
„Selva—Cusignana—Spresiano vonalát elfoglalja. Ez föltét-
lenül szükséges." 

„Boroevictöl parancsot kapok, hogy tartsam a Montellót 
„és legyek készen erős ellenséges ellentámadásokra. Kérésem, 
„hogy föntnevezett vonalnak általam szándékolt elfoglalása 
„engedélyeztessék, mely nélkül a Montellót aligha fogom tudni 
„tartani, ami pedig meggyőződésem szerint erkölcsi és poli-
t i k a i okoknál fogva föltétlenül szükséges, Boroevic parancsá-
v a l kereszteződött." 

„Délelőtt telefonon fölhívtam Waldstätten tábornokot. 
„Mielőtt azonban beszélgetésünket leírnám, szükségesnek lá-
t o m az alábbiakat leszögezni: A XXIY. hadtest parancsnoká-
v a l , Goiginger altábornaggyal és vezérkari főnökömmel, 
„Willerding altábornaggyal előbb egy hosszú és igen alapos 
„megbeszélésem volt, melyben megállapítottuk, hogy offen-
zívamnak eredménydús folytatására a parancsnokságom alatt 
„álló 4 gyalog- és 2 lovashadosztályon kívül még legalább 3 
„gyaloghadosztályra van szükségem és a XV. hadtestnek 
„visszacsatolására parancsnokságom alá, azért, hogy a 20. hon-
„védhadosztályt Vidorig kiterjeszthessem, hogy a 8. lovas-
hadosztályt keskenyebbre vonhassam össze. Ezeknél fogva 
„Waldstätten tábornoknak a következőket mondtam telefonon: 
„'Igen fontos dolgokat kell önnel megállapítanom!' — (Wald-
„stätten): 'Alázatos tisztelettel!' — (Én): 'A Montellót meg-
t a r t an i az egész tiroli front és a Piave-front részeinek sze-
rencsétlensége után hadműveleti, erkölcsi, és politikai okok-
„nál fogva föltétlenül szükséges és kívánatos. Hogy megtart-
hassuk, megint szükséges, hogy Collesel della Yal del Acqua 
„(A368)—Selva—Cusignano—Spresiano vonalát elfoglaljam, 
„mert ezen vonalból lövi össze az olasz az én Piave-hídjaimat 
„és teszi lehetetlenné az újak megépítését. Ennek céljából elren-
deltem, hogy még a mai éjjeli sötétségben a 41. honvédhadosz-
t á l y átlépje a Piavét és holnap hajnalban a 17. hadosztállyal a 
„támadást végrehajtsa. Ehhez a XYI. hadtest tüzérségének leg-

28* 
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„erélyesebb támogatására okvetlenül szükségem van, melynek 
„alárendeltetését már Boroevicnél kérelmeztem. Miután teg-
„nap támadásom oly könnyen és szépen indult, szeretném 
„annak lehetőségét megteremteni, hogy az eredményt alaposan 
„kihasználjuk és az ellenséget a XVI. hadtest előtt fölgöngyö-
„lítsük. Ehhez azonban még több hadosztályra van szükségem; 
„legjobb volna a 35., 9. és az 51.-et, melyek úgyis az én kör-
letemben állanak, parancsnokságom alá rendelni. A XV. had-
tes t e t megint hozzám kell csatolni, hogy a 20. honvédhadosz-
„tályt Vidorig kiterjeszthessem és a 8. lovashadosztályt, mely 
„cseh, keskenyíthessem, mely utóbbi óriás kiterjedése és nem 
„föltétlen megbízhatósága miatt nagy gondot okoz nekem. 
„Ha az olasz itt erélyesen lökne egyet, úgy áttörése föltétlenül 
„sikerülne is, ami beláthatatlan következményekkel járna. 
„Még azt akarom kérdezni, hogy mi van a 48. hadosztállyal?' 
„— (Waldstätten): 'Császári fenségnek igaza van és bölcsen 
„mondá, a Montellónak nem szabad elvesznie! A XV. hadtest 
„még ma alárendeltetik a 6. hadseregnek. A 35., 9. és 51. had-
osztályok, mint rendelkezésre állók, a hadseregcsoportnak 
„utaltatnak át!' — (Én): 'Nem a hadseregcsoport! — hanem 
„a 6. hadseregnek van rájuk szüksége; Boroevic megint hom-
„loktámadásra fogja alkalmazni és el fognak vérezni!' — 
„ (Waldstätten): 'Fogok Pitreich tábornokkal beszélni és aján-
l a n i (Nahelegen) fogom, mert ezt az AOK. nem rendelheti 
„el!' —• (Én): 'Na, már ebben más nézeten vagyok. Az AOK. 
„eddig is Boroevic parancsaival homlokegyenest ellenkező 
„parancsokat küldött nekem. Nézetem szerint az AOK.-nak 
„kell ilyesmit elrendelni, különben egyáltalában nem vezeti a 
„csatát, hogyha megengedi, hogy két hadseregcsoport mind-
egyike magának és saját feje szerint viseljen háborút! Vegye 
„kérem tudomásul, hogy még mindig nagy eredményt érhet-
n é n k el, hogyha a kívántakat megadnák nekem, de most 
„azonnal és nem akkor, mikor már itt sem segíthet az semmit!' 
„— Waldstätten megígért minden tőle telhetőt. A 31. hadosz-
t á l y a mai napon támadását a Montello nyugati lejtőjére vitte 
„előre ós néhány járőröm Montebelluna közvetlen közelébe 
„férkőzött. Közben két ú j ellenséges hadosztály, egyik Vol-
„pagóban, a másik Montebelluna felöl lépett harcba és a késő 
„esti órákban a 31. hadosztályt a nap folyamán kiépített 
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„állásba, a Collesel della Val Dell Acquától (A 368) valamivel 
„keletre visszanyomták. Emellett a mindkétoldali veszteségek 
„állítólag nagyok." 

„Eddigi zsákmányom 194 tiszt, 6600 legény, több mint 
„70 ágyú, közöttük 11 darab 21 cm-es mozsár, két automobili-
„zált hosszúcsövű ágyú, néhány nehéz tarack. Nagyon sok 
„gépfegyver. A 69. ezred egy zászlóalja több mint 80 gép-
fegyver t zsákmányolt. Élelmet, sajnos, úgyszólván semmit 
„sem találtunk. — A csehszlovák légiónak 146 cseh katonáját 
„és 2 tisztjét elfogták csapataim, a XXIV. hadtest rögtöníté-
„let alapján 14-et fölakasztatott, a többinél a vizsgálat még 
„tart. A coneglianói platánus-sor fáin lógnak." 

„Különben dühöngő pergőtűz van. Az Isonzó-hadsereg-
n é l nem igen akar előre menni. Capo Sile el van foglalva, 
„azonkívül csak igen erős támadások visszautasítva. Conrad 
„teljes vereséggel fejezte be vállalkozását." 

„Ha a térképre pillantok, sajnos, azt kell megállapítanom, 
„hogy az egyedüli igazi eredmény a Montello elfoglalása. Most 
„azt kérdem, hogy miért nem szabad azt kihasználnom. Az 
„AOK. elrendeli, hogy taszítsak déli irányban, közvetlen utána 
„jön Boroevic parancsa, hogy a Montellót defenzíve tartsam, 
„míg a főlökés Treviso irányában indíttatik meg. Így megy 
„a régi nóta tovább! És látom, hogy az Isonzo-hadseregnél a 
„hadosztályok egymás mellett homlokiránt arctámadásba kül-
detnek, ahelyett, hogy egy lyukat ütnének és ott alkalmaz-
n á k tartalékaikat, hogy a lyukat kitágítva, teljesen áttaszít-
„sák az ellenséges vonalakat. Nálm megvolt a nagy lyuk az 
„ellenség soraiban, de mert nem kaptam elegendő átkelési esz-
közöket és műszaki csapatokat és még abból a kevésből is, 
„amit kapnom kellett volna, a nagyobb részét elvették és az 
„Isonzo-had sereghez küldték. így természetesen csak igen 
„nagy lassúsággal tudtam átkelni, úgyhogy az ellenség két 
„Trevisóból odavont hadosztállyal a nagy lyukat be tudta 
„zárni és az egész oly fényesen sikerült meglepetés kihaszná-
lat lanul veszendőbe ment." 

* # 
* 

Június 15-ről 16-ra virradó éjjelen a hadseregfőparancs-
nokság parancsa megérkezett, amelyben meghagyta, hogy a 
Montellón elért helyzetben a 6. hadsereg tartson ki és hogy 
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délkeleti irányban iparkodjék teret nyerni, hogy ezzel az 
Isonzó-hadseregnek a Piavén való átkelését megkönnyítse, 
mivel a 11. hadsereg a Brenta és Piave között kiindulási hely-
zetébe visszamenni kényszerült. (Op. 616/1. szám.) 

Az Isonzo-hadsereg északi szárnyán június 15-én 10 óra-
kor este a XVI. hadtest visszament a Piave mögé. (Op. 616/2. 
szám.) 

Az Isonzo-üadsereg parancsnoksága június 16-ra intéz-
kedett, hogy az 57. hadosztállyal megerősített XXIII . hadtest 
és a VII. hadtest a támadást a Piave nyugati partján foly-
tassa, hogy a IY. hadtest levegőhöz jusson. (Op. 616/3. szám.) 

Éjjeli 12 óra 05 perckor kiadtam az intézkedést június 
16-ra. A XXIV. hadtest feladata a Santa Margherita 127— 
Collesel della Val deli Acqua (A368)—<>314—<>175—Gia-
vera—San Mauro—Borgo—Susegana-hidak vonalát tartani. 
Arra kell törekedni, hogy számos tüzérséget vonjunk előre, 
mellyel Collesel della Val deli Acqua- (A 368) magaslaton 
álló arcvonalunk elé hathassunk; erős tartalékok tartandók 
kéznél. A II . hadtest tüzérségének főfeladata a XXIV. had-
test jobbszárnyát támogatni. (Op. 616/4. éá 5. szám.) 

Éjjel 12 óra 50 perckor a XV. hadtestparancsnokságot 
értesítettem a helyzetről: 

„31. hadosztály: A 69. ezred Collesel della Val deli Acqua 
(A 368) előtt van, csatlakozik hozzá a 44. ezred északra 
A 118-ig. 

A 13. lövészhadosztálynál délután 4 óra 45 perckor Busa 
di Castel sotterra a 24. lövészezred birtokában van, a 25. 
lövészezred délután 3 óra 40 perckor Parrocchia di Giavera 
terét elérte. 

17. hadosztály: a 39. és 46. ezred Montello déli szegélyén 
előrement az ellenséges reteszállásig. A hadosztály balszárnya 
Nervesában van. 

A 11. honvéd lovashadosztály Pieve di Soligo—Barbi-
sano—Chiesola terében van; a 41. honvédhadosztály esti 11 
óráig Conegliano—Pianale—Barriera terébe fog érkezni. (Op. 
615/43. szám.) A XV. hadtest a Scotti-féle csoporttal a jelenleg 
elfoglalt állásban kitart és tüzérségével a XXIV. hadtestet 
támogassa. (Op. 616/7. szám.) 

Éjjel 1 óra 30 perckor a XVI. hadtestparancsnokság a 
XXIV. hadtestet értesíti: 

„1. Az Isonzó-hadseregparancsnokság Op. 2900/144. számú 
intézkedése szerint a XXIV. hadtest <>334—Busa di Castel 
sotterra—Bavaria—Nervesa vonalát elérte. 

2. A XVI. hadtest átkelését a Piavén egyelőre nem fogja 
megismételni, tüzérségével a XXIV. hadtest előnyomulását 
támogatni fogja, készültségi állásban lesz, hogy az előnyomn-
ia shoz csatlakozzék abban az esetben, ha az ellenség a XXIV. 
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hadtest nyomása következtében hátrál. Ha a viszonyok szük-
ségessé tennék, számítani lehet arra, hogy a 46. lövészhadosz-
tály a IV. hadtest rendelkezésére át fog utaltatni, mint tar-
talék. A 46. tábori tüzérdandár — ha a 46. lövészhadosztályt 
eltolják — követni fogja a hadosztályt. 

Azon csapattestek, melyeket virradatig a harcból ki lehet 
vonni, fedetten akként foglalnak állást, hogv Tempión át a 
IV. hadtesthez elmenetelni képesek legyenek. 

A 46. lövészhadosztály gyalogsági műszaki századai haj-
nali 4 óráig Tempiónál gvülekeztetendők. A 33. hadosztály 
tüzérsége a XXIV. hadtest déli szárnyát támogatni fogja, 
amiért is a 17. hadosztállyal lépjen közvetlenül érintkezésbe. 

A XXIV. hadtestparancsnokság közlése szerint a hadtest 
hadihídjait Spresiano felől az ellenséges tüzérség lövi. Ezen 
tüzérséget mielőbb le kell küzdeni a XVI. hadtest tüzérségé-
nek, mert a 17. hadosztály tüzérsége nem tudja elérni azt. 

3. A IV. hadtest a Piave túlsó (nyugati) partján kitart, 
ha nem tudna előrejutni. A VII. és XXIII . hadtestek a táma-
dást folytatni fogjak, mert itt értünk el legnagyobb eredmé-
nyeket. — XVI. hadtestparancsnokság. (Op. 615/73. szám.)" 

• • 

Éjjeli 1 óra 45 perckor a XXIV. hadtest helyzete 
következő: 

„31. hadosztálynál kölcsönös élénk lövegtűz, a jobb szom-
szédnál hasonló a helyzet. 

13. lövészhadosztálynál a helyzet nem változott; az arc-
vonalban meglehetős csend van, a bal szomszédnál élénk 
lövegtűz. 

17. hadosztálynál a 33. dandár Nervesától északnyugatra 
Collesel della Madonna-magaslaton áll, melyen a 46. ezred 
több ellenséges ellentámadást visszavert; erős veszteséget szen-
vedve, Nervesáról az onnét északra fekvő Montello-párkányra 
visszamenni kényszerült. Nervesa tele van ellenséges gép-
puska-fészkekkel. 

A 34. dandárt, a 43. ezred két zászlóalját, a 139. ezred két 
zászlóalját és a honvéd kerékpáros zászlóaljat most hajózzák 
át a Piavén. 

XXIV. hadtestparancsnokság. (Op. 616/1. a. szám.)" 

A II. hadtest arcvonalát az ellenség tüzérsége hevesen 
lövi és az éj folyamán néhány tűzcsapást mért a 8. lovashad-
osztály arcvonalára. 

A XV. hadtest úgynevezett Stock tüzérségi csoportja a 
Suldernél és Castellinél levő ellenséges ütegeket iparkodik 
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leküzdeni. A 8. lovashadosztály szakaszával szemben levő 
ellenséges állások meg vannak szállva. (Op. 616/13. szám.) 

A 8. lovashadosztály tüzérsége a 31. hadosztályt támo-
gatja. (Op. 616/14. szám.) 

A XXIY. hadtest helyzete reggel 6 órakor: 
A 31. hadosztály hajnali 4 órától 4 óra 30 percig tartó 

tüzérségi előkészítés után támadást kezdett. 
A 69. ezred és a 44. ezrednek részei a Collesel della Yal 

deli Acquara (A 368) intézték a támadást. 
Pacor tábornok, a 62. dandár parancsnoka, a 32. ezreddel 

az északi szárnyat követte, mint védőlépcső. 
Kirchhofer ezredes, a 61. dandár parancsnoka, a 11, hon-

véd lovashadosztály 24. lovasdandárát (9. és 5. honvédhuszár-
ezred) át fogja vonni a Piavén, azután a 3. bosnyákezreddel 
és a 44. ezred egy részével együtt, mint hadosztálytartalék, 
követi a hadosztály közepét Collesel della Val deli Acqua 
(A 368) irányában. 

Egyébként a 31. hadosztály helyzete tisztázatlan; a 13. 
lövészhadosztálynál a helyzet nem változott. Az első vona-
lunkat az ellenséges tüzérség egész éjjel lassú tűz alatt tar-
totta, mely hajnali 2 órától 4 óráig nagy hevességre fokozó-
dott; 4 órától félórán át Nervesánál és attól délre nagyon erős 
ágyúzás. A Nervesánál vert hadihidat az ellenség tüzérsége 
ismételten szétlőtte. 

A 13. lövészhadosztály és a 17. hadosztály a 31. hadosztály 
előnyomulásához csatlakozott, azután déli irányban bekanya-
rodott Selva-Cusignanóra. 

Reggel 6 órakor a 17. hadosztály két ezrede (39. és 46.) 
Collesel della Madonna—Parrocchia—Nervesa-párkányállást 
elérte. 

A 43. és 139. ezred és a honvéd kerékpáros-zászlóalj még 
a Piave keleti partján van, mivel a hadihidakat az ellenség 
nehéz tüzérsége és aknavetői folyvást megrongálják. 

A II . hadtest tüzérsége a 31. hadosztály északi szárnyá-
nak támadását kíséri. 

A XV. hadtest tüzérsége az ellenséges Suldeí tüzérségi 
csoportot lövi. 

A 17. hadosztálynál a 43., 139. ezred és a kerékpáros 
zászlóalj áthajózása megkezdődött. A 39. és 46. ezred Collesel 
della Madonna—Parrocchia di Nervesa vonalában áll. (Op. 
616/13. és 616/1. b. szám.) 

Idáig 100 tiszt és 4100 fő legénység jutott fogságunkba. 
Reggel 7 óra 30 perckor a XYl. hadtestparancsnokság 

Op. 616/1. szám alatt közli, hogy a Piave-szigetet és a 33. had-
osztály körletét és partmenti állását az ellenség tüzérsége köze-
pes és könnyű űrméretű lövegekkel, géppuskákkal és akna-
vetőkkel egész éjjel állandóan lőtte. 
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A Boroevic-hadseregcsoportparancsnokságot arra kértem, 
hogy az összes rendelkezésre álló árkászcsapatokat és hídanya-
got bocsássa rendelkezésemre, mivel a Montello megtartása 
és a térnyerés főképen attól függ, hogy sikeriil-e a Piavén 
hidakat verni és azokat használható állapotban fenntartani. 

A XVI. hadtest tüzérségének a 6. hadsereg tüzérségével 
egyetemben a Nervesa terében levő ellenséges tüzérséget le 
kell küzdenie. (Op. 616/14. szám.) 

A II . hadtestparancsnokság délelőtt 9 óra 40 perckor 
jelenti, hogy az ellenséges tüzérség a hadtest partmenti állá-
sát, a harcsávban fekvő községeket és utakat állandóan heve-
sen lövi gyalogsági és géppuskatűzzel. Az ellenség tünteté-
seinkre reagál. Ellenséges repülőtevékenység nincsen, mivel 
a kilátás rossz. (Op. 616/16. szám.) 

A XXIV. hadtest helyzetét délelőtt 10 órakor repülők 
útján megállapítottuk. 

A 31. hadosztálynál a 61. dandárparancsnokság a 32. ezred 
egyik zászlóaljával, a 44. ezred részeivel és a 3. bosnyákezred-
del a Villa Jacur-hidon átkelt és a Montellón előnyomulását 
folytatta. Amint ez a csoport a hadosztály azon részével egye-
sült, mely már a Montellón volt, a 31. hadosztály támadásba 
fogott és az olaszokat visszavetette. Délelőtt 10 órakor a 44. 
ezred a jobbszárnyon A118—A368 között, a 69. ezred a közé-
pen Collesel della Val deli Acqua-magaslaton, a balszárnyon 
a 3. bosnyákezred és a 32. ezred egy része A 368—Cima delle 
Pauliere-vonalban áll. A 62. dandárparancsnokság A 137 dom-
bon van. 

A 13. lövészhadosztálynál három lövészezred (14., 24., 25.) 
és a 4. ezred egyik zászlóalja a Cima delle Pauliere—S. del 
Forame—Busa delle Rane-vonalban harcol, arccal Selva— 
Giavera—Bavaria felé; a rajvonal laza, az ellenséges tüzérség 
és repülök gyalogságunkat leküzdeni iparkodnak. 

A 17. hadosztály a Collesel della Madonna—Parrocchia 
di Nervesa—Nervesa-vonalban van; a Wolff-dandár a 43. és 
139. ezred két-két zászlóaljával és a honvéd kerékpáros-zászló-
aljjal a Piave partján áll Casa Mercadelli—Mina között és 
áthajózásra vár. 

A 11. honvéd lovashadosztály még nem tudott a Piavén 
átkelni. 

A 41. honvédhadosztály egy része a Ruggio-völgyet elérte. 
(Op. 616/24. szám.) 

Boroevic tábornagy arról értesít, hogy az elért vonalat 
feltétlenül tartani kell és legyünk arra elkészülve, hogy az 
ellenség ellentámadást fog intézni a XXIV. hadtest ellen. (Op. 
616/22. szám.) A XXIV. hadtestparancsnokság kér, hosy a 
Montellóra három drótkötélfelvonót létesítsek. (Op. 616/24. 
szám.) 
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Délelőtt 11 óra 45 perckor Op. 616/25. számú előterjeszté-
semben a Boroevic-hadseregesoportparancsnokságnak jelentet-
tem, hogy a Montellót csakis abban az esetben tudom meg 
tartani, ha balszárnyammal el tudom foglalni Cusignana— 
Arcade—<j> 63-vonalat, mivel ezzel az ellenséges tüzérség hatá-
sát ki tudom kapcsolni és a Piavén hadihidakat tudok verni. 
Ennek a célnak elérésére június 17-én reggel a 41. honvéd-
hadosztályt harcba szándékozom vetni. A XVI. hadtest tüzér-
ségének ezen támadást támogatni kell, miért is a XXIV. had-
testparancsnokság alá lenne rendelendő. Ismételten kértem, 
hogy a hadseregíőparancsnoksági tartalékból a 35. hadosztályt 
bocsássák rendelkezésemre. 

Erről az előterjesztésemről a XXIV. hadtestparancsnok-
ságot is értesítettem: A Montello megtartásának és a támadás 
előrevitelének alapfeltétele az, hogy legalább is két hidunk 
legyen a Piavén. Idáig csak Villa Jacurnál sikerült hidat 
verni; ezen azonban tüzérség nem mehet át, mert a hídtól 
tovább nincs út a meredek Montellóra. Egy hidat okvetlen kell 
verni Villa Jacurtól délre, miért is minden eszközt és módot 
ki kell erre használni; itt össze kell vonni minden rendelke-
zésre álló hidászcsapatot és hídanyagot. A hídverésnél sür-
gősen szükséges a XVI. hadtest tüzérségét a mi tüzérségünk-
kel egyetemben arra felhasználni, hogy a Nervesától délre 
levő ellenséges ütegeket lefogja. Erre nézve kérést intéztem 
a XVI. hadtesthez. Addig, míg ezen két híd nincs készen, a 
XXIV. hadtestnek meg kell elégedni azzal, hogy azt meg-
tartsa, amit tegnap kivívott. Amint a két híd készen lesz, a 
41. honvédhadosztály déli irányban támadásra rendeltetik és 
újabb friss erők fognak a hídon átmenni a Piave túlsó 
partjára. 

A 41. honvédhadosztály mikénti alkalmazásának tervét 
ide be kell jelenteni. — 6. hadseregparancsnokság. (Op. 616/14. 
szám.) 

Boroevic tábornagy arról értesít, hogy a hídfőállás ki-
bővítésére tervezett támadásomhoz hozzájárul, az AOK.-nál 
javaslatba hozta a 35. hadosztálynak rendelkezésemre való 
bocsátását, a 41. honvédhadosztály támadását a XVI. hadtest 
tüzérsége támogatni fogja. (Op. 616/29. szám.) 

A XXIV. hadtest helyzete délután 1 órakor: 
A 31. hadosztálynál a helyzet tisztázatlan, különösen 

vonatkozik ez a rajvonal fekvésére nézve.1 

A villajacuri hadihídon már átkelt a 32. ezred egyik 
zászlóalja, a 44. ezred egy része, a 3. bosnyákezred és a 11. 
lovashadosztálynah két ezrede (a 9. honvédhuszárezred és az 

1 Oka ennek az, hogy a Montellón a tájékozódás, a sok egyforma 
tölcsérszerű gödör és dombocska miatt, rendkívül nehéz. 
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5. honvédhuszárezred egyik százada); a lovashadosztály másik 
két ezrede (a 2. és 3. honvédhuszárezred és a fél rohamezred) 
meg Barbisanónál van. A Falze di Piavénái megkezdett hadi-
híd a folyó főágáig elkészült. 

A 13. lövészhadosztálynál a helyzet változatlan. A 25. 
lövészezred jelentése szerint Busa delle Rane—-0-127— 
-p-167 (S. del Foramétöl északkeletre) vonalban áll, hozzá-
csatlakozik 24. lövészezred és a 14. és 1. lövészezred egy 
része C. delle Pauliere—Busa di Castel-sotterra-vonalban; a 
hadosztálytartalék (1. lövészezred két zászlóalja) Collesel delle 
Zoiiénél van. 

A 17. hadosztálynál közben a 43. ezred és a honvéd kerék-
páros-zászlóalj a Piavén már átkelt, a 139. ezredet délben kez-
dik áthajózni, mivel egy ellenséges bombától eltalált hadihíd 
a víz színe alá süllyedt. A hadosztálynál nem harcolnak. Vala-
mennyi hadihidat az ellenséges tüzérség hevesen lövi és ellen-
séges repülök bombázzák. Légi védelmünk elégtelen. Az át-
kelési helyeket az ellenséges repülők állandóan bombázzák és 
az ellenséges tüzérség megszakítás nélkül lövi. Casa Merca-
dellinél az áthajózási helyet az ellenséges tüzérség Arcade 
felöl is lövi. 

A 41. honvédhadosztály a Ruggio-völgybe és San 
Daniele—San Salvatore terébe ért. A 82. dandár a Ruggio-
völgytöl nyugatra, a 81. dandár attól keletre, a rohamzászlóalj 
ti kettő között csoportosult. (Op. 616/2. a. szám.) 

A II. hadtest helyzete délután 1 órakor: 
„Az ellenséges tüzérség tevékenysége délelőtt a szokott 

mértéket nem szárnyalta túl. Néhány gázgránátot lőtt az ellen-
séges tüzérség a 8. lovashadosztály jobbszárnyára és ismétel-
ten zárótűz alatt tartotta a Piave párkányállását; ezt az ellen-
séges gyalogság puskával és géppuskával is lőtte. 

A Vidorra és Bigolinóra vezető utakat az ellenséges 
tüzérség zavarótűz alatt tartotta, mivel itt a 8. lovashadosztály 
menetelő csapatokkal tüntető felvonulást rendezett. A déli 
órákban az ellenség Pederobbánál a vasútvonalat és az ország-
utat felrobbantotta. 

A hadtestparancsnokság a 8. lovas tábori tüzérezredet a 
31. hadosztály rendelkezésére bocsátotta. A 19/1., 35/1. és 52/2. 
árkászszázadokat, néhány pontont és 40 ladikot a XXIV. had-
testhez irányítottak. 

A 35. hadosztálynak azon részei, amelyek idáig a 8. lovas-
hadosztálynál voltak, holnap a 35. hadosztályhoz fognak be-
vonulni. II. hadtestparanosnokság." (Op. 616/6. szám.) 

A Boroevic-hadseregparancsnokság Op. 616/15. számú ren-
delete folytán a XXIV. hadtesttel közlöm, hogy a nervesai 
hídfőállás kibővítésére a 41. honvédhadosztály harcba vetésé-
vel Boroevic tábornagy egyetért. A 35. hadosztályt Coneglia-
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iióra előre fogják vonni. A XYI. hadtest tüzérségét nem lehet 
a XXIV. hadtestparancsnokság alá rendelni, de az Isonzo-
hadseregparancsnokságot megkértem, hogy utasítsa a XYI. 
hadtestet, hogy a XXIV. hadtest támadását tüzérségével 
támogassa. A hadsereg tüzérségi tábornoka a XXIV. hadtest-
nél állapítsa meg, hogy a XVI. hadtest tüzérsége képes-e a 
jelenlegi állásból a XXIV. hadtest támadását támogatni; ha 
ez nem volna lehetséges, akkor a szükséges tüzérségi eltoláso-
kat akként fogja szabályozni, hogy a támadás a XXIV. had-
testparancsnokság intézkedése szerint június 17-én reggel meg-
történhessék. A hadtest balszárnyának feladata Giavera—Ber-
nardel -Q-65—-0-63 vonalat elérni. 

6. hadseregparancsnokság Op. 616/36. szám." 

A 35. hadosztályt utasították Conegliano—Collalbrigo— 
Pare—Barriera terébe menni, hol hadseregtartalékom lesz 
(Op. 616/32. szám.) 

# * 
# 

A hadseregfőparancsnokság délután 2 óra 30 perckor el-
rendeli: 

„A 10. és 11. hadsereg egyelőre a jelenleg elért helyzet-
ben kitart. A 11. hadseregparancsnokság egy újabbi támadást 
a XXVI. hadtest arcvonalának szakaszából alaposan készítsen 
elő. Ezen támadáshoz keletről az I., nyugatról a VI. hadtest 
csatlakozni fog. 

Június 17-re virradó éjjelen a XV. hadtest visszakerül a 
6. hadsereg kötelékébe; erre a végleges parancs még követ-
kezni fog. 

A 48. hadosztály az AOK. tartaléka és Feltre vidékén 
helyezendő el; ellátása a 11. hadseregparancsnokság dolga. 

Boroevic tábornagy hadseregcsoportja: 
A 6. és az Isonzo-hadsereg a támadást Treviso általános 

irányban rendszeresen folytatja. 
Az AOK. tartalékait, amelyek báró Conrad tábornagy 

hadseregcsoportjánál Tirolban számításba nem jöhetnek, a 
Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság intézke-
dése szerint a velencei síkságon akként kell csoportosítani, 
hogy őket szükség esetén a Piavén gyorsan át lehessen vonni 
a nyugati partra. 

Boroevic tábornagy közvetlenül utasítsa erre a 9., 35., 51. 
honvéd- és a 12. lovasított lövészhadosztályokat és tett intéz-
kedéseit az AOK.-nak jelentse. 

Ezen parancsot Boroevic és báró Conrad tábornagyok 
teljtartalmúlag megkapták. 

AOK. (Op. 142.241. szám.)" 
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Délután 2 óra 50 perckor beérkezik a XV. hadtest helyzet-
jelentése, mely szerint a június 15-i harcokban a hadtestet oly 
súlyos veszteségek érték, hogy a 133. ezred 1 és V2, az 1. bos-
nyákezred 1 zászlóaljba alakult. Egyes osztagok a Monte 
Tómba (A 868) északi lejtőjén megkapaszkodtak. 

A I I . és XXIV. hadtestparancsnokságokat utasítottam, 
hogy a Piavén A 118—Falze di Pia ve-szakaszban keressenek 
gázlókat. 

A 35. hadosztályparancsnokság jelenti, hogy délután 5 óra 
30 perckor a 170-es hídról elindult Conegliano terébe. (Op. 
616/42. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság Op. 142.243. számú parancs-
csal értesíti a Boroevic-hadseregcsoportparancsnokságot, hogy 
szükségesnek tartja a XVI. hadtest tüzérségét a XXIV. hadtest-
parancsnokságnak alárendelni, hogy ez a június 17-én teljes 
erővel tudja támogatni a 17. ós 41. honvédhadosztály támadá-
sát a montellói hídfőállás kibővítésére. 

Ezt a jelen paranccsal el is rendeli. 
Az Isonzo-hadseregparancsnokság tényleg Op. 260/152. 

szám alatt elrendeli, hogy a 6. hadseregnél a XXIV. hadtest 
támadásának támogatására a Kaufmann tábornok parancsnok-
sága alatt álló 7. tábori tüzérdandár 12 ütege és a 33. és 58. 
tábori tüzérdandár három 10'4 cm-es ágyúsütege és 7/11. számú 
nehéz motoros tarackosiiteg, összesen 16 üteg, rendelkezésre 
fog állani. Ezt a tüzércsoportot a 6. hadsereghez fogják be-
osztani, amelynél Kaufmann tábornok jelentkezni fog a to-
vábbi parancsok átvételére. 

Boroevic tábornagy Op. 616/44. szám alatt elrendeli, hogy 
a XVI. hadtest azon tüzérsége, amely június 17-én a XXIV. 
hadtest támadását támogatni fogja, a XXIV. hadtestparancs-
nokságnak alárendelendő. Ezen hadtest tüzérségének főfeladata 
a Nervesánál és attól délre levő ellenséges ütegeket erőteljesen 
lefogni. (Op. 616/12. szám.) 

# # 
* 

A 6. hadsereg helyzete délután 6 órakor a következő. 
XXIV. hadtest: 
A 31. hadosztály Collesel della Val deli Acqua (A 368) 

előtt áll, magán a A 368 kúpon és a kúp mögött ellenséges 
könnyű ütegek és csapatok gyülekeznek. Falze di Piavénái 
elkészült hadihidat az ellenséges tüzérség megszakítás nélkül 
lövi és az ellenséges repülők bombázzák. 

A 13. lövészhadosztályparancsnokságnak nincsen össze-
köttetése a tűzvonalban levő csapataival. A 24. lövészezred 
egy ellenséges ellentámadást visszavert. 
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A 17. hadosztálynál a helyzet nem változott. A Villa Jacur-
hadihidat az ellenséges tüzérség szétlőtte. (Op. 616/47. szám.) 

II. hadtest: 
Az ellenséges sulderi és castelli tüzérségi csoport állan-

dóan zavarótűz alatt tart ja főképen Vidor, Bigolino terét; 
ellenséges nehéz aknavetők is hatnak ide; ellenséges repülők 
délután Villa Novára és Bigolinóra bombákat dobtak. Ütegeink 
rendületlenül tüzelnek az ellenséges tüzérségre, hogy azokat 
elhallgattassák. A 8. lovashadosztály tüzérsége kimerült a 
szakadatlan tüzelés következtében. (Op. 616/53. szám.) 

A Boroevic-tábornagy hadseregcsoportparancsnokság dél-
előtt 10 óra 50 perckor táviratozza: 

„A 11. hadseregnél beállott helyzet feltétlenül megköveteli, 
hogy az eddig kivívott eredményt mindenáron megtartsuk. 
Az most a fődolog, hogy az Isonzo-arcvonalból előkészítés alatt 
levő főtámadás ne járjon a Piavén való átkelés újabb kierő-
szakolásával. 

Ezen az alapon kell a továbbiakat felépíteni és arra kell 
számítani, hogy erős ellenséges ellentámadások előtt állunk. 
(Op. 616/22. szám.) 

Op. 616/44. szám alatt a Boroevic tábornagy-had sereg-
csoportparancsnokságtól újabb távirat érkezik: 

„A Montello—Nervesa hídfőállás megtartására és annak 
kibővítésére feltétlenül szükséges, hogy az Isonzo-hadsereghez 
tartozó XVI. hadtestbeli tüzérséget a XXIV. hadtest rendel-
kezésére bocsássuk. Mind az Isonzo-, mind a 6. hadsereg közös 
érdeke megkívánja, hogy a XXIV. hadtest támadásának támo-
gatásáról mind az ágyúk, mind a lőszer mennyiségére vonat-
kozólag a lehető leggazdagabban gondoskodjunk. Az Isonzo-
hadseregparancsnokság közölje a 6. hadsereggel és a XXIV. 
hadtesttel, hogy mennyi tüzérséget bocsáthat rendelkezésre. 
(Op. 616/44. szám.) 

Ezt a kérdést az Isonzo-hadseregparancsnokság már Op. 
2600/152. számú rendeletével elintézte. 

A hadseregfőparancsnokság rendeletére Boroevic tábor-
nagy-hadseregcsoportparancsnokság arról értesít, hogy a 35. 
hadosztályt Uonegliano—Collalbrigo—Barriera terébe előre-
vonja, hol a 6. hadsereg tartaléka lesz. 

A 9. hadosztályt Vittorio—Sarmede—Colle Umberto— 
Cozzuolo, a 12. lovasított lövészhadosztályt pedig Orsago— 
Borgo—Bibano—Brugnera—Cavolano—Vistorta terében fog-
ják csoportosítani. 

A 12. lovasított lövészhadosztály Tirolból fog vonattal 
megérkezni a 6. hadsereg körletébe és Sacilén fog kirakodni. 
(Op. 616/49. szám.) 

Az 51. honvédhadosztály jelenlegi elhelyezési körletében 
marad; a 35. hadosztályt a 6. hadseregparancsnokság rendel-
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kezésére bocsátják; a többi hadosztály az AOK. tartaléka ma-
rad. (Op. 616/51. szám.) 

A tartalékban álló hadosztályok csoportosításából arra 
lehet következtetni, hogy a hadseregfőparancsnokság arra 
szánta el magát, hogy a montellói hídfőből a támadást foly-
tatja, hogy ezáltal az Isonzo-hadsereget kényes helyzetéből ki-
mentse és hogy az olasz arcvonal áttörését kierőszakolja.1 

Op. 616/32. szám alatt intézkedtem a 35. hadosztály előre-
vonására: „A 35. hadosztály Tarzo—Corbanesen át azonnal 
Conegliano vidékére menetel és Collalbrigo—Pare—Barriera 
vidékén elhelyezkedik. A hadosztály a 6. hadsereg tartaléka; 
a XXIV. hadtestparancsnokságnál Coneglianóban az általános 
helyzetről tájékozást szerez és távbeszélőösszeköttetést létesít 
Vittorióra, a 6. hadseregparancsnoksághoz." 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság Op. 
616/13. számú rendeletével ismételve felhívja a figyelmet arra, 
hogy a fődolog és a legnagyobb jelentőséggel bír, hogy a 
Montellót a 6. hadsereg birtokában megtartsa. Az 52., 77. és 
133. hadihídkészletek ma Pianzanóba érkeznek, melyeket to-
vábbi hadihídkészletek követni fognak. 

A XXIV. hadtestparancsnokság este 7 óra 53 perckor 
jelenti, hogy a kiküldött harcjárőrök Cusignana vasútvonalra 
és Sant Andreára előrementek, ellenségre nem találtak; 25 
olasz fogollyal tértek vissza, akik azt vallották, hogy az ola-
szok visszavonulnak. (Op. 616/52. szám.) 

A XVI. hadtestparancsnokság este 8 óra 55 perckor arról 
értesít, hogy a szigeteket megszállva tartó csapatokat délután 
2 óra 40 perc óta az ellenség tüzérsége zavarótűz alatt tar t ja; 
gázt is lő. 

A 46. lövészhadosztály délfelé Ceggia—Cessalto terébe el-
menetelt a XXIII . hadtesthez. A hadtestnél eddig 2 tiszt és 
145 főnyi legénységi foglyot ejtettek. (Op. 616/4. szám.) 

Boroevic tábornagy a hadseregföparancsnokságnak jelenti, 
hogy a 11. hadsereg közlése szerint a Tirolban támadó fő-
csoportnak nemcsak a keleti szárnya, hanem a zöme is vissza-
vonult. 

„Legyen szabad — úgymond — mégegyszer arra rá-
mutatni, amit már hónapok óta hirdetek, hogy a főtámadást 
nem közvetlenül Tirolból, hanem a Piave-arcvonalból lehet 
csak hatásosan támogatni. 

A jelenlegi helyzetben azonban erre hadseregcsoportom 
gyenge. Ezért a hadműveleteket újonnan kell megalapozni. 

1 Ezt, mint valószínűt, közel két hónappal előbb megjósoltam Boroevi ; 
tábornagynak. Lásd az előbbi fejezeteket. 
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Mindkét hadseregparancsnokságot utasítottam, hogy amit idáig 
elfoglaltak, azt még erösebb ellentámadásokkal szemben is meg 
kell tartaniok, hogy ne kelljen az átkelést a Piavén újból ki-
erőszakolni és hogy ne kelljen hasztalan áldozatokat hozni. 

Udinébe visszatérek, hogy ha szükséges, az újabb intéz-
kedéseket könnyebben elő tudjam készíteni." (Op. 616/14. sz.) 

Este 10 órakor a Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság 
Op. 616/24. sz. alatt arról értesít, hogy a hadseregfőparancsnok-
ság Op. 142.249. számú rendeletével meghagyta, hogy június 
17-re hajló éjfélkor a XV. hadtest a 6. hadsereg kötelékébe lép. 

A 48. hadosztály Feltre vidékén az AOK. tartaléka. 
A Scotti-csoport megszűnik. (Op. 616/56. szám.) 
A 9. hadosztályt utasították, hogy június 18-ról 19-re vir-

radó éjjelen Vittorio terébe meneteljen. (Op. 616/57. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete este 9 órakor a következő. 

II. hadtest: 
A Bigolinóra előremenő harcjárőröket az ellenség puska-

tűzzel fogadta. Egyik járőr a Santa Margherita 127-es tem-
plomot 1 km-re megközelítette; ellenségre nem talált, 

A távoli megfigyelés szerint az ellenség a 31. és 13. lövész-
hadosztályra ellentámadást készít elő. (Op. 616/60. szám.) 

Délután 6 és este 8 óra között megfigyelték, hogy egy raj-
vonal Collesel della Val deli Acqua (A 368) felől keleti irány-
ban, tehát hátrafelé mozog. Az említett magaslattól nyugatra 
egy ellenséges üteg tüzel. A II. hadtest tüzérsége ezen ellen-
séges üteg leküzdésére parancsot kapott. Este 8 óra óta a 
-Ó-183-nál és Agostininél saját csapataink heves ellenséges 
lövegtűzbe kerültek. (Op. 616/61. szám.) 

XXIV. hadtest: 
A 31. hadosztálynál nyugati irányban történő mozgást 

figyeltek meg. A lövegtűz igen élénk. 
A 13. lövészhadosztály arcvonalát nehéz ellenséges tüzér-

ség lövi. A 24. lövészezred egy ellenséges ellentámadást vissza-
vert. A 25. lövészezredet délután 1 óra óta az olasz gyalogság 
támadja. Este 9 óra 10 perc óta a 13. lövészhadosztály jobb-
szárnya visszavonul. 

A 17. hadosztálynál a balszárny Nervesa községbe be-
hatolt. A foglyok azt vallják, hogy az olaszok visszavonulnak. 

A 17. hadosztály délután 5 óra 20 perckor jelenti: A 39. 
ezred fel derítőosztagai Cusignana vasútvonalig nyomultak elő; 
ellenségre nem találtak. 25 foglyot kísértek be az olasz 163., 
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215. ezredtől és a 2. nehéz tüzérezredtől. Nervesát az olaszok 
kiürítik. Arcadéban nehéz olasz tüzérség összpontosul, hogy a 
visszavonulást fedezze. (Op. 616/37. szám.) 

A 139. ezred már nem tudott a Piavén átkelni. 
* * 

* 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság az 
AOK.-nak jelenti: 

„Op. 142.241. számra: 
A Trevisóra való támadás azonnali folytatása a leg-

nagyob mértékben elővigyázatot követel, mivel a támadás 
ellenséges túlerőre fog találni. 

Mielőtt a kezdetben idézett AOK.-intézkedést megkaptam, 
a hadseregparancsnokságokat már utasítottam, hogy az eddig 
elérteket mindenáron megtartsák, nehogy újabb támadás ese-
tén az átkelést a Piavén másodszor is ki kelljen erőszakolni. 

A Montello és az Isonzo-hadsereg déli szárnya mindaddig 
támadólagos hídfőállások lesznek, míg minden együtt lesz, 
hogy az offenzívát folytathassuk. 

Jelenleg mind nekem, mind a 6. hadsereg- és az Isonzo-
hadseregparancsnokságnak nincsen tartaléka; a hadsereg-
főparancsnokság csakis egy gyalog- és egy lovashadosztálynyi 
tartalékkal rendelkezik; az 51. honvédhadosztályra számítani 
még nem lehet. 

Hiányzanak: közepes űrméretű tüzérség, lőszer-, autó-
szállítóoszlopok és hídanyag. 

Csakis akkor lehet eredményes offenzívára számítani, ha 
az igényelt eszközöket tényleg megkapjuk és időt engednek 
arra, hogy a támadást alaposan megszervezzük. 

Óva intem a hadseregfőparancsnokságot attól, hogy a 
támadást elégtelen, kiéhezett csapatokkal idő előtt megindít-
tassa. 

Udinére megérkeztem. 
Boroevic tábornagy s. k. Op. 616/21. szám." 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság Op. 
616/21. a. szám alatt jelenti az AOK.-tartalékok csoportosítását: 

9. hadosztály Vittorio—Sarmede—Colle Umberto—Coz-
zuolo; 

35. hadosztály Collalbrigo—Barriera—Conegliano; 
12. lovasított lövészhadosztály Orsago—Borgo—Bibano— 

Br ugnera—Cavolano—Vistorta; 
51. honvédhadosztály Sacile—Talponedo—Rorai—Cevo-

lini—Sarone terében van. 
* * * 

József főherceg: A világháború. VI. 31 
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Az ellenség részéről a mai harcokban ugyanazon had-
osztályok vettek részt, mint június 15-én. 

A mai napon lefolyt harcok eredménye: 
Mivel az olasz Reggio- és Barletta-dandárnak és a 2. ber-

saglieri ezrednek június 15-én a Montellón történt harcba-
vetése nem szilárdította meg az olaszok helyzetét, június 16-án 
az 50. és a 47. hadosztályt felriasztották s autókkal, vasúton 
és gyalog Montebellunára, illetve Yolpagóra irányították. 

Az olasz VIII . hadtestparancsnokság a kritikus helyzet-
ben nem tartotta helyénvalónak, hogy a hadosztályok teljes 
beérkezését megvárja, hanem az Aosta- és Udine-dandárok 
azon részét, mely már megérkezett, a legveszedelmesebb irány-
ban, Collesel della Val deli Acquán (A 368), ellentámadásra 
rendelte; a később beérkezett 47. hadosztálybeli csapatokat 
pedig később Selva—Sovilla között harcbavetette. 

Ez az olasz ellentámadás 31. hadosztályunkat délután 2 
órakor <> 183—A 279,13. lövészhadosztályunkat pedig A 279— 
S. del Forame-vonalba visszaszorította. 

A 31. hadosztálynak a késő délutáni órákban, tartalékok-
nak bevezetése révén, sikerült jobbszárnyát ismét előretolni 
a A 118—A 279-es vonalba. 

A 17. hadosztály a Sovilla felöl intézett olasz támadást 
visszaverte. 

A XXIV. hadtest feladatát megoldotta, amennyiben a 
Montellón június 15-én elért állását június 16-án birtokában 
megtartotta. A hídfőállás kibővítésére az előkészületek meg-
történtek, a 11. honvéd lovashadosztály fele a Montello északi 
részén harcbalépett, a 41. honvédhadosztályt a Piavéhoz előre-
vonták. 

A 11. honvéd lovashadosztály 9. honvédhuszárezrede dél-
előtt 10 óra 30 perckor és az 5. honvédhuszárezred egyik szá-
zada délelőtt 11 óra 30 perckor a Villa Jacur-hídon átkelt és a 
31. hadosztály parancsnoksága alá lépett. 

A 2. és 3. honvédhuszárezred, valamint a rohamfélezred 
Barbisano—Chiesola terébe menetelt és készen állott, hogy 
vagy a Falze di Piave-, vagy a Villa Jacur-hidon átkeljen a 
Piavén. 

Az 5. honvédhuszárezredet az ellenséges nehéz tüzérség 
szétugrasztotta; az ezred csoportonkint gyülekezik; Szmrecsá-
nyi örnagv, Jekelfalussy százados és Barna segédorvos elesett; 
Zsoldos hadnagy, dr. Balogh főorvos és számos huszár meg-
sebesült. 

Az 5. honvédhuszárezredet nem lehetett áthajózni az ellen-
séges tüzérségi tűz miatt. 

A 11. honvéd lovashadosztályparancsnokság arra kérte a 
31. hadosztályt, hogy a 2. és 3. honvédhuszárezredet csak 
akkor irányítsa a Piave partjára, ha az átkelés már lehetséges, 
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mert különben a csapatokat haszontalanul súlyos veszteség éri, 
mint ez az 5. honvédhuszárezrednél ma meg is történt. (616/6. 
szám.) 

Az 5. honvédhuszárezred maradványa Chiesola—Falze 
di Piavén, a 2. honvédhuszárezred a 103-as kocsmánál, a 3. 
honvédhuszárezred Barbasianónál, a rohamfélezred Barbisa-
nellónál éjjelezik, a 24. lovasdandár parancsnoksága alatt. 

Mivel a 11. honvéd lovashadosztálynál csak egy dandár-
parancsnok van, a hadseregparancsnokság Heinlein vadász-
ezredest rendelkezésre bocsátotta, mint második dandár-
parancsnokot. 

Heinlein ezredes a 9. és 5. honvédhuszárezredek felett 
átvette a parancsnokságot. (Op. 616/7. szám.) 

Az esőzés következtében a Piave még mindig árad; a mű-
szaki csapatokat oly súlyos veszteségek érték, hogy az átkelés 
a Piavén még most is kihúzódik. 

A 6. hadseregparancsnokság még nem ismeri teljesen a 
montellói helyzetet. A beérkezett jelentések sok tekintetben 
egymással ellentmondók és nem szolgálnak az igazi helyzet 
megvilágítására. 

Az időjárás ködös, a hegyek felhőkbe burkoltak, közben 
pedig záporesők vannak. 

A XXIV. hadtestparancsnokság déli 12 órakor Op. 616/17. 
szám alatt jelenti, hogy a június 15-i harcokban különösen ki-
tüntették magukat: a 31. hadosztálynál a 44. és 69. ezred, a 
32. és 3. bosnyákezred rohamcsapatai és az 1. huszárezred 
géppuskás-százada; a 13. lövészhadosztálynál a 24. és 25. lö-
vészezred; a 17. hadosztálynál a 46. és 39. ezred. 

Teljes elismerés illeti meg a hadtest tüzérségét, melynek 
hatásáról az olasz foglyok úgy nyilatkoztak, hogy az ellenségre 
nézve teljesen leverő volt. 

Valamennyi műszaki csapat haláltmegvető áldozatkész-
séget tanúsított a csapatok áthajózásában és a hídverésben, 
mely az ellenséges puska-, géppuska-, nehéz tüzérségi és akna-
vetőtűzben történt meg. Repülőink bravúrosan, sokszor 10 mé-
ternyi mélyen leszállva, a gyalogság harcában támogatóan 
beleavatkoztak és így az olasz gyalogság soraiban pánikot idéz-
tek elő; a saját ra j vonalat pedig elörerántották és lelkesítői eg 
hatottak csapatainkra. Csatarepülőink pedig az ellenség figyelő-
léggömbjeit és ütegeit megtámadták és időről-időre a harcból 
ki is kapcsolták őket. 

Idáig 200 olasz tiszt és 4000 fő olasz legénységi foglyot 
jelentettek. 

A 17. hadosztály 18 olasz ágyút, a 13. lövészhadosztály 
4 olasz üteget zsákmányolt, 

28* 
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Repülő jelentés. 
A 2. és 53. repülőszázad egy-egy felderítőutat tett meg, 

a 30. repülőszázad négy vadászrepülést csinált. Felderített 
teriilet : Pederobba—Possagno—Crespano—Castelli—Monte 
Sulder. 

Obledónál egy ellenséges autóoszlopot 100 méter magas-
ságból géppuskából lőttek. 

A 42., 72., 5G. és 68. repülőszázad a Piave-hidakat védte. 
A 4., 28. és 38. repülőszázad gyalogsági repüléseket vég-

zett és felderítette az ellenséges gyalogság és saját csapataink 
helyzetét. Giaveránál pedig ellenséges gyalogságra és szállá-
sokra lőttek csekély magasságból. 

Valamennyi repülőszázad ma légi harcot vívott az ellen-
séges gépekkel. 

Saját veszteség: az 56. és 38. repülőszázadnál 1—1 gép. 
Az ellenség vesztesége: Hefty törzsvezető és Oberst őr-

mester 1—1 ellenséges gépet lelőtt. 
# # 

# 

A 6. hadsereg helyzete június 16-án este a következő. 

II. hadtest: 
A 8. lovashadosztály Villa Nova—Bigolino—Vidor— 

Bosco—Fontigo 14 km-es szakaszban van. A hadtesttel szem-
ben áll az olasz XXVII. hadtest 66. és 51. hadosztálya. 

XXIV. hadtest: 
A 31. hadosztály és a fél 11. honvéd lovashadosztály 

A 118—-Ó-334 MarseiUe-szakaszban áll. 
A 13. lövészhadosztály A 279. szakaszban, a 17. hadosz-

tály Giavera—Nervesa-szakaszban, a fél 11. honvéd lovas-
hadosztály Barbisanello—Chiesola, a 41. honvédhadosztály pe-
dig Conegliano terében van. 

A hadtesttel szemben áll az olasz XXX. hadtest 47. és 50. 
és az olasz VIII . hadtest 13. és 48. hadosztálya. Az 58. had-
osztály tartalék Postioma terében. 

Hadseregemmel szemben áll az olasz 8. hadsereg, mely a 
XXVII., XXX. és VIII. hadtestekből áll. 

# * 
* 

Boroevic tábornagy és a vezérkar főnöke, báró Arz vezér-
ezredes között az alábbi táviratváltás történt: 

Éjjel 10 óra 15 perckor báró Arz vezérezredes Boroevic 
tábornagynak Bellunóból táviratozza: 
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„Nagyméltóságod jelentését Ö Fölségének előterjesztet-
tem. ü Fölsége azt kérdezi: Elegendők-e azon csapatok, melyek 
jelenleg a Piave nyugati partján állanak arra, hogy a tervezett 
offenzívára a szükséges hídfőállásokat megteremtsék; szük-
séges-e, hogy a hídfőállásokat kibővítsük és meg lehet-e ezt 
csinálni azon erővel, melybe az AÜK.-tartalékok is beleszámol-
hatok; ha ez megtörténik, meg tudják-e tartani a csapatok 
állásaikat? 

Az offenzíva megújítására Tirolból 7 hadosztályra lehet 
számítani; ezen erők átszállítására és felvonulására minden-
esetre négyheti idővel kell számolni. 

Választ kérek. Arz vezérezredes s. k. 

Éjjel 12 órakor Udinéből Boroevic tábornagy báró Arz 
vezérezredesnek sürgönyzi: 

„1. Az eddig létesített hídfőállásokat ki fogjuk tágítani, 
amelyeket, az AOK.-tartalékot is beleértve, a csapatok való-
színűleg képesek lesznek meg is tartani. Az offenzíva folyta-
tását nemcsak a hídfőállásokból tervezzük. 

2. Az offenzíva folytatására minimálisan hét hadosztály 
elegendő, ha a tiroli arcvonal nem fog teljesen passzív maga-
tartást tanúsítani. Mivel a tartalékok nem kerülnek mind egy-
szerre alkalmazásra, négy hétig tartó felvonulás nagy szerepet 
nem játszik. Sokkal fontosabb a tüzérség, lőszer, élelmezés, 
repülőgépek és hadihídkészletek kérdése. 

3. Kérem Ö Fölségének legalázatosabb köszönetemet tol-
mácsolni a legkegyelmesebb gondoskodásért, amely a jövőre 
nézve bizalmat gerjeszt bennünk. 

Boroevic tábornagy s. k." 

A XXIV. hadtestparancsnokság éjjel 11 óra 20 perckor 
Op. 616/33. szám alatt kiadta intézkedését június 17-re: 

„1. A Montellón elért eredmény kihasználására és az 
Isonzo-hadsereg hadműveletének támogatására a Montello-
hídfőállást kibővítjük, különösen déli és délkeleti irányban. 
A cél elérésére a támadást folytatjuk, ami június 17-én és 
18-án kerül végrehajtásra; ezért a 11. honvéd lovashadosztályt 
és a 41. honvédhadosztályt a XXIV. hadtestparancsnokság 
rendelkezésére bocsátották. Az előbb említett lovashadosztály 
a jobb-, az utóbb említett hadosztály a balszárnyon kerül 
alkalmazásra. 

2. Az utánszállítás biztosítására a hadtestnek legalább is 
három hídra van szüksége, azonkívül biirűket, repülökompo-
kat, áthajózópontontagokat stb. kell a Piavén létesíteni. Erre 
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a rendelkezése álló eszközöket és az utászcsapatokat fel kell 
használni. 

3. Az ellenséges repülőkkel szemben az áthajózó és híd-
verési helyek védelmére légvédelmi tüzérséget és géppuskás 
tűzlépcsőket kell szervezni és a gyalogság tűzvonalát annyira 
előre kell vinni, hogy az ellenséges tüzérség tömegét a Soligo 
torkolata és Nervesa közötti szakasz előtt annyira visszaszorít-
suk, hogy a Piavét tűz alá venni ne tudja. 

4. Csapatainknak el kell foglalni Santa Margherita 127— 
Collesel della Val deli Acqua (A 368)—Selva—Cusignana— 
Areade—Spresiano—Palazzon vonalát. Ezen arcvonalat, mely 
körülbelül 19 kilométer kiterjedésű, négy hadosztályszakaszba 
és egy dandárszakaszba osztom be. 

a) A Ciano-dandárszakaszt, mely "Santa Margherita 127-
től a 298-as forrás végéig terjed és 2 kilométer kiterjedésű, 
a 11. honvéd lovashadosztály veszi birtokba és harcászatilag 
a 31, hadosztályparancsnokság kötelékébe lép. 

b) A Montello-hadosztály szakasz az aj-szakasztól délre, 
a Montello déli lábáig terjed, a Brentella-patakig (Venegazzu-
tól IV2 kilométerre északra); a szakasz 3y2 kilométer széles; 
birtokba veszi a 31. hadosztály. 

c) A Selva-hadosztályszakasz a bJ-szakasztól délre, Cu-
signanáig terjed, 4H kilométer széles és a 13. lövészhadosztály 
fogja megszállani. 

d) A Cusignana,-hadosztályszakasz a cj-szakaszhoz csat-
lakozva Arcadeig terjed; 4 kilométer széles; megszállja a 17. 
hadosztály. 

e) A Spresiano-hadosztályszakasz a d)-szakaszhoz csatla-
kozva a Piave melletti Palazzonig terjed; szélessége 5 kilo-
méter: birtokba veszi a 41. honvédhadosztály. 

Minden szakaszban az első vonalban csakis gyenge csa-
patokat kell alkalmazni és erős tartalékokat kell visszatartani; 
a 31. és 13. lövészhadosztálynál egy-egy ezredet, mint hadtest-
tartalékot kell kikülöníteni. 

A kijelölt szakaszokat támadással kell birtokba venni. 
A támadást a hadosztályok június 17-én előkészítik és 

mielőbb végrehajtják. Az a)- és fej-szakaszban a támadást a 
31. hadosztályparancsnoksáe: vezeti; rendelkezésére áll a be-
osztott két tábori tüzérdandár; azonkívül a II . hadtest tüzér-
sége is támogatni fogja. A c)—ej-szakaszokban a támadást a 
XXIV. hadtestparancsnokság egységesen fogja vezetni, melyre 
i\ 2. mellékletben1 foglalt intézkedés érvényes. 

Az 1. melléklet a hadosztály-harcsávokat tünteti fel.2 

Goiginger altábornagy s. k." 

1 Lásd a 25. számú mellékletet. 
2 Lásd a 26. számú mellékletet. 
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Osztrák-magyar sajtójelentés 1918 június 16-ról. 
„Tegnap reggel a Piavén és a Brenta két oldalán hadsere-

geink többórás tüzérségi előkészítés után az olaszokat és azok 
szövetségeseit megtámadták. Boroevic tábornagy hadsereg-
csoportja a megáradt Piavén több helyen az átkelést kierősza-
kolta. Wurm vezérezredes hadtestei elkeseredett küzdelemben 
legázolták az ellenséges ellenállást és San Dona di Piavénái 
és az Oderzo—Treviso-vasútvonal mentén széles arcvonalban 
az ellenséges állásokat elfoglalták. 

József főherceg vezérezredes csapatai meglepő előretörés-
sel elfoglalták a Montello keleti részén az ellenség erődítmé-
nyeit és a hegységbe mélyen behatoltak. Schönburg herceg 
lovassági tábornok, hadtestének a Piavén való átkelése közben, 
egy ellenséges gránáttól megsebesült. 

A Piavén csapataink 10.000 olasz foglyot ejtettek és 50 
olasz ágyút zsákmányoltak. 

A Brenta-folyó mentén előretört rohamunknak is kezdet-
ben sikere volt. Az ellenség erős ellenállását megtörve és az 
erdös-szakadékos magas hegység minden akadályának nehéz-
ségeit leküzdve, csapataink több helyen az ellenség harmadik 
állásáig jutottak előre, miközben 6000 olasz, angol és francia 
fogoly került kezeinkbe. A kivívott eredménynek azonban 
csakis egy részét sikerült birtokunkban megtartani. A Brenta-
folyótól keletre fekvő Baniero-hegységet fel kellett adnunk, 
mivel túlerős ellenséges oldalozó tüzérség tüzébe került csapa-
tainkat nagyon erős ellenséges tartalékok megrohanták; köz-
ben az olaszok a Grappa-h egy tömbön hiába támadták meg 
zászlóaljainkat, melyek az ellenségtől elfoglalt állásokban lábu-
kat megvetették. A Hétközség fennsíkján elterülő erdőövben 
előtörő ezredeink a szövetségesek által az előző napokban 
ellentámadásra csoportosítottak tömegébe ütköztek, mely ellen-
lökés elől csapataink a meghódított terület egy részét kiürí-
tették. 

Rivánál Miksa főherceg őrnagy szakaszában az olaszok-
tól Dosso Altót elragadtuk. Az Adamello-havasokban a magas-
hegységi századaink Corno di Cavento ormait megrohamoz-
ták, 100 olasz katonát elfogtak és 3 ágyút zsákmányoltak. 

Június 14-én este Albániában a franciák legutóbbi táma-
dását a Devoli-völgyben visszavertük. 

A vezérkar főnöke." 

Az olasz sajtójelentés június 16-ról. 
„Tegnap óta az arcvonalunkon nagy csata folyik. Tüzérségi 

előkészítés után — mely mind hevesség, mind az abban részt-
vett lövegek nagy száma tekintetében rendkívülinek mond-
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ható — az ellenség offenzíváját megindította, melyre mi el 
voltunk készülve, mérhetetlen gyalogsági tömeget dobott az 
ellenség állásainkra az asiagói fennsík keleti részén és a 
Brenta-völgyben, a Monte Grappán; több helyen erőszakosan 
átkelt a Piavén, az arcvonal több részén pedig erős demon-
stráló akcióba fogott. 

Gyalogságunk és a szövetséges kontingensek panasz nél-
kül elviselték a megsemmisítő tűz minden kínját, támogatva 
tüzérségünk zárótüze által, mely a védelmi zóna előretolt részé-
fjen az ellenséges tűzelökészítésnek legpontosabb erőszakos és 
gyilkos tüzében állott, így vált lehetségessé, hogy az ellenség 
hatalmas rohamoszlopai a 150 kilométer hosszú támadó arc-
vonalon az első megrohanással egynéhány helyen Monte di 
Val Bella vidékén, Asolonén és a Monte Solarolo kiugró részén 
a legelői fekvő vonalunkba behatoltak és azokat megszállták. 

Egyes ellenséges osztagoknak1 sikerült a Piave jobbpart-
ján a Nervesa—Fagare—Musile-zónában2 benyomulni, még 
ugyanaznap a mieink erélyes és gyilkos ellentámadást csinál-
tak, mely sikerrel járt, az ellenség előnyomulását feltartóztat-
ták és az ideiglenesen kiürített állásokat ismét birtokba vet-
ték;3 ezeknek némely helyein elszigetelt kis osztagaink fényes 
bátorsággal fenntartották magukat és minden áron folytatták 
a küzdelmet. 

A csata hevességének a beállott éjszaka sem vetett véget; 
a küzdelem tovább folyik; csapataink az Asiago-fennsíkon 
állásaikat biztosan kezeikben tartják, átmenetileg veszendőbe 
ment kiindulási állásainkat az Asolonén és a Monte Solarolo 
kiugró részén ismét visszahódították és a Piave jobbpartjára 
átkelt ellenséges gyalogságot a legközelebbi közelségben szo-
rongatják. Idáig 3000 foglyot számláltunk meg, közöttük 89 
tisztet. A mi és szövetségeseink repülői a harcokban erőtelje-
sen kivették részüket, a Piavén szakadatlanul bombázzák és 
géppuskákból lövik az ellenséges csapatok tömegeit, 31 ellen-

» séges repülőt lelőttek. 
Diaz tábornok."4 

* * 
# 

Goiginger altábornagy, a XXIV. hadtest volt parancs-
noka, „A montellói csata" című tanulmányában a csata máso-
dik napjáról a következőt írja: 

1 Az osztrák-magyar XXIV., IV., XXIII .és VII. hadtestek voltak ezek 
osztagok! 

2 40 km széles a „zóna". 
3 (?) 
4 Feltűnő, hogy az olasz sajtójelentésben egy szó sincsen a Montello 

elvesztéséről. 
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„1918 június 16. Vasárnap." 
„A 6. hadseregparancsnokság megparancsolja, hogy 

Cusignana—Arcade—Spresiano ellen irányuló lökést a 41. 
honvédhadosztály egyelőre ne hajtsa végre; a hadosztályt, 
mint hadseregtartalékot, még visszatartják. Ezáltal a XXIV. 
hadtest tarthatatlan helyzetbe kerül, mivel a balszárny telje-
sen fedetlenül marad. Ezért személyesen Vittorióba utaztam 
a hadseregparancsnoksághoz." 

„A hadseregparancsnok és a hadsereg vezérkari főnöke 
velem teljesen egy nézeten voltak, a 41. honvédhadosztályt 
ismét parancsnokságom alá rendelték. Az Isonzó-hadsereg 
jobbszárnya a támadást folytatni fogja, a XXIV. hadtestre 
nézve azonban a támadás iránya nem kedvező és a Montellót 
nem tehermentesíti. A 11. hadseregnél a hadtestek a kiindulási 
helyzetüket ismét elfoglalták. Ez a kudarc nagy szerencsétlen-
ség, a háború sorsát eldöntheti. Mi lehet ennek az oka? 
Árulás?" 

„A XVI. hadtest tüzérségét parancsnokságom alá rendel-
ték; nem sokat használ, mert alig van lőszere; a több óráig 
tartó pergőtűznek ez lett a következménye; elegendő lett volna, 
ha a pergőtűz egy óráig tartott volna." 

„A 13. lövészhadosztálynál 15 cseh légionárius katona 
került fogságba; ezeket, mint hazaárulókat, rögtönítélet alap-
ján agyonlövettem." 

„A Montellón változó harc folyik, heves ellentámadásokat 
sorjában visszavertek csapataim, foglyokat ejtettek, ágyúkat 
zsákmányoltak. Cusignana birtokukba jutott." 

# * 
# 

Események a 11. hadseregnél. 
Június 16-ra hajló éjjelen nagyobb harcok a 11. hadsereg-

nél nem voltak. Június 16-án a délelőttöt főképen a harcegy-
ségek rendezésére és a saját harcvonal fekvésének pontos meg-
állapítására szánták. Eddig a 11. hadsereg 11.000 olasz fog-
lyot ejtett. (Op. 167/16. szám.) 

A báró Conrad-hadseregcsoportparancsnokság kiadja az 
AOK. intézkedését: 

„Szívós ellenállásra berendezkedni, hogy a régi állásokat 
és a tegnapi napon elfoglaltakat biztosan megtarthassuk. Záró-
tüzet mindenhol azonnal megszervezni. A hadtestparancsnok-
ságok bejelentik a csapatok állapotát." (Op. 2602. szám.) 

A hadseregparancsnokságnál a harc folytatásának mikénti 
módja lassan megérik. 

A Brenta két oldala mentén a XXVI. és VI. hadtest — 
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melyhez az I. hadtest csatlakozni fog — rendszeresen folytatja 
a támadást. 

A III . és XII I . hadtest feladata védőleges, kivévén az 
utóbbi hadtest keleti szárnyát, mely a rendszeres támadáshoz 
szintén csatlakozik." 

A 11. hadseregnél a menetalakulatokat előrevonták, melye-
ket a legközelebbi időben a csapatok soraiba besoroznak, a 
veszteségek pótlására. (Op. 2588/1. szám.) 

Délelőtt 11 óra 25 perckor a 11. hadsereg vezérkari főnöke, 
Sündermann tábornok, beszélt báró Waldstätten tábornokkal, 
az AOK. hadműveleti iroda főnökével: „A hadtestek ma este 
jelentik, hogy a csapatok miként néznek ki és hogy a támadás 
folytatására mikor lesznek készen. A hadseregparancsnokság-
nak nincsen szándékában, hogy a nagy alapokra fektetett 
támadást megismételje, hanem azt tervezi, hogy területileg 
meghatározott részletes támadásokkal a Brenta mindkét olda-
lán fokozatosan elöreküzdje magát. Először Cima Eckert 
(A 1366) akarja elfoglalni, azután Col Moschint (A 1278)." 

Báró Waldstätten tábornok a had seregvezér kari főnök-
kel tudatta, hogy a 11. hadseregparanosnokság arra számíthat, 
hogy a harcban kimerült csapatok pótlására három friss hát-
országi hadosztályt fog kapni. 

Délután 12 óra 30 perckor a hadsereg vezérkari főnöke a 
tüzérségi tábornoknak és a műszaki csoport vezetőjének a 
tervbe vett rendszeres támadás folytatására a szükséges intéz-
kedéseket kiadta, hangsúlyozta, hogy a vízvezeték kiépítését 
és a XXIY. hadtestnél a sodronykötélpályák létesítését nagyon 
fontosnak tartja. 

Délelőtt 11 óra 30 perckor a XVIII. hadtestparancsnokság 
jelenti: „A 3. lovashadosztály június 15-én este 9 óra 30 perc 
és 11 óra között, — a 10. lovashadosztály este 9 óra 30 perc és 
10 óra között elindult az újonnan meghatározott területbe. 
A XVIII . hadtestparancsnokság június 16-án reggel 7 órakor 
Vezzenára megy. (Op. 2603/3. szám.) 

A hadseregparancsnokság utasítja valamennyi hadtestet, 
hogy a tegnapi kudarc megállapítására vezérkari tiszteket 
küldjenek ki a csapatokhoz, kik szóbelileg tárgyaljanak, az 
eredményt este 8 óráig — minden kíméletet félretéve — a had-
seregparancsnoksághoz jelentsék be. 

Hasonló célból a hadseregparancsnokság részéről Knaus 
alezredes a III . és XIII . hadtesthez fog kiszállani. (Op. 2602/4. 
szám.) 

A hadseregparancsnokság valamennyi hadtestnek meg-
hagyta, hogy a további elhatározás alapjául szolgáló követ-
kező adatokat este 7 óráig jelentsék be és pedig: 

1. A gyaloghadosztályok harcértéke minő? A gyalogság 
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ütközetlétszáma mily nagy? Géppuskákban, közelharceszkö-
zökben mennyi a veszteség? 

2. A tüzérség harckészsége minő (lövegekben való vesz-
teség, löszerkiegészítés) ? 

3. A hadtestparancsnokságok mely hadosztályokat tart-
ják képesnek a támadás folytatására és mikor?" 

A hadseregparancsnokság jelenti, hogy a 60. hadosztály1 

teljesen kimerült, ezért a Scotti-féle hadcsoport az I. hadtest-
nek a 48. hadosztály 96. dandárát rendelkezésére bocsátotta, 
liogy a 60. hadosztály egy részét felválthassa. 

A felváltott 60. hadosztály Feltrében fog gyülekezni, hol 
hadseregfőparancsnoksági tartalék lesz. A 48. hadosztály 
másik dandára is az I. hadtest rendelkezésére volna bocsá-
tandó. (Op. 2602/13. szám.) 

A hadsereg-főparancsnokság elrendelte, hogy június 17-re 
hajló éjjel a XV. hadtest2 a 11. hadsereg kötelékéből kiválik 
és a 6. hadsereghez csatoltatik. A Scotti-féle hadcsoport-
parancsnokság feloszlik. (Op. 2602/14. szám.) 

Siindermann tábornok, a 11. hadsereg vezérkari főnöke, 
a hadtestvezérkari főnökökkel távbeszélőn értekezett. 

A beszélgetés a I I I . hadtestnél, délelőtt folyt le. A had-
testvezérkari főnök jelentette, hogy egy hadtesttartalékra van 
szükség. Sündermann tábornok erre azt a választ adta, 
hogy előbbi időben a régi állásban a 6. lovashadosztály és az 
egyik honvédezred elegendő volt; most, midőn az egyik hon-
védezred helyett három hadosztály áll a hadtestparancsnokság 
rendelkezésére, minden bizonnyal egy hadosztály az arcvonal-
ból kivonható és mint hadtesttartalék visszatartható. Ha ez 
megtörténnék, még mindig az arcvonalban állhat a 6. és 52. 
hadosztály ós a kiutalt szakaszt megtarthatja birtokában. Báró 
Karg ezredes, hadtestvezérkari főnök, ezt be is látja, a hadtest-
parancsnoknak javasolni fogja, hogy tartalékul a 28. had-
osztályt az arcvonalból vonja ki és a Grubachtal—Oampo-
vecchio terében csoportosítsa. 

Siindermann tábornok báró Karg ezredest tájékoztatja, 
hogy a III . hadtest jövőbeli feladata védőleges lesz és hoery 
arra számítson, hogy a 28. hadosztályt a hadtesttől el fogják 
venni. 

A XIII . hadtestnél Csoban ezredessel főképen a tűzvonal 
fekvését beszélték meg, a 42. horvát honvédhadosztály az arc-
vonalban marad, mert elhatározták, hogy a Cima Ecker-
magaslatot teljes egészében birtokba veszik. Abból a célból, 
hogy a 42. horvát honvédhadosztály Asiago felé kedvezőbb 
csatlakozást nyerjen, megfontolandó és a terepen meghatáro-

1 Az I. hadtest kötelékébe tartozik. 
2 Az 50. és 20. honvédhadosztály. 
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zandó, hogy az ellenségtől még mentes Campitello—Pennar-
támpont megszállása által és az első vonalnak Pennarón át 
Cassorda felé vezető műiit mentén való vezetése által rövi-
debb csatlakozást lehetne elérni; ezzel a bátrahajló vonalat 
előre egyenessé lehetne kinyújtani. 

A végrehajtást akként gondolják, hogy a hátsó vonal 
egyelőre megmaradna főállásnak, de az elöl fekvő vonalba 
táboriörsöket tolnának előre, melynek védelemre való beren-
dezése után idővel főállássá válnék. Csoban ezredes jelentette, 
liogy a 74. honvédhadosztályt az arcvonalból ki fogják vonni 
Monte Interrotto- (-Ó-1401) és Boscóra, az 5. hadosztály már 
hátul van Galliónál, mint tartalék. 

Sündermann tábornok megjegyezte, hogy tekintettel a 42. 
horvát honvédhadosztálynak elszigeteltségére, a hadtesttarta-
léknak Galliónál való csoportosítása feltétlenül szükséges. 

A VI. hadtest főfeladata, hogy a harc által elért állását 
megtartsa. Báró Waldstätten tábornok kijelentette, hogy a 
nagy támadást nem fogják megismételni, de a Brenta két olda-
lán részletakciókat fognak csinálni a VI. és XXVI. hadtest-
nél. Legelőször a Cima Ecker-tömbre lesz támadás. A hadtest 
erre még parancsot fog1 kapni. A hadtestparancsnokság 
jelentse, hogy gyalogság és tüzérség tekintetében mire lesz 
szüksége és hogy az előkészületekkel mikorra lesz készen? 

Sündermann tábornok elmondja, hogv Csoban ezredessel 
beszélt a 42. horvát honvédhadosztályra vonatkozólag, a vonal-
vezetés megjavítását illetőleg. A hadtestvezérkari főnök hang-
súlyozza, hogy a támadást egységesen kell megcsinálni, ezért 
a 42. horvát honvédhadosztáiyt alá kellene rendelni a VI. 
hadtestparancsnokságnak. A hadtestparancsnokság estig je-
lentse be, hogy milyennek tartja a 26. lövészhadosztálv harc-
értékét? 

A XXVI. hadtestnél a vezérkari fönök a hadtest tűzvona-
lának fekvését jelenti, megemlítvén, hogy a hadtest egymaga 
6000 foglyot ejtett. Az offenzíva folytatására a Col Moschin 
és Col del Fenilon birtoklására feltétlenül szükség van. A tá-
madás folytatását akként gondolja, hogy az a Brenta mindkét 
partvidékén folynék, a XXVI. hadtest támadásához csatlakoz-
nék keletről az I., nyugatról a VI. hadtest. 

A VI. hadtesttől nyugatra védelemre kellene szorítkozni, 
mert „tegnap — mondja — világosan láttuk, hogy ily nagy-
aránvú támadáshoz gyengék vagyunk". 

A had seregvezérkari fönök elrendeli, hogy a hadtest 
jelentse, mennyi gyalogságra és tüzérségre lesz szüksége a 
támadás folytatására és hogy mennyi időre lesz szüksége az 
előkészületek megtevésére? 

Az I. hadtestnél Sündermann tábornok a hadtestparancs-
nokságot tájékoztatja, hogy a támadás folytatását miképen 
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tervezik. A hadtestparancsnokság a kapott utasítás alapján 
készüljön föl a támadáshoz és számítsa ki, hogy mennyi 
lőszerre lesz szükségei A hadseregföparancsnokság tartaléka 
Feltrén a 48. hadosztály. A hadtestvezérkari főnök erre jelen-
tette, hogy még a Seotti-féle hadcsoportparancsnokság a 48. 
hadosztály 96. dandárát az I. hadtest rendelkezésére bocsá-
totta, a 119.1 dandár felváltására; a 96. dandár jelenleg Col 
del Baión van. 

A 11. hadsereg abban a helyzetben van, melyet június 
15-én elfoglalt. 

XF. hadtest: 
A 20. honvédhadosztály San Vito—Segusino—Campo-

szakaszban, az 50. hadosztály Alano—Monte Spinuccia-
(A 1303) szakaszban van. 

Vele szemben áll az olasz I. hadtest 70. hadosztálya és az 
olasz XVIII . hadtest 1. hadosztálya. A 24. hadosztály Asoló-
nál tartalék. 

I. hadtest: 
Az 55. hadosztály Col dell'Orsón (A 1677), a 48. had-

osztály Monte Pertica- (A 1549) magaslat északi lejtőjén van. 
A hadtesttel szemben áll: az olasz XVIII . hadtest 56. 

hadosztálya és az olasz VI. hadtest 59. hadosztálya. Az olasz 
15. hadosztály tartalék Mussolenténél. 

XXVI. hadtest: 
A 4. hadosztály a Monte Asolónén (A 1520), a 27. had-

osztály San Marinónál, a Brenta völgyében van. 
A hadtesttel szemben áll: az olasz IX. hadtest 18. hadosz-

tálya és az olasz XX. hadtest 2. hadosztálya. Az olasz 17. had-
osztály tartalék Solagnánál, a Brenta völgyében. 

VI. hadtest: 
A 26. lövészhadosztály a Sasso Rosso- (A 1196) magas-

laton, a 36. hadosztály A 1141—Col del Rosso- (A 1276) vo-
nalban, az Edelweiss - hadosztály -0-1312—Bertigo - vonal-
ban van. 

A hadtesttel szemben áll: az olasz XX. hadtest 10. hadosz-
tálya és az olasz XIII . hadtest 14. és 28. hadosztálya. Az olasz 
52. hadosztály tartalék Bassanótól nyugatra. 

1 A 60. hadosztály kötelékébe tartozik. 
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XIII. hadtest: 
A 42. horvát honvédhadosztály a Monte Sisemolon van 

(A 1242), hozzácsatlakozik a 16. hadosztály; Asiagótól délre, 
azt körülövezve, áll a 38. és 74. honvédhadosztály. 

A hadtesttel szemben áll: a francia XII. hadtest 23. és 
24. hadosztálya és az angol XIV. hadtest 23. hadosztálya. 

III. hadtest: 
Az 52. hadosztály Canove-szakaszban, a 6. gyaloghadosz-

tály Mezza Selva-szakaszban, a 6. lovashadosztály Albaredo— 
Castelletto-szakaszban van. 

A hadtesttel szemben áll: az angol XIV. hadtest 48. had-
osztálya és az olasz X. hadtest 12. és 9. hadosztálya. Az angol 
7. hadosztály tartalék C. di Fonté- (A 1519) magaslaton. 

A 11. hadseregünkkel szemben Bassano—Marostica— 
Santa Caterina—Yalle San Floriano terében az olasz XXY. 
hadtest gyülekezik. 

Az olasz 4. hadsereg az olasz I., XVIII., VI. és IX. had-
testekből, az olasz 6. hadsereg az olasz XX., XIII . hadtestek-
ből, a francia XII. hadtestből és az angol XIV. hadtestből áll. 

Az olasz X. hadtest az olasz 1. hadsereg kötelékébe tar-
tozik. 

Az osztrák-magyar 11. hadsereggel ezek szerint szemben 
áll az olasz 4. és 6. hadsereg és az olasz 1. hadsereg X. had-
testének egy része (12. hadosztály).1 

A hadifoglyok vallomásából a 11. hadseregnél megállapí-
tották az olaszok június 16-i helyzetét, amely nyugatról kelet 
felé haladva a következő volt: 

Az olasz 12. hadosztály2 az 5. bersaglieri-dandárral és a 
Casale-dandárral Punta Corbin—Cesuna terében van, 

az angol XIV. hadtest a 48. hadosztállyal3 az arcvonalban 
áll Ó1053 Boscontól északra, a 144. dandár tartalék; a 23. had-
osztály4 M eltartói délnyugatra a <> 1071-es útkeresztezésig az 
arcvonalban van; a 69. dandár tartalék. Az angol 7. hadosz-
tály hadtesttartalék Val Granezza-táborban, 

a francia XII . hadtest a 24. hadosztállyal az arcvonalban 
áll, mögötte a 23. hadosztály tartalék Monte Nasától északra, 

az olasz XII I . hadtest a 14. hadosztállyal6 Monte Mela-
góig, a 28. hadosztály egyik dandára (Padova) az arcvonal-

1 Lásd a 11. hadseregparancsnokság Fd. Ev. No. 880. 
2 X. hadtest. 
3 145. és 143. dandár. 
4 68. és 70.dandár. 
5 Lecce- és Pinerolo-dandár. 
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ban, a másik dandár (Terrano) mögötte Brenta-völgy szaka-
dékáig, 

az olasz XX. hadtest: 10. hadosztály az 1. bersaglieri-dan-
dárral' az arcvonalban áll, a Toscana-dandár mögötte; a 2. 
hadosztálynak a Livorno-dandára az arcvonalban; mögötte 
Campese vidékén a Regina-dandár tartalék, 

az olasz IX. hadtest: 18. hadosztály2 Monte Asolonéig az 
arcvonalban van, a 17. hadosztály3 mögötte tartalék, 

az olasz VI. hadtest: 15. hadosztály4 Monte Perticáig, az 
59. hadosztály5 Stizzone-völgyig az arcvonalban áll, 

az olasz XVIII . hadtest: az 56. hadosztály6 Calcino-völ-
gyig, az 1. hadosztály7 Monfenera faluig az arcvonalban van, 

az olasz I. hadtest: a 70. hadosztálynak a Re-dandára a 
Monte Tombán van, a Trapani-dandára pedig Pederobbáig 
csoportosult; a 24. hadosztály8 mögötte tartalék Asolo—Pos-
sagno térben. 

(11. hadseregparancsnokság. 908/3. Ev. szám.) 

Június 16-án a 11. hadseregparancsnokság Knaus alezre-
dest a XII I . és III . hadtestparancsnoksághoz küldötte, hogy 
kérjen felvilágosítást arra nézve, hogy mi lehetett az oka 
annak, hogy a 11. hadsereg támadása csődöt mondott. 

Az alábbi kérdésekre kellett kitérni: 
1. Miképen folyt le június 15-én a támadás1? 
2. A harcban megfeleltek-e a hadosztály-, dandár-, ezred-

parancsnokok és a hadosztályvezérkari főnökök? 
3. A gyalogság magatartása a június 15-i harcban, fizikai 

állapot, mely ezredeket használtak el teljesen, mely csapatok 
megbízhatók, melyek gyanúsak? Miként viselte magát a prá-
gai 28. ezred? 

4. A tüzérség magatartása, a gázlövetés, a gyalogsággal 
való összműködés, minő állapotban van a tüzérség, milyen az 
ütegek mozgóképessége? 

5. Hogyan feleltek meg az összekötömódozatok a június 
15-i harcban (telefon, rádió, optikai jelzés, futárvonalak, 
postagalambok, stb.) ? 

6. Veszteségek. 
7. Mit lehetne tenni a következő napokban? 
8. Általános megjegyzések. 

1 6. és 12. ezred. 
' Calabria- és Bari-dandár. 
3 Abruzzi- és Basilikata-dandár. 
1 Pesaro- és Gremona-dandár. 
5 Modena- és Barletta-dandár. 
6 Bavenna- és Como-dandár. 
7 Emilia- és Umbria-dandár. 
s Gaeta- és Taranto-dandár. 
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ad 1. A XII I . és I I I . hadtest parancsnoka azt mondja, 
hogy a harcok lefolyása még annyira ismeretlen, hogy ezen 
kérdésre határozottan felelni nem lehet. Ennek az az oka, hogy 
a Hétközség fennsíkján és a magas hegységben a látóviszo-
nyok rosszak és hogy a távbeszélővonalak alig működnek. 

A harc lefolyására nézve majd csak akkor vonhatók le 
a következtetések, ha a gyalogság, tüzérség és a magasabb 
parancsnokságok harcjelentései és ütközetleírásai rendelke-
zésre fognak állani. 

A betörés az ellenség állásának első vonalába valamennyi 
hadosztálynál nagy lendülettel ment végbe; a támadás meg-
indítása után csapataink néhány perc múlva az ellenség első 
állását mindenhol elfoglalták. Tüzérségünk az ellenség első 
állására irányított tüzével a támadást mindenütt jól előkészí-
tette; csakis a Kaberlaba-házcsoporttól északnyugatra az 52. 
hadosztály balszárnya és az ehhez csatlakozó 38. honvédhad-
osztály jobbszárnya nem tudott az ellenséges állásba betörni, 
mert ezen a helyen az erős akadályövet nem lőtték szét és az 
ellenség itt igen szívósan védekezett. 

Az ellenséges első állásba való betörés aránylag könnyen 
ment, mivel az ellenség ezen állását nagyban kiürítette, abban 
csakis megfigyelő őrségeket és egyes géppuskákat hagyott 
vissza. 

Az ellenséges tüzérséget a mi gázlövésünk nem helyezte 
harcon kívül (a gázlőszer nem volt eléggé hatásos; a gázlőszer 
mennyisége sem volt elégséges; az ellenséges ütegek állásaikat 
közben megváltoztatták; friss ütegek is bukkantak fel, ame-
lyek eddig nem árulták el magukat, eddig nem is lőttek, tehát 
azokat felfedezni nem lehetett; és mivel az erdőben állottak, 
repülőink sem tudták megállapítani őket; az angoloknál és 
franciáknál a gázvédelmi szolgálatot kitűnően megszervezték; 
és végül mivel támadásunkra az ellenség el volt készülve). 

A hátrább fekvő ellenséges megerődített vonalra a táma-
dás azért nem sikerült, mivel az ellenséges akadályokat (három 
méter mély sziklahasadékok) és erődítményeket (sziklákba 
robbantott kavernák) kielégítően, illetve egyáltalában meg-
rongálni nem lehetett. 

Az ellenséges géppuskásfészkek nagyrésze, amelyeket 
mohával kitűnően lepleztek, csakis a közvetlen közelből volt 
felfedezhető, akkor, midőn éppen tüzükkel érvényesültek. Az 
ellenség előtöréseit az 52., 38. és 16. hadosztály eredménnyel 
kivédte. Midőn azonban délután 2 és 3 óra között az angolok 
és franciák a meg nem gyengített és le nem küzdött fölényes 
számú ütegeikkel történt hatásos tűzelőkészítés után ellen-
támadással a 16., 74. honvéd- és az 52. hadosztályokat meg-
rohanták, csapataink hátrálni kényszerültek. Ez a hátrálás 
azután, késő délután, átragadt a szomszédos csapatainkra is, 
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magukkal ragadva azokat és erre a visszavonulás a kiindulási 
helyzetbe általánossá lett. 

A III . hadtestparancsnok véleménye szerint a 38. honvéd-
hadosztály jobbszárnyát délelőtt 11 órakor az ellenséges ellen-
lökés visszadobta, mire az 52. hadosztály ahhoz csatlakozva, 
arcvonalát kamóalakban visszakanyarította.1 A 38. honvéd-
hadosztály szembehelyezkedik ezzel a véleménnyel és azt állítja, 
hogy jobbszárnya azért hátrált meg, mivel a 26. gyalogezred2 

visszavonult. Ez az ellenmondás talán azzal magyarázható 
meg, hogy a 28. hadosztálynál Straub tábornok a 28. ezredet, 
mint a I I I . hadtest tartalékát Roncaltóra, a 38. honvédhad-
osztály és az 52. hadosztály belső szárnya mögé előrerendelte, 
majd, rövid idő múlva, innen a Canovétől keletre fekvő térbe 
visszarendelte, mert a saját arcvonal nem jutott annyira előre, 
mint azt eredetileg feltételezte és eképen a 28. ezrednek vissza-
menetelését a 26. ezred visszavonulásának tartották. 

Az a legelői levő vonal, amelyet csapataink elértek, a kö-
vetkező: C. Traverso,3 Monte Lemerle A 1234-től 600 lépésre 
északra, Codától 1300 lépésre délre fekvő házcsoport, Mga. 
Fassa—San Sisto—Turcio—Cima Ecker A 1366-tól 300 lé-
pésre északkeletre. 

Saját gyalogságunk a harcban elért pontokat a nehéz 
erdőségekben és a sűrű ködben általában hibásan jelentette 
be. Igv például a 6. hadosztály a Sculazzonon és Cesuna déli 
szegélyén sohasem volt; az 52. hadosztály sohasem foglalta el 
az egész Monte Lemerlét; a 38. honvédhadosztály a Monte 
Kaberlában, a 42. horvát honvédhadosztály Monte Nasán 
sohasem volt; a 18. hadosztály Cima Eckert (A 1366) sohasem 
érte el. 

ad 2. A I I I . és XII I . hadtestparancsnok úgy nyilatko-
zott, hogy a hadosztályparancsnokok, a hadosztályvezérkari 
főnökök, a gyalogsági és tüzérségi dandárnokok és az összes 
csapatparancsnokok igen jól megáll ták helyeiket és szószerint 
a legjobban iparkodtak megfelelni. A I I I . hadtestparancsnok 
véleménye az, hogy a 6. és 52. hadosztályparancsnokok a 
Monte Érión ( A 1628) és a Pitz della Bisán (-Ó-1541) csapataik-
tól messze voltak, amiért is a harccselekményekre gyorsan be-
folyást gyakorolni nem tudtak; mert köd is volt és mivel az 
ellenséges tüzérségi tűz a távbeszélőhálózatot szétlőtte, az össze-
köttetés idejében nem volt meg és így a jelentésvivőknek leg-
alább is 5—6 órai útra volt szükségük, hogy a gyalogság írás-
beli jelentéseit a hadosztályparancsnokoknak átadhassák. 

1 A III. hadtest tüzérségi megfigyelőinek jelentései. 
2 Az 52. hadosztály balszárnya. 
3 Cesuna északi templomától 2000 lépésre északra. 

József főherceg: A világháború. VI. 32 
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A 6. és 52. hadosztály parancsnokai — mivel a köd még 
mindig nem oszlott szét és mivel áttekintésük a harctéren nem 
volt — délután előre akartak menni az Assa-szakadékba. Ezen 
szándékuktól azonban elállottak, mert a csapatok közben 
visszavonultak. A XII I . hadtest parancsnokának ezzel ellen-
tétben az a nézete, hogy a 42. honvédhadosztály parancsnoka, 
aki álláspontját a zászlóalj- és ezredparancsnokok vonalában 
választotta meg, annyira elől volt, hogy egész napon át a had-
testparancsnoksággal nem volt összeköttetésben. 

A 74. ezred parancsnoka, Schwarzer ezredes és a 7-ik 
bosnyákezred parancsnoka, Delic ezredes, június 16-án elme-
zavar miatt betegen eltávoztak. 

ad 3. Gyalogságunk a legnagyobb kedvvel ment a harcba 
és nehéz küzdelemben kiváló magatartást tanúsított. 

Rath ezredes, a 22. tábori tüzérdandár parancsnoka cso-
dálkozását fejezte ki a felett, hogy a gyalogság a támadást 
egyáltalában végrehajtotta, mivel, véleménye szerint, a tüzér-
ségi előkészítésünk nem volt megfelelő és az ellenség tüzér-
ségét nem fogta le. 

A XIII . hadtest parancsnoka a 16., 38. és 42. honvédhad-
osztály gyalogsága felől igen elismerőleg nyilatkozott, de azt 
is mondotta, hogy bár a gyalogság harci kedve igen emelke-
dett volt, az elért eredménynek megtartásában a kellő szívós-
ságot nem fejtette ki. Ennek okát az emberek elerőtlenedésé-
ben véli, mert az emberek testi gyengesége nagy befolyással 
van az erkölcsi erőre. A hadtestparancsnok az 52. hadosztály-
ban nem igen bízik. A 13. ezrednél1 az utolsó időben 140 szökés 
fordult elő. A 13. ezredben egyesek úgy nyilatkoztak, hogyha 
az első vonalba kerülnek, átpártolnak az ellenséghez.2 

Embereink ellátása, tekintettel az időjárásra és a fáradal-
makra, meg nem felelő; tagadhatatlan, hogy ezért a legénység-
nél bizonyos kedvetlenség érezhető. A 22. horvát honvédezred, 
amelynél az utóbbi időben egypár tiszt és tisztjelölt az ellen-
séghez átszökött, kiválóan verekedett. A 28. hadosztálynál 
Straub tábornok, dandárparancsnok, kénytelen volt a 28. ez-
redet, midőn az Assa-völgyböl Roncaltóra elörerendelték, 
többször lelkesíteni, ezért ki is jelentette, hogy bár ez ezredet 
a Doberdo-karsztfennsíkon tanúsított magatartása miatt igen 
nagyra becsülte és az ezred rossz hírét enyhítendő, érdekében 
közbe is lépett, most keserűen csalódott.3 

1 Lengyel nemzetiségű ezred; kiegészítési körlete Krakau. 
2 Ezt a kijelentést a 13. ezredben szolgáló néhány esászárlövész tette; 

a hadseregparancsnokság rendeletére abban az időben a vizsgálat meg is 
indult. 

3 Prágai cseh ezred, melynek egy menetzászlóaljáról tudom, hogy a 
Karszt-fennsíkon bevált, hogy maga az egész ezred különösen kitüntette volna 
magát míg én ott voltam, éppenséggel nem emlékszem. 
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Az említett előmenetel alatt az ezredből 180 fő eltűnt és 
150 fő megsebesült. 

ad 4. Tüzérségünk hatása az ellenséges első állásra, egyes 
helyektől eltekintve, igen jó volt. A gázlövés a kellő hatást, 
az ellenséges tüzérség harcon kívül helyezését, csak átmeneti-
leg tudta elérni. Azonban az is lehetséges, hogy az ellenséges 
tüzérség a gáztól nem is szenvedett és a harc kezdetén szán-
dékosan hallgatott. Az ellenséges tüzérség ellenhatása reggel 
4 órától fogva fokozatosan nőtt. Gázlöszerünk mennyisége való-
színűleg kevés volt és a kívánatos gázsűríí séget sem tudtuk 
elérni. 

A gáz ellen az angoloknak és a franciáknak kitűnő masz-
káik voltak. 

A tüzérség összeműködését a gyalogsággal sokszor isko-
láztuk; ha a megfigyelés viszonyai kedvezőbbek lettek volna, 
akkor az eredmény sem maradt volna el. Mivel a tüzérség és 
a gyalogság között összeköttetés nem volt, mert a köd miatt 
látni nem lehetett, és mert a távbeszélöliálózatot az ellenség 
tüzérsége folyton megrongálta, nem csoda, hogy e két fegyver-
nem között a kívánatos összhang hiányzott. Mivel az össze-
köttetés a gyalogság ós tüzérség között nem volt meg, tüzér-
ségünk az ellenséges ellentámadásokkal szemben a saját gya-
logságot megvédeni nem tudta. Az ellenséges gyalogság táma-
dásához való gyülekezése ellen sem tehetett semmit saját tüzér-
ségünk, mert a köd miatt az ellenség gyülekezését idejében 
megfigyelni nem lehetett. 

A III . hadtestnél a 28. és 52. tábori tüzérdandár ütegei-
nek fogatai jók; a XIII . hadtestnél azonban a tábori tüzérség 
egyharmada és a nehéz tüzérség fele mozgásra képtelen; 
a 74. honvéd tábori tüzérdandárnak hámoslovai egyáltalában 
nincsenek. 

ad 5. A telefon az ellenséges tüzérség hatáskörletén kívül 
jól megfelelt. Minthogy az ellenséges tüzérséget nem sikerült 
harcon kívül helyezni, az távbeszélőhálózatunkat, a hadosztály-
parancsnokságtól előre, megsemmisíthette. A 42. honvédhad-
osztályparancsnokság, amely az ezredparancsnokok vonalában 
választotta harcálláspontját, a XIII . hadtestparancsnokságtól 
egész napon át el volt szigetelve. 

A jelző- (optikai) szolgálatot alkalmazni nem lehetett, 
mert a köd miatt kilátás nem volt, A híradószolgálat posta-
galambokkal megfelelt, bár számuk csekély volt. A jelentést 
vivő küldöncöknek a magas hegységek nehéz terepén egy-két 
órára volt szükségük, hogy a dandárparancsnokságokat el-
érjék; innen a hadosztályparancsnokságokhoz pedig átlag há-
rom órát kellett gyalogolniok. 

ad 6. A III . és XII I . hadtestparancsnokságoknál a veszte-
28* 
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ségek még nem ismeretesek. Ennek megállapítására még nem 
volt idő. 

ad 7. A III . hadtest azon esetben, ha a már menetben levő 
kiegészítéseket megkapja, a 6. és 52. hadosztállyal egy héten 
belül, jó kilátási viszonyok mellett, helyileg meghatározott 
támadásokra képes lesz. A XIII . hadtest parancsnoka azt 
hiszi, hogy a 16., 38. és 42. hadosztályok jelenleg a június 
14-én elért harckészség 30%-ával még rendelkeznek. Ez a bá-
rom hadosztály ismét jó lesz, ha a szükséges emberanyag-
pótlást megkapják; erre azonban csakis a 16. és 38. honvéd-
hadosztálynál van kilátás. 

ad 8. Általában az a felfogás uralkodik, hogy itt, a magas 
hegységben, nem lehet azt a harcmodort alkalmazni, amelyet 
a németek a nyugati hadszintéren követnek.1 

Legénységinket nem iskoláztuk arra, hogy messzeeső 
célokra támadjon; harcban nem eléggé önálló; e mellett testi-
leg leromlott, ezért kissé nehézkes. A támadásra géppuskás-
fészkek ellen a gyalogságot és a tüzérséget alaposan ki kell 
képezni. 

A jövőben a támadásokat, jó áttekintési és látóviszonyok 
között, alapos elgázosítás után, helyileg szűkebb keretekben 
tartott feladatok elérésére kell végrehajtani, de ne legyenek 
az angol és francia csapatok körletében. A mi körletünk felett 
a levegőben az ellenség feltétlenül úr. Repülőink felderítő-
szo!gálata a támadás előkészítése előtt nem kielégítő. 

A támadás előkészítésére nem adtak elég időt. Az anyagi 
eszközök nem voltak elégségesek. A támadás előtt a gyalog-
ságot lőszerhordásra kellett alkalmazni, ezáltal ereje kimerült, 
annál is inkább, mert testileg amúgy is leromlott volt. Mind-
ennek dacára teljes elismerés illeti meg a gyalogságot lelkes 
harckészségéért, amellyel harcba ment. 

ad 9. A XIII . hadtestnél június 16-án délután 5 órakor 
beérkezett Lorx vezérkari ezredes jelentése, ki a 16. hadosztály-
parancsnoksággal és a harcvonalból visszatérő számos tiszttel 
és legénységgel megbeszéléseket folytatott. A jelentés kivona-
tosan a következőket tartalmazza: 

„A támadás anyagi előkészítését elhamarkodtak és elég-
telen volt; az ellenség viszonyait nem derítették fel, a tüzérségi 
előkészítés nem felelt meg. A gázlövésnek az ellenséges üte-
gekre semmi hatása nem volt; ezért a gázlövés befejezte után 
az ellenség tüzérsége magához tért. Az új tüzelési mód még 
nem ment át tüzérségünk vérébe. Az erdős öv, az éjjeli sötét-
ség és a köd a tüzérség hatását hátrányosan befolyásolta. 
Az ellenséges állás első vonalára a tüzérségi előkészítés meg-

1 Ezt már Erdélyben állítottam és aszerint rendelkeztem is mindig. 
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felelő volt, de a második vonalra már a nullával volt egyenlő. 
Minden parancsnok, le egészen a zászlóaljparancsnokig, igen 
jól megfelelt, kötelességüket híven teljesítették. Általános az 
a nézet, hogy a csapatok szelleme kiváló volt. A harckészség 
és a lelkesedés általában a legnagyobb fokon állott. A legény-
ség erőállapota azonban nagyon gyatra volt. A csapatok az 
éjjeli menetekben és az éjjeii hordári szolgálatban (lőszer-
szállítás) kimerültek, mert élelmezésükről kellő gondoskodás 
nem történt. A csapatok magatartása a harcokban általában 
kifogástalan volt. 

Dacára a felbukkant nehézségeknek és az ellenséges tüzér-
ség tűzhatásának, a támadáshoz való csoportosítás simán meg-
történt. A támadószellem egyes csapatoknál oly magas fokra 
hágott, hogy már a kitűzött idö előtt megindították a támadást 
és úgyszólván belerohantak az ellenséges tüzérség hatásos 
tüzébe. Mivel az ellenség az állásait gyengén szállotta meg, 
csakis megfigyelők és géppuskák voltak az első vonalban, 
ezért azokat gyalogságunk könnyűszerrel elfoglalta. A máso-
dik vonalat azonban már nehezen foglalhattuk el, mivel előtte 
erős akadályöv volt, az állást magát jól megerősítették és 
ebben tüzérségünk semmi kárt nem tett. 

A legkellemetlenebb azonban az volt, hogy számos ellen-
séges és igen célszerűen telepített géppuskásfészek egészítette 
ki a védelmi rendszert. Ezeknek az ellenséges géppuskás-
fészkeknek tüze csapatainkra teljesen megsemmisítő hatás-
sal volt. 

Az ellenség védelmi taktikája kitűnő volt. Tüzérsége addig 
hallgatott, míg hallgatni akart, azután főként elszigetelő tüzé-
vel hatott, amellyel órákig meg tudta akadályozni, hogy tar-
talékainkat a támadás támogatására előrevonjuk. Az angol 
katonák imponáló benyomást tettek embereinkre; valamennyi 
erőteljes, szálas katona volt, határozott fellépéssel. A csapa-
toknál még ki fogjuk vizsgálni, hogy az ellenséges ellen-
támadáskor előfordult sajnálatos események miképen történ-
hettek meg. Tény az, hogy a 16. hadosztály délelőtt az ellenség 
ellentámadásait ismételten visszaverte és hogy csakis a dél-
utáni órákban bekövetkezett fölényes erővel (körülbelül két 
hadosztály) végrehajtott ellenséges támadás késztette a had-
osztályt visszavonulásra. 

Szó sem lehet arról, hogy a visszavonulás okát a csapatok 
bűnös magatartásában kell keresni." 

ad 10. A nyomozásra kiküldött vezérkari tisztek jelentései 
szerint június 15-én délután a 26. lövészhadosztálynak táv-
beszélőn bejelentett látszólagos visszavonulása tényleg a kö-
vetkező módon történt. 

„Több véletlenül megegyező, de a valóságnak meg nem 
felelő jelentés alapján június 15-én délután 3 óra 45 perckor 
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a 11. lövészezred parancsnoka hiányos összeköttetései között 
a visszavonulásra parancsot adott. Ezt a parancsot azonban 
tényleg nem mindenhol hajtották végre, úgyhogy a 11. lövész-
ezred egy része, a 10. és 12. lövészezreddel egyetemben, az elért 
helyzetben kitartott és csakis egyes részek vonultak vissza az 
eredeti kiindulási helyzetbe." 

A XXVI. hadtestparancsnokság jelenti: 
„Az ellenséges tüzérség leküzdése nem sikerült; de még 

azt sem értük el, hogy lefogjuk; ez főképen az oldalozó hatású 
Grappa tüzérségi csoportra vonatkozik. Ennek következménye 
volt, hogy véres veszteség érte gyalogságunkat. De ez nem 
csökkentette csapataink harcos szellemét és támadásra való 
előretörését, csak sorait ritkította meg annyira, hogy a mi 
tüzérségünk hatáskörén kívül csoportosított ellenséges tömeg 
erős ellentámadásának ellenállani nem tudott. 

A hadtest körletének terepviszonyai nem engedték meg, 
hogy gyorsan tüzérséget vonjunk össze gyalogságunk védel-
mére. Az előzetes támadás előkészítési ideje alatt a csapatok 
ereje gyorsabban használódott el, mint ha pihent erővel ment 
volna a küzdelembe; ezenkívül a harcoslétszám is gyenge volt, 
különösen a 32. hadosztálynál. Ehhez járult még, hogy a 32. 
hadosztálynál a dandárparancsnokok látszólag nem voltak a 
helyzet magaslatán, igaz ugyan, hogy általában nagyon ked-
vezőtlen viszonyok uralkodtak; továbbá a nem eléggé iskolá-
zott alsó vezetés is csődöt mondott. Ezen a bajon elméleti tan-
folyamok nem fognak segíteni, csakis tanzászlóaljakban való 
kiképzésnek lehet eredménye." 

Az I. hadtestparancsnokság jelentése a következőket 
mondja: 

„Június 15-én az I. hadtest hadosztályai a tüzérségi elő-
készítés után támadásra indultak. Mindkét hadosztály terv-
szerint az ellenség állásába betört. A 60. hadosztálynak 119. 
dandára Col del Termine, Col del Busetto—Monte Pertica 
vonalát, a 120. dandár a Monte Grappától északra fekvő 
<> 1703 magaslatot elérte; az 55. hadosztály a Pyramiden-
kúpot, Ó1672 és -Ö1676 pontokat az Orso-gerincen elfoglalta 
és az ellenség harmadik állását keletről megközelítette, melyet 
meg akart támadni, amint Col dell'Orso és Monte Meate is 
elesik. 

Midőn közben az 50. hadosztály az ellenség első állásába 
behatolt és az 55. hadosztály keleti csoportja abba a veszélyes 
helyzetbe került, hogy az ellenség átkarolja, az 55. hadosztály-
parancsnokság elrendelte, hogy az 50. hadosztállyal csatla-
kozva, az ellenséges első állásba menjen vissza. 

Az I. hadtest csapatai hősiesen küzdöttek és minden tekin-
tetben teljesítették kötelességeiket. 
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Az I. hadtestnél visszacsapás nem következett be, dacára, 
hogy az ellenség nagyon heves ellentámadásokat intézett ellene 
és hogy az ellenséges tüzérség erős ellenhatást fejtett ki. 

A 60. hadosztály visszavétele a hadtestparancsnokság ren-
deletére történt azért, mivel a XXVI. hadtestnél beállott viszo-
nyok ezt megkövetelték és mivel az 55. és 60. hadosztály között 
egy rés keletkezett és ezek a védelemben nem tudták helyüket 
megtartani." 

A XV. hadtest jelenti. 
„A 11. hadseregparancsnokság Op. 2602/4. számú rendele-

tére kiküldött vezérkari tisztek még nem tértek vissza, de tele-
fonon tett jelentéseik alapján megállapították: 

A tüzérségi előkészítés nem volt megfelelő; különösen 
hiányzott a nehéz öblű tüzérség; 37 nehéz tarack közül a gáz-
lövetés alatt 9 hasznavehetetlen volt. 

A grappai ellenséges tüzérségi csoportot és a pallonei 
ellenséges ütegeket lefogni nem sikerült; ezek hatása már reg-
gel 7 órakor igen érezhető volt. 

A saját gyalogság igen merészen ment előre. A tűzhenger 
csődöt mondott, mivel a gyalogság lassabban ment előre, mint 
ahogyan a tűzhenger mozgásának idejét kiszámították. A köd 
miatt a gyalogságot a Monte Meate magaslaton az ellenség 
ellentámadásával szemben tüzérséggel támogatni nem lehetett. 
Ezzel magyarázható, hogy támadásunk nem sikerült és hogy 
az ellenség első vonaláig vissza kellett menni. 

Az 50. hadosztály ismét képes lesz támadni, ha kiegészí-
tést és élelmet kap. Visszavonulásra és felváltásra nincs szük-
ség, de közepes öblű tüzérségre és több gázlőszerre igen. 

A 20. honvédhadosztály és a 48. hadosztály még érintetlen. 
Az alsóbb vezetés a harcban megfelelt; a csapat erkölcsére 

nézve nincs semmi kívánnivaló. A Monte Meate ellenséges 
állására a támadást tüzérséggel még nem készítettük elő; az 
ellenséges ütegek lefogására saját tüzérségünk nem elegendő. 

Midőn saját gyalogságunk a Meate-vonal elé ért, a tűz-
henger már tovább gördült, tehát csapataink meg nem rendí-
tett olyan védőkre találtak, akik erősen megerődített állásban 
állottak; csapatainkat súlyos veszteségek érték, nem tudtak 
előbbre jutni, amiért is kénytelenek voltak fokozatosan vissza-
vonulni. 

A tüzérség részére öveket kiutalni nem célszerű; a tüzér-
ségnek képesnek kell lennie arra, hogy az ellenség valamennyi 
ama ütegét leküzdje, amelyek a gyalogság megfelelő támadó 
sávjai ellen hatnak. Eszerint kell a saját tüzérség erejét meg-
határozni, mely azután a támadást elő tudja készíteni és támo-
gatni. Esetünkben a Grappa ellenséges tüzérségének leküzdése 
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az 55. hadosztály támadási sávjába esett. A leküzdés nem tör-
ténhetett meg, mert erre tüzérségünk összetétele és ereje 
gyenge volt és a megfigyelés időközönkint teljesen elég-
telen volt. 

Végül a XV. hadtestnél nagyon hátrányos volt, hogy a 
támadás előkészületeivel elkéstek; ezért a hatásos tarackok-
nak és nehéz tarackoknak a nyugati hegységekben állásba-
hozataláról is el kellett tekinteni." 

Ellenséges tüzérségi hatás következtében a veszteség gép-
puskákban jelentékeny volt; a XII I . hadtest támadó had-
osztályai géppuskákban körülbelül 30—40%-ot veszítettek. 

A harcban beállott veszteségeket nagyon nehezen lehet 
pótolni, de kilátás van arra, hogy belátható időn belül pótolni 
tudjuk a 6., 28., 52., 18., 32. és 38. honvédhadosztálynál; a 42. 
honvédhadosztály részére azonban menetalakulattal nem ren-
delkezünk. 

A 4., 27., 55. és 60. hadosztálynak csak kevés pótlása van. 
A 26. lövészhadosztály részére csak néhány menetszázad 

van. Még nem lehet tudni, hogy a 16. és az Edelweiss-had-
osztálynak besorolásra kész pótlása van-e? 

A veszendőbe ment géppuskák mennyiségét az AOK. tar-
talékából csakis felerészben tudja pótolni; a géppuskák kezelő-
személyzetét azonban egyelőre pótolni nem lehet. 

* # 
# 

Események az Isonzo-hadseregnél. 
XVI. hadtest. A helyzet nem változott. A hadtest a Piave 

keleti part ján áll; az átkelést a Piavén nem fogja meg-
ismételni. 

A 33. hadosztály a hadtest jobbszárnycsoportját képezi és 
a Cimadolmóig csoportosult; innen, Stabiuzzóig, az 58. had-
osztály áll; tartalék Tezze—San Polo—Tempio terében van-
nak. A 46. lövészhadosztály Vazzola—Fontanellette—Levade— 
C. Castorta-körletben laktáborozik .A Piave-szigeteken (Papa-
dopoli) előőrsök vannak. (Op. 229/15. szám.) 

A 46. lövészhadosztály parancsot kapott, hogy a XXII I . 
hadtest mögé vonuljon mint hadseregtartalék. (Op. 616/60. sz.) 

A 7. tábori tüzérdandárt a 6. hadsereg XXIV. hadtestének 
támogatására rendelték. (Op. 616/71. szám.) 

A hadtesttől jobbra a XXIV. hadtest a Montellón Colle-
sel della Val deli Acqua A 368 felé, a hadtesttől balra pedig 
a IV. hadtest (64. honvédhadosztály) Piavessellára támadás-
ban van. 
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Az Isonzo-hadsereg helyzete reggel. 
A XXII I . és VII . hadtest állásait megtartotta, bár az 

ellenség az éj folyamán több ellentámadást intézett a Piavén 
átkelt csapataira. Az 1. lovashadosztály Capo Silét elfoglalta. 
Salgaredánál egy híd elkészült. A VII. hadtestnél a 44. lövész-
hadosztályt a 24. hadosztály támogatására harcba vetették; 
a támadás folyik. A XXII I . hadtestnél az 57. hadosztály egyik 
dandárát dobták harcba. 

Az Isonzo-hadseregnél 100 olasz tisztet és 4000 fő legény-
séget fogtak el és 44 ágyút zsákmányoltak. (Op. 616/1. szám.) 

Déli helyzet. 
IV. hadtest. A 70. hadosztály délután 1 óra óta Salettóra 

támad. Az eredmény még ismeretlen. A 64. hadosztály délután 
2 órakor 4 zászlóaljjal C. Folinára, 4 zászlóaljjal Piavesellára 
támad. 

XXII I . hadtest. A 10. hadosztály déli szárnya (20. dan-
dár) C. Corazzára nyomul elő. Az északi szárny, a 19. dandár, 
a megszállott vonalat tartja. 

Az 57. hadosztály csoportosítása késik, mert az ellenség 
repülői a Codénél levő hidat bombákkal megrongálták. A 46. 
lövészhadosztály Chiarano-Cessalto terébe menetel, ahol had-
seregtartalék lesz. (Op. 616/2. szám.) 

Estéli helyzet. 
XXII I . hadtest. Az 1. lovashadosztálynál Capo Silénél 

a helyzet változatlan. 
A 10. hadosztály a vasútvonal mentén ellenséges ellen-

támadásokat — az ellenségre nézve nagy veszteséggel — 
visszavert; állását megtartotta. A déli szárnyat (20. dandár) 
az északi szárny (19. dandár) magasságába előrevonták; a had-
osztály most Le Cassinelle—II Casoni-vonalban van. Egy 
ellenséges repülőt lelőttek, mely az ellenség állása mögött égve 
lezuhant. 

A VII. hadtest állása Ponte di Piave—La Fossa—Bocca— 
Callalte-vonalban van. A 72. ezred délután Fagarénál 9 olasz 
tisztet és 700 fő legénységet elfogott, kik hat olasz ezredhez 
tartoznak. 

Az ellenség tüzérsége és nehéz aknavetői egész napon át 
igen élénken tüzeltek. (Op. 616/3. szám.) 

# # 
# 

Június 17. — A csata harmadik napja. 
„Negyvennyolc óra óta hallatlan hevességű pergőtűz dü-

höng . Minden sárga, barna és fekete füstgomolyokba van 
„burkolva és a délnyugatnak legnagyobb csatája szakadatla-
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„nul, változó szerencsével, tovább tombol. Éjjel a Montellón 
„kemény harc volt és mindig jobban kiderül, hogy pontosan 
„tulajdonképen senki sem tudja, hogy hol van tűzvonalunk. 
„Néhányan azt állítják, hogy a Montello legmagasabb ormán 
„van. Részletes térkép -£>• 338-on át, mások szerint a A 279-en, 
„újra mások szerint a -í> 226-on át szeli az ormot. Ebben teljes 
„a bizonytalanság. Különben is ez nem oly nagyon fontos." 

„Reggel fél 4-kor telefonon érdeklődtem, hogy mi az új-
„ság odakint? Azt felelték, hogy a leghevesebb pergőtűztől és 
„az erős ellenséges ellentámadásoktól eltekintve — miután a 
„a 31. hadosztályt kissé visszaszorították —, melyeket azután 
„mind, az ellenség rendkívül nagy veszteségei mellett, vissza-
ve r t ék vitéz csapataim; ezidőszerint fontosabb újság nincsen, 
„így 4 óra 15 perckor automobilon elmentem egyenest Falze 
„di Piave felé az útelágazásig, attól keletre. Végtelen sorban 
„jöttek a fáradtan csoszogó véres alakok, búsan lógatva fejü-
„ket. Véres népvándorlás Pieve di Solighetto felé. De midőn 
„megláttak engem, a legtöbb arcára derűs mosoly szökött és 
„többen azt kiáltották felém: 'Megvertük az olaszt!' Az út-
elágazásnál automobilomat zöld galyakkal letakarjuk, mert 
„a szűkebb tűzkörletben vagyunk; valószínű volt, hogy a füst 
„és köd a reggeli szellőben el fog oszlani s a repülök nem-
soká ra itt lesznek. Tehát a Soligo torkolatától a második 
„kőhídnál hagyom automobilomat és két tapasztalt altiszt 
„kíséretében gyalog folytatom utamat. Pár lépés után kissé 
„megállottam, mert egy egész sereg sebesült, saját és olasz, 
„mind sárban fürösztve, rongyos, átázott, véres egyenruhájuk-
b a n , kimerülten, beesett, sápadt arccal gyülekezett a hídnál. 
„Beszéltem velük, meleg, szeretetteljes szavakkal fordultam 
„nem egy ismerős derék fiúhoz. Közben üvöltve jöttek az ellen-
séges nehéz gránátok és közelünkben robbantak, még szem-
p i l l á juk sem rezzent meg, mintha nem is hallanák a sivítva 
„száguldó halált, tovább beszélték élményeiket, nagy győzel-
müket ." 

„Folytattam utamat a Jacur felé vezető úton, erdős part 
„alatt kis tisztásokon át, szőlőlugasok mentén, hogy a Piave-
„hídhoz jussak, hiszen a Montellóra akarok menni, a hidat 
„is meg akarom nézni, mely oly súlyos veszteségek között 
„épült a Piavén át. La Guizza alatt elszórtan táborozott egy 
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„gyenge ezred, részben az úton, részben az erdőben az út mel-
„lett. Sokan csendesen aludtak, csak egyesek üldögéltek és 
„beszélgettek. Szakadatlanul jöttek a nehéz gránátok és fölöt-
tiünk a partban, meg a Barbisanello—Falze-út mentén rob-
„bantak. Az 5. honvédhuszárezrednek nagy része volt ez, 
„amelyik itt táborozott. Az ezredparancsnokság után kérdezős-
ködtem, de senki sem tudott fölvilágosítást adni. A csapat 
„tegnap este óta táborozik itt; megkísérelték volt a hídon át-
„kelni, ekkor ellenséges repülök jöttek, bombákat dobtak, gép-
fegyverrel közibéjük lőttek, a hidat lerombolták. Szmrecsányi 
„őrnagy és öt más tiszt és sok legénység hősi halálát lelte ott. 
„Az ezred, melynek parancsnoka már átkelt volt a folyón és 
„nem tudott visszajönni — mert a jacuri híd megsemmisült—, 
„géppuskatűzzel széjjelszóratott. Egy százados parancsnoksága 
„alatt gyülekeztek és most széjjelszórtan táboroznak itt. Ki-
„hivattam a századost. Egy földkunyhóból jött elő Pálffv szá-
zados. Arra a kérdésemre, hogy mire vár itt, azt felelte, hogy 
„parancsa volt még tegnap a Piavén átkelni, de ezt nem hajt-
h a t t a végre, este megnézte a hidat, de az még távolról sem 
„volt rendbehozva. Reggel 2 órakor sem volt még készen a híd. 
„Kérdésemre, hogy vájjon 2 óra óta utánanézett-e, azt felelte, 
„hogy nem. Elmentem magam a hídhoz és még mindig teljesen 
„megszakítva találtam azt. A derék hidászok — egy budapesti 
„század — bámulatos hősiességgel dolgoztak rajta, míg a ne-
„héz ellenséges tüzérség szakadatlanul lőtte a hídon dolgozó-
d a t , sajnos, nagyon hathatósan! Minden pillanatban egy-egy 
„gránát vágódott be ós ismételten széjjelroncsolta a keservesen 
„elkészült munkát és a hatalmasan megáradt Piavéba mind-
annyiszor néhány hős utászom belezuhant s többnyire bele-
fu l l ad t a vadan száguldó örvényes árba. Innét megláttam, 
„hogy a falzei keskeny híd készen van és tüzérség menetel 
„rajta át. így a szörnyen veszélyes, szomorú helyről, mely 
„fekete gyászképet hagyott lelkemben, visszamentem és föl-
,,riasztottam az 5. honvédhuszárezredet és Pálffv századosnak 
„megparancsoltam, hogy azonnal Falzén s az ottani hidon 
„meneteljen át. Rövid, meleg, szeretetteljes szavakat intéztem 
„a derék ezredhez. S azután Pálffy századosnak indulásra pa-
rancsot adtam. Ő arra kért, hogy ő az utolsó század mögött 
„mehessen, hogy a rendet fönntarthassa, ha valami történnék. 
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„Magam előresiettem a hídhoz. Három-négy nehéz gránát jött 
„minden percben a Monte Sulder (A 472) és Montebelluna 
„felől Falzéba és a folyóba estek, kissé a hídtól lefelé. Nagy-
sze rű volt a szökőkutakat látni, mint ugrottak föl több méter 
„vastagságban vagy 150 méter magasra és gőz, meg lángok 
„csaptak ki belőlük. A tüzérséggel átmentem a hidon s az első 
„huszároknak megmutattam az utat. Ekkor egy gránát be-
szakította a keskeny faalkotmányt és így várnom kellett. 
„Az alatt, míg a munkát néztem, egy óriás Caproni-repülögép 
„jött és több bombát ejtett derék hidászaimra a jacuri hídnál. 
„Körülötte több angol Newport-gép őrködött. Mint sólyom a 
„gémre, úgy csapott le az olasz gépre egyik repülőm és az 
„angol gépektől szörnyen szorongattatva, a nagy Capronira 
„tüzelt, nem törődve az angol gépek heves gépfegyvertüzével. 
„Egyszerre megbillent a Caproni és elhagyva a küzdelem he-
„lyét, a Collesel della Val deli Acqua (A 368) magaslatán, az 
„olasz vonalon túl lezuhant, orrával a dombnak nekiesve föl-
lobbant . A mi gépünk hős vezetője — később érdeklődve meg-
tudtam, hogy Takács Ferdinánd pilóta vezette — elkeseredett 
„harcban volt három angol Newporttal, de nagy ügyességgel 
„sikerült neki e nagyszerű eredmény után elmenekülnie." 

„Húsz perc alatt a derék hidászok rendbehozták a hidat 
„és én visszamentem kísérőimmel, elég kellemetlen tűzben, és 
„a gránátok által fölvert víztől alaposan megáztam. A bal-
pa r ton találkoztam a huszárok első nagy csoportjával. Az ez-
„red 8—10 emberes csoportokban, 50—100 lépéses távközökben 
„szép rendben menetelt. Az emberek bátran, mondhatnám mo-
sollyal, szemembe néztek, amit nagy megelégedéssel láttam. 
„Az utolsó csoport is már elérte Falzét, midőn egy szőlőlugas-
„ból és búzavetésből hat olasz katona jött felém, szégyenkezve 
„bókolgattak félszegen és sisakjaikat levéve, polgáriasan kö-
szöntek nekem. Kissé meglepődve Frommer-pisztolyomat elő-
rántot tam és két kísérőm puskájával fordult feléjük. Azt hit-
„tiik, hogy valami betört járőr csele. De ők azonnal kérték, 
„hogy tekintsem foglyaimnak őket, ők eltévedtek s azután, 
„nem akarván már küzdeni, átgázoltak a minap a folyón és 
„négy napja szőlőleveleken kívül nem ettek semmit. Ök meg-
„adják magukat. Éppen két könnyen sebesült bosnyák jött 
„arra és ezeknek átadtam foglyaimat, akik alázatos bókok után 
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„követték új kísérőiket. A Chiesola magasságában levő dombra 
„fölérve, az 5. honvédhuszárezred utolsó emberei után egy 
„őrszem födözékéből kilépett Pálffy százados és ezrede után 
„indult. Nem messze egy gránát robbant, itt jajgatást hallot-
t a m , odasietve egy szegény 69-est találtam a fűben fekve, 
„éppen könnyű sebével iparkodott a segélyhely felé és akkor 
„érte a nehéz gránát. Automobilomhoz vittük szegényt, hogy 
„mielőbb kórházba jusson súlyos sebével." 

„Folyton szakad az eső, feneketlen B Seil*} cl Piave nagyon 
„megáradt. Az eső dacára, míg kint voltam, az ellenséges 
„repülők, mint a szúnyogok, kavarogtak a Piave fölött, lövöl-
dözve és bombákat dobálva." 

„Visszajövet a bosnyák málhásvonat — konyhák — legény-
ségét búzát kaszálva találtam. A főhadnagy parancsnokot, 
„ki nekem azt jelentette, hogy az erre való tilalmat kihirdette, 
„nemtörődömsége miatt keményen megbüntettem." 

„A XV. hadtestnél — melyet alaposan megkoppasztva 
„visszakaptam — csekély a harctevékenység, szintúgy a II . 
„hadtestnél. A XXIV. hadtest jelenti, hogy a 31. hadosztály 
„ma 16 tisztet és 600 legényt fogott el. A 17. hadosztály ma 
„Nervesát és Sant Andreát kemény tusában, melyben az ola-
szok rendkívül szívósan és hősiesen védekeztek, elfoglalta és 
„az attól délkeletre levő vasúti töltést elérte, csak a 39. gyalog-
ezred van még Bavaria és Giavera között támadásban a nagy 
„eréllyel védekező olaszok ellen. A sebesültek száma, akik a 
„segélyhelyeken keresztülmentek, e hó 15.-e óta a XXIV. had-
testnél 2029, a halottak és eltűntek száma még ismeretlen." 

„Parancsot adok ki a veszteségek nagy számának csök-
kentésére." 

* * * 

A 6. hadsereg helyzete éjjel 1 órakor. 
A II. hadtestnél a rendes ellenséges zavaró lövegtűz, tü-

zérségi tűzcsapások a Bigolino—Fontigo-szakaszra és Falze 
di Piavéra. (Op. 617/1. szám.) 

A XXIV. hadtestnél a 11. honvéd lovashadosztály egyik 
része a 31. hadosztály kötelékébe lépett, a másik része (5. honvéd-
huszárezred) még a Piave balpartján van Chiesolánál, a 17-re 
hajló éjjelen a Piavén át fog menni, amint a Villa Jacurnál 
levő hidat kijavítják. Az ellenséges repülők igen kellemetlen-
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kednek. A 31. hadosztály támadása a Collesel della Val deli 
Acqua- (A 368) magaslat felé, lassan bár, de előrehalad. 

A 31. hadosztály a -0* 226-tól 1 km-re délnyugatra fekvő 
dombot, A 279 kúpot7 Marseille-hátat elérte; a tűzvonala innét 
visszakanyarodik a -0183-as forráshoz és az Agostinire vezető 
talyigaútra. Marseilleig a 69. ezred, Marseille és a forrás között 
a 32. ezred csoportosult; a szélső jobbszárnyon a 44/1. és II . 
zászlóaljak fele áll. A 32. ezred egyik zászlóalja dandártartalék 
a jobbszárny mögött. A 62. dandárparancsnokság a A 137 
De Faveri házcsoportnál van. 

A hadosztálytartalék a 61. dandárparancsnokság alatt áll; 
a parancsnokság a A 137 magaslaton van; a hadosztály-
tartalékot képezi a 44. ezred öt százada, a 3. bosnyákezred, a 
9. honvédhuszárezred. Az ellenség a saját állással szemben 
300—500 lépésnyire van. A csapatok löszért, kézigránátot, 
világítótöltényt kérnek. A csapatok hangulata jó. 

A 13. lövészhadosztálytól jelentés nem jött. A 17. had-
osztály átkelési helyét Colé Sasso—Mina között az ellenség 
tüzérsége Cusignana—Arcade—Povegliano felől állandóan lövi. 

A 41. hadosztály helyzete nem változott. A 35. hadosztálv 
kijelölt körletébe érkezett, (Op. 617/1., 2. és 4. és Op. 1532/4.) 

A XV. hadtestnek meghagytam, hogy jelenlegi helyzeté-
ben okvetlenül tartson ki. Ezen feladat megengedi, hogy had-
osztályai mélységben csoportosuljanak, a fogyatékokat pótol-
ják és hogy a csapatokat rendezzék. 

Minden csapatmozgást az ellenséges megfigyeléssel szem-
ben leplezni kell. 

Hogy a hadtest feladatára nézve az ellenséget megtévesz-
szük és megakadályozzuk, hogy az ellenség a XY. hadtest elől 
erőket kivonjon és máshová irányítson, azt ajánlom, hogy a 
hadosztályok tevékenységet fejtsenek ki. (Op. 617/25. szám.) 

Reggel 7 órakor a 9. hadosztály Op. 452/2. szám alatt 
jelenti, hogy a hadosztály Trichianáról elindulva Sant An-
tonión keresztül Santa Maria—Colmaggiore—Soller—Gai— 
Tovena terébe menetel; a hadosztályparancsnokság délben 
Lagóba fog érkezni. 

A XXIV. hadtest reggel 7 óra 35 perckor helyzetét jelenti. 
31. hadosztály. Az elért vonal: A 118-tól Collesel della Val 

deli Acqua A 369-re vezető út, a balszárny visszahajlik kamó-
alakban és -Ó-338—A 279—Ó 226 vonalban áll. 

Csoportosítás: A jobbszárnyon a A 368 kúpig a 44. ezred, 
amelyhez a 32. ezred csatlakozik, a A 279-es kúpig a 69. ezred; 
a 13. lövészhadosztállyal a kapcsolat megteremtésére a 3. bos-
nyákezred egyik zászlóalját az arcvonalba betolták. 

A hadosztálytartalék a 61. dandárparancsnokság alatt a 
jobbszárny mögött -Ö 168-nál az erdőben a 3. bosnyákezred két 
zászlóalja, a 9. honvédhuszárezred és az 5. honvédhuszárezred 
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egyik része. A dandárparancsnokság a A 137-nél. A Falze 
di Piavénái épült hidon reggel 4 óra 30 perctől kezdve a for-
galom megindult. 

A 13. lövészhadosztálynál, a jobbszárnyon, a harc még 
folyik. Az ellenség támadott, de támadása hamarost megállt 
és ellentámadásunk megindult. 

Csoportosítás a következő: Tűzvonalban áll jobbról bal-
felé a 24., azután a 14. lövészezred egyik része és az 1. lövész-
ezred. Részletek még ismeretlenek. 

A 17. hadosztály áthajózási helyét az ellenséges tüzérség 
állandóan erősen lövi. 

A 141/3. számú üteget az ellenséges tüzérség gázzal lőtte. 
Mivel az összeköttetés a dandárparancsnokságokkal nincsen 
meg, a részletek ismeretlenek. 

A 41. honvédhadosztálynál a 81. dandár és a 31. honvéd-
ezred a Montellón elfoglalandó készültségi állásába menetel. 
(Op. 617/1. b. szám.) 

A XV. hadtestnél az újonnan elfoglalt állásokat az ellen-
séges tüzérség zavarótűz alatt tartja. Az 50. hadosztályt a 
június 15-i támadásban jelentékeny veszteség érte. 

A hadtest helyzete délelőtt a következő. 
Az 50. hadosztály állása -0- 1292-től az ellenség volt első 

vonalában, a Calcino-völgyben. 
Csoportosítás: A 133. ezred egy és fél zászlóaljba ala-

kulva, az első vonalban, a Monte Spinuccián a 129. ezred és 
a 130/11. zászlóalj és az 1. bosnyákezred egy zászlóaljba ala-
kulva. 

A -0 1170-től északra levő reteszállásban a 29/1. zászlóalj, 
ós a fél rohamzászlóalj. 

Ezen csoport parancsnoka Koschak ezredes, a 100. dan-
dár parancsnoka. 

Hadosztálytartalék a Cinepsa-völgyben a 130. ezred I. és 
III . zászlóalja. (Op. 337/1. szám.) 

A 20. honvédhadosztály csoportosítása nem változott 
(Campo—Segusino—San Vito-szakaszban). 

A 48. hadosztály az elrendelt eltolását végrehajtotta. 
(Egyik dandára Tomo—Seren, a másik dandára Nemeggio— 
Yellai—Pec terében, a hadosztályparancsnokság Feltrében.) 

A I I . hadtestnél a 8. lovashadosztály ellen az olasz tüzér-
ség tűzcsapásokat intézett és Vidort gázzal lőtte. 

Az ellenség tüzérségének helyzetében a következőket álla-
pították meg. 

A Castelli- és Sulder-csoportot az olaszok nem erősítették 
meg; a Canal-csoport most sokkal erősebb, mint azelőtt volt; 
itt állanak valószínűleg azon ütegek, melyek a Montellóról 
visszavonultak. A Montello nyugati részén csak kevés tüzér-
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ség maradt vissza. Célszerű lenne, ha a XXIV. hadtest nehéz 
tüzérségét Colbertaldo terébe tolná el. 

Az ellenséges gyalogság a 8. lovashadosztállyal szemben 
még Bosco—Bigolino-szakaszt tartja. (Op. 617/VII. és Op. 
617/5. szám.) 

A szomszédos XVI. hadtest azt jelenti, hogy a 33. és 58. 
hadosztályokat az ellenséges tüzérség mindenféle űrméretű 
lövegekkel egész éjjel lőtte, különösen azon csapatokat, ame-
lyek a szigeteken vannak. (Op. 617/1. szám.) 

Délelőtt 8 óra 20 perckor Op. 617/6. szám alatt a XXIV. 
hadtestparancsnokságot utasítottam, hogy Santa Marglierita 
127-es templom—Collesel della Val deli Acqua A 368—O- 314— 
-Q- 175-vonalon túl egyelőre ne nyomuljon előre. 

Későbben kiderült, hogy a hadtest arcvonala az említett 
vonalon innen van keletre, de akkor a helyzet olyan volt, 
hogy a hadtest még képes lett volna azon túl nyugatra előre-
törni. 

A tartalékhadosztályok közül a 35. az új helyét elfoglalta. 
(Op. 617/9. szám.) A 9. Lago-Tovena terébe menetel. (Op. 
617/10. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete délelőtt 9 órakor a jelentések sze-
rint a következő. 

„II. hadtest állandóan lövegtűz alatt áll. 
XXIV. hadtestnél most nyugalom van. A Falze di Piavé-

nái helyreállított hídon a 31. tábori tüzérdandárnak három 
tábori ütege átment a Montellóra; hasonlóképen az 5. honvéd-
huszárezred maradványa is partot váltott. 

A 6. hadsereg parancsnokának, József főherceg vezér-
ezredes személyes beavatkozásának köszönhető, hogy az 5. 
honvédhuszárezrednek a Piave keleti partján rekedt része a 
falzei hadihíd kijavítása után gyorsan átjutott a Piavén." 

Erre nézve az adatokat a volt 5. honvédhuszárezred tiszti-
karának1 a Mária Terézia-rend káptalanja részére beküldött 
vitézségi bizonyítványa tartalmazza, melyben a következő 
olvasható: 

„Hogy mekkora befolyással volt Ö cs. és kir. Fenségének 
vitéz és példaadó magatartása az 5. honvédhuszárezred lelkü-
letére, szabadjon megemlíteni, hogy az ezred nemcsak min-
den tömeges olasz támadást visszavert, hanem a Montello-
csoportparancsnokság (Pacor tábornok) intézkedéseinek ér-
telmében több előtörést is végrehajtott. Meggyőződésünk és 
benső érzésünk az volt és ma is az, hogy a Fenséges Ür jú-

1 A vitézségi bizonyítványt aláírták: Hegedűs Pál altábornagy, Baintner 
Ernő ezredes (5. h. h. e. parancsnoka), Pálf fy Gábor ny. alezredes, Dobokay 
Béla ezredes, Baintner László százados, Takátsy Gyula százados, Márton Ernő 
őrnagy, Deseő Zoltán főhadnagy, Hanusovszky István főhadnagy, Farkas 
Zoltán főhadnagy, Sárkány Gyula hadnagy. 
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nius 17-i közöttünk való megjelenése és példaadása volt az a 
varázserő, amely megrendült ezredünket a legrövidebb időn 
belül az épp vázolt fegyvertényre képesítette." 

A Mária Terézia-rend káptalanja a tiszti arany vitézségi 
érmet a következő indokolással ítélte nekem: 

„Mint hadseregparancsnok tanúsított hősiesen bátor és 
példaadó magatartásáért, továbbá a rendkívüli veszteségek 
folytán lelkileg megrendült 5. honvédhuszárezrednek a leg-
hevesebb ellenséges tűzben álló falzéi hidon való személyes 
előrevezetéséért, ami által az egész hadseregben ismert vitéz-
ségét újból beigazolta." (Nr. 68/0. K.—1927.—11. rendkápta-
lan ülésén 1927 május 31-én hozott határozat.) 

A 13. lövészhadosztálynál nyugalom van; az ellenség 
tüzérségének tevékenysége látszólagosan csökkent. 

A 17. hadosztálynál a 139. ezrednek két zászlóalját át-
hajózták a Piave jobbpartjára. (Op. 617/13. szám.) Az előre-
küldött harejárőrök Cusignanánál ütődtek ellenségre; meg-
állapították, hogy Sovilla—Nervesa—Sant Andreánál az 
ellenség támpontszerű állásban van. A hadosztály ezért dél-
után 1 órakor a Nervesa—Montebelluna-vasútvonal felé tá-
madni fog. (Op. 617/18. szám.) 

Délelőtt 11 órakor a 12. lovasított lövészhadosztály je-
lenti, hogy csapatait Tirolból, naponta 5 vonattal, Fran-
cenigo—San Cassiano—Maron—Brugnera körletébe szállítják. 
(Op. 617/14. szám.) 

Conrad-hadseregcsoportparancsnokság közli, hogy a 10. 
és 11. hadseregnél igen élénk harctevékenységet fejtenek ki 
az olaszok. (Op. 617/16. szám.) 

Délután 12 óra 25 perckor megérkezik Boroevic tábor-
nagy írásbeli dicsérete: 

„Valamennyi vezetőnek és csapatnak a döntő csata első 
mozzanatában tanúsított teljesítményéért teljes elismerésemet 
fejezem ki és meg vagyok győződve, hogy hasonló dicséretet 
fogok mondhatni, ha a csata legközelebbi mozzanatának ideje 
el fog jönni. 

Boroevic tábornagy s. k. Op. 616/23. szám." 
* # 

# 

Kiadtam Op. 617/49. számú intézkedésemet. 
„A XXIV. hadtestparancsnokságnak. A hadtest június 

15-én nagy eredményt ért el; dacára annak, hogy a hadtest-
tüzérség kitűnően készítette elő a támadást, a csapatokat súlyos 
veszteség érte (a sebesültek száma 2029). 

Mivel a rendelkezésre álló pótlás vajmi csekély és hogy 
elkerüljük azt, hogy a döntő harcokban a hadosztályok harcos-
állománya összezsugorodjék, szükségesnek tartom a figyelmet 

József főherceg: A világháború. VI. 33 
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arra felhívni, hogy jövőben a támadásokat csakis akkor sza-
bad végrehajtani, lia a tüzérség azt alaposan előkészítette. 
Ha ezt nem sikerül biztosítani, úgy a támadás végrehajtását 
el kell ejteni. 

A XV. hadtestparancsnokság a 11. hadseregparancsnok-
ság felszólítására jelenti, hogy június 15-én a kudarc azért 
következett be, mert a saját tüzérségi előkészítés nem volt ki-
elégítő, az ellenség tüzérségét nem sikerült leküzdeni, a tűz-
henger nem volt hatásos, mert gyorsabban gördült előre a kel-
leténél a saját gyalogság előtt. 

Amint az ellenséges ellentámadás a Monte Meaténél meg-
indult, a saját gyalogság támogatás nélkül maradt, mert a 
tüzérség a köd miatt hatásosan nem tudott tüzelni a támadó 
olaszoki'a. (Op. 617/22. szám.) 

# * 
* 

Beérkezik az Isonzo-liadseregparancsnokság Op. 2900/162. 
számú intézkedése. 

„Az Isonzo-hadseregparancsnokság legközelebbi szándéka 
a Meolo-patak szakaszát elérni, a Piavén hidakat építeni és 
azokat biztosítani, hogy a támadást folytatni lehessen. 

A támadás a hadsereg balszárnyán, a XXIII . hadtestnél 
indul meg; ehhez kell a többi hadtestnek igazodni. 

A XXIII . hadtest az ellenségtől megtisztítja a Piave del-
táját is, de e célra csakis csekély erőt alkalmazhat. 

A 46. lövészhadosztályt a XXII I . hadtestparancsnokság 
rendelkezésére bocsátom. 

A VII. hadtesthez a 29. hadosztályt beosztom. 
A XVI. hadtestparancsnokság a 33. hadosztályt bal-

szárnya mögött, mint hadseregtartalékot, csoportosítja. A 33. 
tábori tüzérdandár jelenlegi helyzetében megmarad; amint 
azonban a XXIV. hadtest támadása előrejut, a tüzérdandárt 
fel kell szabadítani. 

Az ide útban levő keleti hadtest (Orient Korps)1 mint 
hadseregtartalék S. Stinónál gyülekezik." 

A 9. hadosztályparancsnokság2 délután 1 óra 15 perckor 
jelenti, hogy csapatai 1 és 6 óra között az elrendelt körletben 
laktáborba fognak szállani. (Op. 452/3. szám.) 

* * 
# 

A XXIV. hadtestparancsnokság délután 1 óra 30 perckor 
június 17, illetve 18-ra a montellói hídfőállás kibővítésére Op. 
617/13. szám alatt intézkedik. 

1 Négy zászlóalj. 
2 Tartalék. 
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„A XXIY. hadtestparancsnokság szándéka, az eddigi 
eredményt kihasználandó, Santa Margherita 127-es templom— 
298-as forrás—San Martino 186-os kápolna—Selva—Cusi 
gnana—Arcade—Spresiano—Palazzon vonalát elérni. 

A támadás folytatását a Montellón a 31. hadosztály-
parancsnokság vezeti; e célból a 11. honvéd lovashadosztályt 
a 31. hadosztály jobbszárnyán harcbaveti. 

A Montello és a Piave közötti térben a támadást maga a 
XXIV. hadtestparancsnokság vezényli; a 13. lövészhadosztály 
a jobbszárnyon, a 17. hadosztály a középen, a 41. honvéd-
hadosztály a balszárnyon fog támadni. 

A támadás június 17-röl 18-ra hajló éjjelen fog meg-
indulni. 

Tüzérség előkészítését úgy rendelem el, hogy csapás-
szerűen egy órán át megsemmisítő tűz alá veszi az ellenséget, 
melynek fokozódásával megindul a tűzhenger és addig gördül 
előre, míg a támadás célját eléri. 

A 8. lovashadosztály folytatja a tüntetést; tüzérsége a 31. 
hadosztály támadását támogatja. 

Amint a 31. hadosztály jobbszárnya előrejut, a 8. lovas-
hadosztály tüzérsége nyugati irányban állást változtat előre, 
hogy a 31. hadosztály arcvonala előtt oldalozó hatást tudjon 
kifejteni. 

Szándékom egy tábori tüzérezredet, egy nehéz tarackos-
osztályt és néhány hegyi üteget a legközelebbi napokban a II . 
hadtest terébe előretolni." 

A 6. hadseregparancsnokság a XXIV. hadtestparancsnok-
ság intézkedésével egyetért. (Op. 617/23. szám.) 

Az intézkedéssel egyetértek, de megjegyzem, hogy a Santa 
Margherita—Collesel della Val deli'Acqua—<> 314—<> 175— 
Cusignana—Arcade—-0- 63 vonal lenne legközelebb elérendő. 
A fődolog, hogy a Montellón az arcvonal magát biztosan 
tartsa, hogy lehetőleg sok tüzérség menjen előre a Montellóra, 
hogy a támadást előkészíthesse és hogy támogassa a gyalog-
ságot. 

A XV. hadtest feladatát Op. 617/25. számú intézkedésem-
mel szabályoztam. A feladat az eddigi marad; az elfoglalt 
állást tartani, tevékeny magatartással megakadályozni, hogy 
az ellenség a hadtest elől eröt kivonjon. 

Egy tábori tüzérezredet és egy nehéz tüzérosztályt a had-
test vonjon ki az állásból és bocsássa a II. hadtest rendel-
kezésére. (Art. 4040/98. szám.) 

Ezen tüzérség feladata lesz, hogy az ellenséges Canal 
tüzérségi csoportot leküzdje és a 31. hadosztály arcvonala 
előtti teret oldalozza. 

* * 
# 

28* 
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A 6. hadsereg helyzete délután 2 órakor. 
A XV. hadtestnél csekély a harctevékenység. Az 50. had-

osztálynál a rohamzászlóaljat Monte Spinucciától (A 1303) 
keletre fekvő <> 1170-ről Ponte di Stuára eltolták. (Op. 337/2. 
szám.) 

A II. hadtestnél az ellenséges tüzérségi tevékenység a 
rendes. A saját tüzérség a Sulder—Canal—Castelli ellenséges 
lövegcsoportot iparkodik leküzdeni. A piavéi hidak védelmére 
több légvédelmi üteget Chiesolánál és Sernagliánál állásba 
hozott. (Op. 617/IX. szám.) 

A XXIV. hadtest: 
A 31. hadosztály a A 118—A 279 vonalban áll. A had-

osztály egy ízben elfoglalta már a Collesel della Yal deli Acqua 
A 368 magaslatot, de az ellenség erős ellentámadása folytán, 
mely a szomszédos 13. lövészhadosztályt is nagyon szoron-
gatta, a 31. hadosztály a A 118—A 279-es állásba vissza-
szorult. A hadosztálynak már 4 tábori ütege a Montellón van. 

A 13. lövészhadosztálynál most nyugalom van. 
Egy hegyi üteg és 5 tábori ágyúsüteg most vonul át a 

falzei hídon a hadosztály támogatására. 
A 17. hadosztálynál az ellenséges tüzérség tevékenysége 

nagyon megcsappant. 
A hadosztály a támadásra elrendelt csoportosítását fel-

vette. A Casa Mercatellinél épülő hidat az ellenséges tüzérség 
hevesen lövi. 

A 41. honvédhadosztálynál a 81. honvéddandár és a 31. 
honvédezred a 34. dandárparancsnokságnál Abbazia di Ner-
vesánál beérkezett. A piavei hidat az ellenséges tüzérség ismét 
szétrombolta. (Op. 617/2. a. szám.) 

Délután 3 órakor utasítottam a XXIV. hadtestet, hogy 
előretolt exponált helyzete és az igen nagymérvű lőszer-
elhasználás miatt szorítkozzék arra, hogy az elért vonalat 
tartsa: tehát csak azon vonalig folytathatja a támadást, melyet 
az Op. 6.17/23. számú intézkedésemben meghatároztam; még 
a kedvező mozzanatokat sem tanácsos kihasználni. (Op. 
617/32. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság arról értesít, hogy a 60. 
hadosztálv, mint az AOK. tartaléka, Feltrénél gyülekezik. 
(Op. 617/33. szám.) 

A XY. hadtestparancsnokság kötelékében marad a 60. 
tábori tüzérdandár. 

A hadtestparancsnokság egy hegyi tüzérosztályt a II. 
hadtest rendelkezésére bocsátott. (Art. 4040/99. szám.) 

Délután 2 óra 45 perckor az Isonzo-hadseregparancsnok-
ság közli, hogy csapatai Salettót elfoglalták és az olasz ellen-
támadást visszaverték, a XXIII . hadtest támadása folyik, a 
VII. hadtest Premudára előnyomul. (Op. 617/35. szám.) 
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Báró Conrad tábornagy-hadseregcsopoi'tparancsnokság 
közli, hogy az olaszok nagy hevességgel megtámadták a 18., 
55. és „Edelweiss"-hadosztályt; a támadást visszavei-ték. (Op. 
617/37. szám.) 

Mivel a II . hadtestnél a 8. lovashadosztály igen széles 
szakaszban még hosszabb ideig magára hagyatva marad és 
mögötte tartalék nincsen, ezért elhatároztam, hogy Follina— 
Cison di Valmerino-körletben egy tartalékot fogok kivonni, 
annál is inkább, mivel a XV. hadtestnél három dandár ele-
gendő a feladat megoldására. 

Ennélfogva délután 6 óra 35 perckor Op. 617/39. szám 
alatt a XV. hadtestnek az alábbi intézkedést adtam ki: 

„A 20. honvédhadosztály egyik dandárénak parancsnok-
sága alatt két ezredet Miane—Follina—Cison di Yalmerino 
terébe el kell tolni és ott mint hadseregtartalékot csoportosí-
tani. Az eltolást június 18-án meg kell kezdeni; az intézkedé-
seket erre a XY. hadtestparancsnokság teszi meg a II . had-
testparancsnoksággal egyetértve. A mozgást az ellenséges 
megfigyeléssel szemben leplezni kell. A XY. hadtestparancs-
nokság beoszt a dandárhoz lovasságot, élelmezési és egészség-
ügyi vonatot stb." (Op. 617/39. szám.) 

Délután 4 óra 55 perckor a 17. hadosztályparancsnokság 
jelenti: 

„Povegliano—Arcade és Povegliano—Cusignana utakon 
nagy forgalom van. Poveglianónál nagyobb vonat táborozik 
gyalogsággal. Povegliano tömve van ellenséges csapatokkal 
és vonattal. Aroadénél az ellenséges állás meg van szállva. 
A piavementi ellenséges állások a Susegana—Rotonda—Bida-
sio útig üresek." 

A XXIV. hadtestparancsnokság javasolja, hogy Pove-
glianóra intézzünk bombázó támadást. (Op. 617/32. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete délután 6 órakor. 
A XV. hadtestnél megállapították, hogy az ellenséges 2. 

állás -0- 1292 magaslattól a Calcio-patak völgyéig üres; ezen 
alszakaszban tábori őrsöket állítottak fel (Op. 617/43. szám); 

a II. hadtestnél a szokásos ellenséges tüzérségi tevékeny-
ség (Op. 617/42. szám); 

a 8. lovashadosztály szakaszára az ellenséges tüzérség 
ismételve tűzcsapásokat intézett. Yidort gázzal lőtték. (Op. 
617/11. szám.) 

A saját tüzérség Montello nyugati részét tűz alatt tar t ja; 
a messzehordó ágyúk a montebellunai vasúti indóházat lövik. 
A 8. lovashadosztály tisztijárőrökkel a 31. hadosztállyal az 
érintkezést felvette. (Op. 617/X. szám.) 

A XXIV. hadtest. 
A 31. hadosztálynál változás nincsen. Délután 1 óráig a 

hadosztály 16 tisztet és 600 embert fogott el. 
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A 13. lövészhadosztály helyzete változatlan. A 25. lövész-
ezred egyik zászlóalja a 17. hadosztály támadásához, csatlako-
zott, mely utóbbi kemény harc árán elfoglalta Nervesát és 
Sant Andreát; a Nervesa—Montebelluna vasútvonalról az 
ellenség visszament; a 39. ezred Griavera és Bavaria között 
támad; Minánál délután 3 órakor a hadihíd elkészült. (Op. 
617/40., 47. a. és 617/2. b. sz.) 

A 9. hadosztály Tovena—Gai—Santa Maria—Col Mag-
giore terébe megérkezett. (Op. 617/45. szám.) 

A 41. honvédhadosztály 4. zászlóalja az átkelési helyen 
készültségi állásban van. 

Veszteségek: 
a 31. hadosztálynál: 32. ezred 122 sebesült, 44. ezred 209 

sebesült, 69. ezred Í65 sebesült, 3. bosnyák ezred 125 sebesült, 
rohamzászlóalj 178 sebesült, tüzérség 41 sebesült, árkászok 
83 sebesült. A halottak számát még nem állapították meg. 

A 13. lövészhadosztálynál: a hadosztály egészségügyi in-
tézetében 580 sebesültet kezeltek; ebben a számban a szomszéd 
hadosztályokhoz tartozó sebesültek is bennfoglaltatnak. A se-
besültek és halottak száma még megállapítható nem volt. 

A 17. hadosztálynál: 46. ezred 20 tiszt halott és sebesült, 
165 legénység halott, 415 legénység megsebesült, 169 legény-
ség eltűnt (legalább is a fele a Piavébe fúlt). A századok 
harcosállománya 75—80 csatár. Az ezredparancsnokság pót-
lást kér. 

39. ezred: 8 tiszt megsebesült, 26 legénység elesett, 111 
megsebesült, 36 eltűnt. 

Zsákmány: a 31. hadosztálynál 21 ágyú, a 13. lövészhad-
osztálynál 28 löveg (10 tábori ágyú, nyolc 10 cm-es tarack, 
két 15 cm-es motoros tarack, nyolc 21 cm-es mozsár), a 17. 
hadosztálynál 24 ágyú. 

A nagy számban zsákmányolt olasz géppuskákat már 
használjuk. (Op. 617/2. b. szám.) 

A XXIV. hadtestparancsnokság délután 6 óra 50 perckor 
Op. 617/2. b. szám alatt utólag jelenti, hogy a 41. honvédhad-
osztály déltől délután 5 óráig az átkelést a Piavén nem foly-
tathatta, mivel az ellenséges tüzérség az átkelés helyét nagy 
hevességgel lőtte. Az éldandár négy zászlóalja ott készültségi 
állásban van. 

A szomszédos XVI. hadtest1 délután 6 óra 45 perckor Op. 
167/20. szám alatt jelenti az esti helyzetét. 

33. hadosztály. Az ellenséges tüzérség tüze nagyon erős. 
Különösen a töltés, a szigetek és Cimadolmo—San Michele el-
len. A június 15-i harcban a hadosztálynál 7 tiszt és 152 fő 

1 Isonzo-hadsereghez tartozik. 
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legénység elesett, 33 tiszt és 649 fő legénység megsebesült, 25 
tiszt és 1072 fő legénység eltűnt; az utóbbi számba beleszámí-
tották azokat a halottakat és sebesülteket is, kik a Piave túlsó 
partján maradtak és akik a Piavébe belefúltak. 

58. hadosztály. Délután 2 órától kezdve az ellenséges tü-
zérség tábori Örseinket könnyű lövegekkel nagy hevességgel 
lövi. A szigetek nehéz tüzérségi tűz alatt vannak. (Op. 
617/20. szám.) 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság közli, hogy a 14. had-
osztály1 este 8 órakor egy ellenséges ellentámadást visszavert; 
a 9. lovashadosztály1 és a 44. lövészhadosztály' Moróig előre-
nyomult. 

A XXIII . hadtest Campolongo—Ronche—Fossalta-vasút-
állomás—C. Rigati és Dubois vonalat elérte. (Op. 617/51. sz.) 

A XXIY. hadtestparancsnokság este 8 óra 15 perckor Op. 
617/40. szám alatt kiadja a támadási intézkedést holnapra (jú-
nius 18). 

„A 31. hadosztály június 18-án hajnalban végrehajtja a 
támadást, a balszárny -Q< 314 kúpot2 veszi először birtokba. 
A 13. lövészhadosztály jobbszárnya ezen támadáshoz csatla-
kozik, melynél nagyon fontos, hogy a két hadosztály belső 
szárnyán az öszefüggés szorosan meglegyen. 

. A 17. hadosztály tüzérségével támogatja a 13. lövészhad-
osztály támadását. 

Á XXIV. hadtest balszárnyának támadása valószínűleg 
június 18-án késő délutáni órákban fog végrehajtatni." 

A II . hadtestparancsnokság este 9 óra 10 perckor Op. 
617/XI. szám alatt jelenti, hogy tüzérsége a Montello nyugati 
részén levő ellenséges tüzérséget és az olasz Sulder-csoportot 
fogja leküzdeni, hogy a XXIV. hadtest támadását támogassa. 

A 6. hadsereg helyzete éjjel 10 órakor: 
A XV. hadtestnél az ellenséges tüzérségi tevékenység mér-

sékelt volt. A hadtest tüzérsége az 55. hadosztály ellen működő 
ellenséges ütegeket a Monte Meatén (-6- .1601) és Monte Pallo-
nén (A 1215) leküzdötte. 

A -Ö- 1292 magaslatról a Calcino-völgybe húzódó ellensé-
ges 2. vonalat üresen találták; ebbe a vonalba az 50. hadosz-
tály táboriörsöket tolt előre. 

Az ellenséges állás felderítésére az intézkedések megtör-
téntek. 

Az 50. hadosztály veszteségeit még nem állapította meg. 
Az 1. bosnyák- és a 133. ezredet nagyobb, a 129. és 130. ezre-
det kevesebb veszteség érte. (Op. 337/3. szám.) 

A II. hadtest helyzete nem változott. 

1 VII. hadtest Fagare—Campolongo-szakaszban. 
5 Collesel Val d. Acqua A 368-tól körülbelül 2 km-re délkeletre. 
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A XXIV. hadtestnél a 31. hadosztály arcvonala előtt az 
ellenséges gyalogság támadáshoz csoportosult, de megsemmi-
sítő tüzünkkel szétugrasztották. 

A 13. lövészhadosztály balszárnyán1 a 14. lövészezred 
azon zászlóalja, mely a 17. hadosztály támadásához csatlako-
zott, nagyon erős ellenséges nehéz tüzérségi tűzbe került, 
miért is a zászlóaljait visszarendelték eredeti helyzetébe. 

A 17. hadosztálynál a 34. dandár Sovillától délre a vasút-
vonalat elérte; a balszárny Piavére nyomult elő, helyzete még 
ismeretlen. A 39. ezred Giavera és Bavaria között harcban 
áll; az olaszok szívósan védekeznek. Este 8 óra 30 perc óta 
nyugalom van a hadtest arcvonalán. A 34. dandár eddig 1 őr-
nagyot, 2 századost, 7 hadnagyot és 256 fő legénységet el-
fogott, kik az olasz 111., 163., 164., 215., 216. és 270. számú 
ezredekbe tartoznak. 

A 41. honvédhadosztály a 12/111. honvédzászlóaljjal Ner-
vesánál az érintkezést a 17. hadosztály csapataival felvette. 
A 12. és 31. honvédezred már átkelt a Piavén; a 32. ezred most 
menete] a hídhoz, (Op. 617/53. és 56. szám.) 

Éjjel 11 órakor a XXIV. hadtestparancsnokság Op. 
617/2. c. szám alatt pótlólag jelenti a 13. lövészhadosztály 
veszteségét: 

az 1. lövészezrednél 1 tiszt és 14 fő legénység halott, 3 tiszt 
és 36 fő legénység megsebesült, 2 tiszt és 6 fő legénység el-
tűnt; a 14. lövészezrednél 2 tiszt és 42 fő legénység elesett, 
10 tiszt és 201 fő legénység megsebesült, 2 tiszt és 16 fő le-
génység eltűnt; a 24. lövészezrednél 3 tiszt és 21 fő legénység 
halott, 2 tiszt és 38 fő legénység megsebesült, 3 tiszt és 9 fő 
legénység eltűnt; a 25. lövészezrednél a veszteséget még nem 
állapították meg. 

A 41. honvédhadosztálynál összesen 1 tiszt és 15 fő legény-
ség sebesült meg (a 12. és 32. honvédezrednél), midőn a Piave 
hídjához meneteltek. 

A 17. hadosztály által elfogott olaszok azt vallották, hogy 
június 16-án reggel az olasz 39. és 40. ezred Istranán volt, 
a 37. és 38. ezred június 16-án délelőtt Villorba falut érte el. 
A Susegana-hidak környékén, a Piave-állásban, a 112. olasz 
ezred állott; tőle északra a 111. ezred. A suseganai hidaktól 
nyugatra a vasútvonalon a 270. ezred és a 163. és 164. ezredek 
egy része volt csoportosítva. 

A 41. honvédhadosztálynak átkelése a Piavén elhúzódik; 
a támadást el kell halasztani. Végre a három ú j Piave-hidat 
a forgalomnak át lehetett adni, így a 41. honvédhadosztály 
átkelése egyhuzamban megtörténhetik. 

Az ellenség heves és túlerővel végrehajtott ellentámadása 

1 Salis ezredes csoportja. 
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következtében a Collesel della Yal dell'Acqua (A 368) uraló 
magaslatot fel kellett adni. A hadtest balszárnyán a 17. had-
osztály a Nervesa—Montebelluna vasútvonalig előretört. 

Minő nagy lett volna az eredmény, ha a szomszédos XVI. 
hadtest nem rekedt volna meg a Piave keleti partján és a 
XXIV. hadtest magasságáig sikerült volna előnyomulnia? 

A foglyok száma 7200 olasz katona; a zsákmány 72 löveg! 
Közte nehéz lövegek (21 cm-es mozsarak) is vannak, melyek 
azelőtt Coneglianót folytonosan lőtték a Montellóról. 

Ügylátszik, hogy azok az olasz hadosztályok, melyek a 
Montellót megszállva tartották, részint megsemmisültek, ré-
szint elfogattak. Az az olasz erő, mely most a Montello nyu-
gati részén harcol, a tartalékból előrevont friss hadosztályok. 
Repülőink azt jelentik, hogy délről és nyugatról hosszú oszlo-
pokban csapatok menetelnek a Montellóra, körülbelül 2—3 
hadosztály; a XXIV. hadtest tehát súlyos ellentámadásokra 
számíthat. Az ellenséges tüzérség tevékenysége főleg a Sulder 
felöl folyton-folyvást növekszik; az ellenséges légi támadások 
mind vakmerőbbek és hevesebbek lesznek. A hadianyag és az 
élelem utánszállítása a Piavén át mind nehezebbé válik, mert 
a hadihidakat az ellenséges tüzérség és az esőzések következté-
ben a megáradt Piave víztömege folyton megrongálja. 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság június 18-ra a XVI. 
hadtest kötelékéből a 33. hadosztály gyalogságát az arcvonal-
ból kivonta és tüzérség nélkül a XVI. hadtest balszárnya 
mögött (Visna—Fontanellette—Palzo Galvani—Lutrano— 
Galvagna terében), mint hadseregtartalékot, csoportosította. 
Az 51. honvéd tábori tüzérdandárt a IV. hadtesthez osztot-
ták be. 

A 33. hadosztály alszakaszában a 2. népfölkelőezred és 
egyelőre a 19. ezred maradt meg Scheucher tábornok parancs-
noksága alatt. 

A VII. és XXIII . hadtest a támadást folytatja azzal a 
feladattal, hogy Rovarétól délre a Meolo-patak vonalát elfog-
lalja. (Op. 617/35. szám.) 

Az Öp. 617/32. számú intézkedésemet kiadtam, melyben 
szabályoztam a XXIV. hadtest további magatartását. 

„A XXIV. hadtest valamennyi arcvonalrészen június 
15-én a legszebb eredményt érte el, ennek következtében a leg-
mélyebben hatolt be az ellenséges arcvonalba és ezáltal legtöbb 
ellenséges támadást vont magára; ezzel ellentétben a szom-
szédos 11. hadsereg hosszú időre kizárólag védelemre szorít-
kozik, az Isonzo-hadseregnél pedig a támadás újabb előkészí-
tés alatt áll. 

A hadtestnek minden visszacsapást okvetlenül el kell 
kerülnie. 

A löszerfogyasztás nagymennyiségű volt (17. hadosztály 
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36 óra alatt tábori ágyúkból 26.000, tarackoktól 34.000 lövést 
tett); a veszteségek is tekintélyesek (46. ezred 20 tiszt és 749 
fö); rendelkezésemre tartalékként csakis a 35. hadosztály áll; 
előre nem látható, hogy a küzdelem mikor ér véget. 

Mindeme tények arra indítanak, hogy a XXIV. hadtestet 
utasítsam, hogy elégedjék meg azon vonal elérésével és annak 
biztos birtokbantartásával, melyet Op. 617/23. számú intézke-
désemben meghatároztam. 

Ezen korlátolt támadási cél elérése közepette kihasználat-
lanul kell hagyni a netán mutatkozó kedvező helyzeteket, mert 
ezt az általános helyzet így követeli meg. 

József főherceg vezérezredes s. k." 
* * 

* 

A XXIV. hadtest helyzete a Montellón a következő. 
Jobbszárny: A 31. hadosztály a A 118 és A 279 között 

van, jobbról a 44. ezred, balról a 32. ezred, az utóbbiba a A 279 
kúpon beékelték a 69./I. zászlóaljat; a közép mögött a 69. ezred 
két zászlóalja és a 32. ezred egyik zászlóalja áll, mint tartalék. 
Egy 3. bosnyák ezredbeli zászlóalj mint dandártartalék Col-
lesel della Sottán van. A hadosztálytartalék: a 3. bosnyákezred 
két zászlóalja és az 5. és 9. honvédhuszárezred a 61. dandár 
parancsnoksága alatt Fontana Piero Morónál. 

A hadosztályparancsnok szándéka a 44. ezredet a 9. hon-
védhuszárezreddel felváltani és hadosztályát úgy átcsoporto-
sítani, hogy a jobbszárnyat a 9. honvédhuszárezred, a közepét 
a 32. ezred, a balszárnyat a 69. ezred képezze, a 44. és 3. bos-
nyák ezred hadosztálytartalék lesz a balszárny mögött, az 5. 
honvédhuszárezred a jobbszárny mögött. 

Közép: A A 279 és Busa delle Rane között a 13. lövész-
hadosztály áll három ezreddel az arcvonalban, jobbról a 24., 
középen az 1., balról a 25. ezreddel. A 14. ezred tartalék a 
közép mögött. 

Balszárny: A 17. hadosztály a Montello déli párkányán 
van, arccal délnek fordulva Busa delle Rane—Collesel della 
Madonna—Abbazia di Nervesa vonalban. Jobbról a 39. ezred 
(33. dandárparancsnokság), balról a 46. ezred (34. dandár-
parancsnokság) áll. A 43. ezred mint tartalék a Collesel delle 
Zorletől délre van. 

A 139. ezred két zászlóalja Jacurnál a hídon átkelt és 
C. Campagnoléról Collesel delle Zorlére fog menetelni. 

A 41. honvédhadosztály Casa Mercadelli—Mina—Marca-
telli terében gyülekezett és a Minánál épült hídon a Piavén 
átkelőben van. A 20. honvédgyalogezred a Piave keleti part-
ján San Danielénél hadtesttartalék; egy másik ezred a suse-
gánai hidakkal szemben a Piave-töltést tartja. 
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A Montellón már a következő tüzérség van állásban: 
a 31. hadosztálynál 3 hegyi ágyúsüteg, 2 tábori ágyús-

üteg, 1 tábori tarackosüteg; a 13. lövószhadosztálynál 4 hegyi 
ágyúsüteg, 2 hegyi tarackosüteg, y2 tábori ágyúsüteg, y2 tá-
bori tarackosüteg; a 17. hadosztálynál 2 hegyi ágyúsüteg, 
1 hegyi tarackosüteg és 2 tábori ágyússzakasz. 

A 41. honvédhadosztálynak az arcvonalba való betolását 
június 18-ra tervezték. E célból a XXIY. hadtest balszárnyát 
a következő módon fogják átcsoportosítani: 

a 17. hadosztálynál a 39. ezredet a 43. fel fogja váltani; 
a 39. ezred hadosztálytartalék lesz Collesel della Madonnán; 
a honvéd kerékpároszászlóalj a jobbszárnyra jön és a 13. 
lövészhadosztállyal a szoros csatlakozást megszerzi; a bal szár-
nyon a 139. ezred megy az állásba. A 17. hadosztály szélső bal-
szárnyán a 46. ezredet a 31. honvédezred felváltja, mely ez-
után hadosztálytartalék lesz Parrocchia di Nervesán; ott 
gyülekezik, mint dandártartalék, a 139. ezred utolsó zászlóalja 
is, amint a Piavén átkelt. 

A 41. honvédhadosztálynál a 31. honvédezred Sovilla— 
Case Dussnál, a 12. honvédezred Casa Baldasininél Piave-
vonalban állásba megy. 

Ezen csoportosítás felvételére, amint a hadosztály a hídon 
átmegy, élén a 12. honvédezreddel Nervesára menetel; ezt 
fogja követni a 31. honvédezred; legutolsónak a 32. honvéd-
ezred fogja a Piavét átlépni és Nervesa déli kijáratánál áll 
fel, mint hadosztálytartalék. Az ezredek önállóan menetelnek 
Nervesa—Sant Andrea terében, hol a jobbszárnyon a 31., a 
balszárnyon a 12. honvédezred csoportosulva, az előnyomulást 
a San Gottardo—Case Duss—Case Baldasini-vonalra végre-
hajtják. 

A 20./II. és I I I . honvédzászlóaljak hadtesttartalék San 
Danielén, a 20./I. honvédzászlóalj pedig a Susegana—Marca-
telli töltést szállja meg a Piave keleti partján. 

jRepülőfelderítés 1918 június 17-ről. 
A 4. repülőszázad felderítő repülést csinált körülbelül 

300 m magasságban; résztvett tűzvonalunk fekvésének meg-
állapításában is a Montellón. A repülés nem járt teljes ered-
ménnyel, mert az időjárás igen kedvezőtlen volt (eső, mélyen 
lelógó felhőzet). 

A 28. repülőszázad délelőtt két repülést csinált; felkereste 
a saját gyalogsággal az összeköttetést. Délután 4 repülést csi-
nált Spresiano—Arcade—Povegliano—Visnadello fölött. Meg-
állapította, hogy Povegliano—Arcade és Povegliano—Cusi-
gnana országutakon igen élénk kocsiforgalom van. Povegliano 
zsúfolva van olasz csapatokkal és vonatokkal. 
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A repülők átlag 100—2000 méter magasságban voltak és 
több ízben ellenséges vadászgépek ellen harcoltak. 

Veszteség: A 28. repülőszázad 1 gépet elveszített (ellen-
séges légvédelmi ágyúk lelőtték). 

Repülőink megállapították, hogy az olasz gyalogság repü-
lőinkre foszforlőszerrel lö. 

A 6. hadsereg ellen június 17-én ugyanazon olasz had-
osztályok küzdöttek, mint a tegnapi napon; ezek az 1., 70., 66., 
51., 50. (58.), 13., 48. hadosztályok. A 24. hadosztály még tar-
talékban maradt. Az 58. hadosztály az olasz arcvonalból el-
tűnt, valószínűleg az 50. hadosztály felváltotta. 

Istrana—Postioma vidékén a 47. hadosztályt (Bologna- és 
Lombardia-dandár) állapították meg. 

A 6. hadsereggel szembenálló olasz arcvonalat egy had-
osztállyal erősítették meg. 

Az időjárás borult, gyakori esőkkel, a látköri viszonyok 
rosszak. 

A csapatok a kedvezőtlen időjárás következtében sokat 
szenvednek. A Piave folyton árad, ami a hidakra nézve nagy 
veszélyt jelent. 

A 6. hadsereg a mai napra kitűzött célját részben elérte, 
amennyiben a Montellón elért eredményt biztosította és a 
hídfőállás kibővítésében előhaladást tett. A 35. hadosztály1 ú j 
körletét elfoglalta; a 9. hadosztály1 Lago—Tovena terét elérte. 

# # 
* 

Események, a 11. hadseregnél. 
A hadseregfőparancsnokság Op. 142.256. szám alatt az 

alábbi intézkedést adta ki: 
„A helyzetjelentésben az áll, hogy, Col Moschin- (A 1278) 

magaslat nincs birtokunkban. A jövendő eseményekre rend-
kívül fontosnak tartja a hadseregfőparancsnokság, hogy ezen 
magaslatot mielőbb vegyük birtokba." 

A 11. hadseregparancsnokság Op. 2603/5. szám alatt uta-
sítja a XXVI. hadtestparancsnokságot, hogy a támadás végre-
hajtására tegyen javaslatot. 

A 11. hadsereg parancsnoka, vezérkari főnökével, délután 
1 órakor Trientbe utazott, hol Ö Fölségénél jelentkeztek, ki 
délután 2 órakor érkezett oda. 

Délután 4 óra 30 perckor a hadsereg vezérkari főnöke táv-
beszélőn beszélt Horsetzky gyalogsági tábornokkal, a XXVI. 
hadtest parancsnokával, Col Moschin- (A 1278) magaslat bir-
tokbavétele tárgyában. 

1 AOK. tartaléka. 
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Délután 6 órakor a hadsereg vezérkari főnöke újból tár-
gyalt a XXVI. hadtest parancsnokával, hangoztatván, hogy 
a támadás folytatására Col Moschin- (A 1278) magaslatot fel-
tétlenül el kell foglalni. 

A 48. hadosztályt a 11. hadsereg kötelékében meghagyta 
a hadseregfőparancsnokság, helyébe a 60. hadosztály Feltrébe 
került, mint az AOK. tartaléka. (Op. 2603/1. szám.) 

A XXVI. hadtestparancsnokság jelenti, hogy a Col 
Moschin-magaslatra hírszerző különítményeket toltak előre. 
Azon esetben, ha beigazolódik, hogy Col Moschint—Col del 
Fenilont az ellenség csak gyenge erőkkel szállta meg, akkor 
a hadtestparancsnokság szándéka ezt a vonalat biztosan bir-
tokába venni. 

Ha ez az eshetőség nem bizonyosodnék be, akkor egy helyi 
támadás, ezidőszerint, eredménnyel nem fog járni. 

Az I. hadtestparancsnokság jelenti, hogy hadosztályai a 
régi állásokat szállották meg. (Óp. 2603/7. szám.) 

A Conrad-liadseregcsoportparancsnokság este azt távira-
tozza, hogy a XXVI. hadtest mielőbb jelentse be, hogy arc-
vonala pontosan hol van? Továbbá felhívja a hadtestparancs-
nokság figyelmét a hadseregfőparancsnokság Op. 142.256. 
számú rendeletére. Báró Conrad tábornagy véleménye az, 
hogy a Col Moschin- (A 1278) magaslatot nehéz lesz meg-
tartani, elszigetelt volta miatt, ezért a saját arcvonalát onnét 
Col del Fenilon át Monte Asolone (A 1520) felé kellene ve-
zetni; ez esetben Col Moschin (lA1278) vidékét megbízhatóan 
meg lehet tartani. (Op. 2603/9. szám.) 

A 36. hadosztályt a VI. hadtestparancsnokság rendelke-
zésére bocsátották; helyette a 26. lövészhadosztályt kivonták 
az arcvonalból és Mga le Fratte táján gyülekeztették, mint 
hadseregtartalékot. (Op. 2603/10. szám.) 

A XIII . hadtestparancsnokság a 10. lovashadosztályt 
kapta arra a célra, hogy a 38. honvédhadosztályt, vagy a 16. 
hadosztályt azzal felváltassa. (Op. 2603/11. szám.) A 11. had-
seregnél, mivel tiszta védelemre szorítkozott, komoly harc ma 
nem volt, csupán kölcsönös tüzérségi párbaj zajlott le, változó 
hevességgel. 

# * 
# 

Események az Isonzo-hadseregnél. 
XVI. hadtest. Változás nincsen. A Papadopoli-sziget 

állandóan az ellenséges tüzérség tüze alatt áll. Délben az 
Isonzo-hadseregparancsnokság intézkedése a támadás folyta-
tására beérkezik, mely szerint a 33. hadosztályt az arcvonal-
ból a hadtestparancsnokság vonja ki és mint hadseregtartalé-
kot tolja el a hadsereg déli szárnyára. A 33. hadosztályt este 
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11 órakor útnak indítják a XXIII . hadtesthez. (Op. 617/38. 
szám.) 

Reggeli helyzet: 
A IV. hadtestnél a 64'. hadosztály, egy zászlóaljat kivéve, 

már egészen a Piave túlsó partján van. A Salettóra intézett 
támadás előrehalad, 700 foglyot ejtettek. 

VII. hadtest. Az ellenség erősen támadja a 24. hadosztályt, 
La Fossa ideig-óráig az ellenség kezébe került. A hadtest 
közepe támadását előrevitte Zéróig. A XXIII . hadtestnél 
Fossalta—Capo d'Argine—Montagner—C. Corazza vonalat el-
érték; egy csoport C. Belesinét elfoglalta és Capo Sile előtt 
\y 2 km-re jutott előre. 

San Donától északra a hadihíd elkészült, (Op. 617/1. szám.) 
Déli helyzet: 
IV. hadtest. A 64. honvédhadosztály és a 70. honvéd-

hadosztály között megvan az összefüggés Sette Casoninál. 
Salettót a 70. honvédhadosztály elfoglalta. 

VII. hadtest. A 24. hadosztály délelőtt öt ellenséges táma-
dást vert vissza; most Premuda irányában előnyomul. 

A XIII . hadtest támadása halad. (Op. 617/2. szám.) 
Esti helyzet: 
A IV. hadtest helyzetében változás nincsen. A hadtest 

szakasza erős ellenséges löveg- és aknavetőtűz alatt áll. 
VII . hadtest, A 14. hadosztály délután 5 órakor San 

Biagio—Ponte di Piave út mentén egy ellenséges erős táma-
dást vert vissza. 

A 24. hadosztály, a 9. lovashadosztály és a 44. lövészhad-
osztály egy része előretört és támadásával a C. Nini—La 
Fossa—Moro—Villa Premuda-vonalat elérte. A hadtest ma 
1500 foglyot ejtett. 

A XXIII . hadtest az 57. hadosztály bevetésével Campo-
longo, Ronche—Fosetta vasúti állomás—C. Rigati Montagner 
terébe jutott. (Op. 617/3. szám.) 

Az olaszok helyzete az Isonzo-hadsereggel szemben. 
A suseganai hidak és az Oderzo—-Treviso vasútvonal kö-

zötti térben a XVI. és IV. hadtestünkkel szemben az olasz 
XI. hadtest áll a 31. és 45. olasz hadosztályokkal és az 1. és 
8. bersaglieri-ezredekkel. 

A VII. hadtestünkkel szemben az olasz XXVIII . hadtest 
van az Oderzo—Treviso vasútvonaltól délre a San Dona di 
Piave vasútvonalig; jobbról áll a 25., balról áll az 53. had-
osztály. A 33. hadosztály tartalék a XXVIII. hadtest közepe 
mögött Roncadénál. A 7. hadosztályt Mestréről a XXVIII . 
hadtesthez Meolóra irányították. 



•527 

A XXIII . hadtestünkkel szemben az olasz XXIII . had-
test áll a San Dona del Piave vasútvonaltól a tengerig; bal-
ról a 61. hadosztállyal, jobbról, a lagunákban, a Sil-folyó nyu-
gati partja mentén vannak a 3. bersaglieri-dandár, a 18. ber-
saglieri-ezred és a tengerészdandárok (1. és 17.). 

Treviso körül állanak tartalékban: 
Croce tábornok parancsnoksága alatt a 2. hadosztály 

(Puglie-, Etna-dandár), a 23. hadosztály (Milano-, Rovigo-
dandár), a 11. hadosztály (Pavia-, Perugia-dandár) és Zero 
Brancónál a 3. és 4. lovashadosztály. 

Ezen olasz haderők a 3. hadsereget alkotják. 

* * 
* 

Báró Waldstätten tábornok este Bellunóból Op. 142.258. 
szám alatt Boroevic-hadseregcsoportparancsnokságnak táv-
iratozza: 

„Vonatkozással a három kérdőpontra megadott válaszra, 
a hadseregcsoportparancsnokság jelentse, hogy mi a legköze-
lebbi szándéka! 

A vezérkar főnöke." 
Boroevic tábornagy válasza a következő: 
„Waldstätten tábornok Op. 142.258. számú táviratára: 
A legközelebbi szándék a 6. hadseregnél a montellói 

hídfőt Cusignana—Arcade—Spresiano-vonalig kibővíteni, az 
Isonzo-hadsereg a támadást addig folytatja, míg a Meolo-
patak vonalát és Rovaré—Calion—Candelu—Folina-szakaszt 
birtokba veszi, hogy a Piavén át vert hidakat megbízhatóan 
biztosítsa. 

Ezenfelül a Piavén több átjáró létesítését tervezzük, hogy 
a Piave nyugati partján a csapatok helyzetét anyagilag meg-
alapozzuk és hogy a támadás folytatása által az ellenséget 
megverjük. 

Hogy ezt miképen fogjuk csinálni, az attól függ, hogy 
mennyi csapaterősbítést fogok kapni. Nagyon sürgős, hogy 
ezirányban engemet tájékoztassanak, mivel a mostani időben 
beálló késedelmet behozni lehetetlen. 

Boroevic tábornagy s. k." (Op. 617/13. szám.) 

Az olaszok sajtójelentése 1918 június 17-ről. 
Az Asiago-fennsíkon és a Monte Grappán az ellenség jú-

nius 15-i borzalmas vesztesége után arra szorítkozott, hogy 
élénk ellentámadásunkat meghiúsítsa. Mindennek dacára rész-
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letsikereket értünk el és több szakaszban állásainkat megjaví-
tottuk. A Piavén a nagy csata változatlan hevességgel tovább 
dúl; az ellenség, tekintet nélkül súlyos veszteségeire, nyomá-
sát folytatja, hogy a Montellón állásait kibővítse és hogy utat 
nyisson magának az olasz síkságra. Csapataink az ellenséget, 
erős ellenállást kifejtve, Ciano—Montebelluna—Sant Andrea 
vonalban feltartóztatják, állásaikat majdnem mindenhol meg-
tartják és az ellenség térnyerését San Dona felől megakadá-
lyozzák. 

A hadifoglyok száma a csata kezdete óta 120 tisztre és 
4500 fő legénységre emelkedett; az angolok 716, a franciák 
261 foglyot ejtettek. Dacára a kedvezőtlen időjárásnak, repü-
lőink a légiharcban élénken résztvesznek; az utóbbi napokban 
44 ellenséges repülőgépet harcon kívül helyeztek. — Diaz 
tábornok." 

Az osztrák-magyar sajtójelentés 1918 június 17-ről. 
„A velencei hegyi arcvonalon a harctevékenységet a ked-

vezőtlen ködös időjárás nagyon hátráltatta. A Brenta-folyó 
nyugati partján elterülő magaslatokon alpesi ezredeink az 
előző napon kivívott hegyi állásaikat szívósan tartják az olasz 
ellentámadásokkal szemben. 

A Montello dombvidékén Goiginger Lajos altábornagy 
hadosztályai harcolva nyugati irányban előreküzdik magukat. 

Az Oderzo—Treviso vasútvonal mentén erős ellenséges 
ellentámadások összeomlottak. 

Boroevic tábornagy-hadseregcsoport déli szárnyán Csi-
cserics gyalogsági tábornok parancsnoksága alatt előrenyo-
muló erő San Donától nyugatra újabb területet hódított el az 
olaszoktól és Capo Silét elfoglalta. 

Német, osztrák és magyar csapatokkal vetekedve itt cseh 
és lengyel-rutén nemzetiségű zászlóaljak vitéz magatartásuk-
kal kiállották a próbát, midőn több hónap óta naponta meg-
ismétlődő ellenséges kísérletnek ellenállottak, hogy őket áru-
lásra és gazságra csábítsa. A Piave-harcokban, melyek június 
15-e óta folynak, a gyalogság magaviselete minden dicsére-
ten felül áll; ezen harcokban a fiatal felsőmagyarországi 106. 
gyalogezred különösen kitüntette magát. Kiválóan részesek a 
legutóbbi napokban elért eredményben derék árkászaink és 
csata- és vadászrepiilöink. 

Az olasz hadifoglyok száma 21.000 főre emelkedett. 
A vezérkar főnöke." 

# # 
* 
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Június 18. 

A csata negyedik napja. 
„39-eseim még tegnap elfoglalták Sovillát, Bavariát és 

,,Giaverát." 
„Conrad tábornagynál 'továbbiakig' beszüntettek minden 

„támadást, miután rendkívül súlyos veszteségekkel a kiindu-
l á s i helyzetbe visszaszorult. Boroevic tábornagy tegnapelőtt 
„óta az Isonzo-hadsereggel szintén súlyos vereségeket szen-
vedve, nem jut előbbre. Előttem a nagy lyukat, melyet az 
„olasz vonalba ütöttem, megint bezárta az ellenfél, miután 
„az én minimális áthajózási eszközeimmel, melyeknek nagy 
„részét még el is vették tőlem, csak igen lassan tudok a folyón 
„átkelni. — Különös, hogy Conrad alpesi hadseregcsoportja 
„hadihídanyagot és áthajózási eszközöket kapott." 

„Most meg fogom kapni a kért hadosztályokat! De mit 
„használ az, ha anyaghiány miatt naponta csak 2 zászlóaljat 
„tudok átvinni a Piavén és ha az ellenség most már mindent 
„előkészített, mert tudja, hogy a Montellón jöhet csak nagy 
„támadás a történtek után! Minden el van packázva, úgy, 
„ahogy azt hetekkel előre láttam és jeleztem, az egész nagy 
„offenzíva egy picike részletsiker lett a Montellón. Meggyő-
ződésem szerint a nagy csatát elvesztettük. Ha a montellói 
„eredményt annyira kibővítjük, hogy azt tartani tudjuk, a 
„leggyorsabban minden előkészületet megteszünk, addig tel-
j e sen védelmi harcokra szorítkozunk s azután azt, amit 
„eleinte akartam, a Montello—Grappa harapófogót megcsi-
ná l juk , eredményre vezethetne. — A mostanit tovább eről-
t e t n i nem szabad, mert már semmire sem vezethet. Jelentet-
t e m Boroevicnek, hogy a Montellónak védelme, ha az álta-
„lános támadás 8—10 napon belül nem folytatódik, óriás áldo-
zatokba fog kerülni. A hídfőnek kiterjesztésére a Collesel 
„della Val deli Acqua-Spresiano vonalába legalább 3—4 ú j 
„hadosztályra van most már szükségem, hogy kimerült támadó 
„csapataimat fölválthassam. Ha azonban az offenzívának to-
vábbfolytatása hosszabb időre kitolódnék, akkor azzal a gon-
dolattal kell foglalkoznunk, vájjon a nagy veszteségek csök-
kentésére ne menjünk-e a Piave mögé vissza!" 

„Ő Fölsége tegnap tárgyalt Bozenben Conraddal. Holnap 
József főherceg: A világháború. VI. 34 
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„Spilimbergóban Boroeviccsel találkozik. Ide fog-e jönni hoz-
„zám, ki mindezt előre megmondtam neki? —" 

„Közben a Piave, az óriási felhőszakadások folyán, rette-
netesen megáradt, az én három hidamat elszakította és el-
v i t t e . Most, a legnagyobb veszélyek közepette, a legnagyobb 
„vesződséggel valami kis lőszert s eledelt csónakon visznek át. 
„Odatúl már alig van lőszerem." 

„Ma valaki Budapestről nálam volt és azt mondta, hogy 
„odahaza minden úgy van elrendezve, hogy a forradalom 
„lángja nemsokára föl fog csapni, hogyha itt az offenzíva nem 
„sikerül. A katonaság a fronton szintén úgy van előkészítve, 
„hogy fegyvereit azon a napon eldobja. Kissé fölindulva ezen 
„hióbhír fölött, azt mondtam neki, hogy ne nekem énekelje 
„fekete gyászindulóit, hanem jelentse föl mérvadó helyen oda-
h a z a azokat, akik ilyesmin dolgoznak, hogy az árulók el-
nye r j ék megérdemlett büntetésüket." 

„Éjjel heves küzdelemben erélyes ellenséges támadásokat 
„vertünk vissza. Napközt az újonnan elfoglalt állások heves 
„ellenséges rombolótűz alatt állanak, mindenféle öblű lövegek 
„tüzelnek. A közlekedés a Piavén csónakokkal és kevés még 
„meglevő pontonnal lehetséges csak, mert mint már mond-
t a m , az árvíz elvitte összes hídjaimat. Az ellenség a Piave-
„völgyet a Montellónál erősen elárasztja fojtógázzal. Nagyon 
„élénk légitevékenység. — Veszteségeim még mindig nincse-
n e k egészen megállapítva. A sebesültek száma 2400. — Én 
„azt hiszem, hogy sokkal több. A XXIV. hadtest által ejtett 
„foglyok száma körülbelül 200 tiszt és 8000 legény. Számtalan 
„gépfegyver és aknavető még nem volt megszámlálható." 

• * 
# 

A 6. hadsereg helyzete hajnali 2 órakor. 
XV. hadtest. Mindkét oldalon csekély harctevékenység. 

Esik az eső. (Op. 339/1. szám.) 
II. hadtest: A megszokott ellenséges lövegtűz. A Montéi ló-

ról tartósan harcizaj és lárma hallható. Egyéb esemény nin-
csen. (Op. 618/1. szám.) 

XXIV. hadtest: A 31. hadosztálynál a helyzet nem vál-
tozott, Tegnap este 9 óra 30 perc óta a Falze di Piavei hidat 
nem lehet használni, mert a folyam árja azt megrongálta; ki-
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javításán dolgoznak. Éppen így a távbeszélőhálózat is meg-
rongálódott. 

A 13. lövészhadosztály előtt tegnap este 9 órakor ellensé-
ges gyalogság gyülekezett. A 24. lövészezred alszakaszából 
kísérő ütegek az ellenséges mozgolódást zárótűz alá vették. 
A 25. lövészezred nehéz ellenséges lövegtűz alatt áll. Tegnap 
este 10 órakor Salis ezredes csoportja az ellenséges gyalogság 
előtörését kézigránátharcban visszaverte. Salis ezredes cso-
portját súlyos veszteség érte mind tisztekben, mind legény-
ségben és hadianyagban. 1 órakor éjjel a 24. lövészezrednél 
nyugalom volt. 

A 17. hadosztálynál a helyzet nem változott, a hadosztály 
szakasza időközönként ellenséges lövegtűzben áll. 

A 41. honvédhadosztálynál a 81. dandárral az összekötte-
tés megszakadt. A 32. honvédezred tegnap éjjel 11 óra 15 perc-
kor megkezdte az átkelést a Piavén. 

A 31. hadosztály fogságába került olaszok azt vallják, 
hogy amint egy olasz dandár a Montellóra megérkezik, azt 
azonnal harcbavetik. (Op. 618/1. a. szám.) 

Az esőzés következtében a Piave annyira megáradt, hogy 
a villajacuri hídon a forgalmat be kellett szüntetni; ezért a 
17. tábori tüzérezred nem tudott a Montellóra előremenni. 

A XV. hadtest jelenti, hogy az ellenség volt 2. állásába 
csakis táboriörsöket tolt előre, mert azt először szemrevéte-
lezi és azután fog intézkedni, hogy hogyan kapcsolja be vé-
delmi rendszerünkbe. (Op. 618/7. szám.) 

Hogy némi tartalékhoz jussak, utasítottam a XV. hadtest-
parancsnokságot, hogy egy dandárt vonjon ki az arcvonalból 
és Follinánál gyülekeztesse, mint hadseregtartalékot. A XV. 
had testparancsnokság erre a célra a 39. honvéddandárt jelölte 
ki (3. és 4. honvédgyalogezred) és beosztotta hozzá a szüksé-
ges tartalékintézetek egy részét. A dandár első lépcsője június 
18-án, a második június 20-án Trichinára fog menetelni; 
onnan a II . hadtestparancsnokság fogja továbbirányítani. 
(Op. 618/8. szám.) Mivel a montellói csata kezdete óta (június 
15) sűrűn jönnek jelentések, hogy lövegek tönkremennek és 
hogy a löveglőszer nagyon fogy, felhívtam a hadtestparancs-
nokságok figyelmét arra, hogy a tüzérparancsnokok arra töre-
kedjenek, hogy a lövegek és lőszer a várandó nagy harc tarta-
mára kitartsanak. (Op. 618/9. szám.) 

# • 
# 

A 6. hadsereg helyzete reggel 7 órakor. 
XF. hadtest: helyzete nem változott. 
77. hadtest: különös esemény nem volt. 

28* 
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XXIV. hadtest: 
A 31. hadosztály hajnalban a -Ó- 226-os lapos fennsíkon 

egy ellenséges támadást puska- és géppuskatűzzel meghiúsí-
tott. Éjfélkor a Piave árja a Falze di Piavénái vert hadihidat 
megrongálta. A tűzvonalban álló csapatokkal az összeköttetés 
megszakadt. 

A 13. lövészhadosztálynál kölcsönös tüzérségi tevékenység 
volt. A Piave a szigeteket elöntötte, a hidakon a forgalmat 
beszüntették a magas vízállás miatt. 

A 17. hadosztálynál a dandárparancsnokokkal az össze-
köttetés megszakadt. A 139./III. zászlóaljat a 20. honvédezred 
egyik zászlóalja1 felváltotta. 

A Piave félméterrel megáradt, a 17. tábori tüzérezred a 
veszély miatt nem vonulhatott át a hadihídon. 

A 41. honvédhadosztálynál nem történt semmi különös. 
(Op. 618/1. b.) ^ 

Délelőtt 8 óra 10 perckor az Isonzo-hadseregparancsnok-
ság közli, hogy a 64. honvédhadosztály összes csapatai2 már 
a Piave túlsó partján vannak és éjjel Candelunál az olaszok 
két ellentámadását visszaverték, a 14. hadosztály3 az Oderzo— 
Treviso vasútvonal mentén Fagare és La Fossa között az ola-
szok támadását megállította. (Op. 618/10. szám.) 

A XXIV. hadtestparancsnokságot Op. 618/11. szám alatt 
utasítottam, hogy a Montellón erőteljes védelmet létesítsen és 
ehhez tüzérséget és műszaki csapatokat vonjon előre oda. 
A síkságon Giavera—Bavaria teréből erős tüzérségi előkészí-
tés után Bernardel—Roi—0- 65-ös út és vasútkeresztezés vo-
nalát vegye birtokába ós ott erős védelemre rendezkedjék be. 

A 6. hadsereg helyzete délelőtt 10 órakor. 
A XV. hadtestnél nincs változás. 
A II. hadtestnél az ellenséges tüzérségi tevékenység 

csekély. 
A XX7F. hadtestnél ezidőszerint a Montellón, miután a 

31. hadosztály az ellenséges támadásokat visszaverte, nyuga-
lom van. A Piave árja valamennyi hadihidat megrongálta, a 
szigetek mind víz alatt vannak. 

A 31. hadosztálynál újabb esemény nem volt. A hidakat 
ezidőszerint nem lehet kijavítani a romboló ár miatt. Az éle-
lem és lőszer átvitelét a Piave túlsó partjára csónakokon kísé-
reljük meg. A Piavén át jelenleg csak optikai és rádióössze-
köttetés lehetséges. 

A 13. lövészhadosztálynál a helyzet nem változott. 

1 41. honvédhadosztály kötelékébe tartozik. 
2 IV. hadtest kötelékébe tartozik. 
3 VII. hadtest kötelékébe tartozik. 
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Az ellenséges tüzérség tevékenysége csekély. A 25. lövész-
dandárparancsnoksággal minden összeköttetés megszakadt. 

A 17. hadosztály első vonala, a 13. lövészhadosztályhoz 
csatlakozva, az országúton át Giaverától északkeletre a Mon-
tello déli párkányán levő volt ellenséges reteszállásban Biac-
cáig húzódik keleti irányban; innen a -í> 73-as ponton keresz-
tül a vasúti töltés mentén halad C. Dussig, hol a 41. honvéd-
hadosztály jobbszárnyához csatlakozik. A hadosztály nyugati 
csoportját a honvéd kerékpároszászlóalj és a 43. ezred alkotja, 
Soós tábornok parancsnoksága alatt; a keleti csoportot Woíff 
tábornok vezényli, mely a 46. ezredből és a 43./I. zászlóaljból 
áll. A 139. ezred tartalék a keleti csoport mögött. A 39. ezred 
hadosztály tartalék. Ezen ezred tegnap a Giavera—Bavaria-
vonalig jutott előre, de mivel ellenséges oldalozótűzbe került és 
mert a 13. lövészhadosztály balszárnyát az ellenség vissza-
szorította, kénytelen volt a Montello déli reteszállásba vissza-
menni. A nagyon megviselt 46. ezredet a 139. fel fogja váltani. 

Mivel a Mercadellinál vert hadihíd megrongálódott, a 
139./III. zászlóalj a Piave keleti partján rekedt. A Piave 70 
centimétert áradt, árjának gyorsasága 3-9 méter. 

A 41. honvédhadosztály három ezreddel1 már a Piave 
túlsó partján van. Az innenső parton a hidaknál és azoktól 
északra a 20./I. honvédzászlóalj még készültségi állásban van, 
a 20. ezred többi része és a rohamzászlóalj három százada San 
Danielénél gyülekezett. (Op. 618/1. c. szám.) 

A XXIY. hadtest a tegnapi veszteségi jelentés kiegészí-
téseként jelenti, hogy a 13. lövészhadosztálynál a 25. lövész-
ezred vesztesége 3 tiszt halott; az elesett legénység számát 
még nem állapították meg; megsebesült 7 tiszt és 75 fő legény-
ség; az előbbiek között van Lederer alezredes is. 

A szomszédos XVI. hadtestparancsnokság közli a reggeli 
helyzetet (7 óra 30 perc reggel). 

33. hadosztály. 
Könnyű és nehéz ellenséges ütegek Maserda—Lovadina— 

Salettuol felől a szigetekre előretolt csapatainkat lövik. A had-
osztály gyalogságát az arcvonalból kivonták és hadseregtar-
talékként a következő terekben csoportosították: 

66. dandárparancsnokság és 12. ezred Lutrano, 83. ezred 
Fontanellette, 65. dandárparancsnokság és 106. ezred Visna, 
33. hadosztályparancsnokság Vazzola. 

Az 58. hadosztály az éjjel időközönkint igen élénk ellen-
séges lövegtűz alatt állott. 

A Papadopoli-szigetekre előretolt előőrseinket az ellenség 
aknákkal lőtte; voltak esetek, midőn az ellenség lövegtüze a 
pergőtűz jellegét is elérte. 

1 12., 31. és 32. honvédezred. 
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Hajnalban az ellenség szemrevételezni akarta a Piave-
szakaszt; ezt zárótűzzel megakadályoztuk. Midőn kivirradt, az 
ellenséges tüzérségi tűz ellanyhult. (Op. 618/1. szám.) 

Megállapították, hogy az olasz 47. hadosztálynak egyik 
dandára, mely eddig Istrana—Quinto di Treviso—Postioma 
terében laktáborozott, a Montellóra érkezett. 

Délelőtt 10 óra 30 perckor a műszaki tábornok távbeszé-
lőn jelenti, hogy az összes hadihidak megrongálódtak. (Op. 
618/13. szám.) 

A hadseregcsoportparancsnokság elrendeli, hogy a lő-
szerrel nagyon kell takarékoskodni. (Op. 618/16. szám.) 

Megérkezik báró Conrad-hadseregcsoportparancsnokság 
helyzetértesítése. Szerinte az egész arcvonalon igen élénk a 
harc. A 11. hadseregnél a XI I I . és VI. hadtest belső szárnyán 
a 42. horvát honvédhadosztályt és a 18. hadosztályt a francia 
XII . hadtest, támogatva az olasz XIII . hadtest részei által, 
erős támadással Mga Costalunga—Monte di Val Bella 
(<J> 1312) vonalba visszaszorította. Sasso falut elvesztettük. 
(Op. 618/17. szám.) 

Általános az a nézet, hogy az olaszok vissza akarják fog-
lalni azt, amit a június 15-i harcokban itt elveszítettek. (Op. 
618/28. szám.) 

A XXIV. hadtestparancsnokság jelenti, hogy valamennyi 
híd megrongálódott; kijavításuk most lehetetlen, mert a meg-
áradt Piave árja rendkívül erős. 

A hadtest részére még a mai napon a 112. és 136. hadi-
hídkészlet rendelkezésre fog bocsáttatni. (Op. 618/22. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete délután 2 órakor. 
A II. hadtestnél az ellenséges tüzérség tevékenysége mér-

sékelt; az ellenséges tüzérség Col Maor -Ó- 438 magaslatot élén-
ken lőtte; a 2. dragonyosezred I. lövészosztályának alszaka-
szát az ellenséges tüzérség gázgránátokkal lőtte. Megfigyelték, 
hogy a Montellón a Collesel della Val deli Acquán (A 368), az 
ellenséges gyalogság beássa magát. A hadtest tüzérségének 
egy része ezen magaslatra lő. (Op. 618/IV. szám.) 

A XV. hadtestnél mérsékelt ellenséges tüzérségi zavaró-
tűz volt. Időközönként heves tűzcsapások is előfordultak. 
A patakok a tartós esőzés következtében megáradtak. Ezért 
a 20. honvédhadosztály előőrseit az Ornigo-patak északi part-
jára kellett visszavenni. (Op. 339/2. szám.) 

A XXIV. hadtestnél a 31. hadosztály szakasza erős ellen-
séges lövegtűz alatt van. A csapatok igen ki vannak merülve. 

A 11. honvéd lovashadosztálynak 9. és 5. honvédhuszár-
ezrede Heinlein vadászezredes parancsnoksága alatt egy dan-
dárba csoportosult. Ezen csoport egyelőre a 31. hadosztály 
tartaléka. A 2. és 3. honvédhuszárezred a Piave keleti partján 
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rekedt, inert a hidakat az ár megrongálta. Ezen csoport Bar-
bisanónál várja, míg a falzei hadihidat kijavítják. 

A 13. lövészhadosztálynál a helyzet nem változott. Az ola-
szoktól elvett ágyúkból négyet a hadosztály már saját céljára 
használ. A hadosztály szakaszában három elrejtett 22 cm-es 
olasz aknavetőt találtak igen sok lőszerrel. 

Bolzano tábornok, az egyik dandár parancsnoka, tegnap 
délelőtt eltűnt. 

A 17. hadosztálynál a Montello déli reteszállását és Ner-
vesát az ellenséges nehéz és könnyű tüzérség igen heve-
sen lövi. 

A De Rosnál előnyomuló olasz gyalogságot tüzérségünk 
tüzével szétugrasztotta. 

A dandárparancsnokokkal az összeköttetés megszakadt. 
A 41. honvédhadosztályparancsnokság új szakaszában át-

vette a vezetést. Az első vonal a 17. hadosztályhoz csatlakozva 
C. Duss—C. Baldasinin át a Piavéig vezet. A hadosztállyal 
szemben az ellenség megerődített állasban van. 

Valamennyi híd használhatatlan, a kijavításra jelenleg 
gondolni sem lehet. (Op. 618/2. a. szám.) 

A XVI. hadtestparancsnokság közli helyzetét. 
A Piave töltése és a szigetek ellen irányult ellenséges 

lövegtűz megszűnt, aránylag csend van. Ellenséges repülők 
nem mutatkoztak. A 33. hadosztály volt al szakaszát Scheucher 
tábornok, a 33. tábori tüzérdandár parancsnoka vette át. (Op. 
618/X. szám.) 

Délután 3 óra 30 perckor az Isonzo-hadseregparancsnok-
ság közli, hogy a VII. és XXIII . hadtestek belső szárnyán 
Gampolongót elfoglalták. A Piave-hidak nagy része megron-
gálódott. (Op. 618/29. szám.) 

A hadseregosoportparancsnokság közli, hogy Ő Fölsége 
holnap (július 19-én) délelőtt 8 óra 43 perckor udvari vonat-
tal Spilimbergóra érkezik. (Op. 618/32. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete délután 6 órakor. 
XV. hadtest. Mérsékelt ellenséges tüzérségi zavarótűz és 

géppuskatűz az ú j spinucciai állásba vezető utainkra. (Op. 
618/35. szám.) 

II. hadtest. A 8. lovashadosztály állását a szokásos ellen-
séges zavaró lövegtűz érte. 

Vidort az ellenség nehéz aknákkal lövi. A hadtesttüzérség 
az ellenség erődítési munkálatait a Collesel della Val dell'Acqua-
(A 368) magaslaton megzavarta, az ellenség mozgásait Covolo 
és Montello között és 3 ellenséges üteget Montello nyugati 
részében a -0- 343-as dombon tűz alá vette. (Op. 618/V. szám.) 

XXIV. hadtest. A 31. hadosztály alszakaszát tartja. Falze 
di Piavénái a megrongált hidat javítják. A hadosztályegész-
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ségügyi intézetben az utolsó 24 óra alatt 142 sebesültet lát-
tak el. 

A 13. lövészhadosztály nehéz ellenséges tüzérségi tűz 
alatt áll. A hidakra olasz repülők 2, 3 és 5 órakor támadást 
intéztek. 

A 17. hadosztálynál az ellenség harctevékenysége csekély. 
Az ellenséges tüzérség főképen a hidakat lövi. Repülőtáma-

dások ugyanide irányulnak. A dandárparancsnokokkal össze-
köttetés nincsen. 

A 41. hadosztálynál a 81. dandárparancsnoksággal az 
összeköttetés megszakadt, Mérsékelt ellenséges tüzérségi tűz 
San Danielére. (Op. 618/2. b. szám.) 

A XVI. hadtestparancsnokság közli esti helyzetét (6 óra 
50 perc délután). 

Az előőrsök mérsékelt ellenséges lövegtűz alatt vannak. 
Délelőtt 11 óra 30 perckor heves tűzcsapások érték a Piave-
átjárókat (Op. 618/20. szám.) 

A 9. badosztályparancsnokság1 jelenti, hogy este 8 óra-
kor elindul Conegliano terébe. (Op. 618/39. szám.) 

# # 
# 

Goiginger altábornagy, a XXIV. hadtest parancsnoka, a 
hadműveleti helyzetjelentését beterjeszti. Szerinte: 

„A támadás folytatására a Montello-hegytömb birtoklása 
döntő jelentőséggel és a legnagyobb fontossággal bír. Egy-
részt Spresiano felé, másrészt Cornuda-Covolo felé az ellen-
ség csatlakozó állásait oldalozva, tüzérségi szempontból telje-
sen uralja, ezért az ellenség helyzete ezen szakaszokban telje-
sen lehetetlenné válik. 

Ezért feltétlenül szükség van arra, hogy a Montellón egy 
erős tüzérségi tömeget alkossunk, főképen nehéz űrméretű 
lövegekből és hogy ezen tüzérségi tömeget gyalogsággal meg-
bízhatóan biztosítsuk, mert a Montello bírása az ellenségnek 
is nagyjelentőségű, miért is minden eszközt meg fog ragadni 
arra, hogy visszafoglalja. 

A támadó hídfőállás kihasználására azonban létfeltétel 
az, hogy a Piavén át épített hidakat megbízható védelemben 
részesítsük az ellenséges tüzérséggel szemben, különösen a 
Monte Sulder- és a Spresianónál képezett ellenséges üteg-
csoporttal szemben, melyek a Piave-hidakat oldalba lövik, 
inert anélkül a Montellón levő állásunkban nagyobb erők cso-
portosítása és annak élelemmel és mindennemű hadianyaggal 
való ellátása nagyon nehéz dolog, ha ugyan teljesen lehetet-
lenné nem tétetik. 

1 AOK. tartaléka. 
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Ezt elérni csak úgy tudjuk, ha az ellenséget arra kény-
szerítjük, hogy tüzérségével hátrafelé változtasson állást, 
miért is nemcsak Collesel della Yal dell'Acqua (A 368) uraló 
magaslatot kell elfoglalnunk, hanem a Montello nyugati 
lábáig kell gyalogságunknak előnyomulni, hogy ezen gyalog-
sági védelmi állás mögött a Montellón egy hatalmas tüzér-
ségi tömeget állásba tudjunk hozni. Ezáltal az ellenséget arra 
kényszerítjük, hogy gyalogságát a Piave partvidékéről és a 
Montellórol a Monte Sulderre (A 472) visszavonja és az 
ottani tüzérségi csoportját még messzebb hátra — nyugatra 
— visszavigye. Azért, hogy Spresiano felől se tudja az ellen-
séges tüzérség a Piave-hidakat lőni, gyalogságunknak el kell 
foglalnia a Montello déli lábánál Arcade—Spresiano—Palaz-
zon vonalát. Csakis így kényszeríthetjük az ellenséget, hogy 
tüzérségét annyira visszavegye, hogy onnét ne tudja a Piave-
hidakat hathatós tűz alá venni. 

A Montellón, a most elért helyzetben, ezt nem tudjuk 
megakadályozni, mert a Piave-hidak az ellenséges tüzérség 
hatásos tűzkörletében fekiisznek, azaz az ellenséges tüzérség 
nincsen elég messze a Piavétól. 

Tehát a jelenlegi Montello-hídfőállás nem felel meg, 
mivel a Piave-hidakat nem védi meg és nem biztosítja azt, 
hogy a hidakon csapatokat, tüzérséget, élelmet, lőszert és 
hadianyagot bántatlanul tudjuk előrevonni. 

Az előadott okokból következnek azon feladatok, melye-
ket a XXIV. hadtestnek meg kell oldani: 

1. Collesel della Val del'Acqua (A 368) uraló magaslat 
birtokbavétele (már előkészítjük). 

2. Giaverától a Susegana-hidak vonaláig húzódó terüle-
tet el kell foglalni (ezt is előkészítjük). 

3. A hídfőállás kibővítése Cusignana—Arcade—Spre-
siano—Palazzon-vonalig (csak tervezzük). 

4. Montellót egészen elfoglalni a nyugati lábáig (Cor-
nuda—Montebell una-vasútvonalig). 

5. Tüzérségi felvonulás a Montellón. 
Azon esetben, ha ezen előfeltételeket megteremtjük, 

akkor a montellói támadó hídfőből egy döntő offenzívát in-
díthatunk meg Castelfranco irányban, mellyel az ellenség 
csatlakozó hegyi arcvonalát és a piavei arcvonalát fel tud-
juk göngyölni." (Op. 618/32. szám.) 

# * 
* 

A XXIV. hadtest helyzete június 18-án végzetes. A teg-
nap óta tartó felhőszakadásszerű esőzés következtében a 
Piave hihetetlenül megdagadt, rengeteg nagy víztömeg tódul 
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le az Alpesekből az Adria felé és mindent elrombolással 
fenyeget a zabolázatlan áradat. 

Valamennyi sziget víz alá jutott; minden híd és átjáró 
elpusztult; a pontonokat, csónakokat, ladikokat a pusztító ár 
magával ragadta és így a hídanyag nagy része elveszett. 

A hídanyag pótlása lehetetlen. 
A folyón át a közlekedés csakis állandó veszély között 

egyes csónakokkal lehetséges. A Montellón öt hadosztály el 
van vágva a 6. hadseregtől; ezek részére élelmet és lőszert a 
szükséges mértékben teljesen lehetetlen utánszállítani. Pót-
hidak építésére, illetve az elrombolt hadihidak kijavítására 
még csak gondolni sem lehet ezidőszerint, mert a romboló ár 
minden hidászszolgálatot, vizimunkát lehetetlenné tesz. 

A helyzet felette válságos, bár az ellenséges támadásokat 
a Collesel della Val dellAcqua (A 368) uraló magaslaton sike-
rült megállítani és a 13. lövészhadosztálynál az ellenséges 
ellentámadásokat visszavertük. Újabban 2000 olasz katona 
jutott fogságunkba; a hadifoglyok összes száma meghaladja 
a kilenc ezret. A 13. lövészhadosztály egyik dandárparancs-
noka, Bolzano tábornok, június 17-e óta eltűnt. A harcvezetés 
igen nehéz, mert a küzdő csapatokkal és a dandárparancs-
nokokkal minden összeköttetés megszakadt. 

A jelenlegi helyzet arra kényszerített engem, hogy a had-
seregcsoportparancsnokságnál azt javasoljam, hogy meg kell 
tartani a Montellót, ekkor azonban bocsássák rendelkezésemre 
azon erőket, melyek a hídfőállás kibővítésére szükségesek, 
hogy a Piave-hidakat az ellenséges lövegtűz el ne érhesse; 
vagy ha ez nem volna lehetséges, akkor a Montellót ki kell 
üríteni. 

Én az első lehetőséget ajánlottam elfogadásra, de ekkor 
3—4 hadosztály erősbítésre és amennyiben a XVI. hadtest 
tüzérségéből Kaufmann tábori tüzérdandár továbbra is ren-
delkezésemre állana, még 3 tábori tüzérdandárra lenne szük-
ségem. (Op. 618/42. szám.) 

A XXIV. hadtestparancsnokság közben jelentette, hogy 
a hadtest arcvonalával szemben erős ellenséges erők gyülekez-
nek, tehát ellenséges támadás várható, erre való tekintettel 
lőszert kér. 

A hadtestparancsnokság kérelmét a Boroevic tábornagy-
hadseregcsoportparancsnoksághoz előterjesztettem azon zára-
dékolással, hogy a 6. hadseregparancsnokság lőszerigénylésé-
nek adjanak helyt. (Op. 618/43. szám.) 

Este 8 óra 55 perckor az Isonzo-hadseregparancsnokság 
közli, hogy Campolongo elfoglalásakor a VII. és XXIII . had-
test között a szoros csatlakozást helyreállították, a hadsereg 
közepe és déli szárnya a Meolo-patak szakaszát elérte. (Op. 
618/46. a. szám.) 
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A 6. hadsereg helyzete este 9 órakor. 
A XV. hadtestnél a helyzet nem változott. Mérsékelt ellen-

séges tüzérségi tevékenység. A Monte Spinuccián (A 1303) 
elfoglalt ú j állásba vezető utakat az ellenséges tüzérség szóró-
tűz alatt tartotta. A Calcino-völgybe egynéhány ellenséges 
nehéz akna esett. (Op. 339/3. szám.) 

A II . hadtestnél a rendes ellenséges tüzérségi és akna-
vető tevékenység. A hadtest tüzérsége a Montellón levő ellen-
séges ütegek leküzdését folytatja. Délután a hadtest állása 
fölött több ellenséges repülő átrepült, melyek Sernagliára 
bombákat dobtak eredmény nélkül. Az ellenségnél több kötött 
léggömb figyelt. (Op. 618/VI. szám. 

XXIV. hadtest: 
A 31. hadosztálynál újság nincsen. A hidak kijavítását 

folytatják. 
A 13. lövészhadosztálytól jelentés nem érkezett; a táv-

beszélőösszeköttetést az árvíz miatt még nem lehetett helyre-
állítani. 

Egy Caproni-gépet a 37/4. számú üteg lelőtt. Délután 
6 óra 20 perckor egy 15 gépből álló ellenséges repülőraj a 
Piave fölött átrepült. 

A 17. hadosztálynál az ellenséges lövegtűz enyhült; külön-
ben nincsen változás. 

Az ellenséges repülőtámadás miatt a 139/III. zászlóalj át-
liajózása igen késlekedik. 

A 41. honvédhadosztálynál az első vonal a vasútvonalat 
elérte, a jobbszárny a 46. ezredhez1 csatlakozik Colé Schiavo-
nescánál, a 31. honvédezredtől balra a 12. honvédezred áll. 
A 32. honvédezred dandártartalék Colé Campagnoletól délre, 
a Montello déli lejtőjén. A 12. honvédezred a balszárnyon 
több ellenséges ellentámadást visszavert. 

Nervesát 12 ellenséges repülő megtámadta és bombákat 
dobott le. 

Este 7 órakor 22 ellenséges repülő bombázta az átkelési 
helyeket Nervesa és Falze di Piave között. 

A 12. honvéd gyalogezred 2 olasz tisztet és 120 olasz 
katonát elfogott az olasz 111. és 270. ezredtől és 4 géppuskát 
zsákmányolt. Az ezred vesztesége 40 fő. (Op. 618/2. c. szám.) 

A Piave-partmenti állás ellenséges aknavetötűz alatt áll. 
A 12. honvédezredet az ellenséges tüzérség hevesen lövi. Dél-
után 5 óra 20 perckor ellenséges repülőgépek Nervesát bom-
bázták. Nervesától Falzéig az átkelőhelyeket este 7 órakor egy 
újabb, 22 repülőgépből álló ellenséges repiilőraj bombázta. 
(Op. 1764/8. szám.) 

1 17. hadosztályba tartozik. 
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A 9. hadosztály1 jelenti, hogy Conegliano terét elérte. 
(Op. 618/53. szám.) 

Mai napon az 1., 70., 66., 51., 50., 13., 47. és 48. olasz had-
osztályok harcoltak a 6. hadsereg ellen. Az olasz 58. had-
osztályt elintézettnek lehet tekinteni, mert az eddigi harcok-
ban teljesen felmorzsolódott. Ezt a foglyok vallomásai meg-
erősítették. 

Az olaszoknál tehát 8 hadosztály küzd az első harcvonal-
ban; mai napon egy hadosztálynyi erősbítést kapott (47. had-
osztály) . 

Az olasz 24. hadosztály még mindig tartalékban áll 
Asolónál. 

A XXIV. hadtest a Montellót biztosan kezében tartja és 
az ellenséges ellentámadásokat mind visszaverte. A hadtest 
igen nehéz helyzetben van, mivel a hidak mind hasznavehetet-
lenek, így sem élelmet, sem lőszert utánszállítani nem lehet. 
A hadtest előtti ellenséges csapatgyülekezésekből arra lehet 
következtetni, hogy döntő harcok küszöbén állunk. 

Az Isonzo-hadsereg teret nyert előre azáltal, hogy a Meolo-
patak vonalát a VII . és XXIII . hadtesttel elérte. 

A 11. hadsereg tisztán védelemre szorítkozott. 

Repülöfelderítés. 
Az 59. repülőszázad egyik gépét a 74. repülőszázad négy 

gépe kísérte útján. A repülés alatt megállapították a saját 
első harcvonal fekvését. Yidortól délre az ellenséges állásokat 
a repülők géppuskával lőtték. 

A 26., 67. és 4. repülőszázad felderítőútjában csapataink 
helyzetét állapította meg. 

A 28. repülőszázad az ellenséges állásokat iparkodik meg-
állapítani. A Monebelluna—Arcad e-vasútvonalon nincs for-
galom. Ellenséges tüzérség helyzetét állapította meg. 

Egynéhány repülőgépünk a 17. és 41. honvédhadosztály 
fölött 30 méter magasságban átrepült a gyalogság első vonalán. 

A 65. repülőszázad a Montello déli lába mentén derített 
fel. 152 kiló bombát dobott az ellenségre. 

- Veszteség gépekben nincsen. A 4. repülőszázadunk állító-
lag egy Sopwith-gépet lelőtt, beigazolva azonban nincsen. 

Az olaszok helyzete a 6. hadsereg előtt. 
A hadsereg előtt az ellenség helyzete általában nem vál-

tozott. 
Az arcvonal csoportosítása a következő: A XV. hadtes-
1 AOK.-tartalék. 
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tünk két hadosztályával (50. és 20. honvédhadosztály) szem-
ben az olasz 4. hadsereg XVIII . és I. hadtestei állanak, az 
1. és 70. hadosztályokkal. Az olasz I. hadtest jobbszárnya 
mögött, Asolónál, a 24. hadosztály (Gaeta- és Taranto-dandár) 
tartalékban van. A 66. hadosztály1 a Cuneo-dandárral Pede-
robbától Ornigóig, a Messina-dandárral attól keletre Riva-
seccáig áll. Az 51. hadosztály1 Santa Margheritáig a Campani-
dandárral. A Reggio-dandár június 15-én tartalékban állott 
Venegazzunál, betörésük alkalmával egyik ezreddel Collesel 
della Val deli Acquánál, a második ezredet Selvától északra 
harcbavetették, éppen így az autókon szállított Barletta-dan-
dárt ezredenként az előbb említett irányban szintén harcba-
dobták. 

Az 50. hadosztály2 az Udine-dandárral jobbról, az Aosta-
dandárral balról van csoportosítva a Collesel della Val deli 
Acquán (A 365), a Barletta-dandár egy részével együtt. Az 
arcvonal Collesel della Val deli Acqua-magaslaton át a Ó 314 
kúpig húzódik; ehhez csatlakozik a 13. hadosztály3 a 2. ber-
saglieri-ezreddel és az Aosta-, Reggio- és Barletta-dandárok 
egy részével Giaveráig. Giaveránál a 48. hadosztály3 csatla-
kozik, melynek az Aquila- és Piacenza-dandárai az arcvonal-
ban állanak és pedig Giavera—Sovilla között az Aquila-
dandár és az Udine-dandár egy része, Sovilla—Sant Andrea— 
Susegana-hidak vonalában a Piacenza-dandár. Az olasz XXX. 
hadtest egyik hadosztálya (47.) még tartalékban áll Paesenél. 

Az olasz 58. hadosztály (Luccia- és Tevere-dandárok) el-
intézettnek tekintendő, mert túlnyomó része fogságba került. 
A XXII . hadtestet (60. és 47. hadosztály) az olasz 6. had-
seregparancsnokság körletéből4 Montellóra irányították. (Op. 
618/26. Na. szám.) 

Az eddigi harcok alatt 25 cseh-szlovák legionárust fog-
tunk el; haditörvényszék elé kerültek. A hadifoglyok vallo-
mása szerint az olasz rohamcsapatok szervezete a következő: 

Egy Reparto d'assalto három zászlóaljból áll; minden 
hadtestnél egy Reparto van; összesen 24 Reparto van. 

Az Isonzo-hadsereggel szemben az olaszok a tartalékokat 
már elhasználták, a 3. és 4. lovashadosztályt a XXVI. és XXV. 
hadtestek rendelkezésére bocsátották. 

Az olasz XXVIII . hadtest 45., 61., 25. hadosztályait ki-
vonták az arcvonalból, mert elhasználódtak. 

Az olasz XII . hadtest5 a Páduától 10 km-re északkeletre 

1 Olasz XXVII. hadtesthez tartozik. 
2 Olasz XXX. hadtesthez tartozik. 
3 Olasz VIII. hadtesthez tartozik. 
4 Thiene-Breganze vidékéről. 
6 Olasz 27. és 37. hadosztály. 
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fekvő Sant Andrea vidékére érkezett; Trevisónál még tarta-
lékban áll a 2. hadosztály (Puglie- és Etna-dandár) és a 23. 
hadosztály (Milano- és Rovigo-dandár). 

A hadifoglyok azt vallják, hogy március hó 18. óta egy 
240 milliméteres aknavető van használatban, melynek lőtávol-
sága 3-5 kilométer. Angol hadifoglyok azt vallják, hogy az 
osztrák-magyar katonák kiválóan harcolnak, de a támadásban, 
a németektől eltérően, „szabadon" mozognak, nem fedezik ma-
gukat és túlszorosan csoportosulnak. (6. hadseregparancsnok-
ság Op. 790. Ev. szám.) 

* * 
* 

Események a 11. hadseregnél. 
A 11. hadseregparancsnokságnál a hadsereg vezérkari fő-

nöke és a hadsereg tüzérségi előadója, továbbá báró Wald-
stätten tábornok azon kérdést vitatták meg, hogy a hadsereg-
nek két feladat között kell választani. Vagy védelemre kell 
szorítkoznia, vagy a XXVI. hadtestnek a szomszédos had-
testek (I. és VI. hadtest) támogatása mellett támadnia kell. 
A hadseregfőparancsnokság csak a következő napokban fog 
efölött dönteni. 

Mindenesetre az utóbbira kell elkészülve lenni. 
Ezen offenzívára a 11. hadsereg rendelkezésére fog állani: 
Az I. hadtest két hadosztállyal, a XXVI. hadtest három 

hadosztállyal, a VI. hadtest három hadosztállyal és a I I I . és 
XIII . hadtest négy gyalog- és két lovashadosztállyal. 

Azonkívül az I. és XXVI. hadtest támogatására egy had-
osztálynyi tartalékra lehet számítani. 

Az offenzíva végrehajtására a 11. hadsereg kötelékében 
a következő hadosztályok fognak megmaradni: 

Az I. hadtestnél az 55. és 60. hadosztály; 
a XXVI. hadtestnél a 28., 52. hadosztály és tartalékul a 

48. hadosztály; ezenkívül a 10. hadseregtől a 22. lövészhad-
osztály is rendelkezésre fog állani; 

a VI. hadtestnél az Edelweiss-hadosztály, a 18. és 36. had-
osztály; 

a I I I . és XIII . hadtestnél az 5., 6. hadosztály, a 74. honvéd-
hadosztály és a 6. és 10. lovashadosztály. 

A 11. hadsereg kötelékéből ki fognak válni: 
a) A 32. hadosztály és a 38. honvédhadosztály, amelyek 

az anyaországba térnek; 
b) a 4., 16., 27. hadosztály, a 42. horvát honvédhadosztály 

és a 26. lövészhadosztály, melyek a Boroevic tábornagy-had-
seregcsoporthoz fognak kerülni; 

c.) a 3, lovashadosztály és a 22. lövészhadosztály, melyek 
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a 10. hadsereg kötelékébe fognak lépni; tehát a 11. hadsereg 
nyolc hadosztályt fog leadni és egy hadosztályt fog kapni. 

A hadosztályokkal együtt távozni fognak a szervezet-
szerűen beosztott tábori tüzérdandárok, ezenkívül elszállításra 
fog kerülni a 21., 32., 38., 106. tábori tüzérdandár és a 15. nehéz 
tüzérezred, tehát 10 tábori tüzérdandár és egy nehéztüzérezred. 

A tábori vasútügy főnöke június 23-ig naponta két, az-
után naponta hét vonatot tud rendelkezésre bocsátani a szállít-
mányok részére. 

A Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság részére a szál-
lítmányokon kívül megfelelő számú motorvonat-oszlopokat is 
kell továbbítani, ennek ellenében a 32. és 38. honvédhadosztály 
lovai vissza lesznek tartva a 11. hadseregnél. 

A I I I . hadtestparancsnokság jelenti, hogy a 28. hadoszályt 
az arcvonalból kivonja; a hadosztály néhánynapi pihenés után 
újból alkalmazásra készen fog állani. A 22. és 28. tábori tüzér-
dandárt a hadtest azonnal le tudja adni, azonkívül a 102. 
számú tábori ágyúsiiteget is. (Op. 2604. szám.) 

A XXVI. hadtestparancsnokság jelenti, hogy a jelentések 
szerint Valstagna—Col Moschin—Col del Fenilon—Monte 
Asolone vonalát tartja. Ilyen körülmények között és a jelen-
legi időjárás miatt a saját arcvonalat előretolni nem tartja 
tanácsosnak. (Op. 2604/4. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a I I I . had-
test a 28. hadosztályt dandárlépcsökben Pergine—Levico— 
Novaledo—Barco—Tenna terébe irányítsa. A 28. hadosztály 
a XVIII . hadtest kötelékébe fog lépni. 

A XVIII . hadtestparancsnokság Vigolo—Vattaróra fog 
átköltözködni. 

A 10. lovashadosztály a XIII . hadtest kötelékébe jön és 
a 38. honvédhadosztályt és a 16. hadosztály részeit fel fogja 
váltani. (Op. 2604/6. szám.) 

Események az Isonzo-hadseregnél. 
Reggeli helyzet: 
A XVI. hadtestnél nincs változás. 
IV. hadtest: A 64. hadosztályt az olaszok az éjjel kétszer 

megtámadták; a támadást a honvédek visszaverték ugyan, de 
az ellenségnek sikerült a Piavénál Sette Casoniban lábát meg-
vetni. 

VII. hadtest: A 14. hadosztályra intézett éjjeli támadás 
meghiusult; a hadosztály állását megtartotta, (Op. 618/1. sz.) 

Déli helyzet: 
A XXIII . hadtest nem jelentett semmit. 
A VII. hadtest déli szárnya a XXIII . hadtest északi szár-

nyával az összefüggést helyreállította. A saját vonal Campo-
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longóról Guarnierin kérészül, azután Al Boscótól délre az 
erdő keleti szegélyéig húzódik. A 9. lovashadosztály Campo-
longót elfoglalta. A YII. hadtestnél a 14. hadosztály Col Guar-
darinál levő ellenséges támpontot birtokba vette. 

A salgaredai híd megrongálódott; itt két ellenséges repü-
lőt légvédelmi ágyúink lelőttek. 

IV. hadtest: A 70. honvédhadosztály helyzete nem vál-
tozott. Az ellenséges tüzérség tevékenysége kissé csökkent. 
A 64. honvédhadosztálynál nincs változás. 

A XVI. hadtestnél a 33. hadosztály volt alszakaszát Scheu-
cher tábornok vette át. (Op. 618/2. szám.) 

Esti helyzet: 
A XXIII . és VII. hadtestek kemény harcok árán össze-

köttetést létesítettek; ezáltal az arcvonal összefüggő vonalat 
képez. 

Az egész Isonzo-hadsereg arcvonala igen erős ellenséges 
löveg- és nehéz aknavetötűz alatt áll; az ellenség sok helyen 
helyi előtöréseket intéz a Piave túlsó partján levő csapatainkra. 

II Palazzattónál a 12/1. számú hegyi ütegünk egy ilyen, 
gázzal előkészített előretörésnél az ellenség kezébe esett, mert 
az utolsó pillanatig helyén maradva tüzelt. A 15. ezred egy 
merész támadással Meolótól délkeletre levő Ancilotto falut el-
foglalta. (Op. 618/3. szám.) 

# # 
# 

Az olaszok sajtójelentése 1918 június 18-ról. 
„Az ellenség támadásait mi ellentámadásokkal keresztez-

tük. Erélyes ellenséges előretöréseket ellentámadásokkal meg-
állítottunk. A harc csakis éjjel szünetelt. 

Vitéz csapataink mindenütt megállották helyüket. 
Négy napja dúl már a harc; 1550 fogoly van a kezünkben. 
Repülőink, tekinet nélkül arra, hogy az ellenséges tüzér-

ség tüzébe kerülnek, dacára a zuhogó esőnek, harcba léptek; 
a Montello északi párkányán állásainkat megerődítettük. Dél-
után az ellenség északi irányból, a Monte Sleno lejtőjén intézett 
támadását, a 289. magaslattól keletre és Giaverától északkeletre, 
megállítottuk; éppen így egy második ellenséges támadást a 
vasútvonaltól közvetlenül délre, a San Mauro—Sant Andrea-
vonalban visszavertünk. Grappa vidékén helyi támadásokat 
visszautasítottunk és erőszakos vállalatokat szerencsével haj-
tottunk végre a Brenta-folyó völgyében és Val Frenzelától 
keletre körülbelül 100 foglyot ejtettünk. Csapataink a fennsík 
keleti párkányán Pizzo—Razeat Sassótól délkeletre levő ma-
gaslatot elragadták az ellenségtől, hol körülbelül 300 foglyot 
ejtettek. Francia szövetséges csapataink erélyes támadást kezd-
tek és a Costalunga-hegygerincet elfoglalták, néhány foglyot 
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ejtettek; továbbá foglyokat ejtettek az angol szövetséges csa-
patok is. 

Csapataink és a szövetségesek magatartása bámulatra-
méltó. A Stilfsi-bágótól a tengerig mindenkit azon tudat hat 
át, hogy az ellenséget vonalunkon átbocsátani nem szabad; 
vitézeink — kik a Grappát védelmezik — érzik, hogy a hazá-
nak ezen történelmi nevezetességű hegye szent! 

A június 15. és 16-i nagy napokról és a június 13-án a 
Tonale elleni támadásokról, mellyel az ellenség a szerencsét-
len offenzívát megkezdte, meg kell emlékezni a 45. hadosztály-
ról, Ravenna- (37., 38.), Ferrara- (47., 48.), Emilia- (119., 
120.), Sesia- (201., 202.), Bari- (239., 240.), Cosenza- (243., 
244.), Veneto- (255., 256.), Potenza- (271., 272.), 6. bersaglieri-
(8., 13.) dandárról, a 78. francia gyalogezredről, mindenek-
fölött azonban az angol Northumberland-, Fusilirs-, Sher-
wood-, Warwick-, Oxford-, Bucka-, Light-ezredek gyalogságá-
ról, az olasz 130. (Pinerolo-dandár), 117. (Padova-dandár), 
266. (Lecce-dandár) ezredről, a francia 108. ezred 2. zászló-
aljáról, a 9. rohamzászlóaljról, a Monte Ciapier-, Tolmezzo-, 
Monte Rosa alpini-zászlóaljakról és a 180. géppuskásszázadról. 
Dicsőség illeti meg mind a mi, mind szövetségeseink tüzér-
ségét, mely az ellenség rohamának első hullámait megtörte; 
különös tisztelet illeti meg az 56. ezred 7. és 8. ütegét, melyeket 
a Col Moschin-magaslaton az ellenség már bekerített, de a 
tüzérek a gyalogsággal együtt egyetlen egy védelmi állásban 
az ellenségnek nekidőltek és merész vitézi tettben egymással 
vetélkedtek." 

Az osztrák-magyar sajtójelentés a június 18-i harcokról. 
„Yenetia tartományban a csata tovább folyik. Báró Wurm 

vezérezredes hadserege számtalan helyen teret nyert előre. 
Déli szárnyán szívós harcokban csapatai elérték a Fossetta-
csatornát. 

József főherceg vezérezredes a Montellón eredményes 
támadását tovább kiaknázza. Az olaszok ellenlökései sorjában 
mind meghiúsulnak. A három csatanapon itten 73 olasz ágyút 
zsákmányoltak csapatai, közte több nehéz ürméretűt. 

A Brenta két partvidékén az olaszok hiába rohantak neki 
új állásainknak. Éppen így meghiusult Asiagótól délre az 
angol csapatok támadása is. 

Az olasz hadifoglyok száma 30.000, a zsákmányolt ágyúk 
száma 120. A zsákmányolt géppuskákat és aknavetőket meg-
számolni még nem lehetett. 

A vezérkar főnöke." 

» # 
* 

József főherceg: A világháború. VI. 35 
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Június 20. 
A csata 5. és 6. napja. 

„Tegnap sietve csak feleségemnek írtam, másra nem volt 
„időm, mert rendkívül mozgalmas napom volt. így ma kísér-
t e m meg a tegnap elmulasztottakat jegyzeteimből pontosan 
„összeállítani." 

„Az ellenség a 18-ról 19-re virradó éjjelen szakadatlanul 
„nagy vitézséggel támadott a Montellón és attól délre a sík-
„ságon és súlyos veszteségeket szenvedve mindannyiszor 
„visszaveretett. Az én bős 31. hadosztályom egyedül 4 hatal-
„mas támadást vert elkeseredett tusában vissza. Ellenséges 
„légi hadak folytonosan bombázzák és gépfegyverekkel lövik 
„a Piavén átkelőket. Mint már a minap följegyeztem, a hida-
k a t mind elvitte az óriásira dagadt Piave. Lőszert nem kapok, 
„pedig holnapután elfogy utolsó lövésig mind. Így kétségbe 
„kell esni. Azalatt az ellenség mindig több tüzérséget, mindig 
„több ú j hadosztályt hoz ellenem." 

„Ugyanaznap már megjelent Diaz tábornoknak a szélrózsa 
„minden irányában széjjelröpített jelentése, hogy a nagyszerű 
„olasz hadsereg hogy verte pozdorjává a mi hatalmas táma-
dásunkat . Igaz, hogy a kemény és kiválóan küzdő olasz had-
se reg a csatát megnyerte, amint azt előre láttam. Azt azon-
„ban a leghatározottabban állítom, hogy mi ezt a csatát meg-
nyerhet tük volna és meg kellett volna nyernünk. A vereség-
n e k legalább 80%-a a saját kompromisszumos hadműveleti 
„tervünkben keresendő!" 

„19-én reggel 4 órakor értesítenek, hogy az összes ellen-
séges támadások meghiúsultak és aránylagos csend állott be. 
„Félőt órakor automobilon Suseganára mentem, onnét egy 
„46-os altiszttel San Salvatorera, hol a 17. hadosztály parancs-
nokát , Ströher tábornokot találom. Egy picinyke fabódéban 
„pedig fiamat, ki éppen mosakodott. Ök a Piavéhoz voltak 
„indulófélben és minthogy én is oda akartam menni, hozzájuk 
„csatlakoztam s együtt mentünk a középső átkelési helyre. 
„Sokszor jártam már arra. A Madonna szakadékán vezetett 
„le a 39-es küldönc, melyet lassú, nehéz gránáttűz alatt tartott 
„az ellenség, de közeliinkbe nem jött gránát. A Marcatelli— 
„Falze műúton azután jobbra fordultunk; alig pár napja, 
„hogy itt jártam, azóta teljesen földúlták a gránátok. Tölcsér 
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„van tölcsér mellett. Robbanóanyag és fölszakított erdei talaj-
„szag. Véres, sáros rongyok hevernek mindenütt, véres köt-
szerek, leszakított ágak és zöld lomb, a fatörzsekről letépett 
„moha, fegyverek, összetört kocsik, faszilánkok, rommálött 
„férőhelyek, köpenyegek, a sárba taposott lőszer. A csatatér-
n e k megrázó képe. Egynéhány halottat is láttam, sebesültek 
„bicegve és fájdalmasan, lépésről-lépésre vánszorogva jöttek. 
„Szakadatlanul sírva énekeltek a gránátok és bőgtek a nehéz 
„bombák, de nem a mi közelünkben csapódtak le, hanem vala-
„hol messze hátul, nehéz ütegeimnek szóltak. Ellenséges re-
„pülők folyton, mint a vércsék, csaptak le és gépfegyverekkel 
„lőtték az átkelési helyeket. A Casa Mercadelli mellett el-
„menve, a Mercadelli-szakadék fölött a hídon átmentünk s 
„azután, még mielőtt Jacurhoz értünk, kimentünk a Piavéhez. 
„Egy kis rézsút északnak szemben fekvő szigetet és a mellette 
„levő félszigetet az ellenség szabályos, lassú egymásutánban 
„könnyű gázgránátokkal lövi. Ezek nem igen zavarnak bennün-
„ket aránylagos közelségük dacára, mert déli szél fuj . Élénk 
„élet uralkodott a rettenetesen megáradt Piave partján. Csa-
patokat , lőszert, élelmiszert eveztek át a vad zúgással sebesen 
„rohanó, tejeskávészínű folyón. Leírhatatlan fáradsággal, 
„óriási munkával, igen lassan haladt e rettenetes munka. Több 
„pontont elszakított és elragadott az ár és nem is lehetett azo-
„kat megmenteni. Mások kavicszátonyokra hajtattak és mint-
„hogy azok körülbelül 60 centiméter vízzel borítvák csak, ott 
„elakadtak, a bennülőknek a vízbe kellett ugrálniok és így 
„tolták a pontonokat megint az őrülten rohanó, veszélyesen 
„ragadó mély vízbe. Ezalatt nehéz és könnyű gránátok zuhan-
„tak fájdalmas szisszenéssel vagy ordítással a folyóba, hatal-
„mas szökőkutat vetve föl. A víznek 4 méter a másodpercnyi 
„sebessége s így a fölszabadult pontonokat vadan száguldva 
„elkapta. A hidászok és utászok igazán leírhatatlan, ember-
fö lö t t i munkát végeznek, folytonos életveszélyben. Minden 
„átevezés a halál torkán vezet keresztül. Hiszen csak úgy po-
tyognak körülöttük sokszor a mindenfajtájú gránátok s a 
„fátyolszárnyú kis gázfelhőkben lehelli a pusztulást feléjük 
„a körülöttük tivornyázó halál. A repülők bombázzák és kor-
bácsolják gépfegyvereikkel szegény dicső hőseimet. — Míg 
„ott állunk, egy halott tárt karokkal, hátán fekve siklik a 

35* 
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„barna áron előttünk el, egy szőke ifjú, a habok vele szaladva 
„ringatják őt és kísérik e szomorú temetést az öreg Adria felé! 
„Hej, de boldog lehet, aki mindezen szörnyűségeket nem látja." 

„Tulajdonképpen át akartam a Montellóra menni, de meg-
lévén annak lehetősége, hogy azután sok óráig elérhetetlen 
„lennék és nem tudok visszajönni, így el kellett ejteni terve-
„met azon föltett szándékkal, hogy következő napon fogok át-
„menni." 

„Vagy egy óráig álltunk a Piave partján és néztük a bor-
zasztó munkát. Azután a hadosztályparancsnokot és fiamat 
„visszahagyva, hazafelé indultam, minthogy határozottan meg-
ígértem, hogy 10 órára Vittorióban leszek." 

„Még alig értem el a Jacur szakadékát csendes tölgyesei-
v e l , midőn gyors egymásutánban több nehéz gránátot hallot-
t a m párszáz lépésre előttem robbanni. Odaérve 4 halottat, 
„17 súlyos és 9 könnyen sebesültet találtam ottan. Jajgatva 
„vergődtek szegény súlyosan sebesültek. Amennyire tudtam, 
„segítettem rajtuk kísérőmmel együtt, azután utóbbit az első 
„küldöncállomáshoz szalasztottam, hogy hozzanak segélyt és 
„hordágyakat." 

„Még meglátogattam a 20. honvédgyalogezredet a Cle 

„della Tombola (-04 256) gerincén s onnét légiharcot láttam, 
„melyben egy saját és két ellenséges repülőt lőttek le." 

„Útközben mégegyszer elég erős lövegtűzbe kerültem." 
„Még 19-én Frigyes főherceg, tábornagy volt nálam. Azt 

„mondta nekem, hogy Ö Fölsége talán meg fog engem láto-
g a t n i 20-án. Ö Udinében van Boroevicnél, kivel az ú j hadi-
t e rve t kieszelik." 

* * 
* 

A 6. hadsereg helyzete június 19-én, 6 órakor reggel. 

XV. hadtest: 
Ellenséges tüzérségi zavarótűz, főképpen a Calcino-völgy 

ellen és az arcvonal mögötti helységekre. 
A Col dell'Orso- (A 1677) magaslatot két olasz század sok 

géppuskával megszállva tartja. A Bassano—Caniezza-műúton 
nagy autóforgalom van; azt azonban nem állapíthatták meg, 
hogy csapatokat szállítanak-e a Piave felé, mert az autók 
ponyvával voltak letakarva. 
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Az 50. hadosztály az Alano-szakaszt a 20. honvédhadosz-
tálytól átvette. A 39. honvéddandárt az arcvonalból kivonták 
és Marziájra irányították, mint hadseregtartalékot, onnan a 
II . hadtestparancsnokság fogja továbbirányítani. 

A 20. honvédhadosztály szakaszában az ellenséges tüzér-
ség egész éjjel a Pia ve-völgy ben a Santa Maria és Carpen 
közötti műutat lőtte. (Op. 341/1. szám.) 

II. hadtest: 
Változó hevességű zavaró lövegtűz a 8. lovashadosztály 

egész szakaszára; időközönként tüzérségi tűzcsapások. 
A hadtesttüzérség a Montellón levő ellenséges ütegeket 

iparkodik leküzdeni. Éjfél előtt és után a Montellón ellenséges 
támadások alkalmával zárótüzet adott a 31. hadosztály arc-
vonala elé. 

Covolo templomtornyából ellenséges fényjelzéseket figyel-
tek meg. (Op. 619/1. szám.) 

XXIV. hadtest: 
A 31. hadosztály június 18-án este 9 órától 10 óráig három 

ellenséges támadást visszavert; éjjel 10 óra 15 perckor az ola-
szok a hadosztály balszárnyát negyedszer megtámadták; ezen 
támadást is visszautasították. A hadosztály tüzérsége közre-
működött egy ötödik támadás visszaverésében is, mely a 13. 
lövészhadosztály ellen irányult. 

A XXIV. hadtestparancsnokság június 19-én Op. 619/18. 
szám alatt javaslatot tett a Montello-körletben a tüzérség fel-
vonulására : 

„A június 18-án Op. 618/32. számú helyzetmegítélésemnek 
kapcsán javaslatba hozom, hogy a Montello védelmére és a 
támadás folytatására tüzérségünket az alábbi módon csopor-
tosítsuk : 

1. Egy erős Montello tüzérségi csoport, és pedig: 
a) könnyű öblű ütegekből, melynek feladata az ellenség 

támadását visszaverni és az ellenség állását a Montellón le-
küzdeni; 

b) közepes öblű (úgy meredek, mint lapos röppályájú) 
ütegekből, hogy a Vidorral szemben levő ellenséges állások 
ellen hasson és a Sulder (A 472) és Montello (A 368) között, 
valamint a Volpagónál, Cusignanánál és Arcadenál csoporto-
sított ellenséges tüzérséget lefogja. 

2. Egy erős tüzérség (tábori és nehézöblű ütegekből) 
Fontigo—Moriago—Mosnigo—Vidor vonalában, hogy az ellen-
séges tüzérséget a Montello nyugati részén, a Canale és Sul-
der ellenséges tüzérségi csoportot és az ellenség távoli ütegeit 
Volpagónál, Montebellunánál és Masernél leküzdje. 

3. Ugyanilyen csoport Susegana—Mandre között, mely-
nek feladata a Montellótól délre fekvő területben álló ellen-
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séges ütegeket oldalozni és az ellenséges tüzérséget, mely 
Cusignana—Arcade—Spresiano—Maserada—Povegliano teré-
ben van csoportosítva, leküzdeni. 

4. Egy erős tüzérségi csoport a Piave keleti partján, San 
Salvatore—Collalto—Falze terében, hogy a Montellót arcban 
megvédje és hogy a piavementi ellenséges állásokat hosszan-
tozza. Goiginger altábornagy s. k." 

* * 
# 

Csoportosítás. 
Ciano-alszakasz, Ileinlein ezredes: A 9. honvédhuszár-

ezred az arcvonalban, az 5. honvédhuszárezred tartalék. 
Montello-alszakasz, Kirschofer ezredes: Jobbszárny 32. 

ezred I. és II . zászlóalja az arcvonalban, 32/111. zászlóalj tar-
talék; közép 69. ezred I. és II. zászlóalja az arcvonalban, 
69/111. zászlóalj tartalék; balszárny 3. bosnyákezred I. és I I I . 
zászlóalja az arcvonalban, a 3/II. bosnyákzászlóalj tartalék. 
A jobbszárny mögött a 44. ezred II. és I I I . zászlóalja dandár-
tartalék, a jobbcsoportnál a 44/1. zászlóalj hadosztálytartalék 
a középcsoport mögött. 

A két alszakaszt Pacor tábornok vezényli. 
13. lövészhadosztály: 
A 25. lövészdandárnál megállapították, hogy az ellenség 

a balszomszédnál és a saját balszárny előtt éjjel 12 óra 55 
perckor visszamegy. A hadosztály balszárnya az ellenség után 
nyomult. 

Reggel 4 óra 45 perckor a 25. lövészdandár balzászlóalja, 
miután körülbelül 100 lépésre előnyomult, heves éá erős ellen-
állásra talált. 

Mivel az ú j állás kedvezőtlen volt, szürkületkor a bal-
szárny a régi állásba visszahúzódott. 

Col Campagnolét az ellenség mérsékelten lőtte, Villa Ja-
cur néhány gázgránátot kapott. 

17. hadosztály: 
Az ellenséges tüzérség néhány tűzcsapást mért a had-

osztály szakaszara. Hajnali 4 órától az ellenség az egész had-
osztály arcvonalát megtámadta, de visszaverték. 

41. honvédhadosztály: 
Tegnap este 8 óra 40 perctől 9 óra 40 percig az ellenség 

Nervesára és Sant Andreától délre a vasútvonalra támadott, 
a hadosztály azonban visszautasította. Az ellenséges tüzérség 
azután az éj folyamán Col Viestót, Nervesát és Abbazia di 
Nervesát lőtte. (Op. 619/1. szám.) 
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Az Isonzo-hadsereg ma támadni fog és pedig a VII. had-
test három hadosztállyal a Meolo-patak szakaszára; a támadás-
hoz jobbról a IV., balról a XXIII . hadtest csatlakozni fog. 
Az éj folyamán az Isonzo-hadseregnél néhány ellenséges elő-
törést visszautasítottak. (Op. 619/7. szám.) 

A 11. hadsereg egész arcvonalát az ellenséges tüzérség 
feltűnő és szokatlan hevességgel lőtte; virradatkor a tűz le-
lohadt. (Op. 619/8. szám.) 

Az Isonzo-had seregparancsnokságot értesítettem, hogy a 
Montello-hídfőállás kibővítése, minthogy a lőszerutánpótlás 
megakadt, csakis körülbelül három nap múlva történhetik meg. 
(Op. 619/12. szám.) 

A XXIV. hadtestparancsnokságot értesítettem, hogy az 
általa tegnap előterjesztett montellói helyzet megítéléséhez tel-
jesen hozzájárulok és azt a hadseregcsoportparancsnoksághoz 
továbbítottam. (Op. 619/13. szám.) 

Mivel a Montellón levő csapatok élelmezése nagy nehéz-
ségbe ütközik, Op. 619/15. szám alatt meghagytam a hadtest-
parancsnokságnak, hogy egyelőre ne vigyen újabb gyalog-
ságot és lovasságot a Piavén át,1 hanem az innenső parton 
úgy csoportosítsa, hogy a helyzet javulásával az átkelést gyor-
san végre tudják hajtani. A honvéd kerékpáros-zászlóaljat 
vonja ki az arcvonalból a Piave keleti partjára. 

A XVI. hadtest reggel 6 óra 30 perckor tudatja helyzetét. 
Scheucher tábornok csoportja:2 A 19. ezrednél időközön-

ként az ellenséges tüzérség a Papadopoli sziget és a töltés-
menti állásokat hevesen lőtte; a 2. népfölkelőezred éjfél után 
nehéz ellenséges lövegtűz alatt állott. 

Az 58. hadosztály alszakaszát az ellenség géppuskákkal^ 
gránátokkal és srapnellekkel lőtte. A tűz főképen a Papadopoli 
szigeti állások ellen irányult. Cimadolmo ellen a tűztevékeny-
ség mérsékelt volt. 

A szigetekkel összeköttetést létesíteni a Piave magas víz-
állása miatt még nem sikerült. 

Csoportosítás: a 135. ezred II . és I I I . zászlóalja a Papado-
poli szigeten, a 96. ezred I. és I I I . zászlóalja a Piave-töltésen 
van állásban, a 96/11. zászlóalj Rai—Sugliani terében, a 135/1. 
zászlóalj Aliprandin, az 1. ezred San Polo di Piavén, a 2. 
vadász-zászlóalj Tempión, a 11. vadász-zászlóalj Galvagnán, a 
23. vadász-zászlóalj Bornián van tartalékban. (Op. 619/1. sz.) 

A 17. hadosztályparancsnokság délelőtt 9 óra 20 perckor 
veszteségét jelenti: 

1 A Piave keleti partján van még a 11. honvéd lovashadosztály 2. és 
3. huszárezrede, a 17. hadosztály 139/1. zászlóalja és a 41. honvédhadosztály 
20. honvédezrede. 

2 Azelőtt a 33. hadosztály alszakasza volt. 
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„Az offenzíva kezdete óta,1 június 18-án délig, az alábbi 
veszteség érte: 

39. ezred: Halott 6 tiszt és 81 főnyi legénység, sebesült 
18 tiszt és 505 főnyi legénység, beteg 1 tiszt és 42 főnyi legény-
ség, eltűnt 274 főnyi legénység, gázmérgezés 1 tiszt és 19 főnyi 
legénység; 

43. ezred: halott 1 tiszt és 40 főnyi legénység, megsebesült 
6 tiszt és 323 főnyi legénység, eltűnt 3 tiszt és 180 főnyi le-
génység; 

46. ezred: halott 165 főnyi legénység, megsebesült 415 fő-
nyi legénység, eltűnt 169 főnyi legénység. A tisztek közül 20 
halott és sebesült. 

Hadifogságba jutott 84 olasz tiszt, 2256 főnyi legénység 
és 13 cseh-szlovák légionárius. 

A zsákmány körülbelül 30 ágyú, közte van 18 cm űrméretű 
löveg és 24 cm-es aknavető is. Gyalogsági és tüzérségi lőszer 
rengeteg mennyiségben és sok géppuska. 

A zsákmányból 4 ágyú és igen sok géppuska már tüzel 
az olaszokra. (Op. 619/28. szám.) 

Mivel az Isonzo-hadsereg elleni harcokban az olaszok 
tankokkal2 is dolgoztak, a hadseregparancsnokság Op. 11.924. 
szám alatt intézkedik: 

„Az olaszok a VII. és XXIII . hadtest ellen tankokkal is 
felléptek, melyek a mi harctereinken3 csakis az utakon tudnak 
mozogni; ezek leküzdésére az ellenség felől vezető utakon egy-
egy ágyús-szakaszt kell felállítani. 

Utakon való mozgások4 alkalmával minden útra tüzérséget 
kell-beosztani, melyből minden oszlopnál a legelői levő ágyús-
szakasz van hivatva az ellenséges tankokat leküzdeni. 

Hogy az ellenséges tankok megjelenése által a legénység-
nél esetleg keletkező zavart kiküszöböljük, a gyalogságot ki 
kell oktatni, hogy a támadáskor a tankok elöl az olasz kultúrá-
ban keressen födözést, az elönyomulást a tankoktól oldalt, a 
terepen folytassa; a védelemben pedig bocsássa át azokat az 
utakon és az álláson, de a védelmi állást ne adja fel." 

Hogy ha az olaszok a 6. hadsereg ellen is alkalmaznának 
tankokat, a legénységet iskolázni kell, hogy úgy viselje magát, 
mint azt az Isonzo-hadseregparancsnokság fenti intézkedésé-
neb előírta. (Op. 619/21. szám.) 

A I I . hadtestparancsnokság délelőtt 11 órakor Op. 620/4. 
szám alatt jelenti megfigyelésének eredményét. 

1 1918 június 15. 
2 Páncélozott motoros harckocsi, géppuskákkal és könnyű ágyúkkal fel-

szerelve. 
3 Olasz kultúra. 
* Meneteknél. 
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1. Ellenséges gyalogsági tevékenység nincsen. 
2. Napközt az ellenséges lövegtűz mérsékelt, az éj beálltá-

val azonban hevessége fokozódik, közép és nehéz űrméretű 
lövegek tüze különösen Castelli, Yirago és Montello felöl jön. 
Számos ú j üteg is feltűnt, lehet, hogy ezek váltóállások. 

3. A fényszóró tevékenysége rendes. 
4. Műszaki munkálatokat nem figyeltek meg. 
5. Az ellenséges repülök igen élénk felderítést, légi zár-

latot végeznek; egy bombaraj (tíz gép) a Falze di Piavénái 
vert hidakat megtámadva, bombákat dobált; légvédelmi tüzér-
ségünk két ellenséges gépet lelőtt. 

6. Tegnap délután igen élénk forgalom volt a Paderno— 
Castelcucco, Pagnano—Bevilaqua utakon, továbbá a Gusellas 
úton és a Castelfranco—Barcon úton." 

A 6. hadsereg helyzete délután 2 órakor. 
XV. hadtest: Az 50. hadosztálynál gyalogsági tevékenység 

nincsen. Délelőtt 10 óra 45 perctől 11 óra 15 percig igen élénk 
ellenséges tüzérségi zavarótűz irányult a Monte Spinucciára 
. (A 1303), Monte Fontana Seccára (A 1608), Calcino- és Te-
gorzo-völgyekbe, továbbá a Piave völgyében Queróra és Santa 
Mariára. 

A 20. honvéd hadosztálynál mérsékelt volt az ellenséges 
tüzérség tüze. Igen élénk volt az ellenséges autóforgalom (több 
100 autó) a Paderno, Castelcucco, Caniezza utakon. A had-
testparancsnokság Pontra költözött át (Feltrétől északnyu-
gatra). (Op. 619/16. szám.) 

II. hadtest. Élénk ellenséges zavarólövegtűz. A hadtest-
tüzérség tűz alá vette a Montello nyugati részén a gyülekező 
ellenséges gyalogságot. Az olaszok tüzérségüket a Montellón 
megerősítették. 

Az ellenséges tüzérség leküzdése nagy nehézségekbe ütkö-
zik, mert alig van lőszerünk. Az ellenséges repülők élénk tevé-
kenységet fejtenek ki, több olasz léggömb figyel és irányítja 
a tüzérség tüzét. 

A 4. számú kötött léggömbünket az ellenséges repülők ered-
ménytelenül megtámadták. (Op. 619/11. szám.) 

XXIV. hadtest. A 31. hadosztálynál a helyzet változatlan. 
A 38. repülőszázadunkhoz tartozó Eberle hadnagy gépét az 
ellenséges tüzérség lelőtte, a gép állásunk mögött zuhant le. 

A 13. lövészhadosztálynál a Montellóval a távbeszélő ösz-
szeköttetést délután 12 óra 15 perckor kijavították. 

A nyugati alszakasz mérsékelt ellenséges löveg- és gép-
puskatűzben van, a keleti alszakaszt és a mögöttes területet 
ellenséges nehéz tüzérség lövi. 

Az olaszok állásaikban mozgolódnak, valószínűleg felvál-
tás. Gyalogságuk állásaik erődítésén dolgozik. 

A Montello mögött három olasz léggömb figyel. 
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Az ellenséges tüzérség Santa Annát és Villa Jacurt lövi. 
Az ellenséges repülök igen élénk tevékenységet fejtenek ki. 
17. hadosztály. Az első vonal fekvésé -0-127 kúp, itt csat-

lakozás a 13. lövészhadosztályhoz, azután Montello déli lejtője 
mentén az ellenséges volt reteszállás II Buiacóig, azutan 
La Palazzinán át Schiavonescáig. 

Csoportosítás nyugatról kelet felé: 43/111. zászlóalj, hon-
véd kerékpáros-zászlóalj, 43/11. zászlóalj, 139. ezred két zászló-
alja. Tartalékok: 43/1. zászlóalj ezredtartalék Collesel della 
Madonnától délre, 39/111. zászlóalj dandártartalék Collesel 
della Madonnától nyugatra. Hadosztálytartalék: 39/1. és II . 
zászlóalj a Collesel della Madonnától északra. 

A 46. ezred Montello déli lejtőjén Parrocchia di Nervesán 
van egy zászlóalj dandár-, két zászlóalj hadosztálytartalék. 

A 139. ezred egyik zászlóalja még áthajózásban van, a 46. 
ezred mögé fog jönni, mint a 34. dandár tartaléka. 

A honvéd kerékpáros-zászlóaljat az arcvonalból ki fogják 
vonni. 

A hadosztály első vonala kis és közepes űrméretű ellensé-
ges lövegek tüze alatt áll. 

Povegliano-Arcade országúton igen nagy forgalom van; 
tüzérségünk lövi. 

Délelőtt 10 óra 20 perckor egy mozdony egy vasúti kocsi-
val Selva felé haladt. 

A Susegana-hidaktól kezdve 1 kilométernyire Spresiano 
felé a vasúti síneket felszedték, a vasúti töltésen pedig egy 
támpont van. 

Igen élénk ellenséges repülő tevékenység. Villorba, Cusig-
nana, Spresiano irányában egy-egy ellenséges kötött léggömb 
figyel. 

A 41. hadosztály a 17. hadosztállyal szoros csatlakozásban 
van. A 31. honvédezred jobbról Schiavonesca—C. Duss-alsza-
kaszt, a 12. honvédezred balról C. Duss—C. Baldassini—Piave-
alszakaszt tartja, a 32. honvédezred dandártartalék Nervesa 
déli kijáratánál. Ellenséges tüzérség Povegliano, Sovilla és 
Arcade felől Nervesa felé tüzel. Az első vonalat az ellenséges 
tüzérség és gyalogság lövi. 

A hadosztályparancsnokság Cittadellán van, harcállás-
pontja San Salvatore. 

Igen élénk ellenséges repülő tevékenység. (Op. 619/2. a. sz.) 
A XVI. hadtestparancsnokság helyzete: 
Scheucher tábornok csoportja. Ellenséges mérsékelt tüzér-

ségi tűz irányul Salettuol, Lovadina felől a Papadopoli-sziget, 
Zandonadi-töltés, Col Masier- és Bartoletti-országút ellen. 

Az 58. hadosztálynál az ellenséges tüzérség közép és nehéz 
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űrméretű lövegekkel a Vendrame-töltést, a Cimadolmóra ve-
zető utat és Cornadellát lövi. A hidak még használhatatlanok. 

A 33. hadosztály az Isonzohadsereg déli szárnyára elmene-
telt. (Op. 619/10. szám.) 

Délután Op. 619/35. szám alatt a XXIV. hadtestparancs-
nokságot értesítettem, hogy addig míg lőszer nem érkezik, a 
montellói hídfőállást déli irányban kibővíteni nem lehet, min-
den előkészületet azonban meg kell tenni, hogy amint lőszer 
érkezik, a támadást gyorsan meg lehessen csinálni. 

A XXJ.V. hadtestparancsnoksággal közlöm az Isonzohad-
seregparancsnokság intézkedését, hogy a Meolo patak szaka-
szát egész terjedelemben akarja kézbevenni. A VII. hadtest 
ma délelőtt 9 orakor három hadosztállyal megindította a táma-
dást a Ponte di Piave—S. Biagio-vasútvonal mentén és attól 
jobbra és balra. A támadáshoz jobbról a IV., balról a XXIII . 
hadtest csatlakozni fog. A 33. hadosztályt, mint hadseregtarta-
lékot Rustigne Busco—San Nicolo terébe el fogják tolni. (Op. 
619/6. szám.) 

Délután 5 óra 10 perckor a báró Conrad-hadseregcsoport-
parancsnokság közli, hogy a 11. hadseregnél az olaszok a 42. 
horvát honvédhadoszályt és a 18. hadosztályt megtámadták; a 
támadást csakis nehéz küzdelemben sikerült visszaverni. (Op. 
619/24. és 25. sz.) 

A 12. lovasított lövészhadosztály 2. és 4. ezrede vasúton 
Salicére érkezett. (Op. 619/27. és 27. a. szám.) 

Délután 2 óra óta a XXlV hadtestnél az ellenség támadása 
mindnagyobb mérvet ölt; megállapították, hogy a Montellóra 
ú j olasz oszlopok és parancsnokságok érkeztek. 

Hogy a küszöbön álló döntő harcban az eddigi eredmé-
nyeket ne tegyük kockára, a Boroevic tábornagy-hadseregcso-
portparancsnokságot ismételve megkérem, hogy a 6. hadsereg 
részére sürgősen teremtsen elő lőszert. (Op. 619/32. szám.) 

Erről értesítettem a XXIV. hadtestparancsnokságot és 
ismételve felhívtam figyelmét arra, hogy addig a hídfőállás 
kibővítésére támadnia nem szabad, míg legalább egy csata-
napra elegendő lőszer nem érkezik a hadtesthez. (Op. 619/35. 
szam.) 

Hadseregem helyzete délután 6 órakor. 
XV. hadtest. Az 50. hadosztálynál nyugalom van. Kölcsö-

nös csatártűz. Ellenséges tüzérség mérsékelten lövi a hadosz-
tály első vonalát és a Calcino-völgyet. Élénk autóközlekedés 
Paderno—Canareggio, Castelcucco—Asolo-utakon. 

A 20. honvédhadosztálynál egyes ellenséges löveglövések 
érték az első vonalat. 

Az ellenséges repülők igen élénk tevékenységet fejtenek ki. 
Monte Perlő (A 610) magaslatról megfigelték, hogy dél-

után 12 óra 15 perctől fogva körülbelül 400 autó haladt Pag-
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nanoról Castellire. Az autók ponyvával voltak letakarva. (Op. 
170/1. szám.) 

11. hadtest. Délután 6 óra óta az ellenséges tüzérség a 8. 
lovashadosztály nyugati szakaszát és közepét lövi; Falze di 
Piave heves ellenséges lövegtűz alatt van. A saját tüzérség a 
Montello nyugati részén délután 2 óra 30 perc óta dúló harcba 
beavatkozott és a 31. hadosztály harcát támogatja. A meg-
figyelő megállapította, hogy a saját jobbszárny A 118 felől 
Santa Margherita kápolna felé előretör. Az olaszok délután 
3 óra 30 perckor -<J> 334 felöl tömegekkel támadásra indultak, 
melyet azonban csapataink visszavertek. Megfigyelték, hogy ez 
alkalommal ellenséges osztagok megadták magukat. 

Most elnémult a harc; csapataink közvetlenül a 2-ik olasz 
állás előtt vannak, mely látszólag üres. Az ellenség arcvonala 
mögött nagy mozgolódás látható; vagy felváltás, vagy újabb 
támadás készül ott. 

Az ellenséges repülök tevékenysége állandóan igen élénk. 
Délután 2—3 óra között igen nagy autó forgalom van az 

olaszoknál Padernóról Oastelcucco felé, Bevilaquától Asolóra; 
az utakon nem gyalogságot, hanem tüzérséget hoznak előre. 
(Op. 619/11. szám.) 

XXIV. hadtest: Az ellenség általános támadást intézett 
a hadtest egész arcvonalára. Nagyon súlyos és elkeseredett 
volt a küzdelem. 

A 31. hadosztálynál a helyzet nem egészen világos. A dél-
utáni harcokról egymásnak ellentmondó jelentések érkeztek. 
Délután 3 óra óta erős harc van. A jobbszárnyon, Heinlein 
ezredes csoportja, A118 felől Santa Marherita-kápolna felé a 
Montello északi párkányán a 9. és 5. honvéd huszárezred előre-; 
tört, az olaszokat visszalökte, 800 foglyot ejtett, 8 ágyút és 3 
géppuskát zsákmányolt. A csoport arcvonala az északi szár-
nyon a A 118-tól 1 kilométerre nyugatra van, azután Marseil-
len átvonul és délkeletre csatlakozik a 31. hadosztály jobb-
szárnyához; jobbszárnyon a 9., balszárnyon az 5. honvéd 
huszárezred. 

Minden tartalék harcba vettetett, még a műszaki század is. 
A csoport támogatására a 32. gyalogezred hat századot kül-

dött előre. (Op. 619/6. I. szám.) 
A 11. honvéd lovashadosztály másik két ezrede (2. és 3. 

honvéd huszárezred) a Piave keleti partján van Barbisanónál, 
a Piaven nem kelhet át, mivel Falze di Piavénái a hadihidat 
még nem sikerült kijavítani. 

Heinlein ezredes a 32. ezredtől jött segítség beérkezte után 
(hat gyalogszázad) az 5. honvédhuszárezredet az arcvonalból 
kivonta, az ezred tartalék a 9. honvéd huszárezred mögött La 
Fontanellánál. 
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Az ellenséges tüzérség a Falze di Piave csonka hidat és az 
átkelési helyet hevesen lőtte; az ellenséges repiilöraj is bom-
bázta a hidat. Itt emberekben és hadianyagban nagy veszte-
ség van. 

A 31. hadosztálynál délután 4 óra 10 perckor az ellensé-
ges gyalogság több hullámban, mögötte erős tartalékkal, Busa 
di radicénél, 4 órakor Marseillenél támadásba kezdett. 

A támadás visszaverése után a 69. ezred ellentámadást csi-
nált és a -í> 334 dombot elérte. 

Délután 4 óra 30 perckor a saját tűzvonal a. A 279 dom-
bon van; közvetlen szemben a kúpnál. Az ellenséges 2-ik 
támadó hullám látva, hogy az első hullám Marseillenél meg-
adta magát, délután 5 óra 50 perckor a volt 2-ik állásba visz-
szament. 

Monte Colmaorról (-0 377) megfigyelték1, hogy első vona-
lunk jobbszárnya A 118 és Santa Margherita kápolna között 
feleúton van, O 334 kúpon át húzódik, azután a volt ellensé-
ges 2-ik állás előtt megy tovább; a jobbszárnyon áll Heinlein 
ezredes csoportja a 9. ós 5. honvéd huszárezreddel; azután jön 
Kirschhoffer ezredes csoportja a 32., 69. ezreddel és a 3. bos-
nyákezred egy részével, jobbszárnyon a 44/1. zászlóalj áll. 

Tartalékok: a 44. ezred zöme és a 3. bosnyákezred másik 
része a közép és balszárny mögött. 

Mindkét csoportot (14 zászlóalj, 14 lovas lövész-század és 
28 ágyú [6 üteg]) Pacor tábornok vezényli; a 62. és 61. dandár-
parancsnokok, a tüzérségi parancsnokkal együtt a Colle della 
Sotta- (-£> 192) kúpon tartózkodnak. 

Délután 5 óra 50 perckor az ellenséges tüzérség tüze a 
Montellón enyhült. 

Délután 6 órakor megfigyelték: 5 kilométer hosszú oszlop 
La Contearól Volpagóra menetel; éle Volpagót 5 órakor elérte 
(körülbelül egy ellenséges dandár), egy másik menetoszlop 3 
kilométer hosszú, Merlangóról Sant Andra felé mozog, éle 4 
óra 50 perckor Sant Andrán átvonult és Poveglianóra vett 
irányt. 

A 13. lövészhadosztályt és a 17. hadosztályt az olaszok 
délután 3 órakor tömegekkel támadták; a küzdeiem délután 6 
órakor még folyik. Az ellenséges tüzérség Santa Annát és 
Villa Jacurt lövi, ellenséges repülők pedig bombázzák. A 
lövegtüzet öt olasz léggömb irányítja. 

Délután 1 óra 40 perckor két olasz zászlóalj Poveglianó-
ról Cusignanára, egy gyalogezred Viznadello felől Arcadéra 
menetelt. 

A 17. hadosztálynál az egész arcvonal és a Piavéig terjedő 
mögöttes terület mindenféle űrméretű lövegek heves tüze alatt 

1 A 8. lovashadosztály megfigyelői. 
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áll. A tüzérség tüzét nagyszámú ellenséges repülő irányítja. 
Az ellenség, tüzérségi előkészítés után, délután 3 óra 42 perc-
kor több bullámba csoportosúlva C. Duss felöl támadásba 
ment át. A 34. dandárparancsnokság és a 81. honvéd dandár 
parancsnokság délután 3 óra 55 perckor zárótüzet kértek. 

Ellenséges repülök az átkelési helyek felett keringenek és 
bombákat vetnek le. 

Az ellenséges arcvonal mögött feltűnően sok a mozgás, dél-
felől ellenséges oszlopok menetelnek a Montello felé. Újabb 
olasz ütegek bukkantak fel. 

A 41. honvédhadosztálynál délután 1 óra után csapás-
szerűen megszólalt az ellenséges tüzérség. 

Délután 2 óráig tartott az ellenség tüzérségi előkészítő 
tüze, mely után az olasz gyalogság tömegekkel indult táma-
dásra. A támadást délután 3 óra 10 perckor tüzérségünk záró-
tüze elfojtotta. Nervesában egy bekerített olasz zászlóalj meg-
adta magát. Azóta az ellenséges tüzérség az áthajózási helyet, 
a Piave keleti partján készültségi állásban levő csapatainkat és 
a Piave partjára vezető utakat lövi. 

A17. hadosztály műszaki csapatai teljesen kimerültek; vesz-
veszteségeik: a 17/1. számú árkász-századnál halott 14 fő, meg-
sebesült 50 fő legénység; a 17/2. számú árkász-századnál 5 fő 
halott, 16 fő megsebesült,; a 18/2. számú árkász-századnál 5 fő 
megsebesült; a 49/3. számú árkász-századnál 2 fő halott, 12 fő 
megsebesült; a 9/2. számú árkász-századnál 4 fő halott, 7 fő 
megsebesült; az 52/2. számú árkász-századnál 5 fő halott. 

Coneglianóról délután 6 óráig összesen 9071 hadifoglyot 
(közte 238 olasz tiszt) szállítottak el. 

Zsákmány: 73 löveg. (Op. 619/2. b. szám.) 
A XVI. hadtestparancsnokság délután 5 óra 45 perckor 

Op. 619/20. szám alatt helyzetét tudatja, 
Scheucher-csoport: Mérsékelt ellenséges lövegtűz a töltés-

állásra. 
58. hadosztály: Mérsékelt ellenséges lövegtűz Casa Nuova, 

Yoltarello, Stabiuzzo, C. le Grave tere ellen, egyes löveglövések 
S. Michelére. 

A Papadopoli sziget ellen mérsékelt ellenséges lövegtűz. 
A hadseregcsoportparancsnokság szigorú parancsot adott 

ki, hogy tartózkodni kell haszontalan lőszerpocsékolástól. A 
hadseregfőparancsnokság annyi lőszert fog kiutalni, ameny-
nyit csak szállítani lehet, (Op. 619/33. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete este 9 órakor. 
XV. hadtesttől jelentés nem jött. 
A II. hadtest jelenti, hogy megfigyelői ellenséges csapat-

eltolásokat láttak Monte Tombaról (A 868) és Monte Palloné-
röl (A 1215) a Montello felé, (Op. 619/34. szám.) 
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Az ellenség közepes és nehéz öblű lövegekkel lövi Bosco, 
Mosnigo területét, gázgránátot kapott San Giacomo és San 
Giovanni, a hadtesttüzérség a montellói ellenséges ütegeket és 
a hegy nyugati részén csoportosított olasz gyalogsági tömege-
ket iparkodik leküzdeni. Az ellenséges repülők igen élénk tevé-
kenységet fejtenek ki; egy repülőgépét tüzérségünk lelőtte, 
mely égve Moriagónál lezuhant; egy másik olasz repülő pedig 
a Montello északi részén kényszerült leszállani. 

A 74. repülőszázad, rendeletemre, az Arcadén át mene-
telő olasz zászlóaljakat bombákkal szétugrasztotta. (Op. 
619/IY. szám.) 

XXIV. hadtest. A 31. hadosztályt az ellenséges gyalogság 
este 8 órakor — mai nap már hatodszor — megtámadta. A 
dicső hadosztály a támadást ismét visszaverte. 

Collesel deíla Yal deli Acquán (A 368) az ellenség tüzér-
ségét megerősítette. 

Az olasz repülők nagy tevékenységet fejtenek ki. Egy 
repülőgép Collesel delle Zorlenél égve lezuhant. Hovatartozá-
sát megállapítani nem lehetett. Három olasz léggömb figyel. 

A 13. lövészhadosztály arcvonala és hátsóterülete egészen 
a Piavéig, Col Campagnole, Villa Jacur állandó ellenséges 
lövegtűz alatt áll. Az olasz repülők igen élénk tevékenységet 
fejtenek ki, repülőink két ellenséges gépet — az egyik Caproni 
volt — Nervesánál légiharcban lelőttek. Az olasz repülök a 
Villa-jacuri csonka hídra bombákat dobtak. 

Saját tüzérségünk az ellenség 1. vonalát és léggömbjeit 
lőtte. A távbeszélő összeköttetés újból megszakadt. Délről harci-
zaj hallható. 

17. hadosztály. Este 7 órakor az olaszok a 43. ezredet újból 
megtámadták. Nehéz olasz aknavetők Nervesát lövik. Merca-
delli-i átkelési helyet az olasz repülök folyvást bombázzák. 
Marcatelli és Canareggio is kapott néhány bombát. Egy Cap-
roni gép Bavariánál égve lezuhant. A 20. számú léggömbünket 
az olasz repülők a levegőben megtámadták; a figyelőtiszt ejtő-
ernyővel kiugrott a léggömb kosarából és szerencsésen épen 
földet ért. Megfigyelték, hogy délután 5 óra 49 perckor egy 2 
kilométer hosszú oszlop La Contea—Schiavonesca-országúton, 
délután 6 óra 42 perckor pedig egymásután csoportosítva, négy 
gyalogsági oszlop — egyenkint egy kilométer hosszúak — a 
Selva—Schiavonesca-országúton előremozgott. 

Ezekután a hadosztály el van készülve az ellenség újabb 
támadására. 

Megfigyelték, hogy délután 6 óra 15 perc óta szakadat-
lanul autók Asolo felé sietnek; ezek talán azok lehetnek, melyek 
délután Castelfranco felől jöttek. A 8. lovashadosztály is látott 
autókat Castelfrancóról Montello felé haladni. 
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A 41. honvédhadosztálynál állandóan erős ellenséges löveg-
tűz irányúi a 81. honvéddandárra, délután 5 óra óta az ellen-
séges harctevékenység szünetel. 

A Piave keleti partján készültségi állásban levő 20/1. 
honvédzászlóaljat az ellenséges tüzérség erősen lövi, úgvlát-
szik áthajózását akarja megakadályozni. 

Csupán a 31. és 12. honvédezredet érte nagyobb veszteség1. 
A 31. honvéd ezrednél 10 tiszt és 89 fő legénység megsebesült, 
10 fő legénység elesett; a 12. honvédezrednél 1 tiszt és 1 fő 
legénység elesett, 2 tiszt és 47 fö legénység megsebesült; a 32. 
honvéd ezrednél 3 fő legénység megsebesült; a 20. honvédezred-
nél 4 fő legénység megsebesült, 9 fő legénység eltűnt (való-
színűleg a Piavéba fult). (Op. 619/2. c. szám.) 

Azon előterjesztésemre, hogy a montellói hídfőállást vagy 
ki kell bővíteni, vagy pedig a Montellót ki kell üríteni, Boroe-
vic tábornagytól Op. 619/5. szám alatt a következő választ 
kaptam: 

„A hadseregcsoportparancsnokság szándéka az, hogy a 6. 
hadseregparancsnokság részére a 35. és ha szükséges a 9. és 
51. honvédhadosztálynak rendelkezésre bocsátását a hadsereg-
főparancsnokságnál kieszközölje. A 6. hadseregparancsnokság-
nak legsürgősebben arra legyen gondja, hogy tüzérséget vigyen 
át a Piavén és hogy biztos átjárókat teremtsen a folyón, hogy 
a Montellót birtokában megtarthassa. További döntő elhatáro-
zásokhoz most még nem juthatunk". 

Az Isonzohadseregparancsnokság Boroevic tábornagy 
hadseregcsoportparancsnokságtól erősbítést kért, tekintettel, 
hogy hadseregét a harcokban súlyos veszteség érte és hogy 
június 19-én arra kerülhet a sor, hogy a 33. hadosztályt2 

harcba kell dobni. Ez esetben csupán a 9. lovashadosztály ma-
rad meg tartalékul, amelyet az arcvonalból már kivont. (Op. 
19/4. szám.) 

Boroevic hadseregcsoportparancsnokság délután 4 óra 40 
perckor azt válaszolta Wurm vezérezredesnek3, hogy tartaléka 

Í'elenleg nincs és előreláthatólag nem is lesz, mivel a 35. és 9. 
hadosztályokat a Montello hídfőállás kibővítésére kell felhasz-

nálni, hogy azt biztosan birtokunkban megtarthassuk. Azt még 
nem lehet megítélni, hogy az 51. honvédhadosztály mikor lesz 
hadműveletre készen; a 12. lovasított lövészhadosztály, melyet 
most szállítanak át Tirolból, csakis június 25-én lesz együtt. Az 
Isonzo-hadseregparancsnokságnak maga-magának kell tarta-
lékot teremteni. (Op. 619/7. szám.) 

1 Ezek az ezredek voltak az 1. harcvonalban az olaszok támadása alatt. 
2 Az Isonzo-hadsereghez tartozik. 
8 Az Isonzo-hadsereg parancsnoka. 
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„Boroevic tábornagy nagyon nehéz feladat elé állított, mi-
„dőn azt követeli tőlem, hogy a Piaven teremtsek hidakat! Hi-
„szen a hadműveletek megkezdése óta folyvást erre töreked-
t e m , de hogyan oldjam meg a feladatot, ha nincs hídanya-
„gunk és hiányzik ehhez a munkaerő is?" 

„A hidakat állandóan és ismételve elrombolja az ellensé-
„ges tüzérség és a repülőraj, ezért a Montellóra nem vihetek 
„a Piavén át tüzérséget." 

* * 
# 

Éjjel 10 óra 45 percig megállapítottuk az ellenségről: 
Az olasz 27. hadosztály1 délelőtt Castelfrancóra érkezett, 

délelőtt 9 óra 30 perckor azonban parancsot kapott, hogy ismét 
vonuljon be a XII . hadtesthez Villanova—Vigodarzere terébe 
(Paduatól 10 km-re északra.) 

Az olasz 8. hadsereg távbeszélő főnöke egy rádió állomást 
kért létesíteni a XXII . hadtest részére, mely az arcvonalra fog 
érkezni. 

Az olasz 57. és 60. hadosztályt2 a 8. hadseregparancsnok-
ság részére rendelkezésre bocsátották. 

Június 19-én délelőtt az olasz 47. hadosztályt8, mely Paese 
mellett tartalékban állott, Venegazzúra irányították és a XXX. 
hadtest balszárnyán, a Montellón a Collesel della Val deli 
Acqua A 368-tól északra, <J> 334 és Santa Margherita között a 
31. hadosztályunk és a 11. lovashadosztály ellen harcbavetet-
ték. Ezek az olasz támadást visszaverték, sőt a 11. lovashadosz-
tály 9. és 5. honvéd huszárezredei egy merész ellenlökéssel az 
olaszokat visszadobták Ciano—Mazzoccato vonalba. 

Az olasz 8. hadseregparancsnokság a 6. hadseregtől a 8. 
hadsereghez átszállított XXII. hadtestet4, amely Castelfrancóra 
érkezett, tovább irányította vasúttal, autókkal és gyalogosan 
Selva-Cusignana terébe, hol Griavera mindkét oldalán 3—4 km 
szélességben támadáshoz csoportosította. Délután ezen erőhöz 
még beosztották a 3., 26. és 25. számú rohamzászlóaljakat is és 
a 13. hadosztály egy részét; ezen utóbb említett olasz erők 
Sovillánál fejlődtek a támadásra. 

Délután az olasz 8. hadsere^parancsnokság a Montellóra 
megindította az általános támadast. 

A támadás a 13. lövész-, 17. és 41. honvédosztályt érte. 
A támadáshoz csatlakoztak az Udine, Aosta, Acquila és 
1 Az olasz XII. hadtest kötelékébe tartozik. 
2 Az olasz XXII. hadtestet képezik. 
3 Bologna, Lombardia-dandár. 
4 57. hadosztály (Pisa, Mantova-dandár) és 60. hadosztály (Piemonte, 

Porto Maurizio-dandár). 

József főherceg: A világháború. VI. 36 
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Piacenza dandárok egyes részei is úgy, hogy az általános táma-
dást 22—23 olasz ezred hajtotta végre. 

Csapataink valóban bámulatos vitézségének köszönhetjük, 
hogy az olaszok általános támadása, melyet fölényes tüzérsége 
orkánszerű pergőtüzével készített elő, teljesen meghiúsult. Az 
ellenséges támadás részint tüzérségünk zárótüzében, részint 
gyalogsági- és géppuska-tüzünkben összeomlott; hatszor indul-
tak rohamra az ellenség támadó hullámai és ahol tüzünk nem 
bírta azokat letörni, ott kézigránátharcban és szuronnyal véres 
kézitusában verték vissza hös csapataink. 

Minden rendelkezésre álló tartalékuk harcbavetése és a 
rendkívül nagy veszteség folytán az olasz hadvezetés nem 
volt képes egy második általános támadást végrehajtani, 
hanem csakis helyi támadásokra és előtörésekre szorítkozott a 
következő napokon (VI/20. és 21-én) a Montello két szárnyán 
és Nervesánál. 

Minthogy a nagyszabású általános támadás nem sikerült 
és újabb támadásra kellő tartaléka pillanatnyilag nem volt, az 
olasz hadvezetés elhatározta, hogy a Montellón levő csapataink 
leküzdésére erős tüzérségi tömeget von össze. 

A tüzérség felvonulása Spresiano — Volpago terében 
tényleg június 21-én megtörtént. A támadó olasz gyalogságot 
a mai harcban súlyos veszteség érte, míg fölényes erővel végre-
hajtott tömegtámadásait hős csapataim mind visszaverték. Az 
általános támadásban résztvett olasz csapatok keményen és 
jól harcoltak. 

Foglyok azt vallják, hogy az Aosta-dandárnál a tisztek 
a legénységet bottal és revolverrel kergették előre. (Op. 
832/Ev.—42. szám.) 

Ma a 6. hadsereggel harcban állottak a következő olasz 
hadosztályok: 1., 70., 66., 51., 47., 50., 57., 60., 13. és 48. — A 
24. hadosztály még mindig a tartalékban áll. 

Az ellenség ezek szerint az arcvonalban 10 hadosztállyal 
harcolt a 6. hadsereggel szemben, egy hadosztálya még tarta-
lékban áll; de még a tartalékban levő olasz XII. hadtesttel is 
számolnunk kell. 

Az előző három napi harcban igen sok lövegünk lett hasz-
navehetetlen és pedig: 5 hegyi ágyú, 4 hegyi tarack, 25 tábori 
ágyú, 30 tábori tarack és 20 nehéz tarack. (Art. 7124. sz.) 

Az 50., 48., 35. és 20. hodvédhadosztályok részére pótlások 
érkeztek. (Res. 6124. E. szám.) 

A műszaki csapatok állományának kiegészítésére a 22/4, 
31/1., 4/2. és 52/2. árkász-pótszakaszokat beosztottam a XXIV. 
hadtesthez és elrendeltem, hogy ezen hadtesthez irányítsák a 
kiképzés alatt levő tizenhét pótszakaszból mindazon árkászo-
kat, akiket a viziszolgálatban már kiképeztek. 
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A mai harcokból arra lehet következtetni, hogy, a XXIY. 
hadtest még nehéz küzdelem előtt áll a Montello birtokáért. 
Bár a Piave vízállása apadni kezd, a hadtest mégis igen vál-
ságos helyzetben van. Az áthajózás és a hídverés felette nehéz 
dolog, mivel hídanyag alig áll rendelkezésre; az utászok telje-
sen ki vannak merülve. 

Az olaszok támadását a 31. hadosztály és a 11. honvéd 
lovashadosztály visszaverte. A 13., 17. és 41. honvédhadosztály 
ellen intézett ellentámadás még nem ért véget. 

* # « 

Ő Fölsége báró Arz vezérezredessel és báró Wald statten 
tábornokkal, ma délután vonattal Udinébe érkezett, hogy Boro-
evic tábornaggyal tanácskozzék a helyzet fölött. 

• * 
* 

Repülő jelentések. 
Ma igen jó látóköri viszonyok voltak, miért is a 6. had-

sereg egész arcvonalán igen élénk repülőtevékenység volt. 
Repülést végeztek: 
42. repülőszázad 27 vadászrepülést (a Piave-hidak védel-

mére), 
56. repülőszázad 11 vadászrepülést (számos légiharc), 
72. repülőszázad 15 vadászrepülést (légiharcok, az ellen-

séges gépeket visszazavarta az ellenséges állás mögé), 
30. repülőszázad 8 repülést (kísérő szolgálat), 
74. repülőszázad 4 repülést (ellenséges menetelő oszlopok 

megtámadása és bombavetés), 
68. repülőszázad 10 repülést (az 56. repülőszázad támo-

gatása) , 
a 4. repülőszázad 3 fényképfelvételt csinált és 2 felderítő 

repülést végzett 100—700 m magasságban. 
a 26. repülőszázad 2 felderítő repülést csinált és a saját 

gyalogság első vonalát megállapította, 
a 65. repülőszázad 2 felderítő repülést végzett és 3 ellen-

séges repülővel harcolt a levegőben, 
a 67. repülőszázad 1 repülést végzett, fényképfelvételeket 

csinált, de leszálláskor a fényképlemezek megsemmisültek, 
az 52. és 59. repülőszázad 2 felderítő utat csinált és sűrű 

felhőzetbe került, 
a 2. és 53. repülőszázad 2 felderítő utat tett meg Col 

del Orsó—Monte Grappa—Crespano—Possagno—Pederobba— 
Monte Tómba körzet fölött, 

35* 
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a 28. repülőszázad Poveglianóra 6 bombát dobott. 
Veszteségek: a 47. repülőszázadnak egyik gépe eltűnt, a 

26. repülőszázad egyik gépe a Montellón kénytelen volt leszál-
lani, megrongálódott; a 67. repülőszázad egyik gépe leszállás-
kor összetört. 

Az 50/1. légvédelmi ütegünk 1 ellenséges Sopwith gépet 
lelőtt; a 26. repülőszázadunkhoz tartozó Berwig főhadnagy 
Bavaria fölött egy ellenséges Spad gépet lelőtt; a 42. repülő-
századunkhoz tartozó Takocz őrmester délután 7 órakor Mon-
tello fölött egy Caproni gépet lelőtt; egyik ütegünk 4 óra 45 
perckor 1 Caproni gépet, este 7 óra 40 perckor 1 Spad gépet 
lelőtt; 127/6. ütegünk 1 Sopwith gépet Susegana fölött, dél-
után 6 óra 20 perckor a Piave hidak közelében 1 Savoya-Ver-
duccio gépet lelőtt. 

Nyolc léggömbünk közül négy végzett megfigyelést (37 
órai szolgálat). 

Megállapítások az ellenségről. 
Az olasz XXII. hadtestet1 a 8. hadsereghez osztották be, melj 

ma már hadseregem ellen harcolt. A hadtestparancsnokság 
június 19-én délután Volpagón tartózkodott. A XXX. hadtest-
parancsnokság Falzén2 szállt meg, a 47. hadosztályparancsnok-
ság Venegazzuban, az 50. hadosztalyparancsnokság Martigna-
gón laktáborba szállott. A Palermo dandár a 13. hadosztályhoz 
tartozik. A XII. hadtest3 Sant Andrea (Paduatól északkeletre) 
vidékén csoportosult, tegnap a 27. hadosztályt Castelfrancóra 
előretolta; ezen hadosztályt ma délelőtt visszairányították Sant 
Andrea terébe. (6. hadseregparancsnokság Op. 797. Ev. szám.) 

Az olasz 58. hadosztályt és a 13. hadosztályt az arcvonal-
ból kivonták; ezek most tartalékban állanak és pedig az előbbi 
lstrana, az utóbbi Povegliano vidékén. 

Hadseregemmel, most már az olasz XVIII4., I6., XXVII6 

XXX7., XXII8. és VIII9. hadtestek állanak szemben három 
hadtestemmel10. 

Az ellenségnél még tartalékban van, az I. hadtest mögött 
Asolónál, a 24. hadosztály és Treviso körül a 2. és 23. hadosz-

1 57. és 60. hadosztály. 
2 Montebellunától 4 km-re délre van. 
3 27. és 37. hadosztály. 
4 1. hadosztály. 
5 70. hadosztály. 
6 66. és 51. hadosztály. 
7 47. és 50. hadosztály. 
8 57. és 60. hadosztály. 
9 13. és 48. hadosztály. 

»» XV., II. és XXIV. 
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tály; az utóbbiak inkább a 3. hadsereg részére szolgálnak tar-
talékul. 

# # 
* 

Események a 11. hadseregnél. 
A 42. horvát honvédhadosztály és a 18. hadosztály arc-

vonalát a Monte Sisemol—Monte di Yal Bella-szakaszban az 
olaszok megtámadták; elkeseredett harcokban sikerült a táma-
dást visszaverni. (Op. 170/15. szám.) 

A harcban a 42. horvát honvédhadosztályt oly súlyos vesz-
teség érte, hogy a VI. hadtestparancsnokság elhatározta, hogy 
a hadosztályt az arcvonalból kivonja. (Op. 2605/4. szám.) 

Egyébként a 11. hadsereg egészen a védelemre szorítkozott. 
Más említésre méltó dolog a hadseregnél nem történt. 
Az olasz hadsereg helyzete 11. hadseregünk előtt. 

Az olasz 4. hadseregnél. 
Az olasz I. hadtest1 a Monte Tombán áll (A 868) a 20. 

honvédhadosztályunkkal, a XVIII . hadtest2 az 50. hadosztá-
lyunkkal szemben a Monte Pallone (A 1215) — Monte Sola-
rolo «> 1672) magaslatokon. A VI. hadtest3 Monte Pertica (A 
1549) előtt csoportosult, amelyet az I. hadtestünk tart. A XXVI. 
hadtestünkkel szemben a Monte Asolone (A 1520) déli lejtő-
jén a IX. hadtest4 áll. 

Az olasz 6. hadseregnél. 
A Col Mosc.hinon (A 1278) Sassóig a XX. hadtest" áll; 

vele szemben van a mi VI. hadtestünk. Az olasz XII I . had-
test6 Sasso-Monte Melago (-0- 1284) — Costalunga vonalban, 
a francia XII. hadtest7 Turcio—Pennar-vonalban a mi XIII . 
hadtestünkkel szemben. Az angol XIV. hadtest8 Mt. Kaber-
laba—Buco di Cesuna—Cesuna-vonalban, azon túl Pedescaláig 
az olasz 1. hadsereghez tartozó X. hadtest9 van; vele szemben 
áll a mi I I I . hadtestünk. 

1 70. hadosztály az arcvonalban, a 24. hadosztály tartalék Asolonál. 
2 1. és 56. hadosztály. 
3 59. és 15. hadosztály. 
4 18. hadosztály az arcvonalban, 17. hadosztály mögötte tartalék. 
6 2., 10. hadosztály és 1. bersaglieri dandár. 
• 28. és 14. hadosztály. 
7 24. francia hadosztály az arcvonalban, a 23. francia hadosztály mögötte 

tartalék. 
8 23. és 48. angol hadosztály az arcvonalban, mögötte a 7. angol had-

osztály tartalék. 
0 12. hadosztály és az 5. bersaglieri dandár. 



•566 

A 6. olasz hadsereg közepe mögött, Marostica környékén, 
az angol 52. hadosztály van, mint tartalék. 

Az osztrák-magyar 11. hadsereg öt hadtestével1 szemben 
tehát az olasz 4. és 6. hadsereg kilenc hadteste2 áll, közte 
egy francia és egy angol hadtest. (Op. 783. Ev. 6. szám és 
Fd. Ev. 941. szám.) 

Események az Isonzo-hadseregnél. 
Reggeli helyzet: 
A XVI. hadtestnél a 33. hadosztály délelőtt 9 órakor elin-

dult az Isonzo-hadsereg déli szárnya mögé, mint hadseregtarta-
lék; a hadosztályt a 19. ezred délután 2 órakor, a 33. tábori 
tüzérdandár este követni fogja. A 33. hadosztály volt alszaka-
szát a Piave mögött Scheucher tábornoktól Kaufmann tábor-
nak átvette. 

XXIII. hadtest: Az ellenség több rohamszázadának be-
vetésével az esti órákban II Palazzattónál a 12. hadosztály arc-
vonalát áttörte. Az ellentámadásra bevetett 3. ezredbeli zászló-
aljat az ellenség gázzal elárasztotta, mire az ellenség rohamozó 
csapatai a 12/3. számú ütegre is rátörtek; ezért 3 lövegünket fel 
kellett robbantani. Szerencsénkre a betörés helyén csatlakozó 
csapataink kitartottak, a betörési hely nem bővült ki, úgyhogy 
a késő esti órákban megindult ellentámadással sikerült a hely-
zetet rendbehozni. 

VII. hadtest: A jobbszárny Casa Nuováig elöküzdötte 
magát, ahol a 70. honvédhadosztállyal a csatlakozást megta-
lálta. Az arcvonal innen C. Martinin keresztül vezet. A 13. 
dragonyosezred C. Morótól keletre egy ellenséges rohamzászló-
alj támadását visszaverte. Az ellenséges tüzérség zárótüze 
miatt a 29. hadosztálynak a Pia vén való átkelése elhúzódik. 

A IV. hadtest arcvonala Casa Nuovótól Saletto felé 
húzódik. (Op. 619/1. szám.) 

Déli helyzet: 
XXIII. hadtest. A 10. és 12. hadosztályoknál bekövetke-

zett visszaesapásokat a tartalékok rendbehozták. Az arcvonal 
Palazzáttotól Capo d'Argine—Fossetta-vasútállomás—C. Ri-
gátin át C. Corazzára vonul. 

VII. hadtest. Mivel az ellenséges tüzérség, melynek tüzét 
a repülők rádió útján irányítják, a hidakat megrongálta, a 
támadás folytatását délután 1 órára el kellett halasztani. 

# # 
* 

1 I., XXVI., VI., XIII. és III. hadtest. 
2 Olasz I., XVIII., VI., IX., XX., XIII., X., francia XII. és angol XIV. hadtest. 
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Olasz sajlójelentés 1918 június 19-röl. 
„A június 18-ra virradóra éjjelen és tegnap az ellenség 

az Asiago fennsíktól a Montellóig terjedő szakaszban a táma-
dást nem erőszakolta. Helyi támadásokat a Grappa begy-
vidéken és a Montellón könnyen visszavertük. Mi az Asiago 
fennsíkon előretaszítottunk, hol szövetségeseink néhány tucat 
foglyot ejtettek és két ágyút zsákmányoltak. Szakadatlan 
nyomással az ellenségre, a betörés helyén a Montebelluna 
vasútvonaltól délre1 az arcvonalunkat megrövidítettük, tüzér-
ségünk a csatavonalban az ellenség tömegét és a hátsó terü-
lethői az arcvonalba vezető utakon előresiető erősbítő oszlopo-
kat gyilkos összpontosító tűzzel lőtte és lélekzethez jutni egy 
pillanatra sem engedte; a Piavén a tegnapi nap délelőttje 
nyugodtan folyt le, délután azonban a csata a legnagyobb 
hevességgel ismét fellángolt; az ellenség ismételt kísérletét 
meghiúsítottuk, hogy a Piave jobbpartján Sant Andreától 
Candeluig tért nyerjen. Candelu és Fossalta közötti Piave-
töltésen csapataink vitéz ellenállása az ellenséget kemény 
próbára tette; gyalogságunk rendíthetetlen vitézségén az ellen-
séges támadás szétmállott; éppen ily hevességgel dúlt a harc 
a Fossalta-szakaszon, továbbá Meolótól délre Capo Siléig 
mindkét fél részéről. 

Az ellenség, melynek sarkában voltunk, kétségbeesetten 
védekezett, minden talpalatnyi föld emlékezetes küzdelem 
színtere volt, amelybe a mi és szövetségeseink repülőhada 
felülről a levegőből beavatkozott, 15.000 kg súlyú lövedékkel 
és sok ezer géppuskalövéssel keresték az ellenséges gyalogság 
megsebesíthető részét, mely szűk területen, a folyó jobbpart-
ján, össze volt torlódva. Az 1. rohamhadosztályról, a 31. had-
osztályról, a Volturno- és Caserta-dandárokról különös tisz-
telettel és becsüléssel kell megemlékezni. A csata a legnagyobb 
elkeseredés közepette tovább folyik; hogy az ellenség a kez-
detben kivívott egynéhány előnyét megtarthassa, nem riad 
vissza semminemű veszteségtől, melyeket már öt nap óta a mi 
puskáinktól, ágyúinktól és repülőink bombáitól elszenvedni 
kénytelen. 

A csata kezdete óta 9011 foglyot ejtettünk, néhány ágyút 
és sokszáz géppuskát zsákmányoltunk és 50 repülőgépet lőt-
tünk le; 2 repülőgépünk nem tért vissza útjáról. 

Azon csapattestek dicső listája, melyek tegnap óta az 
egész hadseregben a bátorság eszményképének tekintendők, 
mai napon még az alábbi hozzáfűzést érdemeli meg: 

a Como- és Barricata-dandárok, melyek a Grappa őrzői, 
az 50. tábori tüzérezred 3. ütege és a vitéz 152. számú üteg, 

1 Szószerint fordítva olasz nyelvből. 
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melyet méltán lehet azon fölséges csapatokhoz sorozni, melyek 
jlínius 15-én Col Moschint védelmezték. 

Diaz tábornok, 10. rádiócsoport." 

Az osztrák-magyar sajtójelentés 1918 június 19-röl. 
„Boroevic tábornagy hadseregcsoport déli szárnya állandó 

elöhaladása közben újabb eredményeket ért el. A Fossetta-
csatornát néhány helyen átlépte. Az olaszok minden áron arra 
törekednek, hogy előrehaladásunkat megakadályozzák; szűk 
területen egymásra hányt csapatok állományából a hadi-
foglyok száma növekedik. Az ellenség heves ellentámadása, 
melyet főképen a Treviso—Oderzo vasútvonal mentén nagy 
szívóssággal intézett, nagy veszteséggel részint füzünkben, 
részint közelharcban összeomlott. 

József főherceg hadosztályai a Montello déli lábánál 
Sovillánál több ellenséges vonalat áttörtek. A hadifoglyok 
száma növekszik. 

A hegyi arcvonalon a június 15-én a Piave és Brenta 
között és Asiagótól délkeletre elfoglalt állásaink ismét el-
keseredett ellenséges rohamok céljai voltak. Az ellenség, 
dacára annak, hogy nagy áldozatot hozott, sehol sem jutott 
előnyökhöz. 

Dosso Alton is hiába próbálkoztak az olaszok. 
Tirol nyugati arcvonalán kölcsönös tüzérségi harcok. 

A vezérkar főnöke." 
* * 

* 

„A Montellón és attól délre hallatlan hevességgel tombol 
„a csata, ahogy azt csak ezen a harctéren láttam. Támadás 
„követi a támadást és a legsúlyosabb tusában verik azokat 
„hős csapataim vissza. Az ellenséges tüzérség orkánszerű 
„pergőtüzet tart fönn. Az én dicső csapataim magatartása 
„minden dicséreten fölül áll. Az olaszok pedig bámulatosak 
„hősies szívósságukban! A Montello egy hullamező, a hullák 
„hekatombái egész hegyeket és torlaszokat képeznek. Az én 
„átkelési helyeim szakadatlanul nehéz tűz alatt állanak. 
„A Sulder-ütegek elviselhetetlenül oldalozzák vállalkozáso-
„mat." 

„Ma 14 löveget zsákmányoltunk és több mint 4000 olaszt 
„fogott el hadseregem. A 41. honvédhadosztály előtt 8 ezred-
b ő l ejtettünk foglyokat. 6 ellenséges repülőgépet lőttünk 
„le ma." 
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„így támadás éri a támadást, mind visszaverjük, állo-
mányaim azonban erősen fogynak. A 31. hadosztály zászló-
a l janként 200—250 ember. A 13. lövészhadosztálynál egy 
„105 ember erejű zászlóaljat vontak ki az arcvonalból." 

„Az AOK. értesít engem arról, hogy egyelőre egyáltalában 
„nem szállíthat lőszert nekem. Hiszen éppen most sürgettem 
„a legnagyobb eréllyel, nem tudom hányadszor. Erre a leg-
nagyobb keserűséggel jelentem, hogy ezen esetben lehetetlen 
„a Montellót tartanom, minthogy már csak két napra alig 
„elégséges lőszerem van. Azt jelentem, hogy a hídfőt Arcade— 
„Spresiano vonalába kiterjesztem, ehhez 3 ú j hadosztályra 
„van szükségem és három tábori tüzérdandárra, meg bőséges 
„lőszerre. Ezt azután a támadás továbbviteléig tartanám, ha 
„azonban ezt nem adhatják meg és a támadás folytatása nem 
„várható a legközelebbi időben, akkor: a Montello megtartása 
„nem előnyös, a rendkívül nagy veszteségek miatt, melyek 
„még be fognak következni és a kiindulási helyzetbe kell ezen 
„esetben mennünk a Piave mögé." 

„Willerdingnek meghagytam, hogy közölje az én nevem-
„ben a hadseregcsoportparancsnoksággal hivatalos jelentése-
„men kívül, hogy: csapataim minden dicséreten magasan 
„fölülálló magaviseletet tanúsítanak, rohamot roham után 
„vetnek vissza mindannak dacára, hogy nagyon megfogytak 
„és teljesen ki vannak merülve és a gyalogságé a dicsőség, 
„mert tüzérségem, a mindnövekvő lőszerhiány miatt, már csak 
„igen gyengén tudja támogatni. De ez nem mehet így tovább, 
„legjobb ezredeim elvéreznek a nagy lőszerhiány miatt. Be-
ál lot t a nagy szerencsétlenség, hogy lőszerem elfogyott, 
„midőn a nagy csatának javában kellene folynia. Tehát vagy 
„kapok elegendő lőszert és pedig azonnal, vagy ki kell üríte-
n e m a Montellót, ami a teljes vereség katasztrófájával majd-
„nem egyenlő szerencsétlenség, legalább is erkölcsileg. A Mon-
tel lót csak önként lehet föladni; vereség árán, ha megtörténnék 
„ez, akkor vagy az óriásira dagadt Piavéba fullad az egész 
„XXIA7. hadtest, vagy meg kell magát adnia, vagy utolsó 
„emberig elvérzik. Azon körülmény, hogy én vagyok az egye-
dü l i , aki kitűzött célomat el is értem és a két szomszédom 
„teljesen vissza lett verve, már eddig is óriási veszteségembe 
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„került és csak a fönt jelentett eszközök elnyerésével vállal-
h a t o k további felelősséget." 

„Bizony így van ez! Bámnézve a legborzasztóbb, ha 
„vissza kell mennünk, de vagy-vagy. Nem szabad dicső ezre-
de imet semmiért teljesen föláldozni." 

„Ö Fölsége Udinében van és Frigyes főherceg még ma 
„éjjel telefonozott nekem, hogy talán ma hozzám fog jönni. 
„Azóta kétszer kérdeztem, de még nem tudok semmi bizonyo-
d a t . Tehát nem várok, kimegyek küzdő csapataimhoz." 

„Tegnap tudtam meg pontosan szerencsétlen offenzívánk 
„részleteit, melyek éles világot vetnek a vereség okaira s előz-
ményeire. Mint már följegyeztem, Conrad erőszakolta ki 
„Ő Fölségénél, hogy az AOK. hadműveleti terve helyett az 
„övé fogadtassák el, mely szerint a főtámadás Asiagónál 
„legyen, viszont Boroevic a támadást Trevisóra ajánlotta a 
„bekért véleményében és bár az AOK.-nál nagy ellenzésre 
„talált e tervek kompromisszuma, mégis ez rendeltetett el. 
„Conrad főtámadása 27 hadosztállyal indult meg, ezek mind 
„elvéreztek. A 7,000.000 löveglövés, mely csakis e támadásra 
„volt szánva, széjjelosztatott és annak dacára, hogy ennyi 
„csapat, ennyi anyag, ennyi lőszer még egyetlenegy támadá-
sunkná l sem állott rendelkezésünkre, széjjelosztva kevés 
„volt. Ha mindezt, ahogy az AOK. legelső szándéka volt, 
„20—30 kilométer széles áttörő vagy harapófogótámadásra 
„összpontosították volna megfelelő helyen, ahelyett, hogy 
„170 kilométer szélességben elosszák, akkor ez nagy győze-
.,lemre vezetett volna és még bőségesen maradt volna lő-
szerünk az üldöző hadjáratra. így azonban 5 nap alatt nem-
„csak az arra szánt 7,000.000 ágyúlövés, hanem a nálunk levő 
„rendes lőszeradag is azonfelül elfogyott. Azt, hogy okos 
„végrehajtás mellett nagy győzelem lett volna, azért állítom, 
„mert sok nagy győzelmet arattunk e háborúban sokkal keve-
„sebb csapattal és anyaggal a többi harctereken, tehát ezzel 
„az óriás erővel a vállalkozásnak itt is föltétlenül sikerülnie 
„kellett volna." 

„Ha Ő Fölsége engem megkérdez, kötelességszerűen a leg-
„leplezetlenebbül fogok neki mindent elmondani, ami szíve-
m e n fekszik." 
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„Ma csodálatosan szép meleg nap. A légsúlymérő süllyed. 
„Megint eső lesz, akkor a ma kissé apadt Piave megint föl fog 
„szökni." 

„Éppen indulni akartam, midőn Waldstätten lépett be 
„hozzám. Előtte legkíméletlenebbül kiöntöttem lelkemet, hogy 
„a csata elvesztése egyedül az erők vétkes elforgácsolására 
„vezethető vissza és a végrehajtott hadműveleti terv első 
„megfogamzásában csírázott már a mi vereségünk és halálos 
„bűn volt ezt az offenzívát így félig fölkészülve, rossz gázzal, 
„kiéhezett csapatokkal végrehajtani. Tessék csak jelentései-
d e t , leveleimet elolvasni, gondoljon telefonbeszélgetéseinkre, 
„hogy hogyan könyörögtem, hogyan erőszakoskodtam hiába... 
„Erre bólintva közbeszólt: 'Én is mindig ezeket mondtam! 
„Nem én . . . , nem Arz . . h a n e m Conrad hajtotta keresztül 
„akaratát a Fölségnél!' Ö Pölsége Conrad terve mellett dön-
t ö t t és így nem lehetett ez ellen föllépni. . ." 

„így elakadt szavam, itt minden megszűnik. Ö még közli 
„velem, hogy kenyérhiány miatt sztrájkba léptek a munkások, 
„ezért lehetetlen a lőszerszállítás. Conradtól most az egész 
„megmaradt lőszert és minden elvihetöt el fognak venni és 
„hozzám ide fogják szállítani. Én erre azt feleltem, hogy most 
„két alternatíva van: 1.) hogy tényleg mindent, ami a támadás 
„eredményes folytatásához kell, rövid idő alatt ide szállítanak 
„s akkor, ha a Montello megtartásához szükséges lőszert és 
„a 3 friss hadosztályt, a 3 tábori tüzérdandárt megkapom 
azonnal, minden továbbiért vállalom a felelősséget és a sikert 

„biztosra veszem, bár sokkal súlyosabb küzdelmekbe fog ke-
„rülni, mint hogy ha június 15-én meglett volna minden, ami 
„ehhez kell. Akkor, hiszen láttuk, könnyen ment volna. Vagy: 
„2.) ha mindez kivétel nélkül nem lehetséges, akkor tessék, 
„jelentse meg Ö Fölségének, hogy azonnal a Piave mögé vissza 
„kell vonulnom. Más lehetőség nincs!" 

„Az első esetben kell, hogy arról gondoskodva legyen, 
„hogy minden eszközöm meglegyen, hogy offenzívámat leg-
a l ább is a Brentáig vihessem előre, mert a sűrű ültetvények 
„között megállani anélkül, hogy erős akadály legyen előttünk, 
„iszonyú küzdelemnek volna előföltétele, melyekre a mi rossz 
„fölszerelésünk és harceszközeink teljes hiánya folytán már 
„alig leszünk képesek. A második esetben tisztában kell azzal 



•572 

„lenni, hogy milyen következményei lesznek az anyaországok-
b a n , odahaza." 

„E mellett azt hangsúlyozom, hogy egy tökéletes vereség-
„nek következményei mindenesetre sokkal súlyosabbak volná-
„nak, mint egy még félig-meddig jókor végrehajtott vissza-
vonulásnak." 

„Éppen fölállottam, hogy búcsúzzak Waldstáttentöl, mi-
d ő n több automobil állott meg kertemben." 

„Mire leszaladtam, már belépett Ö Fölsége és igen nagy 
„melegséggel üdvözölt engemet, majd följött szobámba, ott 
„kérte, hogy négyszem között elmondjam leplezetlenül nézete-
„met az egész helyzetről és adjak tanácsot, annál is inkább, 
„minthogy minden úgy következett be, ahogy előre megmond-
„tam volt." 

„Szelídebb kifejezésekkel, mint Waldstättennek, de lénye-
dében teljesen ugyanazt mondtam Ő Fölségének és azután a 
„következőképen fejeztem be szavaimat: 'Ha a szükséges esz-
közök — csapatok, műszaki anyag, élelem, lőszer — azonnal 
„rendelkezésemre bocsáttatnak, akkor én az egész' Montellót el 
„fogom foglalni és a hídfőnek déli részét Arcade—Spresiano 
„vonalába tolom előre, ami egészen biztosan még most arány-
l a g könnyen fog menni és ezt azután addig fogom tartani, 
„míg az offenzíva újból tökéletesen elő lesz készítve. De ennek 
„rövid idö alatt meg kell lennie.' — Ő Fölsége közbevetette a 
„kérdést, hogy mit nevezek én rövid időnek? — 'Három, leg-
fö l j ebb négy hetet — feleltem én —, semmiesetre sem többet.' 
„A legnagyobb nyomatékkal hangsúlyoztam, hogy a Montello 
„egy a Doberdónál is rosszabb hely lesz mert még hátul is el 
„van vágva a Piave által. A megállást a Montellón csak akkor 
„vállalom, ha az csak rövid átmenet a hamarost újból meg-
indu ló offenzívához. — Ha az említetteket nem kapom meg 
„3, legfeljebb 4 napon belül és az offenzíva bizonytalan időre 
„ki lesz tolva, akkor kötelességem jelenteni, hogy ez a hídfő — 
„mert a Montello a Piave kulcsa — az ellenségnek minden ren-
delkezésre álló erőit és eszközeit, főkép a tüzérséget, magára 
„fogja vonni és így, mint mondtam, egy második Doberdó lesz, 
„mely óriási emberáldozatokba fog kerülni. Ezen esetben azt 
„javasolom, hogy a Piave mögé vissza kell vonulni, habár ab-
szolút biztonsággal azt állítom, hogy kellő eszközzel dicső 
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„csapataimmal a Montellót még nagyon soká tudom tartani. 
„Ezért azonban csak akkor vállalok felelősséget, ha t. i. a meg-
hozott áldozatnak nagyobb célja is van, mert védelmi har-
cokra a Montello nem kell, akkor a Piave jobb. — Egynek 
„azonban semmi szín alatt nem szabad bekövetkeznie, és pedig 
„annak, hogy az ellenség engem a Montello kiürítésére kény-
„szerítsen, mert ez katasztrófa volna. Vagy elfognák a XXIV. 
„hadtestet, vagy vízbe fulladna, vagy utolsó emberig elvérezne. 
„Föltétlenül az önkéntes kiürítés lehetőségével szabad itt csak 
„számolni. Én az első esetet, vagyis a Montellót tartani és 
„a hídfőt kibővíteni és az új offenzívát megkezdeni — ha ez 
„még egyáltalán számításba jöhet — szeretném jobban. De itt 
„friss csapatok és elegendő lőszer olyan föltétel, melynek tel-
jesítése nélkül ezt lehetetlen megcsinálni." 

„Ö Fölsége nagy figyelemmel végighallgatott s azt jegyezte 
„meg, hogy Boroevic tábornagy szintén majdnem szórói-szóra 
„ugyanezt mondta neki. Pedig én nem tudtam Boroevicnek 
„ebbeli véleményét. Igaz, hogy tegnap mindezeket kötelesség-
szerűen írásban jelentettem neki." 

„Ö Fölsége azt felelte, hogy még Wurm vezérezredessel 
„is akar beszélni és még ma este fog parancsot küldeni, hogy 
„mi történjék. Ismétli, hogy Boroevic ma reggel határozottan 
„a visszavonulás mellett foglalt állást." 

„Azt feleltem Ö Fölségének, hogy én az általános helyzetet 
„nem ismerem oly pontosan és nem bírok fölötte olyan át-
tekintéssel, hogy megítélhetném, vájjon a föltétlen vissza-
vonulás helyes-e, csak abbeli aggodalmamat fejeztem ki, hogy 
„a visszavonulás, amelyet teljes vereségnek lehet csak minősí-
ten i , súlyos visszahatást fog szülni a monarchiában. Ezért, 
„ha van annak lehetősége, hogy még győzhetünk, akkor fel-
tétlenül győznünk kell és erre megvan a lehetőség, ha mindent 
„megkapok, amire szükségem van. Utóbbi nélkül én is határo-
zot tan a visszavonulást javaslom." 

„Ö Fölsége a hangulatot nem tartja olyan aggasztónak 
„és csak ki fogjuk ezt is heverni." 

„Most behívta Ő Fölsége Arz vezérezredest, a vezérkar 
„főnökét. Ez könnyes szemekkel ismételten hangsúlyozta, hogy 
„a 6. hadseregnek teljesítménye, mely mindenből kifosztatott 
„és mégis elfoglalta a Montellót, a legnagyobb teljesítmények 
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„közé tartozik. Erre azt feleltem, hogy ha nem fosztottak volna 
„ki, akkor döntő lett volna az egész offenzívára és ma nem 
„állnánk itt, mint csatavesztesek. Ö Pölsége azt mondja erre, 
„hogy Conrad erőszakolta ki a hadműveleti terv megváltoz-
„tatását. Azután arra kért, hogy ismételjem meg egész elő-
adásomat Arz jelenlétében. Ez megtörtént, annak újbóli külö-
„nös nyomatékkal való hangoztatása mellett, hogy ha az offen-
z í v a hamarost újra megkezdetik, akkor én, ha ehhez az esz-
közöket megkapom azonnal, a Montellót egészen elfoglalom 
„és a kiszélesbített hídfővel föltétlenül tartani fogom. Ha azon-
„ban ez nem lehetséges, akkor a XXIV. hadtest nem marad-
„hat ebben a rendkívül nehéz helyzetben a Piave jobbpartján 
„egyedül előretoltán, mert ott előbb-utóbb szintén vereségnek 
„van kitéve s egy kényszerült visszavonulás a Montellóról 
„egyértelmű lenne a megsemmisüléssel. Tehát ha követeléseim 
„nem teljesíthetők, akkor azonnal önként ki kell üríteni a 
„Montellót is." 

„Arz kijelentette, hogy minden szavamat kénytelen alá-
„írni, mert föltétlenül födik az ő meggyőződését és az esemé-
n y e k megmutatták, hogy eddig is nekem volt mindenben iga-
„zam. Minthogy a lőszerszállítás most lehetetlen, friss csapatok 
„egy hónapon belül nem állanak rendelkezésre, ő azt ajánlja, 
„hogy a Montello kiürítésére adassék ki parancs: „mert még-
„sem lehet azt megengedni, hogy az olaszok, akik most min-
d e n t a Montello ellen összpontosítanak, a főherceget egysze-
„rűen agyonverjék!" „Man kann doch nicht den Erzherzog 
„einfach erschlagen lassen!" 

„Még figyelmeztettem Arzot, hogy a visszavonulás a 
„Piave ilyen óriás magasságánál rendkívül lassan megy és 
„talán nehezebb, mint a támadás volt, főképp mert a nehéz 
„olasz ütegek az egészet tökéletesen hosszantozzák a Spresia-
„noból és a, Monte Sulderról (iA 472). Ennélfogva ha azon 
„elhatározásra jutunk, hogy vissza kell mennünk, akkor azt 
„azonnal meg is kell kezdenünk, mielőtt az olasz látja, hogy 
„a támadó szándék föl lett adva. Ezen esetben már ma este 
„megkezdem tüzérségem áthajózását és holnap a gyalogságét." 

„Erre Ő Fölsége felelt, hogy ő még Boroeviccsel és Wurm-
„mal akar beszélni és még ma fogja döntését velem közölni. 
„Ezzel Arzot kiküldte és még egy ideig egyedül maradt velem. 
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„Közölte velem, hogy Németország a legsürgősebben legalább 
„6 hadosztály küldését kéri, mert ott sem megy jól! Vájjon 
„mit gondolok?... Azt feleltem, hogy ezt, mint erkölcsi köte-
lességet, kell teljesíteni, főképpen, ha itt fölhagytunk min-
d e n támadási szándékkal, akkor itteni vállalkozásunkat, mint 
„tüntetést is lehetne beállítani és érthetővé lehetne visszavo-
nulásunkat talán tenni és kevésbbé lehetne vereségünket az 
„entente részéről világgá kürtölni." 

„Ő Fölsége nem adott választ. Igen melegen búcsúzott, 
„kérve, hogy vigyázzak jobban magamra, mert nagy szüksége 
„van még rám a jövőben, azután a két és fél órai tanácskozást 
„befejezve, automobilra ült és indulófélben visszakiáltott: 
„Sehr schön habt Ihr eure Sache gemacht! — Adieu!"" 

..Este 8 órakor megkaptam a visszavonulási parancsot!" 
„Waldstätten szavai jutnak eszembe, hogy nem marad 

„más hátra, mint azt vezényelni: 'Kniet nieder! — Zum 
„Gebet!'" 

„Rettenetes lelkiállapotban vagyok, mert minden, amit 
„előre láttam, oly drámai következetességgel bekövetkezett és 
„látom, mint kaszálja a halál az én dicső hőseimet eredmény 
„és cél nélkül. Megint ellenállhatatlanul kivonz valami hozzá-
j u k , hogy velük megoszthassam a veszélyt, talán velük vé-
rezhessek. Bizony jól esnék nekem egy olasz golyó, mely ki-
o l t aná életemet!" 

„A mai kép: Tegnap estétől ma estig, eddig nem látott 
„hevességű pergőtűzorkán a Montello ellen. Egész nap nagy 
„tömegekkel szakadatlanul támad az ellenség a Montellón — 
„hiszen 3 ú j hadtestet hozott oda. — A küzdelem ide-oda hul-
lámzik és percről-percre százával növekvő garmadákban he-
vernek a halottak és sebesültek. Hőseim megint a Doberdó 
„fokozott kínjai között, doberdói dicsőséget aratnak, ritkuló 
„soraikat mindig újabb tömegekkel támadja az ellenség, de si-
k e r t nem ér el." 

„Montello téged sem felejtelek el soha!" 
„Délután ott jártam a Montello poklában és múlhatlan ké-

p e k vésődtek szívembe. Hullákkal födve az egész út a Piavé-
t ó i fölfelé." 

„Eddig 15-e óta a Montellón 84 löveget zsákmányoltunk 
„és 15.000 foglyot ejtettünk. Az én veszteségeim is nagyon sú-
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„lyosak ma már. Legalább 50%. Az még némileg megnyugtat, 
„hogy a sebesülések 80%-a könnyű." 

# # 
* 

A 6. hadsereg helyzete 1918 június 20-án, reggel 6 órakor. 
XV. hadtest. Az 50. hadosztálynál az éjjel különös ese-

mény nem volt. Mérsékelt ellenséges lövegtűz érte a hadosztály 
szakaszát, Alano—Quero—Albergo—Fener falukat, a Calcino-
völgyet és a Ciladon-utat. Az ellenségnél a Monte Grappa-
országúton élénk közlekedés volt, a Col dell'Orsón nagy ellen-
séges tábor van. (Op. 171/1. szám.) 

A 20. honvédhadosztálynál az éj folyamán az ellenséges 
tüzérség Queróra, Fenerre tűzcsapásokat mért. (Op. 620/1. sz.) 

II. hadtest. Mérsékelt ellenséges zavarótűz a 8. lovas-
hadosztály szakaszára; éjfélkor San Giacomo néhány gáz-
gránátot kapott. A tegnap jelentett autók száma a Sulder 
vidékén körülbelül 700. (Op. 620/1. szám.) 

XXIV. hadtest. A 31. hadosztály június 19-én egész na-
pon át heves harcban állott. Ellentámadással a hadosztály 
tűzvonalát kissé előbbre vitte. A hadosztály arcvonala a 
•Q- 287 pontnál csatlakozik Heinlein ezredes csoportjához és 
-0 238-nál a 13. lövészhadosztály jobbszárnyához. 

Csoportosítás: Jobbszárny 69. ezred, balszárny 3. bos-
nyákezred és a 44/1. zászlóalj; a 69/111. zászlóalj és a 3/II. 
bosnyákzászlóalj ezredtartalék. Kirschhoffer ezredesnél dan-
dandártartalék a 44. ezred két zászlóalja Fontana Girella 
vidékén. 

A 11. honvéd lovashadosztály Heinlein-csoportja A 118 
előtt áll jobbszárnyával, a Fontanelláról délre vezető úton, a 
0- 287 pontnál csatlakozik a 31. hadosztály jobbszárnyához. 

Csoportosítás: jobbszárny a 9. honvédhuszárezred és a 
32. ezred félzászlóalja; balszárny az 5. honvédhuszárezred, a 
32. ezred félzászlóalja és egy 44-es század. 

A 32. ezred két zászlóalja Fontanellánál, Heinlein ezre-
des tartózkodási helyén, hadosztálytartalék. 

A két csoportot Pacor tábornok vezényli. 
Tegnap este 9 óra óta az ellenséges tüzérség erősen lőtte 

az arcvonalat. A 31. hadosztály több ellenséges támadást 
visszavert. Falze és C. Mira ellen olasz zavaró lövegtűz volt. 
Hajnalban 3 és 4 óra között a falzei áthajózási helyre és 
Pieve di Soligóra az ellenséges repülők bombákat dobtak. 

Tegnap délelőtt a zászlóaljak átlagos ütközetlétszáma 
250 puskára olvadt. 

13. lövészhadosztály. Tegnap 5 óra 45 perckor délután 
mindenféle öblű tüzérség erősen tüzel a hadosztály szakaszára; 
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a tüzérség előkészítése után az olaszok hatszor indítottak 
támadást a hadosztály arcvonala ellen; az utolsó tömegtáma-
dás este 9 órakor történt; valamennyit visszaverte a had-
osztály. A csatateret az olaszok hullái borítják. A foglyok azt 
beszélik, hogy az olaszok a Montellón mindenáron át akarták 
törni vonalunkat. Erre a célra 80 ú j löveget vontak föl a 
Montello nyugati részére. 

A saját repülőrajunknak a csata alatti megjelenése rend-
kívül emelőleg hatott csapatainkra. 

Falze, C. Campagnole és a Piave keleti partmenti falvak 
ellenséges lövegtűz alatt állottak. A 25. lövészdandárral nin-
csen távbeszélő összeköttetés, mert az ellenséges tüzérség 
szétlőtte. 

A 17. hadosztály is több ellenséges támadást vert vissza. 
A 39. ezred egyik századát a 13. lövészhadosztálynál a csatla-
kozás létesítésére harcba vetették. 

Egy ellenséges gránát a hidat telitalálattal szétrombolta. 
A hídépítést abba kellett hagyni. 

A 41. honvédhadosztályt este 9 órakor az ellenség meg-
támadta; a honvédek visszaverték őt. 

Az éjjel mérsékelt ellenséges tűz volt; hajnalban 1 és 
3 órakor a nervesai állásra és az átkelési helyre az ellenség 
tüzérsége néhány tűzcsapást mért. (Op. 620/1. s z á m j 

A XXIV. hadtestparancsnoksággal tudattam, hogy elté-
ről eg az Op. 619/15. számú parancsomtól, a Piave keleti part-
ján álló összes csapatokat, a honvéd kerékpáros-zászlóalj ki-
vételével, a hadtest rendelkezésére bocsátom tartalékul. (Op. 
620/6. szám.) 

# # 
# 

A XVI. hadtestparancsnokság bejelenti helyzetét, mely 
szerint az ellenség tüzérsége a szigeteken levő előörsvonalat 
lőtte és néhány tűzcsapást mért San Polo és Camminada 
falukra. 

Éjjel 12 óra 15 perckor igen élénk volt a repülők tevé-
kenysége. 

Scheucher tábornoktól Kaufmann tábornok, a 7. tábori 
tüzérdandár parancsnoka, vette át a hadtest északi szakaszát. 
(Op. 620/1. szám.) 

# * 
# 

Az 51. honvédhadosztályparancsnokságot felszólítottam, 
hogy jelentse be hadműveleti készségét. (Op. 620/7. szám.) 

Az Isonzó-had seregparancsnokság arról értesít, hogy a 
VII. és XXIII . hadtestek erős ellenséges támadásokat vissza-
vertek. (Op. 620/8. szám.) 

József főherceg: A világháború. VI. 37 
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A Boroevic-hadseregcsoportparancsnokságnak azt javasul-
tam, hogy a XXIV. hadtest déli irányban tervezett támadását 
hajtsa végre, mivel a Montellón a jelenlegi állásokat sokáig 
tartani nem lehet. Kértem a hadseregcsoportparancsnoksá-
got, hogy a támadás céljára bocsássa rendelkezésemre a 
9. hadosztályt. (Op. 620/10. szám.) 

* * 
# 

A XXI V. hadtestparancsnokság délelőtt 9 órakor kiadta 
a támadásra az intézkedést: 

„A június hó 16-án kiadott Op. 616/33. számú intézkedé-
semmel kapcsolatosan elrendelem: 

1. A támadás célját az idézett intézkedésben kitűztem. 
A támadás végrehajtása sürgősen szükséges, hogy a Piavén 
át az utánszállítást biztosíthassuk. 

2. Támadási sávok: 
a) A 31. hadosztály a 24. honvéd lovasdandárral (Hein-

lein ezredes) együtt északon a Piave, déli határ Colle della 
Sotta <> 192—O 343 (Collesel della Yal deli Acqua A 368-tól 
1 kilométerre délnyugatra), a hadosztály főerejével délre a 
C. Campagnole -0- 200 (Giaverától 2 kilométerre északnyu-
gatra)—San Carlo (Volpagótól északra)—La Contea nyugati 
szegélyéig húzódó vonalig. 

Erős tartalék legyen a déli szárny mögött. 
b) A 13. lövészhadosztály keletre csatlakozva a Casa 

Mercadelli—-Q- 127 (Bavariától nyugatra—La Crosera (Yol-
pagótól délkeletre)—Musanóig húzódó vonalig. 

c) A 17. hadosztály keletre csatlakozva az országút és 
vasútvonal keresztezéséig Sovillától délre, Arcade—Cusi-
gnána fele útig—Povegliáno templom—Paderno templomig 
húzódó vonalig. 

d) A 41. honvédhadosztály keletre a Piavéig. 
3. Hadtesttartalék a 11. honvédlovashadosztály egy-egy 

ezrede, a 24. honvédlovasdandár és a 31. hadosztály belső 
szárnya mögött és a 20. honvédezred Nervesa északnyugati 
szegélyénél. 

4. Felderítés minden támadási sávban, megfigyelés által 
repülőgépekből és léggömbökből és szemrevételezés útján. 

5. A támadás napját és időpontját külön fogom elren-
delni. Yégrehajtás: először a balszárny — a 41. honvédhad-
osztály és a 17. hadosztály — Roi—Arcade—Cusignana re-
teszállásra tör előre, mire a jobbszárny Collesel della Val deli 
Acqua A 368-ra, illetve azon át támad; a 13. lövészhadosztály 
szárnyai aszerint tolandók előre, amint a szomszédos csopor-
tok támadása előrehalad. 
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A balszárny június 20-án este 8 órakor támadásra ké-
szen legyen. 

6. A támadást a tüzérség külön kiadandó parancs sze-
rint készíti elő. 

7. A hadtestparancsnokság harcálláspontja S. Salvatore. 
Goiginger altábornagy s. k. üp. 620/14. szám." 

• • 
* 

Boroevic-tábornagyhadseregcsoportparancsnokság a had-
seregfőparancsnokságnak az alábbi javaslatot tette: 

„Mivel a 11. hadsereg támadása csődöt mondott és mivel 
hadseregcsoportom csak csekély eredményeket ért el, melynek 
oka főképen és elsősorban abban keresendő, hogy a legénység 
hónapokon át tartó koplalás következtében elerőtlenedett,1 

nincsen remény arra, hogy az offenzívát a Brenta-folyóig 
folytassuk. 

Az Isonzo- és a 6. hadsereg által elért területnyereség 
olyan csekély, hogy a Piave túlközel van a hadsereg háta 
mögött, az ellenség óráról-órára mind erősebb lesz, mi pedig 
folyvást gyengülünk, hadseregeim tartalék nélkül állanak. 
Ha akármi közbe jönne, katasztrófa következhetik be. 

Ezen állapotot annál kevésbbé lehet fenntartani, mert a 
tegnapi jelentések szerint arra még számítani sem lehet, 
hogy a következő hetekben az anyagi helyzet megjavuljon. 

Mivel a monarchia a most megindított offenzívával lojá-
lis módon tanújelét adta hűségi kötelességének és nem koc-
káztathatja meg, hogy az offenzíva erőszakolásával véd-
telenné tegye magát és súlyában veszítsen, javasolom, hogy 
az Isonzó- és 6. hadsereget a Piave mögé vegyük vissza, hogy 
kézizálogunk legyen arra, hogy midőn e helyzet megjavul, 
egy újabb eredményes offenzívát indíthassunk meg. 

Boroevic tábornagy s. k. Op. 620/6. szám." 

Mivel Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság utolsó elő-
terjesztésére az AOK. nem válaszolt, délután 12 óra 5 perc-
kor Op. 620/8. szám alatt újabb előterjesztést tett a hadsereg-
főparancsnoksághoz : 

„A Montello-hídfőállással szemben 4 és :/2 olasz hadosz-
tály áll az arcvonalban; mögötte a Montello elleni támadásra 
tartalékban vannak az olasz XXII. hadtest (öt dandár) 

1 Ezen indokolás sehogy sem állhat meg, mert ez bár hozzájárult, de 
nem okozta a balsikert, de természetes, hogy Boroevic az AOK.-hoz intézett 
javaslatában nem említette föl, hogy a kudarc főoka a hibás tervezésben 
rejlett. 

35* 
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Castelfranco, az olasz 24. hadosztály Asolo vidékén. 3 és % 
olasz hadosztály számításba nem vehető, mert ezek az eddigi 
harcokban felmorzsolódtak, tehát elintézettnek tekinthetők. 

Az olasz XXII. hadtest parancsnoka tegnap Selvában 
tartózkodott, az ottani 13. hadosztálynál, mely az arcvonal-
nalban áll. 

A foglyok vallomásai, a repülők és légimegfigyelések 
(léggömbök) szerint a Montellóra déli irányból és délnyugat 
felől erős csapat- és vonatmozgások történtek. 

Ugyanazon forrásokból megállapították, hogy az ellenség 
friss tüzérséget von előre és a Curogna-völgyben és Sulder 
vidékén levő tüzérségi csoportját megerősíti. 

A hadifoglyok szerint az olasz hadvezetőség a csapatok-
tól azt követeli, hogy a montellói arcvonalunkat törjék át. 

Mindez arra mutat, hogy az olaszok a Montello ellen 
nagyszabású támadást készítenek elő. 

Hogy csapatainkat a nehéz helyzetben ne tegyük ki a 
megsemmisülés veszélyének, kérek az Op. 620/6. számú javas-
latom tárgyában sürgős döntést. 

Boroevic tábornagy s. k." 
A Boroevic-hadseregcsoporttal szemben álló ellenség 

helyzetét vázlatosan a 27. számú melléklet tünteti fel. 
A hadseregfőparancsnokság délután 12 óra 30 perckor 

táviratozza: 
„A 9. és 51. honvédhadosztályt, valamint a 12. lovasított 

lövészhadosztályt Boroevic tábornagy rendelkezésére bocsá-
tom: tetszése szerint rendelkezhet velők. 

AOK." 
* * 

# 

A báró Conrad tábornagy-hadseregesoportparancsnokság 
közli, hogy helyzetében nincs változás; kölcsönös heves löveg-
tűz. (Op. 620/11. szám.) 

A11. hadseregnél, a Hétközség fennsíkján, élénk harctevé-
kenység van, de az ellenség nem támad. (Op. 620/12. szám.) 

Az 51. honvédhadosztályparancsnokság jelenti, hogy ki-
képzése és fegyelme olyan, hogy a hadosztály hadművele-
tekre kész; de mozgékonyságának elérése céljából 1200 lóra 
van szüksége, azt hiszi, hogy a lovakat június 26-ig meg 
fogja kapni. Ezen kívül hiányzanak még a gázmaszkák. 
(Op. 624/14. szám.) 

* * 
* 

A XXIV. hadtestparancsnokság azzal a javaslattal áll 
elő, hogy a Montellón alkossak két hadtestcsoportot. Azt vá-
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laszoltam, liogy a javaslatot most harcközben nem tartom 
időszerűnek. (Op. 620/16. szám.) 

A II. hadtestparancsnokságot utasítottam, hogy A 118— 
Falze között keressen gázlót a Piavén át. (Op. 620/18. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete délután 2 órakor. 
A XV. hadtestnél ellenséges mérsékelt zavaró lövegtűz 

volt, néhány tűzcsapással. 
Délelőtt 10 óra óta esik az eső; a hegyek ködbe és felhőbe 

burkoltak. (Op. 620/18. szám.) 
Az 50. hadosztály az alanói szakaszt a 20. honvédhadosz-

tálytól teljesen átvette. A 39. honvéddandár csapatait az éjjel 
felváltották; a dandár csak ma éjjel fog Marziájra elmene-
telni, mert a Piave-völgy ellenséges tüzérség szórótüze alatt 
áll. (Op. 343/2. szám.) 

II. hadtest. A Bigolino—Vidor vonalában álló előőrsöket 
ellenséges gyalogság és géppuskák lövik. Az ellenséges tüzér-
ség a Montellóra tüzel. 

Délelőtt az ellenséges repülőraj Falzéra és Boscóra bom-
bákat dobott nagyobb mennyiségben; légelhárító ütegeink 
eredménytelenül lőtték az ellenséges repülőgépeket; a saját 
repülőink nem mutatkoztak. 

A hadseregtartalékot képező 39. honvéddandár helyzete 
a következő: a parancsnokság, a 3. és 4. honvédezred két-két 
zászlóalja Mura, Cison terében; a 150. tábori ágyúsezred két 
ütege Tovena—Campea terében laktáborba szállott. (Op. 
620/2. szám. Op. 620/19. szám.) 

XX7F. hadtest. A 31. hadosztálynál az ellenséges tüzér-
ség hevesen lövi az arcvonalat. Délelőtt 11 óra 40 perckor a 
24. honvédlovasdandár előtt támadásra gyülekezik az olasz 
gyalogság. Zárótüzet kért ide. Az ellenség támadást készít 
elő a jobbszárny ellen. (Op. 620/1.—III. szám.) 

A 31. hadosztály délelőtt 9 óráig az összes ellenséges 
támadásokat visszaverte; azóta a harctevékenység ellanyhult. 
A hadosztály déli szárnyára az ellenség újabb támadást ké-
szít elő. A 31. hadosztály újabban 461, a 24. lovasdandár 800 
foglyot ejtett. 

A .13. lövészhadosztálynál a keleti csoport (Salis ezredes 
alszakasza) még harcban all; állását idáig megtartotta. A nyu-
gati csoport (Woinovich ezredes alszakasza) ellenállóképes-
sége gyengült. A jacuri hidat találat érte, egy ellenséges 
repülőraj délelőtt 9 és 10 óra között bombázta a hidat. 

Tüzérségünk lelőtt három Caproni-gépet. 
A 17. hadosztály délelőtt 8 óra 50 perckor egy ellenséges 

támadást visszavert; a 139. ezred a harcban 2000 foglyot 
ejtett. Az átkelési helyet repülők bombázták. Déli 12 óra óta 
nyugalom van. 
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Tüzérségünk egy újonnan felbukkant ellenséges üteget 
Povegliano-Canale út mentén eredménnyel leküzdötte. 

A 41. honvédhadosztály az éjjel hat, a délelőtt folyamán 
pedig további három ellenséges támadást vert vissza; nyolc 
különféle olasz ezredekhez (111., 112., 164., 269., 270., 5., 6. és 
68.) tartozó foglyokat kísértek be és három ágyút is zsák-
mányolt. 

Az ellenséges tüzérség a 20. honvédezredet (hadtesttar-
talék) lőtte; az ellenség repülőraja a 20/1. honvédzászlóalj 
Susegana-parti állására géppuskákkal tüzelt. (Op. 620/21. sz.). 

A XXIY. hadtest, a beérkezett jelentések szerint, újból 
tanúságát adta kiváló magatartásának. 

A XVI. hadtestparancsnokság tudatja helyzetét, amely 
szerint a Kaufmann-alszakaszára az ellenséges tüzérség a szi-
getekre tűzcsapásokat csinált. 

Az 58. hadosztály szakaszán nyugalom van. (Op. 620/10. 
szám.). 

A 12. lovasitott lövészhadosztálytól a parancsnokság, a 25. 
lovasdandár törzs, a 12. tábori tüzérdandárparancsnokság és 
a rohamfélezred vasúttal megérkezett. (Op. 620/23. szám.) 

Az Isonzó-hadseregparancsnokság arról értesít, hogy a 9. 
lovashadosztálv egy ellenséges támadást visszavert. (Op. 
620/24. szám.) " 

A 11. hadseregnél mérsékelt volt az ellenséges tüzérség te-
vékenysége. (Op. 620/26. szám.) 

Délután 4 óra 45 perckor a XXIV. hadtestparancsnokság 
intézkedett a Piave keleti partján levő tartalékok átkelésére. 

Amint valamelyik hadosztálynál egyik híd elkészül, vala-
mennyi hadosztályt erről távbeszélőn értesíteni kell. 

Azon hadosztály, melynek körletében nincsen híd, fel van 
hatalmazva a szomszéd hadosztálynál elkészült hidat hasz-
nálni, a hídépítést azonban folytatja. 

A hidon való átkelésre alapelv, hogy a Montellóra törek-
vők elsőségben részesüljenek. Azután jön a löszerszállítás és 
az élelmezés. (T. 1134. szám.) 

A 11. honvédlovashadosztályparancsnokság délután 5 óra 
50 perckor elrendelte, hogy a 3. honvédhuszárezred a Jacurnál 
levő hidat használja és a 13. lövészhadosztály mögé menetel-
jen, mint hadtesttartalék. 

A 2. honvédhuszárezred ugyancsak a jacuri hidat fogja 
használni és bevonul a Heinlein ezredes csoportjához Colle 
della Sotta -Ó- 192 környékére és ott, mint hadtesttartalék cso-
portosul. (Op. 620/19. szám.) 

A II. hadtestparancsnokság Op. 620/34. szám alatt jelenti, 
hogy A 118 és Falze között a Piavén át gázló nincsen. A meg-
áradt ár a folyó medrét úgy megváltoztatta, hogy a volt gázlók 
eltűntek. 
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A 6. hadsereg helyzete délután 6 órakor. 
A XV. hadtestnél: Az 50. hadosztálynál és a 40. honvéd-

dandárnál (20. honvédhadosztály) különös esemény nem volt. 
Az ellenséges tüzérség mérsékelten lőtte Monte Bastiát, Cal-
cino-, Tegorzo- és Ornigo-völgyet; az utóbbiba nehéz ellensé-
ges akna is becsapódott. A 39. honvéddandár Mura—Cison— 
Tovena terét elérte, hol a hadseregparancsnokság rendelkezé-
sére áll. (Op. 343/3. szám.) 

II. hadtest. A 8. lovashadosztály párkányállása állandó 
ellenséges lövegtűz alatt áll. A hadtesttüzérség a Montellón 
levő ellenséges ütegeket és azí ellenséges Canal-csoportot ipar-
kodik leküzdeni. 

A Piave 10 cm-rel apadt. (Op. 620/3. szám.) 
XXIV. hadtest. A 31. hadosztálynál a jobbszárnyon az 

ellenség tényleg támadásba ment át, ahogy azt előre látták. A 
támadás még folyik. A saját tüzérség zárótüzet ad le oda. 

Az átkelési helyek állandóan ellenséges heves lövegtűz 
alatt vannak. 

A 13. lövészhadosztálynál Salis ezredes alszakaszát az ola-
szok kora reggel óta hevesen támadják; támogatására a 33. 
dandárparancsnokság a 39/11. zászlóaljat rendelkezésre bo-
csátotta, amelynek felét a balszárny támogatására harcba ren-
delték. A 14/1. lövészzászlóaljat az arcvonalbból kivonták, mert 
csatárállománya 105 puskára fogyott le. Délelőtt 11 órakor az 
ellenség támadása megakadt; azóta álló tűzharc folyik. 

Woinovich ezredes alszakaszában nyugalom van; azonban 
időnként gyalogsági csatározás van és géppuskából tűzsoroza-
tok voltak. 

Az épülő hidakat az ellenséges tüzérség szünet nélkül 
lövi; találat következtében két hídmező megsemmisült. 

Veszteségek június 18-tól 19-ig: 
14. lövészezrednél halott 1 tiszt és 24 fő legénység, meg-

sebesült 3 tiszt és 49 fő legénység, eltűnt 48 fő legénység; a 
24. lövészezrednél az elesetteket még nem állapították meg, 
megsebesült 3 tiszt és 113 fő legénység; a 25. lövészezrednél 
elesett 1 tiszt és 6 fő legénység, megsebesült 20 fő legénység, 
eltűnt 3 tiszt; az 1. lövészezred veszteségét még nem jelentette. 

A 17. hadosztálynál a 34. dandár alszakaszára irányuló tá-
madást délután 3 órakor visszaverték. Délután 4 óra óta ezen 
dandár alszakaszát az ellenséges tüzérség hevesen lövi; a 33. 
dandárnál csak mérsékelt volt lövegtűz. Az ellenséges tüzér-
ség főképpen a hátulsó körletet lövi. 

Az ellenséges gyalogság -Ó- 70 táján támadásra gyüleke-
zett, de tüzérségünk szétugrasztotta. 

Nervesa és az átkelési helyek állandó ellenséges lövegtűz-
ben vannak. 
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41. hadosztály. A hadosztály szakaszát az ellenséges tüzér-
ség állandóan lövi. Délután 1 óra óta az ellenséges gyalogság 
semmiféle harctevékenységet nem fejt ki. A hadosztály 1 olasz 
őrnagyot, 1 századost, 3 alantos tisztet és 400 fő legénységet 
fogott el, kik az olasz 12. gyalogezred kötelékébe tartoznak. 
(Op. 620/2-b. szám.) 

Este 7 óra 8 perckor a hadseregfőparancsnokság Boroevic-
hadseregcsoportparancsnokságnak táviratozza: 

„Op. 620/6. számú javaslatra: 
A hadseregcsoport csapatai Piave balpartjára vissza-

veendők. ^ AOK." 
Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság erre 

este 7 óra 30 perckor az alábbi parancsot adta ki: 
„Tekintettel a monarchia anyagi helyzetére, a hadsereg-

csoport azon csapatai, melyek a Piavén áthatoltak, a Piave 
keleti partjára visszaveendők s itt védelemre csoportosítandók. 

A hadseregparancsnokságok az arcvonal visszavételét ak-
ként szabályozzák, hogy szándékunk és annak végrehajtása az 
ellenség előtt titokban tartassák és hogy az egyes csoportok 
között az összhang biztosítva legyen. 

Boroevic tábornagy s. k. Op. 620/11. szám." 

Ezt a parancsot este 8 órakor kaptam meg, amire a visz-
szavonulásra az intézkedést a hadtestparancsnokságoknak Op. 
620/37. szám alatt kiadtam: 

„Tekintettel a monarchia anyagi helyzetére, a hadsereg-
csoport mindama részei, melyek a Piavén át a túlsó parton elő-
nyomultak, tehát a XXIY. hadtest is, — melynek hősies maga-
tartását mind én, mind a legmagasabb helyek is teljesen elis-
merték — a Piave balpartjára visszavétetnek. 

Parancsolom: 
AJ hogy ezt a visszavonulást a következő szempontok 

figyelembevétele mellett a XXIY. hadtestparancsnokság 
vezesse. 

a) A cselekvés szabadságát meg kell óvni; az ellenség 
elöl szándékunkat és annak végrehajtását lehetőleg sokáig ti-
tokban kell tartani. 

b) Azon alszakaszokat, — melyeket a hadtestnek a Mon-
tellón tartania kell, hogy a Piave északi partjára a csapatok 
fokozatosan, nyugodtan és rendben visszamehessenek, meg kell 
előre határozni; az alszakaszok képzését, azok megszállását és 
a parancsnoksági viszonyokat idejében pontosan szabá-
lyozni kell. 

c) A hátrálás alatt minden alszakasz arcvonala elé hatásos 
zárótüzet kell adni. Az ellenséges tüzérséget lehetőleg távol 
kell tartani. 
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a) A saját arcvonal leépítését, az egyes csapatok közötti 
összhang biztosítását, a csapatok sorrendjét, ahogyan azok a 
Piave északi partjára visszatérnek, a XXIY. hadtestparancs-
nokság szabályozza. 

Saját hadianyag az ellenség kezébe ne kerüljön. Arra kell 
törekedni, hogy az ellenségtől zsákmányolt lövegeket és hadi-
anyagot a csapatok a Piavén át magukkal hozzák. 

e) Ha ez lehetetlen volna, akkor a hadianyagot meg kell 
semmisíteni, de anélkül, hogy az ellenség figyelme erre ráte-
reltetnék. 

f ) A hátrálással kapcsolatban a Piave keleti partján a vé-
delemre szolgáló csoportosítást el kell foglalni. E csoportosí-
tásra nézve a Piavén való átkelés befejezte után, a következő 
irányelvek szolgáljanak: 

a 31. hadosztály Refrontolo—San Piet.ro di Feletto An-
nese—Federa terébe menjen vissza; 

a 13. lövész- és a 17. hadosztály elfoglalja a Piavén való 
átkelés előtti helyzetét (Mirától a suseganai vasútállomás mel-
letti lövöldéig). A hadseregparancsnokság szándéka, hogy e 
két hadosztályt mielőbb fölváltsa; 

a 41. honvédhadosztály Coneglianotól keletre és délkeletre 
gyülekezik; 

a 35. hadosztály jelenlegi helyén marad, mint hadsereg-
tartalék. 

B) A II . hadtest a XXIY. hadtest arcvonalának fokozatos 
leépítését és partváltását tüzérségével támogatja. Ez a tüzér-
ség mind a XXIV. hadtest jelenlegi arcvonala elé tudjon hatni, 
mind pedig a XXIY. hadtest ellen és az átkelési helyek ellen 
tüzelő ellenséges Canal és Sulder tüzérségi csoportot legyen 
képes lefogni. 

A II . hadtest a mostani nyugati határától a Miráig (Falze 
di Piavétói délnyugatra) elterülő szakasz védelmét veszi át. 
E célból rendelkezésre áll: 

a) A front megszállása céljára a 8. lovashadosztály és a 
jelenleg, mint hadseregtartalék, a Pieve di Soligonál levő fél 
11. honvédlovashadosztály; 

b) tartalékként a 39. honvédgyalogdandár, melyet Farra— 
Pieve di Solighetto—Premaor körletbe előre kell vonni és a 
XXIY. hadtest kötelékébe ezidőszerint beosztott fél 11. honvéd-
lovashadosztály (9. és 5. honvédhuszárezred), mely a partvál-
tás után a XXIV. hadtestparancsnoksággal egyetértőleg visz-
szaadandó; 

c I egyéb alakulatok és tüzérség, mint eddig. 
József főherceg vezérezredes s. k." 
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A 9. és 35. hadosztályt1 utasítottam, hogy minden embert, 
aki evezni tud, a XXIV. hadtesthez irányítsanak. (Op. 620/38. 
szám.) 

35. hadosztályparancsnokságnak meghagytam, hogy mi-
vel a hadosztály valószínűleg Mirától—Mináig terjedő sza-
kasz védelmét fogja átvenni, a XXIV. hadtestparancsnokság 
irányítása alapján a fennt jelzett szakaszt szemrevételeztesse 
tiszti, altiszti és egyéb fegyvernembeli csapatai által. (Op. 
620/39. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete éjjel 10 órakor. 
XV. hadtestnél a helyzet nem változott. 
II. hadtest. A rendes ellenséges zavaró lövegtűz a 8. lovas-

hadosztály Piave partmenti párkányállására. A saját tüzér-
ség az ellenséges ütegeket leküzdeni iparkodik. Ellenséges re-
pülők igen élénk tevékenységet fejtenek ki, a Falze átkelő-
helyet bombázzák és géppuskákkal lövik. A 9. tábori tüzér-
dandárparancsnokság jelentése szerint, az ellenséges tüzérség 
csoportosítása a következő: 30—40 üteg Montello nyugati ré-
szén, 30—40 üteg képezi a Canal-csoportot, egyenként 20—20 
ütegből áll a Sulder- és Castelli-csoport. (Op. 620/4. szám.) 

Az ellenséges tüzérség csoportosításának és helyzetének 
nyilvántartására nézve magasabb tüzérségi parancsnokságaink 
az alábbi elnevezéseket használták: 

1. Virago2 ellenséges tüzérségi csoport elnevezés alatt az 
Onigo—Curogna-—Tezze—Possagno-vonaltól északra fekvő 
térben; 

2. Castelli3 ellenséges tüzérségi csoport elnevezés alatt 
egyrészről az Onigo—Castelli—Costalunga, másrészről a Ro-
vigo—Levada—Zanella—Valle—Casenetto-vonalak közötti tér-
ben; 

3. Sulder4 ellenséges tüzérségi csoport elnevezés alatt egy-
részről Rovigo—Levada—Zanella—Valle—Casonetto, másrész-
ről Cornuda—Maser—Rinaldi-vonalak közötti térben; 

4. Canal5 ellenséges tüzérségi csoport elnevezés alatt egy-
részről Cornuda—Maser—Rinaldi, másrészről Ciano—Pede-
riva—Montebelluna-vonalak közötti térben; 

5. Montello9 ellenséges tüzérségi csoport elnevezés alatt 
Ciano—Pederiva—Montebelluna-vonaltól keletre fekvő térben 
csoportosított ellenséges ütegeket értették. 

XXIV. hadtest. A 31. hadosztálynál délután 6 óra 30 perc-
kor az ellenséges gyalogság, kellő tüzérségi előkészítés után, 

1 Hadseregfőparancsnoksági tartalékok. 
2 Virago falu. 
s Castelli falu. 
* Sulder A 472 domb. 
6 Canal Brentellone csatorna. 
6 II Montello A 368 dombvidék. 
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újból támadásra tört előre, melyet azonban csapataink vissza-
vertek. 

A 13. lövészhadosztálynál délután 4 óra 10 perckor az el-
lenség az arcvonalba Giavera felöl betört; a 39/1. zászlóalj dél-
után 5 óra 35 perckor ellentámadást csinált a betörési helyen, 
a harc még folyik. Jelentés ugyan még nem jött, de úgy lát-
szik a betörés rendbe jött, mert a harc kezd enyhülni. 

A jacuri hidat este 8 óra 50 perctől fogva lehet használni, 
kijavították. Igen élénk az ellenséges repülők tevékenysége; 
délután 5 óra 45 perckor Susegana fölött egy Caproni gépet 
lelőtt tüzérségünk. 

A 17. hadosztálynál az ellenség támadását a 43. ezred dél-
után 4 óra 30 perckor szintén visszaverte, délután 5 óra 20 
perckor az olaszok a támadást megismétlik, de most a 34. dan-
dárunk ellen. A támadás tüzérségi zárótüziinkben meghiúsult. 

Este 8 óra 30 perckor az ellenséges nehéz tüzérség Nerve-
sát lövi; Sant Andrea felől harcizajt lehet hallani. A minai 
átkelési hely nehéz ellenséges tüzérség tüze alatt áll. 

Az ellenséges repülők a Piave-menti töltésállásunkra bom-
bákat dobálnak. 

A 41. honvédhadosztálynál a harcvonalbeli csapatokkal az 
összeköttetés megszakadt. 

Az ellenséges tüzérség a frontot és e mögötti San Salva-
tore—-Tombola-terét lövi. 

A hadosztály veszteségei a június 19-i harcokban: 12. 
honvédezrednél elesett 5 fő legénység, megsebesült 5 tiszt és 
80 fő legénység; a 31. honvédezrednél megsebesült 1 tiszt és 
129 fő legénység; a 32. honvédezrednél megsebesült 13 fő le-
génység; a 20. honvédezrednél elesett 1 fő, megsebesült 16 fő 
legénység, eltűnt 13 fő legénység; a 41. honvédágyusezrednél 
elesett 1 tiszt és 1 tüzér, megsebesült 3 tüzér; a 141. honvéd-
ágyusezrednél megsebesült 2 tiszt és 6 tüzér; a 41. honvéd-
nehéztüzérezrednél 1 tiszt és .1 tüzér sebesült meg. (Op. 620/2. 
c. szám.) 

Pacor tábornok a Montellón harcoló csapatok parancs-
noka, a június 20-i montellói helyzetről ezt jelenti (kivona-
tosan) : 

„Az ellenség a saját arcvonal előtt 80—200 lépésnyire van 
és sokkal erősebb, mint mi vagyunk, hátul tartalékai tömegek-
ben állanak. Tüzérsége állásunkra pergőtűzszerűen hat, a há-
tulsó harcterületet egészen a Piavéig heves zárótűz alatt tartja. 

Tartalékaink, az ezred- és dandárparancsnokságok állás-
pontjai állandóan heves lövegtűz alatt állanak. 

Az ezredek veszteségei átlag 40—60%. Az emberek június 
14. óta meleg ételt nem ettek. Június 18-án egy tartalékadagot 
fogyasztottak el kenyér nélkül; ma még nem biztos, hogy lesz-e 
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mit enni1? Az emberek nem jutnak pihenőhöz, éjjel-nappal 
dolgoznak. Lőszer még alig van. Telefonanyag nincs. A tüzér-
ségi támogatás gyatra. Támadásra friss csapatokra van szük-
ség; hasonlóképpen lőszert és élelmet kell utánszállítani. 

Különösen tüzérségről kell gondoskodni, mert azzal a 
néhány ágyúval, ami a Montellón van, támadni nem igen 
lehet, a Piave balpartján levő tüzérségre nem igen lehet szá-
mítani, mert lőtávolságának határán áll. 

Ilyen körülmények között a támadást Montebellunáig az 
itt levő csapatokkal folytatni nem lehet. 

Pacor tábornok s. k. (Op. 620/15. szám.)" 

Az Isonzó-hadseregparancsnokság arról értesít, hogy a 
VII. hadtest alla Callalta helységet elfoglalta, a 4. dragonyos-
ezred (9. lovashadosztály) az ellenséges gyalogság gyülekezé-
sét szétszórta. (Op. 620/41. szám.) 

A II. hadseregnél különös esemény nem volt. (Op. 
620/42. szám.) 

A 39. honvédgyalogdandár1 (20. honvédhadosztály) Com-
bai—Follina—Cison terébe jutott; a 4. honvédezred és a 20. 
20. rohamzászlóalj június 22-én fog odaérkezni. (Op. 
620/44. szám.) 

A 12. lovasított lövészhadosztály2 12. tábori ágyúsezerede 
vasúttal megérkezett. (Op. 620/45. szám.) 

Az ellenségről megállapították, hogy az olasz 54. had-
osztály az Etsch-folyó völgyéből útban van ide, a hadosztály-
parancsnokság délelőtt 9 óra 30 perckor Villa del Contébe3 

érkezett. 
Az olasz XII . hadtestnek az olasz XV. hadtest egy tüzér-

dandárt rendelkezésére bocsátott. (Art 4040/96. a. szám.) 
Ma az ellenség 1., 70., 66., 51., 47., 50., 57., 60., 13. és 48. 

hadosztályai küzdöttek hadseregem ellen; az olasz 24. had-
osztály még mindig tartalék Asolónál. Fogoly vallomásokból 
megállapították, hogy az 57. és 60. hadosztály az arcvonalban 
(olasz XXI. hadtest) van. Ezen hadtest azelőtt a Brentától 
nyugatra volt az arcvonalban. 

Az olasz 13. és 58. hadosztályt az arcvonalból kivonták. 
A 6. hadseregünkkel tehát 10 olasz hadosztály harcolt. 
Két olasz lovashadosztály Istrana—Paese terében buk-

kant fel. 
A tegnapi harcokban elfogott olaszok vallomása szerint 

a Montellón az ő helyzetük a következő: 

1 Hadseregtartalék. 
2 AOK. tartaléka. 
3 Camposanpierótól 6 km-re nyugatra. 
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A XXX. hadtest 47. hadosztálya1 A 118-tól <> 338-ig, 
az 50. hadosztály2 a <> 338-tól a <> 201-ig áll; a XXII. had-
test 57. hadosztálya3 a -0- 201-től Sovilláig csoportosult, ebbe 
a térbe tolták be a 60. hadosztálynak Piemonte dandárát is; 
a hadtestparancsnokság Selvában székel; a VIII . hadtest 
48. hadosztálya4 Sovilla és Palazzon között áll; a 13. had-
osztály Palermo-dandárának és a 48. hadosztály Belluna-dan-
dárának hollétét ezideig nem lehetett megállapítani. Az 58. 
hadosztályt5 az arcvonalból kivonták, mert az előzetes har-
cokban teljesen felmorzsolódott. A 13. hadosztály 2. bersa-
glieri ezrede, a Barletta- és Reggio-dandár tartalék a Mon-
tellón. Az 54. hadosztályt0 az Etsch-folyó völgyéből ma ide 
szállították Villa del Contera.7 A 4. lovashadosztály Saonará-
ról Istrana—Paese-körletbe érkezett ma délután. A XII. had-
testnek a 37. hadosztályát a Ponte di Piave—Treviso-vasút-
vonal mindkét oldalán harcba vetették. 

Az én hadseregemmel szemben még az alábbi erők van-
nak tartalékban: az olasz 24. hadosztály Asolónál és az 
54. hadosztály, meg a 4. lovashadosztály. 

Február 18-a óta az olasz gyalogszázadok három szakasz-
ból állanak, minden századnál egy golyószóró-szakasz van 
(két automatikus puskával). A század negyedik szakaszába 
tartoznak a mesteremeberek, a vezénylettek, a sebesültvivők, 
a küldöncök, tisztiszolgák, szakácsok, teleíonisták stb. 

A foglyok vallomásaiból megállapították, hogy a had-
osztályoknál és dandároknál közvetlenül géppuskás-századok, 
minden hadseregnél egy géppuskás-menetezred van. 

Kémhírek szerint a csehszlovák katonákból (szökevé-
nyekből és hadifoglyokból) alakított légiócsapatokat osztrák-
magyar egyenruhába bujtatták azzal a szándékkal, hogy eze-
ket alattomos rajtaütésekre alkalmazzák. 

(6. hadseregparancsnokság Op. 807/Ev. szám.) 
XXIV. hadtestünk éjjel-nappal folyó harcokban hősiesen 

tartotta magát, a csata hatodik napján is az ellenség minden 
támadását visszaverte. A veszteségei jelentékenyek, ellen-
állóképessége ennek folytán csökkenni kezd. Az ellenséget is 
súlyos veszteség érte, ezért vállalkozási szelleme nagyon 
megfcgyott. A lőszerkészlet fogytán van. 

Hadseregem és a vele szemben álló olasz 8. hadsereg köl-

1 Bologna- és Lombardia-dandár. 
2 Udine- és Aosta-dandár. 
3 Pisa- és Mantova-dandár. 
4 Aquila- és Piacenza-dandár. 
5 Tevere- és Lucca-dandár. 
6 Sardegna- és Novara-dandár. 
7 6 km-re nyugatra van Camposanpierótól. 
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csönös helyzetét június 20-án a 28. számú melléklet tün-
teti fel. 

Az osztrák-magyar XXIV. hadtest részletes helyzete jú-
nius 20-án a Montello-csatában a 29. számú mellékletből tű-
nik ki. 

Hadseregem és a vele szemben álló olasz 8. hadsereg köl-
csönös erőviszonyát június 20-án a montellói csatában a 
30. számú melléklet mutatja. 

Június 20-a fordulópontot képez a XXIV. hadtest törté-
nelmében, amennyiben az offenzívát feladta és védelemre 
tér át. 

* # 
* 

Goiginger altábornagy, a XXIV. hadtest parancsnoka, 
június 20-áról a „Montellói csata" című tanulmányában a kö-
vetkezőképen emlékezik meg: 

„A hadtest valamennyi hadosztályánál egész éjjel heves 
harcok voltak, melyek még nem záródtak le. Az ellenség vala-
mennyi támadását visszaverték; újabban 3000 foglyot ejtet-
tek és 10 ágyút zsákmányoltak. A foglyok száma az offen-
zíva kezdete óta körülbelül 13.000, a zsákmány 84 ágyú." 

„Csapataink igazán bámulatraméltók. Hat napon és éjje-
len harcolnak, több ízben szakadó esőben, fedél alá sohase 
kerültek ezen idő alatt és éppen, hogy valamely élelemhez 
jutottak." 

„Meddig fog ez még tartani?" 
„A hidakat állandóan lövi az ellenséges nehéz tüzérség 

és az ellenséges repülőrajok bombái érik, amelyek ellen nem 
tudnak védekezni, mivel repülőink alig vannak. Légierőnk 
teljességgel elégtelen. Wurm vezérezredesnél a támadás nem 
halad." 

„Az ellenség ellentámadásaival felhagyott, mert nagy 
veszteség érte és kimerült." 

„Ebéd után egész váratlanul Ö Fölsége a császár, a vezér-
kar főnökével, Arz vezérezredessel és kíséretével megjelent a 
hadtestparancsnokságnál. Miután jelentkeztem és a helyzetet 
ismertettem, Ő Fölsége kegyesen elismerte a hadtest teljesít-
ményét, amely után átmenet nélkül azt kérdezte tőlem: 
„Mit gondol, képes volna-e a hadtest Montellóról visszavo-
nulni, ha a kiürítés szüksége bekövetkeznék?" Nem hittem 
füleimnek és a kérdés nagyon meglepett. Csodálkozva, ma-
gamba beszélve mondottam: „A Montellót kiüríteni?" A csá-
szár hirtelen szavamba vágott: „Nem, nem így értem, csak 
azt gondoltam, hogy ha azt az általános helyzet megköve-
telné." Azt válaszoltam, hogy „valószínűleg menni fog a 
dolog; igaz ugyan; hogy nehéz viszonyok között és súlyos 
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veszteségekkel, de ez nagy szerencsétlenség volna; különben 
is erre nincsen ok, a válságon már túl vagyunk, a csapatok 
bizakodók, az árvíz apadóban van, a póthidak építése a Pia-
vén folyik, a helyzet már szilárdulni kezd. A hídfőállást azon-
ban déli irányban ki kell bővíteni." „Majd meglátjuk", vála-
szolta a császár, „most az Isonzó-hadsereghez megyek, hogy 
megtudjam, hogyan áll ott a helyzet, majd csak azután fogok 
dönteni." Ö Fölsége azután eltávozott." 

„Nagy mértékben nyugtalan voltam és nem tudtam meg-
érteni, hogy a nagy áldozatokkal megszerzett Montellót, az 
offenzíva egyedüli nagy eredményét, önként adjuk fel." 

„Ezzel saját gyengeségünket áruljuk el; ez teljességgel 
vereségünk beismerését jelentené. Hogyan fog ez a csapatokra 
hatni! Az egész hadsereget és a hátországot bátortalanná 
fogja tenni. Hogyan fog ez hatni az ellenségre? Amely nagy 
győzelemmel fog hivalkodni. Ez katasztrófát fog jelenteni; 
vele talán a háborút is elveszítjük. Jelentőségteljes történelmi 
pillanat előtt állunk! Mit fog hozni a jövő? Este kapom a had-
seregparancsnokság intézkedését, hogy tényleg ki kell üríteni 
a Montellót. Még nem tartottam elveszettnek a helyzetet; ezért 
egyelőre csak azt parancsoltam meg, hogy a Montellón levő 
tüzérség menjen vissza, ö t hadosztályt fölényes erőben levő 
ellenség szemeláttára, amely szakadatlanul támad, — hatalmas, 
megáradt folyón át visszavonni, amelyen nincsen híd és mely 
az ellenség fölényes tüzérségi tüze alatt áll szakadatlanul, a 
legnehezebb feladat, sokkal nehezebb, mint a Piavén való át-
kelés kierőszakolása és a Montello megrohanása volt. Könnyen 
pánik törhet ki, mely a teljes összeomlásra vezethet. Meg aka-
rom kísérelni, hogy a visszavonulási parancsot visszavonják; 
ezért holnap lépéseket fogok tenni a hadseregparanosnok-
ságnál és a hadseregcsoportparancsnokságnál." 

„Emlékiratot készítek az éjjel, amelyben a hadseregparancs-
nokság előtt ki fogom fejteni okaimat. Minden visszavonulás 
romlást okoz és végzetes; csak a kikény szeri tett visszavonulás 
indokolt; a kitartás könnyebb és kevésbbé veszélyes. Június 
21-én József főherceg vezérezredeshez mentem, előadtam, hogy 
a Montellót tartani kell és hogy lehet is tartani. Erősbítésre 
nem is számítok, csak azt kérem, hogy a hadtest két szárnya 
mögött erös tüzérség csoportosíttassák, sok lőszerrel; elő kell 
teremteni a szükséges műszaki csapatokat, pontonokat, híd-
anyagot és repülőket; a hídfőállást dél felé ki kell tágítani és 
kötélpályákat kell építeni a Piavén át, hogy az utánszállítást 
biztosíthassuk. Ennek előnye az lesz, hogy a Montello-hídföből 
bármely pillanatban az offenzívát újból felvehetjük. Az ellen-
ség iparkodni fog a Montello birtoklását elérni és el fog ebben 
vérezni. A kiürítés következménye lesz, hogy beismerjük ku-
darcunkat, nagy veszteség fog érni és lemondunk az offenzíva 
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folytatásáról. Csapataink, a hadsereg és a hátisó ország de-
moralizálódni fog. Szövetségeseinkre hátrányos lesz, míg elle-
neinkre felemelöleg fog hatni." 

„Mind Ö Fensége József főherceg,1 mind a hadsereg vezér-
kari főnöke teljesen igazat adtak; de az utóbbi elhárítja magá-
tól, hogy magasabb parancsnokságánál közbevesse magát, 
mert a döntés már megtörtént és a végrehajtás már folyamat-
ban van s mert a lőszer és élelmezés mennyisége oly kedvezőt-
len, hogy a kívánságokat teljesíteni nem lehet." 

„Semmi sem használ!" 
„Felszólítottak, hogy amit előadtam, terjesszem be írás-

ban. Ez megtörtént." 
„Visszatérve, még távbeszélőn a hadseregcsoportparancs-

nokság vezérkari főnökével, Pitreich tábornokkal is beszéltem 
és kértem, hogy járjon közbe az ügy érdekében Boroevic tábor-
nagynál. Pitreich tábornok azt válaszolta, hogy a visszavonu-
lásra kiadott parancsot visszavonni nem lehet és hogy a tábor-
nagynál való közbelépése reménytelen. A visszavonulást tehát 
végre kell hajtani s az eseményeknek szabad folyást kell adni." 

* * 
* 

Repülőfelderítések. 
Hetvenöt légvédelmi ágyúnk az ellenséges repülőkre 2568 

lövést tett. Az ellenséges repülöhad a Montellón, a Piave át-
kelési helyeken, a II. és XXIV. hadtestnél igen élénk tevékeny-
séget fejtett ki. Délelőtt 10 ellenséges bombázó repülőgép és 
2 repülőraj, délután 4 bombázó raj volt működésben. A repü-
lők célja minden esetben a piavei hidak és az átkelési helyek 
voltak. Délelőtt 10 óra 25 perckor egy Caproni-gépet, 10 óra 
50 perckor 1 Spad-gépet leszállásra kényszerítettünk; 7 saját 
és 3 ellenséges gép között légiharc folyt le; 3 ellenséges gép 
égve lezuhant. A 42. repülőszázad 21 repülőgéppel dolgozott, 
a légben küzdött, négy esetben eredményesen. 

A 30., 72., 56. és 68. repülőszázad több vadász- és védelmi 
repülést végzett, hogy a Piave-hidakat fedezze. A 74. repülő-
század 4 gépe az 59. repülőszázad gépeit kísérte. 

Az 59. repülőszázad felderítő utat csinált. A 2. repülő-
század szintén. 

Az 53. repülőszázad felderítést csinál Monte Tómba— 
Pederobba—Possagno fölött. 

1 Igazat adtam neki, hiszen összes érveit én is fölsoroltam mérvadó 
helyeken; úgy mint Goiginger altábornagy, én is lőszer, élelem és kiegészíté-
sek szállítása mellett a Montello megtartását tartottam az egyetlen helyesnek. 
Ha azonban mindez lehetetlen, akkorra mondottam a visszavonulást szüksé-
gesnek. Ezt Goiginger maga is elkerülhetetlennek mondotta. 



•593 

A 42. repülőszázad gépei, Harry százados vezetése alatt, 
egy portyázó utat tettek és 4 ellenséges gépet lőttek le. 

Udvardy őrmester a Montello fölött 1 Henriot-gépet, 
Hefty őrmester 2 ellenséges gépet lőtt le. Az utóbbi pilóta, dél-
előtt 10 óra 45 perckor, egy angol gépet lőtt le, mely égve 
zuhant le; az angol pilóta súlyosan megsérült. 

Proksch szakaszvezető, délelőtt 11 órakor, egy ellenséges 
gépet lelőtt, amely Nervesában hever. 

Események a 11. hadseregnél. 
A 28. hadosztályt az arcvonalból kivonták és a 21-ére vir-

radó éjjel Perginére irányították. (Op. 2606/8. szám.) 
A 3. lovashadosztályt a hadsereg körletéből vasúton el-

szállítják. A szállítás június 21-ére virradó éjjel kezdődik. 
A lovashadosztály tüzérsége állásában marad. (Op. 2606/4. sz.) 

A Conrad-hadseregcsoportparancsnokság a 11. hadsereg-
nek a következő parancsot adta ki: 

„Piavén a helyzet megköveteli, hogy a velünk szemben-
álló ellenséget lekössük. 

A XXVI. hadtest feladata Col Moschin—Col del Fenilon— 
<> 1324—San Giovanni—Monte Asolone-vonalat támadással el-
foglalni és azt tartósan meg is tartani. 

Az egész 53. hadosztályt e célra a hadseregparancsnokság 
rendelkezésére bocsátom. 

A végrehajtás idejét június 21. délig ide be kell jelenteni. 
A támadást a oél elérése után nem kell folytatni. 
A hadsereg többi arcvonalán fokozottabb harctevékenysé-

get kell kifejteni (rohamcsapatvállalatok és tervszerű tüzér-
ségi zavarótűz). 

Conrad tábornagy s. k. Op. 25.000/80. szám." 

A XIII . hadtestparancsnokságot utasították, hogy a 16., 
38. és 42. horvát honvédhadosztályt a 10. lovashadosztállyal és 
a 74. honvédhadosztállyal váltsa fel. (Op. 2606. szám.) 

A VI. hadtestparancsnokság rendeletet kapott, hogy a 26. 
lövészhadosztályparancsnokság a Brenta-szakasz felett vegye 
át a parancsnokságot. Az 51. lövészdandárt a Meletta-táborba 
át kell helyezni és ott pihen. Az 53. és 36. hadosztályt a 18. 
hadosztály szomszédságában betolták az arcvonalba. 

A hadtestparancsnokság felhívja a figyelmet arra, hogy 
nagyon fontos, hogy az elért állást minden körülmények kö-
zött a hadosztályok birtokukban megtartsák. (Op. 2605/3. sz.) 

Az I. hadtestparancsnokság azt kéri, hogy felváltás cél-
jára adjanak neki egy harmadik hadosztályt. A hadtest-
parancsnokságot értesítik, hogy erősbítésre nem számíthat. 

József főherceg: A világháború. VI. 38 
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Az 55. hadosztálynál végrehajtandó felváltás céljára a 
hadtestparancsnokság saját hatáskörében intézkedjék; a 48. 
hadosztály, később a 60. hadosztály egy részét erre felhasznál-
hatja. (Op. 2605/2. szám.) 

• * 

Események az Isonzo-hadseregnél. 
A XVI. hadtestparancsnokságot utasították, hogy az 58. 

hadosztályt is vonja ki az arcvonalból és irányítsa a VII. had-
test mögé, mint hadseregtartalékot. A hadtestparancsnokság 
szándéka egyelőre a 116. dandárt az arcvonalból kivonni és 
21-ére virradó éjjelen útbaindítani. 

Végrehajtásra azonban nem került a dolog, mert a VII. 
hadtestparancsnokság telefonkérésére a parancsot visszavon-
ták, mivel a Piave mögé való visszavonulás miatt tartalékra 
már szükség nem volt. 

Reggeli helyzet: 
XXIII. hadtest: A 12., 57. gyalog- és 1. lovashadosztály-

nál újság nincsen. A 10. és 46. lövészhadosztály semmit sem 
jelentett, mert vonalzavar miatt összeköttetése nincs. A 24. 
dandárparancsnokságot egy telitalálat harcon kívül helyezte,. 
Riedl ezredes, dandárnok, hősi halált halt. 

VII. hadtest: A 14. hadosztálynál a 27. dandár több ellen-
séges támadást Villanova—Calion—Martini-vonalban vissza-
vert; a 28. dandár tartalék Fagarénál. 

A 29. hadosztályt az ellenség C. Onesti—C. Zoccati-vonalig 
visszaszorította. 

A 24. hadosztály és az 1. lövészezred Scolo Prédánál áll; 
a 9. lovashadosztály és a 2. lövészezred erős ellenséges táma-
dásokat a C. Nini—Moro—Guarnieri-vonalban visszavert; most 
nehéz ellenséges tüzérség tüzében állanak. A 24. gyalog- és a 
9. lovashadosztály között hézag keletkezett. Az ellenséges tüzér-
ség a Sant Andreánál levő hidat egészen szétlőtte. 

A IV. hadtestnél a 64. honvédhadosztályt az ellenséges 
tüzérség állandóan hevesen lövi; a hadosztály két ellenséges 
támadást visszavert. (Op. 620/1. szám.) 

Déli helyzet: 
A XVI. hadtestnél a helyzet változatlan; egy ellenséges 

repülőt Salvatore felett lelőttek. Délután 1 óra 30 perc és 
2 óra 30 perc között 9 repülőnk Volpagóra 96 bombát (1380 kg) 
dobott. Volpagón tűzvész keletkezett. Délután 3 óra 13 perc 
és 4 óra 40 perc között újabb 7 repülőnk ismét bombázta Vol-
pagót és Montebellunát; 89 bombát (1044 kg) dobtak le. 
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A Selvától délnyugatra levő ellenséges nehéz ütegeket 300 
méter magasságból repülőink géppuskatűzzel megtámadták. 

A IV. hadtestnél újság nincsen. 
VII. hadtest. A 27. dandárt C. Calionról Fossa Zenson-

nouvára visszavették. A 9. lovashadosztály egynéhány ellen-
séges előtörést visszautasított. 

A XXIII. hadtestnél nincs újság. Az ellenséges tüzérség 
az egész arcvonalat állandóan hevesen lövi. Portegranditól 1 
kilométerre északkeletre a töltésúton ellenséges osztagok be-
fészkelték magukat. 

Esti helyzet: 
XVI. hadtest. Az ellenséges lövegtűz enyhült. Az ellensé-

ges repülők állásunkat bombázták. Délután egy Caproni-gépet 
lelőttek. 

IV. hadtest. A helyzet változatlan. Az ellenséges lövegtűz 
hevessége itt is enyhült. 

VII. hadtest. A 29. hadosztály jobbszárnya alla Callaltáig 
előrejutott. A 4. dragonyosezred az ellenséges csapatok gyü-
lekezését C. Ballianánál szétverte. 

XXIII. hadtestnél az ellenséges tüzérség tevékenysége 
még mindig igen heves. 

A 32. lövészezred délután egy ellenséges előretörést visz-
szavert, 60 olaszt és 3 csehszlovákot elfogott. (Op. 620/3. szám.) 

• * 
# 

Az osztrák-magyar sajtójelentés június 20-ról. 
Yenezia tartományban a csata tovább folyik. Az ellenség 

a Piave-arcvonal nagyrészének elvesztését azzal akarja ellen-
súlyozni, hogy szívós kitartással heves ellentámadásokat intéz 
ellenünk. tJ j állásainkért a Fossetta-csatornánál, az Oderzo— 
Treviso-vasútvonal mentén és a Montellón elkeseredett harcok 
dúlnak. A Montellón folyó harcok a Doberdo karsztfennsíkon 
lezajlott harcok hevességét megközelítik. Az olaszok sokszor, 
hatízben is, előrekergetik rohamoszlopaikat; a nagy vesztesé-
gek arra kényszerítik őket, hogy az érkező tartalékokat minden 
rendszer nélkül, hevenyészve bedobják a harcokba. Minden 
erőlködésük hiábavaló volt. 

Boroevic tábornagy hadseregcsoportja nemcsak megtar-
totta azon területet, melyet az ellenségtől elfoglalt, hanem 
báró Schariczer gyalogsági tábornok hadosztályaival1 a Trevi-
sóra vezető vasútvonaltól délre az olaszokat tovább nyugat felé 
visszaszorította. 

i VII. hadtest. 
35* 
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Asiagótól délkeletre az olaszok ismét sikertelenül támad-
tak, akárcsak az előző napokon. Csapatjelentéseinkben repü-
lőink dicsőséges magatartását különösen kiemelték. Harci re-
pülőink közül Bunowsky százados a 33. és 34., Linke-Crawford 
főhadnagy a 25., Fiala főhadnagy a 23. légi győzelmét érte el. 

A vezérkar főnöke." 
Az olasz sajtójelentést ma nem sikerült rádióval felfogni. 

Június 26. 
„Utóbbi napokban nem volt időm naplót írni, csak jegy-

ie teket csináltam óráról-órára és ezeket röviden összefog-
„lalva írom itt le." 

„Június 21-én, a csata 7. napján: Egész éjjel heves tusa, 
„az ellenség nagy szívóssággal az egész Montello arcvonalat 
„támadta tömegeivel s a pergőtűz dühöngött. Az elfogott olasz 
„szikratáviratok minden kétséget kizáróan megállapították, 
„hogy az ellenfél utolsó tartalékait már harcbavetette és már 
„semmi további fölött nem rendelkezik, ezeknek támadásait is 
„mind visszaverte és veri a dicső XXIY. hadtest. És ha most 
„minden itt volna, amit mindig oly sürgősen kértem, mily szé-
„pen letaszíthatnám a Montellóról és szakíthatnám széjjel az 
„ellenség vonalait és tehetném jóvá a nagy bajokat. E helyett 
„vissza kell mennem, mert nincsen lőszer, csapataink Asiagó-
„nál hiú erőlködésben elvérzettek s így a gyilkos ítéletet ma-
„gunknak kell kimondanunk, hogy nem bírjuk tovább: elvesz-
t e t t ük a csatát. Hogyan folytassam a támadást lőszer és tar-
t a l ék nélkül! — Yissza kell mennem ezért és mert az összes 
„támadócsoport visszaszorult a kiindulási helyzetbe és én állok 
„egyedül a Piavén túl, annak kulcsát kezemben tartva és né-
„hány nap alatt az egész rendelkezésre álló olasz tüzérséget 
„fogom érezhetni." 

„A visszavonulási parancs vétele után fájós szívvel elren-
del tem a XXIV. hadtest visszavonulását a Montellóról a 
„Piave balpartjára. Ezt az egyetlen újra felépült, erősen lőtt 
„hidon s lejebb néhány evezős pontonon kell végrehajtanom. 
„Veszteségeim még nincsenek megállapítva, annyi bizonyos, 
„hogy több mint 12.000 sebesült jött a segélyhelyeken a XXIV. 
„hadtestnél keresztül." 

„Jiinius 21-én hajnalhasadta előtt — a parancsokat éjfél-
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„tájban adtuk ki — kimentem még a Montellóra, bogy leg-
a l á b b lássam derék csapataimat és szép reményektől búcsút 
„vehessek. Automobilomat Collalton hagytam vissza, az éppen 
„újra elkészült hídhoz mentem egy kísérővel. Világosodott, 
„midőn majdnem futva átsiettünk a hídon, mert minden 10— 
„20 percben erősen lövik. Lövés nélkül átértem, a sok csopor-
tokban jövő sebesültnek egy-egy meleg szót mondva. Föl-
„mentünk a Montellóra. Collesel delle Zorleig (A 207), onnét 
„egy taligaúton át, azt hiszem a Fontana Girella fölötti ma-
gasla t ra <> 209-re, honnét a A 279 körül folyó küzdelmet 
„—• minthogy közben teljesen kivilágosodott — s az iszonya-
t o s hullamezöt láttam. Harcedzett szívem megdermedt. Előt-
t e m összevegyülve a 32. ós 69. ezredek, kissé balra a 13. lövész-
hadosztály. (Ezeket egy könnyen megsebesült főhadnagy 
„magyarázta nekem, kivel ott találkoztam.) Lefelé menet egy 
„kis temető közelében voltam, melyben egynéhány ciprusfa 
„sötét, sudár alakja még érintetlenül állott, pedig folyton 
„a közelébe csaptak az ellenséges nehéz gránátok; midőn egy 
„nagy ellenséges repülöraj siklott el fölöttünk és nagyszerű 
„ügyességgel megtámadták a Piave-hidat. Mondhatnám majd-
„nem függőlegesen lezuhantak rája 3000 méter magasságból 
„400-ra. Az én ütegeim azonban megcsípték őket és azonnal 
„kettőt lelőttek, mire a többi 28 sietve eltávozott. Alig egy fél-
Ó r a múlva megint ott voltak és mindenre őrülten lőttek gép-
puskáikkal. Lövedékeik úgy csiripeltek, mint a verebek télen 
„az Erzsébet-téren, Budapesten. Nagyszerűen működő tüzér-
ségem megint kettőt lelőtt. 48 óra óta már 11-et! Fél 9 órakor, 
„midőn a Montello meredek keleti part ja fölé visszaértem, erő-
s e n lőtte az ellenség a Piavet déli —Spresiano-Arcade — irá-
nyából és északnyugat — Monte Sulder (A 472) — felől. 
„Mindenféle nagyságú gránátok és bombák sustorogtak és 
„üvöltöttek körülöttünk ós a Piavéból számtalan vastag víz-
Sugár szökdelt föl. Ha nem lett volna annyi hősömnek élet-
Veszélye, akkor azt mondhatnám, hogy az elképzelhető leg-
nagyszerűbb látvány volt. A hidat nem találták el. Ezután 
„az ellenséges lövegek elhallgattak. Lementem egyik átkelési 
„helyhez, hol az éppen induló pontonba ugrottam s úgy siet-
t ü n k át, a sok sebesült és én. Azért jöttem így át, hogy hős 
„hidászaimnak, kik naponta számtalanszor eveznek a halál tor-
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„kán át, kezetnyujtsak. Miután a Jacur-hasadék gázzal volt 
„elárasztva, a meredek ormon út nélkül a O della Tombola 
„(-Q' 256) felé kapaszkodtam föl. Azután meglátogattam a 31. 
„hadosztály egészségügyi intézetét Barbisanellón. A templom 
„tele vérrel és siralommal. Haldoklók és halottak, szegény 
„kínlódó vitézeim a kövön fekszenek. Ezt a templomot sem 
„fogom elfelejteni." 

„Napközt a gyalogsági harc ellanyhult, csak a tüzérség 
„lőtt hevesen tovább. Az átkelési helyek szakadatlanul heves 
„tüz alatt vannak, a hidak mindig újra megszakítva s a derék 
„hidászok hallatlanokat teljesítenek. Sajnos, igen nagy vesz-
teségeik vannak. Az ellenséges repülőrajok 30-asával szaka-
da t lanul keringenek a Piave fölött és sok veszteséget okoznak 
„bombáikkal és gépfegyvereikkel." 

A Montello kiürítése. 
A XXIV. hadtest helyzetének megítélése. 
Miután tegnap este a Montello kiürítésére a parancsot ki-

adták, a szükséges parancsokat előkészítették és a kiürítés 
megkezdését a június 21-re hajló éjjelen megkezdték. 

AXXIV. hadtest parancsnoka nagyon meggondolni vélte 
a kiürítést és a hadtest helyzetét újból ismertette, amit már 
szól>elileg is előadott a hadseregparancsnokságnak. 

1. A Montello kiürítése nem indokolható meg azzal, hogy 
a Piave alsó folyásán az Isonzo-hadsereget vissza kell vonni 
a Piave mögé; sőt ellenkezőleg, ezért annál inkább meg kell 
tartani a Montellót. 

2. A Montello birtoklására azért van szükség, mert ez a 
Piave-állás kulcsa, amelyből később az offenzívát folytatni le-
het, akár a Piavén át, akár a magas hegységekből; megakadá-
lyozza az ellenség esetleges ellentámadását a Montellótól 
északra, vagy délre és az ellenséget parancsolólag arra kény-
szeríti, hogy először a Montellót vegye birtokába. Ha pedig 
mint támadó hídfőt megerősítik, belőle minden pillanatban le-
hetségessé válik, hogy a Piavén az átkelést újból kierősza-
koljuk. 

3. A Montellót meg is lehet tartani, de csak abban az eset-
ben, hogy ha megfelelőleg kibővítjük a hídfőállást és így az 
ellenség tüzérségét a Piave-liidaktól távol tartjuk. 

4. Különben a Montello megtartása csakis tüzérségi és 
lőszerügyi kérdés. Azt hiszem, hogy minden nehézség ellenére, 
a szükséges lőszert elő lehet teremteni, hogy ily kis szakasz 
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részére a szükséges tüzérséget, műszaki csapatot, hídanyagot, 
stb. és repülőket rendelkezésre lehet bocsátani, ha az arcvona-
lon, a többi szakaszon, többé-kevésbbé nyugalom van, illetve 
ha ott csapataink ismét állásharcot kezdenek. 

5. A Piave nemsokára rendes medrébe fog visszahúzódni, 
a vízállás megint rendes lesz, a póthidakat néhány napon belül 
meg lehet építeni, a Pia vén át tervbe vett három sodronykötél-
pálya körülbelül 14 nap alatt el fog készülni, ami által a csa-
patok ellátása és a hadianyag utánszállítása biztosítva lesz. 

6. A harcban kimerült hadosztályokat a rendelkezésre álló 
AOK-tartalékok felválthatják. 

7. Az olasz ellentámadások hevessége már nagyjában en-
gedett; ma az arcvonalon aránylag nyugalom van.1 Az ellen-
ség egy egész hadosztályt feláldozott harcokban; a legutóbb 
harcba vetett két olasz hadtest2 a harcokban kimerült és igen 
sokat vesztett. Az olaszokat a montellói csatában vereség érte, 
ezt eléggé bizonyítja az is, hogy Montellón 12.000 olaszt elfog-
tunk és 84 ágyút zsákmányoltunk. 

8. A Piave-csatában eddig győzök vagyunk. Ha az elért 
eredményeket feladjuk és ezzel gyengeségünket eláruljuk, az 
olaszok joggal azzal fognak dicsekedni, hogy hadseregünket 
megverték. 

Ezen körülmény a háború menetére, a hadseregünkre, az 
anyaországra, a semleges államokra és az olaszokra beláthatat-
lan következményekkel fog járni és végzetessé válhat reánk; 
mindenesetre elő fogja idézni a háború további elnyújtását. 
(Op. 621/28. szám.) 

Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság kitartott a kiürí-
tés mellett már csak azért is, mert minden utánszállítás elakadt, 
lőszerre alig lehetett számítani, friss csapatokra sem és mert 
a hadseregfőparancsnokság döntése eziránt már megtörtént. 

A Piave mögé való visszavonulásra tehát kiadták az in-
tézkedéseket. 

A II. hadtesi parancsnokság június 21-ére az alábbi intéz-
kedést adta ki: 

„A XXIV. hadtest terv szerint fokozatosan visszamegy a 
Piave mögé. 

A 8. lovashadosztály szakasza: Monte Perlótól (A 610) 
Boscóig. Három ezredet az arcvonalban kell elhelyezni. 

A 11. honvédlovashadosztály szakasza, mely a II . hadtest 
kötelékébe lép, a 8. lovashadosztályhoz csatlakozva Miráig 
terjed. 

1 Ebből látszik, hogy Goiginger altábornagy a Doberdo tizenkét nagy 
csatáját nem látta, mert különben nem hinné azt, hogy az olaszok kimerültek. 
Ellenkezőleg, ha most ki is merültek, rövid időn belül megint harckészek 
lesznek és újból kezdődnék a Doberdo pokla. 

2 Olasz XXII. és XXX. hadtest. 



•600 

A jelenleg tartalékban álló két honvédhuszárezredet1 az 
arcvonalban keli csoportosítani. 

A 39. honvédgyalogdandár2 Credazzo—Farra—di Soligo 
—Pieve di Solighetto—Follina—Campea terében hadtest-
tartalék. 

A csoportosításnak június 21-ről 22-ére hajló éjjelen kell 
megtörténnie. 

A tüzérség jelenlegi csoportosításában megmarad és a 8. 
lovashadosztályparancsnokság rendelkezése alatt marad to-
vább is; a XXIY. hadtest arcvonalának fokozatos leépítését 
támogatja és a Montellón, Canalén és Sulderen levő ellenséges 
tüzérségét iparkodik lekíizdeni. 

A 11. honvédlovashadosztály körletében levő 31. hadosz-
tálybeli tüzérséggel az érintkezést felveszi, előőrseit a Piave 
partjára előretolja, hogy a XXIV. hadtest fokozatos vissza-
vonulása alatt azt támogatásban részesíthesse. 

A 31. hadosztálynál beosztott 5. és 9. honvédhuszárezredet 
amint a Piave keleti partjára megérkezett, mint hadtesttarta-
lékot az arcvonalból ki fogják vonni. 

A 11. honvéd lovashadosztályhoz kelet felé a 13. lövész-
hadosztály fog az arcvonalhoz csatlakozni. 

A 31. hadosztály hadseregtartalék lesz Refrontolo—Fe-
dera—Annese—San Pietro di Feletto körletben. 

Az átcsoportosítást az ellenség betekintése elől fedetten 
kell végrehajtani, amiért is csakis éjjel szabad menetelni. 

A had osztály vonatokat és intézeteket az illető hadosztá-
lyok körletében kell elhelyezni; a 39. honvéd gyalogdandár 
vonalát is a 11. lovashadosztály körletébe kell elhelyezni. 

Krauss gyalogsági tábornok s. k. (Op. 621/14. szám.)" 

Ezen rendelet kiegészítéseként később a II . hadtestpa-
rancsnokság még a következő intézkedést adta ki: 

„Op. 621/28. szám. 
A Montello kiürítését június 21-ről 22-ére hajló éjjelen 

előkészítik és június 22-ről 23-ára virradó éjjelen befejezik. 
Ezen két éjjelen az áthajózás este 10 órakor kezdődik meg. 

A Montellón visszamaradó tüzérségünk becsületbeli köte-
lessége a leghathatósabban támogatni a XXIY. hadtest part-
váltását; feltétlenül biztosítani kell, hogy a hadtest arcvonala 
elé hatásos zárótüzet adhasson és hogy az áthajózási helyre 
ható ellenséges tüzérséget mind a Montellón, mind Canalénál 
és Suldernél erőteljesen lefogja. 

Amint a XXIY. hadtest a Piave mögé való visszavonulá-

1 2. és 3. honvéd huszárezred. 
2 3. és 4. honvéd gyalogezred. 
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sál befejezte, tehát június 23-án reggeltől fogva, arra kell szá-
mítani, hogy az ellenséges tüzérség a leghevesebb tevékenysé-
get fogja kifejteni; az is lehetséges, hogy, kísérletet fog tenni 
a Piave átlépésére. 

Ezért ebben az időben a védelmi csoportosítást már be 
kell fejezni. Minden előkészületet idejében meg kell tenni, az 
állásokat szemrevételezni, a lőszert készültségi helyzetbe kell 
hozni és a zárótüzet is meg kell szervezni. 

A védelmi tüzérség csoportosítására külön intézkedés kö-
vetkezik. 

Krauss gyalogsági tábornok s. k." 

A XXIV. hadtestparancsnokság június 21-én hajnali 3 
órakor Op. 621/8. számú intézkedéssel rendelte el a Montello 
kiürítését. 

1. Tekintettel az általános helyzetre, a hadtest a győzel-
mes montellói harc után felsőbb helyről jött parancsra, a Piave 
keleti partjára tér vissza. 

2. a) E célból a 13. lövészhadosztály és a 17. hadosztály a 
Piave keleti partján volt védelmi állását újból el fogja addig 
foglalni, míg az arcvonalból végképpen kivonják. 

A 13. lövészhadosztály szakasza Mirától Mináig terjed; 
a hadosztályparancsnokság Pianalére jön. 

A 17. hadosztály szakasza a 13. lövészhadosztálytól dél-
keletre a susegánai hidakig terjed; a hadosztályparancsnokság 
Coneglianón lesz. 

b) Tartalékok: 
a 31. hadosztály Refrontolo—San Pietro di Feletto— 

Annese—Federa terében. 
a 35. hadosztály a jelenlegi körletében, 
a 41. honvédhadosztály Cosniga—Borgo di sopra—Oapo 

di Sopránál, 
a 11. honvéd lovashadosztály azon dandára, mely a Mon-

tellón harcolt1, a I I . hadtestparancsnokság intézkedése szerint. 
3. Montello kiürítésének végrehajtása a következőképpen 

történik: 
a) a kiürítést június 22-ről 23-ára hajló éjjelen kell végre-

hajtani; 
b) addig, míg a kiürítés befejeződik, a gyaloghadosztály-

parancsnokok a jelenlegi körletben a rendért és biztonságért 
felelősek; 

c) a mostani első vonalunkat az utolsó pillanatig tarta-
nunk kell, hogy megakadályozzuk az ellenséget abban, hogy az 
átkelési helyeinkre előretörjön és hogy tüzérségével közvetle-

1 5. és ÍF. honvéd huszárezred. 
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nül az áthajózási helyeket tűz alá vehesse; a Montellón vissza-
maradó csapatainkat azután az egész arcvonalon egyszerre kell 
visszavonnunk; 

d) a csapatok kivonására szolgáló útmutatás: 
A fogatolt tüzérség, a hegyi ütegek és a kocsizó vonatok 

a június 21-ére hajló éjjelen már visszamentek, amint azt már 
elrendeltem. 

A következő két éjjel, tehát június 22. és 23-án, minden 
gyalogezredből éjjeli 10 órától kezdve egy órás időközökben 
6—6 század a jelen intézkedés 6. pontjában meghatározott át-
kelési (áthajózási) helyekre beérkezni tartozik. Az utolsó 
zászlóaljak századonként egy szakaszt és egy kézigéppuskás-
szakaszt az állásban utóvédként visszahagynak. 

Félóra multával ezen utóvédek is visszavonulnak és egy-
egy utójárőrt hagynak vissza az állásban egy kézigéppuská-
val; ezen utójárőrök az ellenség nyomásához képest vonulnak 
vissza a következő éjjelen. 

ej a két legutolsó éjjelen a tüzérség rendes zavarótüzet 
ad le az ellenségre. Ha az ellenség támadna, a tüzérség záró-
tűzzel védekezik és az ellenség előnyomulását feltartóztatni 
igyekezik; 

f ) azért, hogy az utolsó osztagok áthajózása és a hadi-
anyag visszavonása lehetséges legyen, ha az ellenség nagyon 
előretörtetne, a tüzérség, az aknavetők és a géppuskák a Mon-
tello párkányállást zárótűz alá veszik. A 13. lövész- és 17. had-
osztálynál zárótüzet kell megszervezni. E célból a 31. hadosz-
tály és a 41. honvédhadosztály géppuskás alakulataikhoz is 
hozzá lehet nyúlni; 

g) a Piave keleti partjára átjutott csapatrészek a kiutalt 
körletekbe vonulnak. Nappal menetelni nem szabad; 

h) június 22-én délutántól fogva a Piave keleti partján 
a csapatok készültségi állást foglalnak el; 

i) június 23-án reggel 5 órától fogva a 13. lövész- és 17. 
hadosztály a védelemre csoportosítva legyen. 

4. Cselekvési szabadságunkat meg kell őrizni, lehetőleg 
sokáig bizonytalanságban kell tartani az ellenséget szándé-
kunk felől. 

Minden pillanatban készen kell állanunk arra, hogy az 
ellenséget hathatós zárótűzzel fogadjuk. Az ellenséges tüzér-
séget a Piavétói minél messzebbre fel kell tartóztatni. 

5. Tüzérség. 
Június 23-án délután 6 órakor a 35. tábori tüzérdandár, 

tevábbá a 31. tábori tüzérdandár a I I . hadtestparancsnokság 
kötelékébe lép; a 9. számú nehéz tüzérezred a 31. tábori tüzér-
dandárparancsnokság alá rendeltetik. 

A tüzérség visszavételére és védelmi csoportosítására 
nézve a tüzérség külön parancsot fog kapni. 
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6. Az átkelési helyek a következőképpen utaltatnak ki: 
a) 31. hadosztály Falze- és Soligo-torkolat (áthajózás); 
b) a 13. lövészhadosztály Jacurnál a hídon megy át; 
c) a 17. hadosztály Casa Mercadellinél áthajózik; 
d) a 41. honvédhadosztály Minánál ugyancsak áthajózik. 
A 11. honvéd lovashadosztály a 31. hadosztály áthajózási 

helyeit veszi igénybe. 
Amint a 13. lövészhadosztály az átkelést befejezte, a hadi-

hidat lebontja és a hadianyagot biztonságba helyezi. 
Az utóvédek az illető hadosztályok átkelési helyeit hasz-

nálják. 
Maradozók részére csónakokat kell készenlétben tartani. 
7. Vonatok. 
A 31. hadosztály június 22-ére hajló éjjelen vonatát Pra 

Piano—Corbanese, június 23-ára hajló éjjelen pedig Refron-
tolo—Federa—Annese—San Pietro terébe tolja el. 

A 13. lövészhadosztály június 22-ére hajló éjjelen a had-
osztály-vonatot a Cervano-patakig, június 23-ára hajló éjjelen 
pedig az említett patak mögé vonja vissza. 

17. hadosztály. A június 22-ére hajló éjjelen a hadosztály-
vonat Conegliano—Borgo di sopra vonaláig, a június 23-ára 
hajló éjjelen pedig a nevezett vonaltól nyugatra megy vissza. 

A 41. honvédhadosztály vonata a június 22-ére virradó 
éjjelen Bibano—Brandolin—Vianello—Colombo-térbe, a június 
23-ára hajló éjjelen Capo di sopra—Cosniga—Ramera—Borgo 
di sopra-terébe jön. 

A 35. hadosztály vonata helyén marad. 
A vonat meneteit csakis éjjel hajthatja végre. 

Goiginger altábornagy s. k." 

Ezen intézkedést a XXIV. hadtestparancsnokság az alábbi 
paranccsal egészítette ki: 

1. A június 20-ról 21-ére virradó éjjelen visszament tüzér-
ség a Piave keleti partján június 21-én végleges védelmi cso-
portosítást foglal el és pedig úgy, hogy a Montellón vissza-
maradt gyalogságot támogatni tudja és hogy zárótüzet adhas-
son le a saját arcvonal elé. 

2. A 31. és 13. lövészhadosztálynak június 21-én annyi tü-
zérsége maradjon vissza a Montellón, hogy a két hadosztály 
arcvonala elé hathatós zárótüzet tudjon leadni. 

A két hadosztály többi ütegei és a 17. és 41. honvédhad-
osztály tüzérsége a Piave keleti partján végleges védelmi cso-
portosításba helyezkednek el. 

3. Az olaszoktól zsákmányolt lövegeket tüzelésre ki kell 
használni; abban az esetben, ha a Piavén nem lehet azokat át-
hozni, fel kell robbantani őket. 



•604 

4. A június 21-röl 22-ére hajló éjjelen a Montellón vissza-
maradt tüzérséget a Piavén át kell hozni; ezen tüzérség a 
Piave keleti partján azután védelmi állásba megy. 

A Piave keleti partján levő tüzérség a védelmi harcra való 
csoportosítását tovább folytatja és berendezkedik. 

5. A lőszert a június 21-ére hajló éjjelen kell a Piavén át-
szállítani. 

G. Arra kell törekedni, hogy június 22-én a 35., 31., 13. és 
17. tábori tüzérdandár tüzérsége a régi védelemre megszerve-
zett csoportosítását elfoglalja. 

7. A Montellón visszahagyott ütegek visszavételéről az 
illető hadosztályparancsnokságok kellő időben gondoskodni 
tartoznak. 

8. A 31.. 13. és 17. hadosztályok aknavető ütegeiket a Piave 
partján visszahagyják. 

9. A távbeszélőhálózatot mielőbb ki kell építeni. 
10. A védelemre ugyanazok az utasítások érvényesek, ame-

lyeket az „Albrecht" csoportosításra annakidején kiadtak. 
Goiginger altábornagy s. k." 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság megküldi intézkedését 
a Piave keleti partjára való visszavonulásra. 

Az arcvonal visszavétele fokozatosan fog megtörténni. Jú-
nius 21-ről 22-ére virradó éjjelen a tüzérség fog visszamenni; 
a 23-ára hajló éjjelen a IV. hadtest, a június 24-re hajló éjje-
len pedig a VII . hadtest fog partot váltani. Csakis a XXIII . 
hadtest marad meg állásában egyelőre a Piave nyugati part-
ján. (Op. 624/11. szám.) 

* * 
* 

A 6. hadsereg helyzete június 21-én reggel 6 órakor. 
XV. hadtest. Az 50. hadosztálynál éjjel mérsékelt ellensé-

ges zavarólövegtűz volt. (Op. 345/1. szám.) 
A 20. honvédhadosztálynál tegnap éjjel 11 óra 30 perckor 

60 főből álló olasz osztag a 6. és 7. számú táboriörsöt megtá-
madta; a támadást puskatűzzel és kézigránátokkal vissza-
verték. 

A 160. tábori tüzérezred ütegei az éj folyamán állásaikat 
elhagyták és Ronchettánál gyülekeztek. 

11. hadtest. Az ellenséges tüzérség az éjjel a 8. lovashad-
osztály szakaszát és az arcvonal mögötti községeket a szokásos 
zavarótííz alatt tartotta. 
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A saját tüzérség az éjjel az ellenséges gyalogság gyüleke-
zési helyeire a Montellón tüzelt. Éjjel 11 óra és éjfél utáni 1 
óra között a Montellóról harcizaj volt hallható. (Op. 621/1. sz.) 

A XXIY. hadtestnél tegnap délután 4 órakor az ellenség 
ismét megtámadta a hadtest két szárnyát. Az ellenség a 11. 
honvédlovashadosztály állásába betört; ellentámadással azon-
ban azonnal kiverték. A 31. hadosztály a délután folyamán és 
az éjjel végrehajtott támadást simán visszaverte. 

Éjjel 11 óra 30 perckor az ellenség a 41. honvédhadosztály 
egész arcvonalát megtámadta; a hadosztály balszárnyán a 12. 
honvédezred ellentámadásba ment át és az olaszokat vissza-
dobta, amire azok az általános támadást beszüntették és kiin-
dulási helyzetükbe visszavonultak. 

A 13. lövészhadosztálynál és a 17. hadosztálynál az éjjel 
nyugalom volt. 

Az ellenséges tüzérség könnyű és közepes öblű ütegekkel 
az utakat végigszórta és a mögöttes területet zavarótűzbe 
fogta. (Op. 621/1. szám.) 

A 11. hadseregnél említésre méltó esemény nem volt; az 
ellenséges tüzérség éjjel a szokásos, hajnalban valamivel élén-
kebb tevékenységet fejtett ki. (Op. 621/10. szám.) 

Az Isonzo-hadseregnél néhány ellenséges helyi elötörést 
visszavertek. (Op. 621/6. szám.) 

A XXIY. hadtestparancsnokság délelőtt 9 óra 10 perckor 
jelenti nekem, hogy a Montello kiürítését következőképen ter-
vezi: 

1. A június 21-ére virradó éjjel legelőször a kocsizó ütegek 
és a hegyi tüzérség zöme, azután a járművek és vonatok és 
sebesültek mennek át a Piavén a jacúri hídon. Minden többi 
úgy marad a helyén, mint ahogy most van. 

2. A június 22-ére hajló éjjelen a gyalogság fele (dandár-, 
ezred- és zászlóaljtartalékok), azután a tüzérségnek^ még^ a 
Montellón tegnap megmaradt része egyrészt a hadihídon át-
megy a Piavén, másrészt négy helyen áthajóz az innenső 
partra. A megmozdulás este 10 órakor kezdődik, minden had-
osztálysávban egyszerre. A visszavonulás lépcsőzetesen fog 
megtörténni. 

A többi rész, és pedig a jelenlegi rajvonal (századok és 
géppuskásalakulatok) helyén marad, mivel ha a visszavonulás 
egymás mellett párhuzamosan szakaszonként történnék meg, 
ebből az ellenség szándékunkat azonnal felismerné és az át-
kelést a Piavén könnyen megzavarhatná. 

3. Június 23-án virradatkor a gyalogság másik része megy 
át a Piavén, úgyanúgy, mint ahogy az a június 22-re hajló 
éjjelen megtörtent. 

Az utóvédek (minden századtól egy raj, kézigéppuskákkal) 
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sokáig kint maradnak és csakis június 23-ról 24-ére hajló éjje-
len mennek vissza a Piavéra, ahol áthajózzák őket. 

A tűzzel való támogatás a Piave keleti partjáról fog meg-
történni. Eddig minden hadosztályparancsnok a hadosztály-
sávjában felelős a rendért ós nyugalomért. 

A 13. lövészhadosztály és a 17. hadosztály június 22-én 
estétől fogva a Piave keleti partján, az akadályövzónában, 
harckészültségi csoportosítást vesz fel; június 23-án reggel 
5 órától kezdve pedig, a védelemre előírt helyzetben, harcra 
készen állanak fel. 

• # • 

A XXIV. hadtestparancsnokság arra kért, hogy az idő-
pontokat az Isonzo-hadseregnél hozzam az ottani idővel össz-
hangba, hogy a hadtest visszavonulása ne történjék elszige-
telve. (Op. 621/12. szám.) 

Bejelentem a Boroevic-hadseregcsoportparancsnokságnak 
a Piave keleti partján tervezett csoportosításomat. 

„A II. hadtest két lovashadosztályból fog állani. A 8. 
lovashadosztály három ezreddel a San Vito—Bigolino—Bosco-
szakaszban, egy ezred tartalék a Col San Martino—Guia— 
Folo terében; a 11. honvéd lovashadosztály Bosco—Fontigo— 
Mira-szakaszban két ezreddel, két ezred1 tartalék Pieve di 
Soligónál." 

„Hadtesttartalék a 39. honvéddandár2 Soligo—San Gallo 
vidékén." 

„A XXIV. hadtest két gyaloghadosztályból fog állani." 
„A 13. lövészhadosztály Falze di Piave—Mina-szakaszban, 

a 17. hadosztály a Mina—Susegana-hidak szakaszában." 
„A XV. hadtest helyzete nem változik (az 50. hadosztály 

a Monte Spinuccia (A 1303)—Alano-szakaszban, a fél 20. hon-
védhadosztály az Alano—Segusino-szakaszban). 

„Hadseregtartalék : 
„A 31. hadosztály a San Pietro di Feletto—Refrontolo— 

Federa vidékén; a 41. honvédhadosztály Cosniga—Borgo di 
Sopra—Capo di Sopra terében." 

„Azért, hogy az arcvonalnak kellő szilárdságot adhassak, 
és hogy a harcokban kimerült, sokat szenvedett hadosztályokat 
felválthassam, kérem a 9. és 51. honvédhadosztályok felett a 
rendelkezési jogot részemre megadni. Azt tervezem, hogy a 
13. lövészhadosztályt a 35. hadosztály váltsa fel." (Op. 621/8.) 

1 A Montellón harcban volt 5. és 9. honvéd huszárezred. 
2 3. és 4. honvéd gyalogezred (fél 20. honvéd hadosztály). 
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A következő választ kaptam: 
„A 9. és 51. honvédhadosztályra számítani nem lehet. 
A legutóbbi harcokban az ellenség a hadosztályok erejét 

elhasználta, tehát a közeljövőben támadásra nem jöhetnek te-
kintetbe. Ezen tényt figyelembe kell venni, ha az arcvonalunk 
szilárdságát megítéljük. 

Had seregcsoportparancsnokság. Op. 621/10. sz." 
• * 

* 

A 35. hadosztályparancsnokságot Op. 621/11. szám alatt 
utasítottam, hogy a Mira—Mina Piave-szakasz viszonyai felől 
szerezze meg a 13. lövészhadosztálynál a szükséges tájékozott-
ságot, mert ezen hadosztályt legközelebb fel fogja váltani. 

• * 
# 

A 6. hadsereg helyzete délután 2 órakor. 
XV. hadtest: Mérsékelt ellenséges zavarótűz. Az ellen-

séges repülőtevékenység igen élénk. Tüzérségünk tűzcsapást 
mért a Monfenera-gerinc déli lejtőjén levő olasz táborra. (Op. 
345/2. szám.) 

A Monte Castello északi gerincén két tüzelő ellenséges 
nehéz aknavetőt figyeltek meg; tüzérségünk tűz alá vette. 

A Montello felől heves ágyúdörgés hallható. 
A 20. honvédhadosztálynál nyugalom van. Néhány ellen-

séges löveglövés Queróra és Campóra. 
Délelőtt 8 óra 15 perckor a Stizzone-völgy felett légi küz-

delemben egy ellenséges repülőt a mieink lelőttek. (Op. 172/2.) 
II. hadtest: Délután 1 órakor igen élénk ellenséges tüzér-

ségi tevékenység. A 11. dzsidásezred szakaszát erősen lőtte az 
ellenséges tüzérség és a géppuskásalakulatok; délután 2 óra-
kor Bosco gázgránátokat kapott. 

Az ellenséges tüzérség 4-ik léggömbünket lelőtte; kigyul-
ladva lezuhant Guia táján. Castelfranco felől az arcvonal felé 
élénk vasúti forgalom van. (Op. 621/2. szám.) 

A hadtesttüzérség a montellói A 368 kúpon a mozgó ellen-
séget lőtte. Délelőtt .11 órakor öt repülőnk két ellenséges gép-
pel harcot vívott; az egyik gépet a mieink lelőtték. (Op. 621/3.) 

XXIV. hadtest: A Montellón feltűnő csend van. 
A 31. hadosztálynál nincs változás. Az éjjeli harcokban 

a 11. honvéd lovashadosztálynál 6 olasz tisztet és 225 fő legény-
séget fogtak el; 5 géppuskát és 5 golyószórót zsákmányoltak. 

A 13. lövészhadosztálynál az ellenséges gyalogság harc-
tevékenysége igen csekély. 
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A hadosztály egyik kiszegelő részén az olaszok fehér ken-
dőkkel integetnek. 

A Montebelluna—Castelfranco vasútvonalon reggel 6 órá-
tól délelőtt 10 óráig tíz vonat közlekedését figyelték meg. 

A 17. hadosztálynál az ellenséges tüzérség tevékenysége 
a Montellón és az átkelési helyek ellen alábbhagyott. 

A 41. honvédhadosztálynál az ellenséges gyalogság tétlen. 
Az Arcade—Spresiano—Povegliano országúton élénk autó-

forgalom van. (Op. 621/2. a. szám.) 
Az éjjeli harcok már koránt sem voltak oly hevesek, mint 

annakelőtte; ma délelőtt az ellenséges gyalogság tétlen volt. 
Az általános nézet az, hogy az ellenséget nagy veszteség érte 
az előző harcokban és hogy pihenésre van szüksége. 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság közli, hogy az ellen-
séges tüzérség az egész arcvonalat hevesen lövi; a XXIII . hkd-
testnél a 12. hadosztályunkat az ellenség C. Bottánál vissza-
szorítota. (Op. 621/19. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete délután 6 órakor. 
A XV. hadtest helyzete nem változott. 
II. hadtest: Mérsékelt ellenséges tüzérségi tevékenység. 

Vidort gázgránátokkal lőtte az ellenség. 
Saját tüzérség a XXIY. hadtestet támogatja a Montellón. 

Egész nap az ellenséges repülők nagy tevékenységet fejtenek 
ki. A Piave mélysége 1-75 m. (Op. 621/3. szám.) 

A XXIV. hadtest helyzete nem változott. Az ellenséges 
tüzérség a hadtest arcvonalát, hátsó terepét és az átkelési 
helyeket is állandóan lövi. Az ellenséges repülők Jacurra bom-
bákat dobtak. 

A 13. lövészhadosztály hídját délelőtt 8 órakor az ellen-
séges tüzérség megrongálta; estig kijavítják. Az ellenség 16 
léggömbből figyel. (Op. 621/2. b. szám.) 

A XXIV. hadtestparancsnokság a veszteségeket a követ-
kezőképen becsüli meg: 

1. A 17. hadosztálynál minden ezred vesztesége átlag 
40—50%-ra tehető; a kardostiszteseké 20—25%. 

2. A 31. hadosztálynál az ezredek ütközetlétszáma átlag 
700 puska, a különleges alakulatok (géppuska, kézigéppuska, 
telefon, gyalogsági ágyú, akna- és gránátvető, műszaki) vesz-
tesége igen nagy, átlag 80%. 

3. A 11. honvéd Iovashadosztálynál az ütközetlétszám a 
2. és 3. honvédhuszárezrednél 42—44 tiszt és 1500 fő legény-
ség; az 5. és 9. honvédhuszárezrednél körülbelül 19 tiszt és 
750 fő legénység; az utóbbi két ezrednél a veszteség átlag 50%. 

4. A 13. lövészhadosztálynál és a 41. honvédhadosztálynál 
a veszteséget idáig még becslés alapján sem sikerült meg-
állapítani, mivel erre a folytonos harcok miatt nem volt meg 
a kellő nyugalom. (Op. 621/13. szám.) 
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A 6. szállásmesteri hivatal jelenti, hogy az 51. honvéd-
hadosztály a lovakat megkapta, úgy, hogy harcképességét már 
elérte. (Op. 621/13. szám.) 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság közli, hogy a VII. had-
test ellen az olaszok páncélautókkal támadtak, tüzérségünk 
azonban öszelötte a páncélautókat. (Op. 621/27. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete este 10 órakor. 
XI7. hadtest: Mérsékelt ellenséges zavaró lövegtűz. Az 

ellenséges tüzérség ma a 20. honvédhadosztályra 54 könnyű, 
137 közepes és 202 nehéz lövedéket lőtt ki. 

A Piave 17 cm-t apadt. (Op. 345/3. szám.) 
II. hadtest: Ellenséges zavaró lövegtűz; időközönként 

néhány nehéz akna Bigolinóra. A saját tüzérség a Pederivánál 
levő három ellenséges üteget, melyek falzei átkelési helyeinket 
lőtték, leküzdötte. 

Igen élénk repülőtevékenység. Repülőink délután 6 óra 
30 perc és este 7 óra 30 perc közötti időben Asolo—Cornuda— 
Caerano—Montebelluna vidékén az összes utakat üresen talál-
ták, annál nagyobb forgalom volt a Pagnano—Bevilaqua uta-
kon és pedig mindkét irányban. (Op. 621/4. szám.) 

XXIV. hadtest: A 31. hadosztály északi szárnya előtt 
gyülekező ellenséget tüzérségünk szétugrasztotta; az ellenséges 
tüzérség a hátsó terepet és a jacuri hidat lőtte. 

A 17. hadosztály azt jelenti, hogy este 8 óra 25 perc óta 
a 13. lövészhadosztály balszárnya előtt harci lármát hall. 

A 26. lövészdandárparancsnokságot egy olasz löveg teli-
találata érte. Az ideiglenes dandárparancsnok, Schinnerer ez-
redes, súlyosan megsebesült, Pawel és Weninger századosok 
meghaltak. A lövészdandárparancsnokságot Woinwich ezredes 
átvette. A 13. lövészhadosztályparancsnokság törzséből Guten-
berg századost osztotta be hozzá vezérkari tisztül. 

Ezek szerint a 13. lövészhadosztálynál mindkét dandár-
parancsnok a montellói harcokban megsebesült. Közben ugyanis 
megtudtuk, hogy a 25. lövészdandár parancsnoka, Bolzano 
tábornok, megsebesülve az olaszok kezébe került és ott meg-
halt. (Op. 621/2. c. szám.) 

A mai harcokban az olasz 1., 70., 66., 51., 50, 57., 60., 47., 
48. és 13. hadosztályok, tehát tíz hadosztály küzdött a 6. had-
sereg ellen; az olasz 24. hadosztály még mindig tartalék. A mai 
harcok szerint talán arra lehet következtetni, hogy az ellenség 
állóharcba megy át. Nincs semmi jel arra, mintha az olaszok 
ellenoffenzívát akarnának indítani. Arra törekszik, hogy át-
kelési helyeinket leküzdje. 

Az időjárás borult, a kilátási viszonyok rosszak voltak, 
közbe-közbe az eső esett, a Piave apadt. 

# # 
* 

József főherceg: A világháború. VI. 39 
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Hirek az ellenség helyzetéről. 
Az ellenséges 13. hadosztály1 a 60. és 48. hadosztály között 

áll az arcvonalban; ezt a hadosztályt a VIII . hadtestparancs-
nokság rendelkezésére bocsátották. Megállapították, hogy a 
tartalékból a következő hadosztályok már az arcvonalban álla-
nak: a XII . hadtesttől a 37. hadosztály a Ponte di Piave—-
Treviso vasútvonaltól közvetlen délkeletre; mögötte áll a 27. 
hadosztály, az 54. hadosztálynak Sardegna-dandára a vasút-
vonaltól északkeletre; az 1. rohamhadosztály három csoportba 
tagozódik, mindegyike 3—3 rohamzászlóaljból áll2 és a Tre-
visóra vezető vasútvonal mentén van. 

Ezenkívül az arcvonalban harcbavetették: az olasz 29. had-
osztályt,3 mely eddig a Val Arsa két oldalán volt, június 20-án 
délután Peregára4 érkezett és a XII . hadtestparancsnokságnak 
rendelték alá. 

Az olasz 56. hadosztálynál tervbe vették, hogy a védelmi 
állást aknákkal látják el a célból, hogy ha az ellenség itt be-
törne, akkor az ellenséges csapatokat légberepíthessék, hogy 
az ellentámadást megkönnyíthessék. 

Fogolyvallomások szerint az olasz hadseregben automa-
tikus puskákkal kísérleteznek. (6. hadsereg, Op. 812/Ev. szám.) 

Repülő jelentések. 
Az egész arcvonalon ma igen élénk repülőtevékenység volt. 
Légvédelmi lövegeink (71) összesen 1517 lövést tettek az 

ellenséges repülőgépekre. 
Június 15-től kezdve mai napig 10 ellenséges repülőgépet 

lőttünk le és 3 gépet leszállásra kényszerítettünk. 
A 30., 42., 56., 68., 72. és 74. repülőszázadaink ma légi har-

cokat vívtak az ellenséges repülőkkel és a piavei átkelési 
helyeket védték; június 22-ére virradó éjjelen Volpagóra, a 
trevignanói olasz repülőtérre, 27 repülőgépünk 4000 kg. bom-
bát dobott; a légi harcokban egy pilótatisztünk meghalt, egy 
másik tiszt és egy altiszt megsebesült. A 68. repülőszázadnak 
egy gépe San Stefanónál lezuhant; a 72. repülőszázadnak 
egyik gépét légi harcban egy ellenséges Nieuport-gép lelőtte; 
a 2. repülőszázad egyik gépe légi harcban megsérült, minek 
következtében Felterénél leszállni kényszerült; a pilóta és meg-
figyelő megsebesült. 

Este 7 óra 30 perckor a 42. repülőszázadhoz tartozó Aus-
sitz szakaszvezető Cornuda felett egy ellenséges repülőgépet 

1 Barletta- és Palermo-dandár. 
2 1., 5., 6., 10., 12., 16., 20., 21. és 26. 
3 99., 100. gyalogezred és a Murge-dandár. 
4 Padovától 8 km-re északkeletre van. 
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lelőtt; a 74. repülőszázadba tartozó Benko törzsőrmester egy 
ellenséges Sopwith-géppel hosszú küzdelmet folytatott, mely-
nek következtében az ellenséges gép Trevignano repülőtérre 
leszállt. 

Délelőtt 10 és 11 óra között jelentik, hogy reggel 6 óra 
40 perckor 1—1 ellenséges repülőgépet a 127/6. számú lég-
védelmi ütegünk lelőtt; este 7 óra 40 perckor egy Nieuport-
gépet lőttünk le légiharcban Collalto fölött. A 4. számú lég-
gömbünket 900 méter magasban egy francia jelzésű gép raké-
tákkal megtámadta és felgyújtotta. A megfigyelőtiszt ejtő-
ernyővel megmenekült. 

Események a 11. hadseregnél. 
A báró Conrad tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság-

tól Wittich főhadnagy telefonon értesítette Schilhawsky vezér-
kari alezredest, hogy a 11. hadseregnél megkezdett csapat-
szállításokat és elmeneteléseket beszüntették, így tehát a 3. 
lovashadosztály, a 21. tábori tüzérdandár, a 28. és 5. had-
osztálynak Tirolból való elszállítása elmarad. (AOK. 15.473. 
Eb. szám.) 

A XXVI. hadtestparancsnokság jelentette, hogy Frigyes 
főherceg tábornagy a hadtestet meglátogatta és Ö Fölsege 
köszönetét tolmácsolta a csapatok június 15-i magatartásáért. 
(Op. 2607. szám.) 

A hadseregfőparancsnokságnak javaslatot tettek, hogy a 
85. ezredet a Monte Ranierón tanúsított hősi magatartásáért 
a sajtójelentésben említsék meg. (Op. 2607/4. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság a VI. hadtestnek meg-
hagyja, hogy az ellenséges tüzérség által szétlőtt hátsó állást 
a védelemre hozza rendbe. (Op. 2607/7. szám.) 

Délután a Conrad-hadseregcsoportparancsnokság elren-
nelte: 

„Legfelsőbb parancsra Boroevic tábornagy hadseregcso-
portja a Piave mögé visszavonul. Ez egészen ú j helyzetet 
teremtett, melynek kifejlődését majd csak később fogjuk látni. 

A 3. lovashadosztály és a 22. lövészhadosztály Trient— 
Lavis—Matarello terében hadseregcsoporttartalék. 

A 28. hadosztályt az arcvonalból ki kell vonni és Levieo— 
Caldonazzo—Pergine, az 5. hadosztály pedig Chiesa—Lava-
rone terében gyülekezik. (Op. 2607/9. szám.) 

A tüzérség továbbra is a 11. hadsereg kötelékében vissza-
marad. (Op. 2607/9. a. szám.)" 

A XXVI. hadtestparancsnokság az alábbi parancsot kapja: 
„Az 53. hadosztályból nem szabad semmit sem az arc-

vonalba beállítani. Ezen parancs a 82. ezredre is vonatkozik. 
(Op. 2607/10. szám.) 

39* 
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A VI. hadtestparancsnokság a 18., 36. és az Edelweiss-
hadosztály viszonyáról tesz jelentést, amely szerint a mostani 
állásukban képesek-e szívósan kitartani? A hadosztályokat sor-
jában felváltják, hogy pihenőhöz jussanak. (Op. 2607/14. sz.) 

Az I. hadtestparancsnokság 2000 munkást kér, hogy a 
Campo—Col di Baio—Monte Prassolanon az utat megépít-
hesse. A 11. hadseregparancsnokság azt válaszolta, hogy nem 
állanak rendelkezésére munkásosztagok, így a kérést teljesíteni 
nem tudja. (Op. 8081. Tech. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság a Conrad-hadseregcsoport-
parancsnokságnak jelenti: 

„Op. 25.000/83. számú rendeletre: 
A 32. hadosztályt az arcvonalból kivonta és Rocca—Arsie 

terébe visszaveszi; néhány nap múlva Pedevena—Lamon— 
Murle vidékére fog jönni. 

A 38. és 42. horvát honvédhadosztályt most váltják fel: 
a felváltást június 25-én befejezik. 

Javaslatba hozom, hogy a harcban kimerült 26. lövész-
hadosztály és a 18. hadosztály az 53. hadosztállyal felváltassák. 

Ütközetlétszámok: a 38 honvédhadosztálynál 5800, a 42. 
horvát honvédhadosztálynál 4120, a 32. hadosztálynál 2260, 
a 26. lövészhadosztálynál 3450, a 18. hadosztálynál 2Í90 csatár. 

Június végén, a pótlások besorolása után, az iitközetlét-
számok a kővetkezők lesznek: a 38. honvédhadosztálynál 7100, 
a 42. horvát honvédhadosztálynál 3700, a 32. hadosztálynál 
2300, a 26. lövészhadosztálynál 3600, a 18. hadosztálynál 3340 
csatár. 

Július elején a 38. honvédhadosztálynak alkalmazására az 
állásharcban lehet számítani, mindazonáltal mind ennek, mind 
a többi említett négy hadosztálynak szüksége van pihenőre, 
mert a hosszú állásharcban, a rákövetkező harcokban és a 
támadást megelőző előkészítési időben (lőszerszállítás, hordári 
szolgálat stb.) az embereket igen megerőltették és sokat szen-
vedtek, úgyhogy ezen hadosztályokat tulajdonképen csakis 
június második felében lehet alkalmazni. (Op. 2607/12. szám.) 

A XXVI. hadtestparancsnokság jelenti, hogy Col Mo-
schinre való támadását csakis július közepén lehet végre-
hajtani, mivel a gyalogság és tüzérség pótlására szükség van. 
(Op. 2606/7. b. szám.) 

A 11. hadsereg a Conrad-hadseregcsoportparancsnokság-
nak jelenti: 

„Op. 25.000/80. számra: 
Az elrendelt támadást csakis alapos előkészítés után lehet 

végrehajtani, de feltételezem azt, hogy a támadáshoz mindent 
rendelkezésre fognak bocsájtani és pedig: 

1.) Legalább is két friss hadosztályra lesz szükség. A 27. és 
32. hados^ály kimerült, a 4. hadosztály nagyon elgyengült; 
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az 53. hadosztályt — amint már Op. 2607/12. szám alatt jelen-
tettük — a VI. hadtestnél a 18. és 26. hadosztály felváltására 
kell felhasználni, tehát a XXVI. hadtestnél ezen négy had-
osztályra számítani nem lehet, a hadseregparancsnokság tehát 
csakis a 28. hadosztályt bocsáthatja a hadtestparancsnokság 
rendelkezésére; ezért a hadseregcsoportparancsnokságot arra 
kérem, hogy a támadás céljára utaljon ki egy friss hadosztályt, 
ha ugyan a pihenő hadosztályok közül valamelyik a harc-
készültséget közben el nem éri. 

A támadás végrehajtására ezenkívül még okvetlenül szük-
ség lesz: 

2.) 1000 főnyi hordári szolgálatot végző fiatal, erőteljes 
legénységre (ezen követelményt a hadseregparancsnokság tel-
jesíteni nem tudja) és 

3.) 1000 málhásállatra (a hadseregparancsnokság csakis 
egy részét tudja biztosítani); 

4.) A Grappa-tüzérség részére Op. 22.746/Art. számú elő-
terjesztésemben kiszámított mennyiségben Gelbkreuz-löszerre; 

5.) Robbanó lőszerre (kizárólag gránátok) a következő 
mennyiségben: 

Hegyi ágyúk részére 18.000 
Tábori ágyúk részére 18.000 
Tábori tarackok részére 31.200 
Nehéz tarackok részére 5.400 
10 cm-es messzehordó ágyúk részére 1.600 
Motoros ágyúk részére 300 
Motoros tarackok részére 500 
24 cm-es ágyúk részére 50 
11-es mintájú 30-5 cm-es mozsarak részére . . . . 700 
16-os mintájú 30'5 cm-es mozsarak részére . . . . 300 
38 cm-es mozsarak részére 75 
42-es mozsarak részére 50 

lövés; ezenfelül még 100.000 kézigránátra lesz szükség. 
6.) A végrehajtási idő: 14 nap után, amint az összes sze-

mélyi és anyagi eszközök a hadtestnél beérkeznek. Op. 
2607/16. sz. 

A 11. hadseregnél, amint az előadottakból is kivehető, 
harcok nem voltak. A csapatok az állásaikat erődítették és az 
akadályokat építették. 

Az olaszok sem támadtak, állásaikon dolgoztak, csupán a 
tüzérség vívott párbajt és a hadsereg arcvonalát, de különösen 
a hátsó területen a magasabb parancsnokságok állását, a tarta-
lékok helyeit és a völgyekből az állásokba felvezető útakat lőtte 
változó hevességű zavarótűzze]. 
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Események az Isonzó-hadseregnél. 
Reggeli helyzet. 
A XVI. hadtestnél csekély ellenséges tüzérségi tevékeny-

ség. Casa dei Pescatorinél egy ellenséges repülőt leszállásra 
kényszerítettek; a pilótát és a megfigyelőt elfogták. 

A IV. hadtestnél az átkelési helyek, Negrisia és Fontane, 
ellenséges tüzérségi zavarótűz alatt állanak; különben a hely-
zet nem változott meg. 

A VII. hadtestnél a salgaredai hidat az ellenséges tüzér-
ség hevesen lövi. A 9 lovashadosztályt a 65. gyalogdandár fel-
váltja. A 24. hadosztály maradványa visszament a Piave mögé. 

A XXIII. hadtestnél a 15. lövészezred egy előretörést csi-
nált, melyben Lossónál 100 foglyot ejtett, kik négy dandárhoz 
tartoznak. Lossónál az ellenséges elkeseredett ellentámadáso-
kat csapataink visszaverték. 

Trentinnál egy ellenséges ellentámadás meghiúsult. Dél-
után 6 óra 45 perckor az ellenséges tüzérség hevesen lőni 
kezdte Capo Silét, Cava zuccherniát és Rossát, majd azután 
támadásra indult az ellenség, Capo Silénél a támadást vissza-
utasították, de Cavazuccheriánál az olaszok átmenetileg az 
állásba betörtek; Rossánál azonban, dacára ellentámadásunk-
nak, az olaszok a 3. védelmi vonalunkban befészkelték magu-
kat; csapataink a 4. védelmi vonalat tartják. Az úgynevezett 
Orient-hadtestünknek1 két zászlóalja útban van a XXIII . had-
test megerősítésére; Grisolerára irányították őket. 

A Rossára irányult ellenséges támadást az ellenséges 
flotta támogatta (10 torpedó hajó); hajnali 3 órától félórán át 
a Tagliamento torkolata tájáról Baselegheig lőtte parti-szaka-
szunkat azután délnyugati irányban elvonult. (Op. 621/1. sz.) 

Déli helyzet: 
XVI. hadtest. Kauffmann-csoportnál Spresiano—Mase-

rada—Lovadina—Arcade irányából az ellenséges tüzérség a 
töltésállást tűz alá vette. 

A 2. népfölkelőezred jelenti: a tegnapi napon leszállott 
repülőgépet az ellenség fényszóróvilágítás mellett könnyű és 
közepes öblű lövegekkel lőtte; a gép ezáltal nagyon megsérült; 
mindazonáltal sikerült két géppuskát, egy magasságmérőt és 
egy optikai műszert a gépről biztonságba helyezni. Az ellenség 
tizenöt kötött léggömbből figyel. 

Az 58. hadosztálynál a szigeteken levő előőrsökre az ellen-
séges tüzérség néhány tűzcsapást mért. 

1 Tulajdonképen egy hadosztályerejű csoport, melyet eredetileg a keleti 
hadszíntérre szántak. 
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A délelőtti órákban az ellenséges tüzérség a hátsóterület 
községeit és a Rainál levő léggömböt állandóan lőtte. 

Egy repülőgépünket egy angol repülő légiharcban lelőtte, 
amely délelőtt 10 órakor Cesconinénél égve lezuhant. (Op. 
621/10. szám.) 

A IV. hadtestnél a helyzet nem változott. 
A VII. hadtestnél az ellenséges tüzérség a salgaredai hi-

dat lövi. Az ellenség állását erődíti és élénk járőrmenetekkpl 
felderít. 

XXIII. hadtest. Az ellenség a 12. hadosztályt az éjjel 
0 . Bottáig visszanyomta. Az 1. lovashadosztály támogatására 
az 5. huszárezred Tombolinba megérkezett; a 10. hadosztály 
Grassagánál összpontosult. Az ellenség egy léggömbünket le-
lőtte. (Op. 621/2. szám.) 

Esti helyzet. 
XVI. hadtest. Kaufmann-csoportnál nyugalom van. Igen 

élénk légitevékenység. Az 58. hadosztálynál időnként ellensé-
ges tüzérségi rajtaütések a szigetekre, különösen délutáni 1 
órakor és 3 órakor. Az ellenséges tüzérség középöblű lövegek-
ből a Roncadelle—Casa le Grave-utat végigszórta. (621/20. sz.) 

A IV. hadtestnél a helyzet nem változott. 
A VII. hadtestnél a 14. hadosztály az ellenség támadását, 

melyet páncélozott autók kísértek, visszaverte. 
A XXIII. had,testnél említésre méltó eseménv nem volt. 

(Op. 621/3. szám.) 
# * 

* 

Az osztrák-magyar sajtójelentés június 21-ről. 
„Az ellenség tegnap is változatlan hevességgel tovább eről-

ködött,hogy a Piave nyugati partján kivívott sikereinket tőlünk 
elragadja; az olaszok hiába hoztak újabb áldozatokat, vala-
mennnyi rohamuk a mi hősies csapataink ellenállásán megtört. 

Különösen véres küzdelem színhelye volt a Montello 
karszt-fennsík, hol Goiginger Lajos altábornagy hadosztályai-
nak futólagosan megerődített állásain az egyik rohamhullám 
a. másik után sorjában megtört. Ember ember ellen küzdött 
a közelharcban. A 2 kilométeres arcvonal ellen az olaszok nyolc 
ezredből álló lökőerőt tömörítettek össze, hogy a mi derék csa-
patainkból alakított védőfalat megingassák. Az olaszok tarta-
lékot tartalék után harcba vetettek; véres veszteségeik közepette 
naponta nő a hadifogságunkba kerültek száma. így az utolsó-
előtti csatában a Montellón újabbi 3200 olasz katona került 
fogságunkba, kikből a magyar 139. ezred1 egymaga 2000 olaszt 
fogott el. 

1 Debrecen és más magyar vidékek fiai. 
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Magyar ezredek, osztrák lövészek és magyar honvédek 
napokon és éjjeleken át tartó állandó küzdelemteljes harcok-
ban, mint támadók és mint védők dicső történetükben újabb 
babérokat szereztek. 

A hegyi arcvonalon főképpen tüzérségi párbaj folyt. 
A vezérkar főnöke." 

Az olasz sajtójelentés június 21-ről. 
„A Montellón az ellenség nyomása tegnap az egész napon 

tovább tartott. A mi csapataink határt szabtak ennek. 
Az ellenség kísérletet tett, hogy a nyugati és déli irány-

ban a küzdelmet előrevigye, különösen a Casa—Cheller—Ba-
varia-vonaltól keletre és a Nervesa vasútállomásnál. A Pisa-
dandár csodálatraméltó lendülettel támadott, 400 foglyot ejtett 
és sok géppuskát és ismét két közepes öblű üteget zsákmányolt.. 
Ezeket csapataink azonnal az ellenségre irányították. 

A Piavén a harctevékenység csak egyes szakaszokra szo-
rítkozott. 

Candelutól nyugatra az ellenség támadását visszavertük; 
Fagare—Zensonnal szemben június 20-ra hajló éjjelen meg-
indult ellentámadásunk előrehaladást mutatott fel; az ellensé-
get itt súlyos • veszteség érte, néhány száz foglyot ejtettünk. 
San Donától nyugatra az ellenség a támadást négy ízben meg-
ismételte, melyeket csapataink mind visszavertek; az ellenség, 
teljesen kimerülve, súlyos veszteségei következtében a további 
erőlködést abbahagyta. Az ellenség támadásait a Sassari-dan-
dárnak megingathatatlan sardjai állították meg, kiket a 209. 
ezred 2. zászlóalja1 és a 9. bersaglieri kerékpáros zászlóalj erő-
teljesen támogatott. Cortellazzótól északra tengerészeink me-
rész bátorsággal az ellenség állásába betörtek, 200 foglyot ej-
tettek és állásukat megtartották. Cavazuccherina-hídföt kibővi 
tettük. A támadás kezdetétől fogva 12.000 foglyot ejtettünk. 

A Montellón napok óta dúló harcokban különösen kitűn-
tek a Pisa-dandáron kívül: az Aosta- és Mantova-dandárok, 
a 3. gyalogezred,2 a 68. gyalogezred,3 a 215. gyalogezred,4 a 
270. gyalogezred,5 a 25. és 27. rohamzászlóalj és a 79. árkász-
zászlóalj, mely a gyalogság oldalán harcolva a műszaki csa-
patok áldozatkészségének és merészségének adta tanújelét. 

A Lancieri di Milano és Vittorio Emanuele lovasszázadai 
a Zensontól nyugatra dúló csatába vakmerőséggel párosult 

1 Bisagno-dandárba tartozik. 
2 Piemonte-dandárba tartozik. 
3 Palermo-dandárba tartozik. 
4 Tevere-dandárba tartozik. 
6 Aquila-dandárba tartozik. 
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merészséggel döntőleg beavatkoztak, hogy június 19-én az el-
lenség áttörési kísérletét meggátolják; ezzel lovasezredeik tör-
ténelmének dicsőségéhez hozzájárultak. Dacára a kedvezőtlen 
viszonyoknak, repülőink a szokott módon igen tevékenyek vol-
tak; 11 ellenséges gépet lőttek le; az amerikai pilóták a légi-
harcokban első alkalommal vettek részt, éppen most érkeztek 
meg az arcvonalra és azt kívánták, hogy résztvehessenek a 
légiharcokban. Vitéz Carcia őrnagy, ki június 19-én 34. légi 
győzelmét érte el, — repülőútjáról nem tért többé vissza. 

Diaz tábornok." 
* * 

* 

„Június 22-re virradó éjjel tüzérségem és csapataim fele 
„a legnagyobb nehézségek között, a legnehezebb ellenséges 
„tűzben a Piave balpartjára visszatért. Eközben a visszama-
r a d t gyenge védörség a Montellón több heves tömegtámadást, 
„melyet az olaszok utolsó tartalékaikkal csináltak, meghiúsí-
t o t t , visszavert és az ellenség utolsó friss hadosztályai össze-
töret tek, ezerszámra hevernek hullái ezen elkeseredett tusák 
„helyén. Holnap megint az övé lesz Montello, mert szürkület-
k o r utolsó csapataim elhagyják azt. — Az övé lesz és halottai-
„nak tízezreit, összelőtt csapatainak maradványait találják 
„majd ott. Én meg egészen betege vagyok annak, hogy 15.000 
„emberemet föl kellett áldoznom azért, hogy azután vissza kell-
„jen vonulnunk. Willerding altábornagy meg van törve és föl-
„mentését kérte. Nem akarom elengedni ezt a kiválóan derék 
„embert, ki úgy mint Boroevic mondotta, szintén csak mártírja 
„ennek a szerencsétlen vállalkozásnak. 

„Kállay Frigyes százados, kit mint összekötőtisztet ren-
del tem a XVI. hadtesthez, ma újra bevonult hozzám. Rettene-
t e s dolgokat jelent a fejetlenségről, mely ennek a hadtestnek 
„vezetésében uralkodott." 

„Szerettem volna mégegyszer a Montellóra menni, de az 
„erős gázlövetés miatt nem lehetett. Visszajövet láttam egy 
„halottat és két gázmérgezésest La Guizzanál. Az első segélyt, 
„amennyire tudtam, megadtam nekik. Rettenetesen szenvednek 
„szegények." 

„Amit szegény derék kiéhezett csapataim teljesítettek és 
„műveltek, az talán még nem volt." 

„Napközt erős nehéz lövegtűz az átkelési pontokra, megint 
„lerombolták hídjainkat és nem egy átkelő pontont sülyesz-
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„tettek el, a bennülőkkel együtt. A legélénkebb repülőtevé-
kenység és légiharcok. Három ellenséges repülőt láttam a 
„Piavénál égve lezuhanni." 

„Az Isonzohadsereg teljesen a Piave mögött van." 

A Montello-hídfőállás kiürítését az elrendelt módon június 
21-én megkezdette a XXIY. hadtest és tervszerint végre is 
hajtotta. 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsn okság Op. 
620/7. számú rendelettel a 6. hadseregparancsnokságnak az 
51. honvédhadosztályt, az Isonzo-hadseregparancsnokságnak a 
9. hadosztályt rendelkezésére bocsátotta, hogy a harcban leg-
inkább kimerült hadosztályokat fel lehessen váltani és hogy 
azok pihenőhöz jussanak. 

Az átcsoportosításra az alábbi intézkedést adtam ki: 
„A 35. hadosztályt a XXIV. hadtestparancsnokságnak 

rendelem alá, hogy a 13. lövészhadosztályt váltsa fel. Az utóbbi 
Sarone—Fiaschetti—Castello d' Aviano—Dardago—Coltura 
terébe vonul pihenőre. 

A 17. hadosztályt az 51. honvédhadosztály fogja felvál-
tani. Utóbbi a felváltás előkészítésére a szükséges parancsnok-
ságokat és közegeket június 26-án Sacile körletből a 17. had-
osztályhoz előreküldi, hogy kellőleg tájékozódjanak. 

Felváltás után a 17. hadosztály Sacile—Vigonovo—Ran-
zano—Villorba—San Michele—Fratta —P. di Muda—Topa-
ligo környékére vonul pihenni. 

A 31. hadosztály a refrontolói pihenés után Vittorio— 
Cozzuolo—Formeniga—Manzana—Ogliano—Scomigo terébe 
megy, mint hadseregtartalék. 

A honvéd kerékpároszászlóalj Paris—Vendrami körül lak-
táborba száll és a 31. hadosztályparancsnokságnak rende-
lem alá. 

A 41. honvédhadosztály megfelelő pihenő után Coneglianó-
ról Combai—Miane—Follina—Cison di Valmarino—Mura— 
Gai-körletbe jön; a II . hadtestparancsnokságnak rendelem alá. 

A 39. honvéddandár a II. hadtest jobbszárnyán az arc-
vonalba jön. 

A II . és XXIV. hadtest közötti ú j határvonal: Mira— 
Pieve di Soligotól délre -0- 136—útelágazás—Refrontolo—San 
Pietro di Feletto—Formeniga. 

A XXIV. hadtestparancsnokság tegyen ide jelentést, hogy 
a 17., 31., 13. lövész- és 41. honvédhadosztályok részére a ki-
egészítéseket hová óhajtja irányíttatni. 

A 9. hadosztály az Isonzo-hadseregparancsnokságnak ren-
deltetett alá. 

József főherceg vezérezredes s. k. Op. 622/26. sz." 
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A 6. hadsereg helyzete reggel 6 órakor. 
XV. hadtestnél élénk ellenséges zavaró lövegtűz volt a 

Monte Spinucciára, a Tegorzo-völgybe, azután a Piave-völgy-
ben Queróra és Santa Mariára. 

A Montellón az ellenséges tüzérség élénken tüzelt. 
Saját repülőink Monte Tombára 10 bombát dobtak le. (Op. 

622/1. szám.) 
A I I . hadtestnél a helyzet általában nem változott. 
A Montellón az éjjel igen élénken harcoltak. 
Tegnap este 10 óra 30 perckor és ma reggel 3 órakor a 

Montellón piros fényjelzést lehetett látni, mire tüzérségünk 
zárótüzet adott. 

A Montello nyugati részén gyülekező ellenséges gyalogsá-
got és a Montellóra vezető utakat tüzérségünk tűz alá vette. 
(Op. 622/1. szám.) 

A XXIV. hadtestnél a 31. hadosztály arcvonalát az ellen-
séges tüzérség egész éjjel hevesen lőtte; a falzei híd is ellensé-
ges lövegtűz alatt állott. 

A 13. lövészhadosztálynál hasonló volt a helyzet. A jacuri-
hidat a Piave árja megrongálta. 

A 17. hadosztályt az ellenséges gyalogság tegnap este 10 
órakor újból megtámadta, de csapataink visszaverték. 

Bavariánál gyülekeznek az olaszok; tüzérségünk tűz alatt 
tart ja a gyülekező helyeket. 

A 41. honvédhadosztálynál az ellenséges tüzérség az átke-
lési helyeket gázzal lőtte. (Op. 622/3. szám.) 

A 12. lovasított lövészhadosztályból beérkezett a 12. tábori 
tüzérezred 1. és 6. ütege és két ezredparancsnokság hat lovas 
századdal. (Op. 622/5. szám.) 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság arról értesít, hogy az 
ellenség néhány előretörését az éjjel visszaverték. A 7. huszár-
ezred állását Cavazucch er inától C. Canamiig az ellenség fel-
göngyölítette; az ellentámadás megindult. (Op. 622/6. szám.) 

A II. hadtestparancsnokság jelenti, hogy miképpen 
óhajtja végrehajtani az átcsoportosítást. 

Az offenzíva előtt egy csatárra 0*75 méter, egy géppuskára 
50 méter terület esett; most az átcsoportosítás után egy csa-
tárra 1-30 méter, egy géppuskára 100 méter terület fog esni. 
(Op. 622/9. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság arról értesít, hogy az éjjel 
az olaszok járőrökkel fel akartak deríteni; az olaszokat min-
denhol szétkergették; különben egész éjjel igen élénk ellensé-
ges tüzérségi tevékenység volt. (Op. 622/10. szám.) 

A XXIV. hadtestparancsnokság írásban a II . hadtest-
parancsnokságnak köszönetet mondott azért a kiváló és hat-
hatós tüzérségi támogatásért, amelyben a XXIV. hadtest a 
Montellón, a június 15-től június 20-ig terjedő időben, a II . 



•620 

hadtest részéről részesült. Ezen alkalmat én is megragadtam 
és a II . hadtest magatartásáért teljes elismerésemet fejeztem 
ki a II . hadtestparancsnokságnak. (Op. 622/12. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete délután 2 órakor. 
A XV. hadtestnél az 50. hadosztály állását a Monte Spi-

nuccián az ellenséges gyalogság lőtte. Délelőtt Fenert az ellen-
séges nehéz aknavetők lőtték; különben mérsékelt ellenséges 
tüzérségi zavarótűz volt. 

Igen élénk ellenséges repülőtevékenység. Francia repülő-
gépeket figyeltek meg. 

Az 1. bosnyákezred és a 133. ezred részére az 50. hadosztály 
kiegészítéseket kapott. (Op. 173/2. szám.) 

A II. hadtestnél említésreméltó dolog nem történt. (Op. 
622/15. szám.) 

A XXIV. hadtestnél a 41. honvédhadosztály tegnap éjjel 
néhány ellenséges támadást visszavert. Délelőtt nyugalom 
volt. Az átkelési helyek állandóan ellenséges lövegtűz alatt 
vannak. A jacuri hidat megint megrongálta az ellenséges tü-
zérség. Az ellenséges repülők a 41. hadosztályparancsnokságra, 
az átkelési helyekre, Coneglianóra és a XXIY. hadtestparancs-
nokság harcálláspontjára bombákat dobtak; egy ellenséges 
gépet lelőttek. 

Különben a XXIV. hadtestnél újság nincsen. (Op. 622/ 
13. szám.) 

Délután 6 órakor a 6. hadsereg helyzete a következő: 
XV. hadtest. Az 50. hadosztálynál általában nyugalom 

van. Asolo—Costalunga országúton és Bassano—Castelfranco 
vasútvonalon élénk forgalmat figyeltek meg. (Op. 173/3. szám.) 

A 20. honvédhadosztálynál mérsékelt ellenséges tüzér-
ségi zavarótűz volt. (Op. 622/3. szám.) 

Veszteségek: a 20. honvédhadosztálynál 1 sebesült, 14 be-
teg (közte 10 gázmérgezés); az 50. hadosztálynál 1 tiszt és 4 
fő legénység megsebesült, 1 tiszt és 25 fő legénység beteg. (Op. 
347/3. szám.) 

A XXIV. hadtestnél a 17. hadosztály nyugati arcvonalát 
az ellenséges tüzérség lövi; az átkelési helyek és hidak állan-
dóan ellenséges lövegtűz alatt vannak; az ellenséges repülők a 
hidakat bombázzák. 

Különben a hadtestnél újság nincsen. (Op. 622/24. szám.) 
Az Isonzó-hadseregparancsnokság közli, hogy az olaszok 

az 1. lovashadosztályt Bovavecchiáig visszaszorították. 
Este 10 órakor a XXIV. hadtestparancsnokság jelenti, 

hogy a 41. honvédhadosztály keleti szárnya előtt az olaszok 
1000 lépésnyire visszahúzódtak. 

A 13. lövészhadosztály arcvonalát az ellenséges tüzérség 
lövi; a jacúri hidat este 10 órára rendbehozzák. 
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A II . és XV. hadtesteknél említésreméltó esemény nem 
volt. (Op. 622/33. szám.) 

Beigazolódott, hogy az olaszok az 58. és 13. hadosztályokat 
az arcvonalból kivonták; az ellenséges helyzetben különben 
nincs változás; 10 olasz hadosztály van az arcvonalban; a 24. 
hadosztály tartalék Asolónál. 

A Montello hídfőállás kiürítése a kiadott intézkedések sze-
rint tervszerűen megkezdődött. Az ellenség a mozgást nem 
vette észre. 

Megállapítások az ellenséről: 
Az olasz 2. ezredbeli fogoly katonák azt vallják, hogy dan-

dárukat1 néhány nap múlva francia vagy angol csapatok fel 
fogják váltani; ezek már Monte Tómba déli lábához meg is 
érkeztek. 

Az olasz 54. hadosztály harcbadobását még nem erősítették 
meg; a hadosztályparancsnokság még Villa del Contében tar-
tózkodik. 

Az olasz 29. hadosztályt a XII. hadtestparancsnokság ren-
delkezésére bocsájtották. 

Az olasz 22. hadosztályt, mely eddig Tirolban a Judica-
rienben volt állásban, átszállították a 3. hadsereghez, ahol mái-
harcba is vetették. 

Az olasz XXII. hadtestparancsnokság a Montello déli lá-
bánál fekvő Selvában van. Az olasz sajtójelentés szerint egy 
csehszlovák dandárt az olasz 3. hadseregnél San Donánál 
harcba vetettek a mi XXIII . hadtestünk ellen. 

Ezen sajtójelentésből az is megállaptíható, hogy az olasz 
26. és 27. rohamzászlóaljat a Montellón harcba dobták. Az 1. 
bersaglieri kerékpároscsoport az 1., 5. és 12. zászlóaljból áll; 
a 2. bersaglieri kerékpáros csoportot a 7., 10. és 11. zászlóalj 
alkotja; míg a 4. bersaglieri kerékpáros csoport a 3., 6. és 9. 
zászlóaljból áll. 

Az olasz XXV. hadtestparancsnokság San Giacomo di 
Lusianál székel;2 de az alája tartozó olasz hadosztályokat a 3. 
hadseregnél, az alsó Piavén harcba dobták; a hadtestparancs-
nokság valószínűleg a hétközség fennsíkján az arcvonal egy ré-
szét át fogja venni, újonnan alájarendelendő olasz hadosztá-
lyokkal, vagy pedig az ottani entente csapatokat fogja felvál-
tani. (6. hadseregparancsnokság Op. 820/Ev. szám.) 

Repülő jelentések. 
Június 22-én az egész arcvonalon igen élénk repülőtevé-

kenység volt. 71 légvédelmi lövegünk az ellenséges repülőkre 
összesen 1149 lövést tett. 

1 Ree-dandár, az olasz 70. hadosztályba tartozik. 
2 Az entente-csapatok körletében van. 
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Délután 5 óra 40 perckor az ellenséges légihad a Piave 
hidakra támadást akart csinálni, amelyet azonban légvédelmi 
ütegeink zárótűzzel megakadályoztak. Mióta nálunk a légi-
zárótüzet megszervezték, az ellenséges repülőtámadásnak ered-
ménye nincsen. A 4. számú repülőszázad Yolpago—Venegazzu 
—Montebelluna terét felderítette; 10 fényképfelvételt csinált. 
Hasonlóképpen működtek ma a 28., 38., 52., 67. számú repülő-
századaink is. 

Reggel 7 óra 45 perckor egy ellenséges légiraj (10 Caproni-
gép és 8 vadászgép) Conegliano vasútállomást megtámadta. 
Az ellenséges légiraj saját repülőinkkel megütközött, amely 
alkalommal a harcot a mi gépeink feladták, mert a géppuskák 
kezelésében zavar keletkezett; ebben a harcban a 47. számú 
repülőszázadunk gépei vettek részt. 

A 30., 42., 56., 68. és 74. repülőszázadaink a Piave-hidakat 
védték. 

A 42. repülő századunk egy gépet elveszített; a 38. repülő-
század egyik gépe leszállani kényszerült; Kresaldo főhadnagy 
pilóta megsebesült. 

A 42. repülőszázadhoz tartozó Heftv törzsőrmester este 
egy ellenséges Nieuport-gépet a Montello fölött lelőtt. 

Események a 11. hadseregünknél. 
A XVIII. hadtestparanosnokság a 28. hadosztály és a 3. 

lovashadosztály eltolását jelenti. (Op. 2608. szám.) 
A 11. hadseregparancsnokság elrendeli, hogy az 5. had-

osztály, mint hadseregtartalék, Monte Rover—Chiesa—Carbo-
nare—Nosellari—Cappella terében gyülekezzék; a hadosztály 
tüzérsége a XIII . hadtestnél visszamarad. 

Az 5. hadosztályt a XVIII . hadtestparancsnokság alá ren-
delik Vigolo—Vattaro-terében. (Op. 2608/4. szám.) 

A XXIV. hadtestparancsnokság a 82. ezred egy részét az 
arcvonalba betolta; ezt jelenti és kéri, hogy az ezredet hagyják 
meg rendelkezésére. (Op. 2807/10. a. szám.) 

Ö Fölsége ma Bozenbe érkezett udvari vonaton és báró 
Conrad és báró Krobatin tábornagyokkal megbeszélést tartott. 

Báró Conrad tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság az 
alábbi intézkedést adta ki: 

„A 11. hadsereg legközelebbi feladata jelenleg elfoglalt 
állását megbízhatóan tartani ellenséges támadásokkal szemben. 

A XXVI. hadtestnél tervezett lökés elmarad. A 11. had-
sereg kötelékében 16 hadosztály marad meg. A hadseregcsoport-
parancsnokság véleménye az, hogy az arcvonalban levő öt1 had-

1 I., XXVI., VI., XIII. és III. 
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testnél egyenként három hadosztály elegendő. A megmaradó 
tizenhatodik hadosztályt a Sugana-völgyben kell, mint hadse-
regtartalékot csoportosítani. A XVIII . hadtestparancsnokság 
négy hadosztállyal hadseregcsoporttartalék lesz. A kiválasz-
tott négy hadosztály számát június 24-ig be kell ide jelenteni. 

Az 53. hadosztályt rendelkezésre bocsátom felváltások 
végrehajtására. (Op. 2609. szám.)" 

A hadseregparancsnokság elrendeli, hogy a 26. lövészhad-
osztályt váltsák fel, úgyszintén a 18. hadosztályt, vagy e he-
lyett a Edelweiss-hadosztályt is. A 82. ezred a XXVI. hadtest 
kötelékében megmarad. A felváltandó két hadosztály a Val 
Suganába jön pihentetés céljából. (Op. 2608/6. szám.) 

A 11. hadseregnél harctevékenység nem volt. Az ellenség 
nem támadott, a 11. hadsereg pedig védelemre szorítkozott. 

Események az Isonzo-hadseregnél. 

Reggeli helyzet: 
A XVI. hadtestnél mérsékelt ellenséges zavarólövegtűz 

volt, mely időközönként nagy hevességre fokozódott; igen 
élénk volt az ellenséges repülőtevékenység is; egy gépünk le-
zuhant. 

A IV. hadtestnél a 70. honvédhadosztály két ellenséges 
támadást visszavert. A 208. dandárunk arcvonala előtt az el-
lenséges gyalogság beásta magát. A 64. honvédhadosztálynál 
nincsen változás. 

A VII. hadtestnél az éjjel az ellenséges tüzérség igen 
nyugtalan volt; heves zavarótüzet adott le. A 2. lövészezrednél 
Purtscher ezredes elesett. 

A XXIII . hadtestnél az 57. hadosztály ellen az ellenséges 
gyalogság két támadást intézett, amelyek azonban tüzérségi 
füzünkben összeomlottak. A 12. hadosztályunkat is támadták 
az olaszok, de eredménytelenül. A 46. lövészhadosztály két 
olasz támadást visszavert a vasútvonal mentén. Ezután az el-
lenséges tüzérség arcvonalunkat hevesen lőtte. Majd miután 
pergőtűzhevességre fokozódott az ellenséges tüzérség tüze, 
utána az ellenséges gyalogság támadást kezdett és a 7. huszár-
ezredet Cavazuccherinánál visszadobta és állását C. Cananiig-
felgöngyölítette. Az ellentámadás megindult. 

A C. Rossára intézett ellenséges támadást visszaverték. 
(Op. 622/1. szám.) 

Déli helyzet: 
A XVI. hadtestnél mérsékelt ellenséges zavaró lövegtűz 

és igen élénk ellenséges repülőtevékenység volt. 
A IV. hadtestnél igen heves tüzérségi harc dúl. 
A VII. hadtestnél a 14. hadosztály több ellenséges elő-
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törést visszavert. Az arcvonal többi részén meglehetős csend 
van. 

A XXIII . hadtestnél heves ellenséges tüzérségi zavarótűz 
volt, de különben alig van harctevékenység. C. Cananinál az 
ellenséges támadás kezdő siker után Bova del Capitellonál 
megrekedt. A Keleti-hadtest Grisoleránál már gyülekezett. 
Tegnap este 10 óra és ma hajnali 3 óra között 27 repülőgép-
ből álló légirajunk Trevignano, Volpago és Treviso vasút-
állomásra 324 bombát (3900 kiló) dobott le; számos bomba a 
hangárokat érte és tűzvész keletkezett. (Op. 622/2. szám.) 

Esti helyzet: 
A XVI. hadtestnél nincsen újság. 
A IY. hadtestnél igen csekély a harctevékenység. 
A VII. hadtest egész arcvonalát ellenséges zavaró löveg-

tűz érte. 
A XXIII . hadtestnél az ellenséges tüzérség a hátsó teret 

lőtte; az 1. lovashadosztálynál délután 1 órakor az ellenség 
Bova de Capitellonál az arcvonalat áttörte és csapatainkat 
Bova Vecchiára visszadobta. 

A 10. hadosztályparancsnokság a 15., 55. ezredet és a 12. 
rohamzászlóaljat harcbavetette, hogy a helvzetet megmentse. 
(Op. 622/3. szám.) 

Az olaszok sajtójelentése június 22-ről. 
Az ellenség hatalmas offenzívája, mely a mi csapataink 

erős ellenállásán és hősies magatartásán megtört, az egész 
harcvonalon június 20-án este óta nem ismétlődött meg. Teg-
nap az ellenség megpróbálta, hogy egy erős helyi lökéssel 
Possalta tájékán előrejusson, de csapataink a támadást vérbe-
fullasztották. Az ellenség heves tűzösszpontosítását a Mon-
tellón és a Monte Grappán viszonoztuk, amivel az ellenséges 
gyalogság térnyerését megakadályoztuk. Cavazuccherinánál 
vitéz tengerészcsapataink merész akcióval a hídfőállást ki-
bővítették ós 150 foglyot ejtettek, fegyvereket és hadianyagot 
zsákmányoltak. A hegyi arcvonalon vállalataink útján állá-
sainkat megjavítottuk, foglyokat ejtettünk és hadianyagot 
zsákmányoltunk. A Hétköz-ség fennsíkján világos nappal osz-
tagaink az ellenség előretolt állásába merészen behatoltak. 
Tíz ellenséges repülőgépet és három ellenséges léggömböt le-
lőttünk. Diaz tábornok." 

Az osztrák-magyar sajtójelentés június 22-ről. 
„A Piavén a harcok tegnap hevességükből valamit enged-

tek. Ott, ahol az olaszok támadásukat megismételték — így a 
Montellón és San Donánál —, azokat, rájuknézve nagy vesz-
teséggel, mind visszavetettük. 
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Június 15-től június 20-ig terjedő időben lég-védelmi üte-
geink és repülőink 42 ellenséges repülőgépet lelőttek és 4 lég-
gömböt elpusztítottak. 

Az olasz foglyok száma meghaladja a 40.000-et, ezek kö-
zött vannak csehszlovák légiókhoz tartozó katonák is, kik fölött 
a haditörvények alapján a rögtönítélő eljárás azonnal ítéletet 
hozott. A vezérkar főnöke." 

# # 
* 

„Június 23-án reggel teljesen kiürítettük a Montellót, 
„anélkül, hogy az ellenség észrevette volna. A keleti partja 
„fölött gépfegyveres járőrök hagyattak vissza, hogy az el-
maradottak és sebesültek átkelését biztosítsák. Még 100 olasz 
„fogatott el." 

„Az átkelés rendkívül nehéz volt, mert a középső (Jacur-) 
„hidat a vízár elszakította, ekkor a csapatot az alsó (Nervesá-
„tól északra) hídhoz vezették, mely azonban a fölső híd leúszó 
„roncsai által szintén elszakíttatott és így a csapatok egy 
„részét a pontonokon kellett áthozni, ami temérdek időveszte-
séggel járt. Szerencsénk az volt, hogy az ellenség elvonulá-
s u n k a t nem vette észre és elhagyott állásainkat pergőtűzzel 
„árasztja el és tömegrohamra készül ellenünk. Majd fog cso-
dálkozni." 

„Lehet, hogy csapataim mozgásából hallott valamit és azt 
„hiszi, hogy én akarok támadni, azért ez az oly heves rend-
Szabály? Délután 4 órakor enyhül a pergőtűz. Az én tüzér-
ségem nem felelt rá és csak leste az ellenség előnyomulását, 
„hogy azután, csekély lőszerkészletünk szerint, abban okozzon 
„károkat." 

„Eddig a vittoriói kórházban több mint 9000 sebesült 
„kezeltetett e pár nap alatt, 15-e óta. Az emberek ki vannak 
„éhezve, vannak közöttük, akik öt nap óta nem ettek. Dr. Gergő 
„Imre nagy kórháza előtt százával hevernek a sebesültek, kik 
„még be sincsenek kötözve, mert, ismételt sürgetésem dacára, 
„nem kaptunk orvosokat és kórházi személyzetet. A vasúton 
„a forgalom elakadt, 3 nap óta nem volt itt egy kórházvonat 
„sem, csakis tehervonatok marhakocsikkal, melyek trágyával 
„ós szeméttel vannak tele. Hordágyaink nincsenek és a súlyos 
„sebesülteket is szeméttel telt vagonokba kell fektetni, fekhely 

József főherceg: A világháború. VI. 40 
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,nélkül, mert a kórházban nincs hely, nincs elég személyzet, 
,nincs élelem és az érkező sebesültek száma igen nagy." 

„E napon órák hosszat állottam kint ós vezettem az olasz 
,foglyok munkáját, hogy a szegény sebesülteket legalább tűr-
hető fekhelyekhez juttassuk. Telítve vagyok a számtalan be-
,kötözetlen, gennyedö seb és gázphlegmona szörnyűséges bűzé-
vel. Természetesen az összes sebesültek úgyszólván ostromol-
jak, hogy könyörüljek rajtuk, hiszen nyomorultul el kell pusz-
,tulniok. Amit bírok, azt személyesen is megteszem. De sem 
,vonatot, sem kötözőszert, sem eledelt nem kapok. Magam is 
,közel állok az összeroskadáshoz a fáradtságtól és a le nem 
,írható nyomor látásától. És semmi sincs, amivel szegény kín-
lódó embereimen segíthetnék; most, hogy e szörnyű kaland-
,ból visszatérünk régi állásainkba, keservtől elfacsarodik a 
,szívem s boldogtalanná tesz a tudat, hogy 25.000 vitézem vére 
,folyt megint semmiért!" 

A 6. hadsereg helyzete reggel 6 órakor. 
XV. hadtest: Az 50. hadosztály helyzetében nincs változás. 

Csatártűz és géppuskatűzcsapás-sorozatok. A mi tüzérségünk 
a Monte Tombán és Monte Pallonén az ellenséges állásokat 
lőtte. Éjfél óta az ellenséges tüzérség tűzcsapásokat mért 
Queróra, a Tegorzo- és Calcino-völgybe, Alanóra és végig-
szórta a Piave-völgyet Santa Mariáig. (Op. 174/1. szám.) 

A 20. honvédhadosztálynál mérsékelt ellenséges lövegtűz 
volt; különben nincsen újság. (Op. 623/1. szám.) 

II. hadtest: Az ellenséges Sulder tüzérségi csoport heves 
tűzcsapásokat mért San Yitóra, a piaveparti állásra és külö-
nösen Yidorra. 

Délelőtt 11 óra 50 perckor egyik Sulder-üteg gázzal lőtte 
San Giovannit. Különben említésreméltó dolog nem történt. 
(Op. 623/1. szám.) 

A 11. honvéd lovashadosztály 5. és 9, honvéd huszárezre-
dét, amelyek a 31. hadosztály kötelékében a Montellón har-
coltak, átszállítják a Piave keleti partjára. 

Az 5. és 9. honvédhuszárezredből 10 tiszt és 250 fő legény-
ség éjjel 2 órakor már Palzén átvonult. 

A jacúri szigeten igen nagy torlódás van; az ott gyüle-
kezett huszárok átkelése híd hiányában kétséges. 

Az ellenséges tüzérség az átkelési helyet csak mérsékelten 
lövi; ellenséges repülőgépek ma még nem mutatkoztak. 
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A 24. honvéd lovasdandárparancsnokság a 15. lovas-
dandárparancsnokságtól egyik védelmi alszakaszt a Piave 
partján átvette. (Op. 623/1. I. szám.) 

Felváltás után a 11. dzsidásezred az alszakaszból elvonult. 
Az 5. és 9. honvédhuszárezred, amint a Piave keleti partjára 
megérkezik, Pieve di Trevisóra menetel, az 5. ezred Costán, 
a 9. ezred pedig Pieve di Solighettón laktáborba fog szállani. 

A 24. honvéd lovasdandárparancsnokság a 2. ós 3. honvéd-
huszárezreddel a Moriago—Falze di Piave-szakaszt át fogja 
venni. 

XXIV. hadtest: A 31. hadosztály áthajózás közben áll. 
A saját tüzérség az egész éjjelen át zavarótűzzel lőtte az ellen-
séges gyalogság állásait. A fontigói szakaszt a 11. honvéd 
lovashadosztály csapatai a Piave keleti partján megszállották. 
(Op. 623/1. I. szám.) 

A hadtestnél a visszavonulás a Piave mögé terv szerint 
folyik. 

A 41. honvédhadosztály még körülbelül 100 olasz foglyot 
hoz át magával. Az átkelési helyeket az ellenséges tüzérség 
állandóan lövi, gázlőszerrel is. A 13. lövészhadosztály hídját 
eddig még nem lehetett kijavítani; a 17. hadosztály hídját a 
Piave árja megrongálta. A csapatok át lesznek hajózva, mert 
a hidakat használni nem lehet. Minden hadosztály sávjában 
a hadosztály csapatai lesznek áthajózva, ami igen lassan 
halad, mert nincsen megfelelő mennyiségben vízijármű, pon-
ton és csónak. 

Űgylátszik, sikerült az ellenséget megtéveszteni, mivel a 
visszavonulást nem zavarja és nem nyomul csapataink után. 
Sajnálatos, hogy az átkelési helyeken számos emberünk a 
Piavéba fulladt. A Montellón, az elhagyott állásainkban, jár-
őrök kézigéppuskákkal az ellenséggel szemben állva maradtak; 
különben a többi csapatunk szerencsésen folytatja az áthajó-
zást a Piavén. 

A 12. lovasított lövészhadosztálytól az 5. ezrednek 3 lovas-
százada, a 12. tábori tüzérezred egy része Tirolból vasúton 
megérkezett. 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság értesít, hogy a vissza-
vonulás a Piave mögé simán megtörtént, az ellenség a part-
váltást, úgylátszik, nem vette észre, mert sehol sem zavarta meg 
az átkelést. A 9. hadosztály Yazzolára fog jönni. (Op. 623/9.) 

Az eltolás június 23-ról 24-ére hajló éjjelen fog meg-
történni. (Op. 623/10. szám.) 

Az 1. lovashadosztály csak akkor fog a Piave mögé vissza-
menni, ha az ellentámadást végrehajtotta. (Op. 623/11. szám.) 

A 11. hadseregnél csakis zavaró lövegtűz van; a gyalog-
sági harctevékenység teljesen szünetel. (Op. 623/13. szám.) 

39* 
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A hadifoglyok vallomása szerint az olaszok mérges gázok 
ellen jól képesek védekezni, mert mindenkinek angol masz-
kája van.1 A mi gázlövésünk az olaszoknál csak izgató érzést 
okozott, de mérgezést nem. 

Sok olasz katona a maszkát nem is használta. 
A II . hadtestparancsnokság Op. 623/14. szám alatt intéz-

kedett a 11. honvéd lovashadosztály fölött, amely a mai napon 
parancsnoksága alá lépett. 

„A II . hadtest átcsoportosul: 
a j A 8. lovashadosztály szakasza: Monte Perlő—Monte 

Barberie—Monte Federa—Monte Cimone és C. Rivalta— 
Farra di Soligo—Col Maor—Pedeguarda—Mondragon vonala 
között; hadosztályparancsnokság Campeában. 

A 39. honvéd gyalogdandárt a hadosztály rendelkezésére 
bocsátom; a jobbszárnyon az állásba betolandó lesz. 

Tüzérség a külön kiadandó Op. 623/15. számú hadtest-
intézkedés szerint. 

b) A 11. honvéd lovashadosztály szakasza: csatlakozik a 
8. lovashadosztályhoz; a bal határvonal Mina—-Ó-136—Pieve 
di Soligotól délre fekvő útelágazás, Refrontolótól délre fekvő 
útkeresztezés—San Pietro di Feletto; hadosztályparancsnok-
ság Pieve di Solighettóban. 

Tüzérség a külön kiadandó Op. 623/15. számú hadtest-
intézkedés szerint. 

c) Hadtesttartalék a 41. honvédhadosztály, tüzérség nél-
kül, Miane—Mareno—Brumal—Tovena—Santa Maria—Col-
maggiore—Fratta—Tezone—Gai—Monte Tenale-körletben. 

2. A szakaszokat mielőbb át kell venni, hogy a csapatok 
nyugvásra kerüljenek. A 41. honvédhadosztályt a XXIV. had-
testparancsnokság kétnapi menetben Tarzo—Lagón át a kör-
letébe fogja irányítani. 

3. A tüzérség csoportosítására az Op. 623/15. számú had-
testintézkedés érvényes. 

4. A meneteket az ellenséges megfigyelés elöl leplezve kell 
végrehajtani." 

A 11. honvéd lovashadosztály három alszakaszt alkotott 
a Piavén és pedig Polgár őrnagy a 3. honvédhuszárezred II . 
osztályával Bosco—Moriago alszakaszt, Ujfalussy őrnagy a 
2. honvédhuszárezred I. osztályával Moriago—Fontigo alsza-
kaszt, Rozsinszky alezredes a 2. honvédhuszárezred I I . osztá-
lyával a Fontigo—Mira alszakaszt megszállotta. A 24. lovas-
dandár fennmaradt része dandártartalék Sernagliában. 

Az ellenséges tüzérség a 3. honvédhuszárezred alszaka-
1 Ezt állítottam én mindig, de nem hittek nekem! 
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szára körülbelül 200, a 2. honvédhuszárezred alszakaszára kö-
rülbelül 300 lövést tett. 

Heinlein lovasdandára1 Pieve di Treviso—Pieve di So-
ligo—Pieve di Solighetto—Soligo—Costa terében nyert el-
helyezést. 

Június 15. óta a veszteségek: az 5. honvédhuszárezrednél 
halott 4 tiszt és 54 huszár, megsebesült 8 tiszt és 398 huszár, 
megbetegedett 2 tiszt és 69 huszár, eltűnt 126 huszár (Piavéba 
fúltak); a 9. honvédhuszárezrednél elesett 102 huszár, meg-
sebesült 4 tiszt és 280 huszár, megbetegedett 2 tiszt és 14 hu-
szár, eltűnt 92 huszár (Piavéba fúltak). (Op. 623/5. I. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete délután 2 órakor. 
XV. hadtest. A helyzet általában nem változott. A Monte 

Meatén az ellenséges gyalogság állásait erődíti; Col dell'Orsó-
ról Monte Meate felé élénk közlekedés van. (Op. 623/16. sz.) 

II. hadtest. Az ellenséges tüzérség a kiürített Montello-
állást állandóan lövi és állását erődíti, drótakadályokon dol-
gozik. 

A 8. lovashadosztályparancsnokság jelenti, hogy állását 
körülbelül 40 gépből álló ellenséges légiraj átrepülte. (Op. 
623/4. szám.) 

A 8. és 11. honvéd lovashadosztály átcsoportosítása be-
fejeződött. (Op. 623/17. szám.) 

XXIV. hadtest. A 31. hadosztály a Montellón állását ki-
ürítette; az ellenség, úgy látszik, az elvonulást nem vette észre, 
mert nem nyomult a hadosztály után. Az ellenség állását erő-
díti, tüzérsége az átkelési helyeket lövi. 

A 13. lövészhadosztály is kiürítette állását. 
Az ellenséges tüzérség C. Compagnolét, a Piave-folyó 

medrét közepes- és nehézöblű ütegekkel lövi. A Montello felett 
öt ellenséges léggömb figyel. 

A 24. és 25. lövészezredek már a Piave keleti partját meg-
szállották. Az 1. lövészezred Fornáciba érkezett, a 14. lövész-
ezred Santa Maria terében gyülekezik. Mind a hat hegyi üte-
get már át is hajózták a Piavén. 

A 17. hadosztálynál az ellenséges gyalogság Collesel della 
Madonnára támadást intézett, de lövegtüzünk megállította. Az 
ellenséges tüzérség elhagyott állásainkat pergőtűzzel lövi, jár-
őrökkel a vasútvonal felé felderít. 

A 41. honvédhadosztály a Piavén már átkelt és ú j kör-
letében gyülekezik. (Op. 623/18. szám.) 

A XXIY. hadtest helyzetjelentéséből kivehető, hogy a 
Montellón állását terv szerint leépítette és az ellenség újabb 
támadásra csoportosul. Egy felfogott rádiójelentésből arra 
lehet következtetni, hogy csakis délelőtt 11 óra 30 perckor 

1 5. és 9. honvéd huszárezred. 
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jutott az ellenség tudomására, hogy állásainkat a Montellón 
kiürítettük. 

Az Isonzo-had seregparancsnokság közli, hogy az 1. lovas-
hadosztály támadása sikerült. Az ellenség még régi állásában 
van, a Piave partján még nem jelent meg. (Op. 623/22. szám.) 

A 11. hadseregnél felderítő osztagokat és járőröket toltak 
előre az olaszok volt első vonalába. (Op. 623/23. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete délután 6 órakor. 
XV. hadtest. Mérsékelt ellenséges zavaró lövegtűz. Tüzér-

ségünk a Monfenera gerincén húzódó ellenséges állásokat lőtte. 
A Piave 10 cm-t apadt. (Op. 349/3. szám.) 

A II. hadtestnél a szokásos tüzérségi tevékenység. Az el-
lenséges tüzérség a Montellón elhagyott állásainkra tüzel. 

XXIV. hadtest. A 31. hadosztálynál az ellenséges tüzérség 
főképen Falzéra tüzel. 

A 13. lövészhadosztályparancsnokság azt jelenti, hogy az 
ellenséges tüzérség a Montellón elhagyott állásainkra tüzel és 
az átkelési helyeinket a Piavén lövi. 

A 17. hadosztály előtt az ellenséges gyalogság Nervesába 
behatolt és Collesel della Madonnát megszállotta; felderítésre 
járőröket tolt előre Mina és Villa Jacur felé. 

A Piave nyugati partján visszamaradt osztagaink és a 
43/111. zászlóalj a Piave keleti partjára megérkeztek. 

A 41. honvédhadosztály a kijelölt körletben gyülekezett; 
a Piave túlsó partján visszahagyott osztagokról még hír nem 
érkezett. (Op. 623/29. szám.) 

Éjjel 10 órakor a I I hadtestparancsnokság jelenti, hogy 
az ellenséges tüzérség kiürített állásainkat még mindig lövi. 
(Op. 623/32. szám.) 

A XXIV. hadtestparancsnokság jelentése szerint az ellen-
séges gyalogság a 17. hadosztály volt állásába behatolt. 

Az ellenséges repülők az átkelési helyekre, Coneglianóra, 
Cittadellára bombákat dobáltak. (Op. 623/31. szám.) 

Az Isonzo-had seregparancsnokság közli, hogy délután 3 
órakor az ellenség a Piave nyugati partján mutatkozott. (Op. 
623/33. szám.) 

A 11. hadseregnél a szokásos tüzérségi tevékenység és 
élénk járőrmenetek. (Op. 623/34. szám.) 

A 12. lovasított lövészhadosztálytól a 6. lövészezred vas-
úton megérkezett. A 9. hadosztályparancsnokság jelenti, hogy 
a 6. hadsereg körletét elhagyta. (Op. 623/36. szám.) 

A Montello-hídfőállást a XXIV. hadtest tervszerűen ki-
ürítette, az ellenség a hadtestnek a Piave keleti partjára való 
visszamenetelét csakis a délutáni órákban vette észre. 

A 6. hadseregnek átcsoportosítása a Piave keleti partján 
gyorsan megtörtént. Az ellenség tüzérségének tüzét lassacskán 
előre irányította, a mi volt 2. vonalunk ellen, a Piave nyugati 
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partjára, azután onnét áttette a Piave keleti partjára. Egyelőre 
azonban a Montello keleti részébe nem nyomult előre, hanem 
csakis a 17. hadosztálynál tolt előre járőröket a Piave nyugati 
partjára. 

A 6. hadsereg átcsoportosításával a tüzérség ú j beosztása 
is megtörtént, amelyre Art. 7302. számú intézkedésemmel a 
szükséges parancsokat kiadtam ós a lőszerre is megtettem a 
kellő intézkedéseket. 

Fokozatosan négy napra szóló lőszert halmoznak fel az 
ütegeknél; minden tábori és hegyi ágyúsütegnek 240, minden 
tábori és hegyi tarackosütegnek 160, minden nehéz tarackos-
ütegnek 120, minden 10-4 cm-es nehéz ágyúsütegnek 70, min-
den nehéz mozsár- és motorosütegnek 50 lövést utaltam ki. 

Ezen négynapi lőszerből két napra szolgálót az üteg-
állásokban kell elhelyezni, egynapi lőszer a hadosztály-, egy-
napi pedig a hadtestraktárba jut. 

Június 23-án, tehát a Piavén való átkelés kierőszakolása 
után a 9-ik napon, a visszavonulás a Piave keleti partjára sze-
rencsésen befejeztetett; a 6. hadsereg hadosztályai meggyen-
gülve ugyan, de a volt eredeti kiindulási helyzetben csoporto-
sultan, ismét készen állottak a további alkalmazásra. 

Csakis a következő napon bukkantak fel az olaszok a 
Piave nyugati partján. 

A dicsőséges Montello-csatának vége lett, amelyben a 
XXIV. hadtest körülbelül 18.000 főt veszített halottakba^, 
sebesültekben és eltűntekben. 

A XXIV. hadtest fegyverténye nagy kudarcunk keretében 
is történelmünknek egy fényes lapját képezi! 

Az ellenség a Montello kiürítését, amelyet a XXIV. had-
test június 21-én este megkezdett, nem vette észre. Csakis 
június 23-án délelőtt 10 órakor, amidőn az ellenséges tüzérség 
pergő tűz jellegű tüzeléssel órákon át lőtte az elhagyott állásun-
kat, tett kísérletet az ellenség, hogy járőrökkel elöretapogasson 
a Montello keleti részén. 

Nervesától délnyugatra az ellenség általános támadást 
intézett üres állásainkra, amely támadás tüzérségünk tüzében 
összeomlott. A sikertelen támadás után az ellenséges tüzérség 
üres állásainkra újabbi pergőtüzet intézett. Ezen második 
pergőtűz után az ellenséges gyalogság Nervesába behatolt és 
üres állásainkat elfoglalta. Június 23-án este végre az ellen-
séges járőrök a Piave nyugati partján is megjelentek. 

A június 15-től június 22-ig tartó montellói csatában 
11.500 hadifoglyot ejtettünk, közte van 284 olasz tiszt; azután 
86 ágyút, számtalan géppuskát, aknavetőt és temérdek hadi-
anyagot zsákmányoltunk. 

A Lucca- és Tevere-dandár egészen felmorzsolódott. A 
Reggio-, Barletta-, Udine-, Aosta-, Apuila-, Piacenza-, Palermo-
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dandárt és a 2. bersaglieri-ezredet súlyos veszteség érte. Sok 
vesztesége volt az olasz 1. műszaki ezrednek is, melyet az ellen-
ség, mint harcos csapatot, alkalmazott. 

Csapataink, melyek a lezajlott kemény harcokban oly 
nagy áldozatokat hoztak hiába, nagyon csüggedtek voltak. 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság jú-
nius 23-án Op. 623/6. szám alatti rendeletében következőké-
pen emlékezik meg a montellói csatáról: 

„Régóta bevált támadó kedvvel és odaadással törtek előre 
június 15-én a vezetésem alatt álló hadseregek a Piavén át. 
Valamennyi nép derék csapatai az előállott nehéz viszonyok 
közepette hősiesen és kitartással küzdöttek; a szívós küzde-
lemben az ellenséget állandóan visszaszorították, dacára an-
nak, hogy az ellenség valamennyi tartalékait lázas gyorsa-
sággal állította velünk szembe. 

Az eredménytelenül kísérletet tett fölényes ellenséges 
erő szétmállott csapataink vasakaratán; az ellenségnek le kel-
lett mondani arról, hogy elhárítsa magától azon veszélyt, 
mellyel rohamunk őt állandóan fenyegette. 

Az anyaországban tőlem függetlenül beállott élelmezési 
és lőszerhelyzet nehézsége — melyet előre látni nem lehetett 
— arra kényszerített bennünket, hogy az elért eredmények 
kihasználásától el kellett tekinteni. A harcot félbe kellett sza-
kítani, a csapatokat vissza kellett terelni oly terekbe, hol fele-
lősségünk tudatában a súlyos veszteségeket el tudjuk hárí-
tani, míg eljön az idő, hogy az ellenség az osztrák-magyar 
hadsereg öklét ismét érezhetni fogja. 

Teljes joggal büszkén tekinthetnek vissza derék csapataink 
a legújabban kivívott fényes sikereikre, melyekkel több mint 
30.000 hadifoglyot ejtettek és 120 ágyiát zsákmányoltak. 

Teljes megelégedéssel pillanthatnak vissza dicső hadosz-
tályaink teljesítményeikre, melyeket az ellenség is elismer és 
melyek a világháború történelmének összehasonlítást el nem 
bíró dicsőségteljes lapjai lesznek örökkön-örökké. 

Megindult lélekkel és szívvel emlékezem meg az elesett 
hősökről és minden vezetőnek és csapatnak áldozatteljes 
bámulatos tevékenységeért bensőséges köszönetet mondok, 
melyek dicsőségesen az Isonzón elért fényes tettekhez sorakoz-
nak. Boroevic tábornagy s. k." 

* * 
* 

Repülő jelentések. 
Légvédelmi lövegeink köziil 69 az ellenséges repülőkre 

1533 lövést adott. 
Reggel 6 óra 25 perckor a 131/6. számú ütegünk Conegli-

ano fölött egy ellenséges repülőt lelőtt; a repülőgép füstölve 
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a Montello fölött eltűnt; később ugyanezen gép 7 óra 10 perc-
kor ismét megjelent, de a 131/6. számú ütegünk most lelőtte 
és a gép Susegana fölött égve lezuhant. 

Reggel 7 óra 50 perctől 8 óra 15 perc között egy repülő-
raj bukkant fel, mely 10 ellenséges gépből állott; a ra j Arcade 
—Spresiano—Nervesa felől jött és Conegliano felett elrepült. 
Három gép Coneglianóra bombákat dobott. Reggel 7 óra 50 
perckor egyik ellenséges gép a 131/6. számú ütegünket öt 
percig géppuskával lőtte. A 4. és 28. repülőszázadunk felderí-
tést végzett és megállapította, hogy visszavonuló csapatain-
kat az ellenséges gyalogság nem követi. Yolpagónál két olasz 
zászlóalj táborozik. 

A 30., 42., 56., 72. és 74. számú repülőszázadunk a Piavén 
a hidakat védelmezte. 

A 74. repülőszázadnak egyik gépe eltűnt. 
Egy ellenséges Spad-gépet a 131/6. számú ütegünk lelőtt. 

# * 
# 

Megállapítások az ellenségről. 
Az olasz II . hadtesthez tartozó 29. hadosztály Treba-

seleghe—Piombino—Dese terében, az 54. hadosztály Villa 
del' Conte—San Giorgo in Bosco terében tartalékviszonyban 
áll; e két hadosztályt a XII. hadtestparancsnokság rendelke-
zésére bocsátották. A 3. lovashadosztályt Padua vidékére el-
tolták; a hadosztályt újból alakították és most a 2. lovasdan-
dárból,1 az 1. és 5. lovasdandárból2 áll. A 6. lovasdandár a 
tiroli arcvonalon maradt a Garda-tó mindkét oldalán. 

A 10. hadosztályt a XX. hadtest kötelékéből a Brenta-
völgyből kivonták és a VI. hadtesthez elszállították; valószí-
nűleg a 15. hadosztályt fogja felváltani, mely a Monte Asolo-
néval áll szemben az arcvonalban. A 4. lovashadosztály 
Istrana—Paese, a 2. lovashadosztály Zero Branco vidékén 
tartalékban áll Trevisótól nyugatra, illetve délre. 

Az 1. lovashadosztály Vicenza és Padua között laktábo-
rozik. (6. hadseregparancsnokság Op. 825/Ev. szám.) 

Események a 11. hadseregnél. 
Az olaszok a 11. hadseregnél nem támadtak, a 11. hadse-

reg pedig csak védelemre szorítkozott. 
A hadtesteknél felváltások történtek, kötelékeiket ren-

dezték, a veszteségeket pótolták, szóval rendezkedtek. 

1 4. és 5. lovasezred. 
2 23. és 24. lovasezred. 
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A 11. hadseregparancsnokság jelenti tervbevett átcsopor-
tosítását: 

, A III . hadtest a 6. lovashadosztályból, a 6. gyaloghad-
osztályból és az 52. hadosztályból; 

a XIII . hadtest a 10. lovashadosztályból, a 74. honvéd-
és a 16. gyaloghadosztályból; 

a YI. hadtest az 53., 36. gyalog- és az Edelweiss-had-
osztályból; 

a XXVI. hadtest a 27., 4. és 32. gyaloghadosztályból; 
az I. hadtest a 48. és 55. gyaloghadosztályból fog állani. 
Hadseregcsoporttartalék lesz: az 5., 18., 26. lövész-, 42. 

honvéd gyaloghadosztály a XVIII . hadtestparancsnokság 
alatt és pedig a 18. és 42. honvéd gyaloghadosztály a Val 
Suganában, az 5. ós 26. lövészhadosztály az Etsch-völgyében. 
(Op. 2609. szám.) 

A 11. hadsereg feladata a mostani állásokat minden körül-
mények között tartani. Az Op. 2606/7. számú intézkedésben 
elrendelt támadó vállalatokat tehát csakis ott kell végrehaj-
tani, hol azokat különleges harccélok megkövetelik. 

A zászlóaljnál nagyobb erővel végrehajtandó vállalato-
kat a végrehajtás előtt be kell jelenteni. 

Csakis későbben lehet arról nyilatkozni, hogy a hadtest-
parancsnokságok melyik hadosztályra és tüzérdandárokra 
számíthatnak még, a már alájuk rendelteken kívül. 

A VI. és XIII . hadtestnél elrendelt felváltásokat végre 
kell hajtani. Ezen intézkedést valamennyi hadtestparancs-
nok.ság megkapja." (Op. 2609/6. szám.) 

Események az Isonzo-hadseregnél. 

Helyzet délelőtt: 
A XVI. hadtestnél az ellenséges tüzérség könnyű és köze-

pes öblű ütegekkel időközönként tűzcsapásokat mért az állá-
sokra. 

A IV. és VII. hadtestnek a Piave keleti part jára való át-
kelését az ellenség nem vette észre. A hadianyagot mindenhol 
biztonságba helyezték. A hidakat felszedték. 

A XXIII . hadtest előőrsszerű állást vett Campolongo— 
Ronche—Capo d' Argine—Dubois-vonalban. A vasútvonal 
mentén, úgylátszik, az ellenség a régi elhagyott állásba be-
nyomult, A 10. hadosztály egyik ezrede Capo Sile—Paludello-
vonalban az állást megszállva tartja, a hadosztály zöme pedig 
mint tartalék a Piave-szigetektől közvetlenül északra áll. 

Az 1. lovashadosztály ellentámadása reggel 5 órakor 
megindult; a 116. gyalogdandár S. Stinóra menetel. (Op. 
623/1. szám.) 
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Déli helyzet: 
A XXIII . hadtestnél délelőtt 10 óra 30 perctől fogva 

ellenséges nehézöblű ütegek lövik Croce, Fossalta környékét, 
a Piave-töltést és az átkelési helyeket. A hidat telitalálat 
érte, összeomlott. A Piave-szigeten az 1. lovashadosztály ellen-
támadása eddig Bova de Capotello magasságáig előrejutott. 

A VII . hadtestnél a repülők azt jelentik, hogy az olasz 
gyalogság még a régi állásban van, nem nyomult a visszavo-
nult VII . hadtestünk után. Az olasz gyalogság tényleg a Piave 
túlsó partján még nem mutatkozott. 

A IV. hadtesttel szemben délelőtt 10 óra 45 perckor az el-
lenséges gyalogság Sette Casonit és Salettót megint megszál-
lotta; az ellenséges tüzérség töltésállásunkat hevesen lövi. 

A XYI. hadtestnél mérsékelt az ellenséges tüzérségi za-
varótűz, de annál élénkebb a repülőtevékenység. (Op. 623/2. sz.) 

Esti helyzet: 
A XYI. hadtestnél az ellenséges tüzérség mérsékelt za-

varótüzet intézett partmenti állásainkra, a hátsóterületre pe-
dig tűzcsapásokat. 

A IV. hadtestnél ellenséges tüzérségi tűz érte az utakat és 
a községeket. 

A VII. hadtestnél az ellenség délután 3 órakor a 14. gya-
loghadosztályunkkal szemben a Piave nyugati partján meg-
jelent. Dél óta az ellenséges tüzérség lövi a hadtest egész sza-
kaszát. A 9. hadosztály Annone—Cinto Oaomaggiore, a 24. 
hadosztály Motta—Malentrata terébe ért. 

A XXIII . hadtestnél délután 5 óra óta az ellenséges tü-
zérség az 57. és 46. lövészhadosztály állásait és az átkelési he-
lyeket hevesen lövi; délután 5 óra 30 perckor az olasz gyalog-
ság mindkét hadosztályunkat megtámadta és az átkelési he-
lyeket állandóan heves lövegtűz alatt tartja. Mindennek dacára 
a hidat sikerült kijavtíani. Az 1. lovashadosztálynál a helyzet 
nem változott. (Op. 623/3. szám.) 

Az osztrák-magyar sajtójelentés június 23-ról. 
A Piavén tegnap a küzdelem kevésbbé volt heves. Csakis 

a hadseregcsoportunk déli szárnyára intézett az ellenség ellen-
támadást. Különben csakis kölcsönös tüzérségi tevékenység 
volt. 

A mult héten majdnem naponta megismétlődött felhősza-
kadásszerű esőzések következtében a Venetia tartományban 
a sík földek víz alá kerültek, csapataink ettől nagyon szenved-
tek. A Piave vad áradatával sok órára ismételve megszakította 
a közlekedést és hajózást a két partja között. Csakis a legna-
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gyobb erőfeszítéssel lehetett a túlsó parton levő csapatainkhoz 
némi lőszert és élelmet átszállítani. Annál nagyobb érdem illeti 
meg a túlsó parton küzdő derék csapatainkat, melyeknek harc-
készsége ily mostoha viszonyok között sem ingott meg egy pil-
lanatra sem. 

A vezérkar főnöke." 
A június 23-i olasz sajtójelentést ma nem sikerült felfogni. 

# * 
* 

„Június 24-én már minden csapatunk idetúl van és az a 
„benyomásom, hogy a sebesültek is — legalább legnagyobb-
r é s z t — nálunk vannak. Csak a zsákmányt nem tudtuk át-
kozni , mert erre nem volt időnk és munkaerőnk. Az olasz lö-
vegeket fölrobbantottuk." 

„Még tegnap rohamra indult az ellenség üres állásaim el-
t e n , de tüzérségem tüzében a támadás összeomlott. Este 14 
„órai pergőtűz után különítményekkel elérte és átlépte állá-
„sainkat a Montellón. Ma előrejött régi állásaiba. Az Isonzo-
„hadsereg irányából nagyon heves harcizajt hallok. Az ellen-
s é g egész előnyomulását az én lövegeim hathatós tüzében haj-
t o t t a végre. Magam a Mercadelli és Jacur közötti magaslat-
b ó l megfigyeltem ezt, míg egy ellenséges megfigyelő észre 
„nem vett és srapnellekkel el nem kergetett. Grázzal is odalőt-
t e k , de maszkjaink jó szolgálatot tettek." 

„Az ellenség pontonos oszlopokkal jön a Montellótól délre 
„a folyóhoz. Azt hiszi talán, hogy elszaladtunk? Másutt meg 
„pontonokon küld járőröket át állásaink kikémlelésére." 

„Ma Böhm-Ermolli tábornagy látogatott meg és kivittem 
„őt a Cle della Tombola (-04 256) magaslatán egyik tüzérmeg-
„figyelömhöz és megmutattam a Piave 3 átkelési pontját és 
„Trevisot." 

„Egy szomorú tragédia is játszódott le a Montello-csata 
„alatt. Bolzano tábornok, dandárparancsnok volt a XXIV. 
,,hadtestben. A pergötűz kezdete óta kissé furcsának, nem egé-
szen rendesnek látszott ő. Nem volt nyugta, mindig forgoló-
d o t t és szokása ellenére járt-kelt. Úgy tudom, 19-én, sapka 
„és fegyver nélkül ment el födözékéből, az őt követni akaró 
„tisztet leintette azzal, hogy ne jöjjön, mert azonnal visszatér. 
„Midőn azonban soká nem jött vissza, a tiszt nyugtalankodni 
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„kezdett és látta, hogy nem oda ment tábornoka, ahova mondta. 
„Keresés közben következőképpen derült ki az eset. Bolzano 
„tábornok a leghevesebb lövegtűzben, úgy ahogy elment, sapka 
„és fegyver nélkül egyedül a tűzvonal felé sietett, melyet sé-
r ü l é s nélkül el is ért. I t t át akart menni az ellenséghez. Egy 
„magyar altiszt jelentkezett nála, hogy tovább nem szabad 
„menni, ellenkező esetben kénytelen őt fegyveres erőszakkal 
„ezen szándékának végrehajtásában meggátolni. A tábornok 
„ráförmedt, hogy hallgasson, vagy agyonlöveti és átsietett az 
„ellenséghez. Az altiszt kétszer — parancsához híven — rálőtt 
„a tábornokra és megsebezte öt. Az olaszoknál meghalt a — 
„remélem őrült — tábornok." , 

# * 
# 

A 6. hadsereg helyzetét és a vele szemben álló olaszok 
helyzetét 1918 június 24-én a montellói csata után a 31. számú 
melléklet tünteti fel. 

A hadseregfőparancsnokság azért, hogy a lezajlott csa-
tában szerzett tapasztalatokból a csapatok tanulhassanak és 
hogy a kiképzésnél a tapasztalatok értékesíthetők lehessenek 
— elrendelte, hogy valamennyi magasabb parancsnokság és 
csapattest a piavei csatában szerzett tapasztalatokat gyűjtse 
össze és azokról jelentést tegyen. 

A jelentésben ki kell térni: a támadásra tett előkészüle-
tekre, a támadási terület berendezésére, a támadásnak tüzér-
ségi tűzzel való előkészítésére, gázlövésre, rombolótűzre, tűz-
hengerre, stb., az átkelés végrehajtására, a rohamra, az ellen-
séges állásba való betörésre, a rohamcsapat tevékenységére, 
a Montellón és az attól délre levő síkon az állásharcra, a harc 
félbeszakítására, a Piave keleti part ja mögé való visszamene-
telésre, a géppuskák, aknavetők és gránátvetők tevékenysé-
gére, a kísérő ütegek szerepére, a saját első vonalunk megálla-
pítására, a gyalogság, tüzérség és repülők összműködésére, a 
sebesültek ellátására, az utánszállítás lebonyolítására és egye-
bekre. 

A műszaki csapatok tapasztalatait hadosztályonként kell 
összegyűjteni és július 15-ig szintén elő kell terjeszteni. 

A II . hadtestparancsnokságot utasítottam, hogy főképpen 
a tüntetési tevékenységre, a tüzérségi támogatásra térjen ki 
jelentésében; a XXIY. hadtest természetesen az összes feltett 
kérdésekre feleljen. 

Utasítottam a magasabb parancsnokságokat, hogy sokat 
ne írjanak és hogy nem arról van szó, hogy a jelentés szerke-
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zetileg kerekded, formailag teljes legyen, hanem a jelentés 
tárgyi és jelmondatos, rövid dolgozat legyen. (Op. 624/7. sz.) 

A XV. hadtestnél egész éjjel az ellenséges gyalogság igen 
nyugtalan volt, az ellenséges tüzérség pedig heves tevékeny-
seget fejtett ki; éjjel 1 órától fogva Monte Spinuccián (A 1303) 
állásainkat lőtte, a tűz hevessége folyton fokozódott. Tüzérsé-
günk zárótűzzel felelt. Eddig az ellenséges gyalogság még nem 
támadott, de ez minden pillanatban várható. (Op. 624/1. szám.) 

A II . hadtestnél a hadosztályok szakaszait az ellenséges 
tüzérség élénken lőtte. (Op. 624/2. szám.) 

A XXIV. hadtestnél az ellenséges tüzérség Falzénél a 
Piave medrét lőtte, hol azelőtt a híd állott. 

A 13. lövészhadosztálynál az ellenséges tüzérség a Soligo-
szigetet, Villa Jacurt és a Susegana-Collalto országutat lőtte. 

Tegnap este 7 óra 15 perckor az olaszok C. Campagnole-
nél a Montello keleti lejtőjén megjelentek a Piave nyugati 
partján. 

A 17. hadosztály megállapította, hogy ma délután 12 óra 
45 perckor az olasz gyalogság a montellói állásában elhelyez-
kedett. 

Az ellenség fényszórói az éjjel igen élénken működtek. 
(Op. 624/3. szám.) 

Báró Conrad tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság 
arról értesít, hogy az arcvonalat az ellenséges tüzérség közepes 
és nehéz öblű ütegekkel lövi és élénk járőrmenetekkel felderít. 
(Op. 624/8. szám.) 

Az Isonzo-hadseregnél a XXIII . hadtestet is visszavon-
ták a Piave keleti partjára. (Op. 624/11. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete délután 2 órakor. 
A XV. hadtestnél a 20. honvédhadosztály az éjjel három 

ellenséges előtörést visszavert Fenertől délre; a negyedik tá-
madás a főörsök vonalát 50 lépésnyire hátraszorította. Egy re-
pülőgépünket az ellenséges tüzérség lelőtte. (Op. 624/15. sz.) 

A II . hadtestnél mérsékelt volt az ellenséges tüzérség te-
vékenysége. (Op. 624/16. szám.) 

A XXIV. hadtestnél a 13. lövészhadosztály arcvonala és 
a mögöttes terület ellenséges lövegtűz alatt állott. Az ellenség 
a Montello-állás kijavításán dolgozik. 

A 17. hadosztálynál az ellenséges tüzérség a mögöttes te-
rületet és a községeket lőtte az olasz gyalogság pedig az állások 
kijavításán serényen dolgozik. A suseganai hidaknál egy olasz 
lovasjárőr jelent meg. Teherautókon az olaszok pontonokat és 
hadianyagot szállítanak ki a Piave partjára. Általában az el-
lenségnél nagy sürgés-forgás tapasztalható. 

A tartalékban álló 31. és 41. honvédhadosztálynál nem tör-
tént semmi nevezetes. Az ellenséges repülők nagy tevékeny-
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•séget fejtenek ki; S. Vendemianót és a teherpályaudvart 
többször bombázták. (Op. 624/18. szám.) 

A XXIV. hadtestparancsnokság jelenti, hogy a 13. lövész-
hadosztály június 28-án készen fog állani, hogy Pianale— 
Santa Maria di Feletto—Páré terébe pihenőre meneteljen. (Op. 
624/20. szám.) 

Erre elrendeltem, hogy június 29-én a hadosztály Perosini 
—Pinidello—Silvella—Cordignano—Fratta vidékére és június 
30-án a meghatározott pihenőhelyzetbe meneteljen. 

A 12. lovasított lövészhadosztály 2. és 6. lövészezredeinek 
utolsó szállítási lépcsői megérkeztek. (Op. 624/23. szám.) 

Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság Op. 
624/6. számú intézkedésében meghatározza hadseregcsoportjá-
nak a legközelebbi feladatát: „Mindkét hadsereg mostani fel-
adata, hogy az ellenségnek a Piavén való mindenféle előnyo-
mulását meggátolja." 

A 6. hadsereg helyzete délután 6 órakor. 
A XV. hadtestnél a szokott zavaró lövegtűz volt. Utólag 

jelentik, hogy a 130. gyalogezred elöörsállását is megtámadták 
az olaszok, de visszaverték őket. 

A II . hadtestnél a 8. lovashadosztály szakaszát 20—30 
főből álló osztagok végig tapogatják a járható szigeteken. A 
Piave főágát azonban az ellenséges járőrök sehol sem lépték 
át. Az ellenséges járőrök a bozótos szigeteken beásták magukat, 

A XXIV. hadtestnél az ellenség tüzérségi tevékenysége 
csekély volt, de annál élénkebbek voltak az ellenséges repülök; 
Coneglianót és vidékét bombázták. Trevisót az olaszok fello-
bogózták. 

Az olasz gyalogság nagy szorgalommal dolgozik állásai-
nak helyreállításán. (Op. 624/3. a. szám.) 

A 6. hadsereg helyzete éjjel 10 órakor. 
A XV. hadtest helyzetében változás nincs. 
A II . hadtest arcvonala előtt az ellenség járőrmeneteit 

folytatja. A Piave szigetein időközönként olasz járőrök mutat-
koztak. Az ellenséges könnyű és közepes öblű ütegek tűztevé-
kenysége a szokott mértéket nem lépi túl. (Op. 624/27. szám.) 

A XXIV. hadtestnél az ellenséges tüzérség tevékenysége 
jóval alább hagyott. A Montello keleti párkányán időközön-
ként ellenséges járőrök tűnnek föl. Treviso és Montebelluna 
között az országúton élénk forgalom van. Az ellenséges repülők 
Coneglianóra megint bombákat dobtak. (Op. 624/28. szám.) 

Az általános helyzet az, hogy az ellenség június 24-ére 
hajló éjjelen régi állását a Piave nyugati partján újból, és pedig 
teljes kiterjedésben megszállotta és ott védelemre szorítkozik. 
Repülőinek tevékenysége azonban feltűnően élénk. 
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Megállapítások az ellenségről. 
Az olasz 21. hadosztály1 — mely idáig a tiroli arcvonalon 

D'Idro-tó táján volt — Trevisóba érkezett. A 4. lovashadosztály-
parancsnokság a 7. lovasdandárt Poveglianóra irányította és 
a XXII . hadtestparancsnokság rendelkezésére bocsátotta; a 8. 
lovasdandár a 3. hadsereg kötelékébe lépett. A 2. lovashadosz-
tályparancsnokság Lanzagóban van, a 3. lovasdandárt a 
XXIII . hadtestparancsnokság rendelkezésére bocsátották Mu-
sestrén. A 2. lovashadosztály kötelékébe beosztották a 7. és 4. 
lovasdandárt, a 2. és 4. bersaglieri kerékpáros-csoportot. Azután 
a 2. lovashadosztály a XI. hadtest kötelékébe fog lépni. A 31. 
hadosztályt a 23. hadosztály fel fogja váltani. A 3. lovashad-
osztályt Ponte San Nicolón állapították meg. Montegalda kör-
nyékén egy hadtest alakul, kiegészített és pihent csapatokból. 
(Op. 830/Ev. szám.) 

Repülőjelentések. 
Repülőelhárító ütegeinknek 70 lövege összesen 2264 lö-

vést tett az ellenséges repülőgépekre. 
A II . és XXIV. hadtesteinknél igen élénk repülőtevékeny-

ség volt. Az ellenséges repülők bombatámadást csináltak Co-
neglianóra. Vittorió vasútállomásra és San Giacomo repülő-
térre. Kisebb károkat okoztak. 

Az 52. repülőszázad felderítő útat tett és megállapította, 
hogy az ellenséges gyalogság a Piave-menti régi állásában van 
és hogy azt zsúfolásig megtöltötte. Az ellenséges gyalogság 
az állás rendbehozásán dolgozik és akadályokat épít. 

A 2. és 4. repülőszázadunk semmi különöset nem állapí-
tott meg. 

A 30., 42., 56., 68. és 74. repülőszázadok légitámadásokat 
hárítottak el. 

A 2. repülőszázadunk egyik gépét három ellenséges re-
pülő megtámadta és lelőtte; égve lezuhant. A 4. repülőszázad 
egyik gépét az ellenséges tüzérség lelőtte. 

Délután 6 óra 30 perckor a 42. repülőszázad parancsnoka, 
Harry százados, maga is felszállt, de motorja megsérült és 
leszállani volt kénytelen; Harry százados megsérült. 

* # 
# 

Olasz sajtó jelentés június 24-ről. 
„A tegnapi nap győzelmünket megkoronázta. 
Háttal a Piavénak, minduntalan szűkebb területre szo-

rítva, csapataink vasnyomására, tüzérségünk és légirajaink 
1 Siena- és Forli-dandár. 
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által eltalálva, — az ellenség nyolc napos kétségbeesett küz-
delem után, hallatlan áldozatot hozva, június 23-ára hajló 
éjjelen a Piave balpartjára a visszavonulást megkezdette. 
Tüzérségünk öldöklő tüzében a visszavonulás tegnap egész 
napon át tovább folyt. A visszavonulást a géppuskák tömege és 
utóvédek fedezték. Az utóvédeket szívós ellenállás után megtör-
tük. A Montello és a Piave egész nyugati part ja — egy kes-
keny sáv kivételével Musilénél, hol még a küzdelem folyik —, 
ismét biztosan kezeinkben van. Négyezer foglyot ejtettünk, 
sok hadianyag és fegyver esett kezünkbe. Szokatlanul sok 
osztrák katona teteme borítja a küzdőteret, amely tanújele 
annak, hogy a vitézséget kudarc kísérte és hogy az ellenséget 
vereség érte. 

Diaz tábornok." 

Az osztrák-magyar sajtójelentés június 24-ről. 
„Az árvíz és a kedvezőtlen időjárás következtében be-

állott helyzet arra bírt bennünket, hogy a Montellót és a Piave 
túlsó partján kiküzdött néhány területet kiürítsük. 

A négy nappal előbb kiadott intézkedések szerint, — da-
cára annak, hogy a partváltás elé rendkívüli nehézségek tor-
nyosultak —, a visszavonulást végrehajtva, akként hajtottuk 
végre, hogy az ellenség ebből semmit sem fedezett fel. Több 
állásrészt, melyet már tegnap kiürítettünk, az olasz tüzérség 
pergőtűzzel verette, a tűzelőkészítés után az olasz gyalogság 
az üres állásokra támadást intézett, vaktámadása lövegtüzünk-
ben összeomlott és a támadó ellenség visszaözönlött a kiindu-
lási helyzetbe. 

A vezérkar főnöke s. k." 
# # 

# 

„Június 25-én az Abbazia di Piave melletti tábori örsök-
„nél voltam, mert előtte való nap ott is láttak ellenséges pon-
„tonoszlopot a folyóhoz szállítani. Nem találtam semmi nyug-
ta laní tó jelenséget. Nagyon kellett vigyázni, mert az olaszok 
„minduntalan idegesen lőttek. Vidor és Abbazia utolsó ott-
lé tem óta nagyon szenvedett." 

A 6. hadsereg helyzete reggel. 
A XV. hadtestnél az ellenséges tüzérség az éjjel Alanót, 

a Quero-medencét, a Tegorzo- és Calcino-völgyet lőtte. Az Or-
nigo-völgy és Faveri 15 centiméteres nehéz aknákat kapott. 

József főherceg: A világháború. VI. 41 



•642 

Alanótól nyugatra csapataink elzavarták az ellenséges fel-
derítő járőröket. 

A II . hadtestnél a szokásos harctevékenység. 
A XXIV. hadtestnél Coneglianót és a hadtestparancsnok-

ság székhelyét lőtte az ellenséges tüzérség a Montellóról. 
Öt ellenséges Caproni-gép Orsagót bombázta, az ottani 

lőszerraktárunkban kárt ugyan nem csinált, de négy embe-
rünk megsérült. A 38. repülőszázadunk repülőterét is meg-
támadta az ellenséges légiraj; egy repülőgépünk tönkrement, 
két emberünk meghalt, (Op. 625/3. szám.) 

A XXIY. hadtestparancsnokság jelenti, hogy a 12. lova-
sított lövészhadosztály Francenigo terében igen szűken van, 
ezért elhelyezésére Brugnerát és Calderanót is ki kellene ré-
szére utalni. 

Ebből folyólag Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság-
hoz fordultam és engedélyt kértem, hogy a 12. lovasított lö-
vészhadosztályt a Sacile vasútvonaltól délre Livenza és Non-
cello között helyezhessem el. (Op. 625/6. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság Conrad-hadseregcsoportból 
a 32. hadosztályt a 6. hadsereg körletébe irányítja, de nem 
marad itt, hanem innen vasúton elszállítják. (Op. 625/10. sz.) 

Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság hozzá-
járult a 12. lovasított lövészhadosztály eltolásához és elren-
deli, hogy a hadosztályt június 29-ig Sacile—Pieve—Talpo-
nedo—Rorai—Tőrre—Pordennone—Villanova—Valle—Santa 
Trinita—San Giovanni terében helyezzem el. (Op. 625/20. sz.) 

A Boroevic-hadseregcsoportparancsnokságnak jelentem, 
hogy a 6. hadsereget miképen óhajtom fokozatosan átcsopor-
tosítani. 

A II . hadtest a 39. honvédgyalogdandárral, a 8. lovas- és 
a 31. honvédlovashadosztállyal az arcvonalban, a 41. honvéd-
hadosztály pedig a tartalék a Soligo-medencében. 

A XXIV. hadtestnél a 35. és 51. honvédhadosztállyal az 
arcvonalban. A 13. lövészhadosztályt a 35. hadosztály fel-
váltja, ami után a 13. lövészhadosztály Pianale terében gyü-
lekezik, honnét június 29. és 30-án Masure—Coltura terébe 
vonul pihenésre. 

Az 51. honvédhadosztályt június 28. és 29-én előrevonom 
a 17. hadosztály felváltására; a felváltás után a 17. hadosz-
tály július 1-én Sacile—Ronche—Ranzano—Fratta terébe 
megy pihenni. 

A 31. hadosztály június 26. és 27-én Vittorio—Scomigo 
terében laktáborba száll. 

A 31., 17. és 13. lövészhadosztály hadseregtartalék lesz. 
(Op. 625/22. szám.) 
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A XV. hadtest csoportosítása nem változik meg. 
A 62/4. és 20/H. 4. számú messzehordó 10 centiméteres 

nehéz ágyúsütegeket és a 3/8. számú motorosüteget a II . had-
testtől a XV. hadtesthez áthelyeztem. (Art. 7457. szám.) 

# # 
* 

Mai napon a 3. számú titkos hadseregparancsnoksági 
parancsot adtam ki, melyben a montellói csatában a 6. had-
sereg kiváló magatartásáért köszönetemet és dicséretemet 
kifejeztem. 

„Hősies csapataim a Montellót elfoglalták. Az ellenséget 
megvertük; rajtunk kívülálló okokból, — melyben az ellenség-
nek nem volt semmi része sem, magasabb parancsra, a ki-
indulási helyzetbe a 6. hadsereg visszatért. 

Katonák! 
Vitéz bajtársak! 
Amit véghezvittetek, arra mindegyiketek büszke lehet, 

én is az vagyok, mert ti egy fölényes ellenséget vertetek meg, 
az ellenség egész hadosztályai semmisültek meg, kétségbeesett, 
hallatlan hevességgel végbevitt tömegtámadásait csodálatra 
méltó hősiességgel minden alkalommal visszavertétek, nehéz 
küzdelem árán halhatatlan babérokat vívtatok ki. 

Ismét megmutattátok a világnak — mint azt már oly 
sokszor tettétek a Kárpátokban, Oroszországban, Galíciában 
és a nagy Karszttemetöben —, hogy szeretett hazánk élni 
akar és el akarjuk érni azt, hogy ellenségeink is tiszteljék 
annak szent és érintetlen voltát, hogy dacára a négyéves há-
borúnak, szívünkben azon erős akarat él, hogy hazánkat ellen-
ségeink rablási vágyától megmentsük és hogy hadseregünk 
ezen szent törekvés következtében mind jobban megacéloso-
dik. Ha még ezután is meg akarnak bennünket fenyegetni, 
jönni fog az ideje annak, midőn mi — nem úgy, mint mostan 
történt —, nemcsak egy palloscsapással sujtunk le rá, hanem 
végérvényesen le fogjuk őt verni. 

Midőn a parancs megjött, a kimerült ellenség által észre-
vétlenül a vérrel áztatott Montello-magaslatot kiürítettétek. 
Az ellenség még órák elmulta után is azt hitte, hogy előtte 
vagytok, mert tüzérségével bőszülten azon vonalat lövette, 
melyből ti több, mint 12 óra óta eltávoztatok. Ti, a sok alka-
lommal bevált vezetők, a 17., 31., 13. lövész-, 41. honvéd gya-
log- és a 11. honvédlovashadosztályok dicső ezredei, a mű-
szaki csapatok, példás áldozatkészséggel az egész tüzérség és 
repülők támogatása mellett oly dolgot műveltetek, mely eddig 
soha elő nem fordult! 

Mindnyájatoknak soha el nem múló, bámulatteljes kö-
szönetemet fejezem ki. 

39* 



•644 

örök időkön át a montellói csata hadtörténelmünknek 
egyik legdicsőségesebb lapja lesz. 

Azokat a hősöket, kik hű kötelességteljesítésben életüket 
és vérüket áldozták fel, az Isten áldása kísérje, azokat a hő-
söket, kik a hazának halhatatlan szolgálatokat hoztak, mi 
megindult szívvel csak csodálni tudjuk. 

Hűséges hálával és ragaszkodással köszönt mindnyájato-
kat hadseregparancsnokotok 

József főherceg vezérezredes s. k." 
* 

# * 

Megállapítások az ellenségről. 
Az olasz XXX. hadtestnél a 47., 50. és 13. hadosztályokat 

az arcvonalból kivonták. A 2. lovashadosztályt Lanzago vidé-
kéről Preganziolra visszairányították, a 4. lovashadosztály 
Quinto di Trevisóra hátra megy. 

Az olasz XXVI. hadtestet ismét a 9. hadsereghez csa-
tolták. 

A VIII . hadtestet az arcvonalból kivonták; helyét a 
XXII. hadtest foglalta el. Az 53. hadosztály Pádua vidékére 
érkezett. (Op. 834/Ev. szám.) 

Repülő jelentések: A hadsereg egész arcvonalán élénk 
volt a repülőtevékenység. Légelhárító ütegeink 69 lövege az 
ellenséges repülőkre ma 1335 lövést csinált. 

Délelőtt 8 óra 30 perckor a 141/6. számú ütegünk egy 
Spad-rendszerű gépet lelőtt, mely Monte Suldernél égve 
lezuhant. 

Délelőtt 8 óra 30 perckor Conegliano fölött öt ellenséges 
és három saját repülőgép között légiharc volt; Pianzanót egy 
ellenséges légiraj bombázta. 

Az 53. repülőszázad eredménytelen repülést csinált, mert 
a felhőzet nagyon mélyen járt. 

A 30., 42., 56., 68., 72. és 74. számú repülőszázadok lég-
védelmi repülést csináltak; légiharcok is voltak. 

A 38. repülőszázad repülőterét délelőtt 8 óra 45 perckor 
egy ellenséges légiraj megtámadta, egy gépünk teljesen 
tönkrement, 2 emberünk meghalt. 

A 43. számú repülőszázadunknál Auspitz szakaszvezető 
és Oberst őrmester, az 56. repülőszázadunknál Babai szakasz-
vezető egy-egy ellenséges repülőgépet lelőtt; ezek közül az 
egyik Vazzolánál leszállni kényszerült, a második San Ma-
reno di Piavenél lezuhant. 

* # 
* 
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Olasz sajtó jelentés június 25-ről. 
„Tegnap a 3. hadseregbeli vitéz csapataink az ellenség 

utolsó utóvédjeit is leküzdötték és a Piave jobbpartját teljes 
kiterjedésében újból megszállották; ez alkalommal 18 tisztet 
és 1607 fő legénységet fogtunk el. 

A Tonale-hágó szakaszában vakmerő alpini csapataink 
egy szerencsés vállalkozással az ellenségnek egy előretolt őr-
ségét Punta di Ercavallónál teljesen elfogták. Az Asiago-
fennsíkon Monte di Val Bella lejtőjén végrehajtott lökés 
alkalmával 107 foglyot ejtettünk. Monte Grappától észak-
nyugatra az egész arcvonalon csapataink, a tüzérség össz-
pontosított tüze által támogatva, bátran előretörtek és az 
ellenségnek súlyos veszteséget okoztak, területet hódítottak, 
7 tisztet és 326 fő legénységet elfogtak és 16 géppuskát zsák-
mányoltak. 

A Sile és a Piave között merész tengerészcsapataink a fé-
nyes eredménnyel megkezdett vállalatot folytatták, területet 
hódítottak vissza; tegnap és az éjjel repülőink hatásos bomba-
támadást intéztek, június 23 és 24-én összesen 9 ellenséges 
gépet lelőttek. 

A pia vei csatában különösen kitűnt csapatok a követke-
zők: 222. ezred (Jonio-dandár), 225. ezred (Arezza-dandár), 
23. rohamzászlóalj, a harc dühöngése közepette hű kötelesség-
ben állásaikat megtartották a carabinieri realik és kiválósá-
gukról tettek bizonyságot, fáradhatatlanok voltak a soffőrök, 
kik tartalékokat szállítottak egyik helyről a másikra és a 
küzdőcsapatoknak a tűzvonalba élelmet vittek. 

Diaz tábornok s. k." 

Az osztrák-magyar sajtójelentés június 25-ről. 
„Tegnap az Asiago és Piave közötti hegyi arcvonalon 

ismét heves harcok voltak. Az ellenség mindent elkövetett, 
hogy a június 15-i harcban elveszített magaslati állásait visz-
szahódítsa. A küzdelem Monte di Val Bella, Col del Rosso, 
Asolone, Solarolo és Monte Pertica magaslatokon elkeseredet-
ten folyt egész napon át. Az olaszokat mindenhol, némely 
helyen ellenlökéssel és közelharcban visszavertük. A harcban 
résztvett gyalogságot és tüzérséget kiváló magatartásáért 
minden dicséret megilleti; a harcban különösen kitűntek: 
a 9. gyalogezred (Galícia), az 53. gyalogezred (horvátok), a 
114. gyalogezred (Felső- és Alsó-Ausztria), 120. gyalogezred 
(Szilézia) és a 4. bosnyákezred (Bosznia-Hercegovina). 

A Montello-szakaszban tegnap az olaszok a Piave nyugati 
partjáig járőröket toltak előre. Az alsó Piavén, San Dona-
szakaszban a partváltást biztosító csapatainknak az utolsó 
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napokban erős ellenséges támadásokat kellett visszaverni. 
A Piave mögé való visszamenetelünk itt is tervszerűen és 
simán történt, semmiféle hadianyagban veszteség nem kö-
vetkezett be. 

A június 15-e óta tartó offenzíva alatt 50.000 fö olasz 
legénység került fogságunkba, az olasz hadifogoly tisztek 
száma körülbelül 1000. 

Az olaszok összes veszteségét tárgyilagos becsléssel 
150.000 főre tehetjük. 

A vezérkar főnöke." 
• # 

* 

„Ma, június 26-án elmondhatom, hogy a csata teljesen 
„véget ért. Ma éjjel két olasz ponton átkelési kísérletet tett, de 
„tűzzel elkergettetett. Egy sebesült 44-es úszva jött át a Piavén 
„és jelentette, hogy két pontont rejtettek el a bozótban és gon-
d o s a n eltakarták. Máshelyütt 80 sebesült magyar fiú majd-
„nem éhenhalva vár segítséget és minthogy magyarok, inkább 
„éhenpusztulnak, mintsem az ellenségnek megadnák magukat. 
„Ez éjjel megpróbáljuk két, vagy három pontont értük kül-
den i , addig is oltalmazza meg az Isten e hős mártírokat!" 

„Az olasz sok összetört hadosztályt kivont arcvonalából. 
„Ebből arra következtetek, hogy egyelőre csendben fog ma-
„radni. Csak a Monte Grappa (A 1779) területén támad még 
„erősen." 

„A sebesültek torlódása megszűnt. Az egészségügyi-intéze-
„teimnél a sebesültek száma 11.000-en felül volt. I t t Vittorió-
„ban több mint 10.000 lett, amennyire gyatra eszközeink meg-
engedték ezt, ellátva. Hetekkel a támadás előtt 8 kórházat 
„kértem a hadseregfőparancsnokságtól az ittlevőkön kívül. 
„Hármat kaptam. Minden csatanapra 3 kórházvonatot kértem 
„és egyet kaptam minden harmadik napon. Ezért hevertek na-
„pokig elláttatlanul szegény sebesültjeim. Lelketrázó volt azt 
„a nyomort és kínlódást látni. Természetesen sokan, a legna-
g y o b b elkeseredéssel szívükben, távoztak. Érthető, hogy ezek-
n é l fogékony talajra fog találni az izgatók sokat ígérő meséje. 
„Nem kell elfelejteni, hogy a legyek milliárdjai is ellepték a 
„sebeket és szörnyű fertőzéseket okoztak. Ez ellen nincsen ha-
ta lmam. Tetanus aránylag sok van. Egyszóval szörnyűséges 
„a helyzetünk. Kórházaim személyzete angyali önfeláldozás-
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„sal dolgozik, éjjel-nappal operálnak, kötöznek, ápolnak, de 
„hát olyan kevesen vannak, hogy fizikai képtelenség több se-
besültet ellátni, mint amennyit itt elláttak, kitűnő orvosaim, 
„ápolóim és angyali odaadással dolgozó ápolónőim. Minden 
„nap az összes sebesülteket meglátogatom itt Vittorióban és a 
„szegény tetanusosokat is, kik oly nagyon szenvednek. Jókor 
„kértünk elegendő szérumot ellene. Régit és keveset kaptam. 
„Majd fognak küldeni! . . . Majd ha a betegek mind meghal-
o k ! . . . Legjobban szeretnék megszökni! Elbujdosni, hogy 
„ezt a rettenetes gondatlanságot ne nézzem tovább." 

* # 
# 

Boroevic tábornagy-hadseregcsoportnál1 1918 június 
15-től június 25-ig terjedő időben a veszteségeket a 32. számú 
melléklet tünteti fel. 

Karstenfelsi és hegyaljai Pacor József tábornok, ki a 
Montello-csatában a 31. gyaloghadosztályt és a fél 11. honvéd-
lovashadosztályt vezényelte és a Montellón a harcokat sze-
mélyesen irányította, mint szemtanú, a Mária Terézia-rend 
káptalanjához benyújtott kérvényében sok dologra nézve igen 
jellegzetesen nyilatkozott, miért is célszerűnek véltem a kér-
vény tartalmát magyar fordításban2 művemhez csatolni. 
(Lásd a 33. számú mellékletet.) 

A 6. hadsereg reggeli helyzete. A XV. hadtestnél emlí-
tésre érdemes esemény nem történt. 

A II. hadtestnél kölcsönös mérsékelt tüzérségi zavarótűz 
volt. A 11. honvédlovashadosztályparancsnokság egy tiszti 
járőrt a Piave túlsó part jára átküldött, hogy a szigeteken jel-
zett sebesülteket áthozza. 

A XXIV. hadtestnél az ellenséges tüzérség tevékenysége 
a rendes volt. Igen élénk volt az ellenséges repülők tevékeny-
sége; angol és francia gépeket is figyeltek meg ma. A Soligo-
szigetekről 4 sebesültet, 2 halottat és kézigéppuskákat szállí-
tottak be. A 20. számú léghajónkat az ellenséges repülők meg-
támadták. 

A XXVI. hadtestparancsnokság tudatja, hogy a 32. had-
osztályt Santa Crocen át útbaindította a 6. hadsereg körle-
tébe; a 6. hadseregparancsnokság azt kérte, hogy a további 
szállítási lépcsőket Tovenán át irányítsák. (Op. 626/6. szám.) 

A 31. hadosztályparancsnokság jelenti, hogy ú j elhelye-
zési körletét elfoglalta. (Op. 626/9. szám.) 

1 6. hadsereg és Isonzo-hadsereg. 
8 Némely helyén megrövidítettem. 
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A XXIV. hadtestparancsnokságnak elrendeltem, hogy a 
csapatok az állások megerődítését mielőbb kezdjék meg. (Op. 
626/13. szám.) 

A XXIV. hadtestparancsnokság bejelenti, hogy székhe-
lyét Palazzo Morosiniba átteszi, mert Coneglianót az ellensé-
ges repülők állandóan támadják és az ellenséges nehéz tüzér-
ség szakadatlanul lövi. (Op. 626/14. szám.) 

A II. hadtestparancsnokság jelenti, hogy a 39. honvéd-
gyalogdandár, a 8. lovas- és a 11. honvédlovashadosztály ú j 
csoportosítását június 29-én be fogja fejezni. (Op. 626/17. sz.) 

Elhatároztam, hogy Polcenigo—Santa Lucia—Budoia— 
Dardago terében tüzérségi lőteret fogok berendezni. (Op. 
626/18. szám.) 

A Boroevic-liadseregcsoportparancsnokságot megkértem, 
hogy eszközölje ki vadászrepülőgépek beosztását, mert az 
ellenséges repülők fölényben vannak fölöttünk. (Op. 930/1. sz.) 

Hogy az ellenséges repülőrajt a bombavetésben meggá-
tolhassuk, elrendeltem, hogy naponként öt repülőszázad gépei 
indulásra készen legyenek. (Op. 930/2. szám.) 

A hadtestparancsnokságoknak meghagytam, hogy a le-
génységet oktassák ki a felől, hogy tulajdonképpen miért 
kellett a Montellót kiüríteni és a Piave mögé visszamenni. 

Repülő jelentések: Légvédelmi tüzérségünk 70 lövege az 
ellenséges repülőkre összesen 564 lövést tett. 

Az 53. számú repülőszázadunk rádiórepülést végzett. 
A 42. számú repülőszázadunk szabad vadászatra indult; 

ellenséges repülőgéppel nem találkozott. 
A 30. számú repülőszázadunk a Monte Tómba fölött légi-

küzdelmet vívott egy ellenséges repülővel. 
Megállapítások az ellenségről: Az olasz VIII . hadtest 

helyén most a XXII. hadtest van az arcvonalban. 
A 60. hadosztály a 48. hadosztályt felváltotta. A 11. had-

osztályt Pádua vidékén állapították meg. Ezen hadosztály az 
53. hadosztállyal együtt a XXV. hadtestet alkotja. A 8. lovas-
dandár ismét a 4. lovashadosztály kötelékébe lépett és Istra-
nára vonták vissza. A 3. lovashadosztály délnyugati irány-
ban hátra elmenetelt. 

A 25. hadosztályt Mestrénél állapították meg. (Op. 
840/Ev. szám.) 

* # 
* 

Olasz sajtójelentés június 26-ról. 
„Tegnap a Capo Sile-hídfőt csapataink teljesen vissza-

hódították az ellenségtől. Csapataink sikereiket kibővítették 
és ellenséges támadásokat visszavertek; a harcban 9 tisztet és 
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371 fő legénységet elfogtak. Az arcvonal többi részén mérsé-
kelt tüzérségi harcok és járörvállalkozások voltak. 

Mori és Loppio között egy rohamjárőrünk egy ellenséges 
őrségen rajtaütött és azt részint megsemmisítette, részint fog-
ságba ejtette. 

Repülőrajunk a Venezia tartományban az ellenséges lő-
szerraktárakat bombázta; 7 ellenséges gépet lelőttünk. Flavio 
hadnagy ma a 31-ik légigyőzelmét ünnepelte. A harcteret fel-
kutató osztagaink még néhány száz foglyot kísértek be. 
Az összes veszendőbe ment ágyúinkat és hadianyagunkat is 
visszaszereztük. A kezeinkbe került sok osztrák fegyverzet 
számát csak pontos statisztikai adatgyűjtés után fogjuk meg-
állapítani. Aknavetőink hősiesen harcoltak, különösen a 
2. aknavetőezred érdemel tiszteletet. 

Diaz tábornok." 

Az osztrák-magyar sajtójelentés június 27-ről. 
Az Etschtől nyugatra eső arcvonalon az utóbbi napokban 

a harctevékenység ismét élénkebb volt; a Zugna-gerincen 
ellenséges heves előtöréseket visszavertünk, melyeket az ellen-
ség tüzérségi tűzzel előkészített; az ellenséget ezen harcokban 
súlyos veszteség érte. 

Az Asiago-fennsíkon és a Brenta—Piave közötti szakasz-
ban a tegnapi nap csendesebben telt el. A június 24-i küzde-
lem az olaszokra nézve teljes kudarccal végződött, mely fő-
képpen abban nyilvánult meg, hogy a leginkább kérdésbe 
jövő területen, az Asolone és Monte Pertica magaslatokon, az 
ellenség után nyomult csapataink jelentékeny szakaszokat 
elhódítottak az ellenséges első vonalból. Hála csapataink 
vitézségének és parancsnokaink kezdeményező harcvezetésé-
nek, az olaszok véres erőlködése meghiúsult, hogy a június 
15-i harcokban elvesztett területeiket visszaszerezzék. 

Boroevic-hadseregcsoportnál különös esemény nem történt. 
A vezérkar főnöke." 

# * 
* 

Június 27. Az éjjel mérsékelt kölcsönös zavaró lövegtűz 
volt. Fenert ellenséges nehéz aknavetők, Tegorzo-völgyet, a 
Segusino-útat és Querót az ellenséges tüzérség gázgránátok-
kal lőtte. 

Nappal igen csekély volt a harctevékenység, az eső, köd 
és a rossz látköri viszonyok miatt; ma az ellenséges repülők 
csekély tevékenységet fejtettek ki. 

A 13. lövészhadosztály Collalbrigo terében gyülekezett, a 
41. honvédhadosztály pedig a Soligo-medencében elhelyezke-
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dett. A 12. lovasított lövészhadosztály átszállítását Tirolból 
befejezte és együtt van. 

A 32. hadosztályt Santa Croceről tovább szállítják az 
anyaországba. (Op. 627/9. szám.) 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság megkért, hogy a Kauf-
mann tábornok tüzérségi csoportot adjam vissza a XYI. had-
testnek és azt kérdezi, hogy a rendelkezésére bocsátott 9. had-
osztályhoz tartozó 9. tábori tüzérdandárt mikor fogja meg-
kapni! Az 51. honvédhadosztály hoz tartozó 51. honvéd tábori 
tüzérdandárt bármelyik pillanatban megkaphatom. 

Tudatom az Isonzo-hadseregparancsnoksággal, hogy a 
9. tábori tüzérdandárt július 15-én az arcvonalból ki fogom 
vonni és utána az Isonzo-hadseregparancsnokságnak rendel-
kezésére fog állani. (Art. 7642. szám.) 

Boroevic tábornagy ma az 51. honvédhadosztály felett 
szemlét tartott. (Op. 889/13. szám.) 

A Boroevic-hadseregcsoportparancsnokság felhívott, hogy 
a 12. lovasított lövészhadosztály további harckiképzését oda-
irányítsam, hogy a lovasított hadosztály mind a támadásban, 
mind a védelemben és álláserődítésben ugyanazon harcérté-
ket érje el, mint egy gyaloghadosztály. 

Erre javaslatba hoztam, hogy a lovas- és egy gyaloghad-
osztálynál a tiszteket kölcsönösen cseréljük ki. (Op. 344/2. sz.) 

Elrendeltem, hogy a hadosztályoknál a rohamzászlóaljak 
harcosállományát a hadtestparancsnokságok mielőbb pótol-
ják, hogy a kiképzés ne maradjon el. (Op. 83/2 .szám.) 

Repülő jelentések. Légvédelmi tüzérségünk 73 lövege az 
ellenség repülőire ma csak 130 lövést tett, mert a rossz látköri 
viszonyok miatt, ellenséges repülők alig mutatkoztak. 

A 28. számú repülőszázadunk rádiórepülést végzett, me-
lyet félbeszakított, mert antennáját az ellenséges légvédelmi 
tüzérség szétlőtte. 

A 4. számú repülőszázadunk több ellenséges tüzelőüteget 
állapított meg. 

Az 56. és 58. számú repülőszázadunk légvédelmi szolgá-
latot teljesített, 

* * 
* 

Olasz sajtójelentés július 27-ről. 
„Tegnap az egész arcvonalon rendes harctevékenység 

volt. 
Serravallétól északra az Adige-folyó balpartján az ellen-

ség egyik erősen megszállva tartott előretolt őrségét roham-
csapataink meglepően megtámadták és megsemmisítették. 
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Az Asiago-fennsíkon a Col deli llosso magaslat déli lej-
tőjén elkeseredett küzdelemben járőreink az ellenséges elő-
őrsöket leverték, 31 fő legénységet fogtak el és 2 géppuskát 
zsákmányoltak. 

Az ellenség azonnal heves ellenlökésekkel válaszolt, me-
lyeket az előretolt első vonalunk ellen intézett, de a támadást 
véresen visszavertük. 

Megállapítottuk, hogy a június 25-i harcokban, melyeket 
a Capo Sile-hídfő ellen intéztünk, 8 tisztet és 501 fő legény-
séget fogtunk el. 

Diaz tábornok." 

Az osztrák-magyar sajtójelentés június 27-ről. 
„Bezzeccánál, az Etsch-völgyében és a Zugna-gerincen az 

ellenség előretörései meghiúsultak. 
Az olasz gyalogság, nehéz tüzérségi előkészítés után, fölé-

nyes erővel tegnap délelőtt a Col deli Rosso-magaslaton azon 
állásainkat megtámadta, melyeket június 15-én az Edelweiss-
hadosztály az ellenségtől elragadott és azóta minden ellenséges 
támadással szemben szívósan védelmezett. Hiába erőlködött 
az ellenség, a mi salzburgi, karintiai, alsó- és felsőausztriai 
csapataink vitézségén minden olasz támadás szétmorzsolódott. 
A 107. és 114. számú fiatal ezred legénysége, a harc összes 
mozzanataiban, tüzérségünk által példásan támogatva, mél-
tónak mutatkozott az 59., 7., 14. és 49. törzsezred régi hagyo-
mányához. Az ellenséget halottakban és sebesültekben nagy 
veszteség érte; számos hadifogoly maradt csapataink kezében. 

Ponte di Piavénái az olaszok kísérletet tettek a Piave át-
hajózására; a pontonokat tüzérségünk szétlőtte. 

Június 25-én Musilétől délre a Piave-szigetekre elő-
nyomult ellenséget az 1. számú kerékpároszászlóalj Piave 
Vecchiára visszadobta; 42 hadifogoly került a kerékpáros-
zászlóalj kezébe. A Piave-arcvonalon csakis kölcsönös tüzér-
ségi tevékenység van. 

A vezérkar főnöke." 
• # 

* 

Június 28. 
„Magyarországon sztrájk! Bizonyosan fölbujtás következ-

ménye." 
„Nem hiszem, hogy ezidőszerint a forradalom Magyaror-

szágon komolyan fenyegetne. Mindennek dacára ez igen kel-
lemetlen jelenség, mely minden munkát és katonai műveletet 
„a legnagyobb mérvben hátráltatja." 
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„Hadseregem arcvonalán a 13. lövész- és 17. közös hadosz-
tályokat fölváltattam. A 44-esek már itt Vittorióban van 
„nak. Énekelve meneteltek be s midőn megláttak engem, vi-
„haros éljenzésben törtek ki, ami mélyen szívembe markolt, 
„mert szemeim előtt lebegett mind az a sok emberfölötti szen-
vedés, ragyogó dicsőség és láttam a hiába elesett hőseim 
„hosszú halott sorait!" 

„Tüzérségi harcok vannak és az ellenség nagy következe-
tességgel lövi a mi magasabb parancsnokságainkat." 

„Feleségem rémülettel ír és aggódik, mert az a hír van 
„Budapesten elterjedve, hogy egész hadseregemmel együtt 
„elfogtak engem az olaszok. Ez legalább mégsem igaz." 

„Midőn utolsó osztagaim átkeltek a Piavén, annak jobb-
mart ján a bokrok között elrejtőzött csehek, akik odatúl ma-
rad tak , mint szökevények, gúnyosan Istenhozzádot kiáltoztak 
„utánuk. Ugyanekkor több sebesült magyaí fiú átúszott a 
„folyón, mert inkább készen volt a vízbe fulladni, mintsem, 
„hogy az ellenség elfogja őket. Kettő bele is fulladt." 

„Zuhogó eső! — Szegény csapataim az ő vizes kaver-
„náikban!" 

„Tegnap igen hosszú megbeszélésem volt Boroevic tábor-
naggyal . Az utolsó eseményekről volt szó. Teljesen egy néze-
t e n vagyunk, de ez most már mit sem segít!" 

Boroevic Szvetozár tábornagy az 1918 júniusi Piave-
csatában Bolgár Ferenc belső titkos tanácsoshoz írt levelében 
terjedelmesen nyilatkozik, ebből a következőket emelem ki:1 

„A hadseregfőparancsnokság a támadás idejét május 20-ra 
tűzte ki. Ezen dátumból láttam, hogy az AOK.-nak a hadrakelt 
sereg állapotáról halvány fogalma sem volt. A hadsereg any-
nyira ki volt éhezve, hogy az emberek a gyengeségtől a gya-
korlatok alatt összeestek. A lovak csontvázzá soványodtak le 
úgy, hogy a tüzérség menetképtelenné vált. Dacára a számta-
lan jelentésnek és sürgetésnek, az anyagpótlás csakis június 
8-tól kezdve javult meg némileg, tehát az offenzíva előtt csak 
egy héttel. 

Az, hogy egyheti kiadósabb élelmezéssel a lesoványodott 
emberek és leromlott lovak egy nagy támadáshoz feltétlenül 
szükséges erőre nem kaphattak, bizonyításra nem szorul. Erre 

1 Lásd Erinnerungen an Feldmarschall Boroevic von Geh. Rat Franz 
von Bolgár. 
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legalábbis négyheti pihenés és bő élelmezés lett volna szük-
séges. 

A fötámadást Tirolból tervezték. Amint ez tudomásomra 
jutott, minden erőmből ellene voltam. Minden hiába volt. 

Végre sok liuza-vona után a döntés oly irányban történt 
meg, hogy a tiroli fötámadással egyidejűleg a piavei arcvonal-
ból is indíttassák meg a támadás. A támadás megkezdésének 
idejét június 15-re halasztották el. Javasoltam, hogy a táma-
dást még három nappal halasszuk el, mert az előkészületek ná-
lam nem fejeződtek még be és az utóbbi esőzések következtében 
a Piave nagyon megáradt. Conrad tábornagy ellentmondott, 
maradt tehát a régi dátum. Jellemző, hogy a hadseregfőpa-
rancsnokság június 14-én négyfelé szétszakadt, tehát tulajdon-
képpen négy főparancsnokság volt; a törzs egy része Baden-
ban maradt, Waldstätten tábornok Bellunóban, Arz vezér-
ezredes Bozenben, Ö Fölsége az udvari vonaton a telefonnál 
a Vintschgauban. 

Június 14-én 6 órakor délután telefonon azt kérdezték tő-
lem: „Mi fog holnap történni?" Én azt válaszoltam: „Táma-
dunk, ahogy a hadseregföparancsnokság elrendelte." A felelet 
erre az volt: „Jó, cselekedjék belátása szerint, de saját felelős-
ségére!" (?) 

A csata első napján 7 órakor reggel hadseregeim átkeltek 
a Piavén, délelőtt 10 óráig 12.000 foglyot ejtettek, a 6. hadsereg 
elfoglalta a Montellót. 

Délben értesített a 11. hadsereg,1 hogy Tirolban a dolog 
jól megy. 

Éjjel 11 órakor Ő Fölsége a telefonhoz hivatott és idege-
sen tudatta velem: „Tirolban megvertek bennünket, a csapatok 
a kivívott kezdetleges eredményeket elveszítették és vissza-
nyomták őket a kiindulási helyükbe." Táviratoztam a hadse-
regfőparancsnokságnak és pontos tájékoztatást kértem. Vá-
laszt nem kaptam. Csak a kővetkező napon (június 16) tudtam 
meg az igazságot a 11. hadseregparancsnokságtól.1 Az ellenség, 
mely hadseregcsoportommal küzdött, erősbítéseket kapott, 
melyek június 14-én még Verona körül állottak. Autókon és 
vasúton jöttek sietve. Az ellenség most már erősebb volt 
mint én. 

Most ú j elhatározásra volt szükség, mert ha a tiroli arc-
vonalon az olaszokat nem kötik le, akkor az én további táma-
dásom az őrülettel határos és katasztrófát okozhat. 

Akként intézkedtem, hogy a Piave túlsó partján kivívott 
hídfők minden körülmények között tartandók, mivel remélhe-
tem, hogy június 17-én, a megváltozott helyzet következtében. 

1 Báró Conrad tábornagy tiroli hadseregcsoportjába tartozott. 
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a tiroli támadást beszüntetik és az ekként ott nélkülözhető erőt 
a támadás folytatására rendelkezésemre bocsátják, hogy az el-
ért eredményt itt kibővíthessem. 

Én ilyen javaslattal állottam elő akkor és hangsúlyoztam, 
hogy azonnal határozni kell. Válasz azonban nem érkezett. 
Nem volt tehát mást tenni, mint a támadást folytatni. Június 
18-án parancsot kaptam, hogy menjek Ő Fölségéhez Spilim-
bergóra. 

Június 19-én oda megérkezve, másfélórás előterjesztésem-
ben kifejtettem hadműveleti tervemet. 

Ő Fölsége azt el is fogadta. Midőn az élelmezés és lőszer 
kérdését felvetettem, a vezérkar főnöke oda nyilatkozott, hogy 
délután Udinében erre nézve a hadseregfőparancsnokság kö-
zegei a felvilágosításokat meg fogják adni. 

Ez annyit jelentett, hogy ezen kérdésekre választ nem 
tudnak adni. 

Az idő múlott, amely alatt Diaz tábornok csapatokat vont 
ki a tiroli arcvonalból, azokat a pia vei arcvonalra irányította 
úgy, hogy 17 hadosztályom most már 30 olasz hadosztály el-
len küzdött. 

Hiába sürgettem az elhatározó döntést. 
A hadseregfőparancsnokság lőszerügyi előadója, Pflug 

ezredes, jelentette, hogy a lőszergyártás annyira csökkent, 
hogy lövegenként naponta csak 5 lövésre lehet számítani. 
Bádenből pedig, a hadseregfőparancsnokság főszállásmesteri 
hivatal vezetőjétől, Zeynek ezredestől azon jelentést kaptam, 
hogy a hadrakelt erő élelmezése csakis június 25-ig van 
biztosítva. 

Ezen jelentések rémületet idéztek elő főhadiszállásomon. 
Arz vezérkari főnöknek szemébe mondottam, hogy ha így 

állunk, akkor halálos bűn háborút viselni. 
Miután négynapi drága idő elmúlt, június 20-án éjjel 

gondolkodóba estem, hogy mi fog történni! 
Reggel 7 órakor táviratoztam, hogy hol van Ö Fölsége! 
A válasz az volt, hogy Vittorióban van. Vittorióhoz for-

dultam, hol nem tudtak választ adni. Mégegyszer kérdezős-
ködtem az udvari vonat után, mire az a válasz jött, hogy 
0 Fölsége még ott van. 

Erre a következő táviratot adtam föl: „A megindított 
támadásnak sikeres folytatására csekély a reménység, mivel 
a 11. hadsereg1 támadása csütörtököt mondott és mivel a hó-
napokon át kiéheztetett hadseregcsoportom érthetőleg idáig 
csak csekély eredményt tudott kiharcolni. 

Mivel az ellenség folyvást erősbödik, én pedig gyengü-
lök és a Piave közvetlenül az arcvonalam háta mögött van, a. 

1 Báró Conrad tábornagy tiroli hadseregcsoportjába tartozott. 
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legkisebb esemény katasztrófát idézhet elő. Végre is elhatá-
rozáshoz kell jutni! Tekintettel arra, hogy a monarchia szö-
vetségesével szemben kötelezettségének eleget tett és nem 
teheti ki magát azon veszélynek, hogy védtelenné válva súlyá-
ból veszítsen, javasolom, hogy a hadseregcsoport a Piave 
keleti partjára vétessék vissza, hogy későbben, ha szükséges, 
újból támadhasson. 

Ezen javaslatra 12 óra múlva (!), 7 órakor este, azon pa-
rancs érkezett, hogy a Piave nyugati partja kiürítendő. 

A kiürítés, melyet az ellenség nem vett észre, legnehezebb 
hadműveleteim egyike volt, melyet a háborúban vezettem. 

Ha csak pár hadosztállyal vagyok erősebb, a támadás 
sikerült volna." 

# * 
* 

„Közben kiderült, hogy ezentúl alig kapunk lőszert, hogy 
„holnaptól kezdve élelem nincs már. Egyszóval, hogy az össze-
omlás előtt állunk." 

„Fiam, miután a csata befejeződött, a 17. hadosztálypa-
rancsnok ságtói megint Boroevichez bevonult. Ströher tábor-
n o k , hadosztályparancsnok, nagyon dicséri őt, ki önként je-
lentkezett egy veszélyes út megtételére a Montellón." 

Az éjjel csupán a II . hadtest arcvonala ellen volt heve-
sebb ellenséges tüzérségi zavarótűz. 

Délelőtt a Ruggio-völgyre az ellenséges tüzérség idő-
közönként tűzcsapást mért; Conegliano pályaudvarát is lőtte 
az ellenség tüzérsége. 

Az ellenséges repülők ma igen élénk tevékenységet fej-
tettek ki. 

Délután az ellenséges lövegtűz hevessége alábbhagyott. 
A 17. hadosztálynál néhány olasz szökevényt kísértek be. 
A hadseregfőparancsnokság Boroevic tábornagy-hadse-

regcsoportparancsnoksághoz 1918 június 28-án kelt Op. 142.188 
szám alatt ezt a leiratot küldte: 

„A hadseregfőparancsnokság 1918 március 28-án Op. 
142.010. számú rendeletében meghagyta a hadseregcsoport-
parancsnokságnak, hogy a XV. hadtestet, mely a 11. hadsereg 
offenzivájához fog csatlakozni, — személyileg és anyagilag 
úgy lássa el a szükségesekkel, hogy a 11. hadsereg támadását 
az Isonzo-hadseregnek Trevisóra való előtörésével kisérni 
képes legyen. 

Ezen parancsra a hadseregcsoportparancsnokság Op. 
1100/25. szám alatt előterjesztette a hadműveleti tervet, mely-
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hez az AOK. hozzájárult. Ezen tervben a 6. hadseregnek1 

feladatául tette, hogy a szárny fedezésére és az Isonzo-had-
sereg támogatására a Montellótól délre álló ellenséges tüzér-
séget erélyesen fogja le_ és az Isonzó-hadseregnek térnyeré-
séhez képest a balszárnnyal Areadén át a Montello déli lába 
mentén majd törjön előre. 

A 6. hadseregnek egy olyan hadműveletéről, melynél az 
anyagi eszközökkel való ellátásról alapjában véve másképpen 
kellett volna gondoskodni, a hadseregfőparancsnokságnak 
június l-ig jelentést nem tettek.2 

Midőn június 1-én a hadseregfőparancsnokság Op. 
142.171. számú rendeletével az offenzíva megkezdését június 
15-ben állapította meg, az AOK. egyidejűleg elrendelte, hogy 
a két hadseregcsoportparancsnokság3 minden erőt és eszközi 
a két főtámadásra használjanak ki és hogy a 6. hadsereg 
támadása, ha szükséges, háttérbe szorítandó. 

Június 7-én vette az AOK. a hadseregcsoportparancsnok-
ság Op. 1100/159. számú támadási intézkedést kézhez, mely-
ben az Op. 1100/25. számú rendelettől eltérőleg a 6. hadsereg 
feladatává tette, hogy a Montellótól délre levő ellenséges 
tüzérség erőteljes lefogása mellett, erős déli szárnnyal a Mon-
tellón az ellenséges állást törje át. 

Amint a hadseregcsoportparancsnokság június 7-én kelt 
Op. 1100/174. számú intézkedéséből kivehető — mely intézke-
désről a hadseregfőparancsnokság csak június 10-én érte-
sült —, a hadseregcsoportparancsnokság április 29-én a 6. had-
sereg vezérkari főnökével közölte, hogy a 6. hadsereg déli 
szárnyának tevékenységére nagy súlyt helyez. Ez ellenkezett 
az AOK. utasításával. 

A 6. hadsereg szűkös eszközei természetesen nem voltak 
elegendőek ahhoz, hogy a XV. és XXIV. hadtesteket meg-
felelően felszerelje. 

A XXIY. hadtest ellátása kétségén kívül a XV. hadtest 
rovására történt meg. 

A XV. hadtestet a 6. hadseregparancsnokság harceszkö-
zökkel nem látta el oly mérvben, miként az lehetséges lett 
volna, ha a XXIV. hadtest ellátása elmaradt volna, ez utóbbi 
hadtestnek a támadását az AOK. nem kívánta és nem is pa-
rancsolta meg. 

Annak az eldöntése nyilt kérdés marad, hogy a lehető 
legjobban felszerelt XV. hadtestnek a június 15-i harcokban 
esetleges döntő sikere az összhelyzetre nézve hatásosabb ered-

1 A XV. hadtestet nem számítva a 6. hadsereghez. 
2 Ez nein fedi egészen a tényeket. 
3 Boroevic és Conrad tábornagy hadseregcsoportparancsnokság. 
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ményeköt liozott-e volna, vagy sem, mint a Montellónak rész-
ben való elfoglalása? 

A XV. hadtestnek gazdagabb felszerelése az AOK. inten-
ciójának mindenesetre jobban megfelelt volna. 

A hadseregfőparancsnokság ezen rendelettel az ügyet be-
fejezettnek véli. 

AOK. A vezérkar főnöke." 

Repülőjelentések. 
Légvédelmi tüzérségünk 68 lövege ma az ellenséges repü-

lőkre 569 lövést tett. 
Az 52. repülőszázad Monte Sulder terében felderítő repü-

lést végzett. A 47. számú repülőszázad Spresiano—Povegliano 
vidékét felderítette; különös dolgot nem állapított meg. 

A 2. számú repülőszázad fényképeket vett fel. 
Az 53. repülőszázad rádiórepülést csinált, de a mélyen 

lelógó felhőzet miatt útját félbeszakította. 
A 30., 42., 72. és 74. számú repülőszázadok légvédelmi 

szolgálatot végeztek. 
* * 

* 

Olasz sajtójelentés június 28-ról. 
„Az egész arcvonalon csekély tüzérségi tevékenység. 
A Monte Corsón és Sasso Rossón felderítő osztagaink 

helyi harcokat idéztek elő. 
Az Asiago-fennsíkon egy angol osztag az ellenséges ál-

lásba behatolt és néhány fogollyal tért vissza. Repülőink 
hatásosan bombákat dobáltak. 

Diaz tábornok." 

Az osztrák-magyar sajtójelentés június 28-ról. 
„A Judicarienben, az Arco-medencében és az Etsch-

völgyben az ellenséges tüzérség hatástalanul lőtte védelmi 
vonalainkat. A Presanella vidékén az ellenséges előretöréseket 
megszálló csapataink mind visszaverték. A venetiai hegyi arc-
vonalon június 26-án a hősiesen védett Col del Rosso és az 
attól nyugatra fekvő Monte di Val Bella és az asiagói fenn-
sík erős ellenséges zavaró lövegtűz alatt állott. Az ellenséges 
tüzérségi előkészítés után egy ellenséges előretörést a 74. 
ezred hősies csapatai véresen visszavertek. A Piave-arcvona-
lon Fossaltánál az olaszoknak a Piavén való átkelési kísérlete 
tüzérségi tüziinkben meghiusult. A Piave ismét megáradt. 

A vezérkar főnöke." 
* * 

* 

József főherceg: A világháború. VI. 42 
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Június 29. 

„Péter-Pál napja! Hajdan aratóim körében töltöttem ezt! 
„Most már negyedszer nem Istennek aranyos áldását bámu-
„lom, mindannak dacára, hogy itt is kedvelt aratóimmal 
„együtt vagyok a véráztatta tarlón, hol ártatlan emberek 
„virágzó sorait aratják." 

„Ma ünnepi nagymise Te Deummal, 44-eseim hálaadó 
„miséje, hogy ők e nagy csatát dicsőségesen és győzelmesen 
„végigküzdötték. Velük megyek, keserűséggel és sajgó fáj-
dalommal lelkemben, mert oly nehéz, oly véres nagy mun-
„kánk, melyet teljes odaadással, legnagyobb szenvedések kö-
zepet te hajtottunk végre és pedig győzelmesen: mások hibái 
„miatt, az ósdi könnyelműség miatt végződött oly siralmas 
„vereséggel. Alig birok ma ura lenni érzelmeimnek, úgy gyö-
t ö r ezen tudat, főképen ha hős csapataimat látom, apróra 
„olvadt állományaikkal." 

„Tegnap vacsora után, szokásom szerint, egyedül ki-
„mentem a városba és 44-eseim közé elegyedtem, soká elbe-
szélgettem velük. Sok mindent, rendkívül érdekes részlete-
d e t mondottak el a Montellón lefolyt véres küzdelmekről. 
„Telve vannak önbizalommal és azt hiszik, hogy legközelebb 
„megint támadni fogunk és győzelemmel ki fogjuk kényszerí-
t e n i a békét, a háború befejezését." 

„Összes veszteségem 21.549 fő." 
„A nagy veszteségek, mint azt előre láttam, akkor kez-

dődtek, mikor megállottunk, mert teljesen kifosztott had-
seregemmel nem voltam képes a kész áttörést kihasználni, 
„annál is inkább, hogy Conrad tábornagy teljesen visszavere-
t e t t és az Isonzo-hadsereg részben meghátrált, részben meg-
á l lás ra kényszerült." 

„Az én támadásom meglepő volt és a két északi támadó 
„hadosztályomnál alig volt veszteségem, a délen átkelő 
„17. hadosztálynál pedig azért, mert nappal kellett átkelnie, 
„már nagyobb veszteségek voltak. A visszavonulásnál is 
„aránylag jól ment minden. Nagy veszteségeim a Montello 
„védelme alatt keletkeztek. Az Isonzó-hadsereg 56.463 fő 
„veszteséget szenvedett, mert nagyrészt kényszer alatt, az 
„ellenség által üldöztetve vonult vissza." 
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„Ma csak mérsékelt tüzérségi tevékenység van hadsere-
gemnél . A szükséges felváltások folyamatban vannak." 

„Tegnap megint két sebesült 44-es jött úszva át a Piavén 
„és hírt hoztak arról, hogy egy kis bozótos szigeten 11 sebe-
s ü l t fiú vár segítségre 11 nap óta. Ma éjjel két nagy csónak 
„értük ment a szigethez és áthozta őket anélkül, hogy az el-
lenség észrevette volna. Szegények szörnyű szenvedéseken 
„mentek át. Az átkelésnél egy gránát-telitalálat által egy-
ezerre sebesültek meg, a ponton, melyen ültek, elsüllyedt 
„azonnal, a víz alatt levő szigeten az egy kissé magasabban 
„fekvő bokorban megkapaszkodtak. A víz emelkedett és ők 
„a rohanó árban, a bokorban fogódzva, nagynehezen bírtak 
„ellenállani. Több óráig küzdöttek így a vízbefulladás ellen, 
„napkelte utántól késő estig s azután hajnalhasadtáig, reggel 
„apadt az árvíz és egy kavicsgarmadát találtak, melyen a 
„napra feküdtek és kölcsönösen bekötözték sebeiket, mert köt-
„szercsomagjaik szerencsére megvoltak. 60 kis konzervdobo-
„zuk is volt, melyet egy gépfegyverosztagnak szállítottak. 
„Többet vittek volt, de az emberek, kik azokat hátizsákjuk-
b a n vitték, a vízbefulladtak, csak ketten menekültek ezek 
„közül élve a kavicsos zátonyra. Csak tegnap tudott kettő 
„átúszni a folyón, mert a víz apadt volt. Most nyomorúságos 
„állapotban, de meg vannak mentve. Sebeik elgennyesedtek, 
„testük csonttá és ráncos bőrré aszott. Ma meglátogattam so-
„kat szenvedett vitézeimet. Jókedvűek és meg vannak ele-
ngedve. Boldogok, hogy megint nálunk lehetnek. Egyik azt 
„beszélte, hogy én csónakon elhaladtam a szigettől nem 
„messze, megismertek és segítségért kiáltoztak, de senki sem 
„hallotta meg őket a Piave zúgása miatt. Azután is látták, 
„hogy senki sem hallja őket s így a véletlenre vártak." 

„Én július 7-től 17-ig szabadságot kértem, hogy az ara-
f á sná l jelen lehessek, meg kissé pihenhessek. Az aratás az 
„emberhiány miatt igen nehezen fog menni." 

Éjfélig az ellenséges tüzérség a Monte Spinucciát és a 
Calcino-völgyet élénken lőtte. Santa Lucára pedig néhány 
tűzcsapást mért. 

Délelőtt rendes ellenséges tüzérségi tevékenység; San 
Giovanni néhány gázgránátot kapott. 

Délután az ellenséges tüzérség a XV. hadtest arcvonalát 
42* 
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lőtte; Valdobbiadenét az ellenséges tüzérség állandó zavaró-
tűz alatt tartotta. 

Asolo és Pagnano között igen élénk forgalmat figyel-
tek meg. 

A La Conteánál volt ellenséges nagy sátortábor eltűnt. 
Az 51. honvédhadosztálynak előrevonása megkezdődött. 

A 13. lövészhadosztály menetben van pihenő körletébe. 
A XXIV. hadtestparancsnokság jelentést tesz az ellen-

ségnek esetleges átkelési viszonyáról a suseganai hidaknál; 
azon véleményét fejezi ki, hogy az ottani átkelési hely nem 
kedvező erre. (Op. 629/5. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság elrendeli, hogy a 35. had-
osztályt július 8-tól kezdődőleg vasúton elszállítsák. (Op. 
938. szám.) Ezért a 35. hadosztályt a 41. honvédhadosztály 
fogja felváltani. 

A 35. hadosztálynak elszállítására Op. 938. számú ren-
delettel intézkedtem: 

„A 35. hadosztályt tüzérségével és összes tartalék intéze-
teivel együtt Costa, Cordignano és Sacile vasútállomásokról 
elszállítják. 

A 35. hadosztályt a 41. honvédhadosztály fogja felváltani. 
Az utóbbi előre vonására, a szükséges parancsnokok, tisztek 
és altisztek tájékoztatására a XXIV. hadtestparancsnokság 
gondoskodik. 

A 35. tábori tüzérdandár kivonására külön fogok intéz-
kedni. 

A 35. hadosztály csapatainak a berakodási állomásokra 
való menete éjjel történik, hogy az ellenség előtt a kivonás 
leplezve legyen. A gyalogság kivonása július 8-án megkez-
dődik. 

József főherceg vezérezredes s. k." 

A hadseregnél különösen említésreméltó dolog nem 
történt. 

Az időjárás esősre fordult, a Piave megint áradni kezd. 

Repülő jelentések. 
Légvédelmi ütegeink 70 lövegéből az ellenséges repü-

lőkre ma csak 115 lövést tettek, mert az esős időjárás miatt 
az ellenséges repülők csekély tevékenységet fejtettek ki. 

A 4. számú repülőszázad több ú j ellenséges üteget fede-
zett fel. Az 52. számú repülőszázad fényképfelvételeket csi-
nált a Montellóról. 

Veszteség nincsen. 
* * 

* 



•661 

Az olasz sajtójelentés június 29-ről. 
„Az asiagói fennsíkon a tüzérség harca feléledt. 
Felderítő járőreink megszokott tevékenysége az ellen-

ségre nézve igen érzékenyen látszik hatni; többhelyiitt az 
ellenség állásait megrongálták; repülőink az ellenség vasúti 
összeköttetéseit, vasúti szállításait, a hátulsó vasúti vona-
lakon, bombázták; három ellenséges repülőgépet lelőttek. 

Diaz tábornok." 

Az osztrák-magyar sajtó jelentés június 29-ről. 
„Zensonnál és Noventa di Piavénái az ellenséges felderítő 

osztagok megkísérelték az átkelést a Piavén. 
Az arcvonalon különben mindenhol változó hevességű 

tüzérségi harc van. 
A vezérkar főnöke." 

• * 
* 

Június 30. 

„Alig, hogy a fölváltást megkezdtem, hogy a legtöbbet 
„szenvedett hadosztályokat kissé pihentessem, jön a parancs, 
„hogy az érintetlen 35. hadosztályt kivonjam és a vasútra 
„meneteltessem, hol elszállításra álljon készen. Azt hiszem, 
„minthogy teljes volt a balsiker, most a kért segélyt meg-
a d j u k német szövetségesünknek." 

„Azt rebesgetik, hogy Conrad tábornagyot fölmentették 
„és Böhm Ermollit tették helyébe. Az én nézetem szerint a 
„délnyugati arcvonalnak két hadcsoportra való fölosztása, 
„alapjában elhibázott dolog. Itten a hadseregcsoportparancs-
„nokságokat, mint fölöslegeseket, el kellene törölni és mint 
„azelőtt volt, a négy hadsereget egy egységes arcvonal-
parancsnokság alá kellene helyezni. Akkor ilyen — csakis 
„a két hadseregcsoport versengéséből származó — torzszülött 
„offenzíva, amilyen ez volt, nem fordulhatna többé elő. Egy-
séges vezetés alatt az itt elhasznált hallatlan mennyiségű 
„eszközökkel, keskeny szakaszon végrehajtva, győzelem lett 
„volna belőle." 

„Az Isonzo-hadseregnek véres vesztesége, mint hallom, 
„körülbelül 60.000 emberre rúg. Nálam 4000 sebesült lett az 
„enyéimhez számítva, akik a bellunói 11. hadseregtől kerültek 
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„ide, így ezeket levonva, az én hadseregemnél 17.549 főt tesz 
„ki a fogyaték; 1683 volt a halottjaim száma. Mindez semmiért. 
„Könnyelműen indultunk az eleve elvesztett csatába." 

„A 35. hadosztály helyett, mely kitűnő magyar csapatok-
b ó l áll, a nem kitűnő szláv 26. lövészhadosztályt kapom." 

„Elől nincsen sok újság. Lövegtűz és nálam fölváltások." 
„A visszavonulásnak Budapesten természetesen nagy 

„visszhangja van. A képviselőházban interpelláltak e végett, 
„Wekerle nyíltan felelt és veszteségeinket beismerte, de azt 
„nem mondotta meg, hogy a hátsó országok is felelősek a 
„bajért, mert a munkásság sztrájkja miatt elfogyott a lő-
szerünk. Ez a hadműveleti terv felületessége mellett balsor-
sunknak szintén oka. Ha nekem a kért hídanyagot megadják 
„és az 59 helyett nem 20 hadihídkészletet kapok, és amit ren-
delkezésemre adtak, annak egyharmadát nem veszik el az 
„Isonzó-hadsereg részére és mind megérkezett volna hozzám, 
„akkor most mint győztesek nyomulnánk elő, talán már a 
„Brentánál." 

Délelőtt az ellenséges tüzérség a 8. lovashadosztály sza-
kaszát lőtte. Villa Jacur ellen ellenséges nehéz aknavetők 
hatottak. 

Délután a II . hadtest arcvonala ellenséges tüzérségi tűz 
alatt állott; különben a hadsereg arcvonala ellen csak mér-
sékelt ellenséges zavaró lövegtűz volt. 

Az 51. honvédhadosztály a 17. hadosztály mögött gyüle-
kezett. 

A 32. hadosztály ma megkezdette vasúti berakodását. 
(Op. 630/5. szám.) 

A 35. hadosztály helyett a hadseregfőparancsnokság a 
26. lövészhadosztályt osztotta be a 6. hadsereghez. (Op. 942. 
szám.) A hadosztály részére Miane—Tarzo elhelyezési kör-
letet utaltam ki. 

A XXIV. hadtestparancsnokság jelenti, hogy a 35. had-
osztály felváltása a július 5-ről 6-ra virradó éjjelen megy 
végbe. (Op. 938/1. szám.) 

Szándékom a II. hadtest nyugati szárnyán az arcvonal-
ban levő 39. honvéd gyalogdandárt a 31. hadosztály egy 
részével fölváltani. A honvéd kerékpáros-zászlóalj Vittorióba 
fog jönni. (Op. 938/3. szám.) 
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Repülő jelentések. 
A légvédelmi tüzérségünk 67 lövege az ellenséges repü-

lőkre 109 lövést tett. A rossz látköri viszonyok miatt ma igen 
csekély repülőtevékenység van. 

A 4. számú repülőszazad a Montellón néhány ellenséges 
ú j tüzelő üteget fedezett fel. 

Az 52. számú repülőszázad fényképfelvételeket csinált. 
Veszteség nincsen. 
Az idő borús, esős. 

* * 
* 

Osztrák-magyar sajtójelentés június 30-ról. 
„A Hétközség-fennsíkon állásaink délelőtt 3 órától kezdve 

az ellenség nehéz és legnehezebb lövegtüze alatt állottak, 
néhány órai tűzelőkészítés után Col de Rossót és Monte di 
Val Bellát az ellenséges gyalogság megtámadta. 

A Col de Rossóra intézett ellenséges támadás eredmény 
nélkül végződött. 

A Monte di Val Bella-magaslaton levő állásunkba az 
olasz gyalogságnak, elkeseredett tusa után, sikerült behatolni; 
az olaszokat azonban a varasdi 16. gyalogezred ellenlökéssel 
az állásunkból kivetette. 

Az olaszok többi támadásai és lökései a Sisemol-magas-
laton és Asiagónál tüzérségi füzünkben összeomlottak. Az arc-
vonal többi részén csak tüzérségi harc dúl, változó heves-
séggel. 

A vezérkar főnöke." 

Az olaszok sajtójelentését ma nem sikerült felfogni. 

* # 
# 

Július 1. 
Időközönként élénk ellenséges tüzérségi zavarótűz. 
Az 51. honvédhadosztály megkezdette a 17. hadosztály 

felváltását. 
A II. hadtestparancsnokságnak a 31. hadosztályt tartalék-

ként rendelkezésére bocsátottam. (Op. 938/8. szám.) 
Valamennyi ezredparancsnokságnak meghagytam, hogy a 

repülők tevékenységéről, a Montello-csata alatt, tegyenek ne-
kem jelentést. (Op. 951. szám.) « 

A lovashadosztályoknál a kézigéppuskás alakulatok kifej-
lesztését úgy tervezzük, hogy minden lovasezrednek két kézi-
géppuskás szakasza lesz. (Op. 344/4. szám.) 
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Op. 83/3. számú rendelettel meghagytam a hadtestparancs-
nokságoknak, hogy a lovashadosztályok rohamkiképzésére 
nagy gondot fordítsanak. 

Július 2. 
Az ellenség a 11. honvédlovashadosztály szakaszára ro-

hamvállalatot csinált, amelyet azonban ellenlökéssel vissza-
vertünk. 

Az 51. honvédhadosztály a 17. hadosztályt teljesen föl-
váltotta; a 17. hadosztály csapatai Coneglianótól északkeletre 
fekvő térben gyülekeznek Sacile körül. 

A XV. és II . hadtest részére tartalékul a 26. lövészhad-
osztályt jelöltem ki. (Op. 935. szám.) 

A 6. hadsereg kötelékéből a 9. és 35. hadosztályok kivál-
tak; ez alkalmat felhasználtam arra, hogy a hadseregnél tel-
jesített kiváló szolgálataikért köszönetet mondjak. 

A XXIV. hadtestparancsnokság javasolta, hogy a repülő-
századoknál a Fiat-rendszerű géppuskákat Schwarzlose-féle 
géppuskákkal cseréljék ki. (Op. 640/5. szám.) 

Július 3. 

„Conrad tábornagynál és az Isonzo-hadseregnél súlyos 
„küzdelmek. Folyton hallom a pergőtüzet. Nálam az ellenség 
„tegnap egy zászlóaljjal átjött a Piavén Fontigónál, egy tábori-
őrsömet visszaszorította, de ellentámadással visszavertük és 
„ezalatt tüzérségem pontonjait összelőtte s a zászlóalj a szige-
t e n füzünkben megsemmisült. Ma semmi különös újság." 

„Tegnap értesített az Isonzo-hadsereg, hogy az ellenség 
„állásainkat erősen elárasztja gázzal és pergőtűz alatt tartja. 
„A támadást várják. Messzehordó ágyúkkal lövik a Piave tor-
kolatát 15 hadihajóról." 

„Tegnap 32-eseimnél voltam s onnét láttam, amint az el-
lenség lőszerraktáraimat nehéz gránátokkal lőtte, szintúgy 
„Conegliano—Vittorio vasútvonalat." 

„A 32-ösöket fényes hangulatban találtam — elszenvedett 
„nagy veszteségeik dacára — azt mondják, hogy fölényüket 
„az ellenség fölött még sohasem érezték oly nagy mértékben, 
„mint éppen itt. Áhítattal hallgatták, midőn megmagyaráztam 
„nekik, hogy a lőszerhiány az otthoni rossz állapotok által 
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„előidézve, volt nagyrészt oka annak, hogy kénytelenek vol-
t u n k visszavonulni. Figyelmeztettem embereimet, hogy az ál-
ta lános sztrájk teljes vereségünkre vezethetne és ennek elma-
„radhatatlan következménye, a legnagyobb nyomor, inség kell, 
„hogy legyen, mert az ellenség összes kiadásait, kárait és vá-
„gyait, rajtunk hajtaná be. A napszámos akkor nem feleségé-
n e k s gyermekeinek eltartására dolgoznék, hanem minden 
„hadi kárpótlásra menne, szegény és gazdag egyaránt még 
„nem ismert, nem sejtett nyomorba süllyedne. Akkor azután 
„nincs sztrájk, mely segíthetne, mert az ellenség akkor vérbe-
„fojtja azt gépfegyvereivel és ágyúival, nem kérdezve azt, 
„hogy kire, vagy mire lő. Ezt a budapestieknek mondtam és ők 
„nagyon jól megértettek és lelkesen megéljeneztek. Azt itt kii-
„lön ki kell, hogy emeljem, miszerint ez az ezred a Montellón 
„szintén nagyszerűen viselte magát, kitűnően harcolt és min-
d e n dicséret nagyonis csekély arra, hogy hősiességüket ele-
gendően méltassa. Vesztesége 1000 főnél több volt. A dicső 
„31. hadosztály oly nagyszerű hagyományaihoz néltóan küz-
dö t t . " 

„Ügy értesülök, hogy a magyar munkásság újra munkába 
„állott. Gróf Károlyi Mihályt és társait valóban haditörvény-
szék elé kellene állítani. Perverz politikájukkal csak meg-
hosszabbítják a háborút." 

„Az Isonzo-hadseregnél csak kis keretű ellenséges támadás 
„volt ma, mely összeomlott." 

„Conrad tábornagynál kisebb jelentőségű baj van, egy 
„igen fontos ponton, egy magaslati vonulattal hátrább szorult. 
„Ajmak azonban igen nagy a jelentősége, hogy ő megint „na-
„gyon nagy" veszteségeket jelent. Nem értem, hogy Conradot 
„nem mentették föl, hiszen e nagy csatavesztésnek elsősorban 
„ő volt az oka!" 

„Az élelmezés pillanatnyilag sokkal jobb. Rozskenyeret, 
„burgonyát, főzeléket kapunk és egy kevéske kis húst is. Em-
„bereim ezzel nagyon meg vannak elégedve és hálásak, hogy 
„segítünk eddigi nyomorúságukon." 

Azért, hogy a lovashadosztályok kiképzését tökéletesbít-
hessük, elrendelem, hogy a 8. lovashadosztály és az 50. had-
osztály, a 11. honvédlovashadosztály és a 20. honvédhadosztály 
között a tiszteket kicseréljék. (Op. 344/5. szám.) 
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Július 4. 

„Éjjel 2 órakor veszem a táviratot, liogy Ő Fölsége ki-
hal lgatásra magához rendel, szombaton, e hó 6-án kíván ve-
t e m beszélni. A részleteket Bécsben közlik majd velem." 

„Három órakor automobilon Cisonon át San Stefanóra 
„megyek. Tovább nem lehet, mert az utat az ellenséges tüzér-
„ség élénk tűz alatt tartja. így gyalog mentem tovább egy de-
„rék 44-es által kísérve. Midőn San Pietrót elértük, a nyerskő-
„ből épült hatalmas templomtoronynak nekidőlve kellett ma-
g u n k a t lődöznünk, hogy a sűrűn huló gránátok és srapnellek 
„ellen oltalmat találjunk. Ez csak néhány percig tartott s az-
„után teljesen megszűnt a tűz és zavartalanul folytathattam 
„utamat Valdobbiadenere. Ezen — engem oly csodálatosan 
„vonzó kis városka — a hazajáró lelkek városkája — utolsó 
„ittlétem óta nagyon szenvedett." 

„Eszembe jut az itteni csodatevő Szűzmáriakép, melyet 
„a németek el akartak vinni és én Vittorion fogtam vissza azt 
„és a cenedai püspöknek fölkiildtem a várába. Vájjon mikor 
„fog ez visszakerülni a nagyoszlopú templomba. Majd egy-
„szer békében szeretnék eljönni, a képet régi helyén fölkeresni! 
„Szegény városka nemsokára már csak törmelékhalmaz lesz. 
„Egy félénk fekete macskán kívül élőlényt nem láttam. Ez a 
„méteres gaz között, mely a törmelékes udvarokon terem, el-
su r r an t , szemei úgy világítottak, mintha ördög volna. A holt 
„városkán át, melynek kertjei a gránátok által ki vannak vag-
d o s v a s mégis virágok balzsamos illatától ittas légben óvato-
s a n mentem, mindezt a különlegesen hátatborzongatót érezve 
„és megfigyelve, ami engem mindannyiszor a tökéletes ma-
„gány itteni halotti sivárságban környezett. Olyan titokzatos 
„és megrázóan bánatos mindez; a törmelékkel tellett hallgatag 
„utcák, hol burján környezte gránáttölcsérek sűrűn sorakoz-
„nak egymás mellé, hol az öreg cédrusfák keresztül-kasul egy-
máson hevernek, a művésziesen kovácsolt vaskerítések össze-
törve , mint imára kulcsolt kezek, egymásba támaszkodnak és 
„a kastélyok rózsákkal, virágokkal körülszőtten fölséges illat-
t ó l átihletve, a gránátok által fölgyújtva elhamvadnak. Any-
„nyira leköt mindez, hogy a becsapódó gránátok sustorgása és 
„dörgése dacára, mindig újra megállok, mintha a föld ezen 
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„fölséges kis paradicsomának kísérteties haláltusája által meg 
„volnék igézve." 

„Sietve fölmentünk a Monte Perlora (A 610), a bizonyos 
„7. tábori örshöz, melyet nagyszerű kilátása miatt már több-
s z ö r fölkerestem. Midőn ott állottam magasan a zugó Piave 
„fölött, éppen Monte Tombaval (A 868) szemben, akkor vet-
t e m észre, hogy a Monte Solarolon és a Monte Spinuccia 
„ (A 1033) nyúlványain, főkép a Porta di Saltonon és attól 
„északnyugatra súlyos tusa folyik. Jó távcsövemmel láttam az 
„olaszokat nagy erőkkel támadni, rohamozni s mint guruló 
„szikladarabok bukfenceztek le a halottak a sziklafalakról a 
„mélységbe. Az én gépfegyvereim rettenetesen arattak, de az 
„olasz tartalékok hősiesen mindig ú j rohamra mentek előre, 
„hogy megint a géppuskák martalékai legyenek. Egy óráig 
„néztem az elkeseredett tusát. Ekkor heves kézigránátharcra 
„került a sor. Minthogy itt minden összeköttetés nélkül messze 
„elől, egyedül állottam, sietve vissza kellett mennem, a ne-
„tán szükséges intézkedések megtételére Yittorióban legyek. 
„Lementem 4-es honvédjeimhez és üdvözöltem őket s azután 
„az elég erős tűz alatt álló Valdobbiadenen jöttem megint át." 

„Ide Vittorióba csak délután érkeztek meg a jelentések, 
„hogy az ellenségnek mindeddig nem sikerült egy lépéssel sem 
„előbbre jönnie, de a támadások szakadatlanul folynak és elke-
seredet t tusa tombol. Az olaszok óriási veszteségeket szenved-
j e k . " 

„Késő este veszem a jelentést, hogy az ellenség az én 
„egyik táboriörsállásomat elfoglalta a Monte Spinuccián 
„ ( A 1303), különben minden támadás vissza lett verve. Ezen 
„alkalommal a 129. magyar ezred egyik zászlóalja különösen 
„kitett magáért." 

A 41. honvédhadosztály megkezdette a 35. hadosztály fel-
váltását, a 17. hadosztály ú j körletét Sacilénél már elfoglalta. 

,A 12. lovasított lövészhadosztály részére Pordenonétól nyu-
gatra elterülő körletet utaltam ki. 

Július 5. 
A XV. hadtestnél a 1292 magaslat visszavételére a ro-

hamvállalat nem sikerült. 
A felváltott 35. hadosztály csapatai Coneglianótól északra 

fekvő térben gyülekeztek. 
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A 35. hadosztály szakaszát a 41. honvédhadosztály átvette. 
(Op. 938/14. szám.) 

A 20. honvédhadosztályparancsnokság kéri, hogy a haza-
árulásért elítélt egyéneket a hadosztály kötelékéből távolítsák 
el. (Op., 79/10. szám.) 

A 26. lövészhadosztályt a 11. hadsereg kötelékéből a 6. 
hadsereghez áthelyezték. Mivel ezen lövészhadosztály jelenleg 
a 11. hadsereg arcvonalában áll és harcos létszáma nagyon 
gyenge, arra kértem Boroevic-hadseregcsoportparancsnoksá-
got, hogy a hadosztályt az arcvonalból kivonhassam. (Op. 
942/3. szám.) 

Július 6. 
Az 50. hadosztálynál az első ellenállóvonalul a volt előtér-

állást határozták meg. 
A 26. lövészhadosztály csapatai útban vannak ide. (Op. 

942/4. szám.) 
A 35. hadosztály elszállítására az intézkedések megjöttek. 

(Op. 938/16. szám.) 
A 11. hadseregparancsnokság megkért, hogy az 50. had-

osztályt erősítsem meg, mert az olaszok ezt és az 55. hadosz-
tályt folyton támadják. (Op. 986. szám.) 

Boroevic-hadseregcsoportparancsnoksághoz előterjesztést 
tettem, hogy a II. hadtest arcvonalába a 31. hadosztályt betol-
hassam, hogy a 39. honvéddandárt a I I . hadtestparancsnokság 
rendelkezésére bocsáthassam és hogy a 26. lövészhadosztályt 
Follina — Cison di Yalmarino — Lago-terében csoportosít-
hassam. 

Kértem, hogy a 17. hadosztály továbbra is meghagyassák 
Sacilenél és hogy a 13. lövészhadosztály maradjon Aviano— 
Polcenigo-terében. (Op. 976. szám.) 

Budapest, július 7. 
„Július 5-én délelőtt Vittorióból vasúton Bécsbe utaztam. 

„Ott a déli vasútállomáson, régi 39-es ismerősöm, Pintér szá-
„zados várt rám és jelentette, hogy Ö Fölsége engem este 9 
„órakor Eckartsauban akar fogadni. Ennélfogva, minthogy 
„sok órai időm volt, először Badenbe mentem, hogy Arz vezér-
ezredessel tárgyaljak. Ott találtam öt és sok kisebb fontos-
s á g ú dolgot beszéltem meg vele. Azután megkérdeztem, hogy 
„tudja-e, hogy miért hívott Ö Fölsége Eckartsauba magához, 
„mert ha hadműveleti dologról lenne szó, mégis jó volna, ha 
„előre megfontolhatnám azt. Erre Arz értésemre adta, hogy 
„Ö Fölsége az elbocsájtott Conrad tábornagy helyébe engem a 
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„tiroli hadseregcsoportnak — mely a 10. és 11. hadseregből áll 
„— parancsnokává akar kinevezni. Azt feleltem, hogy jó, hogy 
„ezt tudom, mert azonnal közölhetem vele, hogy mit fogok 
„Ö Fölségének felelni. Előbb azonban elmondom, hogy honnét 
„eredt ezen meggyőződésem: Az offenzíva azért nem sikerült, 
„mert a két hadseregcsoport, a hadseregföparancsnokság enge-
délyével, mindegyik az eredményt a maga részére akarta le-
a r a t n i és összhang nélkül külön háborút viselt. Az AOK. a 
„Brenta balpartján és a Piave és Brenta között — itt az egész 
„közt kell érteni — akarta a tökéletes áttörést megcsinálni, ami 
„nagy győzelemre vitt volna. Ekkor Boroevic megkérte Ő Föl-
„ségét, hogy a Montello és a tenger között legyen a támadás 
„végrehajtva. Conrad tábornagy azt kívánta, hogy a Brentától 
„nyugatra széles arcvonalban a főlökéssel az asiagói fennsíkon 
„át támadhasson. Erre a hadműveleti terv meg lett változtatva 
„és a két hadseregcsoportparancsnok kívánságainak eleget tet-
t e k . A támadás 157 kilométer szélességben, azon eszközökkel, 
„melyek egy egész esztendeig gyűjtettek és egy 30 kilométer 
„széles tökéletes áttörésre és annak teljes kihasználására ele-
gendők lettek volna, de ezen, még soha nem látott szélességű 
„támadási kiterjedésre 2—3 napra éppen csak, hogy elegendők 
„voltak, — lett elrendelve. A tüzérség ezáltal mindenütt gyen-
gének bizonyult. A 7,000.000 lövegtöltény elosztva mindenütt 
„kevés volt. A gyalogsági tartalék elenyészővé vált. Ennek 
„magától értetődőleg az volt a következménye, hogy a támadás 
„némi kezdetleges eredmény után mindenütt kudarcot vallott; 
„csak a Montellón sikerült az ellenséges arcvonalba egy lyukat 
„ütni, amelyet azonban tartalékok híján nem lehetett kihasz-
ná ln i . Ez azt bizonyítja, hogy a délnyugati arcvonalnak meg-
szervezése a mai viszonyoknak nem felel meg, illetőleg rossz. 
„A legjobb megoldás volna a két hadseregcsoportparancsnok-
„ságot törölni és a négy hadsereget egységes vezetés alá — 
„akár Jenő főherceg tábornagy, akár Boroevic tábornagy 
„— rendelni, mely megint Ő Fölségének egyenest alá volna 
„rendelve. Ki kell küszöbölni annak a lehetőségét, hogy olyan 
„hadműveleti korcs szülessék meg, mint ez a szerencsétlen 
„offenzíva volt és ez csakis így érhető el. Ezt akarom Ö Föl-
ségének előadni, azután azt, hogy miután 6 hadosztályunk 
„most a németek segítségére megy Franciaországba és így 
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„a 'Prestige' okok elhalványultak, kellene ide néhány német 
„hadosztályt kérni, hogy az összes harctereken mind a két szö-
vetséges együtt lépjen föl." 

„Ezután Waldstáttent kerestem föl és egy néhány dolgot 
„még megbeszéltem vele, Végiil Frigyes főherceget és Izabella 
„főhercegnőt látogattam meg, akik a hangulatnak reményte-
lenségét ecsetelték, mely a monarchia belsejében úrrá lett," 

„Délután meglátogattam Stöger-Steiner vezérezredes had-
ügyminisztert. Ö azt mondta nekem, hogy a magyarok Orosz-
országban nagyon rosszul viselik magukat és a bolsevikiek 
„oldalán küzdenek.. . Igen ám, de legyünk igazságosak is! 
„Kik ellen küzdenek ők a bolsevikiek oldalán!... Természete-
d e n a cseh árulók ellen, kiknek árulásai miatt annyi magyar 
„vér folyt a háborúban." 

„Este 7 órakor automobilon Eckartsauba megyek a fölsé-
gesen illatozó négyszeres hársfasoron végig, mely sok régi 
„gyermekkori emléket ébreszt lelkemben és az édes illat A1-
„csútnak kedves öreg hársfáit varázsolja szemem elé!" 

„Ő Fölsége nagyon szívélyesen fogadott. Hogylétem iránt 
„érdeklődött és azonnal a fődologra tért át:" 

„'Arra akartalak fölkérni, hogy vedd át Conrad tábor-
n a g y hadseregcsoportját, mert vele már nem megy és nincs is 
„szerencséje és nagyrészt oka annak, hogy támadásunk kudar-
c o t vallott. Ö kierőszakolta, hogy a főerő Asiago felé alkal-
„maztassék, ahol éppen a legerősebb és legkiválóbb ellenség 
„állott. Kérlek állítsd talpra a csapatokat, látogasd meg őket, 
„csinálj rendet a parancsnokságoknál, az asszonyok és szere-
t ő k mind ott vannak! Mit gondol akkor a csapat? Conrad 
„mindezt tűri. Egyszóval kérlek, csinálj rendet. Azonkívül kér-
t ek , nyerd meg részemre újra Tirol népét, mert Bajorország 
„felé gravitál!'" 

„'Magától értetődőleg minden erőmből mindent el fogok 
„követni és rendet fogok csinálni minden tekintetben.'" 

„'Conrad föláldozta összes csapataimat anélkül, hogy a 
„legkisebb eredményt föl tudná mutatni. Igazad volt, hogy 
„Asiagónál a nagy erdőségben el fog pusztulni egész gyalog-
ságom!'" 

„'Ez is máskép lesz, Fölség! Kérem azonban, méltóztassék 
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„egy leplezetlenül őszinte szavamat meghallgatni, mielőtt 
„végleg méltóztatna ebben dönteni!'" 

„'Kérlek! Én minden propozícióval megközelíthető va-
„gyok!'" 

,,'Áz én benső megdönthetetlen meggyőződésem az, hogy 
„az offenzíva azért hiusult meg, azaz végződött ily szeren^ 
„csétlenül, mert két hadseregcsoport külön-külön hadműveleti 
„tervét kierőszakolva, a kitűnően megtervezett offenzívát tel-
j e sen elpackázta és így a támadás szélessége 157 kilométerre 
„nyújtatott széjjel. Fölséges Uram! Csak akkor várhatunk 
„eredményt, ha ez az arcvonal egységes vezetés alá állíttatik 
„úgy, hogy a két hadseregcsoportparancsnokság töröltetik és 
„Fölséged a négy hadseregnek a vezetését egy arcvonalparancs-
nokságra bízza. A személy mellékes, lehetne Jenő, vagy Boroe-
„vic. Ami engem illet, amilyen megtisztelő Fölségednek 
„bizalma, éppen olyan boldog és megelégedett lennék, ha 
„derék 6. hadseregemet megtarthatnám. A piavei csatát azért 
„vesztettük el, mert nem volt erélyes egységes vezetés, mely 
„a két hadseregcsoportparancsnokságnak parancsolni tudott 
„volna. Ezek saját akaratukat erőszakolták rá a főparancs-
nokságra, mely azután saját hadműveleti tervét a két cso-
„portparancsnok tervével egyesítve, mind a hármat végre-
ha j t a t t a , a 157 kilométeres arcvonalon az erőket és lőszert 
„— melyek különben a győzelem kivívására és kihasználására 
„teljesen elegendők lettek volna — széjjelforgácsolta. Ennek 
„többé nem szabad előfordulnia, egységes, erélyes vezetésnek 
„kell érvényesülnie.'" 

„'Köszönöm!' Ő Fölsége magábaszállott karosszékében 
„hátradőlve és láttam, hogy mily nehéz lelkitusát vívott. Nem 
„akartam őt zavarni és elfordulva, a képeket néztem. Percek 
„múlva, melyek alatt ismételve lélekzetét bekapva, gyors 
„mozdulatot tett, a feleletre lendületet véve; de a válasz néma 
„ajkain akadt el, segíteni akarván rajta, ezt mondtam:" 

,, 'Fölség!.. . Kérem, higyjen nekem! Annak a katonának,, 
„aki négy esztendő óta csak a halált látja maga előtt, akit 
„csak a kötelességtudata vezeti és aki a Montellón a halálnak 
„orkánjában Isten és haldokló hősei előtt sajgó szívében csak 
„azt az óhajt táplálta, hogy velük halhasson meg, hogy e ször-
nyűséges kötelesség teljesítését befejezhesse. Kérem, higy-
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„jen nekem! Magammal már régen mindenkorra leszámol-
o m . Szeretném Fölségedet az én annyira szeretett népem-
„mel, nemzetemmel boldogságban egyesítve látni, Fölségedet 
„boldognak tudni. Ez adta és adja nekem az erőt, hogy mind-
„azt a sok szörnyűséget mindig újra látni és elviselni tudom 
„anélkül, hogy teljesen letörnék.'" 
- „'Ezt tudom!' Felel Ö Fölsége, melegen nézve rám. Sok 

„részvét és hála tükröződik rövid pillantásában; azután 
„megint gondolatokba merül; — soká hallgat mozdulatlanul. 
„Egyszerre kiegyenesedve felel:" 

,,'Tulajdonképen igazad v a n . . . Köszönöm kedves bará-
t o m ! Bensőségesen köszönöm!" 

„'Akkor Fölséges Uram, én most Alcsutra utazom 
„Anyámhoz, ki holnap 72 éves. Azután elejtem szabadságo-
d a t , hogy azonnal bevonuljak a 6. hadsereghez, hogy ott 
„várjam be a további parancsokat, hogy vájjon a tiroli had-
„seregcsoportparancsnokságot vegyem-e át, vagy megtartha-
t o m szeretett derék 6. hadseregemet!'" 

„'Igen! Én Schönburgot szemeltem ki utódodnak — 
„hogyha erre kerül a sor! Isten veled, kedves barátom. Leg-
közelebb lejövök téged meglátogatni. Kérlek, add át iidvöz-
„letemet a tieidnek!'" 

„Ezzel távoztam! Kimondhatatlanul sajnálom szegény jó 
„fiatal uramat! Ily rettenetes időkben egyedül mindent maga 
„akarván vezetni, mindig újból kénytelen a legkeserűbb csa-
„lódásokat tapasztalni. Az Isten segítse őt." 

A 35. hadosztály az indulásra készen áll. 
A XV. hadtestnél a tartalékok megerősítésére akként 

intézkedtem, hogy a 3. honvédezred egyik zászlóalja Sant' 
Ubalo—Sant' Antoniónál a XV. hadtestparancsnoksághoz 
meneteljen, a 32. honvédezredet Yittorión át Mianére rendel-
tem, hol a 8. lovashadosztály tartalékául szolgál. (Op. 986/1. 
szám.) 

A sajtóhadiszállást arra kértem, hogy a montellói csatá-
ban elért sikereket ne homályosítsa el hamis és valóságnak 
meg nem felelő közlésekkel, mert ezek a csapatok szellemére 
kártékonyán hatnak. (Op. 994. szám.) 

Július 8. 
A hadsereg arcvonalán időközönként élénk ellenséges 

zavaró lövegtűz volt. 



•673 

A 35. hadosztálynak vasúti elszállítása már megkezdődött. 
A 31. hadosztálynak a 32. ezredét a Soligó-medencében 

tartalékul felállítottam. 

Július 9. 
Az arcvonalon a szokásos harctevékenység volt. 
A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság ar-

ról értesít, hogy nézete szerint az ellenség helyi jelentőségű 
vállalkozásokat csinálhat. 

Ebből folyólag intézkedtem, hogy az ilyen vállalatok ne 
érjenek bennünket váratlanul. (Op. 1009. szám.) 

Az AOK.-nak jelentést tettem, hogy az alárendelt had-
osztályoknál és dandároknál sok vezérkari tiszt hiányzik. 
(Op. 1010. szám.) 

Az Isonzó-hadseregtől a 34. hadosztályt a 6. hadsereghez 
áthelyezték. A hadosztály vasúton érkezik ide; Casarsán és 
Pordenonén kerül kirakásra. (Op. 1011. szám.) 

Július 10. 
Az arcvonalon a szokott harctevékenység volt. 
Goiginger altábornagyot a nyugati arcvonalra áthelyez-

ték. (Op. 1018. szám.) 

Vittorio, július 11. 
„Iszonyúan forró 25 órai utazás után tegnap este sze-

rencsésen visszaérkeztem ide. Say alezredestől egy táviratot 
„találtam itt, hogy nem történt intézkedés, a legközelebbi idő-
b e n nem is fog történni, a tiroli parancsnokság miatt. Ilyen 
„gyorsan nem is vártam, hiszen ennek lehetőleg föltűnés nél-
„kül kell történnie. Nem is tudom, hogy ő Fölsége elfogadta-e 
„előterjesztésemet, vagy mégis Bozenbe tesz és azután nevez 
„ki a két hadseregcsoport fölé egy arcvonal parancsnokot, 
„vagy saját tervénél marad meg!" 

„Itt súlyos hagymázjárvány lépett föl, az utolsó három 
„nap alatt a 31. hadosztálynál egyedül 200 megbetegedés van. 
„Emellett a kenyéradag megint elviselhetetlen minimumra 
„szállíttatott le, pedig embereim amúgy is már teljesen el 
„vannak gyengülve és majdnem éhenvesznek. Ezenfölül el-
rendeltetett, hogy a legvégső erőkig megfeszítve kell az igen 
„gyenge állások kiépítésén dolgozni, mert egy nagyszabású 
„ellenséges offenzíva várható. Ezen nyomorúságos állapot-

józsef főherceg: A világháború. VI. 43 
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„nak jó vége nem lehet. Jó, hogy nem vettem igénybe sza-
badságomat, mert rettenetesen éhező csapataimnál jelen-
té tem nagyon szükséges és igen fontos döntéseket kell meg-
hozni, melyeket személyesen akarok elintézni." 

„Hadseregemnél a megszokott zavarótűz. Szorgalmas 
„munka állásainkban és akadályainkon. A Piave nagyon ala-
csony és sokhelyütt már átgázolható." 

Érdekes, hogy az AOK. elrendelte, hogy mindazon csa-
patoktól, melyek a hátországba lesznek szállítva, az éles lő-
szert el kell venni. (Op. 749/3. szám.) 

Július 12. 
„Say alezredestől még tegnap este kaptam egy táviratot, 

„mely szerint Conrad tábornagy Ö Fölségénél volt és elbocsáj-
„tása közöltetett vele. Ő Fölsége engem 'egyelőre' a tiroli 
„hadseregcsoport parancsnokává fog kinevezni. Föladatom 
„Tirolban rendet csinálni és a népet Ő Fölsége részére újra 
„megnyerni, örömmel fogok minden tőlem telhetőt megtenni, 
„hogy szent ügyünket előbbre vigyük. Ott a csapatok leg-
nagyobb részét ismerem, hiszen a legtöbb volt már parancs-
nokságom alatt a keleti arcvonalon." 

„Régi sorsom, hogy megint odatesznek, ahol rosszul megy 
„a dolog. Én nagy kedvvel és önbizalommal fogok ú j és szép 
„föladatom megoldásához. Isten nevében és az ő segítségével 
„menni is fog, ha nincs már végleg elkésve vállalkozásom f 

„Ma rettenetesen meleg van. Éjjel három heves zivatar 
„volt. Hajnalban kint voltam Chiesolánál, Falze di Piave 
„mellett, a 20. honvédgyalogezred 2. főörsénél s azután meg-
látogattam a tábori örsöt a nagy Soligó-szigeten, a Piave 
„partján, ezt a szúnyogok majd megeszik és sokat tüzelnek 
„rája. Egy rendkívül fontos, de éppen olyan kellemetlen hely. 
„Sajnos, nem lehet derék csapataimat ettől a helytől meg-
„kímélni. Onnét Villanovára mentem, a 2. honvédhuszárezred-
h e z . Derék debreceni vitézeim között ijesztően sok a lázzal 
„összekötött súlyos hasmenés; minden második ember beteg. 
„Megvallom, hogy én is ugyanebben a bajban szenvedek." 

„Fölülről egyik kérdés követi a másikat, mely nagy aggá-
„lyoskodásra vall egy nagyszabású ellenséges támadás miatt 
„az én hadseregem ellen. Én a lezajlott nagy csata miatt — 
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„minthogy nem következett be azonnal utána — legkorábban 
„augusztusban vagy szeptemberben tartom valószínűnek az 
„ellenséges nagy támadást, mert az olaszok nem fognak vakon 
„nekünkrohanni. Elő fognak alaposan készülni, ami gazdag 
„eszközeikkel is legalább augusztusig tart." 

„Egy tiszt, aki Ukrainából jött, azt jelenti, hogy ott 
„minden bőségesen van és csapataink nagyszerűen el vannak 
„látva, úgy, ahogy otthon soha sem volt, — és itt éhen halunk! 
„— Ezt értse meg valaki!" 

A hadseregcsoportom arcvonalán az ellenséges tüzérségi 
tevékenység fokozódik. 

A 35. hadosztály elszállítása befejeződött. 
A 11. hadseregparancsnokság jelenti, hogy a XVIII . 

hadtestnek a nyugati hadszíntérre való elszállítása már július 
13-án meg fog kezdődni; arra kéri a hadseregparancsnokságot, 
hogy Goiginger altábornagyot utasítsa, hogy San' Cristofo-
róba mielőbb érkezzék be, hogy a szállítmányhoz csatlakoz-
hassák. (Op. 1018/4. szám.) 

A XXVI. hadtestparancsnokság jelenti a 26. lövészhad-
osztály útba indítását. (Op. 942. szám.) 

A 26. lövészhadosztály pihenésre szorul. A hadosztály a 
II . hadtest kötelékébe fog kerülni. (Op. 942/12. szám.) 

Július 13. 

„Még egy igen érdekes utat tettem, mely szomorúan vég-
ződött . Reggel három órakor Tarácski József 44-es szakasz-
Vezetővel Pianaléra mentem automobilon. Miután majdnem 
„tökéletes csend volt, még Barrieráig továbbhajtattam a 
„Ruggio völgyében, ahonnét a mindjobban összelőtt San Sal-
„vatorén át Marcatellire mentünk gyalog és a Piavéhoz. Az 
„új drótakadályokat megnézve, tábori örstői tábori örshöz 
„mentem, az őrszemeket is meglátogatva. Nagy megnyugvá-
somra megállapítottam, hogy nagyon sokat dolgoztak és 
„helyenként már erős akadályok állanak. Szomorúan néztem 
„a sok átlőtt pontont és csónakot a Piave-szigeteken félig 
„beiszapolva heverni. Mindenféle van ott, még halott hősök 
„is, de nem lehet semmit sem elhozni, mert az ellenséges gép-
fegyverek minden mozdulatot heves tűz alá vesznek. A Casa 
„Mercadelli, fölött a szakadékban találkoztam a 31. honvéd-
„gyalogezred ezen küzdelmi övében álló zászlóaljának 

43* 
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,parancsnokával, egy századossal, kit, minthogy különös 
,dolga nem volt, magammal vittem a tábori őrsökhöz, azért, 
,mert ez egyike a legkényesebb szakaszoknak ellenséges be-
,törés esetén és én vele a helyszínén egy ellenlökés lehetősé-
,gét akartam megnézni. Ketten a Piavéig mentünk. Szabad-
,szemmel láttam, hogy az ellenség a Piave mentén erős drót-
akadályokat és torlaszokat épít. Azt hiszem, hogy ezáltal 
,nem szabad magunkat tévútra vezettetni, mert ezek nagyon 
,is szembeötlően vannak fölállítva, úgyhogy azon érzés ébredt 
,bennem föl, hogy ezzel minket be akarnak csapni. Tény 
azonban az is, hogy nagy szorgalommal dolgozik állásain, 
,ezt is saját szemeimmel láttam. Szomorúan néztem a Montello 
meredek sziklás partjait, ahol oly dicsőn rohamoztak hös csa-
pataim. A tábori örsök derék legénységével beszéltem. Meg-
hatóan bizakodók, a sok nyomorúság dacára is mind lelkileg 
,hősök. — Kilenc óra után a századossal visszafelé indultam. 
Lassan fölmentünk a Mercadelli-szakadékban, míg egyet-
,mást vele megbeszéltem és szegény kísérőm Brinzai, Tiflia 
,és Tiszmin sírját megmutattam neki. Közben pár gránátot 
,hallottunk magasan fölöttünk énekelve a Tombola (-0- 256) 
,mögé repülni a Ruggio völgyébe. Megszokott dolog lévén, 
,nem igen figyeltünk rájuk. A vízválasztó magaslaton el-
búcsúztam a századostól és továbbmentem Tarácskival a 
,Ruggio völgyébe. Elbeszélgettem az emberrel, ki már §abá-
,con is volt velem és különben budapesti szatócs. Mielőtt a 
,mély völgy fenekére értünk, előrekiildtem őt, hogy mindjárt 
utánajövök. Nem múlt el egy perc és onnét, ahová ö a meredek 
ösvényen leereszkedett, jajgatást és nyögést hallottam, majd 
,erős köhögést és azon ziháló zajt, melyet fuldoklók csinál-
j a k leginkább és láttam őt tántorogva felém sietni és vagy 
,10 lépésre tőlem összeesni. Eszméletlen volt, reszkető sze-
,meit, mint a haldokló, kifordította, lélekzete zihálva hul-
lámzó keblét feszegette. Lehetetlen volt őt magához téríteni. 
Fölvettem gázmaszkámat és lesiettem a Ruggió-patakhoz és 
,acélsisakomban vizet hoztam és arcul locsoltam. Hiába! — 
,Egyedül voltam az erdőben, sehol lehető segítség. Nem vol-
t a m abban bizonyos, hogy megint ide vissza tudok-e találni. 
,Az eszméletlennek, ki nagyon rugdalózott, nagy nehezen 
övével összekötöttem lábait és valahogy hátamra emeltem őt. 
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,,Nehéz volt a rángó eszméletlent levinnem és háromnegyed-
Órai keserves vergődés után elértem egy ismert és járt 
„ösvényt. I t t a fűre fektettem szegény lihegő embert. Ekkor 
„egy tüzér jött arra, aki engem megismert. Sietve elküldtem 
„őt a legközelebbi segélyhelyre hordágyért. A fuldokló ember 
„mellett maradtam, aki agonizálva hánykolódott és mindig 
„engem hívott és kérdett, hogy én is meghalok-e már. Emel-
l e t t vérbeborult remegő szemeivel rémületteljesen mindig 
„újra rám nézett, az eszméletlenek zavaros tekintetével. 
„Kék ajkai tajtékosak voltak. Ha csitítólag szóltam, akkor 
„kiabálva visszaborzadt tőlem és ütni akart. Zsebkendőmmel 
„nagynehezen összekötöttem kezeit és néhány lépésre elmen-
t e m , hogy ne lásson engem, akkor csendesebb lett és elkez-
d e t t sírni. Végre megjöttek az emberek s midőn hozzája 
„nyúltak, hasrafordult s fejével a rőzsét, melyre fektettem 
„volt, úgy túrta, mint a disznó. Csendesen felemelték és el-
h i t t ék a segélyhelyre, hol utasítást adtam, hogy a vittoriói 
„kórházba vigyék. Nem tudom, hogy a Ruggió-völgybe gázt 
„lőtt-e az ellenség, oda, ahová én ezen hitben már gázmasz-
„kával mentem le, vagy pedig megőrült szegény? Talán nap-
szúrás folytán? Hiszen ma igen nagy hőség volt. Majd meg-
á l lap í t ják az orvosok." 

„Az arcvonalon csekély harctevékenység." 

A I I . hadtestparancsnokság jelenti a felváltások sorrend-
jét és a 26. lövészhadosztálynak miként szándékolt elhelye-
zését. (Op. 942/15. szám.) 

Július 14. 

„Tegnap este behozták szegény kísérőmet. Diagnózis: 
„dühkóros őrült! Talán a tropikus meleg folytán. Az úgy-
nevezet t 'Tropen-koller'. Folyton értem kiabál, mert az ellen-
s é g közepette elvesztett engem. Az orvos kért, hogy alkal-
„mat adjak arra, hogy a beteg láthasson engem. Kimentem 
„a kórház udvarára, hogy 'véletlenül' ott legyek, midőn a 
„megfürösztett beteget átvezetik azon. Két ápoló kézen fogva 
„vezette felém a szegény embert. Midőn meglátott, kiszaba-
d í to t t a magát és kurjantva, mondhatnám nyerítve, nevetve 
„és sírva nagy ugrásokban felém rohant, ismételten letérdelt, 
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„keresztet vetett magára és mindig újra a földet csókolta. 
„'Most már jól vagyok, a fenséges úr megmenekült és él!' 
„Megbicsakló hangon kiáltozta ezt. Azt mondtam neki, hogy 
„a mai nagy fáradalom után menjen szépen pihenni és aludni, 
„majd holnap meg fogom látogatni. Erre fölugrott és kecske-
.,bakugrásokat téve s kurjantva távozott. Ma dühöng és sen-
k i t sem ismer meg, nem megyek hozzája, mert a legmaga-
s a b b fokú izgalmi állapotban van." 

Mint teljesen egészséges, hiszen csak napszúrástól eredt 
baja, fölkeresett engem a forradalmak idejében és azóta is 
megint kis szatócs, üzletét vezeti, mint csendes budapesti 
polgár. 

# # 
* 

„Ma óriás hőség. Arcvonalamon majdnem tökéletes a 
„csend, csak egyes ágyúlövések." 

A XXY. hadtestnél az ellenséges tüzérség erős tűzcsapá-
sokat intézett az arcvonalra. 

A 35. hadosztályhoz tartozó 35. tábori tüzérezred ma 
indult a hadosztály után. 

A Boroevic tábomagy-liadseregesoportparancsnokság el-
rendeli, hogy az ö/cém/í-mesterlövész géppuskás-századot az 
arcvonalból vonjam ki és mint AOK.-tartalékot, az Isonzó-
hadseregparancsnokságnak adjam át és Pozzóra irányítsam. 
(Op. 760/10. szám.) 

A II. hadtestparancsnokság javasolja, hogy a 26. lövész-
hadosztályt a 31. hadosztály körletében helyezzem el; ehhez 
nem járultam hozzá, hanem elrendeltem, hogy a lövészhadosz-
tály Cappella—Maggiore—Anzano—Serravalle-vonaltól ke-
letrefekvő térbe jusson. (Op. 942/18. szám.) 

A nagy harcjelentéseken dolgozunk. 

Július 15. 

„Derék 44-eseim még itt pihennek." 
„Ma Boroevictől levelet kaptam, melyből azt lehet ki-

„venni, hogy az AOK. bennünket okol a kudarcért! Ennél-
f o g v a ő nekem az AOK. összes parancsainak másolatát küldi 
„és azokat, melyeket ő adott ki; ezekből teljesen kiviláglik, 
„hog*y az AOK. minden bajnak egyedüli okozója." 

„Waldstätten telefonoz nekem, hogy ma megjelent ki-
nevezésem a tiroli hadseregcsoport parancsnokává. Tehát 
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„mégis! — parancs jön, hogy mielőbb utazzak Bózenbe. Csak 
„annyi időt kértem, hogy szeretett csapataimhoz kimehessek 
„még búcsúzni. — Ez négy napra meg lett engedve. Kimond-
hatat lanul nehezemre esik hős csapataimat, melyekhez szív-
vel-lélekkel ragaszkodom, elhagyni. — Most valószínűleg 
„utoljára találkozom veliik e világháborúban!" 

Reggel öt órakor az ellenség megtámadta az 50. és 55. 
hadosztály arcvonalát Porte di Saltónnál. A támadást csa-
pataink könnyen visszaverték. Délben a harci zaj elnémult. 

Az ellenséges repülök nagy tevékenységet fejtettek ki. 
Az ellenség arcvonala mögött igen élénk autóközlekedés van. 

A 26. lövészhadosztály első szállítási lépcsője megérkezett. 
A 46. lövészhadosztály Peltre vidékére jutott. (Op. 942/20. 

szám.) 

Július 16. 
Az arcvonalon csekély a harctevékenység. 
A I I . hadtestparancsnokság javasolja, hogy a 12. lova-

sított lövészhadosztályt ne toljam az arcvonalba, hanem a 
26. lövészhadosztály körletében helyezzem el. (Op. 1070. szám.) 

Op. 1078. számú rendeletemmel úgy intézkedtem, hogy 
a 26. lövészhadosztály Pordenone-körletbe menjen, míg a 12. 
lovasított lövészhadosztály a 26. lövészhadosztály helyét fog-
lalja el. Az eltolások 19-én és 20-án hajtandók végre. 

Ma megérkezett ő Fölsége legmagasabb elhatározása, 
mely szerint a Conrad tábornagy-hadseregcsoport felett 
vegyem át a parancsnokságot. A 6. hadsereg parancsnokságát 
herceg Scliönburg-Hartenstein lovassági tábornok fogja át-
venni. Tamássy táborszernagyot a IV. hadtest, Groglia tábor-
szernagyot a XXIY. hadtest parancsnokává nevezték ki. 

Július 17. 
A II. hadtest szakaszát az ellenséges tüzérség élénken 

lőtte. Az ellenséges repülők nagy tevékenységet fejtettek ki. 
Különben különös újság nincsen. 

A 26. lövészhadosztály III., IV. és V. szállítási lépcsői 
megérkeztek. 

Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság közli, 
hogy a 25. hadosztály a 6. hadsereghez fog érkezni. Kirako-
dási állomások: Pordenone, Fontanafredda és Sacile. (Op. 
1077. szám.) 

Elrendeltem, hogy a 25. hadosztály Roman, Rorai, Palse, 
Valle, Noncello, Pordenone-körletbe jöjjön. (Op. 1077/1. szám.) 
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Július 18. 
Az ellenséges tüzérség Monte Spinucciára (A 1303) és a 

II . hadtest jobbszárnyára erös tűzcsapásokat mért; különben 
csekély a harctevékenység. 

A 26. lövészhadosztály már teljesen beérkezett, a I I . had-
t e s t arcvonala mögött helyeztetett el Yittorio és Cison között. 

A 35. hadosztály elszállítása teljesen befejeződött. 
Délben herceg Schönburg-Hartenstein lovassági tábor-

nok Vittorióba érkezett. 

Vittorio, 1918 julius 19. 
Az éjjel Monte Spinucciára (A 1303) az ellenséges tüzér-

ség ujabbi tűzcsapásokat mért. 
A XXIV. és II. hadtest arcvonalát is hevesen lőtte az 

ellenséges tüzérség. 
Az ellenség előkészületeket tett a Piavén való áthajó-

zásra Nervesánál, melyeket heves tüzérségi tűz alá vettünk. 
A 31. hadosztály a 39. honvédgyalogdandárt felváltotta; 

az utóbbi a 20. honvédhadosztályhoz bevonult. 
Az AOK. elrendelte, hogy a 17. hadosztály AOK.-tarta-

lék lesz Belluno vidékén (Sedico—Mier—Vezzano—Bolzano). 
Op. 464/1. szám. 

A 25. hadosztályt Ronche—Viliadott—Vigonovo—Ran-
zano—Fontanafredda-körletbe helyezték el. (Op. 1077/5. sz.) 

Az Isonzó-hadseregtől beérkezett 34. hadosztály Tőrre— 
Roraigde—Talponedo—Cipriani—Pordenone terébe jutott. 
(Op. 1011. szám.) 

A 12. lovasított lövészhadosztály a hadsereg körletébe 
megérkezett és a kijelölt helyét elfoglalta. 

A 40. honvédhadosztály egy része Vittorióba megérke-
zett; ezen hadosztály a 11. hadsereghez fog jutni és a XXVI. 
hadtestparancsnokság alá rendeltetik. Eredetileg úgy volt, 
hogy a 40. honvédhadosztályt Trienten át szállítják vasúton 
a 11. hadsereghez; e tervet azonban a vasúti szállítási nehéz-
ségek következtében megváltoztatták. A honvédhadosztály 
Zágrábból jött, hol közbiztonsági szolgálatot teljesített. (Op. 
1122/3. szám.) 

Az AOK. továbbá úgy intézkedett, hogy a 17. hadosztály 
József főheroeg-hadseregosoporthoz fog kerülni, helyébe mint 
AOK.-tartalék Bellunóba, a 48. hadosztály fog jönni. 

„Újra kiújult csúnya dizentériám, nagyon betegnek 
„éreztem magamat és gyenge vagyok, mint az őszi légy. 
„Mégis összes ügyeimet valahogy elbírtam itt végezni." 

„Conrad tábornagy „ismételt kérésére" föl van mentve." 

/ 
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„Utóbbi napokban még a tűzvonalban levő ezredeimet és 
„tábori Örseiket meglátogattam. Megszemléltem a 17. had-
osz tá ly t és minden ezrednek lelkes búcsúbeszédet mondtam. 
„Tegnap ugyanígy elbúcsúztam a 32., 44., 69. ezredektől.1 

„Beszédem után, melyet födetlen fővel hallgattak végig, 
„lélekemelő és engem könnyekig megható jelenetek játszód-
t a k le. Kezeiket felém nyújtva, egész ezredek kiáltották: 
„'Veled megyünk, Fönséges atyánk!' — 'Veled élünk és 
„halunk hazánkért, jó Atyánk! ' . . . és viharos éljenük köve-
t e t t még soká, szorongó szívembe visszhangozva. A jó Isten 
„áldjon meg szeretett vitéz fiaim!" 

„Schönburg hercegnek átadtam hadseregemet." 
„Isten veletek vitéz Bajtársaim. A viszontlátásra a há-

b o r ú után otthon!" 

1 A 31. hadosztályba tartoznak. 
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Alano 6., 69., 72., 103., 169., 206., 
210., 219., 251., 272., 278., 289., 
298., 307., 318., 321., 323., 493., 
549., 576., 606.. 626., 641. 

Albania 487. 
Albaredo 196., 494. 
Albergo 102., 253., 262., 455., 576. 
Albert 221. 
Albrecht 197., 243., 253., 275., 307., 

308., 352., 402., 604 
Al Bosco 458., 544. 
Abbazia 198., 234., 282., 641. 
Abbazia di Nervesa 172., 429., 449., 

516., 522., 550. 
Abbazia di Piave 641. 
Abruzzi-dandár 495. 
Adamello A 3554 414., 487. 
Adria 34., 64., 228., 375., 391., 408., 

538., 548. 
Agide 213., 650. 
Agostini 428., 429., 434., 442., 480., 

510. 
Alcsut 199., 670., 672. 
Aliprandi 551. 
Alpesek 58., 234., 347., 405., 408., 

538. 
Alsó-Ausztria 645. 
Altivole 442. 
Amerika 36., 83., 86., 91., 142., 265. 
Amiens 173., 217., 221., 353. 
Ancilotto 544. 
Ancona 216. 
Anglia 34., 35., 36., 82., 86., 168., 

225., 238., 265., 273. 
Annese 585., 600., 601., 603. 
Annone 635. 
Anzano 70., 81., 678. 
Anzú 88. 
AOK. Hadseregfőparanesnokság 3., 

4., 11., 20., 21., 22., 26., 27., 31., 
37., 38., 41., 43., 45., 47., 55., 
60., 65., 66., 72., 73., 74., 77., 
79., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 
88., 90., 93., 97., 99., 106.. 108., 
109., 113., 116., 127., 128., 130., 
134., 138., 141., 142., 151., 153., 
158., 170., 171.. 173., 174., 175., 

182., 183., 188., 190., 193., 194., 
196., 197., 198., 201., 202., 203., 
204., 206., 211., 213., 214., 215., 
216., 219., 220., 221., 223., 224.. 
227., 230., 231., 232., 233., 236., 
239., 242., 247., 253., 254., 255.. 
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267., 268., 269., 270., 271., 272., 
273., 275., 276., 278.. 284.. 286., 
287., 288., 289., 290., 291., 292., 
294., 298., 299., 302., 303., 306., 
307., 308., 312., 313., 314., 315., 
316., 318., 320., 321., 323., 324., 
326., 327., 328., 329., 332., 333., 
335., 336., 337., 339., 342., 343., 
344., 345., 350., 351., 352., 353., 
354., 355., 358., 359., 360., 362.. 
363., 364., 365., 366., 367., 368., 
369., 372., 373., 374., 378., 383., 
385., 386., 393., 395., 396., 400., 
401., 402., 404., 405., 406., 407., 
408., 409., 410., 412., 413., 420., 
427., 429., 430., 432., 436., 444.. 
445., 446., 457., 458., 465., 466.. 
467., 468., 469., 474.. 476., 477., 
478., 479., 480., 481., 485., 489.. 
490., 491., 493., 504., 516., 524., 
525., 536., 540., 542., 558., 569., 
570., 579., 580., 584., 586., 588., 
599., 611., 637., 646., 652., 653., 
654., 655., 656., 657., 660., 662., 
669., 671., 673., 674., 678., 680. 

Aosta-dandár 442., 482.. 541., 561., 
562., 589., 616., 631. 

gróf Apponyi Albert 199. 
Aquila 33. 
Aquila-dandár 378.. 442., 443., 541., 

561., 589., 616., 631. 
Arad 32. 
Arcade 215., 254., 257., 288.. 304., 

305., 311., 312., 375., 379., 380., 
416., 434., 439., 442., 443., 458., 
463., 474., 475., 481., 486., 489., 
510., 515., 517., 523., 527., 537., 
540., 549., 550., 554., 557., 559., 
569., 572., 578., 597., 608., 614., 
633., 656. 

Arco 657. 
József főherceg: A világháború. VI. 44 
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Arezza-dandár 645. 
Armentieres 223., 227., 266. 
Arras 221., 223. 
Arsie 458., 612. 
Arsiero 447. 
báró Arz vezérezredes 43., 49., 67., 

74., 78!, 131., 132., 155., 277., 
279., 281., 282., 373., 393., 404., 
405., 406., 444., 449., 456., 484., 
485., 563., 571., 573., 57.4., 590., 
653., 654., 668. 

Asiago 1., 42., 43., 174., 205., 206., 
211., 214., 281., 325., 400., 404., 
409., 413., 444., 445., 448., 451., 
488.. 491., 494., 527., 545., 567., 
568., 570., 596., 645., 649., 651., 
657., 663., 670. 

Asolo 196., 277., 293., 305., 308., 
313., 315., 323., 359., 376., 380., 
405., 446., 493., 495., 540., 541., 
555., 556., 559., 564., 565., 580., 
588., 589., 609., 620., 621., 660. 

Assa-szakadék 498. 
Astico 197., 214., 261., 274.. 404., 

405., 409., 446. 
Auguszta főherrognö 81., 132., 136., 

177., 181., 199., 280., 330., 385., 
652. 

Aussitz szakaszvezető 610., 644. 
Ausztria 8., 70., 107., 280., 313., 

349. 
Ausztria-Magyarország 115., 228. 
Atlanti-óceán 91. 
Avarescu tábornok 79. 
Avasinis 398. 
Avellino 33. 
Avellino-dandár 442. 
Aviano 27., 668. 
Álgya ezredes 453. 

B 
Babai szakaszvezető 644. 
Bacchiglione 174., 214., 404. 
Baden 26., 67., 89., 653., 654., 668. 
Bailleul 227., 266. 
Baintner Ernő ezredes 512. 
Baintner László százados 512. 
Bajorország 670. 
Balogh dr. főorvos 482. 
Barbarano 172. 
Barbisanello 133., 356., 430., 435., 

437., 441., 483., 484., 507., 598. 
Barbisano 133., 330., 437., 441., 

470., 475., 482., 483., 535., 556. 
Barche 428., 430. 
Barco 97., 127., 169., 543., 553. 
Bari-dandár 495., 545. 

Barletta-dandár 442., 443., 482., 
495., 541., 589., 610., 631. 

Barna segédorvos 482. 
Barricata-dandár 567. 
Barriera 29., 431., 440., 441., 470., 

476., 478., 479., 481., 675. 
Bartha tábornok 179. 
Bartóki százados 44. 
Bartoletti országút 554 
Baseleghe 614. 
Basilikata-dandár 495. 
Bassano 35., 54., 67., 71., 108., 115., 

116., 122., 129., 130., 211., 213., 
220., 300., 367., 376., 382., 405.. 
446., 447., 457., 463., 493., 494., 
548., 620. 

Bavaria 473., 509., 518., 520., 529., 
532., 533., 559.. 564., 578., 616., 
619. 

Bavaroi 128. 
Baver 293., 294., 298., 323. 
Belgium 228., 229. 
Belgrad 268. 
Belluna-dandár 589. 
Belluno 26., 35., 38., 47., 49., 60.. 

66., 67., 70., 72., 88., 117., 122.. 
130., 142., 172., 206., 211., 221.. 
260., 268., 288., 289., 300., 318., 
336., 345., 350., 389., 393., 398.. 
436., 441., 444., 446., 449., 456., 
458., 484., 527., 653., 680 

Below német tábornok 5. 
Belmonte 450. 
Belvedere A 182 29., 94. 
Benevento 33. 
Benevento-dandár 378., 442. 
Benko törzsőrmester 611. 
Bem 25. 
Bernardel 476., 532. 
Bertigo 493. 
Berwig főhadnagy 564. 
Besszarábia 25., 79., 135. 
Betin 211. 
Bevilaqua 553., 556., 609. 
Bezzecca 651. 
Bécs 26., 61., 67., 72., 228., 290., 

666., 668. 
Békési ezredes 192., 199., 200. 
Bgo Lozzo 397. 
Biacca 533. 
Bibano 30.. 293.. 323., 481., 603. 
Bidasio 517. 
Bielik tábori püspök 225. 
Bigolino 84., 147., 240., 252., 359., 

393., 428., 432., 438., 441., 475., 
478., 480., 484., 509., 512., 581., 
606., 609. 

Birca 126. 
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Bisagno-dandár 616. 
Biscontin 151. 
Boaria di Piave 346. 
Boaria Donegal 346. 
Bocca 505. 
Bodó Sándor 126. 
Bolago 72., 285. 
Bolgár Ferenc belső titkos tanácsos 

652. 
Bologna-dandár 442., 524., 561., 

589. 
Bolzano 447., 680. 
Bolzano tábornok 535., 538.. 609., 

636., 637. 
Borgo 293., 294., 298., 323., 434., 

438., 470., 478., 481. 
Borgo di sopra 601., 603., 606. 
Bornia 551. 
Boroevic tábornagy 3., 4., 5., 20., 

22., 27., 37., 41., 42., 44., 53., 
69., 77., 82., 83. , 88., 101., 117., 
121., 124., 128., 129., 132., 134., 
141., 146., 151., 165., 170., 173., 
177., 191., 193., 194., 193., 197., 
198., 205., 207., 210., 211., 214., 
215., 227., 233., 236., 238., 242., 
253., 254., 255., 256., 257., 260., 
261., 265., 267., 269., 273., 275., 
276., 277., 279., 281., 282., 286., 
288., 289., 291., 292., 293., 294., 
297., 298., 307., 314., 315., 317., 
319., 320., 323., 325., 327., 328., 
329., 332., 333., 336., 337., 339., 
340., 342., 344., 350., 351., 352., 
353., 355., 3"9„ 362., 364., 365., 
366., 367., 368., 372., 375., 376., 
377., 378., 383.. 385., 386., 389., 
393., 394., 397., 401., 402., 403., 
404., 405., 406., 407., 409., 412., 
413., 426., 429., 432., 434., 436., 
437., 444., 445., 465., 467., 468., 
469., 473., 474., 475., 476., 477., 
478., 479., 480., 481., 484., 485., 
487., 513., 527., 528., 529., 530., 
538., 542., 543., 548., 555., 560., 
561., 563., 568., 570., 573., 574., 
578., 579., 580., 581., 592., 595., 
599., 606., 611., 617., 618.,- 632., 
639., 642., 647., 648., 649., 650., 
652., 655., 656., 668., 669., 671., 
673., 678., 679. 

669., 

Borozsnya 126. 
Bos 224. 
Bosco 122., 427., 428., 429., 430., 

432., 441., 484., 492., 512., 559., 
581., 599., 606., 607., 628. 

Bosznia-Hercegovina 645. 
Boscon 494. 

Bova del Capitello 624., 635. 
Bovavecchia 620., 624. 
Bozen 406., 456., 529., 622.. 653., 

673., 679. 
Böhm-Ermolli tábornagy 636., 661. 
Börcsök András 59. 
Börcsök Imre 59. 
Brandolin 603. 
Bratianu 78., 79. 
Braulins 398. 
Breda di Piave 458. 
Brc ganze 446., 541. 
Brenta 71., 158., 174., 214., 256.. 

274., 281., 379., 404., 405., 406., 
436., 445., 446., 447.. 448., 449., 
451., 457., 458., 470., 487., 488.. 
489., 490., 492., 493., 495., 528., 
544., 545., 568., 571.. 579.. 588., 
593., 633., 649., 662., 669. 

Brentella-patak 486. 
Brescia 405. 
Eressanina 460. 
Brest-Litowsk 8., 9., 34., 68., 72., 

76., 91., 92., 172., 404. 
Brinzay Gyula káplár 391., 392., 

676. 
Brody 31. 
Broscli ezredes 328. 
Brugnera 27., 117., 127., 317., 478., 

481., 513., 642. 
Brumal 628. 
Bucka-ezred 545. 
Buco di Cesuna 447., 565. 
Budapest 12., 199.. 530., 597., 652., 

662., 668. 
Budoia 648. 
Buftea 135. 
Bunowsky százados 596. 
Burg 26 ' 
Busa della radice 450. 
Busa delle Kané 431., 450.. 466.. 

473., 475., 522. 
Busa delle Rane Val del Acqua 

440. 
Busa di Castell 435., 438. 
Busa di Castel Sotterra 305., 413., 

440., 470., 475. 
Busa di radice 557. 

C 
Caerano 196., 304., 313., 315., 428., 

609. 
Calabria-dandár 495. 
Calais 222., 353. 
Calcio-patak 517. 
Calcino-völgy 98., 206., 219., 300., 

495., 511., 519., 539., 548., 553., 
555., 576., 583., 626., 641.. 659. 

43* 
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Calderano 642. 
Caldonazzo 6 U . 
Calion 527., 594., 595. 
Callalta 588., 595. 
Callalte 505. 
Camarotto 376., 429., 430., 458., 

459. 
Cambrin 266. 
Camminada 577. 
Campania-dandár 442., 541. 
Campea 84., 410., 581., 600., 628. 
Campese 495. 
Campitello 492. 
Campo 72., 117., 449., 493., 511., 

607., 612. 
Campoformio 210. 
Campolongo 182., 190., 444., 519., 
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Campomolino 7. 
Camposampiero 101., 375., 458.. 

588., 589. 
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Canal 438., 511., 515., 516., 549., 

583., 585., 586., 600. 
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Canale 107., 146., 147., 148.. 234., 

326., 441., 582. 
Canareggio 60., 113., 212., 237., 

238., 245., 369., 422., 555., 559. 
Candelu 426., 431., 443., 527., 532., 

567., 616. 
Caneva 141., 323. 
Canevoi 84. 
Caniezza 548., 553. 
Canove 494., 497. 
Capitello Pennar 448., 453. 
Capo d'Argine 526., 566., 634. 
Capo di Sopra 601., 603., 606. 
Capo Sile 444., 469., 505., 526., 

528., 567., 614., 634., 648., 651. 
Cappella 622., 678. 
Cappella Maggiore 27., 81., 293., 

294., 298., 300., 323. 
Carbonare 456., 622. 
Carcia őrnagy 617. 
Carmegu 224. 
Carol román király 79. 
Carpen 289., 549. ' 
Carpenedo 379. 
Carpesica 377. 
Casa 616. 
C. Armelini 460. 
Casa Baldasini 523., 535., 554. 
C. Balliana 595. 
C. Belesine 526. 
C. Bottá 608., 615. 
C. Campagnole 305., 326., 426., 

522., 577., 578., 629., 638. 

C. Canani 619., 623., 624. 
C. Canonica 454. 
C. Castorta 504. 
C. Corazza 505., 526., 566 
C. Dandolo 460. 
Casa dei Pescatori 614. 
C. di Fonté 494. 
C Dubois 461., 634. 
C. Folina 460., 505. 
C le Grave 558., 615. 
C. Onesti 594. 
Casa Marcatelli 98., 113., 119., 127., 

144., 165., 212., 240., 253., 368., 
369., 422., 516., 522., 523., 546., 
559., 675. 

Casa Mandré 258. 
Casa Martini 566., 594. 
Casa Merca delli 144., 245., 305., 

316., 357., 368., 369., 390., 391., 
416., 417., 421., 422., 424., 426., 
434., 440., 473., 475., 522., 533., 
547., 559., 578., 603., 636., 675., 
676. 

Casa Mira 302., 576., 585., 586., 
599., 601., 606., 607., 618., 628. 

Casa Moro 566. 
C. Nini 461., 526., 594. 
Casa Nuova 558., 566. 
C. Bigati 519., 526., 566. 
C. Rivalta 628. 
C. Rossa 614., 623. 
Casa Rustica 422. 
C. Sernaiotto 460. 
C. Silvestri 461. 
C. Sperandio 461. 
C Traverso 497. 
C Zoccati 594. 
Case Duss 523., 533., 535., 554., 

558. 
Casale-dandár 494. 
Casan 84. 
Casarsa 41., 90., 92., 127., 275., 673. 
Casella 92., 98., 99., 106., 121. 
Caselle 442. 
Casenetto 586. 
Casera Alta 455. 
Caserta-dandár 567. 
Casier 458. 
Casone 77., 136. 
Casone del Inisella 450. 
Cra Larici 446., 456. 
Cassorda 492. 
Castagne 356., 357. 
Castagnola 436. 
Castelcucco 293., 308., 313., 315., 

553., 555., 556. 
Castelfranco 41., 43., 54., 79., 101. 

211., 216., 300., 305., 367., 378., 
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379., 382., 383., 398., 405., 443., 
537., 553., 559., 561., 564., 580., 
607., 608., 620. 

Castella 377. 
Castelletto 494. 
Castelli 103., 376.. 438., 471., 484., 

511., 516., 553., 556., 586. 
Castello 41. 
Castello d'Aviano 618. 
Cavazuccherina 444., 445., 614., 

616., 619., 623., 624. 
Cavolano 27., 117., 122., 478., 481. 
Ceggia 444., 479. 
Celtis australis 180. 
Cento 444., 461. 
Cervano 603. 
Cesconine 615. 
Cessalto 479., 505. 
Cesuna 450., 494., 497., 565. 
Cevolini 481. 
Chateau-Thierry 337. 
Chauny 221. 
Cheller 616. 
Chemin des Danies 374. 
Cherson 196. 
Chinrano 505. 
Chiari 405. 
Chiesa 446., 456., 611., 622. 
Chiese 405. 
Chiesola 389., 437., 441., 470., 482., 

483., 484., 509.. 516., 674. 
Chisola 346. 
Cholni 93. 
Ciano 303., 304., 486., 528., 550., 

561., 586. 
Cigogna 128. 
Ciladon 576. 
Cm. Arde 447. 
Crna delle Pantiere 440. 
Cini a delle Pauliere 466., 473., 475. 
Cimadolmo 426., 428., 443.. 504., 

518., 551., 555. 
Cima Ecker A 1366 447., 449., 

453., 454., 490.. 491., 492.. 497. 
Cima Nove 27., 84., 172. 
Cinepsa-völgy 511. 
Cinna delle Labiere 435. 
Cinto Caomaggiore 635. 
Cipriani 680. 
Cison 13., 581., 583., 588., 666., 680. 
Cison di Valmarino 30., 88., 344., 

345., 354., 372., 378., 441., 458., 
517., 618., 668. 

Cittadella 117., 129., 130., 405., 554., 
630. 

Clemenceau 32., 78., 173., 227., 
228., 229., 232., 279., 280. 

Clotild főhercegnő 672. 

Coda 497. 
Code 505. 
Codroipo 274. 
Colbertaldo 89., 142., 146., 154., 

175., 198., 232., 233., 304., 412., 
512. 

Col Campeggia 42. 
Col d'Asiago 448. 
Col d'Astiago A 1241 452. 
Col d'Ecc.hele 451., 452., 453. 
Col del Baio 493. 
Col del Busetto 451., 452., 502. 
Col del Fenilon 449., 492., 525., 

543., 593. 
Col del Gallo <> 1232 450. 
Col del Mandria 440. 
Col del Termine 452., 502. 
Col del Rosso A 1276 447., 448., 

449., 453., 493., 645., 651., 657., 
663. 

Col dell'Orso A 1677 88., 103., 
430., 435., 448., 450., 451., 452., 
493., 502., 548., 563., 576., 629. 

Col di Aresi <> 1117 451. 
Col di Baio 612. 
Colé Campagnole 539., 550., 559. 
Colé della Tombola <> 256 548., 

598., 636. 
Colé Sasso 510. 
Colé Schiavonesca 539. 
Colfosco 145., 245., 347., 357., 414., 

415. 
Col Guardari 544. 
Collalbrigo 58., 114., 210.. 476., 478., 

479., 481., 649. 
Collallo 78., 93., 132., 142., 195., 

245., 391., 550., 597., 611., 638. 
Colle della Sotta 426., 429., 434., 

448., 522., 557., 578., 582. 
Colle di Guardia A 262 99., 195., 

383., 461. 
Colle di Roer 154. 
Colle Umberto 81., 122., 478., 481. 
Collesel della Madonna 431., 434., 

440., 466., 471., 472., 473., 522., 
523., 554., 629., 630. 

Collesel delle Zorle 429., 475., 522., 
559., 597. 

475., 

Collesel Val d. Acqua A 368 303., 
304., 305., 311., 376;, 379., 380., 
413., 429., 433., 434., 435., 438., 
439., 440., 443., 463., 466., 467., 
469., 470., 472., 473., 477., 480., 
482., 486., 504., 508., 510., 512., 
515., 516., 519., 521., 529., 534., 
535., 537.. 538., 541., 559.. 561., 
578. 

Colli Vecchi 448. 
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Colmaor <>377 29., 147.. 165., 177., 
234., 557. 

Col Maor A 438 534., 628. 
Colmaggiore 510., 518., 628. 
Col Masier 554. 
Col Moschin A 1278 430., 448., 

449., 451., 457., 490., 492., 524., 
525., 543., 545.. 565.. 568.. 593., 
612. 

Colombo 603. 
Col Pagogna 90. 
Col San Martino 29., 146., 175., 

441., 606. 
Colto 98. 
Coltura 618., 642. 
Col Vicentini A 1765 128. 
Col Viesto 550. 
Combai 28., 372., 588., 618. 
Como-dandár 495., 567. 
Compiegne 337. 
Conegliano 9., 30., 58., 59., 60., 65., 

70., 75., 79., 85 ., 94., , 99., 106, 
130., 142., 146., 162., 164., 165. 
170., 190., 201., 213., 219., 232. 
244., 253., 261., 266., 269., 270. 
273., 275., 276., 284., 287., 289. 
292.. 293., 294., 298., 300., 307. 
316., 318., 322., 328., 337., 338. 
342., 344., 345., 349., 359., 368. 
369., 374., 384., 398., 419., 422. 
431., 461., 470., 475., 476., 477. 
478.. 479., 481., 484., 521., 536. 
540., 558., 585., 601., 603., 618. 
620., 622., 630., 632., 633., 639. 
640., 642., 644., 648., 655., 664. 
667. 

báró Conrad tábornagy 6., 26., 31., 
42., 47., 49., 50., 54, ., 71. , 79. 
85., 89., 97., 128., 129., 130. 
131., 151. , 155., 164., 173., 174. 
196., 197. , 198., 214., 215., 221. 
230., 253. , 256., 260., 275., 276. 
279., 281. , 292., 293., 314., 317. 
318., 323. , 336., 337., 342., 343. 
344., 362. , 363., 364., 385., 387. 
394., 400. , 402., 405., 406., 408., 
413., 430. , 433., 445., 448., 456. 
457., 463. , 465., 469., 476., 489. 
513., 517. , 525., 529., 534., 555. 
570., 571. , 574., 580., 593., 611., 
612., 622. , 638., 642., 653., 654.. 
656., 658. , 661., 664., 665., f>8 
669., 670. , 674., 679., 680. 

Constanza 135. 
Corbanese 377., 479., 603. 
Corbien 221. 
Cordenons 313. 
Cordevole 224. 

Cordignano 27., 30., 81., 117., 122., 
127., 130., 318., 323., 326., 639., 
660. 

íornadel la 428., 443., 555. 
Corno dei tre Signori -0-3350 414. 
Corno di Cavento 487. 
Cornuda 103., 108., 122., 128., 247., 

287., 304., 374., 376., 380., 381., 
440., 446.. 447., 536.. 537., 586., 
609., e i o 

Cortellazzo 254., 315., 616. 
Cosenza 33. 
Cosenza-dandár 442., 545. 
Cosniga 601., 603., 606. 
Costa 397., 441., 627., 629., 660. 
Costa Gde A 422 147. 
Costalunga 453., 565., 586., 620. 
Costalunga-gerinc 544. 
Cotici 76. 
Cotroceny-kastély 287 
Cotterets 337. 
Coucy 337. 
Covolo 428., 535., 536., 549. 
Cozzuolo 108., 170., 191., 378.. 397., 

478., 481., 618. 
Cramon német tábornok 282. 
Credazzo 600. 
Cremona-dandár 495. 
Croce 635. 
Croce olasz tábornok 444., 527. 
Croisilles 221. 
Crespano 104., 484., 563. 
Crespi olasz élelmezési főbiztos 34. 
Cuneo-dandár 442., 541. 
Curogna 268. 
Curogna-völgv 580., 586. 
Cusano 294. " 
Cusignana 305., 311., 312., 380., 

434., 439., 458., 463., 467., 472., 
474., 479., 480., 486., 489., 510., 
513., 515., 517., 523., 527., 537., 
549., 550., 554., 557., 561., 578. 

Cs 
Csehország 8., 86., 341. 
Csicserics gyalogsági tábornok 444., 

528. 
Csoban ezredes 448., 491., 492. 

Cz 
gróf Czernin külügyminiszter 31., 

49., 61., 67., 68., 232., 279. 
Czernin Rezső gróf 349. 
Czernowitz 8., 91. 
Czinege József szakaszvezető 346 , 

347., 349. 



SO] 

D 
Dall'Olio olasz miniszter 34. 
Dardago 300., 307., «18., 648. 
Debrecen 615. 
De Faveri 442., 510. 
Delic ezredes 498. 
De Ros 535. 
Dese 633. 
Deseő Zoltán főhadnagy 512. 
Desenzano 405. 
Devoli-völgy 487. 
Dél-Olaszország 104. 
Diaz olasz tábornok 445., 488., 528., 

546., 568., 617., 624., 641., 645., 
649., 651., 654., 657., 661. 

D'Idro-tó 640. 
Diogenes 283. 
Doberdo 1., 2., 3., 7., 44., 59., 62., 

66., 76., 96.. 118., 119., 126., 
132., 144., 162., 177., 181., 183., 
213., 251., 285., 286., 299., 317., 
346., 389., 466., 498.. 572., 575., 
595., 599. 

Dobokay Béla ezredes 512. 
Dobrudzsa 135. 
gróf Dona német tábornok 5., 6. 
Dosso Alto 487., 568. 
Dubois 519. 
Duino vára 1. 
Dukla 49. 
Dussan 85. 
Dünaburg 90. 

E 

Eberle hadnagy 553. 
Eckartsau 668., 670. 
Edelweiss-hadosztály 26., 67., 89., 

446.. 448.. 449.. 451., 453.. 493.. 
504., 517., 542.. 612., 623., 634., 
651. 

Edoio 407. 
Egyesült Államok 36., 83., 91. 
Elzász-Lotaringia 31., 123., 228. 
Emilia 102. 
Emilia-dandár 495.. 545. 
Erdély 91., 175., 219., 500. 
Erzsébet-tér 597. 
Európa 83., 94., 143., 263. 
Etna-dandár 527., 542. 
Etsch 197., 214., 220., 223., 246.. 

261., 292., 319., 375., 404., 405., 
588., 589., 634., 649., 651., 657. 

l'gei-tenger 34. 

F 

Fadallo 122., 127. 
Fagare 443., 461., 488., 505., 519 , 

532., 594., 616. 
Fajti hrib A 432 7., 126., 177. 
Falussy őrnagy 358. 
Falze 564. 
Falzé di Piave 59., 78., 

245., 252., 253., 268., 
299., 305., 311., 325., 
375., 390., 398., 412., 
416., 419.. 425., 426.. 
434.. 462., 475., 477., 
506., 507., 508., 509., 
530., 532., 535., 539., 
553., 556., 557., 576., 
582., 585., 586., 603.. 
627., 630., 638., 674. 

Farkas Pál zászlós 29. 
Farkas Zoltán főhadnagy 512. 
Farra 13., 107., 175., 190., 191., 

277., 322., 360., 378.. 585., 600., 
628. 

Favaro 68. 
Faveri 240., 302., 641. 
Federa 585., 600., 601., 603., 606 
Fekete-tenger 135. 
Felső-Ausztria 645. 
Felső-Olaszország 13., 77. 
Feltre 66., 88., 165., 230., 317., 344., 

476., 480., 491., 493.. 511., 516.. 
525., 553., 610., 679. 

Fener 72., 161., 190., 284., 287 . 
292., 296., 316., 318.. 449., 454.. 
455., 576., 620., 638.. 649 

Ferenc Ferdinánd főherceg 4., 30. 
Ferenc József császár és király 4 
Ferrara 216. 
Ferrara-dandár 442., 545. 
Festetics Sándor gróf, százados 295. 
Fiala főhadnagy 596. 
Fiaschetti 618. 
Filz tábornok 438. 
Finnország 88. 
F ismes 337. 
Flandria 26., 47. 
Flavio hadnagy 649. 
Flitsch 464. 
Folina 527. 
Follina 80., 216., 219., 253 , 289., 

336., 350., 517., 531., 588., 600., 
618., 668. 

Folo 176., 336., 606. 
Fontana del Bocchin 466. 
Fontana del Boro 413., 440., 466. 
Fontanafredda 168., 175., 679., 680. 

220., 240., 
270., 275., 
334., 357., 
414., 415., 
427., 429., 
482., 483., 
511., 512., 
546., 550., 
577., 581., 
606., 626., 



•692 

Fontana Girella 576., 597. 
Fontana Piero Moro 522. 
Fontana Sorgte 450. 
Fontane 326., 614. 
Fontanella 576. 
Fontanellette 504., 521., 533. 
Fonsano 368. 
Foret de Nieppe 266. 
Forli-dandár 640. 
Formeniga 108., 170., 191., 261., 

264., 618. 
Fornaci 629. 
Fosetta vasúti ál lomás 526., 566. 
Fossalta di Piave 461., 519., 526., 

567., 624., 635., 657. 
Fossa Zensonnuova 595. 
Fossetta 444., 545., 568., 595. 
Fontigo 42., 45., 65., 117., 136., 

190., 220., 240., 252., 262., 319., 
373., 412., 428., 430., 484., 509., 
549., 606., 628., 664. 

Francenigo 27., 317., 513., 642. 
Franciaország 35., 116., 156., 165., 

170., 173., 194., 205., 225., 228., 
279., 353., 387., 399., 669. 

Fratta 360., 618., 628., 639., 642. 
Fraz di Pove 449. 
Fremden-Blatt 61., 67. 
Frigyes főherceg 548., 570., 611., 

670. 
Fucine 224. 
Funer 225., 441. 
Fusilirs-ezred 545. 

G 
Gaeta-dandár 495., 541. 
Gai 510., 518., 618., 628. 
Gajarine 7., 117., 127. 
Galatz 25. 
Galicia 643. 
Gallio 453., 492. 
Galvagna 521., 551. 
Garda-tó 405., 407., 633. 
Garon 226. 
Gazsovics Mihály káplár 118., 119. 
Gera 89. 
dr. Gergő Imre tanár 385., 625. 
Génua 34., 128. 
Giamosa 211., 285. 
Giavera 303., 305., 379., 431., 433., 

434., 438., 442., 443., 470., 473., 
476., 484., 509., 518., 520., 529., 
532., 533., 537., 541., 544., 561., 
578., 587. 

Giesl altábornagy 49. 
Giolitti 32. 
Giotto 237. 

Givenchy 266. 
Godega 326., 373. 
Goglia táborszernagy 679. 
Goiginger altábornagy 286., 303., 

306., 312., 318., 383., 410., 461., 
467., 486., 488., 528., 536., 550., 
579., 590., 592., 599.. 603.. 604., 
615., 673., 675. 

Golgotha 198. 
Görz 1., 178. 
Grac 319. 
Granza 97., 105., 121., 127., 276. 
Grassaga 615. 
Greiner altábornagy 85. 
Grigno 446. 
Grisolera 614., 624. 
Grubachtal 491. 
Guarnieri 544., 594. 
Guia 441., 606., 607. 
Guietta 227., 248., 336. 
Gusellas 553. 
Gutenberg százados 609 . 
Gyöngy György szakaszvezető 144. 

H 
Haláldomb 2. 
Hanusovszky István főhadnagy 512. 
Harry százados 593., 640. 
Hasse százados 53. 
Hazelbrouck 266. 
Hefty törzsvezető 484., 593., 622. 
Hegedűs Pál altábornagy 512. 
Heinlein ezredes 483., 534., 550., 

556., 557., 576., 578., 582., 629. 
Herbert 269. 
Hindenburg tábornagy 173., 404. 
Hollandia 168. 
Hollebeke 266. 
Holubowytsch-delegáció elnöke 61. 
Horsetzky gyalogsági tábornok 524. 
Hunyady László gróf 75. 

I 
II Buiaco 554. 
II Casoni 505. 
II Palazzatto 544., 566. 
Innsbruck 113. 
Intestadura 315. 
Irland 116., 259., 273. 
Isonzó 2., 4., 27., 38., 41., 62., 117., 

128., 169., 190., 196., 197.. 214., 
215., 219., 222., 246., 247., 254., 
255., 256., 257., 259., 260., 261.. 
262., 263., 267., 268., 269., 272., 
273., 276., 278., 286.. 287., 288.. 



•693 

292., 293., 298., 299., 300., 304., 
306., 314., 315., 327., 330., 332., 
336., 344., 345., 352., 353., 354., 
355., 356., 362., 366.. 367., 372., 
375., 376., 377., 378., 386., 387., 
388., 392., 394., 395., 396., 401., 
403., 404., 405., 407., 409., 413., 
416., 429., 432., 433., 435., 436., 
437., 439., 443., 444., 458.. 459., 
460., 461., 463., 469., 470., 476., 
477., 478., 479., 481., 485., 489.. 
504., 505., 514., 516., 518., 519., 
521., 525., 526., 527., 529., 532., 
535., 538., 540., 541., 543., 544., 
551., 552., 555., 560., 566., 577., 
579., 582., 588., 591., 594., 598., 
604., 605., 606., 608., 609., 614., 
618., 619., 620., 623., 627., 630.. 
632., 634., 636., 638., 647., 650., 
655., 656., 658., 661., 662., 664., 
665., 673., 678., 680. 

Istrana 305., 375., 458., 520., 524., 
534., 564., 588., 589., 633., 648. 

Izabella főhercegnő 670. 

Jacur-szakadék 96., 522. 
báró Janecka ezredes 284., 363., 

364., 449., 450., 457. 
Japán 123., 136. 
Jaschke alezredes 461. 
.lekell'alussy százados 482. 
Jenő főherceg, tábornagy 27., 669., 

671. 
Jirousek alezredes 459. 
John 197. 
Jonio-dandár 645. 
Journal de Geneve 115. 
József főherceg 4., 7., 8., 25., 29., 

41., 44., 45., 46., 53., 55., 57., 
59., 66., 73., 86 ., 94.. , 96., 101., 
105., 110. , 112., 118., 132., 141., 
150., 155. , 158., 161., 163., 169., 
175., 178. , 179., 190., 199.. 202., 
203., 205. , 209., 212., 217., 225., 
230., 242. . 244., 247., 253., 263., 
265., 266. . 289., 291., 298., 314., 
318., 320. , 327., 329., 331., 332.. 
335., 336. , 338., 339., 341., 346., 
349., 350. , 351., 359., 371., 378., 
396., 397. . 401., 432., 476., 487., 
512., 522. , 545., 568., 574., 585., 
591., 592. , 618., 644., 660., 678., 
680., 681. 

József Ferdinánd főherceg 61., 70. 
József Ferenc főherceg 1., 5., 64., 

66., 67., 69., 121., 132., 136., 
177., 330., 410., 546., 548. 

J. Ronchi 376. 
Judicarien 621., 657. 
Juhász Sándor őrvezető 96., 107., 

182. 
Junge ezredes 454. 

K 
Kaberlaba-házcsoport 496. 
Kaiser gyalogsági tábornok 27.r 

154., 162. 
Karg báró ezredes 491. 
Karszt 1., 13., 66., 193., 284., 396., 

643. 
Kaufmann tábornok 477., 566.. 577., 

582., 614., 615., 650. 
Kaufmann-tüzérdandár 538. 
Kaunz alezredes 223. 
Kállay Frigyes százados 333., 617. 
Károly császár és király 1., 26., 

41., 44., 47., 49., 50., 67., 75., 
94., 124., 126., 136., 142., 147., 
167., 168., 169., 175., 199., 219., 
227., 228., 229., 235., 266., 274., 
275., 276., 277., 278., 279., 280., 
281., 282., 290., 303., 333., 404., 
405., 406., 445., 485., 524., 529., 
535., 548., 563., 570., 571., 572., 
573., 574., 575., 590., 591., 611., 
622., 653., 654., 666., 668., 669., 
670., 671., 672., 673., 674., 679. 

gróf Károlvi Mihály 12., 54.. 341., 
665. 

Kárpátok 94., 121., 136., 317., 346., 
347., 643. 

Kiew 121., 127., 137. 
Kindl lábornok 196 
Kirchhofer ezredes 472., 550., 557.,. 

576. 
Kis-Ázsia 34. 
Klagenfurt 93. 
Knaus alezredes 490., 495. 
Kocsis szakaszvezető 59. 
Koschak ezredes 454., 511. 
Kostanjevica 179., 180. 
Kowel 8. 
Königgrätz 32. 
Közép-Olaszország 35. 
Krakau 498. 
Krakkó 129. 
Kramar 8. 
Kratochwill ezredes 66. 
Krauss gyalogsági tábornok 47., 64., 

405., 407., 600., 601. 
Kresaldo főhadnagy 622. 
Krobatin báró, tábornagy 409., 622. 



•694 

Krylenko 69. 
Kurz őrnagy 301. 
Kunos Jenő főhadnagy 390. 
Kiihlmann német államtitkár 92. 

La Bassée 266. 
La Contea 380., 381., 557., 559., 

578., 660. 
La Crosera 578. 
La Fére 221., 350. 
La Ferté 337. 
La Fontaneila 556. 
La Fossa 444., 455., 460.. 505., 526.. 

532. 
Lager Beszterce 198. 
Lago 13., 122., 165., 170., 192., 193., 

217., 265., 360., 378., 458.. 510.. 
512., 524., 628., 668. 

La Guizza 506., 617. 
Laibach 177. 
La Palazzina 554. 
Lamon 130., 612. 
La Montagnola 448. 
Landris 285. 
Lancieri di Milano lovasszázad 616. 
Lanzago 640., 644. 
La Secca 345. 
Lassigny 221. 
Lattetto 461. 
Lavarone 611. 
Laventie 266. 
Lavis 611. 
Laxenburg 26. 
Lányi főhadnagy 76. 
Le Cassinelle 505. 
Le Catelet 221. 
Lecce-dandár 494., 545. 
Lederer alezredes 533. 
Ledó Lajos szakaszvezető 66.. 195. 
Le Fornaci 127. 
Lehár Antal báró, ezredes 429., 459. 
Lemberg 32. 
Lengyelország 151. 
Lenin 69., 89., 108., 168. 
Levada 367., 586. 
Levade 504. 
Levico 543., 611. 
Libano 285. 
Light-ezred 545. 
Liguria 34. 
Linke Crawford főhadnagy 596. 
I.ippai László káplár 144. 
Lisert A 121 mocsár 2. 
Livenza 151., 224., 277., 318., 324., 

350., 420., 642. 
Livorno-dandár 495. 

Lloyd George 33., 34., 82., 83., 173., 
298. 

Lokvica 179. 
Lombardia 34., 37. 
Lombardia-dandár 442., 524., 561., 

589. 
Longhere 261., 264. 
Loppio 649. 
Lord Landsdown 298. 
Loria 380. 
Loreggia 388., 398. 
Lortggio 308. 
Lorx ezredes 500. 
Losso 614. 
Lovadina 304., 376., 416.. 431., 533., 

554., 614. 
Lubvnskyj 61. 
Lucca-dandár 378., 442., 589., 631. 
Luooia-dandár 541. 
Lucinico 177. 
Luck 90. 
Ludendorff tábornok 91., 172., 173., 

404. 
Ludovika Akadémia 177. 
Lughignano 458. 
báró Lukachich tábornok 27. 
Lukas gyalogsági tábornok 59. 
Lutrano 521., 533. 
Lyon 79. 

M 
Mackensen tábornagy 135. 
Madonna-szakadék 145., 546. 
Maggiore 678. 
Magyar alföld 64. 
Magyarország 11., 75., 93., 123. 

136., 164., 280.. 319., 341., 346., 
349., 651. 

Majano 164. 
Makai szakaszvezető 136. 
Malentrata 635. 
Mga. Costalunga 534. 
Mga. le Fratte 525. 
Mga. Fassa 497. 
Mga. Fassa 447. 
Mandre 77., 121., 170., 549. 
Manlicher 59. 
Mansue 298. 
Mantova-dandár 561., 589., 616. 
Manzana 108., 261.. 264.. 274.. 345:. 

397., 618. 
Marburg 144. 
Marcoing 221. 
Marcon 41., 65. 
Mareno 628. 
Marghiloman 168., 259. 



•695 

Mária Terézia-rend 512., 513., 617. 
Marne-folyó 337., 350. 
Maron 27., 81., 117., 127., 513. 
Marostica 446., 447., 494., 566. 
Marseille 413., 431., 484., 510., 556., 

557. 
Marterer altábornagy 199. 
Martignago 564. 
Marziaj 549., 581. 
Maser 247., 304., 428., 549., 586. 
Maserada 376., 429., 430., 443., 458., 

459., 533., 550., 614. 
Masetto 29. 
Mason 446. 
Masure 642. 
Márton Ernő őrnagy 512. 
Matarello 611. 
Max-mozsár 147. 
Mazzoccato 561. 
Meaux 337. 
Meduna 224. 
Meduna di Livenza 127. 
Mel 66., 90.. 134., 344., 354., 384.. 

458. 
Meletta-tábor 593. 
Meltar 494. 
Menelik fekete császár 71. 
Mensdorff gróf 232. 
Meolo 444., 514., 521., 526., 527., 

538., 540., 544., 551., 555., 567. 
Merlcngo 169.. 304.. 378., 557. 
Merville 227., 266. 
Mescolino 293., 294., 298., 300., 

378. 
Meschio 122. 
Messina-dandár 442.. 541. 
Mestre 41., 43., 54., 65., «8., 108., 

382., 526., 648. 
Metzger altábornagy 414. 
Mezza Selva 494. 
Mérey 232. 
Mészáros József 107. 
Miane 85., 336., 517., 618., 628., 

662., 672. 
Mi er 680. 
Miksa főherceg őrnagy 280., 487. 
Mina 88., 113., 196., 245., 252., 275., 

276., 368., 369., 415., 416., 417., 
419., 421., 422., 424., 434., 440., 
473., 510.-, 518., 522., 586., 601., 
603., 606., 607., 628., 630. 

Milano 155. 
Milano-dandár 527., 542. 
Miliőn 337. 
Mis 285. 
Mischek tábornok 41., 262. 
Monte Asolone A 1520 47., 74., 

131., 155., 406., 448., 449., 453., 

488., 493., 495., 525., 543., 565., 
593., 633., 645., 649. 

Monte Baldo A 597 118. 
Monte Barberie A 1464 99., 628. 
Monte Bastia 583. 
Monte Beiini 46. 
Montebelluna 41., 68., 79., 122., 

196., 201., 287., 303., 304., 312., 
318., 373., 374., 379., 380., 381., 
382., 383., 427., 428., 433., 438., 
443., 463., 468., 482., 508., 513., 
518., 521., 528., 537., 540., 549., 
564., 567., 586., 588., 594., <>08., 
609., 622., 639. 

Monte Bertiaga A 1356 447. 
Monte Boccaor 358., 376. 
Mt. Castello A 268 243., 607. 
Monte Cengio A 1351 446., 447. 
Monte Cesen A 1569 216. 
Monte Cimone <> 1378 447., 628. 
Monte Ciapier alpin i zászlóalj 545. 
Monte Corno <> 1384 447. 
Monte Corso 657. 
Monte Cosich <>113 2. 
Monte Coston <> 1520 448., 450.. 

452. 
Monte C.ucco 117. 
Montecchio 101. 
Monte Erio A 1628 497. 
Monte Faraoro <>1505 447. 
Monte Federa 628. 
Monte Fontana Secca A 1608 553. 
Montegalda 640. 
Monte Grappa A 1779 63., 64., 95., 

103., 107., 147., 158., 159., 160.. 
161., 194., 226., 230., 245., 251., 
260., 272., 277., 278., 279., 318., 
325., 328., 338., 345., 360., 406.. 
413., 436., 447., 449., 452., 457., 
463., 487., 488., 502., 503., 527., 
529., 544., 545., 563., 567., 576., 
613., 624., 645., 646. 

M. d. Croda 243. 
M. de Faveri 454. 
Monte dei sei Busi A 118 2., 181. 
Monte della Morte 2. 
Monte di Val Bella <> 1312 447., 

449., 488., 534., 565., 645., 657., 
663. 

Monte Interrotto <> 1401 492. 
Monte Kaberlaba A 1221 447., 448., 

497., 565. 
Monte Lemerle <>1234 430., 447., 

448., 450., 497. 
Montello A 368 13., 42., 46., 64., 

75., 84., 85., 88., 89., 92., 95., 
102., 103., 105., 107., 119., 122., 
133., 147., 162., 165.. 172., 183., 



•696 

191., 194., 212., 213., 214., 215. 
219., 220., 232., 244., 245., 246. 
252., 254., 257., 260., 263., 266. 
267., 270., 271., 272., 274., 276. 
278., 279., 282., 284., 288., 292. 
294., 299., 302., 303., 304., 305. 
310., 311., 312., 313., 314., 315. 
319., 322., 324., 325., 329., 330. 
334., 342., 343., 347., 350., 352. 
353., 354., 355., 356., 357., 360. 
364., 367., 369., 372., 375., 376. 
378., 379., 380., 382., 383., 384. 
385., 386., 387., 389., 391., 393. 
394., 395., 396., 400., 406., 407. 
411., 412., 413., 414., 415., 416. 
417., 418.. 420., 423., 424., 425. 
426., 427., 428., 429., 432., 433. 
434., 435., 436., 437., 438., 439. 
440., 441., 442., 445.. 448., 449. 
450., 458., 459., 461., 462., 46.3. 
464., 465., 466., 467., 468., 469. 
470., 471:, 473., 474., 478., 479. 
481., 482., 483., 485.. 48«., 487. 
488., 489., 504., 506., 511., 512. 
515., 516., 517., 519., 521., 522. 
523., 524., 528., 529., 530., 531. 
532., 533., 534., 535., 536., 537. 
538., 539., 540., 541., 544., 545. 
546., 548., 549., 550., 551., 553. 
554., 555., 556., 557., 558., 559. 
560., 561., 562., 563., 564., 567. 
568., 569., 571., 572., 573., 574. 
575., 577., 578., 579., 580., 581. 
582., 583., 584., 586., 587., 588. 
589., 590., 591., 592., 593., 595. 
596., 597., 598., 599., 600., 601. 
602., 603., 604., 605., 606., 607. 
608., 615., 616., 617., 618., 619. 
621., 622., 624., 625., 626., 627. 
629., 630., 631., 633., 636., 637. 
638., 639., 641., 642., 643.. 645. 
647., 648., 653., 655., 656., 657. 
658., 660., 663., 665., 669.. 671. 
676. 

Monte Magnaboschi A 1325 447. 
Monte Malcroba <> 1280 448. 
Monte Meate <> 1601 95., 358., 376., 

450., 454., 455., 502., 503., 514., 
519., 629. 

Monte Medea 448. 
Monte Melago <>1284 448., 449., 

450., 451., 453., 454., 494., 565. 
Monte Meletta A 1824 47., 54., 74., 

87. 
Monte Moncader A 470 28., 99., 

107., 136., 308., 378., 396., 410. 
Monte Monfenera 159., 454.. 455., 

607., 630. 

Monte Mosca k> 1385 447. 
Monte Nasa k> 1301 450., 453., 494., 

497. 
Monte Noselari 285. 
Monte Pallone A 1215 63., 64., 88., 

99., 103., 161., 165., 196., 214., 
218., 220., 226., 230., 232., 245.. 
246., 251., 252., 257., 260.. 26«., 
267., 272., 277., 278., 279., 299., 
322., 358., 363., 376., 393., 406., 
413., 454., 455., 503., 519., 558.. 
565., 626. 

Monte Pau A 1420 447. 
Monte Perlő A 610 249., 250., 251., 

272., 278., 296., 555., 599., 628., 
667. 

Monte Pertica A 1 5 4 9 74., 448., 
450., 493., 495., 502., 565., 645., 
649. 

Monte Prassolan A 1481 612. 
Monte Raniero A 1248 448., 450., 

451., 457., 487., 611. 
Monte Rosa alpini zászlóalj 545. 
Monte Rover 456., 622. 
Monte San Michele A 275 2., 43., 

44., 177., 178., 181., 213. 
Monte Sisemol A 1242 447., 494., 

565., 663. 
Monte Sleno 544. 
Monte : Solarolo <>1672 448., 449., 

450., 453., 456., 488., 565., 645., 
667. 

Monte Spinuc cia A 1303 4., 6. , 78., 
79., 81., 84., 93.. 97., 103., 107., 
171., 172., 196., 201., 206., 210., 
216., 217., 219., 220., 238.. 252., 
257., 272., 273., 274., 275., 276., 
278., 289., 292., 316., 322., 325., 
328., 338., 358., 389., 446., 448., 
449., 450., 451., 452., 453., 454., 
493., 511., 516., 539., 553., 606., 
619., 620., 638., 659., 667., 680. 

Monte Sprung A 1300 447. 
Monte Sulder A 472 219., 220., 

277., 330., 334., 406., 407., 412., 
484., 508., 536., 537., 549., 574., 
597., 644., 657. 

Monte Summano 447. 
Monte Sunio A 1275 446. 
Monte Tenale 628. 
Monte Toniba A 868 10., 30., 32., 

63., 64., 70., 71., 84., 88., 95., 
99., 102., 103., 107., 117., 147., 
158., 159., 160., 161., 165., 182., 
214., 218., 219., 220., 224., 226., 
230., 232., 250., 251., 252., 257., 
260., 262., 266., 267., 271., 272., 
274., 276., 277., 278., 279., 284., 
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376., 
440., 
456., 
592., 

452. 

182., 
413., 
627., 

299., 312., 313., 360., 363., 
394., 406., 427., 433., 438., 
448., 450., 452., 454., 455., 
477., 495., 558., 563., 565., 
619., 621., 626., 648., 667. 

Monte Tombola 75., 96., 368. 
Monte Vallina A 1073 28. 
Modena-dandár 495. 
Moghilexv 68. 
Mogliano 436. 
Moldva 135. 
Molinar ezredes 451. 
Monchera 29. 
Mondragon <>415 628. 
Monfalcone 2. 
Monfenera 95.. 108., 495. 
Montagner 526. 
Montdidiere 221. 
Montagna Nuova A 1327 448., 
Montereale 27. 
Moreuile 221. 
Morgan 378. 
Mori 649. 
Moriago 60., 102., 162., 171., 

248., 304., 330., 384., 412., 
428., 441., 442., 549., 559., 
628. 

Moro 519., 526., 594. 
Morosini villa 5. 
Moritz mozsár 147. 
Mosnigo 107., 304., 549., 559. 
Mostar 233. 
Moszkva 86. 
Motta 635. 
Motta di Livenza 298. 
Moy 221. 
Mura 581., 583., 618. 
Murge-dandár 610. 
Murle 344., 612. 
Murman-vasút 348. 
Musano 578. 
Musestre 640. 
Musile 458., 488., 641., 651. 
Mussolente 493. 

N 
Nabresina 1. 
Nagy százados 421., 422., 423. 
Nagy-Oroszország 118. 
Nagyvárad 32. 
Napoleon 9., 97., 210. 
Nasone 268. 
Navasa 378., 458. 
Nayon 337. 
Negrisia 614. 
Nemeggio 511. 
Nervesa 42., 59., 78., 84., 89., 92., 

95., 97., 102., 104., 122., 129., 
164., 212., 219., 220., 245., 270., 
304., 305., 311., 312., 369., 373., 
375., 379., 382., 413., 414., 415., 
416., 417., 424., 429., 431., 433., 
434., 435., 436., 438., 440., 442., 
448., 458., 462., 463., 466., 470., 
471., 472., 473., 474., 475., 477., 
478., 480., 481., 484., 486., 488., 
509., 513., 518., 520., 521., 523., 
535., 539., 550., 554., 558., 559., 
562., 578., 583., 587., 593., 616., 
625., 630., 631., 633., 680. 

Neumann százados 448. 
Newyork 83. 
Németország 87., 88., 89., 90., 91., 

92., 108., 121., 122., 173., 219., 
222., 229., 303., 323.. 349., 575. 

Nogare 122. 
Nogarolo 127. 
Noncello 151., 642., 679. 
Nosellari 622. 
Northumberland-ezred 545. 
Nothinghamshire 102. 
Novaledo 543. 
Novara-dandár 589. 
Noventa di Piave 661. 
Noventa Padovana 169. 
Noyon 221. 

O 
Oberst őrmester 484., 644. 
Obledo 484. 
Oderzo 246., 254., 298.. 375., 378.. 

405., 406., 444., 458., 487., 526., 
528., 532., 568., 595. 

Odessa 135., 143., 148., 164. 
Ogliano 27., 30., 261., 264., 274., 

618. 
Oglio 405., 407., 414. 
Ohnesorg százados 85. 
Oise-folyó 173., 337. 
Olaszország 26., 31., 32., 33., 34., 

35., 36., 63., 69., 78., 79., 82., 
83., 91., 99., 123., 142., 165.. 
170., 173., 175., 197., 225., 227., 
271., 404., 405. 

Onesti 431., 459. 
Onigo 355., 428., 442., 454., 455., 

586. 
Oppacchiasella 180. 
Orlando olasz miniszterelnök 32., 

34., 82., 83. 
Ornigo-patak 534., 541., 641. 
Ornigo-völgy 252., 583. 
Oroszország 33., 48., 49., 53., 54., 

76.. 78., 84., 85., 87., 88., 89., 
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90., 91., 92., 93., 98., 100., 101., 
108., 134., 135., 217., 222., 225., 
259., 331., 335., 340., 399.. 643., 
670. 

Orsago 117., 128., 478., 481., 642. 
Osoppo 398. 
Osterja Monfenera 454. 
Osztrák-magyar monarchia 50., 135. 
Oxford-ezred 545. 

Pacor tábornok 472., 512., 550., 
557., 576., 587., 588., 647. 

Padernello 442. 
Paderno 313., 553., 555., 556., 578. 
Padova 194., 333., 610. 
Padova-dandár 494. 
Padua 54., 65., 80., 95., 116., 541., 

561., 564., 633., 644., 648. 
Padulo 398. 
Paese 442., 541., 561., 588., 589., 

633. 
Pagnano 376., 553., 555., 556., 609., 

660. 
Pal'° Galvani 521. 
Palazzo Luchelti 59., 382. 
Palazzo Morosini 648. 
Palazzon 441., 442., 486., 515., 537., 

589. 
Palermo-dandár 564., 589., 610., 

616., 631. 
Palse 130., 294., 679. 
Paludello 458., 461., 634. 
Papadopoli sziget 459., 504., 525., 

533., 551., 554., 558. 
Pardubitz 264. 
Paré 29., 58., 96., 114., 368., 467., 

476., 479., 639. 
Paris 265., 618. 
Parirai Sixtus herceg 228., 232. 
Parochia di Giavera 435., 470. 
Parorhia di Nervesa 431., 440., 

466., 472., 473., 523., 554. 
Passariano 82., 210. 
Pasubio 447. 
Paul Viktor ezredes 41., 262. 
Pavia-dandár 442., 527., 545. 
Pawel százados 609. 
Pálffy százados 507., 509., 512. 
Párizs 79., 182., 337., 353.. 388. 
Peé 2. 
Pec 511. 
Pedeguarda 628. 
Pederiva 586., 609. 
Pederobba 103., 129., 172., 240., 

252., 442., 475., 484., 495.. 541., 
563., 592. 

Pedescala 565. 
Pedevena 612. 
Pelagra betegség 368. 
Pennar 447., 448., 450., 492., 565 
Perega 610. 
Perka őrnagy 56. 
Pergine 543., 593., 611 
Permuda 516., 526. 
Pero 458. 
Peron 285. 
Perosini 639. 
Perugia-dandár 442., 527. 
Pesaro-dandár 495. 
Peschiera 405. 
Peteano 2. 
Petőfi-utca 217. 
Pezzolle 437. 
Péter-Pál napja 658. 
Pécs 217., 335. 
Pf lug ezredes 364., 654 
Piacenza-dandár 342., 378., 441. 

541., 562., 589., 631. 
Pianale 196., 368., 431., 470., 60). 

639., 642., 675. 
Pianzano 129., 164., 169., 190., 201. 

243., 323., 373., 384., 479., 641 
Piave 6., 9., 13., 14., 16., 17., 18. 

20., 23., 24., 28., 33., 45., 48. 
51., 52., 53., 64., 71.. 74., 76. 
77., 78., 81., 84., 85., 95., 96. 
97., 98., 101., 103., 104., 106. 
107., 108., 109., 113., 117., 118. 
119., 120., 122., 123., 126., 127. 
128., 129., 130., 131., 133., 136. 
142., 144., 146., 147., 149., 150. 
154., 158., 159., 164.. 165., 170. 
171., 172., 174., 177., 182., 191., 
195., 196., 197.. 198., 199., 201., 
202., 205., 206., 211., 212., 214., 
218., 219., 220., 223., 224., 225. 
226., 231., 232., 233., 234., 236. 
237., 240., 242., 244., 245., 251., 
252., 253., 254., 256., 257., 259. 
261., 262., 265., 267., 268., 269: 
270., 274., 275., 281., 282., 284. 
289.', 290., 291., 300., 301., 302.. 
304., 305., 306., 308., 309., 311., 
312., 315., 316., 319., 327., 328 . 
330., 332., 334., 339., 340., 344., 
345., 346., 347., 350., 354., 357., 
359., 360., 361., 362., 369., 373., 
374., 375., 376., 377., 379., 380.. 
381., 383., 386., 387., 388., 389 
391., 397., 398., 400., 402., 403., 
404., 405., 406., 407., 408., 409. 
411., 412., 413., 414., 415., 416. 
417., 420., 421., 423., 424., 425., 
426.. 427., 428.. 429., 430., 431. 
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433., 434., 435., 436., 437., 438., 
439., 440., 441., 442., 443., 444., 
445., 446., 447., 448., 455., 457., 
458., 459., 460., 461., 462., 463., 
465., 466., 467., 470., 471., 472., 
473., 474., 475., 476., 477., 478., 
479., 480., 481., 482., 483., 484., 
485., 486., 487., 488., 504., 505., 
506., 507., 509., 512., 513., 514., 
515., 518., 519., 520., 521., 522., 
523., 524., 526., 527., 528., 529., 
530., 531., 532., 533., 534., 535., 
536., 537., 538., 539., 543., 544., 
546., 547., 548., 549., 550., 551., 
553., 554., 556., 557., 558., 559., 
560., 561., 563., 564., 566., 567., 
568., 569., 571.. 572., 573., 574., 
575., 577., 578., 579., 581., 582., 
583., 584., 585., 586., 587., 588., 
591., 592., 593., 594., 595., 593., 
597., 598., 599., 600., 601., 602., 
603., 604., 605., 6C6„ 607., 608., 
609., 611., 614., 615., 616., 617., 
618., 619., 621., 622., 624., 626., 
627., 628., 629., 630., 631., 632 , 
633., P34., 635., 636., 637., 638., 
639., 640., 641., 645., 646., 647., 
648., 649., 651., 6 '2„ 653., 6r-4„ 
655.. 657., 659., 660., 661., 664., 
667., 669., 674., 675., 676.. 680. 

Piavessella 504., 505. 
Piave Vecchia 444., 651. 
Pieironl 34. 
Pieironte-dandár 561., 589., 616 
Pierrefond 337. 
Pictra rossa 2. 
Pieve 13., 85., 642. 
Pieve di Soligo 29., 142., 301., 345., 

397., 437., 441., 470., 576., 585.. 
606., 618., 628., 629. 

Pieve di Solighetto 29., 88., 107., 
247., 302., 330., 345., 356.. 389., 
392., 506., 585., 600., 627.. 628., 
629. 

Pieve di Treviso 270., 346., 627., 
629. 

Piiurolo-dandár 494., 545. 
Pinidello 639. 
Pinon 337. 
Pintér százados 668. 
Piombino 101., 375., 458., 633. 
Pisa-dandár 561., 589., 616 
Pittreich tábornok 292., 437., 468., 

592. 
Pitz della Bisa <>1541 497. 
Pizzo 544. 
Palermo-dandár 102. 
Podgora A 240 177. 

20., 

119. 

345., 354., 

Podhajsky alezredes 27. 
Podhoránszky altábornagy 13. 

27. 
Pohl ezredes 161., 162. 
Poja 414. 
Polcenigo 648., 668. 
Polpet 42., 60., 72., 211. 
Poincicco 294. 
Polereczky százados 7., 118. 
Polgár őrnagy 628. 
Pont 88., 553. 
Ponte della Muda 326. 
Ponte di Legno 414. 
P. di Muda 618. 
Ponte di Piave 505., 526., 555.. 589.. 

610., 651. 
Ponte di Stua 516. 
Ponteggio 154. 
Ponte-nelle Alpi 344., 

458. 
Ponte San Nicolo 640. 
Portigrandi 595. 
Porto Maurizio-dandár 561. 
Posmone 336. 
l 'opovich alezredes 212. 
Porcia 130., 294., 441. 
Pordenone 5., 30., 31., 146., 

211., 216., 277., 389., 642.. 
673., 679., 680. 

Porta di Salton 667., 679. 
Porte di Salton 456. 
Portogruao 108. 
Possagno 293., 440.. 484., 495., 

586., 592. 
Postioma 375., 376., 380., 381. 

429., 432., 458., 484., 524., 
Potenza-dandár 545. 
Pour le Merite-rendjel 194. 
Povegliano 194., 304., 305., 

312., 379., 380., 388., 392.", 
442., 443., 510., 517., 523., 
554., 557., 564., 578., 582., 
640., 657. 

Pozzo 678. 
Pra Piano 603. 
Prala 117., 127. 
Preganziol 644. 
Premaor 585. 
Presanella A 3329 414., 657. 
Primolano 368. 
Pri É tanti 178. 
Proksch szakaszvezető 593. 
Puglie-dandár 527., 542. 
Punta Corbin 494. 
Punta di Ercavallo 645. 
Purtscher ezredes 623. 
Putz ezredes 364. 
Pyramiden-kúp 502. 

172 , 
667 . 

563., 

. 416., 
534. 

306., 
416., 
550., 
608., 
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Q 
Quero 65., 77., 84., 97., 

159., 160., 161., 162., 
196., 201., 238., 240., 
278., 289., 298., 323., 
576., 607., 619., 626., 

Quinto di Treviso 355., 
534., 644. 

R 
Rada 61., 68., 137. 
Radetzky 174., 197., 275., 307., 352., 

402. 
Rai 551., 615. 
Ramera 603. 
Ranzano 618., 642., 680 
Rath ezredes 498. 
Ravenna-dandár 495., 545. 
Razeat Sasso 544. 
Rákóczi 234. 
Recoaro 447. 
dr. Redulic Lothár osztrák őrnagv 

414. 
Refrontolo 90., 132., 133., 195., 301., 

397., 428., 437., 585., 600., 601., 
603., 606., 618., 628. 

Reggio-dandár 442., 443., 482., 541., 
589., 631. 

Regina-dandár 452., 495. 
Reims 337., 353. 
Revedoli 254. 
Revine 265. 
Ré-dandár 210., 452., 455., 456., 

495., 621. 
Rinaldi 586. 
Rio Bianco 13., 147. 
Riedl ezredes 594. 
Riese 380., 381. 
Riva 487. 
Rivaita 449. 
Rivasecca 106., 128., 430., 442., 541. 
Rive 430. 
Rocca 612. 
Rocca Cisa <>781 206. 
Rocchetta A 213 132. 
Roi 532., 578. 
Roman 679. 
Románia 68., 69., 76., 78., 79., 87., 

89., 91., 93., 94., 97., 108., 118.. 
121., 135., 168., 191., 219., 259., 
287. 

Roncade 526. 
Roncadelle 461., 615. 
Ronealto 497., 498. 
Ronche 519., 526., 634., 642., 680. 
Ronchetta 604. 
Ronchi 2. 

Rorai 481., 642., 679. 
Roraigde 680. 
Rossano Veneto 376. 
Rotonda 517. 
Rovare 521., 527. 
Roveredo 146. 
Rovigo 586. 
Rovigo-dandár 527., 542. 
Rozsinszky alezredes 628. 
Röder alezredes 286. 
Röhrich őrnagy 119. 
R. Rospero 154. 
R. Soffrata 154. 
Rua d. Fei 397., 428. 
Rubhia 2., 178. 
Ruggio torrente 75., 96., 122., 238., 

369., 391., 439., 473., 475., 676. 
Ruggio-völgy 655., 675., 676., 677. 
Rustigne Busco 555. 

S 

Öabac 20., 301., 347., 676. 
Sacile 5., 27., 30., 57., 90., 130., 

141., 149., 209., 211., 328., 354., 
389., 393., 441., 478., 481., 555., 
618., 642., 660., 664., 667., 668.. 
679. 

Saint Quentin 221. 
Salce 72. 
Saide 28. 
Saletto 460.. 505., 516., 526., 566., 

635. 
Salettuol 429., 430., 443., 459., 533., 

554. 
Salgareda 460., 505. 
Salis ezredes 520., 531., 581., 583. 
Salzburg 236. 
San'Bartolomeo 443. 
San Biagio 526., 555. 
San Carlo 578. 
San Cassiano 27., 513. 
San' Cristoforo 675. 
San Daniele 76., 94., 96., 145., 164., 

475., 522., 523., 533., 536. 
S. del Forame 440., 473., 475., 482. 
Sander százados 421. 
San Feiice 128. 
San Fior di Sopra 27., 30., 70., 

326., 344., 345., 373., 384. 
San Gallo 606. 
San Gervasio-kápolna 226. 
San Giacomo 559., 576., 640. 
San Giacomo di Lusian 621. 
San Giacomo di Veg 27., 30., 49., 

65., 68., 122., 129., 154., 162., 
326. 

San Giorgo in Bosco 633. 

103., 142., 
169., 172., 
251., 272., 
328., 553., 
641., 649. 
442., 443., 
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San Giovanni 27., 70., 147., 294., 
559., 593., 626., 642., 659. 

San Giustina 47., 60., 65. 
San Gottardo 177., 181., 330., 385., 

523. 
San Mareno di Piave 644. 
San Marino 493. 
San Martino 43., 126., 178., 183. 
San Martino 186-os kápolna 515. 
San Mauro 433., 434., 438., 470., 

544. 
San Michele 58., 178., 192., 518., 

558., 618. 
San Nieolo 555. 
San Paolo di Ceneda 64. 
San Pellegrino 102. 
San Pietro 85., 176., 248., 294., 

296., 377., 397. 
San Pietro di Feletto 377., 397., 

428., 585., 600., 601., 603., 606.. 
618., 628., 666. 

San Polo 504., 551., 577. 
S. Rocco 117. 
San Salvatore-kastély 75., 95., 113., 

122., 145., 213., 237., 238., 245., 
299., 368., 391., 475., 546., 550., 
554., 579., 587, 594., 675. 

San Sisto 497. 
Sanson 377. 
San Stefano 225., 247., 295., 336., 

610., 666. 
S. Stino 514., 634. 
S. Vendemiano 639. 
San Vigilio 441. 
San Vito 26., 176., 226., 253., 441., 

442., 493., 511., 606.. 626 
San 7-enone 101., 446. 
Sant' Andra 557. 
Sant' Andrea 434., 460., 461., 479., 

509., 513., 518., 523., 528., 541., 
542., 544., 550., 564.. 567.. 587., 
594. 

Santa Anna 127., 356., 426., 554., 
557. 

Sant' Antonio 510., 672. 
Santa Caterina 494. 
Santa Croce 84., 117., 122., 127., 

172., 344., 647., 650. 
S. Dona di Piave 254., 315., 406., 

444., 445., 460., 461., 487.. 526., 
527., 528., 616., 621., 624.. 645. 

Santa Floriana 27. 
Santa Luca 659. 
Santa Lucia 76., 119., 121., 150., 

164., 190., 284., 648. 
S. Margherita 303., 379., 433., 438., 

470., 480., 486., 512., 515., 541., 
556., 557., 561. 

Santa Maria 326., 368., 441., 510., 

József főherceg: A világháború. VI 

518., 549., 553., 619., 626., 628., 
629. 

S. Maria di Feletto 639. 
Santa Trinita 642. 
Sant' Ubaldo 672. 
Saonara 589. 
Sarajevo 32. 
Sardegna-dandár 589., 610 
Sargnano 122. 
Sarmede 117., 130., 300., 307., 344., 

378., 458., 478., 481. 
Sarone 300., 307., 481., 618. 
Sartoné 177. 
Sassari-dandár 616. 
Sasso falu 534., 565. 
Sasso Rosso A 1196 493., 657. 
Savalsa 30. 
Savassa 117. 
Say alezredes 64., 124., 350., 351., 

673., 674. 
Sárkány Gyula hadnagy 512. 
Scalon 326. 
Scarpe 173. 
Schariczer gyalogsági tábornok 595. 
Schattel ezredes 29u. 
Schäfer alezredes 27. 
Scheuchenstuel gróf, vezérezredes 

409., 453. 
Scheucher tábornok 521., 535., 544., 

551., 554., 558., 566., 577. 
Schiavonesea 554., 559. 
Schievenin 161. 
Schilhawsky alezredes 453., 611. 
Schinnerer ezredes 609. 
Schio 405., 446. 
Seholtz ezredes 199. 
Scholz Béla ezredes 412. 
Schönburg herceg, lovassági tábor-

nok 461., 487., 672., 679., 680., 
681. 

Schwarzer ezredes 498. 
Scolo Préda 594. 
Scomigo 27., 30., 48., 60.. 108., 170., 

191., 261., 264., 377., 397., 618., 
642. 

Scotti gyalogsági tábornok 27., 257.. 
276., 337., 359., 362., 363., 364., 
385., 396., 413., 448., 452., 470., 
480., 491., 493. 

Sculazzon 448., 497. 
Sedico 680. 
Sedrano 146. 
Segeti tábor 126., 179. 
Selva 378., 434., 439., 442., 443., 

467., 472., 473., 482., 486., 515., 
541., 554., 559., 561., 580., 589.. 
595., 621. 

Selz 2. 

45 
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Segusino 161., 201., 250., 251., 295., 
493., 511., 606., 649. 

Seien 511. 
Sernaglia 65., 142., 191., 271., 301., 

330., 373., 384., 516., 539., 628. 
Serravalle 13., 60., 81., 218., 265., 

345., 650., 678. 
Sesia-dandár 442., 545. 
Sesto 61. 
Sette Casoni 526., 543., 635. 
Seite Comuni Ihétkőzség fennsíkja) 

406., 409., 445., 446.. 448., 457., 
487., 496., 580., 624., 663. 

Sherwood-ezred 545. 
Sicilia 104. 
Siena-dandár 640. 
Sile 444., 458., 527., 645. 
Silvella 639. 
Skoda-müvek 70. 
Sois 72., 211. 
Soissons 337., 350. 
Solagna 493. 
Soligo 108., 146., 192., 195., 239., 

243., 270., 294., 298., 300., 305., 
334., 350., 358., 360., 415., 418., 
425., 486., 506., 603., 606., 629., 
638., 642., 647., 649., 673., 674. 

Soller 510. 
Somme 181., 182., 252., 353. 
Soós tábornok 533. 
Soprapiano 29. 
Sorgente deli Forame 466. 
Sotterra 435., 438. 
Sovilla 482., 513., 520., 523., 529., 

541., 554., 561., 568., 578., 589. 
Spanyolország 301. 
Spilimbergo 106., 257., 530., 535., 

654. 
Spresiano 84. , 129., 262., 304., 376., 

416., 430., 439., 442., 443.. 463., 
467., 471., 486., 489., 515., 523., 
527., 529., 536., 537., 550.. 554., 
562., 569., 572., 574., 597.. <>08., 
614., 633., 657. 

Stabiuzzo 459., 504., 558. 
Stalle Cinespa 454. 
Stevena 90., 117., 123., 138., 142., 

231. 
Stilfsi-hágó 196., 545. 
Still százados 364. 
Stiotta százados 422., 423. 
Stizzone-völgy 495., 607. 
Stoccareddo 452. 
Stock-csoport 433., 438., 471. 
Stol 177. 
Stöger-Steiner vezérezredes, had-

ügyminiszter 670. 
Straub tábornok 497., 498. 
Ströher tábornok 7., 8., 546., 655. 

Sucovatty lovassági tábornok 132. 
Sugliani 551. 
Sulder A 472 262., 291.; 326., 334.. 

352., 412., 420., 426., 428., 431.. 
433., 438., 471., 472., 511., 516.. 
519., 521., 568., 576., 580.. 585.. 
586., 600., 626. 

Susegana 4., 9., 60., 75., 77., 88.. 
92., 94., 95., 103., 105., 1 IS-
II?., 118., 122., 127., 128.. 144.. 
145., 169., 171., 182., 211., 220.. 
236., 238., 240., 245., 258.. 262.. 
306., 307., 312., 368., 375.. 379.. 
380., 419., 421., 434., 435.. 438.. 
442., 458., 470., 517., 520.. 523.. 
537., 541., 546., 549., 554.. 564.. 
582., 587., 606., 633., 638 

Sündermann tábornok 449.. 490.. 
491., 492. 

Svájc 9., 35., 67., 166., 167., 411. 
Svábhegy 368. 

Sz 

Szahara 73., 163., 411. 
Szczerzec 217. 
Szeged 32. 
Szenko Gusztáv tizedes 295. 
Szent-Antal temploma 54. 
Szent István-rend 175. 
Szent Margit-kolostor 234. 
Szent-Pétervár 48., 53., 85., 91., 122. 
Szerbia 66., 123., 228.. 229. 
Szibéria 123., 136. 
Szikora András 59. 
Szilézia 645. 
Szlavecz István 217. 
Szmrecsányi őrnagy 482., 507. 
Szremacsky százados 317. 
Szterényi báró 259. 
Sztropkó 126. 

T 
Tagliamento 5., 42.. 339., 350.. 420.. 

614. 
Takács Ferdinánd pilóta 508. 
Takács Mihály szakaszvezető 297. 
Takácsi József szakaszvezető 675.. 

676. 
Takátsy Gyula százados 512. 
Takocz őrmester 564. 
Talponedo 481., 642., 680. 
Tamássy táborszernagy 396., 679. 
Taranto-dandár 495.. 541. 
Tarcento 175., 387. 
Tardenois 350. 
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Tarzo 30., 108., 127., 170., 195., 
211., 217., 225., 261., 264., 293., 
345., 350., 360., 368., 378.. 441., 
458., 479., 628., 662. 

Tas 454. 
Tegorzo-patak 268. 
Tegorzo-völgy 196., 206., 219.. 316., 

455., 553., 583., 619., 626.. 641., 
649. 

Temesvár 32. 
Tempio 471., 504., 551. 
Tengler főhadnagy 440. 
Tenna 543. 
Terrano-dandár 495. 
Tersztyánszky vezérezredes 4., 200. 
Teva 441. 
Tevere-dandár 274., 378., 442., 541., 

589., 616., 631. 
Tezone 628. 
Tezze 504., 586. 
Tézsla János 272., 273. 
Thiene 405., 446., 541. 
Tiflia György 391., 392., 676. 
Tirgul Okna 8. 
Tirol 48., 67., 89., 97., 151., 173., 

197., 221., 256., 343., 346., 359., 
405., 409., 444., 445., 446., 476., 
478., 479., 485., 513., 560., 568.. 
611., 621., 627., 650., 653., 670., 
674. 

Tisoi 72., 211. 
gróf Tisza István 136., 219., 232., 

238. 
Tiszmin Imre 391., 392., 676. 
Tolmein 38., 463., 464. 
Tolmezzo 122. 
Tolmezzo alpini zászlóalj 545. 
Tómba 440. 
Tombola-gerinc 238., 216 , 587., 676. 
Tombolin 615. 
Tomo 511. 
Tonale-hágó 402., 407., 408., 414., 

445., 545., 645. 
Topaligo 618. 
Tőrre 642., 680. 
Trt. Castelleto 397. 
Tortona-dandár 442. 
Toscana-dandár 452., 495. 
Tót Péter 59. 
Tót Sándor 59. 
Tovena 30., 344., 510., 512., 518., 

524., 581., 583., 628., 647. 
Trapani-dandár 452., 455., 456., 495. 
Trasaghis 398. 
Trebaseleghe 633. 
Trtntin 614. 
Trevignano 65., 68., 380., 381., 611., 

624. 
Treviso 35., 41., 43., 54., 65., 68., 

84., 95., 108., 115., 116., 122., 
172., 196., 197., 201., 214., 246., 
254., 260., 261., 289., 300., 303., 
312., 333., 342., 354., 355., 367., 
375., 379., 380., 382., 384., 386.. 
395., 404., 405., 406., 429., 433., 
436., 438., 442., 444., 458., 469., 
476., 481., 487., 526., 527., 528., 
532., 542., 564., 568., 570., 589.. 
595., 610., 624., 633., 636., 639., 
640., 655. 

Treviso-dandár 442. 
Trichiana 378., 388., 441., 510, 531. 
Trient 524., 611., 680. 
Trockij 8., 62., 68., 69., 76., 87., 

89., 91., 97., 114. 
'I'urcio 430., 450., 453., 497., 565. 
Turka 347. 

U 

Udine 1., 3., 5., 35., 54., 175., 177., 
199., 265., 325., 329., 385., 394., 
480., 481., 485., 548., 563., 570., 
654. 

Udine-dandár 442., 482., 541., 561., 
589., 631. 

Udvardy őrmester 593. 
Ujfalussy őrnagy 628. 
Ukrajna 61., 62., 67., 68., 69., 87., 

88., 91., 93., 100., 114., 115., 
121., 125., 127., 134., 136., 174., 
196., 287., 351., 675. 

Ukrán köztársaság 72. 
Umbria 102., 206. 
Umbria-dandár 495. 

V 

Valdobbiadene 26., 99., 122., 147., 
161., 165., 190., 219., 225., 226., 
247., 248., 249., 251., 272., 294., 
295., 296., 376.. 427., 660., 666 , 
667. 

Valbione 414. 
Val Arsa 610. 
Val Chiama 42. 
Val del Sasso della Murada 440. 
Val Fontana Guietta 441. 
V. Frenzela 449., 452., 453., 544 
Val Granezza 494. 
Val Granezza d'Asiago 42. 
Val Lastaro 42. 
Val Leogra 447. 
Valle 151., 586., 642., 679. 
Valle dei Ronchi 453. 
Valiéi 511. 

43* 
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Valle San Floriano 494. 
Valloné 2., 178. 
Valstagna 543. 
Valsugana 344., 409., 623., 634. 
Vas 161. 
Vaskapu 94. 
Vattaro 543., 622. 
Vazzola 504., 533., 627. 
Vedelago 436. 
Velence 35., 108., 113., 375. 
Vellai 88. 
Vendrame-töltés 555. 
Vendrami 265., 618. 
Verdun 405. 
Venegazzu 442., 443., 486., 541., 

561., 564., 622. 
Venetia tartomány 545., 635 
Veneto-dandár 545. 
Venezia 37., 595., 649. 
Venizelosz 34. 
Verona 155., 172., 405., 653. 
Vertojba 2. 
Vezzano 680. 
Vezzena 446., 456., 490 
Vianello 603. 
Vicentino 446., 447. 
Vich 84. 
Vicenza 30., 35., 101., 116., 122., 

172., 194., 214., 333., 405.. 446., 
447., 633. 

Vidor 79., 102., 142., 165., 175., 
198., 218., 220., 232., 233., 234., 
240., 244., 252., 253., 262., 268., 
282., 283., 304., 334., 350., 359., 
373., 376., 393., 412., 420., 427., 
428., 429., 430., 432., 433., 438., 
441., 467., 468., 475., 478., 484., 
511., 517., 535., 540., 549.. 581., 
608., 626., 641. 

Vigodarzere 561 
Vigonovo 130., 441., 618., 680. 
Vigolo 543., 622. 
Villa város 80. 
Villach 93., 97. 
Villa d'Allegno 414. 
Villa del Conte 588., 589., 621., 683. 
Viliadott 680. 
Villafranca 372. 
Villa Jacur 88., 195., 245., 246., 

275., 316., 325., 391., 398., 415., 
426., 434., 473., 474., 478., 482., 
506., 508., 509., 547., 548., 550., 
554., 557., 559., 582., 598., 603., 
608., 625., 630., 636., 638., 662. 

Villamatta 172., 330., 425. 
Villanova 192., 271., 286., 331., 443., 

458., 561., 594., 642., 674. 
Villa Nova 478., 484., 561. 

Villorba 304., 380., 381., 429., 520., 
554., 618. 

Villers 337. 
Vilmos német császár 194., 227., 

229., 235., 280., 303. 
Vintschgau 653. 
Virago 553., 586. 
Visna 521.. 533. 
Visnadello 304., 326., 416., 523., 

557. 
Visome 441. 
Vistorta 27., 478., 481. 
Vittorio (Veneto) 5., 9., 11., 20., 

27., 48., 49., 58., 59., 60., 61., 
69., 70., 76., 79., 81., 90., 92., 
94., 96., 108., 114., 124., 167., 
170., 177., 181., 190., 218., 234.. 
260., 261., 264., 265., 274., 287., 
289., 297., 302., 318., 330., 340., 
345., 378., 396., 412., 431., 458., 
478., 479., ,480., 481., 489., 548.. 
618., 640., 642., 646., 647., 652.. 
654., 662., 664., 666., 667., 668.. 
672., 673., 680. 

Vittorio-Ceneda 64. 
Vittorio Emanuele-lovasszázad 616. 
Vivaio 461. 
Vivaro 146. 
Volkovnjak 177. 
Volpago 257., 305., 428., 463., 468.. 

482., 549., 557., 562., 564., 578., 
594., 610., 622., 624., 633. 

Voltarello 558. 
Volturno-dandár 567. 

W 

Waldmann alezredes 243. 
Waldmann-csoport 372. 
báró Waldstätten tábornok 83.. 

236., 255., 324., 333., 340., 350., 
351., 367., 372., 407., 436., 444., 
449., 456., 467., 468., 490., 492.. 
527., 542., 563., 571., 572., 575., 
653., 670., 678. 

Waldvogel alezredes 459. 
Warneton 266. 
Warwick-ezred 545. 
Washington 83. 
Wekerle miniszterelnök 280.. 322., 

338., 339., 662. 
Weninger százados 609. 
Wenzel alezredes 428., 430., 459. 
Wien 27., 32., 216. 
Wienerneustadt 89. 
báró Willerding altábornagy 8., 27., 

72., 74., 265., 266., 292., 302.. 
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333., 340., 346., 368., 385., 394.. 
413., 467., 569., 617. 

Windisch-Graetz herceg, élelmezési 
miniszter 338., 368. 

Wilson, amerikai elnök 83., 86., 
123., 399. 

Wittich főhadnagy 611. 
Wladivostok 222. 
Woinovich ezredes 581., 583., 609. 
Wolff tábornok 473., 533. 
Wulwergeme 227. 
Wurm vezérezredes 315., 356., 407., 

408., 444., 487., 545., 560., 573., 
574., 590., 

Y 
Ypres 266. 

Z 
Zandonadi-töltés 554. 
Zanella 586. 
Zanin 122. 
Zar százados 421., 422., 423. 
Zágráb 680. 
Zeidler tábornok 137. 
Zeiss ezredes 7. 
Zenson di Piave 444., 461., 616., 

661. 
Zero Branco 355., 436., 442., 526., 

527., 633. 
Zeynek ezredes 654. 
Zita császárné és királyné 290. 
Zocche-szakadék 415., 417. 
Zoppe 384. 
Zsoldos hadnagy 482. 
Zugna-gerinc 649., 651. 
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SAJTÓHIBÁK J E G Y Z É K E . 

Sorban 

Oldalon felülről alulról 

s z á m í t v a 

26. 7. Ede lweis he lyet t Kdelweiss 

27. | 
2. (Capella, Maggiore „ Capel la—Maggiore 

27. | 6. ISan Giovani „ San Giovanni 

68. J 20. í travognanoi ,, t rev ignanoi 
68. J 1. I Moghilev „ Moghi lew 
70. 13. Arzano ,, A n z a n o 

3. | Arzano „ A n z a n o 
3. 1 Capella Maggiore ,, Capel la—Maggiore 

117. 24. Fort igonál „ Font igoná l 
124. 12. ezredest ,, a lezredest 
127. 12. K i e v „ K i e w 
129. 20. S. Giovani di V e g „ S. Giacomo di Veg. 
164. 10. P inzano . „ P ianzano 
169. 15. Pinzanoi ,, P ianzano i 
195. 1. Tarsora ,, Tarzora 
198. 14. Lager Beszercét „ Lager Besztercét 
261. 12. Longere ,, Longhere 
300. 16. Colcino „ Calcino 

304. { 
6.ós 7. (Lovardina „ L o v a d i n a 

304. { 3. <a lábjegyzetné l k imaradt 1. je lzés 
337. 21. Páris he lye t t Pár iz s 
350. 4. Soisson „ Soissons 
354. 10. P o n t e del le Alpi ,, P o n t e nelle Alpi 
357. 14. o laszt t „ o laszt 
368. 8. P ianele „ P iana le 
372. 16.,17. Combrai „ Combai 
378. 7. P iazenza „ P iacenza 
388. 15. Páris „ Pár iz s 
406. 4. A 1522 „ A 1520 
431. 9. Codelu „ Candelu 
438. 23. Canale „ Canal 
442. 4. Aquil la • ; 

455. o l d a l s z á m 
„ Aqui la 

545 

454. j 3. (Monfen^rra-. _ „ Monfenerara 
454. j 9. i K o s s a k „ Kosc.hak 
455. 3. Monte F e n e r a ,, Monfenera 
458. 17. Cusignano „ Cusignana 
461. 18. Fossa lata i „ Fossa l ta i 
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Oldalon 

Sorban 
felülről j alulról 

s z á m í t v a 

463. 9. Cusignano he lyet t Cusignana 
483. 6. Barbasianonal „ Barbisanonál 
495. 5. Gremona ,, Cremona 
516. 24. Mercatell inél ,, Marcatel l inél 
527. 3. Sil Sile 
531. 11. Trichinára ,, Trichianára 
533. 13. Maserda ,, Maserada 
549. 5. Canale „ Canal 

1 12. íKirschofer „ Kirschhofer 
550. | 12. \Col Colé 

20. /Kirschhoff er ,, Kirschhofer 
557. 1 14. íMerlangoról ,, Merlengoról 

l 5. 1 Viznadello ,, Visnadel lo 
559. 21. Col Colé 

560. o ldalszám „ 660. 
576. 21. Kirschhoffer ,, Kirschhofer 
578. 1. javasu l tam „ j a v a s o l t a m 
585. 16. San Pietro di 

Fe le t to Annese „ San P i e t r o di F e l e t t o 
594. 11. Sant „ Santa 
600. 11. Canalén ,, Canal-on 
614. 13. Kauffrnaim „ K a u f m a n n 
619. 16. C. Canami-ig ,, C. Canani- ig 
629. 18. Compagnolét ,, Campagnolé t 
631. 1. Apui la ,, Aqui la 
635. 6. B o v a de Capotel lo ,, B o v a del Capitello 

I 

18.911. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest Múzeum körút 6. szám. 
( F . : Czakó Elemér dr .) 







1. számú melléklet. 

A cs. és kir. 6. hadsereg összeállítása, 
midőn 1918 január 22-én a hadseregparancsnokságot átvettem. 

Hadseregparancsnok: József főherceg vezérezredes. 
Hadseregvezérkari főnök: báró Willerding altábornagy. 
XV. hadtest: Scotti gyalogsági tábornok. 

48. hadosztály Monte Spinuccia A 1301—Campo— 
Colmirano-szakaszban 11. és 12. hegyi dandárral. 

20. honvédhadosztály Campo—Quero—Segusino— 
186-as malomig, a Piave keleti par t ja mentén,, 
a 39. és 81. honvéddandárral. 

II. hadtest: Kaiser gyalogsági tábornok. 
9. hadosztály Sant Gervasio—-0" 208 Sant Yito—Sant 

Luca—<> 161—165—Villa N ovaJ-Ó< 185—Monte 
Settolo malom—Bigolino—Vidortól nyugatra 
fekvő Piave-hidig, a 17. és 60. dandárral. 

35. hadosztály a Vidortól nyugatra fekvő Piave-híd-
tól Bosco—A 118 magasságig (a Piave déli part-
ján), a 69. és 70. dandárral. 

XXIV. hadtest: Goiginger altábornagy. 
13. Schützen-hadosztály A 118-tól Fontigo—Villa-

matta—Falze—-O 110—Villa Jacur-saakaszban, a 
25. és 26. Schiitzen-dandárral. 

17. hadosztály -01110—Villa J acurtól C. Mercadelli— 
Mina—Marcatelli-szakaszban a Susegana vasúti 
állomásig, a 33. és 34. dandárral. 

A 17. hadosztály tülajdonképen 1918 február 3-án lépett 
a hadtest kötelékébe, midőn a Piave-szakaszon levő német 
117. hadosztályt felváltotta. Addig a 17. hadosztály Gajarine-— 
Campomolino—Codogne—Portobuffole körletében tartalék 
viszonyban volt. 

A 6. hadseregparancsnokság tartalékát a 41. honvédhad-
osztály képezte, mely a 40. és 82. honvéddandárral Serravalle— 
Fratta—Tarzo—Rolle környékén volt elhelyezve. 

A 6. hadsereg körletében (Aviano—Montereale—Polce-
nigo) laktáborozott az 50. hadosztály is a 3. és 15. hegyi dan-
dárral, mely fölött azonban a hadseregparancsnokság nem 
rendelkezhetett, mivel a hadseregfőparancsnokság tartalékát 
képezte. 



2. sz. melléklet. 
Kölcsönös harctéri helyzet az olasz harctéren. 





11. sz. melléklet. 
A cs. és kir. 6. hadsereg és a vele szemben álló ellenség 

részletes helyzete 1918. január 22.-én, midőn a hadseregparancs-
nokságot átvettem. 

Megjegyzés (legenda). 
a) Osztrák-mayyar tartalékok. 

50. hadosztály 1918. január 22. én menetben volt a 11. hadseregtől 
a 6. hadsereghez; január 24.-én az I. és II. menetlépcső Montereale—Aviano 
—S. Giovanni, a III. menetlépcső Vittorio — Cima Nove —S. Floriano 
terében van. 

17. hadosztály 1918. január 23.-án Codogne—Campűmolino—Basal-
zelle—Portobuf föle (Livenza mellett) terébe érkezett. 

41. honvéd hadosztály az lsonzo-hadseregtől a 6. hadsereghez jőve 
1918. január 24.-én Sacile—Maron—S. Cassiano—Brugnera—Francenigo— 
Cavolano—Vistorta terébe jutott. 

31. hadosztály 1918. január 24.-én még vasúti szállítás alatt van. 
A német 14. hadseregtől még négy német hadosztály van a cs. és 

kir. 6. hadsereg kötelékében és pedig a német 117. hadosztály a suseganai 
arcvonalban, a német vadászhadosztály Maniago—Roveredo—S. Martino, 
a bajor alpesi hadosztály Spilimbergo—S. Daniele, a német 200. hadosztály 
Forgaria—Cavasso—Nuovo körletben. 

A cs. és kir. 6. hadsereg jobbszárnya mögött Belluno környékén a 
Havasi gyopár hadosztály és a 60. hadosztály volt csoportosítva, mint az 
AOK. tartaléka. 

b) Entente csapatok. 
A francia 10. hadseregparancsnokság Vicenzaban székel. 
A XXXI. francia hadtestbe (64. és 65. francia hadosztály) a 47. francia 

vadászhadosztály is be van osztva. 
A 64. és 65. francia hadosztály a Monte Tómba A 868 hegytöm-

böt és azon túl keletre a montelloi dombig húzódó arcvonalat tartja meg-
szállva. 

A XII. francia hadtestparancsnokság Montebelloban tartózkodik, a 
23. francia hadosztály Castelgomberto vidékén, a 24. francia hadosztály 
Verona vidékén, a 46. francia hadosztály Pozzoleone vidékén van csopor-
tosítva. 

Az angol XI. és XIV. hadtest az 5., 23., 41., 48. és 7. angol had-
osztályokból áll, két hadosztály (a 23. és 48. angol hadosztály) a montelloi 
arcvonalat tartja megszállva, a többi három hadosztály Camposampiero— 
Padova terében van csoportosítva. 





11. sz. melléklet. 
Tervezet a cs. és kir. 6. hadsereg arcvonalának megerődítésére. 
1:75.000. 



Zone 22 Col. V I CONEGLIANO 
'Belluno u. Feitre 



5. számú melléklet. 

Az olasz harctéren az általános helyzet ismertetése. 
(AOK. 1918 február 26-án kelt Op. geh. 1072. számú közlése.) 

Különös harc nem volt. 
Az olasz hadseregnek 1917 őszén bekövetkezett veresége 

következtében, az olasz közvetítő párt attól tartott, hogy a 
hadicélokban mérséklet fog beállani. Azért, hogy az olasz kor-
mányt nyilatkozatra szorítsák, az utóbbi hónapban kiterjedt 
agitaciót indítottak meg. Odáig jutottak, hogy a népek ön-
rendelkezési jogát tolták már előtérbe, azért azt hangoztat-
ták, hogy a „nemzetiségi vezérelvtől' függetlenül szükséges a 
hadászati határokat megvonni. Most újabban a régi vágyako-
zások célja „a Brenner-hágóig" és „Cattaróig"! 

Az entente államokkal való hosszadalmas tanácskozás 
után, az olasz kormány a kamara-ülésen február 13-án nyil-
vánosságra hozta a hadicélokat, melyek az alábbiakban foglal-
hatók össze: 

1. Nemzeti határokat kell teremteni. 
2. Azj elnyomott olaszokat fel kell szabadítani, 
3. Az Adria-kérdést meg kell oldani. 
Jóllehet, ebben a hivatalos nyilatkozatban semmi konkrét 

tartalom nincs, mégis határozottan kivehető belőle, hogy az 
olaszok aspirációi Triestre, Trientre és Dalmáciának olaszok 
lakta területeire vonatkoznak. 

Orlando azt hangoztatta, hogy az olasz kormány nézete 
szerint, az olasz vereség okát a Monarchiánkkal való „kedve-
zőtlen határalakulatban" kell keresni! Ezért az olasz kormány 
kijelentette, hogy Olaszország jövő határait hadászatilag ked-
vezőbben kell meghúzni. 

A Dalmáciára és az Adriára való aspirációk nagy vihart 
idéztek elő a délszlávoknál. Az olasz kormány arra törekszik, 
hogy az utóbbiakkal ebben a kérdésekben megegyezzék, mivel 
azt reméli, hogy ezzel Ausztria-Magyarország annyira kívána-
tos feldarabolását könnyebben elérheti. Ezzel egyszerre heves 
izgatást kezdett a cseh-tót eszmék érdekében. Számos bizottság' 
működik önkéntesek toborzására, kiket cseh-tót alakulatokba 
osztanának be. Most még nincsenek hírek ilyen bandák meg-
szervezéséről. 

A parlamentben, a „fascio di. difesa" párt továbbra is 
megtartotta az elsőséget és mindkét házban direktóriumként 
működik. Az olasz kormánynak ezen párthoz való hozzásímu-
lása mostan m,ár nem oly elutasító, mint volt annakelőtte, mi-
vel látszólag szabadkezét akar biztosítani magának a cselek-
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vésre nézve. A szocialistáknak egy merevebb és egy kiengesz-
telödésre hajlandó pártra való szakadásában változás nem tör-
tént, bár az utóbbiak felszínre kerültek. Most is hiányzik a 
szociálistáknál az erélyes vezetés, mely nagyarányú akcióra 
lehetne képes. 

Minél reménytelenebbnek látszik a hadicélok elérése, an-
nál inkább nőtt az osztrákok elleni gyűlölet és izgatás. 

A nyilvános véleményt nagyon törekednek befolyásolni; 
ennek érdekében hánytorgatják csapatainknak a megszállott 
olasz tartományokban vélt pusztításait, az olasz nemzetiségű 
lakosság elnyomását és az olasz műemlékek tervszerű meg-
semmisítését. 

A közvetítő párt követelésére, az ellenséges állampolgárok 
internálása és az ellenséges ingatlantulajdon lefoglalása meg-
történt. Ez 4060 osztrák és német, 110 bolgár és 800 török 
állampolgárt érintett. A lefoglalt tulajdon 5 milliárdra becsül-
hető. Az idegen olaszokat, cseheket ós délszlávokat mentesítet-
ték, ha „jóviseletű, tehát nem olaszellenes elemek". 

A központi hatalmakhoz tartozó állampolgárok közül 500 
főt kiutasítottak Olaszországból. 

Az entente megtartotta hatalmas befolyását az olaszokra 
és a minden feltétel nélküli alárendeltségben változás nem tör-
tént. Olaszország belátta, hogy minden engedély, melyet a 
békekötéskor elérhet, teljesen az angol-amerikai szövetség jó-
indulatától függ. A népben azt a reményt élesztik, hogy az 
amerikai segítség pótolja Oroszország kiválását. A hivatalos 
körök nem osztoznak ebben a nézetben, mivel nincsenek tisztá-
ban vele, hogy ha a monarchia az amerikai békefeltételek egy 
részét elfogadná, minő befolyással lesz ez Wilsonra a továb-
biak dolgában. 

Keserűen csalódtak abban, hogy a Wilson-féle formában 
nincsen semmiféle adat az olasz aspirációk elérésére (tenger-
partvidék, Istria, Dalmácia, Valona stb.). -

Az orosz-román arcvonalon lezajlott eseményeket, minden 
önállóság nélkül, teljesen az entente szájaíze szerint ítélik meg. 

Óvatosan átsiklottak az eredeti illúzión, hogy a keleti arc-
vonalon a békekötés teljesen kizárt dolog, annak hangoztatásá-
val, hogy Olaszország ellen egy osztrák-magyar támadás lehe-
tősége jutott homloktérbe, ezért az ententecsapatoknak Olasz-
országból való távozását meg kell akadályozni. 

Amerika január 10-én. kinyilatkoztatta, hogy kényszerülve 
van Olaszország részére a szénszállítást korlátozni, mivel a 
hadiipar veszi igénybe a szénkészlet nagy részét. Ezért Olasz-
ország Angliához és Franciaországhoz fordult szénért. Ezek 
azonban nincsenek abban a helyzetben, hogy az olaszok kíván-
ságát teljesítsék. 
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Olaszország ennek következtében barnaszéntermelését fo-
kozza; a termelés 1915-ben 778.000 tonna, 1916-ben 1,268.000 
tonna, 1917-ben 1,500.000 tonna volt; 72%-át Toscana tarto-
mány szolgáltatta. 

Az olasz kormány szigorúan intézkedett a szénnel való 
takarékosság dolgában. Így Milanóban délután 4 órától 6 óráig 
valamennyi mozgószínházat, liftjáratot bezáratta, a villany-
világítást is korlátozta, a magánlakásokban és ipari vállalatok-
ban időközönkint szünetet rendelt el. A „Corriere della Sera" 
19.18 január 12-i száma szerint az ipari mozgósítási bizottság 
a villamos üzemmel dolgozó ipari vállalatoknak hetenként egy 
második pihenőnapot rendelt. 

Hogy a lőszergyártáshoz szükséges nyersanyaghoz jussa-
nak és hogy a hadiipart észszerűen el tudják látni, elrendelték, 
hogy azok a gyárak, melyek fémanyagok gyártásával foglal-
koznak, csakis az államnak adhassák el termékeiket. 

Eltérést csakis a lőszer ügyi minisztérium engedhet meg. 
Az ellátásban nem állott be javulás. Ismeretes, hogy a 

gabonakészletet szigorúan összeírták és intézkedtek, hogy az 
ellátási ügy szervezetében a hiányt eltüntessék. A harácsolás 
folyik; ezzel főképen az állattenyésztés szenved. A földterüle-
tek megművelésére 7000 motoros ekét osztottak ki a mező-
gazdák között. Délolaszország és a szigetek 500 darabot kap-
tak. Ugyanezért azt tervezik, hogy az összes rendelkezésre álló 
emberanyagot gazdasági segédszolgálatra munkába állítják. 

A legutóbbi jelentések szerint a drágaság 82-7%-ra emel-
kedett. Olaszország gazdasági szükségletét Amerika fedezi. 
Amerikának hadrakelésével Olaszország gazdasági helyzete 
rosszabbodott. A 4. oldalon levő táblázat azt mutatja, hogy 
Olaszország mily nagy mértékben függ szövetségeseitől. 

Oly mérvben, mint 1916. évtől fogva, Amerika által tör-
tént ellátás Olaszországra nézve jelentőség tekintetében nőtt 
és az európai entente segítsége mindinkább soványabb lett, 
Amerikának részbeni kimaradása következtében OÍaszország 
oly gazdasági helyzet elé néz, mely még békekötés esetében sem 
fog javulást hozni. Ezért a hadsereg harckészsége nagyon 
szenved. 

Január havában 2 millió líra értékű további államjegyet 
bocsátottak ki, jóllehet, a pénzügyminiszter kijelentette, hogy 
a jegyforgalom további fokozása nem időszerű. Az 5. hadi-
kölcsönjegyzés eredménye ismeretlen. Nitti pénzügyminiszter 
egyik beszédében hangsúlyozta, hogy a hadikölcsönjegyzésnek 
az utolsó osztrák jegyzést túl kell szárnyalnia. Ha a hadiköl-
csönjegyzés nem lesz eredményes, akkor Olaszországnak kény-
szereszközöket kell alkalmaznia. Az állami adójövedék a há-
ború kezdete óta megkétszereződött ós az olasz pénzügyminisz-
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tér i um hivatalos közlései szerint 1917. évben oly összeget tett 
ki, mely 37 milliárd tőke 5%-ának felel meg. 

A bevételi többlet közvetlen (föld-, ház-, közlekedési- és 
háborús nyereségi adó), a többi közvetett adóból (vám-, kávé-, 
forgalmi-, italmérési-, szappan-, ipari adó) és állami mono-
póliumból (dohány-, gyufaadó) folyt be. Olaszország a hadi-
kiadás fedezése dolgában főképen szövetségeseinek támogatá-
sára van utalva. 

A tengeri forgalomra a genuai kikötőnek 1917. évi statisz-
tikájából lehet következtetni, összesén ebben az évben 3000, 
tehát havonta körülbelül 250 hajó volt a kikötő forgalma. 

Ez tekintélyes forgalomnak felel meg, jóllehet, ebbe a 
kisebb vitorlásokat is beleszámították. 

A behozatal 4,600.000 tonna (1916. évben 850.000) volt; 
430 hajó csakis érintette a kikötőt és tovább hajózott. 

A Genuában kirakott áruk körülbelül 5 millió tonnát tet-
tek ki; 1,500.000 tonna szén, különféle árukban pedig 3,400.000 
tonna érkezett e kikötőbe. A kikötő forgalmának kimutatását 
az utóbbi időben beszüntették, valószínűleg az angol ellenőrzés 
miatt; az is lehetséges, hogy az utóbbi időben a szigorított 
tengeralattjáróharc miatt nem volt tanácsos a kikötő forgalmát 
nyilvánosságra hozni. 

A szárazföldi forgalomról újabb adatok nincsenek. Az 
azonban bizonyos, hogy a szállítási válság és a tengeralattjáró-
harc Olaszországban a gazdasági bajoknak legsúlyosabb ténye-
zője lett. 

A múlt év őszén lefolyt nagy háborús eseményeknek a 
néphangulatra még most is van hatásuk. 

A nép nyomasztó többsége únja a háborút és az ellátási 
nehézségek és egyéb nélkülözések miatt nagyon el van kese-
redve. Az olasz kormány mindent megtesz, hogy a nép han-
gulatát propaganda útján emelje. Az ententeesapatok, melyek 
nagyobb városokban rendőrszolgálatot teljesítenek, azt a célt 
szolgálják, hogy minden megmozdulást már csirájában elfojt-
sanak, bár nem mutatkozik semmiféle jele annak, hogy az olasz 
nép az ország bel- vagy kii!viszonyainak erőszakos fordulattal 
való megváltoztatására törekednék. 

AOK. 



11. sz. melléklet. 
A cs. és kir. 6. hadsereg 19Í8. február 28.-i helyzetének és a 

vele szemben álló olasz haderő csoportosításának feltüntetése. 

Megjegyzés (legenda). 
a) Entente csapatok. 

A cs. és kir. 6. hadsereggel szemben a következő entente csapatok 
állottak még tartalékban: Treviso—Mogliano között az olasz XII. hadtest 
(26., 36., 63. vés 45. olasz hadosztály). Campo sampiero vidékén az angol 
XIV. hadtest, attól délre Michele delle Badesse—Borgoricco vidékén az 
olasz VIII. hadtest (58., 53. olasz hadosztály). Castelfrancotól délkeletre 
Piombino dese körül az olasz 48. hadosztály. Bassanotól délre a 24. francia 
hadosztály. Bassanotól keletre Romano d'Ezzelino—Casoni között az olasz 
XXVII. hadtest (51. és 59. hadosztály), attól tovább keletre Liedolo—S. Ze-
none—Caozocco—Asolo terében az olasz XXX. hadtest (15. és 24. olasz 
hadosztály). 

Ezek az entente erők a 4. hadsereghez tartoztak, melynek parancs-
noksága Cittadella városkában székelt (Bassano és Camposampiero között). 
Az olasz 3. hadseregparancsnokság Moglianoban volt elhelyezve. A 3. és 
4. hadsereg belső szárnyán a Monte Tómba A 868 és Montello A 368 
szakaszban a francia XII. és az angol XI. hadtest csoportosult az arc-
vonalban. E szerint nagyjában az entente nagy tartalékai akként voltak 
hátul csoportosítva, hogy a cs. és kir. 6. hadsereg keleti szárnya előtt 
egy olasz hadtest (négy olasz hadosztály), a közepe előtt egy angol és 
egy olasz hadtest (két angol és három olasz hadosztály), a nyugati szárnya 
előtt pedig két olasz hadtest (egy francia és négy olasz hadosztály) állott. 

b) Saját tartalékaink. 
Hadseregtartalék az 50. hadosztály Aviano—Polcenigo vidékén, 
a 31. hadosztály egy része Cison és Vittorio között, másik, vasúton 

beérkezett része Sacile—Cordignano között. A 69. ezred Vittorioban, 
az -57. hadosztály menetben van az Isonzohadseregtől a 6. had-

sereghez; a 22. ezred már Vittorioba érkezett, 
a 46. lövészhadosztályt most szállítják vasúton a XXII. hadtesttől a 

délnyugati hadszíntérre. 
a 60. hadosztály az AOK. tartaléka Belluno környékén. 





7. sz. melléklet. 
Mélyen tagozott védelmi állás mintavázlata. 



7. számú melléklel:. 

Mélyen tagozott védelmi állás minta vázlata. 



11. sz. melléklet. 
A németek áttörési kísérletei (első támadás 1918. III. 21— 

IV. 6., második támadás 1918. IV. 9—V. 30.. harmadik támadás 
1918. V. 27—VI. 5., negyedik támadás 1918. VI. 9—VI. 15., 
ötödik támadás 1918. VII. 15—VII. 18.) 1918. évi III. 21-től VII. 
18-ig, a fegyveres döntés kierőszakolására. 



8. sz. melléklet 



9. számú melléklet. 

A cs. és kir. fi. hadsereg- összeállítása 
1918 március 24-én, midőn a hadseregfőparancsnokság az 

Olaszország elleni támadást elhatározta. 
Hadseregparancsnok: József főherceg vezérezredes I yi+torio 
Vezérkari főnök: báró Willerding Rezső altábornagy ! 
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10. számú melléklet. 

Az általános helyzet a délnyugati hadszíntéren. 
(AOK. 1918 március 22-én kelt Op. geh. 1296. számú közlése.) 

Különös katonai események nem voltak. A harc nagyon 
korlátolt volt s leszámítva a' Pasubión (A 2236) történt akna-
robbantó vállalatunkat, nevezetes esemény nem fordult elő. 

Március közepén az 1917. évi november hó óta az arc-
vonalba helyezett angol-francia haderőt a Montello—Pede-
robba-szakaszban felváltották. 

Idáig még nem lehetett megállapítani, hogy az entente-
esapatok egy részét, illetőleg az entente által Olaszország támo-
gatására rendelt entente-erőt átszállították-e, vagy sem a nyu-
gati hadszíntérre. 

A tiroli nyugati arcvonalon a 7. hadseregparanosnokság 
rendezkedett be és megfelelő erővel, látszólag egyelőre bizto-
sító célokból, átvette a szakasz parancsnokságát. 

A politikában nem történt nevezetes változás. A kamará-
ban hevesen támadták az olasz kormányt. Különösen a szo-
cialisták (Turati) jártak elől ebben. De a támadások a köz-
vetítő párt többsége miatt eredménytelenek voltak, állván ez 
a párt a kormány mögött. 

Érzékeny szemrehányásokkal illették az olasz hadsereget az 
kamarában, különösen pedig Marazzi tábornok. A kormány a 
válaszbeszédekben és nyilatkozatokban nagyon szegényes sze-
repet játszott, mindazonáltal sikerült a kamara bizalmi szava-
zatát magának kicsikarni, habár a hadicélok kérdésében erősen 
lavírozott. Az bizonyos, hogy az előbi túlfeszített hadicélok-
hoz képest nagyon mérsékelt hangot ütött meg a kormány. Az 
eredeti aspirációk Trieszt, Trient és Dalmácia egy részére zsu-
gorodtak össze. A mostani jelmondatként a „kitartás" szerepel, 
míg a nyugati hadszíntéren a nagy döntés meg nem történik. 
Az olasz hadseregtől most már nem várnak nagy dolgokat, 
de feszült figyelemmel lesik, hogy a nyugati hadszíntér ese-
ményei nem követelik-e, hogy elvigyék Olaszországból az 
entente-csapatokat. Ebben az esetben Olaszország magára ma-
rad, ez pedig úgy a hadseregnél, mint, az anyaországban olyan 
hangulatot idézhet majd elő, mely a védelem, de elsősorban 
a sóvárgott béke mellett fog megnyilatkozni. 

Megkísérelték az ausztriai szlávokhoz való simulást, abban 
a reményben, hogy ezzel a monarchia már gyakran prokla-
mált felbomlását elősegíthetik. 

Az entente az 1918 február 28-án kötött gazdasági egyez-
séggel megígérte, hogy Olaszországot 34 millió métermázsa 
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gabonával és 600.000 tonna szénnel fogja megsegíteni, jól-
lehet, az idejében való szállítás nem hajtható végre, mivel' — 
a tudósítások szerint — a szállításra szükséges hajók nincse-
nek meg. Az anyaországban az általános hiány még nagyobb 
lett azzal, hogy a hadrakelt seregnél az élelmiadagokat fel-
emelték. Ennek következtében Olaszország gazdasági helyzete 
még nyomasztóbb, mint valaha volt; semmi remény sincsen 
arra, hogy a viszonyok javuljanak. Nagyon érezhető a vil-
lamos erő hiánya; a szénhiány miatt és mivel a gyárak részére 
szükséges, otthon nem gyártható gépalkatrészeket nem tudják 
beszerezni, Olaszország gazdasági helyzete méginkább rosz-
szabbodott. 

Igen érezhető a tengeralattjáróbarc eredménye. 19.1.8. év-
ben idáig 11.000 tonna gabonát, 6.500 tonna szenet, 5.400 tonna 
hadianyagot, továbbá 3.300 tonna egyéb rakományt és 5.000 
tonna ismeretlen rakományt szállító 5 gőzöst és 17 vitorlás 
hajót süllyesztettek el a német búvárhajók. Ezenkívül a Föld-
közi-tengerben még 28 gőzöst süllyesztettek el, 175.000 tonna 
rakománnyal. Ezekről nem lehetett megállapítani, hogy ren-
deltetési helyük mi volt. Az elsüllyesztett hajók nagyrésze 
olasz tulajdon. 

Az 5. hadikölcsönjegyzés jó eredménnyel járt, becslés sze-
rint meghaladja az 5 milliárdot. 

A hadsereg és az anyaország hangulatáról megbízható-
tudósítások nincsenek. 

Március közepén Foggia tartományt hadizónának nyilvá-
nították, valószínűleg azért, mert ott zavargások törtek ki. 
Állítólag Rómában is nagyobb botrányok voltak. A tömeget 
erkölcsileg legjobban az rontja meg, hogy a gazdasági szükség 
folyton nő. Az entente-gyűl öl et'napról-napra nagyobb a nép-
ben. Sok minden függ attól, hogy mi történik majd a nyugati 
arcvonalon? Idáig propagandával sikerült a hangulatot a 
védelemhez megteremteni, ha azonban a nyugati hadszíntéren 
az ententot kudarc éri, még a reménye is eloszlik annak, hogy 
az olasz hadsereg további kitartásra legyen bírható. Ennek 
kiszámíthatatlan következményei lehetnek. 

AOK. 



11. sz. melléklet. 
A cs. és kir. 6. hadseregparancsnokság eredeti terve a 

támadásra a piavei oifensivában. 

MEGJEGYZÉS (legenda). 
A) csoport: három hadosztály északról, egy hadosztály kelet 

felől intézi a támadást Monte Pallone és Monte Tómba 
ellen. 

B) csoport: két hadosztály. 
C) csoport: két hadosztály elfoglalja a Montello-t. 
D) csoport: három hadosztály kierőszakolja az átkelést a 

Piaven a Susegana hidak vidékén. 



77. sz. melléklet 



11. sz. melléklet. 
A XXIV. hadtest montelloi támadásánál az alárendelt had-

osztályok sávjainak és az elérendő szakaszainak vázlata. 



Zone 22 Col. VI. CONEGLIANO 
Belluno u. Feltre 

12. számú melléklet. 



C's. és Jcir. 6. hadseregparancsnokság. 13. számú melléklet. 
Op. 800/30. számhoz. 

A. gyalogság felszerelése, a csapatvonat átszervezése a mozgó-
háborúra (a piavei támadás előtt). 

I. A lövész (csatár) ruházata és felszerelése: 
1. Testi ruházat ós föveg: fehérnemű, cipő, zub-

bony, nadrág, köpeny, hátizsák, kamásli és acélsisak 
súlya .. 6-55 kg. 

Nyári időben menetközben az acélsisakot a háti-
zsákra csatoltatjuk, az ellenséges tüzérség tűzkörle-
tében az acélsisakot fel kell tenni. 

2. Felszerelés és fegyverzet: derékszíj szurony-
nyal, tölténytáskák 40 darab tölténnyel 2-60 kg. 

Gázmaszka készültségi elemmel (jobbvállon át-
vetve, a test baloldalán, a tartalékelem a derékszíjra 
felcsatolva, a test jobboldalán) :t 1'75 kg. 

3. Puska vállszíjjal '..'.' . 3-85 kg. 
A kenyértarisznyában 500 gr kenyér, pohár, tá-

bori kulacs, dohány és 40 d^rab töltény 2-80 kg. 
4. A hátizsákra erősítve: gyalogsági ásó vagy 

balta (szakaszonként 2), evőcsésze 1-10 kg. 
A hátizsák külső táskáiban 2 kézigránát és 40 

darab töltény % 2-70 kg. 
A hátizsákban: kppeny, 1 sátorlap, 2 tartalék 

élelmiadag, sapka, aprólékos kéziszer (fésű, szappan, 
törülköző, tükör, stb.) . 6'38 kg. 

Az ember megterhelése: 27-73 kg. 
5. Minden 2-ik ember (erősebb emberek) drót-

vágóollóval van ellátva C. 0-85 kg. 
Esetleg tőr (az ezredparancsnok határozza meg, 

hogy az embereket ezzel kell-e felszerelni 0'40 kg. 
Az ember legnagyobb megterhelése: 28-98 kg. 

Világítóanyaggal való felszerelés: 
Minden rajnál 10 fehér világítótöltény, a rajparancsnok 

viszi, aki csak 60 puskatölténnyel van felszerelve. 
Minden szakasznál 1 világítópisztoly, 20 fehér, 10 piros ós 

.10 zöld világítótól tény van. 
Ezeket a világítóanyagokat a szakaszparancsnok küldönce 

viszi; ez csak 40 puskatölténnyel van felszerelve. 
A repülőkkel való összeköttetésre szolgáló fehér vászon-

lepedőket a századparancsnok küldönce viszi. 
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Az ezredraktárban maradnak: a takarók, a 2-ik rend fehér-
nemű, esetleg a 2-ik pár lábbeli is. 

II . A kézigéppuskás-szakasz legénységének felszerelése: 
Minden ember úgy van felszerelve, mint a lövész (csatár). 

A puska helyett ismétlőpisztoly vagy karabély, a hozzávaló 
lövőszerrel. 

M inden szakaszhoz egy taliga tartozik, melyet harcban 
a legénység húz. A taligán öt lőszeresláda van; a taligára 
tesszük a géppuskát és a hordozókészül éket; tehát a taliga 
arra való, hogy a lőszer egy részét szállítsa ós hogy a gép-
puskát vivő emberen könnyítsen. Azok az emberek, kik a lő-
szert és a vizet viszik, egy lőszeresládával kevesebbet horda-
nak, mert ezt a tali, gara tesszük. 

I I I . A géppuskás-század legénységének felszerelése: 
Minden ember akként van felszerelve, mint a csatár, de 

puska helyett karabélyt vagy ismétlőpisztolyt visel, a hozzá-
való lőszerrel. 

Minden olyan felszerelést, amit az ember nem visz magá-
val, az ezredraktárban kell hagyni. 

Négy kis gránátvetőt, 160 lövéssel, két kocsira rakunk. 
Ugyanez szól az aknavetőkre is. (Op. 800/11. számú rendelet.) 

IV. Mozgóháborúban a többi kis gránátvetögépet és vala-
mennyi fényszórót vissza kell hagyni. 

Két altiszt (irányzó) a visszahagyandó gépeknél marad; 
a többi legénységet a műszaki gyalogszázadba osztjuk be. 

V. Egy gyalogezred vonata: 
A kocsik számát a táblázat mutatja. (Lásd a 14. számú 

mellékletet.) 
A táblázatban kimutatott állományon felüli vonatanyagot 

ki kell különíteni; ezt ezredenként a gazdasági hivatalnál 
gyüjthetjük össze. Ezeket az ezredkocsikat puskái őszerrel és 
kézigránátokkal kell megrakni. Ez alkotja az ezred gyalogsági 
lőszer oszlopát és zárt vonatoszlopként egyesítve menetel. 

1. Löszerkocsik: 
Most a gyalogezred lőszerkocsijai csak részben vannak 

lőszerrel megtöltve. Sokszor felvételezésekre is felhasználják 
azokat. Ez az eljárás nem helyes, A lőszereskocsikat kizárólag 
a lőszer szállítására használjuk. Ezeket a kocsikat zászlóaljan-
ként egyesíteni kell. 
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A zászlóalj öt lőszerkocsiját így terheljük meg: 
a) Négy lőszerkocsira rakunk egyenként 7 löszeresládát, 

1350—1350 tölténnyel; egyenként 5 láda kézigránátot, 25—25 
kézigránáttal és egyenként 100 darab vegyesszínű világító-
töltényt. 

b) Az ötödik lőszerkocsi a zászlóalj kézigóppuskás-szaka-
szához tartozik. Erre nem hevederezett géppuskástöltényt és 
világítótöltényt rakunk. 

A géppuskás-századnál négy lőszer kocsi van, továbbá egy 
anyagot szállító és egy szereléket szállító kocsi. A pajzsokat, 
víztartókat, a fölösszámú töltényhevedereket, kosarakat, főző-
ládákat, málhásállatnyergeket stb. vagy vissza kell hagyni, 
vagy a hátrább levő lőszerlépcsőknél megőrizni, illetve ott 
utánszállítani. 

2. Műszaki gyalogszázad vonata: 
A kocsik málházása: 
a) A szakasz-szerszámkocsikra: 50 ásót, 5 csákányt, 2 kézi-

fejszét, 9 erdei baltát, 3 fűrészt málházunk. 
b) A század-szerszámkocsira: 200 darab állvány kapcsot, 

12 vasoszlopalapot, 6 drótkötél kötözőt, 2 darab 60—60 méteres 
vontató drótkötelet csigával, különféle madzagokat, szegeket, 
továbbá hídverőszerszámokat és anyagokat. 

c) A robbanóanyagszál|ftó-kocsira 400 fehér, 100 színes 
világítótöltényt és 50 világítórakétát rakunk. 

3. Egyéb kocsik málházása: 
Mielőtt a mozgóháború megkezdődik, minden gyalogezred-

nél a csapatvonalból kiválik: 
a) Az aknavetők 3 kocsija, a gránátvetők 1 kocsija és a 

fényszórók 8 taligája, összesen 4 kocsi, 8 taliga és 20 hámosló 
(málhásállat). 

b) valamennyi konyha-mellékkocsi. 
Az ezredraktárban, kell hagyni: a tartalék főzőládákat, az 

italoshordókat, a szabadságon levő legénység fegyverzetét és 
felszerelését, a védőpajzsokat, a periszkópokat, a számvivő-
közegek irodáinak felesleges aktáit, továbbá a mesteremberek 
felesleges szerszámait és a tisztek nagy rnálháit. 

A mesteremberek szerszámainak egy részét, melyre a 
mozgóháborúban szükség lehet, a számvivők irodáit, egy ruha-
és lábbelitartalékot, századonként egy-egy italhordót, vala-
mennyi század részére együttesen a zászlóalj szerelékkocsijára 
kell málházni. 
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A tiszti poggyász elmálházására minden zászlóaljnál egy-
két málhakoesi szolgál. Másféle kocsira szigorúan tilos p o g -
gyászt rakni (ellenőrizendő). 

Ilyen módon egypár fölös konyha-mellékkocsi a gazdasági 
hivatalhoz kerül. 

Az ezrednél felvételezésre 17 kocsi szolgál. 
Az élelmezés után szállítására az ezrednél szükséges: 
Zászlóaljanként egy kocsi a kenyér számára; az ezredtörzs 

és a műszaki gyalogszázad számára egy kocsi, összesen négy 
kenyereskocsi. 

Az utánszállítási cikkek (magvas takarmány, dohány, só, 
kávékonzerv, ital, fűszer és egyéb táplálék) számára zászló-
aljanként két szekér, az ezredtörzs és a műszaki gyalogszázad 
számára egy szekér, összesen hét kocsi. 

A még fennmaradó hat kocsi az ezrednél felvételezésre szol-
gál ós ezekre kell rakni azokat az utánszállítási élelmiadagok-
hoz tartozó tápszereket, melyeket a mozgókonyhára már nem 
lehet rakni, (fölös hús, zsír, főzelékfélék stb). Ezekre a kocsikra 
rakjuk a mészáros-szerszámokat is. 

Mindent összefoglalva, a csapatvonatból ki lehet venni és 
a gazdasági hivatalnak át lehet adni: 

8 taligát, 
4 kétfogatú járművet a közelharoszakaszokből és néhány 

konyha-mellékkocsit. 
A hadosztályon belül ezekből a fölös kocsikból kell kiegé-

szíteni a csapatvonalnál és a rohamzászlóalj vonatánál mutat-
kozó hiányokat, 

VI. Vágómarhák: 
A csapat csak egy ijftpra való vágómarhát visz magával, 

mivel a hadműveleti térdén elő lehet teremteni a szükséges 
vágómarhaállományt. 'C 

A vágásra kerülő ökröket tilos kocsiba fogni és a vonat-
oszlopba beosztani. 

VII. Raktárak: 
A visszamaradó felszerelés raktározására ós őrzésére őr-

személyzetet kell hagyni. Itt azokat az anyagokat is össze kell 
gyűjteni, melyeket a csapatok az állásokban hagytak. Ezt a fel-
szerelési és erődítési anyagot hadosztályonként kell össze-
gyűjteni. 

Az ezredraktárak helyeit a hadtestparancsnokságoknak be 
kell jelenteni, főképpen azért, hogy a szabadságon levő legény-
ség felszerelését és fegyverzetét előre lehessen vinni. 
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A raktárak őrzésére öregebb és törődöttebb legénységet 
kell visszahagyni, mivel, tapasztalat szerint, néhány menet 
után a gyalogság úgyis elveszítené ezeket az embereket. 

VIII . A harácsoló és gyűjtő szolgálatra külön intézkedések 
következnek. 

IX. A csapatvonat hadműveleti tagozása: 
A csapattal menetelnek a lőszert és egészségügyi anyagot 

szállító málhásállatok, a parancsnokságok és törzsek málhás-
lovai, a kézigéppuskás-szakaszok és a géppuskás-századok lő-
szerkocsijai, azután a távbeszélőszakaszok anyagkocsijai és az 
egészségügyi intézetek kocsijai. 

A többi kocsit, a táblázat adatainak megfelelően, az ütkö-
zetvonatban és az élelmezővonatban egyesítjük. 



C's. és Jcir. 6. hadseregparancsnokság. 13. számú melléklet. 

Op. 800/30. számhoz. 

A gyalogság vonatának állománya. 
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C's. és Jcir. 6. hadseregparancsnokság. 13 . számú melléklet. 

A cs. és kir. 6. hadsereg összefoglaló jelentése 1918 május hóról. 
1. Bár május havában a hadsereg előtti ellenséges helyzet-

ben nem következett be különös változás, az ellenség maga-
tartásában mégis némi különlegességet lehetett észlelni. 

Az olasz 24. hadosztályt a 70. hadosztály váltotta^ fel; az 
olasz 58. hadosztályt az arcvonalból kivették, majd ismét a 
frontba helyezték. 

A Piave-arcvonalon a XXIV. és I I . hadtesttel szemben 
passzive viselkedett az ellenség; a XV. ellen azonban élénk 
harcászati tevékenységet fejtett ki. 

Mindamellett nem lehet arra következtetni, hogy nagyobb 
támadásra készülne; fellépése a XV. hadtest ellen csak azt 
mutatja, hogy aktív módon védekezik. 

A XV. hadtest szakasza ellen irányult élénk repülőtevé-
kenység, erőszakos felderítés — mely különösen a Monte ßpi-
nuccia- (A 1303) magaslat és Fener tere ellen irányult — a 
tüzérség élénk harctevékenysége, mind arra mutat, hogy az 
ellenség tájékozódni akart állásunkról, csoportosításunkról, 
intézkedéseinkről, esetleg támadó előkészületeinkről. 

Az, hogy az ellenség sietteti állásainak erődítését, hátsó 
vonalain erősen dolgozik, 'Treviso—Vicenza között védőállást 
épít, melyben az olasz XXVI. hadtestet óhajt ja elhelyezni: 
arra mutat, hogy tisztán védelemre készülődik és az osztrák-
magyar hadsereg támadására számít. 

A 6. hadsereg előtt az első vonalban ö1/^ olasz hadosztály 
áll (fél 48., 58., 51., 66., 70. és 50. hadosztály), mögötte a Brenta 
és Treviso—Mestre vasútvonal között tartalékban 8 olasz had-
osztály van (18., 15., 24., 1., 68., 56., 11. és 13. hadosztály). 

Az ellenséges erők ilyetén csoportosításából és abból, hogy 
XV. hadtestünk arcvonala ellen élénk harctevékenységet fejte-
nek ki, azt lehet következtetni, hogy az olaszok itten támadásra 
számítanak, míg a Piave mögött biztonságban érzik magukat. 

2. Az ellenség helyzetét részint felderítés útján állapítot-
tuk meg, részint csak következtetünk reá, mivel a hadifoglyok 
és átpártolok vallomásai csakis a Re-, Taranto- és Graeta-
dandár, továbbá a 10 rohamzászlóalj jelenlétét állapították 
meg pontosan. 

3. Az olasz gyalogság a XXIV. és I I . hadtest előtt passzív 
módon viselkedik, felderítő járőröket sem küld ki. A XV. had-
testtel szemben azonban élénk harctevékenységet fejt ki. 

I t t nemcsak egyes hírszerző járőrökkel derít fel, hanem 
erősebb osztagokkal támad s ezeket a támadásokat tüzérséggel 
és aknavetőkkel is kellőképpen előkészíti. 



C's. és Jcir. 6. hadseregparancsnokság. 13. számú melléklet. 

Art. 4040/61. számhoz. 

A gázlőszer felosztása a 6. hadseregnél. 

Hadtes t Had- 7'5 cm-es 8 cm-es 10 cm-es 15 cm-es 
Hadtes t osztály g á z 1 ő s z e r 

X X I V . 
17. 8651 10.821 1.604 

X X I V . 
13. lövész 4.360 11.378 10.087 1.299 

31. 2.000 8.951 9.423 1.875 

I I . — 8.960 9.000 1.000 
10. tábori 

tüzérezred — 1.080 1.560 — 

XV. 14.400 6.520 9.574 7.600 

Összesen: 21.360 45.540 50.465 13.378 



Cs. és kir. hadsereg parancsnokság. 17. számú melléklet. 
Art. 4040/61. számhoz. 

Az ütegeknek kiutalt gázlőszer mennyisége a 6. hadseregnél. 

Tüzérség C s o p o r t Lövés Meg-
jegyzés 

gázü teg (6 löveg) 630 
Tábor i gázü teg (4 löveg) 360 

ágyúsezrednél utógázt fej lesztő tüzér-
csoport 2023 

Tábor i 
tarackos-
ezrednél 

gázüteg (6 löveg) 610 

X X I V . 

had-

Tábor i 
tarackos-
ezrednél 

gázüteg (4 löveg) 400 
X X I V . 

had-

Tábor i 
tarackos-
ezrednél utógázt fej lesztő tüzér-

csoport 1567 

testnél Hegy i á g y ú s 
tüzérségnél 

gázüteg 420 testnél Hegy i á g y ú s 
tüzérségnél utógázt fej lesztő tüzér-

csoport 2180 

Hegy i 
ta rackos 

tüzérségnél 
gázüteg 400 

Nehéz tábor i 
t a rackos 

tüzérségnél 
gáziiteg 232 

Tábor i 
agyus 

tüzérségnél 

8/1.. 8/4., 11/1., 11/4., 109/1., 
109/4. ü tegnél 1210 Tábor i 

agyus 
tüzérségnél 9/1. ütegnél 726 

Tábor i 
agyus 

tüzérségnél 
9/4. ütegnél 968 
8/2., 8/3. és 8/6. ütegnél 750 

I I . Tábor i 
tarackos 

tüzérségnél . 

9/2., 9/5., 109/3., 11/2., 11/5., 
11/6. ütegnél 376 

had-

testnél 

Tábor i 
tarackos 

tüzérségnél . 8/5., 11/3., 109/2., 109/5. 
ütegnél 900 had-

testnél 
9/3. ütegnél 638 

Nehéz tábor i 
t a rackos 

tüzérségnél 
48/5. ütegnél 400 

Mindkét 
t ámadás i 

napra 
Nehéz tábor i 

t a rackos 
tüzérségnél 

35. számú nehéz tábor i 
tüzérezrednél 120 A 2. t áma-

dási n a p r a 
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Az ellenség az elmúlt hónapban 13 vállalatot hajtott végre 
a XV. hadtest ellen, melyekből 8-at tűzzel, 4-et ellentámadással 
vertünk vissza. 

Május 21-én a Monte Spinuccia (A 1303)) magaslati ál-
lásunk ellen intézett támadás alkalmával az olasz rohamcsapat 
benyomult arcvonalunkba; ellentámadással kivertük ugyan, 
de egyik tábori Örsünk helye az olaszok birtokában maradt. 
Az állásrész visszaszerzésére folynak az intézkedések. 

Az ellenséges gyalogság az állásban igen éber. Ha a mi ol-
dalunkon mozgást észlej, azonnal heves puska tűzzel és kézi-
gránáttal felel reá. A foglyok és árpártolók azt vallják, hogy-
az olasz tisztek mindent elkövetnek, hogy a lövészállásokban 
szigorú fegyelmet tartsanak. 

A XXIY. és II . hadtest szakasza előtt az olasz gyalogság 
alig mutatkozik. Állásaiban itt csak tábori örsök és árokörség 
tartózkodnak, a többi a lövészárok mögött van. Éjjel az ellen-
ség egyes őrlövéseket tesz és rövid ideig tartó tűzsorozatot lő 
géppuskával. 

4. Az ellenséges tüzérség tevékenysége. Az olasz tüzérség 
általában zavarótűzzel dolgozik és rövid tűzcsapást intéz első 
vonalunkra, az előterepövre; különösen éjjel tüzel. Élénkebb 
tevékenységet csakis a XV. hadtest ellen fejt ki, hol utánszál-
lítási űtainkat s a hátul levő falvakat erősebben lövi. A XXIY. 
hadtestnél május hó elejétől kezdve Coneglianót és a vasúti 
állomást rendszeresen lövi az ellenséges tüzérség. 

A II . hadtest körletében megfigyeltük, hogy az ellenséges 
tüzérség négy ütegünk leküzdésére törekedett, de nem ért el 
eredményt. 

Az ellenséges aknavetők a XV. hadtestben kevés kárt 
tettek. 

A II . hadtest szakaszán nem figyeltek meg aknavetőtiizet. 
A XXIV. hadtestnél csakis a 13. lövészhadosztály szaka-

szán lőttek nehéz aknavetők a Falze—Soligo-torkolat közötti 
térben. Megállapítottuk az alábbi kimutatásban feltüntetett 
ellenséges tüzérséget és akna vetőgépeket: 
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X V . 67 103 24 43 9 23 249 — 20 1 
I I . 30 80 68 110 9 15 205 — — — 

XXIV 42 114 40 110 9 30 254 2 3 5 
Ö 8 Z -

szesen 139 377 132 263 27 68 708 2 23 6 
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Az ellenséges tüzérség állásváltoztatása. 

a) XV. hadtest előtt: 
Az ellenséges tüzérség igen gyakran változtatja állását; 

különösen a Monte Tombatól (A 868) délre eső térben figyel-
tük ezt meg. Ezt azért tették, hogy monfenerai szárnyukat 
megerősítsék. A tüzérség megerősítése csak látszólagos volt, 
mert számát nem szaporították, de egy bizonyos helyen sok 
tüzérséget vontak össze. 

b) A II . hadtest előtt: 
A lövegtűz fokozását itt is azzal érték el, hogy bizonyos 

pontokon sok tüzérséget — különösen közepes öblűt — vontak 
össze. A tüzérség szaporítását itt sem figyeltük meg. 

c) A XXIV. hadtest előtt: 
A 13. lövész- és a 17. hadosztály előtt az ellenséges tüzér-

ség nem szaporodott meg. 
d) Gázlőszer: 
Gázzal az ellenség alig tüzelt. Csak szórványosan lőtt gáz-

lövedékeket figyeltünk meg. Fener egy alkalommal 3 gáz-
gránátot kapott; a robbanás után sárga füstfelhő keletkezett,, 
mely körülbelül 5 percig feküdt a földön. 

e) Fényszórótevékenység: 
A hadsereg egész arcvonala mentén igen élénk az éjjeli 

megvilágítás. 
f ) Különös megfigyelések: 
Az ellenség nagy tevékenységet fejt ki, hogy tüzérségének 

csoportosítását el ne árulja, ezért nagyon1 sűrűn vándoroltatja 
az ütegeket. 

Feltűnt, hogy a tüzérlövedókek nagy része vak; nem 
robban. 

Május 21-én az ellenséges aknavetők Villa Jacur melletti 
állásunkra 10 aknát lőttek. A kilövés nem adott hangot. Az 
aknák kis zajjal robbantak; szürke ködfelhő áradt ki belőlük, 
mely leült a földre és szétterjedt fölötte. A felhő 15 percig tar-
tott és a környező terepet ködbe burkolta. 

5. Álláserődítés. 
Az olaszok a mult hóban is nagyon szorgalmasak voltak 

az álláserödítésben. 
Különösen erősen dolgoznak a hátsó védővonalak megte-

remtésében, továbbá a Montellót erődítik szorgalmasan és 
Spressianónál lövészállásokat készítenek. Reteszállásokat is 
építenek a II . és XXIV. hadtesttel szemben fekvő szakaszban. 
A hátsó vonalakban lövészárok darabokat és támpontokat ipar-
kodnak összefüggő védővonallá kiépíteni és akadályöwel 
ellátni. 

A XV. hadtest előtt harcállásukat az előtérövbe tolják és 
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úgy látszik, hogy egy harcöv létesítésére törekszenek. A Piave-
vöígy megfigyelésére és tűzzel való uralmára igen sok meg-
figyelőállás ós aknavetőállás, géppuskafészek létesült az utóbbi 
időben. A Pallone (A 1215) vidékén és a Montello meredek 
lejtőin kavernákba helyezett ágyúállásokat figyeltünk meg. 

Általános benyomásunk az, hogy az olaszok lázas szor-
galommal dolgoznak állásuk megerősítésén. 

A XV. hadtesttel szemben szakadatlanul dolgoznak a 
Monte Tómba- (A 868) hegyen és a Monfenera-gerincen. 
Szemmel láthatóan erősödnek az ottani állások. 

A május hóban eszközölt megfigyelések igazolták azt a 
feltevést, hogy az olaszok nagy gondot fordítanak Sengie terü-
letének megerődítésére. 

A Monte Meatenál és a Cima della Mandrianál is erős 
motorzúgást lehet hallani, miből azt lehet következtetni, hogy 
ott is erős munka folyik. Meglehetett figyelni, hogy attól 1% 
km-re távol a Monte Pallonetól (A 1215) nyugatra és a Monte 
Spinucciától (A 1303) 2 km-re délre az iitegek kavernákban 
vannak helyezve. 

A II . hadtesttel szemben az erődítési munkálatok már nem 
olyan lázasak. Inkább a hátsó vonalakon dolgozik itt az olasz. 
Új erődítések keletkeztek: egy 2-ik és 3-ik védőállás Pederobba 
és a Piave között; kisebb lövészállás-darabok Onigo—Rovigo 
között, azután Rivasecca két odalán összekötő- és futó-árkok. 
Castelli—Curogna—Onigo-terében északkelet felé reteszállá-
sok létesültek. 

A XXIV. hadtesttel szemben Falzetől délre a A 137-ma-
gaslaton, C. Campagnolenél ós Nervesánál szorgalmasan dol-
gozik az olasz. 

Az említett helyeken sok megfigyelöállás, géppuska és 
aknavetöfészek létesült, egyes kavernázott ágyúkat is meg-
lehetett figyelni; egy ilyen állást a A 137-magaslaton egészen 
jól lehetett látni; lőiránya Rivasecca. Az akadályöv kiépítését 
is meg lehetett figyelni. Nervesa gyáránál az akadályöv már 
12—16-soros drótsövényböl áll. Nervesától délre a Piave tölté-
sét védelemre rendezik be. A felrobbantott suseganai híd pil-
lérein megfigyelőállásokat és géppuskákat lehetett látni. 

A hátsó állásokat az olaszok reteszállásokkal kötik össze 
és többszörös drótsövénnyel látják el. C. Straduzzától (Arca-
detól északra) Bernadel és Campsottón át összefüggő részben 
támpontokból alkotott állást lehet látni, mely S. Maurón, Ba-
varián át függ össze az erődítésekkel. A Montellón (A 207). 
Collesel della Zorlén támpont készül. A suseganai vasúti híd 
öt íve el van rombolva, különben a híd épnek mondható. A 
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pilléreken az ellenség gyakorta végez robbantásokat; valószí-
nűleg előkészületek történnek a pillérek felrobbantására. A 
vasútvonal Sovilláig el van rombolva. 

Nagy figyelmet fordít az olasz az útvonalak leplezésére. 
6. Megfigyeltük, hogy az ellenség sűrűn használ színes ra-

kétákat jelzőszolgálatra, melyekre azonban tüzérsége rendsze-
resen nem felel zárótűzzel. 

Nem lehetett megtudni, hogy az ellenséges színes jelzések 
mire szolgálnak; a foglyok azt vallják, hogy az olaszok folyton 
változtatják a színek jelentését. 

7. Különösen élénk tevékenységet fejtenek ki az ellenséges 
repülők; a mult hónapban összesen 16 nap volt kedvező re-
pülésre. 

Az ellenséges repülörajok átlag 15 géppel lépnek fel egy-
szerre. A bombavető rajokat harcigépek kísérik. A harcigépek 
leginkább arra szolgálnak, hogy légizárlatot csináljanak. 

Egyes gépek francia és angol jelzéseket viselnek, amerikai 
gépeket is lehetett megfigyelni. Néha fekete kereszttel, fekete 
négyszöggel ellátott gépeket is lehetett látni. 

Május 14-én az ellenség 8 Caproni és 10 Nieuport rend-
szerű géppel bombázta S. Giuetina-i repülőterünket és 33 bom-
bát dobott reá. 

A repülőteret 20 bomba találta el; 289.67. számú gépünk 
megsérült, különben az anyagi kárunk nem volt nagy. Hat 
ízben kötött léggömbünket támadták az ellenséges repülők, de 
eredménytelenül. 

9. Az olaszok angol rendszerű gázmaszkákkal vannak fel-
szerelve; állítólag a harctér mögötti helységekben a polgári 
lakosság is fel van szerelve gázmaszkákkal. 

9. Az olasz hátországban a lakosság hangulata nyomott; 
beleúnt már a hosszú háborúba. A Re-dandárból legutóbb 3 al-
tiszt szökött át; azt vallották, hogy a hangulat igen kedvezőt-
len és hogy az osztrák-magyar haderő támadásától nagyon 
rettegnek az olaszok. Ezért a tisztikarban nagy az idegesség, 
úgy látszik, a csapat nincs kézben; az olasz legénység nem bí-
zik a vezetőségben, arra számít, hogy még jobban vissza fog-
nak vonulni az ország belsejébe. Azt a legénységet, mely a mi 
arcvonalunk mögött 15 km-re eső területről való, hátra szállí-
tották, azokat pedig, kik az általunk megszállott területre va-
lók, biztosító és felderítő szolgálatra nem szabad alkalmazni, 
mert félnek, hogy megszöknek. 

összefoglalva az egészet, megállapítható, hogy az olasz 
védelem alaposan elő van készítve; az olasz tüzérség igen erős 
ellenfél, a léguralom kezében van és hogy azon csapásból, mely 
a tolmeini áttörésnél érte, úgy erkölcsileg, mint anyagilag fel-
ocsúdott. 
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Az azonban nyilt kérdés marad, hogy egy újabb osztrák-
magyar támadás esetében az olasz haderő meg fogja-e állani 
a helyéti 

10. Az ellenséges propaganda igen élénk. Az olaszok is-
mételve dobáltak le repülőgépekből német-, szláv- és magyar-
nyelvű röpiratokat. 

Világító pisztolyokból is lőttek át hozzánk ilyen propa-
ganda iratokat. 

Május 24-én a .13. lövészhadosztállyal szemben fekvő olasz 
lövészárkokban cseh nemzeti dalokat énekeltek. 

József főherceg vezérezredes s. k." 



18. számú melléklet. 

A cs. és kir. 6. hadsereg összeállítása. 
1918 jűnius 15-én, midőn a montellói csata megkezdődött.1 

Hadseregparancsnok: József főherceg vezérezredes. 
Vezérkari főnök: báró Willerding Rezső altábornagy. 
Vezérkari osztály főnöke: Schattet ezredes. 

II. hadtest: Krause gyalogsági tábornok.2 

8. lovashadosztály: Dokonal tábornok. 
15. lovasdandár: 

2. dragonyosezred I. és I I . lövészosztálya, 
14. dragonyosezred I. és I I . lövészosztálya, 
11. dzsidásezred I. és I I . lövészosztálya, 
12. dzsidásezred I. ós I I . lövészosztálya, 

8. roham-félezred. 
8. lovas tüzérdandár: 

8. lovas tábori tüzérezred .1—6. ütege. 
11. honvéd lovas tüzérdandár: 

11. honvéd tábori tüzérezred 1—6. ütege, 
48./5. nehéz tábori tüzérüteg. 

9. tábori tüzérdandár: 
9. tábori tüzérezred 1—6. ütege, 

109. tábori tüzérezred 1—5. ütege, 
74., 59., 52. repülőszázad, 
4., 17. léggömbosztály. 

XXIV. hadtest: Goiginger Lajos altábornagy.3 

31. hadosztály: Lieb altábornagy. 
61. dandár: 

32. ezred I—III . zászlóalja, 
69. ezred I—IIT. zászlóalja. 

62. dandár: 
44. ezred I—III . zászlóalja, 
3. bosnyák ezred I—III . zászlóalja, 

31. rohamzászlóalj, 
l . / l . huszárszázad. 

31. tábori tüzérdandár: 
31. tábori tüzérezred 1—6. ütege, 

131. tábori tüzérezred 1—6. ütege, 
31. nehéz tábori tüzérezred 1—4. ütege. 

1 Op. 148/VI. szám. (Evidenz Nr. 100.) 
2 Valdobbiadcne—Vidor-szaltaszban az arcvonalban. 
3 Moriago—Fontigo—Falze d. Piave-szakaszban az arcvonalban. 



35. tábori tüzérdandár: 
35. tábori tüzérezred 1—5. ütege, 

135. tábori tüzérezred 1—5. ütege, 
35. nehéz tüzérezred 1—4. ütege, 
41. h e g y i tüzérosztály 1—2. ütege, 
31. hegyi tüzérosztály 1—2. iitege, 

1./9. motoros nehéz tarackosüteg, 
3./16. motoros nehéz tarackosüteg, 
4./2., 23./3.,-31./1., 54./2., 54.73. árkászszázad, 

89./1. építőszázad, 1./7. bosnyák építőszázad, 
6., 16., 72., 84. és 204. hadihídkészlet, 
8./1. és 14./1. honvéd építőszázad, 

38. repülőszázad, 
22., 7. és 12. léggömbosztály. 

13. lövészhadosztály: Kindl altábornagy.1 

25. lövészdandár: 
1. lövészezred II., III. , IV. zászlóalja, 

24. lövészezred I—III. zászlóalja. 
26. lövészdandár: 

14. lövészezred I—III. zászlóalja, 
25. lövészezred I—III. zászlóalja, 
13. lövész rohamzászlóalj, 
15./3. dragonyosszázad. 

13. tábori tüzérdandár: 
13. tábori tüzérezred 1—6. ütege, 

113. tábori tüzérezred 1—6. ütege, 
13. nehéz tüzérezred 1—4., 6. iitege, 
13. hegyi tüzérosztály, 

37. honvéd tábori tüzérdandár: 
37. honvéd tábori tüzérezred 1—6. iitege, 

137. honvéd tábori tüzérezred 1—5. ütege, 
37. nehéz honvéd tábori tüzérezred 1—4. iitege, 
9. nehéz tábori tüzérezred 1—6. ütege, 
2. motoros nehéz tüzérezred 9—11. iitege, 

137. honvéd hegyi tüzérosztály 1—3. ütege, 
13./1., 13./3., 14./3., 17./3., 35./2. árkászszázad, 
14., 87., 89., 100. hadihídkészlet, 
1./10. lövész-építőszázad, 2./1., 35-/5. építőszázad 

és 40./2., 4./2. honvéd-építőszázad, 
4. repülőszázad, 

20./5. léggömbosztálv. 

1 S. Anna—Villa Jacur-szakaszban az arcvonalban. 
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17. hadosztály: Ströher altábornagy.1 

33. dandár: 
39. ezred I—III. zászlóalja, 

139. ezred I—III. zászlóalja. 
34. dandár: 

43. ezred I—III. zászlóalja, 
46. ezred I—III. zászlóalja, 
17. rohamzászlóalj, 

honvéd kerékpáros zászlóalj, 
16. huszár tartalékszázad. 

17. tábori tüzérdandár: 
17. tábori tüzérezred 1—6. ütege, 

117. tábori tüzérezred 1—6. ütege, 
17. nehéz tábori tüzérezred 1—6. ütege, 
17. hegyi tüzérosztály 1—3. ütege. 

41. honvéd tábori tüzérdandár: 
41. honvédtüzérezred 1—6. ütege, 

141. honvédtüzérezred 1—6. ütege, 
41. honvéd nehéz tábori tüzérezred 1—4. ütege, 
2. motoros nehéz tüzérezred 5—7. ütege, 

10. motoros nehéz tüzérezred 15. ütege, 
1. motoros nehéz tüzérezred 10. ütege, 
9./4. nehéz ágyúsüteg, 
9./2., 17./1., 17./2., 18./2., 49./3. árkászszázad, 

74., 85., 124., 214. hadihídkészlet, 
39./1., 9./11. lövész, 22./1. és 23./1. honvéd építő-

század, 
28. repülőszázad, 
25. léggömbosztály. 

41. honvédhadosztály: Schamschula altábornagy.2 

81. honvéddandár: 
12. honvédezred I—III. zászlóalja, 
30. honvédezred I—III. zászlóalja. 

82. honvéddandár: 
20. honvédezred I—III. zászlóalja, 
31. honvédezred T—III. zászlóalja, 
41. rohamzászlóalj, 
4./5. honvédhuszárszázad, 
41./1. árkászszázad. 
A 41. honvéd tábori tüzérdandár a 17. hadosz-

tálynál van beosztva. 

1 C. Mercadelli—E. St. Susegana-szakaszban az arcvonalban. 
2 Vittorio 6s Conegliano között, kezdetben hadseregtartalék. 



11. honvéd lovashadosztály: Hegedűs tábornok.1 

24. honvéd lovasdandár: 
2. honvédhuszárezred I. és II . lövészosztálya, 
3. honvédhuszárezred I. és II . lövészosztálya, 
5. honvédhuszárezred I. és II . lövészosztálya, 
9. honvédhuszárezred I. és II . lövészosztálya, 

11. honvéd roham-félezred, 
1/2 lovasított század, 
11. honvéd tábori tüzérezred 1—6. ütege a 8. 

lovashadosztályhoz van beosztva. 
A XXIV. hadseregparancsnokságnál beosztva: 67., 68., 

72., 26., 65. és 56. repülőszázad. 
Tartaléltok a fő,'hadsereg körletében: 

Hadseregfőparancsnökság tartaléka: 
9. hadosztály Miane—Follina terében. 

Hadseregcsoportparancsnokság tartaléka: 
35. hadosztály Tarzo környékén, 
51. honvédhadosztály Sacile vidékén. 

1 Kezdetben Cordignano vidékén hadseregtartalék. 



11. sz. melléklet. 
Kölcsönös harctéri helyzet a délnyugati hadszíntéren 1918. 

junius 15.-én, midőn az olaszok ellen az osztrák—magyar offensiva 
megindult. 



19. sz.melléklet. 



11. sz. melléklet. 
A cs. és kir. 6. hadsereg részletes helyzete 1918. junius 

15.-én, midőn a montelloi csata megkezdődött. 





11. sz. melléklet. 
A cs. és kir. 6. hadsereggel szemben álló olasz 8. hadsereg 

helyzete 1918. junius 15.-én reggel és este. 





22. sz. melléklet. 
A Montello San Salvatore A 158 felől nézve. 



A Montello SanSalvatore A158 felöl nézve. 



11. sz. melléklet. 
A XXIV. hadtest átkelésének terve a Piaven 1918. junius 

15.-én. A hadosztályok csoportosítása az áthajózáshóz, (áthajózási 
lépcsők) a műszaki anyagok, eszközök stb. (pontonok, csónakok, 
ladikok, hadihídkészletek) elosztása a három hadosztályra. 



A XXÍV. hadtest átkelése a Piaven 
1 9 1 8 . j u n . 15. , 

23. sz.melléklet. 



11. sz. melléklet. 
A XXIV. hadtest átkelésének kierőszakolása a Piaven 1918. 

junius 15.-én. (Készültségi állások, az utászanyagok rejtekhelyei, 
a hadihidak és az áthajózási helyek.) 



AXXÍV.hadtest átkelésének kierőszakolása a Piavén 1918.iunius 15.-én. 
\ \ . V» a n < « . I I U . 1 . . . . . . • y 



25. számú melléklet. 

A XXIV. hadtestparancsnokság támadási intézkedése 
1918 június 16-án a Montello-hídfő kibővítésére. 

(Op. 616/33. számhoz.)1 

Támadnak: 
13. lövészhadosztály jobbszárnnyal a S. Martino 186-os 

kápolna, lóerejével Selva—Castagnera, elérendő vonal^ a 
S. Carlo—Selva-vasút és országút keresztezés Selva és Bat-
taglia között. 

Rendelkezésre áll a 13. lövészhadosztály tüzérsége. 
17. hadosztály a zöm a jobbszárnnyal Giavera—Schia-

vonescán át Cusignanára, a fennmaradó résszel Sovillán át 
Arcade és Cusigrmna közötti ellenséges reteszállásra, elérendő 
vonal Selva és Battaglia között az országút és vasútvonal-
keresztezés—Cusignana—Berti és Zanata közötti országút-
keresztezés. 

Rendelkezésre áll a 17. hadosztály tüzérsége, továbbá egy 
38 cm-es tarackosüteg és a 13. lövészhadosztálynak azon tüzér-
sége, mely fogatokkal nem rendelkezik (Canareggio és Colle 
della Tombola között állásba lesz hozva). 

41. honvédhadosztály jobbszárnyával S. Andreán át Arca-
déra, főerejével a Spresianóra vezető országút és vasútvonal 
mentén elérendő vonal Zanata—Arcade—Nogherazze—Spre-
siano—Masetto—Piave-menti Palazzon; a támadást támogatja 
a XVI. hadtest tüzérsége (16 üteg) és a 17. hadosztály tüzér-
ségének egy része. 

A támadás időpontját későbben állapítjuk meg (valószínű-
leg június 18-án virradatkor). Az előkészületek június 17-én 
délután 9 óráig befejezendők. Ide tartozik a 31. és 17. had-
osztálynál a gyalogsági csapatok felváltása a 11. honvédlovas-
hadosztály, illetve a 41. honvédhadosztály által; a 41. honvéd-
hadosztály három ezredének átkelése a Piavén és a kiindulási 
helyzetben való csoportosítása a Nervesátó! nyugatra fekvő 
térben, a támadó tüzérség felvonulása, a lőszerrel való ellátás 
és a támadó csoportok készültségi helyzetbe való tagozása. 

A tüzérség a támadást egyórás tűzzel előkészíti, mely 
villámcsapásszerűen kezdi meg a megsemmisítő tüzet a táma-
dási célokra, pergőtűzig fokozza tüzét és végül tűzhengerrel 
halad a gyalogság támadása előtt mindaddig, míg a támadási 
célt elérik. 

Goiginger altábornagy s. k." 

1 Lásd a 26. számú mellékletet. 



11. sz. melléklet. 
A támadó hadosztályok harc-sávjai és a hadműveleti irá-

nyok a montelloi hídfőállás kibővítésére. (Op. 616/33. számú 
támadó intézkedéshez.) 



Zone 22 Col. VI. CONEGLIANO 
'Belluno u. Teltre 



11. sz. melléklet. 
A Boroevic tábornagy hadseregcsoporttal 1918. június 20.-án 

szemben álló olasz erő vázlatos feltüntetése. (Kölcsönös erő-
viszonyok.) 





11. sz. melléklet. 
A cs. és kir. 6. hadsereg és a vele szemben álló olasz 8. 

hadsereg helyzete 1918. junius 20.-án, a montelloi csata hatodik 
napján, midőn Montello kiürítésére a parancsot kiadták. 



29. sz. melléklet. 
A cs. és kir. XXIV. hadtest részletes helyzete junius 20.-án 

este a montelloi csatában. 



29.sz.melléklet. 



30. számú melléklet. 

Az osztrák-magyar 6. hadsereg és a vele szemben álló olasz 8. hadsereg kölcsönös erőviszonya 1918 június 20-án a montellói 
csatában. 

S z a k a s z 
Osz t rák-magyar haderő Olasz haderő 

M e g j e g y z é s S z a k a s z 
hadtes t hadosztály zászlóalj hadtes t hadosztály zászlóalj 

M e g j e g y z é s 

Mte. Spinuccia A1303 
ós a P iave között 

a
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a
k X V . 50., 20. 

honvéd 24 
XVII I . 1 

hadtest től 1. 12 
1 A szomszédos 4. olasz had-

sereg kötelékébe tartozik. 
2 Az olasz 8, hadsereget ké-

pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 

Mte. Spinuccia A1303 
ós a P iave között 

a
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honvéd 24 

I.2 70. 12 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 
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I I . 8. lovashad-
osztály 

4» 

I.2 70. 12 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 

P iave 

a
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I I . 8. lovashad-
osztály 

4» 
XXVII . 2 66., 51. 24 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 
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X X I V . 

11. honvéd 
lovashad-

osztály5, 31., 
13.1övész,17. 
és 41. hon-
véd had-

osztály 

52 

XXX. 2 47., 50. 24 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 
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X X I V . 

11. honvéd 
lovashad-

osztály5, 31., 
13.1övész,17. 
és 41. hon-
véd had-

osztály 

52 X X I I ' 5 57., 60. 24 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 
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X X I V . 

11. honvéd 
lovashad-

osztály5, 31., 
13.1övész,17. 
és 41. hon-
véd had-

osztály 

52 

V i l i . 2 13., 48., 58. 36 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 
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Összesen 
az a rcvonalban: 80 Összesen 

az arcvonalban: 132 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 

Susegana- Conegliano 
között 
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35. 12® 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 

Vi t to r io-Sarmeda kö-
zött 

t
a

r
t

a
l

é
k

b
a

n 
v

o
l

t
a

k 

k
ö

te
lé

k
e

n 
k

ív
ü

l 
v

o
lt

a
k 

9. 12a 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 
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51. 123 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 
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I.1 24. 12 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 
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X I I . 

54. 12 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 
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X I I . 
29. 12 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 
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köteléken 
kívül 

4. lovas-
hadosztály 4S 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 

Tar ta lékban összesen: 36 Tar t a l ékban összesen: 40 

1 A szomszédos 4. olasz had-
sereg kötelékébe tartozik. 

2 Az olasz 8, hadsereget ké-
pezte, mely összesen 108 
zászlóaljból állott. 

3 Tu la jdonképen az AOK. 
ta r ta léka i voltak a 6. hadse-
reg körletében elhelyezve, 
melyek fölött a 6. hadsereg-
pa rancsnokság nem ren-
delkezhetett. Tirolból Sa-
cile és Conegliano terébe 
vasú ton beérkezőben volt 
a 12. lovas í to t t lövészhad-
osztály is. 

5 Az olasz 4. hadsereg köte-
lékébe tartozott . 

5 Egy lovas ezred körül-
belül egy zászlóalj harc-
értékének felel meg. 



11. sz. melléklet. 
A cs. és kir. 6. hadsereg és a vele szemben álló olasz 8. 

hadsereg helyzete 1918. junius 24.-én, a montelloi csata után. 





32. számú melléklet. 

Veszteség kimutatás 
a Boroevic tábornagy-had seregcsoportnál 1918 június 15-től 

június 25-ig terjedő időben beállott fogyatékokról. 

Hadseregnél 
J ú n i u s 15-től j ún ius 25-ig 
bekövetkezett veszteség Hadseregnél 

halot t meg-
sebesült beteg el tűnt összesen 

A 6. hadseregnél 1683 11318 3508 5040 21549 

Az Isonzó-hadsoregnél 5147 29616 5872 15828 56463 

összesen 6830 40934 9380 20868 78012 

Az összes veszteség: 78.012 fő. (Op. 700/69. szám.) 
,V 



33. számú melléklet. 

Pucor József tábornok nyilatkozata a montellói csatáról. 
Pacor József tábornok a montellói csatában a 31. had-

osztályt és a fél 11. honvédlovashadosztályt személyesen vezé 
nyelte, a Mária Terézia-rend káptalanéhoz beadott kérvényé-
ben a csatára nézve a következőleg nyilatkozott: 

„Mint a volt cs. és kir. 62. gyalogdandár parancsnoka, 
1918 június. 18-án átkeltem a Piave-folyőn, megrohamoztam a 
Montellón álló ellenség állását, azt részben elfoglalva, az elő-
írt állást június 22-ig birtokomban megtartottam. 

Mivel a montellói csata általános vonásban eléggé isme-
retes, részletek taglalásába nem bocsátkozom, hanem inkább 
azon eseményekkel kívánok foglalkozni és azon mozzanatokat 
akarom felszínre hozni, melyek teljesítményemet értékelik. 

Mint a cs. és kir. 31. hadosztály támadócsoportjának 
parancsnoka magasabb parancsnokaimtól nyert utasítás alap-
ján kezdettől fogva a montellói támadásra az előintézkedése-
ket én tettem meg. Heteken keresztül nappal és éjjel, ellen-
séges ágyú- és puskatűzben, holdvilág mellett és ellenséges 
fényszórók sugarában, sokszor csúszva-mászva a Piave-záto-
nyok homokjában, sokszor csípőig gázolva a szennyes árban, 
végeztem a szemrevételezéseket, melyek a támadás előkészí-
tésére szolgáltak. Ez alkalommal az ellenség állandó tűzkör-
1 etében mozogtam, ki voltam téve annak, hogy szembe találom 
magamat az olasz járőrökkel. 

Június 15-én hajnalban a támadócsoporttal (44., 69. gya-
logezred, 31. rohamzászlóalj és 3. hegyi tüzérüteg) a Piavén 
áthajóztam és rohammal az olasz állasok három vonalát el-
foglaltam. Elkeseredett harcok közepette az előnyomulás! 
folytattam, általános iránnyal Biadenére. Balszárnyamon a 
69. ezred körülbelül délután 1 órakor az ellenséges második 
állást1 megrohamozta és <> 338 magaslatra előretört, sőt a 
roham járőrök Collesel Val d. Acqua A 368 magaslatot is el-
érték; támadócsoportom jobbszárnyán a 44. ezred nagyon 
szívós ellenállásra talált, magát fokozatosan a <!> 183 ma-
gaslatra előreküzdötte, rohamjárőrei Cianóig előrejutottak. 
Most lett volna szükségem tartalékra és tüzérségi támogatásra, 
hogy az ellenséges állás áttörését kierőszakolhassam ós hogy 
a Montello uraló magaslatát (Collesel Yal d. Acqua A 368) 
birtokba véve, az ellenség állását jobbra és balra felgöngyö-
lítsem. De se tartalék, se tüzérség nem volt kéznél. Ezen idő-
ben, amidőn a támadócsoport a Montellón körülbelül 6 kilo-
méter teret nyert előre és amidőn az ellenséget visszavetette, 
azon csapatok, amelyeknek a Montellón meg kellett volna 

1 Marseille—A279—<>136—Bavaria. 
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jelenniök, mind még a Piave keleti partján állottak. A leg-
közelebb álló 32. ezred csakis délután 6 órakor kelhetett át a 
Piavén, a 3. bosnyák ezred és a parancsnokságom alá ren-
delt három üteg (Petrini százados 131/1., 2. és 4. üteg) meg 
pláne csak június 16-án délelőtt hajózott át a Piavén. A 24. 
honvédlovasdandár (5. és 9. honvédhuszárezred) csakis június 
17-én délelőtt jutott át a Piave nyugati partjára. 

Ha ezen erősbítő csapatok már június 15-én rendelkezé-
semre állottak volna, akkor a lökőcsapatok által elért ered-
ményeket ki tudták volna használni és remény lehetett volna 
arra, hogy az olaszokat még ezen a napon letaszíthattam volna 
a Montellóról és elérhettem volna a Cornuda—Montebelluna— 
Treviso vasútvonalat. 

Ezen körülmények között kaptam a parancsot, hogy jú-
nius 15-én érjem el a Pederiva di Biadene—Biadene—Monte-
belluna vasútvonalat. 

Ugyanezen körülmények között rendelte el a XXIY. had-
testparancsnokság június 16-án reggel, hogy az általános 
támadást S. Margherita—Collesel Val d. Acqua A 368— 
-031.4—Giavera-vonalig kell folytatni, hogy ezt a vonalat bir-
tokba véve, felgöngyölítsük az ellenséges állást Spresiano felé. 

Ez a nagyszabású terv azonban kudarcot vallott, mivel 
idejében nem lehetett a szükséges csapatokat a Piave nyugati 
partjára áthajózni. 

A legszebben kitervezett és előkészített célt elérni nem 
lehetett, meit az átkeléshez szükséges eleven erő és holtanyag 
teljesen hiányzott. 

A XXIV. hadtestnek az ellenséget erőteljesen meg kellett 
volna ragadni; ez sem történt meg, mert a 33. hadosztály' a 
kezdet sikere után visszavonult a Piave keleti partjára. Így 
az ellenség a Montellón levő csoportunk ellen2 központiasan 
előrenyomult. 

Ilyen viszonyok között az olaszok június 16-án ellentáma-
dásra nyomultak előre, mialatt az ellenséges tüzérség percről-
percre hathatósabban lépett fel ellenünk a Montellón. 

Mindennek dacára sikerült előre teret nyerni, a 44. és 32. 
ezred egy része A118—Marseille—-01338—fiúsa di Oastelsot-
terra vonalát elérte. 

A 69. ezred előtörése következtében a 13. lövészhadosz-
tállyal a kapcsolatot elveszítettem. Midőn a balszárnyon küzdő 
69. ezred június 16-án este a <> 338 magaslatig előrejutott, a 
szomszéd 13. lövészhadosztály jobbszárnya a -0226 magaslat-
tól délkeleti irányban húzódó terephullámig jutott csak előre 
(3—4000 lépésre balszárnyam mögött). (A 13. lövészhadosztály 

1 A szomszéd VXJ. hadtest kötelékébe tartozott. 
2 XXTV. hadtest. 
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vezérkari főnökétől június 16-án 7 óra 46 perckor azon közlést 
kaptam: „A 13. lövészhadosztály által elért vonal: Parrochia 
di G i a v e r a — 2 3 8 [1 : 25.000]. (Ez a vonal a részletes tér-
képen Giavera á 124—<>226 vonalnak felel meg.) 

Ezért és mivel az ellenség folyvást erősítést kapott, a 69. 
ezred parancsnoka azon elhatarozásra jutott, hogy június 17-re 
virradó éjjelen az ellenségtől elfoglalt második állásba, vissza-
vonja csapatait (A 279—O 201), hogy a 13. lövészhadosztály-
lyal a kapcsolatot helyreállítsa. 

Június 17-én erősbítést kaptam a 24. honvédlovasdandár 
által. Jobbszárnyam elérte S. Margherita 5 127 falut. 
A XXIY. hadtestparancsnokság június 18-ra elrendelte, hogy a 
S 127—Collesel Yal d. Acqua A 368—O 314 vonalat érjük el. 
Sajnos, ezt nem érhettük el, mivel a hidak megrongálódtak és 
a tartalékokat a Piave nyugati partjára átvonni nem lehetett. 
A helyzet ekkénti kialakulása következtében nem lehetett mást 
tenni, mint az elért vonalban június 17-én kitartani. 

Ezen állásban1 a körülbelül egy és fél hadosztályt kitevő 
erőre megnövekedett „Montello-csoporttal" június 22-ig az 
ellenségnek valamennyi támadását visszavertem. Arra töre-
kedtem, hogy hol itt, hol ott, az ellenség gyengéjét felismerve, 
kihasználjam a helyzetet, hogy legyengült csapataimmal és 
nagy nehezen összekapart tartalékaimmal át tudjam az ellen-
séges állást törni. Sajnos, eredményt elérni nem tudtam, mert 
a Piave keleti partjáról semminemű támogatásban nem része-
sültem. 

Mindennek dacára el tudtam érni azt, hogy aktív véde-
lemmel hol itt, hol ott visszaszorítottam a nagy erővel támadó 
olaszokat. Ttt kell megemlítenem, hogy június 17-én és 18-án 
sikerült jobb szárnyamnak 3 km-nyi előre teret nyerni és az 
ellentámadó olaszokat egészen Cianóig visszadobni. 

Az éjjel és nappal küzdő csapataimból az utolsó erőt is 
kipréseltem. Az áldozat nagy volt, de eredménnyel járt. Az 
ellenség, bár napról-napra, sőt mondhatnám óráról-órára ka-
pott erősbítéseket, nem tudta csapataimat megingatni, a 
június 17-én elért állást megtartottuk és egy lépésnyi területet 
sem adtunk fel. Ezen eredmény mind a tiszteket, mind a 
legénységet nagy mérvben lelkesítette és ezen erkölcsi erőnek 
köszönhettem, hogy maroknyira összeolvadt zászlóaljaim da-
coltak minden ellenséges támadással és végig kitartottak. 

Ha ezen nehéz napokban friss csapatokat és főképen kellő 
mennyiségű lőszert kapok és ha főképen az ellenséges Sulder-
tüzérséget valahogyan le lehetett volna fogni, úgy feltétlenül 
elfoglaltam volna Collesel Yal d. Acqua A 368 magaslatot, 
melyre a hadvezetőség oly nagy súlyt helyezett. 

1 A 1 1 8 — 0 - 3 3 4 — A 2 7 9 — 0 2 2 6 — < > 2 0 1 . 
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Sóvárogva lestem az erősbítéseket, amelyeket elöljáróim 
kilátásba helyeztek. 

Bevallom, hogy amidőn megkaptam a parancsot a Mon-
tello kiürítésére, a csapatok ezen parancsot rossz kedvvel 
fögadták. Kötelességüknek tartották, hogy az ellenségtől el-
hódított Montellót megtartsák. A csapatok folyvást csak „lő-
szer" után kiabáltak, az élelmezés szűkössége és hiánya felett 
sem keseredtek el annyira. 

Állásom és a mögötte levő terület egészen a Piavéig, sza-
kadatlanul az ellenséges tüzérség tüzében állott. 

Különösen kellemetlenül hatottak azon ellenséges ütegek, 
amelyek Cornuda és Monte Sulder (A 472) vidékéről tüzel-
tek. Az ellenséges tüzérség tüzében teljesen védtelenek vol-
tunk, mert a Piave keleti partján levő tüzérségünk — el-
tekintve attól, hogy számbelileg alatta állott az olasz tüzér-
ségnek — az összeköttetés és megfigyelés teljes hiánya és fő-
képpen lőszer hiánya miatt, képtelen volt a Piave nyugati 
partján küzdő gyalogságot kellő támogatásban részesíteni. 

A Piavén távbeszélőösszeköttetést létesíteni teljesen 
lehetetlen volt; így a tüzérségi felderítő, összekötő és meg-
figyelő tisztek szerepe teljesen meddővé vált. 

A Montellón 6 ütegem volt (közte 3 hegyi üteg); ezek 
kötelességeiket híven teljesítették. Nagy dolgot művelni azon-
ban nem tudtak, mert nem volt lőszerük. A meglevő lőszert 
arra tartalékolták, hogy válságos pillanatokban, ellenséges 
ellentámadásokkal szemben tudjanak védekezni. 

Az ellenséges repülők mind számban, mind harckészség-
ben a mieinket messze felülmúlták. Nemcsak az áthajózáskor 
avatkoztak bele a harcba, de a Montellón is megtámadták csa-
patainkat. A csapatoknak és törzseknek legnagyobb megeről-
tetésébe került, hogy fedezzék magukat az ellenség számos 
repülőjével szemben, amelyek sokszor egészen mélyen, szinte 
a földszinten repültek. 

A tartalékok zárkózva nem maradhattak, hanem apró 
egységekre feloszlottak, hogy a terepben leplezést találhassa-
nak. Ezért a, kis egységek sokszor nagy területen szétszórtan 
csoportosultak és ennek következtében a tartalékok eltolása 
sok időbe került és nagy fáradsággal járt. A fedett és áttekin -
tést nem nyújtó terepen, ahol jellegzetes pontok és szakaszok 
nem voltak, a tájékozás, összeköttetés, parancsadás és jelen-
tési szolgálat nagyon nehéz volt. A legnagyobb megerőltetés 
mellett is alig sikerült a csapatokat, — amelyek a hosszú állás-
harc következtében merevekké váltak — a nekik kiutalt térbe 
hozni. A legnehezebb dolog volt a Piave keleti partjával 
összeköttetést létesíteni. 
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A 31. hadosztálynál, a Falze di Piavénái tervezeti hadi-
hidat, az első két támadási napon az ellenséges heves löveg-
és aknatűz mellett megépíteni nem lehetett; műszaki sze-
mélyzetben és anyagban is nagy hiány volt. Csakis június 
17-én délelőtt négy órakor sikerült a hidakat megépíteni. 
A híd azonban csak rövid ideig állott, mert június 17-én este 
az ellenséges tüzérség szétlőtte azt. Kétszer tettek a derék 
árkászok kísérletet a híd kijavítására, — persze eredmény-
telenül. A 300—400 méter széles ág áthidalására hét hadi-
hídkészletre lett volna szükség. Június 18-án csakis 14 darab 
kéttagú ponton és 1% hadihídkészlet állott rendelkezésre. 
A Soligo-torkolatnál épített híd csakis pillanatnyilag állott 
fenn; elkészülte után, június 20-án reggel, az ellenséges tüzér-
ség ezt a hidat is szétlőtte. Június 18-a nagyon válságos volt, 
mivel az esőzés következtében a Piave nagyon megáradt és 
sodra oly rohamos volt, hogy áthajózásra vagy hídverésre 
még csak gondolni sem lehetett. 

A 13. lövészhadosztálynál, a Villa Jacurnál vert hídnak 
hasonló sorsa volt. A híd június 20-án készült el és rövid ideig 
tartó megszakítások mellett használható volt egészen a vissza 
vonulás befejeztéig. 

Ezen egyetlen hídon vonult vissza a XXIY. hadtestnek 
mind a három hadosztálya; el lehet képzelni, hogy mily tor-
lódás volt ott. 

A csapatok áthajózása is áldatlan viszonyok és nehéz-
ségek között folyt le. Eltekintve az ellenség állandó löveg-
tüzétől, a pontonokkal való áthajózás az ár sodrának gyorsa-
sága és szakító volta miatt (3—4 méter másodpercenkint) 
rendkívül nehezen ment. A pontonoknak egy fordulat megtéte-
lére két órára volt szükségük. Ezért újabb vízijáróműveket 
kértem; érthető okok miatt természetesen a legjobb akarat 
mellett sem tehettek eleget kérésemnek. A tarfolyó okozta 
nehézségeket csakis elsőrendűen kiképzett utászcsapat tudta 
volna leküzdeni. Ilyen azonban rendelkezésre nem állott. A be-
állott veszteségek és a hiányos háborús kiképzés miatt igen 
kevés kiképzett utászunk volt, akik június 15-én, a Piave-
folyón való átkelés -Kierőszakolásakor, még meg is fogytak. 

A Piave-folyó medre és az átkelési helyekhez vezető utak 
állandóan az ellenséges tüzérség és a repülők tüze alatt állot-
tak és pedig mind éjjel, mind nappal. Saját légvédelmi löve-
geinket csakis június 17-én állították fel, de nem sokat hasz-
náltak. 

Érthető, hogy ilyen viszonyok között az utánszállítás és 
a sebesültek visszaszállítása csakis nagy nehézségek között 
történhetett meg. Dacára annak, hogy a helyzet enyhítésére 
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az előljáró parancsnokságok minden lehetőt megtenni ipar-
kodtak, dacára annak, hogy a műszaki csapatok a leghősie-
sebh magatartást tanúsítottak, és dacára annak, hogy a köz-
igazgatási személyzet minden áldozatra kész volt, — lehetet-
len volt eljuttatni a harckészség fenntartására okvetlenül 
szükséges lőszert és élelmezést a Montellón küzdő csapa-
tainkhoz. 

Az első négy nap alatt hideg ételekkel (konzerv, kétszer-
sült és kenyér) tartottuk fenn magunkat; az ötödik napon ez 
is elfogyott és élelem nélkül maradtunk. A tisztek éppúgy 
éheztek, mint a. legénység. Ivóvízben is hiány volt. A szaka-
datlanul folyó harc következtében nemsokára lőszerhiány is 
mutatkozott. Annyira ment a dolog, hogy az utolsó napokban 
az ellenséges ellentámadásokat kézigránátokkal és szuronnyal 
vertük vissza és előtöréseinket puskatöltény nélkül hajtot-
tuk végre. 

Világitópisztolytöltényeink is elfogytak, úgyhogy nem 
tudtuk jelezni azt, hogy a Montellón a gyalogság első harc-
vonala hol van. 

A. sebesültek ellátása is a legnagyobb gondot okozott, 
mert a nehéz viszonyok között az egészségügyi személyzet és 
anyag alig tudott átjönni a Piavén. A sebesülteket a Mon-
tellóról egészen a Piavéig hordágyon kellett lecipelni, mert 
kocsik és utak rendelkezésre nem állottak. A Piave partján 
a sebesülteknek, szíínni nem akaró ellenséges tüzérségi; és 
aknavetőtűzben, órákig, sőt napokig kellett várakozn i ok, míg 
az áthajózásra a pontonok megérkeztek. Az ellenséges tüzér-
ség a Piavét éjjel-nappal szakadatlanul lőtte, hogy áthajózá-
sunk elé akadályokat gördítsen és hogy hídverésünket meg-
akadályozza. 

Hogy a súlyosan sebesülteken életmentő műtéteket lehes-
sen végrehajtani, a A 137-nél, Falze di Pia vétói délre, egy 
betegnyugvó állomást rögtönöztettem, mely az ellenséges 
tüzérségi tűzzel szemben, a meredek hegy lábánál, fedezéket 
nyújtott. Hihetetlen erőlködéssel nagyrészt sikerült a sebe-
sülteket a Piave túlsó partjára áthajóztatni, kik a semmi fede-
zéket nem nyújtó Piave-szigeteken szanaszét hevertek és ott 
az ellenséges tűzben várták, míg az áthajózási sorrend rájuk 
kerül és a napokig tartó várakozás alatt ki voltak téve annak, 
hogy ha a Piave hirtelen megdagad, a rohanó ár elsodorja őket. 

Ezen mentőmunkák alatt az áldozatkészség, a halálig hű 
kötelességérzés és bajtársiasság megrázó jelenetei játszódtak 
le sok esetben. 

A harc vezetésére és egész magatartásomra egyáltalában 
döntő fontosságú volt, hogy a Piave túlsó partján tartózkodó 
elöljáróimmal nem tudtam összeköttetést fenntartani. Folyam-
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kábelt nem kaptunk, pedig a támadás előkészületeit vezető 
legmagasabb parancsnokságnak kötelessége lett volna erről 
gondoskodni, hisz a hadi elaborátumok között olvashatták a 
Piave-folyó jellegzetes tulajdonságait. A folyamkábelt a 
Piave árja sem szaggathatta volna szét. Telefonvezetéket a 
Piave sebes árja és az Alpesekből az Adria felé rohanó víz-
tömeg nyomása úgy szétszaggatta, mint a pókhálót. Ezért az 
épült hidakon vezették át a távbeszélő hálózatot, amely azon-
ban csak addig működött, míg a híd állott. Ez pedig vajmi 
ritka eset volt. Napokig nem működött a telefon. Ä rádió-
állomással alig tudtam a legszükségesebb dolgokat elintézni 
és ha az ellenséges tüzérség az antennát ellőtte, akkor ennek 
az összeköttetésnek is vége lett. Gyakran kellett megváltoz-
tatni a rádióállomás helyét is, az ellenséges heves tüzérségi 
tűz miatt; de különben is az összeköttetés ezen módja nem 
alkalmas a harcvezetésre, mivel sürgős és hosszabb távirato-
kat nem igen továbbíthattunk rajta. A Piave partján léte-
sített optikai összeköttetés természetesen még kevésbbé volt 
alkalmas a telefonösszeköttetés helyettesítésére. A postagalam-
bok már a második harci napon elfogytak. Sok jelentést kül-
döncökkel küldöttem Falze di Piavéra, ahonnan azokat táv-
beszélőn továbbították. Természetesen sok időbe tellett, amíg 
a jelentések ilymódon rendeltetési helyükre; tényleg megérkez-
tek; legtöbbször az események már túlhaladták őket. 

Nagyon nehéz dolog volt csoportomon belül előre és a 
13. lövészhadosztályhoz az összeköttetést fenntartani, mert a 
személyzetben és a távíróanyagban bekövetkezett borzasztóan 
nagy veszteséget pótolni nem lehetett. 

Ha figyelembe vesszük, hogy például a csapat küldönc 
útján zárótüzet kér és én küldönc útján a kérést hátra tovább-
adom a 31. hadosztályparancsnokságnak és ettől a tüzérségi 
csoportparancsnoksághoz jut a kérés, akkor nem lehet cso-
dálkozni, hogy a zárótűz beszüntetésére irányuló kérés a rádió-
állomás útján hamarább került a tüzérségi csoportparancs-
noksághoz, mint a zárótűz leadására irányult kérelem. Vagy 
például a zárótüzet le kellett adni egy olyan időpontban, 
midőn az arcvonal helyzete hátrafelé, vagy ami még kelle-
metlenebb volt — egy ellentámadással előre megváltozott. 

Ezek az eszközök voltak azok, amelyekkel egy héten át 
az egész hadműveleti és közigazgatási szolgálatot elláttam és 
két tüzérdandár tüzét irányítottam olyan terepen, ahol egy 
körülbelül négy kilométer széles harcvonal ide-oda hullámzott, 
amelynek pillanatnyi fekvését a Montellón pontosan megálla-
pítani nehezen lehetett. 

Mivel gyors, állandó és megbízható összeköttetést a Piave 
balpartjával helyreállítani lehetetlen volt, ebből következett, 
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hogy jelentéseim nagyon megkéstek és legtöbbször értéktele-
nekké váltak; másrészt előljáró parancsnokságaim intézkedé-
sei csakis akkor jutottak tudomásomra, midőn az események 
azokat már régen túlhaladták. így például megtörtént, hogy 
a hadtest-, illetve hadosztályparancsnokság a kilátásba helye-
zett általános támadásra szolgáló erőcsoportosítást határozott 
formában elrendelte, de amelyet a legjobb akarat mellett sem 
lehetett megcsinálni, mivel az általános helyzet a Montellón idő-
közben teljesen megváltozott. A csapatokat, amelyekről a leg-
utolsó helyzetjelentés szerint a magasabb parancsnokságok 
azt vélték, hogy tartalékban állanak, —- ellenséges támadások 
visszaverésére már régen felhasználtam; viszont elhasznált csa-
patokat a harcból kivontunk és azokból tartalékokat alakítot-
tunk, vagy a tartalékokat az egyik szárnyról a másikra áttol-
tuk. Ezzel mindig együttjárt, hogy a szakaszképzés is folyton 
megváltozott és a parancsnoksági viszonyokat is újból szabá-
lyoztuk. Ilyen viszonyok között és mindjárt a támadás kez-
dete után, sajátmagamra voltam utalva és úgy tekintettem 
magamat, mintha egy hadosztállyal, illetve harccsoporttal ki-
különítettek volna, és, mint a Montellón levő rangban legidő-
sebb parancsnok, önállóan tettem meg azokat az intézkedése-
ket, melyeket az adott esetekben célszerűeknek véltem. Az ese-
mények nyomasztó súlya alatt tehát a helyzeteknek megfele-
lően önállóan vezettem a harcot, saját felelősségemre intéz-
kedtem és azokat végre is hajtottam, még akkor is, midőn 
azok az előljáró parancsnokságaim parancsaival nem voltak 
összhangban. Megfelel tehát a valóságnak, hogy az 1Vs> had-
osztályból álló csoport vezetése az én kezemben nyugodott. 
És én ezt a feladatot megoldottam és pedig csakis két tüzér-
ségi megfigyelő tiszttel megerősített dandártörzsemmel, rend-
kívül nehéz viszonyok között. 

Állásom éjjel és nappal az ellenséges tüzérség tüze alatt 
állott, mert nem nyújtott semmi védelmet. Törzsemből négyen 
elestek és tizenhatan megsebesültek, közte távbeszélőtisztem. 
Sokan idegsokkot kaptak. Az egyedüli vezérkari tisztem tel-
jesen kimerült. Én magam is gázmérgezést kaptam. Éjjel 
és nappal, pihenés és élelem nélkül az ellenséges tüzérségi 
tűzben állva, ezekben a napokban emberfeletti dolgokat mű-
veltem, hogy fegyverbecsületünket megőrizzem. 

Ezrekre menő foglyokat ejtettem és sok löveget, géppuskát, 
aknavetőt zsákmányoltam. Minden nap nőtt a foglyok es a zsák-
mány száma. Három napig megbízható adatokkal rendelkezem. 

Június 15-én 60 tiszt és 1054 fő legénység, június 17-én 961 
fő legénység és 21 ágyú, június 19-én 2000 fő legénység, 16 
ágyú, 6 géppuska és egyéb hadianyag volt a zsákmány. 

Ezrekre menő olasz csoport tolongott a Montello meredek 

/ f 
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lejtőin és a Piave-szigeteken, és arra vártak, hogy átszállít-
suk a Piavén. Nagyon sokan úszva iparkodtak a Piave túlsó 
partjára; sokan a Piave hullámaiban lelték halálukat. 

A Montellót a 31. hadosztályparancsnokság rendeletére 
ürítettem ki. Június 22-ére virradó éjjel a tüzérségemet és a 
gyalogságom felét áthoztam a Piavén; a rákövetkező éjjelen 
a gyalogságnak még a Montellón visszamaradt részét. A gya-
logság zöme két helyen, hét áthajózási tagon (egyenként 
három pontonból állva) hajózott át a Piavén. A tüzérség és a 
gyalogság egy része a Villa Jacurnál álló hidat is használta. 
A visszavonulás elpalástolására az utolsó zászlóaljak június 
23-ára virradó éjjelen századonkint egy szakaszt és egy kézi-
géppuskás szakaszt a Montellón visszahagytak. Ezek félóra 
után szintén visszamentek és egyenkint egy kézigéppuskás 
szakaszt egy járőr fedezete mellett visszahagytak a Montellón. 
Végül ezen járőrök is visszavonultak és még június 23-án át-
jutottak a Piave keleti partjára. 

Az ellenségtől való elválást és a partváltást az ellenség 
nem vette észre; a visszavonulás a legnagyobb rendben ment 
végbe és kevés veszteséggel járt. 

Június 23-án a parancsnokságom alatt álló 31. hadosztály-
beli csapatok és a 24. honvéd lovasdandár a Piave balpartján 
állott a kiutalt szakaszokban. 

Június 24-én virradatkor jelentek meg az ellenség járőrei 
a Piave nyugati partján. 

A Piavén az átkelés kierőszakolása, a Montello megroha-
mozása, annak elfoglalása és nyolc napon át való tartása, a 
rendben lefolyt visszavonulás és a csapatoknak a Piavén való 
visszavezetése kétségen kívül nagy teljesítmény volt. 

A XXIV. hadtest a Montelló-csatában fényes eredményt 
ért el. Nem a vezetésen és nem a derék csapatokon múlott, 
hogy ezt a fényes részleteikert nem fejleszthettük ki olyan 
nagyszabású hadműveletté, amely döntő lehetett volna a 
júniusi offenzívára nézve és talán a világháború kimene-
telére is. 

A Montello birtoklása az olaszokra nézve rendkívüli 
jelentőségű volt, ami kitűnik az 1918 jiínius havában meg-
jelent sajtótudósításokból is. 

Az olasz 8. hadsereg parancsnokát, Penella tábornokot 
állásától felmentették. Ennek indító oka a Montello elvesztése 
volt, melynek megtartására Penella tábornok minden erejével 
törekedett ugyan, de amelyet a főherceg hadseregének első 
feltartóztathatatlan előtörése következtében más is elvesztett 
volna. Penella tábornok május havában lett az olasz 8. had-
sereg parancsnoka. Utóda Caviglia tábornok lett, az olasz 
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