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V. F E J E Z E T . 

T I R O L VÉDELME. 

Bosen—Gries. Pension Habsburg, 1918 július 21. 

„Új, nagy föladatom által teljesen igénybevéve, mégis 
„csak tovább akarom e naplót, ha lehet naponta jegyezgetni. 
„Legalább a legfontosabb eseményeket, a történelem részére, 
„hogy az utókornak hiteles okmányt hagyjak bátra, az egész 
„borzasztó világháborúról. Mint eddig, úgy írom le a háborút, 
„ahogyan én láttam és tapasztaltam. írni fogok, ameddig az 
„Isten erőt ad nekem az íráshoz! . . . " 

„Tegnapelőtt este műszaki referensem, Mischek tábornok, 
„aki minden munkámban kiváló támaszom volt, gyönyörű szép 
„beszédet mondott törzskarom nevében, búcsúzáskor. Így elbú-
csúztam egészen az én szeretett 6. hadseregemtől és tegnap 
„reggel 7 órakor Vittorioról automobilon elindultam." 

„A nyári reggel fölséges volt, a hőségtől sárgás egével és 
„a szürke párával a Piave lapályán. Csendesen, észrevétlenül 
„indultam. Nehéz szívvel hagyom el hős csapataimat, de an-
„nál szívesebben Vittoriót, melyhez oly sok szörnyű emlékem 
fűződik." 

„Az én csapataim által épített, igazán nagyszerű Tovena— 
„Meli műúton kanyargunk föl alagutakban, szakadékokat meg-
kerülve, Bellunora és onnét Pieve di Cadoren át Toblachra. 
„A nagyszerű Ampezzo-völgybe, hófödte sziklaóriásaival és 
„mesebeli vadregényes szakadékaival, melyeket évekkel ezelőtt, 
„mint turista jártam végig; most midőn számtalan lövészárok-
„kal, drótakadályokkal van ki resztül-kasul firkálva és bájos 
„rejtekekben omladozó sírokkai teleszórva, melyek egyszerű-
ségükkel siralmas szomorúságukat varázsolják lelkembe, el-
bűvölő szépségében szunnyadva, háborúról és megsemmisü-
„lésről álmodik; ma még nagyszerűbb, megkapóbb benyomást 
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„tesz rám, mint valaha. Valami gyászteli, valami kimondhatat-
l a n átszellemiiltség rejlik nagyszerű némaságában, mint az 
„anyának összeharapott ajkai közt megdermedt fájdalmában, 
„midőn fiainak sírjánál állva, nem tud sírni, nem tud imád-
kozn i és mereven, megkövülten bámul a sírokra. Megkapott 
„engem, midőn egymás mellett láttam a természet elbájoló 
„pompáját és minden földinek porrá széthulló múlandóságát. 
„Én Istenem, hát még nem érkezett el az idő, melyben azt aka-
„rod mondani ' . . . és békesség legyen a földön . . . ' Bár hallhat-
„nám nemsokára e szavakat. Bár láthatnám azokat, akik oly 
„dicső önfeláldozással mindent, még életüket és vérüket is, 
„énekelve áldozták föl, jobb jövőben boldogan családi tűzhe-
lyüknél." 

„Toblachon egy óra hosszat vártam s azután Bruneck-
„nek folytattam utamat. Brixennél a vasútvonalat egy felhő-
szakadás folytán támadt úgynevezett 'Murbruch' (ami azt je-
„lenti, hogy a víz által lesodort sziklák, kavics, homok, fák 
„s minden összegyülemlett jószág, valami torlaszon áttörve, 
„mindent magával söpörve elpusztít) teljesen elpusztította. 
„Ez hadseregcsoportomnak egyetlen hadtápvonala, szintúgy 
„vasúti összeköttetése." 

„Ide Griesbe este 7 órakor érkeztem meg és a „Habsburg 
„Penzió"-ban vagyok elhelyezve. Kellemetlenül érintett e név, 
„mintha csak rossz ómen volna, mely a Habsburgok penzioná-
„lását sejtetné velem. Ugyan mit! — vénasszonyhoz illő ba-
„bona! Csak nem fogok ilyen szamársággal foglalkozni?... !" 

„Krobatin tábornagy jelentkezett nálam. Igen szívélyes, 
„meleg megbeszéléssel tisztáztuk kölcsönös helyzetünket s 
„azután ő Trientbe, állomáshelyére visszament hadseregéhez." 

„Még távolról sem vagyok alaposan tájékozva! De úgy-
„látszik, hogy itt mindenki lógatja fejét. A csapatok éheznek, 
„az állományok siralmasan gyengék, a hangulat nem jó, a 
„veszteségek naponta egy egész hadilétszámú zászlóaljat tesz-
tnek ki (sebesültek és betegek), a csehek átszökdösnek. Ön-
bizalom oszlófélben." 

„Conrad tábornagy vezérkari főnöke, Müller altátor-
„nagy jelentkezik nálam és a helyzetet reménytelennek ecse-
t e l i . . . Eszembe jut ama dermesztő novembervégi éjjel 
„Sztropkón, melyen átvettem a — később oly dicsőséges — 
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„VII. hadtestet. Bell siralmas helyzet volt akkor is, pedig még 
„csak 1914-et írtunk." 

„Müller altábornagy elmondja, hogy szörnyű veszteségek 
„vannak, a csehek naponta egész nagy csoportokban átszök-
j e k az ellenséghez, a derék csapatok pedig iszonyúan szen-
t e d n e k az éhségtől; mindenféle súlyos betegségek pusztítják 
„őket. Végül és főkép egy nagyszabású ellenséges offenzíva 
„van készülőben arcvonalamnak két legkényesebb pontja el-
„len, mely vészterhes lehet, mert itt nincsenek tartalékok. Én 
„egészen idegen vagyok itt és még nem tudom megítélni, hogy 
„tényleg ilyen kétségbeejtö-e a helyzet, vagy pedig az urak 
„vannak-e a szenvedett vereség miatt oly sötét hangulatban. 
„Nagyon pontosan fogom a helyzetet tanulmányozni, mielőtt 
„e fölött ítélhetek. Régi elvemhez híven, először pontosan átta-
nulmányozok mindent, azután igen alaposan meggondolok 
„minden lehetőséget és akkor fogom látni, hogy mit lehet és 
„mit kell tennem! . . . Egy azonban bizonyos, hogy az összes 
„csapatok a tűzvonalba vannak zsúfolva, ami a napi nagy 
„veszteségeknek egy fő oka és annak is, hogy nincsen tar-
ta lék!" 

„Az én parancsnokságom alatt álló arcvonal a stilfsi liá-
„gótól a Garda tavon—Asiagón át, egészen a Monte Spinuc-
„ciáig (A 1303) terjed. Egynéhány igen kényes pontja van. 
„Ezek: a Tonale-hágó (A 1884), Judicariák völgye, Zúgna 
„Torta (A 1257), Pasubio (A 2236), Asiago, Frenzela-völgy, 
„Asolone (A 1520) és Pertica (A 1549). Ezeket lehetőleg 
„kevés veszteséggel tartani az én föladatom, mely nem 
„könnyű! Hogyha a dombortérképre tekintek, úgy egy külö-
nösen kényes pont ötlik szemembe, mely az ellenségnek 
„nagyonis kedvező támadási alkalmat nyújt, és ez Asiago. Itt 
„az ellenség teljesen belátja az erdőben elrejtett megfigyelő-
f o n t j a i r ó l és át is tekintheti állásaimat és az összes összeköt-
te tés i vonalaimat messze hátunk mögött látja és hathatós tűz 
„alatt tudja tartani, így csapataimat hatalmas zárótiizével 
„bármikor teljesen elszigetelheti és én tehetetlenül nézhetem, 
„amint azokat a kelepcében elfogja. Ennélfogva holnap a két 
hadseregparancsnokhoz (10. és 11.) ki fogok menni, velük 

„a helyzetet a legalaposabban meg fogom beszélni. A 11. had-
seregnek pedig, — miután a hadseregfőparancsnokság azon 

l* 
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„nagyon is helyes elhatározásra jutott, hogy Asiagónál nem sza-
„had többé támadnunk, csak az a sajnálatos, hogy régi szokás 
„szerint, több mint egy hónappal elkésve jutott ez eszükbe! 
„mondom, a 11. hadseregnek értésére adom, hogy egy állást 
„építsen Asiagótól északra, éspedig olyan helyen, ahol az össze-
köttetések hátrafelé az ellenség által ne legyenek beláthatok; 
„mire ezen állás elkészül, vagy azt látjuk, hogy ott egy nagy-
szabású támadásra készül az ellenség, akkor vissza fogunk 
„oda húzódni és az ellenséget hozzuk az elé az elhatározás elé, 
„hogy ha közelünkbe akar férkőzni, ö kerüljön a tán még kí-
nosabb helyzetbe, mint amelyben most mi vagyunk, vagy 
„pedig ott kell maradnia, ahol most van; hol abba kell hagy-
„nia a fölmorzsoló közelharcot és így békésebb is lesz a mi 
„helyzetünk." 

„A többi kényes helyre vonatkozólag még nem találtam 
„megoldást." 

„A hadseregcsoporttartalékot közelebb akarom tolni Bo-
„zen vidékéről a Tonalehoz, hogy azt egyaránt Madonna di 
„Campiglio-, mint a Tonalehoz hamarébb eltolhassam. A 18. 
„hadosztályt, melyet Vidale tábornok vezényel, valószínűleg 
„Male vidékére fogom eltolni." 

„Isten nevében átvettem ezt az oly felelősségteljes nehéz 
„föladatot és amennyire erőim bírják, meg fogom Tirolt és 
„rámbízottakat hűségesen oltalmazni." 

# # 
* 

A 34. számú mellékletből látható az alárendelt parancsnok-
ságok és csapatok összeállítása és csoportosítása akkor, midőn 
a tiroli hadseregcsoportparancsnokságot átvettem. A had-
seregcsoportommal szemben álló ellenség helyzete a 35. számú 
mellékletből vehető ki. 

A báró Conrad tábornagv-hadseregcsoport kudarcba ful-
ladt támadása után a tiroli hadseregcsoport helyzetét mindkét 
hadseregparancsnokság1 Op. 5000/280. és Op. 2847/9. számú 
jelentése leplezetlenül tárja fel.2 

1 10. és 11. hadsereg. 
2 Szabad fordítás. 



A) 10. hadsereg. 

Szellem és hangulat. 
a) Általában: 
„A tisztek és a legénység katonai szelleme általában meg-

nyugtató. A kötelesség teljesítésében a hűség és jószándek 
még mindenhol megvan." 

„E tekintetben az alpesi vidékről származó legénység az 
első helyen áll." 

„A csapatok hangulatából azonban bizonyos hadi unott-
ságra lehet következtetni, melynek okai: a hosszantartó háború, 
az élelmezési nehézségek mind a fronton, mind otthon, a meg-
erőltető szolgálat, mely a hegyi háborúval együtt jár, pihenőre 
alig adódik alkalom és végiil a szabadságok beszüntetése." 

„Felsorolt okok között nagy szerepet játszik az ellátás 
nehézsége." 

„Az élelmicikkek minősége gyatra, azok utánszállítása 
gyakorta elmarad, az étel nem eléggé változatos. Ennek követ-
kezménye, hogy a legénység hangulata gyakran ingadozó és 
nem ritkán zavaró hangok vehetők észre." 

„A múlthoz képest a viszonyok megjavultak és így a 
legénység meggyőződött, hogy érdekében minden lehetőt meg-
tesznek, ezen tudat a kedélyeket felvidította." 

„A 10. hadseregparancsnokság véleménye szerint kiváló 
k a t o n a a n y a g u n k borús hangulatának okát még abban kell 
keresni, hogy:" 

b) tartalékok nincsenek. 
„A 10. hadsereg egész arcvonalán szinte általánossá lett 

a tartalékok hiánya. Ennek következtében a csapat kénytelen 
aránylag csekély erővel kiterjedt állást megszállani, melyben 
az emberek erejét a sok álláserődítési munkában túlságosan 
igénybeveszik, ami nem lenne, ha az állást elég sűrűn szálla-
nánk meg és mögötte az előírt tartalékok megvolnának." 

„Mivel tartalék nincsen, a megszálló csapat harcerejét 
fenntartani nem lehet, értékének belső megszilárdulására any-
nyira. fontos felváltás és pihenés sem lehetséges." 

„Ennek következtében az emberek fizikai ereje felőrlődik, 
ami, a nem megfelelő ellátás mellett, időelőtti kimerülést és 
betegséget okoz." 

„Minthogy a csapatokat felváltani nem lehet, a csapat-
testen belül is az összetartás érzete eltűnik, főképpen mert az 
alárendelt osztályok egységesen nem gyülekeztethetök és nem 
gyakorolhatók be." 

„A magas hegység kiterjedt állásaiban a csapattest-
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parancsnoknak tisztjeire közvetlen befolyása és érintkezése a 
kívánatos módon nem lehet meg." 

„Egyszóval a tisztek és legénység kölcsönösen elhidegül-
nek egymástól." 

c) A visszatérők befolyása. 
„Nem lehet lebecsülni azt a kedvezőtlen befolyást, melyet 

a nagyszámban a hadszíntérre visszatérők a menetalakulatok 
fiatal és tapasztalatlan embereire, akik ellenség előtt még nem 
szolgáltak, útközben gyakorolnak." 

„A visszatérők várakozásaikban csalódtak. Azt remélik, 
hogy a háborúnak hamarosan vége lesz, mielőbb hazamehetnek 
tűzhelyükhöz és polgári hivatásukat, melyet a háború meg-
szakított, ismét folytathatják." 

„Azt látva, hogy reményeik nem valósulnak meg, hosszabb 
szabadságra számítanak, hogy személyes és magánügyeiket 
rendezhessék, hogy legalább rövid ideig családjukkal lehesse-
nek, kiktől a háború évekig elválasztotta őket." 

„Őszintén szólva, ebben is sok csalódás érte őket. Az enge-
délyezett szabadság sokszor rövid volt és így a visszatérők 
keserűséggel szívükben, kedvetlenül vonulnak be póttesteik-
hez." 

„Szem előtt kell tartani, hogy a visszatérők nagy számá-
nak otthonát, házi tűzhelyét elpusztították; a feleség és gyer-
mek hontalanná lett, a hozzátartozókról még hír sem érkezett." 

„A hazatérők egyrésze azt látta, hogy a hadiuzsorásoknak 
mindenét kiszolgáltatták, hogy senki sem törődött érdekeivel, 
sokan, különösen a mesteremberek és kereskedők, polgár-
társaik versengése által jövő létérdekeiket veszélyeztetve 
látták." 

„Némelyek, kik szeretettel siettek hozzátartozóik védel-
mére, családi életüket feldúlva találták." 

„Tagadhatatlan, hogy ilyen és hasonló viszonyok a hadi-
fogságból hazatérőkre tartósan hatnak. Az egyikben sorsának 
tragikuma elkeseredést szül, a másikat kishitűvé vagy élet-
unottá teszi." 

„Ezeknek a szelleme még talán kevésbbé veszedelmes." 
„ A legártalmasabbak azok a visszatérők, kiket az ellenség 

propagandája megmételyezett és akik katonai és polgári köte-
lességekről a leglehetetlenebb nézeteket hirdetik és ezáltal 
államellenes, tévelygő, beteges eszmének törekszenek híveket 
toborozni." 

d) Részletesen: 
Vannak csapattestek, melyeknek szelleme és hangulata, 

sajnos, nem megfelelő." 
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„Ennek oka az, liogy a szláv nemzetiségű legénységet, 
főképen a cseheket a szülőhazából, a szabadságról visszatérők, 
a menetalakulatokkal a harctérre menő elemek, a hozzátarto-
zók levelezései és az újságok útján rendszeresen izgatják." 

„Ezen eset különösen a 163. Landsturm-zászlóaljra vonat-
kozik, melynél a hátországból jövő lázítás mindinkább érez-
hető." 

„A császárvadászezredeknél a cseh és lengyel nemzetiségi'! 
legénység között mindig vannak megbízhatatlan elemek; ez 
az aránylag igen gyakran ismétlődő szökésekben nyilvá-
nul meg." 

„A 4. császárvadászezrednél ezen úgy segítenek, hogy 
a cseh nemzetiségű katonákat a vonathoz osztották be." 

„A 10. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a csehe-
ket ismét az arcvonalba osszák be." 

„A 136/11. zászlóalj szelleme és hangulata sem a legjobb. 
(Op. 4702. száin.)" 

„A 37. lövészezred legénysége dalmáciai és galíciai illető-
ségű. Kedélyük azért nyomott, mert az anyaországban a meg-
élhetési viszonyok nagyon válságosak, a családok helyzete 
vigasztalan és az orosz betörések Galíciában nagy pusztítást 
okoztak." 

„Ennekfolytán az emberek búskomorak és közömbösek." 
„Az önkéntes salzburgi lövészzászlóaljnál egy támadó 

vállalatra hátrányos volt néhány képviselő izgató beszédjének 
közlése a salzburgi sajtóban." 

„A 8/1. bosnyákzászlóalj 5 tisztje az olaszokhoz átszökött, 
ezt egy gonosz tiszt kezdeményezte, de a zászlóalj használ-
hatóságára hátrányos befolyása nem volt, annál kevésbbé, 
mert a szökevény tisztek meg sem kísérelték a legénység meg-
tévesztését." 

„Remélhetőleg a hazafias oktatás a legénység szellemére 
jó hatással lesz." 

Fizikai teljesítőképesség: 
„A teljesítőképesség nagyon csökkent." 
„Eltekintve attól, hogy a pótlásoknál a testi alkalmasság 

nem üti meg a kívánatos mértéket,1 amit a háború ötödik évé-
ben a pótlási nehézségek miatt figyelembe venni nem is lehet, 
a gyengébb szervezetű katonák a hegyiháborúban hamarosan 
leromlanak." 

„Főoka ennek a nem megfelelő ellátás." 

1 Egyrészt a legénység fiatal, másrészt pedig öreg, a pótlásokba sok 
gyengeszervezetű ember is bekerül, például a 8. bosnyákezredben sok ember-
nek a tüdeje nincsen rendben. 
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„Az élelmezés az utóbbi időben javult, de ennek kevés 
az eredménye, mert a csapatok erejét meg1 kell a végsőkig fe-
szíteni, minthogy teherhordó csapat és málhásállat nincs, mely 
az élelmezést, lőszert, vizet, erődítő műszaki anyagot, stb. 
a havasokra felvigye." 

„Tartalmasabb ellátást csakis azoknak a csapatoknak le-
het nyújtani, melyek a magashegység állásaiban szolgálnak, 
ez pedig rossz vért szül a többi arcvonalbelieknél." 

„Mivel az egész arcvonalon a magashegységben az állá-
sokat, a gyenge létszám miatt, csak lazán lehetséges meg-
szállani és tartalékokat sem lehet kivonni, a gyalogságot nem 
lehet felváltani, pihenőre vinni; a helyhez kötött nehéz tüzér-
ség idáig még sohasem pihent." 

„A csapatok kénytelenek megerőltető hordár-szolgálatot 
is teljesíteni, ami megint teljesítőképességüknek rovására 
megy." 

„Mivel nagyobb élelemadaggal elsősorban a küzdő csapa-
tokat kell ellátni, a pihenőknek ebből nem jut, ennélfogva 
utóbbiak teljesítőképessége, — bár pihennek és fizikailag egy 
időre kímélve lesznek, — és erőbeli állapota nem javul." 

„Ehhez jön még a magas hegység zord éghajlata, az idő-
járás erős behatása, a betegségek (influenza) és a kedvezőt-
len elhelyezés (zsúfolt, nedves, sötét kavernák)." 

Harcérték: 
„A csapatok csekély fizikai teljesítőképessége miatt azok 

harcértéke is csökken." 
„Minél alábbszáll a csapatok harcosállománya, annál töb-

bet szenved az egyes ember, mert a követelmény ugyanaz ma-
rad. Nagy harcosállomány a munkát hamarabb elvégzi." 

„A menetalakulatokkal mind nagyobb számban kerülnek 
gyenge szervezetű emberek az arcvonalba. Nagyban befolyá-
solja az értéket a tiszti utánpótlásnál szemlátomást csökkenő 
erkölcsi és katonai erény." 

„Idősebb tisztek hiánya miatt egészen fiatal tiszteket kell 
megbízni alosztályok vezetésével, akik tapasztalatlanok, ko-
molyság és emberismeret hiányzik náluk, gyakran alig vannak 
katonailag kiképezve, fogalmuk sincs arról, hogy miként kell 
a legénységet oltalmazni, róla gondoskodni, vele helyesen 
bánni." 

„A tiszti fogyatékot a hátországban leginkább csak szám-
szerint pótolják és minőségük annyira fontos és döntő köve-
telményeire súlyt egyáltalában nem helyeznek." 

„Tekintettel ezen tiszti viszonyokra és mert olyan tiszt, 
aki minden tekintetben használható, nagyon kevés van, ezen 
fiatal tiszteket kellene alaposan kioktatni, hogy alkalmazhatók 
legyenek a legénység oktíjíéla^ős- felvilágosítására." 
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„Az is nagy baj, hogy megfelelő mély csoportosítást, tar-
talékok hiánya miatt, felvenni nem lehet, pedig a csapatokat 
folytonosan túlerőltetni lehetetlenség, mert úgy aláássuk harc-
értéküket." 

„Az 56. lövészhadosztálynál például három és fél ezred 
egymás mellett áll 16 kilométeres arcvonalban, majdnem min-
den ember az első vonalban van; ellátja a lövészárok felőrlő 
szolgálatát és megszakítás nélkül végzi a nehéz erődítési 
munkát." 

„Ott, ahol nem valószínű, hogy nagyobb harcok lesznek, 
az ilyen helyzet nem okoz nagyobb gondot." 

„Ott azonban nagyon komolyra válhat a helyzet, hol a ki-
merült embernek esetleg éjjel súlyos küzdelmet kell vívnia." 

„Az, hogy a tüzérségnek majdnem mindig kevés a lőszere 
és alig van hámos lova, a csapat harcértékét szintén hátrányo-
san befolyásolja." 

Mindent összefoglalva azt mondhatom, hogy csapataink 
harcértéke a védelmi harcra, még erösebb ellenséges támadás 
esetén is, elegendő, de nagyobb ellentámadás végrehajtására, 
vagy offenzívára, a tüzérséget is beleszámítva, nem alkalmas 

„P]gyébként, csapataink jó szellemét szem előtt tartva, 
az elégedetlenséget és kedvetlenséget okozó tények megszűnte-
tése után, a szomorú helyzet orvoslására javaslom:" 

1. A tisztisarjadék értékének fokozását. 
„Tiszti sarjadékunk nem áll a helyzet magaslatán." 
„A nehéz helyzetben magára hagyott fiatal tiszt, a mai 

nemzedék nyegle nevelése folytán, feladatának nem tud meg-
felelni." 

„Különösen áll ez a fiatal cseh tartalékos tisztekre, kik-
nél megfigyelték, hogy legtöbbnyire rossz kedvvel szolgálnak, 
kényelmesek, becsület és kötelességérzelmük vajmi alacsony 
fokon áll." 

„A tisztisarjadék nevelését kell legelsősorban javítani." 
„Az arcvonal tisztjeinek pótlásánál a minőségre kell a fő-

súlyt helyezni; a póttesteknél tapasztalt, idősebb tiszteket 
a szükséges számban természetesen meg kell hagyni." 

„A kinevezést, tisztté és zászlóssá, meg kell lassítani, ami 
általában javulást hozna, hiszen csak hosszabb idő alatt lehet 
kipróbálni és elbírálni, hogy jellemtulajdonságaik megfel-
nek-e a háború követelményeinek, a zászlósok jobban fognak 
iparkodni, hogy tisztekké lehessenek. A tisztisarjadékot neve-
lés, képzettség és előélet tekintetében szigorúbban kell kivá-
logatni, mint eddig." 
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2. Legénység. 
„A legénység fegyelmezése igen nehéz, mivel a póttestek 

a rossz elemeket, nehogy még kíméltessenek, a harctérre kül-
dik, hol igazán hathatós büntetést alig lehet alkalmazni; ez-
által pedig a veszedelmes elemek nem tehetők ártalmatla-
nokká." 

„Számolni kell azzal, hogy szükséges lesz ilyen embereket 
fegyelmező szakaszokba beosztani és a büntetésnemeket meg-
szigorítani; lehetővé kell tenni a csapatparancsnokok gyors 
beavatkozását is. Célszerű lesz a kikötés büntetését újból be-
hozni, mert bírói ítélettel kiszabott büntetések a rossz ele-
mekre nincsenek hatással." 

„Hadseregparancsban közzé kell tenni, hogy minden szö-
kés, hazaárulás, fegyelem és a haderő elleni gonosztett a lesze-
relés után sem számíthat kegyelemre, ezt minden embernek 
tudnia kell. Az emberek a leszerelés után általános kegyelemre 
számítanak, mely minden gonosztettet meg fog bocsátani; ezt 
látszólag eredményesen hirdetik az izgatók." 

„Ezt a hadseregparancsot a legfelsőbb hadúrnak kell ki-
bocsátania." 

„Nem elégséges ezt a parancsot csak hangoztatni, az em-
berek ezt így nem hiszik el. A minisztereknek az országgyű-
lésen, félre nem érthető módon, a nagy nyilvánosság előtt ki 
kell ezt jelenteniök, ez aztán visszariasztóan fog hatni és az in-
gadozókat észre fogja téríteni." 

„A felelős tényezőknek hasonlóan ünnepélyes keretek kö-
zött ki kell nyilatkoztatniok, hogy mindazok, kik a Monarchia 
létéért folyó nehéz küzdelemben cserben hagyták a hazát, 
az ellenséghez átszöktek, tekintet nélkül arra, hogy fegyvert 
fogva hazájuk ellen harcoltak vagy sem, állampolgári jogaikat 
elvesztették, haza nem térhetnek és kivétel nélkül ingó és ingat-
lan vagyonukat el fogják kobozni a haza javára." 

„A hadifogságból visszatérőket a harcterekre csakis ab-
ban az esetben lehet küldeni, ha az elöljárók teljesen tisztába 
jöttek tulajdonságaikkal." 

„Sok a panasz a menetalakulatok elégtelen kiképzése 
miatt és hogy ezeknél nagyon csekély azon tisztek és tisztesek 
száma, akik haditapasztalatokkal bírnak." 

„A meggyógyult embereknek saját alosztályukhoz való 
bevonulására nagyobb súlyt kellene fektetni, nem pedig ide-
gen csapattesthez beosztani őket." 

„Korlátozni kell a legénység, különösen a különleges szol-
gálatban kiképzett jó altisztek elvezénylését az arcvonalból." 
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3. Kitüntetések. 
„A tiszteknél és legénységnél bizonyos fokú badiunottság 

érezhető, mert a háború nagyon elhúzódik és nincsen kilátás 
arra, hogy egyhamar vége legyen." 

„A szellemet nagyon emelné, ha több kitüntetés ítéltetne 
oda, mint mostanáig." 

„Gyakori arcvonallátogatásaim alkalmával emberekkel 
beszéltem, kik többször sebesültek meg, felgyógyulva bevonul-
tak és már harmadszor, vagy negyedszer szolgálnak a tűz-
vonalban, de kitüntetve még nincsenek. Nem mindig van al-
kalma a katonának a vitézségét kimutatni, különösen a hosz-
szantartó állásharcban, de mint harcos és munkás, ki mindent 
készségesen elvisel, legalábbis a „vas érdemkeresztet" meg-
érdemli." 

„Ismételve felhívtam az alárendelt parancsnokságokat 
erre és szerencsére megértésre is találtam." 

„A tiszti kitüntetéseket nem lenne szabad oly szigorúan 
elbírálni, mint most; sokkal gyorsabb elintézést ajánlok." 

„A szigorú parancsoknak megfelelően a javaslatok véle-
ményezése és továbbítása gyorsan megy, de az elintézés késik, 
sokszor három, sőt még több hónapig. 

„A kitüntetési javaslatok elbírálásánál nem szabad szűk-
keblűnek lenni, különösen azon csapattisztekkel szemben, akik 
hosszabb idő óta szolgálnak az ellenség előtt. Ezeknél nem 
volna szabad attól függővé tenni, hogy mikor kaptak kitün-
tetést, csak az érdemre kellene figyelemmel lenni." 

„A kitüntetés fokának meghatározásánál -szem előtt kel-
lene tartani, hogy nem állott-e a megsebesült tiszt sokáig 
gyógykezelés-alatt és így nem volt alkalma magát kitüntetni; 
ilyenkor magasabb kitüntetést érdemel, mint különben." 

„A törzsekhez beosztott tisztek előnyben részesítését tel-
jesen be kellene szüntetni." 

„Ne tévesszük szem elöl, hogy vitézségért kitüntetésre 
javasolt tisztek, a késedelmes elintézés miatt, sok esetben csak 
hősi haláluk után kapják meg az elismerés látható jelét." 

„örvendetes, hogy a tisztikar még mindig lelkesül a ki-
tüntetések elnyeréséért." 

„Kétséget nem szenved, hogy a kitüntetési javaslatok 
gyorsabb elintézése a tisztekre nagyon jó hatással lenne." 

4. Szabadságok. 
„Csodálkozom afelett, hogy még mindig találok embere-

ket, kik bár négy éve szolgálnak a harctéren és többször meg-
sebesültek, vagy a hadifáradalmaktól megbetegedtek, de még 
szabadságot nem kaptak." 
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„Különösen áll ez a 8. bosnyákezredbeliekre, kik járvány-
zárlat és politikai viszonyok miatt szabadságot nem kaptak, 
így évek óta otthon nem voltak, ahonnét nagyon nyomasztó 
híreket kaptak." 

„Nézetem szerint sok jót tehetne a hadseregparancsnok-
ság, ha szabadkezet nyerne a legénységi szabadságok önálló 
szabályozására." 

„Nagyon kedvezőtlen hatása van azon rendeletnek, hogy 
az állománynak csakis 10%-át lehet rövid szabadságra bocsá-
tani." 

„A nagyobbmérvű szabadságolást korlátozza a szabad-
ságoltak hazaszállítására szükséges eszközöknek kérdése. Az is 
befolyással bír erre, hogy a csapatok fölváltására állanak-e 
tartalékok rendelkezésünkre." 

„Legénységet nagyobb számban akkor lehetne szabad-
ságra küldeni, ha az illető csapatot az arcvonalból kivonva, 
pihentetjük. Az állásban levő csapatoknál a szabadságolás le-
hetősége nagyon korlátolt, különösen az oly csekély ütközet-
létszám mellett, mely nálunk általában szokott lenni." 

„A szabadságolások számát emelni kellene, hogy ne csak 
a földművelők jussanak szabadsághoz, hanem a munkások és 
mesteremberek is." 

„A szabadságok kétségen kívül fokozzák a legénység szol-
gálati készségét, jókedvét, gondjaikat enyhítik." 

„Kétségtelen az is, hogy a szabadságok nagymérvű enge-
délyezését sajnos erősen korlátozza az arcvonal-tisztek nagy 
hiánya és azon körülmény, hogy a nagy kiterjedésű állások 
miatt a csekély létszámú legénységet feltétlenül együtt kell 
tartani." 

„Javaslom, hogy a 37. lövészezred embereinek szabad-
sága Galíciába és Bukovinába 2, Bosznia és Hercegovinába 4, 
Dalmáciába 6 nappal hosszabbíttassék meg, hogy ezek a rossz 
vasúti összeköttetések ellenére is teljes szabadságidejüket 
kiélvezhessék." 

5. Gondoskodás az emberek testi jólétéről. 
„Elsősorban több élelmet kell adni az embereknek." 
„Magában véve a tartózkodás a magashegységben, fo-

kozza az étvágyat, ehhez hozzájárul még a megerőltető állás-
szolgálat a hegyeken és a súlyos hordár-szolgálat." 

„Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a legénység nagy-
része még fiatalkorú, kinek fejlődésben levő teste több táp-
lálékot kíván meg, mint az érett emberé. Hozzájárul még az is, 
hogy nagy része már legyengülve, lesoványodva vonul be 
hadiszolgálatra, közöttük főképen azok, akik a háború okozta 
szükség miatt legsúlyosabban szenvedett vidékek gyermekei." 
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„A Monarchia kedvezőtlen gazdasági helyzete miatt 
a hiányos ellátást csak úgy lehet javítani, ha a harcoló csapa-
tokat részesítjük előnyben, a had tápkörletben szolgálók rová-
sára és a front mögött szolgáló emberek élelmiadagjait csök-
kentjük." 

„A küzdöcsapatok ellátásának javítására, ahol csak lehet, 
a körletben főzelékféléket termelünk." 

„Okvetlenül szükséges az ellátást annyira javítani, hogy 
az élelmiadag akkora legyen, mint most a harcoló csapatok-
nál̂  van előírva, tehát az emberek akár az állásban szolgálnak, 
akár tartalékban pihennek, mind a felemelt élelmiadagot kap-
ják meg." 

„Hisz éppen a tartalékok emberei végzik a nagyon meg-
erőltető hordári szolgálatot és még fegyelmező gyakorlatokat 
is; pedig a pihenő éppen arra volna hivatva, hogy az emberek 
testi fáradalmaikat kiheverjék és jobban, bővebben táplál-
kozva, testi erejüket ismét visszanyerjék." 

„Célszerű volna a magasabb parancsnokságoknak élelmi-
cikkekben megfelelő tartalékot adni, hogy különleges teljesít-
ményeket jobb ellátással jutalmazhassanak és a különösen ne-
héz helyzetben levő csapatok teljesítőképességét fokozzuk az-
zal, hog-y az embereket jobban és bővebben élelmezzük." 

„A koplalás nem kelt veszedelmes hangulatot a legénység-
nél, szellemét nem befolyásolja nagyon, de lerontja az emberek 
testi erejét, ami nagy baj." 

„Naponta nő a hiányos ellátás miatt kimerülten, betegen 
távozók száma." 

„A nagy fogyaték és az elgyengült emberek nagyon za-
varják a szolgálatot a harcállásban és megnehezítik az anyagi 
ellátást is, pedig a hadseregkörletben az utánszállítás a ma-
gaslati állásokba túlnyomóan hordári szolgálaton alapul." 

„Már ott tartunk, hogy a még aránylag könnyebb testi 
megerőltetés is gyors kimerülést okoz." 

„Az ellátás javulásával a legénység testi ereje visszatérne 
és hangulata örvendetesen emelkednék." 

6. Felszerelés. 
„A hadseregparancsnokság jól tudja, hogy a háború ötö-

dik évében mily nehéz az anyagi ellátás és csak azt kívánja 
hangoztatni, hogy a szomorú helyzet miatt a katonák kényte-
lenek elnyűtt, ütött-kopott, agyonfoltozott hiányos ruhában 
járni, holott hajdan arra neveltek őket, hogy csinosan és tisz-
tán öltözködjenek; szabadságra menve pedig ugyancsak 
hiányosan öltözve jelennek meg otthon." 

„Különösen nagy a hiány a fehérneműben, cérnában és 
cipészkellékekben." 
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7. A tisztek nyelvismerete. 
„Az emberek szellemére és jóhangulatára különösen nagy 

befolyást gyakorol az, ha a tiszt anyanyelvükön tud a legény-
séggel beszélni." 

„Monarchiánk sok nemzetiségű összetétele miatt kényte-
lenek vagyunk azon csapattestekhez, melyek kiegészítésére 
a pótcsapatok a háború hosszú tartama miatt a megkívánt ki-
egészítést már nem képesek előállítani, — idegen nyelvű le-
génységet beosztani. Így számos csapat két, különböző anya-
nyelvű legénységből áll. Az emberi lélektan megkívánja, hogy 
vele beszéljenek, hogy a tiszt az alárendeltjeinek magánviszo-
nyairól érdeklődjék." 

„Sok derék katonánknak otthon felesége és gyermeke van, 
kik valószínűleg nélkülöznek és szükséget szenvednek; soknak 
földecskéje is van, melyet meg kell művelni, hogy övéi meg-
élhessenek, így majdnem minden embernek súlyos gondja van 
és elöljárója vigasztaló szava után vágyódik, amire szüksége is 
van. Az a tiszt, aki embereivel szóba áll, irántuk közlékeny, 
megnyeri azoknak ragaszkodását és bizalmát. Ezért a tisztek-
től meg kell követelni, hogy embereikkel beszélni tudjanak." 

„Minthogy azonban minden tiszt oly sok nyelvet nem be-
szélhet, mint ahány nemzetiségű esetleg szakasza vagy alosz-
tálya, Iegyen legalább minden századnál egy-egy tiszt, aki 
a század legénységének egyik, illetőleg másik anyanyelvén 
beszél. Ha ez nem volna lehetséges, akkor a csapattesteken be-
lül a tiszteket úgy kell felcserélni, hogy mindegyik az egy 
szakaszba, vagy századba egyesítendő azonos anyanyelvű le-
génység nyelvét bírja." 

„Nagyfontosságú az, hogy a küzdő hadsereghez irányí-
tandó menetalakulatokhoz a tisztek nyelvtudásuknak megfe-
lelően osztassanak be." 

8. Munkás-erő. 
Lehetőleg nagylétszámú munkásosztagokat kellene a hor-

dári szolgálat ellátására sürgősen beosztani a harcoló csapa-
tok mentesítésére. Az ütközetvonatoknál lovakra és málhás-
állatokra nagy szükség van, hogy az utánszállítás könnyebben 
menjen. E tekintetben utalok Tech. 20.130. szám alatt meg-
tett jelentésemre." 

„A műszaki századok túl vannak terhelve munkával, 
mielőbbi pihenőre szorulnak, kiadós pótlást is igényelnek, 
igen alacsony létszámuk miatt." 

9. A menetalakulatok fegyelme. 
„A menetalakulatoknak a harctérre szállításakor igen 

gyakran fordulnak elő fegyelemellenes esetek." 
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„A hadifogságból visszatérők a fiatal tapasztalatlan le-
génységnek nagyon rossz példát adnak és fegyelemellenes fel-
fogásokat oltanak lelkükbe." 

„A menetalakulatokat kísérő fiatal tapasztalatlan tisztek, 
akik nélkülözik a békeidő kemény iskoláit, tiszti kötelmeiket 
alig ismerik, akaraterő és erély hiányában komoly esetekben 
tehetetlenek." 

„Súlyos időket élünk, utolsó erőnket is meg kell feszíte-
nünk a siker elérésére, nem riadhatunk vissza tehát a leg-
végső eszközök alkalmazásától sem." 

„Javaslom, hogy szolgálaton kívül álló erélyes táborno-
kokat bízzanak meg a hátországban azon póttestek parancs-
nokságával, melyekhez tömegesen osztatnak be a hadifogság-
ból visszatérők." 

„A nyugdíjazott, vagy a hadifogságból visszatért törzs-
tiszteket pedig nevezzék ki pótszázad parancsnokká." 

„A hadseregparancsnokság nézete az, hogy ilyen parancs-
nokok sokkal jobban fognak megfelelni, mint a fiatal tartalé-
kos hadnagyok, mert ezek a legjobb akarat és törekvés mellett 
sem rendelkeznek tapasztalattal, nem tudnak a hadifogságból 
visszatért legénységgel bánni." 

„A fiatal törzstiszteket a menetalakulatokkal a hadrakelt 
sereghez kell küldeni." 

„Ha a 16. lövészezred 16 menetszázadához 6—8 törzstisz-
tet osztottak volna be, akkor nem történtek volna oly sajnála-
tos kilengések Krakkóban ós Wörglben." 

„A hadseregparancsnokság már több előterjesztést tett, 
hogy a hadrakelt sereghez elszállítandó menetalakulatokhoz 
beosztott legénységet rövid szabadságra engedjék, nehogy a 
hadseregkörletben a továbbképzés megzavartassék." 

„Tudvalevőleg a hadügyminisztérium 10. osztálya ellenzi 
e javaslatomat. Arról is értesültem, hogy a póttestek a sza-
badságot illető rendeleteket nem tartják be." 

„Azt is jelentették nekem, hogy a póttestparancsnokok 
a legénységgel közlik, hogy szabadságot majd a harctérről 
fognak kapni." 

„Így rövidítik meg a legénységet. A hadseregnél teljesen 
mindegy az, hogy a menetalakulatok 8—10 nappal később ér-
keznek meg körletükbe. A legénység hangulatát emelné, ha 
rövid szabadságot kapna és a hozzátartozóitól búcsút vehetne, 
mielőtt a hadrakelt sereghez elutazik." 

„A hadseregparancsnokság az AOK-nak különösen figyel-
mébe ajánlja ezen javaslatot." 

10. A tisztikar és legénység személyes érdekének védelme. 
„A hátország eseményeit a legénység éber figyelemmel 

kíséri. Ezekről a honi sajtóból, katonai újságokból, hozzátar-
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tozóik leveleiből és a harctérre visszatérők elbeszéléseiből ér-
tesül. Különösen érdekli az embereket az otthoni súlyos gaz-
dasági helyzet, mely hozzátartozóikat és őket is közösen 
érinti." 

„A családjuktól érkező jó hírek jó hangulatot keltenek; 
rossz hírek levertséget okoznak. A legénység sokat panasz-
kodik a hadiuzsorások miatt, kik a helyzetet lelketlen nyerész-
kedésre használják ki." 

„Az elnyomatással szemben az igazságérzés az emberek-
ben különösen erős és követelik, hogy a hadiuzsorásokkal a ha-
tóságok kímélet nélkül járjanak el." 

„Azon katonáknál, kik földmívesek voltak, a harácsolások 
rossz vért szülnek." 

„Általános a vélemény, hogy az élelem harácsolása sokkal 
kevesebb súrlódásokkal járna, ha a beszolgáltatandó élelem 
mennyisége nem sújtaná egyformán a szorgalmasan dolgozót 
és a henye, lusta termelőt." 

„Sok a panasz a hadbeszerzési központok ellen is, mivel 
a lakosság által termelt cikkeket, melyekre a megélhetésre 
szüksége van, a beszolgáltatás után felemelt áron kénytelen 
visszavásárolni." 

„Nagyon üdvös volna, ha a harácsolásra hivatott hatósá-
gok a termelőket felvilágosítanák, a községi elöljáróságok, a 
papok és tanítók meggyőznék a harácsolás szükségességéről 
és hogy a termésfelesleget be kell szolgáltatni." 

„A legénység hangulatára nagy hatással volna, ha tulaj-
donjogokban, bérleti ügyekben, öröklési és adás-vételi szerző-
désekben, egyéb jogi ügyekben és vitás pörös esetekben meg 
lehetne arról győzni őt, hogy távolléte alatt is a döntéseket, 
ítéleteket pártatlanul hozzák meg." 

„A törvényhatóságoknak a liadbavonultak magánérde-
keit a legmesszebbmenöen meg kellene óvniok, már csak azért 
is, mert távollétük miatt ők maguk nem védhetik meg azokat 
és így ellenfeleikkel szemben hátrányban vannak." 

„A legénység arról is értesül, hogy hozzátartozói ellátási 
és hadisegélyezési illetékeiket rendetlenül, sok esetben csak 
többszöri sürgetés után kapják meg." 

„Különösen Galíciából, Erdélyből, Boszniából, Hercego-
vinából és Dalmáciából jön sok panasz." 

„E tekintetben gyorsan változásnak kellene bekövetkezni, 
mert a hátországban az általános szükség miatt igen nehéz 
a megélhetés. Az embert meg kell győzni, hogy az állam hozzá-
tartozóiról gondoskodik és hogy ha a háborúban elesnék, azok 
létérdeke teljesen biztosítva van." 

„Sok tartalékos tiszt polgári foglalkozásában kereskedő, 
iparos és magánvállalatnál volt alkalmazva és mivel hadba-
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vonult, károsodik, mert az otthon maradottak és felmentettek 
konkurrenciát csinálnak neki és előmenetelében mellőztetik." 

„A hadkötelezettség alól felmentett tartalékos tisztek 
száma tekintélyes. Igen igazságos volna, ha a már hosszabb 
idő óta az ellenség előtt szolgáló tartalékos tiszteket kicserél-
nék a háború kezdete óta a hadiszolgálat alól felmentett tar-
talékos tisztekkel." 

„A sok panasz akkor megszűnnék, igazságos is volna, mert 
a felmentettek nemcsak megszabadultak a háború rémességé-
től, de békehivatásukban meg nem zavartatván, a háború alatt 
még vagyonilag is megszedhették magukat." 

„Eredményt csak akkor érhetnénk el, ha a felmentettek 
behívását szigorúan hajtanák végre, kivételeket pedig semmi 
esetben sem tennének." 

„A tiszti fizetéseket és nyugdíjakat fel kellene emelni, 
mert eltekintve attól, hogy ez az állam erkölcsi kötelessége és 
tartozása, jövendő békebeli megélhetésük függ ettől!" 

„A továbbszolgáló altisztek anyagi helyzetének megjaví-
tásától eltekinteni teljesen lehetetlen. Épp oly fontos és szük-
séges a legénység rokkantsági illetékének felemelése." 

11. Az idősebb kardostiszteseknek a fronton való meg-
hagyása. 

„Az AOK állandóan követeli, hogy a hadrakelt sereg lehe-
tőleg sok kardostisztest küldjön haza a póttestekhez." 

„Ez idáig meg is történt. Jövőben azonban a legjobb aka-
rat mellett sem lehet ennek a kívánságnak megfelelni, mert 
különben a csapattestek belső szolgálatát éri kár. Különösen 
az olyan tiszteket, kik a legénységgel rosszban-jóban kúzamo-
sabb idő óta együtt vannak, kik összeforrtak embereikkel és 
bizalmukat, ragaszkodásukat bírják, a csapattest nem nélkü-
lözheti, mert értéke attól függ, hogy milyen a tisztikara." 

„Gyakran látni, hogyha az ilyen tiszt felsőbb nyomásra 
mégis kénytelen csapatát elhagyni, búcsúzáskor a kemény 
harcosnak szemébe is köny szökik." 

„Mit sem segítünk azzal, hogy ilyen tisztek helyett fiatal 
tiszteket kap a csapat, mert a fiatal, tapasztalatlan tiszt nem 
tud a legénységgel bánni és elsősorban maga szorul további 
oktatásra." 

12. Rendszabályok az ország belsejében. 
„Nem hallgathatom el annak szükségességét, hogy a hát-

országban az állameszmének kíméletlenül érvényt kell sze-
rezni, ezt aa egész front követeli. A hangulat és szellem legjob-
ban az által emeltetnék, ha egy legalaposabban átgondolt és 
előkészített offenzívát kezdenénk, lehetőleg fölényes erővel." 

József főherceg: A világháború. VII. 2 
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„A hátországnak mielőbb meg kell változnia. Friss szel-
lemnek kell itt felébrednie." 

„A belügyminisztériumnak, a tartományi főnöknek, a já-
rás-kapitányságoknak és főképen a papságnak, a hadsereget 
támogatni kell munkájában. A tisztikar, mint harcos és mint 
hazafias oktató minden tekintetben megfelel feladatának, tegye 
meg tehát kötelességét a hátország is." 

„A szépítéseket megtűrni nem szabad, rózsásnak nem lát-
hatjuk a helyzetet; — a sajtó kötelessége, hogy jellegzetes cik-
keket közöljön, melyek a népet felvilágosítják és azt felemelik. 
Izgatókat és izgató lapokat el kell némítani. Ezek örökös béke-
nyöszörgésükkel csak a kislelkűséget szolgálják." 

„Így mindenhol szigorú fegyelem fog meglionosulni, 
a hadrakelt sereg meg fogja kapni a szükséges ember-pótlást 
és az anyagi eszközöket, melyre szüksége van; a haderőt ismét 
mindenki ünnepelni fogja, mely akkor: a haza megmentője lesz, 
de csakis ebben az esetben." 

„Krobatin tábornagy s. k." 

(Op. 5000/280. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
„Azért, hogy a csapatok szelleméről, hangulatáról és tel-

jesítőképességéről tiszta képet nyerjünk, felhívtam a seregtest-
parancsnokságokat, hogy tegyenek jelentést a helyzetről. A be-
érkezett jelentésekben a parancsnokok igen őszintén nyilat-
koztak, arra törekedtek, hogy ez egyszer alaposan, részletesen 
kibeszélhessék magukat. A legjellemzőbben a 48. hadosztály-
parancsnokság tárta fel a helyzetet, miértis azt eredetiben fel-
terjesztem. (Op. 707/16. szám.)"1 

„Általában valamennyi helyzetjelentés körülbelül ezt tar-
talmazza:" 

„A csapatok szelleme igen jó, annak ellenére, hogy 
az utolsó időben nehéz teherpróbán esett át." 

„A gyalogság érzi fölényét az olasz gyalogsággal szem-
ben; ezt most még jobban érzi, mint annakelőtte." 

„A tisztek és legénység hangulata nyomott, mivel min-
denki csalódott azon jogos várakozásban, hogy a vad hegy-
vidékben a fáradságos állásharctól megszabadul és gazdag 
zsákmányhoz fog jutni az olasz síkságon. A támadás kudarcot 
vallott; megint visszaestek az állásharcba, de a viszonyok most 
súlyosabbak lettek, mint előbb, mert a támadás nagy veszte-
séggel járt és a harcos állomány nagyon megcsappant. De 
ezen állapot kétségkívül meg fog javulni, ha a szellem, han-

1 Lásd a 36. számú mellékletet. 
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gulat és harcerö emelésére alapvető jelentős intézkedések tör-
ténnek, melyeket itt felsorolok és javaslatba hozok:" 

a) Az ellátás most éppen, hogy elegendő. Mindenki tudja, 
hogy a mostani időben többet és jobbat adni lehetetlen, bár 
a csapat szellemét és erejét ezzel a hathatós eszközzel lehetne 
a leghamarább emelni." 

„Az ellátást azonban legalább időnként pótadagokkal1 kell 
javítani. A magasabb parancsnokságokat a legnagyobb nyo-
matékkal óvnom kell, hogy az élelmezést leszállítsák." 

b) Állomány. 
„Minden ember a fronton kettőnek a dolgát végzi, mivel 

lehetetlen annyi hadosztályt az arcvonalba állítani, mint 
amennyit a csekély állomány megkövetelne." 

„A rossz állományviszonyok miatt nem lehet annyi em-
bernek szabadságot adni, mint kívánatos volna; nem kell bő-
vebben magyarázni, hogy mily káros hatása van ennek a le-
génység hangulatára." 

„A gyenge állomány az emberekben azt az érzést kelti, 
hogy a fölényes erejű olaszokkal szemben nagy hátrányban 
vagyunk, mert az ellenség mindenhol tömegesen lép fel és 
a foglyok azt vallják, hogy az olasz századok 100—15U csatár-
ból álianak." 

„Nehéz harcokban támadt hézagokat mielőbb ki kell töl-
teni, mert így hamarabb elfelejti a csapat véres veszteségeit. 
A megcsappant állomány a csapatban azt az érzést kelti, hogy 
megverték; a fogyaték pótlásával, a hézagok kitöltésével a csa-
pat önbizalma ismét visszatér." 

„Külön kell foglalkoznom a tisztekkel és pedig mindenek-
el ('itt az idősebb tényleges állományú tisztekkel." 

„Végre sikerült azokat, kik értettek ahhoz, hogy miként 
kell magukat a fronttól távol tartani, — mégis a frontra ki-
hozni, de ebben nincs köszönet, mert legrövidebb idő multán 
beteget jelentenek és ezzel szemben a csapat teljesen tehetet-
len. Az ilyen tiszteket nyugdíjazni kell. De minthogy az eljárás 
több hónapig tart, nem nyújt eléggé visszariasztó példát, mert 
mint nyugállományú tisztek otthon kényelmesebben tovább 
szolgálnak és még elő is léptetik őket. Drákói intézkedésekre 
lenne szükség, melyek a tényleges tisztek nyugalmazásával oly 
helyzetet teremtenének, hogy ilyen és hasonló magatartástól 
visszariadnának." 

„Ezen eljárás kétségkívül igen kemény lenne és lehet, 
hogy egyeseket igazságtalanság is érne, de-a mostani helyzet-
ben ez volna az egyedüli mód, az idősebb tiszteknek a frontra 

1 Füstölthús, szalonna, szardiniakonzerv, csokoládé, cukor stb. 

2* 
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való kihozatalára és arra, hogy a lövészállásban ki is tart-
sanak." 

„A „frontszolgálatra alkalmatlan" minősítést egészen más 
alapra kellene fektetni, mint ahogy az most szokásos. A 43—44 
éves legénységi egyéneknél, kik ma a fronton szolgálnak, sok-
kal nagyobb törödöttséget lehetne megállapítani, mint a „front-
szolgálatra nem alkalmas"-nak minősített tiszteknél." 

„A tanulmányi szabadságok igen ártalmasak, mind a fron-
ton, mind a menetalakulatoknál és a legtöbb különleges csa-
patnál." 

„A 11. hadseregnél május 15-én 1500 havidíjas volt tanul-
mányszabadságon." 

„Most, midőn senki sem tudja, hogy a háború végét meg-
éri-e, vagy sem, egyesek tanulmányi tervének nem lenne sza-
bad teret engedni a jelenkor hátrányára." 

c) A tüzérségi- és aknavető-ügyeket és a lőszerkérdést 
más alkalommal tárgyaljuk. Ebben a kérdésben a parancsnok-
ságok már külön kifejtették nézeteiket és álláspontjukat. Ha 
tüzérségünknek1 annyi lőszere lenne, mint az ellenségnek, hogy 
mindenkor alaposan visszavághatna, akkor gyalogságunk és 
tüzérségünk hangulata is nagyon javulna." 

d) Ruházat. 
„összehasonlítva az olasz, francia és angol foglyok ruhá-

zatát a mi frontkatonánkéival, nagyon szomorú és leverő ered-
ményre jutunk. Megnyugtató csak az, hogy ebben a tekintet-
ben alig lehet valamit tenni. Talán a hátország lakosságánál 
a ruhák viselésének idejét jobban korlátozni lehetne; erre a 
kiadott sok rendeletben hivatkoznak is, de ennek a gyakorlat-
ban alig van foganatja." 

„Legrosszabbul állunk fehérneműekben." 
„Valamennyi hadosztálynál százával vannak emberek, 

akik testét legjobb esetben is csak fehérneműfoszlányok takar-
ják; legtöbbnek fehérneműje egyáltalában nincsen." 

„Ha a hozzátartozók otthonról küldenek is fehérneműt, 
akkor a csomagokat, mielőtt azok a hadseregkörletbe jutnak, 
kifosztják, vagy ellopják. Azonfelül a csomagszállítást, a rossz 
vasúti forgalom miatt, egy időre be is tiltották." 

„Meg kellene fontolni, nem volna-e célszerű, a fehérnemű-
küldeményeket a póttesteknél összegyűjteni és mint nagyobb 
szállítmányt fedezet alatt a frontra küldeni; ez ellen szól azon-
ban, hogy a lakosok bizalmatlanok ilyesmivel szemben; a pót-
testeknél az ellenőrzés nehézségbe ütközik, ezzel megint csak 
az altisztek bajlódnának, tehát visszaélések is keletkezhet-
nének." 

1 Különösen nehézöblű lőszer. 
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e) Repülök kérdését már más helyütt tárgyaltuk. 
„Az ellenség léguralmának következménye, hogy az olasz 

tüzérség hatása fölényes. Gyalogságunk állandóan sok keringő 
ellenséges repülőgépet lát, saját repülőgépet alig és ha mégis 
megpillant néhányat, akkor csakis menekülését látja, vagy 
pedig azt, hogy lelövi őket az ellenséges tüzérség. Jelenleg 
úgy segít magán a hadseregparancsnokság, hogy a rendel-
kezésére álló repülőgépeket összevonva, csakis rajokban alkal-
mazza őket, egyszer az egyik, máskor a másik hadtestnél. Ez az 
eljárás bevált, de alkalmazására csakis a szükség visz rá, mert 
ilyenkor a többi hadtestnél a repülő védelem hiányzik." 

,,f) Munkásokat és hordárokat már ismételten kértem. 
A hadseregparancsnokság reméli, hogy az AOK. a nagy szük-
ség ellenére mégis csak segíteni fog, mert teljesen lehetetlen, 
hogy a csapat egyszerre harcoljon és szállító szolgálatot is vé-
gezzen. Ha a csapat a lövészárokban teljesít szolgálatot, akkor 
az álláserődítési és a szállásépítési munkák visszamaradnak; 
ha pedig hordár-szolgálatot teljesít, a harckészültség a lövész-
árokban hiányos, a fizikai erő megcsappan, az ellenállóképes-
ség csekély és ha az ellenséges vállalatok sikerülnek, akkor 
embereket és hadianyagot veszítünk, az önbizalom megrendül, 
az ellenségnél pedig fokozódik." 

„Nagyon nehéz a középutat megtalálni a harckészültségi 
és liordár-szolgálat követelménye között, eltekintve attól, hogy 
mindkét követelménynek nem is lehet megfelelni. A hordár-
szolgálatot feltétlenül meg kell szervezni, annál is inkább, mert 
ebben az esetben az ellátási és utánszállítási viszonyok javu-
lására lehet számítani." 

g) Pihenő. 
„A csapat nagy ritkán jut pihenőhöz. Ha ez végre mégis 

bekövetkezik, kívánatos volna, hogy tényleg ki is pihenje ma-
gát. Ez azonban alig történik meg. Nagyon rosszak azon had-
osztályok szállásai, melyeknek hadműveleti okokból a fenn-
síkon, vagy a Sugana-völgyben és az I. és XXIY. hadtest kör-
letében kell megmaradniok. Ennek oka, hogy nincsen elegendő 
munkáskéz és műszaki anyag a jó szállások megépítéséhez." 

„A Sugana-völgyben a rommá lőtt falvakba csapatokat 
elszállásolni nem lehet. A fürdés nem szabadítja meg az embe-
reket a tetvektől, mert a tisztálkodás után ugyanazon megfer-
tőzött ruhába ós rongyos fehérneműbe bújnak, melyet fürdés 
előtt levetettek. Szórakozás egyáltalában nincs. Mozgószínhá-
zat és üdülőházakat a fennsíkon építeni nem lehet, mert nin-
csen sem munkáserö, sem műszaki anyag hozzá. Ezért a pihe-
nés nem jár olyan eredménnyel, mint kívánatos volna, bár na-
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gyon fontos, hogy a csapat tényleg kipihenje magát és az ellen-
séges tüzérség tüze ellen a pihenő alatt is biztosíttassék." 

„Már most is kijelenthetem, hogy a csapat pihenése nem 
fogja a várt eredményt meghozni, hacsak az idősebb tényleges 
tisztek állományában kedvező változás be nem áll." 

h) Hátország. 
„A tisztek és a legénység jól tudják, hogy a hátországban 

a polgári életben sok baj van. Ezen állapot figyelmüket oda 
tereli. Míg a fronton a legszigorúbb fegyelmet követelik, addig 
a hátországban nincs sem szigor, sem' rend. Köztudomású, 
bogy a hátországban sok helyen a bomlás tünetei mutatkoznak 
és hogy megbízhatatlanok azok a csapatok, melyeknek rendet 
kellene teremteni. A sajtó káros hatásával is tisztában vannak. 
Azon újságok, melyeknek irányzata nem káros, teljesen pasz-
szívan viselkednek. Hiába vannak tele az ujsághasábok olyan 
szavakkal, melyek célja a kishitűeket felrázni, a kétkedőket és 
a rossz elemeket ártalmatlanná tenni. Sőt a kellemetlen ügye-
ket, melyek a tisztikarral és katonasággal vannak vonatko-
zásban, felfújják, előtérbe tolják, éppen úgy, mint békeidő-
ben."1 

„Teljesen elengedhetetlen követelmény, hogy mielőbb 
nagysúlyú intézkedések történjenek a hordár- és munkásala-
kulatok állományának emelésére, a tüzérségre, a repülőkre, 
a hátország megrendszabályozására és a hadianyag gyártására 
nézve avégből, hogy a háború be nem látható eshetőségeire 
hadrakelt seregünk harcképességét és rendjét fenntartsuk." 

„Seheuchenstuel vezérezredes s. k." 
(Op. 2847/9. szám.) 

A hadseregparancsnokságok helyzetjelentéseit Op. 30.000/ 
100. szám alatt az AOK-nak felterjesztettem ezzel a záradékkal: 

„A jelentések világosan beszélnek, úgy hogy a hadsereg-
csoportparancsnokság csak néhány ponthoz fűz megjegyzé-
seket:" 

„A hadseregcsoportparancsnokság hozzájárul azon tisztek 
ügyébon tett javaslathoz, akik különböző ürüggyel a harctér-
ről kivonják magukat és a hátországba lopódznak." 

„A 11. hadseregparancsnokság jelentésének utolsó mon-
datát: „Teljesen elengedhetetlen követelmény, hogy mielőbb 
nagysúlyú intézkedések történjenek a hordár- és munkásala-
kulatok állományának szaporítására, a tüzérségre, a repülőkre, 
a hátország megrendszabályozására és a hadianyag gyártására 

1 Az ország belső területén karhatalom nem állott rendelkezésre és ennek 
tudható be, hogy kellő szigorral nem lehetett eljárni. 
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nézve avégből, hogy a háború be nem látható eshetőségeire 
hadrakelt seregünk harcképességét és rendjét fenntartsuk", — 
a hadseregcsoportparancsnokság maga is aláírja." 

„Az ellenség tüzérsége, aknavetői, légiflottája és össze-
köttetései bennünket határozottan túlszárnyalnak; helyzetünk 
napról-napra fokozatosan rosszabb lesz." 

„a) A tüzérségre és lőszerre nézve a hadseregcsoport-
parancsnokság Op. 29.695. és 30.000/74. számú javaslatára utal." 

,,b) Légiflottánk mai helyzetének elbírálására alapul szol-
gálnak a légügy felügyelője elnöklete alatt június 10-én Vitto-
rióban tartott bizottsági ülésen hozott megállapodások." 

c) Állomány. 
„A 10. hadseregnél az állomány általában elég jó; a 11. 

hadseregen sürgősen segíteni kell." 
„Július 1-én a 11. hadsereg 18 hadosztályánál1 a harcos-

állomány kereken 100.000 fő volt. Július hóban, tekintetbe véve 
a napi 1000 főnyi fogyatékot, két hónap alatt a fogyaték 
60.000 főre lesz tehető. Tekintve azt, hogy a betegségből fel-
gyógyultak száma ezen fogyatékba nem számolható be, a jú-
lius és augusztus hóban besorozandó mintegy 8000 főt kitevő 
szaporulat és a hadszíntérre beérkező 39. és 40. honvédhad-
osztály, nem fogja kiegyenlíteni szeptember haváig a beálló 
fogyatékot, nagyobb harcokra nem is számítva." 

„Csakis szeptember havában várható a harcosállomány 
javulása, amidőn az erős 40-ik menetalakulatokat fogják be-
sorolni." 

„Némely hadosztálynál, például a .18., 36. és az Edelweiss-
hadosztálynál, a harcosállomány hosszabb ideig aránytalanul 
rossz marad, hacsak soronkívül segítség-nem érkezik." 

,,d) A fennsíkon a fogyatékokat csökkenteni lehet, ha az 
ú j állás megerődítésének befejeztével a jelenlegi állásból visz-
szamegyiink. Ez azzal a hátránnyal fog járni, hogy az ellensé-
get figyelmeztetjük, hogy a fennsíkon nem fenyegeti már tá-
madás; az ellenség abba a helyzetbe jöhet, hogy a fennsíkról 
kivon erőket és azokat máshová elviszi." 

„Az ellenség erejének csoportosítása arra enged következ-
tetni, hogy újabbi támadásunkat várja." 

„Ha állásunkat egy fontos arcvonalrészen visszavesszük, 
az olaszok akkor arra következtetnek, hogy ott csapataink meg-
rendültek és reájuk nézve kedvező helyzetet arra használják 
ki, hogy esetleg ők kezdenek nagyobbszabású támadást." 

,,e) A hordári szolgálatra nézve a hadseregcsoportparancs-

1 Edelweiss, 4., 5., 6., 16., 18., 27., 28., 36., 42., 48., 52., 53., 55. 60., 
74. gyalog- és 6. és 10. lovashadosztály. 
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nokság az AOK.-nak Op. 29.842. szám alatt már előterjesz-
tést tett." 

,,f) A hadseregcsoportparancsnokság Op. 30.000/51. szám 
alatt az összeköttetések alapos megváltoztatására javaslatot 
tett és kérte a rádióhálózat sürgős kiépítését." 

„A hadseregcsoportparancsnokság nem tartja szükséges-
nek az AOK. figyelmét felhívni arra, hogy a hátországban 
uralkodó rendellenességek és itt-ott felbukkanó bomlási tüne-
tek, mily lesújtó hatással vannak a front szellemére és fe-
gyelmére." 

„A 12. Isonzo-csatában elért fölényünk megtartásának 
alapját képezik: az emberanyag pótlására harcigépek tömeges 
gyártására való áttérés, elegendő lőszer, az anyagi és műszaki 
eszközök szaporítása, a hátország viszonyainak alapos megja-
vulása." 

„József főherceg vezérezredes s. k."1 

* * 

* 

„A németeket meglehetősen nagy darabon visszaszorítot-
t á k , ami a mi szerencsétlenül járt offenzívánk után nagyon 
„fatális dolog. Titkos jelentések szerint 1,500.000 amerikai van 
„már a francia harctéren és harcba is lép." 

A had seregfőparancsnokság 1918 július 7-én Op. 108.759. 
szám alatt intézkedett az olasz hadsereg kötelékében harcoló 
cseh-szlovák nemzetiségű katonákkal való bánásmódra nézve 
abban az esetben, ha azok fogságunkba kerülnek. 

„Az utolsó időben — úgymond — mindinkább szaporod-
nak az esetek, hogy cseh-szlovák nemzetiségű katonákat, kik 
osztrák-magyar állampolgárok, az olasz hadseregben ellenünk 
alkalmazzák. A hadseregfőparancsnokság megengedte, hogy 
a délnyugati arcvonalon repülőink cédulákat dobjanak le az 
olasz állásokba, melyekben erre a tűrhetetlen állapotra az osz-
trák-magyar állampolgárok figyelmét felhívjuk. A röpirat 
magyar fordításban következőképen szól:" 

„Olasz tisztek és katonák!" 
„Az olasz sajtó nem resteli közzé tenni, hogy Olaszország 

egy cseh-szlovák hadtestet szervezett, amelyet arcvonalszolgá-
latra szándékozik alkalmazni." 

„Tudjátok-e, hogy ez a hadtest osztrák-magyar szökött 
katonákból áll, azaz gonosztevőkbőlf 

1 Az előadott ba joknak sokkal korábban foganatosított mélyreható rend-
szabályokkal lehetett volna csak elejét venni. A hadseregparancsnokságok 
részéről javasolt eszközök hatása az uralkodó viszonyok között csak csekély 
lesz, de ez is ér valamit. 
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„Tudjátok-e, hogy minden nép, nemzetközi egyezmény lé-
vén, kötelezte magát arra, hogy ilyen katonát hadifogságba ju-
tása esetében nem tekintik harcosnak és nem bánnak vele az 
egyezmény szerűit úgy, mint hadifogollyal; az ilyen magatar-
tás a népjog megsértését jelenti és a becstelenség bélyegét 
süti rá." 

„A háborúban sok olasz katona hozzánk átpártolt. Mit 
szólnátok ahhoz, ha mi ezen olasz nemzetiségű hadifoglyokat 
felfegyvereznénk és ellenetek harcba küldenénk?" 

„Oly gyengének érzi magát az olasz hadsereg, hogy go-
nosztevőkkel akarja pótolni az állományában beállott fo-
gyatékot?" 

„Hinni akarjuk, hogy valamennyi tisztességes olasz tiszt 
és katona meg fogja azt tagadni, hogy ilyen gonosztevőket 
bajtársainak tekintsen és hogy az ily gonosztevőket nem fogja 
megtűrni az oldalán a lövészárokban." 

„Mi tiszteljük és megbecsüljük a katonát, legyen bár ellen-
ségünk, de az árulók akasztófát érdemelnek!" 

„A gonosztevő hadtestből fogságunkba jutókat irgalom 
nélkül kivégeztetjük." 

„Azon olasz állásrészeket, melyekben ily söpredéket meg-
tűrtök magatok mellett, tüzérségünk éjjel és nappal szakadat-
lanul fogja lőni." „ „ ,, „ „Usztrak-magyar tisztek es katonák. 

Ezen üzenetre az olaszok állásaink mögött ugyancsak röp-
iratot dobtak le, amely fordításban így hangzik: 

„Német és magyar nemzetiségű katonák!" 
„Az utóbbi napokban az olasz harcállásokba röpiratot dob-

tak le, melyet látszólag ti írtatok." 
„A röpirat hangjából azonban már az első pillanatban 

megállapítható, hogy azt düh- és haragrohamban fogalmazták." 
„Ti, úgylátszik, féltek ezektől a derék harcosoktól, akik 

a szó valódi értelmében mint önkéntes harcosok szabadságukért 
és az egész cseh-szlovák nép szabadságáért küzdenek. A tőlük 
való félelemben durva szitkokkal illetitek őket, mint például 
'gonosztevők, árulók, stb.'" 

„A mi katonáink tényleg akkor lennének gonosztevők és 
árulók, ha a német vandálok parancsát követnék és veletek kö-
zösen harcolnának saját nemzetük szabadsága ellen." 

„Nem félünk attól a fenyegetéstől, hogy minden cseh nem-
zetiségű hadifoglyot a helyszínén kivégzitek, lám a német kul-
túra ezen háború alatt is teljes erkölcsi mélységében fényesen 
tündöklik." 

„Ezen vadság ellen csakis egy orvosság van, ugyanezzel 
a fegyverrel élni: valamennyi meggyilkolt cseh katonáért meg-
torlásként tíz német és magyar katona fog kezünktől elesni." 
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„Emlékezzetek az orosz hadszíntéri vitéz cseh eborowi 
dandárunkra, mely ilyen módon boszulta meg az általatok le-
gyilkolt csehszlovákokat. Ti nagyon jól tudjátok, hogy a 
cseheknél a szavakat mindig tettek követik." 

„Mi győzelmünk tudatában vagyunk. Hatalmas szövetsé-
geseink, kiknek forrásai kiapadhatatlanok, különösen Ameri-
káé, mely napról-napra a harcosok ezreit és a hadianyagok le-
írhatatlan mennyiségét részünkre rendelkezésre bocsátják, el-
határozták, hogy a háborút a végleges győzelemig folytatják, 
mely nekünk a felszabadulást és szabadságot jelenti." 

„Olaszország, 1918 május havában." 
„A csehszlovák nemzeti komité nevében: 

M. B. Stefanik s. k. alezredes." 
„20. számú Manifesto (Tedesco)." 

„Tényleg igaz, hogy a júniusi harcokban fogságba került 
csehszlovákokat rögtönítélő bírósági eljárás alapján felakasz-
tották, ha beigazolódott, hogy osztrák-magyar állampolgárok 
voltak. Ezen eljárást vezérkari jelentéseinkben általánosan 
nyilvánosságra is hoztuk." 

„A hadseregfőparancsnokságnak nincsen módja azt ellen-
őriztetni, hogy az olaszok fenyegetéseiket tényleg beváltot-
ta k-e % Ha a fenyegetés csakis fenyegetés maradt, mégis szük-
séges, hogy ez ellen tiltakozzunk és ezen eljárást az egész világ 
előtt meg kell bélyegezni." 

„A hadseregfőparancsnokság a hadrakelt sereg körletére 
vonatkozólag anélkül, hogy a jogi alapot elhagyná, minden in-
tézkedést megtett, hogy az olaszoknak a hadifogságba jutot-
takkal szemben tanúsított eljárására az illetékes választ meg-
adja." 

„A had seregfőparancsnokság, a jegyzékek tömegével, az 
illetékes minisztériumokat megkereste, hogy végre a hadifog-
lyok ügyében gyökeres változást érjen el, mivel a hadsereg-
főparancsnokságnak közvetlen befolyása erre nincsen." 

„Az erre való törekvés, a közbelépett akadályok következ-
tében, mindeddig nem járt eredménnyel, dacára annak, hogy 
felelős hatóságaink e cél elérésére szüntelenül törekszenek." 

„A hadseregfőparancsnokság ismételve közbevetette ma-
gát, hogy az olaszok hallatlan fenyegetéseivel szembeszálljon; 
kérdéses azonban, hogy ezen fenyegetés időközben nem vált-e 
valósággá, alkalmat adván arra, hogy az illetékes köröknél til-
takozását fejezze ki, hogy minden erejével ilyen méltatlan és 
szégyenteljes viszonynak véget vessen. Az eszközök erre nem 
hiányoznak." 

„Itten újból megfontolásra történik hivatkozás, mely a 
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jogi alapról való letérés nélkül az olasz hadifoglyok félmillió-
ját súlyosan és jobban érintik, mint az olasz fogságba jutott 
hadifoglyainkat, kiknek létszáma meghaladja a 160.000 főt." 

„A hadseregfőrancsnokság az azonnali közbelépésre kéri 
az illetékes hatóságokat, hogy a szükséges intézkedéseket te-
gyék meg." 

„Ezen megkeresést a hadseregfőparancsnokság a cs. kir., 
a m. kir. honvédelmi minisztériumokhoz és külügyminiszté-
riumhoz intézi." 

„Ebben a kérdésben a hadseregfőparancsnokság azon né-
zetének ad kifejezést, hogy diplomáciai és propaganda útján 
Olaszországgal szemben fel kell lépni." 

„Nekünk jogunk van arra, hogy árulókat a megérdemelt 
büntetéssel sújtsuk; éppen úgy amint az olasz törvények sze-
rint a szökésekért halálbüntetés jár és ha az alattvalók saját 
hazájuk ellen harcolnak." 

„Az olasz röpirat válasz volt a mi cédulánkra, melyet a 11. 
hadseregparancsnokságnál fogalmaztak meg és amelyet az 
egész délnyugati arcvonalon repülőink az olasz harcállásokba 
ledobtak." 

„Rosszul járnának az olaszok a kilátásba helyezett meg-
torlásaikkal, mivel nálunk hadifogságban 495.518 olasz katona 
sinylődik,1 míg ezzel szemben 1918 január l-ig csakis 154.498 
osztrák-magyar katona került olasz hadifogságba. AOK. (Op. 
108.759. száin.)" 

„Még olyan nyomorultul vagyok s oly gyenge, hogy alig 
„tudok menni. Az orvos nem tudja biztosan, hogy vérhas-e 
„vagy cholerin, inkább az előbbire gyanakszik." 

# # 
# 

Események és jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A nyugati harcvonalon az ellenséges zavaró lövegtűz a 

Stilfsi-hágó, Montozzo (A 3066) és Tonale-hágó vidékére irá-
nyult; a déli arcvonalon az ellenség tüzérsége a 98 dandár al-
szakaszát,2 Rivát és Corno magaslatot (A 1729) lőtte. 

Mórit ellenséges tüzérségi tűzcsapások érték.3 (Op. 5229.) 

1 Ezekből Németországban 123.840 olasz hadifogoly volt. 
2 49. hadosztály bal szakasza. 
3 3. lovashadosztály balszárnya. 
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Déli helyzet: 
A Stilfsi- és Tonale-hágóra, valamint az Adamello vidé-

kére csakis mérsékelt ellenséges lövegtűz irányult; a 98. dan-
dárnál élénk ellenséges zavaró lövegtűz volt. 

Esti helyzet: 
A 146. dandár alszakaszán a Stilfsi-hágón, a 44. lövész-

dandár alszakaszán a Montozzo-hegyekben, a 43. lövészdandár 
alszakaszán Albiolo- (-Q- 2676) magaslaton, a 98. dandár al-
szakaszán a Judicariák völgyében Bondónál és Breguzzónál, 
a 97. dandár alszakaszán Stablel- (A 2868) hegységben olasz 
zavaró lövegtűz volt. 

Limonéról, a Garda-tó nyugati partjáról, olasz 30 cm-es 
mozsarak a Sarca-folyó völgyében fekvő Dro és Cenigo fal-
vakat eredmény nélkül lőtték.1 

A Montozzo-szakaszban fekvő táborunkban egy kézi-
gránátraktárunkat telitalálat érte, mire a raktár légberöpült. 
(Op. 5229/18. szám.) 

A hadseregcsoportparancsnokság kijelentette, hogy az 
előző küzdelemben elveszített Corno magaslati állás visszo-
foglalására nem helyez súlyt. (Op. 5221. szám.) 

Veszteség: 4 tiszt és l i fő legénység elesett, 1 tiszt és 28 
fő legénység megsebesült, 3 tiszt és 102 fő legénység beteg, 
3 fő legénység eltűnt, összesen: 8 tiszt és 143 fő legénység, 
(Op. 5229. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az éjjel a megszokott kölcsönös tüzérségi harc dúlt; tüzér-

ségünk Ponte Subiolót (Brenta) lerombolta. 
Tegnap reggel az ellenség meglepetésszerűen a Monte 

Asolonén (A 1520) állásunkba betört és a 47. ezredből 17 em-
berünket elvitte; egy kézigéppuskánk elveszett. (Op. 202/6. sz.) 

Július 20-ra virradó éjjel az angolok ama vállalatuknál, 
amelyet a I I I . hadtestünk keleti szárnyán levő 52. hadosztály 
ellen irányítottak, piros rakétákkal jelezték a támadás meg-
kezdését és az ellenséges lövegtűz hátravetését. 

Az ellenség a Monte Grappán (A 1775) és a Col deli' 
Orsón (A 1677) csapatait felváltotta. 

Naponta reggel és este igen élénk ellenséges repülőtevé-
kenység van. (Op. 202/6. szám.) 

Déli helyzet: 
A helyzet nem változott. Délelőtt a harctevékenység cse-

1 Riva-szakasz. 
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kély volt. Az 55. hadosztálynál,1 a 2. bosnyákezredtöl, 1 őr-
vezető és 1 gyalogos átszökött az ellenséghez. (Op. 202/15. sz.) 

Esti helyzet: 
Délután is csak igen mérsékelt harctevékenység volt. 

Campoverén egy ellenséges gránát légberöpítette egyik lőszer-
raktárunkat. 

Délután az ellenséges repülők igen élénken működtek. 
(Op. 202/26. szám.) 

Veszteség: 1 tiszt, 18 fő legénység elesett, 143 fő legény-
ség megsebesült, 8 tiszt és 420 fő legénység beteg, 18 fő legény-
ség eltűnt; összes veszteség: 9 tiszt és 599 fő legénység. (Op. 
202/15. szám.) 

Az AOK. elrendelte, hogy a 48.,2 55.,2 és 60.3 hadosztály-
nál a harcászati kötelékeket nem szabad megszakítani. 

A 60. hadosztályt a hadseregcsoportparancsnokság rendel-
kezésére bocsátották. 

A megnevezett három hadosztály egyikét útra készen 
kell tartani, hogy bármely pillanatban elindulhasson. Had-
seregcsoportom meg fogja kapni a 39. és 40. honvédhadosztályt 
és a 21. lövészhadosztályt. 

A 17. hadosztályt is menetkészültségben kell tartani,4 

# * 
* 

Az olasz XXX. hadtest kötelékébe tartozó 47. hadosztály 
és az 50. hadosztály egy része az osztrák-magyar I. hadtest 
55. hadosztályát július 4-én és 15-én megtámadta. Az 55. had-
osztály a támadást véresen visszaverte és a Monte Spinuccia 
(A 1303)—Col dell'Orso- (A 1677) állását szilárdan megtar-
totta. Mivel a harcokban az 55. hadosztályt is nagy veszteség 
érte, a hadosztályt parancsnoka Op. 167/9. szám alatt kérte a 
hadosztály felváltását. Ebben az ügyben az alábbi levelezések 
történtek. 

Az 55. hadosztályparancsnokság Op. 167/9. számú kérése 
ezt tartalmazza: 

„A hadosztály történetében július 15-ike a becsület napja 
volt." 

„Dacára annak, hogy az olasz tüzérség minden fajtájú 
lövedékei, köztük 21 cm-es öblű mozsarak és 15 cm-es öblű 
tarackok és nehéz aknavetők is a hadosztály állását, különösen 
a nyugati alszakaszban levő tartalékokat megrendítő módon 
tűz alá fogták és úgyszólván védtelenül a nehéz tüzérségi tűz-

1 Az I. hadtest kötelékébe tartozik. 
2 Az I. hadtest kötelékébe tartozik. 
3 AOK.-tartalék Belluno és Feltre között. 
4 A 6. hadsereg kötelékébe tartozik, hol tartalék Sacile vidékén. 
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nek ki voltak szolgáltatva, az olasz tömeg támadása meg-
torpant vitéz csapataink hősies ellenállása előtt." 

„Az összes parancsnokok, az alsóbb vezetők, a gyalogság, 
a tüzérség, a műszaki csapatok, sőt maguk az építőszázadok isr 
mindent megtettek, hogy az olaszok tamadását visszaverjék." 

„Nem hiszem, hogy az olaszok a támadást még egyszer 
megismételjék, mert támadásuk irtóztató veszteséggel járt. 
Az előterepen körülbelül 600 olasz hulla hever temetetlenül." 

„A tisztek és a legénység szelleme hősiesnek mondható. 
Természetes, hogy az ily nehéz viaskodás után' a kimerülés és 
az idegek túlfeszítése nagymérvű, különösen oly helyzetben, 
mint itt van, midőn segítő munka nélkül a csapatoknak ma-
guknak el kell látniok a hordári szolgálatot is." 

„Már június 27-én Op. 266/11. számú jelentésében a had-
osztályparancsnokság1 kiemelte a hadosztály nehéz helyzetét 
és sürgős segítséget kért. Erre a 108. gyalogezreddel2 meg-
erősítették a hadosztályt; ezáltal lehetővé vált a 120/11., 2. 
bosnyákezred I. zászlóalját, a 4. bosnyákezred I. és II . zászló-
alját. felváltani és pihenőhöz juttatni." 

„A 120/11. zászlóalj július 12-e óta a -£>• 433-nál,3 a 4. 
bosnyákezred II . zászlóalja július 13-án a Mt. dAvien-nye-
regben (~C> 1165) tartalék lett." 

„A 2. bosnyákezred I. zászlóalja Viliagára, a 4. bosnyák-
ezred I. zászlóalja Kasaira került pihenőbe." 

„A hadosztály többi 9 zászlóalja és a 108. ezred a lövész-
ár okban állott védelemre készen és éppen elégséges volt ahhoz, 
hogy az olasz támadással szemben az állást megtartsa." 

„A július 15-i harcokban a hadosztályt az alábbi veszte-
ség érte:" 

„3 tiszt és 34 fő legénység elesett, 13 tiszt és 246 fő legény-
ség megsebesült, 1 tiszt, és 22 fő legénység eltűnt, 59 fő legény-
ség hadifogságba jutott." 

„A Col deli' Orsó (A 1677) magaslatot védő 7/1. zászlóalj 
a harcban egymaga 6 tisztet és 115 fő legénységet vesztett el; 
ezt a vitéz zászlóaljat az arcvonalból ki kellett vonnom, mert 
ütközetállománya 185 főre fogyott le. Ez a zászlóalj teljesen 
felmorzsolódott." 

„A hadosztálynak most csakis a .120/11. zászlóalj tartaléka 
van, melyet a szomszédos 48. hadosztály bocsátott rendelke-
zésre. Ennek a zászlóaljnak azl ütközetlétszáma 15 tiszt és 426 
fő legénység. A zászlóalj július 11-e óta a Vale dello Stizzone-

1 Le Beau altábornagy. 
! A 60. hadosztályhoz tartozik, mely Belluno és Feltre között az AOK. 

tartaléka. 
3 Monte Solarolótól (-0-1672) északra 4 km-re V. dello Stizzone-völgy-

ben a jobbszárny mögött. 
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ban a -Q-433-nál állott, tizenkét napi ottléte után a Monte So-
larolóra (-0-1672) került és mivel a július 4-i harcnak az orosz-
lánrészét kivette, magát kipihenni nem tudta." 

„Egy újabb ellenséges támadás esetében a Serenben pi-
henő 7/1., a Rasaiban pihenő 4. bosnyákezredbeli I. zászlóalj 
és a Villagóban pihent") 2. bosnyákezredbeli I. zászlóalj, vala-
mint az 55. rohamzászlóalj azonnali harcbavetésére számítani 
nem lehet, a magaslati viszonyok és a távolság miatt." 

„Idáig sikerült az ellenséges támadásokkal dacolni és az 
állást, dacára az ellenséges nehéz lövegek tüzének, megtartani; 
a hadiszerencse úgy akarta, hogy a Monte Solarolo (-6- 1672) 
magaslat, mely ellen az olaszok főtámadása irányult, az ottani 
zászlóaljak kezében megmaradt." 

„A 108. ezredet július 20—22. között okvetlenül fel kell 
váltani; erre a célra azonban erőm nincsen." 

„Ezért segedelmet kérek, mivel meggyőződésem az, hogy 
a felmorzsolódott és kimerült csapatok a legjobb szellem mel-
lett is, fel fogják mondani a szolgálatot." 

„Trimmel tábornok s. k." 

Az I. hadtestparancsnokság az előterjesztést ezzel az Op. 
198/16. számú láttamozási záradékkal látta el: 

„Azzal a jelentéssel terjesztem elő, hogy az I. hadtest-
parancsnokság Op. 192/13. szám alatt már javasolta, hogy az 
55. hadosztályt valamely teljes létszámú harcedzett hadosz-
tállyal váltsák fel. Ezen javaslatot a 11. hadseregparancsnok-
ság Op. 2781/4. szám alatt továbbította és magáévá tette." 

„Az ellenség ismételt támadásai és a folytonos nehéz ellen-
séges tüzérségi tűz a hadosztályok fizikai erejét felmorzsolják, 
mivel a harcon kívül a csapatoknak a liordári szolgálatot is el 
kell látniok. A hadosztályok ilyen módon teljesítőképességük 
határán állanak." 

„A júniusi offenzívában az ellenségtől elhódított állásokat 
már tekintély szempontjából is meg kell tartani, de a harcá-
szati szempont is megkívánja, hogy az I. hadtestnek esetleg 
a jövőben kijutó feladatait is megkönnyítheti, ha az uraló ma-
gaslatok1 kezében vannak." 

„A 11. hadseregparancsnokság Op. 2781/4. számú előter-
jesztésében kifejtette, hogy az 55. hadosztálynak a 60. hadosz-
tállyal való felváltása nem igen javítja meg a helyzetet, mi-
vel a bekövetkező hónapokban várható, de elégtelen menet-
alakulatok besorolásával a 60. hadosztály ütközetlétszámában 
lényeges változást hozni nem fog." 

1 Monte Spinuceia ( A 1303), Monte Solarolo (<> 1672), Col deli' Orsó 
( A 1677), Monte Pertiea ( A 1549), Monte Asolone ( A 1520). 
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„Azon esetben, ha az 55. hadosztálynál a helyzet tartha-
tatlanná válik, kénytelenek leszünk a 60. hadosztály egyik 
dandárát az 55. hadosztálynál részleges felváltásokra felhasz-
nálni. Ezt azonban csakis kényszerhelyzetben tanácsolom meg-
tenni, addig, míg egy új harcedzett hadosztály meg nem ér-
kezik az 55. hadosztály felváltására, midőn a 60. hadosztály 
csapatait ismét gyülekeztetni lehet." 

„Kosak s. k. gyalogsági tábornok." 

A 11. hadseregparancsnokság az előterjesztést Op. 2781/5. 
szám alatt ezzel a záradékkal látta el: 

„A hadosztály- és hadtestparancsnokság jelentése a té-
nyeknek megfelel és nem túlzott." 

„A hadseregparancsnokság arra következtet, hogy a 
Brenta és Piave közötti térnek különös jelentősége van, ezért 
a mostani állásunkat tartani kell." 

„Hála a vezetőknek és derék csapatainknak, ezt az állást 
az ellenség támadásaival szemben sikerült eddig birtokunkban 
megtartani. Ha azonban az ellenség támadásait megismétli és 
ez a támadás a kimerült 55. és 60. hadosztályt találná, a harc 
kimenetele nincsen úgy biztosítva, mint idáig volt, vagy pe-
dig ez a két hadosztály is fel fog morzsolódni, mint a 18. és 
Edelweiss-hadosztály." 

„A július 13-án Op. 2781/4. számú előterjesztésem kapcsán 
a hadseregparancsnokság azt kéri, hogy az I. hadtesthez Bel-
luno vidékére egy pihent harcedzett hadosztály jöjjön, hogy 
az 55, és 60. hadosztályt fel lehessen váltani." 

„A felváltott két hadosztály egyike az I. hadtest körleté-
ben lenne elhelyezve, mint hadtesttartalék, a másik Belluno 
vidékén pihenhetne, mint AOK. tartalék." 

„Addig, míg az ú j hadosztály megérkezik, a had seregpa-
rancsnokság azt kéri, úgy mint azt már az Op. 2781/4. számú 
előterjesztésében is megtette, hogy a 60. hadosztályt bocsássák 
feltétlenül az I. hadtestparancsnokság rendelkezésére, hogy 
az 55. hadosztály, a 60. hadosztály kisegítése mellett, állását 
elegendő erővel megszállva tarthassa." 

„A friss hadosztályt kelet felöl kellene idehozni a had-
sereg keleti szárnyára, mert most Tirolon át a 39. és 40. hon-
védhadosztályt szállítják és így a vasútak igénybe vannak 
v e v e - „Scheuchenstuel vezérezredes s. k." 

„Én ezt Op. 35.000/23. szám alatt AOK-hoz továbbítottam 
és hangsúlyoztam, hogy a hadseregparancsnokság véleményé-
vel egyetértek és sürgős döntést kérek." 

Az AOK. Op. 142.425. számú rendeletével így döntött: 
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„Op. 142.406. számú rendelettel a 60. hadosztály rendelke-
zésre boosájtatott." 

„A 17. hadosztály, mint AOK. tartaléka, Bellunóban fog 
gyülekezni." 

„A 40. honvédhadosztály a hátsóországból július 28-tól 
kezdve naponta 6 katonai vonattal a 11. hadseregparancsnok-
ság kívánságára kelet felöl a hadsereg keleti szárnya mögé be 
fog érkezni." 

„AOK. a vezérkar fönöke." 

Az AOK. Op. 142.406. számú intézkedésével a 60. had-
osztályt1 rendelkezésemre bocsátja." 

„Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság egy 
harcedzett hadosztályt július 22-én helyezzen menetkészült-
ségbe és azt irányítsa a Belluno-medencébe, mint az AOK. 
tartalékot. Erre a célra lehetőleg a 17. hadosztályt jelölje ki, 
mely most a 6. hadseregnél, Sacilenél tartalék." 

„A 392 és a 40.3 honvédhadosztályon kívül, a 21. lövész-
hadosztályt is meg fogja kapni József főherceg vezérezredes 
had ser egpar ancsn okság." 

„AOK. a vezérkar főnöke. (142.406. sz.) 

Én Op. 35.000/5. szám alatt az AOK. Op. 142.393. számú 
rendeletére ezt az előterjesztést tettem: 

„A Tonale-hágó és Judicariák völgye közötti szakaszban 
álló 49. hadosztály4 felváltására tekintetbe jöhet a 18. had-
osztály,5 a 42. horvát honvédhadosztály," és az Edelweiss-had-
osztály."7 

„Ezen hadosztályok fegyveres létszáma július 1-én a kö-
vetkező volt:" 

„18. hadosztály 2159 puska," 
„42. hadosztály 4525 puska," 
„Edelweiss-hadosztály 3587 puska." 
„Tehát ez a három hadosztály együttesen éppen, hogy 

eléri azt a fegyveres létszámot, melyet a 49. hadosztály maga 
képvisel 9385 puskával, eltekintve attól, hogy nevezett három 
hadosztály egyike sem alkalmazható azonnal. A 49. hadosztály 
létszámánál kevesebb erővel az alszakaszt nem lehet meg-
szállani, egyrészt harcászati szempontok miatt és azért sem, 

1 AOK.-tartalék Feltre és Belluno között. 
2 Vasúttal a Sugana-völgybe érkezik és Borgo-Barco között kirakodik. 
3 Vasúton szállítják a tiroli arcvonalra. 
4 XX. hadtest kötelékébe tartozik. 
5 Bozennél hadseregcsoporttartalék. 
8 11. hadsereg tartaléka Pergine vidékén. 

7 Hadseregcsoporttartalék Kalternnél, az Etsch völgyében. 

József főherceg: A világháború. VII. 3 
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mert az állásban és a mögötte csatlakozó övben végzendő 
erődítési munkálatok mellett bizonyos harckészültségre szük-
ség van." 

„Azon esetben, ha a 49. hadosztálynak csak egy részét 
váltanék fel, például a 8. bosnyák ezred et (puskalétszáma 1834 
fő) és a 136. ezredet (puskalétszáma 2361 fő), úgy egy egész 
hadosztályt, például a 18. hadosztályt kellene az arcvonalba 
behelyezni, hogy a megszálló csapat megközelítőleg egyenlő 
értékű legyen a felváltás előttivel." 

„Kérdés, hogy a megnevezett ezredek kivonásával a szán-
dékolt célt elérjük-e, mivel a 8. és 136. ezred, mielőtt az arcvo-
nalba került, már hosszabb ideig pihent. A 136. ezred 5 hétig, 
a 8. bosnyákezred II . és I I I . zászlóalja egy hónapig, az I. 
zászlóalja három hónapig pihent és mégis a pihenőben történt 
fegyelmezés után az ellenséghez való átszökéseket megakadá-
lyozni nem sikerült." 

„Ha az előadottak ellenére az AOK. mégis szükségesnek 
véli megnevezett ezredek felváltását, javasolom, hogy a Trient-
nél álló 19. hadosztály1 38. dandárát kellene a felváltásra fel-
használni, mivel a 18. hadosztálynak őrre a célra való alkal-
mazását nem vélem célszerűnek, bár hangsúlyozni kívánom, 
hogy nem tarthatom indokoltnak azt, hogy a 10. hadsereg-
parancsnokságot utolsó tartalékától megfosszuk." 

„Ebben az ügyben döntést kérek." 
József főherceg vezérezredes s. k." 

Július 22. 
„Rengeteg sok a munka, mert mindent alaposan át akarok 

„tanulmányozni, hogy mindenben világosan lássak. Csak ha 
„ezzel, legalább részben, végeztem, fogom az arcvonalon az 
„első állásokban levő csapataim látogatását megkezdeni." 

„Ma reggel fél 6 órakor fülledt időben, óriás porfellegtöl 
„követve Trienten át Levicóra siettem automobilon. A szép 
„Caldonazzo-tó mellett elmentünk, hol mint túrista, többször 
„jártam. Sok emlék ébredt bennem újra föl, oly pici s majd-
„nem nevetséges dolgok emléke s mégis tovább fűzöm azokat. 
„Beh szívesen cserélnék most és térnék vissza ama boldog 
„évekbe, melyekben nem sejtettem, hogy mily súlyosan terhes 
„szörnyűséges idők várnak én rám itt! Több már nem lehetek, 
„még csak az egésszel járó tábornagyi rang jön, akkor ma-

1 10. hadsereg tartaléka. 
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„gasabbra már nem emelkedhetem. Vájjon jöhet-e még valami 
„nehezebb, szörnyűbb! Amit el tudnék bírni anélkül, hogy 
„összeroskadjak! Én nekem a háború nem egy térképen koc-
kákka l rakosgatott játék, az nekem a szörnyűséges véráradat, 
„melyet el nem kerülhetek, melyet úgy kell vezetnem, hogy 
„győzzünk és amellett derék csapataim drága vérét kíméljem 
„és minél kevesebbet ontva belőle, minél nagyobb eredménye-
d e t érjek el. Látom a legborzasztóbb nyomort és a szörnyű-
séges szenvedéseket, a legkínosabb fájdalmakat, a megszám-
„láthatatlan ártatlanok mártíromságát; és oly megszámlál-
hatat lanul sokszor az emberi léleknagyság legfölségesebb 
„gyöngyeit." 

„Levico! Egy nagy kert közepén számtalan virágoktól 
„környezve, rózsáktól és nyárivioláktól balzsamba fürösztve 
„áll egy szép nyaraló. Ott találom a 11. hadseregparancsnok-
„ságot, Scheuchenstuel vezérezredest, Siindermann tábornok, 
„vezérkari főnököt, kiket utoljára Ó-Radnán láttam, mikor 
„mint az Erdély-bukovinai hadseregek arcvonalának parancs-
n o k a szemléltem. Utóbbi által részletesen előadattam magam-
n a k a 11. hadsereg és a vele szemben levő ellenség helyzetét. 
„Bizony a történtek után a mi helyzetünk nem nagyon rózsás. 
„A csapatok éheznek, emellett folyton súlyos küzdelemben ál-
„lanak és minthogy más utánszállítási lehetőség nincsen — 
„a legtöbb helyen — maguknak kell a legnehezebben járható 
„hegyiösvényeken, ellenséges lövegtűzben a hordári munkát 
„is végezniök. Ez több, mint amit emberektől meg lehet kí-
„vánni! Így az ember erkölcsileg és testileg a legrövidebb idő 
„alatt összetörik és hasznavehetetlenné lesz, ha előbb el nem 
„esik. Ezt meg kell változtatni és hordárosztagokat létesíteni, 
„azaz munkásosztagokat, akik azután nem küzdenek és akik-
n e k semmi más dolguk nincsen, mint az utánszállítást esz-
közölni." 

„Ami Asiagót illeti, a hadseregparanosnokság azt a meg-
győződést vallja, hogy ha attól délre egy erős ellenséges tá-
„madás jönne, akkor csapataink megsemmisülnének és ezáltal 
„az állás is elesnék. A Frenzela-szorosnál a helyzet szintén na-
„gyon kevéssé örvendetes, viszont ha mögéje vonjuk csapa-
ta inkat , akkor a tüzérségnek zárótüze válik hatástalanná. 
„A Monte Sisemol (A 1242), úgy mint a Col del Rosso 

3* 
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„(A 1276) az ellenséges lövegtűznek, mely mindig kiválóan 
„pontos, annyira ki vannak téve, hogy a csapat a legnagyobb 
„hősiesség mellett is, alig képes azt elviselni. Állandóan igen 
„súlyos veszteségeket szenved, egészen eltekintve az idegbontó 
„erkölcsi benyomásoktól, melyek egészségét tönkre teszik. 
„Tényleg a 11. hadsereg a lehető legnehezebb helyzetben van, 
„ilyen helyzetet keveset láttam a háborúban, hacsak nem a 
„Karszt-fennsíkon. Nagyon alaposan meg fogom gondolni, 
„hogy miként tehermentesíthetem a rettenetesen szenvedő csa-
pa toka t és kerülhetem el a napi nagy veszteségeket, az állás 
„megtarthatását egyidejűleg biztosítván. Minthogy a hadsereg-
parancsnok jelentése szerint, hátrább a mi zárótüzünk hatá-
r á t nem látná biztosítva, mégis azt hiszem, hogy úgy, ahogy 
„azt tegnap följegyeztem, lesz az egyedüli mód, hogy ezeken 
„segítsünk! Igen kellemetlen az, hogy mint már mondtam, elég 
„sok kényes pontunk van, melyeket csakis teljes értékű csapa-
sokkal tudok megtartani és sajnos a leggondosabban kiépí-
t e t t állások mellett is nagyon sok vérbe kerülnek ezek." 

„Nézetem szerint nem helyes a legkisebb létszámú had-
osztályt is — mely talán két zászlóaljat képvisel ütközeti ét-
„száma szerint —- hadosztálynak értékelni és azzal mint ilyen-
„nel számolni, pedig 3—4 és több hadosztályt bátran egyetlen 
„egynek nevezhetnénk s akkor látnánk csak valódi helyzetün-
k e t . De ezen ajánlatomat, kiegészítési okoknál fogva, vissza-
utasították." 

„Mindezek után tegnap első tekintetre bennem fölébredt 
„érzés, ma már alapos megfontolás és tanulmányozás után, 
„meggyőződéssé vált, hogy: Asiago vidékét saját elhatározá-
somból ki fogom üríteni, hogy rövidebb és födöttebb vona-
„lat kapjak, melynek előnyös fekvése is a veszteségek csökke-
nését , a védelem könnyebb véghezvitelét jelentené s az ellá-
„tás is tetemesen kisebb akadályokba ütköznék. Az egész csak 
„talán 3 kilométerrel fekszik hátrább és legföljebb 15 kilomé-
t e r szélességű. Ezáltal az ellenséget két lehetőség elé állítom, 
„éspedig: vagy mostani igen előnyös állásában marad, ami 
„a végzetesen felőrlő közelharc megszűnésével egyértelmű; 
„vagy jó állását elhagyva, követ engem az őránézve minden 
„tekintetben hátrányos állásba, hol én előnyös állásomból 
„majd megpuhítom öt anélkül, hogy nagyobb veszteségeket 
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„kellene szenvednem. Egy hátránya van a dolognak, és pedig 
„az, hogy odahaza a kishitűek még jobban fognak csüggedni 
„és aggódni. Minthogy itt többé amúgy sem támadunk, ezen 
„kis terepveszteség nem jelent abszolúte semmit sem, csakis 
„előnyt." 

„így tegnapi elhatározásom alapján elrendeltem a 11. 
„hadseregnél, hogy egy előnyös fekvésű állást keressenek 
„Asiagótól vagy 3 kilométerre északra, körülbelül az erdő széle 
„táján és annak kiépítését azonnal kezdjék meg. Ha készen 
„lesz, visszahúzódunk odáig, ha pedig erős ellenséges támadás 
„jeleit látjuk, az állás teljes elkészülése előtt is visszavonulunk. 
„Nyugatra és keletre ettől minden változatlanul meg fog ma-
„radni." 

„Miután minden fontosabbat megbeszéltünk, egy repülő-
századomhoz mentem Perginere. Ott a 42. horvát honvédhad-
osztály1 parancsnoka jelentette nekem, egész szerencsétlen-
ségük lefolyását, melynek vége volt, hogy a teljesen meg-
hiúsul t támadás után 100 fő zászlóalj létszámmal jöttek le 
„csapatai. Most hosszabb pihenésre van föltétlen szüksége. 
„Ahogy sejtettem, az erdőben a hatalmas tüzérségi előkészí-
tésnek nem volt hatása és a teljesen ép akadályokban az el-
lenségnek pusztító gép fogy ver tüzében vérzett el az egész 
„nagy lendülettel végrehajtott támadás!" 

„A hadseregparancsnok a legsürgősebben kért, hogy az 
„ide szállítandó két hadosztályt, a 39. (Breit József tábornok) 
„és a 40. honvédhadosztályt (Nagy Pál altábornagy)2 bocsás-
s a m rendelkezésére, mert a XXVI. és VI. hadtestnél a fölvál-
t á s a legsürgősebben szükséges. Az ott levő nagyon össze-
tö rö t t hadosztályok nincsenek már azon állapotban, hogy erő-
„sebb ellentállást fejtsenek ki, ha nem pihenhetnek hosszasab-
b a n . Eszerint a 39. honvédhadosztály a XXVI. hadtestnél 
„a híres 27. magyar hadosztályt fogja fölváltani. Szándékom 
„utóbbit, mint hadseregcsoportom tartalékát, saját rendelke-

1 A 42. horvát honvédhadosztály a Sugana-völgyben Pergine vidékén 
most pihen, a 11. hadsereg tartaléka. 

2 A 39. honvédhadosztály csapatai a Sugana-völgyben Borgo és Barco 
között most érkeznek meg vasúttal, a 40. honvédhadosztályt, mely idáig 
Horvátországban karhatalmi szolgálatot teljesített, most szállítják a tiroli 
frontra. 
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„zésemre fönntartani, amire úgyis egy hadosztály kell nekem 
„legalább." 

„A törzsek jelentkezését fogadtam, azután Trientbe haj-
t a t t a m vissza, ahol Krobatin tábornagy, mint a 10. hadsereg 
„parancsnoka jelentkezett nálam. A Hotel Trentóban megbe-
széltem vele a helyzetet és megígértem neki a 18. hadosztály-
ának1 közelebb vitelét a Tonale-hágóhoz, hogy minden eshető-
s é g r e legyen ott is tartalékom. Hiszen még a kevésbé ajánla-
t o s cseh 21. hadosztályt is megkapom. Ezt, mint tartalékot, 
„Trientre hozom az ő rendelkezésére azon utasítással, hogy ke-
„ményen és szigorúan fegyelmezze. Krobatin nagyon meg van 
„elégedve és azt hiszi, hogy így erős támadásoknak is ellent 
„fog tudni állani. Egyelőre mind a két hadosztály hadsereg-
„csoport-tartaléknak neveztetik." 

„Griesbe visszaérkezve, veszem a jelentéseket és egy óriási 
„referádát, melyet estig nagy nehezen el tudunk végezni." 

A jelentések: 
A) 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
Változó erejű, ellenséges lövegtűz a Stilfsi-hágó vidékén, 

folyton erősbödő ellenséges tüzérségi tevékenység a Montozzo-
szakasz ellen; ott a 44. lövészdandár állásai nagyon megron-
gálódtak. A connegielói drótkötélpályát az ellenség tüzérsége 
elrombolta. 

A Montozzo-szakaszban a 44. lövészdandár barakkjait az 
ellenséges tüzérség felgyújtotta; kézigránát- és lőszerraktá-
runk légberepült. A kár nagy. 

Tonale-hágón a 43. lövészdandár alszakasza, mint rende-
sen, ellenséges lövegtűzben és nehéz aknavetötűzben állott. 

A déli arcvonalon a 98. dandár alszakasza a Judicarien-
völgyben fokozatosan erősbödő ellenséges lövegtűz alatt volt; 
a Carriola- és Corno-erőd néhány telitalálatot kapott; a vasbe-
tontető megsérült. Az éjjel Riva felett több ellenséges repülő-
gép átrepült. Besenello és Matarello néhány bombát kapott. 
Matarellónál a vasúti töltés, a vágányok megrongálódtak, két 
vasúti kocsi tönkrement. (Op. 5239. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenséges tüzérség a Stilfsi-hágót, Monticello (A 

2432) magaslatot, Tonale-hágót, Genova-völgyet, a Gleccser-
támpontokat zavarótűz alatt tartotta. 

1 Jelenleg hadseregcsoporttartalék Bozen vidékén. 
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A déli arcvonalon a 98 dandár alszakasza a Judicarien-
völgyben heves ellenséges lövegtőztől sokat szenvedett, Rivát,1 

Mórit,2 Yallarsát3 is lőtte az ellenség tüzérsége. 

Esti helyzet: 
Stilfsi-hágó, Montozzó-szakasz, Albiolo-liegy és Tonale-

hágó az esthomályig változó, időnként heves ellenséges löveg-
tűz alatt állott. 

A déli arcvonalon az ellenséges lövegtűz, főképen a Judi-
carien-völgy,1 Mga. Zurez, Dosso alto (^Q)703), Monte Nagia 
«>792) ellen irányult. (Op. 5239/18. szám.) 

Megfigyelték, hogy ma azi olaszok aknavetőket cipeltek 
fel a Cima Presenára (A 3040); egy olasz század Punta del 
Venerocoloról (<!> 3283) Punta di Brisio csúcsára (Ó 3147) 
ment. Az olaszok sokat dolgoznak, hogy az Ampola-úton a 
mozgást leplezzék. Paso di Salernónál az olaszok két 15 cm-es 
löveget állásba hoztak. (Ip. 5240. szám.) 

Olasz hadifoglyok azt vallják, hogy a Tonale-hágóval 
szemben6 a 11. alpini-csoport van, a 8. alpini-csoport mögötte 
áil, mint tartalék. 

Megállapították, hogy az olasz XXV. hadtestparancsnok-
ság a Garda-tó melletti Gargnanóban van. Ez feltűnő és való-
színűleg azzal van összefüggésben, hogy a hadtestparancsnok-
ság a Ledro-völgytől délre csoportosult olasz csapatok fölött 
át fogja venni a parancsnokságot; ebben az esetben azzal kell 
számolni, hogy az olasz csapatokat ott meg fogják erősíteni. 
(Op. 4530/51. szám.) 

A Riva-szakasz parancsnoka arra kérte a 10. hadsereget, 
hogy bocsásson két zászlóaljat rendelkezésére, hogy ellenséges 
támadás esetén legyen tartaléka és hogy a pihenésre megérett 
csapatait fel tudja váltani. 

Bár nem valószínű, hogy az olaszok Rivánál támadjanak, 
a kérést a XX. hadtestparancsnokság támogatja, hogy az ál-
lásban levő csapatokat fel lehessen váltani. 

A 10. hadseregparancsnokság úgy döntött, hogy erősbí-
tést nem adhat, de a XX. hadtestparancsnokságnak szabad-
kezet adott, hogy a Judicarien-völgyben a 49. hadosztálynál 
az 50. ezred által felváltott csapatokból egy zászlóaljat a Riva-
szakaszba előrevonjon hadseregtartalékul, mellyel, megfelelő 
pihenő után, felváltásokat végezhet. (Op. 5180/3. szám.) 

1 Riva-alszakasz. 
2 3. lovashadosztály. 
3 56. lövészhadosztály. 
4 98. dandár. 
5 3. lovashadosztály. 
6 43. lövészdandár. 
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A 10. hadseregparancsnokság messzehordó közepes és 
nehézöblű lövegeket kér és a lőszer szaporítását sürgeti. 

Tudatom vele, hogy a kérést előterjesztettem az AOK-nak. 
De eredményre alig lehet kilátás, mert az ágyúk öntése nem 
halad. Meg kell tehát elégedni azzal, ami van. (Op. 7035. sz.) 

Az AüK. elrendelte, hogy a július 15-i helyzetet alapul 
véve, jelentse a 10. hadsereg, hogy tisztekben, legénységben 
és tüzérségi hámoslovakban mire lenne szüksége I 

A jelentés szerint összesen fogyatékba jutott: 
328 tiszt, 8717 legénység, 1902 hátasló, 10.083 hámosló és 

4364 málhásló. 
A lovakban mutatkozó nagy fogyaték miatt a tüzérség 

mozgásra képtelen. (Op. 4989. szám.) 
A csapatok egyhangúlag kérik, hogy karabélyokkal fegy-

verezzék fel. Az AOK. tudatta, hogy az Alpesekben alkalma-
zott csapatokat a gyalogsági puska helyett kurtályokkal fogja 
felfegyverezni. (Nr. 3079. szám.) 

Síivel Brixen és Klausen között forgalmi zavarok miatt 
a vasúti vonatok nem járhatnak, a szabadságokat július 25-ig 
beszüntették. 

Veszteségek: 8 fő halott, 30 fő megsebesült, 4 tiszt és 99 fő 
legénység beteg, 2 fő legénység eltűnt; összes veszteség: 4 tiszt 
és 139 fő legénység. (Op. 5239/12. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Változás nincsen. Éjjel kölcsönösen csekély volt a harc-

tevékenység. Monte Sisemoltól (A 1242) délre 50 főből álló 
ellenséges osztagot a 74. hadosztály csapatai puskatűzzel el-
zavartak. (Op. 203/6. szám.) 

Az Asiago-fennsíkon éjjel Monte Sisemol (A 1242) és 
Avevel szemben az ellenség előtérállásán dolgozott. Az éjjel 
Fondiig, Cesunáig és Turcióig élénk teherautóforgalom volt, 
az ellenségnél, Turcio és Monte Bertiaga (A 1356) között is 
Yal di Melagóban is nagy mozgás volt. Val Chiamába vezető 
országutat újból leplezik az olaszok. 

Légi felderítésünk megállapította hogy a Hétközség-fenn-
sík déli részén teherautó- és szekérközlekedés volt; Yal 
Granezza dAsiagóban a sátortábor eltűnt. Monte Asolonén 
(A 1520) állásainkat az ellenséges tüzérség gyújtóbombákkal 
lőtte. (Op. 203/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Délelőtt az ellenség tüzérsége hevesen lőtte a Yal d'Assa 

könyökét Canovetől nyugatra és az országutakat Gralliotól 
keletre; Monte Asolone (A 1520) ellenséges aknavetők tüzé-
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ben volt; saját tüzérségünk Yal di Melagóban az ellenség 
közlekedését megzavarta; különben csekély volt a tüzérség 
tevékenysége. 

Az 5. hadosztálynál a 113. ezredtől 1 tizedes1 eltűnt, 4 gya-
logos,1 a 48. hadosztálynál a 79 ezredből Curcic hadnagy, 
Kinvic hadnagy, Popovic gyalogos2 és Kovaric tisztiszolga, 
valamennyien szerbek; az 55. hadosztálynál a 2. bosnyákezred-
ből Keskic őrvezető öt gyalogossal3 átszökött az ellenséghez. 
Így egy hét leforgása alatt a 113. ezredtől 11 fő, a 2. bosnyák-
ezredtől három nap alatt 10 fő szökött át az ellenséghez. 
(Op. 203/17. szám.) 

Esti helyzet: 
III. hadtest: Délután az ellenség tüzérsége igen hevesen 

lőtte az 52. hadosztály állását a Yal dAssa-könvökben, Roana 
és Mezza Selva között, mely Canovénál romboló tűzzé fokozó-
dott; délután 5 órakor csend lett. 

A rossz kilátási viszonyok dacára az ellenséges repülők 
az 52. hadosztály állását géppuskatűzzel végigszórták. 

XIII. hadtest: Az ellenség tüzérsége hatalmas tűzcsapást 
mért a V. di Nosi erdőre, Galliótól nyugatra. 

VI. hadtest: Mindkét fél tüzérsége nagy tevékenységet 
fejtett ki; az ellenségé főképen utánszállítási utaink ellen irá-
nyult; a miénk az ellenség erődítési munkáit zavarta meg a 
Col del Rossón (A 1276). Négy nehézöblű mozsaras ütegünk 
Cima Eckeren (A 1366) egy nagyon kellemetlen ellenséges 
üteget hatástűzzel lőtte és annak lőszerraktárát légberöpítette. 

XXVI. és I. hadtest: Mindkét oldalon mérsékelt volt a 
tüzérség működése. 

Az Edelweiss-hadosztály, mint hadseregcsoporttartalék, 
az Etsch völgyében, Neumarkt—Kaltem terében, gyülekezett. 
(Op. 203/26. szám.) 

Veszteség: 2 tiszt és 20 fő legénység elesett, 60 fő legény-
ség megsebesült, 9 tiszt és 319 fő legénység (közte 4 gázmérge-
zés) beteg, 2 tiszt és 13 fö legénység eltűnt, összes veszteség: 
13 tiszt és 412 fö legénység. (Op. 203/17. szám.) 

A 22 lövészhadosztály kiképzöcsoportját átutalták a .10. 
hadsereghez; ennek helyébe jön a 39. honvédhadosztály ki-
képzőcsoportja Klausenre. 

A 11. hadseregparancsnokság ismételve kéri, hogy az 55. 

1 Lengyel. 
2 Volt hadapródjelölt . 
3 Bosnyákok. 
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hadosztályt1 váltsák fel a 17. hadosztállyal, mely útban van a 
6. hadseregtől a 11. hadsereghez és hogy bocsássák rendelke-
zésére a 60. hadosztályt, mely mint AOK.-tartalék Belluno és 
Feltre között van. 

# * 
* 

„A németek igen súlyos csatát vívnak. A franciák által 
„megtámadtatva, a Soissons—Chateau Thierry-i műútig vissza 
„lettek szorítva, de úgy látszik, hogy az áttörés meghiúsít-
hatott." 

A németek helyzetét illetőleg, a nyugati hadszíntér ese-
ményeit, az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

Minthogy 1918. év június havában a piavei és a tiroli 
osztrák-magyar offenzíva nem sikerült, a német nyugati arc-
vonal tehermentesítése is veszendőbe ment. A helyzet ekkor 
a következő volt: 

A nyugati hadszíntéren fegyveres döntés nem történt, 
mindkét fél jelentékeny veszteséget szenvedett a négy táma-
dás alatt. 

Az amerikaiak június végéig körülbelül húsz gyalog-
hadosztályt szállítottak át Franciaországba; ezek francia had-
osztályokat váltottak föl, amelyek fölszabadultak a további 
harcra. Ezzel az entente-hatalmak a németek számbeli fölé-
nyét kiegyenlítették és így az ellenfelek körülbelül egyenlő 
erővel állottak egymással szemben. 

A németek még egy utolsó kísérletet tettek a döntés fegy-
veres kierőszakolására; ha ez sem vezetne eredményre, akkor 
a védelemre szándékoztak áttérni. Ebben az esetben a háború 
győzedelmes befejezésére már nem volt kilátás. Minden ettől 
az utolsó csapástól függött. Ludendorff tábornok művében 
azt írja, hogy akkor a német legfelsőbb hadvezetőség kény-
szerhelyzetben volt; a német haderő könnyebben bírná elviselni 
a támadás nehézségeit és fáradalmait, mint a szétmorzsoló, 
veszteségteljes védelmet, mely legjobb esetben csupán az állás 
megtartását biztosíthatja. Ezért a német legfelsőbb hadvezető-
ség az ötödik támadásra szánta el magát, Reims mindkét ol-
dalán, mert —- amint Ludendorff tábornok írja — az ellenség 
ott volt leggyengébb, minthogy a francia hadosztályokat ott 
újonc amerikai hadosztályok váltották föl. A német legfelsőbb 
hadvezetőség erősen bízott erejében, túlbecsülte magát és az 
amerikai segítséget lekicsinyelte. Nem hitte, hogy Amerika 
oly hatalmas hadsereggel átjöhet Európába. Nem tudta el-

1 Az I. hadtest kötelékébe tartozik és Monte Spinuccia ( A 1303) magas-
latot t a r t j a megszállva. 
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képzelni, liogy a szabad Amerika a gyűlölt militarizmus kar-
jaiba vetheti magát. 

A háború előtt Amerika katonai szemponttól nem volt 
számba vehető tényező. A harci szenvedély azonban oly ter-
mészetes ösztön, mely minden egészséges népben megvan és 
ha lángra lobban, pusztító veszedelemmé fejlődhet. Minden 
meglevő néperőt, még ha katonailag bármilyen csekély mér-
tékben is szervezett, igen rövid idő alatt jelentékeny katonai 
hatalommá lehet fejleszteni; ezt Amerika be is bizonyította. 

A német támadás 1918 július 15-én harminc hadosztály-
lyal indult meg, körülbelül 100 kilométeres arcvonallal, Cha-
teau Thierry és az Argonne-erdő között. 

A hadműveleti terv ez volt: áttörés a Marne-folyón, 
Epernay és Chálons irányában; Reims elszigetelése délfelöl, 
melynek eleste után előnyomulás Párizs felé. 

A támadás július 18-án, miután a Marne-folyón átjutott, 
már a harmadik napon megakadt. A támadással Reimstől 
nyugatra, körülbelül 40 kilométer széles és 6—8 kilométer 
mély területet nyertek; Reimstől keletre a németek nem tud-
tak eredményt elérni.1 

1918 július 18-ika fordulópont volt a nyugati hadszín-
téren. Ugyanis e napon indult meg a szövetséges és társult 
hatalmak egységes nagy ellenoffenzívája a németek ellen. 
Mangin és Degoutte tábornok két francia hadserege az Aisne-
és Marne-folyó között a német 7. hadsereg ellen indult táma-
dásra, de Mitry, Berthelot és Gourand tábornokok három had-
serege, Pershing tábornok amerikai hadserege Chateau Thierry 
és az Argonne-erdő között a német 1. és 3. hadsereget támadta 
meg.2 

# * 
# 

Július 23. 
„Rosszullétem miatt, mely igen makacs, nem tudtam ki-

„menni és azonkívül rengeteg munka is visszatartott. De most 
„már teljes áttekintést nyertem. A régi nóta! Nagy szükségem 
„volna egynéhány hadosztályra még, hogy csapataimat rend-
szeresen fölválthassam." 

„Miklós cár tragédiája befejeződött. Agyonlőtték. Akik 
„öt elítélték és kivégezték, hivatalosan közlik és hirdetik: 
,,'A véres Miklós elhúnyt! Elítélve és agyonlőve a vörös ter-
„ror á l ta l ! ' . . . Így kellett annak jönnie! . . . Az Isten nyu-

1 Lásd a 8. számú mellékletet. 
2 Lásd a 37. számú mellékletet. 
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„gosztalja öt! Sic transit glória mund i . . . Én csak felülete-
d e n ismertem őt és még ma is magam előtt látom ifjú, sza-
ká l l as arcát, midőn első bécsi látogatása alkalmával nálam, 
„lakásomon volt és kedélyesen mesélt hatalmas szarvasairól 
„a Kaukázusban, bölényeiről a bialobrzegi rengetegekben!... 
„Oroszország helyzete mindig homályosabb lesz, a legnagyobb 
„fejetlenség uralkodik ott. A németeknek egy bizonyos német-
b a r á t pártjuk van ott, de nem kell szem elöl téveszteni, hogy 
„az entente, főkép Anglia, napról-napra nagyobb befolyásra 
„tesz szert. Japán több hadosztállyal Szibériába bevonult és 
„Kína az ő oldalán van és nem jelentéktelenek azok a cseh-
szlovák erők, melyek ellen viszont a fogságban volt németek 
„és magyarok elkeseredetten «küzdenek, hogy áttörhessék a 
„cseh vonalakat, melyek útjukat hazafelé elzárják." 

„Tegnap egy 4-es honvéd jött ide, aki olasz fogságból 
„szökött volt meg. Mindenáron velem akart beszélni. Beeresz-
te t t em magamhoz. Lesoványodva, rettenetes kinézésű szegény 
„fiú jött be és egyenest felém jőve, füle mögül egy ceruzát 
„vett elő és nekem átnyújtotta. Egy ceruzát, melyet szökésé-
„nek minden kalandja közepett, mint szent kötelességének 
„zálogát és mint bizonyítékát annak, hogy az igazat mondja 
„nekem, magával hordott és híven megőrzött. Több honvéd-
t i sz t , a neveket is megmondotta nekem, kéretnek, hogy gon-
doskodjam arról, hogy őket kicseréljék. A ceruzát késsel 
„hosszant feszítsem széjjel. Ezt megtettem. Cigarettapapirosra 
„gondosan írott kérésük volt benne. Szabadságra küldöm vitéz 
„honvédemet, ki a Doberdón sebesülten esett olasz fogságba. 
„A tisztek érdekében megtettem mindent. De lesz-e ered-
m é n y e i . . 

„Nálam váltakozó, rendesen erős ellenséges lövegtűz, 
„melyre lőszerhiány miatt nem tudván elégképpen felelni; el 
„kell azt tűrnünk. Ez teszi a csapatokra a leglehangolóbb be-
nyomást , mert oltalom nélkül és ellenhatás nélkül egyszerűen 
„agyon kell magunkat veretni." 

„Egyelőre még nem várok valami nagyon erős ellenséges 
„támadást, ha azonban nyugaton a német támadás végleg el-
a k a d n a és esetleg az ellenség nagyobb előnyöket tudna ki-
„vívni: akkor minden bizonnyal itt ki fog törni a vihar és 
„rendkívül súlyos időket fogunk átélni; de bízom Istenben és 
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„hős csapataimban, hogy még ezeket is dicsőségesen meg fog-
j u k tudni állítani." 

„Most, hogy teljesen tájékozódtam, látom csak igazán ezen 
„arcvonal nagy nehézségeit és hogy miért hoztak ide oly 
„temérdek sok csapatot, melyek azután oly hamar elhasználód-
j a k . És még ez is kevés!" 

„Windisch-Graetz Lajos herceg élelmezésügyi miniszter 
„jelenti, hogy mától fogva rendesen fogja az élelmet szállí-
t a n i . Ez nagy szerencse volna, de én csak akkor fogom el-
„hinni, ha már a főzőedényekben látom, mert útközben annyi-
„felé elkallódhatik, hogy csak akkor biztos, ha már itt van." 

„Mindig azon kérdés gyötör, hogy mi lesz a monarchiá-
„bólf Olyan félelmes visszhang rezeg szívemben e kérdésnél! 
„Mi lesz a népek legkiválóbbikából, az én szeretett magyar 
„nemzetemből'? Az Isten oltalmazza meg!" 

„A mai éjjel a rendes tűztevékenységben múlt el. M. Se-
„luggióval (A 1100) szemben az ellenséges lövészárkokból 
„cseh dalokat hallani." 

Jelentések. 
A) 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
A Tonale-hágó alszakaszára az ellenség tüzérsége néhány 

tűzcsapást mért; ettől eltekintve, a nyugati arcvonal a rendes 
ellenséges tüzérségi zavarótűz alatt állott. 

A déli arcvonalon különösen a 98. dandár alszakaszát 
lőtte az ellenség tüzérsége; a Carriola-erőd 10 nehéz bombát 
kapott; a Riva-.ilszakasz, Zúgna Torta (A 1257) is ellenséges 
lövegtűz alatt állott. A Pasubio- (A 2236) fennsíkot és Monte 
Majót (A 1500) nehéz aknavetők bombázták. (Op. 5252. sz.) 

Déli helyzet: 
Délelőtt 10 óráig Montozzo vidékét, délelőtt 10 óra óta a 

Tonale-laktanyát és a Strino-állást nehézöblű ellenséges löve-
gek lőtték. Egyik barakkban telitalálat folytán 5 ember meg-
halt, 4 súlyosan, számosan pedig könnyebben megsebesültek. 

A déli arcvonalon élénk ellenséges lövegtűz volt a Judi-
cariák völgyében; az ellenséges tüzérségi tűz különösen Tione 
ellen irányult. 

A mi tüzérségünk a Mga. Zugnán (1625) levő ellensé-
ges barakkokat lőtte; több telitalálattal öt barakkot lerombolt. 

Az ellenséges repülők a déli arcvonalon nagy tevékeny-
séget fejtettek ki. Navratil főhadnagy a romagnói (Etsch 
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völgye) repülőtér felett egy angol Bristol-rendszerű repülő-
gépet lelőtt; az utasok meghaltak, a gép elégett. A XIV. had-
test megfigyelői jelentik, hogy a Monte Paűtól (A 1420). ke-
letre levő országúton Asiagóra igen élénk az ellenség autó-
forgalma és hogy az utolsó 24 órában déli irányból Thienére 
15 vasúti vonat haladt. 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége a Noce-völgyet, a Tonale-hágót és 

a Strino-erödöt lőtte. 
A déli arcvonalon az ellenség tüzérsége főképen a 98. 

dandár alszakasza ellen működött. 
A mi tüzérségünk a P. di Caventón létesített ú j ellenséges 

állást lőtte és 500 főből álló ellenséges gyalogságot vett tűz 
alá, mely Passo di Brisio-táborból Passo della Lobbia altára 
menetelt, mire körülbelül 100 főből álló oszlop a Mandrone-
jégmező felé kitért a tüzelés elől. 

Veszteség: 1 tiszt és 7 fő legénység halott, 10 tiszt és 14 
fő legénység megsebesült, 4 tiszt és 93 fő legénység beteg, 1 fő 
legénység eltűnt. Összesen: 15 tiszt és 115 fő leeénység. (Op. 
5252/12. szám.) 

Megállapították, hogy az olaszok Brionétól délkeletre egy 
149 mm-es üteget állásba hoztak. (Op. 5252/18. szám.) 

Azt is megállapították hogy a nyugati arcvonalon az ellen-
ség tüzérsége megerősödött. Minthogy a nyugati arcvonalon 
az olasz gyalogság fölényes helyzetben van, valószínű, hogy 
itt vagy ott, helyi jelentőségű eredmény elérését fogja meg-
kísérelni. 

A déli arcvonalon, az 56. lövészhadosztály szakasza előtt, 
az olaszoknál eltolások történtek. Serravallénál alpini-csapa-
tokat állapítottak meg. Valószínű, hogy az ottani olasz gyalog-
ságot a 17. alpini-csoport felváltotta. 

Az olasz XXV. hadtestparancsnokságról, mely állítólag 
a Garda-tóhoz beérkezett, újabb adatokat nem sikerült be-
szerezni. (Op. 4530/52. szám.) 

A báró Ellison tábornok-dandár a 163. gyalogdandár el-
nevezést kapta; ezen dandár a 22. lövészhadosztály kötelékébe 
lépett. (Op. 5248. szám.) 

A 10. hadsereg körletében jelenleg 247 menetszázad 
(20.730 fegyverlétszámmal) van. (Óp. 6147/2. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság tudatta a 19. hadosztállyal,1 

hogy az olaszok oldalán küzdő cseh-szlovák légió a Monte 
Cimone (A 1230) alszakaszunkkal szemben áll és már huza-
mosabb idő óta, de különösen a 159. dandárunk2 felváltása 

1 A 10. hadsereg tartaléka Trientben. 
2 XIV. hadtest keleti szárnya. 
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alkalmával, arra törekszik, hogy kapcsolatot és érintkezést 
nyerjen legénységünkkel. (Up. 5247. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége állásainkat és a hátsó területet mér-

sékelt zavarótűz alatt tartotta; Monte Solarolót (-0̂  1<>72) ne-
hézöblű aknavetőkkel is lőtte az ellenség. 

Az ellenség állását erődíti. A Monte Grappa (A 1775) — 
Col dell'Orso- (A 1677) gerinc mögött az ellenségnél nagy 
mozgás és közlekedés van. (Op. 204/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Délelőtt az ellenséges tüzérség és az olasz aknavetők a felső 

Stizzone-völgyet végigszórták; tüzérségünk a Col Termine 
Kotto—Col d'Astigo- (A 1241) országúton az ellenség forgal-
mát megzavarta. 

Délelőtt 10 órakor Bassanótól 8 kilométerre délre Ros-
sano Venetónál nagy robbanást figyeltek meg csapataink. 

A 15. huszárezredtől két huszár eltűnt; ezek tetemeit jú-
lius 20-án a Canovétól 3 kilométerre délnyugatra fekvő 975. 
keresztmagaslaton megtalálták. (Op. 204/16. szám.) 

Esti helyzet: 
Igen élénk ellenséges repülőtevékenység volt. Egy ellen-

séges repülőgépet légvédelmi tüzérségünk lelőtt, mely Ya-
stagnánál lezuhant. (Op. 204/26. szám.) 

Veszteség: 10 fő legénység elesett, 1 tiszt és 80 fő legény-
ség megsebesült, 10 tiszt és 362 fő legénység beteg, 1 ember 
eltűnt, összes veszteség: 11 tiszt és 453 fő legénység. (Op. 
204/16. szám.) 

A 39. honvédhadosztály egyrésze Roncegnóra megérkezett. 
* # 

# 

Július 24. 
„Éjjel a megszokott zavarótűz. A Borcola-hágón és a 

„Laghi-medencében tűzcsapások. A Monte di Yal Bellától 
„északra ellenséges járőrök verettek vissza. Délig helyenkint 
„élénk lövegtűz, különben semmi. Asiagótól délre igen nagy 
„mozgás. Föl váltás, vagy előkészületek egy nagy támadásra? 
„Én azt hiszem, hogy a nagy mozgás az angoloknál, Asiagó-
„tól délre, ezidőszerint csak fölváltást jelent." 
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„Ma végre igazán jobban vagyok. Megállapíttatott, hogy 
„tényleg a Piavénái uralkodó vérhasjárvány fertőzött meg 
„engem is. Talán valami kanál, a mindennapi menázsi kósto-
lásánál ." 

„Legközelebb megkezdhetem az állások végigjárását, me-
„lyek legmagasabbika az Ortleren, 3862 méter magasságban 
„van, az örök jégmezőn." 

Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A Tonale-hágón és a Monticello- (A 2432) hegységben az 

olasz tüzérség lövegtüze feléledt; minden öblű olasz lövegek 
lőtték Passo del Segnit (-<> 2876), Pussabellát «> 2421), 
Pedrucót és Menicigolót (-Ó-2685).1 

A déli arcvonalon a Judicariák völgye, a Riva-alszakasz, 
Mori—Nomesino—Ravazzone—Zugna-alszakasz, Valmorbia és 
Albaredo erődök időközönként igen élénk ellenséges tüzérségi 
tűz alatt állottak. 

A Borcola-hágóra és a Laghi-medencére az olasz tüzérség 
tűzcsapásokat mért. (Op. 5257. szám.) 

Déli helyzet: 
A Stilfsi-hágó, Tonale-hágó, Monticello (A 2432), Monte 

Folletto- (<J> 3296) gerincéi ismét ellenséges lövegtűz alatt 
volt; Monte Follettót nehéz aknavetők is lőtték. 

A déli arcvonalon a 98. dandár alszakaszát, továbbá a 
Riva-alszakaszt és a Monte Cimone- (A 1230) magaslatot az 
olasz tüzérség élénken lőtte. 

Az olaszoknál Brisio táborból Passo della Lobbia alta 
hó és jégmezőin át, keleti irányban, igen sűrű szán- és sí-
közlekedés volt. (Op. 5257/11. szám.) 

Esti helyzet: 
Rossz látóviszonyok miatt az olasz tüzérség tevékenysége 

mérsékelt volt. 
A Busazza-gerincél (-0« 2904), a Genova-völgyben levő 

Cascina Muta és attól északkeletre Turrion della Rnechetta 
(-0-2256), továbbá a 98. dandár alszakasza, a Riva-alszakasz, 
Monte Brione (A 377) ellen, különösen a Corno-nvereg és a 
Monte Cornótól (-0» 17,65) északkeletre levő állásunknál a 

. 1 Ad^i^llo-havasokV'ftésaií^llá-gerinctől cicire. 

' T jf ' . > 'r* ' ' 



-(>1801 gerincen igen élénk lövegtüzet tartott fenn az olasz 
tüzérség. A Chiese völgyében, Agronétől délnyugatra levő 
Frugonét telitalálat érte; 4 halottunk és (5 sebesültünk volt; 
Bondo kigyulladt és több ház leégett. 

A montozzói barakkokban ellenséges telitalálat miatt 7200 
puskatöltény, 20.000 gépfegyvertöltény ós 300 kézigránát 
légberepült. 

Veszteség: 1 tiszt és 6 fő legénység halott, 28 fő legénység 
megsebesült, 1 tiszt és 75 fő legénység beteg, 1 fő legénység 
eltűnt, összes veszteség: 2 tiszt és 110 fő legénység. (Op. 
5257. szám.) 

Megfigyelték, hogy ma a Passo di Brisióról (-£>3147) 
Passo della Lobbia alta hó- és jégmezőjén át 500—600 olasz 
gyalogos keleti irányban menetelt, mely oszlopból 100 észak 
felé, Monte Mandrone (-Q̂  3291) felé letért. Lehetséges, hogy 
e csapatokat felváltásra fogják felhasználni az olaszok. 

Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy az utóbbi napokban 
az Adamello havasokban, Cavento (-Q-3400) visszafoglalása 
után az olaszok sok géppuskát és löveget az ú j állásba, a ma-
gaslatokra felcipeltek és hogy a hó- és jégmezőkön málhás-
állatokkal, kutyák és gyalogosok által vontatott szánokkal 
élénk forgalmat és mozgást tartanak fenn. lehetséges, hogy 
Vedretta Fargorida (A 3354)—Corni di Cavento «> 3400) 
havasokban támadást készítenek elő. 

A déli arcvonalon az 56. lövészhadosztály arcvonala előtt1 

is megfigyelték, hogy az olaszoknál a csapatok csoportosítá-
sában valami változás történik. (Op. 4530/53. szám.) 

A 18. hadosztály Bozenbó] Maié vidékére menetelt és ott 
mint hadseregcsoport-tartalék helyezkedett el. (Op. 5272. sz.) 

A 149/6. és 156/6. légvédelmi ütegek megjöttek; egyiket 
a XX., a másikat a XXI. hadtest kapta. (Lfa. 1228. szám.) 

A hadseregparancsnokság az AOK.-nak jelentette, hogy 
a hadosztálylovasságra a csapatoknak szükségük van rendőri 
és egyéb szolgálatra; a lovakat a hámoslovakban beálló fo-
gyaték pótlására is felhasználhatják; ezért a hadosztálylovas-
ságot a csapatok nem tudják nélkülözni. Ezt a jelentést azért 
tette a hadseregparancsnokság, mert híre járt, hogy a had-
osztálylovasságot össze akarják gyűjteni a keleti front részére. 
(Op. 5182. szám.) 

Az AOK. tudatta a hadseregparancsnoksággal, hogy 
a hordári szolgálat megszervezése legközelebb meg fog tör-
ténni és hogy az önkéntes népfölkelő lövészeket véglegesen 
az állásból ne vonják ki, hanem alkalmazzák hordári szolgá-
latra. (Op. 6136. szám.) 

1 Marco és Valmorbia között. 

.Tózsef főherceg: A világháború. VII. 
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Mai napon a szabadságtilalmat visszavonták. (Op. 5225/3.) 
szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Nincs változás. Az éjjel említésre érdemes harctevékeny-

ség nem volt. Néhány ellenséges járőrt, melyek Monte di Yal 
Bellánál (-0* 1312) állásainkhoz lopództak, csapataink puska-
tűzzel elzavartak. 

Délelőtt az ellenség repülői igen élénk tevékenységet fej-
tettek lei; az ellenség 9 léggömbből figyelt. (Op. 205/6. szám.) 

III. hadtest. Éjjel az ellenség lövészárkaiban nagy moz-
gás volt; valószínűleg felváltás volt. Az ellenség éjjel állását 
erődítette. Canovétól délre Cunico-házcsoportnál egy ellensé-
ges járőr mutatkozott; angolok voltak. 

XIII. és VI. hadtest. Az ellenség állásain dolgozik. Col 
Termine Rotto—Col d' Astiago (A 1241) országúton az el-
lenségnél élénk forgalom volt. Bassano fölött nagy füstfelhő 
lebeg. 

I. hadtest. Monte Medán (-0-1631), az országúton, az ellen-
ség egyesével és csoportosan mindkét irányban jár-kel. 

Repülőink megfigyelték, hogy Yale Canagliában, az or-
szágúton, ellenséges vonatoszlopok közlekednek; a Monte 
Magnaboschi (A 1325) országúton 1 zászlóalj déli irányban 
elmenetelt; Mosca 1075-ös háznál gyalogság és vonat táboro-
zik, Calvene és Lugo tele van vonatokkal; a Brenta-völgyében 
nagy forgalom van; Bassano vasútállomás katonasággal zsú-
folva van. (Op. 205/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Gyalogsági harc nincsen. 
Az 5. hadosztálynál1 a 113. ezredtől négy gyalogos2 eltűnt, 

kettőről megállapították, hogy átszökött az ellenséghez. A 48. 
hadosztálynál az 53/2. árkászszázadtól egy árkászkatona meg-
szökött. Op. 205/16. szám.) 

Esti helyzet: 
Délután az ellenség tüzérsége a 6. gyaloghadosztály állá-

sát heves zavarótűz alá fogta; tüzérségünk Monte Asoionétól 
(A 1520) 2 kilométerre keletre, a Col del Terminénél fekvő 
barakktáborra sikeresen tüzelt. 

Az Asiago-fennsíkon az ellenség repülői élénk tevékeny-
get fejtettek ki, Yal di Compo Múlóban az országútra bombá-
kat dobáltak. Kár nincsen. 

Az ellenséghez megint átszöktek: az 5. hadosztálynál a 
113. ezL-edtöl 1 tizedes és 6 gyalogos, (ettől az ezredtől július 

1 VI. hadtest kötelékébe tartozik. 
2 Lengyelek. 
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16. óta már 21 fő legénység szökött át az ellenséghez), a 36. 
hadosztálynál1 a 16. gyalogezredtől 2 gyalogos,2 a 48. hadosz-
tálynál a 119. ezredtől 3 gyalogos,3 az 55. hadosztálynál a 
108. ezredtől, illetve a 713. máíhásállat-lépcsötöl 2 katona," 
összesen 14 fő legénység. (Op. 205/25. szám.) 

Veszteség: elesett 34 fő legénység, megsebesült 2 tiszt és 
61 fő legénység, beteg 4 tiszt és 325 fő legénység, eltűnt 5 fő 
legénység; összes veszteség: 6 tiszt és 425 fő legénység. (Op. 
205/16. szám.) 

# # 
# 

Az AOK. újabb offenzívát tervez az olaszok ellen és erről 
Op. 142.421. számú intézkedésben értesít, 

„A frontunk most már annyira megerősödött, hogy az en-
tente támadásának nyugodtan nézhetünk elébe. Továbbra is 
a legnagyobb alapossággal meg kell minden szükséges intéz-
kedést tenni, hogy az arcvonal szilárdságát növeljük." 

„Ezzel egyidejűleg Olaszország ellen egy ú j támadást kell 
előkészíteni, melyet a 6. hadseregparancsnokság fog vezetni. 
Az offenzíva II Montello6 és a Brenta-folyó között fog tör-
ténni." Ezt a támadást a Brenta-folyó nyugati oldalán elte-
rülő magaslatokon át kísérni kell, de csakis annyi erővel, 
amennyire ott éppen szükség lesz." 

„Az offenzíva célja: a Bassanótól közvetlen északra levő 
magaslatok gerincvonalát és a Montello déli szegélyét elérni, 
mert a következő telet nem akarjuk a Grappa-hegységben 
(A 1775) eltölteni." 

„A bekövetkezendő eseményektől függ, hogy az offen-
zívát folytatni fogjuk-e és pedig hol és mely vonalig?" 

„A hadseregcsoportparancsnokságok feladata, az offen-
zíva frontjának azon részét, mely körleteikbe esik, az egész 
hadseregcsoport arcvonalának rovására anyagilag a legala-
posabban előkészíteni." 

„József főherceg vezérezredes-hadseregcsoportparancs-
nokság az offenzíva terében megtett minden intézkedésről a 6. 
hadseregparanosnokságot értesíti Boroevic tábornagy-had se-
regcsoportparancsnokság útján." 

„A 6. hadseregparancsnokság az offenzíva tervét mielőbb 
felterjeszti az AOK.-nak." 

1 Az I. hadtest kötelékébe tartozik. 
2 Szerbek. 
3 1 cseh, 1 lengyel és 1 zsidó. 
4 1 német, 1 rutén. 
5 Bezárólag. 
6 Ha június 15-én ezt csinálták volna, akkor megnyertük volna a nagy 

csatát. 

4 
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„Amit (személyi és anyagi eszközöket) csak elő lehet a 
monarchiában teremteni, azt az offenzívára ki fogjuk hasz-
nálni; részletintézkedések akkor fognak megtétetni, ha az 
AOK.-hoz az offenzíva terve beérkezik. Ez azonban nem lehet 
akadálya annak, hogy a támadásra az előintézkedéseket már 
most, a legkisebb részleteken is behatóan meg ne tegyük." 

„Az utolsó offenzívánknál nem helyeztetett elég nagy 
súly a titoktartásra; most e tekintetben nem szabad mulasz-
tást elkövetni." 

„A front azon részén is meg kell a támadásra az előintéz-
kedéseket tenni, hol támadni nem fogunk, hogy az olaszokat 
megtévesszük.. A hadseregcsoportparancsnokságok a tett in-
tézkedéseket az AOK.-nak jelentik." 

„Ezen utasítást egybehangzóan megkapják József főher-
ceg vezérezredes és Boroevic tábornagy-hadseregcsoportpa-
rancsnokságok és a 6. hadseregparancsnokság. Legfelsőbb 
utasításra:" 

„Waldstätten tábornok s. k. Op. 142.421. szám." 
* * 

* 

Ma Op. 35.000/21. szám alatt az AOK.-nak előterjesztet-
tem helyzetjelentésemet. 

„1. A hadseregcsoportparancsnokság nézete az, hogy az 
olaszok közeljövőben nagyobbszabású támadást nem terveznek. 

„Lehetséges, hogy a Grappa (A 1775) hegységben leg-
utóbb történt felváltások azért történtek, hogy az olaszok friss 
csapatokkal újból kísérletet tegyenek a Monte Solarolo (-Ó-
1672)—Col deli' Orsó (A 1677) visszafoglalására." 

„Bizonyos, hogy az ellenséges csapatok csoportosítása, út-
hálózata, hadműveleti készültsége, műszaki és anyagi eszközei 
olyanok, hogy a védelemből bármikor gyorsan átmehetnek 
támadásba." 

„Abban az esetben, ha az olaszok a Piavén át nagyobb-
szabású támadást csinálnának, az ellenségnek a tiroli fronton, 
különösen a 11. hadseregünkkel szemben annyi erőt meg kell 
hagynia, hogy az offenzíva balszárnya megbízhatóan védve 
legyen." __ 

„Inkább valószínű az, hogy az ellenség, még mielőtt a 
Piavén megindítaná az offenzívát, a Brenta mindkét partján 
támadást intéz 11. hadseregünk közepe és keleti szárnya ellen, 
egyrészt, hogy erős csapatokat lekössön, másrészt, hogy a be-
következő offenzíva balszárnyán fontos magaslatok elfoglalá-
sával oldalát jobban megvédhesse." 

„A hadseregcsoportparancsnokság valószínűnek tartja, 
hogy az ellenség a tiroli front ellen a Brenta és Piave között 
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nagyobbszabású támadást fog csinálni, mivel Feltre és Fon-
zasotól délre levő magaslatok elfoglalásával a Piave és tiroli 
arcvonalunk közötti csatlakozást megszakítja." 

„A hadseregcsoportparancsnokságnak az a nézete, hogy 
a Brenta és Piave közötti térben csoportosított nyolc hadosz-
tály1 kedvezőtlen létszámviszonya miatt tartós harc megvívá-
sára nem elegendő és amint a jelek arra mutatnak, hogy az el-
lenség nagyobbszabású támadásra készül a 11. hadseregünk 
ellen, a három érintett hadtestnek (I., XXYI. és YI.) legalább 
is egy-egy hadosztályt rendelkezésre kell bocsátani, mint tar-
talékot." . 

„Azzal is kel] számolni, hogy az ellenség nagyobbszabású 
támadása esetén egy csoporttal a Brenta-folyótól nyugatra 
levő magaslatokon át fog támadni, hogy a Monte Meletta 
hegytömböt (A 1824) elfoglalja, vagy hogy legalább is a 
Frenzcla-hegyszakadékig előretaszítson." 

„Az nem valószínű, hogy az ellenség a 10. hadseregünk 
ellen nagyobb vállalkozásba fogjon." 

„Azt azonban az ellenségről feltételezni nem lehet, hogy 
az Ádamollo-havasoktól az államhatárig terjedő szakaszban 
álló legkiválóbb csapatait2 tétlenségre kárhoztassa; amíg jó 
idő van, várható az olaszok támadása a Tonale-hágó alsza-
kasza ellen." 

„Azt még nem állapítottuk meg, hogy a Judicariák völ-
gyében csakis csapatfelváltásokról van-e szó, vagy pedig 
csapaterősítések történnek ott a támadás előkészítésére1? Min-
denesetre a Judicariák völgyében helyi jelentőségű olasz tá-
madással számolni kell." 

„2. A hadseregcsoportparancsnokság már jelentette az 
AOK.-nak, hogy ha azt akarjuk, hogy a haderő a háború to-
vábbi eshetőségeinek megfelelhessen, nagy és átfogó intézke-
déseket kell életbe léptetni: a tüzérségi-, repülő-, állomány-, 
hordármunkások-, gyártási- és a hátország rendjét illető kér-
désekben és ügyekbén." 

„A 10. hadseregnél a létszámviszonyok jók; a 11. hadse-
regnél segítségre van szükség." 

„A 11. hadsereg harcoslétszáma mind a 18 hadosztályt3 

összevéve július 1-én kereken 100.000 fő volt." 
„Július első felében a 11. hadsereg vesztesége naponta 

1 I. hadtest (55. és 48. ho.), XXVI. hadtest (28. és 27. ho.), VI. hadtest 
(36., 5. és 53. ho.), 4. hadosztály tartalék Fonzaso vidékén. 

2 Körülbelül 40 alpini zászlóalj. 
3 III. hadtest (6. lovas ho., 6. ho., 52. ho.), XIII. hadtest (10. lovas ho., 

74. honvéd ho., 16. ho.), VI. hadtest (53., 5. és 36. ho.), XXVI. hadtest (27., 
28. és 4. ho.), I. hadtest (48. és 55. ho.), tartalékok: 18., Edelweiss, 42. hon-
véd és 60. hadosztály. 
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1000 főre tehető, úgy, hogy 2 hó múlva a veszteség 60.000 fő 
lesz." 

„Ha tekintetbe vesszük, hogy a sebesültek és betegek egy 
része vissza fog térni a hadsereghez és jövőben a napi vesz-
teségek nem lesznek oly magasak, mint e hó első felében vol-
tak és július, illetve aug-usztus havában körülbelül 8000 fő 
pótlást fognak kapni a csapatok, a hadosztályok harcosállo-
mánya szeptemberig mégis erősen fog csökkenni, még akkor 
is, ha komolyabb harcok nem lesznek." 

„Csakis szeptember hóban lehet az állományviszonyok 
megjavulására számítani, mert ebben a hóban kerülnek az 
erős 40-ik menetalakulatok besorolásra." 

„Egyes hadosztályok, így az Edelweiss-, a 18. és 36. had-
osztály még akkor sem fog megerősödni, hacsak soronkívül 
segítséget nem kap." 

„3. Ami az 'erkölcsi állapotot' illeti, a hadseregcsoportnál 
is olyanok a viszonyok, mint a Boroevic tábornagy-hadsereg-
csoportnál. (Op. 1085/1. szám.) 

„József főherceg vezérezredes s. k. (Op. 142.414. sz.)" 

Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság Op. 
1085/1. számú erre vonatkozó helyzetjelentése ezt tartalmazza: 

„IV. Erkölcsi állapot.11 

„A jövő harcok kimenetelére nézve az ellátásnak és a hát-
országban uralkodó állapotoknak döntő befolyása van." 

„A koplaló legénység rövid időn belül kimerül, a véde-
lemben ez hamarább következik be, mint a támadó harcban, 
beáll a kislelkűség és rémület." 

„Sokkal rosszabb hatással van azonban az összhelyzetre 
a hátországban uralkodó reménytelen gazdasági-, politikai és 
egyéb kedvezőtlen állapot (Protektionswirtschaft), melynek 
visszahatása a hadseregnél azonnal mutatkozik." 

„Az Isonzo-hadseregparancsnokság erre nézve ezt jelenti:" 
„A gazdasági anyagokban bekövetkezett nagy szükség 

miatt és mivel a háború nagyon elhúzódik, mindenki arra tö-
rekszik, hogy a hátországban helyezkedjék el és hogy szabad-
sághoz jusson, hogy otthon magánviszonyait rendezze, a szük-
séget lehetőleg enyhítse és hogy a hátország nyerészkedésében 
résztvegyen." 

„Semmi esetre sem ment át a köztudatba, hogy a mostani 
küzdelem a monarchia létéért, vagy nemlétéért folyik." 

„A nemzetiségi izgatások már odáig mentek, hogy a külön-
féle nemzetiségű csapatok és fegyvernemek egymásban már 
nem bíznak; magyar (honvéd) csapatok azzal a panasszal 
álltak elő, hogy a cseh, vagy lengyel tüzérség szándékosan be-
lelőtt a magyarokba. Ugyanilyen panaszuk van a cseh és len-
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gyei nemzetiségű csapatoknak a honvéd tüzérséggel szemben. 
A horvát nemzetiségű csapatok el vannak keseredve, hogy a 
hátországban (Horvátországban) honvéd csapatok harácsol-
nak és ott a rend fenntartására alkalmazzák azokat, midőn ők, 
a horvátok itt harcolnak." 

„Nagyon megnehezedik a vezetés, ha az ilyen dolgokra is 
figyelemmel kell lenni." 

„Ami a cs. és kir. hadsereget oly szorosan együtt tartotta, 
— a jó tényleges tisztikar — már nem létezik. Ami most a fron-
ton van, a szó szoros értelmében: maga a nép. Minden tarta-
lékos tiszt, sőt maga a legénység is politizál." 

„A hadseregcsoportparancsnokság nézete az, hogy meg-
oldhatatlan feladat a háborús tisztikart és legénységet kato-
nailag jól kiképezni, a harcra előkészíteni, gazdaságilag és po-
litikailag meg-nyugtatni, amidőn határozott és világos irány-
zatot látni sehol sem lehet, amidőn az állami feladatokat is 
a hadseregnek kell végezni (földmívelés, aratás, gazdasági és 
ipari munkák, stb.)." 

„Az állam belső állapotának következménye: a fronton 
bomlasztó jelenségek (Bolsevizmus), a hazaárulás, az átszöké-
sek az ellenséghez, akár a koplalás idézze ezt elő, akár a nem-
zetiségi izgatás." 

„A hadsereg kötelességét most még teljesíti, de a hely-
zet napról-napra rosszabb lesz, hacsak az államban rendet nem 
csinálnak (kormány, kezelés, parlament, alkotmány, stb.)." 

„Az ellenség propagandájának fokozásával is szá-
molni kell." 

„Boroevic tábornagy s. k. (Op. 142.414. szám.)" 

Július 25. 
„Vannak olyan jelentések, melyekből arra lehetne követ-

keztetni, hogy végre ki lehetne mondani azt a bölcs szót: 
,'Jöjjetek, üljünk le a zöldasztalhoz és tárgyaljunk, mert elég 
,volt a bűnös vérontástól!' — Sajnos azonban mégis valószí-
nűbb, hogy ellenségeink nem akarnak békét. Úgy látom, Wil-
son azt akarja, hogy Európa kimerülten összeomolják és úgy 
,kerüljön pénzügyileg végleg Amerika igájába. Amerika és 
,Japán fogják végeredményben egyedül a hasznot ebből a 
,háborúból húzni és Európa évtizedekre meg lesz semmisítve 
,és koldusbotra kerül!" 
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Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Élénk ellenséges zavaró lövegtűz volt a Stilfsi-liágóra. 

A Tonale-kágóra és a Tonale országutat kétoldalt kísérő hegy-
oldalakra az olasz tüzérség tűzcsapásokat mért. 

A 98. dandár egész alszakaszát lőtte az ellenség tüzér-
sége; Carriola-erődre 24 lövést tett, melyből 4 telitalálat érte 
a vasbeton-tetőt. 

A Concei völgyben Bezzeceára az előző éjjelen járőrtevé-
kenységet hajtottunk végre. 

A Riva-, Mori-, Tierno- és Zúgna Torta (A 1257) alsza-
kaszra időközönként heves ellenséges lövegtűz irányult. (Op. 
5269. szám.) 

Déli helyzet; 
Az ellenséges lövegtűz nagyon fokozódott Menicigolo (-Ó-

2685)—Pussabella (-0*2421) és Monte Folletto «>3296) alsza-
kasz ellen. 

A 10. hadsereg parancsnoka ma az 56. lövészhadosztály-
nál (Roveretónál) csapatszemlét tartott. (Op. 5269/12. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenséges tüzérség erősen lőtte a Stilfsi-hágót, a Brei-

tekamm-tábort (<> 2869) és Trafóit. 
Egyik ütegünk Brentonicónál a kavernában álló ellensé-

ges üteg leküzdésénél két telitalálatot ért el. 
Veszteség: 7 fő legénység halott, 10 tiszt és 21 fő legény-

ség megsebesült, 1 tiszt és 110 fő legénység beteg, 2 fő legény-
ség eltűnt, összes veszteség: 11 tiszt és 140 fő legénység. (Op. 
5269/19. szám.) ^ 

Megfigyelték, hogy Santa Caterinánál és Amalie del Alpé-
ben az ellenség mozgolódik és dolgozik. Valószínűleg a kitele-
lésre barakkokat építenek az olaszok és több megszálló csapa-
tot akarnak ott elhelyezni. 

A Vedretta della Lobbián (jégmező) is nagyobb moz-
gás van. 

Az 56. lövészhadosztállyal szemben álló olasz csapatok 
csoportosításában1 a helyzetet felderíteni még nem sikerült. 
Megbízható hírek szerint a Siena-dandár parancsnoksága 
Tiernónál van. (Op. 4530/54. szám.) 

A hadseregcsoportparancsnokság a II . Rayon2 tiizérségé-

1 Marco és Valmorbia között. 
2 22. lövészhadosztály. 
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nek megerősítésére 111/10. számú nehéz tüzérosztály parancs-
nokságát, a 11/10. számú motoros nehéz taracküteget és a 13/10. 
számú 30-.") cm-es mozsárüteget rendelkezésre bocsátotta. (Op. 
7032/2 .szám.) 

A hadseregparancsnokság egy vezérkari tisztet küldött 
az I. Rayonba (Stilfsi-hágó alszakaszba) az ottani helyzet ta-
nulmányozására. 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Éjjel a szokásos ellenséges zavaró löveg-tűz volt, mely a 

XIII . hadtest állására és mögöttes terepére valamivel élénkebb 
volt, mint rendesen; heves tűzcsapásokat mért az ellenséges 
tüzérség különösen Monte Perticára (A 1549). 

A mi tüzérségünk a Monte Grappára (A 1775) vezető 
országúton mozgó ellenséges oszlopokat lőtte, mely azzal 
árulta el magát, bogy tüzet gyújtott. 

Az Asiago-fennsíkon az ellenség állását erődíti. Az I. had-
test jelenti, hogy az első állásán lázasan dolgozik az ellenség, 
éjjel sűrű közlekedés van a Monte Grappa (A 1775) és a 
Monte Pertica (A 1549) országutakon. Op. 206/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Hajnali 3 órakor Stellánál az ellenség betört a 74. honvéd-

hadosztály1 állásába. A 3/VI. nép fel kelőzászlóaljtól 14 honvéd 
eltűnt. 

Monte Asolonén (A 1520) az ellenség táblát mutatott fel, 
melyen kenyér és kolbász volt felaggatva ezzel a felírással: 
„adjátok meg magatokat"; csapataink puskatűz alá vették 
az ellenség állását, mire az ellenség aknatűzzel válaszolt. Éjjel 
a Lombardia-dandár2 propaganda-járőre a Monte Solax-olón 
(<y 1672) álló tábori Örsünket átszökésre iparkodott rábeszélni, 
mire tábori Örsünk tüzelni kezdett és 3 olaszt megsebesített. 

A 6. lovashadosztálynál3 a 6., illetve 8. dragonyosezredtől 
3 dragonyos megszökött,4 és az ellenséghez átpártolt: a 28. 
hadosztálynál5 a 7. bosnyákezredtől 2 katona,6 a 48. hadosz-
tálynál7 a 79. ezredtől 2 katona.8 (Op. 206/16. szám.) 

1 A XIII. hadtest kötelékébe tartozik. 
2 Olasz 47. hadosztály kötelékébe tartozik. 
3 A III. hadtest kötelékébe tartozik. 
4 Csehek. 
s A XXVI. hadtest kötelékébe tartozik. 
6 Bosnyákok. 
7 Az I. hadtest kötelékébe tartozik. 
8 Szerbek. 
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Esti helyzet: 
Délután az ellenség tüzérsége a 74. honvédhadosztály ál-

lását a Monte Sisemolón (A 1242) nagy hevességgel lőtte. 
Saját 24 cm-es mozsárütegünk sikerrel bombázta a Cima 
Eckeren ( A 1366) levő egyik igen kellemetlen ellenséges 
üteget, benne több telitalálatot ért el, mely fölött sárgászöld 
füstfelhő szállott a légbe. Az ellenséges tüzérség néhány tűz-
csapást mért a felső Stizzone-völgybe. 

A 6. gyaloghadosztálynál1 a 27. ezredtől egy lefokozott 
zászlós2 az ellenséghez átszökött. (Op. 206/26. szám.) 

Veszteség: elesett 18 fő legénység, megsebesült 1 tiszt, 62 
fő legénység, beteg 3 tiszt és 313 fő legénység, eltűnt 34 
fő legénység, összes veszteség: 4 tiszt és 427 fő legénység. (Op. 
206/16. szám.) 

Az I. hadtest jelenti, hogy az ellenség támadást készít elő 
Monte Solarolo (<> 1672)—Monte Prassolan (A 1481)—Monte 
Pertica (A 1549) alszakaszra, melyből valószínűleg nagyobb-
szabású offenzívát akar csinálni. 

A 11. hadseregparancsnokság is ezen a nézeten van. A 
hadseregparancsnokság arról értesült, hogy az AOK. a 10. és 
11. hadsereg közötti határt meg akarja változtatni. 

* * 
* 

Július 26. 
„Ki akartam ma hajnalban a Tonaléra s esetleg onnét a 

„Presanellára menni sokat szenvedő csapataimhoz a jégmezőkre, 
„midőn betelefonoztak, hogy oly sűrű a köd a hegyeken, hogy 
„jövetelem elhalasztását kérik. Ez meg is történt." 

„Két nehéz zivatar volt. A levegő lehűlt s ma balzsamo-
„san éltető a fenyvesek nagyszerű illata." 

„Kémjelentések Svájcból, Olaszországból és Francia-
országból egyaránt azt a hírt hozzák, hogy Franciaországból 
„nagy csapatszállítások történnek Olaszországba. Sok angol és 
„amerikai csapat érkezik Bresciába, szakadatlanul érkeznek a 
„szállítmányok, lövegek, lőszer, közöttük óriás angol ágyúk és 
„minden kelet felé utazik, Asiago—Bassano—Treviso irányá-
„ban. A beavatottak tudni vélik, hogy nagy támadás fog kez-
dődni , és pedig először Tirol ellen, hogy balszárnyuk bizto-

1 A III. hadtest kötelékébe tartozik. 
2 Szláv. 
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„sítva legyen (ezt igen valószínűnek tartom, ha egyáltalában 
„lesz támadás), azután fog csak a tulajdonképeni áttörés a 
„Piavénái végrehajtatni. Sok hadianyag és ponton utazik a 
„Piave felé. Nekem nincsen megadva annak a lehetősége, hogy 
„ezen jelentések valódisága, hitelessége fölött döntliessek, job-
„ban mondva, hogy megítéljem vájjon nem túlzottak-e, vagy 
„félrevezetésünkre terjesztett hírek ezek. Egyet azonban föl-
té t len biztossággal megállapítottunk: hogy napok óta igen 
„nagy mozgolódás van az ellenséges állások mögött, amiből 
„egyedül már egy előkészülő nagy támadásra lehetne következ-
hetni. Legkorábban augusztus második felében, vagy még ké-
„sőbb várnám ezt, eddigi háborús tapasztalataim szerint — 
„mert az ellenség biztosan alaposan elő fog mindent készíteni." 

„Itt Tirolban, amennyire eddig tájékozódhattam, a hangu-
l a t sokkal komorabb, mint ahogy azt vártam. A nép barát-
ságtalan, a tisztet tüntetőleg nem köszöntik, ha megszólítja 
„az ember őket, mogorvák és nagyon tartózkodóak. Bizony, 
„nehéz föladatot róttak rám, hogy a népet 'áthangoljam!'. — 
„Előbb kellett volna arról gondoskodni, hogy a lelkes, hazafias 
„tiroliak ne váljanak ellenségekké. Munkámnak észrevétlenül 
„kell folynia, másként éppen az ellenkezőjét érem majd el." 

„Egy vállalkozásunk — mindannak dacára, hogy szökevé-
n y e k elárulták — sikerült. Egynéhány, az ellenség oldalán 
„küzdő cseh agyonlövetett, egy mint fogoly halt bele sebeibe, 
„egy pedig statárium útján föl akasztatott. Különben csak tüzér-
s é g i harc." 

Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A nyugati arcvonalon az ellenség zavaró lövegtűzbe 

fogta a Tonale-hágót és a Montozzo (-01 2617) szakaszt. 
A déli arcvonalon a Riva alszakasz keleti szárnyára, Mga. 

Zurezre, Tiernora, a 3. lovashadosztály nyugati szárnyára és 
a 2. császárvadász-dandár alszakaszára, M. Majora (A 1500), 
C. dei Laghira (A 1482) tűzcsapásokat mért az olasz tüzér-
ség. (Op. 5285. szám.) 

Délelőtt 4 óra 30 perckor rohamvállalattal Monte Corno 
(-Ó- 1765) csúcsát átmenetileg birtokba vettük, rohamjárőreink 
1 olasz őrmestert és 8 olasz gyalogost megöltek, a Liguria-
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dandár kötelékébe tartozó 158. ezredből 3 olaszt elfogtak. A 
vállalatban 6 katonánk megsebesült. (Op. 5285/3. szám.) 

A 10. had seregparancsnokság a Corno-vállalatban részt-
vett tiszteket és legénységet írásbeli dicséretben részesítette. 

Déli helyzet: 
A nyugati arcvonalrészen az ellenséges tüzérség főképen 

a Pedruci-tábort, Pussabella (-01 2421)— Stablel (A 2868)-al-
szakaszt lőtte. 

A déli arcvonalrészen a Judicariák völgye és a Riva-al-
szakasz állott erős ellenséges lövegtűz alatt. 

Az előző éjjelen a 3. lovashadosztály 3. dragonyosezredé-
nek járőrei az Etscli nyugati partja melletti olasz támpontokat 
Besagnótól keletre üresen találták. (Op. 5285/12. szám.) 

Esti helyzet: 
A nyugati arcvonalrészen a Noce és Vermiglio völgyét 

lőtte az ellenséges tüzérség, a Tonale-hágón levő előőrseinkre 
pedig néhány tűzcsapást mért. 

A Handel havasi kunyhónál épített lőszerraktárunkat 15 
telitalálat érte, mely gyalogsági és géppuskatöltényekkel, kézi-
gránátokkal és 1000 kg dynamónnal légberöpült. 

A déli arcvonalrészen a 98. dandár szakaszát, a Chiesa-
folyó völgyét, Bondót és a Riva-szakaszt lőtte az ellenséges 
tüzérség. 

A Concei-völgybe előretolt vonalainkat a Monte Cadria 
(A 2254)— Gaverdina (A 2048)—Monte Pari (A 1991) magas-
lati vonalra vettük vissza és a Ledro- és Concei-völgy ben 
csak előőrsök maradtak, ágy mint azelőtt volt, május 23-án. 
Ezáltal a Concei-völgyben egy előretolt reteszállás létesült, 
mellyel meg akarjuk akadályozni az átszökéseket az ellenség-
hez. A biztosító szolgálatot járőrmenetek egészítik ki. (Op. 
5285/18. szám.) 

A Tonale-hágó és a Daone-völgy között az olaszok a löve-
gek és aknavetők számát folyton szaporítják, úgy, hogy a had-
seregparancsnokság nézete szerint az olaszok Vedretta Fargo-
rida (A 3354)—Corno di Cavento (-Ó-3400)-szakaszban táma-
dást készítenek elő. (Op. 4530/55. szám.) 

Az AOK.-tól rendelet jött, melyben az alábbi elnevezése-
ket létesítette: 

Péter Ferdinánd főherceg gyalogsági tábornok-csoport-
parancsnokság augusztus 1-től V. hadtestparancsnokság; az 
I. Rayon ezentúl 164. dandár; a II . Rayon 22. lövészhadosz-
tályparancsnokság lesz. (Op. 5292. szám.) 

A 22. lövészhadosztályparancsnokság hadműveleti tervét 
előterjeszti, hogy miképen akarja a Presena—Paradiso-állást 
visszafoglalni. 
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Ennek előkészítésére a Monticello- (A 2432)—Busazza-
(-Ói 2904) állásokat csak szeptember lió végéig- lehet annyira 
kiépíteni, hogy azokat az ellenséges támadásokkal szemben 
meg lehessen védeni. 

1918 október—1919 május közötti időben a Paradiso— 
Presena állások visszafoglalásának nincsen célja, mivel ezek-
ben az állásokban csapatainkat ellátni nem lehet. 

Tehát a támadást 1919 május utáni időre el kell halasz-
tani, addig az összes előkészületeket meg lehet csinálni. 

A hadosztályparancsnokság azután tüzérségi tüztervezetét 
fejtette ki. 

Tekintettel arra, hogy 1919 májúsáig másképen alakulhat 
ki a helyzet, mint ahogyan az most most van, a hadosztály-
parancsnokság nem nyilatkozhat határozott alakban arra, 
hogy a vállalatra mennyi gyalogságra, a tüzérségnek mennyi 
lőszerre lesz szüksége és hogy a XX. hadtest részéről minő 
támogatásban kell majd részesülnie. 

A Passo del Segnit 2876) és attól délre levő magas-
latokat még a támadás előtt megbízhatóan kézbe kell venni. 
(Op. 5220. szám.) 

A II . Rayon-parancsnokság azt jelenti, hogy a Punta 
dAlbiolo (-0- 2676) elfoglalásának csakis akkor van maradandó 
értéke, ha ezzel a támadással egyidejűleg az uraló Punta Er-
cavallót (A 3066) is elfoglaljuk. (Op. 5219. szám.) 

Müller tábornoknak, a 22. lövészhadosztály parancsnoká-
nak a fentiekben ismertetett két előterjesztését a hadsereg-
parancsnokság hozzám felterjesztette, melyben Albiolo elfogla-
lására nézve a 1T. Rayon-parancsnokság nézetét magáévá tette, 
ezért javaslatba hozta, hogy azon tervet, mely szerint csakis 
egyedül az Albiolo-magaslatot foglaljuk el, ejtsük el. 

A Presena—Paradiso-állás visszafoglalása tárgyában a 
hadseregparancsnokság kifejtette hogy ha a visszafoglalás 
megtörténnék, a Tonale-szakasz harcászati helyzete nem ja-
vulna. 

A Tonale-szakasz védelmi rendszerét csakis az javíthatná, 
ha a Castellaccio (-0- 3030)—Cima Lagoscuro -Ó-3164)—Lago 
scuro (-p-3078) egész gerincvonalát elfoglalnánk. 

Erre azonban nagyjelentőségű előkészületeket kell tenni, 
sok csapatra és anyagra lenne szükség, úgy, hogy a támadás 
előkészítését az Alpesekben korán beálló tél előtt befejezni nem 
lehet. Még ha sikerülne is a Presena—Paradiso-állást birtokba 
venni, azt a tél beállta előtt semmiesetre sem lehetne védelemre 
berendezni. 

A hadseregparancsnokság ezért azt javasolja, hogy a tá-
madást ebben az évben ne csináljuk meg. 

Mindenesetre a legcélszerűbb az lenne, ha a szóbanforgó 
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támadást annakidején öszekapcsolnánk egy előtöréssel a To-
nale-hágón át. 

A hadseregparancsnokság továbbá jelentette, hogy a XX. 
hadtest jobbszárnyát október hó végén hátrább fogja vonni, 
mert abban az állásban, melyben most van, a télen ellátni nem 
lehet. 

A II . Rayonban és a XX. hadtestnél drótkötélpályák léte-
sülnek. (Op. 5250. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság Péter Ferdinánd főherceg 
gyalogsági tábornok-csoportpai'ancsnoksággal közölte nézetét 
az Albiolo—Presena—Paradiso tervezett vállalatokra vonat-
kozólag és a XX. hadtest jobbszárnyának a tél eállta előtti 
visszavételéhez hozzájárult. 

A hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a 163. dandár1 

állását a Monticello (A 2432) és C. Presena (A 3069) kö-
zött állandó állássá építse ki, a 22. lövészhadosztályparancs-
nokság a jövő év tavaszán végrehajtandó Castellaccio (-Ó-3030) 
—Lago scuro (-Ó3078) gerincvonalra intézendő támadás elő-
készítését már most tegye meg. (Op. 5250. szám.) 

Az 56. lövészhadosztályparancsnokság a 111. ezredet2 meg-
kapta, hogy a kimerült csapatokat felválthassa; az 56. had-
osztály felváltott csapatai Yela—Piedicastello terében had-
sereg-tartalék. (Op. 5296. szám.) 

Veszteség: 2 tiszt elesett, 3 tiszt és 14 fő legénység meg-
sebesült, 6 tiszt és 85 fő legénység beteg, 3 fő legénység el-
tűnt. összes veszteség: 11 tiszt és 102 fő legénység. (Op. 
5285/12. szám.) 

B. 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az Asiago-fennsíkon éjjel mérsékelt tüzérségi tevékeny-

ség volt. Zocclii—Stella vidékét az ellenség tüzérsége elgázosí-
totta. A Sasso Rossón (A 1196) álló táboriörseinket olasz jár-
őrök megtámadták; az ellenséget csapataink kézigránátokkal 
visszaverték. 

Saját tüzérségünk a Monte Asolonéval (A 1520) szemben 
levő ellenséges állásra tűzcsapást intézett, mire az ellenség 
aknatűzzel válaszolt. 

Az ellenséges tüzérség Primolanóra 23 lövést, Arsiére 2 
lövést tett. 

Az I. hadtestnél az ellenség tüzérsége Monte Pertica (A 
1549)—Monte Fredina (<>1311) és Monte Solarolo- (-Ó-1672) 
gerincet 3 és fél órán át lőtte; a saját tüzérségünk Col deli' 
Orsón (A 1677) az ellenséges állásokat vette tűz alá. 

1 22. lövészhadosztály kötelékébe tartozik. 
2 A 19. hadosztály kötelékébe tartozik, mely Trientnél hadseregtartalék. 
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Az Asiago-fennsíkon az ellenség állásain dolgozik. (Op. 
207/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Zivatar és ködös időjárás miatt igen csekély harctevé-

kenység volt. 
Eltűntek: a 6. lovashadosztálynál egy dragonyos,1 az 5. 

hadosztálynál a 113. ezredtől Grasgrün Salamon népfelkelő, 
a 27. hadosztálynál egy lengyel gyalogos, az 55. hadosztálynál 
a 2. bosnyákezredtől egy bosnyák katona és a 108. ezredtől 
egy cseh gyalogos. (Op. 207/15. szám.) 

Esti helyzet: 
Az 5. hadosztálynál a 113. ezred két zászlóalját a 138. ez-

red két zászlóalja és a 101. ezred egyik zászlóalja felváltotta; 
a felváltott csapatok a Frenzela-hegyszakadékban tartalékok. 
(Op. 207/24. szám.) 

A 129/6. és 133/6. légvédelmi ütegeket az Isonzo-hadsereg-
hez szállították. 

Veszteség: Halott 19 fő legénység, megsebesült 5 tiszt és 
101 fő legénység, beteg 12 tiszt és 358 fő legénység, eltűnt 6 fő 
legénység, összes veszteség: 17 tiszt és 485 fő legénység. 

* * 
* 

A németeknek sikerült az egyesült ellenség nagy támadá-
sát föltartóztatni. 

# # 
* 

Július 27. 
„Hétfőn megkezdem látogatásaimat a tűzvonalban. Nem 

„tudom, hogy a Presena-gleccser (A 3069), vagy az Ortler 
„(A3902) lesz-e első utam." 

Igen heves zivatarok. 

Jelentések. 

A. 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A nyugati arcvonalrészen a Tonale-hágót, Montozzo— 

Albiolo-alszakaszt az ellenség tüzérsége zavarótűzbe fogta, a 
déli arcvonalrészen a Concei-völgy, Costa di Salo (-Ó-1333) 

1 Cseh. 
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és Dosso-alto (-Ó703) állott különösen heves ellenséges tüzér-
ségi tűz alatt.1 Az Etsch-folyó nyugati partján Tiernóról elő-
nyomuló ellenséges járőröket a 3. lovashadosztály lövészei 
puskatűzzel elzavarták. (Op. 5304. szám.) 

Déli helyzet: 
Mivel a látköri viszonyok kedvezőtlenek voltak, az ellen-

séges tüzérség csakis mérsékelt tevékenységet fejtett ki a 
Stilfsi-liágóra, Busazza- (-01 2904) alszakaszra, a Judicariák 
völgyére és a XIV. hadtest szakaszán a császárvadászhadosz-
tályra (-01801 gerincen). 

A Judicariák völgye és az Etsch-folyó medre fölött az 
ellenség repülői felderítettek. (Op. 5304/10. szám.) 

Esti helyzet: 
A nyugati arcvonalrészen az ellenséges tüzérség a Stilfsi-

hágó mögötti vidéket, továbbá Monte Folletto (-0- 3296)— 
Monte Carle-alto (A 3465) magaslatokat hevesen lőtte. 

A déli arcvonalrészen csak mérsékelten tüzelt az olasz 
tüzérség. 

Megfigyelték, hogy Tierno mellett állásban levő olasz mo-
zsaras ütegben a mi tüzérségünk 12 találatot ért el. 

Veszteség: 1 tiszt és 4 fő legénység elesett, 24 fő legény-
ség megsebesült, 1 tiszt és 86 fő legénység megbetegedett, 1 fő 
legénység eltűnt, összes veszteség: 2 tiszt és 115 fö legénység. 

Az előző éjjelen a Zúgna Torta- (A 1257) állásba az ellen-
ség friss gyalogságot hozott, valószínűleg felváltás történt ott. 
A Monte Cornón (-0-1765) elfogott 158. ezredbeli olasz kato-
nák azt vallják, hogy a hegy lábánál, Trappolánál, két olasz 
rohamzászlóalj, az attól délre levő Raossiban pedig a Pieeno-
dandár, mint tartalék, áll. 

A Monte Spil (<>1706) állásunk ellen e hó 20 -án táma-
dást terveztek. 

Ezek a bemondások, úgylátszik, igazak, mert az 56. lövész-
hadosztálynál már régebb idő óta megfigyelték, hogy az olasz 
34. hadosztálynál2 valami történik, ami arra mutat, hogy ott 
támadást készítenek elő. (Op. 4530/56. szám.) 

Délelőtt a hadseregparancsnokságnál megbeszélés volt, 
melyben résztvettek: a hadseregvezérkari főnök és az V. és 
XX. hadtest vezérkari főnökei. 

Megbeszélésre került a megszálló csapatok erejének meg-
állapítása és a csatlakozások holléte. (Op. 5250/2. szám.) 

Az AOK. elrendelte, hogy a 10. hadseregparancsnokság 

Riva-alszakasz — Schiehser altábornagy. 
5 Olasz XXIX. hadtest kötelékébe tartozik. 
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a 25. tábori tüzérdandárt adja át a 6. hadseregnek. A hadsereg-
parancsnokság szándéka ezen dandár helyébe a 3. lovas tábori 
tüzérdandárt a XXI. hadtestparancsnokság rendelkezésére bo-
csátani, mely azonban a hadsereg körletébe még nem érkezett 
meg. (Op. 7070. szám.) 

Mivel nagyon sürgős, hogy az Y. és XX. hadtestnél épí-
tésben lévő drótkötélpályák mielőbb elkészüljenek, a hadsereg-
parancsnokság drótkötélpálya-századokat kért. (Op. 5307. sz.) 

B. 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Éjjel szokásos tüzérségi tevékenység volt mindkét félnél. 
Csapataink az alsó Frenzela-sziklahasadékban nagy rob-

banást figyeltek meg. 
Az 52. hadosztálynál a 6. bosnyákezred összekötőjárőre 

(4 bosnyák katona), mely július 25-én a táboriörsök szárnyán 
az ellenséges tüzérség zárótüzébe került, eltűnt; valószínűleg 
az ellenség fogságába jutott, mivel csak egy nap óta kerii ltek 
az állásba, így eltévedhettek az ismeretlen lerepen. 

A köd és eső miatt a kilátás rossz volt; a légi felderítő 
tevékenység szünetelt. Canovétől keletre a Poeslen-házcsopor-
tot 20 főből álló ellenséges osztag tartja megszállva. Monte 
Lemerle (-0-1234) mögött autólárma hallható. Cima Eckernél 
(,/L 1366) két hatalmas robbanás volt, mely fölött nagy füst-
oszlop szállott fel. (Op. 208/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Délelőtt az ellenség tüzérségének tevékenysége fellángolt. 

Az ellenség repülői is igen élénk tevékenységet fejtettek ki; 
Gallio felett az ellenség repülői Schuff főhadnagy repülő-
gépét lelőtték, mely ég-ve lezuhant; Primolanót megint bom-
bázta az ellenség, kár nincsen. 

Ellenséges járőrök Canovenél, Clamánál és Zocchinál elő-
őrseinket megtámadták, a támadást csapataink visszaverték; 
a harcban a 8. dzsidásezred két embere eltűnt. 

Ezenkívül eltűntek: a 6. lovashadosztálynál a 6. drago-
nyosezredtöl 1 dragonyos,1 az 5. hadosztálynál a 113. ezredtől 
egy lengyel katona, a 28. hadosztálynál a 47. ezredtől egy 
román katona és a 48. hadosztálynál a 120. ezredtől egy német 
katona. (Op. 208/15. szám.) 

Esti helyzet: 
Délután az ellenség tüzérsége csak igen mérsékelten tüzelt. 
Záporesők voltak. (Op. 208/24. szám.) 
1 Cseh. 

József főherceg: A világháború. VII. 5 
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Veszteség: Halott 6 fő legénység, megsebesült 68 fő le-
génység, beteg 4 tiszt és 289 fő legénység és eltűnt 10 fő le-
génység; összes veszteség: 4 tiszt és 373 fő legénység. (Op. 
208/15. szám.) 

A vasúti forgalomban beállott zavarok miatt a szállítás-
ban levő 39. honvédhadosztály csapatainak a Pustertalban át-
menetileg ki kellett szállaniok a vonatból. 

Az Isonzo-hadseregtöl az 1. ezredet átszállítják a 11. had-
sereghez. 

Én az AOK.-nak Op. 35.000/36. számú előterjesztésemben 
a hadsereghatárvonal megváltoztatása tárgyában ezt a javas-
latot tettem: 

„Op. 142.410. számú rendeletre: 
„A hadseregcsoportparancsnokság nézete az, hogy a had-

seregek között a határvonal megváltoztatása nem kívánatos." 
„1. A nem okvetlen szükséges változás a megszokott viszo-

nyokban zavart és nyugtalanságot kelt." 
„2. A tüzérség átcsoportosításában és az összeköttetési 

hálózatban oly munkálatokat kellene végezni, melyeket a szál-
lítóeszközökben, a munkásosztagokban mutatkozó hiány miatt 
el kell kerülni." 

„3. Anyagiak tekintetében figyelembe kell venni: 
,,a) A Fricca-országutat, mint egyedüli megbízható utat, 

mely az Asiago-fennsíkra visz, a 11. hadseregnek meg kell 
hagyni, mert az ellenséges tüzérség tűzkörletében levő Enegón 
át vezető utat használni nem lehet, a barricatai országút még 
nem készült el, a centai országúton pedig teherautók közle-
kedni nem tudnak." 

,,b) A 6. lovashadosztály ellátása csak részben történhet 
az Ástico völgyén át; az utánszállítás főképen a Monte Ro-
veren (-Ó-1264), illetve Campovecchión át bonyolódik le." 

,,c) Ennek a frontszakasznak a 11. hadseregtől való le-
kapcsolását mind harcászati, mind anyagi tekintetből okvetlen 
el kell ejteni." 

,,d) Mivel a műszaki munkásosztagokban nagy hiány van 
és mert úgyis még sok sürgős munkát kell elvégezni, mielőtt 
a tél beköszönt, nincsen indokolva, hogy illetékességi, illetve 
alárendeltségi kérdések megváltoztatása miatt újabb építmé-
nyeket csináljunk." , 

„A 19. hadosztály egyesítése úgy is megtörténhetik, hogy 
a 159. dandár pihenés után, vagy egy gyenge állományú had-
osztály (pl. Edelweiss-hadosztály) a 19. hadosztálynak állás-
ban levő részeit felváltja." 

„József főherceg vezérezredes s. k. 
(Op. 142.436. szám.)" 
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Az AOK. ezt a kérdést Op. 142.436. számú rendeletével 
intézte el: 

„A hadseregcsoportparancsnokság Op. 35.000/36. számú 
előterjesztését az AOK. tudomásul vette és a hadseregek kö-
zötti határvonal megváltoztatásától eltekint." 

„Az AOK. azonban megköveteli, hogy a 19. hadosztály a 
legrövidebb idő alatt együtt legyen." 

„Az Op. 35.000/5. számú javaslatra, melyben a hadsereg-
csoportparancsnokság a 49. hadosztály felváltását kéri, az 
AOK. megjegyzi, hogy döntés ebben a tárgyban csak akkor 
fog történni, ha az ellenség helyzetét tisztázni sikerül, mi-
vel az olasz XIV. hadtestet nem váltották fel, sőt ellenkezőleg: 
a XX. hadtestünkkel szemben az olaszok a XXV. hadtesttel 
az arcvonalat megerősítették." 

„AOK., a vezérkar főnöke. (Op. 142.436. sz.)" 

Ma beérkeztek a vélemények az Asiago-fennsíkon levő 
állásaink hátrábbvétele tárgyában. 

A XIII., VI. és XXVI. hadtestparancsnokságok és a VI. 
hadtest kötelékébe tartozó 53., 5. és 36. hadosztályparancsnok-
ságok szemrevételezték a számításba jövő hátsó állást, az állás 
hátrábbvételére nem egységes a felfogás; a parancsnokságok 
egy része szükségesnek tartja, a másik része a mostani állás-
ban való megmaradás mellett kardoskodik. 

Az Asiago-fennsíkon és attól keletre a Brenta-folyóig a 
mostani állásunk ez: 

XIII. hadtest: 
A 10. lovashadosztály Asiagótól délre, Canove—Mörar— 

Ave—-0-1026—Pennar-vonalban áll; a 74. honvédhadosztály 
Monte Sisemol- (A 1242) magaslaton van. 

VI. hadtest: 
Az 53. hadosztály Roncaltónál csatlakozik a 74. honvéd-

hadosztályhoz, állása a 1157-es hídon át Casa Melaghetto— 
0> 1218-ig húzódik; itt csatlakozik az 5. hadosztály, melynek 
az állása Stoccareddón és San Francescón át a Vecchia-völgyig 
terjed, tehát a hadosztály balszárnyát a Frenzela-szakadék el-
szigeteli. 

A 36. hadosztály a Vecchia-völgy és a Brenta-folyó között 
(Val Gadena), zömével a Sasso Rosso- (A 1196) magaslatot 
tart ja; egy része Val Ganeda és Val Oapra sziklás szakadékok 
között Monte Alessin (A 1099) van kikülönítve. Azon túl a 
Brenta keleti partján, a szomszédos XXVI. hadtest 27. had-
osztálya San Marinónál csatlakozik a VI. hadtest balszárnyá-
hoz. A VI. hadtest arcvonala előtt fekszik az uraló Monte di 

5* 
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Yal Bella «>1312) és a Col del Rosso (A 1276), így a VI. 
hadtest állása ezen magaslatok északi lejtőjén, a fedezövonal 
mögött húzódik. 

I. A XIII. hadtestparancsnokság Op. 718/4. számú elő-
terjesztése így szól: 

„A 11. hadseregparancsnokság Op. 2711/6. számú ren-
deletére: 

„A XIII . hadtestparancsnokság védelmi állása keleti szár-
nyának mikénti fekvése tárgyában a szomszédos VI. hadtest 
állásához igazodik. Mivel ez a hadtestparancsnokság Op. 718/1. 
számú átiratában arról értesített, hogy a Frenzela-sziklasza-
déktól délre levő mostani állásban akar megmaradni, a XII I . 
hadtest balszárnya (74. honvédhadosztály) a mostani csat-
lakozásban a Monte Sisemolón megmarad, habár a hadtest 
keleti szárnyának a Monte Longara- (A 1610) magaslatra való 
visszavétele által a hadtest helyzete (védelem és ellátás) ked-
vezőbb lenne. A védelmi vonal fekvése a csatolt részletes tér-
képen látható."1 

„Csanády gyalogsági tábornok s. k." 

A térképbe berajzolt adatokból látható, hogy ha a VI. 
hadtest a mostani állásában megmarad, akkor a XII I . hadtest-
nél a 74. honvédhadosztály is a Monte Sisemolón (A 1242) 
marad, hol annak balszárnya csatlakozik a VI. hadtest 53. had-
osztályához. A hadosztály zöme és a 10. lovashadosztály 
Leghen—Villa Rossi—Ebene—Costa—Bosco—Rodighieri— 
Beuscar-vonalban építené ki az ú j állást. Csatlakozás a nyu-
gati szomszéddal2 a Monte Rasta gerincén. 

Abban az esetben azonban, ha a VI. hadtest nem maradna 
meg a mostani állásában, hanem szintén hátrább vétetnék, 
akkor a XIII . hadtest keleti szárnya (74. honvédhadosztály) 
a Monte Longara (A 1610)—Le Tese—-0! 1162-vonalat szállná 
meg, Val di Campo Mulo és Val di Nos között; a 10. lovas-
hadosztályt Col Rigoni—Katze (-011223)—Bosco—Beuscar-
hegy lejtőkre kerülne. A nyugati csatlakozás úgy volna, mint 
előbb; a keleti csatlakozás Val di Campo Múlón át Cca Meletta 
di Gallio-magaslaton lenne helyreállítva a VI. hadtest 53. had-
osztályával.3 

II . A VI. hadtest hadosztályparancsnokságai alábbi véle-
ményeket terjesztették be: 

a) 53. hadosztályparancsnokság: 
„A VI. hadtestparancsnokság Op. 718/3. sz. rendeletére: 

1 Lásd a 38. számú mellékletet. 
2 III. hadtest 52. hadosztálya. 
3 Lásd a 38. számú mellékletet. 
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„Az 53. hadosztály arcvonalának a Cca Meletta di Gallio-
magaslatra való visszavonását a hadosztályparancsnokság 
minden tekintetben előnyősnek tartja, különösen abban az eset-
ben,* ha az asiagói arcvonalunkat is visszavesszük." 

„Ugyanazon harcviszonyok közepette, mint aminőben az 
53. hadosztály most van, az ellátási helyzet különösen meg fog 
javülni és nem fog oly véres áldozatot követelni emberekben, 
lovakban és nem fog oly sok teherautó és szekér tönkremenni." 

„A Cca Meletta di Gallio-hegyen a terepviszonyok olyanok, 
hogy a hadosztály gyalogsággal, géppuskásszázadokkal és üte-
gekkel mélyen csoportosulhat, hogy a védelmi harcban azonnal 
ellenlökéseket csinálhat, hogy a harcteret támpontszerűen meg-
erődítheti és a harcövben biztos kavernákat építhet." 

„Az ellenség támadóviszonyai megnehezíttetnek, ennél-
fogva a védelem is kevesebb veszteséggel fog járni." 

„Az 53. hadosztálynál az utánszállítás hasonlíthatatlanul 
megkönyebbül, minthogy több úton lehet azt lebonyolítani és 
ott nem lehet egyszerűen megakadályozni, mint azt az ellenség 
tüzérsége a mostani helyzetben gyakorta megteszi. Télen sem 
fog fennakadni az ellátás. Az utánszállítási szolgálatban hatá-
rozottan kevesebb veszteség lesz, mint most." 

„A hadosztálynál tartalékban levő két ezred teljesen ki-
merült, a mostani állásban az elöl levő dandárt hadosztályon 
belül mégsem lehet felváltani. Ez azonban lehetséges lesz, ha 
a hadosztály egy rövidebb és a védelemre kedvezőbb új állásba 
kerül, mert akkor nem kell annyi csapatot a védőállásba tömni 
és így több csapatot lehet pihentetni." 

„A Frenzela-sziklahasadéktól északra fekvő területre jutó 
ellenséges csoportnál az ellátás és utánszállítás nagy áldozat-
tal fog járni." 

„Ha az ellenség tüzérségét az erdőöv elé hozza, akkor 
helyzetébe bepillantást nyerünk és hatásosan leküzdhetjük 
ütegeit, úgy, hogy a XXVI. hadtestet oldalozó tűz alá nem 
veheti és attól sem kell tartani, hogy az ellenséges tüzérség 
Valsuganát tűz alatt tarthatja. Természetesen ennek előfel-
tétele, hogy erős tüzérséggel rendelkezzünk és hogy lőszer is 
legyen bőven." 

„Az ú j állást szemrevételeztük, a csatlakozást az 5. had-
osztállyal a terepen meghatároztuk, mely igen kedvezően fek-
szik, akár Yalpianán át San Francesco (A 1120) felé, akár 
pedig C. Melettán át Monte Badelecche (A 1464) felé húzód-
nék az 5. hadosztály ú j arcvonala." 

„Ha az 5. hadosztály az előbbi módon San Francesco felé 
húzódnék, akkor az 53. hadosztály tüzérsége igen kedvezően 
támogathatná azt, az arcvonala előtti terepet oldalozva s így 
az ellenséges támadás nagyon nehéz lenne. Mivel ez esetben 
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arcvonalunk meg lenne törve, az ellenség nehéz kérdés elé 
állíttatnék, hogy mely vonalban rendezze be állandó állását?" 

„Nagyon célszerű lenne, ha a nyugati szomszéd hadosztály 
(74. honvédhadosztály) lövészárkát a Monte Longara (A 1610) 
magaslatból Gallio felé kiugró hegyháton jól elöl választaná 
meg, mert ekkor különösen géppuskákkal, a kölcsönös oldalo-
zás nagyon könnyű lenne." 

„Az arcvonal visszavétele akkor történnék meg, midőn az 
ú j védelmi állás nagyjában elkészült; erre 1—1% hónap múlva 
lehet számítani, ha az összes tartalékokat munkába állítjuk 
és a most beosztott műszaki csapatokat és a hegyfúróosztago-
kat a hadosztálynál meghagyjuk." 

„Goldbach altábornagy s. k. (Op. 719/7. szám.)" 

b) 5. hadosztályparancsnokság. 
„A VI. hadtestparancsnokság Op. 718/3. sz. rendeletére:" 
„Mindkét szomszédos hadosztályparancsnoksággal1 tör-

tént megbeszélés alapján jelentem:" 
„A Frenzela-sziklahasadéktól délre fekvő mostani állás 

tulajdonképen csak mint kiindulási helyzet kedvező egy táma-
dás megindítására; arra, hogy állandó védelmi állássá kiépít-
sük, nem alkalmas, mert a terep, természettől fogva, nem felel 
meg a védelemre előírt követelményeknek és előfeltételeknek." 

„Mindenekelőtt a mély tagozást nem engedi meg. A harc-
övet támpontszerűen nem lehet megerődíteni, mert ellenlökése-
ket csakis egy bizonyos irányban lehet csinálni, azok is nehe-
zen mennének." 

„A Frenzela-hasadék a hadosztályt kettévágja. Az ellen-
séges tüzérség a Frenzelát robbanógránátokkal és nehéz aknák-
kal elárasztja, a harc területét könnyedséggel elhatárolhatja 
és a harcot a Frenzela-sziklahasadéktól északra fekvő terület-
ről támogatni nem lehet." 

„A csapat érzi, hogy az 5. hadosztály állása rossz és hogy 
erős ellenséges támadással szemben hosszasan nem tarthatja." 

„Az utánszállítást a mostani állásba csak addig lehet le-
bonyolítani, míg azt az ellenség tüzérsége megtűri, mert a ke-
leti irányból nagy kerülővel Fozán át vezető országutat az el-
lenség belátja, más utánszállításra szolgáló út pedig nincsen. 
Figyelembe volna ugyan vehető a Yal Mielai szakadékban ve-
zető út, de a "0" 1029-nél az ellenséges tüzérség a völgyből való 
kilépést azonnal tűzzel elárasztja akkor is, ha a völgykijárat-
nál csak egyes gyalogosok mutatkoznak." 

„A csatolt részletes térképen2 a két állás látható. A had-
1 53. és 36. hadosztály. 
2 Lásd a 39. számú mellékletet. 
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osztályparancsnokság elfogadja ú j állásul akár az egyik, akár 
a másikat, mert mind a kettő jobb, mint a mostani." 

„Az utánszállítás egyik esetben sem fog megjavulni, mert 
a hadosztály nehéz hegyvidékbe kerül, hová megbízható ko-
csizható utak nem vezetnek." 

„Ezen segíthetünk, ha néhány drótkötélpályát építünk." 
„Azt javaslom, hogy az 5. hadosztály arcvonalát vigyük 

hátra a Monte Meletta (A 1824)—Monte Miela «>1788)— 
Monte Badelecche (A 1464) magaslati vonalba, a mostani ál-
lást pedig hagyjuk meg, mint előterepállást; nem hallgathatom 
el azonban, hogy erős ellenséges támadás esetén az előtérállást 
megszálló csapatot, körülbelül 1 zászlóaljat, fel kell majd ál-
dozni. Ez különösen abban az esetben következhetnék be, ha az 
ellenséghez esetleg átszökök elárulnák, hogy az előtérállásban 
csakis 1 zászlóalj van. Mégis én ezt az ú j csoportosítást aján-
lom, mert az ellenséget lehetőleg sokáig abban a hiszemben 
óhajtanám tartani, hogy mi offenzívára készülünk. Hogy ezen 
elgondolásom helyes-e, azt nem tudom megítélni. Azon eset-
ben, ha javaslatomat elfogadnák, Gallio—-Monte Zomo (-0 
1263)—Yal Miela—Costa alta—Valpiana-vonalban az 53. had-
osztály géppuskákkal megerősített előőrsöket tolna előre." 

„Az új állásba természetesen akkor kellene visszamenni, 
ha azt már műszakilag megerődítették; ezzel nem annyira 
a lövészárkok kiemelésére gondolok, hanem az ú j állásban első-
sorban a védelemre szolgáló személyi és anyagi eszközök biz-
tonságára, a kavernák megépítésére és az utánszállításra szol-
gáló utak létesítésére. E célból fúrógépeket és kőtörő szerszá-
mokat és műszaki csapatokat kell a hadosztályparancsnokság 
rendelkezésére bocsátani. Ebben az esetben két hónap lefor-
gása alatt az ú j állás elkészülhet. Ezért a munkát mielőbb meg-
kell kezdeni. Ezzel a munkával párhuzamosan kell haladnia 
a mostani állás megerődítésének is, mert különben az ott visz-
szamaradó megszálló csapat nagyon fog szenvedni. Hangsú-
lyozni kívánom, hogy a hadosztálytól a kőfúrógépekből és 
a beosztott árkászcsapatokból semmit sem lehet elvenni." 

„Felix altábornagy s. k. (Op. 1500/7. szám.)" 

Az 5. hadosztályparancsnokság előterjesztéséhez csatolt 
vázlatból1 kivehető, hogy a hadosztályparancsnokság három-
félét hozott javaslatba. 

a) Az 5. hadosztály ú j állása Monte Miela (-0*1788)—Val 
Vecchia—Monte Badelecche (A 1464)—Gavelle-vonalban lé-
tesülne, keleti csatlakozással a 36. hadosztállyal a Yal Gade-
rn'ben Alessi falunál, nyugati csatlakozással Casa Montagna 
Nuova 1653 táján. A hadosztály arcvonala 5 km széles lenne. 

1 Lásd a 39. számú mellékletet. 
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b) A Frenzela és Yal Gadena sziklaszakadékok között. 
Casa Montagna Nuova 1653—Casa Stona 1037—Cosalta 

1044-es ház—Volpiana—Tessar di sotto—San Francesco 
1120-as kápolna—Val Vecchia -Ó-844 útkaparó—Sasso Rosso-
magaslat (A 1196)—Chiomenti—Gheller—Oro-magaslat (O 
973) vonalban, Yalstagna felé ékszerűen előretolva. A csatla-
kozás nyugatra az 53. hadosztállyal és keletre a 36. hadosztály-
lyal úgy jön létre, mint a) alatt. A hadosztály arcvonala 10 km 
sáéles lenne. 

c) Az 5. hadosztály zömével elfoglalná az a) alatt leírt 
állást, 1 zászlóaljat pedig a b) alatt leírt előretolt állásban he-
lyezne el. Az 5. hadosztályparancsnokság a c) alatt javasolt 
állás, tehát tulajdonképen szintén az állás visszavétele mellett 
tört lándzsát. 

c) 36. hadosztály parancsnokság. 
„Op. 71813. számú rendeletre 
„Az Asiago-fennsíkon a védelmi vonal visszavétele esetén 

az 5. és 53. hadosztályparancsnokságokkal történt megbeszélés 
alapján a 36. hadosztályparancsnokság azt vallja, hogy az 
5. és 53. hadosztálynak is vissza kell mennie a Frenzela-szikla-
hasadék mögé, inert ezt célszerűnek és szükségesnek tartja." 

Az 5. hadosztályparancsnokság véleményétől eltérőleg a 
36. hadosztály ú j állása tárgyában ezt jelentein:" 

„1. Azon esetben, ha az 53. és 5. hadosztály hátrább vonul, 
a 36. hadosztály Brenta-völgyi párkányállását1 az ellenség tü-
zérsége Montagna Nuova (A 1327), Col d' Asiago (A 1241), 
Col Moschin (A 1278) magaslatokon állásba hozott ütegeivel 
kereszttűz alá veheti úgy, hogy a 36. hadosztályt nagy vesz-
teségek érnék." 

„2. Mivel a talaj sziklás és a terep fedezést nem nyújt, a 
párkányállást állandó állássá megerődíteni nagyon nehéz. Ha 
tehát a 36. hadosztály mostani párkányállásában megmarad, 
állandóan nyugtalanítva lesz és az ellenség támadásai fogják 
érni." 

„3. Télen az utánszállítás igen nehéz lesz és ha az ellen-
séges tüzérség tevékenységét nem mérsékli, akkor a hadosztályt 
súlyos veszteség fogja érni, mert az ellenség az összes utakat 
látja és tüzérségi tűz alatt tarthatja." 

„4. A Frenzela-sziklahasadéktól északra választott ú j ál-
lásba vezető összeköttetések Costaltán (A 1525) át fognak 
vezetni, és így mind az összekötő utakat, mint magát az állást 

1 San Francesco 1120-as kápolna—Sasso Rosso (A 1196)—Chiomenti—-
Gheller—Monte Alessi (A 1099). 
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San Francesco 1120-as kápolnától a ól.029-es Yal Miela ki-
járatáig a Col Moschin- (A 1278) magaslatról az ellenséges 
tüzérség végig hosszanthatja és hátba lőheti." 

„5. A Brenta párkányállás feladásával következő hátrá-
nyok keletkeznek:" 

„Néhány igen kedvező megfigyelő álláspontunk elvész és 
ki kell ürítenünk néhány ütegállásunkat is, amelyek nagyon 
jó szolgálatot tettek eddig a szomszédos hadosztályoknak. Igaz 
ugyan, hogy kevesebb megszálló csapatnak az arcvonalban 
való tartása a harcászati viszonyt kedvezőbbé teszi, mindazon-
által, az előnyöket szem előtt tartva (kevesebb veszteség, köny-
nyebb ellátási lehetőség, mozgási szabadság, a tartalékok ked-
vező elhelyezése), javaslom, hogy a Brenta párkányállást ad-
juk fel és a 36. hadosztályt Alessi—Monte Alessi (A 1099) — 
Val Capra «>814)—Corlo—852-es ház—Valgoda—Collicello-
vonalba helyezzük el. Csatlakozás nyugatra az 5. hadosztály-
lyal Alessi falunál a Val Gadenában, a szomszédos XXVI. 
hadtesttel (27. hadosztállyal) a Brenta völgyében Collicello-
nál volna." 

„A hadosztály parancsnoka szabadságon:" 
„Löw tábornok s. k. (Op. 880. szám.)" 

III . A VI. hadtest parancsnokság Op. 718/3. számú előter-
jesztése így szól: 

„A 11. hadsereg parancsnokság Op. 2711/6. számú rende-
letére:" 

„A hadtestparancsnokság már június 26-án Op. 625/11. 
szám alatt jelentette, hogy az arcvonalnak Monte Melettára 
(A 1824) való visszavételével nem ért egyet és midőn a jú-
niusi offenzíva után a Monte di Val Bella (<>'1312)—Col del 
Rosso (A 1276) magaslatokról visszavonultunk, annak adott 
kifejezést, hogy a mostani állásban tartsunk ki, melyben a jú-
niusi offenzíva előtt már 4V2 hónapig voltunk." 

„Az olaszok mérhetetlen mennyiségű lőszerrel rendelkez-
nek, közepes és nehéz öblű lövegük több van, mint nekünk, 
a léguralmuk tökéletesen fölényes. A terepnehézségeket mű-
szaki tekintetben hamar legyőzik és a terepnek a védelemre 
való berendezéséhez jobban értenek, mint mi." 

„M ivel tüzérségünknél állandóan kevés a lőszer és mivel 
légifelderítésünk és megfigyelésünk igen szűk térre korláto-
zott, tüzérségünk csakis csekély hatást tud elérni; gyalogsá-
gunk sokkal jobban harcol, mint az olasz gyalogság, de az erő-
dítéshez nem ért oly jól, mint az olasz gyalogság." 

„Ha az olaszok valahol támadni akarnak, akkor igen ügye-
sen, útat csinálva maguknak, közelünkbe férkőznek, gyalogsá-
guk a terep ügyes kihasználásával és megerődítésével a súlyos 



7 4 

veszteségeket elkerüli, tüzérségünk egyidejű lefogása mellett 
a kiszemelt betörési pontot nehéz ütegeinek és aknavetőinek 
tömegtüzével födi, gyalogságunkban nagy pusztítást csinál és 
megtizedelt megszálló csapatunk ellen tömegeket hoz műkö-
désbe, hogy eredményt érjen el." 

„Derék ^ gyalogságunk ugyan rendszerint visszaveri az 
olasz támadásokat, de ez minden alkalommal sok vérbe kerül." 

„Ez a támadó magatartás mindenhol alkalmazható, tehát 
az Asiago-fennsík terepalakulata a védelemre nem alkalmas." 

„Ezen viszonyok között védelmi állásunkat nagyon nehéz 
megtartani, utánszállítási utaink az Asiago-fennsíkon min-
denütt bizonytalanok." 

„Az olaszokat a harcvezetés előnyeitől meg kell foszta-
nunk, vagy legalább is ki kell egyenlíteni azokat." 

„A két állást tehát ezen szempontból kell elbírálni1 harcá-
szatilag." 

„Akár a mostani födözővonal mögötti lejtőn állunk, akár 
a Meletta hegytömbön, a jelen viszonyokon nem segítünk. 
Az olaszok védelmi rendszerünkbe és utánszállítási viszo-
nyainkba csakúgy betekinthetnek, mert az övéké a léguralom, 
tüzérségük a Meletta hegytömböt és hátterületét éppen oly jól 
és biztosan löheti, mint a mostani állásunkat." 

„A YI. hadtest mostani állása Sisemoltól (A 1242)2 Stoc-
careddóig3 húzódik és a Monte di Val Bella «>1312)— Col del 
Rosso (A 1276) északi lejtőjén fekszik, amelyből kitűnő a tü-
zérségi megfigyelés. Ez a hiányos légi megfigyelést részben el-
lensúlyozza és tüzérségünk hatását emeli." 

„Bár az ellenséges tüzérséget leküzdeni nem tudjuk, arra 
mégis képesek vagyunk, hogy gyalogságának támadását tü-
zérségünk tüzével megtörjük. Ez a Meletta-állásból nem lehet-
séges, mert onnét az ellenség viszonyaiba, számos fedett gyü-
lekezőhelyeibe nem lehet belátni és ennek folytán tüzérségünk 
oda nem is tud hatni. Az ellenség gyalogsága bárhol elő tudja 
készíteni a támadást. A Meletta-hegytömb déli lejtője jól jár-
ható." 

„A Foza-szakaszban az ellenség a Frenzela-sziklahasadé-
kot San Francesco kápolnánál (1120) és Conta Biasiánál (-0-
1048) kénytelen megmászni, hogy a párkányra feljuthasson, 
miközben tüzérségünk benne nagy pusztítást tehet." 

„A mostani állásban a harcvezetés nehezebb, mint a Meletta-
állásban, különösen akkor, ha az olasz gyalogság állásunkba 
Stenfle—Stoccareddo között betörne, mert a Franzela-hasadé-
kon át a tartalékok csakis éjjel vonhatók előre ós így valószí-

1 A mostani állást és a Monte Meletta (A 1824) állást. 
2 Kizárólag. 
3 Bezárólag. 
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niileg elkésnek; ez alatt az ellenség gyalogságunkat beszorít-
hatja a Frenzela-hasadékba, melyből a visszavonulási utak Yal 
di Campo Múlóban és Val Mielában vezetnek hátra. Tüzér-
ségünk a gyalogságot harcában hathatósan támogathatja, a 
gyalogság pedig Monte Zomo (-0-1263)—1046-os templom-
magaslat—Campanella—-0-1029—Costaita 1044-es ház vonalá-
ban közbeeső állásban újabb ellenállást fejthet ki." 

„A VI. hadtest mostani állása harcászatilag kétségkívül 
nem felel meg, mert az överődítés rendszere itt nem alkalmaz-
ható és az utánszállítási viszonyok kedvezőtlenek." 

„Mégis, a hátsó terepnek fokozatos támpontszerű megerő-
dítése által, miként azt az Op. T. 623/9. és Op. T. 701/2. számú 
intézkedések elrendelték, a védelem bizonyos mélységét fog-
juk elérni, különösen ha a VI. hadtest újabb műszaki csapa-
tokat kap." 

„A jelenleg rendelkezésre álló műszaki csapatokkal az ál-
lás kellő megerődítése és a hátsó terepnek berendezése véde-
lemre csakis 4—5 hónap múlva lesz lehetséges, tekintettel az 
emberi erő kímélésére, a műszaki anyagok gyártási nehézsé-
geire és a téli zord időjárásra." 

„Körülbelül ennyi időbe kerülne a melettai állás megerő-
dítése is." 

„A mostani állást a hadtest télen szállotta meg, midőn 
a hóban azt könnyű volt berendezni, a hóolvadás után csak 
futólagos erődítések történtek, mert a műszaki csapatokat 
mind a júniusi offenzíva előkészítésére kellett alkalmazni." 

„A júniusi harcokban ez a futólagosan és csak nagyjában 
elkészült állás elpusztult, utána újból kellett az állást fölépí-
teni és megerődíteni." 

„A rossz utánszállítási helyzeten legkönnyebben úgy se-
gíthetnénk, ha tüzérségünk erőteljes tevékenységet fejtene ki. 
Az ellenség tüzérsége igen serény, céljaira jól van belőve, lő-
szere bőségesen van, minden mutatkozó célra azonnal tüzel, 
az egész Asiago-fennsíkot, a Meletta-hegytömböt és attól 
északra eső területet a Brenta-völgy párkányáig szilárdan és 
hatásosan tűz alatt tartja." 

„Ezt a tüzérséget le kell küzdenünk; tüzérség tekintetében 
az olaszok fölé kell kerekednünk; ez alapfeltétele annak, hogy 
állásainkat meg tudjuk tartani; ez egyszersmind az utánszállí-
tás kérdését is megoldja." 

„A VI. hadtest tüzérsége jelenleg közepes és nehézöblű lö-
vegekben valamivel gyengébb, mint az ellenségé. A hadtestnek 
a jövőben föltétlenül több lőszert kell kapnia, mint most; külö-
nösen a 30-5 cm-es mozsarak részére." 

„A had testparancsnokságnak szabadkezet kell engedni, 
hogy a kellemetlen ellenséges ütegeket rendszeresen leküzd-
hesse, tekintet nélkül a lőszermennyiségre." 
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„A legnagyobb öblű lőszerre van szükség, mert légifelde-
rítésünk korlátoltsága miatt csakis a legnehezebb lövegtűzzel 
lehet gyorsan és biztosan a kellemetlen ellenséges ütegeket el-
hallgattatni." 

„Ha. ezt sikerül elérni, akkor az ellenség tüzérségét lefog-
hatjuk, utánszállításunk is javulni fog, mert nehéz tüzérsé-
günk azonnal és teljes erővel ráfekszik az ellenség azon tüzelő 
lövegeire, melyek utánszállítási útjainkra tüzelni kezdenek és 
azokat elhallgattatja." 

„Azért is van sok lőszerre szükségünk, mert a nagyszámú 
és élénken működő ellenséges repülőket csakis tüzérséggel tud-
juk leküzdeni, minthogy a mi repülőink erre gyenge voltuk 
miatt képtelenek. Különben ezt a. 11. hadseregparancsnokság' 
Op. Art. 22.866/1. számú intézkedésével el is rendelte." 

„Ha tehát a hadtest tüzérség tekintetében az olaszok fölé 
fog kerekedni és a mostani állást és a hátterepet műszakilag 
megerődítheti, úgy kívánatos, hogy a VI. hadtest a mostani 
állásában maradjon, ami valószínűleg nem fog nagy véráldo-
zattal járni." 

„Ezeken kívül annyi csapatot kell a hadtestparancsnokság 
rendelkezésére bocsátani, hogy az arcvonal csapatait, a had-
testen belül, fel tudja váltani." 

„A VI. hadtest napi veszteségét 1918 július 1-től számítva1 

július 20-ig a 40. számú melléklet mutatja 
„Hogyha a VI. hadtest arcvonalát is hátrább vennénk, 

akkor csakis a Monte Meletta- (A 1824) állás jöhet szóba, me-
lyet idáig a 11. hadseregparancsnokság Op. 2844. számú in-
tézkedésével 2-ik védelmi állásöv gyanánt szemelt ki." 

„A mostani állás és a Meletta-állás között oly kedvező 
védelmivonal a terepben nincsen, melyet állandó állásként el 
lehetne fogadni." 

„A Valle dei Ronchi mély vonal mögött kiemelkedő kis 
magaslatok,2 előtérállásként, tekintetbe vehetők; de ezt a vona-
lat komoly harc esetén, tartósan nem lehet tartani." 

„Ha a mostani állást kiürítjük, az ellenség azt okvetlenül 
meg fogja szállani és onnét a Monte Meletta tömbjéig minden-
hová be fog látni és mindent ural, így a fentemlített előtér-
állást és ezzel a Brenta-párkányállást3 sem lehet majd meg-
tartani." 

„Ekkor nem fog más hátra maradni, mint a Monte Melet-
tát megszállani; akkor azonban a XXVI. hadtest is kénytelen 
lesz a Monte Asolonéról (A 1520) visszamenni." 

1 Ezen a napon szállotta meg a hadtest a mostani állást. 
2 Monte Zomo «> 1263)—Ronchi—<> 1029—C. Stona 1037-es ház. 
3 Sasso Rosso ( A 1196)— Monte Alessi (A 1099). 
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„A csatlakozás a Monte Badelecchéről (A 1464) Monte 
Alessi felé (A 1099) keleti irányban kedvezőtlen." 

„Az ellenség Monte di' Yal Bella «>1312), Monte Sise-
mol (A 1242), Col del Rosso (A 1276) magaslatokra minden-
esetre nehéz tüzérséget fog előre vontatni, mellyel nemcsak 
a fennsíkot, hanem az utánszállítási országútainkat, drótkötél-
pályáinkat is hatásos tűz alá fogja venni és a Yalsuganában 
közlekedésünket egészen Borgóig lehetetlenné fogja tenni. 
Utánszállításunk ebben az esetben még rosszabb lesz, mint 
most." 

„Az Enegón át vezető út ebben az esetben sem használ-
ható ki utánszállításra és ha az Ospedaletto—Aveati ország-
útat addig nem lehet nehéz autók és motoros tüzérség haszná-
latára kiépíteni, úgy a YI. hadtestnek nincsen összeköttetése 
hátra és egy kényszerült visszavonulás esetében a hadianyag 
menthetetlenül elvész, mert a Monte Fornón (-Ó-1912) át ve-
zető legközelebbi országútra a XII I . hadtestnek van szüksége, 
így ezt a VT. hadtest nem használhatja." 

„Azon esetben, ha a VI. hadtestet visszavesszük a Monte 
Meletta-állásba, a hadtest nem lesz képes mostani erejével, a 
Brentáig kiterjeszkedve, új állását sem megerődíteni, sem 
megszállani és így a Val Gadena és a Brenta között fekvő te-
rületet vagy a XXVI. hadtestnek kell kiutalni, vagy ú j erőket 
kell oda hozni." 

„Azzal is számolni kell, hogy ha ú j offenzívát indítanánk, 
a VI. hadtestnek előtörése a Frenzela-hasadékon át, minden-
esetre nagy véráldozatba kerülne." 

„Végül arra is kell gondolni, hogy az asiagói arcvonal 
hátravétele a monarchiában nyugtalanságot fog kelteni, az ola-
szok pedig nagy győzelmet fognak világgá kürtölni és olcsó 
területnyereségüket kihasználva, erőteljes támadásokat fog-
nak megkísérelni." 

„Az is megfontolandó, hogy csapataink az 1800 méter ma-
gas Melettán télen többet fognak a zord időjárás által szen-
vedni, mint most az enyhébb 1000—1200 méter magas hegy-
ségben, hol a Monte Meletta tömbje észak felől részben védel-
met nyújt a kemény időjárás viszontagságai ellen." 

„Felsorolt érvek és indokok alapján a hadtestparancs-
nokság úgy véli, hogy az arcvonal hátravétele a csapatokon 
nem segítene és a mostani állás kedvezőtlen harcászati viszo-
nyait csak az változtatná meg, ha az ellenség tüzérségi fölé-
nyét megtörnénk; ezért a hadtostparancsnokság a mellett van, 
hogy a hadtest maradjon meg a mostani állásában és csak azt 
kéri, hogy löveglőszert bőven kapjon, utaljanak ki a légvé-
delmi szolgálatban álló géppuskás alakulatok részére foszfor-
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és acéllövedékes lőszert, mert a géppuskák rendes lőszere az 
ellenség páncélozott repülőgépei ellen hatástalan; továbbá 
legalábbis három szirénát a gyalogság figyelmeztetésére, hogy 
a támadó ellenséges repülőrajok elől fedje magát." 

„Az 53. és 5. hadosztályparancsnokság azon nézetéhez 
nem járulhatok hozzá, hogy az á j állás Monte Zomo (-0-1263) 
—Val Miela—Costaita—Valpiana és azután San Francesco 
1120-as kápolna—Sasso Rosso (A 1196) vonalában legyen; 
ez ellen nyilatkozott a 36. hadosztályparancsnokság is. Ha a 
döntés úgy történnék, hogy az arcvonalat hátrább kell vinni, 
akkor az csakis a Monte Meletta (A 1824)-tömbön foglalhat 
ú j állást; de ez esetben a XXVI. hadtest arcvonalát is hát-
rább kell venni." 

„A XIII . hadtestparancsnokság szándéka a VI. hadtest 
magatartása szerint igazodni, ha az a mostani állásban marad, 
akkor a Monte Sisemolt (A 1242) tartja, ha emez a Monte 
Meletta (A 1824) állásba visszamenne, akkor a Monte Lon-
gara (A 1610) magaslaton fogja a csatlakozást létesíteni." 

„A csatolt térképen látható1 a VI. hadtest mostani és a 
hátrább esetleg elfoglalandó új állása." 

„A VI. hadtestparancsnokság a felsőbb hadvezetőség 
szándékát nem tudva, a helyzetet csak magánál és a szomszéd 
hadtesteknél ítélhette meg, ezért csak felsőbb helyről dönt-
hető el, hogy a mostani állás tartandó-e, vagy hátrább kell-e 
az arcvonalat vonni!" 

„Weber gyalogsági tábornok s. k." 
(Op. 271179. szám.) 

„A 11. hadseregparancsnokság a VI. hadtestparancsnok-
ság fejtegetéseivel egyetért, nézete szerint azon esetben, ha a 
XII I . és III . hadtest arcvonalát az Asiago-fennsíkon Monte 
Sisemoltól (A 1242) nyugatra hátrább vonnák, a VI. hadtest 
mostani állásában maradjon. A Monte Meletta (A 1824) ál-
lás hátránya az, hogy majd a Brenta-párkányállást is és en-
nek következtében a XXVI. hadtest állását is föl kell adni és 
offenzíva esetére megnehezíti a VI. hadtest előtörését." 

„Hogyha az arcvonalat az Asiago-fennsíkon hátrább vesz-
szük, az ellenség valószínűleg a mostani állásban megmaradó 
VI. hadtestet és különösen a Monte Sisemol (A 1842) magas-
latot meg fogja támadni, ezért ezt a szakaszt erősen kell meg-
szállani és erős tüzérséggel kell ellátni." 

„Scheuchensteul vezérezredes s. k." 
(Op. 35.000/31. szám.) 

1 Lásd a íl. számú mellékletet. 
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IV. A XX VI. hadtestparancsnokság véleménye: 
„Op. 271116. számú rendeletre." 
„A XXVI. hadtestre a legnagyobb mértékben fontos, 

hogy Sasso Rosso (A 1196) és San Francesco 1120-as kápolna 
magaslat birtokunkban maradjon." 

„A Sasso Rosso (A 1196) magaslaton álló ütegeink el-
vitele nagyon megnehezítené a sikeres védelmet a Brentától 
keletre fekvő hegyekben." 

„Ha a Sasso Rosso (A 1196) magaslat az ellenség kezébe 
kerülne, a Brenta-völgyben levő ütegeink helyzete tarthatat-
lanná és a Col Caprile- (-£>1288) fennsíkon a védelem lehetet-
lenné válnék." 

„Egyébként a VI. hadtest Monte Meletta (A 1824) állása 
a XXVI. hadtest helyzetére semmi befolyással nincsen. 

„Horsetzky gyalogsági tábornok s. k." 
(Op. 173/9. szám.) 

Én Op. 35.000/31. szám alatt az Asiago-fennsíkon az arc-
vonal visszavétele ügyére vonatkozó összes iratokat az AOK-
nak ezzel a jelentéssel terjesztettem fel: 

„A hadseregcsoportparancsnokság a VI. hadtestparancs-
nokság és a 11. hadseregparancsnokság fejtegetéseit elfo-
gadja." 

„Különösen, ha a Brenta és Piave között újabb offenzí-
vára van kilátás, ekkor a VI. hadtestet a mostani állásában 
meg kell hagyni." 

„Azzal mindenesetre számolni kell, hogy az ellenség a 
Monte Sisemólt (A 1242) meg fogja támadni, ha az Asiago-
fennsíkon a XIII . és I I I . hadtest hátrább megy." 

„Azt már ismételve kérte a hadseregcsoportparancsnok-
ság, hogy több tüzérségi lőszert utaljanak ki." 

„Az ellenséges repülők elleni lőszerek és szirénák kiuta-
lását kérem." 

„József főherceg vezérezredes s. k." 
(Op. 142.439. szám.) 

* # 

* 

Július 28. 
„Reggel csendes misén voltam. Azon hírt vettem, hogy 

„a németek a Marnenál a visszavonulást megkezdték. Mi tör-
ténhetett ott? Ez óriás jelentőségű baj! És annak a nyilt be-
ismerése, hogy a támadást, mert kudarcot vallott, egészen 
„abbahagyják! Nem hinném, hogy az entente ezáltal engedé-
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„kenyebb lenne. A francia jelentés közli, hogy ök a vissza-
vonuló németeket követik. És itt olyan vonal van megne-
vezve, mely a tegnapi német jelentés szerint még messze a né-
„met állások mögött volt. Megfordult a hadiszerencse1! Ha 
„igen, akkor nem szabad soká habozni, hanem a még legelfo-
gadhatóbb békét alá kell írni, addig, ameddig még képesek 
„vagyunk erőteljes ellentállást kifejteni, mert ezerszer j a j ne-
„kiink, ha egyszer abba a helyzetbe kerülünk, hogy ellensé-
ge ink a békét diktálják nekünk. Egészen eltekintve attól, 
„hogy gonosztett csak egy cseppnyi emberi vért áldozni, ha 
„nem föltétlenül muszáj. Meg van állapítva, hogy az amerikaiak 
„minden héten 3 hadosztályt tudnak a tengeren átszállítani, 
„az elsüllyedt hajókat nem számítva. Énnekem ma nincsen 
„áttekintésem a német erők fölött, azért ezen gondolataim 
„csakis aggályaim szülöttjei, sajnos azonban azt hiszem, hogy 
„aligha tévesek. Ezen esetben itt egy offenzíva a németekkel 
„együtt talán eredménydús volna, hogyha azonnal megkezd-
„hetnők. Mert az itt levő olasz—francia és angol erők össze-
hasonlíthatatlanul gyengébbek, mint a francia—angol—belga 
„—amerikai erők a francia harctéren. Ha azonban nem lehetne 
„azonnal megcsinálni az itteni offenzívát, akkor itt is minden 
„valószínűség szerint elkésnék. Mi meg egyedül most már nem 
„szabad, hogy megkíséreljük, mert a csapatok nagyon csüg-
ged tek és még egy kudarc a legnagyobb szerencsétlenség 
„volna." 

„Willerding altábornagy, ki mint vezérkari főnök mel-
l e t t e m marad, szintén már holnap megérkezik ide, én meg 
„már tökéletesen átvettem parancsnokságomat." 

„Szép hűvös idő, a levegő telve erdei balzsammal és oly 
„megkapóan szépek a hatalmas hegyek, ha az esti pírban el-
szunnyadnak." 

„Ma van 4 esztendeje, hogy a hadüzenet bekövetkezett! 
„Mennyi számtalan fölséges igazgyöngyöt találtam én a nép-
lé lek nagy tengerében! Bár megtarthattuk volna mind, egy 
„boldogabb időre és pusztíthattam volna el a küzdelmek tüzé-
„ben a hadinyerészkedök bűzös salakját, akkor boldog idők 
„előtt állanánk. És mi fog így jönni? Átcsapnak-e a kiizdel-
„mek lángjai hazánk belsejébe is? Az Isten óvjon meg ettől!" 
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Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A nyugati arcvonalrészen az ellenség tüzérsége a Stilfsi-

hágót, azután a Noce és Yermiglio-völgyet zavarótűzzel végig-
szórta. 

A déli arcvonalrészen az ellenség lövegtüze főképen a Ju-
dicariák völgyében Lardaro, a Riva-alszakasz, az Etsch völgye, 
Vallarsa és Laghi-medence ellen irányult. 

A 10. hadsereg parancnoka, báró Krobatin tábornagy ma 
a Riva-alszakaszban szemlét tartott. (Op. 5308. szám.) 

Déli helyzet: 
A nyugati arcvonal részen az ellenség tüzérsége Montozzo 

«>2617) a 1 szakaszt P. del Segnin «>3134), Monte Follet-
ton «>3296) és Monte Care Alton (A 3465) álló előőrsein-
ket lőtte. 

A déli arcvonal részen a Judicariák völgyében Lardaro, 
Bondo, Carriola, Monte Nozzolo (-Ó- 2034), Riva-alszakasz, 
Pasubio (A 2236) és Monte Cimone (A 1230) állott heves 
ellenséges lövegtűz alatt. A Dosso altóra (-0- 703) felvezető 
sodronykötélpályánk az ellenséges lövegtűzben elpusztult. 
A Cima di Danerba (-0 2911) sziklagerincen álló 32. magas-
hegyi századon az olasz alpini csapatok rajtaütöttek és 1 al-
tisztünket és 5 emberünket elfogták. 

Az ellenség repülői a Judicariák és az Etsch-völgye fölött 
igen élénken működtek. (Op. 5308/11. sz.) 

Esti helyzet: 
Ellenséges nehéz tüzérség lőtte a Noee-völgyet, Montozzo 

(-0 2617), Albiolo (-0-2978)-alszakaszt, Monticellót (A 2432), 
a Tonale-hágót és mögötte a Yermiglio-völgyet. 

A déli arcvonalrészen az ellenség tüzérsége Monte Nozzo-
lóra «> 2034), Grotta biancára (-01930) tűzcsapásokat mért, 
különben a Judicariák völgyét, a Riva-alszakaszt és Zúgna 
Torta állásunkat lőtte. 

A hegyekben havazik; a völgyek ködben vannak. 
Veszteség: 1 tiszt és két emberünk elesett, 2 tiszt és 25 fő 

legénység megsebesült, 1 tiszt és 93 fő legénység beteg, 6 fő 
legénység fogságba került. Összes veszteség: 4 tiszt és 126 fő 
legénység. (Op. 5308/18. szám.) 

A XIV. hadtesthez az 1. motoros légvédelmi üteget osz-
tották be. (Op. Lfa. 1297. szám.) 

József főherceg: A világháború. VII. 6 
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B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet 
Éjjel az ellenség tüzérsége Asiagótól keletre fekvő vidé-

ket Zocchinál és Stellánál és a csatlakozó hátsó terepet gáz-
zal elárasztotta, azután még egy órán át robbanó lövedékkel is 
lőtte; Primolano is lövegtüz alatt volt, 6 bombát kapott. Egyik 
bomba egy házba csapott, melyben 1 zászlós és 2 emberünk 
meghalt. 

Az ellenség lázasan dolgozik a Brentától keletre levő állá-
sain. Az Asiagó-fennsíkon élénk, másutt mérsékelt ellenséges 
lövegtűz van. Erős vasúti közlekedés Bassanóra. Bassano va-
sútállomást lövegeink is tűz alatt tartják. Nyolc tehervonat 
ment egymásután Bassanóból a Brenta-vöigyében fölfelé. 
A Val CÍnamában élénk autóközlekedés van. Az olierói Brenta-
hídon igen élénk személy- és járműforgalmat látni. Az ellen-
ség repülői élénk tevékenységet fejtenek ki. (Op. 209/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Nyolc léggömbből figyel az ellenség az Asiago-fennsíkon. 
Eltűntek: az 52. hadosztálynál a 74. ezredtől 1 lengyel-

zsidó, a 36. hadosztálynál a 3/1. ágyúsütegtől egy tüzér és a 48. 
hadosztálynál a 79. ezredtől 2 gyalogos. 

Az 55. hadosztálynál a 2. bosnyák ezredtől 2 bosnyák az 
ellenséghez átszökött. 

A 28. hadosztálynál a 47. ezred a Monte Asolonén (A 1520) 
álló ellenséges táboriörsökre július 25-én rohamvállalatot haj-
tott végre, mely nem sikerült; a harcban egy szakaszvezetőnk 
megsebesült, azóta nyomaveszett. (Op. 209/14. szám.) 

Esti helyzet: 
Délután derült időben az ellenség tüzérségének tüze fel-

éledt; különösen az arcvonal mögötti területet lőtte. 
A mi tüzérségünk Yal Chiama—Brenta-völgyet, Bassano 

pályaudvart és az olierói Brenta-liídat vette tűz alá. (Op. 209/ 
24. szám.) 

Veszteség: halott 11 fö legénység, megsebesült 58 fö le-
génység, beteg- 8 tiszt és 288 fő legénység, eltűnt 8 fö legény-
ség; összes veszteség: 8 tiszt és 365 fő legénység. (Op. 209/14. 
szám.) 

„Nálam zavarótűz. A 18. hadosztályt, mint hadseregcso-
„porttartalékomat, Maiéra tettem át, mert mindenféle jel arra 
„mutat, hogy az ellenség az én I. és II . Rayonom ellen — 
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,Ortler (A 3902) és Tonale—Adamello (A 3554) ellen — ké-
(szít valamit elő." 

„Az Ortleren (A 3902), Presanellán (A 3564), Adamellon 
(A 3554) rettenetes hóviharok. Holnapra kitűztem látogatá-
somat az Ortleren. Vájjon így lehetséges lesz-eV 

Július 29. 

Jelentések. 
A) 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
__ Az ellenség tüzérsége a Stilfsi-hágót, a Monticello (A 2432) 

állásainkat és aVermiglio-völgyet lőtte. 
A déli arcvonalrészen a 98. dandár alszakaszát, Riva-al-

szakaszt és a Zúgna Torta (A 1257) állásunkat nagy hévvel 
lőtte. 

Monte Cimonetól (A 1230) nyugatra levő Rio Freddóban 
Poli felől két erős olasz osztag előtört állásunkra, azonban a 
159. dandárunk önkéntes népfölkelő lövészei az olaszokat kézi-
gránátokkal és géppuskatűzzel visszaverték. 

A hegyeket körülbelül két méteres hó födi. (Op. 5325. sz.) 

Déli helyzet: 
A nyugati arcvonalrészen a Tonale-hágó, Monticello (A 

2432) északi lejtője, Monte Care alto (A 3465), a Vermiglio-
völgy és Val di Genova állott ellenséges lövegtűz alatt. 

A déli arcvonalrészen a Riva alszakaszt és a mögöttes te-
rületet Chienisnél, Ravazzonénél, Iseránál lőtte az ellenség tü-
zérsége. 

Az ellenséges repülök ma tömegesen jelentek meg a Judi-
cariák völgye felett; légiharc is volt, melyben egy ellenséges 
gép Yal Buonában1 Lodronénél leszállani volt kénytelen. Pra-
dánál egy ú j olasz üteget fedeztünk fel. (Op. 5325/12. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége a Stilfsi- és a Tonale-hágót, Albiolo 

(-0 2978) állásunkat és előőrseinket a Monte Care alton 
(A 3465) lőtte. 

A déli arcvonalrészen az ellenség tüzérsége igen nagy hév-

1 Chiese-folyó völgye. 
5* 
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vei lüzelt a Judicariák völgyébe és a Costa di Borcola (-Q-1912 
—-Q-1707) gerincére. 

Délután az olasz alpini csapatok két löveget a Vedretta1 

dello Lobbián át Crozzon di Fargorida (-Ö 3082) sziklagerincre 
felcipeltek. Az ellenséges csoportot tüzérségünk tűzbe fogta. 

A Rio Freddoban lefolyt kézitusa színhelyéről embereink 
egy sapkát hoztak be, mely a 141. számú olasz ezred jelzésé-
vel volt ellátva. (Op. 5325/19. szám.) 

Veszteség: 3 fő legénység elesett, 34 megsebesült, 1 tiszt 
és 72 fő legénység beteg, 2 fő legénység eltűnt, összes veszte-
ség: 1 tiszt és 111 fő legénység. 

A 10. hadseregparancsnokság nézete szerint az olaszok a 
svájci határ és a Garda-tó között a viszonyokat a védelemre 
lehetőleg kedvezővé fejlesztik és némely helyen támadást is 
készítenek elő. 

Különösen tüzérségüket szaporították, mely most sokkal 
tevékenyebb, mint annakelőtte. Az olasz gyalogság nem ka-
pott megerősítést. 

Az olasz XXV. hadtestnek a Garda-tó körüli szereplését 
még eddig nem sikerült felderíteni. 

A déli arcvonalrészen az olaszok megerősödése nem álla-
pítható meg. Ezt csak sejteni lehet. Nem fér kétség ahhoz, hogy 
az olaszok a nagyfontosságú Etsch-völgyére különös figyelmet 
fordítanak, annál inkább, mert csapataik a piavei offenzíva 
fáradalmait már kipihenték. (Op. 5302. szám.) 

Az AOK. megelégedéssel vette tudomásul a július 24-i 
olasz sajtójelentésből, hogy a 10. hadsereg élénk járőrtevé-
kenységet folytat. 

A 10. hadseregparancsnokságot az AOK. megbízta, hogy 
elismerését fejezze ki azon csapatoknak, melyek a Monte Corno 
(-Ó-1765) elleni vállalkozásban résztvettek. (Op. 5321. szám.) 

Ez már július hó 25-én megtörtént (Op. 5269/7. szám.) 
Az AOK. azt kérdi, hogy nem lenne-e célszerű, ha a 10. 

hadsereg keleten Mezza selváig az arcvonalat átvenné? 
Ekkor a 19. hadosztály, mely Trientnél a 10. hadsereg tar-

taléka, felválthatná a 6. lovashadosztályt, a 19. hadosztály 
egyes szétszórt részeit összevonná, a 6. lovashadosztály pedig 
a 10. hadsereg tartaléka lenne. (Op. 142.410. szám.) 

A 10. had seregparancsnokságnak ebben a kérdésben jú-
lius 26-ig nyilatkozni kell. 

A hadseregparancsnokság azonnal jelentette, hogy a had-
sereg határának kitolása kelet felé ugyan aggodalmat nem kelt, 
de előbb az ellátás kérdését szabályozni kell. 

Minthogy ez kellő intézkedéseket igényel, a 6. lovashad-
1 Vedretta = jégmező. 



85 

osztályt csak 7 liét múlva lehet felváltani, mert az 50. ezredet,1 

mely most a Judicariák völgyében a 49. hadosztálynál van, pi-
hentetni kell és a 111. ezredet2 is fel kell váltani, melyet 
Schiehser altábornagy szakaszába2 osztottak be. 

A 10. hadsereg balszárnyán tartalék nem lévén, a 38. dan-
dárnak'' tartalékként Trientben kell maradni, ezért a hadsereg 
határvonalát nem lehet azonnal kelet felé eltolni. 

A 38. dandárt a 10. hadseregparancsnokság nem képes el-
látni, mert az utánszállításra hiányzanak az anyagi eszközök. 
Ennek lebonyolítására sodronykötélpályát kell a 38. dandár-
részére építeni; a munka 3 hónapig tartana. (Op. 52(56. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság, harcászati és anyagi viszo-
nyok miatt, nem járul hozzá a két hadsereg közötti határvonal 
eltolásához. (Op. 5266/1. szám.) 

Kbbe a kérdésbe én is beleavatkozom, az Op. 35.000/36. 
számú előterjesztéssel a mostani határvonal megtartása mellett 
döntöttem. 

Az I. Rayonparanesnokság4 jelenti, hogy a karintiai ön-
kéntes lövészezredet Schludernsben, a salzburgi önkéntes 
lövészzászlóaljat Tartsohban, a steieri önkéntes lövészzászló-
aljat Lichtenbergben óhajtja elhelyezni.5 

A 10. hadeeregparancsnokság ehhez hozzájárult. (Op. 
5180. szám.) 

A 18. hadosztály első szállítmányaként a 13. népfölkelő-
ezred július 26-án S. Michelére érkezett.6 (Op. 5272/2. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Beggeli helyzet: 
A 11. hadseregnél jelentősen fokozott ellenséges lövegtűz; 

az ellenséges tüzérség repülőmegfigyeléssel lövi be magát, kü-
lönböző fontos pontokra, főképpen az asiagói fennsíkon. Reg-
gel 4 óra alatt megint 8 tehervonat ment Bassanóból a Brenta 
völgyébe. Bassano állomáson nagy vasútikocsi-csoportosulás. 
A Grappa (A 1779) vidékén, hol egy csoport lapos-sapkás 
tisztet (amerikaiak) láttak, a tüzelés kevésbbé élénk. Igen 
élénk a repülők tevékenysége, sok a légiharc. Linke főhadnagy 
egy angol repülőt (27. győzelme) lelőtt, mely égve zuhant le. 

1 A 19. hadosztály kötelékébe tartozik, mely a 6. lovashadosztályt fel 
fogja váltani. 

2 Riva-alszakasz. 
3 A 19. hadosztály kötelékébe tartozik, mely Trientnél hadseregtartalék. 
4 164. dandárparancsnokság. 
5 A 159. dandár kötelékébe tartoztak eddig. 
0 Ez a hadosztály hadseregcsoport-tartalék Bozennél, Maiéra lesz el-

tolva, a 10. hadsereg lartalékául. 
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Sok a bombavetés. Az ellenséges repülők sok mindenre lőttek 
gépfegyvereikkel és veszteségeket is okoztak. 

Az ellenség tüzérsége a VI. hadtest szakaszában Stocca-
reddónál az 5. hadosztály állását és a 36. hadosztály állását 
Sasso Rossónál (A 1196) hevesen lőtte; a XXVI. hadtest sza-
kasza is ellenséges lövegtűz alatt állott. 

A mi tüzérségünk Val di Melagóban az ellenség közlekedé-
sét megzavarta és Bassano pályaudvart bombázta. A 10. lovas-
hadosztálynál a 10. huszárezred Mörarnál ellenséges járőröket 
elzavart; a harcban egy angol altiszt elesett.1 

Monte Asolonén (A 1520) egy 130. ezredbeli olasz katona 
hozzánk átszökött.2 

Primolano 10 bombát kapott; egy vasúti őrház összedőlt. 
Az Asiago-fennsíkon az ellenség éjjel az állását erődítette; 

Val Chiamában és a Col dAstiago (A 1241) országúton az 
ellenségnél nagy forgalom van. (Op. 210/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenséges tüzérség Arsienél a drótkötélpályánkra be-

lőtte magát. 
A Brenta völgyében 4 óra alatt 8 tehervonat ment Bassa-

nóról felfelé. 
Repülőink megfigyelték, hogy 6 és 7 óra 30 perc között az 

Asiago-fennsík keleti részén feltűnő közlekedés az ellenségnél 
nincsen, Bassano vasútállomáson 150 kocsiból álló vonat vesz-
tegel, egy vonat Citadella felé kifutott. 

Eltűntek: a 28. hadosztálynál a 7. bosnyákezredtől 2 bos-
nyák katona, a 48. hadosztálynál a 79. ezredtől 2 horvát ka-
tona. (Op. 210/15. szám.) 

Esti helyzet; 
A XII I . és VI. hadtest szakaszán ellenséges zavaró loveg-

tűz volt. 
Tüzérségünk megtorló tűzzel felelt az ellenség állására és 

Bassano pályaudvart bombázta és C. Val di Milinben a közle-
kedést megzavarta. Ott egy tányérsapkás tiszti csoport mutat-
kozott. 

Az 53. hadosztálynál a 124. ezredtől 7 rutén és oláh katona 
az ellenséghez átszökött. 

A 39. honvédhadosztályból már Roncegnóra érkezett a 
hadosztályparancsnokság és a 77. dandárparancsnokság és a 
9. honvédezred egyik zászlóalja, a 11. honvédezred 2 zászlóalja 
Marterbe, a 10. honvédezred Olle—Al Pra Piagaro terébe, a 

1 Az angol 48. hadosztályba tartozott. 
2 Olasz 18. hadosztályból (Bari-dandár). 
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16. honvédezred egyik zászlóalja Levicóra, a 39. rohamzászló-
al j Telvébe. 

Az ellenség repülői a hadsereg egész arcvonala fölött nagy 
tevékenységet fejtettek ki, légzárlatot tartottak fenn; sok légi-
harc volt. Selvára bombákat dobtak le drótkötélpályaudva-
rainkra; szerencsére kárt nem tettek. 

Repülőink megállapították, hogy Cesunától V2 kilométerre 
északkeletre több mint 100 sátorból álló tábor van; a Grappa 
(A 1775) hegység délkeleti lejtője mögött is nagy barakktábor 
van, amelyet repülőink géppuskákból lőttek; egy barakképü-
let kigyulladt. 

Éjjel repülőink a Pria deli' Aqua ellenséges barakktá-
borra 75 kg bombát dobtak. (Op. 210/26. szám.) 

Veszteség: halott 7 fő legénység, megsebesült 2 tiszt és 
74 fő legénység, beteg 5 tiszt és 313 fő legénység, eltűnt 6 fő 
legénység; összes veszteség: 7 tiszt és 400 fő legénység. (Op. 
210/15. szám.) 

* * 
# 

„A németeket a Marne mellett visszaszorították, ott elke-
seredetten folyik a küzdelem tovább. Oroszországban a hely-
ezet mind chaotikusabb." 

„Ma éjjel automobilon Meránon át Pradra mentem. Sűrű 
„ködök és gomolygó föllegek borították a havasokat. Virradat-
k o r már láttam, hogy aligha fogok ma az Ortlerra fölmász-
ha tn i . A komor ködök alól a sötét sziklák között kékesen vilá-
gí tot tak a jégmezők, reggel 7 órakor érkeztem Prádra, hol az 
.„első Rayon parancsnoka, báró Lempruch ezredes várt rám és 
„jelentkezett. Kért engem, hogy tekintsek el ma az Ortler 
„(A3902) megmászásától, mert 2600 méteren fölül minden 
„sűrű felhőkben van és hóvihar dühöng, semmit sem látnék és 
„ilyen időben nem kockáztathatja meg senki sem e nehéz ve-
szélyes mászást, főképpen lehetetlen a közel 4000 méter magas 
„Ortler megmászása. A Stilfsi-hágóra lehetne fölmenni, de kár 
„a fáradságért, azt is csak látós időben ajánlatos megtenni. 
„A tartalékok megszemlélését s ha az idő javulna, a Sulden-
„szálloda fölötti magaslat megmászását ajánlja. Onnét az egész 
„Ortlert, még egyes ellenséges állásokat is lehet látni. így 
„Gomagoira folytattam báró Lempruch ezredessel automobil-
„utamat. Gomagoi egy alig pár házból álló kis havasi község, 
„a völgyben, 1273 méter magasságban. Kétoldalt rideg lie-
„gyek, melyek a nagy magasság nyirkos szagát lehelik ránk. 
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-jött állott a 25. losonci ezrednek egy zászlóalja, mely időkö-
„zönkint a jégmezőkön van állásban, hol a kavernák a jégbe 
„vannak vájva s a csapat, a kintálló őröket kivéve, állandóan 
„jég alatt áll. Kemény dolog ez. Sok vitéz tiszttel és legénnyel 
„beszéltem, kik iszonyúan súlyos sorsuk dacára jó hangulat-
iban vannak. Különben is éppen ma jön le véglegesen ezen 
„zászlóalj Bozenbe, s onnét ezredéhez vonul be. Innét sok ka-
nyarulaton, a tajtékzó Sulden-patak mentén, eleinte erdőben, 
„azután fölséges virágszőnyeges, illatozó havasi réteken Sul-
„denig, 1842 méter magasságba fölhajtottunk. It t már erősen 
„érezni az óriás jégmezők közelségét, melyek a szállodától már 
„nincsenek messze. A szállodánál megszűnik az út. Itt meg-
szemléltem a tartalékban levő csapatokat, a 4. hegyivezető-
„századot, a 157. népfölkelő zászlóaljat, mely már Doberdón is 
„alattam derekasan küzdött és két század tiroli lövészt. Havasi 
„csapataink legjava ez. A csapatszemle után a tisztekkel a hely-
ze te t részletesen megbeszéltem. Közben kibújt a nap, gyor-
„san foszladoztak a ködök, a sötét kék égről elmenekülve. Csak 
„a hegyóriások voltak sűrűn körülvattázva és láthatatlanok, 
„mint a gondosan becsomagolt kényes üvegtárgyak. A jeges 
„hegyi lehellet lassan kivonta a ködöket a sziklaormok közül, 
„a nyomasztóan hatalmas jég- és sziklatömegeket mindjobban 
„szabaddá tevén. Egy százados és a Rayon parancsnoka által 
„kísérve, míg doberdói hű kísérőm, Szombati Pál 46-os őrmes-
t e r , holmimat utánam hozta, a Rosim-patak völgyében hatal-
m a s sziklatörmelékeken fölkapaszkodtunk a különböző moha-
,,fajok sanyarúan tengődő vánkosán lépkedve. Szürke, piros 
„és sárga foltok e silány moszatok telepei, melyek messze 
„világítanak. Nemsokára az egyes nagy cirbolya-erdőt is 
„elhagytuk, melyben mindent a havasi rózsák fölséges sző-
n y e g e borít. Éles sziklákon fölmásztunk az úgynevezett „Erste 
„Ka.nzel"-ra s onnét tovább, elég erősen tornászva, föl a Leger-
„wand Spitze (-Ó-3216) tövébe. Ezalatt újra sűrű köd eresz-
kede t t ránk. Alattam az árnyékos oldalon fénylő kékeszöld 
„gleccsernyúlvány, mely dermesztő hidegét hozzánk fölküldi. 
„Leültünk, mert a köd csak a csúcson kapaszkodott meg, me-
„lyen mi voltunk. Nemsokára át is törte a nap a felleget s me-
legével a mind ritkuló gőzöket széjjeltépte. Megragadóan 
„nagyszerű pompájában állott előttem az óriás Sulden-
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„jégmező repedéseivel és csúszás közben darabokra tört gi-
„gászi jégtömbjeivel, melyek újra összefagytak, ragyogó sima, 
„lapos hullámaival, a belőle kiszökellö, vastag jéggel és hóval 
„borított sziklakolosszusaival, melyeknek fekete kőzete ott, hol 
„a jég már nem tarthatja magát rajta, meztelenül lép elő és a 
„vakító fehérrel rikító ellentétben áll. Nagyszerű némaságában 
„megkapó e látvány. Csak egyes kis ködrongyok mászkálnak föl 
„a hegyóriások szikláin és az egetverő ormok cikái között pil-
lanatokra kavarodva megállnak. A Schröttei'liorn (-Ó 3389—-
„Ó 3380) vadan szaggatott orma, a cukorsüvegformájú karcsú, 
„teljesen jégbeburkolt csillogó Königspitze (A 3857) és a csak 
„részben jeges Ortler (A 3902) hatalmas sziklakolosszusa, fe-
lejthetetlen benyomást tesz rám. A Königspitzen csillámló 
„jégporba kavarodva s villogó hóörvénytől követve dörgés-
„szerű morajjal rohan alá az első nagy lavina. Az egész völgy 
„még soká morajlott, midőn leérve, mint vastag tejföl, mindig 
„lassabban mozogva megállott. A Königspitze csodás puha-
„ságú ráncokba szedett hótakarójával és jégormával egészen 
„lekötött engem. Az ellenség állandóan 15 cm-es gránátokkal 
„lőtte. Csúcsán 3857 méter magasságban, egészen a jégben, 
„csodálatra méltó hősök kis csapata tanyázik és hűségesen őr-
„ködik. Kissé lejjebb, a Königsschulteron (-0-3482) az olaszok 
„ülnek, akik egy jégalatti folyosót fúrnak, hog-y támpontunk-
n a k észrevétlenül a hátába kerüljenek. Vigyázatlanul két ab-
„lakot csináltak, hogy szellőztetésük legyen. Ezt az én hely-
,,örségem észrevette és most ellenaknákat fúrnak a jégben, 
„hogy az olasz folyosót fölrobbantsák. Az egész hatalmas jég-
„mezö a folyosók egész labirintusával alá van aknázva, mind 
„legalább 10 méter mélységben a jég fölszíne alatt. Yalami 
„egészen különös a jégi háború. Nagyon sajnáltam, hogy 
„nem mehettünk föl a nagy gleccserfennsíkra. Miután ponto-
s a n tájékoztattak, lefelé indultunk. Csodálattal gondolok itt 
„lent, Gries forró nyári estéjén, a jégben, majd 4000 méter 
„magasságban didergő, rettenetes télben tengődő hőseimre." 

A 11. hadseregparancsnokság 1918 július 29-én Op. 3042. 
szám alatt jelentést tett az Op. 35.000/37. számú rendeletemre, 
a franciák azon adataira vonatkozólag, melyek szerint az 
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osztrák-magyar offenzíva az Asiago-fennsíkon azért kiusult 
meg, mert repülőfelderítésünk csődöt mondott. 

A jelentés így szól: 
„A 11. hadsereggel szemben álló ellenség már 4 héttel az 

offenzíva előtt tudta támadásunk irányát. A légiuralom telje-
sen az ellenség kezében volt, mert az olasz repülőkkel együtt az 
erős angol és francia repülőraj kiválóan működött és légifel-
derítésünket teljesen megbénította. 

Mindennek dacára repülőinknek többé-kevésbbé sikerült az 
Asiago-fennsíkon az ellenség állásrendszerébe nagyban bepil-
lantani, ezt igazolják az ellenségtől zsákmányolt térképek 
adatai is. Természetes, hogy az Asiago-fennsík erdős részében, 
különösen ott, hol az ellenség védelmi állásait meglátni, a gép-
puskás fészkeket és támpontokat a szívós védelemre berende-
zett harcövben megállapítani nem lehetett. A fényképfelvétele-
ken ezek nem is láthatók, annál kevésbbé sikerülhetett azokat 
a támadásban leküzdeni. 

11. hadseregparancsnokság." 

Az AOK. 1918 július 29-én az alábbi Op. 142.414. számú 
rendeletet intézte hozzám: 

„Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokságnak 
1918 július 20-án kelt Op. 1085/1. számú helyzet megítélésében 
a többi között az alábbi található: 

„A támadás gondolatát a csapatokban fenn kell tartani, 
hogy éberek legyenek és hogy az állásharc katonailag és er-
kölcsileg káros befolyásaitól megóvjuk." 

„Az AOK. evvel teljesen egyetért és hivatkozással az Op. 
142.421. számú rendeletre, mely szerint az AOK. Olaszország 
ellen egy újabb offenzívát tervez, a hadseregcsoportparancsnok-
ságra bízza, hogy arcvonalán, bár az Op. 142.421. számú ren-
delet szellemében az számításba nem jön, a vezetőkben és csa-
patokban azt a hitet keltse, hogy frontjuk az offenzívára 
alkalmas és ők is részt fognak abban venni." 

„AOK. a vezérkar főnöke." 
* * 

* 

Július 30. 
Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A nyugati arcvonalrészen a Stablel (A 2868) -—Monte 

Folletto (-Ö3296) előörsvonalunk ellen az ellenséges tüzérség 
tüze fokozódik. 
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A déli arcvonalrészen az ellenség nehéz tüzérsége a 98. 
dandár alszakaszát, Riva-al szakaszt, a XXI. hadtest arcvona-
lát,1 az Etsch mindkét partján, különösen a Dosso alto (-0 703) 
magaslatot, Mga. Pozzát, Mga. Bisortét, Mga. Búsét és M. 
Seluggiót (A1100) lőtte.2 

Pasubiótól (A 2236) északra Mga. Buse havasi kunyhó-
nál egy drótkötélpályánk állomását telitalálat érte és leégett. 

A Riva-alszakasz és az Etsch-völgye fölött az ellenséges 
repülők tevékenysége igen élénk volt, a Garda-tó fölött leg-
alább 12 ellenséges repülő keringett. Bombákat dobáltak állá-
sainkra Rivától délnyugatra Grotta Dazi (-0 1296) magaslatra 
és Zúgna Torta (A 1257) délnyugati lejtőjén Fortinire. (Op. 
5338. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége a Tonale-hágón Albiolo- (-0- 2978) 

alszakaszt, a Judicariák völgyében Lardarót, a Monte Nozzolo-
(<> 2034) magaslatot, a Riva-alszakaszt, Sanót, Mórit, Ravaz-
zonet és az Etschtől keletre levő arcvonalunkat lőtte. A 3. dra-
gonyosezredparancsnokságot3 több telitalálat érte, 1 dragonyos 
elesett, 1 másik súlyosan megsebesült. 

A Loppio és Garda-tó közötti állásainkat nehéz ellenséges 
aknavetők aknákkal borították el. Számos ellenséges repülő 
jelent meg a Garda-tó fölött, melyek észak felé elrepülve, állá-
sainkat a Toffino (-0 2144) magaslatokon gépfegyverekből lőt-
ték. (Op. 5338/12. szám.) 

Esti helyzet: 
A nyugati arcvonal részen a Tonale- és Stilfsi-hágókat az 

ellenséges tüzérség mérsékelten lőtte, a Cima Presena (A 3069) 
vidékét, Orozzon di Lares (A 3354) jégmezőt, Monte Follettót 
(-0-3296) fokozódó tűzcsapások érték. 

Passo del Segnitől északra levő -0-3134-es sziklás gerinc-
vonal, Mandra Dosson, a Yal Genova felső részében ellenséges 
lövegtiizön kívül, nehéz aknavetők tüzében is állott. 

A déli arcvonalrészen a 98. dandár arcvonalára az ellen-
séges tüzérség néhány heves tűzcsapást mért. 

Kora délután Dosso altón (-0-703) levő állásunkra az 
ellenség gyalogsági és géppuskákkal tüzelt. 

A XX. hadtestünk tüzérsége az ellenség lövegtüzét heve-
sen viszonozta. 

Ellenséges repülők Zúgna Tortától (A 1257) délnyugatra 
húzódó Fortini-lejtőre két bombát dobtak. (Op. 5338/18. szám.) 

1 3. lovashadosztály és az 56. lövészhadosztály. 
2 Császárvadász-hadosztály alszakasza. 
3 3. lovashadosztály. 
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Veszteség: 4 fő legénység elesett, 32 fő megsebesült, 77 fő 
beteg; összes veszteség: 113 fő legénység. 

A csapatjelentések arról szólnak, hogy a Monte Majo 
(A 1500) alszakaszunk előtt az olasz Pallanza-dandárt a 4. 
bersaglieri-dandár felváltotta. Különben semmi említésreméltó 
dolog nem történt. (Op. 4530/59. szám.) 

A II/16. nehéz, 10 cm-es öblű ágyúsüteget az I. Rayon-
parancsnokság1 rendelkezésére bocsátották. (Op. 4906/5. szám.) 

Az olasz 15. hadosztályparancsnokság egyik talált intéz-
kedése szerint azon hadifogságba kerülő osztrák katonákat, 
akik olasz egyenruhát és felszerelési cikket hordanak, az ola-
szok a helyszínen főbelövik. (Op. 5324. szám.) 

Báró Willerding altábornagyot hadseregcsoportparancs-
nokságom vezérkari főnökéül kinevezték. (Gstbs. 319. szám.) 

B. 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
III. és XIII. hadtest. 
Az ellenség tüzérsége éjfélkor az Asiago-fennsíkon a Ga-

nove—Asiago—Stella-szakaszra tűzcsapásokat mért, a mi tü-
zérségünk az ellenséges cesunai barakktábort lőtte. 

VI. hadtest. 
„Egy ellenséges ütegben Montagna Nuován (A 1327) 

„tüzünk által 3 robbanás okoztatott. A Cornonenak (-Ó 1048-as 
„magaslat, Sasso Rossotól [A 1196] délre) visszaszerzésére 
„megindított rohamosztagvállalkozás, az ellenséges állásba be-
t ö r t ugyan, de heves ellenséges ellentámadás folytán újból ki 
„kellett azt üríteni; 25 foglyot hoztunk be; a mi 36. hadosztá-
„lyunktól, melynek csapatai a vállalkozást végrehajtották, 45 
„ember hiányzik és 2 g é p f e g y v e r t is elvesztettünk, meg 2 láng-
Szórót. A Brentától keletre időközönként élénk ellenséges 
„lövegtűz a XXVI. hadtest területe ellen. Primolano lövetése 
„által egy szerb fogoly meghalt, Arsienél egy asszony halt 
„meg, 4 férfi megsebesült. A cseh propagandára erős tűzzel 
„feleltünk." 

I. hadtest. 
Mindkét oldalon mérsékelt lövegtűz. (Op. 211/6. szám.) 
A Brentától keletre, az I. hadtesttel szemben, az ellenség 

lázasan dolgozik állásain. 
1 164. dandárparancsnokság. 



í»3 

A Brenta völgyében élénk ellenséges forgalom van; dél-
előtt 10 óráig Bassanóról 8 tehervonat ment fölfelé, a Brenta-
völgyben A Grappa- (A 1775) úton sűrű teherautóforgalom 
van. 

Délelőtt 8 óráig az ellenség repülői igen élénk tevékeny-
séget fejtettek ki, légi zárlatot tartottak fenn; az Assa-völgy 
felett cirkálnak és ha az országúton bárki is mutatkozik — 
még egyes emberekre is — géppuskával lőnek. (Op. 211/6. sz.) 

Déli helyzet: 
A 48. hadosztálynál a 79. ezredtől egy szerb katona az 

ellenséghez átszökött. 
Az Asiago-fennsíkon nyolc ellenséges léggömb látható. 

(Op. 211/15. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége az Asiago-fennsíkon a hátsó terüle-

tet lőtte. A Brentától keletre csak mérsékelt lövegtűz volt. 
Az ellenség repülői légizárlatot tartanak fenn; a mi légi 

felderítésünket teljesen lehetetlenné teszik. 
Az 52. hadosztálynál, a 42. ezredtől, egy cseh katona meg-

szökött. (Op. 211/25.'szám.) 
Veszteség: Elesett 1 tiszt és 26 fő legénység, megsebesült 

178 fő legénység, beteg 4 tiszt és 249 fő legénység, eltűnt 49 fő 
legénység, összes veszteség: 5 tiszt és 502 fő legénység. (Op. 
211/15. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság Op. 3041. szám alatt be-
jelenti legközelebbi szándékát. 

„A hadseregparancsnokság a legközelebbi időben a követ-
kező felváltásokat fogja foganatosítani:" 

„777. hadtest. Az Asiago-arcvonal hátra vételekor az 52. 
hadosztály, vagy a 6. hadosztály kiválik és Lavarone—Y. Vat-
taro terébe megy pihenni." 

„XIII. hadtest. Augusztus 1-én a 16. hadosztály, a 10. 
lovashadosztály mögött, az ú j védelmi állást védelemre ren-
dezi be, e mellett hadtesttartalék lesz. Amint az Asiago-
fennsíkon az arcvonalat hátrább vesszük, a 10. lovashadosztály 
kiválik az arcvonalból és a Val Suganába megy pihenni. A 
frontba jön a 16. hadosztály és a 74. honvédhadosztály." 

„VI. hadtest. A 39. honvédhadosztály 14 napig pihen, az-
után ezredenkint az arcvonalba megy, hogy a 36. hadosztály 
mielőbb fölszabaduljon." 

„A 36. hadosztálynak hosszabb pihenőre lesz szüksége; 
javasolni fogom, hogy az Etsch völgyébe kerüljön."1 

1 Esetleg Bozenbe. 
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„XXVI. hadtest azt jelenti, liogy a 28. hadosztály ellen-
álló ereje rohamosan gyengül, miért is a 4. hadosztály fogja 
felváltani. A hadtestparancsnokság azt kéri, hogy a 28. had-
osztályt teljesen vonják ki a hadtest kötelékéből, amint a 40. 
honvédhadosztály a hadtest körletébe érkezik. A hadtest-
parancsnokság azt javasolja, hogy a 28. hadosztály foglalja 
el a 42. honvédhadosztály mostani helyét, melyet Borgo vidé-
kére kellene eltolni, hogy a VI., illetve XXVI. hadtest köze-
lében egy használható tartalék legyen." 

A 40. honvédhadosztály ezredenként lesz az arcvonalba 
beállítva és a 27. hadosztályt fogja felváltani. 

„A hadsereg- és hadtestparancsnokság ezt a kitűnő had-
osztályt nem szeretné elveszíteni, mert a hadtest körletében 
nagyon jól kiismeri magát és már beilleszkedett annak ke-
retébe." 

„A hadseregparancsnokság a hadtestparancsnoksággal 
egyetértve kéri, hogy a 27. hadosztályt pihenés céljából a 
XXVI. hadtest körletében hagyják meg;1 ez hadműveleti 
okokból is szükséges lenne." 

„A hadseregparancsnokság a programm jóváhagyását 
kéri." 

11. hadseregparancsnokság." 

Az I. hadtestparancsnokság Op. 211/10. számú előterjesz-
tésében arra kéri a 11. hadseregparancsnokságot, hogy a had-
sereghez érkező 17. hadosztállyal a 48. hadosztályt váltsa fel. 

Az előterjesztés így szól: 
„Op. 3043. számra: 
A hadtestparancsnokság alá van rendelve az 55. és 48. 

hadosztály, tartaléka nincsen. 
Az 55. hadosztály, mint ahogyan már többízben jelen-

tettem, teljesítőképessége határán áll, pihenőre nagy szük-
sége van és alig van abban a helyzetben, hogy erősebb, több 
napig tartó ellenséges támadást ki tudjon védeni. Így kérdé-
sessé válik, hogy az ellenségtől elvett, fontos Solarolo-állást 
(-0-1672) meg tudja-e továbbra is tartani1? 

A 48. hadosztály nagy kiterjedése és az állás sajátossága 
miatt a lövészárkokat kelleténél erősebben kénytelen meg-
szállani úgy, hogy a dandár- és hadosztálytartalékra csak 
1—1 zászlóalj jut. 

A több oldalról arcvonalunkra irányuló ellenséges löveg-
tűz és a nehéz utánszállítási viszonyok nagyon igénybe ve-
szik a csapatot, miért is anélkül, hogy támadna vagy meg-
támadtatna, szokatlanul sok erő használódik el. 

1 Pedavena—Sorriva—Zorroi terében. 
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A rendelkezésre álló műszaki erőket kavernaépítésre és 
az állás erődítésére használjuk. Sajnos az ottani talaj vékony 
mészkőrétegből áll, mely már kisebb megrázkódtatásnak is 
engedve, beomlik. Ezért a kavernákat gerendaoszlopokkal 
kell alátámasztani és kibélelni; ehhez a faanyagot éjjel, mesz-
sziről ide kell cipelni. 

A nehéz helyzetben csak úgy tudunk segíteni, ha a front-
hadosztályok szakaszait megrövidítjük. 

Pertica- és Tasson-alszakaszba 1—1 hadosztályt kellene 
elhelyezni, melyekből 1 dandár az első vonalban, 1 dandár 
a második vonalban, mint tartalék, állana; a két dandár egy-
mást, 14 napos időközökben, kölcsönösen felváltaná. 

Ez által a védelemben oly fontos mélységi tagozást is 
elérhetnénk, ha pedig támadnunk kellene, mindkét hadosztály 
jól ismert terepen, szárnyanként állana ott, ahonnan a táma-
dást meg kellene kezdeniök. 

A tartalékban álló dandárokat fegyelmezni lehetne, pihe-
nőhöz is jutnának és a közbeeső terepöv megerődítésére is fel 
lehetne használni. 

Hogyha az 55. hadosztályt is egy jó állapotban levő had-
osztállyal fel lehetne váltani, ugyanúgy segíthetnénk ezen is; 
rendes viszonyok között a tűzvonalban elég lenne 1 dandárt 
elhelyezni. 

így a hadosztályok hónapokon át megmaradhatnának 
az arcvonalban, ami azzal a nagy előnnyel járna, hogy saját 
érdekükben lehetőleg jól kiépítenék állásaikat és teljesen tá-
jékozva volnának a terepen. 

Az a hadosztály, mely tudja, hogy négy hét elmultával 
az állásból távozni fog, csak szükségképpen dolgozik, a had-
osztályok kicserélése nem gazdaságos, mert többnyire sok 
anyag megy veszendőbe. 

Így ha a hadtest három hadosztályból állana, hónapokon 
át feladatának meg tudna felelni és erőit gazdaságosan hasz-
nálná ki, míg a mostani rendszerrel rövid idő alatt egyik 
hadosztály a másik után felmorzsolódik. 

Ezért javaslom, hogy az 55. hadosztályt a 17. váltsa fel; 
ez esetben a 60. hadosztálytól ide vezényelt 108. ezred felsza-
badulna. 

Bizonyos idő múlva a 48. hadosztály szakaszát meg le-
hetne osztani a 48. és 60. hadosztály között. 

A 60. hadosztálynál jó állapotban levő és kipihent 120. 
dandárnak a Tasson-alszakaszt át kellene venni. 

Ha azonban — miképen el van rendelve — a 17. hadosz-
tálynak a 48. hadosztályt kell felváltania, úgy sürgős kérel-
mem az, hogy az 55. hadosztályt is váltsák fel. Erre a 60. had-



9(5 

osztály nem képes rossz állománya miatt, a .119 dandár nem 
alkalmas egy egész hadosztály szakaszának átvételére. 

Ha a 17. hadosztály a 48. hadosztályt váltaná fel, erős 
tartalékra lesz szükség (mert a viszonyok nem változván meg, 
minden a régiben marad), hogy a belátható időn belül vár-
ható ellenséges támadáskor, mely Monte Perticára (A 1549) 
és Monte Prassolánra (A 1481) fog valószínűleg irányulni, 
a lökést ki lehessen védeni. Erre a célra szolgálna a 60. had-
osztály 120. dandára. 

A 60. hadosztálynak azonban nincsen hegyi felszerelése, 
mely nélkül a hadtest harcterületén azt alkalmazni nem lehet. 

Már táviratilag bejelentettem, hogy legalább is 70 málhás-
állatra, 400 íozőládára és 5000 takaróra sürgősen szükség 
lenne, mely felszerelésnek sürgős kiutalását most újból 
kérem. 

A 48. hadosztályparancsnokság azt jelenti, hogy legkö-
zelebb az ellenség támadására számít, amikor is csak egy 
zászlóalj erejű hadosztálytartalékát (138 puska) vetheti 
harcba; tehát az első napon, a dandártartalék felhasználása 
után, azt a hadosztálytartalékkal pótolni kell, ezért komoly 
harc esetén a támadás első napján Col di Baion (-Ó-1204) 
megfelelő tartalékot kér készültségbe helyezni. 

A viszonyok kényszerű hatása miatt, a hadtestparancs-
nokság kénytelen lesz a 120. dandárhoz nyúlni, ezért a dan-
dárt hegyifelszereléssel mielőbb el kell látni. 

Kérem a hadseregparancsnokságot eszközölje ki, hogy 
a 60. hadosztályt feltétel nélkül rendelkezésemre bocsássák. 

A hadtestparancsnok szolgálatilag távol van, általa jóvá-
hagyott fogalmazvánnyal jelen előterjesztés azonos. 

Kundmann ezredes s. k." 

A 11. hadsereg-parancsnokság Op. 3043/1. szám alatt az 
előterjesztésre ezt a záradékot vezette rá: 

„Az AOK. közben Op. 142.411. számú rendelettel meg-
hagyta, hogy az 55. hadosztályt a 17. hadosztály váltsa fel. 

A hadseregparancsnokság javasolja, hogy a 60. hadosz-
tályt bocsássák az I. hadtest rendelkezésére úgy, hogy ez 
a hadtest a 17., 48. és 60. hadosztályból álljon. A felváltott 
55. hadosztály Bellunónál AOK. tartalék lenne. 

Az I. hadtestnek feltétlenül 3 hadosztályra van szüksége, 
hogy a kiterjedt és igen nehéz terepű szakaszt huzamosabb 
időre megtarthassa. Az ellenségtől elfoglalt és eddig szívó-
san védelmezett Tasson-gerincet és a Monte Solarolót, még 
nem építették ki teljesen, tehát jelenleg erösebben kell meg-
szállva tartani, mert ellenrendszabályokra lehet itt számítani 
az ellenfél részéről. 
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A 48. hadosztály szakaszában csak akkor elégséges egy 
hadosztály, ha az hadilétszámmal bír, de erre nincsen kilátás. 

A hadtestparancsnokság akkor segíthet magán, ha meg-
kapja a harmadik hadosztályt is. 

A hadtestparancsnokság dolga, hogy a tartalék-hadosz-
tálynak 1—1 ezredével az arcvonal-hadosztályait megerő-
síti-e, vagy a hadtest harcvonalát több hadosztály-alszakaszra 
osztja-e? 

A hadseregparancsnokság pillanatnyilag a 60. hadosztály 
hegyi felszerelésére csakis 70 málhásállatot, 200 főzőládát és 
1000 takarót képes kiutalni, mert az érkező 39. és 40. honvéd-
hadosztályoknál is ki kell egészíteni a hegyi felszerelést. 

Scheuchenstuel vezérezredes s. k. (Op. 35.000/54. sz.)" 
Boroevicnél semmi újság. 

* * 
# 

Jelentések július 31-ről. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A nyugati arcvonalrészen a Moce-völgyében, Monticel-

lón (A 2432) ellenséges zavaró lovegtüz volt. Monticellótól 
délre előző este a lövegtűz megszűnt, éjjel azonban Yal Geno-
vát az ellenséges tüzérség néhányszor végigszórta és Orozzon 
di Lares- (A 3354) jégmezőre és Monte Folletto- (-Ó- 3296) 
sziklagerincre néhány tűzcsapást mért. 

A déli arcvonalrészen az elmúlt éjjel az ellenség tüzér-
sége igen élénken tüzelt. Különösen Riva városkát lőtte nagy 
hévvel, melynek néhány háza kigyulladt és leégett. 

A császárvadász-hadosztály szakaszában Pasubio (A 
2236)—Monte Majo (A 1500) vidéke, a 3. lovashadosztály 
szakaszában a mögöttes terület Ronzónál, Lenzimánál és Pan-
nonénál állott ellenséges lövegtűz alatt. 

Az Etsch-völgye fölött igen élénk ellenséges repülőtevé-
kenység folyik. (Op. 5350. szám.) 

Déli helyzet: 
A Concei-völgyben felhagyott előörsállásunkat tegnap 

délután óta az ellenség tüzérsége fokozottan lövi; erre az ál-
lásra délig 5000 lövést tett az ellenség tüzérsége. 

Az 56. lövészhadosztálynál a 2. lövészezred két roham-
járőre ismét betört a Monte Corno (-0-1765) magaslaton az 
olaszok állásába és az aknafolyósóig hatolt előre. A betörést 
a mi tüzérségünk rövid, de heves tűzcsapással készítette elő. 
Járőreink kézitusában kézigránátokkal szétugrasztották az 

József főherceg: A világháború. VII. 
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olasz megszálló csapatokat és több olasz katonát leütöttek, 
az olaszok túlnyomó része a csúcs mögötti tárnába húzódott 
vissza. Járőreink megakadályozták az olasz rakéták kilövését, 
mellyel értesíteni akarták tüzérségüket a történtekről, így 
az olasz tüzérség csak 25 perc múlva kezdett lőni, midőn 
járőreink már visszamentek Yalmorbiára. Veszteség nincsen. 
(Op. 5350/13. szám.) 

Esti helyzet: 
A Stilfsi- és Tonale-liágón, Monticellón (A 243*2), Bu-

sazza sziklás gerincen (-0-3329) és a Riva-al szakaszban ellen-
séges zavarótűz volt. (Op. 5305/20. szám.) 

Veszteség: 4 fő legénység elesett, 1 tiszt és 16 fő legény-
ség megsebesült, 3 tiszt és 97 fő legénység beteg, összes vesz-
teség: 4 tiszt és 117 fő legénység. 

A 10. hadseregparancsnokság a 2. császár-lövészezred-
nek1 dicsérő elismerését fejezte ki a cornói vállallatért. (Op. 
5350/11. szám.) 

Tegnap délután az ellenség tüzérsége a Presanella hava-
sok és a Judicariák völgye közötti vidéken előőrseinkre na-
gyon hevesen tüzelt, ami csak az esthomály beálltával szűnt 
meg. Úgy látszik az újonnan elhelyezett olasz ütegek belőt-
ték magukat, vagy megszálló csapataink felriasztásával fi-
gyelmünket erre a szakaszra akarták terelni. Ebből arra le-
het következtetni, hogy az olasz 7. hadsereg valószínű válla-
latában az Adamello-havas csak másodrendű szerepet fog 
játszani. 

A Riva-al szakaszból jelentik, hogy az olaszok nagyon 
figyelik, hogy a Dosso alto (-0-703) álláspontunkban mi tör-
ténik. 

Ott az a nézet, hogy az ellenség a Dosso altót (-0-703) 
vissza akarja ismét foglalni. (Op. 4530/60. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége az Asiago-fennsíkon az állásaink 

mögötti terepet, a táborozási helyeket és az utánszállítási or-
szágutakat. éjjel élénken lőtte. Az ellenség repülői igen élénk 
tevékenységet fejtettek ki, légizárlatot tartottak. Asiagótól 
délkeletre járőreink előre nyomultak, amit az ellenség ezüst-
eső rakétával jelzett. 

A XXVI. és I. hadtest előtt az ellenség állásait erődíti, 
élénk forgalmat tart fenn a Grappára (A 1775) vezető úton. 
(Op. 216/6. szám.) 

1 56. lövészhadosztály kötelékébe tartozik. 
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Déli helyzet: 
A helyzet nem változott. A rossz látköri viszonyok miatt 

csakis a XIII . hadtestnél volt valamivel élénkebb ellenséges 
lövegtűz. A reggeli órákban Monte Asolonétól (A 1520) 
északkeletre a 28. ezredtől az ellenség egy tábori őrsöt elfo-
gott, 1 zászlós és 6 katona fogságba esett, a tábori örs-állást 
az ezred újból megszállotta. (Op. 212/16. szám.) 

Esti helyzet: 
A rossz látköri viszonyok, köd, borult, párás időjárás 

következtében a tüzérségi és a repülőtevékenység mérsékelt 
volt; ellenséges járőrök a Brenta-völgyben Sasso Stefani felé 
elörelopództak; csapataink puskatűzzel elzavarták azokat. 

A legvitézebb repülőnk, Linke Crawford főhadnagy, 
a 60. -J. számú repülőszázad parancsnoka, légiharcban ma 
hősi halált halt; az ellenséges repülők Guietta fölött lelőtték, 
égő gépe Valdobiadenénél lezuhant. Repülőcsapatunkat pó-
tolhatatlan veszteség érte. (Op. 212/26. szám.) 

Veszteség: elesett 1 tiszt és 9 fő legénység, megsebesült 
62 fő legénység, beteg 7 tiszt és 256 fő legénység, eltűnt 1 
tiszt és 7 fő legénység; összes veszteség: 8 tiszt és 334 fő le-
génység. (Op. 212/16. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság ma Fd. Ew. 1280. számú 
jelentését az ellenség helyzetéről 1918 július haváról előter-
jesztette a hadseregcsoportparancsnokságnak; ezt a jelentést 
kivonatban, mint 42. számú mellékletet ide csatolom. 

A cs. és kir. 11. hadsereggel szemben álló ellenséges had-
erő összeállítása és tagozása 1918 július hó végén a 43. számú 
mellékletből vehető ki. 

A XXVI. hadtestparancsnokság azt kéri, hogy a 28. had-
osztály kötelékébe tartozó 7. bosnyákezredet hagyják addig 
meg a hadtestnél, míg a 40. honvédhadosztályt az arcvonalba 
beállítják. 

# * 
* ' 

Augusztus 1. 
„Egy automobilbaleset folytán tegnap csak későn éjjel 

„érkeztem vissza igen érdekes utamról. A referensek hada 
„várakozott rám, valóságos rajtaütéssel és jóval éjfélutánig 
„tartott, míg a sürgős hivatalos ügyeket elvégeztem s akkor 
„már oly fáradt voltam, hogy naplóm megírását mára kellett 
„halasztanom." 

„Penella olasz tábornok, a 8. hadsereg parancsnoka, föl-
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„mentetett állásától és állítólag törvényszék elé állíttatott, mert 
„a Montellón júniusi támadásom alatt vereséget szenvedett." 

„Eichhorn német tábornokot, az Ukrajnában álló német 
„csapatok főparancsnokát, az országúton egy mellette elhajtó 
„csukott, egyfogatú kocsiból kidobott bomba megölte, szint-
„úgy segédtisztjét is. A gyilkos és a kocsis el vannak fogva. 
„Állítólag azt vallják, hogy az entente megfizette őket ezen 
„célból." 

„Midőn tegnap hajnalban a Mendel-hágóra (-Q- 1360) ér-
t e m automobilon, a Presanella (A 3564) láncolata élénk pír-
„ban izzott, mintha láva folyna jégmezőin; 8 órakor Fucinére 
„értem és azonnal folytattam utamat a műúton a Tonale-hágó 
„felé. Az Adamello (A 3554) és a nagy Presanella-jégmezö 
„mintha gyémántokkal volna teleszórva, a szivárvány színei-
„ben villogott. Fölséges egy látvány. Az olaszok ma barátsá-
g o s a k voltak. Automobilon az állásokhoz egészen közel tud-
t u n k jutni a Tonale-úton, melyet különben tüzérsége állan-
d ó a n tűz alatt szokott tartani, ma egy lövést sem tett, bár a 
„Cima Lago scuroról (-Ó-3164) automobilomat pontosan meg-
„figyelhette. Egy födött helyen visszahagytam az automobilt 
„és a Tonale páncélos erődjéhez, kényelmes úton, fölmentem. 
„A kilátás nagyszerű, a Presena (A 3069) és Presanella 
„ (A 3564) gleccserre. Kitűnően látni állásainkat. Az. erőd 
„kupoláján soká állottam. A Monticellón (A 2432) egy éles 
„sziklaormon van az én állásom legfontosabb támpontja! 
„Ott egyes ellenséges gránátokat láttam becsapódni. A Pre-
„sena, Presanella mentén húzódó állásaimat távcsővel ponto-
s a n végignéztem, azokat a magaslatokat is, melyeket az ola-
s zok nemrégen tőlünk elfoglaltak, ez azonban nem sokat vál-
toztatot t a helyzeten, mert a Cima Lago scuro annakelőtte is 
„az ő kezükben volt. A legmagasabb oromnak visszafoglalása 
„annyiban volna miránknézve előnyös és kívánatos, mert mai 
„állásainkból nem látunk be az ellenségmögötti völgyekbe. 
„Ezt azonban — mai megfigyelésem szerint — csak délfelől 
„átkarolólag és csakis legalaposabb tüzérségi előkészítés után 
„lehet, még úgy is igen kényes és nehéz feladat. Semmiesetre 
„sem szabad azonban ezt a támadást keletről a jégmezőn át 
„csinálni. Ezek egy sima Glacist képeznek, mely egyenletesen 
„emelkedik az ellenséges állások felé és ott a támadás minden 
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„bizonnyal az ellenséges tűzben összeomlanék. E pillanatban 
„azonban a főfeladat az állást alaposan kiépíteni, mely a terep 
„alakulata következtében meglehetősen erős és a Monticello 
„csúcsát föltétlenül megtartani, mert ez az ottani állásunk 
„kulcspontja. Ha ezt elveszítjük, akkor az egész mostani állá-
sunka t elveszítjük. Utasítást adtam, hogy ne csak a kis csú-
„cson építsenek egy támpontot, ahogy azt ott ajánlották — 
„akkor csak a szélső csúcson lógnánk —, hanem törekedni kell 
„a széles ormon az erős tábori örsvonalat nyugat felé előre-
to ln i és ezt muszáj tartani, hogy az oly fontos támpont biz-
tos í tva legyen. Soká néztem még a szép vidéket, a fenyves-
„nek, nekem oly sokat mondó, szelíden suhogó sóhajaira hall-
ga tva , az i f jú nap sugaraitól kékes-zölden csillogó hatal-
„inas jégtömegeket és a hófödte hegyóriásokat emlékezetembe 
„vésve. Ma nem lőttek az olaszok. És ha szemeimet behúny-
„tam, akkor azt álmodta lelkem, hogy a halkan imádkozó ren-
getegben pihenek szeretett, távoli magyar hazám csodaszép 
„hegyei között. Hej, mikor lesz az megint lehetséges!. . . 
„Egészen ellágyult a szívem e gondolatnál. . ." 

„Innét visszamentünk Fucinére, hol a kórházat megláto-
ga t t am és az összes sebesültekkel beszéltem. Ott hamarost va-
„lamit ettem és a Yal Montéban, a Torrente Noce mentén, 
„majd a háború előtt tervbevett, de soha föl nem épült páncél-
„erőd szerelőútján, számtalan szerpentinen kanyarogtunk föl-
f e l é . A védelmi szakasz parancsnoka ideges volt, mert az utat 
„végig jól látja az olasz a Punta Ercavallóról (A 3066) és a 
„Corno dei tre Signoriról (-0- 3359—A 3329), ezek magasra-
„szökő éles sziklaormok és máskor az olasz még az egyes gya-
„logosokra is szokott itt ágyúzni, direkte lövő lövegeivel, me-
„lyek odafönt vannak. Tréfára fordítottam a dolgot és azt 
„mondtam neki, hogy legyen nyugodt, ma az olasz nem fog 
„ide lőni, mert megüzentem neki, hogy ma én jövök auto-
mobilon ide föl. Egy lavinatető alatt, 2000 méter magasság-
b a n , kiszállottunk és gyalog folytattuk utunkat egy sziklafal 
„alatt. Egy üteg és egy tartaléktábor mellett elmentünk, mely, 
„mint egy fecskefészekcsoport, a sziklafalba van építve. Saj-
„nos, naponta ellenséges lövegtűz alatt áll és veszteségeket 
„szenved, mindannak dacára, hogy oly kitűnően födött helyen 
„épült. Egy csodaszép, festői fekvésű, havasi rózsáktól és gyo-
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„pártól sűrűn körülvett — mint sasfészek — sziklába épített 
„támponthoz kapaszkodtunk föl. Az utolsó darabot egyedül 
„másztam meg és a többiek födött helyen visszamaradtak. 
„Ezen, máskor csúnyán lövegtűz alatt álló helyről, kitűnően 
„láttam az egész szemben levő ellenséges állást, Punta d'Al-
„biolótól ( ó 2676) a Corno dei tre Signoriig (-Q- 3359), a va-
„dan szaggatott, cikás, hirtelen a jégmezőből fölszökő fekete 
„sziklaóriásokkal, az ő nagyon ügyesen fölállított drótakadá-
„lyaikkal és erős támpontjaikkal. A Punta d'Albiolón az ellen-
séges állás nagyon közel jön a mienkhez és ott szakadatlanul 
„hallani a fúrók zörejét, mintha a szomszéd szobában valami 
„fogorvos dolgozna. Bizonyosan megkezdik a talajalatti akna-
„harcot, mert nincsenek távolabb tőlünk, mint legföljebb 200 
„lépésre. Onnét láttáin az olasz ágyúk álmosan ránkmeredt 
„tekintetét; ma egyik sem lőtt. Tökéletes csend volt. Pár mo-
solygó vitézemet megszólítottam. Az egyik, midőn megkér-
deztem, hogy van-e valami kívánsága, azt felelte, hogy azt 
„kérik, hogy maradjak náluk. Kérdésemre, hogy miért, azt 
„felelte, hogy ők már régen hallották azt, hogy ott, ahová én 
„jövök, mindig teljes a csend és az ellenség nem lő oda. Örő-
„mest tenném — feleltem —, ha így volna ez, csakhogy igaz-
ságosnak is kellene lennem, nehogy a többi sok csapatom, 
„mely sokkal rosszabb helyeken áll, rövidséget szenvedjen. 
„Tényleg már itt is elterjedt azon hit, hogy csak meg kell 
„jelennem valahol, hogy az ellenséges tűz megszűnjék és min-
d e n k i mellettem biztonságban van, mert a golyók engem 
„kerülnek; pedig hányszor állottam én a leghevesebb tűzben, 
„hol a halál uralkodott és szegény hős kísérőim elestek. Az 
„ellenség állásai itt tökéletesen uralják a mieinket és mond-
ha tom, gyomrunk fenekéig belátnak, míg mi éppen csak állá-
s a i k vonalát láthatjuk. Útközben feleségemnek nevenapjára 
„gyopárt szedtem. Visszajövet meglátogattam a 39. honvéd 
„tábori ágyúsezred ott állásban levő ütegeit, melyet 1917-ben 
„láttam utoljára az Uz völgyében. Szirmay főhadnagy most 
„is a parancsnoka és legénysége is többnyire ott volt és onnét 
„ismernek engem, örömmel szólítom meg a Kárpátok hős 
„védőit, kikkel a Magyaros alatt beszéltem utoljára." 

„Útközben automobilomnak kardánja Cles és Fondo kö-
„zött eltörött. Gyalog folytattam utamat, egy altiszt által kí-
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„sérve. Egyórai forró menetelés után Fondóra értem és ott 
„találtam a bécsi Deutschmeister-ezredet a térmuzsikánál. 
„Bozenbe telefonáltam automobilért és addig is a tisztek tár-
Saságában hallgattam a zenét; akkor egy nagy teherautó dö-
„cögve jött, erre fölültem és behoztuk Fondóba törött auto-
„mobilomat. Nyolc óra után jött Bozenböl egy autó értem s 
„miután szívélyes búcsút vettem a tisztektől, Bozenbe siettem." 

* # 
* 

Jelentések. 
A. 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége Albiolótól (-Ó- 2978) Monticellóig 

(A 2432) állásainkat zavarótűz alatt tartja, a Tonale-hágó mö-
götti Vermiglio-völgyet pedig végigszórja gránátokkal. 

A Mga. Pece havasi kunyhónál (-Ó-14 55) épült barakk-
táborunk telitalálatot kapott; 11 fő legénységünk megsebesült. 

A déli arcvonalrészen, Vallarsától nyugatra, az ellenség 
tüzérsége igen hevesen működött, különösen Monte Nozzolo 
«>1930), Yal Giumela, Riva, azután Dosso alto «> 703), az 
Etsch völgye, Monte Spil (-Ö1706), Rovereto—Nomi és Vo-
lano körlete állott heves lövegtűzben. 

Mga. Zureznél egy barakkunkat telitalálat érte; 5 embe-
rünk meghalt, 3 súlyosan megsebesült. 

A Judicariák völgyében éjfélkor Castel Románénál ellen-
séges fél gyalogszázad előretörése, részben közelharcban, visz-
szaveretett. Az általunk elhagyott állások a Concei völgyében 
még mindig erős ellenséges lövegtűz alatt vannak. 

A Monte Pari (A 199.1) nyugati lejtőjén előrelopódzott 
olasz járőröket puskatűzzel elkergettük. (Op. 5363. szám.) 

Déli helyzet: 
A.Z. ellenség tüzérsége az Albiolo—Monticello-alszakaszunkat 

folytonosan lövi és a Vermiglio-völgyet mögötte végigszórja. 
A déli arcvonal részen Riva-alszakaszra és Ronzóra irányul 

az ellenség tüzérségének tüze. 
A 19. hadosztályparancsnokság1 a 159 dandár alszakaszát2 

átvette. 
A 159. dandárból két karintiai önkéntes lövész-zászlóaljat, 

a stájeri önkéntes lövész-zászlóaljat Callianóból elszállították 
Spondinigbe, a 164. dandárhoz.3 (Op. 5363/12. szám.) 

1 Trientnél a 10. hadsereg tartaléka. 
1 Monte Cimone (A 1230)—Monte Tormeno (A 1293) szakasz. 
3 Rayon-parancsnokság. 
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Esti helyzet: 
A Tonale-kágón és a Monticello- (A 2432) alszakaszon és 

a mögöttes Vermiglio-völgyben mérsékelt ellenséges zavaró 
lövegtűz volt. 

A déli arcvonalrészen a Judicariák völgye, a Riva-alsza-
kasz és a Monte Spil- (-0- 1706) magaslat állott ellenséges 
lövegtűz alatt. (Op. 5363/19. szám.) 

A 18. hadosztály Maié vidékére érkezett. 
Az AOK. úgy döntött, hogy a 10. és 11. hadsereg között 

a mostani határvonal megmarad. (Op. 5266/2. szám.) 
A hadseregcsoportparanosnokság hozzájárult ahhoz, hogy 

a 3. lovas tábori tüzérdandár a XXI. hadtesthez osztassák be. 
(Op. 7070./4. szám.) 

Az AOK.-nál augusztus hó 5-én az anyagi helyzet meg-
beszélésre kerül; erre az értekezletre a 10. hadseregparancsnok-
ság Cerni vezérkari őrnagyot rendelte ki. (Op. 6238. szám.) 

Veszteség: 11 fő legénység elesett, 22 fő legénység meg-
sebesült, 2 tiszt és 85 fő legénység beteg, 2 fő legénység el-
tűnt; összes veszteség: 2 tiszt és 120 fő legénység. 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Éjjel Canove előtt az 52. hadosztályunk ellenséges tapo-

gatózó járőröket elzavart; egyébként nem volt harc. 
Kiderült, hogy a 28. hadosztálynál a 28. ezredtől' felállí-

tott táboriörs (1 zászlós és 6 katona) az ellenség által nem 
támadtatott meg, hanem a táboriörs átszökött az ellenséghez. 
A 28. ezredparancsnokság egy új táboriörsöt küldött a régi 
helyére, ezt támadta meg az ellenség és rövid harc után el-
fogta. A 28. ezrednél különben július 28-tól fog-va Kyhos Ven-
zel tartalékos hadnagy is hiányzik; valószínű, hogy ő is át-
szökött az ellenséghez. Az összes eltűntek a 9. századhoz tar-
toznak, valamennyien csehek. A vizsgálat folyik. 

Primolanóban a tegnapi bombázás következtében egy ház 
összeomlott és a vasúti pályatest megsérült. (Op. 213/6. szám.) 

Déli helyzet: 
A fennsíkon fokozott ellenséges lövegtűz és tűzcsapások 

állásainkra, meg a hátsó terepre, főképpen parancsnokságokra 
és táborokra, a VI. hadtest körletében. Az Assa-szorost Roaná-
tól délre gázzal elárasztotta az ellenség. 

Az Asiago-fennsíkon az ellenség állásait erődíti. Az ellen-
ség tüzérsége Sasso Rossóra (A 1196) tűzcsapást mért; ez al-

1 Cseh ezred (Prága). 
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kalommal rózsaszínű rakétajelzést adott, mely kigyóvonalban 
szökött fel a levegőbe. Nála élénk teherautóközlekedés van. 

Az ellenség tüzérsége Mga. le Fratte—1381 havasi kunyhó1 

vidékére tűzcsapást mért. Arsie 30 bombát kapott, a 28. had-
osztályparancsnokság átköltözött Aganára. 

A 6. hadosztálynál a 81. ezredtől egy gyalogos2 az ellen-
séghez átszökött. (Op. 213/7. szám.) 

Esti helyzet: 
A (5. lovashadosztálynál a 6. dragonyosezredliez az ellen-

séges lövészárkokból csehül átkiabáltak, mire a dragonyosok 
tüzelni kezdtek a lövészárokra. A kiabálás erre megszűnt. 

Este 9 órakor heves ellenséges löveg- és aknavetőtűz volt 
Sasso Rosso (A 1196) ellen, míg egy ellenséges repülő vilá-
gító rakétajeleket adott. A mi tüzérségünk az ellenséges lö-
vészárokra a Cornón megsemmisítő tűzzel felelt. A Brentá-
tól keletre a rendes harctevékenység; Arsie és Primolano tűz 
alatt állott. 

Délután az ellenséges tüzérség mérsékelten tüzelt. Ke-
vesebb ellenséges repülőgépet lehetett látni, mert rossz lát-
köri viszonyok voltak; az időjárás párás, ködös volt. 

A 16. hadosztálynál a 31. ezredtől egy szász és egy oláh 
gyalogos eltűnt, a 36. hadosztálynál az 53. ezredtől pedig két 
szerb az ellenséghez átszökött. Mind eskűszegő árulók ezek. 

A 4. hadosztály a 28. hadosztálv felváltását megkezdette. 
(Op. 214/28. szám.) 

Veszteség: halott 13 fő legénység, megsebesült 3 tiszt és 
58 fő legénység, beteg 8 tiszt és 231 fő legénység, eltűnt 2 
tiszt és 9 fő legénység; összes veszteség: 13 tiszt és 311 fő 
legénység. (Op. 213/17. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság Op. 2711/15. számú előter-
jesztésében az asiagói arcvonal hátrábbvételének ideje tár-
gyában a következőket javasolta nekem: 

Op. 30.000125. számú rendeletre. 
Minthogy a I I I . és XIII . hadtestnél a műszaki munkák 

már annyira előrehaladtak, javaslatba hozom, hogy a terve-
zett mozdulatot augusztus 20-án hajtsák végre. Ebben az idő-
ben állapodtam meg a 111. és XIII . hadtestparancsnokságokkal. 

A hadseregparancsnokság gondoskodni fog arról, hogy 
az ú j állás megszállásakor az ellenség kezébe ne kerüljön 
semmiféle hadianyag. Az arcvonal hátrábbvételének éjjelén 
az arcvonal előtt levő kavernákat, hidakat, országutakat, stb. 
fel fogjuk robbantani; ezt meg kell tennünk, bár az ellenség 

1 MonteBadelecchetől ( A 1464) északra van. 
2 Cseli-morva ezred (Brünn). 
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ez által azonnal meg fogja tudni, hogy állásunkat elhagytuk, 
Asiago mögé mentünk. Ezen katonailag fontos dolgokat ész-
revétlenül megsemmisíteni nem lehet, mivel a robbantást 
meglehetős erős töltéssel kell végrehajtani. 

Kérem a hadseregcsoportparancsnokságot, hogy a java-
solt időponthoz járuljon hozzá. 

11. hadseregparancsnokság. (Op. 1423. szám.)" 

Boroevicnél semmi különös esemény! 
Az Ukrainában bandaharcok. 
Nyugaton az összes francia és angol támadásokat vissza-

verték. Ott igen heves küzdelmek vannak. 
Albániában az ellenséget visszavetettük és újból közele-

dünk Beráthoz. 
* # 

# 

Augusztus 2. 

„Ma a Biaenán (A 1618) voltam, Rovereto fölött. Onnét 
„több üteghez lemásztam a Monte San Bernardóra (-0-1217) 
„s azután a fő küzdelmi öv több támpontjában is voltam. 
„A 2. állás igen rosszul van kiépítve, csak egy széles árok, 
„harántgátok nélkül, amely nem nyújt födözéket oldalozó tűz 
„ellen, még kevésbbé lövegtűz ellen. Ezzel szemben az ütegek 
„kiválóan jól vannak beépítve, egész hosszú kavernafolyosók-
k a l , ami nagyon szükséges, miután folyton tűz alatt állanak." 

„A Biaenáról lenéztem a Garda-tó örök mélységet mutató 
„csendes tükrére. Gyermekkorom óta sem láttam ezt. Néhány 
„szép gyopárcsillagot találtam és leszedtem feleségem részére, 
„ki úgy szereti e tiszta fehér bársony havasi szépséget! Csend 
„volt, mert a párás lég miatt nem lehetett valami nagyon jól 
„látni." 

„Azt nem érteni, hogy miért adtuk át a háború kezdetén 
„önként a Brentonico-fennsíkot, a Monte Altissimót (A 2079) 
„az ellenségnek? Bizton, hogy rövidebb legyen vonalunk'? 
„De most emiatt nagyon szenvedünk, mert az Altissimo min-
denüvé belát. Az ellenség messzehordó tüzérségét is kel-
temetlenül érezzük, mert mi azt nem tudjuk elérni. A mi fő-
őrse ink — ezt ma megütközéssel láttam — Sano és Tiernó-
„nál egy mélyedésben vannak, azon magaslattól, melyen az 
„ellenség áll félkörben körülvéve úgy, hogy az ellenség azokat 
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„bármely pillanatban központias támadással összetörheti. Kü-
lönben állásunk Mori és Torbole között, az előszögellő esúcs-
„csal a Dosso altón (<> 703) igen előnyösen fekszik és az ellen-
„ség támadását már akkor foghatja tűzbe, midőn az állásaik-
k a l szemben levő parton megindult." 

# * 
* 

„A mai jelentések szerint a németeket Soissons és Reims 
„között meglehetősen visszaszorították. Itt osak egy kivezető 
„utat látok, mellyel még nagyobb sikert érhetnénk el. Men-
j e n e k ott át a németek a védelemre és hozzák nélkülözhető 
„erőiket az olasz harctérre, hogy tervezett támadásunkat itt 
„igen nagy erőkkel hajthassuk végre és legalább az olaszokat, 
„ameddig túlerős entente-csapatok nem jönnek ide, teljesen 
„megverjük. Ha ezt nem lehet elérni, akkor itt is védelemben 
„kell maradnunk, mert nem szabad többé olyan kalandokba 
„bocsátkoznunk, mint az a szerencsétlen nagy offenzívánk 
„volt. Én nagyon pártolom az ú j offenzíva gondolatát itt, de 
„csak akkor, ha egyidőben a németek is támadnak nyugaton, 
„vagy még sokkal jobb, ha mi egyesült erővel itt az olasz harc-
t é r e n keressük a döntést. Különben őrültség volna ilyesmit 
„most, a mi silány, nem elegendő eszközeinkkel, újból meg-
kísérelni." 

# # 
# 

Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége Albiolo (<>2978) —Tonale-hágo— 

Monte Monticello (A 2432) állásrészt és a mögöttes Yermig-
lio-völgyet szakadatlanul lőtte. 

A déli arcvonal részen a Judicariák völgyében Lardaro, 
Monte Nozzolo «>1930), Campi, Dosso alto ' 703) és a 
Laghi-medence állott ellenséges lövegtűz alatt. 

Roveretót tűzcsapás érte. (Op. 5375. szám.) 
Déli helyzet: 
Az ellenséges tüzérség az egész arcvonalon hevesen 

tüzelt. 
Állásainkat a Val di Genova felső részén Pedrucnál, a 
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Monte Cimone (A 1230) magaslaton ellenséges gyalogoszta-
gok megközelítették, de puskatűzzel csapataink elzavarták 
azokat. 

Esti helyzet: 
A nyugati arcvonalrészen a Monticello (A 2432)—To-

nale-hágó állásunkat az ellenséges tüzérség közepes és nehéz-
öblű lövegekkel élénken lőtte, Yerniiglio-völgyét pedig végig-
szórta gránátokkal. 

A déli arcvonalrészen az ellenség tüzérsége Lardarót, 
Monte Nozzolót «>1930) lőtte. 

A Bocca di Tratra (-0-1582) felvezető sodronykötélpá-
lyánkat az ellenséges tüzérség szétrombolta. (Op. 5375/18. sz.) 

Július hóban összesen 201 fő (9 tiszt és 192 fő legénység) 
szökött át az ellenséghez. (Op. 2655. szám.) 

Veszteség: 5 fő legénység elesett, 20 fő legénység megse-
besült, 9 tiszt és 105 fő legénység beteg, 2 fő legénység el-
tűnt; összes veszteség: 9 tiszt és 132 fő legénység. (Op. 
5375/12. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az Asiago-fennsíkon heves ellenséges tűzcsapások Gal-

lio—Frenzela vidékére. A Monte Sisemolra (A 1242), a Fren-
zela-szorosba gázt lő az ellenség. Éjfélkor a A 975 ellen Ca-
novétól délre, erőteljes tüzérségi előkészítés után előnyomuló 
ellenséges osztag visszaveretett. 

A 6. lovashadosztállyal szemben Sculazzónál az ellenség 
munkáját és járműközlekedését hathatósan megzavarta a mi 
lövegtiizünk. 

Az ellenség tüzérsége Yal della Stizzonét végigszórta 
gránátokkal. (Op. 214/6. szám.) 

Boroevicnél csekély harctevékenység. 

Déli helyzet: 
Az Asiago-fennsíkon Ave és Poesien között a 10. lovas-

hadosztály arcvonala előtt újabb ellenséges géppuska-fészket 
állapítottak meg. Az éjjel cirkáló járőreink Pennamái fran-
cia, a 1094-es kápolnánál olasz beszédet hallottak. 

I. hadtest előtt az ellenség állását lázasan erődíti. 
Aborsoi országúton az ellenségnél erős autóforgalom van. 

Monte Cornosegán (A 1128) és Monte Grappán (A 1775) 
erős mozgást észleltek repülőink, az ide felvezető országutat 
az olaszok újonnan leplezték, az országúton több ellenséges 
osztag az arcvonal felé menetelt. 
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A 6. hadosztálynál a 81. ezredtől egy gyalogos1 az ellen-
séghez átszökött. (Op. 214/18. szám.) 

Esti helyzet: 
Délután egy óra hosszat tartó erős ellenséges lövegtűz 

irányult Asiago környékére.2 A 6. lovashadosztálynál cseh 
propaganda kiáltásokat lehetett hallani, mely tüzelésünkre 
elhallgatott. 

Az 52. hadosztálynál a 74. ezredtől egy gyalogos3 az el-
lenséghez átszökött. (Op. 214/26. szám.) 

Veszteség: halott 6 fő legénység, megsebesült 1 tiszt és 
55 fő legénység, beteg 4 tiszt és 235 fő legénység, eltűnt 5 fő 
legénvség; összes veszteség: 5 tiszt és 301 fő legénység. (Op. 
214/18. szám.) 

Megállapították, hogy 1918 július havában a hadsereg-
csoportnál összesen 201 fő (közte 9 tiszt) szökött át az ellen-
séghez, ebből a 11. hadseregre 4 tiszt és 75 fő legénység esik. 

Ezzel szemben az ellenségtől csakis 7-en pártoltak át 
hozzánk. 

* * 
* 

Augusztus 3. 

„Ma itthon maradtam, mert Willerding altábornagy a 
„11. hadseregparancsnoksághoz ment, hogy utasításaim szerint 
„megbeszélje: 1. az asiagói állás kiürítését, melyet a hadsereg 
„szóbeli megbeszélésem folytán e hó 20-ra jelentett be. Előbb 
„tudni akarom, hogy a Montello és a Brenta között végre 
„lesz-e hajtva a tervbevett támadás; ha igen, akkor most nem 
„lehet az állást kiüríteni, mert akkor az ellenség mindjárt 
„tudja, hogy ezen a helyen nem fogunk támadni és akkor a 
„francia és angol hadosztályait ezen fontos helyről el fogja 
„vinni és ott fogja alkalmazni, ahol mi igazán akarnánk tá-
„madni. Ennélfogva elrendelem, hogy ezen kérdéses állás 
„akkor üríttessék ki, ha egy erős ellenséges támadás állana 
„küszöbön, különben egyelőre nem, ameddig nem tudom, hogy 
„mi lesz az AOK. támadási parancsából. 2. A XXYI. hadtest 
„most a 28. és 27. hadosztályokat váltja föl és helyettük a 4. 
„és a kiváló 40. hadosztály megy ott állásba. A hadtestparancs-

1 Szláv. 
2 Gaiga—Ave—Zocchi-szakaszra (52. hadosztály és 10. lovashadosztály). 
3 Cseh. 
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„nokság a 28. hadosztályt — mely állítólag kevésbbé jó — az 
„én rendelkezésemre bocsátja, míg azt sürgeti, hogy az első-
r e n d ű 27-et1 hagyjam meg neki tartalékként, válságos helyze-
t e k esetére. Azt üzenem neki, hogy ez teljesen hamis elv, a jó 
„hadosztályokat ágyútölteléknek használni, mert mások eset-
„leg nem teszik meg oly jól kötelességüket és ha máskép nem, 
„hát kényszerítse azokat fegyveres erőszakkal kötelességük 
„teljesítésére." 

Jelentések. 
A) 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
A nyugati arcvonalrészen az ellenség tüzérsége állásunk 

egy részét lőtte, a Tonale-hágót tűzcsapás érte, a Vermiglio-
völgyet pedig gránátokkal végigszórta. 

A déli arcvonalrészen a Judicariák-völgye, Lardaro, 
Ledro-völgye, Monte Seluggio (A 1100) és Monte Cimone 
(A 1230) állott ellenséges lövegtűzben. (Op. 5390. szám.) 

Déli helyzet: 
Albiolo «>2978) és Tonale-hágó, Monticello (A 2432) 

állásunk közepes és nehéz aknavetőtűzben állott. 
A déli arcvonalrészen a Judicariák völgyében Prasót az 

ellenség tüzérsége igen hevesen lőtte, az ott levő lőszerx*ak-
tárunkat több telitalálat érte, 13 rakasz gyalogsági lőszer, 200 
kézigránát, 400 tartalék élelmiadag, ruha és felszerelési kész-
letünk elpusztult. 

* # 
# 

„Dosso alto (-0- 703) ellen élénk ellenséges aknavetőtűz 
„indult meg; 11 órakor csapásszerűen heves ellenséges löveg-
„tűz (összes kaliberek), mely gyorsan fokozódott és minden 
„összeköttetésünket megszakította. Zurez és hátterepe szintén 
„heves lövetés alatt áll. Creinói (A 1292) megfigyelőnk jelen-
t é s e szerint az olaszok a Dosso alto- (-0 703) főállásba be-
hatol tak ós a mi helyőrségünk a reteszállásokat tartja a DossO' 
„alto északi szélén. Az ellenlökés folyamatban van. A meg-
„figyelő jelentése szerint a Dosso alto (-0-703) délután több-
s z ö r változtatta birtokosát. Most úgy látszik, hogy az olaszok 

1 Magyar hadosztály. 
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„tartják az ormot. Az ellentámadást este mégegyszer meg fog-
„juk csinálni." 

„Ezen próbálkozásokat semmi körülmények között sem 
„hagyhatom jóvá, úgysem vezetnek eredményre és temérdek 
„vérbe kerülnek. Ilyen esetekben az egyedüli helyes, azonnal 
„az ellenlökést, legkésőbb egy negyedóra múlva, megcsinálni; 
„ba ez nem vezetne eredményre, akkor több napig várni kell, 
„esetleg hetekig, míg minden szükséges előkészület alaposan 
„megtörtént a nagyszabású ellentámadásra, melyet erőteljes 
„löveg- és aknavető-előkészítéssel — esetleg azí eshetőségek 
„szerint meglepetésszerűen is — erélyesen végrehajtunk. 
„Tulajdonképen egy minden körülményekkel számoló, jól elő-
készített ellentámadásnak sikerülnie kell." 

Esti helyzet: 
Albiolo (-0-2978)—Tonale-hágó alszakaszunk ellen mér-

sékelt ellenséges lövegtűz van. 
A Tonale-állásunkban egyik ütegünket telitalálat érte; 

az ottani barakkunkba is bevágott egy ellenséges nehéz grá-
nát; 1 emberünk meghalt, 2 súlyosan megsebesült. Az állás 
nagyon megrongálódott. 

A déli arcvonalrészen a 98. dandár alszakaszát lőtte az 
ellenség tüzérsége. (Op. 5390/20. szám.) 

Dosso alton (0-703) a helyzet esti 11 órakor a következő: 
Kiküldött tiszti járőreink megállapították, hogy az ellen-

séges gyalogság a reteszállást és a Dosso alto (0-703) északi 
részét géppuskákkal megszállotta; az ottani helyőrségünk fog-
ságba került. 

A XX. hadtestparancsnokság elhatározta, hogy tekintet-
tel a helyzetre és mivel véleménye szerint ellentámadásunk 
alig fog sikerre vezetni, a dossoaltói állás visszafoglalására 
újabb támadást nem csinál. (Op. 5406. szám.) 

Veszteség: 6 fő legénység elesett, 15 fő legénység meg-
sebesült, 4 tiszt és 99 fő legénység beteg, összes veszteség: 
4 tiszt és 120 fő legénység. 

Eddig még nem állapították meg, hogy a dossoaltói har-
cokban mennyi emberünk jutott az olaszok fogságába. 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az Asiago-fennsíkon a I I I . és XIII . hadtest arcvonalán 

reggel rendes tüzérségi tevékenység után csapásszerűen, he-
ves gépfegyver és gyalogsági tűz kezdődött a Ghelpach-sza-
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kadék egész arcvonala ellen, egész a Monte Sisemolig (A 
1242), majd hajnali 3 órakor több ellenséges földerítő lökés 
következett. Canove vidékéről még nem érkeztek hírek. 

„Egy angol század Mörartól nyugatra állásainkba, a 6. 
„bosnyákezrednél betört, de azonnal megint kidobatott; a mi 
„oldalunkon 9 fö eltűnt; az ellenség erős, véres veszteségek 
„mellett 1 századost, 1 hadnagyot és 3 legényt hagyott sértet-
l e n ü l kezünkben. A XII I . hadtest arcvonalán az összes ellen-
séges előtörések, tűzzel vagy kézigránátharcban, visszautasít-
t a t t ak , csakis Zocchinál tört be az ellenség átmenetileg, a 10. 
„lovashadosztálynál, állásainkba. It t báró Wassilko alezredes 
„sebesülten fogságba esett (8. dzsidásezred). Erről részletes 
„jelentés még nem érkezett be. Hajnali 3 óra után megint nyu-
ga lom állott be. A Brentától keletre csekély harctevékeny-
s é g . A Mösele és Mörar közötti harcokban 4 gyalogos elesett 
„és 10 megsebesült, 9 emberünk eltűnt. (Op. 215./6. szám.)" 

Déli helyzet: 
A VI. hadtest arcvonala előtt a 36. hadosztállyal szem-

ben az ellenség állását erődíti, az olaszok kavernákat építenek 
és robbantanak. 

A XXVI. és I. hadtest előtt is lázasan dolgozik állásán 
az ellenség. 

A canovei harcokban a 6. bosnyákezrednél elfogott an-
golok az angol 48. hadosztály kötelékébe tartoznak (144. dan-
dár, Worcestershire-gyalogezred). 

Az 55. hadosztálynál a 2. bosnyákezredtől két szerb katona 
az ellenséghez átszökött. (Op. 215/16. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége délután Fozára néhány tűzcsapást 

csinált; különben semmi nevezetes nem történt. 
A 4. hadosztályparancsnokság Fonzasóra került és a 28. 

hadosztály eddigi alszakaszát átvette. 
A 28. hadosztályparancsnokság, az 56. dandárparancs-

nokság és a 47. ezred Lamonón, a 28. ezred Sorriva—Zorzói-
terében, az 55. dandárparancsnokság és a 11. ezred Riva in 
helyezkedett el, a 7. bosnyákezred a 4. hadosztály kötelékébe 
került és Monte Asolonétól (A .1520) északnyugatra az állás-
ban megmaradt. Az 5. hadosztálynak az I/III . zászlóalja 
Fastro—Posterno terébe, az 1/1. zászlóalja Feltrére, az ezred-
parancsnokság és l /II . zászlóalja Feltrére elmenetelt. A 17. 
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hadosztálytól a 34. dandárparancsnokság és a 43. ezred Santa 
Giustinára érkezett. (Op. 215/25. szám.) 

Veszteség: Halott 2 tiszt és 11 fő legénység, megsebesült 
2 tiszt és 55 fő legénység, beteg 10 tiszt és 257 fő legénység, 
eltűnt 4 fő legénység, gázmérgezést szenvedett 1 ember; összes 
veszteség 14 tiszt és 328 fő legénység. (Op. 215/16. szám.) 

Albániában, az ellenséget erélyesen üldözve, közvetlenül 
Beráthoz értünk; az üldözést folytatják. 

* * 
* 

Augusztus 4. 

. A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A nyugati arcvonalrészen az ellenség lövegtüze folyton 

az Albiolo (<> 2978)—Tonale-hágó, Monticello- (A 2432) al-
szakaszunkra irányul. 

A déli arcvonalrészen az ellenség tüzérsége a Riva-alsza-
szunkat lőtte; az éj folyamán Dosso alto (-Ó- 703) ellen az ellen-
ség tüzérsége nagy tevékenységet fejtett ki. Különösen a 
Garda- és Loppio-tavak közötti állásunk ellen irányult az 
ellenség lövegtüze, állásaink ott föl vannak dúlva. 

„Dosso altót az ellenség elfoglalta és az ellentámadások 
„nem sikerültek. Én azt hiszem, hogy későn csinálták. Viszont 
„a jelentésekből szembeötlik, hogy 'a mi előretapogatódzó jár-
őre ink megállapították, hogy az ellenség erősen megszállva 
„tartja azt' — talán az ellentámadás inkább csak tapogatódzás 
„volt. Ezt alapos előkészítés után vissza kell foglalnunk, mert 
„ha megengedjük ennek elfoglalását, akkor minden nap egy 
„lépéssel hátrább fogunk szorulni. Veszteségeink ott körül-
be lü l 120 embert tesznek ki és 6 gépfegyvert, egy kézigéppus-
„kát, egy muskétát, 2 kis gránátvetőt és egy kis rádióállomást 
„— rejt-írásfüzet nélkül — elveszítettünk. Délelőtt a nevezett 
„helyeken fokozottan tart a lövegtűz. Az ellenséges repülő, 
„mely a 112. lövészdandárparancsnokságot — Bocaldónál — 
„gépfegyverrel lőtte, vadászrepülőink által, Collianótól dél-
nyuga t ra , lelövetett és lángbaborultan Aldenónál lezuhant. 
„Délután heves záporok voltak és a harctevékenység észre-
vehetően ellanyhult. A Zugna-gerinoen egy telitalálat volt 
,,egv betonállásban; ott 2 halott, 9 sebesült. Egy, a Dosso 
„altóra elnyőnyomult járőrünknek sikerült egy aknafolyosó-

József főherceg: A világháború. VII. 8 
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„ból 12 emberünket egy gépfegyverrel és két gránátvetőt, az 
„elveszített állásból megmenteni. Az ottani helyzet tisztázására 
„törekszenek." 

Déli helyzet: 
„Az arcvonal nyugati részén az ellenség tüzérsége Trafóit, 

a Stilfsi-hágót, Monte Scorluzzót (A 3094), azután Albiolót 
«>2978), a Tonale-hágót, Monte Follettót «>3296) hevesen 
lőtte." 

Az arcvonal déli részén a Chiesa völgye, különösen Bondo 
és a Riva-alszakasz állott ellenséges lövegtűz alatt. (Op. 
5399/12. szám.) 

Esti helyzet: • 
Ügy látszik, hogy az ellenség a Dosso alto- (-0- 703) állás-

ban a reteszvonalat nem szállotta meg, ezért elrendelték, hogy 
az est beálltával hat rohamjárőr közelítse meg a Dosso altót 
(-0- 703), annak megállapítása céljából, hogy az ellenség ott 
milyen erős. Azon esetben, ha az északi és keleti lejtőn csakis 
előőrsök állanának, azokat meg kell támadni és birtokba kell 
venni a Dosso altót. Ha a vállalat sikerül, a 24. havasi század 
azonnal előnyomul a Dosso altóra és azt meg fogja szállani. 
(Op. 5399/20. szám.) 

A 10. hadsereg parancsnoka, annak vezérkari főnöke, 
Cenigára mentek a Biva-alszakasz parancsnokságához,1 hol a 
XX. hadtest parancsnokának bevonásával a dossoaltói hely-
zetet megbeszélték. 

A hadtest parancsnoka azt kérdezte báró Krobatin tábor-
nagytól, hogy visszafoglalja-e Dosso altot? Ő azt felelte, hogy 
tervszerű előkészítés után Dosso altót ellentámadással vissza 
kell foglalni. Ha ezt nem tesszük meg, az ellenség azt hihetné, 
hogy túlságosan gyengék vagyunk; csapataink támadószelle-
mét pedig aláásnánk, minthogy az ellenség már mindent 
visszafoglalt, amit mi a június 15-i offenzívában tőle elvettünk. 

Az ellentámadás idejét a XX. hadtest parancsnoka hatá-
rozza meg és igényelje mielőbb a végrehajtásra szükséges sze-
mélyi és anyagi eszközöket a hadseregparancsnokságtól. 

A megbeszélés után a parancsnokság kiutazott a Creino-
(A1292) magaslatra, terepszemlére. 

A 10. hadseregparancsnokság az ellenséges tüzérség tevé-
kenységéből a Tonale-hágón, valamint az olaszok mozgolódásá-
ból az Adamello jégmezőin, az ellenség készülő támadására 
következtet. E mellett szól az is, hogy Castellacciótól nyugatra 
az olaszok egy rádióvevő-állomást létesítettek. (Op. 4530/64.) 

1 Schiehser altábornagy. 
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Veszteség: 12 halott, 2 tiszt és 42 fő legénység megsebesült, 
3 tiszt és 110 fő legénység beteg, 3 fő legénység eltűnt. Összes 
veszteség: 5 tiszt és 167 fő legénység. (Op. 5399/12. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet; 
Az egész arcvonalon élénk tüzérségi és járőrharcok. Dél-

előtt heves lövegtűz a Ghelpach szakasza ellen — a torkolattól 
Canovéig —, azután a 6. hadosztály hátterepére, különben ren-
des tűz. A tegnapi ellenséges vállalkozásnál Wassilko alezrede-
sen kívül a 8. dzsidásezred 110 embere, két tiizérmegfigyelö 
és egy gépfegyver eltűnt. 

A 36. hadosztálynál táboriörseink ellenséges járőröket 
puskatűzzel elzavartak. (Op. 216/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Az 55. hadosztály előtt a Solarolo- (-0-1672) gerincen az 

ellenség állásában szerb beszédet hallottak. 
Éjfélkor az ellenség tüzérsége az 52. hadosztály alszaka-

szára tűzcsapásokat mért. 
Délelőtt az ellenséges tüzérség a 6. hadosztály alszakaszát 

a 975-ös keresztmagaslattól Canovéig és a hátsó területet na-
gyon hevesen lőtte. 

A 28. hadosztálynál a 7. bosnyákezredtől egy szerb gya-
logos az ellenséghez átszökött. (Op. 216/21. szám.) 

Esti helyzet: 
A 6. lovashadosztálynál a 11. dragonyosezred Cima tre 

Pezzitöl a 975-ös keresztmagaslatig a 8. dragonyosezred he-
lyébe került; az utóbbi ezred az Assa-hasadék mögé ment 
állásba. 

A 17. hadosztály- és a 34. dandárparancsnokság, meg a 
43. ezred Feltrébe, a 46. ezred Santa Giustinába érkezett. 
A 40. honvédhadosztályparancsnokság már Pedavenén van. 
(Op. 216/31. szám.) 

Veszteség: 18 halott, 80 sebesült, beteg 8 tiszt és 259 fő 
legénység, eltűnt 1 tiszt és 122 fő legénység; összes veszteség: 
9 tiszt és 479 fő legénység. (Op. 216/21. szám.) 

Feltűnő, hogy az augusztus 4-i éjjeli ellenséges előtörés-
kor a 8. dzsidásezrednél báró Wassilko alezredes 110 emberé-
vel fogságba esett, kívüle egy tiszt sem sebesült meg és egy 
sem került fogságba! A XII I . hadtestparancsnokság állapítsa 
meg, hogy hol tartózkodtak a tisztek? 

Az I. hadtestparancsnokság 1918 július 30-án kelt Op. 
211/10. számú előterjesztésében kéri, hogy három hadosztályt 
bocsássanak rendelkezésére. 

10* 
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A hadtestnek most két hadosztálya van; a Monte Pertica-
(A1549) szakaszban a 48., a Col deli'Orsó (A 1677)—Monte 
Spinuccia- (A 1303) szakaszban az 55. hadosztály áll, így még 
egy hadosztályt kér. 

A kérést az AOK.-nak továbbítottam. 
„Az I. hadtestparancsnokság kérelmét pártolólag előter-

jesztem, mert, a jelek szerint, legközelebb a Brenta és Piave 
között harc lesz. Nagyon előnyös volna, ha a 48. hadosztály 
szakaszát két hadosztály védené (48. és 60. hadosztály, az 
utóbbi AOK.-tartalék Feltrétől északkeletre, melyből a 108. 
ezredet az 55. hadosztály megerősítésére rendelték). 

Ha az ideutazó 17. hadosztályt is az I. hadtest kötelékébe 
osztanák, úgy az AOK. Op. 142.441. számú rendelete értelmé-
ben az 55. hadosztály pihentetése után a 17. hadosztály ismét 
felszabadulhatna. 

A XXVI. hadtestnél a 27. hadosztályt a 40. honvédhadosz-
tály, a VI. hadtestnél a 36. hadosztályt a 39. honvédhadosztály 
fogja felváltani. 

A 48. hadosztály felváltására az ideutazó két hadosztály1 

egyikét kell majd alkalmazni. 
A hadseregcsoportparanosnokságnak szánt 21. lövészhad-

osztályt ebben a fontos szakaszban nem tanácsolom az arc-
vonalban alkalmazni, mert nem eléggé megbízható! 

József főherceg vezérezredes s. k." 
(Op. 35.000/54. szám.) 

„Boroevicnél kissé élénkebb tűz." 
* * 

# 

„A németek mindig tovább hátrálnak!" 
Július 19-én visszavonultak a Marne-folyó északi part-

jára, augusztus 4-ig pedig az Aisne- és Yesle-patak mögé. 
A szövetséges és társult hatalmak július 18-tól augusztus 

4-ig lezajlott ellentámadással visszafoglalták mindazon terüle-
teket, melyeket a németek annakidején a 3-i2 és 5-i3 nagy offen-
zívában a franciáktól elvettek,4 

A szövetséges és társult hatalmak hadseregei ezekben a 
harcokban 35.000 német foglyot ejtettek és 700 löveget zsák-
mányoltak. 

Az entente-ellentámadásnak azonban az volt a legnagyobb 

1 32. hadosztály és 38. honvéd hadosztály. 
2 1918 má jus 27-től június 5-ig tartott. 
3 1918 július 15-től július 18-ig tartott. 
' Soissons—Troesnes—Chäteau Thierry—Condé Reims—Fisnes vidéke 

60 km szélességben, 40 km mélységben, több mint 200 faluval. 
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eredménye, hogy Párizsnak a németek általi veszélyeztetése 
megszűnt.1 

* # 
* 

„Ügy nézem, mintha mégis nem nagyon sokára meg fog 
„indulni az ellenséges támadás. Azt hiszem, hogy az ellenség 
„a Brenta és Piave között eleinte Féltre irányába fog szorí-
t a n i , hogy balszárnyának keressen biztos támaszt, azután, ha 
„ez sikerült, vagy a Monte Tómba (A 868) és Montello között, 
„a hegyek lába mentén fogja az áttörést megkísérelni, hogy 
„Venezia tartományt visszafoglalja; vagy a Piave torkolatá-
n á l próbálja meg a legrövidebb, de elég nehéz utat kierő-
szakolni. Mindenesetre kell, hogy előbb engem a Brenta és 
„a Piave között hátratoljon, hogy a másik főlökés kivitelére 
„egyáltalán gondolhasson. Isten segítségével ebben meg fog-
„juk öt gátolni. Éppen oda tette az AOK. az én hős 17. had-
osztályomat!" 

# # 
# 

Augusztus 5. 

„A mai értesülésem szerint ebben a háborúban 11,000.000 
„ember esett el. És még most sem józanodik ki az emberi-
s é g ? • • 

„Hindenburg tábornagy kijelentette, hogy ezt a csatát el-
vesztette. Ügy néz ki, mintha a kiindulási helyzetbe menne 
„vissza." 

Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége az egész arcvonalat tűz alatt tar-

totta és a szokásos módon az egyes alszakaszokon zavarótüzet 
alkalmazott. P. dei Segni (-Ó- 3134) nehéz aknavetők tüzé-
ben állott. Roveretót is lőtte az ellenség tüzérsége. A Dosso 
alto (Ó 703) ellen előnyomuló rohamjárőreinket az ellenség 
géppuskatűzzel és kézigránátokkal fogadta; a rohamiárőr-
parancsnokok azt jelentették, hogy a magaslatot körülbelül 
két olasz század tartja. (Op. 5415. szám.) 

1 Lásd a 8. és a 37. számú mellékletet. 
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Déli helyzet: 
A Tonale-hágó, a Monticello (A 2432), a Judicariák 

völgye, Riva-alszakasz, az 1. császárvadász-dandár alszakasza,1 

a Borcola-hágó igen heves ellenséges lövegtűz alatt állott. Al-
biolo- (-0- 2978) alszakaszunkban egy legénységi férőhelyet 
telitalálat ért; 5 emberünk meghalt, 5 megsebesült. 

Az arcvonal déli része fölött ellenséges repülőtevékenység. 
A 3. J . repülőszázad parancsnoka, Navratil főhadnagy, Ra-
nagnano fölött egy ellenséges kétfedelű olasz repülőgépet le-
lőtt. A pilóta és a megfigyelő meghalt. 

A Brentonico—Prada-országúton az olaszoknál nagy moz-
gást figyeltek meg csapataink. (Op. 5415/12. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége a Tonale-hágót, a Judicariák völ-

gyében különösen Bondot, az Etsch-völgyet és a 19. hadosztály 
körletét élénken l ő t t e a z Albiolo (<> 2978)—Monticello-
(A 2432) alszakasz nehéz aknavetőtűzben állott. 

A XIV. hadtest fölött igen élénk repülőtevékenység volt. 
(Op. 5415/20. szám.) 

A Corno- (-Ó-Í765) magaslaton az ellenség felváltásokat 
eszközölt. (Op. 4530/65. szám.) 

A dossoaltói harcokban veszteségünk a következő: 3 fő 
legénység elesett, 1 tiszt és 13 fő legénység megsebesült, 5 tiszt 
és 149 fő legénység fogságba jutott. Elveszett 4 géppuska, 
1 kézigéppuska, 1 olasz muskéta, 1 fényszóró, 1 fúrógép és 
1 kis rádióállomás. (Op. 5415/6. szám.) 

Kérdést intéztem a .10. hadseregparancsnoksághoz, hogy 
a Dosso alto (-0-703) elvesztésével az ottani helyzetünk rosz-
szabb lett-e! 

A 10. hadseregparancsnokság azt jelentette, hogy állá-
sainkra a Dosso alto (0> 703) elvesztése különös befolyással 
nincsen, mindazonáltal a magaslatot vissza fogja foglaltatni; 
harcászati szempontból erre ugyan nem volna szükség, de meg 
kell történni erkölcsi okból, mert elvégre nem lehet az ellenség-
nek mindent megengedni. (Op. 5406/1. szám.) 

Július 26-án a Corno- (-01765) magaslaton elfogott olasz 
katonák azt vallják, hogy az ottani támpont megerődítésénél 
tüzérségünk súlyos veszteséget okozott. 

A XXI. hadtestparancsnokság utasítást kapott, hogy az 
ellenség álláserődítési munkálatait lövegtűzzel továbbra is 
zavarja meg. (Op. 5371. szám.) 

A 10. hadsereg a 72/5. számú nehéz üteget, a 14/4. számú 
nehéz aknavetőüteget és egy 26 cm-es aknavetőiiteget kapott. 
(Op. 7095. és Op. 5012/38. szám.) 

1 Monte Spil (<> 1706)—Pasubio ( A 2236). 
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Veszteség: 5 halott, 33 fő megsebesült, 2 tiszt és 77 fő 
legénység beteg, összes veszteség: 2 tiszt és 115 fő legénység.' 
(Op. 5415/12. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az Asiago-fennsíkon csekély ellenséges lövegtííz. A Bren-

tától keletre fokozott ellenséges tüzérségi tevékenység a Monte 
Asolone (A 1522) két oldalán. Hajnalhasadta előtt heves ellen-
séges lövegtűz a Monte Asolone két oldalán. Ugyanakkor 
a Brenta völgyében heves ellenséges lövegtűz táboriörs-
vonalunkra, mely reggel 6 óra után megint ellanyhult. Arsiét 
és Mellamét éjjel lőtték. Délelőtt a fennsíkon élénk lövegtűz 
volt Gallio vidékére és az attól nyugatra levő ütegállásokra, 
azután a Sasso Rosso (A 1196) vidékére. A Ghelpach-torko-
lattól keletre eső szakasz egyórai heves ellenséges lövegtűzben 
volt. A Brenta völgyében táboriörseink egy ellenséges előtörést 
tűzzel visszaszorítottak. Délelőtt erős ellenséges légi földerítés. 
Az élénk ellenséges lövegtűz az arcvonal, szintúgy ütegállá-
saink ellen estig nem szűnik. Az ellenséges arcvonal mögött 
tartós, élénk közlekedés. Sok ellenséges léggömb van fönt. 

Tüzérségünk Bassano vasútállomást lőtte. (Op. 217/6. sz.) 

Déli helyzet: 
A I I I . hadtest előtti Y. Ghelpach-hasadékban robbantások 

voltak. 
A 6. lovashadosztálynál ismét propaganda-közeledéseket 

kísérelt meg az ellenség. 
A XII I . hadtestnél az ellenség Avénél állását erődíti; 

szintúgy a VI. hadtest szakasza előtt. 
Borso és Monte Cornosega (A 1128) között élénk autó-

közlekedés van. Az ellenség repülői igen élénk tevékenységet 
fejtenek ki. (Op. 217/6. szám.) 

Esti helyzet: 
A I I I . hadtestnél az ellenséges tüzérség az Assa-szikla-

hasadéktól délre fekvő állásunkat lőtte. 
A XI I I . hadtestnél Gallio vidéke állott ellenséges löveg-

tűz alatt. 
A VI. hadtestnél Sasso Rosso (A 1196) és a San Francesco 

gerince ellenséges aknavetőtűzben volt. 
A XXVI. és I. hadtestnél az ellenséges előtöréseket csa-

pataink puskatűzzel visszaverték. 
Eltűntek a 6. lovashadosztálynál a 8. dragonyosezredtöl 
1 A Dosso altói veszteségen kívül. 
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egy cseh. dragonyos és a 128. tábori tüzérezredtől egy isztriai 
tüzér. (Op. 217/17. szám.) 

Az Asiago-fennsíkon az ellenséges tüzérség Canove vidé-
két, a V. Grubachban a 10. lovashadosztály ütegállásait lőtte. 

A mi tüzérségünk a Col Termine Rotto (-Ó-1247) és Col 
dAstiago (A 1241) között az ellenség közlekedését megzavarta 
és San Nazariónál, a Brenta völgyében, az ellenség drótkötél-
pályáját vette tűz alá. 

A Brentától keletre az ellenséges tüzérség mérsékelten 
tüzelt. Saját motoros tarackosiitegünk két telitalálatot ért el 
az ellenséges Monte Coston-ütegben (-Ó- 1520). Az ellenség 
montegrappai (A 1775) drótkötélpályájára 20 bombát lőttünk. 

Eltűntek: A 132. tábori ágyúsütegtől 1 tüzér; az augusztus 
3-i harcban, az angol támadásban; az 52. hadosztálynál a 6. 
bosnyákezredtől eltűnt 9 emberünkből egy katonát halva és 
egyet megsebesülve találtunk. 

Az 5. hadosztálytól az 1. ezred egy-egy zászlóalja Barri-
catába, Fastróba és Feltrébe, a 17. hadosztálytól a 43. ezred 
egy-egy zászlóalja Monte dAvienre, a Stizzone-völgybe és 
Serenre, a 40. honvédhadosztálytól a 19/2. honvédzászlóalj 
Facenre megérkezett. (Op. 217/17. szám.) 

Veszteség: Elesett 36 fő, megsebesült 2 tiszt és 92 fő le-
génység, megbetegedett 8 tiszt és 305 fő legénység, eltűnt 2 
tiszt és 2 fő legénység; összes veszteség: 12 tiszt és 435 fő 
legénység. (Op. 217/17. szám.) 

Ma semmi különös sem történt. 
* * 

* 

Augusztus 6. 
Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A nyugati arcvonalrészen Albiolo (Ó 2978), Tonale-hágó— 

Monticello (A 2432) állásaink és e mögött a Yermiglio-völgy 
Fucinéig heves ellenséges lövegtűz alatt volt. 

Az ellenséges állásokban Albiolóval (-0- 2978) és Presená-
val (A 3069) szemben élénk mozgolódást figyeltek meg csa-
pataink. 

Valle di Vitelliben egy ellenséges szakaszt puska tűzzel el-
zavartunk. 

A déli arcvonalrészen különösen hevesen tüzelt az olasz 
tüzérség a Chiese völgyében Tomeabru (-Ó-1719), Costa di Salo 
(-Ó-1333), Monte Nagía (-6-792), Mori és az I császárvadász-
dandár alszakaszára (Monte Spil [<> 1706]—-Ó- 1801—Mga. 
Buse). 
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A Marcótól délkeletre álló előőrseinkre és Rivára tűz-
csapásokat mért az ellenséges tüzérség; néhány ház kigyulladt, 
egy anyagraktárunk leégett. (Op. 5427. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége Monticello- (A 2432) alszakaszun-

kat, a Yermiglio-vőlgyet lőtte. A Vermiglio-völgyben a Cros 
di Stavelre (-Ó- 2633) felvezető drótkötélpályát az ellenséges 
tüzérség elrombolta. 

Punta San Matteo fölött 19 ellenséges repülőgép átrepült. 
A XX. hadtestnél a 98. dandár szakaszát és különösen 

Bondót hevesen lőtte az ellenség tüzérsége. 
A 3. lovashadosztály1 és az 1. császárvadász-dandár2 al-

szakaszait nagyon hevesen lőtte az ellenséges tüzérség. (Op. 
5427/11. szám.) 

Esti helyzet: 
Ellenséges tüzérségi zavarótűz irányult Albiolo «>2978) 

—Monticello (A 2432) alszakaszunk ellen és mögötte a Ver-
miglio-völgybe Fucineig. Igen hevesen lőtte az ellenség tüzér-
sége Monte Follettót «>3296),^ Monte Care altót (A 3465), 
a 98. dandár alszakaszát,3 Bondót, Riva-alszakaszt, a 3. lovas-
hadosztály alszakaszát,1 Mórit, Ravazzonét. 

Monte Spilt «>1706) és Mga. Cheserlét «>1390) ellen-
séges tüzérség tűzcsapása érte, mely kisebb szünetekkel egy 
órán át tartott. (Op. 5427/19. szám.) 

A XXI. hadtestparancsnokság nézete szerint az ellenség 
tüzérsége a 3. lovashadosztály állására (lövészárok, ütegállá-
sok és hátulsó terep) újból belövi magát, illetve az ütegek lő-
elemeit ellenőrzi. (Op. 4530/66. szám.) 

Ö Fölsége a vezérkar főnökével, báró Arz vezérezredessel, 
augusztus 8-án délelőtt 8 órakor Trientbe érkezik, hol a Dante-
téren a 159. dandár fölött szemlét fog tartani, azután megbe-
szélés lesz a 10. hadseregparancsnokságnál, melyen megjelen-
nek a XIV., XX. és XXI. hadtest parancsnokai. 

Délelőtt 10 órakor Ő Fölsége továbbutazik Zire W. H.-
lioz4 és folytatja útját a 11. hadsereghez. Délután 6 órakor 
Ö Fölsége visszatér Trientre, honnan az udvari vonaton 
Auerre utazik. (Op. 5443. szám.) 

Az V. hadtestparancsnokság kérdést intézett a 10. had-
seregparancsnoksághoz, hogy a Monte Gabbiolo (-0-3475) — 
Belvedere-sziklagerinc az Y. hadtest körletébe tartozik-e, vagy 
a XX. hadtesthez ? 

1 Loppio-tó és Etsch között. 
2 Monte Spil «>1706)—<> 1801—Mga. Buse. 
3 Judicariák völgye. 
' Civezzonótól délkeletre. 
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A hadseregparancsnokság azt válaszolta, hogy ebben a 
kérdésben akkor fog dönteni, ha a XX. hadtest északi szár-
nyát a téli állásba vissza fogja vétetni. (Op. 5311/1. szám.) 

A XXI. hadtestparancsnokság azt kéri, hogy az Etscli 
völgyében és a Vallarsában esetleg fellépő ellenséges tankok 
leküzdésére alkalmas lövegeket utaljon ki a XXI. hadtest 
részére. A kérelmet a had seregparancsnokság felterjesztette 
hozzám. (Op. 5372. szám.) 

A 10. hadsereg-parancsnokság tudomására jutott, hogy 
az AOK. a hadseregtől a 43. tábori tüzérdandárt el akarja 
venni. A hadseregparancsnokság arra kért engem, hogy ezt 
szándékot akadályozzam meg, mert a Tonale-hágó szakaszá-
nak nagy fontosságot tulajdonít. (Op. 7109. szám.) 

Intézkedés történt, hogy a csapatoknál a XXXVIII . me-
netalakulat kiképzett részét besorolják. (Op. 6263. szám.) 

A berni katonai attaché arról értesít, hogy a mi gyalog-
ságunk az utóbbi időben a Dreisprachenspitzen (O- 2843) 
svájci területen át olasz táborra tüzelt. Ez valószínűleg azzal 
van összefüggésben, hogy egy olasz szakasz Valle dei Yitelli-
ben a Stilfsi-hágó felé előrejutni iparkodott, melyet a mieink 
puskatűzzel elzavartak. 

Ebben az ügyben a vizsgálatot elrendelték. (Op. 2650/2. 
szám.) 

Müller Károly, bajor királyi igazságügyi tanácsos, a 
10. had seregparancsnoksághoz érkezett, hogy az alpesi állá-
sokat meglátogassa. A látogatás az Adamelío-havasokon fog 
megtörténni. (Res. 5425. szám.) 

Veszteségek: 12 halott, 1 tiszt és 25 fő legénység megse-
besült, 6 tiszt és 91 fő legénység beteg, 1 ember eltiint; összes 
veszteség: 7 tiszt és 129 fő legénység. (Op. 5427/11. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az egész vonalon lövegtűz, mely helyenként igen élénk 

lett. Több ellenséges járőrt visszakergettünk. Délig az ellen-
ség repülői élénken portyáztak. Monte Kaberlaba (A 1221) 
és Cima Ecker (A 1366) között füstoszlopok emelkednek az 
erdőből, sok tábori tűz Campi di mezzaviánál. Erősebb 
vasúti közlekedés Schio—Thiene—Vicenza között, minden 
irányban. 

Az ellenség tüzérsége Val dello Stizzonet gránátokkal 
végigszórta, a 433-as malomnál levő műszaki anyagraktárt 
összelőtte (itt 2 emberünk elesett, 1 tiszt és 11 fő legénység 
megsebesült), a Seren—Rasai—Feltre-országúton nehéz löveg-
tűzzel a forgalmat meggátolta. 
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Arsienél hadtápraktárunk egyik barakkját az ellenséges 
lövegtűz megrongálta; Primolano is lövegtűzben volt. 

A 6. lovashadosztály arcvonalán a 6. dragonyosezrednél 
az ellenség propagandával kísérletezett. 

A I I I . hadtesttel szemben és a Col Termine Rotto (-0-1247) 
és Col d'Astiago (A 1241) országúton az ellenségnél erős autó-
forgalom volt. 

Az I. hadtesttel szemben a Brenta—Piave közötti alsza-
kaszban az ellenség állásait lázasan erődíti. 

Repülőink megfigyelték, hogy két ellenséges század 
a Monte Meatétöl (-6- 1601) északkeleti völgyben menetelt 
északi irányban. A Monte Cornosega (A 1128) magaslaton 

x élénk autóközlekedés volt. 
Az ellenség repülői nagyon élénk tevékenységet fejtet-

tek ki. 
Az Asiago-fennsíkon 8, a Brenta és Piave között 7 lég-

gömbből figyelt az ellenség. (Op. 218/6. szám.) 
Déli helyzet: 
A 6. dragonyosezred táboriörseit egy ellenséges szakasz 

megtámadta, melyet a dragonyosok kézigránátharcban visz-
sziavertek; 1 emberünk elesett, 5 megsebesült, 1 emberünk el-
tűnt. 

Monte Asolonén (A 1520) csapataink egy ellenséges jár-
őrt elzavartak. 

A 6. dragonyosezredtől egy cseh dragonyos megszökött. 
(Op. 218/16. szám.) 

Esti helyzet: 
Az Asiago-fennsíkon az ellenséges tüzérség lövegtüze 

igen megélénkült; egyik nehéz ütegünk a Monte Lemerlén 
(-0-1234) az ellenség ütegében telitalálatot ért el. 

Az ellenséghez átszökött a 6. hadosztálynál a 81. ezredtől 
egy rutén, az 53. hadosztálynál a 124. ezredtől egy rutén, a 
36. hadosztálynál az 53. ezredtől 2 horvát. 

Az 53. hadosztályhoz B o r d ó n á l a 125/111. zászlóalj meg-
érkezett. A 40. honvédhadosztálynál a 19. és 29. honvédezred 
két-két zászlóalja Pedavenánál már együtt van. 

A 17. hadosztály 34. dandárát az 55. hadosztály arcvona-
lára előrevonták. 

Repülőink megfigyelték, hogy a Monte Kaberlaba (A 
1221) és Cima Ecker (A 1366) közötti erdőség fölött füstosz-
lopok emelkedtek fel és hogy Campi di mezzaviánál sok tá-
bortűz van. Sehio—Thiene—Vicenza között sok vonat közle-
kedik, mindkét irányban. (Op. 218/25. szám.) 

Veszteség: elesett 1 tiszt és 18 fő legénység, megsebesült 
6 tiszt és 107 fő legénység, beteg 9 tiszt és 312 fő legénység, 
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gázmérgezést szenvedett 1 tiszt, eltűnt 2 ember; összes vesz-
teség: 17 tiszt és 439 fő legénység. (Op. 218/16. szám.) 

Az AOK. Op. 146.602. számú rendelete megérkezett, mely-
ben közli: 

„Az olaszok támadásával számolni kell. Az offenzíva idő-
pontjára nézve támpontunk nincsen, de az nem lehet messze. 
Elsősorban a Brenta és Piave között kell az ellenség támadá-
sát várni. Ebben a térben, a közeledő 40. honvédhadosztályt 
is beleértve, 9 hadosztályunk van, melyből az 55. hadosztály 
AOK.-tartalék lesz. 

Valószínű, hogy a Brenta és Piave között meginduló 
offenzíván kívül, az olaszok Valdobbiadene—Montello vidé-
kén is támadni fognak és melléktámadást csinálnak az alsó 
Piaven San Donánál is. 

József főherceg vezérezredes hadseregcsoportjánál arra 
is el kell készülve lenni, hogy az olaszok a Tonale-hágón és a 
Judicariák-völgyében is vállalatba kezdenek. Különösen a 
Judicariákban fellépő ellenséges támadással szemben szüksé-
ges lesz tartalékainkat megfelelően csoportosítani. 

AOK." 

Én ehhez a rendelethez hozzátettem, hogy az Edelweiss-
és a 36. hadosztályra, annak felváltása után, számítani nem 
lehet.1 A 18. hadosztály a Tonale-hágó részére hadseregcso-
portom tartaléka lesz. 

A 11. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy amint a 
39. honvédhadosztály Borgó vidékét elhagyja és a VI. had-
testhez bevonul, a 42. honvédhadosztály a 39. honvédhadosz-
tály elhagyott helyére Borgo—Roncegno vidékére eltolódik. 
A 28. hadosztály Pergine körül fog pihenni. 

A 42. honvédhadosztály és a 28. hadosztály hadseregtar-
talék lesz. 

A 42. honvédhadosztályra csak részben lehet számítani, 
mert előírt harcosállományának csakis 40%-a van meg. 

A 11. hadseregnél másféle tartalék nincsen. (Op. 3096/1. 
szám.) 

* # 
* 

„Korán reggel Trientbe mentem. Onnét Levicora, hol a 39. 
„honvédhadosztályt, melyet 1917 augusztusában láttam utol-
j á r a Erdélyben, a Magyaros—Söverjés—Laposon, az Uz-
„völgye fölött — megszemléltem. Sok vitézemet láttam ott vi-

1 Tartalékok lesznek. 
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„szont, akiket ott sajátkezűi eg fölékítettem. A hadseregparancs-
„nokkal, Scheuchenstuel vezérezredessel és más tábornokokkal, 
„közöttük Breittel, különböző dolgokat megbeszéltem, a lehető 
„ellenséges offenzíva esélyei miatt. Automobilon a Yal Suga-
r á b a n a Cima Dieci «> 2216) és Cima Dodici (A 2338) vad 
„sziklaormai alatt Borgóra, Castel Tesinóra mentem. Minden 
„saját és ellenséges düledező állások által keresztül-kasul 
„szelve, rozsdás drótakadályokkal átszőve. Ezer véres emlék -
„kel teli csatatér, hol az összemorzsolt sziklák, a gránátok-
ból fölszántott talaj, összehasogatott fák, a forgácsra szilán-
„kolt törzsek, az elpusztult falvak, mindenfelé törmelék és 
„lim-lom, még mindig oly élénken beszélnek a vidék rémnap-
„jairól. A Col di Mangara hajtattunk, ahonnét az egész részt, 
„a Brenta és Piave között áttekinthettem. A Col del Rosso 
„(A 1276) egy kerek kúp, mely állásunknak előszögellő sarok-
„pillére. A Monte Asolone (A 1520), Monte Pertica (A 1549) 
„és Monte Grappa (A 1775) csupa igen fontos magaslat. Párás 
„volt a lég s így csak a körvonalakat láttam, de részleteket nem. 
„Innét Arsiere — mely naponta tűz alatt áll, csak ma nem ka-
„pott egy lövést sem—, végül Fonzasóra mentünk, a XXVI. 
„hadtest parancsnokához, Horsetzky gyalogsági tábornokhoz. 
„Vele ugyanezt beszéltem meg, a legrészletesebben. Ezen had-
tes tnek állománya ijesztően alacsony. A 27. hadosztály nem 
„üti meg a 2000 főt. Éppen a 34. kassai és 25. losonci ezred 
„az utolsó szerencsétlen támadásban egyszerűen föl lett ál-
„dozva. Délután 4 órakor a sötét felhőkbe burkolt Rolle-hágó-
„ról (1984) a Karrer-hágóra (1758) vitt utam, a gyönyörűsé-
g e s Karrer-tó zöld tükre mellett, vad sziklaóriásoktól lelkileg 
„majd agyonnyomva az egetverő sziklatornyok alatt susogó 
„fenyvesen át jöttünk vissza Bozenbe, hová 10 óra 30 perckor 
„értem." 

„Boroevicnél semmi újság." 

# # 
* 

Augusztus 7. 

„Holnap reggel Ő Fölsége ide érkezik és a pihenő csapa-
t o k a t akarja megszemlélni." 
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Jelentések. 
A) 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
Albiolo (-0 2978)—Tonale-hágó—Monticello (A 2432) al-

szakaszunk és a Yermiglio-völgy ellen az elenség minden öblű 
lövegei hevesen tüzeltek. 

Az ellenség tüzérsége a Punta dei Segnit (-03134), a 
Monte Follettót (A 3296) azután a Judicariák völgyében 
Bondót lőtte; Roncone kigyulladt, Carriola páncélos erőd 
36 bomba közül 4 telitalálatot kapott. 

Ellenséges lövegtűz alatt állott a Monte Nagia (-0- 792), 
Nomesino, Monte Fae (-0-976), Ravazzone. 

Az Etsch-völgyében géppuska-tűz volt, a -0-1801 magas-
lati állásra tűzcsapást mért az ellenséges tüzérség. A Monte 
Seluggión (A 1100) egy ellenséges járőrt visszavertek. A völ-
gyekben eső esett, a hegyekben havazott. (Op. 5438. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége tűzcsapásokat mért a Stilfsi-hágóra, 

a Tonale hágóra és a Busazzától északra fekvő (-0- 2329) jég-
mezőkre. 

Az ellenség tüzérsége zavarótűzzel végigszórta a Noce- és 
Vermiglio-völgyeket. 

A Judicariák-völgye, a Riva-alszakasz és Rovereto is el-
lenséges tüzérség tüze alatt állott. 

A Monte Corno (-0-1765) állásunkat és a Monte Cimone 
(A 1230) állásunkat nehéz olasz aknavetők lőtték; ellenséges 
járőrök tapogatództak itten, melyeket puskatűzzel csapataink 
elzavartak. (Op. 5438/13. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenséges tüzérség tüze a Tonale-hágó alszakasza el-

len és a Pizzano és Stavel közötti drótkötélpályánk ellen irá-
nyult. Ellenséges tüzérségi tűz alatt állott a Riva-alszakasz, 
Manzano, Mori és Zúgna Torta (A 1257) állásrészünk is. El-
lenséges nehézöblű lövegek, melyek az Etsch-völgyében Santa 
Margheritánál állanak és május óta nem tüzeltek, ma Ravaz-
zone—Isera országútra, Sant Ilariora és Villa Lagarinara 
magukat belőtték. 

Ellenséges járőrök a Monte Corno (-0-1765) nyergen át 
és Vallarsában előre iparkodtak, azonban csapataink puska-
tűzzel elzavarták. (Op. 5438/20. szám.) 

Az AOK. arról értesít, hogy az olaszok offenzívájával szá-
molnunk kell. Elsősorban a Brenta és Piave között fognak 
támadni. 
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József főherceg vezérezredes-hadseregcsoportot a Tonale-
hágón és a Judicariák völgyében érheti támadás. 

Elrendeltem, hogy a Tonale-hágói támadás esetére a 18. 
hadosztályt a 10. hadseregparancsnokság rendelkezésére bo-
csátom, melyből egy ezredet Pinzolón helyezhet el. 

A Judicariák völgyében várható támadás esetére a 159. 
dandár képezi a 10. hadseregparancsnokság tartalékát, az 50. 
ezredet mielőbb Tionénál össze kell vonni. 

A 10. hadseregparancsnokság erre úgy intézkedett, hogy 
augusztus 9-től a Trientben pihenő 159. dandárnak egy-egy 
zászlóalja naponta Tione—Stenico—Fiave-körletbe meneteljen, 
ott hadseregtartalék lesz. (Op. 5436. szám.) 

A 18. hadosztály 13. népfölkelő ezrede pedig Madonna cli 
Campiglióra meneteljen, hová augusztus 12-én beérkezni tar-
tozik. (Op. 5436/2. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság jelentette, hogy a 159. dan-
dár körülbelül hat hét múlva el fogja érni harckészültségét. 

Az 50. ezredre vonatkozólag megjegyezte, hogy ezen ezred 
felváltására a 29. népfölkelő-zászlóalj és a 136/1. és I I I . zászló-
aljat vette kilátásba. Ezen zászlóaljak most pihennek és köi'ül-
beliil két hét múlva fogják az 50. ezredet felváltani. (Op. 
5436. szám.) 

Megállapították, hogy az olasz XXV. hadtestparancsnok-
ság Gargnanón székel és hogy az Ampola—Ponale-szakaszt 
fogja átvenni. 

Azt még nem sikerült felderíteni, hogyi az olasz XXV. had-
testet erősbítésre vagy pedig felváltásokra fogják-e felhasz-
nálni? (Op. 5230/12. szám.) 

A Garda-tótól nyugatra az olasz 21. hadosztályt a 20. fel-
váltotta. (Op. 5286/7. szám.) 

Veszteség: 14 fő legénység elesett, 1 tiszt és 23 fő legény-
ség megsebesült, 1 tiszt és 89 fő legénység beteg, 2 fő legény-
ség eltűnt, összes veszteség: 2 tiszt és 128 fő legénység. (Op. 
5438/13. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A fennsíkon élénk ellenséges gáz és repesztő gránáttűz 

Gallio—Valle di Campo Mulo vidéke ellen és a 36. hadosztály 
szakaszában Sasso Rossóra (A 1196). A magas hegységben 
friss hó. Az erős tüzérségi tevékenység még délután is tart. 
Egy ellenséges gyalogsági szakaszt az Asolonétól (A 1520) 
délkeletre visszautasítottak. 

A I I I . és XII I . hadtestnél az ellenséges tüzérség tüze kü-
lönösen élénk lett. A Monte Pautól (A 1420) nyugatra levő or-
szágúton, továbbá Cesunánál az autóközlekedés igen sűrű. 
A Brentától keletre az ellenség állásán dolgozik, az országuta-
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kat frissen leplezve; repülői igen élénk tevékenységet fejtenek 
ki. A Brenta völgyében a forgalom szünetel. (Op. 219/6. sz.) 

Déli helyzet: 
Az Asiago-fennsíkon az ellenség tüzérsége, különösen 

a XII I . hadtest hátsó területe ellen fordult, nehéz tüzérség lövi 
Valle di Campo Mulot. 

Az 5. hadosztály szakasza is nehéz ellenséges lövegtűz 
alatt állott; mely után Col del Rossón (A1276) a 101. ezred 
tábori Örseit erős ellenséges támadás visszavetette. Ebben a 
harcban 2 emberünk elesett, 4-en megsebesültek, 2-en eltűntek, 
1 kézigéppuskánk elveszett. 

A 6. hadosztálynál a 17. ezredtől 3 szláv katonánk (közte 
egy őrvezető) az ellenséghez átszökött. 

A Brentától keletre Monte Asolónén (A 1520) egy ellensé-
ges szakasz támadását a 4. hadosztály csapatai visszaverték. 

Most a 4. hadosztályhoz beosztott 7. bosnyákezredtől1 2 
szerb katona, a 48. hadosztálynál a 120. ezredből egy lengyel 
katona az ellenséghez átszökött. (Op. 219/15. szám.) 

Esti helyzet: 
Az Asiago-fennsíkon az ellenséges tüzérség tüze feltűnően 

megélénkült, az állásokra erős zavarótűz irányult, a hátsóterü-
letek is erős ellenséges lövegtűz alatt állottak, különösen az 
Assa-völgy könyöke, Val di Galmarara, Yal di Campo Mulo 
és Gallio szenvedett sokat az ellenséges lövegtűztől. 

A saját tüzérség a Buco di Cesuna ellenséges állásra, Yal 
di Melagóba és a Monte Frollától (A 1118) nyugatra fekvő 
Col Frattére, hol az olasz 29. hadosztályparancsnokság székel, 
heves tűzcsapásokat mért. 

A 74. honvédhadosztályhoz a Russ-zászlóalj az Y. had-
testtől jövet Borgóra, az 53. hadosztályhoz a 25/IY. zászlóalj 
Grignóra megérkezett. 

Az 5. hadosztálynál az 1. ezred Barricatánál marad. 
A 28. hadosztálynál a 11. ezred ma Yigolo—Yattaro-terébe 

megy, követi holnap a 47. ezred. 
A 39. honvédhadosztály Roncegnónál már teljesen együtt 

van; a 40. honvédhadosztálynál az egész 80. dandár már meg-
érkezett Pedevanára. Utolsó szállítmányai Vittorión vannak. 
(Op. 219/24. szám.) 

Veszteség: elesett 1 tiszt és 14 fő legénység, megsebesült 
3 tiszt és 82 fő legénység, beteg 5 tiszt és 255 fő legénység, el-
tűnt 12 fő legénység; összes veszteség: 9 tiszt és 363 fő legény-
ség. (Op. 219/15. szám.) 

A tervezett, Grigno és Primolano közötti tábori vasút épí-
téséhez az AOK. nem járult hozzá. 

1 Eredetileg a 28. hadosztály kötelékébe tartozik. 



VI. F E J E Z E T . 

Ö FÖLSÉGE LÁTOGATÁSA. L E L K I I S M E R E T B E L I 
K É R D É S E K . ELLENSÉGES TÁMADÁS ÉS KÜZDEL-
MEK A JÉGMEZŐKÖN A 10. HADSEREGEMNÉL. AZ 

ORTLER T E T E J É N MEGLÁTOGATOM 
CSAPATAIMAT. 

Bozen-Gries, 1918 augusztus 8. 
Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
„Délig változatos zavarótűz az egész arcvonalon, élénk légi 

„tevékenység. A nyugati oldalon délután fokozott ellenséges 
„lövegtűz az arcvonal és hátterep ellen a Tonale-hágónál. 
„A 98. dandár erős olasz lövegtűzben állott; a Carriola páncél-
„erőd 25 bombát kapott, ezek között 1 telitalálat volt." 

„Élénk ellenséges zavaró lövegtűz a torbolei állások ellen 
„a Loppio-tó és Sano között. Az Etsch-völgyben álló tábori-
„örsök, Marco, Lizzana, Albaredo és Rovereto is ellenséges 
„lövegtűz alatt állottak." 

„A 44. lövészdandárparancsnokság állomáshelyét, Pejot, 
„légimegfigyelés mellett lőtték az ellenséges ütegek." 

„Az arcvonal többi részén helyenként élénkebb ellenséges 
„lövegtűz. A Pasubion (A 2236), Monte Seluggion (A 1100) 
„élénk nehéz lövegtűz és tűzcsapások voltak." 

„Serravellétől északkeletre egy ellenséges tiszticsoportot, 
„mely terepszemlét tartott, tüzérségünk elkergetett. Fokozott 
„ellenséges légitevékenység." 

„Tüzérségünk Chizzolatól nyugatra a cornalei ellenséges 
„ütegben telitalálatot ért el; megfigyelték, amint onnét a 
„sebesülteket hordágyon az Etsch völgyébe szállították." 

József főherceg: A világháború. VII. 9 
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A Zúgna (A 1257) fejállásunk ellen támadó ellenséges 
járőröket az 56. lövészhadosztály csapatai puskatűzzel elza-
varták. 

Az olasz 55. hadosztálynak1 egy elesett katonáját csapa-
taink beszállították. (Op. 5449. szám.) 

Déli helyzet: 
„Az ellenséges tüzérség a Tonale-hágót, a Vermiglio-

„völgyet, a Monte Care altót (A 3465), a Breguzzo-völgyben 
„Miniera di San Pietrót, a Judicariákhan Bondót, Tionet, 
„Monte Nozzolót (-0- 2034) és a Riva-alszakaszt élénken lőtte." 

„Időközönként feldagadó heves ellenséges lövegtűz irá-
n y u l t az I. császárvadász-dandár állására a Mga Pozza me-
dencére és a Buse di Bisorte-völgyre." 

Az ellenséges repülők tevékenysége a XYI. hadtest fölött 
igen élénk volt, Fucinére és Pinzolóra bombákat dobáltak; 
kár nem esett. Trient fölött 4 ellenséges repülőgép átrepült. 
(Op. 5459/12. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége heves tűz alá vette a Tonale-hágót, 

P. dei Segnit (O- 3134), a Daone-völgyet, Lardarót, a Monte 
Nozzolót (-Ó-2034), a Riva-alszakaszt, a 3. lovashadosztály' 
és az 1 császárvadász-hadosztály3 szakaszát; időközönként a tűz 
nagyon feldagadt. 

Fucinét megint lőtte az ellenséges tüzérség. Repülőink 
megfigyelték, hogy egy ellenséges zászlóalj a Monte Castelber-
tónál (-0- 1756) keleti irányban elmenetelt. (Op. 5459/20. szám.) 
A Valle di Daonéban a Yarasone-csoport 8. és 9. számú 
táboriörsét, mely a 712-es Ponte di Murandinnál állott és a 168. 
népfölkelözászlóaljnak 6 német és 17 szláv katonájából állott, 
50 főből álló ellenséges osztag megtámadta; a támadást kézi-
gránátharcban visszaverték; amint a visszavert olaszok vissza-
vonultak, a 17 szláv népfölkelő követte az ellenséget és átpár-
tolt hozzá. 

A 712-es hídnál ű j táboriörsöket állítottak fel. Délután 
6 órakor az ellenség támadását a tábori örsökre megismételte; 
a harc még folyik. (Op. 5459/17. szám.) 

Este jelentik, hogy a 2-ik támadást is visszaverték tábori-
örseink. 

Veszteség: 5 fő legénység elesett, 27 fő legénység meg-
sebesült, 1 tiszt és 71 fő legénység beteg, 17 szláv katona el-

1 Liguria-dandár 157. ezred. 
2 Loppio-tó és Etsch között. 
3 Pasubio ( A 2236) és a Monte Seluggio (A 1100) között. 
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tiint, illetve az ellenséghez átpártolt; összes veszteség: 1 tiszt, 
és 120 fő legénység. (Op. 5459/12. szám.) 

Az utóbbi időben megfigyelték a Tonale-alszakaszban, az 
országúttól északra és délre, hogy tiszti-csoportok mutatkoz-
tak az ellenség állásában, kik az előterepet szemrevételezték. 
Ebből arra lehet következtetni, hogy oda friss csapatok ér-
keztek és tisztjeik előre jönnek, hogy tájékozódjanak. Egy 
nagyobb olasz támadás jelei nem mutatkoznak, így valószínű, 
hogy az olaszok itt csak helyi jelentőségű vállalkozásokra ké-
szülnek. Ez azért valószínű, mert a Tonalén az ellenség tüzér-
ségét és aknavetőit szaporította, az állásba vezető utakat lep-
lezte, heves lövegtüzet tart fenn a Vermiglio-völgye ellen és 
tervszerűen lövi a drótkötélpályákat a Val Stavelben. (Op. 
4530/68. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokságot értesíteni, hogy a Brenta 
—Piave közötti szakaszban az ellenség magatartása nem en-
gedi meg, hogy ott tüzérségünket gyengítsük, ezért a 3. tábori 
tüzérdandárt nem lehet a 11. hadseregtől kivonni. 

A Boroevic-hadseregcsoporthoz induló 25. tábori tüzér-
dandár pótlása ezért nem lehetséges. 

Esetleg a Bondonében működő löiskolából a 21. tábori 
tüzérdandár egy részéhez hozzá lehet nyúlni. (Op. 7070/1. sz.) 

Megengedtem, hogy a 18. hadosztály1 műszaki csapatait 
a Tonale-hágón erődítésre fel lehessen használni. (Op. 5317/1. 
szám.) 

Brixenben felállítottak egy ú j tájékoztató tanfolyamot, 
melyben a hallgatókat a csapatvezetésben fogják iskolázni. 
(Op. 3859/9. szám.) 

A 10. hadsereg ütközeti ét száma augusztus 1-én 3593 tiszt 
és 81.992 fő legénység. A menetalakulatoknál a kiképzőcso-
portokban 425 tiszt és 23.671 fő legénység van. (Op. 5393. sz.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
III . hadtest. Az ellenség tüzérsége a Canove—Mösele sza-

kaszt az éjjel zavaró löveg- és aknavetőtűz alatt tartotta; gya-
logsági tevékenység nem volt. A 6. dragonyosezred arcvonala 
előtt cseh propagandát kíséreltek meg, melynek tüzérségünk 
vetett véget. 

XIII . hadtest. Az ellenség tüzérsége Val di Campo Múlót 
gránátokkal végigszórta; a tűz estliomályig tartott. A mi üte-
geink a Turcio-táborra megtorló tűzzel feleltek; Gallióra az 
ellenség tüzérsége tűzcsapásokat mért. 

1 Hadseregcsoport-iartalék Male vidékén. 
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VI. hadtest. A tegnap Col del Rossón (A 1276) veszen-
dőbe ment előőrs állást délelőtt 11 órakor kézigránát-harcban 
az 5. hadosztály csapatai1 visszafoglalták. Délután 4 óra 30 
perckor az ellenség tüzérsége hevesen tüzelt erre a magas-
latra; a Frenzela-völgyet az ellenséges ütegek elgázosították, 
a 36. hadosztály szakaszát is lőtte az ellenséges tüzérség. 

A XXVI. és I. hadtestnél nem történt semmi különös. 
A fennsíkon lassan dagadó ellenséges lövegtűz. A Monte 

Sisemolon (A 1242) és a Monte di Val Bellán «> 1312) 
élénk tűz. 

Az ellenség tüzérsége a tüzelést egy rakétajelre kezdette 
meg, mely a felszálló ágban fehéren, a leszálló ágban vörös 
fénnyel világított. Az ellenség állását erődíti. Délután meg-
figyelték, hogy hatfogatú ellenséges szekerek déli irányból, 
V. Granezza di Gallióban Turcióhoz közlekedtek. 

Az ellenség a Brenta-völgyben Col Moschintól (A 1278) 
északnyugatra éjjel és nappal robbantásokat végez; kaverná-
kat épít tüzérsége részére. 

A felső Ornigo-völgyben négy löveg részére egy üteg-
állás, Boeca di Forcánál egy rádióállomás és a Monte Grap-
pán (A 1775), a Bassano-kápolnánál, egy megfigyelőállomás 
épül, hová igen sok telefonhuzalt visznek. 

A Brenta-völgyben Olierónál a leplezés megsérült úgy, 
hogy jól meg lehetett figyelni az ellenséges vonatok sűrű köz-
lekedését. (Op. 220/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Délelőtt a fennsíkon az ellenség tüzérsége Cima di Rot-

zóra (-0- 1557) 500 lövést tett; a 74. honvéd- és az 53. had-
osztály szakaszát is hevesen lőtte az ellenség tüzérsége. 

A Monte Meda (-Ó-1631) felöl sok ellenséges málhásállat-
lépcső közlekedett Monte Grappára (A 1775). 

A 6. hadosztálynál a 2. tábori tüzérezredtől három al-
tiszt,2 közte egy tartalékos tűzmester és két tizedes, az ellen-
séghez átszökött. 

A 28. hadosztálynál a 7. bosnyákezredtől egy zsidó 
eltűnt. 

Az ellenség repülői élénken működtek; légiharcok is 
voltak. 

A 9. repiilőszázadhoz tartozó Pimkalsky őrmester és Lin-
ner szakaszvezető repülőgéppel Levicótól délre égve lezuhan-
tak. (Op. 220/15. szám.) 

Veszteségek: halott 28 fő legénység, megsebesült 3 tiszt 
és 69 fő legénység, beteg 2 tiszt és 277 fő legénység, eltűnt 

1 A békéscsabai 101. ezred. 
2 Lengyelek. 
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5 ember; összes veszteség: 5 tiszt és 379 fö legénység. (Op. 
'220/15. szám.) 

Esti helyzet: 
A fennsíkon az ellenség tüzérsége feltűnő hevességgel 

lőtte a XIII . és VI. hadtest hátsó terepét és az országutakat. 
A mi tüzérségünk tíízcsapásokat csinált az ellenség állásaira 
Cavrarinál, a moscai (Ó1075) táborra, Val Chiamában és 
Val di Melagóban, hol repülőink élénk közlekedéseket figyel-
tek meg az ellenségnél. 

A Brenta-völgytől keletre mérsékelt tüzelés folyt; üte-
geink a Col-Moschinon (A 1278) és a Monte Ranierón (A 1248) 
dolgozó ellenséges gyalogságot szétugrasztották. 

A XV. hadtest megfigyelői jelentették, hogy a Monte 
Grappára (A 1775) és Monte Meatére (Ó1601) vezető uta-
kon sok autó, szekér és málhásállat mozgott és hogy egy na-
gyobb törzset is láttak szemrevételezni. 

Primolanót egész nap lőtték. A drótkötélpálya-állomás 
elpusztult; ott 4 halott és 14 súlyosan sebesült van. Különösen 
erős légi fel derítés az ellenség részéről; sok léggömbje is van 
a magasban. (Op. 220/32. szám.) 

A 39. honvédhadosztályparancsnokság kiadta intézkedé-
sét, az Asiago-fennsíkra való fel menetelére. A VI. hadtest kö-
telékébe lép augusztus 10-én. A 77. honvéddandár augusztus 
10-én kezdi meg menetét; augusztus 17-én már teljesen fent 
] e s z r̂  fennsíkon 

Ma F. E. G.' 35.650/13. szám alatt az AOK-nak előterjesz-
tettem jelentésemet az ellenség 1918 július hónapi helyzetéről: 

„A mult hónapban az ellenség különösen olyan ponto-
kon, hol helyi jelentőségű sikereket sem tudtunk kivívni, ma-
kacs és kíméletlen támadásokkal, az offenzívánk előtti hely-
zetét iparkodott helyreállítani. így az ellenségnek sikerült a 
Monte di Val Bellán «> 1312), a Col del Rossón (A 1276) helyi 
eredményeket elérni, míg a Monte Solarolón (-0-1672) minden 
kísérlete sikertelen maradt, támadása mindenkor súlyos vesz-
teség mellett összeomlott. Mindenütt, ahol mi csapatainkat 
visszavontuk, vagy az olasz támadás következtében a régi 
helyzet helyreállott, az ellenség a kimerült hadosztályait fel-
váltja, azokat pihenés céljából az arcvonalból kivonja, létszá-
mukat kiegészíti, hogy ú j harcra képessé tegye azokat. 
A Brenta és Piave között is, mely térben a régi állás vissza-
szerzésére az olaszok a solarolói harcokban a legvéresebb 
veszteséget szenvedték és a további támadásokat beszüntet-
ték, a kimerült hadosztályokat újakkal pótolták. 

A tiroli arcvonal nyugati részén az erőviszonyok nem 
változtak meg, csupán az Adamello jégmezőin volt valamivel 
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élénkebb mozgás megállapítható, amennyiben itt ú j ütegek 
bukkantak fel. A Judicariákban az olasz XIV. hadtest eddigi 
arcvonalát két részre osztották, a Re di Castello (A 2883) 
(Alto Caffaro) és Valle di Daone szakaszra, melyben most a 
6. olasz hadosztály áll; mögötte van a 20. hadosztály Anfo 
terében, melyet az Ampola—Riva Pönale szakaszban fölváltot-
tak. Az utóbb említett szakaszban a Garda-tó partvidékén, 
Gargano körül pihent XXV. olasz hadtestet helyezték be; az 
arcvonalban a 21. hadosztály áll, mögötte Garganónál a 22. 
tartalék. Mivel offenzívánk előtt itt a Judicariákban mindig 
három hadosztályuk1 volt, valószínű, hogy az olaszok egy 
hadosztállyal megerősödtek. 

A Garda-tótól a fennsíkig terjedő szakaszban az olasz 
1. hadseregnél csapateltolások nem állapíttattak meg. Csakis 
az olasz ütegek szaporodtak meg Brentonicónál és a Zúgna 
Torta (A 1257) vidékén. 

Kémhírek szerint az olasz 3. rohamhadosztály az Adige 
völgyében állana Caprinónál; e hírt nem erősítették meg és 
nem is valószínű. 

A fennsíkon az olasz 6. hadsereg arcvonalában hét had-
osztály áll,2 hátul pedig négy3 tartalékban van. 

Az erők csoportosításában itt nincs változás. Megállapí-
tották, hogy az arcvonalban még mindig három, a tartalékban 
két entente-hadosztály áll. 

Az offenzívakor az arcvonalban volt 48. angol hadosz-
tályt kiegészítették és kipihentették, most megint az első vo-
nalban van, miután a 23. angol hadosztályt Asiagóval szem-
ben felváltotta. 

Az olasz 29. hadosztály most a Murge-dandárból, a 99. 
és 100. ezredből áll; a Treviso-dandárt feloszlatták és helyébe 
a 99. és 100. olasz ezredet szervezték meg. 

Abból, hogy a fennsíkon erős ellenséges erők vannak és 
hogy Asiagóval szemben az angol XIV. és a francia XII . 
hadtest áll, azt lehet következtetni, hogy az ellenség itt még 
támadásra számít részünkről; arcvonalunknak Asiago mögé 
való visszavétele fel fogja az ellenség szemét nyitni, lehetővé 
fogja tenni, hogy innen erőket — különösen az entente-had-
osztályokat — máshová vigye. 

Az ellenséges erőknek a Brenta és Piave közötti csopor-
tosítása és alkalmazása nagy jelentőségű; feltűnően sok sereg-
test áll az első vonalban és mögötte sok tartaléka pihen. 
A Brenta és Piave között a 4. olasz hadseregnek hat hadosz-

1 6., 20., 21. olasz hadosztály. 
2 7. és 48. angol, 24. francia, 14., 28., 29. és 2. olasz hadosztály. 
3 23. angol, 23. francia, 52. és 10. olasz hadosztály. 
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tályát1 •— kivévén a 15. olasz hadosztályt •— csupa friss had-
osztály váltotta fel. Az olasz 11. hadosztály újonnan került 
az arcvonalba; ez csak rövid ideig2 teljesített arcvonalszolgá-
latot a Piave-szakaszban. 

A 27. és 24. olasz hadosztály az offenzíva alatt harcban 
nem vett részt. A XXX. hadtest hadosztályai,3' melyek az olasz 
XVIII . hadtestet felváltották, az offenzíva alatt a Montellón 
ellentámadásra harcba voltak vetve. 

Az arcvonalban volt hat olasz hadosztály most hátul pi-
hen és pedig a IX. hadtest4 Bassanónál, a XVIII . hadtest" 
Castelfranco—Rossano Veneto között, az egész friss 70. olasz 
hadosztály Riese köriil, tehát az első vonalbeli hat hadosztály 
mögött öt áll tartalékban. 

A Grappa és Gusella országúton megfigyelt sűrű moz-
gás, az ellenséges repülök élénk tevékenysége, az ellenség gya-
kori szemrevételezései, tüzérségi megfigyelő állások építése, 
mindennemű hadianyagnak gyűjtése, az 1. lovashadosztály-
nak6 az olasz 4. hadseregparancsnokság rendelkezésére bocsá-
tása, a 60. hadosztálynak a VIII . és XXVII. hadtest közé éke-
lése a Montellón azon nézetet kell, hogy megérlelje bennünk, 
hogy mi messze célra törekvő ellenséges szándék előkészítésé-
nek első helyzetével állunk szemben a Sasso Rosso (A 1196) 
és Montello közötti térben, azaz a Brenta és Piave között. 

A nagy támadás időpontjára nézve akkor fogunk ada-
tokat nyerni, ha az olasz 9. hadsereg hadtestjeinek, így a XII . 
hadtestnek,7 a XXII I . hadtestnek,8 a 2." és 5.10 lovashadosz-
tálynak és az olasz rohamhadtestnek11 előrevonása meg fog 
kezdődni. 

Különösen fontos megfigyelni az olasz rohamhadtest 
magatartását és megmozdulását. 

Hadseregcsoport ómmal szemben állanak: 
az olasz 7. hadsereg 80—90 zászlóaljjal, 
az olasz 1. hadsereg 100—112 zászlóaljjal, 
az olasz 6. hadsereg kb. 136 zászlóaljjal, 
az olasz 4. hadsereg kb. 138 zászlóaljjal. 
Tartalékban: az olasz 9. hadsereg, kb. 42 zászlóaljjal. 

1 11., 15., 27., 47., 50. és 24. olasz hadosztály. 
2 1918 július 16-tól 24-ig. 
3 47. és 50. olasz hadosztály. 
" 17. és 18. olasz hadosztály. 
6 1. és 56. olasz hadosztály. 
6 Camisanónál (Vicenza és Pádua között). 
7 Olasz 61. és 59. hadosztály Vicenzánál. 
8 Olasz 7. és 54. hadosztály Mirano-Mestre Noale terében. 
9 Veronánál. 

, 0 Páduánál. 
11 Olasz 1. és 2. rohamhadosztály Barbano-Monte Galda vidékén. 
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összesen tehát kb. 496—-518 olasz zászlóalj áll velem 
szemben. 

A hadseregcsoportparancsnok helyett: 
Schattel ezredes s. k." 

„Boroevicnél semmi különös." 
„A németeket az Encre és Aisne között ködben tankok tá-

mad ták meg és messze visszaszorították, foglyokban és lö-
vegekben nagy veszteségeik vannak." 

„Ö Fölsége különvonata reggel fél 7-kor remek időben 
„érkezett ide. Willerdinggel beszálltam és Arz vezérezredessel 
„beszéltem, míg a Fölség még aludt. Willerding jelenlétében 
„nagy határozottsággal kifejtettem Arznak azon meggyőződé-
semet , hogy csak két útunk van: 1.) Minden eszközzel — nem 
„papiroson, hanem valóban — előkészülni. Utakat, kötélpá-
lyákat , kavernákat, állásokat, ütegállásokat építeni, embe-
re inket táplálni, lőszert, lövegeket, gépfegyvereket, aknavető-
k e t , mindenféle gépeket, minden rendelkezésünkre álló erővel 
„és eszközzel készíteni. E mellett az anyaországoknak, különö-
s e n a munkásságnak kötelessége a legnagyobb teljesítménye-
k e t végrehajtani. Ha másképen nem megy, erőszakkal kell 
„a kötelességteljesítést, a társadalom minden rétegének egy-
„aránti együttműködését és teljes erővel való részvételét ki-
kényszeríteni. Hiszen hazánk létéről vagy teljes pusztulásá-
s ó i van szó!" 

„Ha mindennel — ami különben egy nagy védelmi csatára 
„is szükséges — készen vagyunk, akkor lép előtérbe azon kér-
„dés, hogy támadólag lépjünk-e föl? — Csak akkor és nem 
„előbb! — Ha az AOK. megint előbb akarja megcsinálni, ak-
k o r többé jóvá nem tehető bűnt követ el. Akkor is még mindig 
„kérdéses —• ha magunkra vagyunk utalva — hogy nem jobb-e, 
„ha a védelmi harcot folytatjuk tovább?... Azt mondom én, 
„hogyha a támadást végre akarjuk hajtani, jól van, de akkor 
„a sikernek biztosnak hell lennie, ehhez pedig nagy túlerőre 
„van szükségünk, melyet csakis a németekkel együtt tudunk 
„elérni. Ennélfogva álláspontom az, hogy az egészet a néme-
tekkel együtt csináljuk és föltétlenül legalábbis a Brentát, ha 
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„lehet az Etschet el kell a síkságon érnünk. A közbeeső terepen 
„megállani, amint az AOK. tervezi (lásd Waldstätten terveze-
t é t ) , olyan óriás hiba volna, amelyért felelni nem lehet, mert 
„akkor a legveszteségesebb védelmiharc fog bekövetkezni, 
„melyben az ellenség műszaki eszközeinek (tüzérség, repülő-
gépek, tank) óriás fölényével bennünket agyon fog csapni. 
Hiszen nekünk egy tankunk sincsen és mennyivel keve-

s e b b a tüzérségünk, aknavetőink, repülőgépeink száma1?... 
„2.) Ennélfogva, ha nincsenek meg az eszközeink arra, 
„hogy az ellenséget megverhessük, akkor egy újabb offen-
z ívá t el kell ejtenünk és arra kell szorítkoznunk, hogy azt 
„megvédjük, amink van és egy igen szerény békét kell keres-
n ü n k . Az ellenséggel kapcsolatot keresni és a tárgyaláso-
d a t megkezdeni addig, ameddig még olyan erősek vagyunk, 
„hogy lehetetlen föltételek ellen fegyverrel megvédhessük 
„magunkat." 

„Arz nagy figyelemmel hallgatta fejtegetésemet végig. 
„Alig hogy befejeztem mondanivalómat, Ö Fölsége magához 
„hivatott vagonjába. Éppen Salurn mellett haladtunk volt el. 
„Nagyon barátságosan fogadott a Fölség és azt mondta, hogy 
„főképen azért jött, hogy a magas parancsnokokkal beszélhes-
s en , elsősorban velem. — Előadtam hadseregcsoportom hely-
zeté t és annak egész siralmas voltát a valósághoz híven, me-
„lyet jobbra fordítani csak hosszabb munka után fogok tudni, 
„ezt is csak azon föltételek mellett, ha a hadseregfőparancsnok-
„ság követeléseimet teljesíti. Hangsúlyoztam azt, hogy a leg-
fontosabb szakaszon, ahol a nagy ellenséges támadások be-
következte a legvalószínűbb, nincsen semmim. Nincs állás, 
„nincs kaverna, hogy a legjobb csapatok oly óriási vesztesége-
k e t szenvedtek a szerencsétlenül megfogalmazott offenzívánál, 
„hogy a hadosztályok alig ütik meg egyenkint egy-egy gyenge 
„ezred létszámát. Vannak hadosztályok,melyeknek harclétszáma 
„1400 ember, a 12.000 helyett. Tartalékom kevés van, az is mi-
nimális létszámú. Egy nagyobb méretű ellenséges támadásra 
„el kell készülve lennünk. Ennélfogva a legkényesebb helye-
k e t , melyeknek megtartását nem tartom fontosnak, kiürítésre 
„készítettem elő úgy, hogy nem messze tőlünk a terepben sok-
k a l előnyösebb állásokat tűztünk ki, melyek teljes erőmeg-
feszítéssel kiépíttetnek és amint készen lesznek, vagy pedig 
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„az ellenséges támadás bekövetkezte előtt közvetlenül, meg 
„lesznek szállva, a rossz állásokból visszahúzódó csapataim 
„által. — Ő Fölsége nagy melegséggel kijelentette, hogy ez 
„teljesen födi meggyőződését és kívánságait és azt hang-
súlyozta, hogy nem kell minden elvesztett kis kupacot sok 
„vért áldozva visszafoglalni." 

„Első életföltételünk ma az, hogy minden veszteséget el-
derül jünk, mert a monarchia erejének végére ért, végképen 
„ki van merülve. Megnyugtattam őt, hogy ha valaki, úgy én 
„vagyok az, aki mindig, minden alkalommal a nem tökéletesen 
„elkerülhetetlen veszteségeket megakadályoztam. 'Ezért is hoz-
t a l a k erre, a most már legvéresebb és legveszteségtelibb frontra 
„főparancsnokul', felelte ő. Majd azt kérdezte, hogy hol várom 
„én az ellenség fötámadását, illetőleg hogyan képzelem azt, 
„Mire én részletesen kifejtettem, hogy legelőször erős nyomást 
„várok a tiroli arcvonal kényes pontjai, Asiago, azután a 
„Brenta és a Piave közötti szakasz ellen. Nincsen azonban 
„kizárva, hogy ezt megelőzően a 10. hadseregemet támadja 
„meg, annak nyugati frontján, talán a Tonale vidéke táján, 
„hogyha ott sikert ér el, egész csoportomat oldalba fenyeget-
hesse! Ha ezt megteszi és legyen ez bármily erélyesen, mégis 
„csak tüntetésnek minősíthetem. Sokkal komolyabb jellegű lesz 
„támadása a 11. hadseregem ellen, mert ez hivatva van minden-
á r o n valami erős hegyi állásig előnyomulni, mely föltétlen 
„biztonságot nyújt, hogy mi az ő főtámadásukat oldalba ne ve-
szélyeztethessük! Nézetem szerint a főtámadás, mondjuk tü-
zetesebben: az áttörés kierőszakolása, Boroevicnél fog megkí-
„séreltetni éspedig meggyőződésem szerint a hegység lábánál, 
„a Monte Tómba (A 868) és a Montello között, mert ez minden-
k é p e n a leghathatósabb." 

„Nincsen azonban kizárva, hogy a Treviso—Motta di Li-
„venza lesz a főtámadás iránya. Én az előbbit tartom valószí-
nűbbnek. Magam is úgy tenném. Annyi bizonyos, hogy a fő-
t ámadás Boroevic arcvonalát fogja érni, hogyha az én cso-
por tomat már jó messze beszorította a hegységbe úgy, hogy 
„balszárnyát nem kell féltenie." 

„Közben a lassan haladó különvonat Trientbe érkezett. 
„Ő Fölsége azt mondta nekem, hogy a legfontosabbat a vissza-
utazáson akarja velem megvitatni és megfontolni. A béke és 



139 

„az offenzíva kérdését. Bizony ez ma a legnehezebb kérdés és 
„úgy kell azt megfontolni, mintha Isten ítélőszéke előtt állana 
„az ember. Ez a kérdés a monarchia, főkép édes magyar ha-
„zám, a nép és az egész emberiség sorsát dönti el. Olyan érzés 
„szállott lelkemre, mintha templomban állanék egyedül és a fél-
homályban az oltárra tekintenék — hol gyermekkoromban 
„oly sokszor imádkoztam — melynek képén Szent István ki-
„rály a magyar szent koronát Istennek ajánlja föl! Ügy fogok 
.felelni, mintha azon oltár előtt Alcsíiton egyedül állanék és 

„az Istenhez beszélnék!" 
„Kiszállottunk! — Krobatin tábornagy, aki jelentkezett, 

„Ö Fölségéhez be lett rendelve, azután egyenkint a hadtest-
parancsnokok Lütgendorf, Kaiser és Verdross tábornokok. 
„Egy órai kihallgatás után ö Fölsége kijött és velem a városba 
„indult automobilon, hol a lakosság lelkesen üdvözölte uralko-
d ó j á t s azután a csapatokat megszemlélte és a kitüntetéseket 
„kiosztotta. Ezután Perginére mentünk, hol a 42. honvédhad-
osztály maradványait megszemlélte Ö Fölsége és végül San 
„Christophoróra, a Lago di Caldonazzo mellett, hol a 11. had-
se reg parancsnokával Scheuchenstuel vezérezredessel hosz-
„szasan beszélt s azután a hadtestparancsnokokkal, Martiny, 
„Horsetzky, Weber és Kosak tábornokokkal tárgyalt hosz-
„szasan. A megszemlélt csapatkötelékekben minden egyes tisz-
t e t megkérdezett Ö Fölsége, hogy milyen állapotban találta 
„az ellenséges állásokat és akadályokat a nagy támadásnál? 
„— hogy össze voltak-e lőve? vagy épek voltak? — és miért 
„akadt el az ö támadása? — Én az összes válaszokat hallottam, 
„hiszen közvetlenül Ö Fölsége mellett állottam. Kivétel nélkül 
„mind egyhangúlag azt mondotta és állapította meg, hogy 
„az ellenséges akadályok teljesen épek voltak és a támadók 
„a legnehezebb megsemmisítő tűzbe, az ép állások előtt, az ép 
„ellenséges gépfegyverek kereszttüzébe kerültek, míg az ép 
„drótakadályokat elpusztították, az aknavetők rettenetes tüze 
„is rájuk zúdult és az ellenséges hatalmas és váratlan ellen-
t ámadás által visszavetve, szörnyűséges kereszttűzben iszonyú 
„veszteségeket szenvedve kellett visszamenniök." 

„A régi esztelen kényszer-roham volt, hol a gyalogságot 
„belekorbácsolták az eredménytelen biztos halálba, ahelyett, 
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„hogy az ellenséget a tüzérséggel rohaméretté verették volna. 
„Így csinálta ezt hadvezetőségünk a háború kezdete óta. Hős 
„csapataink a legsúlyosabb veszteségek árán, a drótakadályo-
„kon átvergődve, iszonyú küzdelmek közepette betörtek az 
„ellenséges állásba, hol azután az ellentámadás megsemmisítő 
„csapása érte őket. Így omlott össze, ahogy előre megmon-
dot tam, e háborúban utolsó nagy reménye minden nagy ha-
„zafinak." 

„Ő Fölsége a végén halálsápadtan, reszketve jött hozzám, 
„aki azért, hogy jelenlétem ne befolyásolja őt — hiszen hallot-
t a m előbb mindent és láttam if jú királyom meggyötört lelki-
ál lapotát — kissé eltávoztam, karonfogott és ezt mondta: 
„'Igazad volt! Gonosztett volt (Verbrechen) itt és ilyen készü-
letlenül nekirohanni! De a főbűnös Conrad, mert azt jelen-
te t te , hogy minden elő van készítve és a támadásnak föltét-
„lenül sikerülnie kell; pedig a hadtestparancsnokok és a had-
„seregparancsnokok jelentették, hogy: nincs bizalmuk a siker-
„ben, mert még^nem kész minden és a legnagyobb mértékben 
„kezdetleges.'" 

„Derűs szép nap volt, sötét kék éggel, míg a Fölség ezeket 
„mondta, én a Brenta hegyeit néztem sziklatornyaival, cikás 
„éleivel és nagy Károly jégmezejével, amint a Caldonazzói 
„tóban tükröződnek és nem feleltem! Mit feleljek? Ezen kér-
„désre feleletemet már ez év májusában megírtam, midőn azt 
„mondtam, hogy ez határtalan könnyelműség és 'Verbrechen' 
„— bűn!" 

„Délután 4 órakor visszatértünk Trientbe, hol az udvari 
„különvonatba beszálltunk. Ő Fölsége útközben mindenfélét 
„kérdezett és beszélgetett velem, főképp az asiagói katasztrófá-
„ról, melynek benyomása nagyon ránehezedett, a tisztek jelen-
tése i folytán. A vonaton azonnal magához hivatott a kocsi 
„azon terme elé, melyben velem beszélni akart, mind a két ajtó-
„hoz kívül egy tisztet állított azzal a szigorú paranccsal, hogy 
„míg én ki nem jövök, senkit, bárki legyen is az, nem szabad 
„beereszteni és ők felelősek azért, hogy ne hallja senki azt, 
„amit ő velem beszélni fog. Első kérdése, melyet a vonat indu-
„lása után tett, az volt: 'Milyen álláspontot foglalsz el a ter-
„vezett ú j offenzívával szemben? Mi a te nézeted?' — 'Fölség 
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„— feleltem én —, ezt csak akkor lehet megcsinálni, ha vele 
„Olaszországot, legalább erkölcsileg, agyonütjük. Ehhez nagy 
„túlerő kell csapatokban, azoknak gazdag ellátása, az összes 
„szükséges utak kiépítése a magas hegységben. Fölényes 
„tüzérséggel, gépfegyverekkel, aknavetőkkel, azoknak lőszerrel 
„való tökéletes fölszerelése, végül az összes tartalékok részére 
„szükséges kavernák kiépítése — amennyiben hiányoznának—, 
„hogy a tartalékok harcbalépésükig teljesen érintetlenül tartas-
s a n a k fönn. Mindezt mi már nem bírjuk egyedül teljesíteni, 
„azaz létrehozni, márcsak az anyaországban uralkodó kétes és 
„bajos állapotok miatt is. Ennélfogva most, midőn a németek-
„nek nem sikerült nyugaton az áttörést megcsinálni, ameddig itt 
„még lehet, legalább 20 hadosztállyal kellene idejönniök, hogy 
„közösen még egy győzelmet kikiizdhessiink és Olaszországot 
„talán még rákényszeríthessük a békére. Ha ez a segítség nem 
„lehetséges, akkor a leghatározottabban azt tanácsolom, fele-
lősségem teljes tudatában, ne méltóztassék féldolgot csi-
ná ln i , ami csakis ártalmas lehet miránk. Ezen esetben az 
„offenzívát — az én meggyőződésem szerint — eleve el kell 
„ejteni és a tervbevett hídfőt nem szabad a Piave és Brenta * 
„között a síkságba tolni, mert ott egy erős természetes akadály 
„híján állandó nagy, veszteségteljes küzdelem fejlődnék ki, 
„mely teljesen fölmorzsolna bennünket. Az én elvem az: 'Egé-
„ssen, vagy sehogyan!'11 

„Ő Fölsége kijelentette, hogy tökéletesen osztja nézetemet 
„és tanácsomat megfogadja. Csakhogy a németek most annyira 
„igénybe vannak véve, hogy egyhamar aligha lesznek képesek 
„valamit ideküldeni." 

„Hiába, akkor mi sem támadhatunk ezidőszerint." 
„ ö Fölsége most a 'fődologra' tért át." 
„'Nem találod-e, kedves barátom, hogy ideje volna már 

„végrevalahára az egésznek végetvetni! Mégsem üttethetjük 
„magunkat egészen agyon német hódítási vágyakért, vagy 
„hasonló szólamokért, mint 'kézizálog' stb., stb.'" 

„Ö Fölsége arról biztosított engem, hogy tényleg teljesen 
„erőnk végéhez értünk, az anyaországok összeroskadnak és 
„okvetlenül még ezidén meg kell a békének lennie. A mi hadi-
i pa runk már nem képes valamit létrehozni és minden lassan 
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„visszafejlődik. 'Wir sind eben am Ende unserer Kraft! Es 
„kann nur mehr der Zusammenbruch kommen!'" 

„Mintha az Isten ítélőszéke előtt állanék, a legtisztább 
„meggyőződésből és egyedül lelkiismeretemre hallgatva, kirá-
lyomnak a szemébe nézve, szórói-szóra ezt válaszoltam:" 

„'Fölséges Uram! Az uralkodónak legelső kötelessége 
„államait, országait megoltalmazni és fönntartani, az ő jólétük-
éről gondoskodni, ezért Istennek és alattvalóinak felelős, ezen 
„célból köttetnek és oldatnak föl a szövetségek; itt a 'Sacro 
„egoismo' már nemcsak szóbeszéd, de valóban szent kötelesség. 
„Fölségednek semmiesetre sem szabad az Isten által Önre bí-
„zott államokat és nemzeteket föláldoznia, sőt egy embert sem 
„szabad többé föláldozni, ha megvan annak lehetősége, hogy 
„egy miránk és szövetségeseinkre nézve tisztességes, becsületes 
„békét kössünk. Fölségednek kötelessége a német császárhoz 
„utaznia és neki megmondani, hogy nem küzdhetünk tovább. 
„Ha megvan annak lehetősége, hogy ezen védelmi háborúnkat 
„tárgyalások alapján tisztességesen befejezzük, akkor Német-
ország velünk együtt köteles a szükséges lépéseket megtenni, 
„ellenkező esetben Fölséged egyedül, Németország nélkül teszi 
„meg azokat. Nekem, Fölség, nincsen betekintésem ezen dol-
,;gokba, ennélfogva nincs lehetőségem, hogy helyes ítéletet 
„alkothassak magamnak arról, vájjon tárgyalni lehetséges-e 
„ellenfeleinkkel? De azt hiszem, hogy ha igen, akkor Német-
ország föltétlenül velünk fog menni; ha azonban Németország 
„ezt területnyerési szándékai miatt tenni nem akarná és tovább 
„kívánna harcolni, sőt támadólag akarna föllépni, akkor én azt 
„mondanám: 'Fölségednek a tárgyalások megkezdésével erre 
„rá kell Németországot kényszerítenie, nemcsak a mi helyze-
t ü n k miatt, de a németek miatt is, mert területnyerési szán-
dékunk keresztülvitele a megmásíthatatlan viszonyok miatt 
„sem katonai, sem politikai eredményre nem vezethet!' Viszont 
„a mi kötelességünk az, ha Németország hajlandó velünk egy-
ezerre a békét ellenségeinknek fölkínálni és az ellenségek ez 
„esetben csak velünk egyedül akarnának tárgyalni avégből, 
„hogy Németországgal könnyebben elbánjanak és őt külön 
„agyonverhessék: nekünk kötelességünk lesz szilárdan Német-
Ország oldalán kitartani. Miránk és szövetségeseinkre nézve 
„életföltétel az — s ezt a németek bizton nagyon is jól tud-
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,ják —, hogy a béketárgyalásokat addig vezessük be, míg 
,katonailag elég erősek vagyunk arra, hogy az ellenségnek 
.mértéktelen föltételeit fegyveres erőszakkal utasíthassuk 
,vissza: mert ha addig várunk, míg nagyon is elgyengülve 
,erre már nem vagyunk képesek, akkor már mindent elvesz-
hettünk és kénytelenek leszünk — akarva, nem akarva — az 
,ellenség által diktált föltételeket alázatosan meghajolva ma-
gunkra rovatni. Ez az én megmásíthatatlan meggyőződésem, 
,melyet Isten és emberek előtt emelt fővel vallok és melyért 
,a felelősséget vállalni tudom és akarom is. Tehát, amint em-
lítettem Fölségednek, a német császárhoz kell mennie és ezt 
,neki teljes őszinteséggel meg kell mondania, annak hang-
súlyozásával, hogy mi most már végleg erőnk fogytán va-
gyunk — amint azt Fölséged nekem jelezte —, a háborúnak 
,erőteljes továbbvitelére már nem vagyunk képesek és ezért 
,legfőbb ideje egy tisztességes, bizonyos engedményekkel össze-
kötött, de mégis becsületes békét keresni.'" 

„Összefoglalva mégegyszer megismétlem előterjesztése-
d e t : " 

„'Offenzíva Németországgal együtt Olaszország ellen, hi-
szen a németek sem képesek már francia, angol és amerikai 
.hadseregek ellen támadólagosan eredményt elérni, míg itt 
»együttesen Olaszországot még talán legyőzhetnénk. De előbb 
,Vilmos császárral a megbeszélésnek meg kell történnie. Né-
,met segítség nélkül ne kezdjünk offenzívát. Mind a két eset-
,ben törekedni kell az ellenséggel tárgyalásba bocsátkozni 
,anélkül, hogy amellett kevélyen viselnénk magunkat.'" 

„Ö Fölsége láthatólag megnyugtatva, még igen élénken 
,beszélt, most már kevésbbé fontos dolgokról és azután a ma-
gyar hadseregre is ráterelödött a társalgás, mire azt a kérdést 
,tettem, hogy a magas tábornoki kar még ma is oly egy-
hangúan és erélyesen ellenzi-e ezt? — 'Igen — felelte Ő Föl-
,sége —, egytől-egyig mind ellenzik, de én e fölött el fogok 
.haladni és őket többé nem fogom megkérdezni!' — Végtelenül 
,kegyes és meleg búcsú után, melyben biztosított a Fölség 
,arról, hogy nagyon hálás nagy nyíltságomért, este 7 órakor 
.kiszálltam a tovarobogó udvari különvonatból és Griesbe, 
,csendes lakásomra siettem." 

* * 
# 
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Augusztus 9. 
„Negyvenhat éves vagyok és úgy tetszik nekem, mintha 

„500 évet éltem volna, hiszen egy egész világtörténelmen men-
t e m keresztül. Oly sok szépet, lelketemelően nemeset és oly 
„sok szörnyűségeset, embertelent és szívrepesztően keserveset 
„éltem át, hogy csak nehezen bírom a terhet viselni, mely vál-
t a imra nehezedik! De akarom viselni addig, míg a jó Isten 
„meg fog tőle szabadítani." 

Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
„A nyugati oldalon végig ellenséges zavarótűz, főképen a 

„felső Noce és Vermiglio völgye ellen, azután a Fucine ellen, 
„ahol a 22. lövészhadosztály parancsnoksága azon benyomást 
„nyerte, hogy nagyobbszámú ütegek lövik be magukat ezen 
„helységre. Fucinén néhány ház súlyosan megrongálódott. 
„A Val di Strinóban és Fravianóban a szállásokat ki kellett 
„ürítenünk a tűz miatt. Az arcvonal többi részén meglehető-
s e n élénk ellenséges lövegtűz az állások és hátterep ellen, a 
„3. lovashadosztálynál, a Loppio és Mori között, a Zúgna 
„Torta- (A 1257) gerincen az 56. lövészhadosztálynál és a 
„XIV. hadtest arcvonala ellen, a Vallarsa és Astico völgye 
„között. A mi tüzérségünk az erős ellenséges közlekedést 
„zavarta a Brentonico völgye körül. A Dosso altótól (-0-703) 
„északra egy ellenséges szakasz visszaveretett. Éjfélkor egy 
„kormányozható léghajó repült az Etsch völgye fölött egész 
„Trientig és bombákat dobott le Ravinára, kárt azonban nem 
„okozott. Egész nap zavarótűz. A felső Genova völgyébe erős 
„ellenséges tűzcsapás. Az ellenséges tüzérség nagy lőszertöme-
„gekkel egynéhány ütegünket akarta leküzdeni a Tonale 
„vidékén." 

„A XXI. hadtestnél az állások és a hátsó terület erős 
„ellenséges zavaró lövegtűzben voltak. Az Altissimo hegye 
„ (A 2079) fölött este 9 óráig léggömbből figyelt az ellenség. 
„Fontechel és San Griacomo között nagy mozgást észleltek 
„nála, melyet tüzérségünk tűz alá vett." 
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„A XIV. hadtestnél különösen a Monte Majót (A 1500)1 

„nehézöblű lövegekkel lőtte az ellenséges tüzérség. (Op. 5471.) 

Déli helyzet: 
„Hatástalan ellenséges lövegtűz volt a Stilfsi-hágóra." 
„Meglepő tüzérségi tűzcsapás érte a felső Va) di Genová-

k o n Pedrucót, Turrion della Rocchettát (-£> 2256) és a Monte 
„Care altót (A 3465); itt drótkötélpályánk megsérült." 

Éjjel 2 órakor Valle dei Moliniben 35 főből álló ellenséges 
osztag a Monte Cadriára (A 2254) akart felkapaszkodni, de 
a 98. dandár csapatai puskatűzzel elzavarták. 

A XXI. hadtestnél az ellenség tüzérsége Ronzót, Valle San 
Felieét, a Corno-nyerget és az -Q 1801-es gerincet igen élénken 
lőtte; a mi tüzérségünk Serravallét, Pradát és Altissimót 
(A 2079) lőtte, ahol két ellenséges mozsarat fedezett fel. (Op. 
5471/13. szám.) 

Esti helyzet: 
„Az ellenség tüzérsége a Trafóinál levő drótkötélpályán-

k a t lőtte, a Tonale-alszakaszban egyik ütegünket leküzdötte, 
„a Noce-völgyet Pejóig végigszórta gránátokkal, tűz alatt tar-
kotta a Vermiglio-völgyet. A Riva-arcvonal, a XXI. és 
„XIV. hadtest egy része is tűz alatt állott." 

A mi tüzérségünk a Tonale-hágón egy friss ellenséges 
motoros (angol) ütegben két telitalálatot ért el és a Fontechel— 
San Giacomo-úton az ellenség mozgását megzavarta, a 
Besagnónál dolgozó munkásosztagokat szétugrasztotta és egy 
nyilt állásban álló ellenséges üteget Arsierótól délre, San Roc-
cónál, leküzdött. 

A 151. ezred (159. dandár) Trientből Tione—Stenico 
terébe indult. (Op. 5471/21. szám.) 

Veszteség: 7 fő legénység elesett, 29 fő legénység meg-
sebesült, 8 tiszt és 99 fő legénység beteg, 1 ember eitünt; ösz-
szes veszteség: 8 tiszt és 136 fő legénység. (Op. 5471/13. sz.) 

A tegnap délután különösen a Vermiglio- és Strino-völ-
gyek ellen irányult heves tüzérségi tűzből, melyben friss el-
lenséges ütegek is nagyobb számban résztvettek, arra lehet 
következtetni, hogy ezzel a tűzzel az ellenség egy vállalkozás 
előkészítését vezette be. 

A 97. dandárparancsnokság véleménye szerint, a ma reg-
gel meglepően és tervszerűen megindult ellenséges lövegtűz 
egy támadást készít elő. 

1 Császárvadász-hadosztály alszakasza. 

József főherceg: A világháború. VII. 10 
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Eddig az ellenség csakis éjjel hajtott végre járőrvállala-
tokat. A jelek arra mutatnak, hogy az olaszok mindinkább 
merészebbek lesznek, mert a tegnapi előretörést a Daone völ-
gyében nappal hajtották végre. 

A XXI. hadtest arcvonala előtt két nehéz löveg bukkant 
fel és tervszerű tüzelést kezdett Altissomótól (A 2079) dél-
nyuga ta . 

A Monte Majóval (A 1500) szemben álló csapataink1 je-
lentéseiből arra lehet következtetni, hogy az olasz 69. had-
osztály itt is egy támadást készít elő, legalább is az ottani 
csapatait megerősítette. (Op. 4530/69. szám.) 

Mostani feladatunk az, hogy állásainkat jól megerődít-
sük és hogy télre minden előkészületet megtegyünk. 

A XX. hadtest javaslatot tett a télre elfoglalandó állás 
tárgyában, melyet elfogadtam. Különösen nagy fontossá-
got tulajdonít annak, hogy drótkötélpályáinkat szaporítsuk. 
A 10. hadsereg erre a célra egy drótkötélpályaépítő századot 
fog kapni. 

Már öt építőszázadot kapott a 10. hadsereg; a legelőször 
megszervezett hordár-századokat is a 10. hadsereg fogja meg-
kapni. 

Erről az intézkedésről az Y. és XX. hadtestet értesítették. 
(Op. 5403. szám.) 

A 19. hadosztályparancsnokság kéri, hogy a 38. dandá-
rát vonultassák be a hadosztályhoz, mert a nehéz Monte 
Seluggio (A 1100)—Monte Cimone (A 1230)-állásban a szol-
gálatot a 37. dandár egyedül nem tudja ellátni. 

A 10. hadseregparancsnokság erre emlékezteti a 19. had-
osztályparancsnokságot, hogy a 37. dandár csak 48 fő legény-
séggel gyengébb a 159-nél, ezzel szemben a 37. dandárnak 18 
géppuskával többje van, mint a 159.-nek és a 159. dandár a 
37. előtt az állást mégis rendesen meg tudta szállani.2 Külön-
ben is a 38.-at most rendelkezésre bocsátani nem lehetséges, 
mert az 50. ezred a Judicariák völgyében a 49. hadosztály 
kötelékében, a 111. ezred pedig az 56. lövészhadosztály köte-
lékében az arcvonalban áll és pihenésre nagyonis x*ászorult 
csapatokat váltott ottan fel. 

Mindenesetre azon leszünk, hogy amint lehet, a 19. had-
osztály csapatai ismét összekerüljenek. (Op. 5425. szám.) 

Félreértések elkerülésére a 10. hadseregparancsnokság 
1 2. császárvadász-dandár. 
2 Azelőtt a császárvadász-hadosztály kötelékében a Monte Seluggio— 

Monte Cimone-szakaszt a 159. dandár tartotta megszállva, ezt a szakaszt 
a 19. hadosztály 37. dandára vette át, mely hadseregcsoport-tartalék volt. 
A felváltott 159. dandár mint hadseregcsoport-tartalék Trientbe került a 
19. hadosztály helyébe. 
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elrendelte, hogy a 18. hadosztály az V. hadtest útján a 10. had-
sereg alá tartozik, a hadosztály hadseregcsoporttartalék és 
mikénti alkalmazására a tiroli hadseregcsoportparancsnok-
ságtól utasítást kapott. 

Egyébként a 18. hadosztály (tisztek tájékoztatása, kikép-
zés, pihenés, stb. tárgyában) az V. hadtesthez tartozik. (Op. 
5433. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság az AOK.-nak előterjesz-
tést tett, hogy a kevésbbé hatásos C-gázgránátok helyett a 
németeknél használatban álló hatásosabb gáz-lőszert kapjon. 
(Op. 5441. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
I I I . és XII I . hadtest. Tegnap délután az ellenség tüzér-

sége állandó, de változó hevességű zavarótüzet irányított a 
Canove-szakaszunk ellen és Asiagótól keletre fekvő állá-
sunkra; Zocchit az ellenség aknavetői lőtték. 

Éjfélkor az egész 52. gyalog- és 10. lovashadosztály sza-
kaszát csapásszerűen lőni kezdte az ellenség tüzérsége és 
annak aknavetői, éjfél után az ellenséges gyalogság1 sűrű 
hullámokban támadásra előretört, az 52. hadosztálynál a 
42. ezred és a 6. bosnyákezred belső csatlakozó szárnyán, ké-
sőbb Canovénél is az ellenséges gyalogság az állásba betört, 
de minden alkalommal a tartalékok ellentámadással az állás-
ból kiverték; a 6. bosnyákezred keleti szárnyán a helyzet még 
nincsen tisztázva; a veszteség súlyos, jelentések a harc kime-
neteléről még hiányzanak. 

A 10. lovashadosztálynál a 10. huszárezred állásába 
Asiagótól délnyugatra az ellenség támadó hullámai szintén 
betörtek; kemény kézitusa keletkezett és csak nagy erőfeszí-
téssel állították helyre a helyzetet; a veszteség súlyos, két 
századparancsnok a harcban elesett. 

Az 1. népfölkelő huszárezred állását megvédte; a keleti 
szárnyon a 8. dzsidásezredet csakis ellenséges járőrök támad-
ták meg. 

Hajnali 3 órakor a küzdelem elcsendesedett. 
A VI. hadtestnél egész éjjel tartósan élénk ellenséges 

zavarótűz volt az arcvonal, de főként a hátterep ellen. 
A XXVI. hadtest szakaszán változó hevességű ellenséges 

zavaró lövegtűz volt. 
Primolano még éjjel is tűz alatt állott; ott 5 halott, 21 

sebesült. 
Grigno este 9 órakor 6 gránátsrapnelt kapott; kár 

nincsen. 
1 7. és 23. angol hadosztály egy része. 

10* 
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I. hadtest. A tüzérség mérsékelten lövöldözött, éjjel olasz 
repülők Feltrére 20 bombát dobtak; kár nincsen. 

Repülőink semmi különöset nem állapítottak meg. 
A Yal del Rossignolóban, Yal Chiamában és Valle di 

Melagóban az ellenségnél élénk közlekedés van. 
Az ellenség Primolanót és Grignót messzehordó ágyúkkal 

lövi; gyalogsága a Brenta völgyében és a magaslati állások-
ban dolgozik. 

Repülőink megfigyelték, hogy az ellenségnél élénk közle-
kedés és mozgás1 van a La Gusella—Raniero országúton, Yalle 
dei Lebbiben, Semonzo és Monte Cornosega (A 1128) között, a 
Crespano—Venetóról Monte Grappára (A 1775) vezető úton, 
1 zászlóalj málhásállatokkal Monte Cornosegára (A 1128) 
kapaszkodik fel, egy század C. di Puisenél, Monte Costonról 
(-Ö1520) két század keleti irányban menetel; Borsoról 1 km 
hosszú csapatoszlop keleti irányban eltolódik. A Monte Meaté-
tól (-0-1601) keletre fekvő Cima della Mandrián egy nagyobb 
törzs volt látható. (Op. 221/6. szám.) 

Déli helyzet: 
A fennsíkon az angolok éjjeli támadása a 6. gyaloghad-

osztály keleti szárnya ellen is kiterjedt; a támadást ellentá-
madással visszaverték; 2 sebesült angol katona fogságunkba 
jutott. 

A támadással egyidejűleg az ellenséges tüzérség az Assa-
völgyet gázzal lőtte; a völgyben 5 ütegünk körülbelül 200 
lövést kapott; feltűnt, hogy a gázlövedékek kis dörrenéssel 
robbantak és semmi kárt sem okoztak; ezek alighanem csak 
izgató gázt tartalmaztak. 

XXYI. hadtest. Reggel igen erős aknavetőtűz indult meg 
Col Caprile «> 1288)— Col della Berretta «> 1458—Monte 
Asolone (A 1520) vonal ellen; reggel 7 órakor az ellenséges 
gyalogság a Monte Asolone (A 1520) délkeleti lejtője ellen 
támadásra indult; a támadást a 28. hadosztály csapatai vissza-
verték. 

I. hadtest. Gyalogsági harc nem volt, csakis az ellenséges 
tüzérség hatott mérsékelten. 

Feltre éjjeli bombázása alkalmával 5 bomba a kórház 
közvetlen közelében robbant fel, kettő a kórházat találta, a 
többi a mezőre esett. Kár nincsen. 

Az 53. hadosztálynál a 124. ezredtől egy rutén katona át-
szökött az ellenséghez. (Op. 221/16. szám.) 

Veszteség: 1 tiszt és 29 fő legénység halott, 3 tiszt és 150 
fő legénység megsebesült, 5 tiszt és 270 fő legénység beteg, 

1 Autóoszlopok, szekerek és málhásállatlépcsők stb. 
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1 ember eltűnt; összes veszteség: 9 tiszt és 450 fő legénység. 
(Op. 221/16. szám.) 

Esti helyzet: 
A fennsíkon mérsékelt ellenséges tüzérségi zavarótűz 

volt állásainkra és a hátsó terepre. 
Aknavetők Stoccareddot és San Francescot lőtték. 
Hat ütegünk a Campi di mezzaviai ellenséges táborra tűz-

csapást mért. 
A Brentától keletre a tüzérség működése csak mér-

sékelt volt. 
Változások a csapatok helyzetében: 
A 10. lovashadosztálynál a 8. dzsidásezredet a 13. huszár-

ezred felváltotta; a 74. hadosztálynál a Papp-dandár helyébe 
a Sávoly-dandár került; az 55. hadosztálynál a 34. dandár-
parancsnokság1 a 110. dandárparancsnokságtól a vezetést át-
vette; a 43. és 46. ezred a Monte Solarolo (-0-1672) gerincén 
áll; délnyugatra ettől az 55. hadosztály két zászlóalja az arc-
vonalban van; az 55. hadosztály Sediconál gyülekezik; a 
33. dandár1 Seren—Feltre terébe érkezett; ezzel az egész 
17. hadosztály már az I. hadtest körletében van. 

A 40. honvédhadosztályhoz a 6. honvédezred, a 60. had-
osztályhoz a 108. ezred bevonult. A 28. hadosztálynál a 7. 
bosnyák ezredtől négy bosnyák katona az ellenséghez át-
szökött. (Op. 221/29. szám.)^ 

A hadseregtartalékok átcsoportosítására a 11. hadsereg-
parancsnokság Op. 3121. szám alatt intézkedett: 

„Augusztus 10-től kezdve a 39. honvédhadosztály ezreden-
ként a fennsíkra menetel és a VI. hadtest kötelékébe fog lépni. 

Amint a 39. honvédhadosztály által jelenleg elfoglalt szál-
lások fokozatosan kiürülnek, a 42. honvédhadosztály foglalja 
el a 39. honvédhadosztály volt helyét. A felváltott 28. had-
osztály pedig a 42. honvédhadosztály helyébe jön. 

A had seregparancsnokság elvarja, hogy a végrehajtás 
gyorsan történjék meg. 

A 42. honvéd tábori tüzérdandár és a 42. rohamzászlóalj 
helyén megmarad. 

A 39. és 42. honvédhadosztály, valamint a 28. hadosztály 
naponta délután 5 óráig bejelentik helyzeteikben bekövetke-
zett változást. Scheuchtenstuel vezérezredes, s. k." 

A 11. hadseregparancsnokság a helyzetet következő-
képen ítéli meg: 

„A fennsíkon a 6., 52. gyalog- és a 10. lovashadosztály 
arcvonalát ért erőszakos ellenséges éjjeli támadásokból, vala-

1 A 17. hadosztály kötelékébe tartozik. 
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mint a I I I . és XIII . hadtest hátsó terepe és összeköttetési út-
jai ellen irányult ellenséges tüzérségi tűzből a hadsereg-
parancsnokság nem következtet az ellenség azon szándé-
kára, hogy az Asiago-fennsík ellen nagyobb támadást indít-
son, hanem úgy véli, hogy az ellenség a Brenta és Piave kö-
zötti szakaszról figyelmünket el akarja terelni, vagy pedig 
szökevényeink vallomásaiból értesült arról, hogy az Asiago-
fennsíkon arcvonalunkat hátrább akarjuk venni és így előtér-
állásunkat sikeres vállalata által meggyengíteni reméli. 

Bár a Brentától keletre az ellenségnél feltűnő sok moz-
gást figyeltünk meg az arcvonal mögött, mindazonáltal nin-
csenek határozott jelek arra, hogy nagyobbszabású ellenséges 
támadás áll ott küszöbön. 

Az ellenség tüzérségének Primolanóra, Grignóra és Ar-
siére irányuló távoltüzéí azzal lehet magyarázni, hogy az 
ellenség meg akarja torokii, hogy a mi tüzérségünk Grappa— 
Monte Pallone—Monte Tómba vidékén1 drótkötélpályáit hatá-
tásos tűz alá vette és ezzel őt érzékenyen károsította. (Op. 
221/40. szám.) 

Az I. hadtestnél a 95. dandárt2 a 120. dandár3 felváltotta, 
mely utóbbit a 48. hadosztályparancsnokság alá rendelték; 
a 95. dandár hadosztálytartalék lett. 

Augusztus 10. 
„A németeket mindig jobban visszaszorítják, tegnap sok 

„foglyot és löveget vesztettek. Pflanzer Albániában régi el-
vesztett vonalunkhoz közeledik." 

Jelentések. 
A) 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
A Tonale-hágó és a Monticello- (A 2432) alszakasz heves 

ellenséges lövegtűz, a Punta Albiolo (-Ó- 2978) nehéz ellenséges 
aknavetőtűz alatt állott. 

A 98. dandár alszakaszára az ellenséges tüzérség ma 1000 
lövést tett; ma a Daone völgyét és a Ledro-völgytől északra 

1 Borso—Crespano—Veneto-síkságról Monte Grappára ( A 1775) és 
Monte Meatera (-0-1601) tíz, Possagno—Virago-síkságról Monte Pallonera 
( A 1215) három, Monte Tombára ( A 868) két sodronykötélpálya vezet. 

2 A 48. hadosztály kötelékébe tartozik. 
3 A 60. hadosztály kötelékébe tartozik. 
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húzódó állásainkat is lőtte. A Concei-völgyben éjjel ellenséges 
járőrök tapogatóztak. 

A saját tüzérség az ellenséges tábort Punta di Nottánál 
(-0-1231), Dosso Casinát és a Varaghánái dolgozó munkás-
csoportokat vette tűz alá. 

Az Etsch völgye, a Zúgna nyugati lejtője, Isera is ellen-
séges, közepesöblű lövegek tüzében állott. 

A császárvadász-hadosztály arcvonala Monte Seluggiónál 
(A 1100), Monte Cimonenál (A 1230) és a Rio Freddo mér-
sékelt ellenséges zavarótűzben állott. (Op. 5477. szám.) 

Déli helyzet: 
Az Albiolo- (-0- 2978)—Monticello (A 2432) -alszakasz és 

a Tonale-hágó, továbbá Vermiglio és a Presena-völgy ismét 
ellenséges tüzérségi zavarótűzben volt. 

Reggel 4 órakor Lardaróra és Monte Nozzolóra (-0-2034) 
tűzcsapást mért az olasz tüzérség. Délelőtt 10 óra óta a Monte 
Melinóról (A 1422) ellenséges messzehordó ágyúk Tionét és 
Bolbenót lövik; utóbbi faluban 5 ház összeomlott, 100 ember 
hajléktalan lett. 

A mi tüzérségünk a Monte Melinói (A 1422) ellenséges 
hosszúcsövű üteget, Coffarót és Alla Sántát lövi. 

Az 56. lövészhadosztály szakaszára ellenséges zavarótűz 
irányult. 

Tonezzától északra az országutat nehézöblű olasz lövegek 
lőtték. 

A mi tüzérségünk jó eredménnyel lőtte a Monte Cornón 
(-0 1765) egy ellenséges kavernában elrejtett géppuskásfészket 
és egy aknabejáratot. 

Délelőtt 9 órakor egy ellenséges repülőgép és a 3.-J. számú 
repülőszázadunk egyik repülőgépe között légi harc volt; Nav-
ratil főhadnagy ebben a harcban a hetedik győzelmét aratta; 
az ellenséges repülőgép égve Cosmagon fölött lezuhant. 

A 11. hadsereg fölött ma 11 ellenséges repülő mutatkozott. 
(Op. 5477/12. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége a 22. lövészhadosztály állásait lőtte; 

tüzének jellege olyan volt, mintha ütegei a lövészhadosztály 
hátsó terepére és az abból a hadosztály Tonale-állásába vezető 
utakra tervszerűen belőné magát. 

A Val di Genova felső részében Pedruc, Turrion della 
Rocchetta (-0 2256) élénk ellenséges tüzérségi zavarótűz alatt 
állott. 

A 98. dandár egész alszakaszát, különösen Lardarót és a 
Ooncei-völgy nyugati részét hevesen lőtte az ellenség tüzér-
sége. 
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Ütegeink a Malmaronén levő olasz rádióállomást és a Monte 
Melinón (A 1422) álló hosszúcsövű ellenséges üteget vették 
tűz alá, mely délután 2 órától 5 óráig hallgatott, azután Tionét 
és Bolbenót ismét lőni kezdte. 

Zúgna- (A 1257) állásunkra és az -Ó- 1801-es gerincre az 
olaszok nehéz aknákat hajítottak. 

Mattassonéról a Yalmorbia-erődre az olaszok géppuskák-
kal lőttek. (Op. 5477/20. szám.) 

Veszteség: 8 fő legénység halott, 2 tiszt és 35 fő legény-
ség megsebesült, 4 tiszt és 65 fő legénység beteg, eltűnt 4 fő 
legénység, összes veszteség: 6 tiszt és 112 fő legénység. (Op. 
5477/12. szám.) 

Helyzetmegítélés. 
„Azáltal, hogy az olaszok a XXV. hadtestet a Garda-tó és 

„a XIY. hadtestünk közé betolták és a XXIX. hadtesthez a 
„Garda-tó és Monte Baldo közé a 10. hadosztályt tartalékul 
„előrevonták, arcvonaluk a Garda-tó mindkét partján igen 
„megerősödött, különösen a Riva-szakaszunkkal és a 49. had-
osztályunkkal szemben." 

„Mivel az ellenség az utóbbi időben a Daone-alszakaszban 
„igen nyugtalan és ott tüzérségét folyton szaporítja, a Concei-
„völgyben élénken felderít és végül, mivel tüzérsége Tionét és 
„Bolbenót ismételten hevesen lőtte, ezen jelenségek a Garda-tó 
„mindkét partján eszközölt csapaterősítésekkel összevetve, na-
„gyon valószínűvé teszik azt, hogy az olaszok a Judicariákban 
„és a Ledro-völgyben támadásra készülnek. (Op. 4530/70. sz.)" 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
„A fennsíkon az ellenség megismételte erős felderítő táma-

dása i t ; este 11 óra után megint csapásszerűleg hatalmas löveg-
„és aknavetőtüzet zúdított a Canovétól a Brenta-hasadékig ter-
j e d ő szakaszra. Ezt a hátterepet gázzal erősen elárasztotta és 
„a XII I . hadtestnél az Asiagótól kétoldalt levő állásokat sűrű 
„ködbe burkolta; ez váltakozó erejű tűzhullámokban éjjel 
„2 óráig tartott. Az 52. hadosztály és a 10. lovashadosztály 
„arcvonala ellen előnyomuló járőröket visszaverték. A Monte 
„di Yal Bella «> 13.12)—Col de] Rossótól (A 1276) északra 
„levő arcvonalunk ellen vitt erősebb ellenséges támadásokat 
„az 52. és 5. hadosztály csapatai ismételten visszautasították. 
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„Csak a 138. ezred két táboriörsét kellett a Col Melaghettótól 
„keletre, a főállásba visszavonni. Montagna Nuova (A 1327) 
„területén (Col di Cagnon [-0-1283]—Col del Lampo) nagyon 
„erős robbanások és tüzek, a Val Lastarobón, Rubbiónál, 
„nagyobb tűzfény látható." 

XXVI. hadtest. A mi tüzérségünk az ellenséges árkokat 
Cima d'Annától Asolonéig (A 1520) élénk zavarótűz alatt tar-
totta, mert ott tegnap óta sűrű megszállás és fokozott moz-
golódás látható. 

I. hadtest. Az ellenséges tüzérség a 48. hadosztály szaka-
szára néhány tűzcsapást mért. 

Éjjel ellenséges repülőgépek az Asiago-fennsíkot átrepül-
ték. (Op. 222/6. szám.) 

Hirek az ellenségről. 
Augusztus 10-re virradó éjjelen az ellenség tüzérsége ha-

talmas tűzzel árasztotta el a fennsíkon egész arcvonalunkat, 
az Assa-szakasztól keletre; felderítés céljából erősebb ellensé-
ges osztagok a Monte Sisemol (A 1242)—Col del Rosso- (A 
1276) szakaszra, a 74. honvéd-, az 53. és 5. hadosztálynál löké-
seket intéztek; a többi helyen csak járőrök tapogatóztak. 
Az összes elötöréseket csapataink visszaverték. 

Délután a paui úton az ellenségnél nagy forgalom volt. 
XXVI. hadtest. Délután igen élénk mozgás van az ellen-

ség lövészárkaiban Cima d'Annától (-0- 1383) egész Monte 
Asolonéig (A 1520). 

I. hadtest. Délelőtt az ellenség repülői igen élénk tevékeny-
séget fejtettek ki, mely délután véget ért, mivel köd lett. 
Az éjjeli támadás alatt az ellenség repülői a XII I . hadtest 
ütegei fölött jelentek meg. 

Légi felderítésünk eredménye: 
Valrovinánál nagy barakktábor, Campese, Romano alto és 

Corte vidékén sok katonaság, nagy sátortábor, szekerek és 
autók vannak. A Bassano—Crespano—venetói tábori vasútról 
egy vágány a Torrente di San Felicita-völgvbe elágazik. Monte 
Noselariig (-Ó-929), onnan sodronykötélpálya a Col Campeg-
giára (-61121) visz fel. 

„A II I . hadtestnél nehézöblű ellenséges lövegek zavarótüze 
„az arcvonalra, de főkép a mögöttes terepre." 

„XIII. hadtest. Éjjel Asiagótól délnyugatra angol gyalog-
„ság, mely egy kilométer kiterjedésben két hullámban jött 
„előre, a mi tüzérségünk által tetemes veszteségeket szenvedett 
„és visszakergettetett. A 74. honvédhadosztály védelmi szaka-
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„szában sikerült az ellenségnek egy zászlóalj szélességben be-
hatolnia, a mi ellenlökésünket be sem várva, a franciák 
„megint visszahúzódtak eredeti állásukba." 

Ezt a támadást a 24. francia hadosztály 50. ezrede hajtotta 
végre; néhány sebesült francia katona fogságunkba került. 

A 10. lovashadosztály elleni éjjeli támadásban az I. nép-
fölkelö huszárezred a 48. angol hadosztály 143. dandárának 
négy megsebesült katonáját behozta a hadosztályparancsnok-
sághoz. A 10. hadosztályt nagy veszteség érte; az elesettek és 
sebesültek száma körülbelül Í50 fö. 

Az 52. hadosztálynál 7 géppuska elveszett és a 6. bosnyák-
ezredtől 1 tiszt és 7 ember eltiint. (Op. 222/6. szám.) 

Déli helyzet: 
I I I . hadtest. Az ellenség tüzérsége "nehézöblű lövegekkel 

lőtte főképpen a hadtest hátsó terepét és összeköttetési vonalait. 
„XIII. hadtest. A 10. huszárezred éjjel egy angol táma-

d á s t vert vissza, amely 1 kilométer szélességben, két hullám-
„ban tört elő. Tüzérségünk kitűnő zárótüzében az angol táma-
d á s összeomlott." 

„A VI. hadtest a reggeli jelentéseket a következőkben 
„egészíti ki: Amint már jelentetett, a leghevesebb tüzérségi 
„előkészítés után az 53. és 5. hadosztály ellen nagy ellensé-
„ges erőkkel végrehajtott támadások, helyenkint ellenlökés-
„sel, verettek vissza. Ez alkalommal a magyarok megint nagy-
szerűen viselték magukat; a 82. székely gyalogezred, a békés-
csabai 101. gyalogezred, úgy mint az if jú 138. kecskeméti 
„ezred különösen kitettek magukért és elkeseredett tusában 
„verték vissza az ellenséget; a terep födve van ellenséges hul-
lákkal ; egynéhány francia és angol fogságunkban maradt." 

XXVI. hadtest. Mindkét oldalon élénk lövegharcok voltak. 
I. hadtest. Az ellenség arcvonala mögött élénk mozgást 

figyeltek meg. 
Az ellenséges repülők ma egész nap élénken portyáztak. 

Sok ellenséges léggömbből figyeltek. 
Veszteség: Elesett 7 tiszt és 69 fő legénység, megsebesült 

8 tiszt és 328 fö legénység, beteg 5 tiszt és 292 fö legénység, 
eltűnt 4 tiszt és 98 fő legénység, összes veszteség: 24 tiszt és 
787 fő legénység. (Op. 222/17. szám.) 

Esti helyzet: 
A 152/6. légvédelmi ütegünk egy angol repülőgépet lelőtt, 

mely Col Caprilére (-0-1288) zuhant le, a két lövészárok között. 
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A 39. honvédhadosztály megkezdette felmenetelét a fenn-
síkra. A 77. honvéddandárparancsnokság a 11. honvédezreddel 
Grignónál fog éjjelezni. 

A 28. hadosztálynál a már felváltott 11. ezreden kívül a 
47. ezred is megérkezett Yigolo—Vattaro terébe. 

A 17. hadosztályparancsnokság az 55. hadosztály szakasza 
fölött átvette a parancsnokságot. Az arcvonalba a 34. dandár 
került, a 46. ezred a nyugati, a 43. ezred a keleti alszakaszt 
szállotta meg, a 33. dandár hadosztály tartalék Serennél és 
Toniónál. 

Repülőink megállapították, hogy a Monte Grappa (A 
1775) vidékén az ellenségnél igen élénk mozgás van. (Op. 
222/29. szám.) 

Az AOK. Op. 109.881. számú rendeletével meghagyta, 
hogy a 113. ezredet a 103. ezreddel fel kell cserélni, így a 113. 
ezred az 59. hadosztály, a 103. ezred az 5. hadosztály kötelé-
kébe kerül. Az 59. hadosztály a keleti megszálló hadsereghez, 
az 5. hadosztály a VI. hadtesthez1 tartozik. 

A felváltott 28. hadosztály elhelyezését jelenti: az 55. dan-
dár Yigolo—'Vattaro terében, az 56. dandárparancsnokság 
Caldonazzóban, a 11. ezred Centa Yattarón, a 47. ezred Bosen-
tino—Migazzone—Calceranica-körletben helyezkedett el. 

# * 
* 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság ma 
Op. 301/1907. szám alatt a hadseregfőparancsnoksághoz beter-
jesztette az ellenség 1918 július haváról szóló helyzetjelentését: 

„A júniusi offenzíva lezajlása után az ellenség arra töre-
kedett, hogy emberben és hadianyagban szenvedett veszteségét 
pótolja és megrongált állását ismét védhető állapotba helyezze." 

„Pótlásra mindennemű hadianyag bőségesen áll rendel-
kezésére." 

„Július hó vége felé jelek mutatkoznak, melyekből arra 
lehet következtetni, hogy támadásra készül." 

„Az Isonzo-hadsereg előtt a gyalogságnál sokszor szemre-
vételezéseket figyeltek meg az olaszok részéről; ők összelőtt 
állásaikat kijavítják és általában erődítéseiken szorgalmasan 
dolgoznak." 

„A 6. hadsereg előtt az ellenséges gyalogság igen nyug-
talan. Viszonyaink felderítésében a Pia vén élénk tevékenysé-
get fejt ki; XV. hadtestünkkel szemben állásaikat nagy szor-
galommal erődítik, különösen az előtérövben dolgoznak ós 
utakat építenek. Előőrseinket ennél a hadtestnél gyakran meg-
támadják. A szomszédos 11. hadsereg azt jelenti, hogy a 
Brenta és Piave között az ellenség igen tevékeny. Megbízható 

1 11 hadsereg. 
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hirek vannak arról, hogy e szakaszban több megfigyelőállást 
épít." 

„Megállapították, hogy tányérsapkás csapatok (angolok, 
amerikaiak?) felderítő szolgálatot teljesítenek." 

A júniusi harcokban az olasz csapatok elszenvedett vesz-
teségeiket már kiheverték, mert a legénység pótlására kimerít-
hetetlen forrásokkal rendelkeznek, így például az 58. olasz 
hadosztály már ismét az arcvonalban áll, bár a Montellón 
majdnem teljesen elvérzett." 

„Az olasz aknavetők különösen a 6. hadsereg északi szár-
nya ellen működnek; különben csekély tevékenységet fejte-
nek ki." 

„Az ellenség tüzérsége a júniusi helyzethez viszonyítva 
megszaporodott, az Isonzo-hadsereggel szemben körülbelül 100, 
a 6. hadsereggel szemben körülbelül 240 löveggel." 

„Az Isonzo-hadsereggel szemben főképen könnyű, a 6. had-
sereggel szemben közepes öblű ütegek állanak. A júniusi offen-
zívában az olasz 3. hadseregnél visszaszorított tüzérségből a 
könnyűöblű ütegeket már ismét előrevonták a Piavéra, de 
most nincsenek az ütegek olyan mélyen tagozva, mint az offen-
zíva előtt, hanem körülbelül 2 km széles övben vannak csopor-
tosítva, mely tüzérségi öv 1—2 km-nyire fekszik az első vonal 
mögött. Az olasz nehéz ütegek még messze hátul, általában az 
első vonal mögött kb. 5 km-nyire vannak. A Piave és Piave 
vecchia közötti szigetekre az olaszok fokozatosan, elég lassan 
hozzák előre ütegeiket." 

„A 6. hadsereg előtt az olasz tüzérség különösen Pederob-
bánál és a Monte Sulderen (A 472) erősödött meg; hangya-
szorgalommal dolgozik lövegeinek és ütegeinek beásásán." 

„Az Isonzo-hadseregnél az ellenséges tüzérség erőssége és 
tűzkörleteinek kiterjedése már nem olyan kedvező, illetőleg 
már nem olyan hatásos, mint az offenzíva előtt volt." 

„A 6. hadsereghez tartozó két déli hadtest szakaszára 
az ellenséges tüzérség nagyon keveset lő." 

„A XY. hadtest ezzel ellenkezőleg már élénk ellenséges 
tüzérségi tűz alatt áll." 

„Az utolsó időben gyakrabban tüzelnek a közepes és 
nehézöblű ellenséges ütegek, mint eddig." 

„Kémjelentések szerint rengeteg sok tüzérségi lőszert 
hoznak előre az olaszok; e hireket megerősítik megfigyeléseink, 
hogy az ellenség az első vonallal nagyon sűrű összeköttetést 
tart fenn." 

„Kémhírek szerint ú j gázlövedékeket kapott az olasz tüzér-
ség, melyektől az olaszok megsemmisítő eredményt várnak." 

„Arról is érkeztek hirek, hogy amerikai gyártású tanko-
kat kaptak az olasz hadseregek." 

„Az ellenség repülői nagyon tevékenyek és a mieinket 
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minden tekintetben túlszárnyalják; általában akként lehet 
számítani, hogy a 6. hadseregnél minden repülőgépünkre két, 
az Isonzo-hadseregnél minden repülőgépünkre négy ellenséges 
repülőgép jut." 

„Az ellenség arcvonala mögött a közlekedés igen élénk. 
Az Isonzo-hadseregnél az ellenség hátsó állásának megerődí-
tésén ismét igen szorgalmasan dolgozik; a 6. hadseregnél az 
olasz álláserőd ítési munkálatok csupán a Montellóra szorít-
koznak." 

„Az offenzíva lezajlása után valamennyi hadosztályt fel-
váltották az olaszok, kivévén a 4. és 51-et, melyek a harcokban 
csak részben vettek részt; a tartalékba került olasz hadteste-
ket a 9. hadseregbe osztották be." 

„Az olasz 3. hadsereg tagozásában alig történt változás, 
csupán a 8. hadsereget gyengítették meg állítólag egy hadosz-
tállyal úgy, hogy most e hadsereg 3 hadosztályból áll; azon-
ban még megerősítésre szorul, hogy a 57. hadosztályt tényleg 
kivonták-e az arcvonalból." 

„Az angol és francia hadtesteknél nincsen változás." 
„Az amerikaiakról az a hír, hogy július végén egyelőre 

1—2 hadosztály érkezett meg az olasz arcvonalra. Kémhírek 
szerint ezek Bassanónál és Veronánál állanak." 

„Az ellenséges haderő csoportosítására nézve vélemé-
nyem, hogy:" 

,,a) az Isonzo-hadsereggel szemben az első vonalban 6V2 
olasz hadosztály, közvetlen mögötte tartalékban 3 hadosztály, 
távolabbra hátul XXIII . hadtest 2 hadosztálya, összesen tehát 
1IV2 olasz hadosztály áll;" 

,,b) a 6. hadsereggel szemben az első vonalban 5 hadosz-
tály, mögötte 4 hadosztály és 1 rohamdandár, összesen 9% 
olasz hadosztály csoportosult." 

„A 9. olasz tartalékhadsereg 6 gyalog- és 2 lovashadosz-
tályból áll és központiasan akként helyezkedett el, hogy a 
Garda-tó és az Adriai-tenger között az egész olasz front ré-
szére szolgálhat." 

„Az arcvonaltól való távolságból nem lehet arra követ-
keztetni, hogy egy olasz offenzíva küszöbön áll-e vagy sem, 
mert a hadszíntéren az olasz vasúthálózat igen sűrű és kedvező 
fekvésű, eltekintve attól, hogy az olasz hadvezetőség részére 
igen gazdag szállítóeszközök (autóoszlopok) állanak rendel-
kezésre." 

„Az entente valamennyi államában a hangulat igen emel-
kedett és az önbizalom nagyon megerősödött, Franciaország 
már meg is kezdte a nyugati hadszíntéren döntő támadását; 
a mi arcvonalunkon is offenzívát várhatunk. A fegyveres dön-
tés még ebben az évben meg fog történni." 

„A monarchia ellen politikai offenzíva is irányul." 
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„Az bizonytalan, hogy az olasz hadszíntéren várandó ka-
tonai offenzívában a szövetséges és társult hatalmak hadse-
regei részt fognak-e venni?" 

„Mindenesetre az előkészületek óriási méretet fognak öl-
teni, a támadást alaposan átgondolják s nagy keretek között 
fog lefolyni." 

„Az első támadás iránya az összes jelek szerint a Brenta 
és Piave közötti térre mutat, melyhez a szomszédos szakaszok 
is csatlakozni fognak. A támadás a feltrei medence ellen fog 
irányulni, hogy a tiroli arcvonalat a pia vei fronttól elvá-
lassza."1 

„Megfigyeléseink a hadműveleti mérlegeléseket teljesen 
födik, miért is következtetéseink igazaknak mutatkoznak." 

„A hadseregcsoportparancsnokság nézete szerint a vá-
randó nagy támadás még nincsen küszöbön, de szeptember 
elejére várható." 

„Az olasz haderő ismét nagyon bizakodó hangulatban van, 
a csapatok a vezetésbe vetett hitüket visszanyerték. Az enten-
tenak a végső győzelembe vetett hite azon alapszik, hogy az 
Egyesült Államok segélyeszközei úgyszólván kimeríthetetle-
nek és hogy a Monarchia belső összetétele szét fog esni. Az ola-
szok állandóan arra törekszenek, hogy hadseregünk szilárdsá-
gát meglazítsák." 

„Az olaszok csapatainkat a röpiratok özönével árasztják 
el. Propagandájuk az utolsó időben különösen a magyarok 
ellen irányul és az általunk megszállva tartott olasz tartomá-
nyok lakosaival is érintkezést keres. Minden eszközt kihasz-
nálnak erre az olaszok. Sajnos, mi magunk szolgáltatjuk ehhez 
a leghatásosabb eszközöket." 

„Ilyen szomorú helyzetben van most a monarchia és ezt 
a belső állapotot a hazafiatlan sajtó útján tudja meg az ellen-
ség, mely onnan visszahat a mi hadseregünkre." 

„Boroevic tábornagy s. k." 
* * 

* 

Augusztus 11. 
A) 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
„Az élénk ellenséges lövegtűz a 22. lövészhadosztálynál 

„késő éjjelig tartott. Roveretóra éjjel többször heves tűzcsapá-
s o k a t mért az ellenség. Délig élénk lövegtűz állásaink ellen 
„a Tonalén, a felső Noce és a Vermiglio völgyében, egészen 

1 Ezt állítottam én is mindig! 
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„Acidule di Pejo és Fucineig. Estig sok nagyon heves ellen-
séges tűzcsapás. A falvak lövetése által sok polgári egyén 
„meghalt." 

Tegnap este a felső Val di Genova fölött a Stablel (A 2868) 
—Menicigolo (-0-2685) előörscsoportot az ellenséges tüzérség 
heves tűzbe fogta. 

A Judicariák völgyében a 98. dandár előtérállását állan-
dóan lőtte az ellenséges tüzérség. 

A mi tüzérségünk a Monte Molinóra (A 1422) tűzcsapást 
mért, mire az ellenség tüzérsége a Carriola páncél erőd 
megfigyelőjére 600 lövést tett. A Ledro-tó mindkét oldalán 
húzódó állásunkra, Tomeabrura (-Ó- 1719) és Bocca di Savaera 
(-0*1841), az ellenség tüzérsége heves lövegtüzet zúdított. 

Tegnap este 9 órától hajnali 3 óra 30 percig rendkívül he-
ves tűzcsapásokat mért az ellenség tüzérsége Roveretóra és 
Saccóra. Rovereto 300, Sacco 150 gránátot kapott. 

A 19. hadosztály állását1 ma az ellenség tüzérsége heve-
sebben lőtte, mint máskor. A Passo Borcolától keletre húzódó 
gerincen előnyomuló ellenséges járőröket a 2. császárvadász-
dandár csapatai puskatűzzel visszazavarták. (Op. 5487. szám.) 

Déli helyzet: 
Mint az előző napon, úgy ma is az ellenséges tüzérség a 

Tonale-hágó mögötti völgytalpat Acidule di Pejo—Fucinéig 
igen élénken lőtte; a tonaiei és albiolói ütegeinket akarta le-
küzdeni; ez azonban nem sikerült neki. 

A Judicariák völgyét is nagy hevességgel lőtte az olasz 
tüzérség. A Passo dei Segni (-0- 3134) felé tartó ellenséges 
járőröket csapataink elkergették. 

Hajnali 3 órakor az ellenség tüzérsége a Corno- (-0-1765) 
állásunkra egy óráig tüzelt; 300 lövést tett. 

A XIY. hadtest arcvonala ma mérsékelt ellenséges löveg-
tűzben állott. 

Az V. hadtest fölött 3 ellenséges repülő jelent meg, 
Spondinigre bombákat dobtak, kárt nem tettek. A XXI. had-
test arcvonala fölött is 8 ellenséges repülőgép mutatkozott, 
Nominál röpcédulákat dobtak le, Trient fölött 3 ellenséges 
repülőgép átrepült. 

Esti helyzet: 
A Stilfsi-hágó szakaszban a Königsspitzen (A 3857) he-

ves gépfegyvertűz és gyalogsági csatártűz volt. 
Az ellenség tüzérsége élénken tüzelt a Tonale-hágó, Pre-

sena (A 3069), Vermiglio-völgy, Genova-völgy, a 98. dandár 
alszakasza, a Riva-szakasz és a XXI. hadtest arcvonala ellen. 

1 Monte Cimone ( A 1230)—Monte Seluggio ( A 1100) között. 
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Az ellenséges Zugna-ütegek gránátokkal lőtték Toldót, 
Roveretót és Nomit; az utoljára említett faluban a polgári 
lakók közül 4 meghalt, 6 megsebesült. Megtorlásul ütegeink 
Alát és Santa Margheritát vették tűz alá. 

Ellenséges nehéz és középöblű ütegek a császárvadász-
hadosztály szakaszát végigszórták gránátokkal; Mga. Buse 
maga 200 lövést kapott. (Op. 5487/19. szám.) 

Pasubio (A 2236) fölött a 3. J . repülőszázadhoz tartozó 
Stetz főhadnagy egy ellenséges repülőt leszállásra kénysze-
rített. (Op. 549Ö./5. szám.) 

Veszteség: 1 tiszt és 7 fő legénység halott, 3 tiszt és 22 fő 
legénység megsebesült, 103 fő legénység beteg; összes veszte-
ség: 4 tiszt és 132 fő legénység. 

Helyzetmegítélés: 
A Tonale-hágó alszakaszában este az Edolói alpini zászló-

aljnak egyik olasz katonája átszökött hozzánk és azt vallotta, 
hogy 11-ről 12-re virradó éjszakán a Tonale-hágón az olaszok 
támadni fognak. Egy második támadást az Adamello Alpe-
sekben Menicigolónál (-Q<2685) fognak csinálni. (Op. 5488/8.) 

Tekintettel a Tonale-hágón szerzett tapasztalatokra, me-
lyek szerint az ellenséges tüzérség a hátulsó terepről az állá-
sokba vezető utakat, az ottani falvakat állandóan hevesen lőtte 
s tekintettel arra, hogy az ellenség tüzérségét ott szaporí-
totta és lövegeket cipelt fel a magaslati állásokba és hogy a 
Tonale-hágó országúton élénk autóforgalmat tartott fenn, hi-
telt lehet adni az átszökött alpini katona bemondásának. (Op. 
4530./71. szám.) 

Az AOK. elrendelte, hogy a mesterlövészeket járőrökbe 
kell szervezni, melyek egyenkint 1 altisztből és 4 mesterlövész-
ből álljanak. Azt tervezik, hogy ezen mesterlövész-járőröket 
a rohamszázadokhoz fogják beosztani. (Mg. 3186/2. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
„Erős ellenséges túzcsapástól eltekintve, éjjel csak zavaró-

t ű z . Egész napon élénk ellenséges lövegtűz a hátsó terep 
„ellen. Nehéz és legnehezebb lövegek tüze az összeköttetésekre. 
„Enegónak tegnapi lövetése által 2 halott, 5 sebesült és nagy 
„anyagi károk." 

Az ellenség tüzérsége Tezzét és Primolanót is lőtte, utóbbi 
helyen 2 sebesülés történt. 

A fennsíkon a 6. lovashadosztállyal szemben az ellenség 
állását erődíti, az 52. hadosztállyal szemben lövészárkaiból 
zajt és énekszót lehet hallani. 
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Repülőink a Monte Pau (A 1420)—Monte Magnaboschi 
(A 1325) országúton élénk autóforgalmat állapítottak meg az 
ellenség arcvonala mögött; a Campi cli mezzaviai barakktábor-
ban nagy élénkség van. 

A Brentától keletre a I. hadtesttel szemben az ellenség 
állását erődíti, az arcvonal mögött autó-, szekér-, málhásállat-
lépcső- és személyforgalom igen élénk. Repülőink jelentik, 
hogy 1 km hosszú gyalogsági oszlop, vonattal együtt, Monte 
Medáról tó 1631) északi irányban előre menetel; Monte 
Boccaor (-Q-1537) és Monte Meate(-Í>1601) között három szá-
zad kelet felé elvonult. (Op. 223/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Délelőtt az ellenség tüzérsége a III . hadtest hátsó tere-

pét és utait, különösen Compolongo (A 1710) hegyet, nehéz-
öblű lövegek repülőmegfigyeléssel Monte Interrottót (-0-1401) 
és Monte Dorolét «>1561) lőtték. 

Reggel ellenséges járőrök az 53. hadosztály állását ki 
akarták kémlelni; előőrseink Monte di Yal Bella elöl (-Q-1312) 
azokat kézigránátokkal elzavarták. 

Repülőink megfigyelték, hogy reggel 5 és 7 óra között 8 
vasúti vonat Bassano pályaudvarról déli irányban kifutott. 

Az egész hadsereg körlete felett egész napon át igen élénk 
ellenséges repülőtevékenység volt; Yezzenát bombázták, a kárt 
még nem állapították meg. 

Hat repülőgép délben a Larici-tábort bombázta, hol a 
XIII . hadtestparancsnokság székel. 

„A repülők a nagy fehérre meszelt tetejű barakkok fölött, 
„melyek mindegyikén a vöröskereszt sok méteres nagyságban 
„volt kifestve, a 704-es tábori-kórház fölött egész alacsonyan 
„keringtek és arra számtalan bombát dobtak, több sebesült; 
„mind a két apácánkat súlyosan megsebesítették, 7 halott," 

Reggel 7 óra 15 perc és 7 óra 30 perc között az ellenség 
légiraja Feltrét megtámadta, a repülötámadásban 5 Caproni-
gép és körülbelül 20 kísérőgép vett részt; Feltrén 40 bombát 
dobtak a 1316-os kórházunkra. A bombázásban egy betegünk, 
egy ápoló-nővér és három polgári egyén meghalt, 2 ember és 
7 gyerek megsebesült. 

Veszteség: 3 tiszt és 470 fő legénység megsebesült, 121 fő 
legénység meghalt, 4 tiszt és 316 fő legénység beteg, 7 tiszt és 
466 fő legénység eltűnt, 5 ember gázmérgezést kapott; összes 
veszteség: 14 tiszt és 1378 fő legénység. (Op. 223/17. szám.) 

Esti helyzet: 
Délután az ellenséges tüzérség nehézöblű lövegekkel az 

Asiago-fennsík hátsó részét lőtte; a mi tüzérségünk Val Chia-
József főherceg: A világháború. VII. 11 
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mában az ellenséges közlekedést vette zavarótűz alá. Az 5. had-
osztály jelenti, hogy augusztus 10-re virradó éjjeli harcban 
egy tiszt és 6 embere meghalt, 64 fö legénysége megsebesült 
10 embere eltiint. 

A Brentától keletre említésre érdemes esemény nem volt. 
Primolano bombázása alatt a Marticelli kórház egy telitalála-
tot kapott, egy betegápoló és egy sebesült katona meghalt. 

Yezzena bombázásakor telitalálat érte lőszerraktárunkat; 
ennek következtében 100 tonna lőszer, főképen zsákmányolt 
olasz tüzérségi lőszer, 9 cm-es gránát és 24 cm-es mozsár-lőszer 
a légbe repült. 

A 40. honvédhadosztály csapatai már mind megérkeztek 
Pedevena—Fonzaso-terébe. Az 55. hadosztály felváltott ré-
szei Sedico—Giamosa—Bibano körül gyülekeznek. A hadosz-
tályt a 17. hadosztály felváltotta. A hadosztály az AOK. tar-
talékát képezi. (Op. 223/33. szám.) 

„Én reggel 3 órakor a 48. hadosztály parancsnokságához 
„automobilon Artenre — Fonzaso és Feltre között — hajtat-
t a m . Onnét 4 órai erős járással fölkapaszkodtam a Cima Yal 
„Tosellára (-Q-1390), hogy onnét a helyzetet ezen a vidéken 
„és egynéhány igen kényes pontot tüzetesen szemügyre ve-
„gyek. Lassú gránáttűz volt kísérőnk, de közvetlen közelünkbe 
„nem jött egy sem. Nagyobb martíromságot alig lehet elkép-
„zelni, mint amelyet szegény vitézeim elszenvednek itt, mint 
„az az alábbiakból ki fog tűnni. Láttam a Monte Asolonenak 
„A 1520) szörnyű gránáttölcsérmezejét; egv második Do-
„berdo. Láttam a Monte Melettát (A 1824), a mindent uraló 
„Monte Grappát (A 1775) 19 kazamata-ágyújával, melyek 
„mély kavernáikból éppen tüzeltek állásaimra. Ezek nekünk 
„mindig borzasztó károkat okoznak. Azt a benyomást nyertem, 
„hogy derék csapataim szenvedésein csakis úgy lehet segíteni, 
„hogyha az olaszoknak minden betekintését tűzvonalaim 
„mögé lehetetlenné tudnám tenni; ezt pedig csak úgy lehet, 
„ha a Brentától keletre eső állásaimat a következő vonalba 
„tolnám előre: Monte Tómba (A 868)—Monte Pallone (A 
„1215)—Monte Grappa (A 1775)—Monte Cornosega (A 1128) 
„—Col Campeggia (<>1121)—Monte Raniero (A 1248)—Col 
„Moschin (A 1278). Részletes szemle dönti el, hogy nem 
„jobb-e a Monte Grappa—Monte Raniero vonala; ezen esetben 
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„a hátsó összeköttetéseimet mind ellenséges behatás nélkül ki 
„tudnánk építeni és egy bevehetetlen bástyának volnánk bir-
tokosai. Ezzel ellentétben most végérvényesen eldöntöttem, 
„hogy Asiagónál és az Assa-szoroson át küzdelem nélkül jobb-
fekvésű állásba vissza fogunk húzódni. A VI. hadtest azon-
„ban a Frenzela-szorostól délre kell, hogy maradjon, mert a 
„Monte Melettát (A 1824) convex déli oldalával a védelemre 
„hátrányosnak nézem, mert a lehetőség mindig meg van, hogy 
„az ellenség észrevétlenül és zavartalanul állásainkhoz na-
„gyon közel férkőzik. Ezen benyomásom is részletes terep-
szemle által ellenőrizendő. Kosak gyalogsági tábornokkal, 
„az I. hadtest parancsnokával megbeszéltem a helyzetet és 
„azon megnyugtató benyomást nyertem, hogy az ellenség ott, 
„rendkívül nehéz helyzetünk dacára, nem fog tudni elöbbre-
„jutni. Hiszem is, mert többnyire magyar csapataim vannak, 
„közöttük a Doberdo védelmének dicső lelke, a 17. hadosztály. 
„A hadtestparancsnok a legfontosabb dolgok közé tartozónak 
„véli az összeköttetések létesítését, utakat, keskenyvágányú 
„vasutakat, drótkötélpályákat, mert a mai viszonyok között 
„a küzdő csapatoknak kell mindent 6—8 órai járásnyira egyes 
„emberekkel fölvitetni, még az ivóvizet is. Ebből oly kevés 
„jut, hogy az emberek az egész idő alatt, míg állásban vannak, 
„nem mosakadhatnak és igen keveset ihatnak. Minthogy az 
„útat folytonos ellenséges lövegtűzben kell megtenniök, sokan 
„elesnek és a fölhordandó anyag is elvész. Feltreben egy gyö-
n y ö r ű öreg palazzóban étkeztem a hadtestparancsnokkal. Az-
„után automobilon a nagyszerű szépségű Cordevole-völgyben 
„mentem a Lago Alleghe mellett el, az óriás havas hegyek 
„alatt a híres Col di Lana (2464) — melyet az olaszok légbe-
„röpítettek — lábánál. Szemben a hatalmas Marmolata (A 
„3037) jégmezővel föl a Pordói hágóra, ahol kiszálltam és egy 
„magaslatra fölmentem és sok nagy havasi gyopárt szedtem, 
„2600 méter magasságban. Onnét meredeken visz le útunk sok 
„szerpentinén s megint úgy föl a nyomasztóan nagyszerű 
„Sella hágóra. Ezt az útat csak most a háború alatt építették 
„ki. A hágó 2200 méter magas. Az út komolyan életveszélyes, 
„mert sokhelyütt lecsúszott a meredek part és a laza finom 
„kavicson kell az automobilnak a mélység szegélyén haladni. 
„Mögöttünk többször megindult a part és ledőlt az ú j műút. 

ll* 
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,Másutt meg csak nehezen tudtunk az útat födő hófúvásokon 
.átvergődni, vagy murvaszakadásokba süppedünk, hogy tolni 
,kellett nagynehezen a gépet. Bizony csúnya út volt, me-
lyet többé nem fogok megismételni, mert éppen csak hogy 
,valahogy átjutottunk. Szörnyen nagyszerűek e 3000 méteres 
,sziklaóriások, sima sárga falaikkal, mintha csak agyonnyo-
,mással fenyegetnék az arra haladót. A függőlegesen égbe-
,szökő óriás Sella s a gótikus Plattkofel sziklatornya, még a 
,háborúban is mély benyomást tesznek az emberre. Egyike 
,a legnagyszerűbb komoran vadregényes vidékeknek, melyet 
,valaha láttam. Kísérő altisztem, zalai fiú, midőn megkérdem, 
,hogy hogyan tetszik neki e sziklavadon, egészen keserűen fe-
jelte: 'Randa egy vidék!'" 

Augusztus 12. 
Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
„A késő esti órákban fokozott ellenséges löveg- és gáz-

t ű z a 22. lövészhadosztálynál s a hátterepre. Éjjel a rendes 
„zavarótűz; a Loppió-tónál tűzcsapások. Ellenséges járőrök el 
„lettek kergetve. Hajnali szürkület óta a nyugati oldalon élénk 
„zavarótűz, főképen a 22. lövészhadosztály ellen. Szállások és 
„gyülekezőhelyek ellen élénk ellenséges tűz, nehéz és legnehe-
z e b b lövegekből az Albiolo (-Ó- 2978)—Monticello (A 2432) 
„szakaszon. Az arcvonal többi részén élénk ellenséges lövegtűz. 
„A Zúgna Torta- (A 1257) gerincen és Roveretóra éjjeli tűz-
csapások alatt 1 tiszt és 4 legény elesett, 1 tiszt és 16 legény 
„megsebesült. Reggel a Monte Cornón (A 1765) a 37. lövész 
„rohamcsapatok behatoltak az ellenséges állásokba, az ellen-
„ség aknafolyosóiba menekült, melyeket azután lángszóróink 
„támadtak meg. Míg az első lángsugár jajgatást és ordítást 
„váltott ki, addig a második a sűrített léghatás által a tárná-
„ból visszanyomatott, miáltal a készülék és két embernek 
„néhány kézigránátja fölrobbant és ezeket megölték. Mint-
„hogy az ellenség egyidejűleg ellentámadásra indult, a mi jár-
őre ink az ellenséges állások lehető földúlása után vissza-
,.húzódtak. Egész délután tartott a nagyon élénk ellensé-



165 

„ges lövegtűz, főképen nehéz ütegekből a Tonale-hágó két 
„oldalán. Több barakk és férőhely megsemmisült. A Pece-
„drótkötélpálva és a Monticello-tábor a gránátok által föl-
g y ú j t v a leégett. A mi tüzérségünk eredményesen hatott 
„Bormióra, honnét a polgári lakosság déli irányban el-
menekült. A Königspitzéről (A 3857) jelentik, hogy ott 
„éjjel egy ellenséges rajtaütés volt, mely meghiusult. Külön-
„ben csak élénk zavarótűz." 

Az ellenség tüzérsége újrendszerű, az eddiginél hatáso-
sabb ekrazitlöszert használ, mely gázt is tartalmaz. 

Egy nehézöblű olasz üteg Monte Serotine (-0-2536) felől 
a Cantoniera-kocsmára és Pizannóra lő. 

Az ellenség tüzérsége az Adamello havasokban igen élén-
ken működik, azután a 98. dandár alszakaszára, Mórira, Lenzi-
mára, a Loppio-tó vidékére irányította zárótüzét. Rovereto is-
mét 250 gránátot kapott, 

A Concei-völgyből és a Laghi-medencéből csapataink el-
lenséges járőröket puskatűzzel elzavartak. 

Reggel 7 órakor Trient fölött számos ellenséges repülő-
gép átrepült. (Op. 5498. szám.) 

Déli helyzet: 
A Stilfsi-hágó ellen ellenséges tüzérségi tűz irányult; 

az Ortler vidékén (A 3902) élénk puskatűz és gép fegyverropo-
gás volt hallható. 

A 22. lövészhadosztály szakaszát és a hátsóterületet ismét 
hevesen lőtte az ellenség tüzérsége. 

Tegnap éjfélkor 20 katonából álló ellenséges osztag meg-
támadta a Grotta Biancánál1 (-0-1930) álló táboriörsünk egyi-
két. A támadást visszaverték. 

Reggel 6 óra óta a Bocca di Seval (-0-1841)—Costa di 
Salo (-Q-1333) állásrészünket mindenféle öblű ellenséges üte-
gek lövik; a 3. lovashadosztálynál Monte Faenál (-0-976), Mó-
rinál és a 56. lövészhadosztálynál csak mérsékelt ellenséges 
zavarótűz van. 

A Monte Majo (A 1500) nehézöblű ellenséges lövegtűzben 
állott. 

A 13/111. népfölkelő zászlóalj Sant Antonio di Mavig-
nolára megérkezett. (Op. 5498/12. szám.) 

Esti helyzet: 
A 22. lövészhadosztálynál az ellenséges lövegtűz nagyon 

dagad, különösen az Albiolo «>2978) és Tonale (<>2692) állá 
1 Cretótól délkeletre van. 
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saink sokat szenvedtek tőle. A Tonale-hágón és a Monti-
cellón (A 2432) az ellenséges tüzérség tüze különösen férő-
helyeinkre, barakkjainkra, gyülekezőhelyeinkre és a kátterep-
röl az állásokba vezető utainkra irányul. Monticellói táborunk-
ban öt barakképületet az ellenséges lövegtűz felgyújtott és 
azok leégtek. 

A Pecénél levő drótkötélpályánk is megsemmisült. 
A mi tüzérségünk tűzcsapásokat mért a Forcellina di 

Montozzónál (-Ó-2864) létesült ellenséges baraktáborra és a 
C. Soréinál levő (-0-2441) ellenséges ütegekre. 

A Judicariák és a Concei völgyekben élénk ellenséges tü-
zérségi zavarótűz volt. 

Ma reggel egy ellenséges járőr a Loppio-tónál álló tábori-
örsünket; délután 5 óra 50 perckor, géppuskatűztámogatás 
mellett, 50 főből álló ellenséges osztag a tiarnoi főörsünket 
megtámadta, előőrseink a támadásokat visszaverték. 

Délelőtt 10 óra 55 perckor a 140/6. számú légvédelmi üte-
günk Monte Verena (A 2019) fölött egy ellenséges repülő-
gépet lelőtt. (Op. 5498/21. szám.) 

Veszteség: 20 fő legénység halott, 46 fő legénység meg-
sebesült, 3 tiszt és 84 fő legénység beteg, 2 emberünk eltűnt; 
összes veszteség: 3 tiszt és 152 fő legénység. 

A XX. hadtestparancsnokság azt kéri, hogy a hadsereg-
tartalékban álló 136/III. zászlóaljat a 10. hadseregparancsnok-
ság engedje át a Riva-szakaszprancsnokságnak. 

A hadseregparancsnokság engedélyezte, hogy a 136/III. 
zászlóaljat az arcvonalhoz közelebb vonják és ha kipihente 
magát, felváltásra fel lehet használni. (Op. 5207/1. szám.) 

A 117/11. zászlóalj Insbruckból, hol karhatalmi szolgála-
tot teljesített, ma Maiéra hadosztályához1 bevonult. (Op. 
5463. szám. 

Én Op. 35.000/87. számú rendeletemmel hozzájárultam 
ahhoz, hogy az Asiago-fennsíkon az arcvonalat Asiago mögé 
vegyék. A rendelet így szól: 

„A hadseregcsoportparancsnokság hozzájárul a I I I . és 
XII I . hadtestnek az Asiagótól északra kiszemelt ú j állásba 
való hátrábbvételéhez, mihelyt azt az állást kellőképen meg-
erősítették. Természetesen a Monte Sisemol- (A 1242) sza-
kasznak műszaki szempontból való megerődítését szem előtt 
kell tartani, mert ennek a fontos támpontnak az ellenségnél 
nagy jelentőséget kell tulajdonítani, ha a XIII . hadtest a hátsó 
állásba már visszament. 

A hátravétel időpontját a 11. had seregparancsnokság fogja 
meghatározni. 

Abban az esetben, ha jelek mutatkoznak, hogy a fennsíkon 
1 18. hadosztály, hadseregcsoport-tartalék. 
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az ellenség támadni akar, arcvonalunk hátrábbvételének előző-
leg meg kell történnie úgy, hogy a védelmi harcot a hadtestek 
már az ú j állásban vívhassák meg. 

A I I I . hadtestnél a 52. hadosztály arcvonalának a Canove 
—Cima tre Pezzi «> 941)-alszakasztól a Val d'Assa mögé 
való visszavonulása, a XIII . hadtest arcvonalának hátrább-
vételével egyidejűleg kell megtörténnie; ezzel az Op. 2711/18. 
számú felterjesztést elintéztem. 

Ezt a rendeletet megkapja a 11. hadseregparancsnokság 
és felterjesztetik az AOK.-nak.1 

József főherceg vezérezredes s. k. (Op. 142.492. szám.)" 
Az AOK.-tól Op. 142.476. számú rendelet érkezik: 
„Az AOK. Op. 142.421. számú intézkedésével elrendelte, 

hogy minden eszközzel arra kell törekedni, hogy frontunk mi-
nél szilárdabb legyen; erre a kellő intézkedéseket a legnagyobb 
alapossággal kell megtenni." 

„Félreértések elkerülése érdekében az AOK. hangsú-
lyozni kívánja, hogy az említett védelmi intézkedések most 
mindenféle offenzíva tervet megelőznek." 

„Jelenleg a magasabb parancsnokságok viszonyában sze-
mélyi változásokat nem terveznek." 

Ezt a rendeletet Boroevic tábornagy- és József főherceg 
vezérezredes-hadseregcsoportparancsnokság teljbatalmúlag 
megkapják." 

„AOK. a vezérkar főnöke. (Op. 142.476. szám.)" 

B) 11. hadsereg. Reggeli helyzet: 
„Éjjel nem volt különös esemény. Este 7 óra 30 perckor 

„újból ellenséges bombázó légitámadások, 4—5 nagy repülő-
„gép és 15 harci repülőgép által végrehajtva a mi táborunkra 
„Colle dei Funghin «>1062), a Monte Ronconétól (A 1164) 
„délnyugatra, Feltrére, Levicóra és Perginére; utóbbi 3 bom-
„bát kapott. A Colle dei Funghi (-01062) táborban 5 halott, 
„20 sebesült. Feltre 23 bombát kapott, néhány polgári egyén 
„és katona meghalt és gyermekek sebesültek meg, 2 repülő-
gépünk a repülőtéren megsérült. Arsiet is bombázták az 
„ellenséges repülők." 

Az Asiago-fennsíkon az ellenség állásán dolgozik. A Monte Lemerlét (-Ó-1234) füstfelhő borítja. 
1 Mint az előbbiekből kivehető, ezen vonalkiigazítás gondolata éntőlem 

indult ki, a részleteket azonban természetesen a hadseregparancsnokság 
állapította meg. 
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A Monte Pau (A 1240)—Monte Magnaboschi (A 1325) 
országúton élénk forgalom van. 

A Brentától keletre szorgalmas munka folyik az ellenség 
árkaiban; délután a Ca. dAnnától (-Ó-1383) keletre fekvő erdő-
ben tűz ütött ki; robbanások is voltak hallhatók erről a 
vidékről. 

Bassanót déli irányban 8 katonai vasúti vonat elhagyta. 
A Monte Grappáról (A 1775) C ra dei Lebbi felé igen 

élénk személy- és málhásállatforgalom van. (Op. 224/6. szám.) 
Déli helyzet: 
„Délig a Monte Erio (A 1628), Monte Interrotto «>1401) 

„és Katze «> 1223) ellen erős, különben mérsékelt lövegtűz. 
„A Solarolón (-0-1672) egy ellenséges járőrt visszavertek. 
„Nagy füst a Monte di Yal Bella «>1312) mögött és a Val 
„di Melagóban. Élénk automobilközlekedés a Yal Chiamá-
„ban, mindkét irányban. Igen élénk repülőtevékenység, igen 
„sok bombavetés, közte gyújtóbombák is. Egy ilyen meggyúj-
t o t t férőhelyen 15 ember elégett. Igazán hihetetlen, hogy 
„mily gonosz eszközök vannak ma már használatban." 

A Brentától keletre említésre méltó dolog nem történt. 
Veszteség: 26 fő legénység meghalt, 3 tiszt és 113 fő le-

génység megsebesült, 9 tiszt és 318 fő legénység beteg, 1 tiszt 
gázmérgezést kapott, 15 ember eltiint; összes veszteség: 13 tiszt 
és 472 fő legénység. (Op. 224/16. szám.) 

Esti helyzet: 
Délután a tüzérség csak mérsékelten tüzelt. 
Az ellenség repülői még mindig nagy tevékenységet fejte-

nek ki, Campovecchióra (-£>•1510) és Galdonazzóra dobtak 
bombákat; kár nincsen. 

A 6. hadosztálynál a 81. ezredtől egyik előőrs parancs-
noka (szakaszvezető) és egy katona1 tegnap este az ellenség-
hez átszökött. 

A 48. hadosztálynál a 95. dandárt a 120. dandár2 váltja 
fel; a 60. hadosztály másik dandára (119.) az I. hadtest tarta-
léka Cesio Maggiorénél. (Op. 224/33. szám.) 

A YI. hadtestparancsnokság kéri, hogy az 59. hadosztály-
hoz elindítandó 113. ezredet ne Primolanóban, hanem Borgón 
rakják vasútra, mert Primolanót az ellenséges tüzérség lövi. 

Asiagótól délre elfogott angol katonák azt vallják, hogy 
egy küszöbön álló olasz offenzíváról tudnak.3 

1 Rutének. 
2 A 60. hadosztályhoz tartozik. 
3 Tapasztalatom szerint az angol foglyok vallatáskor sokat hazudnak. 
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Az ellenség még mindig azzal számol, hogy mi támadni 
fogunk és abban a hitben van, hogy a Brenta és Piave közötti 
szakaszban offenzívára készülünk. 

Délután nincs változás. 

Augusztus 13. 
„Ma délben komoly harcok kezdődtek énnálam." 
Események: 
A 75. olasz hadosztály és az 5. hadosztály egy része a 

22. lövészhadosztály egész arcvonala és a 49. hadosztály északi 
szárnyán a 97. dandár alszakasza ellen megindította táma-
dását. 

Az ellenség támadása főleg három szakaszra irányult. 
A főtámadás az országúton Passo del Tonaléra és attól 

északra Forcellina di Montozzo (-í>2617)—Punta del Albiolo 
(-0-2978)—Monte Tonale «>2697) és délre fekvő Monticello 
(A 2432) tömbre irányult. 

A Passo del Tonale—Montozzo—Monticello-szakaszt a 
43. lövészdandár és a 163. dandár védelmezte és pedig az or-
szágútat és a kétoldali magaslatokat a 23. lövészezred;1 Mon-
tozzo—Albiolo-alszakaszt a 3. lövészezred, a monticellói ma-
gaslatot a 26. lövészezred II . zászlóalja, az 1. császárlövész-
ezred I. osztálya,1 a 15. magashegyi-század és a 170. népfölkelő-
zászlóalj;2 tartalékok voltak: az országúton a Vermiglio-völgy-
ben a 19., 21., 25. és 30. hegyiszázad,2 a Montozzo—Albiolo-
alszakaszban az 1. császárlövészezred I I I . zászlóalja,1 a Monti-
cello mögött a 173. népfölkelözászlóalj ;2 dandártartalék a 
26. lövészezred I I I . zászlóalja Stavelnél a Yermiglio-völgyben. 

A Monticello- (A 2432) tömb védelmével Elison tábornok, 
a 163. dandár parancsnoka, volt megbízva. A Tonale-hágó al-
szakaszban a 43. lövészdandárparancsnokság vezette a védel-
met (Merten tábornok). 

A Passo del Tonale-szakaszt három olasz alpini csoport 
támadta meg és pedig az országúton a 8., Monticellót a 11., a 
Montozzo—Albiolo-szakaszt a 14. 

Az olaszok melléktámadásai a Tonale-hágót északra és 
délre uraló magaslatokra irányultak, hogy a magaslatok elfog-
lalásával egyrészt a Noce völgyébe, másrészt a Genova völ-
gyébe betekintést nyerjenek és lövegeikkel azokat uralhassák. 

A Punta San Matteo (-Ó-3692)—Monte Giumella «>3599) 
uraló sziklás gerincet a 2. hegyivezető-század, a Monte Man-
tello (-0-3536) gerincélt a 28. magashegyi-század3 tartotta 
megszállva. Ettől délre Laghetto (-0 2975)—Monte Mandriole 

1 A 44. lövészdandártól lett beosztva. 
1 A 163. dandártól. 
3 A 163. dandár kötelékébe tartoztak. 
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(<> 2930) magaslatokat a 152. népfölkelő-zászlóalj biztosította, 
melynek egyik százada tartalékban állott a felső Noce völgyé-
ben Mga. Palunál «>1780). 

Legközelebbi tartalékok voltak a felső Noce völgyében 
Acidule di Pejo—San Camillo—Pejo—Cogolo terében a 170. 
népfölkelőzászlóalj,1 az 1. császárlövészezred II . zászlóalja,2 a 
9. és 11. hegyi vezetőszázad,3 a 13., 16., 17. és 26. magashegyi 
századok.4 

Ezt az alszakaszt a 44. lövészdandárparancsnokság vezé-
nyelte (Schölten ezredes). 

A Purita San Matteo-szakaszt az olasz 12. és 15. alpini-
csoport támadta meg. 

A 97. dandár északi szárnyán a Presanella-Alpeseket csa-
pataink így szállották meg: 

a) A felső Genova-völgytől északra: Cima Presena (A 
3069)—Col del Zigolon (A3040)—Mandra d'Os « > 2468) 
(Marocche-gerinc) gerincvonalat a 8. hegyi vezetőszázad, a 18. 
magashegyi század szállotta meg, mögötte tartalék Mandra 
Dossónál a 31. magashegyi század.5 

b) A felső Genova-völgytől délre: Menicigolót «>2685) 
a 3. hegyi vezetőszázad, a Stablel (A 2868)—Pussabella «> 
2421) gerincet a 169. népfölkelőzászlóalj.6 

Tartalékok: a Val di Genovában Baitónál a 9. vadász-
zászlóalj,6 a Cima delle Rocchette (-Ö- 3254)—Cimon delle Giere 
(Racchetta, A 3015)—Col del Tamale (A 2581)—Sarca di 
Genova—Stavel «>2220)-i 2-ik vonalban állanak a bregenzi és 
bozeni népfölkelő önkéntes lövészek, dandártartalék Carisoló-
nál a 8. vadászzászlóalj5 és a 118. ezred I I I . zászlóalja. 

A Presanella-állásunkat, Presena (A 3069) és Crozzon di 
Lares (A 3354) között az olasz 19. és 7. alpini-csoport tá-
madta meg." 

Ezek szerint a 22. lövészhadosztályt az olasz 75. had-
osztály négy alpini-csoportja, a 97. dandár északi szárnyát 
az olasz 5. hadosztály7 három alpini-csoportja támadta meg.8 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
„Az V. hadtest 164. dandáránál a Königspitze (A 3857) 

„közelében egy rohamvállalkozásunk nem sikerült. A 22. lövész-
1 A 163. dandár kötelékébe tartozik. 
2 A 44. lövészdandár kötelékébe tartozik. 
3 A 163. dandár kötelékébe tartoznak. 
* A 44. lövészdandár kötelékébe tartozik. 
6 A 97. dandár kötelékébe tartozik. 
0 Az olasz 5. hadosztály kötelékébe tartozik. 
7 Az olasz III. hadtest kötelékébe tartozik. 
8 Lásd a íí. számú mellékletet. 
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„hadosztálynál az ellenséges lövegtűz későn este lelohadt, de 
„reggel 4 órakor újból megkezdődött. Míg ez az Albiolo (-0 
„2978)—Monticello (A 2432) között 5 óra 30 perckor a leg-
„első vonalon engedett, addig ütegeink és a hátsó terep Fu-
„cinéig bezárólag, nehéz lövegek erős tüze alatt állanak. Gyü-
lekezőhelyeinket az ellenség gázzal elárasztja. Támadásról 
„még eddig nincsen jelentés. A XX. hadtestnél az éjjel mér-
sékelt tűz, amely reggeli 5 órától, főképpen a Judicariákban, az 
„egész 49. hadosztály frontjára a legnagyobb hevességig foko-
zódott . Bondo és Tione is tűz alatt állott. Dosso dei Morti 
„(A2182) megfigyelőhelyet több telitalálat érte. Rivának teg-
„napi lövetése által, főképpen a 21-es és 28-as gránátok nagy 
„károkat okoztak a házakban. Corno vecchión (-0-2504) egyik 
„ütegállásunkat szétlőtte az ellenséges tüzérség. A XXI. és 
„XIV. hadtest arcvonalában helyenkint élénk zavarótűz. Az 
„arcvonal mögötti helységek lövetése által 4 halott és 14 se-
besült . Az Etsch völgyében és a Zúgna Torta (A 1257) 
„gerincén ellenséges járőrök visszakergettettek." 

Az éj folyamán az ellenség tüzérsége Roveretót, Iserát, 
Nomit és Sant Ilariót lőtte. 

A 3. császárlövészezred Trientbe érkezett. (Op. 5617. sz.) 

Helyzet délelőtt 10 óráig az V. hadtestnél: 
Az ellenséges tüzérség az Albiolo—Monticello-arcvonal-

részt robbanó lövedékkel és gázzal heves tűzhullámokban lőtte, 
mely reggel 6 óra 30 percig tartott. Azután a tűz kissé meg-
enyhült. 

Kora reggel óta a Punta San Matteótól (-0 3692) dél-
nyugatra levő Monte Giumella (-03599) és Monte Mantello 
(-0 3536) állásunkat Punta della Sforcellina «> 3005) és 
Punto Ercavallo (A 3066) felől ellenséges ütegek erős tűz alá 
vették. 

Ellenséges gyalogság a Monte Mantello-állásunk ellen 
támadó előnyomulását megkezdte; tüzérségünk zárótüzet adott 
az ellenséges gyalogság elé. 

Reggel 8 órakor repülőink jelentik: a Tonale-hágótól nyu-
gatra az ellenséges gyalogság gyülekezik, az ellenség a Passo 
del Tonale- (-01884) tetőről gázt fú j . 

A 22. lövészhadosztályparancsnoksághoz délelőtt 8 óra 30 
perckor postagalambjelentés érkezik. 

Egy ellenséges zászlóalj Cima Lagoscurón (-0 3164) és 
Cima del Zigolón (A 3040) át előnyomul Passo dei Segni 
(-0 3134) felé. 
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Három Caproni és 3 csatarepülőgépből álló ellenséges légi-
ra j Fucinére 7 bombát dobott. Kár nincsen. (Op. 5617/17. sz.) 

„Délelőtt 10 órakor kérdezősködöm a helyzet és a támadó-
e r ő után. Úgylátszik, nagyobbszabású támadásról van szó 
„az Ortler és a Judicariák között, melyet én, mint már 
„előre mondtam, csak tüntetésnek tartok. Az ellenség árkai 
„sűrűn meg vannak szállva és tartalékait látni hóköpenyegek-
„ben a gleccserekre jönni. Arcvonala mögött nagy nyugtalan-
s á g , nagyon élénk a forgalom. Óriási légi tevékenység, mely 
„már elviselhetetlenné válik. Mindent bombáznak, percekig 
„szúrólánggal égő, mindent fölgyújtó bombáik vannak." 

Helyzet délután 1 óráig: 
Az Y. hadtestnél a Stilfsi-hágói állásunkra az ellenséges 

tüzérség körülbelül 2000 lövést tett. Trafóiban a császárvadá-
szok laktanyáját telitalálat érte, az épületek megrongálódtak. 

Heiligen Drei Brunnen és Franzenshöhe (A 2188) terében 
a drótkötélpálya-állomás állandóan ellenséges lövegtűzben áll. 

„A 22. lövészhadosztálynál délelőtt 10 órakor az ellensé-
„ges gyalogság előőrseinket a Montozzo (-Ó- 2617)—Punta 
„d'Albiolo- (-6- 2978) gerincen megtámadta." 

„Délelőtt 11 órakor az ellenséges gyalogság a Monte 
„Mantello- (-0-3536) állásunkat is megtámadta; az ellenséges 
„csapatok egy része a montozzói (-Ó- 2617) állásunkba betört, 
„mire tüzérségünk azt megsemmisítő tűzzel állásunkból ki-
„lőtte, illetve abból visszavonulásra kényszerítette. Az még 
„nincs tisztázva, hogy az egész állás birtokunkban van-e 1" 

Az ellenség támadása az albiolói (-0 2978) állás előtt 
tüzérségi füzünkben összeomlott. 

A montemantellói, valamint a délután 12 óra 30 perckor 
megindult ellenséges támadás a montozzói állásunk ellen még 
folyamatban van. 

Az ellenséges lövegtűz még mindig tart a 22. lövészhad-
osztály állásaira, különösen a hátsó területről az állásokba 
vezető utakra; Fucine nem 7, hanem 30 bombát kapott az 
olasz repülőktől. Anyagi károk vannak. 

A XX. hadtestnél délelőtt 9 órától kezdve egy ellenséges 
zászlóalj Cima Presena (A 3069) felől előnyomulva P. dei 
Segnit (0-3134) megtámadta, körülbelül két ellenséges század 
a Cima Presena és Cima del Zigolon (A 3040) közötti hasadé-
kon át, továbbá a Ronchina-állásból és Stablelen (A 2868) át 
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egyrészt Mga. Stablelre (-Ó1959), másrészt a Belvedere-pár-
kányon át Pussabellára (-0'2421) előnyomul. 

Délelőtt 11 órakor tüzérségünk tüzében a Passo dei Se-
gnire irányult ellenséges támadás meghiúsult, a pussabellai 
támadást pedig csapataink visszaverték. 

A veszteséget még nem jelentették. 
A XX. hadtest déli arcvonalrészén délelőtt az ellenség 

tüzérsége nagy tevékenységet fejtett ki. Bondo, Tione, Bol-
beno, Zuolo és Riva állandóan nehéz tüzérségi tűzben állott. 
Bocca di Savaira (-Q-1841) és Yal Giumelára 5000 lövést tett 
az ellenség tüzérsége; Valle dei Moliniben és Monte Nozzolón 
(-Ó-2034) ellenséges járőröket visszavertek. Carriola páncél-
erőd délelőtt 9 óra 30 percig száz 30 cm-es bombát és hetven 
nehéz aknát kapott. 

Az ellenség tüzérsége a 3. lovashadosztály szakaszát élén-
ken, az 56. lövészhadosztály szakaszát és a XIV. hadtest állá-
sát mérsékelten lőtte. 

Veszteség.-1 1 tiszt és 22 fő legénység halott, 2 tiszt és 
67 fő legénység megsebesült, 2 tiszt és 46 fő legénység beteg, 
1 ember eltiint; összes veszteség: 5 tiszt és 136 fő legénység. 
(Op. 5617/13. szám.) 

Helyzet délután 5 óráig: 
Az V. hadtestnél az ellenség a Punta San Matteón (<j> 

3692) és a Monte Mantellón «> 3536) állásunkat elfoglalta, 
Monte Giumella- (-01 3599) állásunk ellen egy ellenséges 
zászlóalj előnyomul. 

A 22. lövészhadosztályparanosnokság a hadosztály tartalék-
ból egy magashegyi vezetőszázadot és két magashegyi száza-
dot a 44. lövészdandár rendelkezésére bocsátott. 

A Montozzo—Albiolo-gerincen levő előörsvonalunkra in-
tézett támadást előőrseink visszaverték. Délután 2 órakor úgy 
látszik, hogy Punta Ercavallo (A 3066) felől egy újabb táma-
dás készül a Montozzo- «> 2617) állásunkra. 

Délután 12 óra 40 perckor másodszor támadta meg az 
ellenség albiolói (-(̂ >2978) állásunkat. Tüzérségünk hathatós 
tüzében a támadás összetört. 

A 22. lövészhadosztály hátsó terepe egészen Fucinéig ál-
landóan az ellenség lövegtüzében van. 

A XX. hadtestnél az ellenség Menicigolót (A 2685) és 
a Stableltől (A 2868) északra fekvő hágót elfoglalta, miután az 
ottani megszálló csapatunk az ellenség nehézöblű ütegeinek és 
aknavetőinek tüzében harcképtelenné vált. Mga. Stablel (-£> 
1959) felől még nincs hír. 

1 Az V. hadtest vesztesége nincsen beleszámítva. 
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A 9. vadászzászlóalj az előőrsök csoportja felett a pa-
rancsnokságot átvette és feladata a helyzetet rendbehozni. 

A hadseregcsoporttartalékból a 13/1. népfölkelőzászlóalj1 

elindult Carisolóba; szükség esetén a XX. hadtestparancsnok-
ság alkalmazhatja a zászlóaljat. 

Ügy látszik, hogy a P. dei Segnire (-Ó- 3134) újabb 
támadás készül. (Op. 5617/17. szám.) 

Helyzet este 11 óráig: 
Az Y. hadtestnél a Punta San Matteo «> 3692) és a 

Monte Mantello ("0" 3536) az ellenség birtokában van. 
Visszafoglalására 1 y2 hegyi vezetőszázad a Monte Giu-

mellára (-( 3599) felkapaszkodóban van, hova valószínűleg hol-
nap hajnalhasadtakor fog megérkezni. 

A Montozzo előörsállásunkat (-Q- 2617) az ellenség meg-
szállotta, de tüzérségünk heves tűz alá fogta, mire az állás egy 
részét az ellenséges gyalogság kiürítette. A Monte Comegioló-
ról (Ó2529) egy századot odairányítottak, hogy a Montozzo-
állást visszafoglalja. 

Az Albiolóra (<> 2978) intézett összes támadásokat vissza-
verték. Este 7 óra óta nehézöblű ellenséges ütegek lövik azt. 
A Tonale-hágón az országúttól északra intézett ellenséges tá-
madást Col Biancával szemben csapataink visszautasították, 
az ellenséget itt súlyos veszteség érte. Az ellenség a Locatori-
kocsma vidékét zöldessárgás színű gázzal megfertőzte; gya-
logsága szürkés színű gumiból készült gázruhát visel. 

Este 8 óra 30 perckor Monticello (A 2434) északi lejtő-
jén újból támad az ellenséges gyalogság; a harc eredményéről 
még nincsen hír. A Monticello déli lejtője ellen csak lekötő-
harc folyik. 

Az esthomály beálltával az ellenség gyalogságát Albioló-
ról (<y 2978) dél felé, P. dei Segni (<> 3134) felé eltolja. 
A gyülekezőhelyeket tüzérségünk megsemmisítő tűzzel lövi. 

Csapataink holnapra várják az ellenség támadásainak 
folytatását. 

A XX. hadtestnél a Segni- (-Ó- 3134) hágó az ellenség 
birtokába jutott. 

A Ronchina-állásban (-Ó2516) levő megszálló csapatunk, 
mely ma egész napon át az ellenség nehéz aknavetötüzében 
állott, 60 főre lefogyott és mivel az ellenség kétoldalról: Cima 
dei Zigolon (A 3040) és P. dei Segni (& 3134) felől meg-
támadta, az állást kiürítette; az ellenség ezután a Ronchina-
állást Punta di Ronchináig megszállotta. 

A 49. hadosztályparancsnokság intézkedett, hogy a Bu-
sazza (-0-3293) és Mandra Dosson között észak-déli irányban 

1 18. hadosztály kötelékébe tartozik. 
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húzódó sziklaélt okvetlenül tartani kell, mert a Ronchina-állás 
(<p- 2516) visszafoglalására erősöblű tüzérségi és aknavetőtűz-
előkészítés nélkül kilátás nem lehet. 

A Menicigolo (O 2685) és a Stahlel (A 2868) közötti 
hágó ismét birtokunkba jutott; este 9 órakor az ellenséges 
gyalogság Pussabellát (O 2421) ismét megtámadta, azonban 
csapataink visszaverték. 

A Cima d'Orótól délre fekvő, előretolt támpontunkra el-
lenséges járőrök támadtak; megszálló csapataink kézigránát-
harcban a támadást visszaverték. 

Az ellenséges támadást a Riva-alszakasz ellen csapataink 
holnapra várják. 

Elénk ellenséges tűz a Bezzeccától északkeletre eső arc-
vonalrészek ellen ós a Ledro-völgytöl északra, szintúgy Ri-
vára. A Garda-tótól keletre csak mérsékelt az ellenséges 
zavarótűz. Az ellenséges repülök állásainkat gépfegyverrel 
lövik. Délután az ellenséges támadások nyugati arcvonalamon 
hátterepére egész Trafóiig. 

„Fölvonók és kötélpályák úgy a 22. lövészhadosztálynál, 
„mint a XX. hadtestnél többnyire széjjellőve. A Tonale-hágón 
„és attól nyugatra a tüzérség állandóan működésben van." 

A Tonale-hágó szakaszában lezajlott harcok következté-
ben az alábbi csapateltolásokat foganatosították: 

A 22. lövészhadosztály tartalékait az alszakaszparancs-
nokságok rendelkezésére bocsátották. 

A 18. hadosztálytól1 a 117/1. zászlóalj Stavelre, a 117/III. 
zászlóalj Fucinére, a 13/1. népfölkelözászlóalj2 Carisolóra me-
netelt. A 18. hadosztálynak még fennmaradó része Mezzana— 
Dimaro terébe eltolódik. A 18. hadosztályparancsnokság Ma-
lén marad. (Op. 5623. szám.) 

A XX. hadtestparancsnokság a 9. vadászzászlóaljparancs-
nokságnak meghagyta, hogy ellentámadással foglalja vissza 
Menicigolót. (<>2685). 

A 118/1. zászlóaljat Pinzolóról a Yal Genovában Pedrucra 
előrevonták. (Op. 5617/17. szám.) 

Az ellenségről beérkezett hirek. 
Mantello «> 3536)—Pussabella (Ó 2421) terében körül-

belül 10—15 alpini-zászlóalj támadott. 
A 10. hadsereg parancsnoka, a hadseregvezérkari főnök 

kíséretében, a Yintschgauban pihenő önkéntes népfölkelő-
alakulatokat szemlélte. 

Az AOK. közlése szerint az olaszoknak 2920 könnyűöblű 
1 Hadseregcsoport-tartalék. 
2 A 49. hadosztályhoz tartozik. 
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és 4760 közepes- és nehézöblű lövegük van; ezzel szemben mi 
5596 könnyűöblű és 1572 közepes- és nehézöblű löveggel ren-
delkezünk. 

Lőszerkészletünk még sohasem volt oly kedvező, mint 
1918 június hónapban: összesen 6 -l millió lövéssel rendelkez-
tünk. (Op. 5332/2. szám.)1 

A kölcsönös harctéri helyzetet a cs. és kir. 10. hadsereg 
nyugati, arcvonalán és az olaszok támadását a Passo del To-
nale vidékén, a Presanella-havasokban és a Vedretta2 del For-
nón át 1918 augusztus 13-án a 44. számú melléklet tünteti fel 
vázlatosan. 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A fennsíkon éjjel mérsékelt zavarótűz volt. Rövid tűz-

csapás után a Canova—Mörar-arcvonalszakasz ellen előnyo-
muló erős ellenséges járőröket kézigránátokkal visszaverték. 
A Sasso Rosso (A 1196) nyugati lejtőjén egy szerbül beszélő 
olasz megkísérelte táboriörseinket átszökésre csábítani; rá-
lőttek, mire elszaladt. 

A Brentától keletre Col deli Orsóra (A 1677) előnyomult 
ellenséges járőröket kézigránátokkal elzavarták. 

A fennsíkon az ellenség az 52. hadosztálv előtt Cunicónál 
előretolt állást épít. Monte di Yal Bella (<> 1312) és Yal di 
Melago felett füstfelhő volt megfigyelhető; a cesunai és a 
montelemerlei (-61234) országutakon az ellenségnél élénk for-
galom van; Val Chiamában és a Monte Pau- (A 1420) úton 
igen sok autó közlekedik. 

A Brentától keletre, az I. hadtesttel szemben, az ellenség 
fokozott erővel dolgozik állásán. A Gusella-országúton és a 
Col dell'Orso- (A 1677) magaslaton, a leplezések mögött, az 
ellenségnél személyforgalom folyik, Valle delle Muréban mál-
hásállatoszlopok közlekednek. 

Az ellenséges repülőtevékenység ma is tovább tart, bom-
bákat is dobáltak; az ellenség 15 léggömbből figyel. (Op. 
225/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Délelőtt az ellenség tüzérsége csak mérsékelten tüzelt. 
A Sasso Rosso (A 1196) északnyugati részén épülő tám-

pontunkat az ellenség nehézöblű lövegei szétrombolták. 
Veszteség: Elesett 1 tiszt és 16 fő legénység, megsebesült 

2 tiszt és 164 fő legénység, beteg 10 tiszt és 305 fő legénység; 
összes veszteség: 13 tiszt és 495 fő legénység. (Op. 225/16. sz.) 

1 Csakhogy azt az egész 157 km hosszú arcvonalon széjjelosztották. 
2 Vedretta = jégmező. 
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Esti helyzet: 
Délután gyenge lövegtűz volt. Az ellenséges repülőtevé-

kenységnek végetvetett a rossz idő, eső, rossz látóköri viszo-
nyok. Az Assa-völgybe azonban bombát dobtak. (Op. 225/30.) 

A hadseregcsoportparancsnokság a VI. hadtestparancs-
nokság kérésére megengedte, hogy a 36. hadosztályt a 39. hon-
védhadosztály felváltsa. 

A XXVI. hadtestnél felváltott 28. hadosztály megmarad 
a hadtest körletében. 

A 11. hadseregparancsnokság kiadta az inézkedést az 
Asiago-fennsíkon az állás hátrábbvitelére. 

,A- hadseregcsoportparancsnokság Op. 35.000/87. számú 
rendeletére: 

„1. A hadseregcsoportparancsnokság hozzájárult a I I I . 
és XII I . hadtest arcvonalának hátrábbviteléhez az Asiagótól 
északra fekvő ú j vonalba, amint ez védelemre be lesz ren-
dezve." 

„Nagy súlyt kell fektetni a Monte Sisemol- (A 1242) 
szakasz műszaki megerődítésére és a tüzérségi tűznek ebben 
a szakaszban való megerősítésére, illetve összpontosítására; 
mivel a VI. hadtestre nézve az arcvonal visszavétele után 
nagyon fontos lesz a Monte Sisemol birtokbantartása és mi-
vel az ellenség annak elvételét mindenesetre meg fogja kísé-
relni." 

„Az arcvonal hátrábbvételének időpontját a 11. hadsereg-
parancsnokság fogja meghatározni; a I I I . és XII I . hadtest 
jelentse ide, hogy mikor tartják az időpontot kedvezőnek 
ennek végrehajtására." 

„2. Mielőtt az arcvonalat hátravinnék, több övben készen 
kell lenni a drótakadálynak az ú j állás előtt, a magasabb pa-
rancsnokságok, vezérkari főnökök, a tüzérségi prancsnokok a 
helyszínen és személyesen tartoznak behatóan tájékozódni az 
ú j állás állapotáról, a védelmi harc eshetőségeiről. 

„A felhagyandó régi állásban kavernának, fedezéknek 
megmaradni nem szabad. A hadianyagot kellő időben ki kell 
vonni, semmit sem szabad ott visszahagyni. Célszerű lesz a 
régi állásban földi aknákat elhelyezni, hogy az ellenség, be-
hatolásakor, az aknák felrobbanása által kárt és veszteséget 
szenvedjen." 

„Tüzérségi tűzzel szemben védelmet nyújtó pincéket, sza-
kadékokat stb., melyek az ú j állásunk előterepén találhatók és 
a mi csapatainkra előnyösen ki nem használhatók, ha lehet-
séges, el kell rombolni (robbantani), mindenesetre aknákkal 
kell ellátni. Hidak elrombolását a hadtestparancsnokságok el-
rendelhetik." 

„3. Abban az esetben, ha az ellenség offenzívájára jelek 
József főherceg: A világháború. VII. 12 
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mutatkoznának, akkor a hadseregparancsnokság szándéka, 
hogy az arcvonallal már előbb vissza fog menni úgy, hogy 
a védelmiharc már az ú j állásban legyen megvívható." 

„4. Amint az Asiago-fennsíkon az arcvonalat hátrébb-
vesszük, a III . hadtestnél a Canove—Cima tre Pezzi (-Ó-941) 
szakaszt is kiürítik; ezzel a hadtestparancsnokság Op. 218/24. 
számú előterjesztését elintéztem." 

„5. A hadseregparancsnokság figyelmeztet az Op. 2711. 
számíi rendeletére, melyben meghagyatott, hogy legnagyobb 
titokban kell tartani az arcvonalnak szándékolt hátrébb-
vételét." 

„Scheuchenstuel vezérezredes s. k. (Op. 2711/20. szám.)" 
# # 

* 

„Én a helyzetet a mai események után a következőképen 
„ítélem meg: Az ellenség az én nyugati arcvonalamon el akarja 
„foglalni az összes uraló magaslati állásaimat és a Tonalén 
„áttörve előnyomulni, hogy onnét hátamat állandóan fenye-
gesse és minél több erőmet magára vonja. Ennélfogva énne-
k e m ezt föltétlenül meg kell akadályoznom, mert egy további 
„ellenséges előnyomulás a Tonalén át engem arra kényszerí-
t ene , hogy arcvonalamat a Tonale és az Etsch között azon 
„vonalba vegyem vissza, mely a 10. hadsereg mostani félkör -
„alakú állásait körülbelül a diagonálisban kötné össze a két 
„szárnytól nem messze befelé. Az ellenség ezen betörésre, néze-
„tem szerint, csak azért törekszik, hogy engem megbénítson 
„tüntetésével, míg egy nagy támadással a Brenta és Piave kö-
„zött a feltrei medencét el tudja foglalni, hogy bal szárnya tö-
kéletesen biztosítva legyen. Főtámadását a Monte Tómba 
„(A868) és Montello között, vagy ami kevésbbé valószínű, a 
„Piave torkolatánál hajt ja végre, hogy így Yittorión át balszár-
„nyával, vagy délfelől, fölszabadíthassa a veneziai síkságot. 
„Törekednem kell a Tonalét, Judicariákat és az Ortler-csopor-
„tot szilárdan kezemben tartani és föltétlenül meg kell aka-
dályoznom, hogy a Brenta keleti partján éket verjen be arc-
vonalamba s azt kettévágja. Ennélfogva elrendelem, hogy a 
„18. hadosztály a Tonale föltétlen megvédésére, megtartására, 
„a 28. hadosztály pedig a XXYI. hadtest állásainak föltétlen 
„biztosítására, az illető hadtesteknek alárendeltetik, mint tar-
t a lék . Én az ideérkező, de még szállításban levő 32. hadosz-
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„tályt és 38. honvédhadosztályt, — ha a helyzet addig nem vál-
tozik, — oda akarom tolni mint tartalékot, hogy az ellenség 
„előbbrejutását meghiúsítsam, mert ha ez a tüntető vállalko-
z á s a nem sikerül, akkor egészen biztosra veszem, hogy a 
„Piavénái, legalább egyelőre, elejti átkelési szándékát." 

„Ha gyengébb erőkkel föl tudom tartóztatni, akkor ezen 
„tartalékom déli arcvonalam támogatására mindig jókor ér 
„majd oda." 

# # 
* 

„A szláv csapatoknál sok genyesen fakadó seb van, eddig 
„nem tudtak okára rájönni. Most végre többeknél a legfíno-
„mabb nikkelből készült subcután fecskendőt találtak valami 
„folyadékkal, mely a mellette levő leírás szerint nem életveszé-
l y e s fekélyeket okoz, melyek az embert hónapokra szolgálat-
„képtelenné teszik. Miután sem Németországban, sem nálunk 
„ilyen pravaz-fecskendöt nem kapni, arra kell következtetni, 
„hogy valami entente-vállalkozásról van itt szó. Elrendeltem, 
„hogy kihirdetendő, miszerint akinél ilyen fecskendőt talál-
„nak, rögtönítélő bíróság elé kerül, aki pedig néhány napon 
„belül tartandó motozásnál ilyent használatlan állapotban 
„lead, meg lesz jutalmazva. Az entente azt akarja, hogy ezzel 
„is gyengüljünk s a szlávok haza jussanak. Tán valami szláv 
„forradalomra kellenek otthon?" 

* « 
* 

Augusztus 14. 
A) 10. hadsereg 

Reggeli helyzet: 
V. hadtest. A 22. lövészhadosztály ellen az ellenség tüzér-

ségi tüzének hevessége időközönként engedett ugyan, de az 
egész éjjel tartott. 

Éjfél után az Albiolo (-0-2978) csúcsán befészkelt ellen-
séges gyalogságot csapataink elzavarták. 

Éjjel 1 órakor az ellenséges gyalogság Monticellót (A 
2432) megtámadta; a támadást visszaverték. 

Éjjel 2 órakor egy ellenséges osztagnak sikerült a Monti-
cello (A 2432) csúcsán állásunkba behatolni. Az ellenrendsza-

1 Lásd a íi. számú mellékletet. 
12• 
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bályok megtétettek. A monticellói harcokban az Edolo alpini 
zászlóaljnak egy emberét elfogták csapataink; az olasz katona 
azt vallotta, hogy a Monticello (A 2432) magaslatot mindaddig 
támadni fogják, míg kezükbe nem kerül. 

XX. hadtest. A 97. dandár ellen az ellenség tüzérségének 
tüze tűrhetően mérsékelt volt. 

A 98. dandárt az ellenség tüzérsége egész éjjel lőtte; kö-
rülbelül 2000 lövést kapott. 

„Az olaszok ott, hol gáz alkalmaztatik, teljesen léghatlan 
„gumiruhában támadnak, mely az egész testet tökéletesen el-
szigeteli. Tán ők is sárgakeresztes gázzal lőnek már? mely 
„10 napra megfertőzi a helyet, ahová lövik! A 22. lövészhad-
„osztálynak egész arcvonala ellen és hátterepére váltakozó 
„erővel tart az ellenséges lövegtűz. A XX. hadtestnek északi 
„szárnyán az ellenség a Segni-hágót (-0' 3134) elfoglalta, szint-
„úgy a nagy veszteségek miatt kiürített Marocche-gerincet. 
„Védelmünk a következő sziklaoromra, attól keletre átvitetett. 
„A Genova völgyétől délre a Menicigolo magaslatot (-0-2685) 
„s az attól közvetlen délre eső nyerget visszafoglaltuk. A 
„Pussabella ellen (-02421) megismételt ellenséges támadást 
„visszavertük. Tovább délre a Garda-tóig élénk, lassan alább-
„hagyó, ellenséges lövegtűz. Maga Stabalonenál éjjel egy 14 
„emberből és egy olasz gépfegyverből álló táboriörsünket az 
„ellenség leteperte és elfogta. A Garda-tótól nyugatra előnyo-
„muló ellenséges osztagok véresen visszaverettek. A tótól ke-
„letre élénk ellenséges lövegtűz. A Ledro völgyében délelőtt 7 
„és 10 óra között,- körülbelül 200 automobil gyalogsággal és 
„lövegekkel Sant Antonion át nyugat felé haladva figyelte-
t e t t meg." 

A Riva-szakasz ellen az ellenség tüzérségének a tüze eny-
hült ugyan, de azért az egész szakasz tűz alatt állott. Cima 
d'Oro egymaga 2700 lövést kapott. Az állást az ellenséges 
lövegtűz nagyon megrongálta. Éjjel több ellenséges járőrt 
elkergettek a Riva-szakasz előtt. 

XXI. hadtest. Az esti órákban az 56. lövészhadosztályra 
a Zúgna (A 1257) alszakaszban az ellenséges tüzérség tűz-
csapást mért. A 3. lovashadosztály alszakasza élénk ellenséges 
tüzérségi zavarótíízben volt. 

A XIV. hadtest. A császárvadász-hadosztály és a 19. had-
osztály csakis mérsékelt ellenséges zavaró lövegtűz alatt volt. 
(Op. 5623. szám.) 
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A 22. lövészhadosztály helyzete délelőtt 9 óráig. 
„A 22. lövészhadosztálynak északi szárnyán a mi csapa-

t a i n k a Monte Giumellán (-0- 3599) és a fölső Noce völgyétől 
„délre ellentámadásba mentek át és a Montozzo (A 3066) ál-
dásokat legnagyobbrészt visszafoglalták. Az Albiolotól (-0-
„2676) északkeletre az ellenségnek sikerült rövid időre állá-
sa inkba behatolni, de ellenlökéssel kidobatott. Az Albiolon 
„magán, az ellenség közelharcban visszautasíttatott. Monti-
„cellon a 26. lövészezred két százada kidobta újra az ellensé-
„get a támpontból és 4 tisztet, 22 legényt foglyul ejtett. A dél-
e lő t t folyamán az ellenséges lövegtűz hevessége alábbha-
„gyott. A hátterep egészen Fucineig lassú zavarótűz alatt áll. 
„A mi tüzérségünk az ellenséges tábort lövi az Ercavallon 
„(A 3066), hol fogoly vallomások szerint két ellenséges zászló-
„alj áll, azután a sűrűn megszállott ellenséges árkokat a To-
„nale-úttól északra egész Cima di Cadyig (-0 2606). A reggel 
„fölszállott repülök gépfegyverrel lőtték ezeket. A 22. lövész-
hadosztály parancsnoksága azt hiszi, hogy az ellenség csa-
pa ta inak zömével a kiindulási állásba visszament, de mégis 
„új támadásokat vár. Az eddig jelentett eltűntek száma 3 tiszt, 
„120 legény, ezek egyrésze azonban elesett, vagy megsebesült 
„s így került ellenséges kézbe. Az ellenséges tüzérség tevékeny-
sége délután jelentősen alábbhagyott. A mi tüzérségünk, a 
„még látszat szerint mindig erősen megszállott ellenséges állá-
soka t a Tonale-hágó két oldalán rombolótűz alá vette. Az el-
tentámadás a Punta San Matteon (-0 3692) eddig elmaradt, 
„mert a támadásra rendelt csapatok csak reggel és kimerülve 
„érkeztek föl a Monte Giumellára (-0 3599). (Op. 5623/6. sz.)*' 

Helyzet délután 1 óráig: 
V. hadtest. Monte Giumella (-0-3599) vidékéről ú j jelen-

tés nem jött. 
Délelőtt az ellenséges gyalogságnak sikerült heves roham-

mal a Laghetti állásba1 betörni (-0- 2924); ellentámadással 
a 43. lövészdandár csapatai onnan a Cividale alpini zászló-
aljat kiverte, egy olasz katonát a 8. ezredtől bekísértek. 

A 22. lövészhadosztályra irányult ellenséges lövegtűz he-
vessége enyhült; az ellenség tüzérsége a Tonale-hágót állan-

1 Albiolótól északkeletre van. 
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dóan zavarótűz alatt tartja; a Noce és Vermiglio-völgyet lassú 
egyes lövésekkel végigszórja. 

Repülőink jelentik, hogy a Ponte di Legno terében az el-
lenségnél különös mozgást nem észleltek. 

Tüzérségünk az ellenséges gyalogság gyülekező tereit 
lövi, továbbá az ellenség árkait a Tonale országút és a Cima 
Bianca között, melyben az ellenséges csapatok zsúfolásig 
tömve vannak, azonfelül az ellenséges Montozzo-táborra, mely-
ben — fogolyvallomások szerint — két olasz zászlóalj van, tűz-
csapásokat mér. 

A Monticello (A 2432) magaslat csúcsának visszafogla-
lása alkalmával a Monte Rosa alpini zászlóaljtól fogságunkba 
került 3 tiszt és 22 fő legénység és néhány tüzérmegfigyelő 
tiszt az olasz 27. tábori tüzérezredtől. 

XX. hadtest. Az Adamellón a 97. dandár1 alszakasza mér-
sékelt ellenséges tüzérségi zavarótűz alatt állott. 

Megfigyelték, hogy a Punta della Lobbia alta (-03270) 
jég- és hómezőin át a Crozzon di Lares (A 3354) sziklagerinc-
élre szánkón és málhásállatokon ellenséges szállítmány halad, 
melyet sítalpakon olasz katonák kísérnek. 

A 98. dandár alszakasza és a Riva-szakasz mérsékelt el-
lenséges lövegtűz alatt áll. 

Utóbb jelentik, hogy tegnap éjjel a Grotta bianca- (-0-1930) 
gerincen több ellenséges járőr előtört, de a 98. dandár csapatai 
elzavarták azokat. 

XXI. hadtest. A 3. lovashadosztály szakaszán és hátsó 
területén ellenséges zavaró lövegtűz volt. 

XIY. hadtest. Mga. Pozza-medencére a Bisorte-völgybe 
és Col Santóra (A 21Í4) az ellenséges tüzérség néhány tűz-
csapást mért. 

Az eddig megállapított veszteség, az V. hadtestet is bele-
számítva: 1 tiszt és 49 fő legénység halott, 5 tiszt és 163 fő le-
génység megsebesült, 2 tiszt és 105 fő legénység beteg, 3 tiszt 
és 119 fő legénység eltűnt, a legnagyobb része sebesülve az el-
lenség fogságába jutott, néhányan a sziklákról lezuhantak és 
meghaltak; összes veszteség: 11 tiszt és 436 fő legénység. (Op. 
5623/14. szám.) 

Helyzet délután 6 óráig: 
V. hadtest. A Punta San Matteóra (-0 3692) az ellentáma-

dást még nem hajtották végre; egyelőre csak a monte-giumellai 
állást (-0 3599) erősítették meg Í00 fővel. 

A Montozzo (-02617) állásunkat az ellenséges gyalogság 
ismét kétszer is megtámadta, mindkét esetben eredmény nél-

1 49. hadosztály kötelékébe tartozik. 
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kül; a támadás tüzérségünk kitűnő hatású tüzében mindannyi-
szor összeomlott. Az ellenséges gyalogság különben nyugodtan 
viselkedett, árkai zsúfolva vannak, ezeket tüzérségünk idökö-
zönkint tűz alá veszi. Repülőink jelentik, hogy a Monte Man-
tello (-0-3536) nyugati lejtőjén két olasz zászlóalj húzódott 
meg. Tüzérségünk lövi az ellenséget. 

Az ellenséges lövegtűz a Vermiglio-völgyben enyhült, Fu-
cine sem áll már oly heves lövegtűz alatt. Mindazonáltal arra 
számít a 22. lövészhadosztályparancsnokság, hogy az olasz 75. 
hadosztály a támadást még folytatni fogja. 

Utólag még jelentik, hogy 2 tiszt és 9 fő legénység elesett 
és 14 fő legénység megsebesült. 

XX. hadtest. A 97. dandárnál a felső Genova völgyében 
Pedrucót és a Monte Folletto- (-0 3296) előörscsoportot az 
ellenséges tüzérség időközönként lövi. 

Ütegeink az ellenséges közlekedést a Lobbia-gleccseren 
megzavarták. 

Az ellenség tüzérsége most élénken működik a Tomeabru 
(-0-1719) és Cima d'Oro (<> 1813) magaslat ellen. A Garda-tó 
mindkét oldali alszakaszunk ellen az ellenséges lövegtűz eny-
hült. Dro öt 30 cm-es bombát kapott. 

XXI. hadtest. Az 56. lövészhadosztály szakaszát az ellen-
séges tüzérség mérsékelt zavarótűz alatt tartja. 

Ottani ütegeink az Ala vasúti pályaudvart és Matassoné-
nél az ellenség mozgását vette tűz alá. 

Repülőink jelentik hogy délelőtt 11 órakor két olasz 
zászlóalj Culma alta (-0-1311) magaslatról Ala irányában le-
szállott az Etsch völgyébe. 

XIY. hadtest. Cima dei Coston-gerincet (-01656) az el-
lenség tüzérsége közepes és nehézöblű lövegekkel lövi. 

Tüzérségünk Monte Cornót (-01765) vette tűz alá, az 
olasz megszálló csapat a magaslati állásból elmenekült; tüzér-
ségünk tűzhatása kiváló, egy tárnabejáratot és ellenséges gép- • 
puskaállásokat betemetett. Az ellenséges tüzérség Monte Ci-
monét (A 1230) tűz alá fogta. (Op. 5623/22. szám.) 

Én a 10. hadseregparancsnoksággal abbeli véleményemet 
közlöm, hogy az olaszok mostani támadása a 10. hadsereg ellen 
csak mellékvállalat, a főtámadást a 11. hadseregnél a Brenta 
és Piave között várom. Ezért a 10. hadseregparancsnokság 
részemről tartalékokra nem is számíthat, sőt arra kell elké-
szülve lennie, hogy a 10. hadseregparancsnokságtól erőket fo-
gok elvonni a 11. hadsereg megerősítésére. (Op. 5632. szám.) 

A 18. hadosztályparancsnokság1 azt jelenti, hogy a 18. 
hadosztály harckészültségét 1918 szeptember 6-ig el fogja -
érni. (Op. 5480/1. szám.) 

1 Hadseregcsoport-tartalék Male vidékén. 
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A 10. hadseregparancsnokság megtudta, hogy a 164. 
dandár tüzérségéből1 két nehézöblű üteget el akarok venni. 
Most arra kér engem, hogy ezt a szándékomat ejtsem el, mert 
különben a 164. dandár nagyon fog szenvedni. (Op. 7150. sz.) 

Arra is kér a 10. had seregparancsnokság, hogy azt az 5 
motoros nehézöblű üteget továbbra is hagyjam meg nála, me-
lyet át kellett volna már adnia a 11. hadseregnek; e mellett 
kifejti és ismerteti a nehézöblű tüzérség helyzetét és fontos 
feladatát a 10. hadseregnél és jelenti, hogy a Tonale-alsza-
kaszban az ütegek számára kavernákat építettek. (Op. 7091. sz.) 

Az AOK. elrendelte, hogy a tábori tüzérdandárokat az il-
letékes gyaloghadosztályokkai egyesíteni kell, a hegyi tüzér-
ezredek Brixleggre menjenek pihenni. (Op. 7134. szám.) 

Egy zsákmányolt olasz iratból kitűnik, hogy az olaszok 
nagy fontosságot tulajdonítanak a géppuskás alakulatok mély 
csoportosításának. (Mg. 3313. szám.) 

Az AOK. a trienti rádió leadóállomás útján tudatta az 
olasz hadvezetőséggel, hogy a népjog ellen vét ama rendeleté-
vel, melyben megparancsolta, hogy valamennyi osztrák-
magyar hadifoglyot ki kell végezni, ha olasz egyenruhát visel 
osztrák-magyar rangjelzéssel. Ha ez megtörténik, az AOK. 
a legélesebb megtorlással fog élni. (Op. 5505. szám.) 

A XX. hadtestparancsnokság utasítást kapott, hogy au-
gusztus 13-án a Ronchina-állás önkényes kiürítése tárgyában 
tegyen kimerítő jelentést. 

Én a 22. lövészhadosztályt és a XX. hadtest jobbszárnyán 
küzdő csapatokat az Albiolo—Tonale—Presena szakaszban 
kifejtett hősi védelemért és az ellenséges támadások vissza-
veréséért melegen üdvözlöm. (Op. 5623/17. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság pedig a Monte Matteo— 
Tonale—Presena szakaszban kifejtett hősi védelemért és az el-
lenség makacs támadásainak visszaveréseért a küzdő csapa-
toknak dicsérő elismerését fejezte ki. (Op. 5631. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Mérsékelt lövegtűz volt; az éjjel nyugodtan telt el. 
A fennsíkon nem történt semmi említésre méltó. 
A Brentától keletre a Gusella országúton állandóan igen 

élénk forgalom van az ellenségnél, Col dell'Orso- (A 1677) 
gerincen árkokat ás az ellenség, Monte Meatén (<> 1601) pedig 
a hátravezető úton dolgozik. 

Az I. hadtest előtt az ellenség nagyon szorgalmasan dol-
gozik, tartalékok részére ú j fedezékeket épít, hátrafelé össze-

1 T. Rayon, V. hadtest északi szárnya. 
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kötő árkokat emel ki, sok kavernát fúr. Ebből általában arra 
lehet következtetni, hogy itt támadást készít elő. (Op. 226/6. sz.) 

Déli helyzet: 
Délelőtt mérsékelt lövegtűz volt. Dacára, hogy a meg-

figyelésre az idő nem kedvező, az ellenség repülőgépei a I I I . 
hadtest fölött ismét megjelentek és Yezennára az Assa-völgybe 
és Yal di Campo Múlóba bombákat dobtak. 

Vezzenában 3 ember megsebesült, a Yal di Campo Múló-
ban 2 ember meghalt, 1 megsebesült. 

A 6. lovashadosztálynál a 8. dragonyosezred előörsvona-
lának egyik őrszeme, egy cseh dragonyos, az ellenséghez át-
szökött; az 52. hadosztálynál a 74. ezred egy zsidó katonája 
eltűnt. 

Veszteség: 1 tiszt és 19 fő legénység meghalt, 1 tiszt és 73 
fő legénység megsebesült, 10 tiszt és 268 fő legénység beteg, 
4 ember eltűnt; összes veszteség: 12 tiszt és 364 fő legénység. 
(Op. 226/17. szám.) 

Esti helyzet: 
„Nagyon erős repülőtevékenység, bombázások. A tüzér-

s é g i tűz a XXVI. hadtest területén mindjobban fokozódik. 
„Délután minden öblű löveg tüze úgy az arcvonal, mint a 
„hátterep ellen megkezdi rendszeres működését. Egy erős 
„tűzcsapás Fontana Seccára (A 1608)." 

A Barricata-országút építésénél a bombák 6 olasz hadi-
fogoly katonát és egy munkafelügyelőt megöltek. 

A Brentától keletre a mi tüzérségünk az ellenség munká-
ját a Ca. d'Anna (-0-1383) gerincen megzavarta és a Monte 
Grappa- (A 1775) drótkötélpályákat lőtte. 

Az 5. hadosztálynál az éjjel az 1. ezred a 138. ezredet fel-
váltotta. 

A 28. hadosztálynál a 11. és 47. ezredet vasúton Caldo-
nazzóról visszaszállították Primolanóra úgy, hogy a hadosz-
tály megint a XXVI. hadtest körletébe visszakerült. 

Az I—IV. és VI. géppuskás mesterlövészzászlóaljak az 
AOK. tartalékát képezik Sospirolo—Sosin—Oregne terében. 
(Op. 226/33. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság Op. 8084/8. T. számú intéz-
kedéssel meghatározta a Brentától keletre a második állás fek-
vését. 

„Az I. és XXVI. hadtestparancsnokságok megállapodtak 
a 2-ik és közbeeső állások vonalában, ezt vázlatban feltűntetve 
ide csatolva kiadom.1" 

1 Lásd a 46. számú mellékletet. 
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„A XY. és XXVI. hadtestparancsnokságok a 2-ik állás-
nál fontosabbnak tartják a közbeeső állások kiépítését, ezért 
az I. hadtestparancsnokság közbeeső állásokat kerestet ki a te-
repen, melyek a harcászati követelményeknek legjobban meg-
felelnek." 

„A csatlakozások tárgyában a 11. hadseregparancsnokság 
úgy tudja hogy az I. és XV. hadtestparancsnokságok között 
a megállapodás már megtörtént." 

„Az I. és XXVI. hadtest között a közbeeső állás csatla-
kozása a XXYI. hadtest felé a 1265-ös kúp, a 2. állás csat-
lakozása az I. hadtest felé a Coll delle Saline gerinc." 

,A 2. állás a Brenta-völgyön át Yalgodánál a VI. hadtest 
állásához vezet és ahhoz a Monte Alessin (A 1099) csatlakozik." 

„A hadsereg keleti határától kezdve a Brentán túli Monte 
Alessiig (A 1099) jelenleg sem a 2-ik, sem a közbeeső álláso-
kon most nem dolgoznak. Csakis az egyes fontos pontokon, 
mint Monte Fontana Secca (A 1608), Cima Val Tosella (-0-
1390), Monte Prassolan (A 1481) és Col Bonato «>1127) ma-
gaslatokon vannak kavernák építve, illetve épülnek." 

„A munkaprogrammon és a műszaki munkáserő beosztá-
sán nem történik változtatás." 

Scheuchenstuel vezérezredes s. k." 

Az AOK. arról értesít, hogy megbízható kémhírek szerint 
az olaszok a közeljövőben Montello—Monte Grappa (A 1775) 
között offenzívát terveznek. A 11. hadsereg és a hadseregcso-
portparancsnokság ezt valószínűnek tartja. 

A 11. hadseregparancsnokság intézkedései: 
1. Az ezredparancsnokokat, az I., XXVI. és VI. hadtes-

teknél a vezérkari főnököket, a tartalékviszonyban álló 28. és 
42. honvédhadosztály vezérkari tisztjeit, ha azok szabadságon 
vannak, vagy valamely tanfolyamba lennének vezényelve, — 
be kell hívni. 

2. A tüzérségi lőtanfolyamokat fel kell oszlatni. 
3. Az aknavető tanfolyamok hallgatói azonnal vonuljanak 

be csapataikhoz. 
4. A 42. honvédhadosztály Perginénél előzetes figyelmez-

tetésre négy óra alatt alkalmazásra készen álljon. 
5. A fél 28. hadosztály mától fogva menetkészen legyen. 
6. A szállásmesteri hivatal a Val Suganában és Caoriá-

nál a tüzérségi tartalékalakulatok részére teherautókat készen 
tartson. 

Az augusztus 13-án a 10. hadsereg ellen intézett olasz tá-
madást a 11. hadseregparancsnokság tüntetésnek tartja, mely 
hivatva volt figyelmünket az Asiago-fennsíkról és a Brenta— 
Piave közötti szakaszról elterelni és minket arra akar csábi-
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tani, hogy a 11. hadseregtől erőket vonjunk el a 10. hadsereg 
támogatására. 

A 40. honvédhadosztály ma megkezdette a 27. hadosztály 
felváltását a XXYI. hadtestnél; utasították a 40. honvédhad-
osztályparancsnokságot, hogy tekintettel a küszöbön álló olasz 
offenzívára, a felváltást siettesse, a védelmi intézkedéseket fo-
kozza és hogy járőr-vállalatokat hajtson végre a szemben álló 
olaszok ellen. 

* # 
# 

Augusztus 15. 
„Ma éjjel egynéhányszor bombázott bennünket itt egy 

„repülő — vagy léghajó —, a lakosság a szirénák jelére vil-
„lanyvilágosságot gyújtott és az utcára szaladt. Intézkedtem, 
„hogy ilyenkor a villanytelep zárja el a vezetéket." 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
V. hadtest. Az ellenség tüzérségi- és aknavetőtüze a 44. 

lövészdandár csapatai ellen föléledt. 
Az esthomály beálltával az ellenséges tüzérség tüze a To-

nale-hágó ellen megerősödött, különösen az országúttól délre 
és a Busazza (-03329) sziklagerinc állott heves ellenséges lö-
vegtűzben. Este 8 órakor tüzérségünk tűz alá vett két olasz 
századot, mely Monte Tonaléról (-02692) Punta d'Albiolo 
(-0 2978) felé eltolódott, továbbá egy olasz zászlóaljat, mely 
(-0 2702)-nél gyülekezett. 

Este 9 órakor a Busazzai (-0-3329) előőrsöket alpini jár-
őrök akarták megközelíteni; a járőröket táboriörseink el-
zavarták. 

Az ellenség magatartásából arra lehetett következtetni, 
hogy gyalogsága a Monticellótól (A 2432) délre támadni akar. 

Busazzat (-0 3329) megszálló csapatainkat megerősítették. 
A Tonale-hágón laktanyánk lövetés folytán kigyulladt és 

a lőszerraktár felrobbant. 
XX. hadtest. Állásunkra a Ronchina-állástól keletre és 

Pedrucra az ellenséges tüzérség tegnap este és éjjel számos 
tűzcsapást mért. 

A Judicariák, a Concei-völgy és a Ledro-völgytől északra 
fekvő állásaink ellenséges lövegtűz alatt állottak. 

Járőrmeneteink megállapították, hogy a Concei-völgy-
ben és a Cima d'Oro (-01813) előtt az ellenség járőrökkel ta-
pogatódzik; a Ledro-völgyben járőrcsatározások voltak. 
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XXI. hadtest. A 3. lovashadosztály szakasza ellen a szo-
kásos ellenséges zavaró lövegtűz irányult, a Zugna-szakasz 
(A 1257) ellen és Vallarsában valamivel élénkebb volt az ellen-
séges lövegtűz; a Zúgna magaslat nyugati lejtőjét, Fortinit 
nehéz öblű ellenséges mozsarak lőtték. 

Este 8 órakor Alára egy olasz zászlóalj dél felől jőve be-
menetelt. 

XIV. hadtest. Borcola-al szakaszt és Tonezza terét az el-
lenséges tüzérség hevesen, a császárvadászhadosztály alsza-
kaszát mérsékelten lőtte. (Op. 5639. szám.) 

Déli helyzet: 
V. hadtest. Punta San Matteót «>3692) és Monte Man-

tellót (-Q-3536) az ellenség erősen megszállotta; Monte Man-
tellótól északra két ellenséges század van tartalékban. 

Az ellentámadást akkor fogják csapataink megcsinálni, 
ha az ottani viszonyok kedvezőek lesznek. 

A Montozzo-alszakaszban (<> 2617) egyik táboriörsünk 
helye még az ellenség kezében maradt; ezt az állást az 1. csá-
szárlövészezred rohamjárőrei az ellenségtől hajnalhasadta-
kor visszafoglalták. Az ellenség több ellenlökését rohamcsapa-
taink visszaverték. 

Az ellenség lövegtüze az Albiolo «>2978)—Monticello 
(A 2432) szakaszban enyhült. 

A Monte Rosa alpini zászlóaljnak egyik katonáját a Mon-
ticello állásból bekísérték. 

XX. hadtest. Az Adamellón az ellenség lövegtüze mérsé-
kelt volt, Care altót (A 3465) az ellenség nehéz aknákkal 
bombázta. 

A Concei-völgyet az ellenséges tüzérség élénken lőtte; 
Roncola néhány tűzcsapást kapott. 

XXI. hadtest. Az 56. lövészhadosztály jobbszárnyán Mar-
cótól délre reggel 4 órakor több ellenséges járőrt előőrseink 
puskatűzzel elzavartak. 

A 3. lovashadosztály szakaszát az ellenséges tüzérség igen 
hevesen lőtte. 

XIV. hadtest. A pasubiói (A 2236) állásunkra és a 19. 
hadosztály szakaszára az ellenség tüzérsége heves zavarótüzet 
tartott fönn. Monte Majo (A 1500) nehézöblű lövegek és 
aknavetők tüzében állott. A Monte Cimone-i (A 1230) elő-
őrseinket a kora reggeli órákban ellenséges rohamjárőrök 
megtámadták; a támadásokat előőrseink visszaverték, az ellen-
ség súlyos veszteséget szenvedett. 

Veszteség: (az augusztus 13-i harcok veszteségein kívül): 
36 fő legénység elesett, 6 tiszt és 182 fő legénység megsebesült, 
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116 fö legénység beteg; összes veszteség: 6 tiszt és 334 fő legény-
ség. (Op. 5639/12. szám.) 

Esti helyzet: 
V. hadtest. A Stilfsi-hágón és a Madatscli-gleccsermezőn 

kölcsönös lövegtűz van. 
A 22. lövészhadosztály egész arcvonala ellen ellenséges 

tüzérségi tűz irányul. A Montozzo (-0- 2617) -alszakaszban a 
nyugati szárnyon két táboriörs-állásunk ismét az ellenség bir-
tokába került. Visszafoglalására az intézkedés megtörtént. 

XX. hadtest. Pedrucót és a felső Genova völgyét az ellen-
ség tüzérsége és aknavetői délután lőtték. 

Ronchina-állást az ellenség lázasan erődíti, tüzérségünk 
a munkálatokat megzavarta. 

Az ellenség tüzérsége Mórit, a császárvadászhadosztály 
szakaszát, Monte Ma jót (A 1500) és a Laghi-medencét mérsé-
kelten lőtte. 

Tüzérségünk a Monte Gamondán (-0-926) levő ellenséges 
ütegben két telitalálatot és Caviojónál egyik kavernalövegnél 
lőréstalálatot ért el. 

A sokat szenvedett 3. népfölkelőzászlóaljat a 136/III. 
zászlóalj felváltotta. (Op. 5639/19. szám.) 

A Ronchina—Segni-hágó állást a mostan rendelkezésre 
álló erőkkel és eszközökkel nem lehet visszafoglalni, ezért a 
10. hadseregparancsnokság a tiroli hadseregcsoportparancs-
nokságtól erősbítést és nehézöblű tüzérség rendelkezésre bo-
csátását kéri. (Op. 5635. szám.) 

Elrendeltem, hogy erkölcsi és fegyelmi szempontokból a 
10. hadsereg déli arcvonal részén a mi helyzetünkre fontosság-
gal bíró pontot az ellenségtől el kell foglalni; ezen pontnak 
nem kell éppen a Dosso altónak (-0-703) lenni. (Op. 5634. 
szám.) 

Az augusztus 12-én végrehajtott Monte cornói (-0* 1765) 
vállalatban résztvett 37. lövészezredbeli, 111. ezredbeli és az 
56. rohamzászlóaljbeli tiszteknek és legénységnek, a merész 
végrehajtásért, a 10. hadseregparancsnokság dicsérő elismerését 
fejezte ki. (Op. 5645. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Rendes lövegtevékenység. Éjfélkor repülőtámadás Bo-

zenre; nem volt nagyobb kár. 
Primolanóra az ellenséges messzehordó ágyúk 20 gráná-

tot lőttek; egyik drótkötélpályánk megsérült. 
A 28. hadosztálynál a 7. bosnyákezredtől két szerb nem-

zetiségű katona az ellenséghez átszökött. 
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Az Asiago-fennsíkon az ellenség állásán dolgozik. 
A Monte Pau- (A 1420) országúton és Val Chiamában a 

Monte Lemerle (-Q-1234)—Cesuna országúton az ellenségnél 
igen élénk autó- és szekérforgalom van; a Yal di Melagóban 
sok málhásállat-oszlop közlekedik. 

A Brentától keletre az ellenség magaslati állásait erő-
díti; a Ca. d'Anna (-Ó-1383) hegyen lövészárkait az ellenség 
deszkával befödi; repülőink megfigyelték, hogy Monte Medá-
ról (-Ó-1631) északi irányban 800 főből álló ellenséges oszlop 
a Monte grappai (A 1775) országúton előre vonult. 

Cittadella és Bossano között sok vasúti kocsi közlekedett. 
(Op. 227/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenséges repülők megint igen tevékenyek. Sasso 

Rossón (A 1196) a 36. hadosztálynál a 78. ezredtől egy szerb-
horvát nemzetiségű tizedes az ellenséghez átszökött. 

Veszteség: 5 halott, megsebesült 1 tiszt és 65 fő legénység, 
beteg 9 tiszt és 264 fő legénység, eltűnt 3 ember; összes vesz-
teség: 10 tiszt és 337 fő legénység. (Op. 227/16. szám.) 

Esti helyzet: 
Délután mérsékelt lövegtűz volt. Dacára, hogy rossz látó-

viszonyok uralkodtak, az ellenség repülői mégis igen tevéke-
nyek voltak. A grignói vasúti állomásra a Brenta-völgyben 
bombákat dobtak, egy tizedes meghalt és két olasz hadifogoly 
munkás megsebesült. Egy ellenséges repülőgépet légvédelmi 
tüzérségünk C ra dei Lebbinél leszállásra kényszerített. 

A 28. hadosztálynál a 11. és 47. ezred Fastro—Mellane 
terébe visszaérkezett a XXVI. hadtesthez. (Op. 227/33. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a I I I . és 
XII I . hadtest menjen vissza arcvonalával az ú j állásba. 

Az ú j csoportosítást augusztus 17-ig be kell fejezni. 
A VI. hadtest azt kéri, hogy a 113. ezredet, melyet az 59. 

hadosztályhoz el fógnak szállítani, a lőszerszállításra és annak 
elosztására, még egy hétre bocsássák rendelkezésre. 

* * 
# 

„Ő Fölsége a német császárnál van! Remélem még tűrhető 
„békét kaphatunk. A pillanat azt hiszem előnyös, mert az en-
te i l te megalázkodás nélkül állhat szóba velünk, mivel az utolsó 
„két nagy csatát ők nyerték meg. Miránk nézve pedig legfőbb 
„ideje, mert erőink végéhez értünk és ha még hosszabb ideig 
„tart, akkor összeomlástól kell tartanunk. Mindig aggasztóbb 
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„jelek mutatkoznak. Ma például megtagadták az eskütételt 
„a 68. gyalogezred menetalakulatai! Itt magamnak a legna-
„gyobb eréllyel kell közbelépnem és ha kell legvégső eszkö-
zökkel is! . . . Hisz hazám létéről van szó!" 

„Aggódva tekintek az események elé a Brentánál, mert az 
„ellenség óriás előkészületeket tesz, míg minekünk még állá-
s a i n k is alig vannak és a szegény csapatok még az utolsó el-
vesztet t csata benyomása alatt, erkölcsileg nagyon le vannak 
„hangolva! Hiába erőlködünk, mégis mindenben fokozódnak 
„a nagy hiányok!" 

# # 
# 

Augusztus 16. 
A mai események. 
A) 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
A 22. lövészhadosztálynál a Noce völgyében éjjel valami-

vel élénkebb ellenséges lövegtűz volt. Az ellenség a Punta San 
Matteót «>3692) és a Monte Mantellót «> 3536) egy zászlóalj-
jal tartja megszállva. Az ellentámadást csakis a legalaposabb 
előkészítés után vették tervbe. Helyes! A Garda-tó két oldalán 
kissé fokozott lövegtevékenység. A mi tüzérségünk egy Alára 
beérkező vonatot fölgyújtott, ami heves robbanásokat idézett 
elő. Az ellenség ködfejlesztő bombákkal lövi be magát a Pasu-
bióra (A 2236). 

Az ellenséges tüzérség a .Judicariákat és a Ledro-völgyet, 
a 3. lovashadosztály szakaszát, a XIV. hadtest arcvonalának 
egyes részeit lőtte; Marcóra, Roveretóra, Iserára, Villa Loga-
rinára és Nomira néhány tűzcsapást mért. Marcótól délre az 
56. lövészhadosztály csapatai néhány ellenséges járőrt el-
zavartak. (Op. 5648. szám.) 

Déli helyzet: 
V. hadtest. Az ellenséges tüzérség a Montozzo-állást (-0-

2617), a Tonale-hágót és annak hátsó terepét mérsékelt zavaró-
tűz alatt tartotta. 

Jelentik, hogy az egész Montozzo (-0-2617) előörsállást 
súlyos és változatos tusában az ellenségtől elvették. A Cimo-
nén az ellenség erős rohamjáröreit visszavertük. Trientet 
repülők bombázták. A távozó légirajból Navratil főhadnagy 
egy angol Bristolt lelőtt, mely Civezzanónál, Trienttől keletre 
lezuhant; a két angol tiszt meghalt. 

XX. és XXI. hadtest. Az ellenség tüzérsége a 97. dandár 
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északi szárnyát, Eiva-szakaszt, Ilonzót és Creinót mérsékel-
ten lőtte. 

Tüzérségünk a Daonétól délnyugatra levő ellenséges üteg-
állásban Promonte Baitenél (Ó1410) • hat telitalálatot ért el. 

XIV. hadtest. A császárvadászhadosztályra és a 19. had-
osztályra a szokásos ellenséges lövegtűz irányult. Pasubióra 
(A 2236) az ellenséges ütegek ködbombákkal lőtték be ma-
gukat. 

A Monte Cimonéra (A 1230) irányult ellenséges járőrtáma-
dásokat a 19. hadosztály csapatai visszaverték. 

Az ellenséges repülők Trientre 2 bombát dobtak, két ka-
tona meghalt, 4 megsebesült, 6 autó megsérült, 2 polgári lakos 
megsebesült, több ház megrongálódott. 

Veszteség: 4 halott, 14 sebesült, 1 tiszt és 64 fő legénység 
beteg, 2 cseh az ellenséghez átszökött; összes veszteség: 1 tiszt 
és 84 fő legénység. (Op. 5648/12. szám.) 

Esti helyzet: 
A 22. lövészhadosztály szakaszán a Noce- és Yermiglio-

völgyben, a Care altón (A 3465), a 3. lovashadosztály szaka-
szán és a XIV. hadtest arcvonalán mérsékelt ellenséges zavaró 
lövegtűz volt. 

Tüzérségünk 100 fő erejű ellenséges osztagot vett tűz alá, 
mely Mattasonéról, Vallarsán át, Trappolára (-£>1407) mene-
telt, azután a Mga. Cosmagnónnál álló ellenséges ütegállásra 
jó eredménnyel lőtt. 

Utólag pontosan megállapították a veszteségeket. Eszerint 
az Y. hadtest vesztesége augusztus 13-án: 4 tiszt elesett, 7 tiszt 
megsebesült, 105 fő legénység halott, ezek közül 24 fő gázmér-
gezésben halt meg, 210 fő legénység megsebesült, 74 fő legény-
ség gázmérgezésben megbetegedett, 99 fő legénység eltűnt; 
összes veszteség: 11 tiszt és 485 fő legénység. 

Augusztus 12-i veszteség: 50 fő legénység halott, 110 fő 
legénység megsebesült; összes veszteség: 160 fő legénység. 
Anyagveszteség: 6 géppuska, 2 közepes gránátvető, egy 
45 cm-es fényszóró. (Op. 5648/20. szám.) 

Minthogy a 3. lovashadosztály tábori tüzérdandára a 
11. hadseregnél maradt, a 49. tábori tüzérdandárt egyesíteni 
nem lehetett. (Op. 4900/13. szám.) 

Mivel az ellenség támadása és az ellenséges tüzérség tevé-
kenysége a Tonalén megszűnt, illetve alábbhagyott, a 117/1. 
és I I I . zászlóalj kivételével, a 18. hadosztály visszavonását a 
10. hadseregparancsnokság javaslatba hozta a tiroli hadsereg-
csoportparancsnokságnál. (Op. 5647/1. szám.) 

Ma érkezett az AOK. Op. 142.414. számú alábbi intéz-
kedése. 
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„Op. 35.000j21. számú előterjesztés 2. pontjára:" 
„Érthető az ellenséges behatás alatt álló csapatoknak az a 

kívánsága, hogy a harceszközöket mind számra, mind minő-
ségre szaporítsuk." 

„Ezt a kívánságot teljes mértékben kielégíteni azonban 
nehéz, mert egyrészt az anyaországban anyagban nagy a 
hiány, másrészt az ipar nagyon megbénult, tehát ennek útjá-
ban oly tényezők állanak, melyek a hadügyminisztérium és 
a központi hatóságok hatáskörébe tartoznak és melyekre az 
AOK. hatalma nem terjed ki." 

„Habár az AOK. a hadrakelt sereg szükségletére nézve 
a kellő befolyást minden alkalommal érvényesíteni iparkodik, 
mindazonáltal az eredmény nem eléggé sikeres." 

„A monarchia kritikus élelmezési helyzete, mely az utóbbi 
hónapokban különösen érezhető volt, természetesen az anya-
országban sem maradhatott visszahatás nélkül." 

„Éhségsztrájkok, munkászavargások és az általános munka-
teljesítmény megcsappanása miatt a hadiipar láthatóan meg-
bénult." 

„Emiatt a széntermelés is csökkent és minthogy elsősor-
ban a vasutakat kell szénnel ellátni, így a gyárakat csakis a 
legnagyobb nehézséggel lehet üzemben tartani, illetve részükre 
a szükséges szénmennyiséget biztosítani." 

„Ilyen körülmények között nem lehet arra gondolni, hogy 
a hadieszközök gyártását fokozzuk." 

„A háború 4-ik évében ezeket a jelenségeket a legénység 
előtt fel kell tárni, hogy a hadrakelt seregnél ne kaphasson 
lábra az a nézet, mintha az AOK.-nak nem volna érzéke a 
jogos kívánságok kielégítésére, illetve nem tenné meg a köz-
ponti hatóságoknál a kellő lépéseket." 

„Habár remélhető, hogy az élelmezési válságot a jövő 
kedvezőbb termés enyhíteni fogja, mégsem kecsegtethetjük 
magunkat túlzott reményekkel." 

„A tüzérséget illetőleg: lőszer, közepesöblű lövegek, ú j 
aknavetők, légvédelmi ágyúk gyártására törekszünk elsősor-
ban, a többi hadianyag — például: nehézöblű lövegek — gyár-
tásának rovására." 

„A helyzet a repülőgépek kérdésében valószím'íleg a leg-
közelebbi időben javulni fog." 

„A munkás- és hordárosztagokra vonatkozólag az AOK. 
utal az Op. 154.653. számú rendeletére, mely szerint 50 hordári 
szolgálatot teljesítő század megszervezése folyamatban van; 
ezek legnagyobb részét a József főherceg vezérezredes had-
seregcsoportparancsnokság fogja megkapni." 

„AOK., a vezérkar főnöke." 
# # * 

József főherceg: A világháború. VII 13 
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B. 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Tüzérségünk a Col dell'Orso- (A 1677) gerincen az el-

lenséges barakktábort és drótkötélpályát lőtte, mire az ellenség 
tüzérsége néhány tűzcsapást csinált. 

A Monte Perticára (A 1549) előnyomult ellenséges jár-
őröket visszaverték. Különben az éjjel nyugodtan telt el. 

A fennsíkon az ellenség állásán és akadályövén dolgozik. 
A Sasso Rossón (A 1196) propaganda-átkiáltások voltak 

az ellenséges oldalról. 
A Brentától keletre, a G viseli a és Monte Grappa-úton, 

élénk autó és szekérforgalom van az ellenségnél. 
Repülőink jelentik, hogy Schio- és Thieneben a vasúti 

pályaudvarok zsúfolva vannak csapatokkal. Repülőfényképek-
ből megállapították, hogy a Monte Grappa (A 1775) keleti 
oldalán, Monte Meatén (-04 1601) át egy ú j országút vezet, 
úgy, hogy az ellenséges állás mögött egy automobilközleke-
désre szánt összekötő útvonal létesült egészen a Monte Töm-
béig (A 868). 

Monte Meate (-0< 1601) vidékén körülbelül egy dandárnak 
megfelelő sátor- és barakktábor létesült. (Op. 228/6. szám.) 

Déli helyzet: 
A 6. és 52. hadosztály szakasza a fennsíkon két órán át 

tartó erős ellenséges tüzérségi és aknavetőtűz alatt állott, 
különösen Canove ellen irányult az ellenséges lövegtűz; Monte 
Doloréra (-0-1551) néhány tűzcsapást mért az ellenség tüzér-
sége. San Francescón (A 1120) táboriörseink ellenséges jár-
őröket kézigránátokkal elzavartak. 

Az ellenség repülői élénken működtek; Perginét, Arsiét 
bombázták; az előbbiben két polgár és egy katona meghalt. 

Veszteség: Elesett 11 fő legénység, megsebesült 2 tiszt és 
110 fő legénység, beteg 2 tiszt és 231 fő legénység, összes vesz-
teség: 4 tiszt, 352 fő legénység. (Op. 228/17. szám.) 

Esti helyzet: 
Estig élénk ellenséges zavarótűz irányult a hátsó terep 

ellen, főképp a Campo Mulo-táborra, egész Paharlokig, azután 
a VI. hadtest körletében egészen az Österia alla Barricatáig 
(1336). Csekély légi tevékenység. 

Megállapították, hogy tegnap a 39. repülőszázad Dvorzak 
hadnagya és Seiboth tiszthelyettese légi harcban lőtték le az 
ellenséges repülőt, mely kénytelen volt Cra. dei Lebbinél le-
szállani. (Op. 228/28. szám.) 

A 39. honvédhadosztályhoz tartozó 78. dandárparancsnok-
ság a 10. és 16. honvédezredekkel augusztus 18-ig Barricatára 
fog érkezni, egyelőre mint a "VT. hadtest tartaléka. 
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A 11. hadseregparancsnokság Op. 2947/6. szám alatt, Op. 
35.000/82. számú rendeletemre bejelenti, hogy július havában 
minő kisebb vállalatokat csináltak a hadtestek: 

„777. hadtest: A 6. lovashadosztálynál a 11. dragonyos-, 
utóbb a 15. huszárezred a Fondi-országúton álló ellenséges 
előőrsön többízben rajta akart ütni, de nem tudta azt elfogni, 
mert az ellenséges előőrs a legcsekélyebb neszre is rögtön 
visszahúzódott." 

„A 6. gyaloghadosztálynál az ellenséges járőrmeneteket 
többször kilesték, ezek útján az ellenség helyzetét felderítették. 
Foglyot ejteni nem sikerült." 

„Az 52. hadosztálynál a 74. ezred a 21-ről 22-re virradó 
éjjel Veister ellen, a 42. ezred a 30-ról 31-re hajló éjjel ugyan-
ott egy ellenséges géppuskafészek ellen vállalatot hajtott 
végre, mikor is megállapította, hogy az ellenség Veistert kez-
detben erősen szállotta meg, utóbb a géppuskafészek onnan 
eltiint és helyét földdel behányták." 

„XIII. hadtest: A 10. lovashadosztálynál augusztus 4-re 
terveztek egy vállalatot, de a nagyon sűrű köd miatt a tájé-
kozódás lehetetlen volt és így abbamaradt a vállalat." 

„Augusztus 9. és 10-én a hadosztályoknál csakis járőr-
meneteket rendeztek, a hadtestparancsnokság ezért volt kény-
telen beavatkozni, hogy a csapat azon tudatát, hogy az ellen-
séggel szemben fölényben van, ne veszítse el." 

„A XIII. hadtest nagyon nehéz viszonyok között küzd, 
mivel vele szemben francia és angol csapatok állanak." 

„VI. hadtest: A 36. hadosztálynál július 29-én vállalatot 
hajtottak végre, a Cornone visszafoglalására." 

„A vállalat nem sikerült s ezért néhány nap múlva meg 
fogják ismételni; ennek célja lesz egy ellenséges állásdarabot 
elfoglalni." 

„A hadtestnél más vállalatot nem csináltak, mert az ellen-
ség szakaszában erre alkalmas tárgy nincs." 

„A 101/III. zászlóaljnál az elvesztett elöörsállást augusz-
tus 7-én az ellenségtől visszafoglalták." 

„XXVI. hadtest: A saját állást még nem erődítették meg 
annyira, hogy vállalatokat lehessen csinálni." 

„A 49. ezred augusztus 9-én nagy vitézséggel hajtott végre 
egy ellentámadást." 

„Július havában a Brenta-völgy menti lejtőkön a 34. ezred 
több sikerült rohamvállalatot csinált." 

„7. hadtest: Járőrmenetek által az ellenség állását a Monte 
Perticán (A 1549) teljesen tisztázták." 

„Scheuchenstuel vezérezredes s. k." 

13* 
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„Reggel fél 3 órakor Trienten át a gyönyörűséges vidék-
t ő l környezett Fricca-úton a 7 község fennsíkjára fölmentem. 
„Chiesen át a karsztos fennsík, mely részben törpe fenyővel 
„van benőve és a merészen vezetett műűt számtalan kanyaru-
la t t a l , közel 2500 méter magasságra emelkedik. Sivár, kopasz 
„táj. Azután lefelé enyhén délnek ereszkedő lejtőn az összelőtt, 
„pusztulás és küzdelemszagú számtalan lövészárok labirintu-
„sába mentem, melyek a legszörnyűbb küzdelmekről tesznek 
„borzasztó tanúságot és melyeket én oly sok fájdalmas megértés-
s e l szemlélek. Csendes, nagy elfelejtett temetők, korhadó ke-
lesz tek sűrű soraival, elaszott koszorúkkal, melyeken csak 
„egyes piros levelek reszketnek fázva a hideg hegyi szellőben. 
„Ezek is oly igen-igen sokat mondanak nekem és sokszor azt 
„gondolom, hogy mily jó volna itt alattuk pihenni. Számtalan 
„köves dombsorok és dolinák, a sűrű törpefenyők között egyes 
„nagy vörösfenyök. A tájékozódás nehéz." 

„Midőn 1900 méter fölé érünk, majdnem egészen kopár 
„lesz a sziklás hegység, csak kevés gyöpös résszel, havasi 
„rózsákkal és virágocskák millióival födve. — 6 órai automo-
„bilút után a Monte Meletta északi lábánál kiszálltam. Hatal-
„mas 1824 méter magas sziklatömeg, nagyszerű olasz kaver-
„nákkal és tárnákkal. Állítólag Cadornának kedvenc meg-
f igye lő állása volt ez, mesés kilátással minden irányban. 
„A XII I . és VI. hadtest helyzetét innét kitűnően és részlete-
s e n áttekinthetem. Egész benyomásom csak még jobban meg-
erősí tet t kiadott parancsaim helyességében, hogy vissza kell 
„vonni első vonalamat az Assa-szoros és Asiago mögé és viszont 
„helyén kell azt hagyni a Frenzela-szorostól délre. Ott, hol csa-
pa ta inka t visszavontuk (főkép azért, mert lehetetlen volt küz-
d e l m i napokon az utánszállítás, minthogy az ellenséges meg-
f igyelők által teljesen belátott hátterep tökéletesen áthatol-
ha ta t l an zárótűz alatt volt mindig), az elhagyott vonal gyen-
„gén — csak megfigyelők által — megszállva hagyatott azért, 
„hogy az ellenség a nagy küzdelmek napjáig ne tudja, hogy 
„ez nem a mi főküzdelmi vonalunk már! Állásaink a Frenze-
„lától délre jók — magam láttam — a mi tüzérségünk által 
„teljesen uralt magaslat mögötti — 'Hinterhang'-állások, me-
„lyeknek csak az a hátrányuk, — ezt azonban már számításba 
„kell vennünk — hogy ha az ellenség a szakadékot sárgáké-
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„resztes gázzal megfertőzi, akkor nincs meg annak lehetősége, 
„hogy csapataim bárhogy is visszajöhessenek, épp úgy az 
„utánszállítás is meg volna szakítva. Tehát nekünk ott hosz-
„szabb időre el kell látnunk küzdőcsapatainkat minden szük-
ségessel, hogy azon esetre, ha a szakadék gázzal tellene meg, 
„ne szenvedjenek hiányt. Különben ily nagy kiterjedésű gáz-
„lövetést nem tartok valószínűnek. Mindenesetre nekünk a 
„szakadéktól függetleneknek kell lennünk. A gyalogság részére 
„a jólfekvő, nagyon erős Meletta-állásba visszamenni kényszer 
„nélkül helytelennek tartom és nem vállalnám érte a felelős-
eéget, mert az eleinte enyhén kereken — kupola formában — 
„ereszkedő part azután hirtelen nagyon meredeken esik le 
„a szakadékba és minden tüzérségi és gyalogsági megfigyelést 
„kizár az állás előtt levő terepen, illetőleg igen nagy holttér 
„marad. Ennélfogva hathatós tüzérségi működés lehetetlen 
„volna, míg az ellenség mint egy sakktáblán, mindent nagy-
szerűen iát, ami nálunk történik és tüzérsége mindent ural 
„és mivel ott egy 2-ik állást alig lehetne alkalmazni, mert ha 
,,a Meletta (A 1824) egyszer az övé, akkor az egész fennsíkot 
„uralja, míg ha a mostani állást megtartjuk, kénytelen az el-
lenség a szakadékon át bennünket előbb a 2-ik állásba szorí-
t a n i , hogy talán majd idővel elfoglalhassa a Melettát." 

„Sivár, siralmas vidék ez a gránátdúlta asiagói fennsík." 
„Szemügyre vettem a Hötzendorffi Conrád által végrehaj-

t o t t 'Főtámadás' egész terepét — bár mint már följegyez-
t e m béke idejéből ismertem azt és a széles erdőöv miatt főtáma-
,.dás vitelére eleve nem tartottam alkalmasnak — mégis most, 
„hogy külön ezen szempontból néztem azt, megállott az eszem, 
„hogy miként volt lehetséges az, hogy ilyesmit kísérelt meg 
„a hadvezetőség. Megnéztem az egész Asiago fennsíkját. Ez 
„egy 2000 méter magasságból enyhén párhuzamos, kissé Asiago 
„felé összpontosuló hullámokban Asiago felé ereszkedő, nagy-
rész t áttekinthető karsztos, illetve egészen ritka vörösfenyő 
„erdővel (melybe mindenütt belátni) födött lejtő, melyen az 
„ellenség a vonalaink mögött végrehajtódó mozdulatok úgyszól-
v á n mindegyikét megfigyelheti, szintúgy ütegeink tüzelőállá-
„sát láthatja. Ezzel ellenkező az ellenség helyzete. Asiagótól 
j,egy nagy erdős hegyhát emelkedik délfelé, melyet 15—20 
„kilométer széles erdőöv borít. Sűrű, átláthatatlan fenyves, 
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„melynek északi szegélyén van az ellenség táboriörs-vonala, 
„mögötte ismeretlen távolságra állásai, melyeket az erdő tel-
j e sen elföd szemeink elöl, az erdő, melyben nem sejtjük az 
„ellenséges állás hollétét és így minden, csak némileg is alapos 
„tüzérségi előkészítés teljesen ki van zárva. Bármennyi lő-
„szert is használ el tüzérségünk, mégis csak néhány találatot 
„érhet el szórótűzzel, vagy a véletlenre kell bíznia, hogy tüze 
„egyáltalában éri-e az ellenség valamelyik állását. Mindez 
„azon egyetlen tagadhatatlan előnyt megsemmisíti, hogy álla-
ssunk és az olasz síkság között itt aránylag legszelídebb a 
„hegység. És itt kergettek hadosztályt hadosztály után ro-
miamra, a teljesen érintetlenül maradt állások ellen, hol az ellen-
„ség ép hadosztályai megsemmisítik a hős támadót anélkül, 
„hogy maguk legkevésbé is szenvednének. Conrad szavait 
„használom, melyeket, a magyar hadsereg fölállítása ellen 
„küzdve használt: 'Das war ein Verbrechen!'" 

„A VI., majd a XIII . hadtest parancsnokával megbeszél-
t e m a helyzetet és teendőjüket megjelölöm, a szívükre kötve, 
„hogy a legelső vonalakba lehetőleg csak táboriörsöket tegye-
l e k és ruganyos harcot folytassanak itt, hol ez lehetséges. 
„Most azonban azt a benyomást nyerem, minthogy az ellenség 
„a Tonalén visszavetve nem ismétli azonnal támadásait és bal-
„szárnyamon eddig nem támad, hogy ő talán?... még nem 
„kész a nagy támadásra." 

„Útban haza felé két kórházat szemléltem meg — mind 
„a kettő deszkabarakkban elhelyezve — az egyik tiszta, kitűnő, 
„a másik, mely majdnem 2000 méter magasságban fekszik, sze-
gényes, de nem piszkos. Mégis még tisztábbnak kívántam 
„volna ezt látni. —• Az 53. hadosztály parancsnokával, Grold-
„baeh tábornokkal is hosszasabban beszéltem, kit tavaly au-
gusztusában láttam utoljára az Ojtozon a nagyszerű Magura 
„Casinului harcok idején!" 

„Éjjel 11 órakor értem vissza Bozenbe." 
# # 

# 

Augusztus 17. 
„Szép áhítatos nagymise Ő Fölségéért. Egész törzskarom-

„mal résztvettem. 1 éve, hogy a Mária Terézia-rendet meg-0 
„kaptam s még mindig tart e reménytelen háború. Az asztal-
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„nál tüzes, bizalomteli beszéddel köszöntöttem Ö Fölségét! 
„Honnét szerezzenek uraim bizodalmat és hitet a jövőben, ha 
„én mint parancsnokuk nem mutatok ilyet és csüggedek." 

„Anglia elismerte a cseh-szlovák államot. Ha Irlandot is-
m e r n é el független államnak, akkor azt mondanám, hogy ez 
„az ő dolga, de itt azt kell mondanom, hogy: That was not 
„gentlemanlike!" 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
A Stilfsi- és Tonale-hágón a XX. hadtest arcvonalán, a 

3. lovashadosztály szakaszán, az Etsch völgyében, a Zugna-
állásokon (A 1257), a XIV. hadtest arcvonalán, Rovereton, 
Sant llarión és Nomin ellenséges zavaró lövegtűz volt. 

A mi ütegeink a Ronchina-állást a Segni-hágót, Cima dei 
Zigolónt (A 3069), a Passo di Brisio-tábort «>3147) vették 
tűz alá. (Op. 5653.szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége a 22. lövészhadosztály szakaszát 

mérsékelten, a Monticello-szakaszt (A 2432) hevesen lőtte. 
A Tonale-hágón két poziciós ütegünk és egyik ütegünk Mga. 
Pecénél közepesöblű olasz lövegek tüze alatt állott. Egyik férő-
helyünket telitalálat érte, melyben három emberünk meghalt, 
de egy lövegünk se ment tönkre. 

Az ellenséges gyalogság összelőtt állásait javítja. 
Cima Lagoscuro (-Q-3164) felöl állásainkat nehézöblű ak-

navetők bombázzák. A 97. dandár, a Daone- és Ledro-völgy 
ellen a rendes ellenséges lövegtűz irányult. 

A XXI. hadtestnél Monte Spil (Ó1706), Corno nyereg 
(-0- 1765), a -0* 1801 gerinc és Rovereto állott ellenséges löveg-
tűz alatt. 

Tegnap délután 38 cm-es és 42 cm-es tarackos ütegünk 
az olaszok 28 cm-es és 15 cm-es motoros tarackos ütegeit meg-
dolgozták; repülőink 7 telitalálatot figyeltek meg. 

A XIV. hadtest arcvonala ellen csak mérsékelt ellenséges 
lövegtűz volt. 

Az ellenség repülői élénk tevékenységet fejtettek ki. 
A 73. repülőszázadunk egyik gépét az ellenséges repülők 

légiharcban leszállásra kényszerít ették Madonna di Campiglió-
nál. A gép tönkrement. Több ellenséges repülő jelent meg 
Trient felett, bombákat dobtak San. Michelére, Gardolóra és 
a Campomaggiore repülőtérre. Kár nincsen. 

Az V. hadtest csapatai a harcok következtében fizikailag 
kimerültek. 
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Veszteség: 5 fő legénység elesett, 1 tiszt és 18 fő legénység 
megsebesült, 5 tiszt és 81 fő legénység beteg, 1 ember eltűnt; 
összes veszteség: 6 tiszt és 105 fő legénység. (Op. 5653/12. sz.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége és nehéz aknavetői a Stilfsi-hágót 

Trafóit, a Monte Giumella-állást (<>3599) és a Montozzo elő-
örsvonalat (<>2617) lőtte. Trafóinál drótkötélpálya állomá-
sunk egyik barakkja megrongálódott. 

Megtorló ellenséges tüzünk az ellenséges Gianda durai 
drótkötélpálya ellen irányult, a Valle dei Vitellitől dél-
nyugatra. 

Az ellenség ütegei Cima Lagoscuro (-0-3164) és Pisgana 
(<>3100) felől Mandra Dosson- és Pedruc-állásunkat lőtték. 

A Ledro-völgye ellenséges tüzérségi zavarótűz alatt állott. 
Drót közepes és nehézöblű ellenséges lövegek lőtték. 

Egy olasz Caproni repülőgépet, mely Vallarsa fölött haza-
tért, egyik légvédelmi ütegünk eltalálta. (Op. 5653/19. szám.) 

Olasz hadifoglyok azt vallják, hogy a cseh-szlovák propa-
ganda-járőröket az olaszok gyűlölik, mert a cseh propaganda-
kísérleteket a mi tüzérségünk mindig tűzzel viszonozza. (Op. 
5649/11. szám.) 

A tiroli hadseregcsoportparancsnokság a Dosso Alto-
(•<> 703) harcokra vonatkozólag kijelentette, hogy nézete szerint 
az ottani veszteségeket el lehetett volna kerülni, mert a biztosí-
tást és az állásszolgálatot elhanyagolták és az ellenség támadá-
sával szemben a megszálló csapat nem eléggé erélyesen védeke-
zett. A hadseregcsoportparancsnokság jelentést várt arról, hogy 
a Dosso Alto (-Qi 703) elfoglalása óta, mely parancsnokok szem-
lélték meg az ottani állást és hogy az állás megerődítésére nézve 
hogyan intézkedtek. (Op. 5659. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokságot értesítették, hogy a 21. 
lövészhadosztály nem fog a 10. hadsereghez kerülni. (Op. 
5445. szám.) 

ö Fölsége születésnapján a trienti dómban istentisztelet 
volt, melyen a 10. hadsereg parancsnoka, báró Krobatin tábor-
nagy és a hadseregparancsnokságnál szolgálatot teljesítő ösz-
szes tisztek megjelentek. 

B.) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az éjjel rendes tüzérségi tevékenység volt. Primolano 

54 ágyúlövést kapott. 
Tüzérségünk tevékenysége: 
A I I I . hadtestnél csapásszerű megsemmisítő tüzet adott 

le a V. Canagliában és a Monte Carriolától (-0-1352) délre 
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levő ellenséges barakktáborra, továbbá zavarótűzzel megza-
varta a forgalmat a Monte Pautól északra fekvő országút-
csomónál. (-Q-975) 

A XII I . és VI. hadtest tüzérsége egységesen vezetett meg-
semmisítő lövegtűzbe fogta a Valle del Rossignolóban Campi 
di mezzaviánál levő ellenséges barakktábort. 

A XXVI. hadtestnél zavarótűzzel megzavarta az ellenség 
munkáit, a Brenta-völgyben egy ellenséges nehéz aknavető-
üteget leküzdött, a Monte Asoíónén (A 1520) barakképítést 
megzavart és a Monte Ranieróra (A 1248) felvezető drót-
kötélpályát lőtte. 

Az I. hadtestnél a Col deli' Orsón (A 1677) és a Monte 
Meatén (-0-1601) az ellenség a barakktáborra és a drótkötél-
pályára zavaró lövegtüzet adott le és a Monte Grappáról 
(A 1775) a Col deli' Orsóra (A 1677) húzódó gerincvonalat 
gránátokkal végigszórta. 

A fennsíkon az ellenséges tüzérség feltűnően csendes 
volt, csakis az arcvonal mögötti terület állott ellenséges löveg-
tűz alatt. Az ellenség állását erődíti; a roncaltói erdő felől 
éjjel nagy lárma és vas-csörgés volt hallható. 

A Brentától keletre az ellenség állásán dolgozik; meg-
figyelték, hogy a Col dell'Orso (A 1677) és Monte Meate-
(-01601) gerincen az ellenség drótakadálya nem nagyon 
halad előre. 

A Gusella—Monte Grappa országúton az ellenségnél 
élénk forgalom van; ellenséges gyalogság csoportosan közle-
kedik ezen az úton. (Op. 229/6. szám.) 

Déli helyzet: 
A Monte Sisemol (A 1242) és C. Melaghetto «>1218) felé 

előnyomuló ellenséges járőröket a 74. honvéd- és az 53. had-
osztály csapatai kézigránátokkal elzavarták; a visszavonuló 
ellenség után taszító osztagunk 138. francia ezredbeli foglyok-
kal tért vissza. Ez az osztag kétségenkívül megállapította, 
hogy a 23. francia hadosztály Monte Sisemollal (A 1242) 
szemben áll az első vonalban, ezzel a kezdeményezésnek szép 
példáját adta. 

Néhány ütegünk a Brenta-völgyben Valstagnában és 
Olieróban levő ellenséges raktárakat nehéz bombákkal lőtte és 
a völgyet elgázosította. 

Veszteség: 6 halott, 4 tiszt és 48 fő legénység megsebesült, 
13 tiszt és 304 fö legénység beteg, 1 gázmérgezés, 5 eltűnt, ösz-
szes veszteség: 17 tiszt és 364 fő legénység. Op. 229/18. szám.) 
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Esti helyzet: 
Katzere (-9-1223) 900 lövést tett az ellenség tüzérsége. 

Az ellenség repülői ma nem igen mutatkoztak, mert az idő-
járás ködös-felhős volt. 

A fennsíkon ú j állásainkat tervszerűen megszállották; 
a régi állás nagyobb küzdelemig gyéren megszállva marad 
az ellenség félrevezetésére, azután teljesen ki lesz ürítve. Vál-
takozó tüzérségi harcok az egész vonalon. 

A I I I . és XIII . hadtest biztosító vonalában Valle Ghel-
pachtól Monte Sisemolig (A 1242) négy lovasezred előretolt 
részei és hét gyenge zászlóalj áll; a főállásban (magövben), 
mely Roanáról a Katzen (-£>1223) át a Galliótól délre fekvő 
Monte Ferlachig (1116 keresztes domb) az 52., 16. hadosztály 
zöme és a 74. honvédhadosztály egy része1 van csoportosítva. 
A 16. hadosztályparancsnokság a 10. lovashadosztály szaka-
szát átvette; az utóbbi lovashadosztály zöme hadtesttartalék. 

A VI. hadtestnél a 2-ik állásban Cra. Meletta di Gallio és 
Monte Badelecche (A 1464) között a 77. honvéddandár2 három 
zászlóalja van; a dandár többi része Mga. le Fratténél (1381. 
havasi kunyhó) áll. 

A 39. honvédhadosztályparancsnokság a 78. honvéddan-
dárral hadtesttartalék az Osteria alla Barricatánál. 

A 40. honvédhadosztály folytatja a. 27. hadosztály felvál-
tását; az utóbbi hadosztály felváltás után a XXVI. hadtest 
tartaléka lesz a Rocca—Giuliat—Arsie—Rivai térben. A 4. had-
osztály által felváltott 28. hadosztály ugyancsak hadtesttarta-
lék Mellame—Posterno—Corlo—Pio—C. Istituto Ponte della 
Serra körletben. (Op. 229/28. szám.) 

A 21. hadosztályt nem szállítják Trientbe, hanem Vit-
torióba. 

Tervbe vették, hogy a 6. hadosztály a Luserna—Vezzena— 
Lavarone—Carbonare-térbe fog jönni. 

* # 
# 

Augusztus 18. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
„Éjjel a nyugati arcvonalon állandó ellenséges zavarótűz 

„a Noce völgyében. Reggeli 6 óra óta Fucinet lövi az ellensé-

1 Sávoly-dandár. 
2 A 39. honvédhadosztály kötelékébe tartozik. 
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,.ges tüzérség. Vedretta1 del Forno vidékén erős ellenséges 
„járőrtevékenység. A déli arcvonalon élénk ellenséges löveg-
f ű z az arcvonal és hátterep ellen a Loppio mélyedéstől 
„északra. Délelőtt tovább tart az élénk tüzérségi tevékenység, 
„főképen a 22. lövészhadosztály ellen; gáz- és gyujtógránátok-
„kal a fölső Genova völgyétől északra levő állásaink ellen. Dro 
„(Arcotól északra) nehéz gránátoktól kigyulladt és az állandó 
„lövetés miatt nem lehet oltani." 

Montozzo- és Albiolo- (Ó 2617—Q- 2978) alszakaszt az el-
lenség aknavetőkkel lőtte. 

XX. hadtest. Az ellenség tüzérsége a 97. dandár északi 
szárnyát, Monte Follettót (-Q-3296) és a Riva-szakaszt vette 
tűz alá. 

A mi tüzérségünk ellenséges propaganda-járőröket ug-
rasztott szét és este 9 órakor tűzcsapást mért a Concei völgy-
ben Enguisóra és Bocchetta előtt ellenséges járőröket elzavart. 

XXI. hadtest. A 3. lovashadosztály szakaszát az ellenség 
tüzérsége igen élénken lőtte. 

XlV. hadtest arcvonala a rendes zavarótűzben állott. 
A Laghi-medencében járőrharc volt; az ellenséges jár-

őrök elmenekültek. A Monte Cimonén (A 1230) ellenséges 
járőröket a 19. hadosztály csapatai kézigránátharcban elzavar-
tak. (Op. 5665. szám.) 

Déli helyzet: 
„Délután élénk ellenséges lövegtűz a Monte Giumella 

„(<> 3599) és Punta San Matteo (Ó 3692) ellen és gázgránátok a 
„Tonale-hágó hátterepére. Messze hátul fekvő községek is tűz 
„alá kerültek, hol több gyermek halálát lelte." 

A 22. lövészhadosztály egész szakasza igen élénk ellen-
séges tüzérségi zavarótűzben állott; különösen az Albiolo (-Ó-
2978), Monticello (A 2432) állás nagyon szenvedett, mert 
mindenféle öblű tüzérség lőtte. A Vermiglio-völgyet rz ellen-
ség Fucinéig gránátokkal végiglőtte. 

A Monticellói (A 2432) állás előtt több ellenséges járőrt 
elzavartak. 

A Care altót (A 3465), a Daone-völgyet, a XXI. hadtest 
arcvonalát és a XIV. hadtest mindkét hadosztályát (császár-
vadász és a 19. hadosztály) csak mérsékelt ellenséges zavaró 
lövegtűz érte. » 

A XXI. hadtest tüzérsége különösen kellemetlen ellensé-
ges ütegek ellen tevékenykedett, mire az ellenséges tüzérség 
állása elé zárótüzet adott. 

1 Vedretta = jégmező. 
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Veszteség: 1 halott, 2 tiszt és 57 fő legénység megsebesült, 
közte 16 gázmérgezés, 4 tiszt és 62 fő legénység beteg, 2 em-
berünk eltűnt, összes veszteség: 6 tiszt és 122 fő legénység. 
(Op. 5665/12. szám.) 

Esti helyzet: 
V. hadtest. A Stilfsi-hágó és a Langenferner-hágó élénk, 

de hatástalan ellenséges zavaró iövegtűz alatt volt. 
A 22. lövészhadosztály egész arcvonalát lőtte az ellensé-

ges tüzérség; különösen a Monticellót (A 2432) érte sok 
gránát. 

XX. hadtest. Cima Lagoscuro (-0-3164) felől a Busazza 
(-0-3329) és Mandra Dosson közötti gerincállásunkat délután 
2 óra óta gyújtó- és gázgránátokkal lőtte az ellenséges tüzérség; 
a gázgránátok zöldessárga gázt fejlesztettek. 

Pedruc, Care alto (A 3465) és a hadtest déli arcvonal-
része csak mérsékelt, a Biacesától északra levő terület azonban 
heves ellenséges lövegtűz alatt állott; délután 2 órától fogva 
Drót nehézöblű ellenséges lövegek lőtték. A falu kigyulladt, 
a tüzet nem lehetett lokalizálni, mert szakadatlanul csapkodtak 
a házakba az ellenséges gyújtógránátok. 

A XXI. és XIV. hadtestnél az ellenséges tüzérség a szo-
kásos módon működött. Op. 5665/19. szám.) 

Meleg köszönetemet és teljes elismerésemet nyilvánítot-
tam az 1. lövészezrednek, mely augusztus 16-án a montozzói 
("O" 2617) előörsállást az ellenségtől visszafoglalta, a 3. és 
26. lövészezrednek, mely Albiolót (-0-2978) vitézül tartotta 
az ellenséges támadásokkal szemben és mert augusztus 13-án 
és 14-én a Laghettoi-állásokat (-0 2924) visszafoglalta, illetve 
a monticellói (A 2432) támpontot megtartotta. (Op. 5661. és 
5661/1. szám.) 

Az V. hadtest jelenti, hogy a Punta San Matteói (<> 3692) 
és a Monte Mantellói (-0 3536) állások visszafoglalását okvet-
lenül szükségesnek tartja, mivel az ellenség előkészületeket 
tesz ottan a Monte Giumella-i (-0^ 3599) állásunk megtáma-
dására. 

Az ellentámadás megszervezése folyamatban van; szük-
sége lenne egy 305 cm-es mozsaras ütegre. 

A 10. hadseregparancsnokság evvel a tervvel teljesen 
egyetért, de kijelenti, hogy a kért mozsárüteget nem bocsát-
hatja rendelkezésre. (Op. 5658. szám.) 

A 164. dandár azt kéri, hogy a 4. hegyivezető-századot 
hagyják meg kötelékében. (Op. 5236/3. szám). 

A svéd és norvég katonai attaché Wienből öt svéd tiszt 
kíséretében a 10. hadseregparancsnoksághoz érkezett front-
látogatásra. (Op. 5442. szám.) 

Én a tiroli helyzetről a 10. és 11. hadsereget, a Boroevic 
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tábornagy-hadseregcsoportparanosnokságot és az AOK.-t Op. 
40.000/30. számú előterjesztésemmel tájékoztattam. 

„A legutóbbi tonalei harcok az olaszok emelkedett hangu-
latát alighanem kissé lehűtötték, mivel az ellenség támadása 
csakis teljesen alárendelt végeredményt hozott." 

„Habár az ellenség támadása nem volt valami nagyobb-
szerű offenzíva, mindazonáltal az olaszok szándéka kétségen-
kívül az volt, hogy a Tonale-szakaszban csapataink vissza-
szorítása által az uraló magaslatok birtokába jussanak; figyel-
müket a déli arcvonalról eltereljék és hogy tartalékainkat ide 
az arcvonalunk nyugati tájára vonjuk." 

„Nincsen kizárva, hogy az ellenség támadását a helyi je-
lentőségű Monticello (A 2432), Albiolo «>2978) alszaka-
szainkra megismétli." 

„A Judicariákban 3, valószínűleg 4 olasz hadosztály van 
két hadtest kötelékében megszervezve." 

„Nagyobbszabású offenzívára itt jelek nincsenek." 
„A Garda-tó és Adige között a helyzet nem változott meg; 

bár az ellenség Dosso altót «>703) visszafoglalta." 
„A 10. hadsereggel szemben az Adigétől keletre fekvő te-

rületen az ellenség felváltásokkal együttjáró erősbítéssel két 
hadosztályt1 hozott ide anélkül azonban, hogy itt támadást ké-
szítene elő." 

„Az olasz 6. hadsereg helyzetében nincs változás." 
„Az ellenség a foglyok és az átpártoltak vallomásai sze-

rint arról már tud, hogy az asiagói arcvonalunkat visszavenni 
szándékozunk, ezért előtörésekkel ott tisztázni akarja helyze-
tünket. Hogy az ellenség minő magatartást fog tanúsítani, ha 
sikerül a helyzetet áttekintenie, azt be kell várni." 

„A Val d' Assa és Monte Sisemol (A 1242) közötti állás-
ban visszahagyott biztosító csapataink feladata, hogy lehető-
leg sokáig bizonytalanságban tartsák az ellenséget, különösen 
a fennsíkon a mostani csoportosításában lekösse." 

„A Brenta—Piave közö.tti térben az olasz 4. hadsereg az 
offenzívára rendszeresen készülődik, bár nagyobbszabású tá-
madásra jelek itt sem mutatkoznak." 

„Nincsen megállapítva, hogy az olasz 9. hadsereg eltolna 
erőket a 4. hadsereghez." 

„Mindazonáltal, tekintettel a nyugati hadszíntéren történ-
tekre és a német haderő ottani kedvezőtlen helyzetére,2 azt le-
het várni, hogy az entente meglepően támadólag fog föllépni, 
ezért a VI., XXVI. és I. hadtestnek állandóan harckészültség-

1 Az olasz 10. és 61. hadosztály. 
' Az előző fejezetekben nagy vonásokban és röviden ismertettem a 

németek hadműveleteit 1918 tavaszán és nyarán a nyugati hadszíntéren. 
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ben kell lennie és itt a védelemre szolgáló rendszabályokat 
állandóan és fokozott mértékben erősbíteni kell." 

„József főherceg vezérezredes s. k. Op. 142.504. sz.)" 
Mint ismeretes, a németek öt offenzívát csináltak, hogy 

a fegyveres döntést kierőszakolják. A döntés azonban ki-
maradt, mert a március 21-én megkezdődött offenzívát július 
18-ig a szövetséges és társult hatalmak megállították. 

Az amerikaiak áthajózása a tengeren oly kedvezően 
haladt, hogy - augusztus hóig már 1,145.000 amerikai katona 
állott a franciák földjén. 

Elérkezett a döntő harc ideje, mert az entente számbeli 
túlsúlya most már biztosítva volt. 

A német arcvonal nagyban, 1918 július 18-ig, Nieuport— 
Dixmuide—Ypern—Hazebrouck—Bethune—Lens—Croisselles 
—Amiens—Maipart —Mery —Antheuil —Ribecourt— Mont-
didier—Noyon —Coeuvres —Villers —Cotterets—Soissons — 
Troesnes—Chäteau Thierry—Condé en Brie—Nesle—Keims— 
Verdun-vonalat érte el. 

Az utolsó, 5-ik német támadást 1918 július 18-án Reims— 
Chäteau—Thierry-vonalban állították meg az entente-csapatok. 

A szövetséges és társult hatalmak hadseregeinek az 1918 
július 18-án megindított nagy ellentámadását az ellentámadá-
sok szakadatlan sorozata követte, mely a picardiai csata név 
alatt ismeretes. 

1918 augusztus 8-tól kezdve a többi francia és angol had-
seregek is csatlakoztak a sikeres ellentámadáshoz. És pedig 
1918 augusztus 8-án Amienstől északra az angol haderő déli 
szárnya,1 Amienstől délre a francia haderő északi szárnya,2 

körülbelül 40 kilométer szélességben Albert—Montdidier kö-
zött indult ellentámadásra, 45 perces tüzérségi előkészítő pergő-
tűz után, a rohamozó első vonalak útját tankok nyitották meg 
és a gyalogságot földszinten repülő légi harcrajok támogatták. 

Amerika badi ipara megteremtette a tankokat. 
Már 1917-ben is használták a szövetséges és társult hatal-

mak acélból készült harci gépkocsikat, de ezek nagyméretűek 
voltak, nehézkesen mozogtak a terepen és a harctéren csak 
szórványosan jelentek meg, úgy, hogy a német tüzérség azokat 
hamarosan összelőtte. 

Az amiensi csatatéren lefolyt harcokban azonban kicsiny 
és gyorsan gördülő tankok tömege lépett fel, mely ellen a 
német tüzérség már nem tudott kellő hatást elérni. 

A gyalogsági támadást megelőző tüzérségi előkészítő pergő-
tűz által felkavart por- és füstfelhőből törtek előre a tankrajok, 
a rónaságon gyorsan mozogtak előre, meglepve a védelemre 

1 Angol 4. hadsereg. 
2 Francia 1. hadsereg. 
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készenálló németeket, kik az ellenséges pergötűz megszűnte 
után az ellenség rohamhullámait várták, nem pedig a tankok 
tömegét. 

A gyalogság rohamhullámai helyett a tankzászlóaljak acél-
szörnyei bukkantak fel a németek előtt, melyek legázolták a 
németek első vonalát. 

A német védelmi vonalat letiport tankokból ellenséges 
géppuskásosztagok váltak ki, a német csapatokat hátbalövöl-
dözve. 

A mozgékony tankok azután visszasiettek, hogy újabb 
géppuskásosztagokat szállítsanak a megtépázott német csapa-
tok hátába. 

Csak miután a tankzászlóaljak ezt elvégezték, jelentek 
meg a harctéren az ellenséges rohamhullámok, támogatva a 
földön a tanktömegek, a levegőben a repülőgépek raja által. 

Csakis így érthető meg, hogy az ellenséges tüzérségi tömeg 
pergőtüze által megtizedelt, a tankzászlóaljak lökése által le-
gázolt, hátulról és felülről jövő géppuskatűzbe jutott német 
gyalogság az ellenség rohamhullámainak nem tudott ellen-
állani. 

A német védelem első vonala megsemmisült. Most arról 
volt szó, hogy az ellentámadásra elősiető német tartalékok 
képesek lesznek-e a támadást visszaverni 1 

A német tartalékok leküzdésére az ellenséges könnyű 
tüzérség hamarost előrevonult, követve a nehéz tüzérség által, 
melyet a második vonalban készenálló tankok vontattak előre. 

A német ellentámadás összetörésére minden ellenséges 
csapat és gép összefogott. 

Az emberfeletti véres küzdelembe beleszólt a könnyű és 
nehéz ellenséges tüzérség, az aknavetők, géppuskák, tankok és 
repülőgépek megsemmisítő tömege és a küzdelmet az entente 
javára eldöntötte. 

1918 augusztus 10-én a véres küzdelem futótűzként terjedt 
tova az angol haderő mindkét szárnyán. A déli támadószárny-
hoz a 3. francia hadsereg csatlakozott, mely Montdidier és az 
Oise-folyó között1 indította meg a támadást. A 3. francia had-
sereg nehéz harcába támogatólag beavatkoztak az Oise-folyó-
tól délre levő 10. francia hadsereg egyes részei is. 

A nagy támadás az északi szárnyon is terjedt. Ugyanis 
a 4. angol hadsereggel szomszédos 3. angol hadsereg is harcba-
lépett augusztus 20-án Somme és Arras között, Bapaume 
irányban. 

Augusztus vége felé a francia-angol haderő Bapaume— 
Noyon—Ailette patakvonalát elérte, ez pedig annyit jelentett, 

1 Compiégne terében. 
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hogy a németek tavasszal az l-ső, 4-ik és 5-ik nagy támadásuk-
kal elfoglalt területet is elveszítették.1 

A német 17., 2., 18., 9., 7., 1. és 3. hadseregek a Hinden-
burg védelmi vonalba (Wotan-, Siegfried- és Alberich-állások) 
visszavonultak, mert az entente offenzíváját megállítani nem 
voltak képesek. 

A július 18-án megindított ellentámadással tehát az 
entente kitűzött célját elérte, azaz a németek által 1918 tava-
szán és nyarán oly nagy véráldozattal és nehéz küzdelem révén 
elfoglalt területet mind visszafoglalta; a németeket a Hinden-
burg-állásra visszaszorította és a kezdeményezést magához 
ragadta. (L. a 45. számú mellékletet.) 

A Hindenburg-vonal, mely északon Lille megerődített 
helytől, délen az Aisne-folyón Neufchätelig, körülbelül 180 km 
kiterjedésben terült el, nagy ellenállóeröt képviselt, szívós 
védelemre volt berendezve, erős támpontokkal és drótakadá-
lyokkal. 

# 

B.) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A fennsíkon az ellenséges tüzérség Monte Sisemol (A 

1242)—Stenfle (A 1152)—"Valle dei Ronchi terére este hatal-
mas tűzcsapást mért; éjfélkor II Busót gázaknákkal lőtték az 
olaszok. 

A mi ütegeink egységes irányítás mellett az ellenség tüzér-
ségét Cima Eckeren (A 1366) lőtték. 

„Este erős ellenséges lövegtűzcsapás a Gralliótól délkeletre 
„eső terepen, melyet éjfélkor gázzal is telelőttek. Cseh propa-
„gandaszavalatokat tűzzel hallgattattunk el. Ilyenkor nagy 
„gágogással elszaladnak a csehek. Élénk ellenséges lövegtűz a 
„XXVI. hadtest arcvonala és hátterepe ellen. Mi tűzcsapásokat 
„mértünk a Grappa-útra és a Col deli Orsóra (A 1677). 
„A Monte Solarolótól (-Ó- 1672) keletre ellenséges portyázó 
„osztagok visszaverve. Délelőtt a Frenzela-szorost nehéz gáz-
gránátokkal lőtték. (Op. 230/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Délelőtt csak mérsékelt lövegtűz volt mindkét oldalon. 
A levegőben ma a rossz időjárás miatt csend volt. 

1 80 km széles, 50 km mély teret, 480 falu és várossal. Az entente-
hadseregek a 23 napos harcban 38.000 német foglyot ejtettek és 200 löveget 
zsákmányoltak. 



Az Ortler megmászása. 
Az Ortler a Tschief ékről nézve. Feleúton vagyunk! 

tA szerző fölvétele j 





Az Ortler megmászása. 
A veszélyes jégrepedést a sziklafalban mászva megkerüljük. 

(A szerző fölvétele.) 
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Veszteség: 10 halott, 5 tiszt és 102 fő legénység meg-
sebesült, 5 tiszt és 326 fő legénység beteg, 1 tiszt és 1 emberünk 
gázmérgezést szenvedett, összes veszteség: 11 tiszt és 439 fő 
legénység. (Op. 230/16. szám.) 

Esti helyzet: 
A mi tüzérségünk a Ca. dAnna-gerincen (-0-1383) és a 

Monte Ranierón (A 1248) dolgozó ellenség munkáit meg-
zavarta. 

A 6. hadosztálynál a 127. ezredet, a 27. ezred két zászló-
alját és a 81/1. zászlóaljat kivonták az arcvonalból; hadosztály-
tartalékok Costaita Cima Manderiolon (-0-2050) voltak. (Op. 
230/26. szám.) 

A hadseregcsoportparancsnokság elrendelte, hogy a vé-
delmi előgondoskodásokat a magasabb parancsnokságok pró-
bálják ki, és pedig, hogy: 

1. A zárótűz és a megsemmisítő tüzérségi tűz kívánságra 
gyorsan és biztosan működik-e? 

2. A gázvédelmi eszközök (maszkák) rendben vannak-e? 
3. Az első vonalban van-e megfelelő mennyiségű kézi-

gránát? 
A 21. lövészhados^fflj^^T^-iótól délkeletre fekvő Cor-

dignano—Pividello—Mjap"yinj^^abpella Maggiore—Silvella 
rében fog gyülekeznií<^V.T, ~ . 

„Augusztus 18-án TS ĵhJpgs, Kemencehőségben, automobilon 
„Suldenbe mentem. Leíi;hittó4ím por volt. "Útközben, Pradon, 
„báró Lemprucli ezredtfé^tfefifrkezett nálam, mint az Ortler-
„csoport parancsno^tó^na^t.,"^^ütt mentünk a mély völgy-
„ben, mindig magasa£fí?a*(sf^?igüi-ig, a stilfsi-műúton és erről 
„letérve, Inner-Suld§kb3^aipf 18Ö0 méternél magasabban fek-
„szik. Ott a fogadta^t l&Uf<^ ított Standschützen és hegyi 
„vezetőszázadok legénységét dekoráltam vitézségi érmekkel, 
„egy hozzájuk intézett lelkes beszéd után. Közben az óriási 
„suldeni gleccser, az Ortler (A 3902) és az összes filigrán, 
„fehér csúcsok, a hegyóriások gyémántos koronái rózsaszín-
b e n pirultak és izzó felhőcskék délkelet felé elúszkáltak a 
„halványuló égen. A tisztekkel sokáig állottam a habzó, sárgás-
szürke Sulden-patak fölött és bámultuk a természet cso-
„dás, legszebb színjátékát, mely engem oly egészen le tud kötni. 
„A lég balzsamosan üde és enyhe volt. Rövid vacsora után 
„még soká föl-alá jártam tisztjeimmel. A hegyek már régen 
„meg voltak ezüstözve a holdvilágtól, úgy tündököltek, mintha 

József főherceg: A világháború. VII. 14 
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„ezüsttel átszőtt menyasszonyi fátyol volna rájuk borítva s 
„az éj homálya kísérteties távolba tolta el őket. Elbűvölő volt 
„a természetnek csendes áhítata. Alig bírtam ezen mesebeli 
„varázstól megválni. Csak 11 órakor éjjel mentem tiszta szo-
„bácskámba, ahol azonnal lefeküdtem. Ágyamból, mielőtt el-
„szenderültem, a világító gleccsereket és az ormok finom ezüst-
cs ipkéjé t néztem, amint tündéri szépségükben szunnyadtak." 

Augusztus 19. 
„Szürkületkor felkeltem és a megnyugtató jelentéseket el-

olvastam. Mindenből azt láttam, hogy nekivághatok a 3902 
„méter magas Ortler megmászásának és elérhetetlen lehetek 
„estig."^ 

„Báró Lempruck ezredessel és kísérő altisztemmel auto-
mobi lon a drótkötélpálya-állomásig lementünk a völgybe. 
„A legnagyobb hegymászáshoz, mint tapasztalt zergevadász, 
„öltöztem föl. A drótkötélpálya 2800 méter hosszú és egy 
„támaszigája van, egy alacsonyabb,' közbeeső csúcson, külön-
„ben szabadon lógó drótkötélen szalad a két kis kerék, melye-
k e n a 1 após-négy szöglet ű deszka fekhely függ. A deszka fek-
„hely 30 cm magas deszkával van szegélyezve, nehogy a rako-
„mány lecsússzék. Tulajdonképen feküdni kellene a deszkán 
„és azok, akik szédülnek, jól teszik, ha fejüket pokróccal el-
f ö d i k . Lempruch ezredes és én lefeküdtünk az alacsony-
Szegélyű lapos ládában. Az indulás után azonnal felültem, 
„míg szomszédom fekve maradt.JElőszÖr a levegőben szabadon 
„lógva kiemelkedtünk a fenyvesből ä fák fölé és gyorsan tá-
volodva, 600—800 méterre libbentünk föl az erdős part fölé. 
„Egy vékony drótkötél húzza a ládát, melynek kerekei egy 
„vastagabb drótkötélen szabadon futnak. Nagyon kevéssé bizal-
„matgerjesztő az egész, mert ha rázkódás folytán lezökkennék 
„a kerékpár a drótkötélről, akkor lezuhannánk 800 méter mély-
ségbe . Ezt azonban elfelejti az ember azonnal, ha a pompájá-
„val lenyűgöző kilátásra figyel. A földtől elszállottunk és egy 
„vékonyka deszkán ülve himbál a szél. Eleinte ritka vörös-
fenyőerdő, majd sűrű törpefenyők sötétzöldje, végül havasi 
„gyepek fölött, melyeket sziklaélek felénk fölszökve, széjjel-
„hasogatnak. Feleúton egy sziklás élhez érünk, melyen a 
„támasztóiga áll. Ez alatt elhaladunk. Ott minden, mintha hó-
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„pelyhekkel volna tele, csupa fehér gyopárcsillag világít. 
„Csodaszép, nagy, fehérbársony-csillagok. A hegy távolodik 
„tőlünk és gyorsan 800 méterre emelkedünk el a talajtól, egyik 
„csúcstól a másik felé lebegve. A kötél meredeken vezet föl és 
„mind magasabbra emelkedünk a függőleges Tabaretta- (-0-
„3127) sziklafal felé. A mélységben alattunk vadan szaggatott, 
„össze-vissza repedezett, csúnya színű murvával kevert, ezzel 
„félig elfödött nagy jégmező, mely mindig mélyebbre csúszik, 
„a Sulden-völgy felé. Oly meredeken megyünk fölfelé, hogy 
„az a kellemetlen érzés ébred föl bennem, hogy ki kell esnem 
„a lapos ládából. Huszonöt percnyi út után az éles szikla-
o romra érünk, a Payer-Hütte (-Q- 3020) közelében. Egy kő-
„ház, a sarkutazó Payernak minden megmaradt emlékével. 
„Az ő rajzai és végül Tegethoff zászlaja. I t t egy meleg 
„teát kaptam. A hőmérő 0 fokot mutatott és az aneroidom 
„524-et. Csípős északi szél fújt . A völgyekből ködök másztak 
„a sziklákon fölfelé, de a legtöbb csúcs tiszta volt. Már onnét 
„megkapó az Alpesek nagyszerű panorámája és a csillogó 
„jeges csúcsok tengere. Mint egymásra dobált óriási vánkosok, 
„duzzadnak az Ortler szűzi fehér jégmezői, ahol ma föl kell 
„másznom. Két szép gyopárcsillagot találok, melyet feleségem 
„részére leszedek. Egynéhány tiszt jelentkezik nálam. Casek 
„Károly császárvadász-százados, aki a 3500 méternél maga-
s a b b Ortler-gleccseren és a 3857 méter magas Königspitzen 
„levő csapatok parancsnoka. Erős, egészséges, mosolygóképű 
„férfi. Azután egy nyúlánk, magas, nagyon fekete hadnagy, 
„aki hivatva van az én 'kötélcsoportomat' vezetni ós az Ortler-
„iiteg parancsnoka, dr. Srbik Henrik százados, gráci egyetemi 
„tanár. Egy tősgyökeres, kedélyes tiroli fiatal káplár, az alpesi 
„vezetőszázadtól, aki szintén kötélcsoportomhoz tartozik, mo-
solyog rám, büszke arra, hogy hadvezére vele lesz kötéllel 
„összekötve és ő lesz felelős biztonságáért. I t t a pillanat. 
,,A karcsú, fekete hadnagy a kötélnek egyik végét dereka köré 
„köti erősen, 10 méterrel utána az én csípőim köré fűzik a 
„kötelet és megint 10 méterrel utánam az erőteljes i f jú káp-
„lár, ki mosolyogva mondja, míg megköti derekam körül a 
„kötelet: 'Szép, hogy császári fenséges uramat vezethetem.' 
„Úgy látszik hogy gyermeki öröme telik ebben. A második 
„kötélcsoport Casek százados, Lempruch ezredes és egy altiszt, 

15* 
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„akik egy félórai időközzel indulnak utánam. Ez a távköz a jég-
törések és kögurulatok miatt szükséges. Egy bizonyos szív-
„dobogással néztem e fekete sziklaóriást, mely kolosszális jég-
tömegekkel van kipárnázva. Oly szörnyűségesen nagynak néz 
„ki. Bár a Grossglockneren annakidején fönt voltam, mégis 
„ez sokkal jobban imponált nekem, már csak azért is, mert 
„sokkal zordabbnak néz ki. Nyolc órakor a fakorlát mögül 
„hárman kilépünk, 3020 méter magasságban, hogy megkezdjük 
„a nagy mászást. Kiléptünk a lazakőzetű fekete sziklafalra. 
„Alattunk tátongó nagy mélység. Lenéztem a 200—300 mé-
t e r r e alattam levő hómezőre és lefelé másztunk. Elől a had-
„nagy, utána én s mögöttem a káplár. Nagy megnyugvással 
„láttam, hogy ma is oly tökéletesen mentes vagyok minden 
„szédüléstől, mint hajdan, mikor annyit másztam a hegy-
óriásokon. Kézzel, lábbal előbb minden követ, azaz sziklaélt, 
„melybe kapaszkodni kellett, kipróbálva, óvatosan ereszked-
t ü n k le a sziklafalban. A sziklaélnek kétharmad része, midőn 
„megráztam, letöredezett, olyan porhanyó itt a kőzet. Az igen 
„keskeny szakadék túlsó oldalán megint fölmásztunk és min-
„den szuszogónál lefényképezett a hadnagy engem. Bizony 
„hatalmas izompróba volt ez a mászás. A hadnagy és káplár 
„örömtelin kijelentették, hogy bennem kitűnő és biztos má-
„szóra ismernek és az egész vállalkozás pompásan fog menni. 
„A hadnagy egy közismerten kiváló alpinista és a káplár a 
„legfiatalabb, de legjobb, legbátrabb vezetője a vidéknek. Mi-
„dőn az első sziklaorom tetejét újra elértük, egy rendkívül 
„meredek hómezőre jutottunk, ahol már jégcsákányainkkal 
„kellett a jégbe kapcsolni magunkat. Túl megint egy magas 
„sziklafal, melyet alul a jégen! kellett volna megkerülnünk, de 
„a jég a sziklától elvált és egy beláthatatlan mélységű, egy 
„méter széles hasadékot képezett. Kénytelenek voltunk — mert 
„a jég szegélye veszélyesnek látszott — sziklafalba lapulva 
„tovább tapogatódzni, ami elég nehéz volt és nem veszély-
te len . Sikerült egy sziklatorony körül jutni és megint 60—70 
„fok meredekségű, hófödte jégmezőre értünk. Itt drótkötél 
„és a jégbevágott lépcsők a továbbjutást nagyon megköny-
„nyítették. Most a Tschiefeck nevű ( ó 2935), leküzdhetet-
„lennek kinéző sziklacsúcs alá kapaszkodtunk föl. Ezen 
„azonban át kellett mászni. Megint porhanyó, fekete, úgy-
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„szólván egészen függőleges szikla, mely oly laza, mintha 
„összerakójáték volna, hol minden lépésnél tapogatódzás-
„sal biztos támaszt kell keresni. Rosszabbaknak nézett ki, 
„mint tulajdonképen volt. Négykézláb másztunk föl. Fönt 
„egy nagy, hófúvással borított bódé van, egy szakasz tar-
„talék részére. Leírhatatlanul pompás a kilátás a végtelen 
„jégmezők rideg tájára, de éppen olyan leírhatatlanul silány 
„élet a szegény védőcsapatok részére. A férőhelyeken 2 fok 
„meleg. Mindent, fűtőfát, ételt és minden szükségeset háti-
zsákban kell egyes embereknek e szédületes magasságba 
„fölhozni. Egy kis szuszogót tartva, a legénységgel elbeszél-
ge t t em s mindegyiknek néhány meleg, szívélyes szót mon-
„dottam. Ezután elhagytuk az utolsó sziklát és kiléptünk 
„a nagy Ortler-jégmezőre, mely a legmagasabb csúcsot is 
„födi. tJgy ragyogott, mint a tükör, az egész óriási glecs-
„cser, nagy falaival és kékes jéghasadékaival. Mesebeli világ 
„ez, mely engem egészen elragadott. Pár helyen, ahol nagyon 
„is meredek lett, lépcsőket vágtunk csákányainkkal és ki-
t ép tünk frissen, ahol enyhébben lejtett. Hol a jeget befújta 
„hóval, ott megfeszítettük a bennünket összekötő kötelet és 
„szurkáltuk a havat. Itt nem lehet egy biztos lépést sem tenni, 
„mert sok repedése van a jégnek, melyeket a hó elföd és nem 
„hordja az ember súlyát. I t t örökre el lehet tiinni a jégben. 
„A karcsú, könnyű hadnagy mögött egy helyen beszakadtam 
„és csípőig beleestem, de két társam a kötéllel megfogott. 
„A káplárt pedig, midőn ugrott, a megfeszített kötéllel rán-
t o t t u k át. Más nagy repedésekre az itt folytonosan közleke-
„dők már hidakat csináltak egy-egy deszkából. Fél 11 óra után 
„az utolsó jégfalhoz jutottam, melyen ragyogó jégcsapok ezrei 
„lógnak és hamar fölértünk az enyhén hullámos Ortler-fenn-
„síkra (Vorgipfel), -£> 3862 méter magasságba. Aneroidom 
„482 mm-t mutatott. Világos-sárgás fehér ködök jöttek volt 
„föl és mindent elfödtek. Jeges vihar fújt, mely a havat felle-
gekben kergette és csontig fájt . Kis bundás mellényemet föl-
húz t am s mégis úgy éreztem, mintha meztelen volnék; a hor-
d o t t hó arcomat úgy vágta, akár késekkel szurkálnának és 
„úgy fá j t a hideg, mintha csontjaimat tördelnék. Midőn a jég-
„fennsíkon egy darabig mentünk, egy lyukból 55 ember — az 
„itteni helyőrség — dideregve bujt elő. A tiszt, egy derék, von-
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„zalmas főhadnagy, jelentkezett nálam és fölkért, hogy leg-
vitézebbjeinek itt tűzzem keblére a vitézségi érmet. Ezen 
„célból a tüzérek is sorakoztak. Nagyon meleg beszédet intéz-
t e m itt, oly sokat szenvedő katonáimhoz és e nehéz szakaszon 
„üdvözöltem legvitézebbjeimet, kik ezt a hegyóriást, minden 
„segítség nélkül, tartják. Hangsúlyoztam, hogy mily meg-
becsülhetetlen szolgálatot tesznek hazánknak. Azért jöttem 
„föl, hogy nekik köszönetet mondjak és kezet szorítsak velük 
„s a kitüntetéseket nekik átadjam és további kitartásra buz-
d í t sam őket, bármily nehéz is legyen, mert csakis igy vár-
h a t u n k olyan békét, mely Tirol német lakosságának vagyo-
n á t , létét megóvja. Tudom, hogy kihez szólok: derék német 
„tiroliakhoz, akik ezen olyan fontos pontot föltétlenül meg 
„fogják védeni. Szavaimat nagy lelkesedéssel vették, azután 
„a vitézségi érmeket a beadottaknak mellére tűztem. Midőn 
„az utolsót megszólítottam, azt felelte: 'Nix Deutsch! . . . Un-
,,gar!' — Szegény gyerek, 18 hónap óta van az Ortleren és 
„senkivel sem tud beszélni. Ez az itteni szörnyű benyomások 
„mellett e komor hegyen, az örök vihar és tél hazájában 
„igazán elég ok, hogy meg lehessen őrülni. Midőn pár meleg 
„szót mondtam neki, sírvafakadt és kezet csókolt nekem, 
„szegény és e keserves könnyek elmondták nekem szörnyű 
„kínszenvedésének történetét, Elmondta, hogy 18 hónap óta 
„asszonyról és gyermekéről nem hallott semmit sem és akár-
,,milyen jók hozzá, mert itt mind jók vele, mégis már közel 
„áll a megőrüléshez, ő szegény románajkú magyar, ki ma-
g y a r u l is keveset tud. Felesége ós fiacskája a fogarasi hegyek-
b e n élnek Erdélyben. Azonnal elrendeltem, hogy hatheti sza-
badságra utazzék még ma, annál is inkább, minthogy pa-
rancsnokai szerint ő kiválóan megbízható és vitéz ortler-
„harcos volt eddig. Letérdelt s térdeimet átölelve csókolta azo-
„kat. Szegény! Vájjon mit fog odahaza találni! Nem lenne-e 
„jobb ránézve, ha itt, a 2000 méteres mélységbe zuhant volna? 
„Hiszen 18 hónapja nem írtak neki hazulról?.. ." 

„Oly hideg volt, hogy tovább már nem tudtam kibírni. 
„Egy jégtárnába mentünk. Ennek bejárata előtt egy hőmérő 
„lógott, 14 C-t mutatott 0 alatt, augusztus 19-én, délben. 
„A tárnában kellemes meleg van, 2 fok a fagypont fölött és 
„egy picike, hajókabínszerű fülkében, ahol két gyalulatlan 
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„deszkaágy van egymás fölött, oly keskenyek, hogy alig lehet 
„bennük feküdni, egy rögtönzött kis asztal van és fekete 
„sötétség. Az én zseblámpásom világítása mellett látom, hogy 
„a kis asztal terítve van és 6 csésze meleg leves gőzölög rajta, 
„hideg fölvágott és egy palack bor. Amint a második kötél-
csopor t fölérkezett, igen szorosan leültünk egymás mellett. 
„A leves jólesett és mégis lassacskán idebent is kezdek fázni, 
„hiszen az egész apró lakás a jégbe van vésve és vékony deszká-
v a l van csak kikárpitozva. It t lakik a két tiszt még akkor is, 
„ha a hőmérséklet 45 fokkal 0 alatt van, ami télen igen gya-
„kori. Egy táviratot írok Ő Fölségének: Az Ortler-csúcs hűsé-
„ges helyörségének üdvözletét. A ma megnyíló Ortler-telefon 
„első hire e távirat lesz." 

„Odakint üvölt a vihar és a 15 méter mélyen a jégbevájt 
„lakás ajtaját dörömbölve feszegeti. E derék emberek egész-
ségére iszom, kik hallatlan szenvedéseken mennek keresztül. 
„Innét a jégtárnában a legénységi férőhelyhez megyek, mely 
„szintén egy jégbevájt, kerek helyiséget képez. Az ágyak 
„deszkából, négy emeleten vannak egymás fölött, egy szegé-
l y e s , kormos petróleumlámpa homályos, imbolygó fényt ád 
„és duplán hallani a vihar siralmas és félelmes üvöltését. 
„Hideg légáramlat kavarog, az emberek csendesen egy raj-
„kályha körül guggolnak, egy hasáb fa fekszik mellette, nyá-
„ron a napi ráció, ezt sok kis szilánkra hasogatják, hogy hol-
„napig legyen mit rárakni. Kémény nincs ós könnybelábad 
„szemem a füsttől. Az alacsony jégtárnában tovább megyünk 
„a vak sötétségben, lábainkkal tapogatódzva, hegynek föl, 
„majd völgynek le, 70 lépcsőt fölfelé, 60-at lefelé, minden pil-
l ana tban fejünket valami jégcsapba ütve s a zúzmarát nya-
k u n k b a kapva. Nemsokára, hosszú tapogatódzás után, lassan 
„kezd világosodni, mind hűvösebb lesz a világosság. Fölülről, 
„alulról és oldalról kezd kékeszöld varázsfényben világítani 
„a jég, mely szűk és alacsony tárnánkban körülvesz. Mind 
„erősebb lesz a világosság, mind hihetetlenebb a halvány szín, 
„mintha világos kékes-zöld üvegbe volnánk olvasztva. A jég-
csapok csillognak és nagyobbak lesznek, míg a fölöttünk levő 
„jég mindjobban távolodik tőlünk, 20 méter magasságig. Itt 
„sok méter hosszú, combvastagságú jégcsapok százai lógnak. 
„Egyszerre alattam is eltűnik a jég és egy deszkaszálon állok, 
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„egy óriási jégrepedésben, melybe napsugár világít be és a 
„hatalmas jégcsapokból rikítóan világító, szivárványszínű vil-
lámokat varázsol elő. A több méter szélességben megrepedt 
„jég tengerzöld, alattam kéken világító jég között tátongó 
„mély hasadék, 100 . . . ? 200 . . . ? vagy még több méter mély ? 
„Egészen elragadtatva állok e mágikus jéghasadékban. Va-
„lami hátborzongató érzés közepette bámulom. A deszka má-
„sik végén a mind alacsonyodó és sötétedő jégfolyosó foly-
ta tása ." 

„Tovább megyünk, nemsokára megint kézzel-lábbal tapo-
gatódzva. Minduntalan elágazik a jégtárna. Egyik ehhez, a 
„másik ahhoz az álláshoz vezet. Itt el is lehetne tévedni. — 
„Vigyázni, sok, igen magas lépcső lefelé! Most világosabb 
„lesz, a kékeszöld varázsfény újra mutatkozik s a folyosó mind 
„magasabb lesz, a jég sima, mint a tükör, megint oly gyö-
n y ö r ű szépen világít és mesebeli tündérszineket ölt. Tán egy 
„tündérihlette varázsálom az egész? — Egyszerre minden 
„vakítóan fehér! Oly fehér, hogy semmit sem látok és két 
„kezemmel kénytelen vagyok szemeimet befogni, úgy fá j a 
„fehérség! És a jégnek támaszkodva meg kell állnom. Jeges 
„szél jön be és odakint sivít és bömböl a vihar. Kint vagyunk? 
„Nem, ez nem lehet, mert akkor nem jajgatna úgy a vihar; 
„csak a kijárat közelében kell lennünk. Lassacskán el tudom 
„venni kezeimet szemeim elől és kezdek látni. Előttem egy 
„nyalka, jóképű legény áll — alig lehet 20 éves —, a páncél-
„sisak különösen jól áll neki. Feszesen jelentkezik, mint őr-
„szem: 'Bei der Eiswand-Lucke'. Egy kerek lyuk oly magas-
ságban, hogy állva ki lehet nézni. Folyton új jégcsapok kép-
ződnek a napsugaraktól, ezeket le kell tördelni. Az őrszem 
„által megmagyaráztatom magamnak, amit látni. Azt mondja: 
„'Semmit sem lehet látni, csak jeget és havat.' Csak arra kell 
„figyelnie, hogy a szemben levő parton nincs-e ellenséges moz-
„gás? Jókedvű gyerek, ki kérdéseimre széles mosollyal felel 
„és azon a nézeten van, hogy itt igen jó dolga van. Hosszabb 
„beszélgetés után kihajlok a kerek nyíláson, éppen csak a fe-
j e m fér ki. Alattam sima, függőleges jégfal, legalább 800— 
„900 méter mélységig, imitt-amott fekete szikla kandikál ki 
„belőle. Fölöttem egy óriás, fölémhajló jéghullám, számtalan 
„jégcsappal rojtozva. Azt hinné az ember, hogy ez a vakítóan 
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„fehér jégtömeg azonnal le fog szakadni s a mélységbe ránt 
„magával mindent. Két lépéssel odébb még egy el nem foglalt 
„ablak. Fönt a villogó Ortlercsúcs (A 3902), melyről a vihar 
„a havat fellegekben korbácsolja égnek, előttem kavargó, vil-
„logó hó tölti el a levegőt, csak sejtem a távolt, a havasok 
„fehér csúcsainak végtelen tengerét. Tovább megyünk a fo-
lyosóban, mely oly világos, mintha kékes tej üvegből volna. 
„Egy keskeny ormon kell, hogy legyünk, mert mindkét oldal-
bó l jön a világosság. Tényleg, nemsokára a másik oldalon is 
„van egy nyílás, itt szélcsend van. Ebből olyan kilátás nyílik, 
„mely minden eddig látottat messze fölülmúl. A főhadnagy, 
„aki engem vezet, arra figyelmeztet, hogy most kiérünk a 
„folyosóból és kéri, hogy ott nagyon mélyen lehajoljak, mert 
„az ellenség elég közel van és a legkisebb célra is azonnal 
„lő, még gépfegyvereivel is; elég egy kezet kidugni. A 'Hoch-
„joch' ormán vagyunk, 3872 méter magasságban. A kijáratban 
„födve megállok. Előttem egy éles sziklaorom, mely balfelől 
„majdnem egészen függőlegesen, iszonyú mélységbe esik és 
„lent egy meredek jégmezőben ereszkedik tovább a völgybe. 
„A kijárat előtt két páncél mellvédö van ügyesen a sziklába 
„építve, az egész egy kis fészekszerü támpont, sűrű, tüskés 
„drótakadállyal körülkerítve. A fészekben mozdulatlanul fek-
„szik két őrszem, lövésre kész fegyverrel. Odakúszok közibé-
„jük, a jobboldalra figyelő mellé. I t t is egy, legalább 70 fokos 
„meredekségű sziklafal, mely a messze lent fekvő jégmezőig 
„leér; lent az éles Ortler-hágó, azután a Monte Zebru- (-0-
„3710) gleccser hatalmas nagy jégvilága. A Schröttern-
„horn «> 3380), Zufall-Spitze (A 3762), Königspitze (A 
„3857) hegyes, fehér fogai. A késélességű, jégfödte Trafoier 
„Eiswand (-£> 3419), a jeges Nagler-csúcs (-0- 3259), a jég-
„gel párnázott Monte Cristallo (A 3480) és a Geisterspitze 
„ (-0- 3476) és azután a svájci hegyek megszámlálhatatlan fogai. 
„A gyönyörű Bernina, a hirhedt Piz di Palü és a többi jég-
óriások. Mögöttem a Vakító napfényben a Suldeni gleccser. 
„Jeges világ! Csak hó és jég, fekete sziklával váltakozva. 
„Az őrszem halkan jelenti, hogy az ellenség éppen most föl-
vál to t ta őrszemét és táboriörsét. Néhány szót váltok vele és 
„azután az első őrszemhez kúszom, aki a szikla végső hegyén 
„fekszik, amely a mélység fölé nyúlik. Ott előttem 200—300 
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„lépésre van egy szikláéi, jóval alantabb mint mi, de ugyanazon 
„az éles ormon, ott látok egy fejet mozogni: 'Dasch iscbt der 
„Wällische Posten!' súgja nekem az őrszem. Csendesen fek-
s z ü n k egymás mellett és nézem a nagyszerű gleccservilágot 
„a Pressanellan (-6 3564) és Adamellon (A 3554), a karcsú 
„jégbedermedt Königs-Spitzet (A 3857) és a számtalan vilá-
„gító gleccsert, a jégtengert. Ilyen hatalmas lenyűgöző képet 
„még nem láttam. Midőn visszakúsztam, a tisztek már kijöttek 
„volt és az élsziklától az ellenség oldala felé födve leültek. 
„Hozzájuk menve, közéjük ültem. Itt szélcsend van és mele-
„gen siit a nap, mintha ú j életet öntene megdermedt tag-
j a inkba . Elbeszélgetünk és ők megmagyarázzák nekem ezt 
„az észtbontóan komor tájat. Furcsa lövést hallok s egy propa-
„ganda-rakéta repül hozzánk és röpcédulákra esik széjjel. Ép-
„pen jólielyre jött s a hadseregcsoportparancsnok lábai elé 
„esik egy pár lapocska: 'Testvérek adjátok meg magatokat, 
„a háborút úgyis elvesztettétek!' És más hasonló ismert szó-
lamok. Hét ilyen rakéta jön, de azután komolyabb lesz. Élénk 
„puska- és gépfegyvertüzet kapunk. Körülöttünk csipegnek 
„a golyók. Egy akadozó gépfegyver egy ideig ránk lő. Mire 
„a mi gépfegyverünk elkezdi a tüzelést, az olasz azonnal elhall-
„gat. Miután itt mindent láttam és a tűz elhallgatott, vissza-
„megyek a tárnába és az első elágazásnál balra vezetnek. Né-
„hány percnyi járás után 15—20 lépcsőn lefelé egy kis kerek 
„jégterembe ériink, annak egy kis ablaka van balról és egy 
„kijárata egyenest egy hegyes sziklacsúcsra. A csúcson fek-
s z i k a Standschütze Manngott János és távcsöves fegyveré-
v e l azon olaszokra lő, akik a Hochjoch ormon feküsznek és 
„az imént miránk lőttek. Minden lövése után azt morogja: 
,,'Gott hab ihn seelig^ Isten nyugosztalja! A két figyelmes 
„őrszemmel pár szót váltottam és azután visszafelé indultam. 
„Még az Ortleren levő pár ágyút akartam megnézni és végül 
„a legmagasabb csúcsra föl akarok mászni. Ez a pár löveg 
„valóban világcsodaszámba megy itt 3900 méter magasságban. 
„Két hegyiágyú a nagy mélység szélén áll, jégben és hóban 
„jól födve. Egy tábori ágyú egy jégkavernában, jó lőréssel 
„ellátva, csak akkor tolják a löveget a lőrésbe, ha lő. Csodá-
l a t o s dolog, hogy a sziklafalakon, jégmezőkön át ide bírták 
„hozni ezt a 8 ágyút. Ott még néhány derék tüzéremnek adtam 
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„vitézségi érmet s azután kijelentettem, hogy az Ortler legma-
g a s a b b csúcsára akarok még fölmászni. Ez a tiszteknél némi 
„ellenállásba ütközött, mert az él, melyen oda lehet jutni, na-
„gyon keskeny és az ellenséges tüzérség jól be van rá lőve és 
„mert a heves szél a 2000 méter mély, majdnem függőleges-
f a l u Suldeni völgybe vajmi könnyen letaszíthatja az embert. 
„Ha már itt vagyok, föl is megyek. Így meg lett állapítva, 
„hogy kötéltársaimnak egyike az ormon innét marad s úgy 
„biztosít engem a kötéllel és a másik velem fölmászik a csúcsra. 
„Közvetlen a csúcs alatt 3—4 méterre visszamaradt mind 
„a kettő s két oldalról megkötve egyedül föltérdeltem a legma-
g a s a b b pontra, honnét függőlegesen esik a sziklafal Suldenig. 
„Két szélroham között értem föl és letérdeltem, hogy a jövő 
„szélroham le ne döntsön, az alig egy négyzetméter nagyságú 
„csúcsról. Nem szédültem, de az volt az érzésem, hogy jobb 
„lesz föl nem kelni! Láttam onnét a Grossglocknert (A 3798), 
„a Weisskugelt (A 3746), az ötztbali havasok legmagasabbi-
„kát, az Adamellot, (A 3554) a Berni havasok csoportjában 
„a Berninát (A 4052) és más jeges svájci hegyóriást. Iga-
„zán olyan valószínűtlen mesebeli kép az ezeregy éjszakából, 
„hogy egészen megigézi az embert. Aneroidom 470-et mutatott. 
„Egy kis felhő kapaszkodott tornászva a fekete sziklákon föl 
„és ráült a csúcsra, melyen térdeltem, zúgva érkezett a szél-
r o h a m és sűrűn korbácsolta*a csipős havat arcomba. Báró 
„Lempruch ezredes kiment a legszélső sziklaoromra s ott egy 
„nagyot kurjantott! Én meg lefeküdtem és úgy csúsztam 
„vissza kötéltársaimhoz, kik sürgették, hogy most már hamar 
„hagyjuk el e veszélyes helyet, mert elég idejük volt az ola-
szoknak ideirányítani ütegüket és tűzkészültségbe helyezni 
„azt. Lövés nem jött s mi lementünk egyenest a nagy jégme-
nőn, a Payer Hüttere véve irányt. Ügy látszik, hogy tilos erre 
„menni, mert a lent rámvárók mind integettek sapkáikkal és 
„kiáltoztak, de mi a nagy szélben nem értettük meg őket. 
„A hadnagy és a káplár, akikkel össze voltam kötve, azon vé-
leményen voltak, hogy biztos hegymászó vagyok s így azt 
„az egy órai keriilöútat elengedhetjük magunknak. Így hár-
„man a megfeszített kötéllel közöttünk, a ragyogó jégen elég 
„meredeken mentünk lefelé, a jégcsákányokkal minden lépés-
„nél megkapaszkodtunk a jégben és jól haladtunk. A nap min-



220 

„dig melegebb lett, a hó mindig puhább. A Tschiefecken (<> 
,,2935) vártak a többi urak s a hadnagynak szemrehányásokat 
„tettek, hogy vállalta ezt a lejövetelt. Én közbeléptem, hogy 
„veszélyt nem vettem észre. Még egy jó darabig a jégmezőn 
„haladtunk a sziklafalig, hol reggel feljöttünk. Itt már szélcsend 
„volt és meleg. Leültem, hogy a fölségesen nagyszerű panorá-
„mát élvezzem. Azután a sziklafalmászásra átkötöttek engem, 
„Én nekem elöl kellett mennem s mögöttem a két kötéltársam. 
„Lefelé mászni sokkal nehezebb, mint fölfelé, mert a lábakkal 
„kell a támaszt kitapogatni. Alattam sok nagyobb kődarab 
„tört ki, melyek számtalan más követ kiütve, nagy robajjal es-
t e k a mélységbe. Főkép most, hogy a napon erősen engedett, 
„meglazult a kőzet és kellemes volt, mikor újra a jégre értünk. 
„De mégegyszer a sziklafalba kellett mászni, hogy a nagy 
„jégrepedést elkerüljük. Ott két hatalmas szikláéi van, melye-
„ket kézzel, lábbal át kell karolni, hogy körülmehessen az em-
b e r . Alig, hogy átemelve magunkat körülhaladtunk volt, 
„a szemben levő jégmezőből egy nagy jégtömeg szakadt le és 
„dörgésszerű robajjal zuhant a mélységbe, az egész katlant 
„ragyogó jégporral árasztván el. Bennünket a pár száz méter 
„mély meredek völgy választott el tőle s mégis átéreztük 
„a nagy légnyomást. Délután fél 5-kor értem a Payer kuny-
hóhoz (-Ó'3020), hol kötéltársaimtól szívélyes búcsút vettem 
„és kezet szorítottam velük, midőn leoldották rólam a kötelet. 
„Alföldi küldöncaltisztem, ki a kunyhónál várt rám, azt mor-
„mogta: 'Büdös nagy hegyek!' Úgylátszik, hogy mély benyo-
„mást tett rá utam, melyet a Payer kunyhónál levő állványos 
„nagy távcsővel figyelt végig. Még ott elbúcsúztam az uraktól 
„és a vezetőktől, kiknek bizony nehéz helyzete van ott fönnt 
„a jégmezőkön. Fél hat órakor heves, mondhatnám viharos 
„szélben, mely az utolsó felhőt is elsöpörte, Lempruch ezre-
dessel a kötélpálya lapos ládájába feküdtem. Most kellemet-
„len útunk volt le, mert a vihar a drótkötelet és a ládánkat 
„erősen oldalt emelte és himbálta s az volt az érzésem, hogy 
„a kötélen szabadon futó kerekeket kiugrasztja és le kell zu-
hannunk a 800 méteres mélységbe. Néha messze oldalt emelte 
„a szél a kis deszkánkat kötelestől, úgy, hogy bizony elég kelle-
„metlen helyzetben voltunk. 5 perccel 6 óra előtt leértem, hol 
„tisztek és legénység lelkesen megéljeneztek. Sajnos én voltam 
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„a hosszú háborúban az első tábornok,' aki az Ortler (A 3902) 
„tetején meglátogatta csapatait! Későn éjjel érkeztem vissza 
„Bozenbe; meglehetősen fáradtan mentem griesi lakásomba, 
„a Pension Habsburgba." 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
A 22. lövészhadosztály szakaszán, a Stilfsi-hágón és 

a Monte Giumella- (-0-3599) álláson ellenséges élénk zavaró 
lövegtűz volt. A Pozzi alti (-02289) hegyoldal Mga. Pecétől 
délre is ellenséges lövegtűzben állott, 

A 98. dandár egész alszakaszát, a 97. dandár északi szár-
nyát, a Riva-szakaszt éjjel az ellenség tüzérsége mérsékelten 
lőtte. Corno páncélerődöt2 telitalálat érte. 

XXI. hadtest. A 3. lovashadosztály szakaszára éjjel az el-
lenség tüzérsége több tűzcsapást mért, Sanót, Marcót, az Etsch-
völgyi előőrsöket közepes és nehézöblű ellenséges lövegek lőt-
ték, az Etsch völgyében ellenséges járőröket elzavartak. 

Pomarolóban két kis gyereket megöltek az ellenséges grá-
nátok. 

Laghitól északra támadó ellenséges járőröket visszaker-
gettek. (Op. 5679. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége a Stilfsi-hágó, a 22. lövészhadosztály 

ellen a hatástalan zavarótüzét folytatta, mely a Vermiglio-
völgyig nyúlt hátra. 

A Montozzo (0-2617)—Albiolo- (<>2978) állásunk ellen-
séges aknavetőtűzben volt. 

A Judicariák völgyét, a felső Genova-völgyet Pedrucnál 
is lőtte az ellenséges tüzérség. Tomeabru-előállás (-0 1719) 
heves ellenséges lövegtűz alatt volt. 

Az 56. lövészhadosztállyal szemben az ellenséges 34. had-
osztály feltűnő csendesen viselkedik; a szomszédos 3. lovas-
hadosztály szakasza, mint rendesen, most is heves ellenséges 
tüzérségi zavarótűzben állott. 

A XIV. hadtestnél a Borcola-alszakaszt mindenféle öblű 
ellenséges lövegek lőtték. A Monte Majo (A 1500) aknavető-
tüzet kapott. 

Veszteség: 4 halott, 17 sebesült, 2 tiszt és 60 fő legénység 
beteg, 3 tiszt és négy ember eltűnt; összes veszteség: 5 tiszt és 
85 fő legénység. (Op. 5679. szám.) 

1 Mint később megtudtam, az egyedüli is. 
2 Prasótól északra, a Judicariák völgyében. 
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Esti helyzet: 
Ellenséges lövegtűz alatt állottak: a Stilfsi-hágó, Monte 

Cristalo (A 3480), a 49. hadosztály arcvonala, az Etsch-völgye 
és a Laghi-medence. 

A Judicariákban Cretótól keletre Pornál létesített erő-
dítéseinket és Rv. di Ber-szakadékot az ellenség tüzérsége; 
Corno páncélerődöt,1 az Alla Sántánál és Canalénél (A 1803) 
levő ellenséges nehézöblű mozsarak lőtték; tűz alatt állott még 
Bondo, Campi, Pranzo és Dro. (Op. 5679/19. szám.) 

A 10. hadsereg parancsnoka, a hadsereg vezérkari főnök 
kíséretében, Fucinére ment, hol a 22. lövészhadosztályparancs-
nokságnál megbeszélést tartott a Monte Matteo- (-£> 3692) állás 
visszafoglalása tárgyában, azután báró Krobatin tábornagy 
meglátogatta Pelizanóban báró Schölten ezredest, a 44. lövész-
dandár parancsnokát, ki a Tonale-harcokban megsebesült. 
A hadsereg parancsnoka Madonna di Campiglióban a 13. nép-
íölkelőezred II . és III . zászlóalját, Carisolóban az I. zászló-
aljat megszemlélte. 

Carisolóban Krammer tábornok2 és Steinhardt altábor-
nagy3 jelentést tett a hadseregparancsnoknak a Ronchinán és 
a Segni-hágón lezajlott harcokról; azután megszemlélte Yigo 
Redenában a 136/1. és I I I . zászlóaljat, mire báró Krobatin tá-
bornagy hazautazott Trientbe. 

Ő Fölsége a Tonale vidékén lezajlott harcokban résztvett 
parancsnokoknak és csapatoknak kiváló magatartásukért kö-
szönetét és dicséretét fejezte ki. (Op. 5677. szám.) 

Az ellenségről az alábbi hírek érkeztek: 
A 2. bersaglieri-dandár az olasz 9. hadosztálynál az Astico-

völgyben a Catanzaro-dandárt, az olasz 29. hadosztály a Pa-
subio szakaszban (A 2236) az olasz 10. hadosztályt, az olasz 
55. hadosztály Vallarsában az olasz 61. hadosztályt felváltotta. 
(Op. 5654/7. szám és 5654/10. szám.) 

A Tonale-szakaszban elfogott olasz katonák vallják, hogy 
az olasz 10., 11. és 20. rohamzászlóaljak (riparto d'assalto) 
Edolóba beérkeztek. (Op. 5690/10. szám.) ^ 

A tiroli hadseregcsoportparancsnokság értesíti a 10. had-
seregparancsnokságot, hogy a 18. hadosztály a 13. népfölkelő-
ezredet is beleértve, a 11. hadsereghez átmegy, amint ott a hely-
zet ezt meg fogja követelni. 

Az 50. ezredet augusztus 25-ig szabaddá kell tenni. (Op. 
5632/2. szám.) 

A tiroli hadseregcsoport tüzérségi tábornoka a Stilfsi tü-
zérségi csoport megszemlélése alkalmával úgy nyilatkozott, 

1 Prasótól északra. 
2 97. dandár parancsnoka. 
3 49. hadosztály parancsnoka. 
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hogy a G. Nagleren (-0- 3259) állást foglalt 11/16. nehézüteget 
nem használták ki kellő módon és kifogásolta, hogy a 161. 
dandárparancsnokság nincsen együtt elhelyezve a tüzércso-
portparancsnoksággal. 

Tekintettel arra, hogy a Tonale harcokban sok drótkötél-
pálya megsérült és egy bizonyos ideig azokat használni nem 
lehet, a hadseregcsoportparancsnokságtól 10 hordárszázad be-
osztását kérte. (Op. 5627. szám.) 

Augusztus 21-én Bellunóban a vezérkar főnöke a hadsereg 
vezérkari főnökkel értekezletet fog tartani. (Op. 5685. szám.) 

A 19. hadosztálytól a Monte (Jimone (A 1230) alszakasz-
ban a 75 ezrednek 3 tisztje1 és 4 embere az ellenséghez átszö-
kött. (Op. 5686. szám.) 

Az AOK.-tól Schmedes vezérkari alezredes, kinek feladata, 
hogy a XIV. hadtest szakaszában tájékozódjék, a 10. hadsereg-
parancsnoksághoz érkezett. 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Éjfélkor Pedescalánál ellenséges járőröket elzavartak; 

különben semmi említésre érdemes dolog nem történt az éjjel. 
Az ellenség tüzérsége Monte Sisemólra (A 1242) néhány tűz-
csapást mért; az Astico-völgyben propaganda átkiabálások 
voltak, melyek lövegtüzünkre elnémultak. 

Primolano 12 gránátot kapott. 
A fennsíkon Roncaltótól keletre erős munkáslármát lehe-

tett hallani; Col dei Rossón (A 1276) élénk mozgás van az 
ellenség lövészárkában. 

A Brentától keletre az ellenség állását erődíti. A Monte 
Grappán (A 1775), a déli lejtőn, 8 löveg részére kavernákat 
fúrnak az olaszok, melyek lőiránya Monte Solarolo (-0^1672) 
és Monte Spinuccia (A3301). (Op. 231/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége a Frenzela szakadékba 150 gázgrá-

nátot lőtt; a mi ütegeink az ellenség Campi di mezzaviai ba-
rakktáborát rendszeres zavarótűz alá fogta és a Val Chiamát 
végigszórta gránátokkal. 

Ma éjjel Cornone ellen végrehajtott rohamvállalkozásról 
csapataink, heves olasz ellenállás után, 18 olasz foglyot hozva 
tértek vissza s egy gépfegyvert is zsákmányoltak. A foglyok 
az olasz 259. ezredből valók. 

Az ellenség Monte Asolone (A 1520) északkeleti lejtőjén 
előtörést kísérelt meg, melyet visszavertünk; két olasz esett 

1 Mind csehek, kiket a budweisi cseh 91. ezredtől osztottak be a 
75. ezredhez. 
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fogságunkba; részletek még nem ismeretesek. Az élénk löveg-
tevékenység még az esti órákban is tart. A foglyok az olasz 
28. ezredhez tartoznak. 

A XXVI. hadtest tüzérsége nagyon heves zárótüzet adott 
le az arcvonal elé és a Monte Asolone (A 1520) déli lejtőjét 
megsemmisítő tűzbe fogta. 

Az I. hadtestnél csak mérsékelt lövegtűz volt. 
Veszteség: 1 tiszt és 15 fő legénység elesett, 2 tiszt és 83 

fő legénység megsebesült, 10 tiszt és 408 fő legénység beteg, 
3 emberünk eltűnt, összes veszteség: 13 tiszt és 509 fő legény-
ség. (Op. 231/16. szám.) 

Esti helyzet: 
A fennsíkon az ellenség tüzérségi tüze Canove felől és 

Monte di Yal Bellánál (-Ó-1312) megélénkült; saját ütegeink 
a Canovétól délre eső útkeresztezést vették tűz alá. 

A Brentától keletre Col della Berettára (\> 1458) az ellen-
séges repülők bombákat dobtak1. 

Változások a csoportosításban: 
I I I . hadtest. A 6. gyaloghadosztálynál a 127. ezred két 

zászlóalja augusztus 20-ra virradó éjjelen Carbonarére me-
netel. 

VI. hadtest. A 39. honvédhadosztálynál a 16. honvédezred 
két zászlóalja az éjjel Osteria alla Barricatára érkezik. 

A 11. honvédezred két zászlóalja a 72. dandár1 tartaléka. 
Az I. és XI I I . hadtestnél nincsen változás. 
XXVI. hadtest. A 40. honvédhadosztály a 27. hadosztályt 

már teljesen felváltotta; az utóbbi augusztus 21-ig Lamen— 
Pedevana—Facen vidékén fog gyülekezni. 

Augusztus 20. 
Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A Stilfsi-hágón csekély tüzérségi tevékenység van. 
A 22. lövészhadosztály arcvonala ellen a szokásos ellensé-

ges tüzérségi zavarótűz irányult. 
Az ellenség tüzérsége Val Genovát, a 98. dandár alszaka-

szát, a XX. hadtest arcvonalának déli részét, a 3. lovashadosz-
tály alszakaszát és a .19. hadosztály állását a szokásos zavaró-
tűz alatt tartotta. 

Ütegeink Ronchinát, Segni-hágót és Storót vették tűz alá. 
(Op. 5687. szám.) 

1 36. hadosztályhoz tartozik. 



225 

Déli helyzet: 
A 22. lövészhadosztály szakaszában Monticello (A 2432) 

állásunk, a Vermiglio-völgy igen élénk ellenséges tüzérségi 
1 íízben, az albilói állásunk nehéz ellenséges aknavetőtűzben 
állott. 

Éjjel járőreink megállapították, hogy az ellenség a Ron-
china- és Segni-hágó állását erődíti; a Segni-hágón fúrási 
munkálatokat észleltünk. 

Az ellenséges tüzérség tevékenysége a rendes; valamivel 
élénkebb Care altón (A 3465); a Ledro-völgyben, Tionét, Bol-
benót az ellenséges Melino (A 1422)-ütegek lövik. 

A kora hajnali órákban Monte Nozzoló (-0-2034) és La 
Rocca (-Q-1467) előtt ellenséges járőröket elkergettek. 

A XXI. hadtestnél az ellenséges tüzérség a 3. lovashadosz-
tály szakaszát és Roveretót lőtte. 

Mori és az Etsch-völgyi állásunk gyújtóbombákat kapott. 
A XIY. hadtestnél a 2. császár vadász-dandár alszakasza 

ellenséges lövegtűzben, különben a többi állásaink mérsékelt 
ellenséges tüzérségi tűzben állottak. Monte Majót (A 1500) 
nehézöblű aknavetők lőtték. 

Délelőtt Monte Albara (A 1219) és Monte Priaforara 
(A 1653) az ellenséges ütegek néhány heves tűzcsapást mér-
tek; Doppiónál, Grisónál, Monte Majón (A 1500) és Laghi-
nál az ellenséges tüzérség zárótüzet adott le. 

Az ellenség repülői igen élénken működtek. Vignola fölött 
a 3. J . repülőszázadhoz tartozó Peter főhadnagy egy ellenséges 
repülőgépet lelőtt. (4. légigyőzelem.) 

Veszteség: 4 halott, 11 sebesült, 3 tiszt és 18 fő legénység 
beteg; összes veszteség: 3 tiszt és 33 fő legénység. (Op. 
5687/12. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége a Stilfsi-hágót és a hátsó területet 

Trafoig igen hevesen lőtte; továbbá albiolói állásunk, a To-
nale-hágó, a 98. dandár alszakasza, a Riva-szakasz, a Judica-
riák és a 3. lovashadosztály szakasza ellen hatott. 

Dro megint nehéz tűz alatt állott. 
A XIY. hadtestnél az 1. császárvadász-dandár alszakasza 

és a Borcola állásunk állott ellenséges lövegtűz alatt. 
Monte Majo (A 1500) 1000 gránátot és 300 nehéz aknát 

kapott, a tűz hevessége folyton fokozódott, délután 3 órakor 
megsemmisítő tűzzé lett, ismét 1000 gránát és 200 nehéz akna 
csapódott be az ottani állásunkba. Az ellenség tüzét 3 olasz re-
pülő irányította. 

Délután 6 órakor a Monte Majo elleni tűz enyhült. 
A Monte Seluggio (A 1100) és Monte Cimone (A 1230) is 
ellenséges tüzérségi tűzben volt. 

József főherceg: A világháború. VII. 15 
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Az Asiago-fennsíkon az ellenség 7 léggömbből figyelt. 
(Op. 5687/20. szám.) 

Kémhírek szerint az ellenség offenzívája augusztus vé-
gén fog megindulni. Erre a célra állítólag 100.000 amerikai 
katona fog Franciaországból ide érkezni. (Op. 5666/7. szám.) 

A 10. had seregparancsnokság a Ronchina—Segni-hágói 
állás visszafoglalására tervezett ellentámadásról lemondott. 

Mivel az ellenség a Punta San Matteo (0> 3692) és Monte 
Mantello (-0*3599) magaslatok elfoglalásával a felső Noce-
völgybe teljes betekintést nyert, nagy súlyt helyezek arra, hogy 
ezen magaslatokat visszaszerezzük; e célra egy 30'5 cm-es mo-
zsaras üteget rendelkezésre bocsátok. 

Az ellentámadás tervezetét az Y. hadtestnek augusztus 
27-ig elő kell terjeszteni. (Op. 5692. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság jelenti, hogy nem ért egyet 
a megszálló csapat rovására történő tartalékképzésekkel, mert 
a Judicariák szakaszát nem lehet „nyugodt arcvonalnak" te-
kinteni és ott komoly ellenséges támadásokra is el kell készülve 
lenni. (Op. 5436/6. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Csak igen mérsékelt lövegtűz volt mindkét félnél. Canové-

nél ellenséges járőröket elzavartak. A 15. huszárezred propa-
ganda szózatokat karabélytűzzel elnémított. 

Az ellenség lázasan erődíti állásait, különösen a XII I . és 
I. hadtesteinkkel szemben. (Op. 232/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenséges tüzérség tüze különösen heves volt Boscóra 

és Rodighierire; nehézöblű aknavetők Asiagóra és Canovéra 
hatottak; az ellenséges repülők Beuscárra bombákat dobtak. 

A Brentától keletre a mi tüzérségünk jó eredménnyel lőtte 
az ellenséges ütegeket; a Monte Asolonén (A 1520) egy ellen-
séges lőszerraktár légberepült. 

Veszteség: 19 halott, 1 tiszt és 131 fő legénység megsebe-
sült, 8 tiszt és 327 fő legénység beteg, 37 fő legénység eltűnt; 
összes veszteség: 9 tiszt és 544 fő legénység. (Op. 232/17. sz.) 

Esti helyzet: 
A fennsíkon a mi ütegeink a Monte Paui (A 1420) ország-

útat és C. Puffelet lőtték, hol élénk autóforgalom volt az ellen-
ségnél; azonfelül tűz alá vették Campi di mezzaviánál az ellen-
séges barakktábort és a Cima Eckeren (A 1366) levő ellensé-
ges ütegeket. (Op. 232/26. szám.) 

Változások a csoportosításban: 
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I I I . hadtest. A 6. gyaloghadosztálynál a 27/111. zászlóalj 
a 81. ezredet felváltotta, a 11. dragonyosezred négy százada és 
a 17. ezred két zászlóalja az Assa-völgytöl délre, egy zászló-
alj attól északra van állásban. 

Hadosztálytartalékok: a 127. és 81. ezred egy-egy zászló-
alja, a 8. dragonyosezred fele Campo Rosatónál és Pusterlénél, 
a 27. ezred két zászlóalja Campo Rosatonél, a 81. ezred két 
zászlóalja a Costaita táborban, a 127. ezred két zászlóalja Car-
bonarénél. 

XI I I . hadtestnél nincsen változás. 
YI. hadtest. A 39. honvédhadosztály augusztus 21-re vir-

radó éjjel megkezdi a 36. hadosztály felváltását, az 53. ezredet 
a 11. honvédezred fogja felváltani, a felváltott ezred Mga. le 
Fratte táborba megy. A 113. ezred Grignóra menetel, onnan 
pedig vasúton az 59. hadosztályhoz szállítják. 

XXYI. hadtest. A 27. hadosztály szakaszát a 40. honvéd-
hadosztály már átvette. 

A 6./1. honvédzászlóalj Col Caprilen (-Q-1288) van állás-
ban, a 79. honvéddandárparancsnokság a 30. honvédezreddel 
Rivaiban áll. 

Az I. hadtestnél nincsen változás. 
A 38. honvédhadosztályból egyelőre csakis a 76. honvéd-

dandárt szállítják el a Brenneren át a 11. hadsereghez. 
Az Op. 38.300/8. és 35.000/91. számú rendeleteimre a 11. 

hadseregparancsnokság Op. 3Í65/5. szám alatt az alább fel-
sorolt harcjelentéseket előterjesztette: 

a) a I I I . hadtest jelentését az augusztus 9-i harcról; 
b) a XII I . hadtest jelentését az augusztus 9-i harcról a 

4. lovasdandár ütközetleírásával együtt; 
c) a XII I . hadtest jelentését az augusztus 10-i harcról a 

74. honvédhadosztály ütközetleírásával együtt; 
d) a VI. hadtest jelentését az augusztus 10-i harcról. 
A hadseregparancsnokság ezekhez a harcjelentésekhez 

az alábbi megjegyzéseket fűzte: 
„1. A harcjelentésekből látható, hogy mind a I I I . és VI. 

hadtest csapatai, mind éppen a 10. lovashadosztály is köteles-
ségüket híven teljesítették, példaszerűen, öntevékenyen és vi-
tézül harcoltak." 

„Az 5., 6., 52., 53. gyaloghadosztálynál és a 10. lovashad-
osztálynál az elesettek és megsebesültek (19 tiszt és 647 fő le-
génység) arányszáma az eltűntekhez (12 tiszt és 395 fő legény-
ség) viszonyítva 2: l-hez; a 74. honvédhadosztálynál az eleset-
tek és sebesültek (86 fő legénység) arányszáma az eltűntekhez 
(5 tiszt és 253 fő legénység) viszonyítva 1 : 3-hoz. Ezen arány-
szám azt bizonyítja, hogy az előbb említett öt hadosztály ren-

15* 
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dületleniil kitartott a védelmi karcban.1 A XI I I . hadtest-
parancsnokságot utasítottam, hogy tegye vizsgálat tárgyává, 
hogy a 74. honvédhadosztálynál az eltűntek nagy számának 
mi lehet az oka. A 11. hadseregparancsnokság az előbb említett 
öt hadosztályt, derék magatartásáért, írásbelileg megdicsérte 
és javasolja, hogy az AOK. és a hadseregcsoportparancsnok-
ság is, az erkölcsi szellem emelésére, a harcban résztvett 5., 6., 
52. és 53. gyaloghadosztálynak és a 10. lovashadosztálynak 
dicsérő elismerését fejezze ki." 

„2. Mivel az arcvonalnak Asiago mögé való visszavétele-
kor a Monte Sisemolt (A 1242) az ellenség veszélyeztetni 
fogja, a 74. honvédhadosztály a már nála levő két árkász-
századon kívül, még egy harmadik árkászszázadot is fog 
kapni, hogy az előretolt állásban kavernákat építsen és intéz-
kedés történt, hogy kívánságra a mi tüzérségünk az állás elé 
összpontosított zárótüzet tudjon leadni." 

„A Monte Sisemoltól (A 1242) Avén—Canovén át Cima 
tre Pezzihez (-Ó-941) vezető régi állás további megerődítését 
a 11. hadseregparancsnokság elejtette, mivel a védelmi harcot 
az ú j állásban óhajtjuk megvívni." 

„3. A c) alatt csatolt harcjelentésböl kitűnik, hogy a 
74. honvédhadosztályparancsnokság a figyelmeztető parancsot, 
mely augusztus 10-re virradatkor az ellenség támadását előre 
jelezte, körülbelül éjjel 10 óra 30 perckor megkapta, a had-
osztályparancsnokság a figyelmeztető parancsot az arcvonal-
ban álló dandárparancsnoksághoz és a tüzérséghez azonnal 
továbbította. Az első vonalban álló zászlóaljak ezt a parancsot 
körülbelül éjjel 11 órakor kapták meg. A felváltott és hátra-
vonuló 5/VI. népfölkelőzászlóaljat a figyelmeztető parancs 
még idejében elérte, úgy, hogy a népfölkelőzászlóalj vissza-
térhetett a harcállásba, még mielőtt az ellenséges tüzérség 
tüzét a támadás előkészítésére, éjjel 11 óra 15 perckor, meg-
kezdette." 

„4. Azért, hogy a tüzérség zárótüzét idejében és biztosan 
le tudja adni, még akkor is, hogy ha a megfigyelés köd miatt 
nem lehetséges és ha a távbeszélőhuzalok megsemmisülnek, 
a 11. hadseregparancsnokság az alábbi előgondoskodást ren-
deli el:" 

1 Sokszor megesett a háborúban, hogy a legmakacsabbul ki tar tó csapat 
igen nagy veszteséget szenvedett fogságbaesettekben éppen azért, mert a 
végsőkig kitartott és nem hátrál t meg még akkor sem, amikor az ellenség 
már több oldalról szorongatta. Ezért az arányszámok nem mindig vezetnek 
igazságos ítélethez! Igaz, hogy a fennforgó esetben a „86 fő legénység" 
gondolkodóba ejtheti a parancsnokot! Ebben az esetben a kérdést csak az 
döntheti el, hogy a 74. honvédhadosztály aránylag csekély véres vesztesége 
és nagyobbszámú „eltűnt"-jei ellenére szívósan megállotta-e helyét. 
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,,ci) Zárótüzet kérő jelzőállomások berendezése (jelző-
táblák és jelzőlámpások);" 

,,b) zárótűzjelzőállomásokhoz, a tüzérségi felderítő- és meg-
figyelőtisztekhez trombitások, kürtösök beosztása, kik az előre 
megállapított hívójelet addig fújják az irányütegek felé, míg 
a tüzérségi zárótűz megindul;" 

,,c) fényszórók alkalmazása, melyek az irányütegekre be 
lesznek állítva és előre megállapított fényjelzéssel z á r ó t ü z e t 
fognak kérni. Ezt a módot kipróbálták és — hacsak nem na-
gyon sűrű a köd — bevált;" 

,,d) rádióállomások alkalmazása;" 
,,e) vasúti mozdonysíp jelek alkalmazása;" 
,,f) géppuskákból lösorozatok leadása;" 
„g) tüzérségi segéd-megfigyelőállomások és megfigyelő-

központok előretolása az állomás elé." 
„5. Nagyon kedvezőtlen volt a harcban, hogy a 10. lovas-

hadosztálynál és a 74. honvédhadosztálynál igen kevés volt a 
kardos tiszt; a 11. had seregparancsnokság ezért arra törekszik, 
hogy a hadseregen belül a kardos tisztekben mutatkozó arány-
talanságokat a hadosztályoknál, amennyire lehetséges, ki-
egyenlítse. Scheuchenstuel vezérezredes s. k." 

„A 11. hadseregnél ellenséges járőrök visszautasíttattak. 
„Rendes zavarótűz. A tegnapi rohamcsapatvállalkozás a Cor-
,.none ellen azon jelentéssel egészíttetik ki, hogy az ellenség 
„visszamenő rohamcsapataink után taszított, de vissza lett uta-
s í t va . Veszteségeink itt nem tűrhetők: 14 halott, 47 sebesült, 
„51 eltűnt, ezek köziil állítólag a legnagyobb része halott vagy 
„sebesült. — Nem tudják a parancsnokok azt végre-valahára 
„megtanulni, hogy a gyalogságot csak akkor szabad rohamra 
„engedni, hogyha az ellenség más hadieszközökkel rohaméretté 
„van téve.— A fennsíkon, Asiagónál és Canovénál, élénk ellen-
séges zavaró- és aknavetőtűz. Tüzérségem egy ellenséges lő-
szerraktárt az Asolonétól keletre légberöpített, szintúgy az 
„igen élénk ellenséges automobilközlekedést Puffelénél és a 
„Monte Pau- (A 1420) úton zavarta. Élénk repülő-, különben 
„csak rendes harctevékenység, néha kissé fokozódó ellenséges 
„lövegtűzzel." 

„Ma Brixenben megszemléltem a tiszti tanfolyamot és 
„vezetését siralmasnak találtam. Itt gyorsan kell segítenem." 
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„Boroevicnél az ellenség erős tüzérségi előkészítés után 
„egy nagyobb Piave-szigetet elfoglalt, azután azonban vissza-
„vettetett. Nyugaton elkeseredett harcok, melyekben az ango-
„lok és franciák mégis mindig több teret nyernek." 

„Nálunk nyomorultul áll minden. Ügy érzem, hogy erős 
„akaratunk ájulófélben van . . . " 



VII . F E J E Z E T . 

NÖVEKVÖ BAJOK. SÚLYOSBODÓ H E L Y Z E T . AZ 
ÖREG MONARCHIA MINDEN BORDÄJA RECSEG. 
ÉRZEM, HOGY K Ö Z E L E D I K SIRALMAS VÉGE. A 
N E M E T E K DOLGA IS ROSSZUL MEGY. J E L E N T É S -

T É T E L V É G E T T Ő FÖLSÉGÉHEZ UTAZOM. 

Bozen-Gries, 1918 augusztus 21. 
Hadseregcsoportom helyzete:1 

10. hadsereg. 
A csoportosításban általában nemigen történt változás. 
Az V. hadtest (Cles): 
164. dandára a Stilfsi-hágót,. a 22. lövészhadosztály csa-

patai2 a felső Noce-völgyet és a Passo del Tonale-hágót; 
a XX. hadtest (Vezzano): 
a 49. hadosztály3 az Adamello-Alpeseket, a Val di Genovát, 

Val di Daonét és a Judicariákat; 
a Riva-szakasz a Garda-tó mindkét partvidékét; 
a XXI. hadtest (Aldeno),: 
a 3. lovashadosztály a Garda-tó és az Etsch-folyó közötti 

szakaszt, az 56. lövészhadosztály az Etsch-folyó völgyét és a 
Vallarsát; 

a XIV. (Edelweiss-) hadtest (Folgaria): 
a császárvadász-hadosztály Pasubio (A 2236)—Monte 

Majo (A 1500)—Cima dei Laghi- (A 1482) szakasz, a fél 19. 
hadosztály Monte Seluggio (A 1100)—Monte Cimone- (A 
1230) szakaszt, az Astico-folyó völgyéig, szállotta meg. A 19. 
hadosztály kötelékébe tartozó 111. ezred az 56. lövészhadosz-
tályba, az 50. ezred a 49. hadosztályba van átmenetileg be-
osztva. 

A szétszórt 159. dandár csapatait az arcvonalból kivonták 
és Stenico—Tione között gyülekeztették, mint a 10. hadsereg 
tartalékát, a Judicariák számára. 

A 18. hadosztály Male vidékén, a Sole Sulzberg-völgy-
ben hadseregtartalék, az Adamello-csoport4 és a Noce-völgy5 

részére. 
1 Lásd a 35. számú mellékletet. 
2 43. és 44. lövészdandár és 103. dandár. 
3 97. és 98. dandár. 
4 49. hadosztály (Val di Genova-Carisolo). 
5 22. lövészhadosztály. 
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A negyed 18. hadosztály a Val Vermiglióban Fucinére, 
a negyed 18. hadosztály Madonna di Campiglio—Carisolo te-
rébe van előretolva. 

Hadseregcsoporttartalék az Edelweiss-hadosztály az Etsch 
völgyében, Bozentól délre (Kaltern-Kurtatsch). 

11. hadsereg. 
III. hadtest (Vezzena): 
A 6. lovashadosztály az Astico-völgytöl keletre Rotzóig, 

az Assa-szakadék északi párkányán áll, az első vonalban, 
a .15. huszárezreddel és a 6. dragonyosezreddel; a 11. dragonyos-
ezred hadosztálytartalék az Ástico-völgyben, Casottóban és 
V alpegarában. 

A 6. gyaloghadosztály szakasza ugyancsak a Yal dAssa 
mögött, Albaredo—Mezza Selva—Monte Biscali malmok vona-
lában van, melyet a 12. dandár csapatai1 tartanak meg-
szállva; a régi állásban Cima tre Pezzi (Ó941)—Canove kö-
zött a 17. ezred van előretolva. 

Hadosztálytartalék a 11. dandár (81. ezred és 127. ezred 
két zászlóalja) és a 6. lovashadosztály fél 8. dragonyosezrede 
Carbonarében—Col le Mandrielle-táborban. 

Az 52. hadosztály az ú j állásban áll Roana—Tanzerloch 
(1057)—Beuscar között, a 104. dandár csapataival2 és a 103. 
dandár 26. ezredével. A régi állásban Canove—Mörar között 
a 42/1. és III . zászlóaljak vannak előretolva. 

Hadosztálytartalék a 74. ezred eg-yik zászlóalja és a 42. 
ezred II . zászlóalja és a 6. lovashadosztály fél 8. dragonyos-
ezrede Val dAssa felső völgyében Mga. Pusterle-táborban és 
Gripsbruchnál. 

A III . hadtestnek külön tartaléka nincsen. 
XIII. hadtest (Larici-tábor): 
A 16. hadosztály szakasza Beuscartól, Boscón és Costán 

át, Villa Rossiig terjed, az első vonalban a 32. dandár3 csa-
pataival és a 31. dandár 2. ezredével. 

A régi állásban, Asiagótól délre, a 10. lovashadosztály egy 
része4 van előretolva. 

Hadosztálytartalék a 9., 13. huszárezred és az 1. népfölkelő 
huszárezred zöme, valamint a 138. gyalogezred Val di Nos és 
Monte Dorole (Ó1551) közötti erdőben. 

A 74. honvédhadosztály szakasza Villa Rossitól Monte 
Sisemolig (A 1242) bezárólag, az ú j állásban a Sávoly-dandár5 

1 27. ezred és a 28./III. zászlóalj. 
2 74. ezred, 6. bosnyákezred. 
3 52. és 31. ezred. 
4 9. huszárezred, 1. népfölkelő huszárezred és a 13. huszárezred egy-

néhány százada. 
5 307. ezred és a 306./III. zászlóalj. 
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áll, a régiben Zocchi—Stella között a 30(j/III. zászlóalj van. 
Hadosztályt'artalék a Papp-dandár és a Sávoly-dandárnak 

306/1. és II. zászlóalja Gallióban és Cra. Longara—Poharlok— 
Cra. Fiaretta—Cra. Campo Mulo terében. 

Had testtartalék a 10. lovashadosztály 10. huszárezrede és 
8. dzsidásezrede Monte Interrottón (-0 1401) és Cra. Zebión 
«> 1706). 

VI. hadtest (Barricata): 
Az 53. hadosztály szakasza Monte Sisemoltól1 (A 1242) 

Cima Melaghettóig (-0 1218) terjed, a régi állásban a 124., 
125., és 82. ezreddel. 

Hadosztálytartalék a 131. ezred Cra. Meletta di dietrónál 
(<> 1634). 

Az 5. hadosztály régi állásában áll, a Frenzella-szikla-
hasadékig, a 9. dandár2 csapataival és az 1. ezreddel. A 113. 
ezredet az 59. hadosztályhoz, a keleti arcvonalra szállítják. 

A 36. hadosztály szakasza a Frenzela-szakadéktól a 
Brenta-völgyig terjed, az első vonalban a 72. dandár3 csapatai-
val és a 116. ezreddel, had osztály tartalék a 78/1. és 11. zászló-
alj Fozában. Hadtesttartalék a 39. honvédhadosztály Grigno— 
Mga. Marcesina—Vallon—Mga. Lora—Meletta di Gallio— 
Mga. le Fratte—Mga. di Ronchetto terében. 

XXVI. hadtest (Fonzaso): 
A 40. honvédhadosztály a 27. hadosztály szakaszát vette 

át, mely a Brenta völgyétől keletre Osteria il Lepréig (1196) 
húzódik, az első vonalban Monte Alessit (A 1099), a Brenta 
völgyében Santa Marinót és Col Caprielét (0- 1288) a 19. hon-
védezred, a Ca. d'Annával (-01383) szemben az állásban a 
29. honvédezred van. 

Hadosztály tartalék a 6. honvédezred Cismonban. 
A 30. honvédezred még hátul van Fonzasóban. 
A 4. hadosztály a 28. hadosztályt felváltotta, szakasza 

Osteria il Leprétől (1196) a Monte Asolonén (A 1520) át V. Ce-
silláig terjed (C. della Fratte), az első vonalban a 8. dandár4 

csapatai állanak, a hadosztálytartalék a 7. dandár5 Col della 
Berrettán (0-1458)— C. Bon'ato—Ca. Sorde—Moltoni—Colli-
cello terében. 

Hadtesttartalékok: 
27. hadosztály Rocca—Giuliat—Arsie—Rivai, a 28. had-

osztály Mellame—Posterno—Corlo—C. Pio Istituto—Ponte 
della Serra vidékén. 

1 Kizárólag. 
* 54. és 101. ezred. 
3 53. és 78./III. zászlóalj. 
* 8. és 49. ezred. 
5 9. és 99. ezred. 
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I. hadtest (Feltre): 
48. hadosztály szakasza C. delle Frattetól Monte Perticán 

(A 1549)—Osteria del Forcellettón át, Mga. Bocchette—Mga. 
Campighettóig húzódik, az állást a 96. dandár1 egy része és 
a 60. hadosztály 120. dandára2 tartja megszállva; hadosztály-
tartalék a 79. ezred, a 119/III. zászlóalj, az 5. bosnyákezred 
I. zászlóalja, a 99/1. zászlóalj C. Rech—Boffat—C. Bolin teré-
ben, a 120. ezred Feltrében. 

17. hadosztály az 55. hadosztályt felváltotta, szakasza 
Mga. Campighettótól- Monte Spinucciáig (A 1301) húzódik, 
Col deli' Orsóval (A 1677) szemben a Monte Solarolón 
( ó 1672) a 46. ezred, attól keletre a Monte Spinucciáig 
(A 1301) a 43. ezred van állásban,3 a 33. dandár4 hadosztály-
tartalék Rasai és Feltre között. 

A 60. hadosztály fele5 Cesio Maggiore—Soranzen—Mar-
siai—Lasserai vidékén hadtesttartalék. 

A 42. honvédhadosztály Pergine—Madrano—Yigalzano— 
Yiarago—Canezza Mala körletben a 11. hadsereg tartaléka, 
az 55. hadosztály Libano—Sedico—Griamosa-terében, a 13. lö-
vészhadosztály Bellunótól délkeletre a Piave balpartján AOK. 
tartalék. 

A 11. hadseregnél a tartalékok zöme (27., 28., 55., 60. had-
osztály, a 13. lövészhadosztály és a 39. honvédhadosztály) 
a Brenta és a Piave közötti szakasz mögé van állítva, hol 
az olaszok támadása legvalószínűbb.6 

A 10. hadsereg nyugati részének jobbszárnya mögött (hol 
az olaszok augusztus 13. és 14-én támadtak) a Sole Sulzberg-
völgyben egy hadosztály (18.) tartaléka van, ezt azonban a 10. 
hadsereg arcvonala déli részén is alkalmazhatja, továbbá egy 
hadosztály (42. honvéd) a 10. és 11. hadsereg belső szárnya 
mögött a Val Suganában, végül egy hadosztály (Edelweiss) 
az Etsch-völgyében a hadseregcsoport közepe mögött Bozen 
vidékén áll, mint állandó tartalék. 

A 10. hadsereg (Trient) 9 és fél hadosztályból és a Rivai 
csoportból,7 a 11. hadsereg (Levico) 19 hadosztályból,' az egész 

1 119./I., II. zászlóalj és 73. ezred. 
2 105. ezred és az 5. bosnyákezred. 
3 34. dandár. 
4 39. és 139. ezred. 
5 119. dandár. 
6 Ide (Belluno vidékére) van irányítva a 21. lövészhadosztály is, tehát 

ebben a fontos szakaszban (Grigno—Feltre—Belluno-vonalban) hét had-
osztály fog tartalékul állni. 

7 Arcvonalban 6 és fél hadosztály (163., 164. dandár, 22. lövész-, 49. had-
osztály, Bivai-csoport, 3. lovas-, 56. lövész-, császárvadász-hadosztály, fél 
19. hadosztály), tartalékban 3 hadosztály (Edelweiss-, 18., fél 19. hadosztály 
és 159. dandár) . 

8 Az arcvonalban 13 és fél hadosztály (6. lovas-, 6., 52., 16. gyalog-, 
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hadseregcsoportom (Bozen-Gries) 28 és fél hadosztályból és 
a Rivai csoportból áll. 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
Ellenséges zavaró lövegtűz a Stilfsi-hágó vidéke, a Kö-

nigs Spitze (A 3857) ellen, a 22. lövészhadosztály arcvonala, 
a 98. dandár alszakasza, a Riva-alszakasz, Bondo, Tione, to-
vábbá a Corno és Garriola páncélerödök ellen, Torbole és Dro 
ellen irányult; az ellenség tüzérsége ezen felül a 3. lovashad-
osztály arcvonalát, az Etsch-völgyi állásainkat és a XIY. had-
test arcvonalát is lőtte; a Monte Majóra (A 1500) irányult 
ellenséges lövegtűz lassan elhallgatott. 

A 19. hadosztálynál hajnali 2 óra 30 perckor a Monte 
Cimonén (A 1230) erős aknavetőtűz-elökészítés után előtörő 
ellenséges század visszavettetett ós érzékeny veszteséget szen-
vedett; különben rendes harctevékenység. Áz ellenség követ-
kezetesen lövi a lötávolban levő falvakat. 

Monte Seluggio (A 1100) és Rio Freddo is az ellenség 
lövegtüze alatt állott. 

Éjfélkor az Etsch-völgye felett ellenséges repülők jelentek 
meg, az 56. lövészhadosztály szakaszába röpiratokat dobáltak. 
(Op. 5702. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége néhány tűzcsapást mért a Punta 

d'Albiolo ("C> 2978) alszakaszra, a Tonale-hágóra és Monti-
cello (A 2432) állásunkra. 

A 97. dandár szakaszán rendes harctevékenység volt, állá-
sainkat a Ledro-völgytől északra és Bondót az ellenség ütegei 
délelőtt 11 óra óta lövik. 

A 3. lovashadosztály arcvonalát, az Etsch-völgvi állá-
sainkat, továbbá Pasubiót ( A 2236), Monte Seluggiót (A 1100) 
és Monte Cimonét (A 1230) az ellenség tüzérsége csak mér-
sékelten lövi. 

Veszteség: 8 fő legénység elesett, 2 tiszt és 27 fő legény-
ség megsebesült, 1 tiszt és 166 fő legénység beteg, 3 ember el-
tűnt; összes veszteség: 3 tiszt és 204 fő legénység. (Op. 
5702/13. szám.) 

Esti helyzet: 
A Stilfsi-hágón olasz zavaró lövegtűz, a Punta d'Albiolo 

« 2978) alszakaszt, a Tonale-hágót, a 49. hadosztály egész 

10. lovas-, 74. honvéd-, 53., 5., 36., 40. honvéd-, 4., 48., fél 60. és 17. had-
osztály), tar ta lékban 5 és fél hadosztály (a 13. és 21. lövészhadosztályok 
nincsenek beleszámítva [42. és 39. honvéd-, 27., 28., fél 60. és 55. hadosztály]). 
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arcvonalát, a Loppio-tótól nyugatra levő állásainkat, továbbá 
Mórit, a XIV. hadtest arcvonalát,1 Monte Spilt (-Ó- 1706); Lar-
darót az ellenség 30 cm-es mozsarakkal lőtte. (Op. 5702/20. sz.) 

Többször előfordul, hogy táboriörseinken az ellenség 
rajtaüt és azokat elfogja. Ezért a 10. hadseregparancsnokság 
Op. 5699. számú rendeletével meghagyta, hogy a táboriörsök 
felállítási helyeit meg kell vizsgálni és hogy a magasabb pa-
rancsnokságok a biztosító szolgálat menetére hathatósabban 
folyjanak be. 

A hadseregparancsnokság a magasabb parancsnokságok-
tól jelentést kért hogy az ismertető jelek alkalmazásának van-e 
jelen helyzetben értelme! (Op. 5708. szám.) 

Augusztus 19-én tartott állásszemlém alkalmával Ö Föl-
ségéhez az Ortler-csoport nevében üdvözlő táviratot intéztem, 
melyre az alábbi válasz érkezett: 

„Ügy a saját, mint a Te derék Ortler-csoport od nevében 
kifejezett szerencsekíván átokért, melyek őszinte örömömre 
szolgáltak — meleg köszönetemet küldöm Néked. Isten óvjon 
meg benneteket a jövőben is. Károly." 

Ezt a legfelsőbb táviratot a csapatokkal Op. 5702/6. szám 
alatt közölték. 

Az AOK. tisztek vezénylését a hátországban működő is-
kolákba egyelőre beszüntette. (Op. 6370. szám.) 

A XL. menetalakulatokat a 10. hadseregnél legközelebb 
besorolják az illetékes csapatoknál. 

Erre a hadseregparancsnokság Op. 6365/7. szám alatt ren-
delkezett. 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A Hétközség fennsíkján az ellenség zavaró lövegtiize mér-

sékelt volt, élénken lőtte azonban az ellenség tüzérsége a 
Mörer—Canove alszakaszt és a Monte di Val Bella (-0-1312) 
vidékét. Asiagótól délre állásainkra az ellenség foszforgázt 
lőtt. Ütegeink az ellenség Cra dei—Rossignolo és Cra Carriola 
táborára tűzcsapásokat mért. Primolano 17 nehéz olasz grá-
nátot kapott. (Op. 233/6. szám.) 

Déli helyzet: 
A 7. angol hadosztálynál a Cesuna alszakaszban2 felvál-

tások történtek, a mozgó csapatokat ütegeink zavarótűz alá 
vették; gyenge ellenséges járőröket, melyek Stella—Canove 
állásunk felderítésére előre lopództak, elzavartunk. Luserna 

1 3 lovashadosztály és 56. lövészhadosztály. 
2 Angol XIV. hadtest. 
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falu 7 nehéz ellenséges gránátot kapott. Az ellenség repülői 
igen élénken működtek. (Op. 233/18. szám.) 

Veszteség: 14 tiszt és 338 fő legénység beteg, 2 tiszt és 50 
l'ö legénység megsebesült, 3 emberünk gázmérgezést szenve-
dett, 6 emberünk meghalt; összes veszteség: 16 tiszt és 397 fő 
legénység. (Op. 233/18. szám.) 

Esti helyzet: 
A Hétközség fennsíkján tüzérségünk Sculazzónnál az el-

lenség állásait lőtte, hol élénk mozgás volt, valószínűleg csa-
patfelváltások történtek. 

Ütegeink Monte Carriola tövében (-Ó- 1352) épült barakk-
tábort lőtték. Az ellenség 6 kötött léggömbből figyelt. 

A 36. hadosztály holnap reggel már egészen kikerül az arc-
vonalból, helyébe a 77. honvéddandár jön. (Op. 233/28. szám.) 

A II I . és XIII . hadtest helyzete nem változott. 
A VT. hadtestnél a 36. hadosztályt a 39. honvédhadosztály 

váltja fel. A 36. hadosztály Borgo vidékén fog gyülekezni. 
A l l / I I I . honvédzászlóalj augusztus 22-re virradó éjjelen 
a Sasso Rossón (A 1196) a helyőrséget felváltja, azután 
az 53. ezred Grignóba kerül. 

A 113/III. zászlóalj Borgóra, a 113/1. zászlóalj Grignóra 
fog menni. 

Az I. és XXVI. hadtestnél változás nincs. 
A 11. hadseregnél rendes harctevékenység. Az ellenség ál-

lásaink ellen Asiagótól délre foszforgázat használ. A 7. angol 
hadosztálynál fölváltást sejtünk és ezért tüzérségünk élénken 
lő oda, szintúgy az ellenséges táborokra a fennsík déli részén. 
Veszteségek 20-án: 14 halott, 81 sebesült, 522 beteg, 4 szláv 
eltűnt; összesen 621 fő. 

# * 
# 

„Boroevic arról értesít, hogy a 6. hadsereg előtt élénk 
„ellenséges mozgás és erős harctevékenység van." 

„Vezérkari főnököm, Willerding altábornagy Bellunóba 
„rendeltetett hadseregcsoportom összes vezérkari főnökeivel, 
„egy megbeszélésre Waldstätten tábornokkal. Ezen a meg-
beszélésen megtárgyalták a hadrakelt hadsereg általános hely-
zetét , úgy katonai szempontból, mint ellátás tekintetében. 
„(A megállapításokat a 47. számú mellékletben ismertetem.) 
„A megbeszélés eredménye lesújtó volt. Az élelmezési helyzet 
„tarthatatlan, mert húst már nem lehet előteremteni, a fejada-
„got a küzdő csapatoknál 100 gr-ra — csonttal együtt mérve —, 
„kell leszállítani. Az összes gyárak — minthogy a munkásság 
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„a szénbányákban kiállott és senki sem mer ellene föllépni — 
„munkateljesítményben oly mélyre süllyed, hogy a fegy-
„ver, főképp lövegek készítése, távolról sem födi az elhasznál-
t a k számát. A lőszerkészítés a mindennapi minimális szükség-
t e t e t sem tudja födni, nagyobb küzdelmekre való szükségle-
t e k előállításáról még beszélni sem lehet. Örülhetünk, hogyha 
„képesek vagyunk a mai állásainkat félig-meddig tartani. De 
„úgy látom, hogy ehhez a szükséges akarat nincsen meg min-
denü t t . Végleg ki vagyunk merülve és a hátsó országban igen 
„magas körökben teljesen kishitűekké lettek. Éhezünk, nincs 
„lőszerünk, fegyvereink napról-napra fogynak, nincs ruhánk, 
„kivévén két hadseregem raktárában az, ami a téli hidegre 
„a legszükségesebb, de távolról sem födi a létszám felének egy-
s z e r i fölöltöztetését, a hadsereg szóbeli jelentése szerint. Hát 
„az Isten szerelméért! Meztelenül, kiéhezett öklökkel, fegy-
v e r nélkül küzdjük ki a tisztességes, vagy legalább tűrhető 
„békét? Mert küzdelem nélkül a béke miránk nézve a megsem-
misülést jelenti és soha még tűrhető sem lesz. Csak azt ne 
„higyjük, hogy az ellenség keresztényi irgalmasságot fog raj-
t u n k gyakorolni. Ezt már a Fölségnek is többször megmond-
t a m . Mindent el kell követnünk, hogy a békét addig kössük 
„meg, míg a gyalázatteli megsemmisítő békediktátumot még 
„fegyverrel vagyunk képesek megakadályozni. Mert ja j ne-
„künk, ha csak akkor keressük a békét, ha a fegyver már kiesik 
„kezünkből. Megint dicső csapataink fognak ezekre az áldat-
„lan állapotokra ráfizetni. Itt nem fog már más hátramaradni, 
„mint olcsó békét kötni, mely esetleg az uralkodóház vál-
s á g á t fogja maga után vonni. Vagy talán már előbb fog 
„a monarchia összeomlása bekövetkezni? Vagy nem hiszik 
„el a helyzet dermesztő komorságát? És mi lesz azután szere-
t e t t magyar hazámmal? Isten oltalmazzon meg az orosz álla-
go tok tó l . . - 1 Az újsághírek szerint a német főhadiszálláson 

1 A nagy háború után következő „békeidőben" közhiedelemmé vált, 
hogy a háborúban időszakonként a béketárgyalások megkezdésére tett a ján-
latainkat a földteke nagy részét b i r tokban tartó nagyszámú és gazdag ellen-
ségeink azért utasították vissza, mivel ők, noha katonailag nem tudtak fölénk 
kerekedni, mégis biztosak voltak abban, hogy az idő javukra dolgozik, 
amennyiben előreláthatólag nálunk, a számbelileg hasonlíthatatlanul gyen-
gébbeknél és szegényebbeknél, nemkülönben katonailag körülkerítetteknél, 
nemsokára oly Ínséges állapotok következnek be az anyagi szükségletek 
terén, melyek bennünket teljesen földre tepernek, úgy, hogy ők: vagyis a 
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„a békének minden lehetőségét mérlegelték! — és közeledtek 
„azokhoz!1? A Bellunói megbeszélésen szóba került a Brenta és 
„a Piave között álló hadtesteknek1 egységes parancsnokság alá 
„való helyezés kérdése, mert eddig ezen hadtestek részben a 
„6., részben a 11. hadsereg kötelékébe tartoztak." 

„Jövő hó 5-töl kezdve Boroevic és én köztem a Brenta 
„lesz a határ! Így legfontosabb terepszakaszomat elvesztem! 
„Nézetem szerint logikus és helyes, hogy természetes határt 
„szabnak és az igen fontos Piave-sarkot egy kézbe adják." 

Augusztus 22. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az V. hadtestnél az ellenséges tüzérség időközönként 

a Stilfsi-liágót lövi. 
^ Az Albiolo-szakasz (-Ó- 2978) és a monticellói (A 2432) 

állásunk ellen az ellenséges tüzérség tűzcsapásai igen gyako-
riak. Cima Sorcin (-Ó-2441) ú j ellenséges ütegeket állapítot-
tak meg. 

Éjféltájban az Albiolo-állásunkat nehéz aknákkal lőtték 
az olaszok; tüzérségünk elhallgattatta őket. 

A XX. és XXI. hadtestek arcvonalán rendes harctevékeny-
ség volt. 

A XIY. hadtestnél csak mérsékelt ellenséges lövegtűz 

szövetséges és társult hatalmak, egészen könnyen jutnak abba a helyzetbe, 
hogy kényük és kedvük szerinti békét diktálhassák. — A békediktálás 
akarata kilátszik Briandnak, Franciaország külügyminiszterének 1910 decem-
ber 20-án a központi hatalmak békekötési a jánla tára adott válaszából. 

En az idézett közfelfogás ellenére elhatároztam, hogy az 1918. évi 
háborús naplómban leírt abbeli nézetemet, hogy nekünk a békét meg kell 
kötnünk és ellenfeleink talán elfogadnák a jánla tunkat a béketárgyalások 
megkezdésére, mégis csak nyilvánosságra hozom ezen művemben, mely 
akkori naplómra épült föl. 

Teszem ezt azért, mert nemcsak a háborúban voltunk sokan, akik 
bíztunk a békekötés lehetőségében, de most is — 15 évvel a háború után — 
sokan vagyunk, akik azt tart juk, hogy a békekötés lehetősége a nagy háború-
ban nem volt kizárt dolog, amennyiben a háború okozta rettenetes ba jok és 
szenvedések a szembenálló népek lelkületébe egyaránt csepegtették a béke-
vágyat és feltételezni lehetett azt is, hogy győzni fog a józan ész, mely kár-
hozatosnak tar t ja a békediktálás módszerének alkalmazását kultúrnemzetek-
kel szemben. 

És végre még azért is hoztam nyilvánosságra naplóm kesergéseit a béke-
kötés tárgyában, mer t visszatükrözik összes tisztjeink bánatos lelkületét a 
közeledő szörnyű katasztrófa előérzetében. 

i 1., XV. és XXVI. hadtestek. 
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volt. Éjjeli 11 órakor az ellenség gyalogsága a Monte Cimo-
néii (A 1230) a sziklákat létrák segítségével meg akarta mászni, 
de visszaveretett. 

Az ellenség röpülői igen tevékenyek. (Op. 5714. szám.) 

Déli helyzet: 
Mérsékelt ellenséges lövegtűz a Stilfsi-kágó, Albiolo— 

<<>2978)—Monticello (A 2432)-szakasz ellen és a Vermiglio-
völgyben, azután a XX. és XXI. hadtest arcvonala ellen. 

Monte Spilt (-0-1706) az ellenség tüzérsége nagyon heve-
sen lőtte. 

A XIY. hadtest szakasza a rendes ellenséges zavaró löveg-
tűzben volt. 

A mi ütegeink tegnap az ellenség aknavető ütegeiben Zug-
nán (A 1257) 14 telitalálatot értek el. 

Az 56. lövészhadosztály utólag jelenti, hogy tegnap este 
7 és 9 óra közötti időben 500 főből álló olasz csapat kisebb cso-
portokban Foxiról Anghebenin át a Trappolai (-Ó-1407) ál-
lásba ment. 

Az ellenség, ahol csak képes, terjeszti cseh- és német-
nyelvű propaganda iratait. 

A Pasubio (A 2236) és a Monte Majo (A 1500) magas-
latokon ilyen kísérleteket tüzérségünk meggátolt. 

A XXI. és XIY. hadtestek szakaszai fölött légiharcok 
voltak, az ellenség repülői igen merészek és élénken működnek. 

Veszteség: 1 emberünk elesett, 30 fő legénység megse-
besült, 1 tiszt és 181 fő legénység beteg, 1 emberünk eltűnt; 
összes veszteség: 1 tiszt és 213 fő legénység. (Op. 5712/10. sz.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége a 22. lövészhadosztály arcvonalát, 

a Vermiglio-völgyet Pizzanóig, azután a Val Genovát, a Judi-
cariák völgyét és a Concei-völgyi állásainkat, a Garda-tó 
mindkét partvidékét és Drót közepes és nehézöblű lövegek-
kel lőtte. 

A 3. lovashadosztály csakis mérsékelt ellenséges löveg-
tiizet kapott; a megközelítő utakat és az arcvonal mögött fekvő 
területeket azonban heves srapnelltűz érte. 

A 2. császárvadász-dandárnál főképen a Monte Majo 
(A 1500), Monte Maggio «>1857) és Monte Seluggio (A 1100) 
állott ellenséges lövegtűzben. 

A XX. hadtest arcvonala mögött 17 ellenséges repülőgép 
jelent meg. (Op. 5714/19. szám.) 

A mi repülőink tegnap és ma felderítő útat tettek, az el-
lenség állásairól fényképfelvételeket csináltak, de semmi kü-
lönösen említésre méltó dolgot nem állapítottak meg. 

Az ellenség repülői reggel 7 órától 9 óra 30 percig a 10. 
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hadsereg déli arcvonala előtt a Chiesétől Arsieróig a levegőt 
elzárták a mi repülőink elől; ezeknek azonban némely esetben 
sikerült légiharccal az ellenséges gépek felderítését megza-
varni. (Op. 5719/3. szám.) 

A XX. hadtestnél augusztus 24-ről 25-re hajló éjjel az 50. 
ezred1 egyesülni fog Villa Rendena—Verdesina—Breguzzo-
terében. (Op. 5709. szám.) 

Az ÄOK. elrendelte, hogy a 10. hadseregparancsnokság 
a 43. tábori tüzérdandárt — amint a Tonale-hágón a harc 
nyugvópontra jut — Boroevic tábornagy-hadseregcsoportjá-
hoz szállítsa át. A hadseregparancsnokság újból rámutatott 
arra a kedvezőtlen helyzetre, mely be fog állani, ha a 43. tábori 
tüzérdandárt tőle pótlás nélkül elveszik és az én befolyásomat 
kérte, hogy hagyják azt a jelenlegi beosztásában a Tonale-
szakaszban, vagy ha ez nem volna lehetséges, akkor pótolják 
egy új tábori tüzérdandárral. (Op. 7109/2. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Tüzérségünk a Cra. del Rossignolói ellenséges barakk-

tábort lőtte. 
Az ellenséges tüzérség Primolanót lőtte és repülői Ar-

siére bombákat dobtak. (Op. 234/6. szám.) 
Az ellenség repülői a I I I . hadtest keleti szárnyát meg-

támadták és rendszeresen lőtték állásainkat. 
Cavrari és C. Traverso úton az ellenségnél élénk forga-

lom volt. 
Barcarolánál az Astico-völgyben egy ú j ellenséges tábori-

őrsöt állapítottak meg; ettől keletre állásaiban cseh-beszéd 
volt hallható; valószínűleg cseh-tót légionáriusok vannak ott. 

A Val Chiamában élénk mozgás van az ellenségnél. (Op. 
234/6. szám.) 

Déli helyzet: 
A III . hadtest szakaszán élénk az ellenséges lövegtűz. Üte-

geink Campiellónál egy üteget leküzdöttek. 
A Brenta-völgyben előzetes tüzérségi előkészítőtűz után 

egy olasz század a Sasso Stefaninál álló táboriörsünket meg-
támadta; a harc kimeneteléről még jelentés nem jött. (Op. 
234/18. szám.) 

Veszteség: 14 tiszt és 325 fő legénység beteg, 63 fő legény-
ség megsebesült, 5 fő elesett, 3 fő eltűnt; összes veszteség: 14 
tiszt és 396 fő legénység. Op. 234/18. szám.) 

1 19. hadosztályhoz tartozik, ideiglenesen a 49. hadosztályhoz van be-
osztva. 

József főherceg: A világháború. VII. 16 
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Esti helyzet: 
Ütegeink Canovét és Cima Eckert (A 1366) lőtték. 
Sasso Stefaninál levő állásainkat az ellenség tüzérsége 

folyton lövi. Ottani állásainkat el is foglalta. Részletes jelen-
tés hiányzik még, mert távbeszélővonalunkat szétlőtték. 

Tüzérségünk oda zárótüzet adott. 
Monte Costonón (-0- 1520) ellenséges mozgás van. (Op. 

234/29. szám.) 
Ügy látszik, hogy az ellenség már észrevette, hogy az 

Asiago-fennsíkon állásainkat hátrébbvettük. 
A Brenta és Piave között az olaszok támadásaikat elő-

készítik, de nagyobbszabású támadásnak eddig nincs jele. 
A 36. hadosztály Bozen vidékére fog kerülni, tüzérsége 

azonban helyén marad. 
* * 

* 

„A németek súlyos tusát vívnak." 
Az 5., 1., 3. és 4. angol hadsereg és az 1. és 3. francia had-

sereg a német 17., 2., 18., 9. és 7. hadseregeket lépésről-lépésre 
a Hindenburg-állásra visszaszorítják, a németek az entente 
ellenoffenzíváját megállítani nem tudják; augusztus 22-én 
az angol hadseregek Lens—Arras—Croisilles—Bapaume— 
Peronne, a francia hadseregek Framerville—Chaulnes—Dan-
court—Compiegne vonalát már elérték és a Hindenburg-állást 
20—30 kilométernyire megközelítették.1 

* # 
* 

Események a macedón hadszíntéren. 
A macedón hadszíntéren 1918 júniusban az olasz XYI. 

hadtest,2 a 3. francia hadseregcsoport3az osztrák-magyar albán-
hadsereget4 megtámadta, azt a Vojusa-folyó szakaszáról vissza-
szorította a Skumbi-folyóra, Beratot és Fierit elfoglalta. 

Júliusban az osztrák-magyar albán-hadseregesoport felett 
a főparancsnokságot báró Pflanzer-Baltin vezérezredes vette 
át, aki elhatározta, hogy az elvesztett vonalat visszafog-
lalja. Hogy erre a hadseregcsoportot képesítse, augusztus kö-
zepéig a pótlásokat besorolták a hadosztályokba, a lőszert ki-
egészítették, a hadianyagot pótolták, utánszállításra az ú j 
málhásállat-lépcsőket megszervezték, a tábori vasútat, mely 
a tengerpart mentén Kavajan—Worran—Alession—Antivarin 

1 Lásd a <45. számú mellékletet. 
2 43., 13. és 38. olasz hadosztály. 
3 76. és 57. francia hadosztály. 
4 47., 81. hadosztály, a 220. dandár és a 9. lovashadosztály. 
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—Buduan át Cattaro hadikikötőbe vezető úton épült, kijaví-
tották, szóval a hadműveleteket előkészítették. 

# # 
# 

Esemény eh a török hadszíntéren. 
1918 márciusában Falkenhayn német tábornok Európába 

visszatért, a török-német csapatok felett a főparancsnokságot 
Limán von Sanders tábornagy vette át. 

A Jordán-folyótól keletre az újonnan megszervezett 4. tö-
rök hadsereget az arcvonalba állították. A török csapatok harc-
értéke nagyon csökkent és mivel hadianyagban nagy hiány 
volt, felbomlásuk mindnagyobb mértéket öltött. A hadszín-
térre érkezett friss német csapatok1 a védelmet alátámasztották. 

Leginkább az angol lovasság, melyet főképen páncélozott 
gépkocsik és repülőgépek támogattak, nyugtalanította a török 
csapatokat. A török hadsereg Jeruzsálemnél védelmi állást 
foglalt, a 8. hadsereg Jaffa—Nablus vonalában, a 7. hadsereg 
Jeruzsálemnél, a 4. hadsereg a Jordán-folyó keleti partján Es 
Saltnál foglalt állást. Az angolok március hóban" Nablusra 
heves lökést intéztek, melyet a törökök visszavertek. Űjabb tá-
madásukat Es Saltra a törökök szintén visszaverték. 

Eredménytelen volt az angolok harmadik támadása is, me-
lyet a Jordán-folyó nyugati part ján a török 8. hadsereg ellen 
intéztek. 

A második Jordán-csatában az angoloknak átmenetileg 
sikerült Es Saltót elfoglalni, a török tartalékok azonban a be-
tört angolokat az állásból kiverték és Es Saltót visszafoglalták. 
Ezután szünet állott be. 

A nyugati hadszíntér eseményei miatt a német csapatok 
nagy részét Palesztinában a török arcvonalból kivonták és 
a francia hadszíntérre szállították. 

Ez a törökökre nagyon leverőleg hatott és nagyban hozzá-
járult ahhoz, hogy ellenállóképességük leromlott. 

* * 
# 

Augusztus 23. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
„Éjjel 26 repülő ismételten megtámadta Bozent és Griest, 

„legalább 70 bombát dobtak ránk. Hallottam amint sivítva le-
1 Ázsiai hadtest. 
' Jordáni első csata. 

16* 
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„jöttek. Egyik közvetlenül lakásom mellett robbant. Néhány 
„házban nagy kár esett s több halott és sebesült van, főképp 
„a polgárság körében." 

„Rendes harctevékenység, nagyon élénk légi tevékenység. 
„Gardolo fölött a 3. J . repülöszázadunk egyik vadászkülönít-
„ménye egy ellenséges Bristol-repülőt arra kényszerített, hogy 
„a mi repülőterünkön leszálljon. Az ép gépen ülő két angol 
„tisztet elfog-tuk." 

A 164. dandár alszakasza ellenséges zavarótűz alatt állott. 
A 22. lövészhadosztálynál mindenfajta öblű lövegek 

a Vermiglio-völgyet, nehéz aknavetők Albiolo 2978)-állá-
sainkat lőtték. Az ellenség aknavetőit tüzérségünk elhallgat-
tatta. 

A 98. dandár, Handel alezredes csoportja és a Rivai-
alszakasz heves ellenséges tüzérségi tűzben volt. 

Stablelről (A 2868) és Rocehettáról (A 1527) ellenséges 
járőröket csapataink elzavartak. 

A 3. lovashadosztály arcvonalát az ellenség tüzérsége min-
denfajta és öblű lövegekkel lőtte. Zugnára (A 1257) az ellen-
ség tüzérsége tűzcsapásokat intézett. 

Roveretót is lőtte az ellenség tüzérsége. Az 56. lövész-
hadosztály jelentése szerint az esthomály beálltakor Alára déli 
irányból három motoros löveg érkezett. 

Monte Majo (A 1500) igen heves ellenséges lövegtűz alatt 
állott, különben a Laghi-medencét, a Monte Seluggio- (A 1100) 
—Monte Cimone- (A 1230) alszakaszt csakis mérsékelt ellen-
séges lövegtűz érte. (Op. 5721. szám.) 

Déli helyzet: 
A Stilfsi-hágón, a Madatsch-havasokon (Ö 3200—<> 3309 

—0-3432), Monticellón (A2432), a Vermiglio-völgyén, Monte 
Care a lton (A 3465), a Jndicariák völgyén, a Concei-völgyi 
állásainkon, a 3. lovashadosztály arcvonalán és a XIV. had-
test1 arcvonalának néhány részén, a Monte Majón (A 1500) 
és a Monte Maggión (-0 1857) ellenséges zavaró lövegtűz volt. 

Veszteség: 5 fő legénység elesett, 2 tiszt és 37 fő legénység 
megsebesült, 4 tiszt és 169 fő legénység beteg, 4 fő legénység 
eltűnt, összes veszteség: 6 tiszt és 215 fő legénység. (Op. 
5721/13. szám.) 

1 Császárvadász-hadosztály és 19. hadosztály. 
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Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége különös hevességgel Punta d'Al-

biolót «> 2978), Monte Majót (A 1500), a Borcola-hágót, a 
19. hadosztálynál a Monte Seluggio (A 1100)—Monte Cimone-
(A1230) alszakaszt lőtte. (Op. 5721/20. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság Op. 5634. szám alatt jelenti, 
hogy a XX. hadtestnél1 tervezett vállalatok közül csakis a 
Monte Yies, (-<>1696) vagy a Dosso alto (-0-703) elfoglalása 
jöhet tekintetbe. 

Az erősen megerődített Monte Yies elfoglalására jelenté-
keny anyagi eszközökre van szükség, úgy, hogy ennek terve-
zett megtámadásáról egyszer már le is kellett mondani. Az ola-
szok azóta a Monte Yies-magaslatot még jobban megerődí-
tették, úgy, hogy ma még alaposabban kellene előkészíteni a 
támadást. 

Ezért a XX. hadtestparancsnokság elhatározta, hogy a 
Dosso altót (-0 703) foglalja el, de nem kapcsolja be az állásba, 
hanem az olasz helyőrséget elfogja és visszahúzódik kiindulási 
helyzetébe. 

A hadseregparancsnokság a XX. hadtest szándékához 
hozzájárult. (Op. 5634/1. szám.) 

Én az alábbi rendelkezéseket tettem meg: 
'„Felváltásokra és a csapatok pihentetésére az Y. és XX. 

hadtestnél a következő hónapban a hadseregparancsnokság 
rendelkezésére fognak állani: 

A 159. dandár harckész zászlóaljai, a 164. dandár 2—3 
zászlóalja, mivel az önkéntes népfölkelő-lövészalakulatokat 
szeptember hónapban már alkalmazni lehet. 

Tájékozásul tudatom, hogy a hadseregcsoportparancsnok-
ság szándéka a császárvadász-hadosztályt az arcvonalból ki-
vonni, e helyett a XIV. hadtestparancsnokság az egész 19. 
hadosztályt és az Edelweiss-hadosztályt kapja meg, illetve 
tartja meg."2 

A 10. hadseregparancsnokság Op. 7138/4. szám alatt ren-
delkezett a Tonale-hágón, a Judicariákban és az Etsch-völgy-
ben esetleg várható ellenséges tanktámadás visszaverésére. 

Az AOK. arról értesíti a hadseregparancsnokságot, hogy 
elsősorban a lőszergyártást fokozza, a löveggyártás most hát-
térbe szorul. Gránátok gyártását fokozni nem lehet, mert 
nyersanyagban hiány van; ezért gránátsrapnell helyett grá-
nátokat gyártani nem lehet. (Op. 5646. szám.) 

A hadseregparancsnokság az Y. hadtest részére újból kért 

1 49. hadosztály és a Rivai-szakasz. 
2 Jelenleg a XIV. hadtest kötelékébe a 19. hadosztálynak csak a fele 

(37. dandár) tartozik, az 50. és 111. ezred (38. dandár) a XX. hadtesthez 
(49. hadosztálynál) van ideiglenesen beosztva. 
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1000, hordári szolgálatot teljesítő munkást, mivel a tél köze-
ledik s kellő időben meg kell tenni az előintézkedéseket az át-
telelésre. (Op. 5738. szám.) 

A hadosztály lovasság harcértékének emelésére a hadsereg-
parancsnokság elrendelte, hogy gyalogsági és lovassági tisz-
teket egymás között kölcsönösen ki kell cserélni. (Op. 5717. sz.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A fennsíkon, Cima tre Pezzi (-0- 941) felé előnyomuló, 

40 főnyi ellenséges osztagot visszaverték. 
Primolano 25 nehéz gránátot kapott; sodronypályánkat 

megrongálták. (Op. 235/6. szám.) 
Csapataink megfigvelték, liogy Monte Magnaboschi (A 

1325) felől Monte Lemerle «> 1234) felé 15 teherautó haladt, 
a La Gusella- (A 816) út szerpentináin is 30 autó robogott 
északi irányban, a Monte Cornosega (A 1128)—Monte Grappa-
(A 1775) úton is igen élénk közlekedés volt. 

Az ellenség állásait lázas szorgalommal erődíti az Asiago-
fennsíkon; a Monte Cornosega (A 1128)—Monte Grappa-
(A1775) hegycsúcson, Monte Meatén (-Ó-1601) és Col dell'Or-
són (A 1677). (Op. 235/6. szám.) 

Déli helyzet: 
A III . és XII I . hadtest szakaszát az ellenség tüzérsége 

élénken lőtte. 
Az ellenség repülői az Astico-völgyben és Levicóra bom-

bákat dobtak; a kár jelentéktelen. (Op. 235/17. szám.) 
Veszteség: 8 tiszt és 291 fő legénység beteg, 1 tiszt és 56 

fő legénység megsebesült, 1 tiszt és 9 emberünk meghalt, 4 
emberünk eltűnt; őszes veszteség: 10 tiszt és 360 fő legénység. 
(Op. 235/17. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége Monte Fontana Seccára (A 1608) 

és Col della Berrettára (-Ó- 1458) heves tűzcsapásokat mért; 
a 99. ezrednél Straub ezredes megsebesült. 

A mi tüzérségünk Sculazzónra megtorló tüzet adott. 
A 40. honvédhadosztály és a 4. hadosztálv között most a 

határ a <> 1440-kúpon van.' (Op. 235/29. szám.) 
A 11. hadsereghez beosztott 38. honvédhadosztályparancs-

nokság és a 76. honvéddandár Roncegno—Borgo-vidékére fog 
érkezni; a 11. hadseregparancsnokság a XII I . hadtesthez osz-
totta be ezt a honvédhadosztályt. 

A 11. hadseregparancsnokság a helyzetet az alábbiak sze-
rint ítéli meg: 
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A Tonale-szakasz elleni támadás sikertelensége az ellen-
ség hangulatára bizonyára leveröleg hatott. Jóllehet, a táma-
dás csak kisebb jelentőségű volt, mindazáltal valószínű, hogy 
az ellenség a Tonale-állásunk visszanyomását és az uraló 
magaslatok elfoglalását újból meg fogja próbálni. 

Ezzel az ellenség tigyelmünket a déli arcvonalról el akarja 
terelni és tartalékaink eltolását nyugat felé ki akarja erő-
szakolni. 

Valószínű tehát, hogy támadását a Monticello—Albiolo-
alszakaszunk ellen megismétli. 

A Judicariákban valószínűleg négy olasz hadosztály van, 
két hadtest kötelékébe csoportosítva. 

Nagyobb ellenséges támadásra jelek itt nem mutatkoznak. 
A Garda-tó és az Etsch-folyó között az ellenség helyzete 

nem változott. 
10. hadseregünk keleti arcvonalán az olaszok két had-

osztállyal (10. és 61.) megerősödtek ugyan, de jelek támadásra 
itt sem mutatkoznak. 

Az olasz 6. hadseregnél nincs változás. 
Úgy látszik, az olaszok foglyok és átszököttek vallo-

másaiból értesültek, hogy az Asiago-fennsíkon állásunkat 
hátravontuk, ezért próbáltak az utolsó időben a helyzetet erő-
szakkal felderíteni. 

A Val dAssa és Monte Sisemol (A 1242) közötti biztosító-
vonalban meghagyott csapataink feladata az ellenség meg-
tévesztése és a fennsíkon levő entente-csapatoknak jelenlegi 
állásukban való lekötése. 

A Brenta és Piave között az olasz 4. hadsereg támadásra 
készül, de arra, hogy ez nagyobbszabású lenne, itt sem mutat-
koznak jelek. Nem állapítható meg az, hogy a 9. olasz had-
sereg a 4-iket megerősítette volna. 

A nyugati hadszíntér ú j helyzete, egy meglepő olasz táma-
dás lehetőségét itt a 11. hadsereg ellen előtérbe hozza, ezért 
szükségesnek tartom, hogy résen legyünk és a védelmi elő-
gondoskodásokat a VI., XXVI. és I. hadtestnél szakadatlanul 
fokozzuk. 

Scheuchen stuel vezérezredes s. k." 
(Op. 3227. szám.) 

Az AOK. Op. 766/270. számú rendelettel intézkedett a 
propagandára nézve: 

„Az olaszok ellen megkezdett propagandát nem szabad 
megszüntetni, nehogy az ellenség szabad kezet nyerjen és er-
kölcsileg előnybe jusson. 

A propaganda befolyása a pillanatnyi hadihelyzettől és 
a hangulattól függ. 

Jelenlegi helyzetünk a propaganda megalapozására ugyan 
nem nagyon kedvező de jöhet idő, hogy más hadszíntereken 
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bekövetkezhető eseményeket Olaszország ellen jól ki tudjuk 
propagandára használni. 

1. A propaganda megszervezése. 
A propaganda-szolgálat vezetése az AOK. kezében marad. 
A hadseregcsoportparancsnokságoknál egy tisztet kell 

megbízni ki a hadseregcsoporton belül szabályozza a propa-
ganda szolgálatot ; ez a tiszt az utasításokat az illetékes vezér-
kari osztálytól kapja. Minden hadosztálynál két propaganda-
járőr alakuljon. 

A propaganda szolgálatra kijelölt személyzet a helyi vi-
szonyokkal ismerős legyen és abban az esetben, ha a hadosztály 
állásából távozik, a propaganda-járőrök addig helyeiken ma-
radnak, míg az ú j propaganda-járőrök teljesen tájékozódnak. 

2. A propaganda szolgálat végrehajtása. 
Az AOK.-tól és a hadseregparancsnokságoktól kiadandó 

útmutatások szemelőtt tartásával újságokkal és röpiratok 
szerkesztésével kell a propagandát végrehajtani. A tapaszta-
latok szerint az újságokat előnyösebben lehet kihasználni 
a röpiratoknál, különösen jó szolgálatot tesznek a képekkel 
és táblázatos kimutatásokkal felszerelt újságok és levelek. 

A fogalmazás nyelvtanilag kifogástalan, a tartalom hi-
hető és komoly legyen, túlzásoktól tartózkodni kell. 

A továbbítás eszközéül a repülőket kell felhasználni. 
A propaganda-járőrök az iratokat az ellenség által (fel-

derítő járőrmenetek, táboriörsök) használt utakra és helyekre 
kiteszik. Az ellenséggel való személyes érintkezést el kell 
kerülni. 

Aknavetőkből is lehet az iratokat kilőni, vagy rakétákkal 
az ellenség állásaiba juttatni. 

Légi gömböcskéket is ki fognak osztani. 
A folyókon leúsztatott kis ladikok, palackok, ládák is jó 

szolgálatot tehetnek. 
3. Propaganda jelentések. 
A propaganda helyzetéről havonként jelentést kell szer-

keszteni; ezek kiterjednek: 
a) a havi tevékenység ismertetésére és hogy az ellenségnél 

minő eredménnyel járt a propagandánk; 
b) a propaganda-iratok számára, amelyeket az ellenség-

hez továbbítottak; 
c) a propagandát vezető tisztek névjegyzékére; 
d) az ellenség propagandájában történt tapasztalatok fel-

sorolására ; 
e) javaslatok tételére. 
Valamennyi parancsnokság kötelessége a propaganda-

szolgálatot támogatni. 
AOK." 
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Ehhez a rendelethez a 11. hadseregparancsnokság Res. 
2332. szám alatt ezt fűzte hozzá: 

„Minden hadosztálynál szeptember hó végéig a propa-
ganda-járőrüket meg kell szervezni. 

A híradócsapat1 parancsnoka az illető propaganda-tiszt, 
ki a szolgálatot ellátja és vezeti. A rendelkezésre adott újsá-
gokat csomagba rendezi, a röpiratokat megszerkeszti, a kihe-
lyezési helyet kijelöli és berendezi, a továbbítás módozatait 
meghatározza, a propaganda-szolgálat menetéről a vezérkari 
osztályt tájékoztatja és a jelentéseket megszerkeszti. 

A propaganda-tiszt személyes biztonsága céljából fedezet-
ről kell gondoskodni, a kísérő csapat segédkezik a propaganda-
anyagnak az állásba való kivitelében és a kihelyezésében. 

Á propaganda-járőr tartózkodási helye az arcvonalhoz 
közel legyen, lehetőleg az illető ezred-, vagy dandárparancs-
nokságnál. 

A propaganda-tiszt a terepviszonyokat, a szemben álló 
ellenséges csapatok csoportosítását, stb. ismerje. 

A havi propaganda-jelentések minden hónap 25-én a had-
testparancsnoksághoz beérkezzenek. 

11. hadseregparancsnoksás:." # * 
# 

Augusztus 24. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Stilfsi-hágót, a 22. lövészhadosztály arcvonalát, a felső 

Yal di Genovát, a 98. dandár alszakaszát, a Rivai-szakaszt, 
Mórit, Zúgna- (A1257) állásainkat az ellenség mérsékelt za-
varó lövegtűz alatt tartotta. Rovereto éjfélig állott az ellenség 
lövegtüze alatt. 

A mi tüzérségünk a Brentonico-fennsíkon a falvakat Vette 
tűz alá. A császárvadász-hadosztály arcvonala mint naponta^ 
ma is az ellenség heves lövegtüzében állott. Roite (-0- 2150) 
és attól északkeletre fekvő Ó 2006-os hágót (Buse di Bisorte) 
az ellenség ködöt fejlesztő aknákkal lőtte, a köd oly sűrű volt, 
hogy erős szélben is 1—-2 percig megtartotta tömörségét. Se-
luggio (A 1100), Rio Preddo, Monte Cimone (A 1230)̂  és 
a hátsó te t a/j tillciióég erős zavaró lövegtüzében volt, utóbbi 
magaslatot az ellenség aknavetői is lőtték. 

ß j je l az Etsch-völgy felett igen sok ellenséges repülő 
cirkált. 

1 Propaganda-járőrök személyzete. 
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Egyik lég-védelnii ütegünket a tegnapi légiharc alatt, 
nehézöblű ellenséges tüzérség leküzdötte, úgy, hogy a légi vé-
delmet kénytelen volt beszüntetni. (Op. 5730. szám.) 

Nehéz ellenséges ütegek belövik magukat a Tonaléra. 
Az ellenség úgy látszik kísérletként — bizonyos támadási te-
rületeket ködfejlesztő gránátokkal ködösíti el. 

Déli helyzet: 
A Monte Giumella (-0 3599) alszakaszon, a Tonale-hágón 

és a Monticello (A 2432) vidékén ellenséges zavaró lövegtűz 
volt. Yal di Genova és a 10. hadsereg arcvonalának déli ré-
szét is lőtte az ellenség tüzérsége. 

A mi tüzérségünk Dosso'altot (-Q- 703) lőtte. 
A XXI. hadtest egész arcvonala, de különösen a 3. lovas-

hadosztály szakasza, Monte Spil (Ó 1706) és Mga. Cheser-
lenél (A 1390) levő táborunk ellen igen élénk ellenséges löveg-
tüzet kapott. 

A XIY. hadtest arcvonala ellen csakis mérsékelt ellensé-
ges lövegtűz volt. 

Veszteség: 5 fö legénység elesett, 2 tiszt és 33 fő legény-
ség megsebesült, 4 tiszt és 132 fő legénység beteg, 2 emberünk 
eltűnt; összes veszteség 6 tiszt és 172 fő legénység. (Op. 
5730/12. szám.) 

Esti helyzet: 
A Monte Giumella- (-03599) alszakaszon, a Monticellón 

{A 2432), a felső Val di Genovában, a 3. lovashadosztály arc-
vonalán, Monte Pasubion (A 2236) és a Borcola-hágón ellen-
séges zavaró lövegtűz volt. 

Az Etsch-völgyi állásaink, a Zugna-szakasz (A 1257), 
a Cbeserle-völgy és a hátsó terület erősen földagadt ellenséges 
tüzérségi tűzben volt. Rovereto és Marco is tűzben állott. 

A Monte Majo (A 1500), a Laghi-medence, továbbá a 
Cima Asarea (-0 1396)—Monte Seluggio (A 1100) álszakasz 
is nehéz ellenséges lövegtűz alatt volt. 

Délelőtt 9 óra 30 perckor egy ellenséges léghajót a 4/8. 
számú nehéz ágyúsütegünk lelőtt, mely a Posinától délkeletre 
levő Monte Araccarezze (-Ó- 1655) magaslat fölött figyelt. (Op. 
5730/20. szám. 

A XIV. hadtestnél két olasz szökevény azt vallja, hogy 
augusztus 25-re hajló éjjelen 3 órakor a Monte Majót (A 1500) 
tüzérségi előkészítés nélkül az olaszok meg fogják támadni. 
Ezt a Laghi-medence ellen irányuló vállalattal is támogatni 
fogják. 

A Pasubio (A 2236) -szakasz mögött erős olasz csapatok 
állanak, azt nem tudják, vájjon ezek is támadni fognak-e? 
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A XIV. hadtestparancsnokság fokozott készültségi szol-
gálatot rendelt el. (üp. .">731/15. szám.) 

Kémliírek szerint a Vallarsából az olasz 55. hadosztályt1 

kivonták, helyébe a 61. hadosztály került. Az 55. hadosztály 
most tartalék Valle dei Signori környékén. 

A Garda-tó nyugati partján Salónál levő 20. olasz had-
osztályt előrevonták Riva felé, most a XXV. hadtest tartaléka 
Tremosine—San' JBartolomeo terében. 

A 10. hadsereggel tudatom, hogy a Punta San Matteo 
(Ó 3692) ellen tervezett vállalat támogatására augusztus 25-én 
San Michelére egyik 30 cm-es mozsaras ütegünk meg fog ér-
kezni. Nagy súlyt helyezek arra, hogy a vállalatot alaposan 
előkészítsék. Op. 7186/2. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Időközönként igen élénk volt az ellenséges lövegtűz, fő-

képp a fennsíkon; e mellett számos tűzcsapás is volt. Tü-
zérségem az ellenség mozdulatait (fölváltások"?), a táborokat 
és ütegeket lőtte. A 40. honvédhadosztály jelenti a Brenta völ-
gyéből, hogy az ellenség a Sasso Stefan in befészkelte magát 
és ott erősbödik. A mi táboriörsünknek egy tisztje és 39 le-
génye eltűnt. Élénk ellenséges járőrtevékenység Canove két 
oldalán, a Monte Siseniolón (A 1242), a Monte di Val Bellá-
tól (<> 1312) északra; a Col dei Rossón (A 1276)^ szakasz-
erejű ellenséges járőröket tüzünkkel ós kézigránátharcban 
visszautasítottunk; különben rendes általános harctevékeny-
ség volt. 

A mi ütegeink az ellenség árkait, melyekben gyalog-
sága igen nyugtalan, Asiagóval szemben lőtték. Ca. d'Anna 
«>1383)—Monte Asolone (A 1520) alszakaszban az ellenség-
nél felváltások voltak, tüzérségünk zavarótűz alá vette ezt az 
állásrészt és a mögöttes területet. 

Asiagótól délkeletre az ellenségnél élénk szekérforgalom 
volt, a Brenta-völgyben kevesebb mozgást lehetett meg-
figyelni. 

Val d' Assától délre az ellenségnél az erődítési munka se-
rényen folyik, Cesunától északra kavernákat építenek, a Brenta 
völgyében és attól keletre az akadályövén dolgozik. 

Tüzérségünk az ellenség barakktáborát Monte Lemerle 
(-0- 1234) északi lejtőjén felgyújtotta s az le is égett. 

Monte Grappától (A 1775) délre repülőink egy nagy 
barakktábort állapítottak meg. 

Az ellenség repülői röpcédulákat dobálnak le. 

1 Olasz V. hadtest. 
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Az ellenség tüzérsége a galliói országútat ú j lövedékekkel 
lőtte, ezek nagy füstképzéssel vágódtak be, azután a földön 
tovább gördültek, majd felrobbantak, ismét füstfelhőt idézve 
elő. (Op. 236/6. szám.) 

Déli helyzet: 
A fennsíkon számos ellenséges járőr mutatkozott; Ambro-

sinénél, Canove di sottónál, Canovénél és a Monte Sisemolón 
(A 1242) csapataink visszaverték őket. Monte di Yal Bellán 
«> 1312) kézigránátharc volt; Col del Rosso (A 1276) ellen 
egy szakasz erejű ellenséges osztag nyomult elő, ezt tűzzel szét-
ugrasztottuk. 

Az ellenség Asiagóra élénk zavaró lövegtüzet adott le. 
Ütegeink a Monte Magnaboschin (A 1325) épült ellenséges 

barakktáborra tűzcsapást mértek; egy ellenséges üteget, Monte 
Kaberlabától (A 1221) délre, nehéz mozsaraink leküzdöttek. 

Veszteség: 7 tiszt és 363 fő legénység beteg, 6 tiszt és 118 
fő legénység megsebesült, 12 emberünk eltűnt és 20 fő legény-
ség elesett; összes veszteség: 13 tiszt és 513 fő legénység. (Op. 
236/19. szám.) 

Esti helyzet: 
Élénk ellenséges repülőtevékenység volt. (Op. 236/27. sz.) 
A 36. hadosztály Roncegno—Borgo terében már gyüle-

kezett. 
Az V. hadosztálynál a 113/1. zászlóaljat Borgóból már el-

szállították, A 113/11. zászlóalj pedig oda megérkezett. 
A 17. hadosztály arcvonalát három ezredszakaszba osz-

totta be a 139. ezred Monte Solarolón (-0- 1672), a 46. ezred 
Monte Fontana Seccán ( A 1608), a 43. ezred a Calcino patak-
tól északra fekvő gerincen csoportosult. 

A hadseregcsoportparancsnokság újból hangsúlyozta, 
hogy a Monte Sisemol (A 1242) megtartása rendkívül fontos. 

< * * 

* 

Augusztus 25. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
A helyzet délig: 
Élénk ellenséges lövegtűz. Ellenséges röpülőrajok éjjel 

különböző helyiségekre számos bombát dobtak. Romagnano 4, 
Matarello 40, Beserollo 13 bombát kapott. 

Az ellenség tüze délelőtt alábbhagyott és délután majd-
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nem egészen elcsendesült. A Darzo—Storo tábori vasútnál 
nagy tűz volt, az oltási munkálatokat tüzérségem zavarta, ott 
nagy robbanás, erős füstfejlődéssel. (Op. 5742., 5742/12. szám.) 

A helyzet estig: 
Tüzérségünk délután az ellenség ütegei ellen küzdött és 

táborait lőtte. 
A 10. hadsereg arcvonalának délnyugati részét, Tomeabru 

(-0-1719) vidékét az ellenség tüzérsége igen hevesen lőtte. 
A XIV. és XXI. hadtest arcvonalán a szokásos ellenséges 

zavaró lövegtűz volt. 
Veszteség: 2 emberünk meghalt, 36 fő legénység megse-

besült, 5 tiszt 124 fő legénység beteg, 2 emberünk eltűnt; 
összes veszteség: 5 tiszt és 164 fő legénység. (Op. 5742/19. sz.) 

Kémhírek szerint az olaszok Zúgna Torta (A 1257) ellen 
támadást terveznek, melyet alpin i csapatok, egy olasz roham-
zászlóalj és három repülőcsoport fognak végrehajtani. (Op. 
5743/18. szám.) 

Tudomásul vettem az utóbbi időben végrehajtott kisebb 
vállalatok lefolyásáról szóló jelentéseket és hangsúlyoztam, 
hogy ott, ahol nagyobb vállalatokra nincsenek meg a szükséges 
hadianyag és eszközök, a szándékolt célt kisebb, de alaposan 
előkészített vállalatokkal kell elérni, melyek nem kívánnak 
nagyobb mennyiségű löveglőszert. (Op. 5739. szám.) 

A 164. dandárparancsnokság az önkéntes népfölkelő lö-
vészalakulatokat a Stilfsi-liágó szakaszában a magasan fekvő 
völgyekbe tolta előre, hogy az alpesi szolgálatra iskolázva le-
gyenek. Szeptember hónapban az arcvonalba fognak kerülni. 
(Op. 5748. szám.) ^ 

Megállapították, hogy augusztus 8-án Varasonénéi 20 em-
berből álló táboriörsünk nem szökött át az ellenséghez, hanem 
az olaszok elfogták. (Op. 5670. szám.) 

Augusztus 27-én Trientből a 10. hegyi tüzérezred négy 
ütege a XIV. hadtest kötelékébe lesz beosztva, hogy a 14. 
hegyi tüzérezredet felválthassa; utóbbi pihentetésre szorul. 
(Op. 5012/44. szám.) 

A 97. dandár északi szárnyán a legutóbbi harcokban meg-
állapították, hogy az olaszok nehéz aknavető tekintetében túl-
súlyban vannak a mi csapatainkkal szemben, ezért a 49. had-
osztályparancsnokság újfa j ta nehézöblű aknavetőket kért be-
osztani, hogy a Val di Genova felső részén levő állásokban 
azokat elhelyezhesse. (Op. 7100/2. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A fennsíkon éjjel igen élénk zavarótűz és egy erőteljes 

tűzcsapás volt Canove szakaszára és a Monte Sisemólra (A 
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1242). Asiagótól délre és délnyugatra ellenséges hírszerző elő-
töréseket visszautasítottak. Tüzérségünk a Brentától keletre 
erősen tüzelt a Monte Pallonétól (A 1215) nyugatra eső sza-
kaszra, mire az ellenség a mi gyalogsági állásainkra heves tűz-
zel felelt. A Monte Asolonétól (A 1520) keletre a mi roham-
csapataink egy ellenséges táboriörs-állásba hatoltak, de a túl-
erejű ellenség miatt, a harcot félbe kellett hagyniok és vesz-
teség nélkül tértek vissza. 119 ellenséges repülő és 17 léggömb 
van a levegőben. Délelőtt 8 órakor erős, ellenséges lövegtűz 
kezdődik az Astico-szakasz ellen Asiagótól nyugatra, mely egy 
félóra múlva a hátsó terepre helyeztetett át és 11 óráig tar-
tott; hatása aránylag csekély volt. A reggeli ellenséges táma-
dások egyikét csak ellenlökéssel tudtuk visszaverni. 

Primolano 19 gránátot kapott. (Op. 237/6. szám.) 

Déli helyzet: 
Az elmúlt éjjel Mörarnál 50 főből álló ellenséges osztag 

géppuskákkal két ízben rohamra indult, a támadást azonban 
a 26. ezredünk1 véresen visszaverte. Ávéra is támadott, ezt 
az ellenséges támadást is visszaverte az 1. népfölkelő huszár-
ezred. A huszároknál 3 emberünk elesett, 1 tiszt és 12 huszár 
megsebesült és 3 emberünk eltűnt. 

Az Astico-völgyétöl Clamáig2 terjedő arcvonalunkat az el-
lenséges tüzérség délelőtt 8 óra 20 perctől kezdve nagyon he-
vesen lőtte, félórás tüzelés után az ellenséges tüzérség tüzét 
a hátsó állásunkra áttette és azt délelőtt 11 óráig lőtte. 

Nem lehetett megmagyarázni, hogy ennek tulajdonképen 
mi célja volt. 

Veszteség: 5 tiszt és 285 fő legénység beteg, 1 tiszt és 60 
fő legénység megsebesült, 5 emberünk eltűnt, 2 tiszt és 5 fő 
legénység elesett; összes veszteség: 8 tiszt és 355 fő legénység. 
(Op. 237/16. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége Asticótól Asiagóig terjedő állásun-

kat mérsékelten lőtte, az arcvonal többi részén teljes nyuga-
lom volt. 

Ma a légitevékenység szünetelt. 
Délután nagy zivatar volt. (Op. 237/24. szám.) 
C sapateltolásoh: 
A II I . hadtestnél a 6. hadosztály 27. ezredének egyik 

zászlóalja a Gratzer-táborba került. 
A XII I . hadtestnél a 74. honvédhadosztály 306/1. zászló-
1 Esztergom. 
2 Asiagótól délkeletre van. 
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alját a Ghelpach-szakadékig, a 38. rohamzászlóaljat a Yal di 
Campo Múlóban előrevonták. 

A VJ. hadtestnél az 53. hadosztály 125. ezrede Monte Si-
semoltól (A 1242) keletre a 124. ezredet felváltotta, a felvál-
tott ezred két zászlóalja Stenflénél (1152-es ház), egyik zászló-
alja a Sbarba-völgyben gyülekezett. Az egy zászlóaljba ala-
kult 131. ezred C. Melaghettótól nyugatra a 82. ezred egyik 
zászlóalját felváltotta, mely szintén a Sbarba-völgyben gyü-
lekezett. 

Az I. hadtestnél a 48. hadosztály 120/1. zászlóalja Farrá ra, 
a 120/111. zászlóalja C. dei Fuaglinra menetelt. A 79/1. zászló-
aljat a 79/111. zászlóaljjal kicserélték. 

# # 
* 

Augusztus 26. 
„Egy német tiszttől megtudtam, hogy az ö főhadiszállásu-

k o n rendkívül nyomott a hangulat, mert kényszer alatt foly-
t o n hátrálnak a német csapatok és óriási veszteségeket szen-
t e d n e k . Egy katona Ludendorff tábornokra kézigránátot 
„dobott és azt vallotta azután, hogy mint német, meg akarta 
„Ludendorffot ölni, mert céltalanul meghosszabbítja a háborút. 
„Ott egyes hangokat hallani — ugyan lehetőleg elnyomják — 
„melyek leplezetlenül követelik, hogy Elszász-Lotharingiát át 
„kell adni, hogy végre meg legyen a béke. Ugyanazok azt kö-
vetelik, hogy mi Trientet adjuk át és Albániát olasznak is-
,.merjük el. Ha így áll a dolog, akkor bűn volt a békét nem 2 év 
„előtt megkötni, amikor ezen föltételek mellett biztosan lehe-
t e t t volna! És ha ennyire vagyunk, akkor jobb most — ha 
„az ellenség ezen föltételekre még kaphatót —• ezen föltételek 
„mellett, mint később még súlyosabb körülmények között 
„a tárgyalásokat megkezdeni. Én nem vagyok azon helyzetben, 
„hogy ezt megítélhessem, mert nem tudom, hogy a német erők 
„még mire képesek és mit tud az anyaország még előterem-
t en i . Minálunk a legfőbb ideje a béketárgyalásokat megkez-
den i , mielőtt erőink végleg kimerülve összeroppannak, ami 
„sajnos, nemsokára be fog következni.1 Ezalatt a kétségbeesett 
„küzdelmek Franciaországban ernyedetlenül tovább tartanak 
„és minden szépítgetés dacára, hogy önként történik a vissza-

1 Lásd a 238. és 239. oldalon az 1. számú lábjegyzetei. 
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„vonulás, nem lehet a tényt letagadni, hogy a németek súlyos 
„küzdelemben mindig több terepet veszítenek." 

„A minap a bukaresti békeszerződésünk iratait lapoz-
ga tva , a következő jellemző kikötés döbbentett meg engem: 
„A határkiigazításnál egy hegy jutott Magyarország birto-
kába , melyen gazdagon található máriaüveg. Ez tökéletes el-
őszigetelő képessége folytán villamos műveknél nagy fontos-
ságga l bír. A németek szerződésileg 70%-át a kifejtett anyag-
„nak díjtalanul kötötték ki maguknak és ha nekünk a már ki-
dolgozott anyagra szükségünk találna lenni, akkor ők 1 kiló 
„kidolgozott anyag fejében 5 kiló nyersanyagot követelnek 
„a lefoglalt 70%-on felül, díjtalanul!" 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

A helyzet délig: 
„Este meglehetősen élénk ellenséges lövegtűz állásaink 

„ellen a felső Genova-völgy két oldalán és a Monte Nozzolón 
„(<j> 1930). A Judicariáktól keletre ellenséges járőrök utasít-
hat tak vissza. A XXI. és XIV. hadtestnél élénk ellenséges 
„zavarótűz a Loppio laposától északra eső állások ellen, szint-
„úgy a Zugna-gerincen (A 1257) és a Laghi-medencében. Éjfél 
„után 1 órakor a Zúgna (A 1257) nyugati oldalán (Fortinin) 
„nagyobb ellenséges rohamosztagok nyomultak elő tábori-
Örseink ellen. Egy az ellenség által átmenetileg elfoglalt tá-
jbor i őrsünket visszafoglaltuk. A Lagiii-medencében reggel erős 
„harcizaj hallatszott; onnét 8 óráig nem érkezett jelentés. Dél-
„ben jelentik, hogy az ottani erős tüzelés az ellenségnek helyi 
„előtörését készítette elő, mely az azonnal bekövetkezett záró-
„tiizünkben nem tudott kifejlődi, csakis a Borcola-hágótól 
„(-Ó- 1208) keletre jött állásaiból elő egy kisebb ellenséges 
„csoport, de tüzünk által visszakényszeríttetett. Azután dél-
e lő t t és délután csak mérsékelt harctevékenység volt." 

„Tegnap délután az ellenség tüzérsége a 49. hadosztály 
„arcvonalát és a Riva-alszakaszt, a Garda- és Loppio-tó kö-
„rüli részét, mindenfajta öblű lövegekkel igen hevesen lőtte; 
„körülbelül 1000 lövést tett." 

A XIY. hadtest szakaszában reggel 6 órakor az ellenség 
tüzérsége és aknavetői Monte Majo (A 1500)—Laghi vidékét, 
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Pasubiót (A 2236) és a Borcola-hágót nagyon hevesen lőtték; 
körülbelül 2500 lövés érte arcvonalunkat; gyalogsági és gép-
puskatűz is volt. 

A XIY. hadtestparancsnokság az egészet csak tüntetésnek 
tartja. (Op. 5752., 5752/13. szám.) 

A helyzet estig: 
A 10. hadsereg arcvonalának nyugati részén a megszokott 

ellenséges lövegtűz, a hadsereg arcvonala déli részén pedig 
az ellenséges tűz mérsékelt volt; csakis a 19. hadosztály szen-
vedett attól súlyosabban. 

Veszteség: 7 fő legénység elesett, 1 tiszt és 20 fő legénység 
megsebesült, 4 tiszt és 88 fő legénység beteg; összes veszteség: 
5 tiszt és 115 fő legénység. (Op. 5752/20. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Éjjel mérsékelt harctevékenység. Tüzérségünk az ellen-

séges mozgásokra Pennarnál és a drótkötélpályákra a Monte 
Ranierón (A 1248) és a Monte Grappán (A 1775) tüzelt. Egy 
30'5 cm-es mozsárbombánk egy kötélpálya-állomás melletti 
ellenséges lőszerraktárt a Monte Grappán (A 1775) légbe-
röpített. Kisebb járőrharcok. Délelőtt 10 órakor repülőtáma-
dás Bozenra, némi kárral. 

A XXVI. hadtest arcvonala előtt az olasz gyalogság igen 
nyugtalan, idegesen lövöldöz; élénk mozgás a Monte Grappán 
(A 1775.) 

Robbantásokat lehet hallani Monte Kaberlaba (A 1221), 
Monte Asolone (A 1520) és Col deli' Orsó ^ (A 1677) felől. 

A Monte Ranierón (A 1248). az ellenséges kötélpályát 
tüzérségünk szétlőtte. (Op. 238/1. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenséges tüzérség zavarótiize igen mérsékelt. 
Ütegeink a Monte Magnaboschin (A 1325), Monte Sprün-

gen (A 1300) és Monte Carriolán (-Q- 1352) levő ellenséges 
barakktáborokat lőtték. 

A Monte Grappán (A 1775) tüzérségünk egy ellenséges 
üteget leküzdött. 

Egyik roham járőrünk a Monte Solarolónál (-0" 1672) álló 
ellenséges táboriörsöt rövid kézigránátharcban megverte, 
azután visszatért. 

Veszteség: 8 tiszt és 284 fő legénység beteg, 45 fő legény-
ség megsebesült, 14 emberünk elesett, 13 emberünk eltűnt; 
összes veszteség 8 tiszt és 356 fő legénység. (Op. 238/2. szám. 

József főherceg: A világháború. VII. 17 
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Esti helyzet: 
A fennsíkon ütegeink Sculazzónnál az ellenség lövész-

árkára tűzcsapást mértek és a Monte Carriolán (-Q-1352) levő 
ellenséges üteget lőtték. Az ellenséges tüzérség tüze általában 
mérsékelt volt, erősebben lőtte a 2-ik állásunkat Roananál a 
Katze (-Q-1223) magaslaton, Boscónál és Monte di Val Bellán 
«>1312), Col del Rossón (A 1276), Primolano és Rasai 
nehézöblű ellenséges lövegtűz alatt állott. 

A 11. hadseregparancsnokság Öp. 3229. számú rendeletére 
a 36. hadosztály elszállítását Bozenre megkezdték, ez való-
színűleg szeptember 4-ig fog eltartani. (Op. 238/3. szám.) 

A XII I . hadtestnél a 10. lovashadosztály 4. dandárpa-
rancsnoksága Monte Zingarellára (A 1905), a 10. liuszár-
ezreed a Nos völgyében az erdőben táborba szállott és ott had-
testtartalék. 

Az AOK. elrendelte, hogy 1918 szeptember 5-ével a „Bel-
luno-csoport" alakuljon meg a XXVI., I. és XV. hadtestekből; 
ez a csoport terv szerint a cs. és kir. 6. hadseregparancsnok-
ság alá fog kerülni.1 

„Ma megszemléltem a 27. hadosztályt pihenő állomásán. 
„Ez a kitűnő magyar hadosztály alig képvisel egy ezredet, mert 
„iszonyú veszteségeket szenvedett a júniusi Conrad-rohamnál, 
„nem sejtve, hogy az erdős magaslatokon az ép ellenség tel-
j e sen sértetlen drótakadályai között a legpusztítóbb, meg-
semmisítő tüzébe kerül. A kiváló kassai 34. gyalogezred 
„csak egy gyenge zászlóalj erejű. Ezt a hadosztályt teljes nyu-
galomba visszahúzom hátra. Evégett Willerdinggel nagyobb 
„nézeteltérésem volt, de ezt rövid paranccsal vágtam el. Szán-
dékom később egy csendes szakaszon alkalmazni, hiszen az 
„összes magyar hadosztályokat mindig a legveszedelmesebb, 
„legveszteségteljesebb helyekre dugták, mert akkor nyugodtak 
„lehettek, hogy ott baj nem lesz. Ezt azonban úgy, ahogy 
„bírom, jóvá akarom tenni, e hadosztályokat csendesebb he-
gyekre akarom vinni. Willerdingnek részben igaza lehet, hogy 
„ha baj lesz, mégis csak újra ezekkel kell majd azt rendbe-
„hozni s akkor kár messzebbre elvinni. Nagyon megnehezíti 
„szándékom végrehajtását, hogy ezen arcvonalrésznek felét 
„jövő hó 5-től fogva át kell Boroevicnek adnom s ekkor a sze-
„gény magyar csapatokkal senki sem fog többé törődni, ha-
„nem, mint legmegbízhatóbbakat, oda teszik, ahol legnagyobb 

1 Boroeviß tábornagy hadseregcsoport. 
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,,a veszély. Alikor a szemle után automobilomhoz mentem, 
„Feltre mellett, néhány asszony állott kocsim közelében, egy-
„sorban letérdeltek és éhező gyermekeiket szótlanul felém 
„emelték, ük maguk csak csont és bőr, a gyermekek sápadt 
„ajkain a halál vonása. Egy sem szólott, de annál többet mon-
d o t t nekem nyomorúságos kinézésük. Hozzájuk mentem és 
„megkérdeztem őket, hogy mit tehetek értük? 'Un piccolo 
„cucchiaio di polenta per non morire, per la misericordia della 
„Madonna!' — felelt egyik csendesen zokogva és két kis gyer-
„mekét mutatta nekem. Ezen csendes martíromság mély be-
nyomásával szálltam be automobilomba és azt mondtam 
„nekik, hogy majd adatok nekik valamit, ha tudok, mert bi-
„zony nekünk sincsen már ennivalónk. Sírva tartották újra 
„felém sápadt, apatikus.kis gyermekeiket. Kétségbeesés és 
„remény tükröződött e szerencsétlenek tekintetében. Midőn 
„indultam, egyik felém fohászkodott: 'Per Dio santo altezza! 
„Misericordia!' — Mit csináljak?. . . Tudom, hogy számtalan 
„gyermek hal éhen naponta, de nekem nincsen már semmim, 
„amit adhatnék, hiszen csapataim is nyomorultul éheznek s 
„elrendeltem már régen Willerdingnek, hogy mi is azt kapjuk, 
„amit a csapatok és csak akkor kapjunk egy kis húst, ha a 
„csapat kap! Willerding jelentette, hogy a csapatnál egy em-
„ber valamivel többet kap, mint parancsnokságomnál. Meg-
f a g y t a m neki, hogy ha csak ki lehet szorítani, a népnek is 
„adjon valamit, mert nem nézhetjük tétlenül, hogy asszonyok, 
„gyerekek éhen halnak!" 

# # 
* 

„A németek a legsúlyosabb küzdelemben folyton hátrálnak! 
„Ma már a Hindenburg-vonalban helyezkedtek el, melyet 

„minden körülmények között tartani akarnak és azt remélik, 
„hogy ebben a védelemre előkészített állásban a szövetséges és 
„társult hatalmak hadseregeit fel fogják tartóztatni." 

„Az angol hadseregek Arrast elfoglalták és azon, továbbá 
„Bapaume-en, Peronne-en át Douai-re, Cambrai-re és le Cha-
„telet-re a támadást folytatják." 

„A francia hadseregek Saint Quentin és la Fére-re nyo-
„mulnak elő." 

16* 
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A Hindenburg védelmi vonalat a visszavonuló német had-
erő így szállotta meg: a német 17. hadsereg a Douai-i, a 2. had-
sereg a Cambrai-i, a 18. hadsereg a Saint Quentin-i, a 9. had-
sereg a Ribemont-i, a 7. hadsereg a la Fére-Laon-i szakasz 
védelmére csoportosult.1 

Augusztus 27. 
Eseményeit. 

A) 10. hadsereg. 
A helyzet délig: 
Éjjel csendes, helyenkint kissé fokozott ellenséges tüzér-

ségi zavarótűz. Ellenséges járőrök a Monte Foletto- (-0- 3296) 
gleccsertámpont előtt és Cusonén át a Judicariákban, Cretótól 
délre, visszaverettek. Napközt kissé fokozott ellenséges löveg-
tűz a hátterep ellen. 

A 10. hadsereg arcvonalának déli részén az Etsch-völgyi 
állásainkat, a Zúgna- (A 1257) alszakaszt és az abba vezető 
közlekedési utainkat, valamint az 1. császárvadász-dandár al-
szakaszát erősen lőtte az ellenség tüzérsége. 

A bondonei tüzérségi lőtéren tartott lőgyakorlaton a 10. 
hadsereg parancsnoka, a vezérkari főnök és a tüzérségi tábor-
nok jelenlétében résztvett. (Op. 5762. szám.) 

A helyzet estig: 
A 10. hadsereg egész arcvonalán az ellenség tüzérsége 

élénken működött; különösen a 3. lovashadosztály és az 1. 
császárvadász-dandár szakasza ellen irányult az ellenség 
lövegtüze. 

Délután 2 órától 4 óráig nehéz aknavetők lőtték a Zúgna 
(A 1247) állásainkat. 

Veszteség: 16 fö legénység meghalt, 45 fő legénység meg-
sebesült, 9 tiszt és 169 fő legénység beteg, 2 emberünk eltűnt; 
összes veszteség: 9 tiszt és 232 fő legénység. 

Tegnap este 8 óra 30 perckor a Torbole-alszakaszban egy 
cseh-szlovák légióhoz tartozó katona hozzánk átszökött. 

Azt vallja, hogy ezrede és még három cseh-szlovák ezred2 

a Garda-tó keleti partján állásban levő 13. számú alpini-cso-
portot felváltotta.3 

Az entente által támogatandó olasz offenzíva küszöbön áll. 
A Garda-tó két oldalán csoportosított XXV. és XXIX. 

olasz hadtest a támadásban nem fog résztvenni, csakis arra 
fognak itt az olaszok szorítkozni, hogy állásaikat tartsák. 
(Op. 5753/11. szám.) 

1 Lásd a 45. számú mellékletet. 
2 31. csehszlovák légió. 
s Olasz 26. hadosztály (XXIX. hadtest). 



2ßl 

A 19. hadosztálynál három cseh nemzetiségű tiszt az ellen-
séghez átszökött. 

Szeptember 5-én a Brenta és a Piave között álló I., XV. és 
XXVI. hadtest a „Belluno-csoportparancsnokság" alatt egye-
sül és a 6. hadseregparancsnokság alá rendeltetik. Ezen „Bel-
luno-csoport" felett a parancsnokságot Goglia táborszernagy 
fogja átvenni, vezérkari főnöke Kundmann vezérkari ezredes 
lesz. (Op. 5767. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
„A fennsíkon a várt ellenséges hírszerző előretörések na-

„gyobb gyalogosztagokkal megkezdődtek. Esti 10 óra után 
„csapásszerűen erős ellenséges rombolótűz kezdődött első vo-
n a l u n k ellen, a Ghelpach torkolatától a Monte Sisemolig 
„(A 1242), míg egyidejűleg az elönyomulási utak és a zárótűz-
„ütegek élénk rombolótűz és részben gáztűz alatt állottak. 
„Éjfélkor több ellenséges zászlóalj, különböző helyeken, táma-
d á s r a nyomult elő és többnyire akadályaink előtt veretett 
„vissza. Canovétől keletre és Asiagótól délkeletre, Clamánál, 
„változatos harcok folytak első vonalainkban, melyeket azon-
b a n végül teljesen megtartottunk. Mindkét oldalon súlyos 
„veszteségek. Az angolok az én helyőrségem egy részét, me-
„lyen rajtaütöttek, egyszerűen leszúrták. Erősebb aknavető-
„tűzcsapások a Monte Asolone (A 1520) és Cesilla szakadéka 
„ellen, melyek a mi megtorló tüzünkre megszűntek." 

Primolano tegnap 23 gránátot kapott, 6 olasz hadifogoly 
meghalt és 6 megsebesült a városban; drótkötélpályánk meg-
sérült. 

A fennsíkon Cesuna és Monte di Yal Bella (-0-1312) kö-
zötti területen az ellenségnél élénk forgalom volt, a Brentától 
keletre, a Monte Grappán (A 1775) és Monte Ranierón (A 
1248) szintén erős mozgás volt. Monte Cornosegán (A 1128) 
három óra alatt 88 teherautót számoltak meg repülőink. 

Az ellenség állandóan erődíti állását, kavernákat épít, 
állásait Col Moschinon (A 1278), Col Fenilonnál betonírozza, 
a Monte Grappán (A 1775), a -Q 1548-gerinctől észak felé Col 
del Busettóig ú j árkot épít. 

Ma a kilátás rossz, ezért a légi tevékenység szünetelt; 
kötött figyelő léggömb sem szállott fel. Op. 239/1.) 
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Déli helyzet: 
A II I . és XII I . hadtestnél az ellenség lövegtiize délben 

ellanyhult, a VI. hadtestnél csakis néhány tüzérségi tűzcsapás 
Arolt. A Brentán túl az ellenséges zavarótűz igen mérsékelt lett. 

Veszteség: 4 tiszt és 336 fö. legénység beteg, 42 fő legény-
ség megsebesült, 17 fő legénység elesett, 8 emberünk eltűnt. 
Összes veszteség: 4 tiszt és 403 fö legénység. (Op. 239/2. szám.) 

Esti helyzet: 
A Monte Asolonén (A 1520) állásainkat az ellenséges 

aknavetők erősen lőtték, de megtorló tüzérségi tüzünkre el-
némultak. 

A 26-ról 27-re virradó éjjeli harcokban a 6. hadosztálynál 
5 ember megsebesült, 2 ember eltűnt, a 103. dandárnál1 4 em-
ber elesett, 16 ember megsebesült és 5 ember eltűnt; a 104. 
dandár1 50—60 főnyi veszteséget jelentett. 

Az 1. népfölkelő huszárezred állásába betört ellenséget 
egy tartalékban volt huszárszázad oldalozó ellentámadással 
kidobta. 

A 9. huszárezred állása ellen intézett támadás visszaveré-
sénél a 10. huszárezred egyik járőre kiválóan avatkozott a 
harcba. 

Az 1. népfölkelö huszárezrednek nagy vesztesége van. 
Eddig 27 halottat állapítottak meg, a harcokban 4 tiszt és 79 
huszár megsebesült; .1 géppuska elveszett, 1 pedig tönkrement. 

A I I I . had testparancsnokság az ellenséges támadócsapatot 
két zászlóaljra becsüli. A 16. hadosztályt — fogolyvallomás sze-
rint — 8 ellenséges század támadta meg. Az 52. hadosztálynál 
4 sebesült angolt, a 10. lovashadosztálynál 3 sebesült angolt 
hoztak be, a 103. dandárnál a csapatok 2 ellenséges géppuskát 
zsákmányoltak. (Op. 239/5. szám.) 

A 36. hadosztálynál a 72. dandárparancsnokságot és az 
53. ezredet elszállították Bozenbe. 

A horvát 42. hondvédhadosztálv, a 42. tábori tüzérdandár 
kivételével, a XXVI. hadtest kötelékébe lépett. A horvát had-
osztály helyébe a 27. hadosztály került, mint hadseregtartalék.2 

A 42. honvédhadosztály gyalogmenetben megy3 a XXVI. 
hadtesthez; a 27. hadosztályt vasúttal szállítják el. 

Az AOK. elrendelte, hogy az I. hadtest — mivel három 

1 52. hadosztály kötelékébe tartozik (ITT. hadtest). 
2 A 27. tábori tüzérdandár nélkül. 
3 Augusztus 29-én indul el. 
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hadosztálya van — balszárnya mögé tartalékot állítson fel, 
mely tartsa fenn a szomszédos XV. hadtesttel1 a kapcsolatot. 

A 11. hadseregparancsnokság a 40. honvédhadosztályt 
Sasso Stefaninál vissza szándékozik venni, vagy pedig ott egy 
vállalatot akar végrehajtani, hogy az ottani kudarcot ellen-
súlyozza. A hadseregcsoportparancsnokság ehhez a tervhez 
hozzájárult. 

* * 
* 

Események a Macedón hadszíntéren. 
Augusztus 22-én a tengerpart mentén, a nyugati szárnyon, 

az osztrák-magyar albán-hadseregcsoport az olasz XVI. had-
test ellen ellentámadásba fogott. 

A 47. hadosztály a tenger és a Tomor- (A 2413) hegy-
gerinc között főerejével a Semeni-folyó völgyében Berátra, a 
81. hadosztály a Devoli-folyócska völgyében támadott. A 47. 
hadosztály az olasz hadtest arcvonalát áttörte, az olaszokat 
Valona felé visszaszorította és elfoglalta Berátot és Fierit. 

Az osztrák-magyar albán-hadseregcsoport ezután meg-
állott és az alábbi védelmi állásban helyezkedett el: 

A 47. hadosztály a tengertől kezdve a Semeni-folyó alsó 
folyását, a Malakastra alta-gerincvonalat és az Osum-folyó 
völgyét Beráttól délnyugatra, a 220. dandár az Osum- és 
Devoli-folyó közötti magaslatokat,2 a 81. hadosztály a Devoli-
folyó völgyét, a Skumbi-folyó felső völgyét és az Ohrida-tóig 
húzódó magaslatokat3 szállotta meg és hozzáfogtak az állás 
megerődítéséhez és az utánszállítási utak kiépítéséhez. 

A 9. lovashadosztály tartalék volt a keleti szárny mögött, 
Elbasan vidékén. 

„Pflanzer mindent, utolsó emberig, harcbevetett és irgal-
„matlanul előnyomul, igaz, hogy győzelmesen; de mi lesz 
„akkor, ha erőit elhasználja és a 3. francia hadseregcsoport-
parancsnokság a már közelbe vont négy érintetlen hadosztá-
lyáva l ellentámadásba megy? Meggondolta-e ezt Pflanzer? 
,.Számolt-e azzal, hogy akkor ellenrendszabályokra is lesz 
„szükség!" 

„Boroeviénél nincsen fontos újság." 

* # 
* 

1 A cs. és kir. 6. hadsereg kötelékébe tartozik. 
2 Tomor—Maritomo-hegyek. 
3 Odonniäta-liegy. 
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Augusztus 28. 
„Éjfél után távoli pergőtüzet hallottam, jobbanmondva 

„sejtettem és azon búsultam, hogy ilyen messze hátul kell len-
„nem ahelyett, hogy vitézeim soraiban lehetnék." 

Esemény elv. 
A) 10. hadsereg. 

A helyzet délig: 
„A 10. hadseregnél a nyugati arcvonalrészen az ellenséges 

„tüzérség új ütegeivel belövi magát a Tonaléra. Az Etsch- és 
, Borcola-hágó között élénk ellenséges lövegtűz, járörharcok. 
„Egy ellenséges propaganda-járőr csehül átkiáltott, hogy igen 
„rosszul megy a dolg-uk, kevés ennivalójuk van és mindig szol-
gála tban vannak a tűzvonalban." 

Punta d'Albiolo- (Ó 2978) alszakaszunkat az ellenség ne-
héz aknavetőkkel és nehézöblű lövegekkel lőtte. 

Az Etsch-völgyi állásaink: Zúgna (A 1257) és a Monte 
Cimone- (A 1230) alszakasz körülbelül 700 lövést kapott. (Op. 
5769. szám.) 

A helyzet estig: 
A 22. lövészhadosztály arcvonalán és a Tonale-hágón az 

ellenség tüzérsége a belövését ellenőrizte. 
A mi tüzérségünk Punta San Matteót (-0 3692) és a Punta 

d'Albiolón (-0-2978) levő ellenséges ütegeket lőtte. 
A XX. hadtest felett 22 ellenséges repülő keringett. 
A 19. hadosztálynál a 35. ezredtől egy cseh nemzetiségű 

katona átszökött az ellenséghez, mire az olasz állásból egy 
propaganda-járőr átkiáltott hozzánk és felszólította emberein-
ket az átpártolásra. 

Veszteség: 2 emberünk elesett, 18 fő legénység megsebe-
sült, 7 tiszt és 181 fő legénység beteg, 2 emberünk eltiint. 
összes veszteség: 7 tiszt és 203 fő legénység. (Op. 5769/19. sz.) 

Az eddig a Montozzo (-0 26.17)—Punta d'Albiolo- (-Q-
2978) szakaszban álló I I I . alpini-csoport parancsnokságát 
Bormióban állapították meg, így arra lehet következtetni, hogy 
a Bormióban volt V. alpini-csoport került az arcvonalba. (Op. 
5770/10. szám.) 

A Piave-arcvonalon a szerb 7. ezredtől egy katonát kísér-
tek be, ki azt vallotta, hogy ezredét az olasz csapatok között 
felosztották. (Op. 5763/9. szám.) 

A XXI. hadtestparancsnokság az Etsch-völgyben és a 
Yallarsában a saját és az ellenség helyzetét ismerteti, lehetsé-
gesnek tar t ja az ellenség támadását és hangsúlyozz;!, hogy vé-
delmi intézkedéseink itt nem elégségesek. 



•265 

A 10. hadseregparancsnokság erre az alábbi javaslatot 
teszi: 

1. Az 56. lövészhadosztály arcvonalát két alszakaszra kell 
osztani; e célból egy gyaloghadosztály lenne beosztandó. 

2. A 3. lovashadosztály állását meg kellene rövidíteni úgy, 
hogy a lovashadosztályra csakis a Mori-szakasz védelme 
háramlanék. 

3. A Rivai-szakaszparancsnokság vegye át a 3. lovas-
hadosztálytól a Grestai alszakaszt, ezért a Rivai-szakasz csa-
patait egy teljes hadosztályra kellene kiépíteni; ehhez négy 
friss zászlóaljra lenne szükség. 

4. Egy tábori tüzérdandár beosztása volna kívánatos. 
Ezzel egyrészt az Etsch-völgy védelme lenne biztosítva, más-
részt alapul szolgálna az ú j csoportosítás arra, hogy esetleges 
támadásunk az Etscli völgyében kellő módon elő lenne ké-
szítve és az ottani csapatokat fel lehetne váltani s azokat 
pihentetni. (Op. 5711. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A fennsíkon mindkét oldali élénk zavarótűz; a Frenzela-

szorostól délre gáz! A Col del Rossótól (A 1276) északra az 
5. hadosztálynál ellenséges hírszerző előtörések kézitusában 
utasíttattak vissza. Különben csak változó lövegharc, mely 
helyenként nagyon heves volt. 

Primolano néhány ellenséges nehéz gránátot kapott; 2 em-
berünk meghalt és 9 megsebesült. 

Az 52. hadosztályparancsnokság kéri, hogy a sajtójelentés-
ben a 26.,1 42. és 74. ezredek kiváló magatartását emeljék ki, 
mert ezt eddig az AOK. elhallgatta. 

Az 52. hadosztályparancsnokság a harcról ezt jelenti: 
„Augusztus 28-án pusztító pergőtűz után éjjeli 11 órakor 

erős angol csapatok az első vonalat tartó 26. és 74. ezredet 
megtámadták, 30 percig dúló elkeseredett és véres közelharc-
ban az ellenség a 74. ezred balszárnyán betört; a többi helye-
ken támadását visszaverték. 

A benyomult ellenséget a 42. ezred tartaléka az állásból 
kiverte. A 26. és 74. ezred magatartását a hadosztályparancs-
nokság méltónak tartja a sajtójelentésben kiemelni, mivel a 
pokoli tüzérségi tűzelőkészítés dacára, ezek az ezredek állásaik-
ban hősiesen kitartottak és a legjobb entente-csapatokkal 
végrehajtott támadást vitézül visszaverték. 

Igaz ugyan, hogy a 74. ezrednél történt ellenséges betörés-
kor sokan kerültek fogságba,2 de ezt az ezrednek szemére vetni 

1 Magyar ezred (Esztergom). 
2 4 tiszt és 287 fő legénység. 
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és kiváló magatartását elgáncsolni nem lehet, mert az ezred 
vitézül harcolt. Az is igaz, hogy a 42. ezred ezekben a harcok-
ban csakis egy gyalog- és egy géppuskás-századdal vett részt, 
kivervén a 74. ezred balszárnyán betört angolokat, mégis meg-
érdemli, hogy a sajtójelentésben vitéz tettét megemlítsék, mert 
augusztus 8. és 9-én ezen ezred két zászlóalja az angolok egy 
nagyobbszabású vállalatát meghiúsította. 

Ezen alkalommal történt, hogy az angolok — bár idáig 
mindig sebesültjeiket és halottjaikat magukkal vitték — most 
kényszerülve voltak 5 sebesültet, 2 géppuskát és 9 halottat a 
csatatéren hagyni." 

Ehhez a harcjelentéshez a 11. hadseregparancsnokság 
hozzáfűzte, hogy a III . és XIII . hadtestnek a harcban részt-
vett csapatai és a tüzérség is a szívós ellenséggel szemben 
kiváló magatartást tanúsítottak ós a véres veszteségek igazol-
ják, hogy az előtérövben valóban kemény tusa volt. 

A Monte Paraoro ( Ó 1505)—Monte Oarriola- (<> 1352) 
úton az ellenségnél élénk közlekedés volt; 80 teherautót és 15 
személyautót számoltak meg repülőink, azonfelül a Yal Chiamá-
ban is nagyobb forgalom volt a rendesnél. (Op. 240/1. szám.) 

Déli helyzet: 
A fennsíkon az ellenség tüzérsége Stenflét és Monte di 

Val Bellát (-Ó1312) repülőmegfigyeléssel lőtte. Aknavetők is 
tüzeltek. 

A Col deirOrsón (A 1677) az ellenséges járőröket csapa-
taink kézigránátokkal elzavarták. 

A III . és XII I . hadtest védelmi vonalára az ellenség 
tüzérsége augusztus 26-tól 27-én délig körülbelül 24.000 lövést 
tett. 

Veszteség: 9 tiszt és 345 fő legénység beteg, 6 tiszt és 203 
fő legénység megsebesült, gázmérgezést szenvedett 6 embe-
rünk, eltiint 4 tiszt és 287 fö legénység, elesett 128 fő legény-
ség. Összes veszteség: 19 tiszt és 963 fö legénység. (Op. 240/2.) 

Esti helyzet: 
Délután az ellenség tüzérsége a hadsereg egész arcvona-

lára egyszerre igen heves tüzet zúdított. Az ellenséges repülők 
is igen élénken működtek. 

A mi ütegeink a moscai barakktábort, a Monte Asolonét 
(A 1520), Monte Grappát (A 1775) és Col dell'Orsót (A 1677) 
lőtték. 

A 36. hadosztályparancsnokság ma Bozenbe utazott. 
A 38. honvédhadosztály első csapatai1 megérkeztek. 

1 23./II1. honvédzászlóalj. 
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A 16/111. honvédzászlóalj, mely eddig egészségügyi zárlat 
alatt állott, ma a fennsíkra menetel. (Op. 240/3. szám.) 

Ma a 11. hadsereg hét hadosztálya1 a 6. hadsereg kötelé-
kébe átlépett; az 55. hadosztály és a 13. lövészhadosztály az 
AOK. tartaléka. 

* * 
* 

Augusztus 29. 
„A tegnapelőtti harcokból még utólag jelentik, hogy az 

„erőszakos, felderítésszerű támadásoknál az angolok, miután 
„keményen védekező huszárjaimat körülzárták, az utolsó em-
,,bérig mind leszúrták őket. A rajtaütés után 200 hullát talál-
j a k , csak szúrt sebbel. Sebesültek vallomása szerint azokat 
„is, akiket a kavernákban leptek meg és fegyvertelenül adták 
„meg magukat, mind, irgalom nélkül, leszúrták." 

„Már a minap figyelmeztettem a parancsnokokat odafönt, 
„hogy táboriörseink túlságosan messze állanak egymástól és 
„ez meglepetéseket tesz valószínűvé. Az ellenség már több 
„ilyen táboriörsöt egyszerűen kiemelt és a pihenő csapatot 
„azután meglepte. Itt azonban nincsen mentség, mert 24.000 
„gránátos pergőtűz után tudhatták volna, hogy azon a helyen 
„legalább is erőszakos földerítést fognak megkísérelni." 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

A helyzet délig: 
„A 10. hadseregnél éjjel rendes tüzérségi és járőrtevékeny-

s é g . Reggel rövid tüzérségi előkészítés után a 3. lovashad-
osztály rohamosztagai Sanótól délre egy ellenséges tám-
p o n t b a behatoltak, angol módra, a helyőrség egy részét le-
szúr ták és egy fogollyal tértek vissza. A Monte Cornótól 
„(-0-1765) északra egy erösebb ellenséges járőr visszautasít-
hatott . Carriolo erődje 116 nehéz mozsárbombát kapott. Yan-
„nak jelek, melyekből arra lehet következtetni, hogy az ellen-
s é g Tonale-vállalkozását meg akarja ismételni." 

Tegnap este a 22. lövészhadosztálynál és a Tonale-hágón 
az ellenség lövegtüze nagyon fokozódott; a Stilfsi-szakaszunk-
ban a Franzens-Höhe (2188) és Ferdinande-Höhe «> 2758) 
között közlekedő sodronykötélpályánkat szétlőtte. 

1 4., 28., 17., 48., 60. hadosztály, 40. és 42. honvédhadosztály. 
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Augusztus 28-ra virradó éjjel a 49. hadosztály 11 roham-
járőréből álló csoport a Concei-völgvben az ellenség előőrs-
állását megtámadta, három akadályövön átvágta magát és az 
ellenség állásába betört. Az ellenség Monte Viesre (-Q-1696) 
hátrált. Az olasz 31. ezred egyik katonája fogságunkba került. 
Az ellenség állásában körülbelül 15 halott feküdt; a roharn-
csoport halottakban 2 embert, 14 sebesültet (közte 3 tiszt) ve-
szített, 2 emberünk eltiint. 

Az Etsch-völgyi állásaink, a Zúgna- (A 1257) alszakasz 
és Monte Cimone (A 1230) körülbelül 700 ágyúlövést kapott. 
A 3. lovashadosztálv arcvonalára az ellenség tüzérsége körül-
belül 1000 ágyúlövést tett. (Op. 5778, 5778/12. szám.) 

A helyzet estig: 
A 10. hadsereg arcvonala mérsékelt ellenséges zavaró 

lövegtűz alatt állott. 
Két ellenséges mozsár a Carriola páncélerődre 116 lövést 

tett. 
A mi tüzérségünk egy ellenséges ütegben, mely a Condinó-

tól északra levő Alte Porté-kocsmánál nyilt állásba vonult fel, 
22 találatot ért el. 

Veszteség: 4 emberünk elesett, 2 tiszt és 60 fő legénység 
megsebesült, 3 tiszt és 110 fő legénység beteg, 2 emberünk el-
tűnt. összes veszteség: 5 tiszt és 176 fő legénység. (Op. 5778/19.) 

„Megbízható kémhirek szerint az olaszok a közeljövőben 
„nagy támadásra készülnek. A főlökés a Montello vidékéről 
„fog megindulni." 

Arról is volnának hírek, hogy Olaszországba jelentékeny 
amerikai csapatok érkeztek. (Op. 5779/8. szám.) 

A 10. hadsereg augusztus 1-től 20-ig terjedő időben 94 
tisztet és 3037 fő legénységet veszített, ez állományának 4%-át 
teszi ki. (Op. 5775. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
„A fennsíkon este 10 órakor, egyidejű élénk tűzzel a hát-

terepre, megsemmisítő tűz indult meg állásaink ellen, a XI I I . 
„hadtest nyugati szárnyán, a Monte Sisemolón (A 1242) és 
„a VI. hadtest ellen, mely éjfélkor ugyanolyan tartamban meg-
ismétlődött. A VI. hadtestparancsnokság azt hiszi, hogy a 
,.mi, mindannyiszor azonnal leadott zárótüziink, az ellenséges 
„földerítő előtöréseket csirájukban elfojtotta. Délelőtt élénk 
„ellenséges lövegtűz a mi 2. állásunk ellen, Asiagótól északra, 
„azután a Monte di Yal Bellától (Ó1312) északra levő arc-
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„vonal ellen. Utólag jelentik, hogy éjfélkor két ellenséges szá-
„zad Asiagótól délkeletre állásunkba betört, de azonnal ellen-
„lökéssel kidobatott. Ugyanazon időben a Monte di \7al Bellá-
t ó l (-Ó-1312) északra előtörő ellenséges század akadályaink 
„előtt, a 131. ezredünknél, füzünkben letört, míg a hátsó 
„hullámok zárótüzünkben rogytak össze. Sok ellenséges repülő 
„bombázta délelőtt Vezzenát, Mandriellét és a Corlo szaka-
déká t . " 

„Idelent nagy eső, fönt hóviharok." 

Primolano is 26 gránátot kapott, 2 emberünk megsebesült, 
a templom megrongálódott. (Op. 241/1. szám.) 

Monte Lemerlére (-0-1234) az ellenség tábori vasutat épí-
tett ki. A Monte Faraoro (<> 1505)— Monte Carriola- «>1352) 
úton az ellenség nehézöblű lövegeket szállított előre; Monte 
Carriola (Ó 1352)—Monte Magnaboschi (A 1325), V. Gra-
nezza di Gallio, La Gusella (A 816), Monte Cornosega (A 
1128) és Monte Grappa- (A 1175) utakon élénk forgalom volt 
az ellenségnél. 

Reggel 6 óra 30 perc és délután 1 óra között Ca stel francó-
ról Bassanóra két vasúti vonat, Citadelláról Bassanóra egy 
vasúti vonat haladt. 

Az I. hadtest arcvonala előtt az utóbbi időben ellenséges 
tiszti csoportok szemrevételezték a vidéket. 

Déli helyzet: 
Az ellenséges tüzérség zavarótűze mérsékelt volt, élénkebb 

tüzelés irányult a 2. vonalunkra Boscónál és Col del Rossónál 
(A 1276). 

Veszteség: 12 tiszt és 285 fő legénység beteg, 1 tiszt és 
147 fő legénység megsebesült, 17 emberünk gázmérgezést szen-
vedett, 7 emberünk eltűnt, 42 fő legénység elesett. Összes vesz-
teség: 13 tiszt és 498 fő legénység. (Op. 241/2. szám.) 

Esti helyzet: 
Mindkét oldalon csak mérsékelt tüzérségi zavarótűz volt. 

A 42. honvédhadosztály 84. dandára ma Novaledo Marterre, 
a 27. hadosztály 67. ezrede Fastróra jutott. 

Délután 4 órakor nagy zápor keletkezett. (Op. 241/3. sz.) 
Az AOK. arról értesít, hogy a 103. ezrednél nagy elkese-

redés van, mert csak rövid pihenőt kapott és most megint az 
állásba kell mennie az ezrednek. Azt ajánlja, hogy az ezred-
nek adjanak hosszabb pihenőt. 

A 11. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy az ezredet 
Tesinóban pihentessék ki. 
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A 11. hadsereg-parancsnokságnál kihallgatták a fogsá-
gunkba került angol katonákat. Ezek egyrészt a 23. had-
osztályba tartoznak, kik augusztus 26-án éjjel 11 óra 30 perc-
kor Canovénél, másrészt a 48. hadosztályba tartoznak, akik 
augusztus 26-ról 27-re virradó éjjel Avénél kerültek fogságba. 

Arról, hogy az olaszok nagyobbszabású offenzívára ké-
szülnek, nem tudnak semmit sem. 

Az angol arcvonal nyugatról keletre következőképen cso-
portosul: a balszárnyon a 70. dandár két zászlóalja van (23. 
angol hadosztály), ehhez csatlakozik a York VIII . és York IX. 
ezred. Azután jön a 48. angol hadosztály, a 144. és 143. dan-
dárral; a 145. dandár tartalékban áll a V. Granezza d'Asiagó-
ban. Arról hallottak, hogy amerikai csapatok érkeztek az olasz 
hadszíntérre, de részletekről nincs tudomásuk. 

Midőn őket elfogták, egy osztagba1 voltak beosztva, szá-
zaduktól két tiszt és 60 fö legénység vett ebben részt, feladatuk 
volt a legelői fekvő osztrák állásba betörni és foglyokat ejteni. 
Az osztag éjjel 10 és 11 óra között indult el és Í0 perc alatt 
elérte az osztrák állást. Arról nem tud nyilatkozni, hogy a 
vállalkozás minő eredménnyel végződött, mert megsebesülve 
fogságba került. 

Egy másik fogoly azt vallotta, hogy a IV/R. Berkshire-
ezred kötelékébe tartozik, melynek két zászlóalja intézte a 
támadást. A feladat az volt, hogy az osztrák 3-ik vonalig tör-
jenek elő, azt foglalják el, azután foglyokkal és zsákmánnyal 
térjenek vissza a hadosztályhoz. Augusztus 26-án este 8 órakor 
indultak el. A jobbszárnyon a Bucks-Oxford és Bucks L. I.-
beliek, a balszárnyon a IV/R. Berkshirebeliek voltak. 

Közelebbi adatokat nem tud mondani, mert hamarosan 
megsebesült. 

A IV/R. Berkshire-ezredtől még két angol katona is fog-
ságba került, de ezeket a sebesülteket, állapotuk miatt, kihall-
gatni nem lehetett. 

Egyik fogoly vallomása szerint, a X/W. Rid.-ezredbe tar-
tozik, Keighley-be való (Yorkshire), kereskedő, 22 éves és 
1915 óta katona. A X/W. Rid .-ezredben képezték ki, zászló-
aljával 1916-ban Franciaországba került. Már kétszer sebesült 
meg. 

Egy másik fogoly a IV/R. Berkshire-ezredbe tartozik, 31 
éves, halkereskedő Windsorban; 1915 májusában vonult be és 
zászlóaljával 1916-ban Franciaországba került. 

A 23. angol hadosztály, a közvélemény szerint, a jó had-
osztályok közé sorolható, de nem a legkitűnőbb. A 48. had-
osztályt általánosan jó hadosztálynak tartják. 

A 23. és 48. angol hadosztályok szervezéséről a foglyok 

i X./W. Rid. ezred. 
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olyan vallomásokat tettek, melyek a mi nyilvántartásunk 
helyességét megerősítik. 

Az angol tüzérség szervezéséről adatokat nem tudnak adni. 
Az angol XIY. hadtest parancsnoka Lord Cavan tábor-

nok, a hadosztályparancsnokok nevét nem tudják. 
A 69. dandár parancsnoka Beaumont tábornok, a X/W. 

Rid.-ezred parancsnoka Lethbridge alezredes, a 145. dandár 
parancsnoka Watt tábornok, a IV./R. Berkshire-ezred parancs-
noka Baker alezredes. 

A X/W. Rid.-ezred állása elhanyagolt és nem nagyon jó. 
A X/W. Rid.-ezredbeli századok harcállománya átlag 5 

tiszt és 90 fő legénység. A katonák átlag 28 évesek, a leg-
idősebb közöttük 40, a legfiatalabb 20 éves. 

A IV/R. Berkshire-ezrednél a századok létszáma 3 tiszt 
és 120 fő legénység. A katonák kora átlag 27 év, a legidősebb 
közöttük 40, a legfiatalabb. 21 éves. 

Az egészségi állapot jó, minden zászlóaljnak 1 orvosa van. 
A veszteség csekély. 
Az élelmezés jó és bőséges. 
A csapatok és az anyaország hangulatáról a foglyoktól 

bár nem sikerült vallomást kicsikarni, de az általános benyo-
más az, hogy az amerikaiak hadbalépése és a nyugati had-
színtéren bekövetkezett események folytán az entente nem-
sokára kedvező békét fog kötni. (Fd. Ev. 1502. szám és D. N. O. 
913. szám.) 

Augusztus 30. 
„Boroevic tábornagynál csend. A németek, az ő jelenté-

se ik szerint, még nem látott hevességű küzdelemben, úgylát-
„szik legalább ezidőszerint, még mostani vonalaikat tudják 
„tartani. Úgylátszik, valami nincsen rendjén az ententeben? 
„Miért akarják az angolok és franciák a döntő győzelmet min-
„dénáron kierőszakolni, mikor állításaik szerint Amerika öt-
„millió harcost fog Franciaországban küzdelembevetni és 
„akkor óriási veszteségek kevésbbé érnék Angliát és Francia-
országot és a döntés is könnyebben menne. Talán kényelmet-
l e n kezd nekik Amerika lenni? Vagy látják az angolok, hogy 
„ennek a háborúnak vége akár mi, akár ők győznek, most már 
„csak az lehet, hogy Amerika az elvitázhatatlan világuralmat 
„magához ránthatja?" 
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Események. 
A) 10. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
„Reggel 6 órától kezdve a leghevesebb megsemmisítő tűz 

„a Monte Majón (A 1500). 8 óra 30 perckor, miután az ellen-
séges aknavetők is a legnagyobb mértékben közreműködtek és 
„a mi ottani helyőrségünk teljesen el volt temetve, az ellenség 
„a magaslatot egy zászlóaljjal megszállotta. Első ellenlökésünk 
„nem sikerült; a második, 10 óra 30 perckor a Kilián 3-as csá-
„szárvadász-százados és Petzelt császárvadász-rohamzászló-
„aljbeli hadnagy vezetése alatt végrehajtott ellentámadás az 
„ellenséget kiindulási helyzetébe vetette vissza. Az olasz 20. 
„ezredtől 80 bersaglieri fogatott el. Az első jelentésekkel ellen-
té tben, a mi veszteségeink csekélyek. A visszaszerzésben a 
„40. honvéd tábori tüzérdandár és a császárvadászok tüzérsége 
„döntő befolyással volt. A Tonalén egy olasz hozzánk átszö-
k ö t t és azt állítja, hogy a támadás a Tonale ellen meg fog 
„ismételtetni. — Különben rendes, helyenkint kissé fokozott 
„tüzérségi tevékenység. — Utólag jelentik, hogy egyedül a 
„Monte Majo csúcsán (A 1500) jóval több, mint 200 olasz 
..halott fekszik. A nagy egészségügyi automobil forgalom soká 
„tartott. Az én csapataim hangulata nagyon emelkedett." (Op. 
5787., 5787/16. szám.) 

A 10. hadsereg parancsnoka a Monte Majo (A 1500) vitéz 
védőinek dicsérő elismerését fejezte ki. (Op. 5787/11. szám.) 

A helyzet estig: 
Veszteség: 10 fő halott, 41 fő legénység megsebesült, 6 

tiszt és 201 fő legénység beteg, 1 emberünk eltűnt; összes vesz-
teség: 6 tiszt és 253 fő legénység.1 

A 10. liadseregparanesnokság népfölkelő-csapatainak fel-
váltására néhány zászlóalj beosztását kérte. Erre a hadsereg-
csoportparancsnokság azt válaszolta, hogy népfölkelő- vagy 
honvédzászlóaljakat ezidőszerint nem bocsáthat rendelkezésre. 

A hadseregparancsnokság a 159. dandár 2—3 zászlóaljá-
val és a 164. dandár néhány zászlóaljával azonban rendelkez-
het, ha az önkéntes népfölkelö lövészalakulatokat az arc-
vonalba behelyezi. (Op. 5793. szám.) 

1 A Monte Majo (A 1500)-harcban szenvedett veszteség nincsen bele-
számítva. 
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A 3. lovashadosztály harcértékének emelésére a hadsereg-
parancsnokság elrendelte, hogy a 17. lovasdandár vezetését 
Greger tábornok, a 38. gyalogdandár parancsnoka vegye átj1 

míg a 17. lovasdandár parancsnoka, Kirsch tábornok, az 1. 
császárvadász-dandár parancsnokságával háromhónapi idő-
tartamra bizassék meg. (Op. 5717/4. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság dicsérő elismerését fejezte 
ki azon ütegnek, mely az augusztus 29-én Alte Porte-kocsmá-
nál felbukkant olasz üteget leküzdötte, továbbá megdicsérte a 
3. lovashadosztály kötelékébe tartozó 4. és 7. dzsidás- és 8. 
huszárezredet, melyek a Loppio-tó síkján és Mórinál vitézül 
küzdöttek. (Op. 5792., 5795. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Ütegeink a moscai ellenséges tábort és a Monte Sprungon 

(A 1300), valamint a Cima della Mandria terében levő ellen-
séges tüzérséget lőtték. 

Primolano tegnap éjjel 28 gránátot kapott. 
Reggel 6 óra 45 perckor Pasubio (A 2236) felől erős ágyú-

dörgést lehetett hallani. 
A III . hadtest arcvonala előtt az ellenségnél élénk, a XII I . 

és VI. hadtest arcvonala előtt rendes forgalom van. 
Az ellenség repülői élénken dolgoztak, bombákat és kézi-

gránátokat dobáltak. 
Monte di Val Bellán ("í> 1312) az ellenség állásában, az 

akadályövön át, rohamutakat lehet látni. A 11. dragonyos-
ezred arcvonalán az ellenség propaganda-érintkezést keres. 
(Op. 242/1. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenséges tüzérség zavarótiize általában mérsékeltnek 

mondható, csakis a boscói teknő ellen élénkült meg délelőtt 
10 óra óta a lövegtűz; gázt is lött ide ós Monte Interrottóra 
(-Ó- 1401) az ellenség. Ütegeink Romano altót és Semonzót 
lőtték. 

Veszteség: 4 tiszt és 278 fö legénység beteg, 95 fő legény-
ség megsebesült, 10 emberünk gázmérgezést szenvedett, 31 
fö legénység elesett, 3 emberünk eltűnt; összes veszteség: 4 
tiszt és 417 fő legénység. (Op. 242/2. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenséges tüzérségi zavarótűz mérsékelt volt, csakis az 

Asiagótól északra fekvő 2-ik vonalunk áll dél óta szakadat-
lanul az ellenség heves lövegtüzében. 

1 Eredetileg a 19. hadosztály kötelékébe tartozik. 

József főherceg: A világháború. VIT. 18 
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A 42. honvédhadosztálynál a 84. dandár Strigno—Spera, 
a 83. dandár Novaledo—Marter terében van. 

A 36. hadosztály három ezrede már Bozenbe érkezett, a 
38. honvédhadosztálynak három zászlóalja már itt van. (Op. 
242/3. szám.) 

„Ma Levicóban és Caldonazzóban megszemléltem a kór-
házakat és derék sebesültjeimet vigasztaltam. Ez alatt 4 óra 
„hosszat hallottam a vad pergőtüzet dühöngeni. Utólag jelen-
e ik , hogy a 27-röl 28-ra virradó éjjelen esztergomi és fejér-
vmegyei vitézeim bámulatos hősiességgel küzdöttek az angolok 
„ellen, egy gyalogszakaszt kivéve, melyet az angolok meglep-
j e k és leszúrtak." 

* # 
* 

Augusztus 31. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
A helyzet délig: 
A Tonale-hágón és a Riva-szakasznak a Garda-tótól nyu-

gatra eső részén mindenfajta és öblű heves ellenséges zavaró 
lövegtűz. 

Torbolét 500 ágyúlövés érte. A 3. lovashadosztály arc-
vonala a Loppio-tó és Sano között is tűz alatt állott. 

A Serravalle—Marcoi-úton mutatkozott és a Monte Corno 
(-0- 1765) előtt megjelent ellenséges járőröket csapataink 
puskatűzzel elzavarták. 

A Posina-völgy fölött légiküzdelem volt, melyben a 3-J. 
repülőszázadhoz tartozó Navratil főhadnagy egy ellenséges 
Bristol-gépet lelőtt; négy repülőgépünk eltűnt. Navratil fő-
hadnagynak ez a 10-ik légi győzelme volt. 

A Monte Majón (A 1500) tegnap lezajlott harcban a 
császárvadász-hadosztály csapatai 33 sebesületlen, 50 sebesült 
olasz katonát és 2 tisztet szállítottak be; a hadszíntéren körül-
belül 200 olasz holttest hever; a mi veszteségünk ott: 1 tiszt 
és 4 fő legénység halott, 2 tiszt és 59 fő legénység megsebesült, 
10 emberünket az olaszok elfogtak és 18 emberünk eltűnt. 

A mai. napi veszteségünk: 1 tiszt és 7 fő legénység meg-
halt, 2 tiszt és 84 fő legénység megsebesült, 7 tiszt és 139 fő 
legénység beteg, 10 emberünk fogságba esett, 18 fő legénység 
eltűnt. Összes veszteség: 10 tiszt ós 258 fő legénység. "(Op. 
5804., 5804/13. szám.) 
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A helyzet, estig: 
A 10. hadsereg egész arcvonalán mérsékelt ellenséges 

lövegtűz; valamivel élénkebb zavarótűz volt Tomeabru (-0-1719) 
és Costa di Salo (-0-1333) ellen. 

A Monte Giumellát (-0 3599) 140 em-es hó födi. 
A Punta San Matteóra (0-3692) tervbevett vállalatot két 

nappal elhalasztották, mert a mozsarakat még nem lehetett 
állásba hozni. (Op. 5804/20. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Éjjel az ellenség tüzérségének működése csekély volt. 

Ütegeink az ellenség táborait lőtték Moscánál és Turciónál. 
Primolano megint 30 gránátot kapott. 
„Délelőtt 8 órától fogva szakadatlan ellenséges lövegtűz 

„a mi 2. vonalunkra Asiagónál, szintúgy állásaink ellen a 
„Monte di Yal Bellán (0»- 1312). Gázt is lőtt az ellenség. 
„A szemben levő árkokban nyugtalanság. A Brentától keletre 
„élénk tűz, közte a legnehezebb öblű lövegeké is és élénk moz-
„gás a Col Moschintól (A 1278) keletre. Nagyon erős ellen-
séges repülőtevékenység." 

A Brentától keletre az ellenség arcvonala mögött igen 
élénk forgalom van. Így a Monte Cornosega- (1228) úton dél-
előtt 6 óra 30 perc ós 8 óra 30 perc között 49 teherautót, 
Monte Medánál (0> 1631) 18 teherautót, Monte Grappánál 
(A 1775) 14 autót számoltak meg repülőink; ezek mind az 
ellenség állásáig mentek előre. 

Négy vasúti vonat Castelfrancóról Bassanóra, egy vasúti 
vonat Citadelláról Bassanóba haladt. (Op. 243/1. szám.) 

Déli helyzet: 
A Brentától keletre az ellenség tüzérsége Monte Fontana 

Seccára (A 1608), a Cinespa-völgybe tűzcsapást mért, nehéz-
öblű ellenséges lövegek Monte Perticát (A 1549) és Monte 
Prassolánt (A 1481) lőtték. 

Veszteség: 5 tiszt és 274 fő legénység beteg, 1 tiszt és 
47 fő legénység megsebesült, 3 emberünk gázmérgezést szen-
vedett, 18 fő legénység elesett, 3 emberünk eltűnt, összes vesz-
teség: 6 tiszt és 345 fő legénység. (Op. 243/2. szám.) 

Az ellenség tüzérségének tüze Asiagótól északra a 2-ik 
állásunk ellen még mindig tart. Az 53. hadosztály arcvonala 
ellen Monte Sisemol (A 1242) éŝ  Col del^ Rosso (A 1276) 
között szokatlanul erős az ellenség zavarótüze, szintúgy a 

16* 
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Brentától keletre is a Col della Berrettán (-Ö- 1458) és Col 
Bonatónál. 

Ütegeink Col Moschint (A 1278) lövik, hol mozgás van. 
Röpidőrajunk a Monte Kaberlaba déli lejtőjén (A 1221), 

60 méter magasságból, géppuskákból lőtte az ellenség löveg-
fészkeit és barakktáborát. 

Tegnap éjjel megkezdették a 10. lovashadosztály előtér-
övben álló csapatainak felváltását; ezt ma éjjel befejezik. 

A 28. ezredet Fonzasón helyezték el.1 

A 27. hadosztálynál az 54. dandárparancsnokság a 67. ez-
reddel Perginéba érkezett, a 25. ezredet Primolanóról elszállít-
ják, a 85. ezred Fastróba érkezett. 

A 36. haodsztály utolsó, 116. ezredét, ma elszállítják Bo-
zenbe. 

A horvát 42. honvédhadosztályparanesnokság és a 84. 
dandár Tesinóban, a 83. dandár Strigno—Spera terében áll. 
(Op. 243/3. szám.) 

Változások. 
A III . hadtestnél nincsen változás. 
A XII I . hadtestnél szeptember l-re virradó éjjelen a 10. 

lovashadosztálynak az első vonalban álló csapatait a 16. had-
osztály fel fogja váltani. 

A VI., XXVI. és I. hadtestnél nincsen változás. 
A 11. hadseregparancsnokság Op. 23.900/58. Art. szám 

alatt jelentést tett augusztus havában a hadsereggel szemben 
álló ellenséges tüzérségről. 

„1. A hadsereggel szeml>en körülbelül 1776 ellenséges 
löveg áll. 

Az ellenséges tüzérség felderítését és nyilvántartását na-
gyon megnehezíti az, hogy az ellenség ütegeit ide-oda tolo-
gatja és nagyon gondosan leplezi azokat. 

2. a) A. Grappa-hegységben az ellenséges ütegek helyei-
nek megváltoztatása és leplezése nem történhetik meg a terep 
sajátossága miatt, de lehetővé teszi, hogy nagyszámú löveget 
kavernában lehet elhelyezni. 

Az ellenség tüzérségét itt megbízhatóan felderítették, ki-
fogástalan mérések történtek ebben és jó repülőfényképek is 
állanak rendelkezésre. 

A Grappa-szakasz napról-napra erősebb lesz. Az ütegek 
nagy része kavernákban van elrejtve; ez arra mutat, hogy az 
ellenség itt védelemre szorítkozik. Másrészről azonban az 
ütegek annyira elől foglaltak állást, hogy támadás esetén, 
különösen ha az a Monte Pertica (A 1549), vagy a Monte 

1 28 hadosztályba tartozik. 
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Asolone (A 1520) ellen történik, a támadó gyalogságot igen 
jól tudják támogatni. 

Az ellenség tüzérségének zömét északi löiránnyal állí-
totta fel. 

b) A XXY1. hadtesttel szemben csoportosított tüzérség 
felállításából arra lehet következtetni, hogy az ellenség ebben 
a szakaszban támadni szándékozik. Tüzérsége — különösen a 
középöblű ütegek — itt nagyon elől foglaltak állást; feltűnő 
ezeknek nagy száma. 

A könnyű tüzérség nagyon ritkán lő. 
Az ellenséges ütegek csoportosítása a Monte Asolone (A 

1520)—Col del Gallo- (-Q< 1232) vonaltól nyugatra, a Brentáig, 
jóval gyérebb, valószínűleg azért, mert a mi tüzérségünk, mely 
a Brentától nyugatra áll, leküzdheti azokat. 

c) A Brenta-völgyben az utóbbi időben kevés nehéz- és 
középöblű löveget és kavernában elhelyezett ágyút lehetett fel-
fedezni. 

Magában a völgyben kevés ellenséges tüzérség van. Ennek 
az az oka, hogy a völgyet Sasso Rossóról (A 1196) jól be-
tekinthetjük, így az itt felállított lövegeket fölényes tűzzel 
könnyen leküzdhetjük; ezért a völgyi ellenséges tüzérség nem 
tüzel, hogy el ne árulja magát. 

Arra különben nincs is szüksége az ellenségnek, hogy a 
völgybe kezdettől fogva nagyszámú tüzérséget állítson föl, 
mert röviddel a támadás előtt, a kitűnő úton, nehéz, meredek 
röppályájú lövegeit gyorsan és akadálytalanul hozhatja tüzelő-
állásba. 

d) A YI. hadtesttel szemben csoportosított ellenséges 
tüzérségről ugyanazt mondhatjuk, mint a XXVI. hadtestnél: 
itt is tamadóállásban van. 

e) Az Asiagótól délre fekvő területen az ellenséges tüzér-
ség helyzetét nem tudtuk annyira felderíteni, mint aminő mér-
tékben máshol az megtörtént. Itt a mérések és megfigyelések 
megbízható eredményre nem vezettek; a megbízhatóan meg-
állapított ellenséges tüzérség számbelileg itt feltűnően gyenge. 
Az ellenséges tüzérségi csoportosítást ebben a területben vagy 
nem fejezték még be, vagy az ellenség ütegeinek eltolását ki-
tűnően leplezve hajtotta végre. A hadseregparancsnokság meg-
tette a szükséges intézkedéseket az ellenség tüzérségi helyzeté-
nek behatóbb feltárására. Feltűnő, hogy itt az ellenséges üte-
geket nagy mélységben csoportosították. A nehéz- és közepes-
öblű ütegek jó hátul vannak. Ez arra mutat, hogy itt az ellen-
ség védelemre gondol. 

3. Feltűnő, hogy az ellenséges tüzérség csoportosítása 
Monte Asolonétól (A 1520) nyugatra és délnyugatra, Monte 
Melago (-0-1284) vidékén, továbbá Punta Corbin (A 1096) — 
Conca—Cesuna terében nagyon gyér; valószínűleg az ellenség 
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az itteni tüzérségét nem engedi tüzelni, hogy el ne árulja ma-
gát, mivel ütegei a mi tüzérségünk fölényes tűzhatásába ke-
rülnének. 

4. Általában az alábbi kép alakul ki: 
A Brenta két oldalán keleti irányban a Monte Grappáig 

(A 1775), nyugati irányban a Gallio—Mosca-útig kiterjedő 
területen álló ellenséges tüzérség támadóállásban van. 

Nem mondható ez a Monte Grappán (A 1775) túl, kelet 
felé álló tüzérségről; ez még ezidőszerint mélyen csoportosul, 
különösen áll ez a nehézöblű ekre. 

A Gallio—Mosca-úttól nyugatra fekvő térben levő ellen-
séges tüzérség helyzete még nem eléggé tisztázott, de a jelek 
túlnyomóan arra mutatnak, hogy itt védelemről van szó. 

5. Az ellenséges aknavetőütegek csoportosítására és azok 
tevékenységére nézve vélemény nem adható, mert ebben a kér-
désben csak szórványos és határozatlan jelentések állanak 
rendelkezésre. 

6. Az ellenséges tüzérség tevékenysége most is igen élénk; 
a I I I . és XIII . hadtest szakaszára több lövés esett, mint előbb; 
a XXVI. hadtestnél a helyzet olyan, mint előbb volt; a VI. és 
I. hadtest meglepően nem kapott annyi lövést, mint annak-
előtte. 

Az ellenséges tüzérség céljai nem változtak; főképpen az 
1-ső és 2-ik vonalunkat, a hátsó területet, barakktáborainkat, 
országutainkat lövi csapásszerűen, vagy pedig kiadós zavaró-
tűzzel. 

A fennsíkon tüzérségünket augusztus hóban is tervszerűen 
iparkodott az ellenség leküzdeni és pedig nem egészen hatás-
talanul. Az elmúlt hóban 59 lövegünket tette tönkre az ellen-
séges tüzérség tüze. 

Az ellenség tüzérsége az arcvonal mögötti falvakat nagy 
hevességgel lőtte, Seren, Caupo, Rasai, Vanini, Primolano 
nagyon szenvedett, Enegót teljesen rommá lőtték, augusztus 
21-én Luserna is tűzben állott, Arsie és Grigno is kapott né-
hány lövést. 

Az ellenség tüzérsége minduntalan hatalmas és tartós tűz 
alá veszi állásunkat, a nagy lőszerfogyasztással járó tüzet azon-
ban gyalogsági támadás nem követi. 

Ezt valószínűleg azért teszi, hogy a mi tüzérségünket záró-
tűz leadására csábítsa és így megállapíthassa ütegeink hol-
létét vagy pedig erődítési munkálatainkat akarja megakadá-
lyozni, állásunkat rombadönteni és megszálló csapatainkat 
a folytonos riadókkal ki akarja fárasztani. 

Zárótüzünkből az ellenség megfigyelheti, hogy a tűzfal 
az előtéröv előtt, vagy a 2-ik állásöv előtt fekszik-e; ebből meg-
állapíthatja, hogy gyalogságunk melyik állást szállotta meg? 
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Az ellenség tüzérsége gáz-, gyújtó- és ködfejlesztő-löve-
dékeket is használ. 

Augusztusban több gázt lőtt az ellenség, mint az előző 
hónapban. Egyáltalán tüzérségének bőségesen van lőszere, ezt 
a hegyekbe kötélpályákon, hol jó utak vannak, teherautókon 
szállítják föl közvetlenül az állásokig. 

A lőszer jó minőségű. 
Az ellenség repülői igen élénk tevékenységet fejtettek ki. 

Bombákat dobnak és mélyen leszállva a csapatokat géppus-
kákból lövik. 

Az ellenség tüzérsége gyakorta rádió-megfigyeléssel — 
sajnos igen jó hatással — tüzel. • 

Az egyik angol repülő elveszített egy l:25.000-es térképet, 
amelyet csapataink megtaláltak. 

Ebbe a térképbe a I I I . és XII I . hadtestünk tüzérsége be 
volt rajzolva. A megállapítás '/e-a helyes, 1/6-a hibás volt, tü-
zérségünk 4/„-a hiányzott a térképről, tehát azt az ellenség nem 
tudta megállapítani. 

Jó látköri viszonyok esetén az ellenség kötött léggömb-
jeiből állandóan figyelt. 

Az ellenség jelzöszolgálata nagyon jó. Mindenféle rakétá-
kat, fény- és zászlójelzést alkalmaz minden körülmények 
között. 

Hadifoglyok azt vallják, hogy a francia és angol tüzérség 
a Brenta mindkét oldalán csoportosult. 

7. A mi tüzérségünk tüze nem eléggé simulékony és haj-
lékony; ennek föoka az, hogy összeköttetési eszközeink nem 
elégségesek, a kezelő legénység pedig, mivel az állományban 
a fogyaték nagy, hamar kimerül és a fogatokban nagy 
hiány van. 

A lövegekben beállott veszteség ebben a hónapban csök-
kent, ez annak köszönhető, hogy az ütegállásokat jól megvá-
lasztották és jól is leplezték. 

A mi tüzérségünk és az ellenséges tüzérség egymáshoz való 
viszonyát 1918 augusztus 27-én az 59. számú melleidet, a mi 
tüzérségünk és az ellenséges tüzérség által tett lövések számát 
a 60. számú melléklet mutatja. 

11. hadseregparancsnokság."1 
• * 

* 

„A németek a Hindenburg-védelmi vonalban az összes el-
lenséges támadásokat, az ellenség rendkívül nagy veszteségei 
„mellett, tökéletesen visszaverték, de saját veszteségeik is sú-
lyosak." 

1 Lásd az 1561. számú naplómellékletet, a wieni Kriegsarchivban. 
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„Albániában a báró Pflanzer-Baltin hadseregcsoport meg-
ál lot t . Biztosan a veszteségek és a csapatok kimerültsége állí-
t o t t a meg előnyomulását, legalább így képzelem azt én. Ha 
„pedig azért állott meg, inert az ő balszárnyával szemben két 
„teljesen ép francia hadseregcsoport (hat hadosztály) van, 
„ami nagyon is számbaveendő körülmény, akkor rendben van." 

* * 
# 

Szeptember 1. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
A helyzet délig: 
Éjfélkor az ellenség tüzérsége a Stilfsi-hágót lőtte. 
Monte Giumella (-Q- 3599) ellen közepes és nehézöblű lö-

vegek tüzeltek. 
A Cima d'Oróra (-Ó 1813), a Sarca-folyó torkolatára és 

a Riva és Nago közötti Sarca-hidra (67) az ellenség tüzérsége 
körülbelül 2000 lövést tett. 

A 3. lovashadosztályra az ellenség tüzérsége néhány tüz-
esapást mért. 

Trient felett 6 ellenséges repülőgép cirkált. 
Veszteség: 14 fő legénység elesett, 2 tiszt és 47 fő legény-

ség megsebesült, 5 tiszt és 175 fő legénység beteg, 1 emberünk 
eltűnt; összes veszteség: 7 tiszt és 237 fő legénység. (Op. 5818., 
5818/12. szám.) 

A helyzet estig: 
Az 1. császárvadász-dandár alszakasza ellenséges közepes 

és nehézöblű lövegek tüze alatt állott, különben csak mérsékelt 
zavarótűz volt. 

A mi tüzérségünk az arsierói hidat és a Cavigónál mutat-
kozott ellenséges csoportot lőtte. (Op. 5818/19. szám.) 

A 10. hadsereg parancsnoka a császárvadász-hadosztály 
állását meglátogatta és a Monte-majói harcban kitűnt legény-
ség között ezüst vitézségi érmeket osztott ki. 

A XIY. hadtestparancsnokság az I. császárvadász-dandár 
parancsnokát, dr. Eccker ezredest megbízta, hogy a Pasubio 
(A 2236)-alszakasz védelmi berendezéséről tegyen jelentést, 
mivel nincsen kizárva, hogy az olaszok itt támadni fognak. 
Dr. Eccker ezredes szemlélje meg ezt az alszakaszt. Op. 
5810. szám.) 

Az AOK. arról értesíti a 10. hadseregparancsnokságot, 
hogy szeptember végén megkapja a 118/11. zászlóaljat. (Op. 
5823. szám.) 
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B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
„A fennsíkon élénk ellenséges zavarótűz állásaink ellen 

„Canove vidékén, nagy károk és egynéhány halott. Gázt is lőtt 
„az ellenség. A Brentától keletre nehéz lövegek erős tüze a 49. 
„hadosztálytartalék szállásai ellen. Élénk repülőtevékenység. 
„Egy ellenséges repülőt Col deli' Orsó (A 1677) fölött lelőt-
t ü n k . (Op. 244/1. szám.)" 

Déli helyzet: 
A I I I . és XIII . hadtest arcvonala mérsékelt ellenséges tü-

zérségi zavarótűz alatt volt. 
ütegeink Rivoltát, a Monte Ranierón (A 1248) a drót-

kötélpályát és Monte Grappán (A 1775) az ellenség állását 
lőtték. 

Veszteség: 3 tiszt és 267 fő legénység beteg, 3 tiszt és 100 
fő legénység megsebesült, 10 emberünk gázmérgezést szenve-
dett, 11 fö legénység elesett, 1 emberünk eltűnt; összes veszte-
ség: 6 tiszt és 389 fö legénység. (Op. 244/2. szám.) 

Esti helyzet: 
ütegeink Monte Lemerlére (-Q- 1234) néhány tűzcsapást 

mértek; a cesunai utat és a moscai tábort lőtték. 
Canovénél az ellenség tüzérsége egy géppuskánkat elpusz-

tította és egy kaverna-bejáratot betemetett; itt 6 emberünk 
elesett. (Op. 244/3. szám.)^ 

A 38. honvédhadosztályt harcászatilag és anyagilag a l l . 
hadsereg kötelékébe beosztották; a hadosztály a XI I I . had-
testhez került. 

A 6. bosnyákezredet kiegészítés és állományviszonya miatt 
a 36. hadosztályhoz' kapcsolták, pihenőre Bozenbe szállították. 

A VI. hadtestparancsnokság jelentése szerint a 103. ezre-
det helyszűke miatt, a völgyben nem lehet elhelyezni, beérke-
zése után sem lehet azonnal a nagyon szenvedett 1. ezred fel-
váltására kihasználni, mivel ez az ezred az itteni harcokra2 

még kiképezve nincsen. 
A 11. hadseregparancsnokság augusztus 30-án Stellánál 

a XIII . hadtestnél a 74. honvédhadosztályhoz átszökött angol 
katona3 vallomását bejelentette: 

„Az entente-csapatoknak Olaszországban tervezett offen-
zívájáról nem tud semmit, sőt az entente azzal számol, hogy 
az osztrákok ismételve támadni fognak; ezért az utóbbi időben 

1 Horvát nemzetiségű. 
2 Magashegységben. 
3 A IX./York- és Lanc.-ezred kötelékébe tartozik (23. angol hadosztály 

70. dandára). 
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nagy gondot fordítanak az álláserődítésre; különösen a drót-
akadályokat erősítették meg. 

Midőn az angol katona átszökött és zászlóalját elhagyta, 
a. 68. dandár éppen a 70. dandárt fel akarta váltani, ez közben 
már valószínűleg meg is történt. A 70. dandárnál a VIII/York 
és a Lancaster-ezred I. zászlóalja és még egy másik zászlóalj 
volt az állásban. Azt nem tudja, hogy a 23. angol hadosztály 
alszakaszát egy, vagy két dandár tartja-e megszállva ? 
A IX/York és Lancaster ezred eddig tartalék volt a Monte 
Magnaboschi (A 1325) déli lejtőjén. 

Arról sokat hallott újabban beszélni, hogy az angol csa-
patokat áthelyezik a Piavélioz, de hogy az átszállítást előké-
szítették-e, azt nem tudja. 

Szabadságról bevonulók több vasútállomáson amerikai 
csapatokat láttak. 

Az átszökött katona egyik századnál tiszti-szakács volt, 
a tiszti-étkezdében rummal leitta magát és a büntetéstől való 
félelmében elhatározta, hogy megszökik, azt hiszi, hogy ezt 
a tettét benne az alkohol idézte elő. 

Reggel 7 órakor távozott el az állásból, az őrségek között 
a biztosítóvonalon akadály nélkül átjutott; úgy véli, hogy 
az őrségek azt hitték róla, hogy a védelmi vonal előtt dolga 
van neki. 

Leereszkedett egy szakadékba melyben az örségek már 
nem látták, így jutott az osztrákok állása elé. 

Az átszökött katona 34 éves, ír származású, de Angliában 
született, foglalkozása ácsmesterség. A háború előtt 9 évig 
Amerikában dolgozott; 1914. év augusztus havában mint ön-
ként jelentkező lépett be az angol hadseregbe, a VI/York és 
Lancester ezredben1 képezték ki, 1915 július havában zászló-
aljával a Gallipoli-félszigetre került. I t t megsebesült; felgyó-
gyulása után az V/York és Lancaster ezredbe2 osztották be, 
mely Franciaországban volt. Másodszor is megsebesült s fel-
gyógyulása után a IX./York és Lancaster ezredhez áthelyezték. 

A szökevény szemfüles ember benyomását teszi, szívesen 
nyilatkozik a hozzá intézett kérdésekre, katonailag azonban 
kevéssé tájékozott. 

A 23. angol hadosztály a jók közé tartozik, minden harc-
ban bevált. 

A gyalogság szervezetéről bemondott adatai a mi nyil-
vántartásunk helyességét megerősítik. 

A tüzérség és a műszaki csapat szervezéséről nyilatkozni 
nem tud. 

Az angol XIY. hadtest parancsnoka Lord Cavan tábornok. 

1 11. angol hadosztály. 
2 49. angol hadosztály. 
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Az angol 23. hadosztály parancsnoka Babington tábornok, 
a 70. dandáré Gilbert tábornok, a IX/York és Lancaster ezred 
parancsnoka Rumbold alezredes. 

Az állás jól van megerődítve, a drótakadály ott, ahol 
a szökevény távozott, még csak egysoros, különben 2—3 méter 
széles. 

Az 1. és 2-ik állás között 14 géppuskaállás van. 
Az úgynevezett „Support trench" állás nem összefüggő 

árok, csakis támpontokból és géppuskafészkekből áll, de ösz-
szefüggő drótakadályövvel bír. Gázmaszkákkal, kézigránátok-
kal és puskagránátokkal fel vannak szerelve. 

A századok fegyveres állománya 5 tiszt és 140 fő legény-
ség. Az átlagos életkor 27 év, a legidősebb katona 40, a leg-
fiatalabb 19 éves. 

Az egészségügyi állapot jó. 
Az 1918 júniusi támadásban a zászlóaljat 90 fő veszteség 

érte, azóta csak betegségokozta szórványos fogyaték van. 
Az élelmezés jó és bőséges. 
Minden héten 2 katona megy szabadságra (24 napra). 
Az 1918 júniusi támadásról azt mondja, hogy az osztrák 

tüzérség jól lőtt, de a 2-ik állásuk keveset szenvedett, mert 
nem volt összefüggő vonal, amit az osztrákok úgy látszik nem 
tudtak. A gázlövés következtében csak egy emberüket érte gáz-
mérgezés, aki gázmaszkját nem tudta megtalálni. 

Az augusztus 26. és 27-i támadást a X/W. Rid ezrednek 
2—3 százada hajtotta végre, kik 40 fogollyal tértek vissza; 
a támadók 30 főt vesztettek (köztük 7 halott volt). 

A csapatok hangulata igen emelkedett és bizakodó, a nyu-
gati hadszíntérén bekövetkezett események folytán. Meg van-
nak győződve, hogy az amerikai segítséggel, a háború az en-
tente előnyére a jövő évben véget fog érni. 

A szabadságról bevonultak azt beszélik, hogy otthon Ang-
liában a hangulat nagyon reményteljes. Az angol kormány 
a nép bizalmát bírja és meg van arról győződve, hogy a hábo-
rút eredményesen fogja befejezni, maga a Labur Party, mely 
pedig a kormány hadicélját messzemenőnek tartja, elvárja, 
hogy Németországot döntőleg megverje, mert csak ebben az 
esetben lehet tartós békére számítani. 

Amerika azért avatkozott bele a háborúba, mert attól félt, 
hogy ha Németország győz, az ententenek kölcsön adott pénzét 
elveszíthetné. 

Lehetséges, hogy Amerika Angliát a győzelem gyümöl-
csétől meg fogja fosztani, erre nézve a szökevény oda nyilat-
kozott, hogyha a ház ég, sokáig nem gondolkozhatok az ember, 
hanem bárminő segítséget szívesen vesz, bárhonnan adódik is 
az. (Fd. Ev. 1818. szám és D. N. C. 925. szám.)" 
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Szeptember 2. 
„Tegnap délután automobilon Pradra mentem, ahol a 164. 

„dandár parancsnoka, báró Lempruch ezredes jelentkezett és 
„együtt Gomagoion át, a Kleinbodenon (-Ö 2100) a régi sze-
„relöúton felmentünk, ameddig az automobil csak bírta, — 
„2200 méter magasságig. Onnét gyalog siettünk az ösvényen 
„a Goldseehez és a Dreisprachenspitzere (-0- 2843). Sivár, zor-
d o n , meredek, sziklás táj, gyepes partok váltakoznak nagy 
„görgeteggel és törmelékkel. Növényzetben igen szegény ez 
„a vidék. Szemben a jeges óriás, az Ortler (A 3902) egész 
„pompájában. Fekete sziklafalaival, ragyogó kékes jégmezői-
ve l , csillogó havas ormaival, melyekbe komoran belemarkol-
j a k a sziklafalak fekete karmos ujjai. Halványan rózsaszí-
n ű e k voltak a gleccserek és violára festődtek a sziklafalak, 
„midőn napnyugtakor a Dreisprachenspitzere, a csapattáborba 
„értem. Ott egy zászlóalj van, mint a Monte Scorluzzo (A 
„3094)—Grosse Nagler (0> 3259) állásának tartaléka. Ennél 
„éjjeleztem a Breitekammon, 8 lépésre a svájci határtól, 2869 
„méter magasságban. A ritka levegő hatása miatt, alig tud-
j a m aludni, csak félálomban töltöttem az éjjelt. Ezalatt az el-
lenséges támadásokat, az ellenség rendkívül nagy veszteségei 
„repültek el fölöttünk a gránátok, gyakran puskagolyók is 
„csiripeltek és a csatártűz közvetlen közelünkben hallatszott. 
„Mikor pitymallani kezdett, kimentem kis fabódémból és lát-
tam, hogy a Grosse Nagler és a Monte Scorluzzo csúcsok 
ködbe vannak burkolva és az Ortler nyomtalanul eltűnt. 

„Messze alattam Trafói fölött óriás ködtömegek. Elől dupla 
pattanással hallatszottak az őrlövések, az olaszok a mieink-

„től határozottan megkülönböztethetők. Különben tökéletes 
„csend és nyugalom. A táborban mindenki alszik még és sötét 
„van. A hideg, nyírkos szélben, mely süvöltve jön a szikla-
eleken át Svájcból, borzongott a hátam. A Hotel Dreisprachen-
„spitze, a szürke ködökben, mint egy árnykép sejtődik, előtte 
„a föl és alá járkáló svájci őrszemek lépte kong egyenletes 
„ütemben és a fáradt légáramlat sóhajtva fordul a ház körül, 
„hogy az elzárt sötét ablakoktól megijedve meghátráljon és 
„továbbvonuljon. Én a drótkerítéshez megyek; ez a határon 
„van fölállítva a szökevények miatt. Egy sziklának támasz-
kodva a komor távolba tekintek, melyből a gleccserek és hó-

>> 
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„mezők halványan kiemelkednek. Lépéseket hallok közeledni 
„felém. Egy katona, acélsisakkal a fején és szuronnyal puská-
j á n , lépdel felém, gallérja föl van állítva és hallom, mint di-
de reg . Midőn észrevesz engem, úgy megijed, hogy egészen 
„összerázkódik s egyet nyög belé. Közelről arcomba néz, tisz-
t e l eg és halkan jelentkezik: 'Grenzwachposten! — Semmi uj-
„ság! . . . ' 'Fázol fiam!' — 'Jo sch' ischt scho kalt und wird 
„Schiach's Wet ter . . . ' Tovább megy. Virrad! A felhők lassan 
„tovább vándorolva másznak a völgyekben, mint óriás ször-
nyek , néha a hegyekre kinyúlnak. Az Ortlernek jég- és hó-
„mezői a mind sűrűsbödő föllegek, a föltornászó ködgomolyok 
„között kivilágítanak oly hihetetlenül fehéren és valószínűtle-
n ü l magasan. Előttem kibújnak a gleccserek, azután a Monte 
„Scorluzzo és a Grosse Nag'ler csúcsok koromfekete szikláikkal. 
„Csendesen állok ezen jégbedermedt felvidék csodálatos rideg-
„ségét nézve s annak siralmas komorsága száll lelkemre azon 
„fájdalmas kérdéssel: mi minden fog még miránk szakadni. 
„Itt a jégfödte havasokon s ott lent a messze lapályon csak 
„öldöklés, vér és lángok, halál és megsemmisülés. Ha majdan 
„jobb, boldogabb időkben e nagy világégésnek minden rette-
ne te s sebét behegedni látom és magyar hazámat, nemzetemet 
„a magyar népet boldognak látandom, akkor elvonul majd 
„egemről e szörnyűséges vérfelhő, mely engem oly elmondha-
ta t lanul boldogtalanná tesz s akkor föl fog kelni ragyogó 
„őszi napom, mely még síromra is melegen fog sü tn i . . . " 

„Nemsokára egészen világos lett. Mérhetetlen nagy há-
„borgó felhőtenger fölött állok, melyből csak gleccseróriások, 
„hatalmas fekete sziklatömegekre támaszkodva emelkednek 
„ki. Fölöttem a lassan világosodó égen csak kevés felhőcske 
„siet tova. Az emberek a deszkabódékból kijönnek, a tisztek 
„nálam jelentkeznek. Itt az ideje. Jégcsákányomat és acél-
„sisakomat előhozom és leereszkedünk a Stilfsi-hágóra a szál-
„lodához (-0- 2758), mely romhalmazzá van lőve s a drótaka-
„dályokkal sűrűn környezett állástól körül van övezve. Onnét 
„egy darabot a jégmezőn, azután nagyon laza kőtörmeléken 
„menve, fölérek a kavernákba jól elrejtett ütegekhez és az erő-
ben összelőtt gyalogsági állásokhoz, a 'Klein-Scorluzzo'-n. 
„,Kissé kritikus azután a följutás a 'Gross-Scorluzzo'-ra, mert 
„teljesen födetlenül az élen égfelé kiemelkedve kellett a mere-
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„deken fölkapaszkodni ott, hol az ellenségnek egész gépfegy-
v e r e s bástyavára kis távolról, ezen élre kitűnően be van lőve. 
„Legalább 20 percig tart, míg ezen a tölcsérmezővé lőtt olda-
„lon föl tudunk kapaszkodni. A köd onnét elvonult és 
„számtalan ellenséges lőrést láttam gúnyosan rám vigyo-
rogn i . 100 lépés távolságban követtük egymást föl a csúcsig. 
„A 3094 méter magas csúcs egy zárt támpont, mely azonban 
„nagyon össze van lőve, mert rendesen szakadatlanul az ellen-
séges ütegek tüze alatt áll, három irányból. Erről a pontról 
„nagyszerű kilátás nyílik és úgy látom, hogy ezt az egész 
„Stilfsi-hágó állás kulcspontjának kell tekintenem. Egy fél -
„körben állják körül az ellenséges kavernaütegek, melyeket 
„mind jól láttam, hiszen tüzeltek is ránk. A Monte Scorluzzo 
„(A 3094) leereszkedő gerincén az ellenségnek több nagyon 
„erős támpontja van egymás mögött és mellett, igen sok 
„gépfegyverrel, melyek sajnos nagyon kellemetlenek, ezek el-
t e n ebben a pillanatban még nem lehet sokat csinálni. A mi 
„támpontjaink, melyek között egyelőre összeköttetés még nin-
„csen létesítve, a Monte Scorluzzo — és a Grosse Nagler csúcsok 
„között nagyon kitűnően vannak alkalmazva. Ezek egy magas-
l a t i vonulaton fekvő zsákot képeznek, mely minden oldalról 
„a mi kereszttüzünkben fekszik. Ott aligha történhetik valami 
„baj, legalább addig, míg elegendő csapat van fönt. Az egész 
— igen kellemetlen — Yitelli-front állásait végigjártam és 
„pontosan végig tanulmányoztam." 

„Ugyanazon az úton ereszkedtem le a Klein-Scorluzzo 
„kavernaiitegeiliez. Az olaszok csodálatos módon itt már nem 
„lőttek. A tüzérségi megfigyelőhöz, egy előreszökellő szikla-
„csúcsra szintén kimásztam, onnét az ellenséges állásokat, az ő 
„ütegeiket, melyek bizony nagy számban vannak, pontosan lát-
„tarn. Megkértek a tisztek, hogy egy lőrésen, mely északnyu-
g a t felé néz, csak igen rövid ideig nézzek ki, mert az olaszok 
„amint a lőrésre árny jön, azaz besötétedik, félelmetes pontos-
ságga l oda lőnek. Éppen tegnap egy ember véletlenül kezét 
„tette a lőrésre, melyet az ellenség azonnal átlőtt. Ma nem lőt-
t e k s így mindent láthattam. Minden támpontban vitézségi 
„érmekkel ékítettem föl a legvitézebbeket. — Még három igen 
„jó támpontot szemléltem meg, mire a köd följött és mindent 
„elborított. De én már eleget láttam volt. Mégegyszer meglát-
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„tarn az Ortler jegét villogó pompájában, a nap sugaraitól va-
k í tóan tündökölve, búskomor ködök sötét keretében, messze, 
„messze, a kápráztatóan megvilágított háborgó ködtenger fö-
„lött. Hatalmasan megkapó látvány, mely gyászosan szo-
„morú hangulatot ébreszt a szemlélőben. Még egynéhány szép 
„ka ver na üteget látogattam meg, azután a lövészárokban 
„a Stilfsi-hágóra leereszkedünk az úgynevezett 'Schwiezer 
„Graben'-ba. Ez a lövészárok háttal a svájci határ felé, közvet-
l e n a határ mentén húzódik, hogy a mi jobbszárnyunkat, mely 
„a hármas határpontra támaszkodik, biztosítsa. Ott alig tud-
„nék egy ellenséges támadást elképzelni, mert a Monte Scor-
„luzzoról hátba kapná a mi leghathatósabb tüzünket és a mel-
„lett nagyon meredek, nehéz mászása volna föl a mi állásun-
k i g . Ha itt támadni akar, akkor egyenest a Stilfsi-hágót kell 
„a bormiói út mentén egy csoporttal s egy másik erős cso-
por t ta l a Monte Scorluzzót és a Grosse Naglert elfog-
lalnia, amely előbbi nélkül a két támadó csoportjával a leg-
kellemetlenebb helyzetbe jutna. A legszélsőbb őrszemig kime-
„gyek, úgy mint azt elébb az összes megszemlélt támpontok-
n á l megtettem. Sajnos itt már nem látok semmit sem, mert 
„sűrűn esik az eső és a völgyek vastag ködöket lehellenek föl." 

„A Dreisprachespitze szállodához, svájci területre me-
„gyek, ottan egy főhadnaggyal beszélek és a legszívélyesebb 
„üdvözleteket adom át neki Briedler ezredes részére, aki mint 
„vendég volt velem a Weretyssow-i (A 742) nagy támadá-
somnál 1915 május 7-én és a lángoló Laborcfőn ama rémesen 
. bizonytalan órákat töltötte velem. A főhadnagy megígéri, 
„hogy üdvözletemet átadja. Ezután a táborba visszatérve, még 
„vitézségi érmeket osztok ki a tartalékban álló zászlóaljnál." 

„A tisztektől elbúcsúzva, visszafelé indulok a zuhogó 
„esőben." 

„Itt Griesben semmi újság sem várt rám." 
• j * «• » r . f < 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

A helyzet délig •. • 
Az ellenség tüzérsége a Tonale-szakaszban egyik ütegün-

ket gázzal lőtte. A Monte Cimonéra (A 1230) az ellenség 170 
aknát lőtt. 
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A Punta d'Albiolo szakasszal szemben az ellenség nagyon 
ideges. 

Veszteség: 30 fő legénység megsebesült, 3 tiszt és 133 fő 
legénység beteg; összes veszteség: 3 tiszt és 163 fő legénység. 
(Op. 5829., 5829/12. szám.) 

A helyzet estig: 
Az ellenség tüzérsége a Punta dAlbiolo-szakaszra, Torbo-

lére és Nagóra néhány tűzcsapást mért. 
A 3. lovashadosztály arcvonala is ellenséges tüzérségi za-

varótűzben állott. 
A XX. hadtest északi szárnyán Mandra Dossonnál az al-

pini csapat két szökevényét kísérték be. 
A Punta San Matteo ( Ó 3692) ellen tervezett vállalatot 

a rossz idő miatt megint elhalasztották. (Op. 5829/19. szám.) 
Az AOK. arról értesíti a 10. hadseregparancsnokságot, 

hogy szeptember hóban a császárvadász-hadosztályt az Edel-
weiss-hadosztály fogja fölváltani, a császárvadász-hadosztály 
és a 159. dandár a 10. hadsereg tartaléka lesz. 

A 18. hadosztály szeptember 20-án a 11. hadsereg kötelé-
kébe fog kerülni. 

A 10. hadsereg a következő csapatokból fog állani: 22. lö-
vészhadosztály, 163. és 164. gyalogdandár, 49. hadosztály, Ri-
vai-szakasz, 3. lovashadosztály, 56. lövészhadosztály, 19. had-
osztály és az Edelweiss-hadosztály, összesen 8 és fél hadosz-
tály. (Op. 5827. szám.) 

Az 50. és 111. ezred szeptember végéig visszakerül a 19. 
hadosztály kötelékébe, így az Edelweiss- és az egész 19. had-
osztály harcos állománya erősebb lesz, mint a mai császár-
vadász-hadosztály és a fél 19. hadosztály. 

A Judicariákban az ellenség gyengült, mert onnan az 
olaszok 20. hadosztályát kivonták. (Op. 5735/1. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy szeptember 
6-án az 50. ezredet a 49. hadosztály kötelékéből a XX. hadtest-
parancsnokság vonja ki, szeptember 8-án a XXI. hadtest-
parancsnokság rendelkezésére bocsátja a 111. lövészezredet, 
hogy az 56. lövészhadosztálynál a 111. ezredet felváltsa. 

Az 50. és 111. ezred azután az illetékes 19. hadosztályhoz 
be fog vonulni (XIY. hadtest). 

Az ellenség tüzérségének fölénye abból is látható, hogy 
az naponta 12.000 lövést tesz a 10. hadsereg arcvonalára, ezzel 
szemben a mi tüzérségünk ennek a mennyiségnek alig egy-
ötödével rendelkezik. 

Az V. hadtestparancsnokság 46 sziklafúrógépet kér, hogy 
a 22. lövészhadosztálynál kavernákat tudjon létesíteni, hogy 
ezzel az ellenséges tüzérség hatását némiképen ellensúlyozni 
tudja. 
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A 10. hadseregparancsnokság csakis hat villamos kőfúró-
gépet tudott az Y. hadtestnek adni. (Op. 5707. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége éjjel a XIJI . hadtest arcvonalát 

lőtte Clama és Monte Sisemol (A 1242) között. A Clamára 
előnyomult ellenséges járőröket csapataink elzavarták. 

Brentától keletre az ellenséges tüzérség zavarótüze csak 
mérsékelt volt. 

Az éjjel az ellenségnél a Cavrari—Roncalto-országúton 
megterhelt teherautók dübörgése volt hallható. 

Az ellenséges repülők röpcédulákat és másfélméter át-
mérőjű léggömböt is dobtak le, telerakva röpiratokkal. 

Pedescalánál az ellenség egy bürüt épített az Astico-
folyón. (Op. 245/1. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége csak mérsékelten tüzelt. Ütegeink 

a Monte Ranierón (A 1248) az ellenséges drótkötélpályára 
lőttek. 

Veszteség: 10 tiszt és 245 fő legénység beteg, 1 tiszt és 
G0 fő legénység megsebesült, 2 emberünk gázmérgezést szen-
vedett, 2 tiszt és 15 fő legénység elesett, 2 emberünk eltűnt; 
összes veszteség: 13 tiszt és 324 fő legénység. (Op. 245/2. sz.) 

Esti helyzet: 
Mindkét oldalon csak mérsékelt volt a tüzérség tevékeny-

sége; a Brentától keletre csak egyes löveglövések voltak. 
Az időjárás felhős, ködös és esős. 

Ma repülök nem mutatkoztak. (Op. 245/3. szám.) 
A 42. honvédhadosztály éldandára szeptember 3-ra vir-

radó éjjelen Pedevena, végdandára Arina vidékét fogja elérni. 
Egy angol intézkedés került kezünkbe, melyből kivehető, 

hogy az entente-csapatok nagyobb támadást nem terveznek és 
hogy I I I . hadtestünk állását és csoportosítását az angolok 
megtudták, mely adatokat szökevényeink az angoloknak el-
árultak. 

# # 
* 

A németek súlyos küzdelemben állanak a Hindenburg-
védelmi vonalban. 

Pflanzer-Baltin vezérezredes hadseregcsoportja az Adriai 
tenger és az Ohrida-tó között áll. 

• • 

József főherceg: A világháború. VII. 19 
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Szeptember 3. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
A helyzet délig: 
A sűrű köd és eső miatt csakis mérsékelt harctevékeny-

ség volt. 
Ellenséges felderítő-járőröket a Punta d'Albiolo- «> 2978) 

és a Monte Nozzolo- (-Ó-2034) alszakaszban csapataink vissza-
vertek. Monte Cimoneról (A 1230) is elkergették az ellenséges 
járőröket. 

Francia repülők Lardarónál csapatainkat 30 méter magas-
ságból gépfegyverekkel lőtték. 

Veszteség: 1 emberünk meghalt, 20 fő legénység meg-
sebesült, 4 tiszt és 178 fő legénység beteg, 4 emberünk eltűnt; 
összes veszteség: 4 tiszt és 203 fő legénység. (Op. 5839. és 
5839/12. szám.) 

A helyzet estig: 
Az ellenség tüzérsége a Stilfsi-hágót, a Monticello-szakaszt 

(A 2432) és Monte Care altót (A 3465) lőtte. (Op. 5839/19. sz.) 
Az önkéntes népfölkelő lövészalakulatok kímélése és isko-

lázása céljából a 10. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy 
ezen alakulatokat 6—8 hétig pihentetni kell. 

Felváltásukra a XXI. hadtest rendelkezésére bocsátotta a 
IY. népfölkelőzászlóaljat, a XX. hadtest részére a 157. nép-
fölkelőzászlóaljat, az V. hadtest részére pedig az I. népfölkelő-
zászlóaljat. (Op. 5793/4. szám.) 

A hadseregcsoportparancsnokság vezérkari főnöke ma az 
1. császárvadász-dandár szakaszában, a Pasubio- (A 2236) 
állást megtekintette. (Op. 5846. szám.) 

A 10. hadseregnél augusztus havában 25-en szöktek át az 
ellenséghez és pedig 10 cseh, 6 rutén, 4 lengyel, 3 olasz nem-
zetiségű katona, 1 magyar és 1 zsidó. 

Ezzel szemben az ellenség részéről csakis 4 olasz katona 
pártolt át hozzánk. (Op. 5835. szám.) 

Punta San Matteót «> 3692) ma délután 8 és 9 óra kö-
zött elfoglaltuk. (Op. 5839. szám.) 

Megállapították, hogy augusztus hóban az ellenség 172 
löveggel szaporította tüzérségét. (Op. 5751. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
A Monte Sisemolón (A 1242) és Monte Solarolón (<>1672) 

ellenséges járőröket zavartak el csapataink. Az ellenség tüzér-
sége Monte Solarolóra «>1672) és Sasso Rossóra (A 1196) 
néhány tűzcsapást mért. (Op. 246/1. szám.) 



291 

Déli helyzet: 
„A Monte Interrottót (-0-1401) erősen lőtték. A Ghelpach 

„völgyében és Canovétól keletre erős ellenséges járőrök tá-
„madtak, de könnyen visszaverettek. Ellenséges repülök 30 
„méter magasságból gépfegyvereikkel lőtték állásainkat és 
„bombákat dobtak. Estig élénk zavarótüz." 

Az ellenség repülői tömegesen jelentek meg Asiago fölött, 
V. Grubachra és Mezza Selvára bombákat dobtak. 

Veszteség: 12 tiszt és 252 fő legénység beteg, 1 tiszt és 44 
fő legénység megsebesült, 2 emberünk elesett, 6 emberünk el-
tűnt; összes veszteség: 13 tiszt és 304 fő legénység. (Op. 
246/2. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége a I I I . ós XII I . hadtest arcvonalát 

hevesen lőtte, Asiago kétoldalán az 1-sö és 2-ik állásunk, a mö-
götte fekvő terület, valamint Monte Sisemol (A 1242) sokat 
szenvedett az ellenséges lövegtűztől. 

Ütegeink Cavrarit, Cesunát, az ellenség tüzérségét a 
Monte Sprungon (A 1300) és a Monte Toerle mögött (-0-1295) 
tartotta tűz alatt. 

A VI. hadtestnél csekély volt a harctevékenység, mert 
a felhők nagyon mélyen lelógtak. 

A Brentától keletre a Monte Asolone (A 1520) ellen irá-
nyult az ellenség tüzérségének tüze. 

Ütegeink a Monte Ranierón (A 1248) a sodronykötél-
pályát, Rivaltánál a dolgozó ellenséges gyalogságot és Col 
Moschint (A 1278) lőtték. (Op. 246/3. szám.) 

Szándékom szeptember 20-án a 18. hadosztályt a 11. had-
seregbe beosztani. Az Edelweiss-hadosztály szeptember hó vé-
gén a XV. hadtesthez fog kerülni. A 36. hadosztály Bozenben 
marad, mint hadseregcsoport-tartalék. 

Hozzájárultam a 11. hadseregparancsnokság javaslatához, 
hogy amint az 1-ső vonalat hátrább vesszük, a 6. hadosztályt 
az arcvonalból vegye ki és mint zárt tartalékot alkalmazza. 

Amint a „Belluno-csoport" megalakul, a 11. hadsereg át-
csoportosul. 

A 11. hadseregparancsnokság ma Fd. Ev. 1520. szám alatt 
előterjesztette havi jelentését az ellenségről 1918 augusztus 
hóról. 

A jelentés így szól: 

„I. Általános helyzet. 
Számos különféle — gyakorta egymásnak ellentmondó — 

tudósító jelentések arról szólnak, hogy az olaszok offenzívája 
16* 
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küszöbön áll, egyszer az Asiago-fennsíkon és a Piave arcvo-
nalon, másszor az olasz 1. hadsereg teréből kiindulva. Mind-
eme híradásnak nem lehet hitelt adni, mivel az olasz 4. és 6. 
hadsereg helyzetében említésreméltó változás nincsen és a je-
lek nem mutatnak arra, hogy nagyobbszabású offenzívát ké-
szítene elő. 

Mindazonáltal repülői feltűnő sűrűen cirkálnak; arcvo-
nala mögött, különösen a Brenta és Piave között, erős forga-
lom van és itt-ott ú j ütegek bukkantak fel; ezek a jelenségek 
mégis csak arra mutatnak, hogy az ellenség valamire készül. 

Július 29-én fogságunkba került a Treviso-dandár kö-
telékébe tartozó 99. gyalogezred egyik katonája, aki azt val-
lotta, hogy tiszti beszédeket hallott, hogy erős amerikai csa-
patok fognak az olasz hadszíntérre érkezni, melyek támoga-
tása mellett az olaszok támadni fognak; erre az előkészületeket 
szeptember hóban fejezik be. 

Azóta is kerültek olasz katonák fogságunkba, ezek azon-
ban egy küszöbön álló olasz offenzíváról nem tudnak semmit 
sem mondani. 

II . Erőcsoportosítás. 
A 11. hadsereggel szemben álló entente-csapatok csopor-

tosítása nagyban a következő: 
Az olasz 4. és 6. hadsereg áll velünk szemben 6 olasz, 1 

angol és 1 francia hadtesttel az első vonalban, az olasz XXX.1 

hadtest Cittadella és Bassano között, az 52. hadosztály Bassa-
nótól délnyugatra, a 27. olasz hadosztály Vicenzától északke-
letre, a 24. francia hadosztály Vicenzától keletre, a 11. olasz 
hadosztály Bassanónál tartalékban van és a 9. hadsereg-
parancsnokságnak van alárendelve. 

Az I. hadtestünkkel szemben a Monte Pertica (A 1549)-
alszakaszban az olasz 1., 59. és 15. hadosztály,2 XXVI. had-
testünkkel szemben a Monte Asolone (A 1520)-alszakaszban 
a Brenta-folyóig az olasz 18., 17. ós 2. hadosztály,3 a VI. had-
testünkkel szemben a Cima Ecker (A 1366)-alszakaszban 
az olasz 29., 28. és 14. hadosztály,4 a XII I . hadtestünkkel szem-
ben az Asiago-alszakaszban a 23. francia, a 48., 23. és 7. angol 
hadosztály,5 a I I I . hadtestünkkel szemben a Cesuna-alszakasz-
ban az olasz 12. hadosztály6 áll; ez utóbbi azonban már nem 
tartozik az olasz 6. hadsereghez. 

1 47. és 50. hadosztály. 
2 Olasz XVIII és VI. hadtest. 
3 Olasz IX. és XX. hadtest. 
" Olasz XX. és XIII. hadtest. 
5 Francia Xll. és angol XIV. hadtest. 
6 Olasz X. hadtest. 
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Ez a csoportosítás arra mutat, hogy a 6. olasz hadsereg-
nél a csapatok eltolása csakis a hadtesteken belül volt, erősí-
tések nem történtek. 

A 4. hadseregnél a XXX. olasz hadtestet a XVIII . had-
test felváltotta, míg az olasz 27. hadosztály helyébe1 az 59. 
hadosztály került. 

Az amerikai csapatok megérkezéséről megbízható hírek 
nincsenek. Állítólag Bassanón és Piovene körül lennének ame-
rikai hadosztályok. (?) 

I I I . Az ellenség magatartása. 
Az olasz gyalogság július hó óta nagyon csendesen vi-

selkedik. 
Annál élénkebben működik az utóbbi időben a francia és 

angol gyalogság, mely 1—2 zászlóaljjal, sőt még többel is, 
részlettámadást intézett állásunkra, előző tüzérségi előkészí-
tés után. 

Ennek célját a fogságba kerültek abban határozták meg, 
hogy az angolok és franciák minden áron foglyokat akarnak 
ejteni, hogy helyzetünket felderítsék. 

IV. Az ellenséges tüzérség helyzetéről a 11. hadseregpa-
rancsnokság már 1918 augusztus 3Í-én Op. 900/58. Art. szám 
alatt részletes jelentést tett. 

V. Az ellenség hangulata. 
Az általános hadifáradtság dacára az olasz csapatok han-

gulata, a sikertelen osztrák-magyar piavei offenzíva után, ál-
talában igen emelkedett, ehhez hozzá járul az is, hogy az en-
tente-propaganda nagyban hirdeti, hogy a központi hatalmak 
össze fognak omlani és az entente a végleges győzelmet ki 
fogja vívni. 

Az élelmezés bőséges és jó. 
VI. Szervezési adatok. 
A jelentésekből kivehető, hogy az olaszoknál a roham-

alakulatokat megszervezték. 
Az 1. rohamhadosztályt 1918 június havában Monte Gal-

dában megalakították.2 A rohamhadosztály két rohamcsoportba 
tagozódik. 

Az olasz 259. ezrednél újrendszerű kézigránátot próbálnak 
ki, mely palack-alakú, sima felületű és 13 cm hosszú. 

Egy 28. ezredbeii katona azt vallotta, hogy egy újabb 
rendszerű lángszóró is van alkalmazásban, melynek űrtartalma 
80 liter és a láng hossza körülbelül 150 méter. 

1 Az olasz VI. hadtest kötelékébe tartozik. 
* Vieenzától 14 km-re délkeletre van. 
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VII. Propaganda. 
Az ellenség propagandája élénk. A propaganda-iratokat 

rakétákkal lövik át hozzánk, azonkívül az olasz repülők is tö-
megesen dobják le mind az állásainkba, mind a hadtáp kör-
leteinkbe. 

A propaganda-iratok a monarchia összes nemzetiségi nyel-
vén írottak-. 

Még az orosz hadifoglyok részére is szórnak le az olasz 
repülők orosznyelvű propaganda-iratokat, melyekben felhív-
ják az orosz hadifoglyokat, hogy ne dolgozzanak. 

A propaganda mellett az olaszok élénken munkálkodnak 
cseh-szlovák járőrök megszervezésében is és ott alkalmazzák, 
ahol a mi arcvonalunkon szláv nemzetiségű csapatok állanak. 

Ahol ezt észrevesszük, megtorló tüzérségi tüzet alkalma-
zunk, mire a cseh-szó rendesen elnémul. 

Különben hírek vannak arról, hogy az olaszok a cseh-
szlovák járőrökkel szemben ellenségesen viselkednek. 

Egy olasz főhadnagy, midőn egy cseh tizedes hozzájuk 
átszökött, azt mondotta, hogy: „én ezt a disznót leütném, ha 
azt megtenni szabad volna".1 

Ilyen eseményeket célszerű volna nálunk az anyaország-
ban köztudomásra hozni. 

VIII . A helyzet általános megítélése. 
Arra nézve egyelőre nem mondható vélemény, hogy az ola-

szok nagyobbszabású offenzívára készülnek-e1? 
A magasabb parancsnokságok hatáskörébe tartozik azt 

megítélni, hogy az entente, dacára az amerikai segítségnek, 
képes-e arra, hogy a nyugati hadszíntéren folyó nehéz küz-
delmek mellett, két fronton döntő offenzívába kezdjen. 

11. hadseregparancsnokság."2 
* * 

* 

Szeptember 4. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
A helyzet délig: 
Midőn tegnap csapataink a Punta San Matteót (-Ó 3692) 

elfoglalták, ezzel együtt kezünkbe került a Monte Mantello 
( ó 3536) és a <> 3502 magaslat is. 

1 11. hadseregparancsnokság Fd. Ev. 1449. számú ügydarabja 1918. évi 
augusztus hó 22-ről. 

2 Lásd a 11. hadseregparancsnokság naplójának 1573. számú mellékletét 
a wieni Kriegsarchivban. 
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Ott a helyzet ma olyan, mint volt augusztus 13-án. A tá-
madás után itt a harctevékenység nagyon fokozódott az ellen-
ség részéről. 

Az ellenség vesztesége: 1 százados és 10 fő legénység el-
esett; a 12. alpini ezred 60 katonáját elfogták csapataink. 

Á mi veszteségünk: 5 emberünk elesett, 1 tiszt és 24 fő le-
génység megsebesült, 6 emberünk a sziklákról lezuhant. 

Zsákmány: 2 olasz aknavető, 1 olasz géppuska, nagy meny-
nyiségű hadianyag, élelmezés és lőszer. 

Az Etsch völgyében előre merészkedett ellenséges járőrö-
ket elzavarták. 

Punta San Matteót (-Ó- 3692), a Stilfsi-hágót, Monte Man-
tellót (-Q- 3536) este az ellenséges tüzérség hevesen lőtte. 

Monte Cornóra (Ó- 1765) három rohamjárőrünk támadást 
intézett, egy összekötő-árkot felrobbantottak. 

A Carriola páncélerődöt 2 találat érte. 
Veszteség: 4 emberünk meghalt, 32 fő legénység megse-

besült, 7 tiszt és 195 fő legénység beteg, 2 emberünk eltűnt, 
összes veszteség: 7 tiszt és 233 fő legénység. (Op. 5848, 
5848/12. szám.) 

A helyzet estig: 
Mindkét fél részéről a tüzérség tevékenvsége mérsékelt 

volt. (Op. 5848/19. szám.) 
A 10. hadseregparancsnokság azt javasolja, hogy a Grosse 

Nagler-Spitzen (-(>3259) a 11/16 számú 15-ös mintájú 10 cm-es 
nehéz ágyúsüteget tüzelőállásba hozzuk, hogy az ellenséges 
ütegeket a Filone Mouton (-Ó- 2824), Glandadura hegyolda-
lon, P. dell'Ablesén (-Ó- 3010) leküzdje és Bormiót lőhesse. 
(Op. 7174/2. szám.) 

Elrendeltem, hogy a tervezett támadást Dosso altóra 
(-(> 703) ejtsék el, mivel a 10. hadseregparancsnokság véle-
ménye szerint ezt a magaslatot úgy sem lehet tartósan meg-
tartani. 

Ezért e helyett egy másik támadó-vállalatot kell kigon-
dolni. (Op. 5634/3. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége a III . hadtest arcvonalát élénken 

lőtte. 
A Brentától keletre előörs-vonalunk ellen a Monte Grappá-

tól (A 1775) északkeletre levő Tasson-gerincen az ellenség 
tervszerű vállalatot hajtott végre. 
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Kézigránát-harcban az ellenséges osztagokat visszavonu-
lásra kényszerítettiik, az ellenség halottjait visszahagyta. (Op. 
247/1. szám.) 

Déli helyzet: 
Clamánál, Col dei Rossón (A 1276) és San Francescó-

nál ellenséges kémlelő járőröket csapataink elzavartak, üte-
geink a Rivaltánál dolgozó ellenséges gyalogságot szétugrasz-
tották és a Monte Ranierón (A 1248) az ellenség drótkötél-
pályáját lőtték. 

Veszteség: 6 tiszt és 247 fő legénység' beteg, 2 tiszt és 51 
fő legénység megsebesült, 1 emberünk gázmérgezést szenve-
dett, 7 emberünk eltűnt; összes veszteség: 8 tiszt és 323 fő le-
génység. (Op. 247/2. szám.) 

Esti helyzet: 
Mindkét félnél a tüzérség csak mérsékelten működött. 
A Monte Grappán (A 1775) egy ellenséges tiszti-csoport 

jelent meg szemrevételezésre; ütegeink szétugrasztották. (Op. 
247/3. szám.) 

Változások: 
A III . hadtestnél, a 6. lovashadosztálynál az éjjel a 11. 

dragonyosezredet a 8. fogja felváltani, mely után a 11. drago-
nyosezred C. Le Mandrielíe—Mga. Campo Rosato—Mga. Pus-
terle körletbe jut. 

A XIII . hadtestnél, a 74. honvédhadosztálynál V. Fren-
zelában az 5/1. népfölkelö-zászlóaljat az 5/VI. népfölkelő-ezred 
fel fogja váltani, a felváltott zászlóalj a Monte Nosón (A 1629) 
levő táborba kerül pihenésre. 

A horvát 42. honvédhadosztály Pedevenán már teljesen 
együtt van. 

* # 
* 

Szeptember 5. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
A helyzet délig: 
Az ellenség tüzérsége a Punta San Matteót (-Ó-3692), 

Monte Mantellot (<> 3536) és Monte Giumellát «> 3599) lassú, 
de állandó zavarótűz alatt tartotta, a Yal di Genovát végig-
szórta gránátokkal; a Monte Folletto (-Ó-3296) és a Riva-alsza-
kasz is tűzben állott; Torbolénél a Sarca-hidat két találat érte. 

Veszteség: 2 tiszt és 8 fő legénység elesett, 1 tiszt és 27 
fő legénység megsebesült, 12 tiszt és 206 fő legénység beteg, 
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3 emberünk eltűnt; összes veszteség: 15 tiszt és 244 fő legény-
ség. (Op. 5858., 5858/12. szám.) 

A helyzet estig: 
Mindenféle öblű ellenséges löveg lőtte a Monte Testét 

(<>2005), Monte Seluggiót (A 1100), Roitét «>2150), Monte 
Cimonét _(A 1230), a Daone- és Chiese-völgyet. 

A 36. lövészezred rohamjárőrei ma a hajnali szürkületben 
az Etsch völgyében ellenséges aknamezőbe kerültek, 1 embe-
rünk meghalt, 1 pedig megsebesült. (Op. 5858/19. szám.) 

Ma feleségemmel együtt a 164. dandárnál a kórházakat 
látogattam meg. 

Dicsérő elismerésemet fejeztem ki a Punta San Matteóra 
«> 3692) végrehajtott sikeres támadásért. (Op. 5856. szám.) 

A 10. had seregparancsnokság javasolta, hogy az olaszok-
tól zsákmányolt lövegeket az arcvonalba állítsuk; e célból 46 
darab 75 mm-es olasz tábori ágyú kiutalását kérte. (Op. 
7235/5. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokságtól kiküldött vezérkari tiszt 
azt jelenti, hogy a havasokon álló csapatoknál a télre semmi-
féle előgondoskodás eddig nem történt. 

A szállásmesteri hivatalt a hadseregcsoportparancsnokság 
utasította, hogy e tekintetben az AOK.-nak tegyen azonnal 
kimerítő jelentést és követelje a szükséges téli berendezkedé-
seket. (Op. 6550. szám.) 

Értesítem a hadseregparancsnokságot, hogy mielőtt a tél 
beáll, a lóállomány nagy részét a hátországba el fogom szál-
líttatni, mert takarmányra nem lehet számítani. (Op. 5843. sz.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Az ellenség tüzérsége éjjel Monte Asolonét (A 1520), 

Val della Stizzionét és a 48. hadosztály alszakaszát lőtte; haj-
nali 4 órától 5 óráig pedig a XII I . hadtest arcvonalának kö-
zepére tűzcsapásokat mért. (Op. 248/1. szám.) 

Déli helyzet: 
A XIII . hadtestnél, a tüzérségi tűzcsapás után, az ellen-

ség gyalogsága a 31. ezredet1 megtámadta; a támadást vissza-
verték. A Canovére előre lopódzott ellenséges járőröket szin-
tén visszaverték. 

Reggel 8 óra 30 perctől 9 óra 30 percig Monte Dolorét 
(A 1551) nehézöblű ellenséges lövegek lőtték. 

Ütegeink az ellenség támadó gyalogsága elé zárótüzet ad-
tak; ezzel a támadás leverésében támogatták gyalogságunkat. 

1 A 16. hadosztály kötelékébe tartozik. 
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A Brentától keletre az ellenséges tüzérség élénken tüzelt; 
a Monte Perticára (A 1549) egyes ágyúlövések estek. A mi 
ütegeink Monte Asolonét (A 1320) lőtték. 

Az ellenség repülői is élénken portyáztak, Osteria del Gher-
telére bombákat dobáltak; kár nincsen. 

Veszteség: 7 tiszt 326 fő legénység beteg, 67 fő legénység 
megsebesült, 21 fő legénység meghalt, 3 emberünk eltűnt; ösz-
szes veszteség: 7 liszt és 417 fő legénység. (Op. 248/2. szám.) 

Esti helyzet: 
A fennsíkon az ellenség tüzérségének zavarótiize a meg-

szokott keretek között mozgott; Sasso Rossót (A 1196) és 
Asiagót nehéz lövegek és aknavetők lőtték. 

A Brentától keletre a Monte Asolonén (A 1520) állá-
sainkra az ellenség tüzérsége két tűzcsapást mért és 100 ak-
nát lőtt. 

Ütegeink az ellenség aknavetőire megtorló tüzet adtak, 
azonkívül a Monte Ranierón (A 1248) a drótkötélpályát és 
Col Moschint (A 1278) lőtték. (Op. 248/3. szám.) 

Változások: 
A III . hadtestnél a 6. hadosztály a 81/11. zászlóaljat a Yal 

d'Assa-alszakaszból kivonta, a zászlóalj pihenni fog a Costaita 
táborban. 

A XIII . hadtestnél a 16. hadosztály rohamzászlóalja a felső 
Noce völgyébe vonult pihenni. 

A YI. hadtestnél az 53. és 5. hadosztályok rohamzászló-
aljait Tesinóra áthelyezték; a 18. hadosztály rohamzászlóalja 
is ide fog jönni; a már kiképzett rohamjárőrök az arcvonalba, 
illetékes ezredeikhez bevonultak. 

A 103. ezred élszállítmánva1 Borgóba megérkezett. 
Az I. hadtestnél az 55. hadosztály rohamzászlóalját Pader-

nóra irányították. 
A 38. honvédhadosztály 76. dandára már megérkezett; 

a 23. ezredet Roncegno—Borgo, a 24. ezredet Novaledo—Mar-
ter vidékén helyezték el. 

A Monte Perticán (A 1549) egy olasz katona augusztus 
29-én hozzánk átszökött. 

Vallomásáról a 11. hadseregparancsnokság ezt jelenti: 
„A szökevény az olasz 42. ezredbe tartozik (Modena-dan-

dár, 59. hadosztály, VI. hadtest); 1918 augusztus 10-én Ná-
polyból, a börtönből Poianellára szállították és a 42. ezredbe 
osztották be, mely az említett falutól 3 és fél kilométernyire 
északra fekvő Bolzano Vicentinóban elhelyezett Modena-dan-
dárba tartozott. 

1 Fél 103./I. zászlóalj. 
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Augusztus 21-én a Modena-dandár Poianella faluból 
Rossa—Santa Eulalián át a Monte Grappára (A 1775) mene-
telt, hol egy olasz dandárt az arcvonalban augusztus 24-én fel-
váltott. A sötétben a felváltott olasz ezredek számát nem tudta 
kivenni. Midőn a Monte Grappára (A 1775) felmásztak, 
a hegy lábánál egy barakktáboron át mentek, melyben egy 
olasz ezred táborozott; a szániát a sötétben nem tudta meg-
figyelni. 

Augusztus havában bajtársaitól hallotta, hogy Francia-
országba már 500.000 főből álló amerikai katonaság meg-
érkezett. 

Augusztus 9-én Vicenzában egy táblát látott kifüggesztve, 
melyen ez a felírás állott: „Commandement d'étape d'armée 
francaise".1 Vincenzában van ezenkívül az angol hadtáppa-
rancsnokság is. 

Augusztus 21-én Santa Eulaliában három amerikai kato-
nát is látott a kantinban. 

Arról nem tud semmit, hogy az olaszok offenzívára ké-
szülnek. 

Augusztus 28-án, midőn az olasz tüzérség az osztrák-
magyarok állását a Monte Perticán (A 1549) lőtte, a 42. olasz 
ezred 4. századánál, melyhez ö tartozik, elrendelték, hogv a le-
génység gázriadóba helyezkedjék, a század hajnalhasadtával 
támadni fog a Monte Grappán (A 1775); a támadás azonban 
elmaradt, ennek okát nem tudja. 

A szökevény polgári életében kőmíves; háborúelötti idő-
ben Franciaországban dolgozott; — már 1912. évben Nápoly-
ból ezredétől2 megszökött és Franciaországba ment; 1915. jú-
nius havában a 2. alpini ezred pótcsapatához, Cuneóba, fegy-
veres szolgálatra bevonult; kiképzése után október 1-én a sa-
luzzói 2. alpini zászlóaljjal a karintiai arcvonalra került; 1915 
november 9-én szökni próbált, de az olaszok elfogták és 10 évi 
börtönre ítélték. 

Nápolyban a börtönben 33 hónapot töltött ki, 1918 augusz-
tus 6-án az arcvonalra szállították Bassanóba, honnan az olasz 
42. ezredhez Poianellóra került. 

Vallomása szerint a 42. ezred 4. századának ütközetlét-
száma 4 tiszt és 120 csatár. 

Kenyér bőven van és jóminőségű, az élelmezés általában 
elégséges, az állásban naponta egyszer kapnak enni és pedig 
éjjel 12 óra és 1 óra között. 

Az egészségiigvi állapot jónak mondható, nem tekintve 
a szórványosan fellépő gyomorbajt, melyben a katonák azért 

1 Francia hadsereg hadtápparancsnokság. 
2 Olasz 39. ezred. 
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szenvednek, mert amerikai halkonzervekkel is etetik a le-
génységet. 

A 4. századtól ezidöszerint körülbelül 10 katona van sza-
badságon. Tankot ö nem látott. 

Minden embernek angol gázmaszkja van. 
1918 június havában Nápolyban a város felett egy repülő-

gépet láttak keringeni, melyről azt hallotta beszélni, hogy ú j 
katonai vadászrepülőgép, amely óránkint 200 kilométernyi 
gyorsasággal mozog; a gép fecskealakú. 

A Poianella falutól északra 3 és fél kilométerre fekvő Bol-
zano Vicentinóban olasz—francia—angol-repülőtér van; a szö-
kevény itt 1918 augusztus közepén gyakran sok repülőgépet 
látott. 

Midőn 1918 augusztus 9-én vasúton a Citadella—Bassano-
vonalon utazott, látta, hogy a vasútvonaltól 200 méternyire 
körülbelül 10 barakk épült." (Fd. Ev. 1508. szám.) 

# # 
* 

Szeptember 6. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
A helyzet délig: 
Az ellenség tüzérsége a Vedretta' del Forno (-Ó- 2767) 

támpontjait, Monte Mantellót (-Ó1 5356), Punta del'Albiolót 
«> 2978) és a felső Noce-völgyet lőtte. __ 

Az Etsch völgyében Sano felé tartó ellenséges járőröket 
a 3. lovashadosztály elzavarta. 

Veszteség: 1 tiszt és 9 emberünk elesett, 28 fő legénység 
megsebesült, 3 tiszt és 100 fő legénység beteg; összes veszteség: 
4 tiszt és 137 fő legénység. (Op. 5867., 5867/12. szám.) 

A helyzet estig: 
A rossz látköri viszonyok miatt a tüzérség csak mérsékel-

ten működött. 
A hegyekben havazott. (Op. 5867/19. szám.) 
„Ma feleségemmel együtt Trientbe kórházakat látogat-

t a m meg." 
A 10. hadseregparancsnokság azt kéri, hogy az Edelweiss-

hadosztályt csak október hó végén helyezhesse be az arcvo-
nalba; ezt azzal indokolta, hogy az Edelweiss-hadosztálv har-
cosállományát még nem egészítették ki és hogy a kérdéses Pa-
subio-szakaszban (A 2236) olyan a helyzet, hogy ott minden 
pillanatban az ellenség támadására lehet számítani. 

1 Vedretta = jégmező. 
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Addig míg az Edelweiss-hadosztály az arcvonalba kerül, 
ez a hadosztály Trient—Mezocorona terében legyen hadsereg-
tartalék. (Op. 5827/5. szám.) 

Az AOK. elrendelte, hogy a kötelékeket rendezzék; min-
den hadseregnél annyi tábori tüzérdandár legyen, mint amennyi 
hadosztály az arcvonalban van. 

A 10. hadseregparancsnoksághoz négy török tüzértiszt ér-
kezett, közöttük a török tüzérségi felügyelő, Hassan bey ezre-
des is, hogy a hadsereg tüzérségi viszonyait tanulmányozzák. 
(Op. 6406. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Éjjel az ellenség tüzérsége a fennsíkon csak mérsékelten 

működött. Hajnali 5 órakor pedig a XIII . hadtest arcvonalát 
és a szomszédos VI. hadtest csatlakozó 53. hadosztály-szaka-
szát heves tűzhullámokkal födte be. Az 53. hadosztály csapatai 
az ellenség előtörő járőreit kézigránátokkal szétszórták. 

A Brentától keletre tegnap este 9 órakor a 17. hadosztály-
nál néhány rohamjárőrünk a 139. ezredtől a Col deli' Orsón 
(A 1677) álló ellenséges előőrsöket megtámadta és azokat 
kézigránátharcban leverte; az ellenséges gyalogság felszerelé-
sét és fegyverzetét elhagyva, hanyatt-homlok elmenekült. 

Este az ellenség tüzérsége nehézöblű lövegekkel a Col deli' 
Orsó (A 1677) mögötti Val della Stizzonére megtorló tüzet 
adott. (Op. 249/1. szám.) 

Az olasz gyalogság Ca d' Annánál (-í> 1383)) V. San 
Lorenzo felé a 2-ik állását meghosszabbította; Coll deli' Orsón 
(A 1677) és Monte Meatén (<> 1601) robbant; egész éjjel 
fúrógépek zakatolását lehet hallani. 

Ca. d'Annán (<p- 1383) egy szemrevételező tiszti csoport 
jelent meg. 

A XV. hadtest jelentette, hogy délelőtt 11 órakor 80 teher-
autó haladt a Monte Grappa- (A 1775) úton az arcvonal felé. 
(Ev. 1560. szám.) 

Déli helyzet: 
Az ellenséges tüzérség heves zavarótüze a XIII . hadtest 

arcvonalára reggel 7 óráig tartott, azután alábbhagyott. 
A Brenta mindkét oldalán a tüzérség csak mérsékelten 

tüzelt. 
A kilátási viszonyok kedvezőtlenek voltak, mert a felhők 

mélyen leereszkedtek a földre; ezért a repülők nem szálltak föl. 
A XIII . hadtest utólagosan jelenti, hogy az erős ellen-

ségi tüzérségi tűz után gyengébb olasz osztagok a 16. had-
osztályt, erősebb francia csapatok a 74. honvédhadosztályt 
megtámadták; Leghennél és Bertigónál a franciáknak sikerült 
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az első állásunkba betörni; tartalékok és rohamjárőrök ellen-
támadással a francia csapatokat az állásból azonnal kiverték. 
A többi helyen az ellenség támadása akadályvonalunk előtt 
géppuskatüzünkben összeomlott; egy francia katonát elfogtak. 

Veszteség: 8 tiszt és 297 fő legénység beteg, 2 tiszt és 
61 fő legénység megsebesült, 10 fő legénység elesett, 7 em-
berünk eltiint. Összes veszteség: 10 tiszt és 375 fő legénység. 
(Op. 249/2. szám.) 

Esti helyzet: 
A fennsíkon, mindkét oldalon, mérsékelt lövegtűz volt. 

Az ellenség nehézöblű aknavetőkkel a Monte di Yal Bellán 
(-0-1312) állásainkat lőtte; ütegeink megtorló tüzére az olasz 
aknavetők elnémultak. 

A Brentától keletre mindenféle öblű ellenséges lövegek 
lőtték Monte Solarolót (-01672) és a mögötte fekvő Yal della 
Stizzionét. Ütegeink Col dell'Orsón (A 1677) az ellenséges 
aknavetőket leküzdötték. 

Az ellenség repülői, Asiago fölött megjelenve, Yal di Gal-
mararára bombát dobtak. 

A 74. honvédhadosztály veszteségei a mai harcban: 2 tiszt 
és 18 fő legénység elesett, 1 tiszt és 87 fő legénység meg-
sebesült, 30 fő legénység eltűnt. (Op. 249/3.) 

* * 
* 

Szeptember 7. 
„Feleségem három napig volt itt és sok kórházat jártunk 

„végig: Spondining, Schlanders, Trient, Bozen, Meran na-
„gyobb és kisebb kórházait. És most vége van a kedves láto-
gatásnak, feleségem elutazott." 

„Mint már említettem, a Punta San Matteo (A 3692), 
„Monte Mantello «> 3536) és attól délre a -0 3502, 3-án este 
„8 és 9 óra között a 22. rohamzászlóalj részei, az alpesi 21. és 
„30. század és a 2. magashegyi vezetők százada által tervszerű-
„leg végrehajtott támadással visszafoglaltatott. A helyzet most 
„ott helyre van állítva úgy, mint az augusztus 13-a előtt volt. 
„Az ellenség veszteségei: 1 százados, 10 legény halott; 60 al-
„pini rendkívül szívós és dicsőségesen hősies védekezés után 
„fogságunkba került, 2 aknavetőt, 2 saját és 1 olasz gép-
fegyver t zsákmányoltunk. Veszteségeink: 5 halott, 25 sebe-
sü l t , 6 ember lezuhant. A támadó gyalogság magatartása 
„minden tekintetben kitűnő volt. Licka Vilmos, 1. lövészezred-
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„beli főhadnagy, csodálatraméltó hősiességgel és saját elhatá-
rozásából a Punta San Matteot (-Q- 3692) megkerülve, alpi-
„nisztikusan hihetetlent teljesítve, erős ellenséges lövegtűzben 
„fölkapaszkodott embereivel a majdnem járhatatlan gleccse-
„ren s a 3692 méter magas csúcsról letaszította az ellenséget, 
„ezzel eldöntve a vállalkozás sikerét. Ritka szép hőstett! és 
„igazán rendkívüli teljesítmény e csúcsot így megmászni és 
„még rohamozni is.' Az ellenség egyelőre még nem kísérlette 
„meg az elvesztett állásokat visszafoglalni, csak tüzérsége ós 
„gépfegyverei lövik azokat állandóan. A Judicariákban a Car-
„riola erőd két betontalálatot kapott, miáltal a páncélkupolát 
„nein lehet többé forgatni. A XXI. hadtestnél három eredmé-
„nyes járőrvállalkozás a Corno-csúcs (-0- 1765) ellen. Az ellen-
s é g Roveretot és Saccot sokat lövi." 

„A 10. hadsereg arcvonalának nyugati oldalán fokozott 
„lövegtevékenység. Az esteli órákban heves lövegtűz-rajtaütés 
„a Monte Care alto (A 3465) alszakasza és a Concei-
„völgy nyugati partjai ellen. Egyes járőrök részben kézi-
„gránátharcban visszautasítva. Egész nap tartanak az ellen-
séges tűzcsapások, főképen a Riva szakasza és Creino (A1292) 
„ellen. Campin és San Giovannin telitalálat által több halott 
„és sebesült. Creinon (A 1292) a víztartány és vezeték meg-
semmisült. A XIV. hadtestnél a mult éjjel az olasz állásokból 
„átkiáltoztak, hogy meg fogják bosszúlni augusztus 30-án 
„visszavert támadásukat, mely a Monte Májon (A 1500) leg-
„jobbjaikba került, köztük 12 tisztjükbe!" , 

Veszteség: 4 emberünk halott, 1 tiszt és 39 fő legénység 
megsebesült, 3 tiszt és 177 fő legénység beteg, 8 emberünk el-
tűnt; összes veszteség: 4 tiszt és 228 fő legénység. (Op. 5874., 
5874/12. szám.) 

A helyzet estig: 
Az ellenséges tüzérségi tűz csak mérsékelt volt. (Op. 

5874/19. szám.) 
A XIV. hadtestparancsnokság a felvenni szándékolt cso-

portosítást bejelenti: 
Az 1. császárvadász-dandárt a Pasubio (A 2236)-alsza-

kaszban az Edelweiss-hadosztály fogja felváltani. A Borcola-
1 Licka Vilmos főhadnagy ezért a fegyvertényért a Mária Terézia-rendet 

kapta. 
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alszakaszba a 111. ezred két zászlóalja fog jönni, míg az önkén-
tes népfölkelő lövész-alakulatok kipihenik magukat. Ez az al-
szakasz az Edelweiss-hadosztályparancsnokság alá kerül. 

A 2. császárvadász-dandárt' az 50. ezred fogja fölváltani, 
ez az alszakasz a 19. hadosztályparancsnokság alá fog kerülni. 
A hadtestparancsnokság hangsúlyozza, hogy a császárvadász-
hadosztálynak az arcvonalból való kivonása kedvezőtlen hely-
zetet fog teremteni, mivel a 38. dandár2 harcosállománya cse-
kély, a parancsnokok és a csapatok az állást nem ismerik és 
nincsen kizárva, hogy az ellenség ezt az alszakaszt megtámadja. 

A 10. had seregparancsnokság ezért támogatta azt a kérel-
met, hogy az Edelweiss-hadosztályt csakis október vége felé 
vonják ki az arcvonalból. 

B) 11. hadsereg. 
Beggeli helyzet: 
A fennsíkon egy ellenséges támadást a Cima tre Pezzin 

(O 941) álló táboriörsünk ellen visszavertünk és az ellenség 
csoportosulását Avétól délre széjjelszórtuk. A reggeli órákban 
nehéz rombolótűz érte a második állást Roanától Boscóig. Dél-
előtt 10 óra óta repül ömegfigyelés mellett lövik az ottani hát-
terepet. A 31. dandárparancsnokság (16. hadosztálynál) tele-
fonközpontja telitalálatot kapott. A Brenta völgyében akna-
vetőtűz is van. A rombolótűz délután 5 órakor lelohadt. A 
Brentától keletre Monte Asolone (A 1520), Monte Prassolan 
(A 1481) vidékén erős, különben váltakozó zavarótűz. Az el-
lenség légitevékenysége különösen élénk; számtalanszor cédulá-
kat dobtak. 

Az én légi föl derítésem eredménye: délelőtt 9 óra felé 
a Crespano—Pallone úton nagyon erős mozgás, csapat- és 
vonatoszlopok az arcvonal felé. 

Az esti órákban Sculazzon és Buco di Cesuna utakon, Val 
Chiamában és a Monte Grappán (A 1775) igen élénk szekér-
forgalom volt, mely éjjel sem szünetelt. 

San Francescónál, Monte Asolonén (A 1520) az olasz 
gyalogság erődítésein lázasan dolgozik; az I. hadtest arcvonala 
előtt C. Oanccell alto-gerincen és Casone dei Terminenél az el-
lenség drótakadályát erősíti; Cra dei Lebbin, Monte Meatén 
(-0 1601) és Col dell'Orsón (A 1677) ú j állások épülnek, itt 
friss földhányásokat lehet látni. 

A Brentától nyugatra az ellenséges repülők a Yal d' As-
sába és Yal Galmararába bombákat dobtak. A Brentától ke-
letre repülőtevékenység nem volt. 

Monte di Val Bella «> 1312) felől hét hatalmas robban-
tást lehetett hallani. (Op. 250/1. szám.) 

1 Monte Majo ( A 1500)—Laghi-alszakasz. 
2 111. és 50. ezred. 
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Déli helyzet: 
A fennsíkon mindkét oldalon a tüzérség mérsékelten mű-

ködött. Járőreink két elesett francia katona tetemét behozták. 
Egy ellenséges repülőt tüzérségünk Monte Perticától 

(A 1549) nyugatra lelőtt. 
Veszteség: 10 tiszt és 321 fő legénység beteg, 2 tiszt és 

176 fő legénység megsebesült, 2 tiszt és 51 fő legénység elesett, 
31 emberünk eltűnt; összes veszteség 14 tiszt és 570 fö legény-
ség. (Op. 250/2. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérségének rombolótüze 2-ik állásunk ellen 

Asiagótól északra délután 5 óráig tartott; zavarótüze a fenn-
sík közepe mögötti hátterületre is igen heves volt. 

A Brentától keletre az ellenséges tüzérség tevékenysége 
főleg Monte Asolone (A 1520), a mögötte fekvő Yal Cesilla, 
Monte Prassolan (A 1481) ellen irányult; ütegeink a Monte 
Asolonén (A 1520) újonnan kiemelt árokfejeket lőtték és 
a Monte Costónon (-Ó 1520) mutatkozott szemrevételező tiszti-
csoportot szétugrasztották. 

Az ellenség repülői röpcédulákat dobtak le állásainkba. 
(Op. 250/3. szám.) ^ 

A 74. honvédhadosztály helyesbíti veszteségadatait; 
e szerint elesett 2 tiszt és 31 fő legénység, 2 tiszt és 98 fő le-
génység megsebesült és 51 fő legénység eltűnt. 

Az 1. hadtestnél a 17. hadosztály a 39/11. zászlóaljat Monte 
Fontana Secca (A 1608)-alszakaszba helyezte át. 

Pieve Tesinón már az egész 103/1. zászlóalj együtt van, 
a 103/III. zászlóalj fele Borgóra megérkezett. 

A 75. honvéddandárparancsnokság a 21. honvédezreddel 
útban van az olasz hadszíntérre. 

A Brixenben levő gyalogsági tanfolyamban a 6. bosnyák-
ezred a 107. ezred helyébe kerül; erre az intézkedéseket a 36. 
hadosztály és az Edelweiss-hadosztály a brixeni tanfolyammal 
egyetértöleg fogja megtenni. 

* * 
* 

Szeptember 8. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
A helyzet délig: 
„Éjjel idöközönkint élénk zavarótűz. Délelőtt a Garda-tó 

„vidékén nagyon élénk lövegtűz, utána egy gyenge ellenséges 
„támadás Rivától keletre, mely könnyedén visszaveretett. 

J ó z s e f f ő h e r c e g : A v i l á g h á b o r ú . V I I . 2 0 
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„Különben erősebb ellenséges iűz a hátterep ellen, meglehetős 
„károkkal; néhány ellenséges járőrelőtörés könnyedén vissza-
verve ." 

Az ellenség tüzérsége az Etsch-völgyi állásainkat, a Zúgna 
(A 1257)-alszakaszt, Mori vasútállomást, Roveretót és Noga-
redo—Volano—Pomarolo vidékét hevesen lőtte. A 112. lövész-
dandárral a távbeszélő összeköttetés megszakadt. 

Veszteség: 10 emberünk meghalt, 1 tiszt és 52 fő legénység 
megsebesült, 6 tiszt és 151 fő legénység beteg; összes veszteség: 
7 tiszt és 213 fő legénység. (Op. 5887., 5887/12. szám.) 

A helyzet estig: 
Az Etsch-völgy lövetése következtében Sant' Uariót nagy 

kár érte. 
A hegyekben havazott. (Op. 5887/19. szám.) 
Két táboriörsünknek Varasonénéi történt elfogása tárgyá-

ban a XX. hadtestparancsnokság azt jelenti, hogy a Daone-
völgyben levő biztosítási vonalunk helyzete április hó óta na-
gyon megváltozott, az ellenség gyalogságát, tüzérségét, gép-
puskáit és aknavetőit tetemesen megerősítette, úgy, hogy min-
den tekintetben fölényes helyzetben van velünk szemben. 
A 168. népfölkelő-zászlóalj és a 32. magashegyi-század nagyon 
nehéz viszonyok között teljesíti szolgálatát, mert 15 és fél kilo-
méter széles arcvonalban látja el a biztosítási szolgálatot. Ezért 
a XX. hadtestparancsnokság a táboriörsök vonalát a Daone-
völgyből a magaslatokra visszavette és a 168. népfölkelő-zászló-
alj felváltására a 151-et rendelte ki. (Op. 5827. szám. 

B) 11. hadsereg. 

Reggeli helyzet: 
Éjjel ellenséges tűzcsapások. Az ellenség a Brentától ke-

letre egy órai nehéz lövegtűz után reggel 3 óra felé a 48. had-
osztály közepét, a Tasson-alszakaszt, egy zászlóaljjal megtá-
madta; a .105/11. zászlóalj gyalogsági és gépfegyvertűzzel a tá-
madást könnyen visszaverte. Az azonnal bekövetkezett záró-
és megsemmisítő-tűz azután tökéletesen elfojtotta az ellenséges 
támadást. Űgy látszik, hogy a mi veszteségeink csekélyek s az 
ellenségé súlyosak. Ott nagy sebesültszállítást látni a Monte 
Grappai (A 1775) műúton a Tasson-állás felé. A Monte Aso-
lonén (A 1520) az ellenség kenyeret és konzerveket dobált át; 
a mieink kézigránáttal feleltek. 

A Fondi—Cesuna—Buci di Cesuna, a sculazzóni utakon 
a Val Cliiamában, Osteria Puffelénél élénk szekér- és autó-
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forgalom van; a Monte Grappa (A 1775) úton ellenséges gya-
logság csoportokban közlekedik. (Op. 251/1. szám.) 

Az ellenség a XII I . hadtesttünkkel szemben állását erő-
díti, a Monte Sprungon (A 1300) 13 robbantás történt. 
A XXVI. hadtest előtt C. Miglión át vezető útat az ellenség 
leplezte; az I. hadtest arcvonalával szemben az ellenség éjjel-
nappal dolgozik. Col deli' Orsón (A 1677), Monte Meatén 
(-0- 1601), C. Schiarernél friss földhányások láthatók, Monte 
Meatén egy ú j barakk épült 6—8 konyhával, Monte Meatétől 
nyugatra az állásban Pez-völgy lőiránnyal egy kavernában 
géppuskafészket létesítettek. 

Az ellenség repülői igen élénk tevékenységet fejtettek ki, 
a Monte Dorolera (-0-1551) lengyel újságokat, Monte Perti-
cára (A 1549) röpcédulákat hajítottak; Asiagótól keletre fekvő 
barakkra két bombát dobtak; 8 kötött léggömbből figyel az 
ellenség. 

A Monte Kaberlabán (A 1221) és Monte Magnaboschin 
(A 1325) optikai fényjelző-állomás van; a I I I . hadtest arc-
vonala előtt Cesuna és Ghelpach-szakadék felől ismételten 
trombitajeleket lehetett hallani. 

Reggel 7 és 8 óra között Yicenzára 3 vasúti vonat, Citta-
dellára 4 ment. 

Repülőink megállapították, hogy a Crespano—Monte 
Pallone (A 1215) úton erős csapatok és szekérvonatok az arc-
vonalra meneteltek; a kaberlabai erdötisztáson sáncol az ellen-
ség; úgylátszik, hogy ütegállás és aknavetöállás készül ott. 

A mérőszázad megállapította, hogy egy ú j ellenséges mo-
zsaras-üteg Monte Sprungtól (A 1300) keletre állásban van, 
Meltarnál pedig egy támpontban egy könnyűöblű ú j üteget 
helyeztek el az olaszok. (Fd. Ev. 1562. szám.) 

Déli helyzet: 
A fennsíkon, mindkét oldalon, a tüzérség csak mérsékelten 

tüzelt. 
Repülőink megfigyelték, hogy a ma hajnali harcban meg-

sebesült katonákat a Tasson-gerincről hátra szállítják az ola-
szok; a Monte Grappai úton (A 1775) délelőtt 8 és 9 óra kö-
zött az arcvonalra 97 sebesültszállító autó ment, melyekből 
visszafelé menetben 48 autót számoltak meg. 

A 74. honvédhadosztály utólag jelenti, hogy a bejelentett 
51 főnyi eltűntből az előtér-állásban 8 emberünk jelentkezett, 
így az eltűntek száma 43. 

Veszteség: 6 tiszt és 539 fő beteg, 6 tiszt és 186 fő legény-
ség megsebesült, 2 tiszt és 54 fő legénység elesett, 48 fő legény-
ség eltűnt, összes veszteség: 14 tiszt és 827 fő legénység. (Op. 
251/2. szám.) 

20* 
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Esti helyzet: 
Roanán, Monte Rastán (-0- 1064), Monte Sisemolón (A 

1242), Monte di Yal Bellán (-0 1312) és Monte Solarolón 
(-0 1672) élénk ellenséges zavaró lövegtűz. (Op. 251/3. szám.) 

A III . hadtestnél az 52. hadosztály a Canove di Sotto-
alszakaszban a 74./III. zászlóaljat a 42/11. zászlóaljjal felvál-
totta, előbbi Mga. Pusterlére ment pihenni, a 42/IÍI. zászló-
aljat Yal di Galmararába helyezte át. 

Az I. hadtestnél á 17. hadosztály a Monte Solarolo (-0 
1672)-alszakaszban a 139/111. zászlóaljat a 39/11. zászlóaljjal 
felváltotta, előbbi Rasaiba került, a 39/1. zászlóaljat Monte 
Fontana Seccára (A 1608) tolta. 

Az AOK.-tól Op. 142.556. számú rendelet érkezik: 
„József főherceg vezérezredes hadseregcsoportparancs-

nokságnak : 
Az AOK, tisztjei, kik az arcvonalat beutazták, azt jelen-

tik, hogy Cima tre Pezzi (-0-941)—Canove—Ave—Zocchi-
szakasz jelenleg csak lényegtelenül gyengébben van meg-
szállva, mint annakelőtte, és hogy az arcvonalnak végleges 
visszavételét a hátsó állásba, október hó elejére tervezik. 

A 11. hadseregparancsnokság jelentése szerint ennek az 
az oka, hogy Monte Sisemolt (AÍ242) még nem erődítették 
meg eléggé, annakidején messze előre ki fog nyúlni az arc-
vonalból és az ellenség támadásának lesz kitéve. . 

Az AOK. teljesen magáévá teszi ezt a véleményt, csakis 
azt jegyzi meg, hogy igen kívánatos lenne a csapatokat mielőbb 
visszavonni. 

A mostani erőmegosztás az első és hátsó vonalban csak 
féldolog és annak összes hátrányait magában viseli. 

AOK." 

Én Op. 40.000/74. szám alatt az AOK.-nak alábbi jelentést 
küldtem az arcvonal visszavételéről, Asiagótól északra: 

„Az AOK. Op. 142.556. számú rendeletére: 
1. A mostani előtérövet Cima tre Pezzi (-0 941) és Canove 

között a 6. gyaloghadosztály annakidején három teljes gya-
logezreddel (9 zászlóalj és a hozzá tartozó géppuskák) és 6 lo-
vasszázaddal (a hozzátartozó géppuskákkal) szállotta meg. To-
vábbá 3 lovasszázad (a hozzá tartozó géppuskákkal) tartalék 
volt Val d'Assaban. 

A mostani állást két zászlóalj és 4 lovasszázad szállta meg, 
a hozzá tartozó géppuskákkal együtt. Az 52. gyaloghadosztály 
szakaszában Canove és Gaiga között négy zászlóalj az első 
vonalban és két zászlóalj a tartalékban volt. 

Most ebben szakaszban az első vonalban két zászlóalj áll 
és két rohamszázad a közbeeső terepet tartja. Valamennyi 
zászlóaljnál a szervezetszerű géppuskák megvannak. 
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A mostani állást mindkét hadosztálynál tehát lényegesen 
gyengébb erők tartják, mint annakelötte, csak éppen elegendő 
arra, hogy az ellenség rohamvállalatait visszaverhesse. 

AJ Asiagótól délre az állást a hadtesthatártól a Zocchi-
kápolnáig mostan 12 század és 4 géppuskásszázad (24 gép-
puska) tartja. 

B) Azelőtt az egész 10. lovashadosztály volt ebben az al-
szakaszban (30 lovasszázad és 8 géppuskásszázad)Beszámí-
tottuk a dandár- és a hadosztály-tartalékokat is. 

Ha a Monte Rasta (Ó 1064)—Bosco—C. Rigoni vonaltól 
északra állott tartalékokat nem számítjuk be, akkor az azelőtti 
megszálló csapat ereje 19 lovasszázad és 6 géppuskásszázad3 

volt, e mellett tekintetbe kell venni, hogy a lovasszázadok har-
cosállománya legalábbis egyharmaddal magasabb volt, mint 
egy gyalogszázadé, ezért mostani megszállás az előbbinék 
csak a felét teszi. 

Tehát az első vonalat most lényegesen gyengébb erők tart-
ják, mint annakelötte. 

2. A hadseregcsoportparancsnokság ragaszkodik ahhoz, 
hogy az elől fekvő állást mindaddig megszállva tartassa, míg 
a hátrább fekvő állást jobban megerődítik. 

Mivel a jövő eseményeit előre nem tudhatjuk, a hadsereg-
csoportparancsnokság nem zárkózik el azon lehetőségtől, hogy 
az elől levő állást csak veszteségek árán tarthatjuk meg, de 
azzal tisztában kell lennünk, hogy ezen vonal kiürítése után 
a Sisemol az Asiagótól keletre fekvő állásoknak kulcspontja 
lesz és így nagy szerepet fog játszani s az ellenséges támadá-
sok ellene fognak irányulni. 

Ha Sisemol elesik, a VI. hadtestnek a Frenzelától délre 
fekvő állásai nem lesznek tarthatók. 

Ha ezt a vonalat a Meletta lejtőire (A 1824) hátravin-
nénk, tüzérségünk mostani csoportosítása Foza terében tart-
hatatlanná válnék és így a XXVI. hadtest oldalozó támoga-
tása megszűnnék, pedig ennek volt eddig köszönhető, hogy 
az Asolónére (A 1520) intézett ellenséges támadásokat vissza 
tudtuk verni. 

Az elől lévő vonal tartása által okozott veszteség, ha a vo-
nalat idő előtt hátravinnénk, fokozódni fog és az általános 
helyzetet kedvezőtlenebbé fogja tenni. 

3. A hadseregcsoportparancsnokság véleménye az, hogy 
ha egészen visszamegyünk a kellőképen meg nem erődített, 
befejezetlen, kavernanélküli állásba, akkor az erődítési mun-
kát nagyon nehéz , sőt talán lehetetlen lesz tervszerűen foly-
tatni és amint az ellenség a helyzetet felismeri, közepes és ne-

1 64 géppuska. 
2 48 géppuska. 
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hézöblű fölényes tüzérségével mérhetetlen lőszerét rendszere-
sen fel fogja használni. 

4. Hamarébb lesz lehetséges a csapatokat a hátsó állásba 
hátravonni, ha az érintett parancsnokságoknál az élelmezést 
megjavítjuk és a munkaerőt szaporítjuk. 

Az előbbire nézve a hadseregcsoportparancsnokság az 
AOK.-hoz Op. 42.534. szám alatt már tett előterjesztést, utób-
bira nézve azt kéri, hogy az AOK. az építőszázadok létszámát 
legalábbis 250 főre sürgősen egészítse ki. 

József főherceg vezérezredes s. k. (Op. 142.574. sz.) # * 
# 

„Boroevicnél semmi jelentős." 
„Nagyon aggasztónak találom a franciák és angolok gyors 

„előnyomulását a nyugati hadszíntéren. Tegnap megint 10 ki-
„lométernyi teret nyertek és a régi Siegfried-állások egy ré-
„szét már régen átlépték, sok más helyen ma vagy holnap fog-
j á k átlépni." 

„Wilson dühöng! Nem egészen értem, hogy miért"?! Ta-
t á n mert a világ nem az ő parancsai szerint forog!" 

# # 
# 

Szeptember 9. 
„Erős eső volt, lehűlt a lég és beköszöntött az ősz! Az ötö-

d i k , de biztosan utolsó e szörnyű háborúban? Az emberiség 
„már ki van merülve, csak Amerika nem! Oly őrült lesz-e 
„Európa, hogy prédául tehetetlenül odadobja magát Amerika 
„kapzsiságának áldozatul!" 

„A németek ma az összes támadásokat visszaverték. Meg 
„tudnának tán most az utolsó percben állani?" 

* # 
* 

Események az én hadseregeimnél. 
A) 10. hadsereg. 

A helyzet délig: 
Az 56. lövészhadosztálynál este 10 órakor nagyon heves 

ellenséges tűzcsapások a Zúgna (A 1257) nyugati lejtőjén ál-
lásainkra (Fortini). Éjféltől nehéz ellenséges tüzérség új ra 
lőtte a falvakat az Etsch völgyében, Yolanótól délre. A Monte 
Cimone (A 1230) előtt járőröket kergettek vissza. Délelőtt 
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rendes, néha fokozódó ellenséges zavarótűz; egyes járőrök elö-
törései. 

A III . császárlövészezred Trientből a XXI. hadtesthez, 
viszont az 50 ezred Tione vidékéről Trientre menetel. 

Veszteség: 6 emberünk elesett, 30 fő legénység megsebe-
sült, 7 tiszt és 170 fő legénység beteg, 1 emberünk eltűnt, ösz-
szes veszteség: 7 tiszt és 207 fő legénység. (Op. 5898., 
5898/12. szám.) 

A helyzet estig: 
Közepes és nehézöblű ellenséges lövegek lőtték Rivát, 

egyébként az ellenséges tüzérség tevékenysége a megszokott 
keretek között mozgott. 

A hegyekben havazik. (Op. 5898/18. szám.) 
A hadseregcsoportparancsnokság a 10. hadseregparancs-

nokság kéréséhez hozzájárult, liGgy a 18. hadosztály eltolása 
után, körülbelül szeptember 20-án, az Edelweiss-hadosztályt 
Trient—Mezocorona terébe helyezze át. (Op. 5827/9. szám.) 

Október 1-én a 61. árkászzászlóalj „különleges rohamzász-
lóaljjá" alakul át, amelyet mint gyalogsági rohamzászlóaljat 
fognak alkalmazni. (Op. 5891. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság jelenti, hogy az ismertető 
jelek alkalmazását fenn kell tartani. (Op. 5708. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Hajnali 2 óra 15 perckor ellenséges tűzcsapás, lövegekkel 

és gépfegyverekkel állásaink ellen, Asiagótól délre. Az ellenség 
megakadályozta, hogy az ő hulláit a Tasson-állás elöl eltaka-
rítsuk. Előre tapogatódzó ellenséges járőröket elkergettünk. 
Ott ismételt ellenséges zavarótűz, szintúgy a Monte Solarolón 
(-0-1672). Igen csekély repülőtevékenység. (Op. 252/1. szám.) 

A hajnali órákban megfigyelték, hogy a Monte Grappai 
(A 1775) úton az ellenségnél nagy autóforgalom van; valószí-
nűleg sebesültjeiket szállítják el. 

Kaberlabánál az ellenség sáncmunkát végez. Robbanások 
hallhatók. 

A YI. hadtest előtt az ellenség nem igen dolgozik. 
A Brentától keletre az ellenség ú j állást épít Monte Aso-

lone ( A 1520) és Osteria il Lepre '(1196) között. (Fd. Ev. 
1563. szám.) 

Déli helyzet: 
Mindkét oldalon csekély tüzérségi tevékenység volt; az el-

lenség tüzérsége néhányszor zárótüzet adott le a Tasson-ge-
rincre és Monte Solaroío- (-01672) állásunk elé. 
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Veszteség: 11 tiszt és 311 fö legénység beteg, 12 emberünk 
elesett, 50 fő legénység megsebesült; összes veszteség: 11 tiszt 
és 373 fö legénység. (Op. 252/2. szám.) 

Esti helyzet: 
Mindkét oldalon csak mérsékelten tüzelt a tüzérség. Üte-

geink a Monte Cimonén (A 1230), Monte Magnaboschin (A 
1325) és Cima Eckeren (íA 1366) az ellenség tüzérségét leküz-
dötték. (Op. 252/3. szám.) 

A I I I . hadtestnél a 6. bosnyákezredet a 36. hadosztály Vi-
golo—Yattaróra áthelyezte. 

Az I. hadtestnél a 17. hadosztály a 39/11. zászlóaljat a 39/1. 
zászlóaljjal felváltotta; a felváltott zászlóalj dandártarta-
lék lett. 

A 103. ezred rohamszázada és műszaki százada Borgóba 
érkezett. 

1918 szeptember 6-án Leghennél egy francia katona ju-
tott fogságunkba; ennek vallomásáról a 11. hadseregparancs-
nokság ezt jelenti: 

„A francia katona a 78. ezredhez tartozik (23. hadosztály). 
A hadosztály parancsnoka Bonfait tábornok a XII . hadtest 
parancsnoka Graziani, a 78. ezred parancsnoka Campagne al-
ezredes. 

A 23. francia hadosztály a 78., 107. és 138. ezredekből áll. 
A fogoly arról nem hallott, hogy az entente csapatok 

Olaszországban támadásra készülnek, azt sem tudja, hogy a 
francia arcvonal miképen csoportosult, a 78. ezrednél a I I . 
és I I I . zászlóalj az arcvonalban áll. Azt sem tudja, hogy ez-
redén kívül még egy második ezred is lenne az állásban. 
A 78. ezredtől balra angolok vannak. A 78/1. zászlóalj tartalék 
Campo Rossignolóban. 

A szabadságról bevonult francia katonák azt beszélték, 
hogy Milanóban és Turinban sok amerikai katonaságot lát-
tak. Azt Í6 hallotta, hogy Lyonban amerikai munkások tanko-
kat gyártának. Ezeket az olasz hadszíntérre fogják szállítani. 

Körülbelül 14 nap előtt azt beszélték, hogy a franciá-
kat amerikai csapatok fogják felváltani. Azután elbeszélte, 
hogy miként került fogságba. 

Az I. zászlóaljnak két századát kirendelték, hogy a tá-
madást végrehajtsa; néhány utászt is osztottak be lángszórók-
kal. Éjfélkor indultak el Campo Rossignolóból; a támadást 
reggel 5 órakor indították meg. Feladatuk volt az osztrák 2. 
állásig előretörni és foglyokat ejteni; azt hiszi, hogy meg akar-
ták tudni azt, hogy az osztrák arcvonalban vannak-e német 
csapatok t 

Fogságba úgy került, hogy bajtársai cserbenhagyták. 
A fogoly 39 éves, verduni, polgári foglalkozása keres-
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kedö, később Párizsban szakács volt. Szolgálati kötelezettségét 
a 132. ezredben 1899—1902. években Keimsben rótta le. A há-
ború kitörésekor Chalons sur Marnebe vonult be a 48. ezred-
hez; onnan október 14-én az Aisne-szakaszban álló 306. ezred-
hez került (Vailly), 1916. év április havában Yerdunben szol-
gált. Itt megsebesült. Felgyógyulása után április 17-én a 313. 
ezredhez áthelyezték. Ezredét szeptember 17-én feloszlatták és 
a 23. hadosztály ezredeihez osztották be. 

Olaszországban a korosai)!) évfolyamba tartozókkal együtt 
a hadosztály kiegészítő csoportba került. Egy hónappal előbb 
osztották be az arcvonalba. 

Hadosztályát az átlagos jó hadosztályokba lehet számí-
tani, támadási szellem azonban a legénységnél nincsen. A csa-
patok belefáradtak a háborúba és mindenki reméli, hogy a 
háborúnak nemsokára vége lesz. 

A fogoly a gyalogság szervezéséről olyan adatokat szol-
gáltatott, melyek a mi nyilvántartásunk helyességét igazolják. 

A többi fegyvernemek szervezetéről nyilatkozni nem tud. 
Gázmaszkája és kézigránátjai minden katonának vannak. 
Vörösszínű rakétagolyókkal általában a csapatok tüzérségi 

zárótüzet kérnek, zöldszínű rakétagolyók pedig gázriadót je-
leznek. 

Századának ütközetállománya 2 tiszt és 150 csatár. 
A katonák átlag 25 évesek, a legöregebb köztük 39, a leg-

fiatalabb 20 éves. 
Minden zászlóaljnak van egy orvosa, az egészségügyi ál-

lapot jó, július és augusztus hóban igen sok ember lázas volt. 
Veszteséget alig szenvedtek. 
Minden hathónapi szolgálat után 20 napi szabadságot 

kapnak az emberek. 
Az élelmezés jó és bőséges. 
A rossignolói táborban elhelyezett tartalékokat álláserő-

dítésre alkalmazzák. A tábort az osztrák tüzérség lőni szokta, 
ezért egyes sebesülések történnek. 

A kiegészítőcsoport május óta Gardában van, azelőtt 
Soavében volt. A csoport 18 századból áll, egyenként 150—200 
főnyi. 

A kiképzés menetekre, gyakorlatokra és erődítési munká-
latokra terjed, olasz és angol tisztek előtt a csapatok gyakran 
kivonulnak szemlékre. 

A welsi herceg is meglátogatta a kiképzési csoportot 
Olaszországban. 

A csapat hadiúnott és elégedetlen, de ennek kifejezést 
nem szabad adni, mert. a tisztek nagy szigorral járnak el a 
legénységgel szemben. A gyakori büntetések miatt a tiszteket 
nem kedvelik. 
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A nyugati hadszíntéren bekövetkezett események követ-
keztében remélik, hogy a háborúnak hamar vége lesz. 

A francia katonáknak fogalmuk sincsen, hogy minő hadi-
célokért harcolnak, Elszász-Lotharingia visszaszerzéséért egyik 
francia katona sem akar tovább vérezni. Clémenceauért a 
francia katonák nem lelkesednek, Poincarét gyűlölik, de kor-
mányváltozásra kilátás nincsen. 

A francia nép hangulata is ilyen. Az amerikai segítség-
ben nagyon bíztak, ez azonban magatartása miatt meglehető-
sen ellenszenvessé tette magát." (Ed. Ev. 1553. és D. N. 0. 
954. szám.) 

„Esős idő. Ma szabad időmet kórházak látogatására fordí-
tot tam. Sehol sem találtam orvost! Holnapra már másképen 
„lesz ez." 

* # 
* 

Szeptember 10. 

Események. 

A) 10. hadsereg. 
A helyzet délig. 
„A 10. hadseregnél különböző helyeken átkiáltoztak, hogy 

„a béketárgyalások legkésőbb szeptember végéig meg fog-
„nak kezdődik. Éjjeli zavarótűz csapások a Tonale vidé-
kére , Rivára és a Zúgna (A 1257) állásokra. A mi tüzér-
„ségünk Lizzanánál és Mori állomása estig szakadatlanul nehéz 
„lövegek tüze alatt állottak." 

„Az ellenség nehézöblű lövegei hajnalhasadtakor Rov^e-
„retót, a Mori vasútállomást lőtték." 

Veszteség: 9 fő legénység elesett, 32 fő legénység meg-
sebesült, 4 tiszt és 172 fő legénység beteg, 4 emberünk eltűnt; 
összes veszteség: 4 tiszt és 217 fő legénység. (Op. 5913., 
5913/11. szám.) 

A helyzet estig. 
Az ellenség tüzérsége a Stilfsi-hágót, Punta San Matteót 

(<> 3692), azután a 98. dandár alszakaszát és az Etsch-völgyét 
lőtte. 

A Zúgna (A 1257) nyugati lejtőjén és Costa Violinán 
(<> 459) tüzelő ütegeink nehézöblű ellenséges lövegek tüze alatt 
állottak. (Op. 5913/18. szám.) 
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Hozzájárultam ahhoz, hogy az önkéntes népfölkelő lövész-
alakulatokat az arcvonalból kivonják. (Op. 5793/8. szám.) 

Az V. hadtestparancsnokság a 164. dandár programinját 
előterjeszti az önkéntes népfölkelő lövészalakulatok felváltá-
sára. (Op. 5910. szám.) 

Az V. hadtestparancsnokság a Tonale-hágón augusztus 
13. és 14-én lefolyt gázharcokról jelenti, hogy az ellenség a 
gyalogság támadása előtt a Tonale-hágón, a Monticello 
(A 2432) északi lejtőjén, a Monte Tonalén (O 2692), Punta 
d'Albiolón (<> 2978) és Laghettin levő állásainkat és tám-
pontjainkat gázzal elárasztotta; összesen 5800 ágyúlövést tett 
az ellenséges tüzérség, melynek 50%-a robbanólövedék volt. 

Az ellenség klórpikrint és foszgént használt. 
Az időjárás kedvezett a gázlövésnek. 
Gáz következtében 114 főnyi veszteségünk volt, közte gáz-

mérgezésben 42 emberünk meghalt. A gázriadó egyes őrsé-
geinkhez nem jutott el, sok esetben a maszkákat az emberek 
idő előtt levetették. Maszkáink tökéletes biztonságot nyújtot-
tak. (Op. 5916. szám.) 

Hozzájárultam ahhoz, hogy a 11/16. számú nehézöblű 
ágyúsüteget a 164. dandárparancsnokság a Naglerspitzen 
(O 3259) állásba hozza. (Op. 7174/5. szám.) 

Az AOK. elrendelte, hogy minden tábori tüzérdandárnál 
két tábori tarackosüteget egy aknavetőütoggé átformáljanak, 
mivel a nehéz és legnehezebb öblű lövegek gyártásával fel-
hagytak. 

A 10. hadseregparancsnokság szükségesnek tartja ugyan 
.az aknavetőütegek szaporítását, de hogy a tábori tüzérdandá-
ronként kijelölt két tábori tarackosüteget el ne veszítsük, azt 
javasolja, hogy ezt a két tábori tarackosüteget a nehéz tábori 
tüzérezredek kiegészítésére (5. és 6. üteg) használjuk fel. 

Igen célszerűnek tartja, ha a 16 aknavetőből álló ütegeket 
két részre osztjuk, melyek mindegyike 4 könnyű és 4 nehéz 
aknavetőből álló ütegekből álljon. (Op. 7231. sz.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Egy átszökött olasz azt állítja, hogy a legközelebbi na-

pokban egy részletvállalkozás fog végrehajtatni a Monte 
„Meletta (A 1824) ellen." 

„Este 11 óra 30 perckor csapásszerűleg a leghevesebb 
„pergőtűz kezdődött a lövegek minden fajtájából és akna-
vetőkből a Chima tre Pezzi «> 941)—Monte Sisemol (A 1242) 
„arcvonalára. Az előnyomulási, összekötővonalakon és háttere-
p e n egész Mga. Mandrielléig minden igen erős lövegtűz alatt 
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„áll. A mi ütegeink sokszorosan gázzal elárasztva. Éjfél után 
„járőrökkel támadta meg az ellenség a 6. hadosztályt, erősebb 
„osztagokkal az 52. hadosztálynak balszárnyát, egyidöben 
„zárótüzet is adott le. Reggel 2 óra felé némileg lecsendesült. 
„Reggel 4 óra felé az egész fönt nevezett arcvonal ellen végle-
t e k i g heves lövegtűz indult meg. A I I I . hadtestnél nem vol-
„tak gyalogsági támadások, ezzel szemben reggel 4 óra 30 
„perckor ellenséges osztagok Clamánál (Asiagótól délre) táma-
„dásra indultak az 52. ezred ellen, de a mi megerősített záró-
füzünkben, gyalogsági és gépfegyvertüzben, akadályaink előtt 
„összeomlottak. Asiago, Mörar és Ave irányából is heves 
„harcizajt lehetett hallani. Ott is erösbített zárótüzet alkal-
maztunk; a támadó ellenség ott is visszaveretett. Reggel 
„5 órától kezdve csillapult a tűz. Ezekután délelőtt a fenn-
s íkon teljes nyugalom állott be. (Op. 253/1. szám.)" 

Déli helyzet. 
„Az ellenség a Brentától keletre reggel 7 órakor, erős 

„löveg és aknavető előkészítés után, megkísérelte, a ködöt ki-
használva és ködfejlesztő aknák segítségével, a Monte Aso-
„lone- (A 1520) állásainkba betörni. Visszautasíttatott. Dél-
e lő t t 10 órakor, a leghevesebb lövegtűzelőkészítés után, az 
„ellenség újból támadásra indult és betört a főállásba; ellen-
lökéssel azonban tüstént kidobtuk. Ellenséges csapatrészek 
„állítólag még előállásainkban tartják magukat. Délután 1 óra-
„kor, a Monte Asolonétól délre, erős ellenséges csapatok gyü-
lekeztek; tüzérségem tűz alá vette őket. Az élénk ellenséges 
„zavarótűz még este is tart." 

Veszteség: 7 tiszt és 243 fő legénység beteg, 61 fő legény-
ség megsebesült, 13 fő elesett, 3 fö legénység eltűnt; összes 
veszteség: 7 tiszt és 320 fő legénység. (Op. 253/2. szám.) 

Esti helyzet: 
„A Brentától keletre két ellenlökésünk a Monte Asoloné-

„tól (A 1520) délre és előállásunk kis részén befészkelt ellen-
s é g ellen eredménytelenek maradtak. Alapos tüzérségi elő-
készítésünk után újból megtámadjuk és az elveszett állás-
darabot vissza fogjuk foglalni. A Monte Asolonétól (A 1520) 
„nyugatra erősen megszállott ellenséges állásokat, Ca dAnna 
„(<!> 1383) és Osteria il Lepre között, megsemmisítő tüzünk 
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„alá vettük. A mi Brenta-állásaink, a Monte Asolone (A 1520) 
„és a Monte Pertica (A 1549) ellen az ellenséges lövegtűz 
„állandóan erős." 

Az ellenség repülői élénk tevékenységet fejtettek ki, Monte 
Dorolére (<> 1551) bombákat dobtak, az ott levő dandártarta-
léknál 1 emberünk meghalt és 7 megsebesült. (Op. 253/3. sz.) 

Változások. 
A III . hadtestnél a 26/1. és II . zászlóalj az éjjel fel fog 

váltatni. (52. hadosztály.) 
A VI. hadtestnél a 103. ezred utolsó szállítmánya Bor-

góba érkezett. 
A 103/III. zászlóalj Barcóra menetelt. 
„Azokat a szeretetadományokat, melyeket feleségem ho-

„zott, a 27. hadosztálynak adattam. A kassai 34. ezred egy 
„zsák dohányt kapott. Azután megszemléltem a 27-es roham-
zászlóaljat. Az oktatást végignéztem; ez elsőrendű." 

* * 
* 

Szeptember 11. 
„Legnehezebb öblű tüzet hallok, minden percben 30—40 

„gránátrobbanást, úgy sejtem, hogy az Etsch völgyének irá-
l y á b ó l hallik ide . . . ? De nem tudom pontosan az irányt meg-
állapítani. Reggel 7 óra van és én csak V&10 tájban kapom 
„meg a reggeli jelentéseket." 

* * 
# 

„A németek, úgylátszik, hogy megkapaszkodtak és tegnap 
„az összes támadásokat visszautasították. — Tőlük egy átirat 
„jött: 'Erfahrungen in den letzten Grosskämpfen.' Ez teljesen 
„igazolja az én álláspontomat, hogy a ruganyos harcmodor a 
„csapatoknak önkényes visszahúzódásával nagyon is kétélű 
„dolog, mely nagy és jogosulatlan terepveszteségekre kell, 
„hogy vezessen. Én mindig azt az álláspontot képviseltem, 
„hogy a legfontosabb vonalon erős állást, jó kavernákkal, kell 
„építeni és törekedni kell a biztosító, azaz tábori örsvonalakat 
„előretolni, melyek azután szintén erős állásokká épülnek idő-
ivel ki és a legfontosabb vonalat biztosan megoltalmazzák. 
„A csapatoknak mindig megparancsoltam, hogy melyik vona-
„lat kell föltétlenül tartani. Gondolataimat pedig, hogy ezt 
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„vagy azt a vonalat esetleg ki kell üríteni, a legtöbb esetben 
„az intézkedés szükségessé váltáig magamnak megtartottam. 
„Ilyen parancsoknak a kiadására akkor van itt az idő, midőn 
„a kiürítésnek az ideje el is következett és nem előbb, mert 
„különben elvész a vonal, sokszor minden nyomós ok nélkül. 
„Már 1917 szeptember 28-án a Tatár-hágón a német császárnak 
„tartott előadásomban hangsúlyoztam ezen elvemet, anélkül 
„azonban, hogy a francia hadszíntéri viszonyokat érintettem 
„volna. Ez volt az egyedüli mód, hogy a Doberdót meg tudtam 
„tartani addig, míg annak kiürítésére fölülről parancsot nem 
„kaptam; így védtem meg a Kárpátokat, így rendezkedtem 
„be a Piavénái és akarok itt is berendezkedni. És most a né-
pietek is ezt állítják, mint leghelyesebbet és hogy ennek így 
„kell lennie." 

„Oroszországban a vörös rémuralom dühöng, naponta 
„hihetetlen sok embert végeznek ki. Több mint 500 ellenforra-
„dalmárt lőttek főbe egy napon, minden kihallgatás nélkül, 
„csakis besúgás alapján. Ki van adva a parancs, hogy min-
denki kivégzendő, ki nem bolseviki. Oly sok szörnyűségen, 
„mint a mi rémnapjainkban, a világ talán még sohasem ment 
„keresztül. Japán állítólag nyugat felé nyomul elő, de azt 
„hiszem, nem lesz oly bolond, hogy tovább menjen, mint azt 
„saját érdekei kívánják. Nem hihetem el, hogy tovább menjen, 
„mint legföljebb a Bajkálig. Ma a lapokban mindenütt olyan 
„figyelemreméltó hangulatváltozást látok, mint télen, ha az 
„első enyhe tavaszi szellő kezd lengedezni. A békének szel-
„löje-e? . . . Óh, mennyire örülne ennek mindenki, aki ember 
„és nem vérszopó vadállat." 

„Holnap négyheti szabadságra utazom." 
„Boroevicnél nagyon erős tűzrajtaütés volt, a gyalogság 

„azonban nem mozdult meg." 

Események. 

A) 10. hadsereg. 
A helyzet délig. 
„Helyenkint nagyon élénk ellenséges zavarótűz, különben 

„a rendes tüzérségi tevékenység. Sanótól északnyugatra a 
„Loppio völgyében La Palunál, a 7. dzsidásezrednél egy 
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„táboriörsünket nagy túlerejű ellenség meglepte és küzdelem 
„után leteperte; 5 emberünk megsebesült, 1 elesett, 13 embe-
r ü n k eltűnt. Itt a helyzet még nem tiszta. Más ellenséges 
„előretörések többhelyütt is voltak, de mind visszaverettek. 
„A Pasubiót (A 2236) délután lőtték." 

Az ellenség tüzérsége főképen a J'udicariákat (körülbelül 
1.100 lövés), a 3. lovashadosztály arcvonalát és a Monte Ci-
mone- (A 1230) szakaszt (300 ágyú- és 60 aknalövés) lőtte. 

Veszteség: 1 tiszt és 7 emberünk elesett, 34 fő legénység 
megsebesült, 7 tiszt és 142 fő legénység beteg, 2 emberünk el-
tűnt; összes veszteség: 8 tiszt és 185 fő legénvség. (Op. 5924., 
5924/12. szám.) 

A helyzet estig. 
Az ellenség tüzérségének működése rendes volt. A hegyek-

ben havazik. (Op. 5924/19. szám.) 
A 22. lövészhadosztályparancsnokság az augusztus 13. és 

14-én lezajlott harcokról jelentését előterjesztette, mely nagy-
ban hozzájárult a megtett védelmi intézkedések és harcvezetés 
tisztázásához. A 10. hadseregparancsnokság dicséretét fejezte 
ki a 22. lövészhadosztályparancsnokságnak céltudatos harc-
vezetéséért. (Op. 5918. szám.) 

Elrendeltem, hogy a XX. hadtest a Dosso alto (A 703) 
ellen tervezett vállalat helyett egy más helyen csináljon rajta-
ütést. A hadtestparancsnokság azonban kérte, hogy a Dosso-
altói vállalatot hajthassa végre, melyre az előkészületeket már 
megtették, a rohamcsapatok a támadást kedvező viszonyok 
között hajtják végre, a parancsnokok és a kijelölt csapatok 
a helyi viszonyokat teljesen ismerik, a sikerre tehát minden 
kilátás megvan. (Op. 5634/5. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság javaslatba hozza, hogy a 
császárvadász-hadosztálv felváltása alkalmával a 8. tábori 
tüzérdandár is kivonassák az arcvonalból, hogy pihenhessen; 
helyette az Edelweiss-hadosztálvhoz beosztott 3. tábori tüzér-
dandár kerülne az arcvonalba a Pasubio (A 2236) szakaszban. 
(Op. 7288. szám.) 

Az AOK. tudatja, hogy a hegyi tüzérséget a következő 
módon óhajtja átszervezni: 

Minden hegyi tüzérezred 3 osztályba tagozódik, melyek 
mindegvike 1 hegvi ágyús- és 2 hegvi tarackos-iitegből áll. 
(Op. 7268. szám.) " 

Kémhírek szerint az Arsiero és Posina közötti szakaszban 
az olasz 9. hadosztályt a 32. hadosztály felváltotta.' (Op. 5859.) 

1 Olasz X. hadtest. 
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B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„A fennsíkon hajnali 2 órakor egyórai erős löveg- és 

„gépfegyvertűz volt, az 53. és 5. hadosztályok ellen. A mi 
„tüzérségünk zárótüzet alkalmazott. I t t nem volt ellenséges 
„gyalogsági támadás. A még tegnap megkezdett ellentámadás 
„a Monte Asolone- (A 1520) előállás ellen, a jelentős ellen-
s é g e s ellenállás miatt, nem sikerült. A Monte Asolone vidéke 
„és háttere élénk ellenséges lövegtűz alatt áll. Már megint a 
„legnagyobb eréllyel bele kell nyúlnom, hogy végre belássák, 
„hogy ha az ellenlökést nem lehet azonnal végrehajtani, akkor 
„bűncselekmény alaposan elő nem készített ellentámadásokat 
„próbálgatni, melyek amúgy is sikertelenek maradnak. Ezt a 
„legalaposabban kell ilyen esetben előkészíteni és azután — 
„de csakis akkor, ha minden valószínűség a siker mellett szól 
„— szabad és kell az ellentámadást végrehajtani." (Op. 254/1. 
szám.) 

A Buco di Cesuna-, Turcio- és a Monte Sprung- (A 1300) 
úton az ellenségnél élénk autó- és szekérforgalom volt. 

Meltarnál az olaszok állásaikon szorgalmasan dolgoznak. 
Monte Ranierótól (A 1248) északra — San Giovanninál 

a kápolnánál — ú j drótakadály létesült, mely lehúzódik a 
völgybe. A Col dell'Orsón (A 1677) a drótakadályokat az ola-
szok megerőstíették, itt ú j kavernák is létesültek. 

Az ellenség repülői Monte Dorole- (-Ó-1551) táborra bom-
bákat dobtak 200 méternyi magasságból. 

A XI I I . hadtest arcvonalán megfigyelték, hogy az ellenség 
tüzérsége különleges lövedékeket használ, melyek a földbe 
való bevágódáskor zajtalanul robbannak; ezek valószínűleg ú j -
rendszerű gázgránátok lehetnek; robbanáskor sűrű, sötét köd-
felhő keletkezik. (Fd. Ev. 1572. szám.) 

Déli helyzet. 
A fennsíkon csak mérsékelt ellenséges lövegtűz volt. A mi 

tüzérségünk Cima Eckeren (A 1366) egy ellenséges üteget le-
küzdött. 

A YI. hadtest arcvonalát az ellenség gyalogsága nem 
támadta meg. 

A Monte Asolonén (A 1520) délelőtt 11 óra 30 perckor 
„az ellenség meglepő támadását összpontosított löveg- és gép-
„fegyvertűzben, valamint kézigránátharcban visszaverték. 
„Ezalatt a háttér még a 48. hadosztálynál is erős ellenséges 
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„lövegtűz alatt állott. Estefelé nagyon élénken tüzeltek az 
„aknavetők a Stenfle- (-Q- 1152) szakasz ellen. Col. Caprile 
„«> 1288) és Monte Asolone (A 1520) ellen tovább tart az 
„erős lövegtűz. A tegnap éjjeli súlyos küzdelmekben az eszter-
g o m i 26. ezred rendkívül hősiességével tűnt ki. Több igen 
„nagy túlerejű angol támadást vert vissza elkeseredett kézi-
„gránátküzdelemben és kézitusában. Az ellenség nagyon 
„súlyos veszteséget szenvedett." 

Veszteség: 11 tiszt és 359 fő legénység beteg, 7 tiszt és 
303 fő legénység megsebesült, elesett 6 tiszt és 76 fő legénység, 
1 emberünk gázmérgezést szenvedett, 2 tiszt és 82 fő legénység 
eltűnt; összes veszteség: 26 tiszt és 821 fő legénység( (Op. 
254/2. szám.) 

Esti helyzet. 
A fennsíkon mindkét oldalon a tüzérség mérsékelten tüzelt, 

stenflei alszakaszunkat az 53. hadosztálynál az ellenség akna-
vetőkkel lőtte. 

A Brentától keletre az ellenség tüzérsége élénken hatott 
Col Caprile (<> 1288) és Monte Asolone (A 1520) ellen. 

Változások. 
Az I. hadtestnél a fél 60. hadosztályt áthelyezték1 Feltre, 

Mugnai, Seren, Rasai terébe. 
Az egész 103. ezred már megérkezett, az I. és II . zászlóalj 

Tesinón, a III . zászlóalj Barcón van; utóbbi zár alá került a 
kiütéses tifusz miatt. (Op. 254/3. sz.) 

„Egy cseh az ellenséghez, 10 szláv és hat német ismeretlen 
„irányba szökött." 

* * 
# 

Szeptember 12. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
A helyzet délig. 
Az ellenség tüzérsége a Riva-szakaszt, a 3. lovashad-

osztály arcvonalát, Seluggiót (A 1100), Monte Cimonét 
(A 1230) lőtte (körülbelül 1000 ágyú- és 150 aknavetőlövés 
esett). 

Veszteség: 15 fő legénység elesett, 1 tiszt és 36 fő legény-
ség megsebesült, 5 tiszt és 147 fő legénység beteg, 1 ember el-

1 119. dandár. 

J ó z s e f f ő h e r c e g : A v i l á g h á b o r ú . V I I . 21 
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tűnt; összes veszteség: 6 tiszt és 199 fö legénység. (Op. 5931., 
5931/12. szám.) 

A helyzet estig. 
Harminc főből álló ellenséges osztag délelőtt 9 órakor a 

sűrű ködöt kihasználva, a Daone-völgyben egyik Mga. Vara-
sonei táboriörsünket megtámadta, de visszaverték. Egyik 
emberünk elesett, 3 eltűnt. 

A hegyekben havazik és hóvihar van. (Op. 5931/19. sz.) 
Báró Krobatin tábornagy Bozen-Griesbe utazott, hogy 

a hadseregcsoportparancsnokságot átvegye; ő fog engem 
helyettesíteni szabadságom tartama alatt; a 10. hadsereg-
parancsnokság teendőit Péter Ferdinánd főherceg fogja addig 
ellátni. Az AOK. elrendelte, hogy a 43. tábori tüzérdandárt a 
22. váltsa fel; az utóbbi szeptember 16-án Trientbe fog ér-
kezni, megszemlélése után a Tonale-hágó alszakaszba fog me-
netelni az előbbi felváltására. Az utóbbi dandárt Boroevic 
tábornagy hadseregcsoportparancsnoksághoz fogják elszállí-
tani. (Op. 7275/4. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Az éjjel mindkét oldalon a tüzérségi tűz mérsékelt volt, 

semmi különös esemény nem fordult elő. (Op. 255/1. szám.) 
Az éjjel a turciói úton, a Brenta-völgyben a valstagnai 

szerpentinákon, melyek a Yal Vecchiába vezetnek, az ellenség-
nél igen élénk autó- és kocsiközlekedés volt. Val Chiamában 
négy személyautó haladt az arcvonalhoz. 

'A Monte Lemerlen (<>1234), Monte Sprung (A 1300) és 
Monte Nasa «> 1301) közötti völgyben robbantások voltak, 
Costalunganál újabb állás épül. 

A XXVI. hadtest arcvonalával szemben az ellenség nagy 
szorgalommal erődíti állásait, Monte Meatén ( Ó 1601) kaver-
nákat épít, Valle delle Muréban az utat leplezi. 

Cima Eckeren (A 1366) az ellenség drótkötélpályát 
létesít. 

A mérőszázad megállapította, hogy a Monte Grappa 
(A 1775) északi lejtőjén egy könnyű ú j ellenséges üteg buk-
kant fel, hasonlóképen ú j olasz ütegek mentek tüzelőállásba 
Monte Rossignolótól (Ó 1231) délre, a szerpentináknál, a Yal 
Granezza d'Asiagóban az országúinál és a Monte Raitertalon 
(O 1401) egy középöblű iiteg. (Fel. Ev. 1577. szám.) 

Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége Canovét és annak hátterületét, 

aknavetők a Stenfle-alszakaszt lőtték. 
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A Brentától keletre Monte Pertica (A 1549) vidéke volt 
heves lövegtűz alatt. 

Veszteség: 6 tiszt és 367 fő legénység beteg, 2 tiszt és 
105 fő legénység megsebesült, 2 tiszt és 15 fő legénység elesett, 
7 emberünk eltűnt; összes veszteség: 10 tiszt és 494 fő legény-
ség. (Op. 255/2. szám.) 

Esti helyzet. 
Mindkét oldalon a tüzérség tevékenysége csekély volt; 

Ambrosini alszakaszunkat ellenséges aknavetők lőtték. 
A Brentától keletre a szokásos lövegtüzelés folyt. (Op. 

255/3. szám.) 
Az T. hadtestnél a 48. hadosztály a 96. dandárnak a 95. 

dandárral való felváltását megkezdette, amely szeptember 
15-én fog befejeződni. 

A 11. hadsereg szállásmesteri hivatala Op. 10.581. szám 
alatt az anyagi helyzetről azt jelenti, hogy az ellátás nagyon 
kedvezőtlen, mert nagy hiány van lisztben és marhahúsban. 

Az élelmezés oly gyönge és kevés, hogy az emberek fizikai 
teljesítőképessége folyton csökken, az erkölcsökre rossz hatás-
sal van és oka annak, hogy annyi szökés fordul elő. 

A lovak ellátása kétségbeejtő. A ruházat és fehérnemű 
állapota módfelett kétes. 

A nehéz tüzérségi lőszer és 10 cm-es tarackos lőszer 
elégtelen. 

„Türelmetlenül vártam a jelentéseket, melyek eldöntik, 
„hogy utazhatom-e vagy sem. Az éjjeli küzdelmekről — 9-ről 
„10-re — beérkeztek a jelentések. A támadásokat angolok haj-
to t t ák végre. Első támadás: egyórai heves löveg- és aknavetö-
„tűz előkészítés után, mely az állásokra volt irányítva, míg üto-
„geim erős gázgránáttűz alatt állottak Cima tre Pezzitől (<j> 
„941) a Monte Sisemolig (A 1242), éjféli 12 óra 30 perckor 
„az ellenség részéről előnyomultak: a) három rohamszakasz 
„Ambrosini ellen, hol a 8. dragonyosezred áll, ezek ellenlökés-
,,»el visszaverettek; b) több erős rohamjárőr, az 52. hadosztály 
„jobbszárnyán álló 42/11. zászlóalj ellen, ezek könnyen vissza-
„utasíttattak és visszavonulásuknál a leghathatósabb meg-
semmisítő tiizünkbe kerültek; c) két-három zászlóalj az 
„52. hadosztály balszárnyán levő 26/1. (Esztergom) zászlóalj 
„ellen, négy hullámban. Az első három hullám záró- és gép-
„puskatüziinkben, a negyedik közelharcban veretett vissza; 
„d) ellenséges járőrök a 16. hadosztály ellen. — Második táma-

20* 
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„dás: körülbelül félórai leghevesebb tűzelőkészítés után reggel 
„4 óra 30 perckor újból támadásra indult az ellenség: a) kb. 
„egy zászlóalj az esztergomi 26/1. zászlóalj ellen, ez kézitusában 
„tökéletesen vissza veretett; b) ismeretlen erejű osztagokkal a 
„16. hadosztály ellen, itt a főerővel, a Clamán álló pécsi 52. ez-
„red II . zászlóalja ellen, az előterepövi állásokba behatolt, de 
„ellenlökéssel elkergettetett. A 26/1. zászlóaljnak magatartása 
„minden dicséreten felül áll, a nagy túlerejű, erélyes lendület-
f e l vitt támadásokat, elkeseredett kézitusában, tökéletesen le-
„verte." 

A I I I . és XIII . hadtestet a szeptember 10-i harcokban az 
alábbi táblázatban kimutatott veszteségek érték: 

Had-
test Hadosztály Elesett Meg-

sebesült El tűnt Elveszett Meg-
jegyzés 

I I I 
6. 0/10 0/30 0/31 két kézi-

géppuska 
A számláló 
a tisztek—, 

a nevező 
a legény-
ség számát 

jelenti 

I I I 
52. 1/19 0/55 0/16 

A számláló 
a tisztek—, 

a nevező 
a legény-
ség számát 

jelenti XIII . 16. 1/16 2/34 2/22 két 
géppuska 

A számláló 
a tisztek—, 

a nevező 
a legény-
ség számát 

jelenti 

Összesen : 2'45 2/119 2/69 Összes veszteség: 6/233 

Az ellenséget különösen a 26/1. zászlóalj1 arcvonala előtt 
érte súlyos veszteség; a küzdelem terét még nem lehetett pon-
tosan felkutatni; idáig egy megsebesült ellenséges tisztet, egy 
sebesületlen és három megsebesült ellenséges katonát kísértek 
be járőreink. (Op. 253/5. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság írásbeli dicséretét fejezte 
ki azon csapatoknak, melyek a szeptember 10-i harcokban oly 
kiválóan küzdöttek. 

„Dacára annak, hogy a közelmúltban az angolokat kudarc 
érte, újból megkísérelték, hogy Asiagónál állásunkba be-
törjenek. 

A I I I . és XIII . hadtest csapatainak éberségén, szívós-
ságán és vitézségén a kísérlet újból meghiúsult, dacára annak, 
hogy fölényes erővel támadtak az angolok és hogy a támadást 
nagy hevességgel készítette elő az ellenség tüzérsége. 
Kiemelendőnek tartom a 26. ezred vitéz magatartását, mely-
nek I. zászlóalja rövid idő alatt két erőteljes angol támadást 
vert vissza, kiválóan támogatva az 52. tábori tüzérdandár 

1 52. hadosztály kötelékébe tartozik. 
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ütegei által. A 26/11. zászlóalj értékes támogatása nagyban 
hozzájárult a sikerhez, amennyiben a leghevesebb ellenséges 
tüzérségi zárótűz dacára, önfeládozóan gondoskodott a löszer-
utánpótlásról. Az ellenséget véres kudarc érte a 26/1. zászlóalj 
hősies magatartása és a kitűnő harcvezetés következtében. 

Valamennyi csapatnak, mely a harcban résztvett, közte 
elsősorban a vitéz és győzelmes 26. ezrednek, meleg köszöne-
temet és teljes elismerésemet fejezem ki. 

Ezt a rendeletet az összes hadtestek, továbbá a tartalék-
ban álló 27., Edelweiss- és 38. honvédhadosztály megkapják. 

Gróf Scheuchenstuel vezérezredes s. k." (Op. 3386.) 

Szeptember 13. 

A) 10. hadsereg. 
A helyzet délig. 
Tegnap este az ellenség tüzérsége a XXI. és XIV. had-

test arcvonala ellen élénkebben tüzelt, mint azt rendesen 
tenni szokta. 

A XXI. hadtest felett 20 ellenséges repülő jelent meg. 
Trient felett öt ellenséges és két saját repülő között légi-

harc volt, a mi repülőink kénytelenek voltak Perginénél le-
szállani. 

Veszteség: 1 emberünk meghalt, 33 fő legénység meg-
sebesült, 4 tiszt és 172 fő legénység beteg; összes veszteség: 
4 tiszt és 206 fő legénység. (Op. 5947/12. szám.) 

A helyzet estig. 
Az ellenség tüzérsége az 56. lövészhadosztály arcvonalát, 

a Borcola és Monte Cimone- (A 1230) alszakaszt hevesen lőtte, 
Bocaldónál több barakkunk kigyulladt és elégett, a Zugnán 
(A 1257) egyik drótkötélpálya állomásunk elpusztult. 

Ütegeink a Daonétól nyugatra és a Tiarno di sopránál 
levő ellenséges tüzérséget jó eredménnyel lőtték; Altissimón 
(A 2079) nagy robbanás volt megfigyelhető, hatalmas füst-
felhőképződéssel. (Op. 5947/19. szám.) 

Megállapították, hogy 1389 könnyű, 475 közepes és 106 
nehéz ellenséges löveg áll a 10. hadsereggel szemben. (Op. 
7290. szám.) 

A 38. gyalogdandárparancsnokság a XXI. hadtesttől 
Folgarián szeptember 15-én fog bevonulni a XIV. hadtesthez. 
(Op. 5827/12. szám.) 

Hogy a 10. hadsereg faszükségletét biztosítsák, a meráni 
lövészrohamzászlóaljat és a lövészroham I. csoportot négy hét 
tartamára Ulten völgyébe kivezényelték. (Op. 5994. szám.) 
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B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Éjjel erős tűzcsapás a Valle Ghelpach-—Canove szakasza 

„ellen és annak hátterepére. A Brenta keleti part ján éjfélkor 
„nagy veszteség érte azt az ellenséges századot, amelyet vissza-
ver tek . A Monte Solarolón (-0- 1672) az ellenségnek az a 
„kísérlete, hogy ottani táboriörseinket megtámadja, ugyan-
olyan kudarccal végződött. Egy 23. ezredbeli olasz katonát 
„elfogtunk." 

Az ellenség repülői a Brenta-völgyben Tezzére négy bom-
bát dobtak. (Op. 256/3. szám.) 

Az éjjel Cesunánál, Yall Granezza d'Asiagóban, a Monte 
Magnaboschi- (A 1325) és Monte Carriola- (-£>• 1352) úton, 
igen élénk közlekedés volt az ellenségnél. 

A XXVI. hadtest arcvonala előtt Pianarónál a drótkötél-
pálya. állomáson sűrű málhásállat közlekedés volt. 

Sculazzónál, a Ghelpach-szakadékban, Monte Sprungon 
(A 1300), Monte Kaberlabán (A 1221) az ellenség állásait 
erődíti. Ca d'Annán (-£> 1383) az ellenség állását betonozza. 
Az ellenség repülői Monte Lambarára (A 1465) bombákat 
dobtak. Zocchinál egy ellenséges lehallgatóállomást fedeztek 
fel csapataink; a vezetéket elvágták, a kutatás tovább folyik. 

Monte Asolone (A 1520) fölött egy ú j kötött léggömb 
jelent meg. 

A mérőszázad megállapította, hogy Monte di Val Bellán 
(Ó 1312) az ellenség főállásában egy friss középöblű üteget 
(négy löveg) beépítettek. (Fd. Ev. Í5'85. szám.) 

Déli helyzet. 
A fennsíkon mindkét oldalon csak mérsékelt lövegtűz 

volt. Az ellenség tüzérsége gázt is lőtt; itt-ott szórványosan 
aknavetők is tüzeltek. 

Tüzérségünk egy ellenséges repülőgépet a Portule-völgy 
felett lelőtt. 

Veszteség: 13 tiszt és 296 fő legénység beteg, 2 tiszt és 
74 fő legénység megsebesült, 20 fő legénység elesett, 7 em-
berünk eltűnt; összes veszteség: 15 tiszt és 397 fő legénység. 
(Op. 256/2. szám.) 

Esti helyzet. 
Az egész arcvonalon csak mérsékelt lövegtűz volt. A reg-

geli jelentésben említett olasz fogoly nem a 23., hanem az 53. 
ezredhez tartozik. (Op. 256/3. szám.) 



•327 

A XXVI. hadtestnél a 4. hadosztály helyébe a 28. és a hor-
vát 42. honvédhadosztály fog jutni, melyek mélyen fognak az 
állásban tagozódni. 

A felváltás szeptember 15-én kezdődik. 
A 28. hadosztály a Monte Asolone- (A 1520) szakaszba 

fog jutni, két ezreddel az első vonalban, két ezred a C. Bona-
tón (-0- 1127), egyik ezred mint hadosztálytartalék Rocca— 
Giuliat terében. A horvát 42. honvédhadosztály a Yal Cesilla-
alszakaszt veszi át, egy ezreddel az arcvonalban, a hadosztály 
többi ezredei pedig Fonzaso-—Faller terében lesznek. 

A felváltott 4. hadosztály Pedevenára megy pihenni. 
A szeptember 10-i harcokban Stellánál egy angol katona 

fogságunkba került; ennek vallomásáról a 11. hadsereg-
parancsnokság ezt jelenti: 

„A fogoly az angol 70. dandár kötelékébe tartozik." 
Az angolok nem szádékoznak támadni. Nagyobbszabású 

offenzívára előkészületek nem történtek. Az angol 23. hadosz-
tály augusztus 20-án a 7. hadosztályt felváltotta. A XI./Notts-
és Derby-ezrod szeptember másodika óta van állásban. Zászló-
aljának két százada az arcvonalban áll, két század tartalék. 

A fogoly Olaszországban amerikai katonát nem látott. 
Fogságba esése tárgyában ezt vallja: egy járőrvállalat-

ban vett részt, melynek feladata az volt, hogy az osztrák 
állásba behatoljon és foglyokat ejtsen. 

A járőr 20 angol katonából állott, melyet Hodson hadnagy 
vezetett. A katonák puskával, kézigránáttal és két kézigép-
puskával voltak felszerelve. A járőr egy része az osztrák 
árokig jutott, majd visszavonult, ez alkalommal járőrétől el-
vágták és elfogták. 

A fogoly 33 éves, Yorkshireben bányász, 1916. év augusz-
tus havában a XI./Notts- és Derby-ezreddel Franciaországba 
került. 

A katonai és politikai kérdések nem érdeklik. 
Ö az angol 23. hadosztályt kiváló támadó hadosztálynak 

ismeri. 
Vallomása a 70. angol dandárról oly adatokat szolgálta-

tott, melyek a mi nyilvántartásunk helyességét igazolják. 
A tüzérség szervezéséről nyilatkozni nem tud. 
Az angol XIV. hadtest parancsnoka Lord Cavan tábor-

nok, a 23. hadosztályé Babington tábornok, a 70. dandáré 
Cordon tábornok, a XI./Notts- és Derby-ezred parancsnoka 
most Stateley őrnagy; az előbbi ezredparancsnok Hudson al-
ezredes volt, ki a június 15-i harcokban megsebesült. 

Századának iitközetállománya 4 tiszt és 100 csatár. 
A katonák átlagos életkora 24 év, a legidősebb 44, a leg-

fiatalabb 20 éves. 
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Az egészségi állapot jó, minden zászlóaljnál egy or-
vos van. 

A június 15-i harcban százada 3 halott, 6 sebesült és 3 el-
tűnt veszteséget szenvedett; különben alig van vesztesége. 

Százada karácsonykor kapott kiegészítést. 
Az élelmezés jó és bőséges. 
Hetenként 3 ember megy szabadságra, 24 napra. 
Június 15-én zászlóalja állásban volt; gázlövésiink nem 

okozott kárt soraikban, mert minden embernek gázmaszkája 
volt. 

A csapat hadifáradt és reméli, hogy a nyugati hadszín-
téren bekövetkezett események következtében hamarosan meg-
lesz a béke. A novemberi választásokra a fogoly megjegyezte, 
hogy minden Tommy csakis arra az emberre fogja adni sza-
vazatát, ki a béke barátja. 

Az amerikaiak csakis önérdekből avatkoztak bele a há-
borúba, azonban meg van arról győződve, hogy nem fog az 
amerikaiaknak sikerülni a világkereskedelmet az angolok kezé-
ből kicsavarni. 

A vállalat előtt a zászlóaljparancsnok azt mondotta nekik, 
hogy az osztrák hadifoglyokkal emberségesebben fognak el-
járni, mint a német hadifoglyokkal, mert az előbbiek jobb és 
jámborabb emberek." (Fd. Ev. 1572. és D. N. O. 959. szám.) 

# # 
# 

A 38. honvédhadosztály kiképzését október hó elején be-
fejezi és ezután a XII I . hadtest kötelékébe kerül. Ekkor a 
10. lovashadosztály tartalék lesz és Yigolo—Yattaróba jut. 

A 74. honvédhadosztályt a 38. fogja felváltani, mivel az 
előbbi nagyon rászorul a pihenésre. 

A 18. hadosztály október elején Yal Suganába kerül és 
a YI. hadtestnek lesz alárendelve. Az 5. hadosztályt az arc-
vonalból ki fogják vonni és Borgo vidékén lesz elhelyezve, 
mint hadseregtartalék. 

* # 
# 

Szeptember lá. 
A) 10. hadsereg. 

A helyzet délig. 
„Tegnap délután 3 óra 20 perckor a Tiernónál álló fő-

„örsünket több ellenséges járőr megtámadta, akiket azonban 
„szétugrasztottak. Egyik ellenséges járőr parancsnoka elesett; 
„az olasz 35. ezredhez tartozó hadnagyot, aki az egyik járőr 
„parancsnoka volt, holtan beszállították. Ma 4 órakor hajnal-
„ban a Laghi-medencében, Col della Lazzanál, rohamjáröreink 
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„egy ellenséges előretolt őrsön rajtaütöttek. Midőn a mieink 
„behatoltak az ellenség árkába, ez üres volt, csakis egy előre-
t o l t Örs szóratott széjjel. Különben rendes harctevékenység. 
„Jellemző az alábbi jelentés: 'Midőn tegnap repülőmegfigyelés 
„mellett Piazzát lőtték a Terragnolo völgyében, a 28 cm-es 
„bombák legnagyobb része a tetőn és falakon számos genfi 
„kereszttel megjelölt 304-es tábori kórház ellen irányult, a kór-
ház-kápolna teljesen rombadőlt, a betegszobákba számos repesz 
„hatolt be. Veszteségek csak úgy voltak elkerülhetők, hogy a 
„sebesülteket és betegeket jókor kavernákba vitték.' Ennyit 
„érnek a nemzetközi egyezmények." 

Veszteség: 16 fő legénység elesett, 1 tiszt és 56 fő legény-
ség megsebesült, 9 tiszt és 177 fő legénység beteg; összes vesz-
teség: 10 tiszt és 249 fő legénység. (Op. 5962/12., 5962. szám.) 

A helyzet estig. 
Az ellenség tüzérsége Zugnát (A 1257), Vallarsát, Col di 

Campoluzzót (<>1775) és Mga. Milegnát lőtte. 
A XXI. hadtest fölött 15 ellenséges repülő keringett. (Op. 

5962/19. szám.) 
„Az AOK. értesítése szerint a kémhírek arról szólnak, 

„hogy az olaszok nagyszabású offenzívát készítenek elő. A fő-
„lökés a Piave-arcvonal ellen fog irányulni." 

„Amerikai csapatok érkeznek az olasz hadszíntérre. A tá-
madás ra 15 ú j olasz hadosztályt szerveztek meg. (Op. 5925/11.) 

A Zúgna- A 1257) szakaszban a 7. olasz haodsztály áll, 
mely az eddigi nyilvántartás szerint Vicenzánál volt. Azt, fel-
deríteni nem sikerült, hogy ez a hadosztály az olasz XXIX. 
hadtestet megerősítette-e, vagy pedig felváltást eszközölt-e? 
(Op. 5963/21. szám.) 

Megfigyelték, hogy egy olasz zászlóalj Piazzáról Bormióba 
menetelt, honnan századcsoportokban Sant Antonióra vonult. 
(Op. 5963. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság tudatja, hogy a 18. had-
osztály egyelőre a jelenlegi helyén marad, ezért az Edelweiss-
hadosztály eltolását elhalasztották. (Op. 5827/14. szám.) 

Hozzájárult a Dosso altói (-Ó- 703) rohamvállalat végre-
hajtásához. (Op. 5634/6. szám.) 

Elrendeltem, hogy a rendelkezésre álló gyalogsági és 
tüzérségi lőszert a hadseregeknél előre kell szállítani és nem 
szabad a lőszert hátul raktárakba gyűjteni. (Op. 7248/2. sz.) 
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B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Reggel 5 órakor heves lövegtiizet kezdett az ellenség a 

„Brenta két oldalán, Col del Rossótól ( A 1276) a Monte Aso-
„lonéig (A 1520), mely nemsokára a leghevesebb pergőtűzzé 
„fokozódott. (Op. 257/1. szám.) 

Clamánál a reggeli órákban a 74. honvédhadosztálynál 
egy angol járőrt szétugrasztottak. 

Déli helyzet. 
Heves tüzérségi előkészítés után reggel 7 órakor az ellen-

ség fölényes erővel a Brenta-völgyben tábori örsvonalunkat 
a 40. honvédhadosztály előtt, Módónnál megtámadta és a 
Brenta-folyó nyugati part ján állásunkba behatolt. A harc még 
folyik. Ütegeink a Brenta-völgyi állásunk elé zárótüzet adtak 
és az ellenség tartalékait San Gaetanónál tűz alá vették. 

Az ellenség repülői igen élénken működtek. Hét Caproni-
gépből és 25 kísérőgépből délután 1 órakor a perginei repülő-
terünkre 35—40 bombát, Levicóra 2 bombát dobtak. 

Perginei repülőterünkön több repülőgépünk megsérült, 
egy emberünk megsebesült és két hangár kigyulladt. 

Veszteség: 8 tiszt és 262 fő legénység beteg, 55 fő legény-
ség megsebesült, 17 fő legénység elesett, 5 emberünk eltűnt; 
összes veszteség: 8 tiszt és 339 fő legénység.. (Op. 257/2. szám.) 

Esti helyzet. 
A fennsíkon az ellenség tüzérsége igen élénken tüzelt, 

különösen a VI. hadtest keleti arcvonala sokat szenvedett az 
ellenség tüzérségi tüze miatt. Monte Badelecche (A 1464), 
Val Capra és Val Gadena állott nehéz ellenséges lövegtűz alatt. 
Ütegeink különösen Punta Corbin (-0- 1096), Belmonte (-0 
1206) ellen hatottak, hol'egy ellenséges lőszerraktár légberepült. 

Val Stagnát gázzal elárasztották. 
A Brenta-völgyben a nyugati és keleti parton volt tábori-

örsállásunk az ellenség kezében van. A közbenfekvő terepen, 
La Grottellánál, azonban még néhány táboriörsünk tart ja ma-
gát. A 40. honvédhadosztályparancsnokság, a 39. honvéd-
hadosztály támogatása mellett, még ma oldalozó ellentámadás-
sal vissza akarja foglalni az elveszített előörsvonalat. 

A Brentától keletre heves ellenséges lövegtűz van; a 28. 
ezrednél1 egy telitalálat következtében 1 tiszt és 27 fő legény-
ség elesett, 3 tiszt és 50 fő legénység megsebesült. A 99. ezred-
parancsnokságnál2 is becsapódott egy nehéz ellenséges gránát; 

1 A 42. honvédhadosztály kötelékébe tartozik. 
2 A 4. hadosztály kötelékébe tartozik. 
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gróf Heroldigen alezredes megsebesült. A 105. ezrednél1 az 
állásban több telitalálat volt, itt azonban szerencsére, veszteség 
nem keletkezett. 

Szeptember 9-én Monte di Val Bellánál «>1312) három 
olasz katona átszökött hozzánk; vallomásaikról a 11. hadsereg-
parancsnokság ezt jelenti: 

„Az olasz 265. ezredbe tartoznak; az ezred parancsnoka 
Amabile Caetano ezredes. Az ezred a Lecce olasz dandárba 
tartozik.2 

Az olasz 14. hadodsztály a Pinerolo-dandárból (13. és 14. 
ezred) ós a Lecce-dandárból (265. és 266. ezred) áll; parancs-
noka Pantane tábornok, kit a júniusi harcokban tanúsított 
magatartása miatt, állítólag büntetésből, Lybiába áthelyeztek. 
A Lecce-dandár szeptember 3-án a Monte di Val Bellán (-Ó-
1312) a Pinerolo-dandárt felváltotta. A Lecce-dandár most így 
van csoportosítva: a 265/III. zászlóalj Monte di Val Bellán 
(Ó1312), az arcvonalban áll; az I. és TI. zászlóalj mögötte, 
körülbelül egy kilométernyire tartalék. 

A 265. ezred mögött a 266. ezred dandártartalék. 
A Lecce-dandártól balra franciák állanak az arcvonalban, 

jobbra a Padova-dandár 117. ezrede van. 
Augusztus 3-án Concoról a 3. bersaglieri-ezred a Val Chia-

mában az arcvonalra menetelt, onnan azonban két nap múlva 
visszairányították. 

Az egyik szökevény azt mondja, hogy szeptember elején 
Concóban egy francia tüzértől azt hallotta, hogy ütegét elszál-
lítják Franciaországba. 

Marosticában amerikai katonák vannak. 
Augusztus 25-én látták, hogy a concói országúton több 

75 mm-es táboriágyút és 2—3 nehézöblű löveget az arcvonalba 
szállítottak. A nehéz lövegeket ponyvákkal takarták le, úgy, 
hogy nem tudták megállapítani az öblüket. 

A legénység arról tud, hogy Monte di Val Bella (Ó1312) 
terében előkészületek folynak egy olasz támadásra. Arról is 
hallottak, hogy az olaszok Monte Tiort (Monte Melettát, A 
1824) vissza akarják foglalni. Űgy volt, hogy az alpini- és 
bersaglieri-ezredek3 augusztus 25-én fogjak a támadást végre-
hajtani, a határidőt azonban folyton eltolták. Most az hírlik, 
hogy a támadás szeptember 12-én vagy 15-én megindul. Ezt 
azonban csakis a legénység híreszteli, a tisztek erről nem 
beszélnek. 

Az egyik szökevény szerint Concóban a polgári lakosság 
menekülni akar, mert az osztrákok támadásától tart. Az ottani 

1 A 60. hadosztály kötelékébe tartozik. 
2 Olasz 14. hadosztály, XIII. hadtest, 6. hadsereg. 
3 Valószínűleg az olasz 52. hadosztály. 
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hadtápparancsnokság a polgári lakosságnak kijelentette, hogy 
támadás nem áll küszöbön, ezért Concót a polgári lakosság 
nem hagyta el. 

A szökevények között van egy friauli származású katona 
Udinéböl, ki azért szökött meg, hogy családját viszontláthassa; 
a másik két szökevény szárd származású, kiket a szökésre a 
i'riauli beszélte rá. A két szárd származású szökevény egyike 
1916 szeptember havában körülbelül 500 olasz munkással a 
Párizs melletti Caenben, egy nagy lőszergyár felépítésén dol-
gozott. Ezeket az olasz munkásokat 1917. év tavaszán felül-
vizsgálták, hogy alkalmasak-e katonai szolgálatra. 

A Lecce-dandárt 1917 november havában a Marche-
dandár katonáival, kik szintén friauliak, kiegészítették. 

A 265. ezred századai 4 tisztből és Í50 csatárból állanak. 
Az élelmezés jó és bőséges; a katonák naponta 750 gramm 
kenyeret kapnak. A felszerelés (ruházat, fehérnemű, lábbeli) 
kifogástalan. Az egészségi állapot jó. 

Minden embernek angol maszkája van. 
Az autók Conco felöl Osteria Puffeléig közlekednek. 
Az utánszállítást Bassanóig vasúttal, onnan teherautókkal 

bonyolítják le. 
A június 15-i harcokban az osztrák tüzérség Montagna 

Nuován (A 1327) a drótkötélpályát szétlőtte, melyet azóta 
nem javítottak ki. 

A szökevények szerint az olasz 14. hadosztály dandárainak 
harcértéke csekély. A Pinerolo-dandár csapatai a júniusi har-
cokban szétzüllöttek, a Lecce-dandár katonái nagyon hajlanak 
az átszökésre, a friauli származásúak kedvetlenül teljesítenek 
katonai szolgálatot. Kihirdették a legénység előtt, hogy azokat 
a katonákat, kik az osztrákok által megszállott területen van-
nak odahaza, ki fogják vonni az arcvonalból. 

Az entente csapatairól általában rossz véleménnyel van-
nak, mert a háborii meghosszabbítóinak tartják őket. A cseh-
szlovákokat nem kedvelik." (Fd. Ev. 1579. szám.) 

* * 
* 

A II I . hadseregparancsnokság helyzetjelentése szerint a 
Canove—Cima tre Pezzi- (-Ó- 941) arcvonal bizonytalan, mert 
bármely ellenséges támadás a balszárnyat benyomhatja és az 
52. hadosztály állását felgöngyölítheti, mivel ennek nieggátlá-
sára reteszállást nem építettek. 

Ezért azt javasolja, hogy a 6. hadosztályt vonják vissza 
a Val d'Assa mögé. 

A 11. hadseregparancsnokság erre elrendelte, hogy azon-
nal reteszállást kell építeni és a hadseregcsoportparancsnokság 
döntését kérte, hogy a reteszállás elkészülte után a Canove— 
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Cima tre Pezzi- (-Ó- 941) állás kiüríthető-e, mely esetben az 
egész 6. hadosztályt tartalékba lehetne helyezni? 

Az általam tervezett arcvonal hátrábbvételét az Asiago-
fennsíkon leghamarább csakis négy hét múlva lehet végre-
hajtani, mivel a hátsó állás megerodítése csak lassan folyik. 

A szeptember 10-i harcokban Gaigánál elfogott angol tiszt 
és két angol katona azt vallja, hogy az angol 48. hadosztályba 
tartoznak, entente-offenzíváról nem hallottak. Olaszországba 
tényleg érkeztek amerikai csapatok. A hangulat az entente-
csapatoknál emelkedett és a végleges győzelemben bíznak. 
A 10-i harcok célja az volt, hogy foglyokat ejtsenek. 

# # 
# 

Szeptember 15. 
A) 10. hadsereg. 

A helyzet délig. 
„Fokozott tüzérségi tevékenység, járörharcok, a repülök 

„működése nagyon élénk." 
Creinót (A 1292) 420 ágyúlövés érte. 
Az ellenség tüzérsége Zugnát (A 1257), a Campoluzzo-

völgyet, Mga. Milegnát, a Col santói utat (A 2114), Piazzát 
és Serradát nehézöblű lövegekkel hevesen lőtte. 

Veszteség: 2 tiszt és 15 fő legénység elesett, 5 tiszt és 
71 fő legénység megsebesült, 6 tiszt és 140 fő legénység beteg, 
5 emberünk eltűnt; összes veszteség: 13 tiszt és 231 fő legény-
ség. (Op. 5974., 5974/13. szám.) 

A helyzet estig. 
A 10. hadsereg arcvonalának nyugati része élénk ellen-

séges lövegtűz alatt állott. 
Ütegeink az ellenséges tüzérséget a Chiese-völgyben ered-

ményesen lőtték. 
Az arcvonal déli részén a 112. lövészdandár szakasza igen 

heves zavarótűzben volt. A dandárparancsnokság véleménye 
szerint itt az olaszok támadást készítenek elő. 

Roveretótól délre légelhárító ütegeinket délelőtt 11 órától 
délután 5 óráig lőtte az olasz nehéz tüzérség és leküzdötte 
azokat. 

Piazzát szakadatlanul nehéz olasz lövegek lövik. 
Az ellenséges repülők egész nap élénk tevékenységet fej-

tettek ki; a XXI. hadtest felett 29, a Riva-szakasz felett 11, az 
Adamello felett öt ellenséges repülő keringett. (Op. 5974/19.) 

A rohamvállalathoz a Dosso alto ellen (-£> 703) az V. és 
XXI. hadtest a szükséges gázlőszert rendelkezésre bocsátotta, 
mert a 10. hadseregnél készlet nincsen. (Op. 7307. szám.) 
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B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Szeptember 14-én este 10 órakor a fennsíkon, erős akna-

v e t ő - és lövegelőkészítés után, erős járőrök törtek elö az 52. 
„és 16. hadosztályok arcvonala ellen, de tűzzel visszautasítot-
t á k őket. Reggel 3 órakor egyórai heves ellenséges lövegtűz 
„a YI. hadtest arcvonala és háttere ellen. A Brenta völgyében 
„tegnap este 8 órakor megkezdett ellentámadásunk nem veze-
t e t t a várt eredményre. Ennélfogva az egész táboriörsvonal 
„a téli állásba — nagyjában az általános összekötővonalba, 
„Monte Alessi (A 1099)—Col Caprile (-Ó- 1288) között — 
„visszavétetett." 

A XII I . és VI. hadtest arcvonala előtt az ellenségnél 
élénk közlekedés volt; a 48. hadosztály előtt az ellenséges gya-
logság az álláserődítési munkával felhagyott. 

Déli helyzet. 
A VI. hadtest arcvonalát megtámadta az ellenség gyalog-

sága; a támadás azonban tüzérségi füzünkben nem tudott ki-
fejlődni. 

Veszteség: 12 tiszt és 350 fő legénység beteg, 111 fő 
legénység megsebesült, 36 fő legénység elesett, 9 emberünk el-
tűnt; összes veszteség: 12 tiszt és 506 fő legénység. (Op. 258/2.) 

Esti helyzet: 
„A Monte Interrottón (<> 1401) álló ütegeinkre ellenséges 

„megsemmisítötűz. Különben élénk ellenséges zavarótűz. 
„A Stizzone-völgy két oldalán állásaink és a hátterep ellensé-
„ges megsemmisítőtűz alatt állottak, mely, amidőn tüzérsé-
g ü n k viszonozta azt, átmenetileg csökkent. Ellenséges légi-
p á r l a t tökéletesen megakadályozta földerítésünket." 

A XI I I . és YI. hadtestparancsnokság véleménye szerint 
az ellenségnél jelek mutatkoznak, hogy a Brentától nyugatra 
támadni készül. 

A 38. honvédhadosztályparancsnokságot utasították, hogy 
ha az ellenség támadna, akkor a honvédhadosztály Porta di 
Mezzanón, vagy Lanzollán át meneteljen a fennsíkra a X I I I . 
hadtest arcvonalára, illetőleg a Monte Pertica (A 1549) arc-
vonalra vezető úton a VI. hadtesthez. Abban a nem várt eset-
ben, lia a Monte Grappa- (A 1775) csoportunkat az ellenséges 
támadás északi irányba visszaszorítaná, akkor a honvédhad-
osztály feladata lesz a Brenta-völgyet Primolanónál lezárni. 
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Szeptember 15-én a szövetséges és társult hatalmak a 
Balkán-hadszíntéren megindították offenzívájukat a bolgár 
arcvonal ellen. A szerb I. és I I . hadsereg a Cérna és Vardar 
folyók között a 2. bolgár hadosztály állásába betört, mire a 
szomszédos 3. bolgár hadosztály állását feladta és vissza-
vonult. Ebből nagy szerencsétlenség keletkezett és maga után 
vonta a bolgár arcvonal összeomlását.1 

* * 
* 

Szeptember 16. 
A) 10. hadsereg. 

A helyzet délig. 
Az ellenség tüzérsége a Tonale-hágóra, Monticellóra 

(A 2432), a 3. lovashadosztály arcvonalára, a Corno-nyeregre 
(-0- 1801.) tűzcsapásokat mért, a Laghi-medencét hevesen lőtte 
(körülbelül 400 ágyúlövést tett), Piazzát 28 cm-es öblű nehéz 
mozsarak lőtték. 

A XXI. hadtest arcvonala fölött 25 ellenséges repülő 
jelent meg. 

Veszteség: 2 tiszt és 7 fő legénység elesett, 5 tiszt és 39 fő 
legénység megsebesült, 3 tiszt és 149 fő legénység beteg, 2 em-
ber eltűnt; összes veszteség: 10 tiszt és .197 fő legénység. (Op. 
5988., 5988/12. szám.) 

A helyzet estig. 
Az ellenség tüzérsége a Stilfsi-hágót, Punta dAlbiolót 

(<> 2978), Roveretót, Monte Pasubiót (A 2236) és Monte 
Cimonét (A 1230) élénken lőtte. 

Délután 5 órakor, megtorlásként, tüzérségünk az Adige-
völgyben Chizzolára, Santa Margheritára, Maranira és Alara 
hatalmas tűzcsapásokat mért és egyik olasz léggömböt arra 
kényszerítette, hogy Arsierőtól délre leszálljon. Op. (5988/19.) 

Az olasz 32. hadosztálynál2 az összekötőtiszt ezt jelentette 
az olasz 1. hadseregparancsnokság hadnüíveleti irodájának: 

„Reggel 3 óra 55 perckor első vonalunk bombázása meg-
kezdődött a Passo—Mojen-völgy—Yal Toro-szakaszban." 

Véleményem szerint erre az ellenség el volt készülve, 
mert midőn szeptember 14-én a Laghi-medencében rohamjár-
őreink előretaszítottak, az ellenség első vonalát üresen talál-
ták és abban csakis egy visszahagyott Örsre bukkantak. (Op. 
6620. szám.) . i 

1 Lásd az 50. számú mellékletet. 
2 Olasz X. hadtest kötelékébe tartozik (Arsiero-szakasz). 
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A XIV. liadtestparancsnokság különböző tünetekből a 
Pasubió- (A 2236) szakaszban az ellenség támadását várja. 
(Olasz tiszticsoportok szemrevételezése, élénk autóforgalom a 
Monte Forni Alti (A 2026) úton, Pasubió lövetése, olasz 
nehézöblű lövegek belövése repülőmegfigyeléssel, az V. olasz 
hadtestparancsnokság helyének áttevése Passo dei Fienóra. 
(Op. 5989/23. szám.) 

A XIV. hadtestparancsnokság a készültségi állás fel-
vételét az 1. császárvadász-dandárnál elrendelte, a 111. ezredet 
előrevonta a Bisorte-táborból, a 10. hegyi tüzérezred három 
ütegével a védelmi szakasz tüzérségét megerősítette és intéz-
kedett, hogy a táboriörsök állásait megvizsgálják. (Op. 5998.) 

Jelentették nekem, hogy az olasz rohamtesteknek Loria-— 
Campodoro—Liena terébe való elővonásából arra lehet számí-
tani, hogy az olaszok a Brenta és Piave között támadni szán-
dékoznak, ezért szükséges, hogy a 10. hadseregparanesnokság 
a 21. tábori tüzérdandárt a 11. hadseregnek mielőbb rendel-
kezésre bocsássa. (Op. 7310/1. szám.) 

Az AOK. elrendeli, hogy a 21. tábori tüzérdandárt 
mielőbb átszállítsák a 11. hadsereghez. (Op. 7308. szám.) 

t Mivel az élelmezési javaknak az anyaországból az arc-
vonalra való szállítása közben visszáságok fordultak elő, 
dr. Bardolft' altábornagy elnöklete alatt vizsgáló bizottságot 
szerveztek. (Op. 5979. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Szeptember 15-én egész arcvonalomon késő éjjelig na-

„gyon élénk harctevékenység. Többnyire heves lövegtűz. Reg-
„gel 5 órától a XXVI. és I. hadtest állásai a Brenta és a 
„Monte Spinuccia (A 1303) között nehéz pergőtűz alatt, mely 
„6 óra felé a Brenta völgyében és a Monte Asolonén (A 1520) 
„alábbhagyott, a többi részen változatlanul tovább tart. A mi 
„tüzérségünk megsemmisítő tűzhullámokkal vereti az ellensé-
„ges állásokat és küzd a terhes ütegek ellen. Délelőtt a Monte 
„di Val Bellán (Ó 1312) nyugtalanság volt észlelhető az ellen-
séges állásokban." 

Az ellenség tüzérsége nagy hevességgel lőtte Val Gru-
bachot; repülői Levicóra bombákat dobtak, a villamossági 
zászlóaljnál az anyagi kár nagy. 

Déli h.elyzet. 
„Többórai pergőtűz után az ellenség délelőtt állásainkat 

„a Monte Asolone (A 1520) és Monte Solaroló (-Ó-1672) között 
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„megtámadta, a Val Cesilla-állásba behatolt, de egy erélyes 
„ellenlökés kidobta őket. Heves támadásai a Monte Pertica 
„ (A 1549) ellen tökéletesen visszaverettek. Attól észekkeletre 
„a Tasson-gerincen ellentámadásunk a helyzetet részben 
„helyrebillentette. Az állások egy részében még tart ja magát 
„az ellenség. A Pez-gerincen és a Val del Pez-ben az ellenség 
„egész a Mga. Fossa le Confin magasságig nyomult be és 
„ellentámadásunkat visszalökte. A Monte Asolonén (A 1520) 
„tüzérségünk a leghathatósabban alkalmazta megsemmisítő 
„tüzét a sűrűn megszállott ellenséges állásokra és ezzel csirájá-
„ban elfojtotta a támadást. Az ellenség veszteségei nagyok." 

Veszteség: 3 tiszt, 252 fő legénység beteg, 1 tiszt és 51 fő 
legénység megsebesült, 23 fő legénység elesett; összes veszte-
ség: 4 tiszt és 336 fő legénység. (Op. 259/2. szám.) 

Esti helyzet. 
„Délután az ellenséges tűz jelentősen gyengült. A levegő-

„ben nagy élénkség volt." 
Az I. hadtestparancsnokság a tartalékban álló 48. had-

osztályt az arcvonal felé előrevonta. 
Elrendeltem, hogy addig, míg a „Belluno-csoportparancs-

nokság" működését megkezdi, a 11. hadsereg feladata a Brenta 
és Piave közötti arcvonalat megbízhatóan megtartani. 

Az AÖK.-nak jelentettem, hogy az I. és XXVI. hadtest-
nek a 6. hadsereghez való átkapcsolása esetén az erődítési 
munkálatok mielőbbi elvégzése hadműveleti szempontból nagy-
jelentőségű, ezért megfelelő erősítésekre lesz szükség, annál is 
inkább, mert az árkászoknál 28% és az építőszázadnál 36% 
a fogyaték. 

A 18. hadosztályt a Val Suganában, Tesino—Levico— 
Vattaro-körzetbe áthelyezték. 

A VI. hadtest arról tesz jelentést, hogy a Brenta-völgyben 
a modóni előörsállás hogyan ment veszendőbe. 

A 2400 méteres előörsvonalban három század és 20 gép-
puska volt. 

Az állást nem lehetett hosszú ideig tartani; kiürítését 
akkor rendelték el, midőn az ellenség támadását megindította; 
azért késtek a kiürítésre szóló parancs kiadásával, mivel ebből 
az előörsállásból az ellenség, ha birtokába keriil, szabadon be-
pillanthat helyzetünkbe; a szomszédos hadosztály balszárnya 
fedetlen lesz és mivel az ellenség legelső állása, a foglyok be-
mondása szerint, pokol volt az ellenség részére. 

Így előrelátható volt, hogy az előörsállás kiürítése vesz-
teséggel fog járni, de arra nem számítottak, hogy a veszteség 

• lózsef f ő h e r c e g : A v i l á g h á b o r ú . V I I . 2 2 
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ilyen súlyos lesz (16 tiszt, 439 fö legénység, 12 géppuska és 
6 aknavető). 

Én,^ minthogy az olaszok a 4. olasz hadsereget két roham-
hadosztállyal megerősítették, arra következtetek, hogy az ellen-
ség a Monte Grappa vidékén támadni fog, a fennsíkon pedig 
ezzel egyidőben a VI. hadtest ellen tüntető támadásra készül. 
Ebben az esetben szándékom a I I I . és XII I . hadtestet Asiagó-
tól északra az ú j állásba visszavenni. 

Erről a XXVI. és I. hadtestparancsnokságot értesítették. 
Az ellenség a VI. hadtesttel szemben feltűnően megerősí-

tette tüzérségét; ez igazolja a 11. hadseregparancsnokság fel-
tevését, hogy az ellenség támadása küszöbön áll. 

Én az olaszok támadását szeptember hó végén várom és 
pedig a VI., XXVI., I. és XV. hadtestek arcvonala ellen és 
az AOK.-nál azt javaslom, hogy a „Belluno-csoport" meg-
alakítását halassza el az olasz offenzíva lezajlása utáni időre. 

Az Edelweiss-hadosztályt Trientnél gyülekeztették. 
A szeptember 10-én Avénél elfogott angol altiszt azt val-

lotta, hogy az angolok támadásáról nem tud, de arról hallott 
beszélni, hogy az olaszok a Brentától keletre támadni szán-
dékoznak. Amerikai csapatokat látott Olaszországban. 

# # 
* 

Szeptember 17. 
A) 10. hadsereg. 

A helyzet délig. 
Csakis a Pasubio (A 2236—Monte Majo (A 1500)-szakasz 

ellen volt az ellenség lövegtiize a szokottnál élénkebb. 
A 10. hadseregparancsnokság a befutott jelentések és meg-

figyelések alapján azt hiszi, hogy az ellenség támadása a Zúgna 
(A 1257)—Monte Majo- (A 1500) szakaszban küszöbön áll; 
a főlökés valószínűleg Pasubio (A 2236) ellen fog irányulni. 
(Op. 5989/23. szám.) 

Az ellenség repülői különösen a XIV. hadtest arcvonala 
ellen nagyon tevékenyek. 

„Egy ellenséges repülőt a Borcola-hágó felett lelőttek,1 

„a két utas kiugrott és meghalt. Két cseh Mga. Zureznél az 
„ellenségtől hozzánk átszökött. A csehek a Monte Nozzolo 
„ (-Ó- 1930) alszakaszból átkiáltották, hogy az olaszok szeptem-
b e r 28-án Trientben lesznek." 

Az éjjel az ellenség repülői San Michelére 10 bombát 
dobtak le. 

1 A 3.—J. repülőszázadhoz tartozó Peter főhadnagy 5. légigyőzelme. 
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Veszteség: 11 fő legénység meghalt, 40 fő legénység meg-
sebesült, 5 tiszt és 143 fő legénység beteg, 2 emberünk eltűnt; 
összes veszteség: 5 tiszt és 196 fő legénység. 

A 18. hadosztálvnak a 11. hadsereghez való átszállítása 
megkezdődött. (Op. 8005., 8005/11. szám.) 

A helyzet estig: 
Pasubiótól (A 2236) délkeletre levő Monte Forni Altin 

(A 2026) az olaszok hat 15 cm öblű ágyút és egy 15 cm öblű 
tarackot állásba hoztak. (Op. 8006. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság a császárvadász-hadosztály 
rohamcsapatait, melyek szeptember 14-én a Laghi-medencében 
O. della Lazzára a rohamvállalatot végrehajtották, megdi-
csérte. (Op. 5962/18. szám.) 

Elrendeltem, hogy az Edelweiss-hadosztály a 10. hadse-
reg kötelékébe lépjen, de egyelőre hadseregcsoportom tartalé-
kát képezi. (Op. 8019. szám.) 

Továbbá meghagytam, hogy a 18. hadosztályt azonnal át 
kell szállítani a 11. hadsereghez, az Edelweiss-hadosztály t 
Trient—Mezocorona terébe helyezze át. (Op. 5827/19. szám.) 

Utasítottam a 10. hadsereget, hogy a 22. lövészhadosztály-
nál beosztott 30 cm-es mozsaras üteget adja át a 11. hadsereg-
nek. (Op. 7309. szám.) 

A Case di Yisónál állásba hozott nehéz olasz üteget egyik 
30-5 cm-es mozsaras ütegünk repülőmegfigyeléssel leküzdötte. 

Jelentették nekem, hogy szeptember 24-ike körül várható 
az olasz offenzíva megindulása a 11. hadsereg ellen. Ezen je-
lentés szerint lehetséges, hogy ezen offenzíva előtt a 10. hadse-
reget is meg fogják támadni az olaszok. 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Brentától keletre az ellenség 16-án este 6 óra tájban 

„kezdetsikerét a Tasson-állásunkban és Yal di Pezben kiter-
jeszteni próbálta, de elkeseredett közelharcban visszaveretett. 
„Egész éjjel élénk lövegtűz. Az este 10 órakor végrehajtott 
„ellentámadásunk nem sikerült; éjjel 1 órakor megismételtetett 
„és a Tasson-állást teljesen visszafoglaltuk. A 103. gyalog-
„dandár központja egy telitalálatot kapott és Rath ezredes, 
„dandárparancsnok megsebesült és nemsokára rá meg is halt." 

Az ellenség a Brenta-völgyben az elfoglalt modóni állást 
erődíti. 

Az ellenség repülőinek tevékenysége nagyon fokozódott, 
Levicóra és Primolanóra bombákat dobtak. 

20* 
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Déli helyzet. 
„Délelőtt 9 órakor nagyon erős nehéz aknavetőtűz a YI. 

„hadtest állásaira, a Monte di Val Bellától (-Ó-1312) egészen 
„a Frenzeláig, mely rombolótűz jellegével bír. A Brentától 
„keletre élénk ellenséges lövegtűz a Monte Pertica (A 1549) — 
„Monte Solarolo- (Ó 1672) gerincen levő állásainkra. 

„Két, nagyobb ellenséges erők által végrehajtott támadás 
„az újonnan visszafoglalt Tasson-állásunk előtt füzünkben 
„összeomlott, kiépülőink megállapították, hogy 16-án ütegeink 
„ellenséges kötélpályákat a Monte Medán (-Ó-1631) pusztító 
„hatással lőtték." 

Veszteség: 12 tiszt és 288 fő legénység beteg, 5 tiszt és 
226 fő legénység megsebesült, 2 tiszt és 52 fő legénység elesett, 
1 tiszt és 168 fő legénység eltűnt, 3 emberünk gázmérgozést 
szenvedett; összes veszteség: 20 tiszt és 737 fő legénység. (Op. 
260/2. szám.) 

Esti helyzet. 
„Délután a Brentától nyugatra alábbhagyott a harc-

tevékenység. A folyótól keletre elkeseredett harcok folynak 
„a Tasson-hátért. Egyórai lövegtűz után és ködfejlesztő bom-
„bák bőséges használata mellett délután 2 órakor megindult 
„az ellenséges támadás, de kézitusában visszaveretett. Délután 
„6 óra 30 perc felé, újból egyórai legnehezebb lövegtűz után, 
„negyedszer támadott az ellenség. Tovább mint félóra hosszat 
„tartó súlyos közelharc után negyedszer visszaverték vitéz 
„csapataim. Különben csak fokozott tüzérségi tevékenység." 

A tegnapi harcokban a 17. hadosztálynál Coll dell'Orson 
(A 1672) az Emilia-dandárba tartozó1 13 olasz katona került 
fogságunkba. 

A foglyok vallomásáról a 11. hadseregparancsnokság ezt 
jelenti: 

„A támadásban az olasz XVIII. hadtesthez tartozó roham-
zászlóalj is résztvett. 

A Brenta-völgyi harcokban elfogott két olasz katona azt 
beszéli, hogy az ottani harcokban a Livorno-dandár csapatai 
vettek részt,2 a támadásnak nem voltak messze irányuló céljai, 
de a legközelebbi időben a Monte Grappa (A 1775) vidékéről 
offenzíva fog megindidni. A tisztek azt beszélik, hogy közel-

1 Olasz 119. és 120. ezred. 
2 2. olasz hadosztály, XX. olasz hadtest. 
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jövőben a fennsíkon nagyobb mennyiségű lövegszállítások lesz-
nek; a foglyok egy része Monte Campolongótól (A 1142) ke-
letre amerikai ágyúkat látott szállítani." (Fd. Ev. 1613/III. sz.) 

A 11. hadseregparancsnokság az ellenség helyzetéről Fd. 
Ev. 1613/11. szám alatt ezt jelenti: 

1. Úgy látszik, hogy az angol 48. hadosztályt felváltották. 
Az olasz 1. rohamhadosztály Campo di Asiagónál áll. 

2. A Col clell'Orsón (A 1677) és a Tasson-gerincen lefolyt 
harcban 13 olasz katona került fogságunkba, kik az olasz 119. 
és 120. ezredbe tartoznak:1 

A foglyok úgy adják elő az olasz 1. hadosztály csoporto-
sítását, mint az előttünk ismeretes. Az 1. hadosztály támadott, 
a XVIII . olasz hadtest rohamzászlóaljával együtt. 

3. Hírek az ellenségről szeptember 16-án: 
a) A fennsíkon, a Brenta-völgyben, és a XXVI. hadtest 

arcvonalával szemben az ellenség közlekedése rendes; a La Gu-
sella (A 816) országúton 83 teherautó haladt az arcvonal felé; 
a Monte Grappa (A 1775) országúton az ellenségnél élénk for-
galom van. 

Repülőink megállapították, hogy reggel 8 órakor két olasz 
század a Tasson-gerincre menetelt. 

b) A síkon igen élénk vasiiti forgalom van. 
c) A fennsíkon az ellenség állását erődíti, a Brenta-völgy-

ben az ellenség gyalogsága az elfoglalt állásokat lázasan 
átépíti. 

d) Az éjjel Asiagótól keletre az ellenség állása mögött 
sűrű füstfelhő emelkedett fel. 

e) Az ellenség repülői igen élénken dolgoznak, bombákat 
dobtak a Val Cesillába, Levicóra2 és Primolanóra. 

f ) Tegnap este a Monte di Val Bella (-01312) alszakasz-
ban zöld fénysugárral kevert fehér és piros fénykéve volt lát-
ható. Ezek valószínűleg a visszatérő ellenséges repülők jelzé-
sére irányul szolgáltak. 

g) C. Melaghettótól délre két ú j aknavetőt állapítottak 
meg csapataink. 

4. Légi felderítés. 
Monte Asolonétól (A 1520) keletre az ellenség árkai zsú-

foltak. A Monte di Val Bellát (-6-1312) erősen megerődítették 
A Monte Asolonétól (A 1520) délnyugatra húzódó szakadékban 
aknavetőket építettek. A szakadék előtt egészen Cra dei Fabb-
róig három övben erős drótakadály van. 

Ügy a legénység, mint a parancsnokság részére számos ka-
verna van. 

1 Emilia-dandár, 1. olasz hadosztály, XVIII. olasz hadtest. 
2 A repülőtérre, a pályaudvarra és a villamossági zászlóalj telepére. 
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A kavernák nagy részében ütegek állanak északnyugati 
lőiránnyal. 

5. Adatok az olasz levelezésekből: 
Egy 42. olasz ezredbeli írja szeptember 3-án: „az állásban 

vagyok, a tüzérmegfigyelő iskolát elvégeztem". 
A levelezésekben említve van, hogy az olasz 58. ezred 

postahivatalszáma 164. (17. haodsztály), a 260. olasz ezredé 
170. (29. hadosztály), a 28. Cavallegieri ezredé 160. (4. lovas-
hadosztály) . 

6. Tudósítók jelentései: 
Az augusztus 24-re tervezett olasz offenzívát elhalasztot-

ták, mivel ők az amerikaiakkal összekülönböztek. 
Olaszország határozottan nagyobbszámú amerikai csapa-

tot követel. Idáig csak parádés amerikai csapatokat kaptak, 
melyek katonailag nem alkalmazhatók. 

Diaz tábornok, a vezérkar főnöke, augusztus 15-én Rómá-
ban kijelentette, hogy csakis abban az esetben támad, ha biz-
tos a sikerben. 

Olaszország véleménye szerint az entente a végleges győ-
zelmet csakis délen küzdheti ki. Ha az entente-csapatok az 
osztrákokat Laibachig visszaszorítják és Triestet elfoglalják, 
a csehek és a délszlávok az osztrák kormányt kényszeríteni 
fogják, hogy minden áron békét kössenek. Az ilyen érvek azon-
ban Párizsban, Londonban és Washingtonban süket fülekre 
találnak. (IX/7.) 

Az összes újságokban szellőztetett és elnyúlt vita Orlando 
és Sonnino között nem egyéb, mint bohózat. Az egész fondorlat 
célja az, hogy elérjenek egy mielőbbeni offenzívát az olasz-
osztrák arcvonalon. 

A helyzet tulajdonképen ez: 
Már Versaillesben elhatározták, hogy Ausztria-Magyar-

ország ellen egy erőteljes offenzívát fognak indítani és pedig 
azért, mert az ententenek nem volt reménye arra, hogy a né-
met arcvonalon sikert érjen el. Ezért kísérletet kell tenni, hogy 
még 1918. évben Ausztria-Magyarország meggyengítése által 
Németországot leküzdhessék. 

A német hadszíntéren utóbb elért eredmények azonban 
megváltoztatták az entente terveit, amennyiben Foch tábornagy 
folytatni akarja az offenzívát a németek ellen. 

Ezért Franciaország, Anglia és Amerika kevés érdeklő-
dést tanúsít az olasz arcvonal iránt, mert az előbbi kettő Olasz-
országot nem igen kedveli, nem tekintik egyenértékűnek és 
bizalmatlanok vele szemben. 

Olaszországnak azonban belpolitikai okoktól szüksége 
van az offenzívára, még pedig a tél beállta előtt. 

Az olaszok rámutatnak arra, hogy a megindítandó nagy 
offenzívára szükséges megígért gazdag anyag és személyi tá-
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mogatás elmaradása az olasz arcvonalon és az országban vi-
szálykodást idézhet elő, mely nemcsak a nép, a sajtó, de a kor-
mányban is szakadásra vihet, ezért az Orlando ós Sonnino 
közötti konfliktust rendezni kell. 

Míg a cseh-szlovák légió semmiféle utánpótlást nem ka-
pott, addig a két lengyel zászlóalj számát négyre emelték; ezt 
a szaporulatot azonban nem az osztrák-magyar hadifoglyok 
állományából vették, hanem a Franciaországba érkezett len-
gyelekből, kikből két ú j zászlóaljat szerveztek; ezek a zászló-
aljak Páduában állomásoznak. 

Horvát (jugoszláv) légiót alakítani nem sikerült. (IX/9.) 
A francia és olasz határok ismételt és újabb lezárása szep-

tember 3. és 4-én azért történt, hogy a nyugati hadszíntéren 
a csapatszállítások simán folyjanak le. 

Azt nem lehetett megállapítani, hogy van-e szó arról, hogy 
Franciaországba nagyobb olasz kötelékek átszállíttassanak, 
vagy hogy a nélkülözhetővó vált két angol és két francia had-
osztályt hátraszállítsák? 

11. hadseregparancsnokság." 
* # 

* 

Szeptember 18. 
A) 10. hadsereg. 

A helyzet délig. 
„A Pasubión (A 2236) heves nehéz lövegtűz állásaink 

„ellen. A Tonalén lassú, tartós ellenséges zavarótűz; terv-
Szerű küzdelem a mi ütegeink ellen az Etsch-völgyében, 
„főképen a 3. lovashadosztály ellen." 

Val Danebrában és a Daone-völgyben sűrű ellenséges járőr-
menetek vannak. Sanónál előőrsünket olasz járőrök megtámad-
ták, de visszaverettek. 

Az ellenség tüzérsége az 1. császárvadász-dandár alszaka-
szát hevesen lőtte. 

Veszteség: 5 emberünk elesett, 3 tiszt és 27 fő legénység 
megsebesült, 1 tiszt és 158 fő legénység beteg, 1 emberünk el-
tűnt; összes veszteség: 4 tiszt és 191 fő legénység. (Op. 
8022/12. szám.) 

A helyzet estig. 
A 22. lövészhadosztály arcvonalán az ellenséges zavaró 

lövegtűz állandó, Fucinét körülbelül 300 ágyúlövés érte. Pa-
svibio (A 2236) ellenséges aknavetőtűzben állott. (Op. 
8022/19. szám.) 

Minthogy ellenséges támadás várható a Pasubio-alszakasz 
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ellen, a XIV. hadtest parancsnokság' az 50. ezred egy zászló-
alját Gerolira, Piazzára, Serradára és Folgariára előrevonta. 
(Op. 8035/1. szánig 

Indokoltnak láttam, hogy az Edelweiss-hadosztály gya-
logmenetekben már most Trientbe vonassék és ne várjuk be 
a 18. hadosztály elszállítását a 11. hadsereghez. 

A hadseregparancsnokság ezért elrendelte, hogy az Edel-
weiss-hadosztály Trientben szeptember 20-tól kezdve ezreden-
ként gyülekezzék. (Op. 8025. szám.) 

A XXI. hadtestparancsnokság kifejtette annak a jelentő-
ségét, hogy az olaszok az Etsch-völgyben nagyobbszabású 
támadást kezdenek, ezért egy hadosztály erősítést kért. 

Én úgy vélem, hogy az Etsch-völgyben nagyobb olasz 
támadás nem lesz, ezért nem tartom szükségesnek a XXI. had-
testet megerőstíeni, különben is jelenleg nem rendelkezem egy 
szabad hadosztállyal sem. (Op. 5711/1. szám.) 

Az AOK. elrendelte, hogy szeptember 22-én a Belluno-
csoportparancsnokság működésbe lépjen. (Op. 5767/1. szám.) 

Augusztus 27-én a Concei-völgyben elfogott olasz katona 
azt vallotta, hogy a rohamtámadásunkkor parancsnoka az ösz-
szes csapatok harckészültségét elrendelte, mert támadás' lesz. 

Ebből a 10. hadseregparancsnokság arra következtetett, 
hogy az ellenség a mi távbeszélő-megbeszéléseinket kihallgatta; 
ugyanez lehetett annak az oka, hogy szeptember 14-én a Laglii-
medeneében rohamcsapataink az ellenséges állásokat kiürítve 
találták. (Op. 8009. szám.) 

Ezért a hadseregparancsnokság a telefonbeszélgetésben 
nagyobb elővigyázatot és figyelmet követel. 

A 10. hadseregparancsnokság tudatja, hogy csak egy had-
osztálynyi tartaléka van Trientben; ezt az a hadtest fogja meg-
kapni, mely ellen az olaszok támadása leginkább fog irányulni. 

Tehát vegyék a hadtestparancsnokságok ennek a hadosz-
tálynak alkalmazását fontolóra és beszéljék meg az alárendelt 
hadosztályok parancsnokaival az alkalmazás módját, készítsék 
elő annak az arcvonalba való mikénti behelyezését. 

A hadseregparancsnokságnak nem lévén tüzérségben kü-
lön tartaléka, a megtámadott hadtestet a meg nem támadott 
hadtestek fogják tüzérséggel támogatni. (Op. 5941. szám.) 

Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Monte Cimonén 
(A 1230) levő tüzérség az Asiagó-fennsíkon a támadó ellenség 
ellen oldalozó tűzzel hasson. (Op. 7310/2. szám.) 

Az AOK. elrendelte, hogy a magasabb parancsnokságok 
tegvenek jelentést, hogy az utóbbi időben a csapatok hangu-
lata változott-e? (Op. 8012. szám.) 
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B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„A fennsíkon heves lövegtevékenység az ellenség részéről, 

„mely estefelé azonban nagyon enyhült. A Brentától keletre 
„az ellenség 17-én még ötször megtámadta a teljesen beteme-
t e t t Tasson-állást; a heves nehéz lövegtűz előkészítés dacára 
„ezt a támadást is elkeseredett kézigránát és kézitusában vissza-
v e r t é k . Egész éjjel járőrökkel tapogatta az ellenség ezt az 
„állást. Rivaltán egy ellenséges lőszertárt repített légbe tüzér-
ségem." 

Az ellenség repülői Levicóra és Perginére bombákat 
dobtak. 

La gusellai úton az ellenségnél élénk közlekedés van az 
arcvonal felé. 

Déli helyzet. 
„Délelőtt a harctevékenység jelentősen csökkent. Új ellen-

s é g e s lövegek óvatosan belőtték magukat. A Monte Grappa 
„(A 1775) műúton élénk közlekedést állapítottak meg." 

Az ellenség tüzérsége különösen a VI. hadtest arcvonalán 
az 5. hadosztály alszakaszát lőtte hevesen. 

Bago bombákat kapott. 
Veszteség: 10 tiszt és 340 fő legénység beteg, 3 tiszt és 

104 fő legénység megsebesült, 3 emberünk eltűnt, 2 tiszt és 
22 fő legénység elesett, 1 emberünk gázmérgezést szenvedett; 
összes veszteség: 15 tiszt és 470 fő legénység. (Op. 261/2. sz.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége arcvonalunkat a fennsíkon és a 

Brentától keletre csak mérsékelten lőtte. 
Ű j olasz ütegek Col Caprilére (-Ó-1288) és Yal Cesillába 

repiilőmegfigyeléssel belőtték magukat. 
A 11. hadseregparancsnokság jelenti a szeptember 16. és 

17-i harcokban eltűnt embereink számát. 
A 40. honvédhadosztálynál 9 fő, a 42. honvédhadosztály-

nál 90 fő, a 48. hadosztálynál1 1 tiszt és 12 fő, a 17. hadosztály-
nál 1 tiszt és 65 fő, a 60. hadosztálynál2 3 tiszt és 120 fő; ösz-
szesen: 5 tiszt és 296 fő legénység tűnt el; a Pez-állásban 
1 hegyi ágyú tönkre ment, a veszteséget géppuskákban még 
nem állapították meg. 

Az I. hadtest helyzete szeptember 16-án: 
A 48. hadosztálynál a 119. ezred két zászlóalját a Tasson-
1 A 119. ezred nincs beleszámítva. 
2 A 105. ezred nincs beleszámítva. 
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gerincen az arcvonalba behelyezték; a 119. és 73. ezred 1—1 
zászlóalja Monte Prassolánt (A1481), a 73. ezred két zászló-
alja Monte Fredinát (-Q-1311), a 19. vadászzászlóalj Benvenú-
tót szállotta meg. 

A 17. hadosztálynál a 139. ezred egy zászlóalját Monte 
Fontana Seccára (A 1609) előrevonták és itt tartalék. 

Hadtesttartalék: a 4. bosnyák-vadászzászlóalj Colle dei 
Funghinél, a 108. ezred egy zászlóalja Serennél. 

11. hadseregparancsnokság (Op. 262/3. szám.) 

A mult tapasztalatai alapján elrendeltem, hogy az elő-
örsállásokat a hadosztályparancsnokságok vizsgálják felül és 
ha kedvezőtlen helyen lennének, akkor vonják be azokat. 

Hírek az ellenségről: 
Az olasz rohamhadtestet Lonizóból Castelfrancóra előre-

vonták. A XIII . hadtest arcvonala előtt az ellenségnél élénk 
forgalom van. Kémhírek szerint az ellenségnél csapatösszevo-
nások vannak; általában offenzíváról beszélnek. 

A Calcino-völgyben két olasz katona hozzánk átszökött; 
az 54. ezredhez tartoznak.1 

Az utóbbi időben a Brenta és a Piave között a mérőszázad 
és a repülőink által megállapított ellenséges tüzérséget nem 
szaporították annyira, mint a VI. hadtest arcvonala előtt. 

Az I. hadtesttel szemben levő olasz tüzérség zöme főképen 
a Monte Grappa (A 1775) tömbön csoportosul. 

A rohamhadtest előrevonása azonban biztos jel arra, hogy 
a közeljövőben, valószínűleg „Venti Settembre" körül az offen-
zíva meg fog kezdődni a Brenta és Piave között, egyidejűleg 
a Brenta nyugati lejtőin egy részlettámadást lehet várni. (Fd. 
Ev. 1621/III. szám.) 

Az AOK. elrendelte, hogy a Monte Grappa (A 1775) vi-
dékén veszendőbe ment állásokat foglaljuk vissza. 

Erre a 11. hadseregparancsnokság a szükséges intézkedé-
seket megtette. 

A Brenta-völgyében La Grottellánál elveszített előörs-
állást azonban nincs szándékában visszafoglalni. 

A 11. hadsereg mostani tagozása: 
I. hadtest: 17., 48. és 60. hadosztály. 
XXVI. hadtest: 4., 40. honvéd-, 28. és a horvát 42. honvéd-

hadosztály. 
VI. hadtest: 39. honvéd-, 5. és 53. hadosztály. 
XIII. hadtest: 74. honvéd-, 16. gyalog- és a 10. lovas-

hadosztály. 
III. hadtest: 52., 6. gyalog- és 6. lovashadosztály. 

1 Umbria-dandár, 56. olasz hadosztály, XVIII. hadtest. 
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Hadseregtartalék: 
Edelweiss-hadosztály, 27. és a 38. honvédhadosztály. 

Hadseregcsoporttartalék: 
36. és 55. hadoszály. (Op. 3340. szám.) 

Szeptember 19. 
A) 10. hadsereg. 

A helyzet délig. 
„Élénk lövegtűz Pasubio (A 2236) s a Zúgna (A 1257) 

„ellen, különben csak rendes harctevékenység." 
Az ellenség tüzérsége a 3. lovashadosztály és az 1. csá-

szárvadászdandár alszakaszát élénken lőtte. 
Éjféltájban az olasz gyalogság a császárvadászok előtt 

nagyon nyugtalan. 
Az ellenség repülői igen tevékenyek. 
Veszteség: 5 emberünk elesett, 1 tiszt és 27 fő legénység 

megsebesült, 3 tiszt és 163 fő legénység beteg, 1 ember eltűnt; 
összes veszteség: 4 tiszt és 196 fő legénység. (Op. 8032., 
8032/12. szám.) 

A helyzet estig. 
A 10. hadsereg egész arcvonala heves ellenséges löveg-

tűzben állott. Különösen a Monticello (A 2432)-alszakasz, a 
XXI. hadtest arcvonala, a Pasubio (A 2236) és Cimone (A 
1230) állás szenvedett sokat a lövegtűztől. (Op. 8032/19. szám.) 

Légifelderítésünk megállapította, hogy Pasubiótól (A 
2236) délre —• Piano della fugazzai műúton — igen élénk 
autóforgalom volt az ellenségnél a fronthoz előre és hátra 
(200 teherautó közlekedett mindkét irányban). (Op. 127/23. sz.) 

Kémhírek szerint az 55. olasz hadosztályt betolták az arc-
vonalba az olasz 61. és 69. hadosztály közé,1 ez arra mutat, 
hogy itt támadás készül. 

Szeptember 17-én Mga. Zureznél hozzánk átszökött csehek 
azt vallották, hogy a Garda-tótól keletre Dosso Casináig (-0-
976) a 6. cseh-szlovák gyalogdandár van az arcvonalban. (Op. 
8033/7. szám.) 

A 10. hadseregnél a közeli napokban 106 menetszázadot 
és 6 lovasszázadot2 fognak a csapatokba besorolni (Op. 6618. 
szám.) 

Az eddigi XIX. hadtestünket szeptember 20-tól fogva 
„Albániai hadseregcsoport"-nak nevezik. (Op. 8029. szám.) 

1 Olasz V. hadtest a Pasubio A 2236) szakaszban. 
2 XL. menctalakulatok. 
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A menetalakulatoknál a legutóbbi időben fegyelemellenes-
ségek fordultak elő, miért is az AOK. meghagyta, hogy a tisz-
tek befolyást gyakoroljanak a legénységre és hogy a legna-
gyobb szigorral lépjenek fel ily esetekben. (Op. 6639. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Éjjel élénk ellenséges lövegtűz a Monte Sisemol (A 1242) 

„—Frenzela-arcvonal és annak hátterepére. Ez reggel 3 óra-
„kor n a g y hevességre fokozódik, ugyanakkor ütegeink Gallio 
„vidékét gázall elárasztották. Míg a Monte Sisemolón reggel 
„5 órától a tűz gyengült, onnét keletre állandósulva pergő-
„tűzzé fokozódott. A fennsík keleti részén egy ellenséges fél-
zászlóalj támadással az 53. hadosztály állásába behatolt a 
„Monte di Yal Bellától (-Q-1312) északra, de a 131. ezred ellen-
„lökése azonnal kidobta azt. A mi részünkről 28 ember eltűnt. 
„Ugyanekkor vallott kudarcot egy ellenséges vállalkozás a 101. 
„ezred egyik táboriörse ellen az 5. hadosztálynál. Az 1. ezred-
„nél a pergőtűz alatt egyes ellenséges csoportok behatoltak, 
„de ott is ellenlökéssel visszakergettettek. A -Ó- 1108 magaslat-
b ó l — Col de Rossótól (A 1276) keletre — a leereszkedő 
„ellenséges osztagok már zárótüzűnkben fekve maradtak. 
„A 18-án este a Brentától keletre, a Pez-állás visszanyerésére 
„irányuló ellentámadásunk nem sikerült. Este 8 órakor egy 
„félzászlóalj támadását a Tasson-gerincen visszautasítottuk. 
„Reggel 6 és 7 órakor ellenséges osztagok megkísértették, erős 
„löveg- és gázelőkészítés után, úgymint ködbombák alkalma-
„zása mellett, a Col Caprilétől (-Ó-1288) délre a : 1331 magas-
t a t o n állásainkba betörni; a 30. honvédezred azonban kemény 
„közelharcban a támadást visszaverte. Néhány fogoly maradt 
„kezünkben." 

Déli helyzet. 
A Pez-állásunk visszafoglalására még egy ellentámadást 

fogunk csinálni. 
Veszteség: 9 tiszt és 316 fő legénység beteg, 10 tiszt és 511 

fő legénység megsebesült, eltűnt 138 fő legénység, 2 tiszt és 
86 fő legénység elesett; összes veszteség: 21 tiszt és 1051 fő 
legénység. (Op. 262/2. szám.) 



•349 

Esti helyzet. 
„Délután gyakori ellenséges tűzcsapások új állásaink ellen 

„a Pez-völgyben. Különben váltakozó, gyakran eró's, mindkét 
„oldali tüzérségi tevékenység. A 40. lionvédbadosztálynál az 
„ellenség támadásánál a Col Caprilétől (-Ó- 1288) délre nagy 
„véres veszteségeket szenvedett. Az ellenséges támadó csapatok 
„állítólag kiválogatott emberekből voltak összeállítva és a 
„közelharcban is kitartottak." 

A 11. hadseregparancsnokság az I. és XXVI. hadtestbeli 
csapatoknak, melyek szeptember 16-tól 18-ig tartó harcokban 
résztvettek, írásbeli dicséretét fejezte ki. 

„Szeptember 16-tól szeptember 18-ig tartó makacs har-
cokban az I. és XXVI. hadtest csapatai az ellenség erőteljes 
támadásait kiváló vitézséggel győzelmesen visszaverték, kiváló 
módon támogatva az annyira bevált tüzérségünk által." 

Ma reggel az ellenség, miután rengeteg lőszer felhasználá-
sával állásainkat a Col del Ilossón (A 1276) és Monte di Val 
Bellán (Ó1312) pergőtűzzel pozdorjává lőtte, megkísérelte az 
5. és 53. hadosztályaink arcvonalát rohammal áttörni. 

Az ellenség most is véres kudarcot vallott, a támadást 
vitéz gyalogságunk simán visszaverte, az ellenséges támadó 
gyalogság nagy részét pontosan ható tüzérségünk zárótűzzel 
összezúzta. 

A 40. honvédhadosztály szívós kitartásán a ma reggeli 
ellenséges támadás is meghiúsult. 

A kiváló sikerekért a harcban résztvett csapatokat üd-
vözlöm. 

Scheuchenstuel vezérezredes s. k." (Op. 3480. sz.) 

Felhívtam a figyelmet arra, hogy a Pez-állások vissza-
foglalására a tervezett ellentámadást a legnagyobb alaposság-
gal készítsük elő, hogy a kudarcot minden körülmények között 
elkerüljünk. 

# # 
# 

Szeptember 20. 
A) 10. hadsereg. 

A helyzet délig. 
„Az ellenség a községeket lövi az Etsch-völgyében. 

„A Monticellótól (A 2432) nyugatra a sűrűn megszállott ellen-
séges lövészárkokat reggel megsemnűsítőtűz alá vettük, ez-
„által egy látszólag tervezett ellenséges vállalkozást csirájában 
„elfojtottunk. Egyes, már előrenyomuló ellenséges osztagok 
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„visszavonultak. A Monte Cornón (-Ó- 1765) heves ellenséges 
„tűzcsapás volt. A Bezzeccától északkeletre, Tomeabrun 
„ (-Q-1719) reggel ellenséges rohamcsapatok ineglepőleg, tüzér-
„ségi előkészítés nélkül, támadtak. A mi táboriörsünk kézi--
„tusában hősiesen kivédte a támadást. Móritól nyugatra egy 
„ellenséges szakasz visszaveretett. Különben csak gyengébb 
„ellenséges lövegtűz." 

Az ellenséges tüzérség a 3. lovashadosztály arcvonalára 
körülbelül 1300 lövést tett. 

Veszteség: 17 fő legénység elesett, 1 tiszt és 49 fő legény-
ség megsebesült, 4 tiszt és 171 fő legénység beteg, 3 ember el-
tűnt; összes veszteség: 5 tiszt és 240 fő legénység. (Op. 8037., 
8037/12. szám.) 

A helyzet estig. 
Szokásos ellenséges tüzérségi tevékenység. (Op. 8037/19. 

szám.) 
Báró Krobatin tábornagy ma ismét átvette a 10. hadsereg 

parancsnokságát. 
A XX. hadtestparancsnokság jelentette, hogy a Dosso 

altóra (-6- 703) a rohamtámadás szeptember 21-én hajnali 
3 órakor megy végbe. (Op. 5634/7. szám.) 

Báró dr. Bardolff altábornagy ma megjelent a 10. had-
seregparancsnokságnál, hogy az élelmezési javak utánszállí-
tási viszonyaiba betekintsen. 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Éjjel többnyire rendes lövegtűz; ellenséges járőröket 

„visszautasítottunk. A Brentától keletre kisebb ellenséges 
„osztagokat, melyek egyórai erős tüzérségi előkészítés után 
„a Tasson-állás egyes részeibe behatoltak, ellenlökéssel újra 
„kidobtuk. Éjfélkor tapogatódzó járőröket visszavertünk. 

„A fennsíkon délelőtt 10 óra óta állandó nehéz ellenséges 
„lövegtűz Canove környékére és Asiagótól északnyugatra és 
„a Monte Sisemoltól (A 1242) kétoldalt levő állásokra; ez 
„helyenkint rombolótűzzé fokozódott." 

Déli helyzet. 
Az ellenség állásainak erődítési munkálatait felhagyta. 
Ma az ellenség repülői alig működtek. 
Veszteség: 18 tiszt, 358 fő legénység beteg, 6 tiszt és 232 fő 

legénység megsebesült, 2 tiszt és 58 fő legénység elesett, 3 tiszt 
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ós 100 fő legénység eltűnt; összes veszteség: 29 tiszt és 748 fő 
legénység. (Op. 263/2. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérségének tüze fokozódik; későbben a fenn-

síkon tartós zavarótűz alatt állottak az 52., 6. és a 74. honvéd-
hadosztályok. 

Ügy látszik, hogy az ellenség ismét támadni készül. 
A 38. honvédhadosztályparancsnokság jelenti, hogy az 

ellenség általános támadása esetén a 38. honvédhadosztálynak 
gyors eltolása a Val Suganából a fennsíkra nagy nehézségbe 
fog ütközni és tetemes késéssel kell számolni, mert az utak 
szerfelett rosszak és azokat alig lehet használni. 

Értesítem a 18. hadosztályparancsnokságot, hogy a 7., 20. 
és 22. tábori-zászlóaljak kötelékéből ki fognak válni; e három 
zászlóalj helyett a hadosztály a 126. ezredet fogja megkapni. 

# # 
* 

„Közben a mi külügyminiszterünk, Burián, az összes had-
viselőkhöz jegyzéket intézett, melyben azt terjeszti elő, hogy 
„a nem kötelező megbeszélések egy semleges helyen kezdesse-
l e k meg, hogy azt tanulmányozzák, hogy nem volna-e lehet-
séges a b é k é l . A m e r i k a és Olaszország azonnal elutasítot-
t á k ezt. Anglia izgatott Amerikának ezen elhamarkodott des-
pot ikus lépése miatt. Én azt hiszem, Anglia drágán fogja 
„megfizetni ezen barátságot kereskedelmével és tőkéjével." 

Wilson elnök 1918 január 8-án,2 majd rá egy hónap múlva 
február 12-én!3 tartott beszédeiben a világbéke feltételeit meg-
határozta. 

Ezt Wilson mindenesetre az 1917 őszén bekövetkezett 
Flitsch—Tolmein áttörés hatása alatt tette meg, midőn az 
olasz 3. hadsereg teljesen megsemmisült és a diadalmas oszt-
rák-magyar-német haderő Venezia tartományba mélyen be-
nyomulva, az arcvonalat az Isonzóról a Piavéig vitte előre és 
ha a segítő francia és angol hadosztályok éppen kellő pillanat-
ban nem érkeznek be, a visszavonuló olaszok a Piavén sem 
tudtak volna megállani. Tervbe is volt véve, hogy az osztrák-
magyar haderő az olaszok üldözését az Etsch-folyóig fogja 
folytatni, de ez nézeteltérések miatt elejtetett. 

Ha ekkor megragadjuk az alkalmat és 1918. év kezdetén, 
a wilsoni kinyilatkoztatás után, a békeajánlatot azonnal meg-

1 Lásd az 52. számú mellékletet. 
2 Lásd az 53. számú mellékletet. 

Lásd az 54. számú mellékletet. 
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tesszük, talán sikerrel jár vállalkozásunk, mert úgy látszik, 
ekkor Wilson komolyan óhajtotta a békét. 

Mi azonban vártunk a békeajánlattal körülbelül 7 hónapig 
és csakis szeptember 14-én állottunk vele elő, abban az időben, 
midőn a különféle hadszintereken egészen más szellő lenge-
dezett, mint 1918 tavaszán. 

Gróf Czernin és gróf Hertling a kötendő béke alapjául a 
wilsoni pontokat bár nagyjában alkalmasnak tartották, még 
sem tettek szeptember 14-ig semmit a béke érdekében. 

Amerika békeajánlatunkat szeptember 19-én elutasította.1 

Lansing államtitkár kijelentette, hogy az Egyesült Álla-
mok kormánya nem tud és nem akar semmiféle értekezlet-
javaslattal foglalkozni... 

Ennek oka az lehetett, hogy a békeajánlattal elkéstünk. 
1918 júniusi piavei offenzívánk kudarcba fulladt. Ennek 

nem lett volna szabad megtörténni, mert így az osztrák-ma-
gyar haderő elvesztette presztízsét és elárulta gyengeségét. 

A csüggedt olasz haderő önérzete nagyon megnőtt, mert 
úgy érezte, hogy az osztrák-magyar haderővel sikeresen 
szembe tud szállani. 

Az entente megérezte az osztrák-magyar haderő gyenge-
ségét, tudomására jutott, hogy a hadsereg éhezik és lerongyo-
lódott, hogy minden hadianyagban nagy a hiány, amiért az 
AOK. kénytelen volt a löveg- és lőszergyártást nagy mérték-
ben csökkenteni. 

Köztudomásúvá vált az is, hogy a pia vei kudarc nagy vér-
veszteségbe került, úgyhogy az osztrák-magyar haderő 150.000 
harcossal gyengült. 

Közben nyugaton a fegyveres döntésre hivatott német 
nagy offenzíva, bár kezdetben nagyobb eredményekkel indult 
meg, mégis eredménytelen maradt, mert a rendelkezésre álló 
erő a döntés eléréséhez kevés volt. 

A német búvárhajóharc a kívánt eredményt nem hozta 
meg. 

A nyugati hadszíntéren 1918 július 18-ával a hadi sze-
rencse megfordult. A kezdeményezés a németek kezéből kisik-
lott és azt az entente ragadta magához. A szerepek változtak, 
most az entente támadott és a németek védekeztek. 

A szövetséges és társult hatalmak nyomasztó számbeli 
fölénye és hadieszközeinek nagy túlsúlya folytán, Foch mar-
sall a német haderőre folytonos és következetes nyomást tudott 
gyakorolni. Ahol a németek a nyomásnak engedtek, ott csapa-
taik feltartóztathatatlanul hömpölyögtek vissza a Hindenburg-
vonalra; ahol a nyomás a szívós ellenálláson megakadt, ott az 
amerikai tartalékok és tankok segítettek. 

1 Lásd az 55. számú mellékletet. 
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A nyugati arcvonalon most már valóságos őrlési folyamat 
indult meg. 

A németeknél a tengertől a Maasig terjedő 300 kilométeres 
széles arcvonalon sehol sem volt már tartós megállás. 

Az elhasznált, fáradt német hadosztályoknak sem pihe-
néshez, sem a kiegészítéshez nem volt meg a szükséges idejük. 

Miután az entente haderő a németek által 1918 március 
21-től július 18-ig lezajlott öt nagy támadásban elfoglalt fran-
cia területet visszafoglalta, szeptember 14-én a belga-angol-
francia hadseregek már a Hindenburg-vonalat rohanták meg, 
az amerikai hadsereg pedig a támadást Yerdun felől tá-
mogatta. 

A nyugati hadszíntéren összesen 197 német hadosztály 
állott harcban, 129 az első vonalban, 68 a tartalékban. A tarta-
lékban állott német hadosztályokból csak 21 volt friss, a 
többi elhasznált (40) és fáradt (7) volt. 

Az amerikai erőnek Franciaországba való megérkezésével 
semmi kétség sem állhatott már fönn abban a tekintetben, 
hogy a szövetséges és társult hatalmak a háborút a döntésig 
fegyveresen fogják végigküzdeni és addig semmiféle békét 
kötni nem fognak. 

A macedón hadszíntérről Franchet d'Esperey francia tá-
bornok azt jelentette, hogy az olasz-francia-szerb-angol és gö-
rög hadsereg hadműveleti készültségét elérte és a támadást a 
bolgár arcvonal ellen néhány nap múlva megkezdi. Ez 1918 
szeptember 15-én be is következett. 

A délnyugati hadszíntéren az olaszok támadásra készül-
tek a Brenta és Piave között az osztrák-magyar 11. hadsereg 
ellen és a Montellón a cs. és kir. 6. hadsereg ellen. 

A béke ügye ezek szerint nagyon rosszul állott. 
Elképzelhető volt-e, hogy az entente most leül a béke-

asztalhoz tárgyalni? 
A diplomaták azon a nézeten voltak, hogy bármiként le-

gyen is, a békeajánlatot meg kell kísérelni! 
A monarchia békeajánlatára Amerika 1918 szeptember 

19-én elutasító választ adott, Wilson elnök pedig 1918 szep-
tember 27-i beszédében, azaz nyolc nappal később, a népszö-
vetség békefeltételeit újabbi 5 pontban megformulázta,1 mely-
ben a béke kérdésében már kertelni kezdett. 

Közben, békeajánlatunk kicsúfolására, az entente szep-
tember 15-én a macedón hadszíntéren, szeptember 19-én a tö-
rök2 hadszíntéren, szeptember 26., 27. és 28-án a nyugati had-
színtéren3 általános offenzívát indított meg. 

1 Lásd az 56. számú mellekletet. 
2 Palesztinában. 
3 Champagneben, Picardiában és Flandriában. 

József főherceg: A világháború. VII. 23 
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A palesztinai hadszíntéren az angol-francia hadsereg 
szeptember 25-ig tartó harcban a törököket 70 kilométer széles 
arcvonalon (a tenger és Jordan-folyó között) állásukból kive-
tette és megverte (40.000 hadifogoly és 250 ágyú hadizsák-
mány) . 

A macedón hadszíntéren szeptember 15-én a szerb-angol-
francia és görög haderő a bolgár arcvonalat a Cerna-folyó ívé-
ben, 20 kilométer szélességben áttörte, mire a bolgár arcvonal 
összeomlott. 

A nyugati hadszíntéren az angol hadseregek szeptember 
hó végéig tartó harcban a bevehetetlennek vélt Hindenburg-
állás északi szárnyát. (Douai és St. Quentin) elfoglalták, míg 
a francia-amerikai hadseregek a Hindenburg-állás déli szár-
nyára törtek. 

így a központi hatalmaknak már nem lehetett kilátásuk 
a háború sikeres folytatására. Ezért Ausztria-Magyarország, 
Németország és Törökország elhatározták, hogy az általános 
fegyverszünet megkötése és a béketárgyalások megkezdése 
céljából most egyidejűleg és együttesen az Egyesült Államok 
elnökéhez fordulnak. 

A svéd királyi kormány 1918 október 4-én juttatta el 
Ausztria-Magyarország újabbi békejegyzékét Wilson el-
nökhöz.1 

* # 
* 

„12-én négy heti szabadságra indultam, minthogy minden 
„jel arra mutatott, hogy hosszabb ideig csend lesz. Elővigyá-
zatosságból, mert a háborúban már sok meglepetést láttunk, 
„meghagytam vezérkari főnökömnek, Willerding tábornoknak, 
„hogy 18-án és 19-én táviratilag tájékoztasson a helyzetről és 
„'világos képet' adjon, mert szándékom 10 napra Görgénybe, 
„az én kedvelt erdei magányomba vonulni, hogy kissé pihen-
hessek, gondoktól menten, hogyha kilátás van arra, hogy az 
„arcvonalamon addig csend lesz. Azt a hibát követtem el, 
„miután az AOK. annyira szorít bennünket, hogy lehetőleg 
„keveset táviratozzunk, hogy Willerdingnek meghagytam, 
„hogy a napi jelentéseket nekem postán küldje el. Arra nem 
„gondoltam, hogy a posta elakadhatna. 12-én elutaztam, mond-
h a t o m nagyon megosztott érzelmekkel. Kimondhatatlan öröm 
„végre egy kicsit az enyéimmel otthon lehetni, erdőim nyu-
ga lmá t élvezhetni. Hosszú idő után valami mást, mint a 
„lelketölő háborút láthatni, egyszer végre újra egészen egye-

1 Lásd az 55. számú mellékletet. 
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„dül, a .szépséges természet lelketélesztő nagyságát, az én sze-
„vetett magyar hegyeim áldott talaján elnyújtózva élvezhetni, 
„boldog álmokba ringatva, a Kárpátok mennyei balzsamától 
„ittas ösrengetegeiben kissé a sok szörnyűséget feledhetni. 
„Másrészt pedig nehéz szívvel távozom szeretett csapataimtól, 
„melyek oly súlyosan szenvednek és nélkülöznek, küzdenek, 
míg én — ha rövid ideig is — pihenek. A bizonytalanság, 

„hogy mi történik ott, míg távol vagyok! — mint sötét árny 
..homályosította el szabadságom békés derűjét és nem engedett 
„igazán nyugodni. — És mégis otthon egynéhány boldog órát 
„töltöttem. Már útközben szeretett jó anyámnál voltam Al-
„csúton. Ö kinjondhatatlanul örült s mégsem volt látogatásom 
„minden fájdalmas érzés nélkül az én részemre. Oly nagyon 
„összeesettnek találtam jó anyámat, mintha sirja szélén állana. 
„Szeretettel mosolyogva megöleltem és megcsókoltam őt, míg 
„a lelkemet egy tőr járta át. Szeretett anyácskám, akihez oly 
„nagyon ragaszkodom, oly megtörött és már csak egy lehelet, 
„melyet az első vihar, mint egy kis mécsest kiolt. Az Isten áld-
j o n meg s ne menj el és vár j meg engem, hogy e szörnyű há-
„ború végén szívemre ölelhesselek! Azután feleségemmel, sze-
detett fészkünkbe, Kistapolcsányba mentünk. A poros auto-
„mobilútat Esztergom—Bény—Zeliz—Kálna—Aranyosmaró-
„ton át, úgy élveztem, szép magyar hazámon áthaladva. Min-
„dig azon töprengek, hogy milyen időknek megy elibe szeretett 
„hazám? Ausztria úgylátszik az összeomlás előtt áll és széjjel 
„fog esni. Magával fogja-e Magyarországot is rántani? — Mi 
„fog történni a magyar nemzettel, a magyar néppel? — Csak' 
„egy az imám, hogy az Isten virágoztassa föl magyar hazámat! 
„Oltalmazza meg azt! A falvak ki vannak halva, az asszonyok, 
„gyerekek, mind kint vannak a földeken munkában. A férfiak 
„mind a becsület mezején vannak fegyverben. Az autóút, mely-
„nek oly nagyon örültem, csak nagy szomorúsággal tölti el lel-
kemet. Vagy talán kedélybeteg vagyok, hogy ily világfájda-
„lom vesz erőt rajtam? Nem hiszem! — Csakis e szörnyűséges 
„négy esztendőnek minden véres emléke nehezedik lelkemre. Tán 
„örökre elmultak azon boldog idők, midőn mindennek oly na-
„gyon tudtam örülni és lelkem az Isten természetében lelte 
„boldogságát? Három napig voltam Tapolcsányban. Már nagy 
„gyermekeim élete kivirágzott. Feleségem sebesültjeit ápolja 

23* 
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„nagy gonddal és nagyon fáradtan néz ki, hiszen minden ide-
j é t nekik szenteli. Éjjel-nappal dolgozva a kórházakban. Meg-
próbálom a szép erdőkben régi hangulatomat megtalálni, ki-
„mentem a bőgő szarvasokat becserkészni, de mindhiába, lel-
„kem csak éhező, szenvedő csapataimat látja, ott a távoli lö-
vészárokban és nem lelt örömet a természetben, nem a vadá-
szatban, mert nem bír nyugtot találni s aggódva vergődik. El-
„mentem a hontmegyei Királyházára, hol mindig oly szívesen 
„voltam. A nép szeretettel, virágokkal fogadott és amennyire 
„jól esett ez nekem, mégis csak oda vágyódtam, hol magyar 
„bajtársaim hős vére folyik, ahol a halál arat. Görgényre uta-
s ó b a n Budapesten megállottam. Jó feleségemnek megígértem, 
„hogy néhány napon belül visszatérek. De az Jsten másképen 
„döntött." 

„Bozenból egyetlen hírt sem kaptam volt, itt azonban 
„Meszlényi Pál derék parancsőrtisztem várt rám Willerding 
„altábornagy 'sürgős' jelentésével, hogy az ellenségnek általá-
„nos támadása várható, rohamhadosztályait megindította s 
„ezek a Cittadellától északra levő vidéket érték el. Az ellenség 
„a Pasubion (A 2236) nagy erőket összpontosított. 14., 15., 16., 
„17. és 18-án már súlyos harcok is voltak, melyek bizonyosan 
„még fokozottan fognak folytatódni. Willerding azonnali visz-
„szatérésemet sürgősen szükségesnek tartja. Az utóiratban 
„fűzi hozzá, hogy az AOK.-tól parancs jött, hogy mint előre 
„volt jelezve, a Brenta és Piave közötti szakaszt 21-ről 22-re 
„virradó éjjel kell Boroevicnek átadnom, ennélfogva vissza-
„jövetelem nem olyan sürgősen szükséges. Órámra néztem! 
„Délután 3 óra! Hamar átpakolni és indultam Bozenbe. Meg-
könnyebbülést éreztem, midőn vonatom, az én szeretett Buda-
pestemet elhagyta." 

„Románia hangulata mindig aggasztóbb lesz, nem tart ja 
„be a békeföltételeket és úgy látom, az entente mégegyszer 
„bele akarja lovalni a háborúba mi ellenünk. Hát ennyit ér 
„egy békeszerződés1? Csak egy papírrongy lenne az? Jó lesz 
„megjegyezni magunknak!" 

„A németek dolga nagyon rosszul megy nyugaton és 
„majdnem a Siegfried-állásba szoríttattak vissza, egy helyen 
„már mögötte is vannak." 

* # 
* 
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Események szeptember 21-én. 
A) 10. hadsereg. 

A helyzet délig. 
„A mai jelentések szerint rendes harctevékenység van ná-

„lam, helyenkint erösebb lövegtűzzel. Az erősebb ellenséges 
„lövegtűz dacára, ma hajnali 3 órakor rohamosztagaink a Dosso 
„alton (-Ó- 703) behatoltak az ellenség által megszállott régi 
„állásainkba és egy óra múlva, miután két ellenséges gépfegy-
v e r t elpusztítottak s az állást lehetőleg megrongálták, újból 
„kiürítették azt. Az ellenséges tárnák körül e támpontban na-
„gyon elkeseredett harcok voltak. Ezt 'cseh-szlovák' 33. ezred 
„katonái védték. Itt 5 csehet elfogtak ós rögtönítélő bíróság 
„által halálra ítélve, kivégezték őket, mint eskűszegő árulókat. 
,.A helyőrség hátralevő részét, az elkeseredett tiroliak leszúr-
t á k . Egy cseh tiszt főbelőtte magát, mikor elfogták. A csehek 
„különben is súlyos veszteségeket szenvedtek." 

„Rohamvállalatunk végrehajtása után az ellenség tüzér-
s ége rettenetes lövegtűzzel árasztotta el állásainkat a Garda-
„tó és Loppio-tó között. Körülbelül 7000 ágyúlövést tett az 
„olasz tüzérség." 

A Dosso alto- (-0- 703) rohamvállalatban 2 tisztünk és 8 fő 
legénységünk elesett, 4 tisztünk és 20 fő legénységünk meg-
sebesült. 

Veszteség: 13 fő legénység elesett, 41 fő legénység meg-
sebesült, 8 tiszt és 108 fő legénység beteg, 2 ember eltűnt; ösz-
szes veszteség: 8 tiszt és 164 fő legénység. (Op. 8049., 
8049/12. szám.) 

A helyzet estig. 
A rossz látköri viszonyok miatt csakis mérsékelt harc-

tevékenység volt. 
Esik az eső és nagy köd van a hegyekben. (Op. 8049/20. 

szám.) 
B) 11. hadsereg. 

Reggeli helyzet. 
Esik az eső. Mindkét oldalon csakis mérsékelt lövegtűz 

volt. 
Déli helyzet: 
Semmi különös nem történt. 
Veszteség: 4 tiszt és 315 fő legénység beteg, 9 tiszt és 

160 fő legénység megsebesült, 1 emberünk gázmérgezést szen-
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vedett, 25 fő legénység elesett, 19 fő legénység eltűnt; összes 
veszteség: 13 tiszt és 520 fő legénység. (Op. 264/2. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége Monte Sisemólt (A 1242) nagy he-

vességgel lőtte; különben csak a rendes ellenséges zavaró lö-
vegtűz volt. 

Vizsgálat alapján megállapították, hogy szeptember 11-én 
a Brenta-völgyben bekövetkezett balsiker oka az volt, hogy a 
6. honvédezredet1 az ellenség támadó gyalogsága meglepően 
és készületlenül rohanta meg és a keletkezett fejetlenségben 
nem védekezett szívósan, hanem az emberek megadták ma-
gukat. 

A XXVI. hadtestparancsnokság abban látja ennek az 
okát, hogy a 40. honvédhadosztály a hátországban teljesített 
hosszasan biztonsági szolgálatot és azután került csak ide az 
olasz hadszíntérre és így nem oly kemény és ellenállóképes, 
mint azok a hadosztályok, melyek már huzamosabb idő óta 
vannak a hegyi arcvonalon. 

Bár elrendelték, hogy a Brenta-völgyben álló 206. nehéz 
tüzérezredet szállítsák el, azonban a helyzetre való tekintettel 
ezt a parancsot nem lehetett teljesíteni. Addig a tüzérezred a 
Brenta-völgyben helyén marad, míg pótlására a 21. nehéz tü-
zérezred megérkezik. 

Kémhírek arról szólnak, hogy az angolok a közeli napok-
ban gázt fognak lőni a fennsíkon levő arcvonalunkra. 

Az AOK. elrendelte, hogy a 13. lövészhadosztályt Sedico 
vidékére2 helyezzék át, hol az AOK. tartaléka lesz, 

A Boroevic tábornagy-hadseregcsoportparancsnokság ar-
ról értesít, hogy szeptember 22-re virradó éjjelen a „Belluno-
csoportparanesnokság" a XXVI., I. és XV. hadtestek felett a 
vezényletet át fogja venni. 

A XXVI. és I. hadtest anyagi ellátása úgy marad, mint 
eddig volt. 

A 11. hadseregparancsnokság 22 hadosztályából csak 13 
hadosztályt fog megtartani. 

* # 
* 

Szeptember 22. 
„Meglehetősen csendes nap. Az ellenség rohamhadosztá-

„lyait a Brenta és Piave között — mint ezt régen előre sejtet-
nem és naplómban föl is jegyeztem — a harcvonalba állította. 

1 40. honvédhadosztályhoz tartozik. 
2 Belluno-inedencébe. 
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„Egyet egészen elől, a másikat tartalékban. Ezt meglehetős 
„biztonsággal egy közvetlenül küszöbön álló offenzíva előjelé-
inek kell értelmezni, mely talán csak némileg meglassíttatott 
„az ellenségnek a mult napokban ott szenvedett veresége által. 
„Közben ma éjjel a Brenta és Piave közötti szakaszt Boroevic-
„nek átadtam. Egy offenzívánál több értelme volna ennek, ha 
„a Montello és Grappa (A 1775) közötti sarkot akarjuk le-
csípni . így nincs sok célja, annál is inkább, minthogy e cso-
por to t is én élelmezem a Yal Suganan keresztül, lőszerét és 
„minden szükségletét én szállítom ezen az úton. Végeredmény-
b e n nekem mindegy, csak legkiválóbb magyar csapataimat, 
„köztük a 17. hadosztályt, sajnálom, hogy megint a legnehe-
zebb helyen marad, a nagy csatára. Én fölváltottam volna. 
„Willerdingnek kiadtam volt az utasítást, hogy a 17. had-
osztály áthozandó szabadságom alatt Trientbe a 10. hadse-
reghez és helyette egy jó, de kevésbbé sokat véreztetettet 
„kell. Feltrere állítani. Willerding még nem intézkedett volt, 
„mert félt, hogy nagy nehézségekbe fog ütközni a szállítás és 
„kérni akart, hogy e miatt álljak el tervemtől. Közben azután 
„átcsatolták a szakaszt Boroevichez." 

„Az entente újságok — gonosz akarattól hajtatva — hihe-
tet len hangon írnak Burián békeajánlatáról. Azt mondják, 
„hogy csak félelmünkre vezethető vissza és válaszra nem, csak 
„megvetésteli mosolyra érdemes." 

„Tehát elkéstünk és j a j nekünk. Ök most már gyengesé-
günke t látva, a vérfürdőt az Osztrák-Magyar monarchia és 
„Németország teljes megsemmisítéséig akarják folytatni. 

„Mi itt a nagy csatára készen állunk, csak a lőszerhelyzet 
„rettegtet engem, mert négy csatanapra van csak lőszerem és 
„az utánszállítás oly minimális, hogy semminek is nevezhet-
ném. Én a támadást — mint annakidején már lefektettem — 
„egyelőre a Brenta két oldalán, az asiagói fennsíkon, főleg 
„Monte Sisemol (A 1242) és Pasubió (A 2236), meg a Monte 
„Asolone (A 1520) környékén várom. Csak ha ez sikerül, fog 
„az ellenség a Piave-átkeléshez fogni, valahol a hegység és 
„a Montello között. Ha nem sikerül támadása északi irányban, 
„akkor a Piavenál nem hiszem, hogy valamit csinálna, tünte-
tésen kívül. Az én derék csapataim telve vannak önbizalom-
„mal és mindent el fognak követni, hogy győzzünk." 
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„Mielőtt Románia újra betörne Magyarországba, ultimá-
t u m o t kellene hozzá intézni és a szükséges erőket Erdélybe 
„és Bukovinába küldeni, hogy ha az ultimátumnak nem 
„engedelmeskednek és békeföltételeinket nem teljesítik tüs-
t é n t Jassyra menetelhessünk és őket vérontás nélkül, ami 
„még ma lehetséges volna, arra kényszerítsiik. Ha egyszer új-
„ból mozgósított, akkor sok vérbe és súlyos küzdelmekbe ke-
rü lne ; vagy pedig meglephetne bennünket azzal, hogy Ma-
gyarországra bevonul és a Tisza előtt nem fog megállani és 
„mi ellenrendszabályainkkal teljesen el fogunk késni." 

„Sajnos mindannak dacára, hogy még most hadászatilag 
„kitűnően állunk — a jövőbe félve és aggódva nézek, mert a 
„lelketlen kapzsiság és aljas aknamunka saját anyaországunk-
b a n összeomlásra fognak vezetni és nem fogunk tovább kitar-
t a n i tudni. Mit használ akkor csapataink isteni hősiessége? 
,.A görgeteg ezeket is végeredményben magával fogja rántani. 
„És ezerszer j a j nekünk, ha Clemenceau, Lloyd George és Wil-
„sontól kellene békét kérnünk! Ezek hazánkat bosszúból 
„tönkretennék." 

Eseményeit arcvonalamon. 
A) 10. hadsereg. 

Helyzet délig. 
„Rendes harctevékenység. Mórinál egy ellenséges század, 

„mely Sanóról nyomult előre, reggel tűzzel és közelharcban 
„visszautasíttatott. Az ellenség Boveretót két órán át nehéz 
„gránátokkal lőtte. Veszteségek és nagyobb károk is vannak." 

Veszteség: 3 tiszt és 13 fő legénység elesett, 4 tiszt és 70 fő 
legénység megsebesült, 6 tiszt és 173 fő legénység beteg, 17 fő 
legénység eltűnt;1 összes veszteség: 13 tiszt és 273 fő legény-
ség. (Op. 8060, 8060/12. szám.) 

Helyzet estig. 
Az Etsch-völgyi állásainkat az ellenség tüzérsége élénken 

lőtte. Pasubió- (A 2236) alszakaszunk is erős ellenséges löveg-
tűz alatt állott. (Op. 8060/17. szám.) 

Kiderült, hogy az olasz 55. hadosztály az olasz 61. had-

1 Ezek között a Dosso-átlói rohamvállalatnál tizenegyen tűntek el, 
3 cseh tiszt és 3 ember pedig az ellenséghez átszökött. 
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osztályt a pasubiói szakaszban felváltotta,1 így ebben a sza-
kaszban az olaszok nem erősítették meg csapataikat a arc-
vonalban, mint ahogy ez kezdetben hírlett. (Op. 8061/5. szám.) 

A 10. had seregparancsnokság írásbelileg dicséretét fejezte 
ki a rivai rohamzászlóaljnak azért, hogy a Dosso altóra inté-
zett rohamvállalatban oly vitézül küzdött. (Op. 8049/7. szám.) 

Az Edelweiss-hadosztály ú j elhelyezését jelenti, egyik 
dandára Trientben és Lavisban, a másik, a hadosztály-
paracsnoksággal együtt, Mezocorona faluban van. (Op. 8055. 
szám.) 

Az AOK. kivonatot közöl az angol szabályzatból, mely-
ben a ködfejlesztő eljárást tárgyalják, valószínű, hogy az ola-
szok a támadásban ezt a rendszert alkalmazni fogják a közeli 
jövőben. (Op. 8063. szám.) 

Ma svájci és hollandi tisztek érkeztek a 10. hadsereg-
parancsnoksághoz tanulmányútra. (Op. 5942. szám.) 

fí) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a I I I . hadtest arcvonalát gáz-

zal lőtte. 
„A Brenta és Piave közötti szakasz ma éjjel Boroevicnek 

„átadatott. Éjjel időközönként élénk zavarótűz. Délelőtt rom-
„bolótűz állásainkra, melyeket most építünk Asiagótól észak-
nyuga t ra . Járőrharcok, változó lövegtűz főképen nehézöblű 
„lövegekből." 

Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a szokottnál élénkebben tüzelt arc-

vonalunkra. 
Veszteség: 9 tiszt és 210 fő legénység beteg, 1 tiszt és 64 fő 

legénység megsebesült, 15 fő legénység elesett, 2 emberünk el-
tűnt; összes veszteség: 10 tiszt és 291 fő legénység. (Op. 
265/2. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a I I I . hadtest arcvonalát és a 16. 

hadosztály alszakaszát mérsékelt zavarótűz alatt tartotta; 
aknavetői is élénken dolgoztak. Boanát az ellenség tüzérsége 
köddel elborította. 

__ A Monte Sisemol (A 1242) és a stenflei alszakasz délután 
1 óra óta nehéz ellenséges lövegtűz alatt áll, mely délután 
4 óráig hihetetlen hevességre fokozódik. Délután 5 órakor 

1 Olasz V. hadtestnél. 
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tűzcsapás van Monte Sisemólra (A 1242) és az ellenség tüzér-
sége a Frenzela-szakadékot gázzal elárasztja. 

A Brentától keletre az ellenség tüzérsége csak mérsékel-
ten lövi arcvonalunkat. 

Repülőink megállapították, hogy a Monte-grappai 
(A 1775) országúton az ellenségnél élénk forgalom van, fél 
kilométer hosszú gyalogsági oszlop menetelt az arcvonal felé. 
Valle della Muréban szekéroszlopok közlekednek. (Op, 266/3.) 

A 18. hadosztály fele ma a Yal Suganába érkezett. 
Az olaszok a 2. rohamhadosztályt a VI. hadtestnél a 15. 

hadosztály mögé előrevonták. 
Ügy látszik, hogy az olasz offenzíva a Brenta és Piave 

között küszöbön áll. 
Az olasz 53. és 54. ezredbeli foglyok azt vallják, hogy 

Olaszországba amerikai csapatok érkeztek és hogy folyton 
szállításban vannak az olasz hadszíntérre. Monte Tombán 
(A 868) ú j francia ütegek vonultak fel. 

Hírek az ellenségről. 
A Garda-tónál sok anyagot gyűjtenek az olaszok, állító-

lag 30 motoroscsónak is érkezett oda. Az aratásra szabadságolt 
legénységet szeptember 15-re behívták. Amerikai csapatok 
folyvást érkeznek az olasz hadszíntérre, úgyszintén tankok és 
lövegek is. 

Kémhírek szerint október közepén biztosan meg fog in-
dulni az olasz offenzíva. 

Az AOK. elrendeli, hogy a Belluno-medencében gyüleke-
zett 13. lövész- és az 55. hadosztály felett Boroevic tábornagy 
rendelkezik. 

# * 
# 

Szeptember 23. 

„Egyes jelek arra mutatnak, hogy az angolok az asiagói 
„fennsíkon egy nagy gáztámadást készítenek elő. Arra gon-
dolok, hogy ha bizonyságot szereztem majd ezen szándékuk-
ból , az én csapataimat hátrább, magasabb helyre vonnám 
„vissza, hogy a legnagyobb gázhatásból kivonjam őket és az 
„ellenség legyen kénytelen a mérges gázokba beleszaladni. 
„A terepveszteség olyan csekély volna, hogy számba sem 
„vehető. A Dosso altói (-0-703) támadásunkról még a követ-
kezőket jelentik utólag. Az csehek által volt megszállva, kik 
„valószínűleg sejtve, hogy milyen sors várhat rájuk, kétségbe-
eset ten védekeztek. A tárnákért heves küzdelem folyt és neki-
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„dühödött csapataim az egész megszálló cseh csapatot leölték, 
„csak a parancsnok, a volt császári és királyi közös hadsereg-
b e l i tiszt és öt ember került fogságba. A tisztnek sikerült a 
„fegyverleadás pillanatában öngyilkosságot elkövetni, azonnal 
„meghalt, a többieket a hadosztályparancsnok, rögtön ítél et 
„alapján, fölakasztatta." 

„Nagyon rossz hírek jönnek a bolgár hadseregről. A ma-
„cedon arcvonal át van törve, a bolgárok egyáltalában nem 
„fejtettek ki ellenállást, egy hadosztályuk (3. bolgár had-
osztály) föllázadt és hazamenetelt. Annyira megy a szeren-
csétlenség, hogy az ellenség részére nyitva van az út Bulgá-
r i ába . Német és saját csapataink elindíttattak oda; de mielőtt 
„azok ott harcbaléphetnek, legalább 14 nap fog elmúlni. Hová 
„mehet 14 nap alatt az ellenség? Még Magyarországba is be-
nyomulhat . Ezt előre megjósoltam, mikor félbehagytuk a 
„szerb hadjáratot és Salonikit elmulasztottuk elfoglalni. Ezzel 
„elvesztettük akkor annak lehetőségét, hogy a balkáni háborút 
„győzelemmel fejezzük b e . . N a g y o n sötét a kép keleten is. 
„Jassyból riasztó hírek jönnek, mintha Románia újólagos had-
üzenete előtt állanánk. Ök ezen esetben igen hamar átléphetik 
„a magyar határokat legalább hat hadosztállyal. Nekünk ott 
„már nincsenek csapataink. It t az én megmásíthatatlan állás-
pontom az, hogy adjuk föl inkább az általunk megszállott 
„összes ellenséges teriileteket, mintsem hogy egy ellenséges 
„katona betehesse lábát Erdélybe. Csapatokat kell oda külde-
n ü n k , mielőtt a román valamit tehet. Föltétlenül! bármibe 
„kerüljön is az, meg kell akadályozni azt, hogy az ellenség 
„magyar területre lépjen. Mint már megírtam, az egyedüli 
„helyes az volna, mielőtt Románia csapatokat tudna ott össz-
pontosítani, az itt nélkülözhető csapatokat a román határra 
„küldeni, egy ultimátummal Romániát színvallásra kényszerí-
t e n i és a, legkisebb kétszínűség esetében Moldvát megszállani. 
„így egy új román háborút talán még el lehetne kerülni. Itt 
„természetesen egy rövidebb vonalra kellene visszamennünk 
„ezen esetben. Ez Ortler (A 3902)—Salurn—Feltre—Piave 
„lehetne, hol feleannyi csapattal bizton megállhatnánk helyün-
k e t . De hát megint vétkesen optimisták vagyunk Romániával 

1 Lásd 2. kötet 755—756., 781. oldalakat. 
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„szemben, úgy, mint már több esetben ezen háború alatt, ami 
„annyi súlyos bajnak volt az oka. Most még könnyű volna 
„ezt megcsinálni, de ha Románia egyszer megint 15 hadosztályt 
„fölszerelt — ami az entente segélyével könnyen meglehet — 
„és rajtunk üt, akkor megint a legkomolyabb háború lesz ott 
„és Trentinót amúgy is elvesztjük és még hozzá Erdélyt a 
„Tiszáig. Ezt pedig már sehogy sem bírnánk ki! A tizenkette-
d i k órája s annak is az utolsó perce, hogy odahaza a vezető-
emberek a helyzet súlyos komolyságát belássák és hogy min-
denki , kivétel nélkül, csakis szent ügyünk szolgálatába álljon, 
„teljes erejével, különben mindent meg fognak ellenségeink 
„semmisíteni. Aki minden személyi érdeket félredobva még ma 
„sem áll szent hazánk kizárólagos szolgálatába, az hazaáruló, 
„akinek még a puszta életre sincs jogosultsága." 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Helyzet délig. 
Az ellenség tüzérsége az éj folyamán a 4-9. hadosztály és 

a 3. lovashadosztály arcvonalát és a mögötte fekvő falvakat 
élénken lőtte. Délelőtt Creino- (A 1292) alszakaszunkat 1000 
ágyúlövés érte. 

Veszteség: 1 tiszt és 5 emberünk meghalt, 1 tiszt és 25 fő 
legénység megsebesült, 3 tiszt ós 163 fő legénység beteg, 1 tiszt 
és 2 emberünk eltűnt; összes veszteség: 6 tiszt és 195 fő legény-
ség. (Op. 8066., 8066/12. szám.) 

Helyzet estig. 
Ma nagy zivatar volt, ezért a harctevékenység szünetelt. 

(Op. 8066/19. szám.) 
Hajnalban a Posina-völgyben az ellenségnél élénk autó-

és szekérforgalom volt. (Op. 8067. szám.) 
Az Edelweiss-hadosztályparancsnokságot utasították, hogy 

a 10. hadseregparancsnokság Op. 5941. számú útmutatása alap-
ján tájékozódjék a XIV. hadtest körletében, hogy egy ellen-
séges támadás alkalmával miként alkalmazza csapatait. (Op. 
5941/2. szám.) 

Megsürgettem a 21. tábori tüzérdandárnak a 11. hadsereg-
hez való átszállítását. A 21. nehéz tábori tüzérezrednek szep-
tember 27-ig be kell érkeznie ott. (Op. 7308/4. szám.) 

A 164. dandárt, tekintettel, hogy az V. hadtesttől messze 
esik, utánszállítás és anyagi ellátás tekintetében közvetlenül 
a 10. hadseregparancsnoksághoz utalták. (Op. 5955. szám.) 
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B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Éjjel 1 óráig rendes harctevékenység. 1 órakor a XI I I . 

„hadtest egész arcvonalán és az 53. hadosztály alszakaszán, 
„Canovétől keletre, egész a Monte di Yal Bellától (-C- 1312) 
„északra, pergőtűz indult meg, amely eddig itt sem ismert 
„hevességet ért el. A legsűrűbben hatott az ellenséges tüzérség 
„a Monte Sisemolra (A 1242) és messze be a hátterepébe, 
„melyet gázzal is elárasztottak. A Frenzela-szoros nyugati 
„kijáratát gyújtóbombákkal és gázzal lőtték. Röviddel ezután 
„Asiagótól délnyugatra a 16. hadosztálynál a 138. ezred ellen-
séges járőröket utasított vissza. Éjjel 2 óra felé az ellenséges 
„osztagok az 5/IY. nép föl kelőzászlóaljnál a Siseinol (A 1242) 
„nyugati lejtőjén betörtek. Ezeket azonban rohamosztagaink 
„és zászlóaljtartalékaink ellenlökéssel kidobták és kiindulási 
„állásaikig üldözték. Ezen támadást francia rohamosztagok 
„hajtották végre. Veszteségeink elég nagyok. Sávoly ezredes 
„dandárparancsnok megsebesült; vezérkari tisztje, Lázár szá-
zados, gázmérgezésben meghalt. Az ellenség Primolánót 
„állandóan lövi; 18 gránátot kapott." (Op. 267/1. szám.) 

Déli helyzet. 
Az ellenség élénk zavaró lövegtííz alá vette a III . hadtest 

arcvonalát is. 
Veszteség: 8 tiszt és 142 fő legénység beteg, 79 fő legény-

ség megsebesült, 1 tiszt ós 7 emberünk elesett, 3 emberünk gáz-
mérgezést szenvedett, 3 emberünk eltűnt; összes veszteség: 
9 tiszt és 234 fő legénység. (Op. 267/2. szám.) 

Esti helyzet. 
„Állásaink ellen Boscónál, Asiagótól északnyugatra, egész 

„nap időközönkénti rombolótűz. Más helyeken több óra hosszat 
„tartó nehéz aknatűz. Ezen harctevékenység estig váltakozó 
„hévvel tart. Különben csak rendes lövegtűz." 

A 18. hadosztály már egészen együtt van a Yal Suganá-
ban. Az elszállításra kiszemelt bárom vadász-zászlóaljat meg-
hagyták a 18. hadosztály kötelékében. 

Megállapították, hogy az olasz 2. rohamhadosztály Monte 
Cornosegán (A 1128) van arcvonalban. 

A 11. hadseregparancsnokság nyilatkozatra hívta fel a 
XII I . hadtestparancsnokságot, hogy általános ellenséges táma-
dás esetén nem volna-e jobb, ha a 2-ik állásba nem megyünk 
vissza ? 
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„Nyolc óra hosszat tartó, ritka hevességű zivatar, amilyent 
„még nem láttam." 

* * 
* 

Szeptember 24. 
„Rendes zavarótűz, kisebb járőrcsatározások. Helyenkint 

„az ellenség legnehezebb ütegei is lőttek. A hallatlan, soha nem 
„látott hevességű zivatar igen nagy károkat okozott. Az utak, 
„állások, kötélpályák sokhelyütt megsemmisültek. A Care alto 
„vidékén (A 3465) utak és állások 2—3 méteres hófúvásokkal 
„borítvák. Ott villámcsapástól 4 halott, 20 súlyosan sebesült. 
„Roveretónál árvízveszedelem." 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Helyzet délig. 
A rossz időjárás miatt csak igen mérsékelt harctevékeny-

ség volt, csakis a 3. lovashadosztály arcvonalát és a Monte 
Spil- (A 1706) alszakaszt lőtte az ellenség tüzérsége. 

A 18. hadosztályt már teljesen átszállították a 11. had-
sereghez. 

Veszteség: 1 emberünk elesett, 12 fő legénység megsebe-
sült, 5 tiszt és 191 fő legénység beteg, 2 emberünk eltűnt; 
őszes veszteség: 5 tiszt és 206 fő legénység. (Op. 8077. és 
8077/12. szám.) 

Helyzet estig. 
„Az időjárás állandóan rossz, folyton esik az eső, ezért 

„a harctevékenység szünetel. A hegyekben hóviharok vannak, 
„50 centiméteres ú j hóréteg borítja a magaslatokat. A távíró-
hálózat nagyon megsérült." 

„A Monticello- (A 2432) alszakaszban több földcsuszam-
l á s volt, egyik barakképületünket a föld teljesen betemette; 
„a Monticello—Mga. Pece-út használhatatlanná lett. A Care 
„altóra (A 3465) vezető utat 2 méteres hó borítja; ez a tám-
pontunk teljesen el van vágva. (Op. 8077/19. szám)." 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Este 10 óra 30 perckor a legnehezebb tüzérségi és akna-

petőelőkészítés után az ellenség a 6. hadosztály állásait Cano-
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„vétől délnyugatra Ambrosininél megtámadta; a 975-ös ke-
resztmagaslattól északnyugatra tűzzel visszaveretett. A 8. 
„dragonyosezrednél (6. lovashadosztály) azonban betört, de 
„ellenlökéssel kidobatott. Azután, a viharos idő miatt, csak 
„kevés harctevékenység volt. A mai támadást olaszok és csehek 
„hajtották végre." 

Déli helyzet. 
A körülményekhez képest csekély harctevékenység volt, 

főképpen, mert rossz volt az idő. 
Veszteség: 5 tiszt és 161 fő legénység beteg, 3 tiszt és 170 

fő legénység megsebesült, 1 tiszt és 62 fő legénység elesett, 
3 tiszt és 49 fő legénység eltűnt, 5 emberünk gázmérgezést 
szenvedett; összes veszteség: 12 tiszt és 447 fő legénység. (Op. 
267/2. szám.) 

Esti helyzet. 
Mindkét oldalon a tüzérség tüze gyenge volt. Esik az eső, 

a hegyek ködbe vannak burkolva. (Op. 268/3. szám.) 
A 74. honvédhadosztály vesztesége a szeptember 23-i har-

cokban, a Monte Sisemol- (A 1242) szakaszban: 1 tiszt és 62 
fő legénység elesett, 3 tiszt és 167 fő legénység megsebesült, 
3 tiszt és Í06 fő legénység fogságba került, 5 géppuska és 
1 gránátvető elveszett. 

A mai harcokban a 8. dragonyosezred vesztesége: 4 dra-
gonyos elesett, 14 megsebesült, 68 fogságba jutott, 2 géppuska 
elveszett. 

A 38. honvédhadosztályt a XIII . hadtestparancsnokság 
rendelkezésére bocsátották, hogy a 74. honvédhadosztályt fel-
váltsa; az utóbbi a fennsíkon hadtesttartalék lesz. 

A 10. lovashadosztály Vattaróba fog kerülni, mint a 11 
hadsereg tartaléka. 

A 18. hadosztályt a VI. hadtestparancsnokság fogja meg-
kapni hogy azzal az 5. hadosztályt felváltsa; utóbbi Borgón 
a l l . hadseregparancsnokság tartaléka lesz Yal Suganában. 

A 18. hadosztálynál a hátországba kikülönített 126. ezred 
helyett a 13. népfölkelőezred megérkezett. 

Megállapították, hogy a Monte Sisemolt (A 1242) tegnap 
éjjel francia és olasz rohamcsapatok támadták meg. (Fd. Ev. 
1655/1. szám.) 

A XIII . hadtestparancsnokság azt javasolja a 11. had-
seregparancsnokságnak, hogyha az ellenség általános táma-
dása várható, akkor a legelöl levő vonalat ki kell üríteni és az 
arcvonalat át kell helyezni a 2-ik állásba. 

„Odafönt még mindig orkánszerű hóvihar. Lent óriási 
„zivatarok felhőszakadásokkal. Hírek szerint Anglia a mi béke-
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„ajánlatunkra szintén jegyzékben fog felelni, melynek tar-
t a l m a csak az átnyujtás után lesz nyilvánosságra hozva. 
„Ez nagy haladásnak látszik a javulás felé, még ha a válasz 
„tagadó is lesz. Én azt akarom hinni, hogy a válasz, ha vissza-
,.utasító lesz is, talán olyan hangon lesz tartva, mely a mi 
„részünkről egy újabb lépést nem fog kizárni." 

# * 
* 

Szeptember 25. 
„Az idő javul és újabb, rendkívül heves zivatar után ki 

„akar bújni a nap. A rettenetes zivatarok igen nagy károkat 
„okoztak. Fönt vagy 3 méter friss hó fekszik, igen nagy a 
„lavinaveszély; a telefondrótokat temérdek helyen a vihar 
„elszakította, vagy a villámok elolvasztották. A Presena-
„völgy kötélpályaállomása teljesen megsemmisült; eddig ott 
„2 halottat és 2 sebesültet ástak ki. A Sarca hidjai óriási, ár-
„víz miatt bedöléssel, fenyegetnek és nem lehet rájuk lépni. 
„A Cadria-támpont bádogtetejét elvitte a vihar a Val Molinibe. 
„Az Etsch völgyében nagy árvízveszély." 

„A németek nyugaton az ellenséges támadásokat most már 
„visszaverik és úgy látszik, mintha a helyzet javulna, úgy, hogy 
„— állítólag — 8 hadosztályt keletre vittek át. — Palestinában 
„nyomorultul megy minden; úgy látszik, a török csapatok 
„megszűntek létezni. Tőlük 150 ember Beyruth felé vonul 
„vissza. Még sokkal rosszabbul állunk a macedón-arcvonalon, 
„ahol az angolok gyorsan, számbavehető ellentállásba nem 
„ütközve, észak felé menetelnek. Ügy látom, hogy legközelebb 
„már zavartalanul fogják csapataikat vasúton szállíthatni, a 
„menekülő bolgárok után." 

* * 
# 

Események az én arcvonalamon. 
A) 10. hadsereg. 

Helyzet délig. 
„A Pasubió (A 2236) és Col Santo (A 2114) ellen erősebb 

„ellenséges lövegtűz. Különben rendes harctevékenység. A Yal 
„Genovában árvíz, a műúton 60 centiméter magasan folyik 
„a víz." 
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„Az ellenség tüzérsége az Etsch-völgyi állásainkat lőtte." 
A 164. dandártól a 157. népfölkelőzászlóalj Trientbe ér-

kezett; a XX. hadtesthez lett irányítva. 
Veszteség: 7 emberünk elesett, 1 tiszt és 38 fő legénység 

megsebesült, 3 tiszt és 151 fő legénység beteg, 2 emberünk el-
tűnt; összes veszteség: 4 tiszt és 198 fő legénység. (Op. 8085., 
8085/11. szám.) 

Helyzet estig. 
Az ellenség tüzérsége a 3. lovashadosztály arcvonalát, 

a Pasubio (A 2236), Monte Cimone (A 1230) és Seluggio-
( A 1100) alszakaszt lőtte. 

Az ellenség repülői Roveretót bombázták; 4 ember meg-
sebesült. 

Care altót (A 3465) 260 centiméteres hóréteg födi. (Op. 
8085/20. szám.) 

A hollandi tisztek látogatásakor szerencsétlenség történt. 
A Riva-alszakaszban, midőn Campiról Cima d' Oróra 

(-ó-1813) a kötélypályán szállították őket, az ellenséges tüzér-
ség a sodronykötelet szétlőtte, mire a holland tisztek és a 
Campi-alszakasz parancsnoka lezuhantak és megsérültek. 
A két hollandi tisztet a Castelltoblinói kórházba szálltíották. 

Kémhírek szerint az olaszok Sondrio—Tonale-hágó telé-
ben csapatokat vonnak össze és lőszert halmoznak fel. (Op. 
8061/13. szám.) 

A Pasubio-alszakaszban (A 2236) az olaszok állítólag egy 
egész lángszórózászlóaljat vontak össze. (Op. 8078/14. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Este múlóan élénk lövegtűz Asiagótól kétoldalt; külön-

b e n egész éjjel rendes harctevékenység. A Col del Rossón 
„ (A 1276) tüzet figyeltek meg. Primolano tegnap 68 gránátot 
„kapott. Délelőtt élénk tűz az arcvonalra és hátterepre és dél-
e l ő t t 9 órától kezdve nehéz rombolótűz van hátsó állásunk, 
„Beuscar-Katze (Ó1223), ellen." 

Cogollo felől az országúton tegnap 200 nehéz olasz teher-
autó és hatfogatú szekéroszlopok is haladtak az arcvonal felé. 

Déli helyzet. 
Veszteség: 7 tiszt és 161 fő legénység beteg, 1 tiszt és 48 fő 

legénység megsebesült, 71 fő legénység eltűnt, 11 fő legény-
ség elesett, 3 emberünk gázmérgezést szenvedett; összes vesz-
teség: 8 tiszt és 294 fő legénység. (Op. 268/2. szám.) 

J ó z s e f f ő h e r c e g : A v i l á g h á b o r i í . VIT. 2 4 
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A VI. hadtestparancsnokság jelenti, hogy arcvonala előtt 
az ellenségnél igen élénk forgalom van. 

Ellenséges ütegek Monte Alessire (A 1099) belövik 
magukat. 

A salurni hadtápparancsnokság kéri, hogy a 20. és 22. 
vadászzászlóalj rendelkezésére bocsátassék, mivel az Etsch 
völgyében Salurnt az árvíz elöntéssel fenyegeti. 

Kémhírek szerint az olaszok offenzívája október közepén 
fog megindulni és pedig a piavei arcvonalunk közepe ellen. 

Az Astico-völgy és Ghelpach-szakadék között az olasz gya-
logságot alpini-csapatok váltották fel. 

Az angolok az 52. roham zászlóaljunktól elfogott egyik őr-
vezetőt hozzánk átküldötték kémkedés végett. 

Esti helyzet. 
„A fennsíkon még este is változatlanul tart a nagyon 

„élénk lövegtűz." 
A 11. hadseregparancsnokság azt javasolta a hadsereg-

csoportparancsnokságnál, hogy a fennsíkon az arcvonal 
visszavételétől még tekintsenek el, mivel még határozott jelek 
nem mutatkoznak, hogy a nagy harc küszöbön állana. 

Mivel Monte Sisemoltól (A 1242) keletre az 52. olasz 
alpini hadosztályt az olaszok az arcvonalba betolták, elrendel-
tem, hogy a 18. hadosztály mielőbb gyülekezzék a fennsíkon. 
A VI. hadtestparancsnokság intézkedett, hogy a 38. hon-
védhadosztály szeptember 27-én menjen fel a fennsíkra. 

A XII I . hadtestparancsnokság elrendelte, hogy a 74. hon-
védhadosztályt a 38. váltsa fel, ha a fennsíkra megérkezik; 
a 74. honvédhadosztály hadtesttartalék, a 10. lovashadosztály 
hadseregtartalék lesz; utóbbi Vattaróba kerül pihenésre. 

A 11. hadsereg javaslatára vonatkozólag úgy döntöttem, 
hogy az asiagói arcvonalat akkor kell a második állásba 
áttenni: 

a) ha jelek mutatkoznak általános támadásra, vagy 
b) ha a második védelmi állás megerődítése már be-

fejeződik. 
A 11. hadseregparancsnokság a hadtesteket a döntésről 

értesíti azzal a paranccsal, hogy mindent készítsenek elő, hogy 
rövid értesítésre az utána következő éjjelen az arcvonal 
programmszerűen vétessék vissza. 

Boroevicnél semmi nevezetes. 
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Szeptember 26. 
„Délelőtt a 38. honvédhadosztályt szemléltem meg Borgo 

„vidékén. Igazán kitűnő benyomást tesz rám. Ott tudtam meg, 
„hogy — egészen utasításom ellenére — még ma fölmenetel 
„az Asiago-fennsíkra, a 18. hadosztállyal egyidejűleg, hogy a 
„74. honvédhadosztályt fölváltsa, mert Perneczky tábornok azt 
„jelenti, hogy föladatát nem képes megoldani. Ez a két had-
osztá ly (38. honvéd és a 18.) még nincsen az itteni rendkívül 
„nehéz harcmódra begyakorolva és egészen fölöslegesen a leg-
nagyobb veszteségeknek ki lesznek odafönt téve. Csak utólag 
„jelentették be intézkedésüket. Én pedig éppen ezt a két ki-
t ű n ő hadosztályt akartam készenlétben tartani, hogy ha kell, 
„azonnal elszállíthassam Erdélybe, amit Willerdinggel közöl-
t e m is. A hadseregparancsnokot felelősségre vonom és nagy-
f o k ú elégedetlenségemet fejezem ki ezen elhamarkodott lé-
péséér t és elrendeltem, hogy gondoskodjanak arról, hogy e 
„csapatok harcbavetésükig ne szenvedjenek veszteségeket. El-
„rendeltem, ilyen esetek elkerülése végett, hogy a tartalékban 
„levő hadosztályok ezentúl az én tartalékaim és csak én ren-
„delkezhetem fölöttük. A parancsot már nem tudtam vissza-
csinálni, mert most már nagy zavarokat okozna az arc-
vonalon." 

„Midőn Bozenbe visszaérkeztem, jelentette nekem Willer-
„ding, hogy parancsom szerint újból a legnyomatékosabban 
„sürgette Waldstáttennél, hogy végre tegyen az AOK. vala-
„mit, gyakoroljon most, az utolsó órában nyomást, hogy a 
„lőszergyárak fogjanak rendes munkához, hogy a lőszer-
pó t l á s meginduljon, hiszen tudjuk, hogy a gyárak képesek 
„a szükségletet előállítani és csakis az AOK. szüntette be a 
„Piave-offenzíva előtt a nagymennyiségű gyártást azzal, hogy 
„ m á r van elég lőszer. Waldstätten azt felelte erre, hogy keleten 
„a várt esemény bekövetkezett és az egész lőszerszállítás kelet 
„felé kell, hogy irányíttassék; ennélfogva hozzánk mától fogva 
„nem jön lőszer, egy töltényt sem adhatnak! ö t csatanapra 
„annyi lőszerem van, hogy valahogy megleszünk, de azontúl 
„semmim sincsen! Ha csata fejlődnék ki, azt az ellenség biz-
t o s a n hetekig fogja folytatni, ha nem sikerül döntésre vinnie, 
„ezt tudjuk, és lőszer nélkül ki van teljesen zárva, hogy az 
„én arcvonalam, kiéhezett csapataimmal, meg tudja helyét 

24* 
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„állani. Waldstätten erre újra azt felelte: 'Dann bleibt nichts 
„anderes übrig, als "Kniet nieder! — Zum Gebet!" zu komman-
dieren! ' — Lőszer nélkül a gyalogság óriás veszteségeket 
„szenvedne, csak azért, mert otthon forradalomtól félnek a 
„mérvadó körök és nagyon is gyengék ahhoz, hogy ellene 
„erélyesen föllépjenek, azaz egyáltalában valamit tegyenek. 
„A gyárak a szerződésileg kikötött szállítást nem végzik. — 
„Mint már mondottam, egészen biztosan tudom, hogy az AOK. 
„a Piave-csata előtt utasítást adott, hogy a lőszergyárak a 
„lőszerszállítást beszüntethetik, mert elég löszerünk van . . . " 

„Szándékom 28-án, vagy ha lehet még előbb, Badenbe 
„menni, Ö Fölségét fölkeresni és neki kötelességszerűen meg-
jelenteni nézetemet, hogy a forradalomtól való félelem által 
„s az ebből származó félénkség és engedékenység által olyan 
„szerencsétlenségbe rohanunk, mely már maga is a monarchia 
„föltétlen összeomlását fogja eredményezni és Ő el fogja trón-
j á t veszteni." 

„Azt hiszem, hogy Ő Fölsége be fogja látni, hogy ha ilyen 
„lépést teszek, akkor engem a legbecsületesebb szándék vezet 
„és csakis kötelességszerűen cselekszem. Ha pedig félreért és 
„elkerget engem, az én lelkiismeretem tiszta marad és emelt 
„fővel távoznék. Én gyávaságnak tartanám részemről Őt, az 
„óriási közelgő szerencsétlenséget látva, erre nem figyelmez-
hetni a leghatározottabb formában." 

„Hogy mit ért Waldstätten az alatt, hogy keleten a várt 
„esemény bekövetkezett, azt még nem egészen látom! Azt sej-
„tem, hogy Románia újra betört, vagy arra készül. Ezen sej-
telmemet az erősíti meg, hogy egy hadosztályunkat Odessá-
„ban gyorsan behajózták. Ha ez igaz, akkor központias táma-
„dást kell azonnal Románia ellen kezdenünk, Ukrainából, 
„Besszarábiából a Sereth-lapályból és Magyarországból, hogy , 
„Jassvban a kormányt elfogjuk és Romániát a végleges békéig 
„megszállva tartsuk. Ezen veszélyre már Czernowitz bevétele-
„kor fölhívtam mind uram királyom, mind a német császár 
„figyelmét, mondva, hogy Romániát teljes egészében kellene 
„megszállnunk. (Lásd akkori naplómat!)" 

„Mindenütt igen rosszul megy a dolgunk! és én azt mon-
„dom a leghatározottabban, hogy most nem szabad össze-
esnünk, hanem egész akaratunkat összeszedve, egész tudá-
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„sunkat, utolsó erőnket ki kell használnunk, hogy mentsük azt, 
„amit még menteni lehet, de nem úgy, hogy azt vezényeljük, 
„hogy: 'Térdre! — Imához!' — mert ha így teszünk, akkor 
„szegény hazánk széjjel lesz tépve, agyon lesz taposva . . . 
„Most vasakaratot kell kifejteni, főleg befelé, és eszünket a 
„végletekig megfeszíteni. Akkor talán még mindig félig-
,.meddig jó békét kaphatnánk." 

Események nálam. 
A) 10. hadsereg. 

Helyzet délig. 
„Éjjel élénk zavarótűz és több ellenséges rajtaütés az 56. 

„lövészhadosztály arcvonala ellen. Este 7 órakor ellenséges 
„járőrök pillanatnyilag betörtek tábori örsvonalamba, Laghi-
„tól északnyugatra; 2 ember eltűnt. Este 10 órakor egy ellen-
lökéssel a helyzetet helyreállítottuk. Roveretót nehéz lövegek 
„lőtték. Az ellenség repülőmegfigyelés mellett kórházainkat 
„lőtte, hol igen nagy károkat szenvedtünk. Ütegeink csopor-
tosí tot t tűzzel eredményesen lőtték a nehéz ellenséges mozsár-
„iiteget Prada és Brentonicótól délre. Az ellenség pedig az 
„én 42 cm-es tarackomat lőtte. Délután élénk ellenséges löveg-
„tűz a 22. lövészhadosztály arcvonala és háttere ellen (Tonale). 
„Az Etsch két oldalán és a Vallarsától keletre, ahonnét az 
„összelőtt dróthálózat miatt még nincs hírem." 

Az ellenség tüzérsége a 3. lovashadosztály arcvonalára 
körülbelül 1500 ágyúlövést tett. 

Veszteség: 5 emberünk elesett, 2 tiszt és 66 fő legénység-
megsebesült, 4 tiszt és 164 fő legénység beteg, 4 ember eltűnt; 
összes veszteség: 6 tiszt és 239 fő legénység. 

Helyzet estig. 
Az ellenség tüzérsége a 22. lövészhadosztály és a 3. lovas-

hadosztály arcvonalát, valamint a 111. lövészdandár alszaka-
szát élénken lőtte; a 3. lovashadosztályt körülbelül 1100 
lövés érte. 

Carriola páncélerőd is ellenséges tüzérség tüze alatt állott. 
(Op. 8094/17. szám.) 

A Pasubio (A 2236)-alszakaszban az ellenséges gyalog-
ság nagyon ideges. (Op. 8095. szám.) 

Az ellenség mozsarait, melyek Prada körül vannak, a mi 
15 és 42 cm-es öblű tarackjaink igen jó eredménnyel lőtték. 
(Res. 127/32. Na. szám.) 
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Kémhírek szerint az olaszok offenzívája szeptember 28-án 
fog megindulni és a VI. hadtestünk ellen fog irányulni 
Fozára. (Op. 8111. szám.) 

Az 56. lövészhadosztályparancsnokság október hóban egy 
rohamvállalatot akar csinálni a Zúgna- (A 1257) alszakasz-
ban (Op. 8070. szám.) 

Az AOK. elrendeli, hogy a csapatparancsnokok menet-
alakulataikat legalább kéthavonkint egyszer szemléljék meg. 
(Op. 6505/1. szám.) 

Az AOK. tudomására jutott, hogy a csehek, lengyelek és 
a délszlávok mind az arcvonalon, mind a hátországban szep-
tember 28-án puccsot vagy forradalmat akarnak csinálni. (Op. 
8101. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
ReggeU helyzet. 
Az ellenség tüzérsége Mga. Pusterlére, Ca. Le Mandriel-

lére és Mga. Campo Rosatóra tűzcsapásokat csinált. 
A fennsík nyugati részén az ellenségnél nagyon élénk az 

autó- és szekérforgalom, a pennari alszakaszban, hol eddig 
francia csapatok voltak, most olasz beszédet hallani. 

„A Frenzela-völgyben gázfelleg. Mérsékelt, másutt nagyon 
„élénk ellenséges löveg- és gépfegyvertűz, járőrharcok." 

Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérségének tüze főképpen az 52. hadosztály 

ellen irányult. 
Veszteség: 5 tiszt, 229 fő legénység beteg, 33 fő legénység 

megsebesült, 4 emberünk eltűnt; összes veszteség: 5 tiszt és 
266 fő legénység. (Op. 269/2. szám.) 

Esti helyzet: 
„Délután a fennsík keleti részén fokozódott az ellenséges 

„tűz. Nagyon élénk repülőtevékenység." 

Hírek az ellenségről. 
1. Col del Rossón (A 1276) az olasz 14. hadosztályt1 az 

52. alpini hadosztály felváltotta. 
2. Cima tre Pezzinél egy elesett olasz katona tetemét hoz-

ták be, ki az 5. bersaglieri ezredhez tartozott; ebből megálla-
pították, hogy a 2. bersaglieri dandár áll ott az arcvonalban.'1 

A halott zsebében egy kézigránát volt bevarrva. 
A Col dell'Orsón (A 1677) egy olasz katona hozzánk át-

szökött; azt vallja, hogy hallotta a tiszteket arról beszélni, 
1 Olasz XIII. hadtest. 
2 Olasz 9. hadosztály, X. hadtest. 
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hogy a Piave ellen fog az olasz offenzíva irányulni. Az olaszok 
Monte Grappára (A 1775) erősítéseket várnak. 

3. A Pedescalai temetőtől délre fúrógépek zakatolása hall-
ható; Cima Eckernél (A 1366) ú j drótakadály létesült; a VI. 
hadtest arcvonalával szemben az ellenség állását erődíti. 

4. Monte Sprung (A 1300) és Monte Nasa (<> 1301) kö-
zött füstfelhő szállott a légbe. 

5. A VI. hadtest felett az ellenséges repülők tömegesen 
jelentek meg, négyes csoportokban keringenek alacsony állá-
saink felett. 

6. Megfigyelték, hogy két pár postagalamb délután 4 óra 
45 perckor Monte di Val Bella (-Q- 1312) fölött északi irány-
ban átrepült. 

7. A III . hadtestnél az ellenség oldaláról átkiáltották, 
hogy szeptember 24-én Cima tre Pezzinél (<> 941) és Ambro-
sininél állásainkat azért lőtték az olasz nehézöblű aknavetők, 
mert véletlenségből egy cseh propagandatisztet a mieink 
agyonlőttek és a csehek azért támadtak a jelzett napon. (Fd. 
Ev. 1672/11. szám.) 

A 18. hadosztályt a VI. hadtestparancsnokság rendelkezé-
sére bocsátották; a hadosztály azt a parancsot kapta, hogy 
vonuljon a fennsíkra és ott akként csoportosuljon, hogy a 
Monte Sisemolón (A 1242) is alkalmazható legyen. 

Midőn a Belluno-csoport védelmi tervének alapját kör-
vonalazták, a VI. hadtest magatartását is szabályozták arra 
az esetre, ha a Brentától keletre visszacsapás következnék be. 

A VI. hadtest feladata lesz ekkor a Brenta-völgy mere-
dek lejtőjét Collicelloig vagy Col Bartasséig megszállani. Erre 
a VI. hadtestnek egy hadosztályra lesz még szüksége; egy 
második hadosztály Grignóra jön mint hadseregtartalék. 

Abban az esetben, ha Sasso Rosso— (A 1196) San Fran-
cesco-szakasz védelme túlsók vérbe kerülne, a VI. hadtest a 
második állásba (Monte Alessi (A 1099)—Monte Badelecche 
(A 1464)—Monte Meletta (A 1842) menjen vissza. 

Ha a XXVI. hadtest nyugati szárnyát is visszaveszik, a 
hadtest feladata Primolano—Monte Badelecche- (A 1464) 
szakaszt megszállani. 

Ekkor az enegói utánszállítási utat feladjuk, ezért a VI. 
hadtest létérdeke, hogy az Osteria alla Barricata országút 
(Costa' alta A 1525) mielőbb elkészüljön. 

* * 
* 

Szeptember 27. 
„Amint összeköttetést kaptam, Waldstätten tábornokot 

„telefonon fölhívtam és a lőszer miatt kértem fölvilágosítást. 
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„Azt felelte, hogy megint egy igen nagy keleti arcvonalunk 
„van, mert a macedón frontot is át kellett vennünk, hol a bol-
g á r o k föltartóztathatatlanul visszaözönlenek és nemsokára 
„vasutainkat az angolok kezére fogják adni, akik azután elő-
„nyomulásukat vasúton fogják folytatni. Palesztinában a 
„törökök egyáltalában nem fejtettek ki ellentállást és teljes 
„föloszlásban vannak; de a legnagyobb baj, hogy Románia a 
„békeszerződést be nem tartva, 7 hadosztályt hadilétszámon 
„tartott — na, ilyesmi is csak velünk szemben lehetséges! — 
„és így Romániával is újból dolgunk lesz." 

„Most adnak csak az események teljesen igazat nekem, ki 
„oly nagy nyomatékkal kértem mind a két legfelsőbb hadveze-
tőséget 1917 augusztusában, hogy még 4 hadosztállyal meg-
erősí tve hadseregeim balszárnyát, egész Romániát megszáll-
t u k , különben még bajunk lesz velük, midőn az élet-halálharc-
„ban minden erőnkre másutt lesz szükségünk! Akkor leszerel-
t ü k volna csapatait és most nem kellene velük egy ú j háborút 
„vívnunk." 

„De most véglegesen eltökéltem magamat, hogy ha az 
„olasz-francia-angol nagy támadás nem kezdődnék meg addig, 
„én holnap Badenbe, Ö Fölségéhez utazom és őt erélyesen 
„fogom kérni, hogy a gyárak a szükséges lőszert szállítsák, 
„különben Waldstätten szava, mely fölött annakidején mód-
„fölött megbotránkoztam, hogy nem marad más hátra, mint 
„'térdelj! imához!'-t vezényelni, valóra fog válni és akkor 
„térdenállva fogjuk ellenségeink halálos békéjét meghallgatni 
„s királyunk pedig trónjavesztetten bolyonghat majd a nagy-
világban." 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Helyzet délig. 
„Az Etsch völgyében a sötétség beálltával lelohadt a heves 

„ellenséges lövegtűz és egész éjjel gyenge maradt. A Monte 
„Cornón (-0 1765) éjfélkor nagyon heves ellenséges lövegtűz; 
„ugyanakkor az ellenséges gyalogság kézigránátokat dobált 
„állásaiból. A Monte Cimonén (A 1230) járőrharcok. Délelőtt 
„10 órakor Bocaldo—Pozza vidéke ellen heves ellenséges tűz 
„mindenfajta lövegből. Ott csak optikai összeköttetés van. 
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„A 22. lövészhadosztály északi szárnyával szemhen tiszti jár-
őre ink megállapították, hogy az ellenség eddigi állásait a 
„Hotel der Fornótól (<> 2161) keletre kiürítette és az ottani 
„kötélpályát lehordatta. Délután az egész hadseregnél csak 
„enyhe lövegtűz." 

Veszteség: 1 tiszt és 19 fő legénység elesett, 1 tiszt és 
29 fő legénység megsebesült, 3 tiszt és 198 fő legénység beteg, 
1 ember eltűnt; összes veszteség: 5 tiszt és 247 fő legénvség. 
(Op. 8105., 8105/11. szám.) 

Helyzet estig. 
A hegyekben havazik, a völgyekben pedig esik az eső. 

(Op. 8105/18. szám.) 
Az AOK.-nál azt javasoltam, hogy a 19. hadosztálynál 

állásban levő 40. honvéd hegyi tüzérdandárt a 3. tábori tüzér-
dandár cserélje fel. (Op. 7352. szám.) 

Ismételve utasítom a magasabb parancsnokságokat, hogy 
a tüzérségi lőszerrel nagyon takarékoskodjanak. (Op. 7361.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Váltakozó, többnyire enyhe, ellenséges lövegtűz." 
A Monte di Val Bella «> 1312) és Col del Rosso (A 1276) 

között az ellenség drótakadályát igen megerősítette. 
A VI. hadtest arcvonala előtt az ellenséges gyalogság 

nagyon idegesen viselkedik. 
Déli helyzet. 
Különös esemény nem volt. 
Veszteség: 10 tiszt, 219 fő legénység beteg, 1 tiszt és 44 fő 

legénység megsebesült, 6 emberünk elesett, 1 tiszt és 4 em-
berünk eltűnt, 1 emberünk gázmérgezést szenvedett; összes 
veszteség: 12 tiszt és 274 fő legénység. (Op. 270/2. szám.) 

„Jankovics Imre népfölkelő-százados, a 10. huszárezredtől 
„eltűnt; föltétlenül megbízható magyar; valószínűleg a szikla-
,,falról lezuhant?" 

Esti helyzet. 
A I I I . hadtestnél a 8. dragonyosezredet1 az arcvonalból 

kivonták. 
Hírek az ellenségről. 
Felváltások: az angol 23. hadosztályt az olasz 20., a fran-

cia 23. hadosztályt a 24. hadosztály felváltotta. 

1 f>. lovashadosztály kötelékébe tartozik. 
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Kémhírek szerint az olaszok offenzívája szeptember 28-án 
fog megkezdődni, Foza irányában. 

A 74. honvédhadosztályt a 38. honvédhadosztály fogja 
felváltani; ez október 2-án veszi kezdetét. 

A VI. hadtestnél az összes tartalékokat közelebb vonták 
az arcvonalhoz, a hadtestparancsnokság egy dandárt kijelölt 
az ellentámadás végrehajtására, arra az esetre, ha a Monte 
Sisemol (A 1242) elesnék. 

* * 
* 

Szeptember 28. 
„Ma Vencel napja, a nagy 'szláv-puccs'-ra kitűzött nap, 

„melyen Boroevic és az én egész arcvonalam helyőrségének 
„meg kellett volna inognia." 

Az AOK. Op. 147.991. és Op. 147.991/1. számú rendeletei-
vel kétszer is értesített erről a tervezett „szláv-puccs"-ról; ezek 
a rendeletek így szóltak: 

„E rendelet igen sürgősen kézbesítendő. 
Megbízható forrásból a prágai katonai parancsnokság 

tudomására jutott, hogy szeptember 28-án a csehek, lengyelek 
és a délszlávok e nemzetiségekhez tartozók közreműködése 
mellett a fronton állítólag puccsot, vagy forradalmat terveznek. 

Ezt a rendeletet Boroevic tábornagy, József főherceg 
vezérezredes hadseregcsoportparancsnokságok, a 6., 11., 10. és 
Isonzo-hadseregparancsnokságok, a Belluno- ós az Albán-
seregcsoportparancsnokság megkapták. 

Arz vezérezredes s. k. AOK. a vezérkar főnöke." 
E rendeletet követte a második intézkedés: 
„Az Op. 147.991. számú rendeletemnek kapcsán tudatom, 

hogy nem hiteles cseh-hírek szerint szeptember 28-án a kato-
nai hűségi eskü alól való felmentés meg fog történni és tilta-
kozó gyűlésre az összes rokkantakat Prágába állítólag behívták 

AÖK. A vezérkar főnökének helyettese: 
Waldstätten tábornok s. k." (Op. 147.991/1. szám.) 

„Az olaszok állítólag nagyon számítottak erre. Minket, 
„parancsnokokat le akartak tartóztatni, vagy ellenkezésünk 
„esetére láb alól el tettek volna, összes iratainkat el akarták 
„égetni. Ezért hagytam naplómat már a minap Budapesten 
„feleségemnél és írom ezt laponként tovább, minden nap a ren-
„des küldönccel hazakiildve. Szerencsés véletlen folytán Willer-
„ding megtudta és jelentette nekem a készülő zendülésről és 
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„lázadásról elterjedt híreket. Utasítottam öt, hogy hirtelen át 
„kell kutatni az egész legénységet, magyarokat és németeket 
„is, hogy a csehek ne sejtsék, hogy miattuk történik ez." 

„Minthogy ez általam szóbelileg Willerdingnek adott pa-
„rancs volt, szóbelileg ment a hadseregparancsnokságoknak 
„is ki." 

A 11. hadseregparancsnokság Na. 2672/4. Res. számú ren-
delete: 

„A katonai fontos berendezkedéseket, tárgyakat, lőszer-
és élelmezési-raktárakat, továbbá a parancsnokságokat meg-
felelő módon biztosítani kell és a megtett rendelkezéseket a leg-
szigorúbban kell kezelni. 

Erre a célra szeptember 27-től 30-ig bezárólag csakis meg-
bízható német vagy magyar csapatokat szabad felhasználni. 

Ott. hol ezt a parancsot foganatostíani nem lehet, más 
idegennyelvű megbízható legénységet kell kiválogatni erre 
a szolgálatra, melyekhez tábori csendőröket kell beosztani. 

A csapatok, osztagok, járőrök, stb. parancsnokai német 
vagy magyar altisztek, illetőleg tisztek lehetnek. 

Erős tiszti járőrök gyakran vizsgálják meg a biztonsági 
szolgálatot teljesítő örcsapatokat. 

A napi rendes szolgálattól eltérőleg a tiszteket és a legény-
séget együtt kell tartani, szokatlan időben, különösen éjjel, 
gyakran szemléket kell tartani. 

Kilengéseket és iszákosságot azonnal példás módon bün-
tetni kell. 

Az elhelyezési körleteket csakis akkor szabad elhagyni, ha 
a legénység menetet hajt végre. 

A tisztek minden alkalommal fegyvert viselnek. A levele-
zést, postát szigorúan meg kell vizsgálni. 

A) A tábori csendőrség a pályaudvarokon őrségeket ál-
lít fel: 

1. Az Etsch-völgyi vasútvonal mentén Bozenig és a Gröd-
ner vasúton; 

2. Merántól Maisig; 
3. Bozentól Salurnig. 
A Val Suganában: 
4. a 27. hadosztály Civezzanótól Levicóig; 
5. a 61. árkászzászlóalj Levicótól Borgóig; 
6. a 18. hadosztály Borgótól a Brenta pályaudvarig; 
7. tábori-csendőrség a Fleims-völgyi vasútvonalon Auerig. 
A pályaudvarőrségek erejét a vasútállomás nagysága sze-

rint kell meghatározni, de legalább is 1 tisztből és 30 fő legény-
ségből álljanak. Bozenben, Branzellben, Perginében és Brentá-
ban 1—1 század erős legyen az őrség. 
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B) A tábori csendőrség biztonsági őrségeket állít fel: 
1. Lans—Burgstalban a benzinraktáraknál és Sigmunds-

kronban a ruharaktárnál (V2—Vz század); 
2. Branzellben az élelmezési raktárnál és Neumarktban 

a lőszerraktárnál (V2—Vz század); 
3. a 27. hadosztály Vilazzanóban az akna-raktárnál (Vz szá-

zad), Perginében és Caldonazzóban az élelmezési raktárnál, 
Perginében a fiók-raktárnál (Vz—Vz század). 

Két század biztosítja Caldonazzóban a lőszerraktárt. 
A 61. árkászzászlóalj fél századdal biztosítja Novaledóban 

a lőszerraktárt és Martererben egy szakasszal a lőszerraktárt. 
5. A 18. hadosztály egy-egy századdal biztosítja az élel-

mezési raktárt Teliében és Brentában és Ospedalettóban 
a lőszerfelvételi állomást és fél századdal Castelnuovóban 
az akna és gázraktárt. 

6. A 11. hadseregparancsnokság rendelkezésére állanak: 
2 tiszt és 60 fő legénység a vezérkari osztály részére, 2 

tiszt és 60 fő legénység a szállásmesteri hivatal részére. 
Ezt az őrséget a hadsereg-rohamiskola állítja ki. 
7. A biztonsági őrségekhez a hadtest géppuskás-iskolák 

a szükséges géppuskákat beosztják. 
8. Szeptember 27-én (pénteken) délután 6 órakor a fel-

sorolt őrségek rendelkezésre készen álljanak és a biztonsági 
intézkedések életbe léptetendők. 

Az őrségek parancsnokai feladatuk tárgyában kioktatan-
dók és azokat úgy tanítsák ki, hogy a kiküldendö járőrök ki-
vételével, az őrségeket, osztagokat, stb. együtt tartsák és zárt 
csapatokként alkalmazzák. 

A biztonsági csapatokat a hadtápállomás-parancsnokságok 
élelmezik. 

Alkalmazásbalépés esetén kérlelhetetlen szigort kell ki-
fejteni. 

Kitűnő szolgálatokért a tiszteket és legénységet azonnal 
kitüntetésre kell beadni. 

Ezt a parancsot tapintatos módon az illető parancsnokok-
kal közölni kell és pedig csakis olyan terjedelemben, hogy szol-
gálatukat el tudják látni. 

Megkapják valamennyi hadtest, a közvetlenül a hadsereg-
parancsnokság alatt álló hadosztályok, a 11. hadsereg szállás-
mesteri hivatala, a Belluno-seregcsoport, előterjesztik József 
főherceg vezérezredes hadseregcsoportparancsnokságnak. 

A 11. hadsereg parancsnoka helyett: 
Siindermann tábornok, vezérkari főnök s. k." 

„A cseheknél a megmotozáskor tényleg kidolgozott terve-
„ket találtak, hogy a lázadás és előnyomulás megkezdése 
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„az anyaország ellen szeptember 28-ára, tehát mára van ki-
bűzve. Az iratok birtokosai statáriális bíróság elé állíttattak. 
„A cseh csapatokra majd vigyáznak gépfegyvereim és tüzér-
ségem. A tartalékokat riadókészültségbe helyeztem. Azt hi-
szem, hogy így e kritikus napot meg fogjuk úszni." 

„Tegnap néhány tót fiú szökött át hozzánk olasz oldal-
b ó l és azt vallják, hogy a tótokat mind bekényszerítik a cseh-
szlovák légióba, ha fogságba kerülnek: de ők — a tótok — 
„sohasem fognak áldott magyar hazájuk ellen küzdeni. Ezért 
„már sok tót fiút lőttek agyon a csehek és az olasz carabi-
„nierik. Ök át szeretnének mind hozzánk szökni, ha nem ke-
„zeljük őket azután mint árulókat. Meghagytam Willerding-
„nek, hogy lépjen érintkezésbe a vezérkari főnökökkel, hogy 
„valami úton értesíteni kell a tótokat arról, hogy ha átjönnek 
„és oldalunk mellett küzdenek, a legnagyobb szeretettel fogjuk 
„őket fogadni, de azokat, akiket ellenünk küzdve fogunk el, 
„rögtönítélö bíróság elé fogjuk állítani. Willerding nézete az, 
„hogy legjobb volna valamelyik át jöttét ezzel a hírrel vissza-
küldeni." 

„Pasubiónál (-£)< 2236) két ellenséges hadosztály tolatott 
„a többiekhez az első vonalba.1 Szorosabban már nem is 
„állhatnának. Ez támadási szándékra mutat. Ezzel szemben 
„azonban a 7. angol hadosztály eltűnt! Tán ez fog támadni 
„a Piavén át? vagy elszállították? és a 23. angol hadosztály 
„által fölváltva kivonatott az állásból. Tán ez is oda megy, 
„vagy elszállítják? Yagy csak mint rohamcsoportot tartják 
„ezeket hátul készenlétben?" 

* # 
* 

„A németeket angolok és amerikaiak a Siegfried-állásból 
„Cambraire visszaszorították. A bolgároknak nagyon rosszul 
„megj7 a dolguk, a törököknek is." 

* * 
* 

1 Az olasz V. hadtestnél az olasz 10., 01. és 09. hadosztály van az arc-
vonalbari, az olasz 55. hadosztály tartalék Valii dei Signorinél. 
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„Ma délben a Fölségbez utazom." 
„Éjjel nagyon élénk ellenséges lövegtűz. A Pasubión 

„(A 2236) nagy nyugtalanság. Estig semmi jelentős sem 
„történt." 

Jelentések. 
A) 10. hadsereg. 

Helyzet délig. 
Az ellenség tüzérsége a XXI. hadtest arcvonalát lőtte he-

vesebben; különben rendes harctevékenység volt. 
Veszteség: 11 fő legénység elesett, 42 fő legénység meg-

sebesült, 6 tiszt és 203 fő legénység beteg, 7 fő legénység el-
tűnt; összes veszteség: 6 tiszt és 263 fő legénység. (Op. 8118.. 
8118/12. szám.) 

Helyzet estig. 
Bocaldót az ellenség tüzérsége nagy hevességgel lőtte. (Op. 

.8118/19. szám.) 
Heinrich Ferdinánd főherceg vezérőrnagyot a 112. lövész-

dandárparancsnokságtól, báró Elison vezérőrnagyot a 163. 
dandárparancsnokságtól az AOK. felmentette; a 112. lövész-
dandár parancsnoka Hinek ezredes lett. (Res. 20.739. szám.) 

Az olasz X. hadtestnél Arsierónál a 9. olasz hadosztályt 
az arcvonalba betolták, ezért a 19. hadosztályunkat az 50. ez-
reddel megerősítették. Helyébe az Edelweiss-hadosztály egy 
ezredet állított Folgariára. 

A 10. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a 6. dandár-
parancsnokság a 114. ezreddel1 három napi menettel Folgariát 
érje el. 

Az 50. ezredet2 a XIV. hadtestparancsnokság rendelkezé-
sére bocsátották, hogy a 37. dandárnál2 felváltásokat eszkö-
zöljön. (Op. 8125. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Az ellenséges csapatok gyülekező helyeit a Monte di Yal 

Bellán (-Ó- 1312) tüzérségünk elgázosította. 

Déli helyzet. 
Mindkét oldalon csakis mérsékelt tüzérségi tevékenység 

volt. 
Veszteség: 9 tiszt és 251 fő legénység beteg, 3 tiszt és 96 

1 Edelweiss-hadosztály kötelékébe tartozik. 
2 A 19. hadosztály kötelékébe tartozik. 
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fő legénység megsebesült, 10 fő legénység elesett, 7 emberünk 
eltűnt, 1 emberünk gázmérgezést szenvedett; összes veszteség: 
12 tiszt és 365 fő legénység. (Op. 271/2. szám.) 

Esti helyzet. 
Az olasz 2. hadosztályt az olasz 7. hadosztály1 felváltotta; 

az utóbbi eddig a XII . hadtest kötelékébe tartozott, mely Vi-
cenzánál tartalékban állott. (Fd. Ev. 1693/I1T. szám.) 

Hírek az ellenségről. 
1. Az olasz 20. hadosztály a XII . hadtest kötelékébe tar-

tozik. Az angol 48. hadosztálynál a 114. dandárt a 145. dandár 
felváltotta. 

A l i . bersaglieri kerékpáros-zászlóaljat az olasz 2. roham-
hadosztályhoz osztották be. 

Az olasz 9. hadosztályt a 32. hadosztály nyugati szárnyán 
az arcvonalba helyezték. 

2. A fennsíkon az ellenség forgalmában változást nem 
észleltünk. 

3. Az Astico-völgyben, Pennarnál, Col dei Rossón (A 
1276) az ellenséges gyalogság állásait erődíti. Az ellenség ál-
lása előtt Monte di Val Bellán «> 1312) már háromszoros 
drótakadály-öv van. 

Megfigyeltük, hogy Val Granezza di Gallióban, Monte 
Sprungon (A 1300) és Monte Kaberlabán (A 1221) hatalmas 
füstfelhő száll fel. 

4. A I I I . és XII I . hadtest arcvonalán igen élénk az ellen-
séges repülők tevékenysége. 

Az angol repülők a III . hadtestnél az 52. hadosztály alsza-
kaszára2 két, Roanára egy bombát dobtak le. 

5. Az olasz gyalogság a VI. hadtest arcvonala előtt nagyon 
ideges, géppuskákból lövéssorozatokat ad le és kézigránáto-
kat dobál. 

6. Az Isonzo-hadseregnél egy olasz katona, ki a 28. roham-
zászlóaljba tartozik, azt vallotta, hogy az olaszok offenzívára 
készülnek, mely még a tél beállta előtt meg fog indulni; véle-
ménye szerint erre az olaszok csak akkor képesek, hogyha szö-
vetségeseik őket megerősítik. Általános nézet az olasz kato-
nák körében az, hogy az offenzíva akkor lesz végrehajtva, ha 
a nyugati hadszíntéren az entente támadását befejezi. 

7. A fennsíkon az ellenség tüzérsége különösen a I I I . had-
testet lövi; különben a tüzérség működése mérsékelt. 

Mérőszázadunk megállapította, hogy a XII I . hadtest arc-
vonala előtt Moscanánál két friss ellenséges üteg állásba ment. 

1 Aneona- és Bergamo-dandár. 
2 104. dandár. 
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8. Kémjelentések: 
A Sette Communin és a Monte Grappa (A 1775) táján 

a már lezajlott és a még küszöbön álló elötörések előhírnökei 
ama olasz offenzívának, mely a Piave arcvonalon és 
a Brenta-völgyben be fog következni. Az olasz hadvezetőség 
az offenzívával addig vár, míg az ígért tankok Francia-
országból megérkeznek (IX/22.). 

Az olaszok helyi jelentőségű támadásaikat a Zúgna (A 
1257)—Monte Corno (-<> 1765) szakaszában és a Brenta, és 
Piave között tovább is folytatni fogják. 

San Donánál az olaszok a Piavét erős csapatokkal átlépni 
szándékozzák (IX/18.). 

Az angol csapatok Cittadellánál fognak gyülekezni. 
Szeptember 7-én a 79. amerikai hadosztályt Milánón át 

elszállították (19 katonai vonat, 3000 emberrel). 
Montebello—Yicenzán egy nagyobbszabású légitámadást 

készítenek elő Franzensfeste ellen (IX/15.). 
Bolognában egy új rendszerű tankot próbálnak ki, mely 

kicsi, lapos, nagyon gyorsjárású és lövegek vontatására 
igen alkalmas (IX/15.). 

A Brenta-szakaszon és a Monte Grappán (A 1775) to-
vább szándékoznak az olaszok támadni, azután a Montello-
szakaszon indul meg az offenzíva, végül a Piavét fogják 
átlépni. 

Szeptember 14-én Novarán át három vonat amerikai csa-
patokat szállított, melvek Franciaországból Torinón át jöttek. 
Körülbelül 3000 fő gyalogság (IX/17.). 

Szeptember 18-a óta az olasz vasútvonalakon Castelfran-
cón, Montebellunan, Trevisón és Nervesán át igen nagy for-
galom van. Lőszerszállítások folynak. (IX/21.) 

Olaszországban eddig 5 tankzászlóaljat szerveztek meg, 
800 tankkal. A zászlóaljak az olasz 3. hadseregbe vannak be-
osztva, 

A cseh-szlovák légiók további kiépítése nem sikerült; ezzel 
ellentétben a lengyel zászlóaljakat tovább fejlesztették úgy, 
hogy most négy lengyel légió van Paduában. Horvát légiót 
felállítani nem sikerült. (Fd. Ev. 1685/11.) 

* * 
* 

Az osztrák-magyar Albán-hadseregparancsnokság értesült 
arról, hogy az entente csapatok szeptember 15-én a Cerna-
folyó ívében a 2. bolgár hadosztály arcvonalába betörtek, mire 
a 61. hadtest visszavonult. 

Az áttörés szeptember 20-ig 40 kilométer szélességre és 
45 kilométer mélységnyire kitágult. 

Szeptember 21-én a bolgár hadseregek már általános visz-
szavonulásban voltak. A szerb 1. hadsereg Uszkübre, a 2. szerb 
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hadsereg Küsztendil irányában üldözte a pánikszerűen vissza-
özönlő bolgár hadsereget, míg a 2. és 3. francia hadsereg-
csoport1 az Ohrida- és Prespa-tavak felöl egyrészt a Drinizi 
(Crni Drim) folyó völgyében Debra (Dibra), másrészt a felső 
Vardar folyó völgyében Köprülün át Kalkandele irányban, 
az osztrák-magyar Albán-hadsereg oldalába és hátába tört 
előre. 

Báró Pflanzer-Baltin vezérezredes dacára ennek a veszé-
lves helyzetnek, szeptember 23-ra általános támadást ren-
delt el. 

„A 47. hadosztály az Abbas ali-hegyet2, utána a 162. dan-
dár3 a Kozmices-hegyet4 fogja megtámadni. A 9. lovashad-
osztály betömi a lyukat a bolgárok felé az Ohrida-tó északi 
csücskénél (Strugánál) és biztosítja a felső Skumbi-völgyet." 

Ebben a helyzetben akarta báró Pflanzer-Baltin vezér-
ezredes hadseregével — mely számszerint 3 és % hadosztály-
ból állott ugyan, de melynek harcértéke alig felelt meg két 
gyenge hadosztálynak — a vele szemben álló és nálánál erősebb 
entente hadtesteket megtámadni! 

Hiszen minél tovább áll mozdulatlanul az osztrák-magyar 
Albán-hadsereg Berat vidékén, annál előbbre juthatnak az en-
tente hadosztályai annak keleti oldalába és ha az entente had-
osztályok a Prizrenen—Djakovan—Ipeken átvezető útikon 
Skutarira, Podgoricára, vagy Cattaróra bekanyarodnak és 
hadseregünk hátába megjelennek, akkor még jobban fokozódik 
majd a veszedelem Skutari körül. 

Hiszen e hadseregcsoport léte a cattarói hadikikötőhöz 
kötött 300 kilométer hosszú cérnaszálon lógott! 

Ha az entente ezt a cérnaszálat akár Alessiónál, akár Sku-
tarinál, akár Podgoricánál elvágja, akkor az osztrák-magyar 
Albán-hadseregcsoport fogságba esik. 

A támadásból nem is lett semmi. 
Se támadás, se visszavonulás nem következett be, hanem 

múlott az idő tétlenül. 
Szeptember 28-án végre megjött a parancs: „A bolgár ve-

reség következtében Albániát egyelőre Skumbi vonaláig ki-
ürítjük!" 

Ezt a parancsot az általános helyzet miatt nem lehetett 
teljesíteni. 

A 47., 81. gyaloghadosztály, a 9. lovashadosztály és a 220. 
dandár csapatai nem állottak meg a Skumbi-folyó szakaszán, 
hanem kénytelenek voltak Durazzóról, Kávájáról, Pekinjéről, 

1 Hat hadosztály. 
2 Berattól délkeletre. 
3 A 81. hadosztály kötelékébe tartozik. 
4 Hatalmas hegytömb a Tomor-patak keleti part ján. 

József főherceg: A világháború. VII. 25 
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Paprijaliról és Elbassánról sugárszerűen összefutó utakon 
Worrára (Bresa—Lalei) visszavonulni, hol egymásra tor-
lódtak. 

Itt a hadseregcsoport egyetlen egy menetoszlopba alakult, 
mert csak ez az egyetlen út vezetett Skutariba a tengerpart 
mentén. 

Az út hossza körülbelül 80 kilométer volt. Skutari vidékén 
a hadsereg elérte Montenegro határát. Innen a hadseregcso-
port viszavonulására három jó út állott rendelkezésre, kettő 
a tenger és Skutari-tó között (Skutari—Antivári—(Bar) — 
Budua—Teodo—Cattaro, és Skutari—Virpazar—Cetinje— 
Cattaro és egy út a Skutari-tó keleti partja mentén (Skutari 
—Podgorica—Cattaro). 

A 220. dandárt sietve Podgoricára indították, hogy a Szer-
biából Montenegróba vezető utakat (Ipek—Andrijevica— 
Podgorica és Djakova—Plav—Podgorica) még idejében meg-
szánhassa és az osztrák-magyar Albán-hadseregcsoportnak 
Skutarin át Cattaróra való visszavonulását a keleti oldalban 
biztosítsa. 

* * 
* 

Wien, nyugati pályaudvar, vagonomban, szeptember 29. 
„Reichenauból visszaérkezve találom a táviratot, hogy 

„az arcvonalon nem volt nagyobb harctevékenység." 
„Bécsbe érkezve kaptam az értesítést, hogy a Fölség 

„Reichenauban fogad engem. Automobilon kisiettem és dél-
e lő t t 10 órakor értem oda. A mise végén még résztvettem és 
„azután tüstént magához hivatott Ő Fölsége. Azzal fogadott, 
„hogy ő fiamnak a Montellón a nagy csatában, a legnehezebb 
„körülmények között, heves ellenséges tűzben önként vállalt 
„parancsőrtiszti szolgálat vitéz végrehajtásáért a tiszti nagy 
„ezüst vitézségi érmet adományozta. Ez boldoggá tesz engem. 
„Miután örömtelin megköszöntem ezt, Ö egynéhány kérdést 
„intézett hozzám közömbös dolgokban és fölszólított, hogy ad-
j a m elö neki kívánságomat, mely hozzája hozott. Először 
„löszerhelyzetemet fejtettem ki, mely ha nagyon 'nyújtom', 
„legjobb esetben 6 napi küzdelemre futja nagy takarékosság 
„mellett, de azután egy lövésre valóm sem marad, ami egyet 
„jelent azzal, hogy gyalogságom teljesen védetlenül a tűz-
„nek kitéve, összeveretve el fog pusztulni azzal, hogy az ellen-
s é g oda szoríthat és hajthat, ahova neki tetszik. Kértem 
„a Fölséget, hogy a legsürgősebben teremtessen rendet a szén-
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„bányákban, fegyver- és lőszer-gyárakban. Ne felejtessék el 
„az sem, hogy a munkateljesítmények szerint élelmeztesse 
„a munkásokat, hogy a jól dolgozóknak az élelmi adagjait 
„nagy mértékben emelje, azaz azok bőségesen el legyenek 
„látva; így azt hiszem, hamar mind jól fognak dolgozni. 
„E mellett addig, míg kénytelenek vagyunk háborút folytatni, 
„a munkásság katonailag fegvelmeztessék ós ha kell, kemény 
„büntetések is rendeltessenek el. A legsürgősebben kértem 
„a Fölséget, hogy a legerélyesebben, a legkeményebb eszközök-
k e l lépjen föl, mint azt már májusban oly sürgősen kértem 
„— a mindig fokozódó fölbujtási aknamunka ellen, mely a ki-
egészítő csapatok között folyik és mérget csepegtet hős csa-
pa t a ink hiszékeny lelkébe. — A hátországban sújtsanak le 
„vasököllel az izgatókra, bárkik legyenek is azok, grófok, pol-
gárok, zsidógyerekek, forradalmárok és a Fölség azután ne 
„lépjen enyliitöleg közbe. A már katasztrófára vezető akna-
munkát , akárhogy, ha kell katonai erőszakkal, törje le és ta-
„possa össze odahaza. Engedje meg nekem, hogy a legleplezet-
„lenebbül úgy beszéljek, amint érzem a dolgokat és kérjem őt, 
„hogy gondolja meg, hogy rosszul alkalmazott engedékenység 
„bennünket föltétlenül katasztrófába visz és őt trónja elvesz-
téséhez. Később mindenki áldani fogja öt, hogyha most eré-
lyesen föllép, most midőn a háború legválságosabb stádiumá-
„ban vagyunk, midőn minálunk minden inog és minden porci-
k á j á b a n recseg. Föltétlenül szükséges az is, hogy otthon min-
„den városban megbízható csapatokat helyezzen el a rend fenn-
tar tására , mert ez még fontosabb, mint az állások tartása 
„odakint! Ettől függ minden! Hogyha ez bekövetkezik és ele-
gendő lőszert, kissé tűrhetőbb ellátást, jobb ruházatot kapnak 
„csapataim, hogyha az aknamunka, mely a forradalomra iz-
„gat, végre valahára elnyomatik, akkor mi képesek vagyunk 
>ipgy jobb béke lehetőségét megteremteni. Ha azonban mindez 
„nem történik meg, akkor a monarchia és a trón pár hét 
„alatt teljesen összeroppan. Ezen nagyon hangsúlyozottan 
„mondott szavaim, úgy láttam, mély benyomást tettek. A Föl-
„ség nagy melegséggel azt mondta, hogy mindent megtesz és 
„a minisztereknek egy ultimátumot fog küldeni, hogy ezeket 
„8 nap alatt létre kell hozniok. A helyzetet rendbe kell, hogy 
„hozzák, vagy ha erre nem képesek, akkor mondjanak le. 

24* 
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„Ö Fölsége Arzot behívta, hogy az ö jelenlétében neki is meg-
,.mondjam mindezeket. Arz vezérezredes állításaimat minden-
„ben megerősítette, azután a Fölségtöl előttem azon parancsot 
„kapta, hogy az általam jelzettek értelmében tegyen meg min-
„den intézkedést. Kértem Ö Főlségét, hogy mielőbb jöjjön le 
„újra Tirolba, éreztesse, mutassa a népnek, hogy ragaszkodik 
„ezen hűséges tartományhoz. Azután Romániáról beszéltem! 
„Ő Fölsége azt állítja, hogy Románia nem fog még egyszer 
„ellenünk föllépni, mert azon esetre, ha a mi békeföltételeinket 
„teljesítik, a mi csapataink által megszállott Dobrudsa biztos-
„síttatott részükre. Kijelentettem, hogy nem tudok ilyen opti-
„mista lenni és egészen más nézeten vagyok. A háború miránk 
„nézve kedvezőtlen irányba hajlik és adott pillanatban a román 
„majd fél Magyarországot küzdelem nélkül el fogja foglalni 
„és fütyülni fog igéretünkre, mert a Dobrudsa addigra már 
„amúgy is az övé lesz. Románia mindig a halottra vetette 
„magát, hogy könnyűszerrel a legjobbat megszerezze." 

„Ő Fölsége nem felelt és más tárgyra tért át és jóleső 
„bizalommal és melegséggel beszélt mindenről úgy, hogy érez-
t e m , hogy nyers őszinteségem bizalmát megnyerte." 

„Elmondottam a Fölségének, hogy az előszobában gróf 
„Tisza Istvánnal beszélgettem, mielőtt a Fölség hivatott, akivel 
„a délszláv kérdést vitattuk és egy nézeten vagyunk, hogy Dal-
„mácia Horvátországhoz csatolandó, Bosznia-Hercegovina, stb. 
„tág autonómiával Szent István koronájának egy országa le-
„gyen. Tisza, Seidler és Arz, akikkel ott együtt hosszasan be-
széltem, ugyanezt vallják, amit én is teljes meggyőződéssel 
„ajánlok a Fölségnek: Hogyha Angliának jegyzéke, mely már 
„utazik, nem teljesen visszautasító, a mi részünkről mielőbb 
„a következő lépés válasz alakjában, és pedig oly tartalommal 
„tétessék meg, hogy abból, ha egyáltalában lehetséges, már 
„a komoly tárgyalások fejlődhessenek k i . . . ö Fölsége egészen 
„lelkesen nyilatkozott, hogy ez az ő leghőbb vágya és lelkének 
„minden törekvése. Kimenet ott találtam az előszobában Tiszát, 
„kitől melegen búcsúzva, ő azt mondotta, hogy a háborút el-
vesztettük, ha nem tudunk mielőbb békét kö tn i . . . e nélkül 
„mondotta lehangoltan, már csak az összeomlás következhetik. 

„Ezek után a Fölségek ebédhez hívtak, hol egyedül voltam 
„velük. Ebéd után a Fölséges Űr mégegvszer magához szólított 
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„dolgozószobájába, hol mai megbeszéléseink egész tárgyát, 
„kívánságára, összegezve, újra előadtam. Nyugodtan végig-
hallgatott, majd jóságosan rámnézve azt mondotta, hogy 
„nagyon is igazam van és erélyesen rendet fog csináltatni. 
„Azután megemlítette, hogy tudomására jutott, illetőleg jelen-
gették neki, hogy az 5. honvédhuszárezred tisztikara és legény-
s é g e egy beadványban részemre kérte a tiszti arany vitézségi 
„érmet, mert a montellói csatában talpraállítottam az ezredet 
„és a legnagyobb nehéz ágyútűzben összeszedve azt átvezettem 
„a Piavén. Ö amint megkapja a beadványt, azonnal adomá-
nyozni fogja nekem a tiszti arany vitézségi érmet, de ezen 
„kijelentését még ne vegyem adományozásnak, mert ő nem 
„akar elibe vágni a dolognak, néhány nap múlva meg fogom 
„amúgy is kapni. Melegen megköszöntem neki e közlést. Ezek 
„után elbúcsúzott a Pölség azzal, hogy úgyis nemsokára talál-
kozunk újra." 

„Elindulásom előtt vettem a táviratot, hogy hadseregeim-
n é l nincsen különös újság." 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Helyzet délig. 
A 10. hadsereg egész arcvonalát az ellenség tüzérsége mér-

sékelten lőtte, csakis a Tonale-hágó és az Etsch-völgyi állások 
voltak élénkebb lövegtűzben. A Daone-völgyben Mga Vara-
sonénéi az olasz 80. ezredtől 5 katonát táboriörseink elfogtak. 

Veszteség: 3 emberünk meghalt, 1 tiszt és 26 fő legénység 
megsebesült, 3 tiszt és 206 fő legénység beteg, 1 ember eltűnt; 
összes veszteség: 4 tiszt és 236 fő legénység. Op. 8126., 
8126/12. szám.) 

Helyzet estig. 
Az V. hadtest északi szárnyát valamivel élénkebben lőtte 

az ellenség tüzérsége, különben a rendes zavaró lövegtűz volt; 
egyes szakaszokra tűzcsapásokat mért az ellenség. (Op. 
8126/17. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság tudatja, hogy a 114. gyalog-
ezred1 a hadseregcsoportparancsnokság tartaléka, melynek al-
kalmazása a hadseregcsoportparancsnokság engedélyéhez van 
kötve, különben kiképzés, közigazgatás, stb. tekintetében 

1 Edelweiss-hadosztály kötelékébe tartozik. 
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az ezred a XIV. hadtestparancsnokságnak van alárendelve. 
(Op. 8125/1. szám.) 

A hadseregparancsnokság az AOK.-t arra kéri, hogy úgy 
a 11., mint a 10. hadsereg részére utaljon ki bővebben tüzér-
ségi lőszert, mert az ellenség az Asiago-fennsíkon és a Pasubio 
(A 2236) a]szakaszban támadásra készül; egyidejűleg meg-
hagyta, hogy a XIY. és XXI. hadtestnél a tüzérségi lőszerrel 
nagyon takarékoskodjanak és hogy a XIY. hadtestnél és az 56. 
lövészhadosztálynál olyan tervezett rohamvállalatokat ejtse-
nek el, melyeknek előkészítését -tüzérségi tűz előzné meg. (Op. 
7367. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet: 
Mindkét oldalon csekély tüzérségi tevékenység volt. 
A 6. hadosztály alszakaszával szemben az ellenségnél szo-

katlan csend volt. 
Déli helyzet. 
Változatlan csend. 
Veszteség: 134 fő legénység beteg, 1 tiszt és 39 fő legény-

ség megsebesült, 21 fő legénység elesett, 1 emberünk eltűnt, 
1 emberünk gázmérgezést szenvedett; összes veszteség: 1 tiszt 
és 196 fő legénység. (Op. 272/2. szám.) 

Esti helyzet. 
Tüzérségünk Bassanótól nyugatra a díszszemlére felállí-

tott ellenséges gyalogságot vette tűz alá. 
A 6. hadosztálynál 27/1. és II . zászlóaljakat Osteria del 

tíherteléről Vezzenára, a 27/111. zászlóaljat C. Le Mandriellére 
áthelyezték. 

Á 8. dragonyosezredet Mga. Pusterle—Mga. Campo—Ro-
sato, a 127/1. és I I I . zászlóaljat Carbonare-—Girardi di sopra 
vidékére áthelyezték. 

A 27/III. zászlóaljat a 11. dragonyosezred három százada, 
a 127/1. és I I I . zászlóaljat a 11. dragonyosezred négy százada, 
a 74. honvédhadosztálynál a 3/Yl. népfölkelő-zászlóaljat 
a 306/1. honvédzászlóalj váltotta fel a Prenzela-szakadékban. 
(Op. 272/3. szám.) 

Az olasz XX. hadtestet a Brenta-folyó két oldalán átcso-
portosították, az arcvonalba másodrendű csapatok kerültek; 
ez arra mutat, hogy a Brenta-völgyben nagyobb akcióra nem 
készülnek az olaszok. 

Hadseregcsoportomba ezek a hadosztályok tartoznak: 
Edelweiss, császárvadász, 5.,' 6.,1 16.,1 18.,1 19., 22. lövész-, 27.,1 

36.,1 38.1 honvéd-, 39.1 honvéd-, 49., 52./ 56. lövész-, 74.1 honvéd-
gyaloghadosztályok, továbbá a 3., 6.,1 10.1 lovashadosztályok 

1 A 11. hadsereg kötelékébe tartoznak. 
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és a 159., 163., 164. népfölkelő-dandárok és a Riva-szakasz nép-
fölkelő csapatai; összesen 17 gyalog-, 3 lovashadosztály és 4 
népfölkelö-dandár. 

* # 
* 

Bozen-Gries, szeptember 30. 
„Egész éjjel, egész nap vasúti utazás." 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Helyzet délig. 
„Csekély harctevékenység, csak a Pasubión (iA 2236) né-

„hány erős ellenséges tűzcsapás, melyek veszteségeket is 
„okoztak." 

A Stilfsi-hágót, a Riva-alszakaszon és az Etsch-völgyi ál-
lásainkon mérsékelt zavaró lövegtűz volt. 

Az Astico-völgyben mindkét irányban az ellenségnél élénk 
autóforgalmat figyeltek meg. 

Veszteség: 1 tiszt és 8 fő legénység elesett, 1 tiszt és 43 fő 
legénység eltűnt,1 összes veszteség: 6 tiszt és 217 fő legénység. 
(Op. '8137., 8137/12. szám.) 

Helyzet estig. 
Az ellenség tüzérsége a Sarca- és Etsch-völgyben fekvő 

falvakat lőtte. 
Az időjárás borűs, ködös, közben sokszor esik az eső. (Op. 

8137/18. szám.) 
Kémhírek szerint a Garda-tótól nyugatra az olasz 11. had-

osztály a 21-ct2 felváltotta; az előbb említett hadosztály eddig 
az olasz IX. hadtest kötelékében volt Bassano vidékén. 

Mivel az olasz XXV. hadtestparancsnokságot az olaszok 
az arcvonalból állítólag kivonták, így a Garda-tótól nyugatra 
és a Judicariákban valószínűleg csak az olasz XIY. hadtest 
van csoportosítva a 18. alpini csoporttal és a 22., 6. és 11. olasz 
hadosztályokkal. (Op. 8137/6. szám.) 

Ö Fölsége trienti látogatása, mely október l-re volt tervbe 
véve, elmarad. (Op. 8134. szám.) 

A XX. hadtestparancsnokság azt jelenti, hogy a csapatok 
anyagi ellátása elégtelen és két zászlóalj beosztását kéri, hogy 
pihenésre szoruló csapatait fel tudja váltani. 

A 10. hadseregparancsnokság arról értesíti a XX. had-

1 Közte 2 rutén és 2 lengyel az ellenséghez átszökött. 
2 Olasz XXV. hadtest . 
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testet, hogy a tél bekövetkezése előtt friss csapatokat nem tud 
rendelkezésre bocsátani. Amennyire a helyzet megengedi, 
az élelmezést valamivel meg fogja javítani és a ruházatot is 
ki fogja utalni a hadtest csapatai részére. (Op. 8040. szám.) 

A XIV. hadtestparancsnokság bejelenti a 10. hadsereg-
parancsnokságnak, hogy miképen szándékozik a szomszédos 
I I I . hadtestet tüzérséggel támogatni, hogyha az ellenség 
az Asiago-fennsíkon megtámadja, ehhez azonban kellő meny-
nyiségű tüzérségi lőszer kiutalását kéri.1 

A hadtest előterjesztését hozzám küldöttek. (Op. 7354. sz.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Az ellenséges gyalogság gyülekezési területei a Monte 

„di Val Bellától (Ó 1312) délre újra gázzal árasztattak el 
„s az ottani táborokat meg utánszállítási vonalakat ütegeink 
„lőtték. Heves ellenséges lövegtüzet az ellenséges állásokra meg-
semmisítő tűzzel toroltunk meg. Tegnapelőtt adtam ki szi-
„gorú parancsot, hogy egyetlen egy, nem okvetlen szükséges, 
„lövést sem szabad tenni. Majd gondoskodom arról, hogy pa-
rancsaimat teljesítsék is. Az ellenséges ellenhatás gyengébb, 
„mint a mult héten. Bassano és Castelfranco között föltűnően 
„élénk vasúti közlekedés." 

Déli helyzet. 
Nevezetesebb esemény nem volt. Mindkét oldalon csekély 

harctevékenység volt. 
Veszteség: 4 tiszt 219 fő legénység beteg, 62 fő legénység 

megsebesült, 10 fő legénység elesett, 6 emberünk eltűnt; összes 
veszteség: 4 tiszt és 297 fő legénység. (Op. 273/2. szám.) 

Esti helyzet. 
„Az angol 7. hadosztályt tényleg elszállították és a 23. 

„angolt a legközelebb álló olasz hadosztállyal váltották föl 
„s az a vasúthoz menetelt. Estig csekély harctevékenység, csak 
„egyes tűzcsapások." 

Hírek az ellenségről. 
Fogságunkba került angol katonák azt vallják, hogy sem 

a tervbe vett olasz offenzíváról, sem az angol csapatok elszállí-
tásáról nem tudnak. 

1 Közte Gelbkreuz-lőszer is legyen. 
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Kémhírek szerint az olasz offenzíva küszöbön áll, ame-
rikai csapatok, lövegek és tankok érkeznek az olasz had-
színtérre. 

A 11. hadseregparancsnokság szabályozza a parancsnok-
sági viszonyokat arra az esetre, ha a Monte Sisemol (A 1242)-
alszakasz elesnék és ennek visszafoglalására ellentámadást csi-
nálunk. 

A harc vezetése a XII I . hadtestparancsnokságra háramlik. 
A visszafoglalásra az ellentámadást a 38. honvédhadosztály 
egyik dandára fogja végrehajtani, szükség esetén erre a 18. 
hadosztály 36. dandárát is fel lehet használni. 

A felelősség a 38. honvéd-, illetve 74. honvédhadosztály 
parancsnokát terheli. 

A VI. hadtestparancsnokság engedélyt kér, hogy az 5. had-
osztályt a 18-al felválthassa. 

Felváltás után az 5. hadosztály egyik dandára a fennsíkon 
visszamarad, míg az ellenségnél a helyzet nincsen tisztázva. 

A 11. hadseregparancsnokság az 1918 szeptember haváról 
jelenti az ellenség helyzetét: 

„Az olasz offenzívát folyton elhalasztják; ennek oka az, 
hogy az entente nem eléggé támogatja őket; malária ütött ki 
csapatainál. Az olaszok arra várnak, hogy a nyugati és a ma-
cedón hadszíntéren bekövetkezett események miatt csapatokat 
szállítsuk el — frontunkat meggyöngítve — az ő arcvonalukról. 

Az olaszoknál jelek mutatkoznak arra, hogy a Brentától 
nyugatra és a Monte Grappán (A 1775) tényleg offenzívára 
készülnek; e mellett szól az.erőcsoportosításuk is. Monte Sise-
moltól (A 1242) keletre alpini csapatokat toltak az arcvonalba; 
a Brenta-völgyében több hadosztályuk áll tartalékban; a Monte 
Grappán (A 1775) a 2. olasz rohamhadosztály van az arc-
vonalban. 

Az ellenség tüzérségét megerősítette. A gyalogsága szep-
tember hóban sokkal nagyobb támadó-tevékenységet fejtett ki, 
mint augusztusban (ellenséges vállalkozások voltak szeptember 
hó 2., 4., 5., 6., 10., 14., 16., 17., 18. és 23-án). 

Az ellenség tüzérségét, különösen középöblű ütegeit, a 
Brenta mindkét oldali magaslatán, messze előretolta. 

Az ellenség gyalogságának támadó vállalatai legtöbb 
esetben sikerültek, mert azokat alaposan előkészítették és tüzér-
ségi tűzzel ügyesen támogatták. 

Az ellenség tüzérségének nehéz- és középöblű ütegei és 
aknavetői rendszeres zavaró- és rombolótűzzel gyalogságunk 
állásait szétlőtték, különösen a VI. hadtest arcvonalán. 

A mi tüzérségünk arányszáma az ellenségéhez viszonyítva 
1:1-2. Az ellenség az erdőkben a télre sok barakkot épít. 
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A repülőket az olaszok propagandára használják ki. Újsá-
gokat, röpiratokat dobnak le állásainkba. 

11. hadseregparancsnokság." 

„Boroevicnél semmi nevezetes" 
„Állítólag Olaszország tapogatódzik és kézalatt értésünkre 

„adta, hogyha mi elvileg hajlandók vagyunk megfelelő enged-
ményeket tenni, akkor ők hajlandók tárgyalásokba bocsát-
kozni . Megjegyzem, hogy nem volt alkalmam ezen hír 
„valódiságát ellenőrizni. Az angol jegyzék még most sem ér-
kezet t meg. Bármit tartalmazzon is az, jelentős haladás, hogy 
„egy az átadás után nyilvánosságra hozandó jegyzékben adják 
„meg válaszukat." 

# * 
# 

„A németek dolga nyugaton igen rosszul megy és még-
„sem hiszem, hogy az ellenség egyhamar teljesen át tudjon 
„ott törni." 

Ott az entente az általános offenzívát szeptember hó kö-
zepén indította meg, hogy a német haderő ne nyerjen arra időt, 
hogy magát az erős Hindenburg-vonal mögött összeszedhesse. 

E végből a szövetséges és társult hatalmak négy had-
műveletbe fogtak: 

1. A belga király vezérlete alatt álló belga-hadsereg 
Degoutte tábornok, a francia hadsereg és a 2. angol hadsereg 
Yserről a tenger és Lys közötti • térben (50 km) a Brügge 
csatornára (Ostend—Brügge—Grent) indította meg a támadást 
a német 4. és 6. hadsereg ellen.1 

2. Haig angol tábornagy parancsnoksága alatt az angol 
haderő (5., 1., 3. és 4. hadsereg) a Hindenburg-állást a Scarpe-
és Oise-folyó között (70 km) Douai—Cambrai—St. Quentin— 
La Fére irányában a 17., 2.,. 18. és 9. német hadsereg ellen.2 

3. Petain francia tábornagy parancsnoksága alatt a fran-
cia haderő (1., 3., 10., 5., 9. és 4. hadsereg) a Hindenburg-állást 
az Oise- és Aisne-folyó között (50 km) a német 7., 1. és 3. had-
sereg ellen3 Laon—Neuchatel, Rethel és Vouziers irányában 
támadta meg. 

4. Persching amerikai tábornok parancsnoksága alatt az 
amerikai haderő az Argoné erdőtől keletre és nyugatra fekvő 

1 A ba jor trónörökös hadseregei. 
2 A ba jor trónörökös hadseregei és Beöhm vezérezredes hadsereg-

csoport ja . 
3 Beöhm vezérezredes hadseregcsoport és a német trónörökös had-

seregei. 
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területen (Aisne és Verdun között 60 km szélességben) Mezié-
res általános iránnyal a német 5. hadsereggel szemben' a had-
műveletek támogatására volt hivatva. 

Ez a négy támadás a nagy harcot tehát a tenger és a Maas-
folyó közötti frontra, azaz a német arcvonal kétharmad része 
ellen terjesztette ki. 

Az amerikai haderő szeptember 26-án, az angol és francia 
haderő szeptember 27-én, a l)elga hadsereg szeptember 28-án 
indította meg a támadást. 

Szeptember 30-ig középen az angol-francia haderők 
a Hindenburg-állást a Scarpétól az Oiseig terjedő szakaszban 
(Douai—Cambrai—St. Quentin) elfoglalták, az északi szár-
nyon a belga hadsereg 20 kilométer mélységben teret nyert, 
a déli szárnyon a francia-amerikai haderő a Hindenburg-állásig 
jutott előre. 

A szövetséges és társult hatalmak által szeptember 30-ig 
összegyűjtött zsákmány 3669 löveget, 23.000 gépfegyvert és 
aknavetőt tett ki, a hadifogságba esett németek száma 248.494 
fő volt (közte 5118 tiszt.). 

A németek ellenállóképesége ekkor már megtörött, vissza-
vonulásuk általánossá vált, melyben lépésről-lépésre a határra 
hátrálva szívósan védekeztek. 

(Lásd a 49. számú mellékletet.)" 
* * 

# 

„A bolgárok a szélrózsa minden irányában menekülnek, 
„ott tökéletes az áttörés. Csak igen messze hátul fekvő vona-
„lon lesz lehetséges a mi csapatainkkal az ellenséget megállí-
t a n i . Magától értetődőiig', a mi albán arcvonalunk lehetőleg 
„közvetlen a Skutari-tótól délre veendő vissza, hogy egy töké-
„letes megkerülést az Ochrida-tótól északra kikerülhessen." 

„A törökök helyzete Palestinában teljesen reménytelen." 

1918 szeptember 19-én a török hadszíntéren az angolok 
több óráig tartó pergőtűz után a török 8. hadsereget megtámad-
ták és azt Haifára visszaszorították. A török 7. és 4. hadsereg 
a. Jordán-folyótól keletre az angolok támadását visszaverte. 

Szeptember 20-án az angol lovasság a török 8. hadsereg 
után taszított, Nazarethnél a törökök állásába betört, ez al-
kalommal a török főparancsnokságot kis híján, hogy el nem 
fogta. Csakis a környéken összekapart hadtápcsapatok ellentá-
madása mentette meg a főparancsnokságot a fogságba jutástól. 

1 A német trónörökös hadseregei. 
2 Précis de la grandé Ouérre (France et Belgique) 1914—1918. 
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A török csapatok helyzete oly kedvezőtlen volt, hogy mind 
a három hadseregük kénytelen volt visszavonulni; a 8. had-
sereg Beirutra, a 7. és 4. hadsereg Damaskusra hátrált. 

Az angolok a támadást a Tiberiás-tó mindkét partján foly-
tatták; szeptember 30-án Damaskust elfoglalták. Minthogy ők 
csakis arcban támadtak és a tengerparton nem tettek partra 
csapatokat a törökök hátába, a törökök visszavonulása arány-
lag rendben folyt le. A 8. hadsereg a tengerpart mentén, a 7. 
és 4. hadsereg Homson át Aleppóra. 

Itt megérkezve, a török hadsereg fölötti főparancsnok-
ságot Kemal pasa vette át és a hadsereget átszervezte. A 2. 
török hadsereget Adana—Tarsus—Mersina vonalban összpon-
tosította azon feladattal, hogy az angol csapatoknak esetleges 
partraszállását meggátolja. 

A török hadsereg zöme1 Aleppónál elsáncolta magát, állá-
sát megerődítette. 

Az angolok tapogatódzva, Aleppo felé közeledtek. 
* * 

* 

A macedón arcvonalon bekövetkezett események: 
A Balkán-fronton az entente-offenzíva előtt a kölcsönös 

helyzetet vázlatosan az 50. számú melléklet tünteti fel. 
Az entente 1918 szeptember 15-én öt hadosztályával2 meg-

erősített 1. és 2. szerb hadsereg a Yodenától északra fekvő 
Biijiikdere (Moglena) medencéből a Cerna-folyó és a Dudica 

2180 m. magas hegytömb között megindította a támadást. 
Ezt a támadást a nyugati szárnyon a 2. francia hadsereg-

csoport két hadosztálya támogatta, mely a Cerna-folyó-ívből 
támadott. 

A keleti szárnyon a támadáshoz a Dudica hegytömb és 
a Vardar-folyó völgye között a Yenizelos görög hadtest,4 a Var-
dar-folyó és Butkova-tó között a XII. angol hadtest5 csatla-
kozott. 

Az entente haderőnek az a része, mely a nyugati szárnyon 
Monastir és a tenger között6 és mely a keleti szárnyon a But-
kova-tó és a tenger között7 állott, a támadásban nem vett részt. 

A támadó arc szélessége körülbelül 100 km volt; a táma-
dást 21 hadosztály hajtotta végre és pedig középen a Öerna-
folyó és Dudica hegytömb között 40 kilométer szélességben 

1 4., 7. és 8. hadsereg. 
2 122., 156. francia, 16. gyarmati, 4. és 14. görög hadosztály. 
3 11. gyarmati és 43. olasz hadosztály. 
4 Archipelagos-, Kreta, és Seres-hadosztály. 
8 22., 26., 27. és 28. angol hadosztály. 
6 Fél 2. francia hadseregcsoport, 3. francia hadseregcsoport, XVI. olasz 

hadtest. 
7 I. görög hadtest. 
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12 hadosztály (756 géppuska és 650 löveg), a jobbszárnyon 40 
kilométer szélességben 7 hadosztály, a balszárnyon 20 kilo-
méter szélességben 2 hadosztály. 

A főtámadás jobbszárnya az 1. bolgár hadsereget1 találta, 
mely azt véresen visszaverte, a Yenizelos görög és az angol 
XII. hadtest eredményt nem ért el. 

A főtámadás közepe és balszárnya a 61. hadtestet2 érte. 
A 2. szerb hadsereg3 betört a 3. bolgár hadosztály állásába, 

mire a szomszédos 2. bolgár hadosztály állását feladta és visz-
szavonult. 

Ez által a szerbek a 61. hadtest állását 26 km szélességben 
és 6 km mélységben áttörték, és az 1. szerb hadsereg had-
osztályai ott befészkelték magukat. Minthogy ellentámadásra, 
illetve az áttört arcvonal elreteszelésére erők (tartalékok) ren-
delkezésre nem állottak, szeptember 20-án az áttörés 40 km 
szélességnyire és 45 km mélységnyire bővült ki (Vardar— 
Cérna szögletig). 

Szeptember 21-én a bolgárok pánikszerű visszavonulása 
általános lett és a fegyverszünet kötéséig tartott. 

A 11. hadsereg4 visszavonulása az alábbi módon folyt le: 
A kombinált (Ochrida) hadosztály a Drinizi-völgyben 

Debra—Djakovara, a 62. hadtest zöme (1. és 6. bolgár had-
osztály) Kankandelen—Üskübre, a 61. hadtest (2., 3. és 4. bol-
gár hadosztály) Uskiib—Kumanovára. 

Az 1. bolgár hadsereg (5., 9. és hegyi bolgár hadosztály) 
a Butkova-tónál bal szárnyával állva maradt, kelet felé hátra 
kanyarodva, Bulgária határára vonult vissza. Butkova-tó és 
Küstendil között a hadsereg megkísérelte, hogy az utána nyo-
muló Yenizelos görög és a XII. angol hadtestet feltartóztassa 
és úgy a Bulgáriába (Szófia) való betörést megakadályozza. 

A 2.r' és 4.6 bolgár hadsereg eredeti állásában kitartott . 
Az osztrák-magyar Albán-hadseregcsoport7 állásában vál-

tozás nem történt. 
A 11. hadseregparancsnokság szándéka volt az üldöző 

szerbeket Usküb—Kocana vonalban a 61. hadtesttel feltartóz-
tatni, hogy ennek fedezete alatt a 62. hadtestet Pristinára visz-
szavonhassa. 

1 5., 9. és hegyi bolgár hadosztály (53 zászlóalj). 
5 3., 2. és 4. bolgár hadosztály. 
3 Sumadia-, Timok- és délszláv hadosztály. 
4 61. hadtest (2., 3. és 4. bolgár hadosztály), 62. hadtest (1., 6. és 

kombinált bolgár hadosztály). 
5 11., 7. és 8. bolgár hadosztály (42 zászlóalj). 
6 10. bolgár hadosztály és a bolgár lovashadosztály (11 zászlóalj és 

16 lovasszázad). 
7 Báró Pflanzer-Baltin vezérezredes parancsnoksága alatt 47., 81. gya-

loghadosztály, 9. lovashadosztály és 220. dandár (39 zászlóalj). 
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Az enteilte erők a tervszerű üldözést szeptember 21-én a 
következő módon kezdették meg: 

a) A szerb hadseregek az áttörés után az üldözést szeptem-
ber 18-án azonnal megkezdették, nagyban egyenesen északi 
irányban Kocanára, Küstendilra, Kumanovára, Uskübre, a 
nyugati szárnya Pristina felé erős nyomást fejtettek ki. 

b) A francia keleti (Orient) hadsereg 2. hadseregcso-
portja1 az Ohrida-tó és Cerna-folyó között a visszavonuló 
62. hadtestet Djakova irányában követte. 

A francia 3. hadseregcsoport2 és a XVI. olasz hadtest3 az 
Ohrida-tó és az Adriai-tenger között támadásba ment át az 
osztrák-magyar Albán-hadseregcsoport ellen, mely szívósan 
védelmezte állását. 

c) A Venizelos görög és a XII . angol hadtest4 a Dojran-
tóra támaszkodva, jobbszárnyával keletre felkanyarodott és 
az 1. bolgár hadsereget követte, főiránnyal Szófiára. 

d) A keleti szárnyon Dojran-tó és a tenger között az I. gö-
rög hadtest5 és a XII . angol hadtest 28. hadosztálya nem moz-
dult ki állásából. 

# # 
* 

Október 1. 
„Borús, hideg, elmondhatatlanul komor, sivár nap, fázom 

„s borsódzik a hátam, mint halottak napján más években. Eh 
„— bizony halottak napja van már régen-régen, minden nap! 
„A felhők mélyen lelógnak a völgyekbe és finom ködeső száll 
:,a megsárgult lombra, akárcsak a halálnak jeges lehellete 
„volna. Legyőzhetetlen honvágy gyötör és marcangolja lelke-
„met ezen sivár haldokló őszi hangulatban. Bizony boldog vol-
„nék, ha a sírnak hideg hantja födné már testemet s belőle ma-
„gyar föld lenne." 

„Helyzetünk napról-napra rosszabb lesz. Most már ki van 
„zárva, hogy győztesen fejezzük be e szerencsétlen háborút. 
„Kimerültség fog megölni, ha nem találjuk meg a legrövidebb 
„útat, még nagyobb áldozatok árán is a békéhez. Hej meny-
ny ive l jobb lett volna ezen áldozatokat 1917-ben, vagy még 
„előbb meghozni. Sokkal jobban állanánk úgy, mintha most 

1 30. francia hadosztály, 11. gyarmati hadosztály, 43. olasz hadosztály 
és a 3. görög hadosztály. 

2 57. és 76. f rancia hadosztály. 
3 43., 13. és 36. olasz hadosztály. 
4 Hat hadosztály. 
6 1., 2., 13. görög hadosztály. 
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„még várunk. Ha nem sikerül most nemsokára békét kötni, 
„akkor irgalmazzon nekünk az Isten." 

„Mindezekhez még egy igen csúnya betegség is föllépett, 
„a 'spanyol járvány'. Nem tudom, nem ez az, amit régente 
„tüdöpestisnek neveztek! Csak ez kellett még!" 

„Hivatalos értesítések szerint a bolgár kormány az entente-
„csapatok parancsnokságával, Salonikiben fegyverszünetet 
„kötött, tegnap délben beszüntettettek az ellenségeskedések. 
„Az eddig a bolgárok oldalán küzdött német csapatok paran-
„csot kaptak, hogy Pristinára és Yranjera vonuljanak vissza." 

# # 
* 

A Macedón hadszíntéren a helyzet ma a következő: 
Az entente Balkán offenzívájának 18. napján, azaz októ-

ber 1-én az Ohrida—Dojran-tavak közti arcvonal — mely a 
támadás előtt körülbelül 180 kilométert tett ki — 350 kilomé-
ternyire bővült ki. Üj arcvonalnak ily nagy szélességben való 
megalkotása teljesen lehetetlen volt. Ez annyit jelentett, hogy 
a központi hatalmak, jobban mondva a bolgárok frontja össze-
omlott. 

A nyugati hadszíntéren a németek veresége, melyet a Bal-
kán hadszíntéren a bolgár haderő összeomlása követett, a világ-
háború kimenetelére rendkívül súlyos következményekkel 
járt. 

A bolgár összeomlás folytán Törökországgal az összeköt-
tetés megszakadt, Románia újbóli harcba lépése valószínűvé 
vált, a központi hatalmak katonai helyzete alapjában meg-
rendült. 

Az ellenséges propagandának — melyet az amerikai követ 
korlátlanul terjesztett, megengedtetvén neki a bolgár kormány 
által, hogy a háború dacára is Szófiában maradhasson — az a 
nagy sikere volt, hogy a bolgárok a végső győzelemben hitü-
ket már elvesztették, Bulgária nagy részében, különösen a né-
metek kudarca miatt, oly irányú hangulatot keltett, hogy Bul-
gária a hadban álló felek között rosszul választott, ezért a bol-
gárok már nem is akartak tovább harcolni. 

Hogy a bolgárok lépését megérthessük, szükséges, hogy 
a bolgár hadsereg belsejébe egy pillantást vessünk az össze-
omlás idejében. 

Élelmezés, ruházat és felszerelés minden kritikán aluli volt. 
A csapatoknak fehérneműjük egyáltalában nem volt, zubbony, 
nadrág rongyokban lógott a katonákról, csizmájuk se volt, 
mezítláb jártak-keltek, vagy rongyokba göngyölték lábfejü-
ket. Hogy ez az állapot a csapatoknál milyen züllesztő követ-
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kezményekkel járhatott, csak arra kell gondolni, hogy ők 
éveken át 2000 méter magas hegységekben épített állásokban, 
a zord időjárás következtében mennyit szenvedhettek. Az el-
látás még rosszabb volt, mint a ruházat. Hadbiztosaik nem 
voltak, minden csapat maga gondoskodott élelmezéséről. A ke-
nyér rossz volt. Az utánszállítás messze eső vidékről, többszáz 
kilométerről történt a front mögött oly szántóföldekről és 
kertekből, ahol minden csapat maga gazdálkodott. A szállítás 
csak ökörfogatú szekereken történhetett, mivel e hadszíntéren 
alig voltak épített köves utak. A hosszú szállítás alatt a vonat 
személyzete az élelmikészlet egy részét maga fogyasztotta el. 

Az egész bolgár arcvonalon csakis három német zászló-
alj1 volt, 15 német zászlóaljat a támadás előtt a nyugati had-
színtérre szállítottak. 

Midőn a bolgárok a jól felszerelt és élelmezett német 
zászlóaljakat irigykedve látták, azon hit vert bennük gyöke-
ret, hogy Bulgária csak azért folytatja a háborút, mert a né-
metek nem akarnak békét kötni. 

A béke utáni vágyakozás a bolgárok harckedvét teljesen 
aláásta. Német források szerint a fronton és mögötte el volt 
terjedve a szándék, hogy ha a fegyverszünetet nem kötik meg, 
a bolgárok haza mennek. 

Hogy ez igaz volt-e, v a g y sem, az nem bizonyítható, de az, 
hogy a bolgárok az entente támadásával szemben nem valami 
szívósan védekeztek, az kiderült abból, hogy a főtámadást 
intéző szerb hadsereg, melynek harcosállománya 40.000 csatár 
volt, a szeptember 15-i harcokban sebesültekben és halottak-
ban csupán 2700 főt vesztett, eltekintve attól, hogy e veszteség 
nagy részét minden bizonnyal a német géppuskák és lövegek 
okozták. 

A katasztrófának rohamos kialakulására az is nagy befo-
lyással lehetett, hogy a bolgár parancsnokok több egymás mö-
gött fekvő állás kiépítésére kaphatók nein voltak. Ézt a néze-
tüket a sürgető német vezetőséggel szemben azzal indokolták, 
bogv a bolgár katonák soha sem fognak meghátrálni. 

Az áttörés megtörtént, szívós védelemre ú j állások elő-
készítve nem voltak. 

Október 1-én, midőn a bolgárok az ententevel a fegyver-
szünetet megkötötték, a Balkán hadszíntéren a kölcsönös hely-
zet a következő volt: 

Az osztrák-magyar Albán-hadseregcsoport a tenger és az 
Ohrida-tó között 10 kilométerrel hátrább fekvő állásba vissza-
ment, mivel a hadseregcsoport keleti szárnyához csatlakozás-

1 13. vadászzászlóalj, 12. tartalék vadászzászlóalj és 13 tartalék vadász-
zászlóalj 
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bau volt és a 62. hadtesthez tartozó kombinált bolgár had-
osztály az Ohrida-tó és a Devoli felső folyása közötti állásból 
a Drinizi-völgy mentén üebrára visszavonult és az ellenséges 
2. francia hadseregcsoport nyugati szárnyán előtörő 57. francia 
hadosztály az Ohrida-tavat északról megkerülte és így az al-
bán hadseregcsoport hátát veszélyeztette. 

A tartalékviszonyban állott 9. lovashadosztály az albán 
hadseregcsoport keleti szárnyát az Ohrida-tóig meghosszab-
bította. 

Az osztrák-magyar Albán-hadseregcsoport ebben az ú j 
állásban szívósan védekezett az olasz XVI. hadtest és a 
3. francia hadseregcsoport támadásával szemben. 

A 2. és 4. bolgár hadsereg állásában változás nem történt, 
csak az, hogy a 2. bolgár hadsereg nyugati szárnyát (11. had-
osztály) a Dojran-tóról visszavette és nyugatra néző arccal a 
Butkova-tó és Strumica között foglalt állást. 

Az 1. bolgár hadsereg a 2. bolgár hadsereggel a szoros 
csatlakozást megtartva, a Strumica felső folyása és Kiistendil 
között, arccal nyugatnak foglalt védelmi állást, hogy a Var-
dar-folyó völgyéből Bulgáriába (Szótia) vezető betörési uta-
kat fedezze. 

A német 11. hadsereg: 
a) A 61. hadtest az iiskiibi medencét északról környező 

magaslatokon (Sar planina—Karadag) foglalt védelmi állást, 
hogy a Vranjén át a déli Morava völgyébe (Nis) és a Központi 
medencébe (Kosovopolje—Mitrovica—Pristina — Prizren — 
Djakova—Ipek) vezető utakat elzárja. 

b) A 62. hadtest a Vardar- és Drinizi-folyók közötti terü-
letben, egyrészt Kalkandelen át Pristinára, másrészt Krcován 
át Prizren—Djakovára vonult vissza. A 11. hadsereg szélső 
nyugati szárnyán a kombinált1 bolgár hadosztály a Drinizi 
völgyében Debrára hátrált. 

A szerb hadseregek általános iránnyal a központi meden-
cére nyomultak elő és pedig a 2. szerb hadsereg a jobbszár-
nyon Stipen és Köprüliin át, az 1. szerb hadsereg a balszár-
nyon Üskübre és Kalkandelenre. Október 1-én a szerb had-
seregek élei Koöana—tTsküb vonalát érték el (120 km). 

A XII. angol hadtest és a Venizelos görög hadtest a keleti 
szárnyon levő 28. angol hadosztállyal képzett sarkpontra 
(Dojran-tó) keleti irányban 90 fok alatt kanyarodott és az 
1. bolgár hadsereget követte, még pedig a jobbszárnyon az 
angol XII. hadtest Strumicán, a Venizelos görög hadtest a 
balszárnyon Radovistán át. 

Október 1-én a hadtestek élcsapatai a Strumica-folyót és 
Ó-Szerbia határát (Kocana) érték el (110 km). 

1 Ohrida-liadosztály. 
József fflhercaSr: A világháború VIT • 26 
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A 2. francia hadseregcsoport öt oszlopban követte a német 
62. hadtest visszavonuló csapatait és pedig zömével1 Prizrenre, 
egy hadosztállyal2 Debrára, melynek részei az osztrák-magyar 
Albán-hadseregcsoport hátába Elbasán irányában bekanya-
rodtak. 

A 3. francia hadseregcsoport3 és a XVI. olasz, hadtest4 

— dacára az ismételve megkísérelt erőfeszítéseiknek —• az 
Ohrida-tenger közötti szakaszban tért nyerni nem tudott. 

Scholtz tábornok, a hadseregarcvonalparancsnok, arra 
határozta el magát, hogy a 11. hadsereggel Üskübtől 200 km-re 
északra fekvő, hadászatilag erős állásban, a nyugati Morava 
szakaszán Kraljevo—Krusevac—Aleksinac—- Knjazevac vo-
nalban a szerb hadseregeket feltartóztatja. 

A bolgár arcvonal áttörésének hírére mind a német leg-
felsőbb hadvezetőség, mind az osztrák-magyar hadseregfő-
parancsnokság Scholtz tábornokkal tudatta, hogy segítőcsa-
patokat már a Balkán hadszintérre útbaindítottak. Így a bajor 
alpesi hadtest, a német 6. tartalékhadosztály, a 219. német 
hadosztály Nisre, a 217. német hadosztály Szófiára, az osztrák-
magyar 9. és 30. hadosztály Vranjére útban van. 

. Szeptember 25-én Szófiában a bolgár cár elnöklete alatt 
koronatanácsot tartottak, melyen a miniszterek kijelentették, 
hogy Bulgária a háborút folytatni képtelen, mire a korona-
tanács elhatározta, hogy a központi hatalmaknál lépést fog 
tenni a béke azonnali megteremtésére. 

Ezalatt a 3. bolgár hadosztály, melynél szeptember 15-én 
a frontáttörés bekövetkezett, fellázadt, kikiáltotta a köztársa-
ságot és Szófia ellen vonult. Szófia előtt 7 kilométerre a királyhű 
csapatok szeptember 27-én a lázadó 3. bolgár hadosztállyal 
megütköztek. A harc három napig tartott, a lázadó csapatokat 
leverték. 

Szeptember 29-én a rend helyreállott, mire Ljapsev mi-
niszter és Lukov tábornok Szalonikiben Franchet d'Esperey 
tábornok francia főparancsnoknál megjelentek és Bulgária 
nevében fegyverszünetet kértek. 

Szeptember 30-án megkötötték a fegyverszünetet. 
Bulgária a háborút befejezte. 
A fegyverszüneti feltételek értelmében Bidgáriának sza-

kítani kellett a központi hatalmakkal, Görögország és Szerbia 
megszállott területeit ki kellett ürítenie, a hadsereget le kellett 
szerelnie. A feltételek között az is szerepel, hogy az entente 

1 11. gyarmati f rancia hadosztály, 43. olasz hadosztály, 30. f rancia had-
osztály. 

3 3. görög hadosztály. 
3 7G. és 57. francia hadosztály. 
4 38., 13. és 43. olasz hadosztály. 
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haderő átvonulási jogot nyert Bulgária területén keresztül, 
melynek hadászati fontos pontjait megszállhatja. 

* * 

„Bulgária sacro egoismo-jára egy szót sem akarok vesz-
t en i , de kifejezést kívánok adni azon érzelmemnek, mely Ro-
„mánia beavatkozása végett gyötör, mert az ententenek csak 
„Bulgáriát kell leszerelnie és vasútjait fölhasználni, akkor meg 
„van az összeköttetés újból Romániával — hiszen Törökország 
„már nem számít — Bulgáriát Törökországból, Szerbiát Mace-
dóniával lehet kielégíteni. És Romániát? Meg fog-e elégedni 
„Besszarábiával?... Nem fogja-e egész Erdélyt és Magyar-
-országot a Tiszáig követelni? Mit fog ehhez az entente mon-
d a n i ? . . . Itt nagyon is kell vigyáznunk! . . . Hála Istennek 
„a mai hírekből és parancsokból azt látom, hogy Románia nyu-
g a t i határára csapatokat szállítunk és összpontosítunk." 

Amint Mackensen tábornagy tudomására jutott, hogy a 
bolgár arcvonal 1918 szeptember második felében összeomlott, 
hadseregcsoportját Romániában átcsoportosította (lásd 48. sz. 
mellékletet) és két arcvonalat alkotott. Egyiket Scholtz német 
tábornok parancsnoksága alatt arccal délnek a Franchet d'Es-
perey francia tábornok macedóniai entente hadseregével szem-
ben az alsó Duna mentén Magyarország és a Fekete-tenger 
között, másikat Schoch német tábornok parancsnoksága alatt 
arccal északkeletnek a leszerelésben levő moldvai román had-
sereggel szemben az Ojtoz-szorostól a Duna deltájáig. 

I. Scholtz tábornok csoportja a Duna balpartján az aláb-
biak szerint csoportosult: 

a) Orsova és Lom-Palanka között a német 218. had-
osztály,1 

b) Lom-Palanka és az Olt torkolata között a cs. és kir. 
62. hadosztály;2 

c) az Olt torkolata és Griurgevo között a német 226. had-
osztály ;:3 

d) Giurgevo és Silistria között a német bukaresti csoport.4 

I I . Schoch tábornok csoportja az 1918 január 12-i arc-
vonalat tartotta megszállva az alábbi csoportosításban: 

a) A német 89. hadosztály Magyarország délkeleti hatá-
rától (Ojtoz-szoros) Focsaniig; 

1 Turnu Severin-i szakasz 3 zászlóalj, 3 lovasszázad és 8 üteg. 
2 Corabia-szakasz 8 zászlóalj és 3 üteg. 
3 Giurgevo-szakasz 5 zászlóalj, 3 lovasszázad és 5 iiteg. 
4 Oltenita-szakasz 9 zászlóalj, 1 lovasszázad és 2 üteg. 

26* 
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b) a cs. és kir. 143. népfölkelö-dandár Focsanitól Galazig; 
c) Galaz—Braila-szakaszt a német 303. népfölkelö-dandár 

szállotta meg; 
d) a 3. bolgár hadsereg1 Galaz és a Fekete-tenger között 

a Duna deltáját tartotta kézben. 
Schoch gyalogsági tábornok csoportja (a), b) és c) al-

szakasz) 29 zászlóaljból, 2 lovasszázadból és 12 ütegből állott. 
A 3. bolgár hadsereg a Dobrudsában önálló csoportot 

képezett. 
Erdély keleti határának megvédésére az AOK. Goldbach 

altábornagy parancsnoksága alatt2 az alábbi csapatok elszállí-
tására és gyülekezésére intézkedett: 

1. lovashadosztály, magyar .17. és 29. népfölkelőezred, 113., 
204. és 206. gyalogezred, 311/1. és 316/1. hadtápzászlóalj. Ezen 
felül két repülőszázad és 10 üteg volt Erdélyben; további két 
üteg odaszállítás alatt állott. 

E haderő (28 zászlóalj, 2 hadtápzászlóalj, 12 üteg és 
2 repülőszázad) összesen 13.662 puskát és 82 ágyút képviselt. 

Az AOK. ezt a haderőt elegendőnek vélte, hogy meggátolja 
a románok betörését Magyarországba. 

* * 
# 

Események. 

A) 10. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Az 56. lövészhadosztály előtt az ellenség gyalogsága na-

gyon izgatott. 
Az ellenség tüzérsége a Sarca-völgyi villamosműveket 

lőtte, de szerencsére kárt nem okozott. 
Veszteség: 6 emberünk elesett, 1 tiszt és 24 fő legénység 

megsebesült, 5 tiszt és 168 fő legénység beteg, 2 ember eltűnt; 
összes veszteség: 6 tiszt, 200 fő legénység. 

A 19. hadosztálynál a Monte Cinionén (A 1230) a 75. ez-
redet az 50. felváltotta. (Op. 8155., 8155/12. szám.) 

Helyzet délig. 
A villamosművek a Sarca-folyó völgyében megint ellen-

séges lövegtűzben állottak; kár eddig nincsen. 
A hegyeket 60 centiméteres friss hóréteg borítja; 1900 

méternyi magasságban sűrűn havazik, a hideg ott —7° C. (Op. 
8155/19. szám.) 

1 12 zászlóalj, 8 lovasszázad és 7 üteg. 
2 Goldbach altábornagy a világháború előtt az erdélyi XII. hadtest 

(Nagyszeben) vezérkari főnöke volt, így a helyi viszonyokat teljesen ismerte. 
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Az Adige-völgyében az ellenségnél élénk forgalom 
van. 

A XIV. hadtestparancsnokság védelmi tervét felterjesz-
tette a 10. hadseregnek. Ebben azt fejtette ki, hogy a hadtest 
balszárnyának főfeladata a Monte Cinionén (A 1230) állásba 
hozott tüzérséggel a szomszédos I I I . hadtest előtt lévő ellen-
séges ütegeket, melyek Monte Cengión (A 1351) és Monte 
Panoccion (-Ó- 1215) vannak — leküzdeni. 

A 10. hadseregparancsnokság e nézethez nem járult hozzá, 
véleménye szerint a XIV. hadtest tüzérségének főfeladata 
Monte Novegno- (A 1552) fennsíkon és Velo d'Asticónál levő 
ellenséges tüzérséget lefogni és csakis másodsorban kell a szom-
szédos I I I . hadtesttel szemben levő ellenséges ütegek leküz-
désére törekedni. (Op. 5941/6. szám) 

A 3. tábori tüzérdandárnak a 11. hadsereghez való átadá-
sát megsürgették. (Op. 7284/1. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Igen csekély harctevékenység volt. Egy ellenséges lőszer-

„tárat felrobbantottunk." 

Az ellenséges gyalogság drótakadályát Monte di Yal Bella 
(O 1312) és Col deíl Rosso ( A 1276) között megerősítette. 

Déli helyzet: 
Rossz időjárás miatt igen csekély harctevékenység volt. 

Esti helyzet: 
Esik az eső, a hegyek ködbe vannak burkolva. 
Az ellenségnél az Adige völgyében és Thiene vidékén 

nagyon élénk forgalom van. 
Avénél szeptember 29-én fogságunkba került angol kato-

nák vallják, hogy offenzíváról nem tudnak. Az angol 48. had-
osztályt olaszok felváltották, mire az angol hadosztályt a Pia-
véra elszállították. A hangulat az entente-csapatoknál igen 
bizakodó. 

A 11. hadseregparancsnokság megállapította, hogy az olasz 
1. rohamhadosztály az olasz 8. hadsereg kötelékébe lépett, 
mely a Piavén a Montello-arcvonalon van. (Fd. Ev. 1711/1. 
szám.) 

A németeket folytonosan visszaszorítják. Az olaszok nem-
sokára meg fogják kezdeni nagy támadásukat. 
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1918 október 1-én a hadseregcsoportommal szemben álló 
entente-haderő elosztását az 58. számú melléklet tünteti fel. 
(F. E. G. 46.850/9. szám.)1 

A hegyekben nagy havazás, idelent hideg eső. 
Veszteség: 1 tiszt és 215 fő legénység beteg, 41 fő legény-

ség megsebesült, 8 emberünk meghalt, 4 emberünk eltűnt; ösz-
szes veszteség: 1 tiszt és 268 fő legénység. (Op. 274/2. szám.) 

1 Lásd a Deutscher Nachrichten der OHL. beim k. u. k. H Grp. Kmdo. 
Erzherzog Joseph Br. Nr. 2054. számú jelentését. 



VII I . F E J E Z E T . 

LÁTOGATÁSAIM AZ ÁLLÁSOKBAN A PASUBIÓ 
(A 2236) T E T E J É N . HIÁBAVALÓ PRÓBÁK A B É K E -
TÁRGYALÁSOK L E H E T Ő V É T É T E L É É R T . FOLGA-
RIA. AGGASZTÓ P O L I T I K A I H Í R E K . MIND NÖVEK-
VŐ BAJOK. HARCOK. EGY Ü J A B B RÉM, A SPA-
NYOLJÁRVÁNY T I Z E D E L I A KATONASÁGOT ÉS 

A N É P E T . FOKOZODO ÉHSÉG. A PUSZTULÁS 
KÜSZÖBÉN. 

Október 2. 
„Kövess tábornagy vette át a Balkán-csapatok főparancs-

nokságát. Ügy sejtem, a románokkal szemben Krauss áll? 
„De szerettem volna én szent magyar hazámat magyar csapa-
tokka l védeni! Ügy érzem magamat itt, mint a madár a kalit-
k á b a n , midőn látja, hogy fészkét kirabolják! Mindenesetre 
„nagyon okos, hogy óvatossági rendszabályokhoz nyúlunk. De 
„most a legsürgősebb, a béke után látni, mert bűnös könnyel-
„műség volna ma még egy esetleges győzelemre fölépíteni 
„akarni jövőnket. Ha még nagy támadásokkal és győzelmekkel 
„akarjuk a békét kierőszakolni, akkor teljes leveretésünkkel 
„fog e háború végződni, hiszen anyagilag nem bírjuk már. 
„Csak őrült gondolhat nagyszabású támadásokra, lőszer és 
„élelem nélkül. Mint már följegyeztem, én 5 napos csata után 
„lőszer nélkül állanék itt hadseregeimmel; azt nem kell ide 
„írnom, hogy mit jelent ez! Éhenpusztuló lovaimmal még lö-
vegeimet sem tudnám egyhamar megmozdítani s így elvesz-
t eném mind, a hős gyalogság elvéreznék a nélkül, hogy állá-
s a i t hosszabb ideig tudná tartani. És ha visszavonulok? Az el-
„lenség követni fog és két nap múlva újra ugyanazon meg-
oldhatatlan félelmetes talány előtt állanék." 

„Minden arra mutat, hogy az ellenség a legközelebbi idő-
k é n teljes erejével támadni fog. A Piavénái sok tankja van 
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„és nálam oly sűrűn van csoportosulva, hogy ez csakis egy tá-
madásra való alakulás lehet. Istenben bízva várjuk azt. 
„Ameddig lőszerem van, addig föltótlenül verni fogjuk öt! . . . 
„De azután? . . . 5—6 nap múlva? . . . Ave Caesar morituri te 
„salutant!. . . Mi, derék hős csapataim, mint eddig hősiesen 
„ki fogunk tartani, mindent, ami erőnkben van, elkövetünk . . . 
„és a többi Isten kezében van! . . . " 

„Wilson egy nagy beszédet tartott, melyben többek között 
„azt állítja, hogy mi megcsaltuk Romániát! Úgy látom, hogy 
„Wilsonnak elment az esze! . . . Ki csalt? Románia, mely ben-
nünke t a szövetségest, akinek sem csapatai, sem erődítményei 
„a határokon nem voltak, súlyos órában hátba támadott?.. . 
„Vagy mi, akik a hűtlen szövetségesnek túlságosan enyhe békét 
„adtunk?... Wilson továbbá azt mondja, hogy a bekerítő poli-
t i k a a háború csiráit hordja magában! Ez teljesen igaz és 
„aláírom, de ki az, aki a bekerítő politikát csinálja és csinálta 
„már a háború előtt is?. . . Tán mi! Megvakult ő? — vagy 
„még sohasem pillantott a térképre?... Azután azt mondja, 
„hogy a mi békeakarásunk csak csel és csalás! Ö csal, midőn 
„a békéről beszél és ugyanabban a beszédben az igazi, vagyis 
„a méltányos békét lehetetlenné teszi, a mi békeszándékunkat 
„csalásnak állítva be, csak azért, hogy a fegyveres döntés után 
„bekövetkező békeföltételeket Amerika és társai súlyosbít-
hassák." 

Eseményeit,. 

A) 10. hadsereg. 
Helyzet délig. 
Az ellenség tüzérsége Marcóra, Zugnára (A 1257) és Val-

larsára 1600 lövést tett; a Sarca-völgyi falvak és a Carriola 
páncélerőd is ellenséges zavaró lövegtűz alatt voltak. 

Helyzet estig. 
Mindkét oldalon mérsékelt volt a tüzérség tüze. 
A 6. dandárparancsnokság a 114. ezreddel1 Polgariára 

menetelt. 
Esik az eső, a hegyekben havazik, az V. hadtestnél a hó-

réteg 140 centiméter, a hegyekben 75 centiméteres ú j hó esett. 
(Op. 8166/20. szám.) 

1 Edelweiss-hados^tály kötelékébe tartozik. 
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Az ellenségnél az Adige völgyében igen élénk forgalom 
volt. 

Megállapították, liogy az olasz XXV. hadtestparancsnok-
ság Cargnanólmn maradt. A Garda-tó nyugati part ján az 
olasz 21. hadosztályt a 11. hadosztály váltotta fel, melynek 
harcértéke kémhír szerint nagyobb. (Up. 8176/Fd. Ev. szám.) 

Értesítettem a 10. hadsereget, hogy a 10/S—3. számú 
42 centiméteres tarackos üteget a 10. hadsereghez szállítják. 

A 10. hadseregparancsnokság úgy döntött, hogy ez az üteg 
a XXI. hadtestnél, San Nicolonál fog állásba menni, lőiránya 
Ala, Piano della fugazza, Camposilvano, Monte Majo (A 1500) 
lesz. A XXI. hadtestparancsnokság elrendelte, hogy ez a nehéz 
tarackosüteg a 9/3—3. számú 42 centiméteres tarackosüteggel 
együtt működjék; mindkét üteget az 50. lövészhadosztály-
parancsnokság rendelkezésére bocsátották. (Op. 7349/1. szám.) 

A XX. hadtestparancsnokság nézete szerint az ellenség 
támadása előreláthatólag főképen az Adamello—Riva-szakasz 
és a Judicariák ellen fog irányulni, védelmi tervét e szerint is 
dolgozta ki. 

A 10. hadseregparancsnokság erre elrendelte, hogy olasz 
támadás esetén az Ádamello-szakasz és a Judicariák fölött a 
parancsnokságot ne a megtámadott hadosztályparancsnokság 
vezesse, hanem a 49. hadosztályparancsnokság, mely teljesen 
tájékozott a helyi viszonyok fölött. (Op. 5941/3. szám.) 

A XIV. hadtestparancsnokságot utasították, hogy ú j cso-
portosítását jelentse, amint a hadtesthez a 6. dandárparancs-
nokság a 114. ezreddel megérkezik. (Op. 8183. szám.) 

Elrendeltem, hogy egy „Täufers határőrszázadot" szervez-
zenek meg a Münster-völgy lezárására. (Op. 5890/3. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Tegnap este heves félórai tűzcsapás volt a Monte Sise-

„mólra (A 1242), melyre válaszul megsemmisítő tüzet adtunk 
„le az ellenséges állásokra. Éjjel rövid tűzcsapások Asiagóra; 
„azután élénk zavarótűz állásainkra és a hátterepre, a Monte 
„di Val Bellától (Ó 1312) északra." 

Déli helyzet. 
Különös esemény nem volt. 
Esik az eső, a hegyekben havazik. 1500 méteren felüli he-

gyeket már vastag hóréteg borítja. 

Esti helyzet. 
Mindkét oldalon mérsékelt volt a lövegtűz. 
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Hadseregcsoportom arcvonaláról szeptember havában 
összesen 3 tiszt és 130 fő legénység szökött meg. Ebből a 11. 
hadseregtől 40 fő az ellenséghez pártolt át, 55 fő pedig az 
anyaországba önkényűleg távozott el; hogy 6 ember merre 
szökött meg, nem állapítható meg. 

Veszteség: 7 tiszt és 238 fő legénység beteg, 21 fő legény-
ség megsebesült, 3 emberünk gázmérgezést szenvedett, 1 em-
berünk eltűnt. Összes veszteség: 7 tiszt és 263 fő legénység. 
(Op. 275/2. szám.) 

Hírek az ellenségről. 
1. Az olasz 1. rohamhadosztály Castelfranco vidékére ér-

kezett; ott van elhelyezve a rohamhadtestparancsnokság is. 
A rohamhadosztály az olasz 8. hadsereg kötelékébe tartozik. 

2. Canovétól délre az ellenségnél élénk autó- és szekér-
forgalom van. 

Monte Lemerlén (-Q- 1234) robbantások folynak, Cesunán 
deszkákat, építőanyagot raknak le az olaszok a vonatokról; 
Avenél erődítéseken dolgoznak. 

3. C. Melaghettótől délre az ellenséges állások előtt már 
négy övben drótakadályok vannak. 

4. Asiago fölött ma három ellenséges repülő keringett. 
5. Cima tre Pezzinél (-Q- 941) az ellenséges állásokból cseh 

beszéd volt hallható; az ellenség nyilván azt hiszi, hogy ott a 
8. dragonyosezred van még állásban; ezt az ezredet felhívták, 
hogy jöjjenek át az ellenséghez, hol kenyeret kaphatnak. 

Csehszlovák járőröket innen kézigránátokkal elzavarták 
csapataink. 

6. San Francescónál a lejtőn olaszokat láttak rövid kör-
gallérban. 

7. A Belluno-csoport arcvonala előtt a Brenta-völgyben 
csak mérsékelt forgalom volt az ellenségnél. Monte Banierón 
(A 1248) az országúton ellenséges teherautók közlekedtek. 

A 10. hadsereg arcvonala előtt az Adige völgyében élénk 
autóforgalom volt az ellenségnél. 

8. Az esős idő miatt a repülőtevékenység szünetelt. 
9. Egy 37. ezredbeli olasz fogoly vallomásából megálla-

pílották, hogy a XV. hadtest arcvonala előtt, a Monfenera 
(854) gerincén, az olasz Ravenna-dandár áll.1 

10. Mérőszázadunk két ú j ellenséges üteget állapított meg 
a Monte Sprungon (A 1300); ezek közül az egyik könnyű, a 
másik középöblű lövegekből áll. 

11. 1918 augusztus 30-án a Monte Majo (A 1500) ellen in-
tézett olasz támadásban elesett Gianelli hadnagy2 zsebében 

1 Olasz 56. hadosztály, XVIII. hadtest. 
2 Az olasz 55. rohamzászlóaljhoz tartozik. 
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iratokat találtak, melyekben támpontok vannak a vállalat elő-
készítésére és keresztülvitelére nézve. 

A rohamvállalat előkészítését az olaszok augusztus első 
felében kezdették meg. Augusztus 13-án az olasz 55. roham-
zászlóalj 88 roham katonájával Staroról1 indult el az említett 
hadnagy a 69. hadosztályhoz. A zsákmányolt iratokból kitűnt, 
hogy a rohamvállalatot csakis ez az osztag hajtotta végre. Az 
olasz magasabb parancsnokságok nagy érdeklődéssel viseltet-
tek a rohamvállalat iránt; ezt abból lehet következtetni, hogy 
az iratok között találtak Gianelli hadnagy zsebében a 20. ber-
saglieri ezred parancsnokának egy szolgálati jegyét, melyben 
az áll, hogy az Y. hadtest parancsnokának szándékában volt 
ennek a rohamvállalatnak első szemrevételezésében személye-
sen résztvenni. 

A 4. bersaglieri-dandár parancsnoka személyesen adta ki 
augusztus 18-án szóbelileg azokat az utasításokat, hogy minő 
részleteket kell az osztagnak kifürkészni. Augusztus 21-én a 
Monte Albán (A1219) a dandárparancsnok megszemlélte ezt 
a rohamosztagot,2 mely augusztus 22-én Case Spagnoliig ment 
előre. Augusztus 27-re virradó éjjelen a rohamosztag vissza-
ment Fongarára3 és csak augusztus 29-én szállították autókon 
a rohamosztagot ismét előre a Colle di Posina hágóra (-0-1059), 
hol a hadtestparancsnok megszemlélte. A rohamvállalat el-
halasztása nyilván azért történt, mert augusztus 24-én két 
olasz katona4 hozzánk átszökött és az olaszok azon hitben vol-
tak, hogy a tervezett rohamvállalatot a szökevények elárul-
ták nekünk. 

A zsákmányolt iratokból kivehető volt, hogy a Posina-
szakaszt abban az időben a 4. bersaglieri-dandár tartotta; 
ebben a szakaszban a „Medio Posina"-alszakasz a 20. bersag-
lieri-ezred állott. A 4. bersaglieri-dandár az olasz 69. had-
osztály kötelékébe tartozott.4 

A 69. hadosztály parancsnoka Saporiti tábornok, a 4. ber-
saglieri-dandáré Piola Caselli tábornok, a 20. bersaglieri-
ezredé Ricciardi alezredes volt, (VIII/29.) (Fd. Ev. 1711/11.) 

„Veszteségek 1-én: 10 halott, 54 sebesült, 431 beteg, 3 gáz-
„mérgezés, 4 eltűnt (1 cseh átszökött), összesen: 502 fő.„ 

„A magaslatokon sok friss hó, nagy hóvihar. 
„Boroevicnél semmi újság." 
Hadseregcsoportom a mai nappal két hadtesttel (10 had-

osztállyal és pedig 40. honvéd-, 28., 42. honvéd-, 48., 60., 17., 
1 Recoarótól északra van, 2-5 kilométerre. 
2 55. rohamzászlóalj 2. századának 3. és 4. szakasza. 
3 Recoarótól délre van 3 kilométerre. 
4 72/20. bersaglieri-zászlóaljhoz tartozik. 
6 Olasz V. hadtest. 
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4., 13. lövész-, 55. és 21. lövészhadosztály) meggyengült, 
ugyanis a mai naptól fogva kezdett a „Belluno-csoport" 
működni. 

E csoport a 11. hadsereg balszárnyán álló XXVI. és I. 
hadtestből és a 6. hadsereg jobbszárnyán levő XV. hadtestből 
alakult meg Goglia táborszernagy parancsnoksága alatt. 
A „Belluno-csoport" Boroevic tábornagy hadseregcsoport kö-
telékébe lépett.' 

Hadseregcsoportom2 ekkor így tagozódott: 

II. hadsereg. 
VI. hadtest. 
Brentától nyugatra Monte Sisemolig (A 1242),3 a bal-

szárnyon a Brenta- és Prenzela-szakadék között4 a fél 39. had-
osztály, a középen, a Frenzelától nyugatra, körülbelül C. Me-
laghettóig, arccal Col del Rossóvaí (A 1276) szemben6 az 5. 
hadosztály, a jobbszárnyon, azon túl Monte Sisemolig6 

( A 1242) Monte di Val Bellával (<> 1312) szemben az 53. had-
osztály.' 

Hadtesttartalékok a fél 39. honvédhadosztály Mga. di 
Marcesina—Massari Scaltrini—-Vallon terében a jobbszárny 
mögött és a 18. hadosztály a Val Suganában Grigno—Borgo 
terében. 

XIII. hadtest. 
A balszárnyon Monte Sisemoltól8 (A 1242) körülbelül 

Rendeláig9 a 74. honvédhadosztály, a jobbszárnyon azon túl 
Camporoveréig (Val d'Assa-szakadékig)10 a 16. hadosztály és 
a fél 10. lovashadosztály. 

Hadtesttartalékok: fél 10. lovashadosztály a Monte Fiara 
(A 1785) erdőben, Mga. Mandrielle—Poharlok—Mga. Bosco-
secco vidékén és a 38. honvédhadosztály Vezzena—Cra 
Larici—-Mga. Köbele—Cra di Campo—Manderiolo környékén. 

III. hadtest. 
A bal szárnyon Val dAssa-szakadéktól Roanáig11 az 52. 

1 Piavei arcvonal. 
f Tiroli arcvonal. 
3 Kizárólag. 
4 Sasso Rosso- (A 1196) szakasz. 
5 Col del Rosso- (A 1276) szakasz. 
6 Kizárólag. 
7 Monte di Val Bella- «> 1312) szakasz. 
8 Bezárólag. 
9 Monte Sisemol- (A 1242) szakasz. 

10 Asiago-szakasz. 
11 Bezárólag. 
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hadosztály,1 a középen, Roanán túl2 Rotzóig a 6. gyaloghad-
osztály és a fél 6. lovashadosztály,3 a jobbszárnyon Rotzo é3 
Val d'Assa-szakadék könyökéig a tél 6. lovashadosztály.4 

A 111. hadtestnek tartaléka nincsen; a hadtest arcvonala a 
Yal dAssa-szakadék mögött fekszik. 

A 11. hadsereg tartaléka a 27. hadosztály, mely Civez-
zano—Pergine—San Vito-körletben van a Val Suganában. 

Tartalékomat a 36. hadosztály képezi Bozen vidékén. 
Hadseregcsoportom s a Belluno-csoport közötti határ a 

Brenta-folyó Grignóig, azután Monte Coppolo (A 2061)— 
Remitte (A 1785—Ronco—Caoria—Cauriol (A 2495) vonala 
és a Fa ssani-Alpok gerince. 

A 11. hadsereg 13 hadosztályból áll.6 

10. hadsereg. 
Hadrendjében és csoportosításában változás nincsen. Csak 

a tartalékok állíttattak másként föl. 
Az Edelweiss-hadtest tartaléka a 114. ezred Folgaria— 

Piazza-körletben. 
A XX. hadtest tartaléka a 159. dandár8 Vezzano—Stenico 

—Comano vidékén. 
A10. hadsereg tartaléka az Edelweiss-hadosztály Trientnél. 
A 10. hadsereg 9 hadosztályból áll.7 

Hadseregcsoportomat most 22 hadosztály képezi. 
* * 

* 

Folgaria, október 3. 
„Följöttem ide, hogy holnap a Pasubión (A 2236) az állá-

soka t végigjárjam. Az út nagyon szép, de engem oly gond-
t e rhes dolgok foglalkoztatnak, hogy alig vettem észre a ter-
mészet nagyszerű szépségeit. A hátsó országok összeomlása 
„folytán igazán teljesen erőink végére értünk, végleg kimerül-
j ü n k ! A békét föltétlenül olyan gyorsan, ahogy egy elfogad-
„ható békét (ha nagy áldozatokat kíván is tőlünk) találni lehet, 
„keresnünk kell, ahogy azt én királyomnak sürgősen ajánlot-
t a m is, nem szabad egyetlen lépést sem megkísérletleniil 

1 Roana-szakasz. 
2 Kizárólag. 
3 Mezza Selva-szakasz. 
4 Castelletto-szakasz. 
6 39. honvéd-, 5., 53., 18., 74. honvéd-, 16., 10. lovas-, 38. honvéd-, 52., 

6. gyalog- és a 6. lovas-, 27. és 36. hadosztály. 
6 Önálló dandár . 
7 19., császárvadász-, 56. lövész-, 3. lovas-, 49., 22. lövész-, Edelweiss-

hadosztály, Riva-szakasz, 164., 163. népfölkelődandár és 159. dandár. 
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„hagyni, mert az biztos, hogy ellenségeink is nagyon fáradtak 
„és ha talán nem veszik észre a mi halálos belső gyengeségün-
k e t , még sok mindent megmenthetnénk. Félek azonban, hogy 
„máris betekintést szereztek gyorsan növekvő gyengeségünkbe 
„és ez esetben küzdeni fognak addig, míg bennünket térdre 
„nem kényszerítenek, mert erre elég erősek! Ha Isten nem 
„müvei csodát, mely talán már küszöbünkön áll szörnyűséges 
„egyszerűségében! A feketehalál alakjában! Ma vett kém-
jelentések szerint Spanyolországban és Franciaországban 
„kezdődött a gyarmati csapatok által behurcolva. Siciliában 
, az emberek ezerszámra halnak meg. Paduában, Milanóban 
„sok-sok megbetegedés és halottak ezrei! Imitt-amott egy-egy 
„szó szivárog keresztül Franciaországból, amely 'borzasztó jár-
„vány'-ról beszél. A hírek szerint ez egy eddig nem ismert 
„szörnyű kór, egy tüdőgyulladással járó járvány; a beteg a 
„legtöbb esetben két nap alatt meghal. Egy igen intelligens 
„olasz fogoly azt beszéli, hogy Olaszországban rettenetesen 
„pusztít ezen járvány, a csapatok mind meg vannak fertőzve; 
„azt állítja, hogy az orvosok tisztában vannak azzal, hogy ez 
„tiidőpestis, de nem szabad e szörnyű szót kiejteni. Én nálam 
„a fertőző tüdőgyulladások a külső arcvonalon mind gyako-
r ibbak, a halálos kimenetelűek eddig a megbetegedések 25%-át 
„teszik ki. A boncolási lelet: megszámlálhatatlan kis gennyes 
„fekély a tüdőben. Tüsszögéssel, néha orrvérzéssel kezdődik, 
„rendkívül gyorsan igen magasra szökő lázzal és a legsebeseb-
b e n kifejlődő mindkétoldali tüdőgyulladással, az arc elfeke-
tedik , a kezek kékek lesznek s gyorsan beáll a csúnya agónia. 
..Az én orvosaim, kikkel megbeszélést tartottam, nem hiszik, 
.hogy tiidőpestis lenne, de nem tudják, hogy mi. Rendkívül 
„virulens influenzára gondolnak, de nem találnak influenza-
„bacillust! Nálam most 100—150 ilyen beteg van, a fertőző 
„betegek kórházában elkülönítve; a legtöbb majdnem remény-
te len állapotban. Szigorú elkülönítést és fertőtlenítést rendel-
t ü n k el. Tegnap a járványkórházban meglátogattam őket, 
„úgy néznek ki, mint más haldoklók, csak tán kékesebb az ar-
„cuk és végtagjaik. Inkább az aggaszt, hogy a levegőn át is 
„fertőznek, elég egy olyan szobán keresztülmenni, ahol egy 
„ilyen beteg fekszik, hogy megkaphassa ez ember. Talán így 
„akarja az Isten a verekedőket elválasztani?... 
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„Gyengéd rózsaszínben parázslott el a búcsúzó napnak 
„utolsó csókja a jégmezőkön és a homályos violaszín széjjel-
„folyt a leereszkedő éjjel szürkéjében, midőn Folgariára ér-
keztem. Itt a hadtestparancsnok, Verdross gyalogsági tábor-
„nok fogadott engem törzsével és egy dísz-századdal. Miután 
„az urakkal a helyzetet részletesen megbeszéltem, szerény, de 
„tiszta parasztszobácskámba mentem, mely jól be volt fűtve. 
„A helyiség 1168 méter magasságban, egy lejtőn van, gyö-
n y ö r ű kilátással az Etsch völgyébe. Még a hegyóriások fölött 
„magasan lebegő felhőcskéken gyenge pír rezgett s az égen a 
„violaszín kialudt a keletről fölemelkedő sivár szürkeségben. 
„Gyorsan végigsiettem a hosszú falun, egyedül gyalogolva 
„egy kilátópontig, hol sokáig állottam s a messzeségbe néz-
t e m , míg fázva elkezdett borzongani hátam s a fű, melyen 
„állottam, lábaim alatt mindjobban megfagyva sercegett. 
„A távolból ágyúdörgés és a mélységből mérges kutyaugatás 
„hallatszott föl. A havasok és jégóriások régen eltűntek és a 
„sápadt esthomályban lassan visszafelé mentem az utcán sétál-
g a t ó bakák sokaságába elegyedve. Sötét lett, de itt lámpás-
n a k nem szabad égnie, a lehető lövegtűz miatt. Senki sem 
„ismert engem és néhány kérdésemre, melyet egyes bakákhoz 
„intéztem, nagyszerű élces, kedélyes feleleteket kaptam. Ezek 
„meggyőztek arról, hogy sok szenvedésük dacára jókedvűek 
„és nem csüggednek. Hű doberdói kísérőm, a hős kis Szombati 
„Pál arany-érmes őrmester, derekasan befűtött és vígan pattog 
„a tűz kályhámban, míg e sorokat írom." 

Arcvonalamról jelentik. 
A) 10. hadsereg. 

Helyzet délig: 
„Tegnap este ellenséges zavaró lövegtűz irányult a 164. 

„dandár északi szárnya ellen, a Tonale—Judicariák-alszakasz-
„ban. A XXI. hadtest arcvonalára az ellenség tüzérsége 2100 
„lövést tett. Az Edehveiss-hadosztálynál Callianót tegnap óta 
„lövi az ellenség tüzérsége. (Furcsa! Én ma idejövet Callianón 
„keresztül jöttem és semmit sem vettem észre.) Több heves 
„tűzcsapás a Judicariák vidékére, műútjára és Monte Nozzo-
„lóra. A Pasubión (A 2236) élénk zavarótűz, szintúgy Monte 
„Cimonere (A 1230)." 
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„Castel romano—Strada—Grotta bianca (-Ó-1930)—Monte 
„Nozzolo (-Ó2034) terébe az ellenséges tüzérség 2000 lövést tett." 

„Reggel 5 óra 30 perckor, rövid tüzérségi előkészítés után, 
„ellenséges rohamosztagok (50—60 fő) a Judicaria-völgyben, 
„a műúton Cusonenál, táboriörseinket megtámadták." 

„Cretótól délre az ellenség kézigránátokkal visszaveretett. 
„Csehek támadtak, de elég gyatrán. A Monte Nozzolótól (-0-
„2034) nyugatra Grotta biancán (-Ó- 1930) állásainkba behatolt 
„ellenség kézitusában kiveretett. Különben járőrharcok és vál-
takozó erejű lövegtűz." 

„Mórinál álló táboriörsünk is egy ellenséges támadást 
visszavert." 

Esti helyzet. 
A megszokott ellenséges zavaró lövegtűz volt a Tonale-

szakasz ellen; a Zúgna Torta- (A 1257) szakasz ellen a tűz 
valamivel élénkebb volt, mint rendesen; utóbbi szakaszra 100 
lövés esett. 

A Torbolei—Sarca-hidra az ellenség tüzérsége 100 lövést 
tett, de az nem sérült meg. 

Derült, hideg idő van, a hegyekben hózivatarok dúlnak, 
a hőmérő —13 fok Celsiust mutat. 

Az Adige völgvében az ellenség mozgolódása még tovább 
tart. (Op. 8187. szam.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
A fennsíkon az ellenség foszfor-gránátokat használ. De-

rült, hideg idő; élénk zavarótűz a Ghelpach-szoros és Canove 
között, meg a Galmarara völgyében. 

Bassanón a vasúti vonalon az ellenségnél élénk forgalom 
van. 

Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérségének tevékenysége fokozódott, repülői 

ismét tömegesen jelentek meg a fennsík fölött. 
Csapataink a hideg időjárás miatt nagyon szenvednek. 
Esti helyzet. 
„Külön említésre méltó esemény nem történt. 
„Veszteségeim 2-án: 12 halott, 77 sebesült, 380 beteg, 14 

„gázmérgezés, 6 eltűnt (egy cseh az ellenséghez, a többi hátra-
f e l é szökött), összesen: 489 fö." 

„Boroevicnél semmi különös újság." 
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A 38. honvédhadosztály megkezdte a 74. honvédhadosztály 
felváltását. 

A VI. hadtestparancsnokság javaslatba hozta, hogy a 18. 
hadosztály váltsa fel az 5. hadosztályt; ehhez hozzájárultam. 

A 38. honvédhadosztályhoz tartozó 22. ezred Horvát-
országból vasúttal elindíttatott a fennsíkra. 

Kémjeink folytonosan jelentik, hogy az olasz támadás 
küszöbön áll; az olaszok részlettámadásaikat a Montello-sza-
kaszon a Grappa (A 1775)—Brenta közötti magaslatokon 
folytatni fogják, míg a fötámadás Feltre elfoglalására fog 
irányulni. 

Állítólag már 200.000 főből álló amerikai hadsereg van 
a nyugati hadszíntéren. 

A hadseregcsoportparancsnokság elrendelte, hogy a Brixen-
ben levő 107. tanezredet a 36. hadosztály egyik ezrede váltsa fel. 

A cseh-szlovák 21. ezred I I I . zászlóaljától Federsel József 
nevű katona hozzánk átszökött; a következőket vallotta: 

A csehországi Schönbrunnban .1889 augusztus 3-án szü-
letett, 1910. évben a 13. dragonyosezredhez Klattauba be-
vonult szolgálattételre és 1913. év szeptember haváig szolgált. 

A háború kitörésekor ezredével hadbavonult és szolgált 
1916 március végéig. Ekkor Kaposvárra került, hol gyalog-
sági szolgálat elsajátítása céljából négyhavi kiképzésben ré-
szesült, mely után 1916. évi július hónapban a 13. dragonyos-
ezred 2. századához osztották be. (Stoehod.) 

Mivel rossz bánásmódban volt része, .1916 november 16-án 
Kowel táján átszökött az oroszokhoz. 

Kasanban 100 cseh hadifogollyal együtt 1917 augusztus 
20-án a csehszlovák légióba belépett, azután a Kiew melletti 
schitomiri táborba került, hol véglegesen a 4. csehszlovák 
ezredbe osztották. 

Ezt az ezredet 1917 szeptember 10-én Arehangelskbe, 
onnét tengeren Newcastelbe szállították, majd Winchesterbe, 
azután Southamptonba jutott, végül La Havren át 1917 no-
vember hó végén Cognacba érkezett meg. 

Itt csehszlovák altisztek és francia tisztek katonailag 
tovább kiképezték őket; 1917 december 20-án megszervezték 
a 21. csehszlovák ezredet; ezt az ezredet azután Epinalba szál-
lították, hol Poincaré francia köztársasági elnök jelenlétében 
esküt tettek és zászlójukat felszentelték. 

1918 július 18-án az ezreddel az arcvonalra került. 
Franciaországban levő csehszlovák csapatok felett Janin 

tábornok parancsnokol. 
Hadtestének és hadosztályának számát, melybe a 21. cseh-

szlovák ezred tartozik, nem tudja; a századok parancsnokai 
francia és csehszlovák tisztek. 

A 11. század parancsnoka Blaha cseh főhadnagy. 
J ó z s e í f ő h e r c e g : A v i l á g h á b o r ú . V I I . 27 
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A századok állománya 3 tiszt, 11 altiszt és 180 fő 
legénység. 

A csehszlovák dandár a következő elemekből áll: Ameri-
kában besorozott csehszlovákokból (20%), szerb hadifogságba 
kerültekből (ezek közül 200 cseh önként jelentkezett), a franpia 
idegen légióból beosztott 150 cseh és tót katonából, végül azon 
cseh és tót hadifoglyokból, kik az orosz és román hadifogoly-
táborokban önként jelentkeztek. 

A 22. csehszlovák ezredet szintén Cognacban 1918 már-
cius havában szervezték meg; az ezredet azután Epinalba 
szállították el. 

A 21. csehszlovák ezredet amerikai csapatok váltották fel 
a francia hadszíntéren. 

A szökevény az orosz hadifogságról borzalommal emléke-
zett meg, azért jelentkezett a csehszlovák ezredbe, hogy az 
orosz hadifogság szenvedéseiből megmeneküljön. Állítása sze-
rint nem tudják, hogy miért kell nekik a németek ellen har-
colniok, az eskü szövegét sem ismerik, azt sem tudják, hogy 
tulajdonképen mire esküdtek. 

A szökevény magát német-osztráknak vallja és nem volt 
soha szándékában Németország vagy Ausztria ellen harcolni. 

Az orosz hadifogságban megjelent cseh újságban azt 
olvasta, hogy Oroszországban 250.000 cseh hadifogoly van. 

A cseh hadifoglyok zöme 1917. évben az omski hadi-
fogolytáborban volt (Szibéria). Ő kezdetben a gomeli hadi-
fogolytáborba tartozott (Mohilew). It t a csehszlovákokat nem 
toborozták be. A sorozás főképen Kasanban történt. A kasani 
fogolytáborban voltak a német és osztrák-magyar hadi-
foglyok is. 

A hadifogolytábor parancsnoka Slepitchka nevű cseh ka-
tona volt. Hetenkint egy csehnyelvű előadást tartott, melyben 
a Habsburgokat tartotta a cseh nép elnyomóinak, azt állította, 
hogy 50.000 cseh embert végeztek ki. Arra törekszenek, hogy 
Csehországból, Morvaországból, Sziléziából egy független cseh 
államot alkossanak. Ezért egy csehszlovák hadsereget akarnak 
megszervezni, mely Ausztria ellen fog küzdeni. A diákok ér-
az intelligens elemek a főizgatók. A felfogás nem egységes, 
sokan vannak, akik nem Habsburg-ellenesek és azt vallják,, 
hogy a Habsburgoknak sokat köszönhetnek, mert alattuk meg-
vagyonosodtak. 

A szökevény arról tud, hogy 1917. évben körülbelül 50.000 
cseh jelentkezett a csehszlovák légióba. 

Sokan nem politikai meggyőződésből vagy lelkesedésből 
cselekedtek így, hanem hogy sorsukon javítsanak. 

A csehszlovák ezredek a háború folytatása mellett fog-
laltak helyet, tehát Kornilow-pártiak voltak és Kerenski ellen 
léptek fel. 
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A Szerbiában hadifogságba jutott csehszlovák elemeket 
Odessában gyűjtötték össze, hol a szerb hadseregbe be-
lépésre kényszerítették. Midőn 1915. évben a németek Orosz-
országba mélyen benyomultak, a csehszlovák hadifoglyokat 
Olaszországba és Franciaországba elszállították. 

A Romániában hadifogságba jutott csehszlovák katoná-
kat Besszarábiába szállították. 

Amerika kezdetben körülbelül 1200 csehszlovák katonát 
küldött Franciaországba, ezeknek túlnyomó zöme osztrák 
eredetű kivándorolt volt. 

Azt beszélik, hogy a háború előtt Amerikába körülbelül 
100.000 csehszlovák ember vándorolt ki. Ezek nagy része min-
den vagyonát pénzzé tette azon reményben, hogyha hazatér, 
a független cseh államban el tud helyezkedni és letelepedni. 

A főizgató Masaryk cseh tanár, aki Csikágóban tevé-
kenykedik. 

Az első csehszlovák katonák Oroszországból 1917-ben 
kerültek Franciaországba. Ezeket a bordeauxi táborban gyűj-
tötték össze. Az első szállítmány 450, a második 1500 főből 
állott. 1917 december havában Oroszországból újabb 470 főt 
küldöttek, 1918 május 18-ig újabb szállítmány érkezett. Szalo-
nikiből is érkezett egy szállítmány. 

A francia hadseregben összesen mintegy 5500 csehszlovák 
szolgál. 

A 21. és 22. csehszlovák ezreden kívül más csapat a fran-
cia hadseregben nincsen. (Ev. 1705. szám.) 

* * 
* 

Bozen, október 4. 
Események, 

A) 10. hadsereg. 
Déli helyzet. 
Az Etsch-szakasz ellen az ellenség tüzérsége élénk tevé-

kenységet fejtett ki; tegnap este 2400, délelőtt 1500 lövést tett; 
Monte Majót A 1500) az ellenség nehéz aknavetői lőtték, ott 
az 1. császárvadász-dandár sokat szenvedett. 

Az innsbrucki önkéntes népfölkelő lövészzászlóaljat a 
Rocchetta-szakaszban a 157. népfölkelő zászlóalj felváltotta. 
(Op. 8199. és 8199/12. szám.) 

Esti helyzet. 
A Carriola páncél erőd és Sacco—Sant Ilariónál az Etsch-

hidak a szokásos ellenséges zavaró lövegtűz alatt állottak. 
Az idő borús, a hegyekben havazik; Forno vidékét1 

1 Vedretta del Forno (<>2767) hó- és jégmező. 
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170 cm-es ú j hóréteg borítja, a hőmérséklet —10 fok Celsius. 
(Op. 8199/19. szám.) 

A ködös-felhős időjárás miatt légi tevékenységünk szüne-
telt. (Op. 127/43. szám.) 

Ä XX. hadtestparancsnokság bejelentette, hogy a tél be-
álltával a Val di Genovában az előtérállást hátrább fogja 
vonni. (Op. 8193. szám.) 

Az AOK. tudatja, hogy az úgynevezett „Gelbkreuz" gáz-
lőszert nálunk nem gyártják, Németország nekünk ilyent csak 
korlátolt mennyiségben tud rendelkezésre bocsátani. Ezért a 
legnagyobb takarékosságot ajánlja, csakis akkor szabad ezt 
használni, ha valamely különleges feladat megoldásáról van 
szó. (Op. 7377. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy egy bizott-
ság szemlélje meg a 14. és 59. ezredet; a 114. ezrednek1 meg-
szemlélésével a XIV. hadtestparancsnokságot bízta meg. (Op. 
8073/4. szám.) 

Tekintettel arra, hogy a Brennerbad vidéke a pótlásoknak 
a magashegységben való kiképzésére kevésbbé alkalmas, az 
AOK.-tól azt kértem, hogy erre a célra az Arlberg melletti 
Sankt Anton vidéket utalja ki. (Op. 6067/55. szám.) 

Mivel a hadseregcsoportnál lótápban nagy szükség van, 
elrendeltem, hogy mindama lovakat, melyek szolgálatot nem 
teljesítenek, Lengyelországba szállítsák el. A 10. hadsereg 
fölös számú lovai Wladimir Wolynskijbe lesznek elszállí-
tandók. 

A szükséges intézkedéseket Op. 8184. szám alatt a 10. had-
sereg szállásmesteri hivatala megtette. 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Délelőtt 3 óra 30 perckor az ellenség tüzérsége a Mörar— 

Ave-szakaszt igen hevesen kezdte lőni, azután két ellenséges 
század A vét megtámadta. A 16. hadosztály keleti szárnyán a 
2. ezred állásába az ellenség betört, a betört ellenséget a zászló-
aljtartalék ellentámadással kiverte az állásból, 20 emberünk a 
harcban elesett, 3 tiszt és körülbelül 40 fő legénységünk eltűnt. 

Roana-szakaszunk is ellenséges zavaró lövegtűz alatt 
állott; különben a megszokott harctevékenység volt. 

Botzo fölött a 128/6. számú ágyúsütegünk egy Sopwith-
repülőgépet lelőtt; a gépen levő angol pilóta meghalt. (Op. 
277/2. szám.) 

1 Ezen ezredek az Edelweiss-hadosztálvba tartoznak. 
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Esti helyzet. 
Délután a XI I I . hadtestnél Asiagót és az 52. ezred1 szaka-

szát az ellenséges tüzérség hevesen lőtte. A I I I . hadtestnél 
csekély harctevékenység volt, a VI. hadtestnél az ellenség 
aknavetői Sasso Kossót (A 1196) lőtték. 

Csekély repülőtevékenység volt: Monte Rasta (-0- 1064) 
egy bombát kapott; kár nincsen. 

Tomasic hadnagy Bassano fölött egy Henriot repülő-
gépet lelőtt, az olasz pilóta meghalt, a gép elégett, 

A 74. honvédhadosztálynak felváltását a Monte Sisemol-
(A 1242) szakaszban a 38. honvédhadosztály megkezdette. 
(Op. 277/3. szám.) 

Hírek. 
Az angol 143. dandárt az arcvonalban a 114. dandár fel-

váltotta. 
Buco di Cesunánál élénk kocsi- és vasúti forgalmat figyel-

tek meg csapataink az ellenség arcvonala mögött. 
Monte Kaberlábán (A 1221) Penarnál az állás erődítésén 

szorgalmasan dolgoznak az olaszok. 
A I I I . és XII I . hadtest fölött élénk ellenséges repülő-

tevékenység, a YI. hadtest szakasza fölött csend volt. 
A Gaeta-dandárhoz tartozó olasz fogoly azt beszéli, hogy 

a Gaeta-dandár feladata a vonalat tartani; sokat beszélnek 
arról, hogy nagyszabású támadást készítenek elő; e támadás 
Monte Tómba (A 868) és Asiago között fog bekövetkezni. 
A tisztek a legénységet erre előkészítik, bátorságra és hideg-
vérre ösztökélik az embereket, biztatják őket, hogy legrövidebb 
idő alatt az olasz tartományokat fel fogják a megszállás alól 
szabadítani, mire azután béke lesz. 

Egyik hadifogoly olasz katona a casertai hadifogoly-
táborban teljesített szolgálatot, melyben három hó leforgása 
alatt 25.000 csehszlovák fogoly jelentkezett önként katonai 
szolgálatra; ezeket kiképzés céljából belső Olaszországba el-
szállították. (Ev. 1723/11. szám.) 

A 16. hadosztályhoz tartozik. 



422-

A 11. hadsereg ütközetállománya a következő: 

Hadosztálynál Tiszt Legénység 

5. 

gyaloghadosztály 

289 4035 
6. 

gyaloghadosztály 

300 430:! 
16. 

gyaloghadosztály 

248 3171 
18. gyaloghadosztály 329 6105 
27. 

gyaloghadosztály 
314 3642 

36. 

gyaloghadosztály 

152 3228 
52. 

gyaloghadosztály 

314 3137 
53. 

gyaloghadosztály 

266 3224 
6. lovashadosztály 164 3411 

10. 
lovashadosztály 

217 3274 
38. 

honvéd gyaloghadosztály 
• 

341 5814 
39 honvéd gyaloghadosztály 

• 

314 3137 
74. 

honvéd gyaloghadosztály 
• 301 4520 

(Op. 3577. szám.) 
Veszteségek 3-án: 18 halott, 72 sebesült, 411 beteg, 1 gáz-

mérgezés, 9 eltűnt (1 cseh, 1 lengyel az ellenséghez szökött). 
Összesen: 511 fő. 

* * 
# 

„Egy igen kevés bizalmat keltő, őskori, rozoga kis auto-
„mobil állott elő és Russ főhadnagy jelentkezett mint kirendelt 
„kísérő, mondván, hogy más autó nem képes a megteendő 
„utunk rendkívül éles kanyarulatain befordulni, azért kéri, 
„hogy ezen menjek. Vele és Szombati Pál öl-mesterrel beszáll-
t a m és elindultunk Serradán át a Val Terragnolóba le. Festői 
„völgy, de híres gyümölcsösei teljesen elpusztultak a gránát-
„verésben, keresztül-kasul hevernek a fák forgácsai. Piazza 
„helységet a háború rommá marcangolta. Kimondhatatlanul 
„szomorú kép! A gazdag szőlőlugasok karvastagságú venyigéi, 
„mint döglött kígyók, a földön széjjeltépve hevernek; fűtőfá-
„nak gyűjtik csapataim. A mult éjjeli lövésektől néhány nagy 
„gránáttölcsér van a keskeny liton. Alig tudjuk elkerülni azo-
„kat és természetesen ezen a veszélyes helyen elpukkad egy 
„gumink. Az ellenséges megfigyelő a Zugnáról (A 1257) még 
„az egeret is meglátja az útnak ezen szabad részén és rendesen 
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„minden kocsira hevesen tüzel. Ma tán nem ügyelt ide, mert 
„mindannak dacára, hogy kivilágosodott, nem lőtt; csak mire 
„elkészültünk és elindultunk volt, jöttek gránátjai és hült 

„helyünket szántották. Az ellenség elöl rejtett oldalon a rend-
k í v ü l keskeny út számtalan hihetetlen éles patkót képezve 
„kanyarog föl a Malga Bisortéra, a Buse di Bisortéig, 1966 
„méter magasságba, melyet forró és gőzsugarakat lövelő auto-
mobilunkkal szerencsésen elértünk. A fölkelő naptól meg-
világítva, jégben és hóban csillogva, mint gyengéd álom-
képek , oly áttetszők és valószínűtlen jelenségekként állanak a 
„szürke távolban Tirol legmagasabb hegyei, az Ortler nagy 
„gleccsereivel, a Presanella, a Care alto ésaBrenta-csoport, meg 
„az Ötzthali havasok, szikla szélektől és erdős hegységektől kör-
nyezve. Ritka szép e kilátás! Körülöttünk sivár sziklatenger, 
„kevés gyep- és mohapárnákkal, havasi rózsabokrokkal, ezek 
„alól fekete föld látszik ki és törpefenyők kúsznak a parton föl. 
„Egy mélyedésben az 1. császárvadász-dandár parancsnoka, 
„Eckert ezredes vár és aggódva kérdez, hogy ki rendelte őt ide. 
„Azon lehetőség miatt, hogy az olaszok a telefonbeszélgetéseket 
„lehallgatják, iderendelték őt anélkül, hogy megmondták volna 
„neki, hogy miért és hogy ki jön. Miután Russ főhadnagy 
„megjelentette neki, ő is jelentkezett nálam és ajánlotta, hogy 
„még egy kilométerrel tovább menjünk automobillal, mert az 
„ellenség ma csendes. — Innét kezdve minden össze van lőve, 
„egy vad gránáttölcsérmező, hol föld, kőszilánkok és a hó egy 
„szürke kásává van összekeverve. Rongyok, fegyverek, deszka-
forgácsok, kátrányos papír, tetőroncsok szomorú egyvelegben 
„hevernek. Hómezők a pikrintől aranysárgára festve, szám-
t a l a n vak gránát szörnyű lövetéseknek néma tanúi és vad 
„küzdelmek maradványai fekszenek a vad dáridókból csu-
pasz ra borotvált talajon. Egy rommálőtt barakktábornál, egy 
„szakadékszerű horpaszban elhagyjuk az automobilt. I t t van 
„a 2. tiroli császárvadászezred parancsnoksága, alig 10 perc 
„alatt gyalog odamegyünk. Innét könnyű fölmenet jön a mér-
sékelten meredek, nagy szikláktól környezett gyepen, an-
„nak fölső végén a sziklába vésett futóárok. A Pasubio 
„ ( ^ 2236) két csúcsa van most előttünk, az egyik kerek 
„kúp, tetején kissé lelapítva, ennek fölső szegélyén sűrű drót-
„akadályt látni; ez az olasz állás. Szemben egy óriási szikla-
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„kocka, az úgynevezett Pasubio-Platte, sarkával az ellenséges 
„állásnak fordulva egészen közel férkőzik ahhoz, rajta szöglet-
„éllel az ellenség felé a mi állásunk, melybe föl akarok menni. 
„Több ráncban és horpaszban ereszkedik le a hatalmas szikla-
„hegy hozzánk. Ezen mélyedések sziklafalaktól környezve, 
„melyek bordákat képeznek s ezek járhatók; a falak tövében 
„vannak a kis deszkaházak a tartalékok részére, mind igen jó 
„kavernákkal ellátva, melyek a legnehezebb bombák ellen is 
„biztos menedéket nyújtanak. Több ilyen tartalékállást meg-
látogattam, mind óriási vesződséggel nagyszerűen meg van 
„csinálva. Míg egy sziklagerincen fölmentem, jött az első nehéz 
„gránát és zuhogva az alattunk levő teknőszerű horpaszba 
„csapódott, nagy reccsenéssel robbanva. Ettől kezdve az ellen-
s é g nehéz gránátokat szórt lassan a part minden ráncába; 
„igen mérsékelt tűz volt. A csapat, helyesen, a tűz miatt kaver-
„nákban volt, mi azonban fölfelé folytattuk utunkat az igen 
„praktikusan kiépített reteszállásba, onnét egy nagyon mere-
d e k e n a magasba vezető futóárokban a császárvadászok első 
„tűzvonalába. Ez egy kitűnő védelmi rendszer, gépfegyver-
„fedezékekkel, melyek minden, egyáltalában lehetséges ellen-
séges támadási irányt megsemmisítő kereszttűz és oldalozó 
„tűz alá vehetnek. — Innét egy, a sziklába vésett, igen mere-
, dek futóárokban a Pasubio-Plattera mentem föl, mely egy 
„csúcsos háromszögalakú óriási sziklalapot — legélesebb sar-
k á v a l az ellenség felé fordítva — képez. Ez magas, függőleges 
„sziklafalakon nyugszik, hol ember nem kapaszkodhatok föl. 
„A fölvezető futóárok is védelemre jól be van rendezve. Míg 
„fölmentünk — tán feleútján —, egy nehéz gránát elég közel 
„jött hozzánk és egész kőzáport zúdított miránk, sisakomra is 
„egy almanagyságú kődarab esett. Hála jó acélsisakomnak, 
„nem sebesültem meg. Mindnyájan piszkosak lettünk a leeső 
„talajtörmeléktől, mely magas ívben fölhajíttatott a robbanás 
„által. A későbbi lövések mind messze mentek. Körülbelül 
„fél 10 órakor az első alagútba léptem. Az óriási sziklatömb 
„az alagutak egész labirintusával van aláaknázva, ezekben a 
„hatalmas sziklatámpont szélső tűzvonalának minden pont-
j á r a , teljesen födve, el lehet jutni. Az egész egy bástyaeröd, 
„melyet csakis szerencsétlenség folytán volna lehetséges el-
veszteni, azaz meglepetés vagy fölrobbantás folytán. Ezek-
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„ben a folyosókban, melyek a sziklalap fölszíne alatt több 
„méter mélységben vannak, kitűnően van megvédve a hely-
ő r ség lövetések alkalmával. A 2200 méter magas sziklalapon 
„a tulaj donképen i Pasubio-Plattén, melyet — mondhatnám — 
„függőleges sziklafalak emelnek a magasba és ma kivételesen 
„nem lövi az olasz, az összes állásokban és a sziklába vésett 
„tárnákban mindent részletesen megnéztem. A lap tetejére is 
„többhelyiitt, ahol csak van kijárat, kimentem. Csak egy meg-

jegyzést tettem, hogy a tárnafolyosókba erős szellőztető-
késziiléket kellene alkalmazni, mert ha a sziklalapot gázzal 
árasztaná el az ellenség, az a fölfelé vezető kijáratokon be-
ömlenék a tárnákba és csak erős léghuzattal volna eltávolít-

h a t ó ; tehát mindenkoron a legnagyobb gázfegyelem tartandó 
„fönn, nehogy baj történjék. — Végül pedig leereszkedtem a 
„robbantó-aknatárnába, mely az ellenséges állás alá fúratott; 
„ennek robbantása hónapokkal ezelőtt végrehajtatott, de nem 
„sikerült egészen, a tárna bedőlt és görgeteg torlaszolja el; az 
„ellenséges állás részben megrongálódott és beomlott. Egészen 
„a bedőlt helyig, majdnem az ellenséges állás alá mentünk, a 
„robbantástól feketére bekormosodott sötét tárnában. Tovább 
„nem lehetett menni. Itt egy figyelő őrszem áll állandóan. 
„Azt figyeli és hallgatja, hogy nem fúr-e az ellenség. Tíz 
„percig mozdulatlanul állottam a koromsötétben az őrszem 
„mellett. Halálos csend. Olyan sajátos érzés, hogy az olasz 
„3—5 méter távolban fölöttem ül és leselkedik, nem sejtve, 
„hogy az ellenségnek legmagasabb parancsnoka, egy bakával, 
„alatta állva hallgatódzik, hogy nem csikorog-e egy kavics. 
„Azt hiszem, ha megmondanák az olasz őrszemnek, jót nevetne 
„rajta, pedig igaz! A derék őrszemnek pár szivélyes szót mon-
„dok halkan, azután fölmegyek egy gépfegyverfészekbe és 
„igen közelről lefényképezem az olasz támpontot, mely alatt 
„voltam. — Még az ágyú-kazamatákba megyek, ezek is ki-
tűnőek. A megfigyelőállásokat is meglátogatom. Midőn az 
„egyik tárnából a világosra lépek, egy kersztbe, a sziklába 
„eresztett vasúti sín állja utamat. Ennek nekitámaszkodva 
„állok a függőleges sziklafal fölött. Innét nagyszerű oldalo-
„zás esik a Pasubio lapja mögött fölvezető meredek görgeteg-
„csuszamlásra (Geröll-Murre), melyen az ellenség megkerül-
h e t n é az egész sziklatömböt, az egész Pasubio-bástyát. Ez a 
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„gépfegyverállás is több száz méter magasságban van a szikla-
f a lban . Minden repedés, minden szikla nagyszerűen ki van 
„használva. Mindez két esztendei megerőltetett munkának az 
„eredménye, melyet a hős védők a rettenetes ellenséges tűzben 
„végeztek. Fönt hat vitéz tiroli császárvadászt dekorálok a 
„nagyezüst vitézségi éremmel; a derék tiroliaknak meleg kö-
szönetet mondtam nagyszerű teljesítményükért. Míg beszélek, 
„nehéz gránátok közvetlenül fejünk fölött elhaladva, süvöltve 
„mögénk esnek, hatalmas fekete füstgomolyt lövellve széjjel, 
„szikla-, kődarabok, föld és hó a magasba repülnek. A föl-
áll í tottak egyikének sem rezzen meg a szempillája — azt 
„hiszem, az enyém sem — s nyugodtan folytatom beszédemet 
„és szorítom meg a legvitézebljeknek a kezét. Tovább zúgnak 
„és reccsennek a nehéz gránátok. Egy öreg tiroli, mikor el-
rendelem, hogy az emberek oszolva a kavernákba menjenek, 
„a többiek nagy mulatságára azt mondja: 'Mir scheint's gar, 
„der Schiast scharf!' Magam is velük nevettem e tréfán. Köz-
„ben délután 1 óra lett és visszafelé kellett indulnom, éppen 
„azon a mélyedésen végig, melyre folyton nehéz gránátjait küldi 
„az olasz. Eszembe jutott a sanmartinói szörnyű 'halálfutó', az 
„még sokkal rosszabb hely volt! Míg a meredek sziklás parton 
„leereszkedtünk, még pár gránát vágódott be a völgybe, hatal-
„mas tölcséreket ütve. Míg azonban a rossz helyen átsiettünk, 
„nem lőtt az olasz tüzérség, de alighogy 300 lépéssel túlhalad-
t u n k , újból ugyanoda jöttek nehéz gránátjai s verték nyomain-
„kat. Ügy zúgnak, mintha egy nagy hajó gyorsan elhaladna 
„mellettünk a hullámzó tengeren. Eckert ezredes azt mondja, 
„hogy ritkaság, hogy ilyen keveset lőnek ide, mert e hely ren-
desen heves tűz alatt szokott állani. A dandárparancsnokság-
p á l étkezve, elbúcsúztam a tisztektől, melegen megdicsérve 
„igazán példaszerű teljesítményeiket. Russ főhadnaggyal és 
„Szombati Pál őrmesterrel a kis automobilon ugyanazon az 
„úton, melyen följöttünk, leindultam. Az első meredeknél el-
szakadt a fék és első kerekeinkkel az út szegélyén túlmentünk 
„és fölbillenőben volt az automobil, midőn a bal első kerékkel 
„egy tuskóban megakadt s így nem zuhantunk le. Nagynehe-
„zen kimásztunk és a legközelebbi ütegtől legénységet hoztunk, 
„akik másfél óra alatt kiemelték motorosunkat az útra. Egy 
„rögtönzött fékkel késő éjjel sikerült Folgariát elérnünk és 
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„a nagy automobilba átszállva, azonnal továbbsiettem ide, 
„Griesbe. Azon tudattal jöttem le, hogy a Pasubión nem tör-
ténhet ik baj, habár nagyon veszélyes a hely." 

* * 

Október 5. 

„Délután 2 órakor a következő sürgönyt vettem:" 
„Arra törekedve, hogy a világnak a béke visszaadassék, 

„Ö Fölsége Németország és Törökország uralkodóival együt-
t e sen azon ajánlatot tette, hogy az amerikai elnök által meg-
jelöl t alakban a tárgyalások megkezdessenek és egyidejűleg 
„fegyverszünet köttessék. Ez azonnal közöltessék az összes 
„csapatokkal, a legnyomatékosabb utalással arra, hogy aján-
„latunk még nem egyértelmű a fegyverszünettel, sőt ellenkező-
l e g : ennélfogva a fokozott harckészség és éberség a legsürgő-
s e b b kötelesség. AOK. Op. 148.165." 

„A lapok kiilön kiadásokban hozzák, hogy mi egyenest 
„Wilsonhoz fordultunk. Én nem hiszek az eredményben addig, 
„míg a tárgyalások be nem fejeződtek. Ürügyeket mindig 
„könnyű találni. Azt hiszem, hogy jobb lett volna nem egyedül 
„Wilsonhoz fordulni, hanem összes ellenfeleinkhez ugyanazon 
„jegyzéket küldeni, mert így ezt is ürügyül használhatják föl 
„ajánlatunk elutasítására. Mindenesetre azonban a kezdemé-
nyezés nehézségei le vannak győzve és remélem, hogy ez a 
„lépés talán mégis az angol válasz jegyzékre van fölépítve, 
„amely eddig nincs nyilvánosságra hozva. Azt kezdem hinni, 
„hogy a tárgyalások talán végre mégis meg fognak kez-
dődhetni és talán félig-meddig elfogadható békére fognak 
„vezetni." 

Wilson elnök szerint Ausztria-Magyarország népeinek 
lehetővé kell tenni autonóm fejlődésüket és gondoskodni kell 
arról, hogy a nagy és kis államok politikai függetlensége és 
területi integritása biztosíttassák. (14 pont, lásd az 53. számú 
mellékletet.)1 

Majd újabb négy pontban odanyilatkozott, hogy a meg-
egyezéses békének az igazságon és oly kiegyezésen kell fel-
épülnie, hogy tartós békét hozzon létre. A népeket és tartomá-
nyokat nem lehet sakkfigurák módjára az egyik állam felsőbb-

1 Nyilatkozat 1918 január 8. 
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ségéböl a másikba áttolni, a területi kérdéseket az illető lakos-
ság érdekében és javára, nem pedig a versengő felek kompro-
misszuma gyanánt megoldani. (4 pont, lásd az 54. számú mel-
léklet.)1 

E nyilatkozatok alapján az osztrák-magyar monarchia az 
összes hadviselő hatalmakhoz jegyzéket intézett" 1918 szep-
tember 19-én bár Lansing Amerika elutasító válaszát közölte 
a monarchia jegyzékére.3 De Wilson 1918 szeptember 27-én 
újabban a népszövetség feltételeit megformulázta, mondván, 
hogy a pártatlan igazságosság nem tűr meg semmiféle különb-
séget azok között, kikkel szemben igazságosnak kívánunk lenni 
és azok között, kikkel szemben nem akarunk igazságosak lenni. 
Oly igazságot kell gyakorolni, mely nem ismer kedvezést, csak 
egyenlő jogokat.4 

Az Unió elnöke ezek szerint 1918 január 8-án tartott be-
szédében 14 pontban állította fel a világbéke feltételeit. Körül-
belül egy hónap múlva Wilson 1918 február hó 12-én tartott 
beszédében újból nyilatkozott a béke kérdésében és újabbi 
négy pontban vázolta meg a béke alapelveit. E nyilatkozatok 
alapján általános igazságos békéről kezdett beszélni. A Wilson 
által proklamált alapelvek lényegileg megegyeztek a központi 
hatalmak programmjávai. 

Gróf Czernin és Hertling a béke alapjául nagyjában al-
kalmasnak tartották ezeket a pontokat. 

Közben lezajlott a nyugati arcvonalon a németek által 
megindított támadás, melytől a kedvező fegyveres döntést 
remélték, ami azonban elmaradt. 

Helyesnek bizonyult 1918 tavaszán a támadás felvétele, 
mert nagy kezdő eredményekkel indult meg, de kiderült egy-
idejűleg az is, hogy a rendelkezésre álló erő a döntő ered-
ményhez kevés volt. 

Midőn az amerikai erők Franciaországba megérkeztek, a 
szövetséges és társult hatalmak visszavonhatatlanul és meg-
másíthatatlanul elhatározták, hogy a háborút a fegyveres dön-
tésig folytatják. 

Ezzel azután a wilsoni békepontok lekerültek a pro-
grammról. 

1918 július 18-a után a nyugati arcvonalon megfordult a 
sors. A kezdeményezés a németek kezéből kisiklott és az 
entente ragadta azt magához. A szerepek megváltoztak. Most 
már az entente támadott és a németek védekeztek. 

A szövetséges és társult hatalmak úgy számbeli, mint 

1 Nyilatkozat 1918 február 12. 
2 Lásd az 52. számú mellékletet, 1918 szeptember 14-én. 
3 Lásd az 55. számú mellékletet. 
' Lásd az 56. számú mellékletet. 
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hadieszközökben való fölénye folytán lehetővé vállott, hogy 
Focli marsall folytonos és következetes nyomást gyakoroljon 
a németekre. 

Ahol a németek a nyomásnak engedtek, ott feltartóztat-
hatatlanul hömpölygött vissza a mozgás a Rajna felé. A harc-
ban elhasznált fáradt német hadosztályok lélekzethez nem 
juthattak. A béke ügye mind rosszabbul állott. A diplomaták 
kezdték belátni, hogy felette vitás, vájjon a háború befejezését 
fegyveresen ki lehet-e erőszakolni? 

Az entente a békeajánlatot visszautasította. 
A cs. és kir. közös kormány az összes hadviselő hatalmak-

nak 1918 szeptember 14-én azt javasolta, hogy küldjenek ki 
semleges külföldre képviselőket, kik megbízatnának, hogy a 
békekötés alapelveit bizalmasan megbeszéljék, kormányuknak 
felfogását egymással közöljék, valamint nyilt és őszinte fel-
világosításokat kérjenek és adjanak. 

Ennek a lépésnek megtételére alapul szolgált Wilson 
elnöknek ismeretes 14 és négy pontja, azután Bal főúrnak az 
angol alsóházban tett ama kijelentése, hogy Ausztria-Magyar-
országnak önmagának kell megoldania belső problémáit és 
Mr. Lloyd Georgenak nyilatkozata, hogy a szövetségesek hadi-
céljai között nem szerepel Ausztria-Magyarország felosztása 
és Németország belső megreformálása. 

Midőn a monarchia a békeajánlatot megtette, a nyugati 
arcvonalon a német haderő a kiépített Hindenburg-védelmi 
vonalra hátrált. 

A katonai helyzet ekkor a következő volt: 
Harcban állott összesen 197 hadosztály (.129 az első vonal-

ban, 68 a tartalékban). A tartalékban állott hadosztályokból 
21 ú j (friss), 40 felújított (elhasznált) és 7 kimerült volt. 
A hadműveleti szándék az volt, hogy a csapatok most inkább, 
mint valaha, állásaikat meg kell, hogy tartsák. Szóba sem jöhet 
az a kérdés, hogy még csak egy lépést is hátráljanak. 

„Az angoloknak, franciáknak és amerikaiknak meg akar-
juk mutatni, hogy állásunk ellen intézett minden újabb táma-
dásuk meg fog törni és hogy ez a vonal bevehetetlen bás-
tyát képez." 

„Ilyen módon az entente-hatalmak majd vizsgálat tár-
gyává fogják tenni azokat a békefeltételeket, melyeket a 
háború befejezése előtt minden áron el akarunk érni."1 

A monarchia békeajánlatára Amerika 1918 szeptember 
19-én elutasító választ adott. 

„Az Egyesült Államok kormánya nem tud és nem akar 
semmiféle javaslatértekezlettel foglalkozni oly ügyben, melyre 

1 A német 119. hadosztálynak 1918 szeptember hó 19-ről kejtezett intéz-
kedésében foglalt részletek. 
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nézve álláspontját és szándékát tisztán kifejtette. Az Unió 
elnöke tehát nein megy bele semmiféle béketárgyalásba, mert 
ő már egyszer kinyilvánította feltételeit és ezekre nézve 
semmiféle alkudozást nem fogad el." 

Mondott azonban Wilson elnök a nála megjelent poli-
tikusoknak furcsább dolgot is. Kinyilatkoztatta, hogy elutasít 
minden békekezdeményezést és nem köt békét addig, míg a 
központi hatalmak teljes vereséget nem szenvednek, mert kü-
lönben a békének nem lenne biztosítéka. Szükségesnek tartja 
a teljes és végleges győzelmet. Még ha Ausztria-Magyarország 
ki is jelentené holnap, hogy békeprogrammjának mind a 14 
pontját elfogadja, akkor is ragaszkodnia kell ehhez az állás-
pontjához. 

Érthetlennek látszott, hogy az Unió elnöke nyolc hónap 
alatt ennyire megváltoztatta véleményét a béke ügyében. 

Ez a hirtelen változás azért történt, mert Poch marsall 
értesítette Wilson elnököt, hogy a Franciaországba beérke-
zett amerikai haderő harckészültségét már elérte, hogy nagy 
dolgok vannak küszöbön és hogy a háború rövidesen véget ér. 

A békeajánlat elutasításának keltje szeptember 19-e. 
Szeptember hónapban a szövetséges és társult hatalmak 

három arcvonalon támadást kezdettek, és pedig: 
Szeptember 15-én a balkáni arcvonalon, szeptember 19-én 

a palesztinai arcvonalon és szeptember 26., 27. és 28-án a 
nyugati arcvonalon (Champagne, Picardia és Flandria.) 

A békeajánlat elutasítása tehát már a támadás folyamata 
közben történt meg. 

A palesztinai arcvonalon az angol-francia haderő szep-
tember 25-ig tartó harcban a törököket 70 kilométer széles 
arcvonalon (a tenger és a Jordán folyó között) állásukból ki-
vetette és megverte (40.000 hadifogoly és 250 ágyú zsákmány). 

A balkáni arcvonalon a szerb-angol-francia-olasz-görög 
haderő a bolgár-arcvonalat szeptember 15-én a Cerna-folyó és 
a Dudica-hegység között 20 kilométer szélességben áttörte. 
Szeptember 20-ig az áttörés 40 kilométer szélességre és 45 
kilométer mélységre kibővült, mire a bolgár-arcvonal össze-
omlott. 

A nyugati arcvonalon október első napjában az angol 
haderő elfoglalta a bevehetetlennek vélt Hindenburg-vonalat. 

Ilyen körülmények között a központi hatalmaknak már 
nem lehetett kilátásuk a háború sikeres folytatására. Ezért 
Ausztria-Magyarország, Németország és Törökország elhatá-
rozták, hogy általános fegyverszünet megkötése és a béketár-
gyalások megkezdése végett az Egyesült Államokhoz for-
dulnak. 
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A svéd királyi kormány október 4-én juttatta el Ausztria-
Magyarország jegyzékét Wilson elnökhöz.1 

Wilson elnök a békeajánlatra választ nem adott. 
„Közben Ferdinánd bolgár cár leköszönt és Boris lett az 

„új király. Hírek szerint az entente azt reméli, hogy a Dunáig 
„mindent megszállhat. Idáig kellett jutnunk." 

Ezt a három szót bánatos hazafi- és katona-lelkem mon-
datja velem, attól az utolsó időkig táplált gondolattól hajtva, 
hogy a központi hatalmaknak és társaiknak tüneményesen 
diadalmas nemzetvédelmi erőfeszítései és harcai ebben az 
óriási túlerő ellen több mint négy év óta folytatott háború-
ban, bennünket emberséges békéhez fognak vezetni, még mi-
előtt az élet- és a hadiszükségletekben már is beállott hiányok 
egymásután, vagy egyszerre kiütik a fegyvereket kezeinkből. 

„Este a hadseregfőparancsnokságtól utasítást kapok, hogy 
„Trientben állítsam össze magasrangú tisztekből a fegyver-
szüneti tárgyalásokra a bizottságot..." 

xV fegyverszüneti bizottságot a következőkből alakíttattam 
meg: 

Elnök: Weber Viktor gyalogsági tábornok, a IV. hadtest 
parancsnoka. 

Tagok: Vidossich Rezső vezérkari ezredes, báró Seiler 
Viktor vezérkari alezredes, Ruggera Kam illó vezérkari száza-
dos, herceg Lichtenstein János fregattkapitány, Zwierkowski 
György korvettkapitány, Nyékhegyi Ferenc honvédalezredes.2 

Ekkor az olasz arcvonalunk még igen szilárdan állott, az 
olaszok és az ententecsapatok erős támadása az első vonalban, 
főleg a magvar csapatok sziklaszilárd ellenállásán kudarcot 
Vallott. 

* 
* # 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Déli helyzet. 
Tegnap este az ellenség tüzérsége igen élénken tüzelt; a 

XXI. hadtest arcvonalára 2400 lövést tett. 
Délelőtt a XXI. hadtest arcvonalára az ellenség tüzérsége 

újabban 1400 lövést tett; heves tüzérségi tűz alatt állott a 97. 
dandár szakasza, a Riva-szakasz, a XIV, hadtest arcvonala és 
a Terragnolo-völgy. 

Az ellenség repülői is nagyon tevékenyek voltak. Délelőtt 
7 óra 30 perekor 21 ellenséges repülő jelent meg Trient fölött. 

1 Lásd az 57. számú mellékletei. 
A bizottság október 12-én alakult meg Trientben. 
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A gardolói repülőterünkre négy, a neumarkti repülő-
terünkre 40 bombát dobtak az ellenség repülői. Neumarkton 
három emberünk megsebesült és két hangárunk megsérült, a 
neumarkti fogolytáborban az orosz és olasz hadifoglyok közül 
öt meghalt és 17 megsebesült . 

Neumarktnál közlekedő vasúti vonatunkra is bombákat 
dobtak az ellenség repülői; egy emberünk meghalt és nyolc 
megsebesült. 

A hegységekben csapataink a beállott hideg időjárás miatt 
nagyon szenvednek. (Op. 8208. és 8208/12. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a Stilfsi-szakaszra, az Etscli völ-

gyére és a XIV. hadtest arcvonalára élénken tüzelt. 
Az időjárás derült és hideg. (Op. 8208/19.- szám.) 
Az Adamello-szakaszban az ellenségnél nagy mozgás ész-

lelhető, valószínűleg felváltások vannak. (Op. 8208/16. szám.) 
Kémhírek szerint a Pasubio (A 2236)—Monte Cimone-

(A 1230) szakaszban az olasz A7, hadtestet átcsoportosították; 
közelebbi adatok még hiányoznak. (Op. 8208/9. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a XXI. 
hadtest szakaszában az Edehveiss-hadosztály tisztjei, zászló-
aljparancsnoktól felfelé, személyesen tájékozódjanak. (Op. 
5941/8. szám.) 

A 168. népfölkelő-zászlóaljnál influenzaszerű járvány 
lépett fel, ezért a XX. hadtestparancsnokság azt kérte, hogy a 
zászlóaljat október hó végéig hagyják meg pihenő helyzeté-
ben, addig a 151. népfölkelő-zászlóalj maradjon meg az arc-
vonalban. 

A 10. hadseregparancsnokság a kérelemhez hozzájárult. 
(Op. 8204. szám.) 

Tekintettel a helyzetre a Pasubión (A 2236), az 1. csá-
szárvadász-dandárnál, dr. Eckert ezredest parancsnokként 
meghagyták. (Op. 6188/53. szám.) 

Hadseregcsoportomnál szeptember hóban 133 fő tűnt el 
az arcvonalon ( közte 3 tiszt) és pedig 55 cseh, 15 lengyel, 11 
román, 11 rutén, 11 német, 7 magyar, 4 horvát, 2 szerb és 1 
dalmát. Ebből a számból a 10. hadseregre 107 fő esik. 

Az ellenségtől hozzánk 7 olasz katona pártolt át. (Op. 
8194. szám.) 

Az AOK. a svájci vezérkar főnökéhez jegyzéket intézett 
azért, mert állítólag a Dreisprachenspitze (-0*2843) határszög-
letnél svájci tisztek az osztrák katonákat felhívták, hogy szök-
jenek át a határon. A svájci vezérkar főnöke értesítette az 
AOK.-t, hogy a vizsgálat nemleges eredménnyel végződött, 
miért is valószínűleg tévedés történt. (Op. 5316/1. sz.) 
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B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
A 16. hadosztály szakaszán1 az 52. ezred heves ellenséges 

lövegtűz alatt állott; különben csak mérsékelt harctevékeny-
ség volt. Ütegeink az ellenség barakktáborait lőtték Monte 
Bertiagán (A 1356), Mtg. Nuován (A 1327) és C. d. Cagno-
non. (Op. 278/1. szám.) 

Déli helyzet. 
Hajnali 3 órakor a Roana-szakaszunkat az ellenség tüzér-

sége igen hevesen lőtte; később tüzét Y. Grubachra tette át, 
Monte Eriótól (A 1628) északkeletre. 

Délelőtt igen hevesen lőtte az ellenség tüzérsége a Yal 
d'Assát, Monte Rastát «>1064), Monte Interrottót « > 1401) 
és Val di Galmarárát. A XII I . hadtest keleti szárnyán a 2. ez-
red2 sokat szenvedett az ellenség tüzérségének tüzétől; a többi 
hadtesteknél (III. és VI.) csak mérsékelt harctevékenység volt. 

A I I I . hadtest szakasza fölött az ellenség repülői tömege-
sen keringtek. Reggel 7 órakor 10 ellenséges repülőgép jelent 
meg és bombákat dobott a hadtest szakaszára. (Op. 278/2. sz.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége Roanát, Monte Rastát (-Ó,1064), 

Katzet «>1223), Monte di Val Bellát «>1312), Val di Fren-
zelát igen hevesen lőtte. 

A VI. hadtest ellen az ellenség tüzérsége olyan gránáto-
kat alkalmazott, melyek nagy tűzsugár közepette robbantak 
fel és rakétaszerű világítótesteket löveltek ki magukból. 

Reggel 7 óra 30 perckor 17 angol repülőgép 40 gyújtó-
bombát dobott a Neumarktnál levő repülőterünkre; két han-
gárunk és 6 repülőgépünk megsérült, 5 emberünk meghalt, 
17 pedig megsérült. (Op. 278/3. szám.) 

Hírek. 
Canove—Ave-alszakaszunkra az ellenség tüzérsége, gya-

logságának támadása előtt, 30.000 lövést tett. 
Szeptember hó 21-én Dosso Altónál (A 703, a Garda-tótól 

keletre) elfogott cseh-szlovák katona vallomása a következő: 
Neve Radinka Márton, gyalogos, tót nemzetiségű, Zó-

lyom-Miklóson született, a losonci 25. gyalogezredhez avatták 
fel 1916. évben. Tolmeinnél volt állásban a 11. Isonzo-csatában 
(1917 augusztus 21). Azt vallja, hogy ott a csehek megadták 
magukat az olaszoknak; mindjárt elszállították őket és a civi-
dálei hadifogolytáborba kerültek, puskát és töltényt az olaszok 

1 XIII. hadtest Asiagónál. 
' 16. hadosztályhoz tartozik. 

József főherceg: A világháború. VII. 28 
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a hadifoglyoknál meghagyták. Azután három napon át vasút-
tal elszállították őket Antamurra, hol olasz és cseh tisztek arról 
értesítették őket, hogy munkások lesznek. Néhány nap múlva 
Paduára kerültek. It t a hadifoglyokból egy cseh és egy szlo-
vák szakaszt alakítottak. Később Folinóra jutottak, hol beosz-
tották őket a cseh-szlovák ezredbe. 

A csehek önként jelentkeztek a cseh-szlovák ezredbe, míg 
a tótokat kényszerítették a belépésre. A csehek a tótokat bán-
talmazták. Éjjel barakkban aludtak, takaróikat a csehek elvet-
ték. Karabineriek őrizték őket, kik a tótok ellen revolvereiket 
is használták. Az egyik tótot hasba lőtték, aki meg is halt. 
Panaszt tettek ezért a hadifogolytábor parancsnokánál, egy 
öreg olasz ezredesnél és kérték, hogy a szlovákokat helyezzék 
át egy másik hadifogolytáborba, mert a csehekkel nem férnek 
össze. A parancsnok megbotoztatta és négy napra elzáratta 
őket. 

A cseh-szlovák katonáknak olasz puskáik vannak. A szá-
zadok létszáma 100 fő legénység és 5 tiszt. 

Carpaban, Imro nevű szlovák hadnagy felszólította őket, 
hogy esküdjenek fel a cseheknek. A csehek mindnyájan esküt 
tettek. 17 hadifogoly tót az esküt megtagadta. Imro hadnagy 
(írre beírta nevüket egy könyvbe. A csehek a tót hadifoglyo-
kat ütik-verik. 

Mielőtt állásba jutottak, cseh tisztek azt mondották, hogy 
ha megkísérlik az átszökést az osztrákokhoz, lelövik őket. 

Olaszországban nehezek a megélhetési viszonyok; vala-
mennyi élelmezési cikk Amerikából jön. Az olasz lakosság a 
cseheket gyűlöli. A Piavén a csehszlovák légióbeli katonákat 
az olaszok kézigránátokkal fogadták. Az olaszok háborús úszí-
tóknak tartják őket, kik a háborút meghosszabbítják. 

Folinóban az olasz katonáktól hallotta, hogy ha az osztrá-
kok támadnának, akkor meg fogják magukat adni, mert elég 
volt már a háborúból. 

Kémjelentések. 
Olaszország komolyan foglalkozik a támadással. 
Azokat az amerikai csapatokat, melyek a svájci határon 

vannak, Olaszországba szállítják. Olaszország állítólag 15 had-
osztályt fog kapni a támadásra. A támadást a Brenta két part-
ján készítik elő. 

A támadásra 20 olasz hadosztályból álló hadsereget fognak 
megszervezni, ezek között 3 amerikai hadosztály is lesz. 

# # 
* 

Október 2-án Durazzót az olaszok megtámadták. A ki-
kötőbe nem sikerült behatolniok. 
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Mackensen vezértál »őrnagy szigorú intézkedéseket foga-
natosított a románok sakkbantartására. (Ev. 1731/11. szám.) 

* * 
* 

Veszteségek 4-én: 28 halott, 97 sebesült, 430 beteg, 3 tiszt, 
127 legény eltűnt az asiagói betörésnél, összesen 685 fő. 

A Belluno-csoportnál tegnap ellenséges támadásokat ver-
tek vissza és újra elfoglaltuk a Pez-állást. 

# * 
* 

Báró Kövess Hermann tábornagy átvette a Balkán-had-
erők parancsnokságát; állomáshelye Belgrád. Neve „Kövess-
hadseregcsoport". 

A hadseregfőparancsnokság ma Op. 145.322. számú ren-
deletével tájékoztatott a helyzetről a délkeleti arcvonalon. 

A rendelet így szól: 
„A bolgár arcvonal összeomlása miatt Bulgária az en-

tentevel szeptember 25-én fegyverszünetet kötött. Arra többé 
nem lehet számítani, hogy Bulgária velünk tovább küzdjön. 

A várható eseményekre való tekintettel szeptember 20-tól 
fogva több cs. és kir. és német hadosztályt irányítottunk más 
hadszínterekről a Balkánra. Az útban levő hadosztályok fel-
vonulásának biztosítására szeptember végén Vranje vidékén 
egy osztrák-magyar liadcsoport van alakulóban. Az október 
1-től visszamenő osztrák-magyar albán hadseregcsoporttal 
együtt ezeknek a hadosztályoknak feladata az Adriai-tenger 
és a Duna között a legrövidebb vonalban védelmi állást 
foglalni. 

A délkeleti arcvonal fölött a parancsnokságot Kövess 
tábornagy veszi át. 

Az összeomlott bolgár arcvonallal 28 ellenséges gyalog-
és 1 és fél lovashadosztály állott szemben és pedig: 

8 francia hadosztály, 35.000 lőfegyverre], 
1 olasz hadosztály, 10.000 lőfegyverrel, 
6 szerb hadosztály, 24.000 lőfegyverrel, 
4 angol hadosztály, 18.000 lőfegyverrel, 
3 Venizelos-hadosztály, 15.000 lőfegyverrel, 
6 görög hadosztály, 30.000 lőfegyverrel, mely haderő ösz-

szesen körülbelül 130.000 fegyvert számlált. 
Ennek a haderőnek egy részével, így a szerb, olasz és a 

francia hadosztályok közbelépésével számolnunk kell. 
Továbbá 3 görög hadosztályt már huzamosabb idő óta az 

entente Szalonikinél képez ki; ennek a harcba lépésével is szá-
molni kell; a görög hadosztályok zöme azonban nincsen abban 
az állapotban, hogy nagyobb hadműveletet tudjon véghez-
vinni. 

28* 
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Az eddigi osztrák-magyar albán hadseregcsoporttal 2 olasz 
hadosztály állott szemben, körülbelül 20.000 lőfegyverrel. 

Kémhírek szerint Olaszország Albániában újabb táma-
dást tervez, e célból Albániában ú j csapatokat von össze. 

Nincsen kizárva, hogy a bolgár haderővel eddig szemben 
állott entente haderő a tengerpart mentén Törökország ellen 
fordul, egy részét pedig a Dardanellák kierőszakolására fogja 
felhasználni. 

Arz vezérezredes s. k." (Op. 45.000/47. szám.) 
„A németek súlyos harcban nagy nehezen tudják csak állá-

s a i k a t tartani." 
* # 

* 

Október 6. 

„Ami békeajánlatunkat illeti, mindenütt a legfészültebb 
„várakozás észlelhető. Kezdem remélni, hogy a válasz talán 
„mégis nem lesz egészen elutasító és adja Istem, hogy félig-
meddig elfogadható legyen ellenségeink álláspontja, amely-
„nek alapján tárgyalásokat lehessen kezdeni. Olasz részről tá-
m a d ó csoportosulásukat lassan le kezdik bontani. Alig előre 
„hozott hadosztályokat megint kivonnak a tűzvonalból." 

Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a Tonale-szakasz ellen tegnap este 

élénk tevékenységet fejtett ki, különösen hevesen lőtte a 
XXI. hadtestnél a Pozza—Bocaldo-szakaszt a Trambilleno-
völgyben, melyre körülbelül 3000 lövést tett; a Pasubio (A 
2236) szakasz 30 cm-es öblű olasz mozsarak tüzében állott. 

Daone-völgyben egy olasz katona fogságunkba került, ki 
az olasz 80. ezred kötelékébe tartozik. 

A 43. tábori tüzérdandárt a 22. felváltotta. (Op. 8220. és 
8220/10. szám.) 

Esti helyzet. 
Szokásos tüzérségi harc. A XXI. hadtest arcvonala felett 

20 ellenséges repülőgép jelent meg. 
Az időjárás derült, az Ortler-havasokban —10 fok Cel-

siust mutat a hőmérő. (Op. 8220/19. szám.) 
Elrendeltem, hogy ha valahol csapatok megszemlélésére 

megjelenek, a Szolgálati Szabályzat I. Részben előírt hivatalos 
fogadástól el kell tekinteni. (Op. 8229. szám.) 
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Weber gyalogsági tábornok, a VI. hadtest parancsnoka, 
ina a 10. hadseregparancsnokság székhelyére megérkezett és 
az AOK. rendelkezésére áll. Feladata lesz az AOK.-t képviselni 
az Olaszországgal megindítandó fegyverszüneti tárgyaláso-
kon. (Op. 8223. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Tegnap este az ellenség tüzérsége Monte Interrottót (-0 

1401), Cra. Grubachót, Pitz della Bisát (-0-1541) lőtte és a 
2/1. nehéz mozsárütegünket kereste tüzével. A XIII . hadtestnél 
a 16. hadosztály szakaszára tűzcsapásokat mért az ellenség tü-
zérsége; a másik két hadtest (III. és VI.) szakasza ellen csak 
mérsékelt tűztevékenység irányult. (Op. 279/1. szám.) 

Déli helyzet. 
Roanát ellenséges nehéztüzérség lőtte; a VI. hadtestnél 

az 5. hadosztály szakasza nehéz aknavetők tüzében volt. (Op. 
279/2. szám.) 

Esti helyzet. 
A III . hadtest szakaszát a Val d'Assa szakadéktól délre 

az ellenség tüzérsége igen élénken lőtte; a VI. hadtestnél mér-
sékelt volt az ellenséges tűz. 

Az 5. hadosztály arcvonala nehéz aknavetők tüzében volt; 
a Frenzela-szakadékba 20 gázlövedék csapott be. 

A I I I . és VI. hadtest fölött a repülők igen élénken por-
tyáztak. San Francesco fölött 3, Sasso Rosso (A 1196) és 
Monte Alessi (A 1099) fölött 5 ellenséges repülőgép keringett, 
melyekből egyet tüzérségünk lelőtt. 

Arsierónál igen élénk autóforgalmat figyeltek meg csa-
pataink. (Op. 279/3. szám.) 

A 10. lovashadosztály részint Vattaro—Roncogno terébe, 
részint a Larici-táborba jutott. 

A 74. honvédhadosztályt a 38. honvédhadosztály fel-
váltotta. 

Az 5. hadosztály felváltását a 18. hadosztály megkezdette. 

IHr eh. 
Az olasz IX. hadtestnél csak a 18. hadosztály van állás-

ban. Az olasz XVIII . hadtestet a XXX. hadtest felváltotta. 
A XVIII . hadtest az olasz tartalékhadsereg (9.) kötelékébe 
került. 

A francia XII . hadtestnél mindkét hadosztály az arcvo-
nalban áll; az angol XIV. hadtestnél csak a 48. hadosztály van 
az állásban. 

# * 
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Macedóniában megkezdődött a bolgár hadsereg leszerelése; 
a Monastirról Kicevóra vezető úton 191 bolgár tiszt és 7218 fő 
bolgár legénység tette le a fegyvert; 8 ágyút, 70 géppuskát, 
8 aknavetőt adtak át a bolgár csapatok eddig, azonkívül szám-
talan kocsi, ló és hadianyag a zsákmány. 

A támadó francia-amerikai csapatok előtt a németek állá-
saikat, melyeket 4 éven át erődítettek, a legnagyobb gyorsa-
sággal elhagyják. Reims városa a németekkel szemben már 
biztonságban van. 

Október 5-én az osztrák-magyar, a német és a török kor-
mány a svéd kormány útján, az amerikai elnökhöz javaslatot 
tett a fegyverszünet megkötésére, elfogadták Wilson 14 pont-
ját és későbbi 4 pontját mint békefeltételeket. 

Az orosz szovjet Németországtól azt követeli, hogy a 
brest-litowski békekötést jelentse ki semmisnek. 

Veszteségek 5-én: 19 halott, 125 sebesült, 488 beteg, 5 gáz-
mérgezés, 15 eltűnt (ebből 13 hátrafelé, 2 cseh az ellenséghez 
szökött). Összesen 652 ember. 

# * 
* 

Október 7. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
Déli helyzet. 
„Éjjel rendes harctevékenység; a Zugnán egy ellenséges 

„század támadását verték vissza, ez alkalommal két lángszórót 
„zsákmányoltunk. Ott, úgy látszik, az ellenség rohamvállal-
kozást tervezett egy századdal, mely csapataim ébersége és 
„vitéz magatartása miatt nem érvényesülhetett teljesen. Dél-
e lő t t 10 óra 30 perckor az állások és a hátterep az Etschtől 
„a Zugnáig (A 1257) bezárólag élénk lövegtűz alatt áll, amely 
„időközönkint nagy hevességre fokozódik. A gerincen erős 
„aknavetőtűz. Az etschvölgyi községek Rovereto, Sant Ilario, 
„Villa Lagarina, Volanóig bezárólag ellenséges tüzérség által, 
„megfigyelés mellett, lövetnek. A parancsnokságok állomásai 
„és megfigyelőállomások ellen ellenséges lövegtűz. Trient fe-
„lett légiharc volt, melyben két angol repülőt lelőttünk. (Op. 
„8236. és 8236/12. szám.)" 

Esti helyzet. 
„Délután a nyugati részen helyenkint élénk zavarótűz 

„van. A Garda-tótól nyugatra az ellenséges lövegtűz, főképen 
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„állásaink ollen a Coneei-völgyben s attól nyugatra, a leg-
,,nagyobb hevességig fokozódott és a hátterepre is átcsapott, 
„Ott heves aknavetötűz is van. Az Etsch völgyében az ellen-
séges lövegtűz a 3. lovashadosztály arcvonala ellen is foko-
zódott és a Zugna-gerincen állandóan élénk maradt. Délután 
„5 óra felé körülbelül 50 fő erejű ellenséges csoportok elő-
„nyomultak állásaink ellen a Zúgna nyugati lejtőjén és ezek 
„este még a két vonal között fekszenek. Calliano, Yolano és 
„Nomi heves ellenséges lövegtűz alatt vannak. Calliano kötél-
pálya-állomás megsemmisült. Különben csak rendes zavaró-
t ű z . Élénk repülőtevékenység." 

Tüzérségünk az ellenség gyalogsági állásait lövi Serra-
vallétől keletre. 

Az időjárás derült; Passo del Tonale-szakasz északi szár-
nyán a Monte Mantello- (<> 3536) hegységben 23 centiméteres 
ú j hó esett; a hőmérő —5 Celsius-fokot mutat. (Op. 8236/18. 
szám.) 

A legnagyobb sajnálattal közöltem, hogy a Monte Cimone-
{A 1230) szakaszban álló nehéz tüzérség részére úgynevezett 
„Gelbkreuz" lőszert nem utalhatok ki, mert nincsen. Ennek 
a tüzérségnek ugyanis feladata, hogy a IIT. hadtestet oldalozó 
tűzzel támogassa. (Op. 7354/1. szám.) 

A 10. hadsereg hadosztályainál a napokban 49 menet-
századot és 11 lovasszázadot fognak besorolni.1 (Op. 6701. sz.) 

Az AOK. a es. kir. Landwehr miniszternél tiltakozott az 
osztrák parlamentben október 2-án elhangzott Stanek kép-
viselő beszéde miatt, melyben nevezett a csehszlovák légiót 
dicsőítette és a cseheknek a világháborúban tanúsított maga-
tartását szépíteni és mentegetni igyekezett. (Op. 8234. szám.) 

Ma este a Zúgna- (A 1257) szakaszban lehallgattak egy 
olasz telefonbeszélgetést, melyben ez a parancs volt: „a táma-
dást feltétlenül végre kell hajtani". Ebből a parancsból, meg-
figyelt szemrevételezésekből, a tüzérség tevékenységének foko-
zásából nyilvánvaló, hogy az olaszok a Zugna-szakaszban 
támadni készülnek. (Op. 8237/21. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Éjjel a I I I . és VI. hadtestnél mérsékelt volt az ellenséges 

lövegtűz; említésreméltó esemény nem történt. (Op. 280/1. sz.) 
Az olasz repülők igen élénken működtek; a I I I . hadtest-

nél 40, a XITT. hadtestnél 34 repülőgép jelent meg; Monte 
1 XL. és XLI. menetalakulatok. 
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Melettára (A 1824) füstbombákat dobtak. Az ellenségnél 
az Arsiero—Caltrano úton nagyon sűrű autóforgalom volt. 

Casalei és campiellói barakktáborunkat az ellenséges repü-
lők csekély magasságból géppuskákkal lövöldözték és bombá-
kat is dobtak a táborra. (Ev. 1742. szám.) 

Déli helyzet. 
Különös esemény nem volt. (Op. 280/2. szám.) 
Esti helyzet. 
Az ellenség lövegtiize délután nagy hevességre fokozódott;: 

a Monte Rastán (<> 1064) a 2. védelmi állásunk igen megron-
gálódott. Asiago 200 gázgránátot kapott. 

Az ellenség repülői a I I I . hadtestparancsnokságra három 
bombát dobtak, egy emberünk meghalt, több megsebesült; 
Roncegnóra is hét bombát dobtak, hol egy emberünk meghalt. 
(Op. 280/3. szám.) 

Hírek. 
Canovénél egy olasz katona átszökött hozzánk, ki a követ-

kezőket vallja: 
A 49. olasz ezred kötelékébe tartozik, Yicenzában arany-

műves. 
A Parma-dandárban szolgált, mely szeptember 10-én az 

angolokat az állásban felváltotta. 
Az angol és francia csapatokat az olaszok felfogják mind 

váltani, azután az angolokat és franciákat a német hadszín-
térre fogják elszállítani. 

Október 1-én San Donánál látta, hogy angol tüzérséget 
szállítanak el az olasz arcvonalról. 

Az amerikai csapatok Bolognában gyülekeznek. 
Az olasz hadsereg állapotát a hadifogoly vigasztalannak 

mondja. Az olasz 49. ezred legénysége még nem volt tűzben, 
támadás esetén az ezred nem lesz képes helyét megállani. 

Az étkezés rossz, a kenyeret rozslisztből sütik, amerikai 
fagyasztott húst kapnak. 

Yicenzában nagy a drágaság. 

Kémhírek. 
A legközelebbi időben a Piavén nagy olasz támadás lesz, 
A Montellótól északra, keletre és délkeletre Sant Andreá-

nál, Zensonnál, Fossaltánál, San Donánál folynak az előkészü-
letek a Piave áthidalására. 

Az olasz tengerészet a szárazföldi támadással kapcsolat-
ban a Tagliamento torkolatánál vállalatra készül. 

Arról beszélnek, hogy a Montellóról fog megindulni a 
támadás, melyben csehszlovák csapatok is részt fognak venni. 
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Az olasz lovasságot Pannában, Piacenzánál összevonják; 
Trevisónál műszaki csapatok gyülekeznek. 

Az olasz hadvezetőség a támadással még várni akar, mert 
az osztrák-magyar hadseregről az hírlik, hogy még harckész. 

Az amerikai csapatokat folyton szállítják Olaszországba 
és a génuai kikötőben rakják partra; azonkívül vasúttal Gre-
nobléről 50.000 főt szállítottak el már Milánón—Veronán át 
a Piavéra (Meolo vidékére). 

A Montéi lóra vasúttal tüzérséget szállítanak. 
Albániában az olasz hadtest Elbasánra követi a vissza-

vonuló osztrák-magyar csapatokat. (Ev. 1742/11. szám.) 
Veszteségeink 6-án: 21 halott, 120 sebesült, 437 beteg, 

5 eltűnt. Összesen: 583 ember. 
# # 

Folgana, október 8. 
„Szép idő volt, de a barométer nagyon gyorsan esik, úgy-

h o g y arra is gondoltam, hogy lemondom utamat, jobb na-
„pokra halasztóin azt, de nem tettem meg, minthogy a hava-
„sokról állandó gyönyörű szép időt jeleznek. Trienten át a 
„regényes Fricca-úton Carbonarén, San Sebastianon át 
„ide, Folgariára jöttem. Miután még egyórai időm maradt, 
„a jelentések, megbeszélések és intézkedések után a vacsoráig, 
„az alkonyat félhomályában egy sétára indultam egyedül 
„nyugat felé. Hideg volt és nehéz felhők vonultak az égen föl. 
„Bundával bélelt mellényemet a zubbonyra fölvettem, legény-
s é g i sapkámat a fejemre tettem és így mentem gondolatokba 
„merülve. A hótól terhes koromfekete láthatáron a mind mé-
lyebbre lekúszó vastag felhők eleven serege alatt az ellen-
séges lövegtűz folytonosan pislogott és különböző hang-
nemekben zuhogtak a völgyek, melyek fölött sóhajtva vonul 
„tova a didergő jeges szél. Mint fáradt árnyakat, csak sejtve 
„láttam az éjjel sötétjében az erdős magaslatokat, melyeknek 
„a tél első fuvallata siránkozva éneklé búskomor dalát. Sok 
„katonám járkál az utcán, különböző nyelveken beszélgetve, 
„rám se hederítve, hiszen még a tisztet sem ismerhették én-
bennem föl, ruházatom és a sötét homály miatt. Egy csoport 
„a templom előtt állott és élénken vitatta a kérdést, hogy a mi 
„békeajánlatunk után, mikor lehet vége a háborúnak. Az 50. 
„gyalogezrednek1 magyar legénysége volt, magyarul beszéltek. 

1 Gyulafehérvári. 
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„Megállottam, hogy halljam nézeteiket. Egyik kedélyesen hoz-
„zám fordult: 'Beszélsz magyarul, koma?' — 'Úgy, mint te, 
„öcsém!' — feleltem én. Soká elbeszélgettünk és ők észrevet-
t é k , hogy többet tudok náluknál és így most mindenféle kér-
désekkel fordultak hozzám és nézeteinket élénken cseréltük ki. 
„Meghatottan hallgattam e derék lelkeknek a sok szenvedé-
sektől, nélkülözésektől bánatossá vált, de annál szilárdabb 
„hitét az Isten igazságosságában és bizakodásukat Magyar-
ország és népének jobb jövőjében, mely reménységért örö-
„mest szenvednek tovább és küzdenek becsülettel annál is 
„inkább, mert látják, hogy minden elkövettetik egy mielőbbi 
„tisztességes béke érdekében. Bakáim nagy csomóba gyülekez-
t e k körém, csodáltam, hogy nem ismert föl egy sem, igaz, 
„hogy az 50. ezrednél még sohasem jártam. A legtöbb csen-
desen hallgatta, mint beszélgettem egynéhányukkal. Ezalatt 
„az ágyúk néha igen hevesen dörögtek s egy nagybajuszos 
„öreg baka morogva szólt: 'Azért mégis mindig csak veret a 
„büdös. . . !' — 'Mert fél tőled, öreg!' — feleltem tréfásan, 
„ami igen nagy derültséget okozott a körülállók között. Az 
„öreg nem vesztette el nyugalmát és morogva felelt, pipáját 
„ki sem véve szájából: 'Van is oka rá! . . . Ha Józsep itt van, 
„meg én!' — Most én kérdeztem meglepetten: 'Micsoda Jó-
zse f? . . . — 'Hát — felelt válla fölött fölényesen — nem 
„tudod? József a mi vezérünk és apánk!' — Erre a témára 
„nem akartam kitérni, hiszen ismerem rámvonatkozó nézetei-
k e t . Az öreg kissé zavarba hozott és elhallgattam, amit ő 
„félreértett és mogorván kérdezett: 'Nem ismered őt, koma?' 
„— Felelnem kellett: 'Nagyon jól ismerem! . . . ' — 'No-no — 
„véli ő —, úgyis jó lesz, ha láttad!' Erre mind hallgattak 
„s én elmenőben visszaszóltam: 'Jó éjt, fiúk!' Egy köszöntés, 
„melyet nagyon sokszor használok, melyet számtalan bakám 
„ismer. Ezen szavaimra egyik baka, ki eddig valahol a töb-
„biek között hátrébb állott, hozzám lépett és közelebbről rám-
„néz, bal kezével félszeg mozdulatot tesz, nagy pipáját kikapja 
„szájából, egy lépést hátrál, feszesen tiszteleg és elkiáltja 
„magát: 'Éljen apánk, József!' Az öreg, aki eddig szónokolt, 
„rekedt hangon folyton éljent kiáltoz, hogy az előbbit jóvá 
„tegye, én meg szívélyesen hozzáfordulok: 'Na öreg, köszö-
„nöm jó szavaidat, a többi is csak jóakaratból jött, tudom!' 
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„Midőn a sötét utcának sarka körül fordultain, az öreg ki-
„aludt pipájára gyújtott s a gyufa kis pislogó fényénél lát-
t a m , amint az emberek csendesen széjjelmennek." 

„Mintha ördögszemek volnának, úgy pislog a sűrű felle-
gekkel borított égen az ellenséges lövegtűz és föl-följajdulva 
„morognak az összes távoli és közeli völgyek. Hópelyhek 
„arcom mellett elrepülve, gyengéden érintik azt. Fázom és lép-
teimet meggyorsítom." 

„Mindjobban fokozódó tüzérségi küzdelem főkép a Zúgna 
„(A 3257) irányából hallatszik. Heves orkánszerű vihar dü-
„höng és az alacsonyan leereszkedett vastag felhőzetet liegyen-
„völgyön át kergeti." , 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Déü helyzet. 
A Zugnától (A 1257) nyugatra, az Etsch völgye felé 

lejtő Fortini-hegyoldalon arcvonalunk felé előretört olasz gya-
logság az esthomály beálltakor, az ellenség élénk zavaró löveg-
tiizének fedezése mellett, állásába visszahúzódott. 

Az 56. lövész- és a 3. lovashadosztály arcvonalát az olasz 
tüzérség igen hevesen lőtte. 

„Éjjel meglehetősen élénk ellenséges lövegtűz a Stilfsi-
„hágó vidékén és a Tonale meg Albiolo (<> 2978) két oldalán; 
„ott kézigránátok is. A Judicariák és Vallarsa között jelentős 
„kár a mi állásainkban. Járőrharcok az egész vonalon. Nap-
„közt erős tűzcsapások és élénk zavarótűz. A Tonalén az ola-
„szok átkiáltottak, hogy a fegyverszünet meg van kötve, a 
„XIV. hadtestnél pedig azt, hogy még előbb meg fognak jól 
„verni, azután megkapjuk a békét." 

Az ellenség tüzérsége a hátrébb fekvő falvakat nehézöblű 
lövegekkel újból lövi, és pedig Callianót, Volanót; utóbbi köz-
ségben az 56. lövészhadosztály parancsnokának lakását egy 
telitalálat érte; Dro és Ceniga is ellenséges nehéz lövegtűz 
alatt állott. 

Monte Nozzolóról (<> 1930) ellenséges járőröket elzavar-
tak csapataink. 

A 166. nép fölkelőzászlóaljat a 111. népfölkelőzászlóalj fel-
váltotta. (Op. 8246. és 8246/12. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a Riva-alszakaszunkat és Zugna-

(A 1257) arcvonalunkat igen élénken lőtte. 
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A 111. lövészdandárparancsnokság lakóházát telitalálat 
érte; egy emberünk meghalt. 

Torbolénél a Sarca-hidat az ellenség tüzérsége szétlőtte. 
Az utolsó 24 órában az olasz tüzérség a 111. lövészdandár 

arcvonalára1 14.000 lövést tett. 
A Stilfsi-szakaszra és Monte Cimonére (A 1230) tűz-

csapásokat mért az olasz tüzérség. 
A 10. hadsereg parancsnoka Volanóban és Callianóban a 

csapatok fölött szemlét tartott. 
Az időjárás derült; a Stilfsi-szakaszban és Vedretta del 

Fornón2 (<> 2767) hóviharok voltak; a hőmérő —6 fokra szál-
lott alá. 

A 10. hadseregparancsnokság a 3.—J. számú légvédelmi 
ütegnek dicsérő elismerését fejezte ki azért, mert tegnap két 
angol repülőgépet lelőtt. (Op. 8246/19. és 8245. szám.) 

A XXI. hadtestparancsnokság jelenti, hogy a hozzá be-
osztott 10./3—3. számú 42 cm-es öblű mozsárüteg csakis hosz-
szabb idő után hozható tüzelőállásba és annak engedélyezését 
kéri, hogy ez a nehéz üteg, a részére meghatározott feladaton 
kívül, még más célokra is belőhesse magát, 

A 10. hadseregparancsnokság úgy döntött, hogy ezt a kér-
dést a XIV. hadtestparancsnoksággal egyetértőleg beszélje meg. 
(Op. 7349/2. szám.) 

Mais községet a 164. dandár részére kiutalták, hogy ott 
pihenőcsapatokat elhelyezzen. (Op. 6556/10. szám.) 

Brennerbad helyett az Arlbergen levő Sant Anton közsé-
get az AOK. rendelkezésre bocsátotta, hogy ott magashegységi 
harcban a pótlásokat kiképezhessék. (Op. 6067/37. szám.) 

A 10. hadsereg ütközetlétszáma október 1-én 3143 tiszt 
és 44.435 csatár. A kiképzés alatt álló pótlás száma 352 tiszt 
és 23.066 csatár. 

Az olasz hadvezetőség megtiltotta, hogy az olasz katonák 
a mi acélsisakjainkat használjak. (Op. 8249. szám.) 

Az AOK.-tól Ruggera vezérkari százados meghozta az Írás-
beli utasításokat Weber gyalogsági tábornok részére, kit 
a fegyverszüneti tárgyalások vezetésére szemeltek ki. 

Willerding tábornok vezérkari főnök ma a 164. dandár 
szakaszában személyesen tájékozódott; ez a dandár az V. had-
test északi szárnyán a Stilfsi-szakaszban van állásban. (Op. 
8426/15. szám.) 

Az 56. lövészhadosztályparancsnokság azt kérte, hogy 
a 35. lövészezredet felválthassa, mert ez az ezred március 24-e 
óta megszakítás nélkül a Zúgna (A 1257)-szakaszban van ál-

1 56. lövészhadosztályhoz tartozik, mely a Zúgna- ( / \ 1257) szakaszban 
van állásban. 

2 Vedretta = jégmező. 
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lásban. A 10. hadseregparancsnokság' elrendelte, hogy a 36. 
lövészezredet a 159. dandárhoz tartozó 10., 164. és 171. népföl-
kelőzászlóaljak váltsák fel október hó végén; a 36. lövészezred 
felváltás után Stenicóba jön és a 159. dandár parancsnoksága 
alatt hadseregtartalék lesz. A felváltásra kiszemelt népfölkelő-
zászlóaljak október 20-ig Trientben helyezendők el, ahol őket 
kellőképen felszerelik és állományaikat kiegészítik. (Op. 
6732/1. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a XII I . hadtestnél a 38. honvéd-

hadosztály szakaszát (Monte Sisemolt (A 1242) és a VI. had-
test egész arcvonalát igen élénken lőtte. A Brenta-völgye és 
a Monte Grappa (A 1775) vidéke is heves ellenséges zavaró 
lövegtüz alatt állott. 

Reggel 5 óra 30 perc óta Monte Asolone (A 1520) áll 
hatalmas tüzérségi tűzben. (Op. 281/1. szám.) 

Osteria Puffelénél a Col dei Rosso (A 1276) és a Cima 
Ecker- (A 1366) állásban egész napon az ellenségnél élénk 
autó- és málhásállat-forgalom és csapatmozgás volt megfigyel-
hető. Az ellenség Valstagnánál a völgyzárlaton dolgozik, 
a szerpentinútat megerődíti, a védelmi állást homokzsákokkal 
emeli és igen sok spanyolbakot helyez el az akadályövben. 
Repülői igen élénken működnek, a Val d'Assa-szakadékba, 
Vezzenára és Roncegnóra bombákat dobnak. (Ev. 1750. szám.) 

Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a I I I . hadtest hátsóterületét lőtte, 

Monte Sisemol (A 1242) erős lövegtűzben volt; Asiagót ma 
könnyű lövegek lőtték. Éjjel 2 óra óta az asiagói előállásunkat, 
Asiago falut és a 38. honvédhadosztály szakaszát lőtte tüzér-
sége. 

A VI. hadtestnél az ellenség járőr támadását visszaverték 
csapataink, mely Col dei Rosso (A 1276) felől jött. Val Fren-
zelába néhány nehéz akna csapott be. (Op. 281/2. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége Spitz della Bisát ( Ó 1541), Monte 

Interrottót «> 1401), Asiago falut, Val di Nost és a XII I . 
hadtest arcvonalát igen hevesen lőtte. A Monte Zebión (A 
1778) levő barakktáborunkat az ellenség tüzérsége végigszórta; 
a VI. hadtestnél az 53. hadosztály szakasza, Col dei Rosso 
(A 1276), Stoccareddo, Xaibena és Val Prenzela heves akna-
vető- és lövegtűzben állott. 

Monte Meletta di Gallióra (A 1674), Monte Mielára (Ó 
1788), Fontana tre Palira tűzcsapások voltak. Az ellenség re-
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pülői a XIII . hadtest arcvonalára Yal d'Assába és a neumarkti 
repülőterünkre bombákat dobtak. 

Délután 3 óra 15 perckor a I I I . hadtestnél C. Le Mandri-
elle fölött három ú j rendszerű kis repülőgép jelent meg, melyek 
igen gyorsan mozogtak és majdnem zajtalanul, alacsonyan sur-
rantak tova. (Op. 281/3. szám.) 

A XLI. és XLII . menetalakulatok kiképzett legénységét 
ma a 6., 52., 16., 53. hadosztályoknál és a 39., 74. honvédhad-
osztályoknál besorolták az ezredek kötelékébe. (Op. 3625. sz.) 

Híreit. 
A központi hatalmak fegyverszüneti ajánlata következté-

ben Newyorkban nagy az optimizmus. 
Yilmos császár a hadsereghez és flottához manifesztumot 

intézett, melyben azt nyilatkoztatja ki, hogy a németek arc-
vonalát nem lehet megdönteni és hogy Németország csakis 
becsületes békét hajlandó kötni. 

Albániában az olasz hadtest megkezdte előnyomulását 
a Skumbi-folyó alsó szakaszára; az előcsapatok Beratnál az elő-
őrsök vonalait már átlépték és Elbassánra nyomulnak elő. 
(Ev. 1750/11. szám.) 

* # 
* 

Veszteségek 7-én: 33 halott, 126 sebesült, 521 beteg, 6 gáz-
mérgezés, 6 eltűnt (2 szlovén átszökött), összesen 692 fő. 

* # 
* 

Bozen-Gries, október 9. 
„Hajnali 2 órától kezdve minden reszket a pergőtűztől és 

„jajgatva zeng hegy és völgy s amellett üvölt a szélvész és 
„csikorogva feszegeti öreg ablakaimat. A tél halálos bevonulá-
s á t tart ja a még zöld vidékre. Pokoli éjszaka volt. Szó 
„sem lehetett pihenésről s így felöltöztem és kimentem. A hó-
„vihar dacára pontosan kivettem, hogy a pergőtüzet a Zúgna 
„(A 1257) irányában nehézöblű ütegek erős tüze ordítja túl. 
„Asiago irányában is erős nehéz lövegtüzet hallok. Mint, egy 
„rendkívül heves nyári zivatarnál, az ég állandóan meg volt 
„világítva a rángó pislogó lövegtűz által. Suhogva hajlongtak 
„a széltől korbácsolt fenyők, a hó nagy csomókban repült el 
„róluk. Szegény csapataim ily pokoli éjszakában! Mily ember-
fö lö t t i kínokat szenvednek el?.. ." 
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„Szándékom volt ma reggel a 50. gyalogezred állásaiba 
„a Monte Cimonen (A 1230) az előretolt csücsökbe kimenni. 
„El is indultam automobilon a Yena-hágóra, hogy ily nehéz 
„órában csapataimnál lehessek. Mindhiába! Szörnyűséges or-
„kán dűl, a havat oly sűrűn hordja, hogy nem látni, de még 
„a szemet sem lehet kinyitni, az úton nagy hófuvatagokba 
„beleszaladva, mindgyakrabban teljesen elakadunk, végre ki 
„kell ásnunk automobilomat, melyhez vastagon oda fagy a hó. 
„Nagynehezen és sok erőlködés után, valahogy vissza tudunk 
„fordulni, mert lehetetlen tovább jutnunk a helyenként 2—3 
„méter magas hófúvások miatt és a Fricca-útra sok kínnal le-
dérünk . . . így most ahelyett, hogy hős csapataimnál lennék, 
„itt Griesben nyomorgok." 

Jelentések. 
A) 10. hadsereg. 

Déli helyzet. 
„A Tonaletól a Vallarsáig állandó élénk ellenséges zavaró-

„tűz, nagy löszerpazarlással. Az Etsch völgyétől kétoldalt sok 
„heves tűzcsapás." 

„Az ellenség tüzérsége különös hevességgel lőtte a 49. had-
osztály arcvonalát, a Riva-szakaszt, Tomeabru (-Ó- 1719) vi-
déké t és a XXI. hadtest arcvonalát." 

„Reggel 5 óra óta a Zúgna nyugati oldalán Fortini felől 
„harcizaj. Az utolsó jelentés szerint az ellenséges gyalogság 
„támadásra indult. Különben csak járőrharcok. Délelőtt jelen-
e ik , hogy heves tűzcsapás után a Zugnán (A 1257) rohamra 
„induló ellenséges gyalogság tűzzel visszautasíttatott. Az élénk 
„zavarótűz estig tartott." 

Az ellenség tüzérségi tüzét a XIV. hadtest arcvonalára 
is kiterjesztette. (Op. 8256. és 8256/12. szám.) 

Esti helyzet. 
A viharos időben délután sem szűnt meg az ellenség löveg-

tüze, egész arcvonalrészekre vad tűzcsapásokat mért. 
Az időjárás viharos; hózivatarok vannak a hegyekben, 

a Vedretta del Fornón (<> 2767) 200, a Tonale-hágón 30, a Care 
alto- (A 3465) gerincen 180 centiméteres hóréteg van. A Punta 
San Matteo- ( . 3692) utakat használni nem lehet a hófúvások 
miatt. A hőmérő —15 fok Celsiusra szállott alá. (Op. 8256/19.) 
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A XIY. hadtestparancsnokság jelentette, hogy a Passo 
della Lazza (-Ö- 939) ellen végrehajtott vállalat nem sikerült. 

A 10. hadseregparancsnokság véleménye szerint a kudarc 
okát az olaszok ú j harcmodorában kell keresni; az olaszok az 
első vonalat csak nagyon gyéren szállják meg, míg erős tarta-
lékok hátul állanak eilenlökésekre készen. (Op. 6020/1. szám.) 

A 10. had seregparancsnokság a Meran önkéntes népföl-
kelö-lövészek I. csoportját november hó végéig az Ulten-völgv-
ben szándékozik meghagyni, hol fát vágnak, mert a télre szük-
séges tüzelőanyag másképen nem biztosítható. (Op. 8231. sz.) 

Az AOK. elrendelte, hogy még a tél beállta előtt, a tüzér-
ségi kötelékeket rendezzék. Így a 10. hadseregnél az arcvonal-
ból a 40. honvéd tábori-tüzérdandárt ki kell vonni és had-
osztályához kell juttatni a 11. hadseregnél. 

A haclseregcsoportparancsnokság erre jelentette, hogy ezt 
a tüzérdandárt pótlás nélkül a fontos Monte Cimone- (A 1230) 
szakaszból nem lehet kivonni. 

A 10. hadseregparancsnokság azt tervezi, hogy ha a 3. tá-
bori tüzérdandárt és a 3. lovas tábori tüzérdandárt, mely szer-
vezetileg ugyan hozzá tartozik, de még nem vonult be a 10. had-
sereghez, — megkapja, az előbbivel a 40.-et, a 3. lovas tábori 
tüzérdandárral a Riva-szakaszban az arcvonalban levő 49. tá-
bori tüzérdandárt fel fogja váltani. (Op. 7352/1. szám.) 

Az AOK. herceg Lichtenstein fregattkapitányt a fegyver-
szüneti bizottságba Weber gyalogsági tábornokhoz beosztotta. 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
A III . és XIII . hadtestnél az ellenség tüzérsége a hátsó-

területet lőtte; különben nevezetes esemény nem volt. 
A mi tüzérségünk az ellenség első állásában levő igen kel-

lemetlen aknavetőket iparkodott ártalmatlanná tenni; főké-
pen Monte di Val Bellától (-0" 1312) délre voltak ilyenek. 

Primolano október 7-én 30, október 8-án 8 gránátot kapott, 
ezek között 3 telitalálat a drótkötélpályánkat érte, melynek 
következtében 1 emberünk meghalt, 4 megsebesült, 2 lovunk 
kimúlt; a vontatókötél elszakadt, a felhalmozott élelmiszerek-
ben nagy kár esett. (Op. 282/1. szám.) 

Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a 6. gyaloghadosztály-szakaszának 

hátsó terepét nagy hevességgel lőtte; a hadosztályparancsnok-
ság is tűz alatt állott. 

A I I I . hadtestparancsnokság véleménye szerint az angol 
tüzérséget az olaszok felváltották. 

A XIII . hadtestnél az ellenség nehéz tüzérsége a Val 
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•d'Assát, Yal di Galmararát és Yal di Campo Múlót lőtte. 
A hadtest egyik kötélpályáját három helyen szétlőtték; a 
206. számú hegyisütődénél 2 ember meghalt, 3 megsebesült. 

A VT. hadtest állásaira az ellenség tüzérsége néhány tűz-
csapást mért; különösen az 53. hadosztály állott nehéz löveg-
tűzben; Col del Rosso (A 3276) felől nehéz aknavetőtűz volt. 
A hadtest felvételező állomását Barricatánál és a 12. számú 
hadtápsütödét egy-egy telitalálat érte; 2 ember meghalt, 1 meg-
sebesült. (Op. 282/2. szám.) 

Esti helyzet. 
A. 6. és 52. hadosztály ellen az ellenség lövegtüze nagy 

hevességre fokozódott, főképen nehézöblű lövegek lőtték a 
hadosztály hátsó terepét; a 6. hadosztály szakaszán a 17. ezred 
nehéz aknavetők tüzétől sokat szenvedett. 

A XIII . hadtestnél a Val di Campo Múlóban levő tábo-
runk 100 lövést kapott nehéz öblű lövegekből. 

A VI. hadtestnél az 53. hadosztály arcvonala állandóan 
heves lövegtűzben volt. 

A hegyekben 20 centiméter friss hó esett. (Op. 282/3. sz.) 

Hírek. 
A III . hadtest előtt az ellenség nagyon ideges. Ok nélkül 

tüzel géppuskáival, kézigránátokat dobál, az előterepet egész 
éjjeleken át fényszórókkal állandóan megvilágítja. 

Az ellenség repülői is nagy tevékenységet fejtenek ki a 
I I I . hadtest fölött. 

Az Asiago-fennsíkon az ellenség tüzéi'sége a legnagyobb 
hevességre fokozza tüzét. 

Október 1-én az olaszok Albániába nagy szállítmányokat 
(gyalogságot, tüzérséget) indítottak útba. 

Az olaszok lázasan készülnek a támadásra, hogy még a 
békekötés előtt megtörténhessék a támadás. 

Egy úgynevezett Brenta-hadsereg van alakulóban, mely-
nek feladata lenne a Monte Melettára intézni a támadást. 

Veronából Schióra 380 milliméteres és sok 30-5 centimé-
teres mozsarat és tarackot szállítottak el. 

Bolognából is lövegszállítmányok vannak Bassanóra 
útban. 

Október 2-től három nap óta szakadatlanul partra száll-
nak amerikai csapatok Genuában. 

Október 7-én adta át a svéd követ báró Burián külügy-
miniszter és a svájci követ a németek jegyzékét Lansing 
amerikai államtitkárnak. 

Az entente-sajtó a központi hatalmak javaslata ellen izgat. 
(Ev. 1752/11. szám.) 

# # 
# 

J ó z s e f f ő h e r c e g : A v i l á g h á b o r ú . V I I . 2 9 
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„11. hadsereg: A fennsíkon élénk, különben mérsékelt el-
lenséges lövegtűz. A terhes ellenséges aknavetőket sárgakeresz-
„tes gázzal megfertőztük, míg az ellenséges küzdelmi állást 
„megsemmisítőtűz alá vettük. Az összes öblökből ránk zúdí-
t o t t lövegtűz napközt kevés ingadozással állandó volt. Ú j 
„ellenséges ütegek föllépéséről, a teljesen megváltozott tüze-
„lési módból azt következtetjük, hogy az angol tüzérséget olasz 
„váltotta föl.' 

„A 800 méternél magasabb helyeken mindenütt óriási hó-
viharok. Az Ortleren (A 3902) 25 fok hideg van." 

„A németeket mindjobban veri az ellenség és ők mind 
„messzebb visszaszorulnak." 

„A Balkánon mi a legrövidebb vonalba visszamegyünk. 
„Tán a Skutari—Turn Szeverin vonal lesz ez?" 

„Wilson még nem felelt." 
* * 

* 

Október 10. 

Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Déli helyzet. 
„Még tegnap a Judicariákban ellenséges rohamosztagokat 

„kézigránátharcban visszautasítottunk. Az Etsch-völgyének 
„két oldalán élénk, különben mérsékelt lövegtűz. A Tonale-
„műúttól északra állásainkba betört ellenséges rohamosztagok 
„azonnal kidobattak. Az Etscli völgyében délelőtt 10 órakor 
„egy ellenséges század támadása, mely az 56. lövészhadosztály 
„elöörsvonalának jobbszárnya ellen irányult, visszautasít-
hatott." 

Az ellenség tüzérsége hevesen lövi a XXI. hadtest arc-
vonalát; tűzcsapások voltak Monte Cimonére (A 1230) és 
Pasubióra (A 2236). 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a Stilfsi-szakaszt és az 56. lövész-

hadosztály arcvonalát hevesen lőtte; különben a tüzérség csak 
mérsékelten tüzelt, (Op. 8267/19. szám.) 

Az 56. lövészhadosztályparancsnokság a 10. hadseregpa-
rancsnokságot tájékoztatja arról, hogy a vele szemben álló 
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34. és 10. olasz hadosztály szám szerint mennyire túlszárnyalja 
az 56. lövészhadosztály erejét és mivel ezen csapatok a hosszú 
állásharcban nehéz viszonyok között állanak megszakítás nél-
kül a Zúgna- (A 1257) szakaszban, pihenésre szorulnak, ezért 
két friss gyalogezrednek rendelkezésre bocsátását kéri, hogy 
felváltásokat eszközölhessen. 

Mivel a XXI. hadtestnek nincs tartaléka, arra kéri a 
10. hadseregparancsnokságot, hogy a hadseregtai-talékból bo-
csássa rendelkezésre a kért két ezredet. A 10. hadseregparancs-
nokság tudatja, hogy a 36. lövészezred felváltására már három 
zászlóaljat kijelölt, ezenkívül újabb két ezred rendelkezésre 
bocsátására a mostani nehéz viszonyok között még gondolni 
sem lehet, mert minden nélkülözhető csapatot a Balkán-had-
színtérre kell irányítani. (Op. 8243. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság sürgeti, hogy a 21. tábori 
tüzérdandárt adják át Boroevic tábornagy-hadseregcsoport-
hoz. (Op. 7308/10. szám.) 

Ismételve utalok arra, hogy a lőszerrel a tüzérség takaré-
koskodjék. (Op. 7367/1. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
A XIII . hadtestnél tegnap éjjel 11 órakor a Monte Sise-

mol- (A 1242) magaslaton a tiszti táboriörs vonalat az ellenség 
megtámadta; a támadást a 38. honvédhadosztály közelharcban 
visszaverte. 

Az 52. hadosztály szakaszát az ellenség nehéz tüzérsége 
éjfélig lőtte; a XII I . hadtest hátsóterepe is nehéz ellenséges 
lövegek tüze alatt állott. 

Zocchiról a Torrente Ghelpach-völgyébe vezető utat az 
ellenség állandóan géppuskatűz alatt tartja. 

A 38. honvédhadosztályparancsnokságot éjjeli 1 órától 
nehézöblű lövegek lövik; több barakk megrongálódott; a had-
osztályparancsnokság barakkját szétlőtték. 

A VI. hadtestnél csak mérsékelt ellenséges lövegtűz volt. 
Az 53. hadosztály szakaszára néhány tűzcsapás irányult. 

Primolano október 8. és 9-én 79 gránátot kapott, 1 embe-
rünk meghalt, 4 megsebesült; a 81/b. számú kötélpályát, a táv-
beszélő- és távíróhuzalokat szétlőtték; a barakkokon kár esett. 
(Op. 283/1. szám.) 

Déli helyzet. 
A II I . hadtestnél a reggeli órákban a 6. gyaloghadosztály 

arcvonalára az ellenség tüzérsége néhány tűzcsapást mért; a 
Stella—Canove alszakasz állandóan az ellenség aknavetőtüze 

29* 
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alatt van; a 6. hadosztályparancsnokság véleménye szerint 
ezen alszakasz ellen ellenséges vállalat áll küszöbön. 

A 38. honvédhadosztály arcvonalára egyes löveglövések 
irányulnak, különösen Monte Sisemolra (A 1242). 

A VI. hadtestnél az ellenség tüzérsége és aknavetői Monte 
di Val Bellát «>1312), Stenflet, Valle dei Roncliit lövik. 

A 16. hadosztálynál reggel 5 óra 45 perckor Zocchitól 
délre 30 főből álló ellenséges osztagot géppuskatűzzel csapa-
taink elzavartak. (Op. 283/2. szám.) 

Esti helyzet. 
A III . hadtestnél az 52. hadosztály arcvonala igen élénk 

ellenséges zavaró lövegtűz alatt volt. A Val d'Assától délre 
fekvő gyalogsági állásainkat az ellenség erőteljes aknavetőtűz 
alatt tartotta. 

A XIII . hadtestnél az előterepet, Asiagónál az 1-ső vé-
delmi állásunkat az ellenség lövegtűz alá vette, különösen 
heves volt a tűz Mörartól Avéig. A hátsóterep Roccolo—Gher-
tele vidékéig állott ellenséges nehéz lövegtűz alatt. 

A hadtestparancsnokság 5 lövést kapott. A 38. honvéd-
hadosztályparancsnokságnál egy telitalálat következtében 6 
emberünk meghalt, 7 megsebesült. 

A VI. hadtestnél az ellenség tüzérségének tevékenysége 
fokozódott, különösen Col del Rosso (A 1276), Monte di Val 
Bella (-Ó-1312), C. Melaghetto ellen irányult a lövegtűz; gázt 
is lőtt az ellenség; a 18. hadosztály alszakasza nehéz aknavető-
tűzben volt. Délután 4 óra 30 perc óta az ellenség árkaiban 
élénk mozgás volt; valószínű, hogy az ellenség a Frenzela-sza-
kadék ellen valamit tervez. (Op. 283/3. szám.) 

Hírek. 
Az olasz hadtest Albániában Elbassánba behatolt. 
A francia-angol haderő arra kényszerítette a német csapa-

tokat, hogy St. Quentint feladják. (Ev. 1756/11. szám.) 
Veszteségek 8. és 9-én: 51 halott, 259 sebesült, 1009 beteg, 

12 eltűnt. Egy cseh zászlós és egy román átszökött, a többi 
hátrafelé, összesen: 1331 fő. 

„Wilson egy kérdéssel felelt. Ez a további tárgyalásokat 
„lehetővé teszi. Csak holnap láthatom a szószerinti szöveget." 
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Október 11. 

„Wilson olyan választ adott, mely német részről egy új 
„jegyzéket tesz szükségessé. Bizonyos felvilágosításokat kíván, 
„melyeket tulajdonképeni válasza előtt meg kell adni. Eszerint 
„a tulajdonképeni előtárgyalások meg is kezdődtek. Egészben 
„véve Wilson válasza nagyon mérges és cselekkel tele. Azt 
„akarja, kogy az összes megszállott területeket azonnal ki-
ü r í t sük . — Csak mi? — s a másik fél nem? Ezzel csereérté-
keinket el akarja venni. Azt akarja, hogy uralkodóinkat, kik 
„a háború alatt kormányoztak, egyszerűen elcsapjuk. És náluk 
„megmaradjanak?.. . és háborús rémuralmukat — nyakunkra 
„lépve — éreztessék velünk? Van ebben igazságosság? . . . Nem 
„a legbiztosabb alapja ez a nemsokára újra megkezdődő civó-
„dásnak és újabb háborúknak? Üres szavak — ha így kezel 
„bennünket — az ő béke — világbéke dogmái —, melyekkel 
„telekürtöli a világot és melyeket csakis túlbecsületes ellen-
ségeikre akar rákényszeríteni, míg ő maga óvakodik ugyan-
azokkal élni azaz szövetségeseitől azokat megkívánni. Nein-
„sokára meg fogjuk látni, hogy odatúl igazán becsülete-
s e n kívánják-e a világbékét vagy pedig csak önző célokat 
„tartanak szem előtt. Mert nincs könnyebb, mint azt követelni, 
„hogy mindent, ami a tárgyalásokon a mi erőnk volna, oda-
a d j u n k és ha már nem lesz fegyver kezeinkben, akkor hallhas-
s u k a minket tán megsemmisítő föltételeket. Ez csel, melybe 
„mi ligy könnyedén nem egyezhetünk bele. Előbb, a megszál-
l o t t területek kiürítése előtt, mondják meg ők becsületesen, 
„hogy mit kívánnak tőlünk. Ha ez elfogadható, akkor bizto-
sí tékok mellett kiüríthetjük azokat. Kíváncsi vagyok a német 
„feleletre. Mást alig mondhatnak, mint azt, amit itt írtam. De 
„minden nehézség dacára nagy fontosságot tulajdonítok annak, 
„hogy az első lépés megtörtént." 

„Ma megkaptam az AOK.-tól az Olaszországgal kötendő 
„fegyverszüneti szerződés szövegét, melyet Trientben az egész 
„olasz arcvonal részére kell megkötnünk. Ma éjjel el fogom 
„olvasni."1 

„Ha az Isten megsegít, úgy ez a rettenetes háború talán 

1 Lásd a 61. számú mellékletet. 
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„pár hét alatt be lehet fejezve és talán a békekötés is nem-
Sokára követheti a fegyverszünetet. . ." 

„És mégis olyan félős érzés van lelkemben — pedig egész 
„akaratommal küzdök ellene —, mely mindig azt súgja, hogy 
„mi egy szörnyűséges katasztrófa előtt állunk, mely az ős 
„Duna-monarchiát megsemmisíti és dinasztiánkat földön-
f u t ó v á teszi. Csak jönne a béke úgy, ahogy én vágyom azt. 
„Olyan, melyben magyar hazám boldog és virágzó lehet, áldott 
,.hős népe pedig boldog jólétben! Hogy mit jelent ez én nékem, 
„azt csak az értheti meg, csak az érezheti át, aki úgy mint én, 
„az egész háborút végig szenvedte és 17 hónapot Doberdo pok-
l á b a n , jobban mondanám, tisztítótüzében töltött. Az aki tudja, 
„hogy mily magasztos lelkeket találtam és mily borzalmakon 
„mentem keresztül, a halálnak, a haldoklóknak és halottaknak 
„mezőin." 

„Most hallom éppen hogy úgy a magyar, mint az osztrák 
„kabinet leköszönt. Ausztriában a cseh gróf Sylva Taroucca 
„neveztetett k i? . . . Ö Ferenc Ferdinándnak legbensőbb barátja 
„volt és hagyományainak letétese! Gyűlöli a magyart! Arról 
„is beszélnek, hogy Magyarországon gróf Károlyi Mihály 
„lenne miniszterelnök! Ez még szerencsétlenebb gondolat 
„volna! Nem is tudom elhinni, nem akarom elhinni. Amilyen 
„csapodár, képes Magyarországot a bolsevistáknak kijátszani! 
„Amit azonban hiszek, az az, hogy a dualismus meghalt! 
„Ausztria széjjel esik s ezt nem lehet megakadályozni. Ha 
,,a. csehek fölénybe kerülnek, minden ami német, idővel Német-
Országhoz fog csatlakozást keresni . . . Magyarország?... 
„Az önálló lesz. És a délszlávok? Yajjon tényleg egyesülnek-e 
„ezek és otthagyják-e a monarchiát?.. ." 

„Ma minthogy súlyos küzdelmek voltak, melyek azonban 
„a mi győzelmünkkel végződtek, a jelentéseket egészen le aka-
dom írni." 

A) 10. hadsereg. 
Déli helyzet. 
„Élénk lövegtűz és járörharcok. A tegnap az Etsch völ-

g y é b e n az előterepállásunkba behatolt ellenség ma, még ellen-
támadásunk előtt visszahúzódott. Esti jelentés még nem ér-
keze t t be és ha valamit tartalmaznának, később fogom leírni." 
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„Az ellenség tüzérsége a Tonale-szakaszt, a Judicariák 
„völgyét, a Riva-szakaszt, az Etsch-völgyet és Monte Cimone 
„(A 1230) arcvonalat hevesen lőtte." 

„Tiernónál, a Laghi-medencében és a Monte Cimonen (A 
„1230) ellenséges járőrök és osztagok előre lopództak, melyeket 
„azonban tüzérségünk tüzével elzavart." 

„Mivel az időjárás rosszra fordult, a megbetegedések 
„száma nagyon emelkedett. (Op. 2876. szám.)" 

Esti helyzet. 
„Esik az eső, az időjárás ködös, egészségtelen, a hegyek-

„ben havazik. (Op. 8276/19. szám.)" 
Mivel a Pasubio-szakaszból (A 2236) az ellenség csapa-

tokat kivont, a 10. hadseregparancsnokság felhívta a XIV. 
hadtestparancsnokságot, hogy a Pasubio-szakaszban a meg-
szálló csapatok létszámát csökkentse, hogy a csapatokat pihen-
tetni lehessen. 

A XIV. hadtestparancsnokság arra kéri a hadsereg-
parancsnokságot, hogy engedje meg, hogy a rendelkezésre álló 
tüzérség összes öblű lövegei azon ellenséges üteget tegyék ár-
talmatlanná, mely a császárvadász-hadosztály jobbszárnyára 
vezető drótkötélpályánkat folytonosan lövi és ezáltal az után-
szállítást rendkívül nehézzé teszi. 

A 10. hadseregparancsnokság az engedélyt megadta, de 
figyelmeztette a XIV. hadtestparancsnokságot, hogy még min-
dig nagy lőszerhiány van és lőszer fogyasztást nagyon szűk 
korlátok közé kell szorítani. (Op. 7421. szám.) 

Az AOK. elrendelte, hogy a Cavalese- és Fassa-völgyi 
önkéntes népfölkelő lövészszázadokat a 10. hadseregparancs-
nokság bocsássa rendelkezésre a 11. hadsereg részére, hogy 
a télre a tüzelőanyag beszerzése biztosítva legyen. (Op. 
8151/1. szám.) 

Az AOK. Seiller vezérkari alezredest, a császárvadász-
hadosztály vezérkari főnökét, a fegyverszüneti bizottságba 
beosztotta Weber gyalogsági tábornok mellé. (Op. 8223/4. sz.) 

Lovag Zwierkovski korvettkapitány ma Trientbe érke-
zett; őt is a fegyverszüneti bizottságba osztották be. 

B) 11. hadsereg. 
„A hadtestparancsnokságok által tegnap óta várt ellen-

séges vállalkozások ma reggel 3 órakor heves ellenséges löveg-
„tűz után megkezdődtek. A széjjellőtt összeköttetések miatt 
„a helyzet nincsen tisztázva. I I I . hadtest: reggel 3 órakor 
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„csapásszerűleg megindult ellenséges lövegtűz a Ghelpacli-
„torkolat—Canove-szakasz ellen, reggel 4 óra felé a Monte 
„Erio (A 1628) tüzérségi terére sűrűsödött. 4 óra 15 perc óta 
„ellanyhul a lövegtűz és 6 órakor Canovétól nyugatra meg-
lehetős nyugalom van. A jelenlegi helyzet Canove környékén 
„a hadseregparancsnokság jelentéséből nem vehető ki. XIII . 
„hadtest: Rajtaütésszerű tűz után az ellenséges gyalogság reg-
„gel 4 órakor a hadtestnek egész vonalát megtámadta, Zocchi-
„nál és Monte Sisemolon (A 1242) állítólag behatolt állá-
sainkba. A tartalékban állott körülbelül 8 zászlóalj a helyzet 
„helyreállítására kirendeltetett. Most délelőtt 8 órakor az el-
lenséges lövegtűz fokozódása észlelhető, a Monte Inter-
„rotto ( Ö 1401)—Monte Dorole (<> 1551) szakaszán, egyidejű-
l e g ködfejlesztő bombák Asiago vidékén és Gallio körüli terep-
„nek gázzal való elárasztása van folyamatban. VI. hadtest: 
„reggel 3 órakor minden öblű ellenséges lövegek heves tüze 
„az arcvonal és hátsó terep ellen, 5 óra 30 perckor lelohadt.. 
„C. Melaghettonál ellenséges támadást jelentenek. Többet még 
„nem tudni. Primolanoban károkat okozott az ellenséges löveg-
bűz. Délelőtt 10 órakor jelenti a 11. hadsereg: Előterepállá-
„saink Asiago két oldalán birtokunkban vannak. A legnyuga-
t i b b ezred (Brassói 2. gyalogezred) szakaszáról még nincsen 
„jelentés. A 38. honvédhadosztálynál az ellenség Zocchinál tűz-
zel visszautasíttatott; a Monte Sisemolon (A 1242) és attól 

„kétoldalt betört az ellenség, zászlóalj-tartalékok ellenlökése 
„által kidobatott. Este röviddel 10 óra után újból heves ellen-
séges tűzcsapás az Asiagotól két oldalt lévő szakaszra és hát-
„terepre. Veszteségeink a nagyon heves tűz miatt nagyok le-
h e t n e k . . . Délutáni jelentés: Hála gyalogságunk vitéz maga-
tar tásának és a gyalogság meg a tüzérség példaszerű együtt-
működésének, az ellenséges támadások mindenütt az ö súlyos 
„veszteségei mellett meghiúsultak és összes állásaink hiány-
ta lanul kezünkben maradtak. A csapatok, gyalogság, tüzér-
ség , távírászok és távbeszélők példaszerű magaviseletet tanúsí-
tot tak, a vezetés kiváló volt. A 23. és 24. honvédgyalogezredek 
„minden dicséreten felül állanak. A déli órákban a fennsíkon 
„nyugalom volt. — I I I . hadtest: Canove tájékán reggel 4 óra-
„kor járőrök visszautasíttattak. Az ottani parancsnokság azt 
„hiszi, hogy egy tervezett nagyobb támadást (elötörést) tüzé-

5) 
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„vei csirájában elfojtott. Az erős ellenséges tűz reggel 7 óra-
k o r lelohadt. Délelőtt 10 és 11 óra között erös ellenséges tűz-
„rajtaütések az arcvonal és hátterep ellen. Az ellenség kevés, 
„de kiadós ködfejlesztő lövedékeket használt. 11 órától kezdve 
„meglehetős nyugalom. — XIII . hadtest: reggel 4 órakor 
„Asiagótól délre és Zocchinál ellenséges előtörések füzünkben 
„összeomlottak. A Monte Sisemolon (A 1242) betört franciák 
„azonnali ellenlökéssel a zászlóalj-tartalékokkal kidobattak. 
„A 24/11. honvédzászlóalj törzse 'Klerast' 2/74-gyel és rejt-
„írásoskulccsal ellenséges kézen. Egynéhány franciát és olaszt 
„elfogtunk. A 24. honvédgyalogezrednek 26 fogságba esett ka-
t o n á j a őreikkel eltévedtek a nagy ködben és Galliónál egyik 
„ütegünkre bukkantak, melynek katonái a honvédeket kisza-
badították. A Monte Sisemol tele van francia halottakkal és 
„sebesültekkel. Délelőtt 10 órától 11-ig nagyon erös ellenséges 
„tűzrajtaütés az egész hadtest arcvonalára s hátterepére, 
„Az egész YI. hadtestet szintén megtámadta az ellenség reggel 
„5 órakor. Főképen azonban Monte di Yal Bellától (-0- 1312) 
„északra és északnyugatra. Az összes támadások részben drót-
akadályaink előtt, részben ellen lökéssel visszautasíttattak. 
„Az ellenséges lövegtűz, mely 6 óra 30 perctől kezdve lelohadt, 
„délelőtt megint nagy hevességre fokozódott és 11 órakor telje-
s e n megszakadt. Délután 2 órától 3 óráig heves ellenséges 
„tűzcsapás a Ghelpach torkolatától a hadsereg keleti határáig 
„terjedő szakaszon, mely 3 órakor hirtelen megszűnt, délután 
„6 órakor megismétlődött. Az összeköttetések sokhelyütt tel-
jesen elpusztultak, ennélfogva az 53. hadosztálytól és 39. hon-
védhadosztály tói még nem jött jelentés. Benyomás: Mintha 
„az ellenség ki akarna bennünket fárasztani, hogy azután új-
b ó l támadjon." 

„Én inkább azt hiszem, hogy a franciák és angolok el fog-
„nak szállíttatni és ezt akarják fátyolozni? A löszerüket pedig,, 
„melyet nem tudnak magukkal vinni, ellövik itt. Így tettek 
„annakidején a Montellón. Nem szabad azonban, hogy ez tév-
„útra vezessen bennünket, mert éppen úgy csel is lehet. Este 
„jelenti a 10. hadsereg: A Pasubión (A élénk, másutt rendes 
„zavarótűz. A ködben az Albiolo (Ó 2978) ellen előnyomuló 
„ellenséges járőrök visszakergettettek. Veszteségek: 10-én: 
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„23 halott, 59 sebesült, 452 beteg, 10 eltűnt (2 német Svájcba 
„szökött), összesen: 544 fő." 

„A Balkánon igen rosszul megy dolgunk! Nist állítólag 
„elvesztettük?..." 

# # 
* 

Hírek. 
Az angol-francia haderő a nyugati hadszíntéren St. Quen-

tintől keletre támadó előnyomulását folytatja. 
A francia csapatok az Aisne-csatornát már átlépték. 
Németországban Stein hadügyminiszter lemondott. 
Ausztriában Lammasch udvari tanácsos a békekabinet 

megalakulásán fáradozik. (Ev. 1760/11. szám.) 

Október 12. 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Déli helyzet. 
Helyenkint fellobbanó lövegtűz. Csekély harctevékenység. 
A hegyekben havazik, a völgyek ködbe és felhőbe vannak 

burkolva. (Op. 8292. szám.) 

Esti helyzet. 
Időközönként élénk ellenséges lövegtűz irányult az arc-

vonal egyes része ellen. 
A császárvadász-hadosztályparancsnokság tartaléka a 

111. ezred I. zászlóalja. 
Az időjárás felhős, ködös; a látköri viszonyok rosszak. 

(Op. 8292/13. szám.) 
A hadsei'eg vezérkari főnöke, Domaschnian tábornok, az 

AOIv.-hoz Badenbe utazott megbeszélésre. 
A császárvadász-hadosztály vezérkari főnöke, Seiller ve-

zérkari alezredes, a 10. hadseregparancsnoksághoz Trientbe 
érkezett, mert az AOK. a fegyverszüneti bizottság tagjául be-
osztotta. Helyettese Matt vezérkari százados lett. 

A 3. lovashadosztály rohamiskolájában zárógyakorlat 
volt, melyen a 10. hadsereg parancsnoka is megjelent. (Op. 
6783. szám.) 

A kiváló kiképzésért az 56. hadosztály kiképzési-csoport 
vezetőségét a hadsereg parancsnoka megdicsérte. (Op. 6784. 
szám.) 



459-

Az állományviszonyok részben javultak az által, hogy 
megfelelő kiképzési fokot elért embereket az arcvonalon be-
sorolták, tekintet nélkiil arra, hogy mióta vannak kiképzés 
alatt. (Op. 6775. szám.) 

A szökések meggátlása céljából gyakorta kihirdették a 
legénység előtt azt a parancsot, íiogy a leszerelés után a bün-
tetéseket nem engedik el. (Op. 8289. szám.) 

Elrendeltem, hogy azonnal jelenteni kell az olaszok béke-
szándékáról szerzett észleleteket. (Op. 8297. szám.) 

Elrendeltem, hogy Wobei- gyalogsági tábornok bizottsága 
részére Trient és Verona között egy külön Huglies-vonalat 
építsenek ki, melyhez a szükséges műszaki anyagot a 10. had-
seregparancsnokság igényelje. (Op. 8259. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
A II I . hadtestnél csend volt, csakis egyes ellenséges löveg-

lövések irányultak a hadtest arcvonalára. 
A tegnapi bareokra vonatkozólag a hadtest utólag jelenti, 

hogy a 17. ezrednél hajnali 3 óra 15 perckor és a 127. ezrednél 
reggel 5 órakor ellenséges osztagok az állásba betörtek, melye-
ket a tartalékok ellentámadással kivertek. A 17. ezrednél 11 
emberünk, a 127. ezrednél 4 emberünk fogságba esett. 

A XIII . hadtestnél az éjjel csekély harctevékenység volt; 
a 31. ezred ellenséges járőröket az állása előtt elzavart. 

A VI. hadtestnél az 53. és a 39. honvédhadosztály állását 
lőtte az ellenség tüzérsége. 

Primolanót az ellenség tüzérsége tegnap is bombázta; a 
barakkok és a 81/b. számú drótkötélpálya megsérültek. (Op. 
285/1. szám.) 

Béli helyzet. 
A II I . hadtestnél mérsékelt ellenséges lövegtűz volt. 

Az ellenség repülői a reggeli órákban újból megjelentek. 
A XIII . hadtest arcvonalán nyugalom van. 
A VI. hadtestnél csekély harctevékenység volt; ellenben 

az ellenséges repülők megint igen tevékenyek. Col del Rosso 
(A 1276) fölött röpcédulákat dobáltak le vonalainkba, mely-
ben bejelentik, hogy a cseh-szlovákok újból támadni fognak. 
(Op. 286/2. szám.) 

Esti helyzet. 
Mérsékelt ellenséges lövegtűz az egész arcvonalon. 
Monte di Vall Bellán az ellenség halottjait eltakarítja. 
A tegnapi harcokban az ellenséget súlyos veszteség érte. 
A 6. hadosztály 50, a 16. hadosztály 80 halott ellenséget 

jelent, az 53. hadosztálynál az akadálvöv előtt számos hulla 
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hever, a 39. honvédhadosztály előtt 15 halottat és 40 sebesültet 
állapítottak meg az ellenségnél. 

Fogságunkba kerültek: a 38. honvédhadosztálynál 2 fran-
cia,1 az 53. hadosztálynál 6 olasz2 katona, ezek közül 2 meg-
halt. A 18. hadosztálynál 1 olasz tiszt és 5 katona.3 

A 38. honvédhadosztálynál az október 11-i harcokban 131 
fő legénység megsebesült, 3 ember elesett és 267 fő legénység' 
eltűnt. (Op. 286/3. szám.) 

# * 
* 

Hírek. 
Az amerikai hadseregről következő híreink vannak: 
1918 augusztus hó végéig 8 sorhadosztály, 17 nemzeti 

gárdahadosztály és 18 nemzeti hadseregbeli hadosztály lett 
megszervezve, összesen 43 hadosztály. 

Ebből a hadseregből 1918 szeptember 28-ig a francia had-
színtéren az arcvonalba 27 hadosztályt már behelyeztek, mely 
mögött tartalékban 7 hadosztály van. 

A francia hadszíntérre útban van még 4 amerikai had-
osztály. A többi még kiképzés alatt áll. Szervezésben van még 
12 ú j amerikai hadosztály. 

Az olasz hadszíntérre számításba jöhet három amerikai 
hadosztály (39., 86. és 88.) és azon hadosztályok, melyek még 
kiképzés alatt állanak és Európába való átszállításukat még 
nem kezdték meg (8., 31., 38. és 87.); 

Az amerikai 56. hadosztály már Olaszországba érkezett. 
Olaszországban az a vélemény, hogy saját hadseregük 

magában nem elég erős arra, hogy Ausztria-Magyarország 
ellen támadásba lépjen, ezért arra várnak, míg az amerikai 
segítség tényleg megérkezik. 

Olaszországba Kaliforniából, New Mexikóból, Oregonból 
is érkeztek csapatok. 

Október 11-én Wekerle magyar miniszterelnök lemondott. 
(Ev. 1765/11. szám.) 

# # 
* 

Veszteségeink 11-én, a 38. honvédhadosztály nélkül: 160 
halott, 434 sebesült, 15 gázmérgezés, 791 beteg, 2 tiszt és 101 
legény eltűnt (1 német és 2 cseh átszökött, 8 hazaszökött, a 
többi a támadásnál fogságba esett). Összesen: 1503 fő. 

„Boroevicnél semmi újság." 

1 24. francia hadosztály (108. ezred). 
2 Pinerolo-dandár (alpini zászlóalj). 
3 50. olasz ezred. 
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„A németek ma kevesebb terepet vesztettek. Minden jel 
„arra mutat, hogy Németország Wilson kérdésére olyan vá-
„laszt fog adni, mely minden kétséget ki fog zárni ajánlatuk 
„becsületességére vonatkozólag; állítólag abba is belemegyünk, 
„hogy a megszállott területeket kiürítsük." 

* # 
* 

Október 13. 

„Az olaszokkal kötendő fegyverszünet föltételeit, az AOK. 
„által tervezett szerződést részletesen elolvastam. Ez nem lesz 
„jó, mert olyan parancsoló hangon van megfogalmazva, hogy 
„az olasz csak nemmel felelhet rá. Nálam a bizottság már 
„össze van állítva és mindent el fog követni, hogy az AOK. 
„által megszabott föltételeket lehetőleg elfogadtassák és a 
„fegyverszünet az előírt módon létrejöjjön, hiszen ha lehetne 
„ezt elfogadtatni, az miránk nézve nagyon jó volna. De én 
„azt hiszem, hogy nagyra terjesztett szárnyainkat ellenségeink 
„ugyan kicsinyre fogják nyirbálni, annál is inkább, minthogy 
„Németország most a másik végletbe megy és egészen kapi-
tu l á l . Nagyon csodálkoztam a német államtitkár beszédén, 
„ki azt mondja, hogy ő a német militarizmust — (saját orszá-
gában) — letörte. Komolyan lehet ezt venni"?... Ha ellen-
ségeink komolyan veszik, akkor annál jobb! Én mosolyog -
„nék fölötte! Úgy látszik, most gyors léptekkel közeledik a 
„béke! De hogyan fog a mi szegény monarchiánk kinézni? 
„Ausztria amúgyis meghalt már! Darabokra esik széjjel, akár-
„milyen békeföltételek lesznek szabva. Én Ausztriát a mai 
„értelemben véve elveszettnek tartom! Majd két vagy három 
„szláv állam fog létrejönni. Nem fog-e akkor minden, ami 
„német, Németországhoz tapadni, beleolvadni? Ez nagyon is 
„természetes volna. És így Magyarország önálló lesz." 

„Olyasmire jöttem rá, ami a belső kormányzásnak telje-
s e n lehetetlen voltát bizonyítja. A mi fegyvergyáíainkban 
„elegendő nyersanyag van fölhalmozva. A legtöbb gyárnak 
„aránylag kevés szénre van szüksége, mert más erők is ren-
delkezésre állanak a hajtásra. Willerding révén kérdezősköd-
t e m több gyárnál és ezek arról biztosítottak, hogy üzemképe-
s e k és sokat tudnának teljesíteni, ami lövegek, fegyverek és 
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„lőszer előállítását illeti. A munkások csak politikai okoknál 
„fogva nem igen akarnak dolgozni; volna azonban elegendő 
„eszköz, amellyel jóakaratúlag a munkára lehetne bírni őket. 
„De azt az utasítást kapták a gyárak: Az ágyúgyártást be 
„kell szüntetni!' 'Lőszer elég van, gyártása további rendeletig 
„beszüntetendő!' — Ki rendelte ezt el Ő Fölsége nevében? — 
„Na és hogy nézünk ki a harctéren? Ágyúim gyors egymás-
u tánban tönkremennek, nincs mivel pótolni. A lőszer hama-
r o s t elfogy. Még három olyan ütközeti nap, mint a tegnapi 
„és nincs egy lövésem sem több. Ha akkor egy nagy támadás 
„jön, hős gyalogságunk, a mi népünk utolsó virága, hazánk 
„legjava elpusztul. És ha legsürgősebben lőszert kérek, akkor 
„Waldstätten Ő Fölségének jelenti: 'Der Erzherzog brüllt 
„nach Munition! . . . ' Ezt saját füleimmel, sok tanú előtt hal-
lot tam. És azután azt a feleletet kapom: 'Az AOK. legjobb 
„akarata mellett sincs azon helyzetben, hogy lőszert és ágyú-
„kat szállítson a hadseregcsoportparancsnokságnak, mert a 
„'Hinterland' teljesen csődöt mondott. Különben is már ismé-
te l ten a legnyomatékosabban elrendeltetett a hadseregcsoport-
parancsnokságnak, hogy a kiutalás szerint ossza be m a g á t . . . 
„ s tb . . . . s tb . . . . ' De hát az Istenért, lőszer és ágyú nélkül el 
„kell vesztenem a legközelebbi csatát! így minden további ki-
t a r t á s lehetetlenné van téve." 

„A németek válasza Wilsonlioz nyilvánosságra hozatott. 
„Készséget nyilvánít minden föltétel elfogadására, melyet Wil-
„son, mint a tartós béke alapjait, megjelölt, még az általuk 
„megszállott ellenséges területek kiürítésére is.1 Ha Wilson 
„becsületes, úgv ebből a békét biztosan föl lehet építeni és 
„akkor már most mondhatjuk, hogy a háború végére é r tünk . . . 
„Ha Wilson becsületes?... Remélem, de nem tudom elhinni, 
„mert bolondnak tartom őt! . . . A háború befejezve. Nem is 
„tudom ezt elképzelni. Alig merem hinni ezt a nagyjelentő-
s é g ű dolgot, melyre lelkem oly sóvárgással v á r t . . . És vaj-
„jon milyen lesz a béke? Igazságos? Az egész világ támadása 
„ellen védekeztünk hősiesen, becsülettel és most csak az mar-
cangol ja lelkemet, hogy mi lesz szeretett magyar hazámmal? 
„Ha az Isten megsegít, úgy hazám és hős népe föl fog virá-
gozni és az elesett hősök százezrei, ha nem is térnek vissza, 

1 Lásd a 61. számú mellékletet. 
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„mégsem ontották akkor hiába vérüket. Az Isten oltalmazza 
„és tegye boldoggá nemsokára hazatérő vitézeimet! — Mi lesz 
„odahaza? — A monarchia végső összeomlásai — Cseh köz-
társaság? — Hiszen erről ábrándoznak a cseh légionisták! — 
„önálló Magyarország? — Vagy perszonálunió más állam-
„mal? — Életemnek legboldogabb álma volt mindig az erős, 
„szabad, boldog Magyarországot láthatni. — Csak ne legyen 
„forradalom s még kevésbbé vörös rémuralom! — Hogy hová 
„visz e két utóbbi, azt eléggé láthatjuk Oroszországban, hol 
„kivégzések naponta ezrivel hajtatnak végre, csak rablógaz-
dálkodás és gyilkolás van, senkinek élete sincs biztonságban. 
„Hol minden, amit évszázados kultúra fölépített, megsemmi-
sü l , éhség, nyomor, járványok pusztítják százezrivel az em-
beriséget és a gazdagon termő föld nem ismer többé birtokost, 
„a parasztnak házikója, udvara s kertje már nem az övé, mert 
„minden tulajdonjog megszűnt. Az ember koldus vándorrá 
„lett, kinek rabolnia kell, hogy éhen ne haljon. Az Isten oltal-
„mazza meg az én szeretett szép magyar hazámat ettől, e nem-
zetet , melyet gyermekkoromtól fogva boldogan láthatni ál-
„modtam, kiket e háborúban a világ legdicsőbb hőseinek 
ismertem meg. Az Isten oltalmazza meg e dicső nemzetet és 

„népét s még csak azt engedje megélnem, hogy boldognak 
„láthassam a Magyart, az ő virágzó ezeresztendős hazájában." 

„Németországból nagyon elszomorító hírek jönnek. A bal-
Sors kezdete óta a németek 200.000 foglyot vesztettek és a 
„tankrajokkal szemben ők teljesen tehetetlenek. Elől mindig 
„ködfújó tankok jönnek, ezek 40 kilométeres sebességgel ha-
„ladva, mindenre sűrű ködöt eresztenek s mögöttük jönnek 
„a küzdelmi tankok sűrű sorokban, melyek a ködben a német 
„nehéz tüzérség állásáig hatolnak. A tüzérség csak elenyésző 
„eredménnyel tud a sűrű ködben hatni. így mindig messzebb 
„tolják hátra a német arcvonalat és mind nagyobb lesz a 
„németek veresége. A hangulat Németországban a kétségbe-
„eséshez közel áll. A bajor Pfalzban az emberek tulajdonukat 
„eladják és elmenekülnek, mert azt hiszik, hogy a Rajna lesz 
„a határ. A német császár állítólag oda nyilatkozott, hogy ő 
„kész volna leköszönni? Ezt akarják ellenségeink." 

„Törökországban is igen nagy bajok vannak. Arra sem 
„számíthatunk már." 
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„Békekilátásaink napról-napra rosszabbak lesznek." 
„Ma tiroli küldöttségek voltak nálam, kérve, hogy én 

„ oltalmazzam meg őket, én akadályozzam meg Olaszország-
h o z való csatoltatásukat. De mit tegyek én? Hisz olyan a 
„bizonytalanság mindenben, hogy én nem tudok semmit arról, 
„hogy tulajdonképen mit akarunk, mit ígérgetünk, hogyan 
„szedegetjük le a monarchia épületéről egymásután a téglá-
k a t ? Én megtettem kötelességemet! Isten látta, hogy milyen 
„tüskés utakon kellett e szörnyű négy és félévig járnom. És 
„mi vár még ránk?. . . Erre jobb nem is gondolni!" 

# # 
* 

Események. 

A) 10. hadsereg. 
Déli helyzet. 
„Az éjjel semmi újság. Nappal élénk lövegtűz a Stilfsi-

„hágótól délre a felső Noce völgyébe, a Monte Spil (-Ó- 1706), 
„Monte Corno «> 1765) tájára, a Pasubióra (A 2236) és a 
„Zugna-gerincre (A 1257). Állásaink a Monte Corno táján 
„erősen megrongálva. Délelőtt 8 órakor La Palu táboriörsünk 
„a Loppio-mélyedésben, ködben erősebb ellenséges roham-
oszlopok által megtámadtatott, 2 emberünk eltűnt. A Riva 
„Pönale (Garda-tó) küzdelmi szakaszának parancsnokát, Va-
„sicek őrnagyot, midőn az előterepböl, szemrevételezésből, 
„segédtisztje és egy járőr kíséretében visszajött, egyik tábori-
„örsiink őrszeme tévedésből agyonlőtte. Más úton jött vissza, 
„mint amelyiken kiment volt és az őrszem azt hitte, hogy ellen-
séges járőr közeledik." 

„Veszteségek, 12-én: 28 halott, 181 sebesült, 616 beteg, 339 
„eltűnt; a legtöbb küzdelemben esett fogságba, összesen: 
„1164 fő." 

„Eső, sűrű köd, a magaslatokon havazás, nagy lehűlés." 
(Op. 8302/12. szám.) 

Esti helyzet. 
A rossz látóköri viszonyok miatt csekély harctevékenység 

van. (Op. 8302/18. szám.) 
Az AOK. elrendelte, hogy a menetalakulatokkal az olasz 

hadszíntérre érkezett olasz nemzetiségű egyéneket össze kell 
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szedni és a zmerinka-i gyüjtöállomás útján a keleti hadszín-
térre kell küldeni, a keleti megszálló hadseregünkhöz. (Op. 
<5517/1. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
A Monte di Val Bella- (-01312) arcvonalat az ellenség 

tüzérsége igen hevesen lőtte; egyébként a 11. hadsereg arc-
vonalán csak mérsékelt harctevékenység volt. Az Asiagótól 
délre gyülekezett olasz csapatokat ütegeink tűzzel szétugrasz-
tották. (Op. 48.800/6. szám.) 

Béli helyzet. 
Mérsékelt ellenséges zavaró lövegtűz, mely a fennsík 

keleti arcvonal részén megélénkült; a Frenzela-szakadékba 
néhány gázgránátot lőtt az ellenség tüzérsége. 

A hegyekben havazik, a völgyek ködbe vannak burkolva, 
az ellenség repülőtevékenysége ezért ma szünetelt. (Op. 
48.800/16. szám.) 

Esti helyzet. 
A déli órákban két órán át lőtte az ellenség tüzérsége 

állásainkat a Katze- (A 1223) magaslaton; délután 4 órakor 
a Frenzela-szakadékra néhány tűzcsapást mért az ellenség 
tüzérsége. 

A 6. hadosztály arcvonalán az olaszok átkiabáltak: 
„Fegyverszünet már útban van, azután a béke fog jönni, 

de Triestet és Trientet ki kell nektek szolgáltatni! Mi örülünk 
annak, hogy nemsokára csend lesz!" 

A Monte di Val Bellán (-Ó-1312) az olaszok a genfi lobo-
gót kitűzték és megkísérelték az október 11-i harcokban elesett 
halottakat eltemetni. 

Ütegeink tüzére az olasz járőrök állásaikba visszahúzód-
tak; a genfi lobogót azonban nem vonták be. 

# # 
# 

Október 14. 

„Ügy sejtem, hogy Törökország különbéke felé evez! 
„Románia is valamit kavar titkos üstjében. Mégegyszer hátba 
„akar bennünket támadni? . . . Adja Isten, hogy mind a kettő 
„elkéssék és mi még előbb megkezdjük a béketárgyalásokat és 

J ó z s e f f ő h e r c e g : A v i l á g h á b o r ú . V I I . 30 
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„fegyverszünetet kössünk. Anglia arról beszél, hogy most már 
„a szerbekkel Budapestre fog menetelni, hogy ott diktálja a 
„békét. Itt, reménylem, még nekünk is van egy szavunk!" 

„Délig csekély harctevékenység, járőrharcok. A spanyol-
„betegség ijesztő mérveket ölt." 

„Eső, köd, fönt havazás. Délután kissé élénkebb ellenséges-
„lövegtűz." 

„Veszteségek 13-án: 9 halott, 123 sebesült, 700 beteg, 12 
„eltűnt. Összesen: 844 fő." 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Déli helyzet. 
Az időjárás rosszra fordult, ezért az ellenség lövegtüze 

nagyon alábbhagyott; az arcvonalnak csakis egyes szaka-
szaira irányult az olasz tüzérség tüze; valamivel élénkebb 
lövegtűz csakis a Judicariákban és a Zúgna- (A 1257) szakasz 
ellen volt. 

A Loppio-medencében Sano és Monte Cimone (A 1230) 
felöl ellenséges járőrök közeledtek állásaink felé, melyeket 
csapataink puskatűzzel és kézigránátokkal elzavartak. 

Csapataink a nedves időjárásban sokat szenvednek. 
Monte Care altót (A 3465) 19 cm vastag hóréteg födi; 

a hőmérő 10 fok hideget mutat. (Op. 8309. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenséges lövegtűz igen mérsékelt. 
Olasz nehéz aknavetők az 56. lövészhadosztály arcvonalát,, 

azután a Pasubio- (A 2236) szakaszt és Monte Cimonét (A 
1230) lőtték. 

A völgyben esik az eső, a hegyekben erősen havszik.. 
A Presanella-havasokban sok a lavina. (Op. 8309/19. szám.) 

Az AOK. Cseh- és Morvaországba a szabadságot betil-
totta. Ezen tartományokban szigorú levélcenzurát léptetett 
életbe. (Op. 8325. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság az „olasz légierők"-ről ki-
mutatást adott ki, mely tájékozásul szolgál, hogy mennyire 
fölényes az ellenség légi ereje a mi repülőinkkel szemben. 

A XLII . menetalakulatból összeállított karhatalmi zászló-
aljat sürgősen Laxenburgba1 irányították. (Op. 8252/1. szám.) 

1 Császári kastély Bécs mellett. 
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B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Az ellenséges lövegtűz mérsékelt volt. Asiagónál ütegeink 

tűzzel néhány olasz járőrt elzavartak. A hegyekben havazik, 
a völgyekben esik az eső. (Op. 49.000/6. szám.) 

Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége délelőtt arcvonalunkat Yal d'Assa 

és Brenta között valamivel élénkebben lőtte. A 6. hadosztály-
nál az ellenség a tegnapihoz hasonló csehnyelvű propaganda 
kiabálást rendezett. 

Tartós esőzés állott be. (Op. 49.000/24. szám.) 
Esti helyzet. 
A hátsó területre egyes ellenséges löveglövések voltak; 

a 133. ezred járőrei1 a szeptember 19-i harcokban veszendőbe 
ment géppuskát megtalálták és két olasz lángvetőt az állások 
közötti területből behoztak. 

Október 15. 

„A spanyol járvány rettenetes arányokat ölt a lakosság 
JJGS ci városokban elhelyezett katonaság között, igen nagy a 
„halandóság. A betegség sok esetben néhány óra alatt végez 
„áldozatával. Az orvosok nem tudják, hogy mi ez. Én azt 
„hiszem, hogy az, amit hajdan a háborúk után mint tüdő-
pes t i s t ismertek. A francia és angol gyarmati csapatok hoz-
„ták állítólag be Franciaországba, honnét először Spanyol-
országba terjedt át, ahol rettenetesen pusztított. Innét elneve-
zése , hogy spanyol járvány." 

„Orrvérzéssel és sok tüsszögéssel kezdődik s azonnal tüdő-
„és mellhártyalob lesz belőle s a légzőszervek teljesen elgenye-
„sednek. Régente a tüsszögésről ismertek rá a tüdőpestisre és 
„innét van a szokás, hogy tiisszentésre mondják: 'Isten segít-
s e n ! ' " 

„A hadseregfőparancsnokság táviratilag minden szabad-
Ságot Cseh- és Morvaországba betiltott. Bekövetkezett az, 
„amitől mindig tartottam1?... Kitört ott a forradalom?.. . 
„Nem csodálkoznék r a j t a . . . Délután újabb távirat az AOK.-
„tól, hogy szolgálati utazások oda szintén tilosak." 

„Ügy értesülök, hogy Szterényi Ő Fölségénél volt, aki 

1 53. hadosztály kötelékébe tartozik. 

28* 
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„azonban az ö programmját nem fogadta el. Utána gróf Ká-
„rolyi Mihályt fogadta, aki magát mint miniszterelnököt föl-
k íná l ta . Kabinetje a legradikálisabbakból és négy nemzeti-
s é g i miniszterből állana. J a j szegény Magyarországnak, ha 
„Károlyi lenne a miniszterelnök . . . " 

„Angliában nagy az öröm Németországnak Wilsonhoz 
„intézett jegyzéke miatt. Én Wilsonban nem bízom, mert 
„velünk szemben elhangzott kijelentései nem mutatják, hogy 
„becsületes békebarát volna." 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Déli helyzet. 
Éjjel csak heves tűzcsapás a Monte Cornón (-0- 1765). 

Egy táboriörsünkön rajtaütöttek az ellenség rohamosztagai; 
4 emberünk eltűnt. Napközt egyes lövések. 

A hegyekben havazik, a völgyekben esik az eső, gyako-
riak a lavinák. Az Ortler-havasokban a hőmérő 8 fok hideget 
mutat. Az utak nagyrészt járhatatlanok; a XIY. hadtestnél 
az állások beomlottak a nedves időjárás miatt. Az ország-
utakon sok földcsuszamlás fordult elő. 

A csapatok a nedves időjárás miatt nagyon szenvednek. 
Esti helyzet. 
Az ellenséges lövegtűz igen mérsékelt. 
A kedvezőtlen időjárás miatt a XX. hadtestnél a Miniera-

alszakaszban a Cima Latoláról (-Ó- 2833) és Stallonéról (-0-
2550) a táboriörsöket bevonták. 

A hegyekben hózivatarok dúlnak. A magaslatokra vezető 
utakon a közlekedés a lavinaveszedelem miatt szünetel. A völ-
gyekben esik az eső. Köd borít mindent. (Op. 8319/19. szám.) 

Az AOK.-tól kiadott irányelvek alapján a szállásmesteri 
hivatalokban megbeszéléseket tartanak, hogy a szóbajövő meg-
szállott területek miképen lennének kiürítendők; ezen meg-
beszéléseken a vezérkari osztályok előadói (tüzérségi és mű-
szaki tisztek) is résztvesznek. 

A XIV. hadtestnél a 40. honvéd tábori tüzérdandárt a 3. 
tábori tüzérdandár fel fogja váltani; errenézve a 10. hadsereg-
parancsnokság Op. 7431/3. szám alatt a rendelkezéseket kiadta. 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Tegnap este az ellenség tüzérsége heves tűzcsapásokat 

mért a Yal d'Assa-szakadékra. A Val Ghelpach betorkolásánál 
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és attól nyugatra több olasz járőrt csapataink kézigránátokkal 
elzavartak. Col del Rosson (A 1276) csatározás volt az ellen-
séges gyalogsággal. A VI. hadtestnél a hátsó területet Monte 
Lisseren (A 1634) az ellenség tüzérsége nehézöblű lövegekkel 
lőtte. (Op. 49.100/6. szám.) 

Déli helyzet. 
Mérsékelt tüzérségi tevékenység volt; a déli órákban há-

rom olasz osztagot, melyek mindegyike körülbelül 50 főből 
állott, Sasso Rossón (A 1196) csapataink puskatűzzel elzavar-
tak; egyik táboriörsünk előtt öt olasz hulla hever. (Op. 
49.100/16. szám.) 

Esti helyzet. 
Igen csekély harctevékenység van; Primolanónál az egyik 

Brenta-hidat az árvíz elsodorta. 
Állandóan esik az eső; a Presena-Alpokban 15 lavina sza-

kadt le; a völgyekben sűrű köd van. (Op. 49.100/27. szám.) 
A 11. hadseregnél tegnap későn este heves tűzcsapás az 

Assa-szorosra, a Ghelpach torkolatától nyugatra, ahol több 
ellenséges járőr kézigránátokkal visszaveretett. Különben csak 
különböző öblű ütegek mérsékelt tüze és csatártűz. Reggel 
háromszor szakaszerejű járőrök verettek vissza a Sasso Rossón 
(A 1196); az ellenségnek több halottja van. Napközt igen 
csekély harctevékenység. 

A Brenta hídját Primolanótól délre az árvíz elvitte. 
Veszteségek 14-én: 33 halott, 89 sebesült, 7 gázmérgezés, 

653 beteg, 14 eltűnt, összesen: 796 fö. 
Eső, köd; fönt a hegyekben nagy havazás és hóviharok 

dúlnak. 



I X . F E J E Z E T . 

K Í S É R L E T E K A FEGYVERSZÜNET L É T R E H O Z A -
TALÁRA. GONOSZ NEMAKARÁS E L L E N F E L E I N K -
NÉL. MINDNAGYOBB BAJOK. A FORRADALOM 
KÜSZÖBÉN. A VAJUDO B É K E . NAGY CSATA ELŐ-
ESTÉJÉN. KIHALLGATÁSOM Ö FÖLSÉGÉNÉL. TIT-
KOS TALÁLKOZÁS A CSEH K I K Ü L D Ö T T E L . A 
K I R Á L Y ENGEM A BALKÁN HADSÉREGARCVO-
NAL PARANCSNOKSÁGÁVAL B l Z MEG. VÁLLALOM, 
HA A MAGYAR CSAPATOKAT MAGYARORSZÁG 
V É D E L M É R E ALÁM R E N D É L I K . IGEN SÜLYOS, 
TALÁN R E M É N Y T E L E N A HELYZET. A. R E T T E -
N E T E S SPANYOL JÁRVÁNY. A FORRADALOM 
MIND TÖBB H E L Y E N VET LÁNGOKAT. BÜCSÜ 

TIROLTOL. LÁZADÁS. ELUTAZÁSOM. 

Bozen-Gries, október 16. 
„Wilson Németországhoz intézett feleletében azt mondja, 

„hogy nekünk külön fog felelni. Ez énbennem még nagyobb 
„kételyeket ébreszt az ő őszinte szándékai fölött, mint eddig, 
„mert ő Németországban nagy fölfordulást akar előidézni az-
„zal, hogy lehetetlent követel, miután megtudta, hogy Német-
ország hajlandó a zálogként megszállva tartott ellenséges 
„területeket kiüríteni. Igen kevéssé leplezett szavakkal a 
„Hohenzollernek trónvesztését követeli, ha pedig ez nem 
„volna lehetséges, az uralkodó jogainak oly nagymérvű meg-
nyirbálását kívánja, hogy azokból úgyszólván semmi sem 
„marad meg. Vájjon nekünk enyhébb föltételeket akar-e szabni? 
„Különben sem értem, hogy hogyan jut Wilson ahhoz, hogy 
„ő diktálja a világnak a béke föltételeit? — Talán bennünket 
„kímélni akarna, mert a Balkán egyensúlya miatt szükséges, 
„hogy itt egy erőteljes állam legyen, ahogy azt Edward angol 
„király oly világosan megmondotta Ischlben, látogatása alkal-
„mával." 
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„A hadseregfőparancsnokság azt tervezi, hogy amint a 
„fegyverszünet létrejön, a 11. hadsereg arcvonalamból kivona-
„tik és Innsbruck—Kitzbühel—Salzburg vidékén pihenjen. 
„Ugyanakkor hangsúlyozza azt, hogy szabadságot egyáltalá-
b a n senkinek sem szabad adni. Ez egy olyan nagy baklövés, 
„hogy senki sem vállalhat érte felelősséget, hacsak nincsen 
„forradalom otthon. Ebbe én nem mehetek bele. Éppen akkor, 
„ha a hadsereg pihenőt tart, annyi szabadságot kellene adni, 
„hogy minden ember legalábbis minden 3 hónapban mehes-
s e n szabadságra. Ha megbízhatatlan emberek is vannak — 
„ezeket fölügyelet alatt tartani a csapatparancsnokok köteles-
„sége, — ezeket nem lehet elengedni. És talán nemzetenkint, 
„vagy nemzetiségenkint kellene itt különbséget tenni, a meg-
bízhatók és megbízhatatlanok között; de semmiesetre sem 
„szabad általánosítani a szabadságzárt. Négy és félévi háború 
„után — ha már küzdelmek nincsenek — ily mindenekfölött 
„derék csapatokat szabadságzárral kínozni és ok nélkül bün-
t e t n i annyit jelent, mint a húrt túlfeszíteni. Amitől az AOK. 
„tart, éppen ezáltal fog bekövetkezni, hogy zendülések, láza-
dások lesznek és a szabadságoltak többé nem vonulnak be. 
„Vagy pedig meg fognak szökni; ha Tirolnak szűk, járha-
t a t l an völgyeibe záratnak, hogy ne legyen lehetőségük a szö-
kés re és amellett éhezve kell vesztegelniük, akkor a zendülé-
„sekre kényszerítik őket, annál is inkább, minthogy az AOK. 
„egyidejűleg azt mondta, hogy az élelmezés úgyszólván telje-
s e n csődöt fog mondani, mert Csehország a szállítást végleg 
„beszüntette, szintúgy Gácsország. Magyarországból az én 
„csapataim részére 700 vágón élelem indíttatott el sok sürge-
tésem és kérésemre és most ezt, amint Willerding nekem 
„jelenti, Prága, azaz Csehország kapta meg, legfölsőbb pa-
„íancsra. E végett Waldstättennek és mérvadó politikusok-
énak igen elkeseredett leveleket írtam.1 Ott, hol folytonos láza-
d á s , árulás és hitványság van, ott a csapataimnak szánt és 
„nélkülözhetetlen élelmet osztják ki. Míg ott, hol fegyelem s 
„lélekemelő önfeláldozás, hősiesség tartja minden viszontag-
ságok dacára szilárdan állásainkat, azt hiszik odafönt, hogy 

1 Az erre vonatkozó akták a bécsi hadilevéltár értesítése szerint eléget-
tettek. 
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„éheztetni lehet, mert végső esetben gépfegyverekre is lehet 
„támaszkodni és a vasfegyelemre. Ez a legborzasztóbb katasz-
t rófához fog rövidesen vezetni. Sürgős sürgönyt küldök, 
„hogy a legsürgősebben kérek újból Ő Fölségénél kihallgatást 
„s amint fogadni fog, megmondom neki, hogy ily égbekiáltóan 
„igazságtalan eszközök és a részrehajló elbánás bűn és iszo-
n y ú a n meg fogja magát bőszülni. Fölmentésemet fogom 
„kérni, mert csak akkor vagyok hajlandó megmaradni, hogyha 
„az el rendeltekért vállalhatom is a felelősséget! Így azonban 
„ez ki van zárva." 

„Azt hallom, hogy Magyarországon egyesek arról beszél-
n e k , ezt hű embereim írják nekem, (a leveleket levéltáram-
b a n eltettem) hogyha Ausztriában a teljes összeomlásra kerül 
„a sor és a dinasztia megbukik, akkor Magyarország teljesen 
„önálló lesz és akkor rám gondolnak, mint királyra. Én a do-
„lognak utána fogok járni és meglátom, hogy komolv-e í 
„Hogyha csak mesebeszéd, akkor nem tesz semmit, ha azon-
b a n komoly, akkor a király válaszát be sem várva, Badenbe 
„utazom, hogy még egyszer figyelmeztessem Öt és mindent el-
mondva, a súlyos következményeket elébe tárjam. Mindent 
„meg kell tudnia. Azt, hogy mily közel jár a tátongó örvény 
„széléhez. Mily rettenetes helyzetbe kerülünk így." 

„Willez'ding azt is beszélte nekem, hogy otthon sokat em-
„legetnek engem." 

„Nem tudom, hogy hogyan fogja majd föl Ö Fölsége, de 
„azt hiszem, hogy csak kötelességemet teljesítem, ha elmon-
d o k neki mindent és így szeretett magyar hazámnak is nagy 
„szolgálatokat tehetek. Tehát most a dolognak a leggyorsab-
b a n utána kell járnom, hogy megtudjam, hogy mi igaz mind-
ebből ." 

„Híreim vannak, melyeknek helyességéről még nem tud-
f a m meggyőződni, hogy Csehországban kikiáltották a köz-
társaságot, vagy hamarost ki akarják azt kiáltani és Német-
„Ausztria Németországhoz csatlakoznék; Horvátország Bosz-
n iával , a Szerémséggel és Dalmáciával egy önálló király-
s á g lenne perszonálunióban Magyarországgal. Gácsország 
„Lengyelországhoz, Bukovina Ukrainához csatlakoznának. Ez 
„a régi Habsburg-monarchiának végpusztulása lenne. Így a 
„trón és a dinasztia is bukik s összeomlik, amint azt kirá-
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,,]yomnak régen előre megmondottam. Mi jön azután? A leg-
súlyosabb forradalmi idők. De tán Anglia — mely előrelátó,, 
„okos szokott lenni! — nem engedi végpusztulásba dőlni a hal-
dokló monarchiát. A háborút azonban végleg elvesztettük, 
„pedig csapataink megverve nem lettek. Békét kell kötnünk, 
„mert odahaza minden inog s összeomlik és így nem harcol-
h a t u n k tovább a háborúnak rettenetesen végzetes kimene-
t e l e nélkül. Németországnak velünk együtt kell békét kötnier 
„mert már eddig is nagyon megverték." 

Események. 

A) 10. hadsereg. 
Béli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége igen mérsékelten tüzelt. 
Éjfélkor egy ellenséges motorcsónak a Garda-tavon Tor-

bolere igyekezett, de miután észrevettük, elsietett. 
Az egészségtelen időjárás miatt a csapatok sokat szenved-

nek. A 112. lövészdandárnál járvány tizedeli a legénységet. 
A hegyekben hóviharok vannak, a hőmérő 11 fok hideget 

mutat. 
Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége az arcvonal egyes részeit mérsékel-

ten lőtte. 
A magaslati állásokban a csapatok teljesen be vannak 

havazva, a táborokat a lavinák betemették. A havazás miatt a 
Miniera alszakaszban Cima di Val hónán (A 2890) előőrseinket 
visszavontuk. Az V. hadtestnél a havazás állandóvá vált. (Op. 
8329/19. szám.) 

A 10. hadsereg vezérkari főnöke, Domaschnian tábornok 
Badenből, az AOK.-tól hazatért, az előadókat tájékoztatta,, 
hogy az AOK. miként gondolja a megszállott területek kiürí-
tését és a csapatok átcsoportosítását. 

Ebben az esetben a 10. hadseregparancsnokság a parancs-
nokságot a Marmolata-hegységig átvenné, a 11. hadsereget 
pedig kivonnák az arcvonalból pihentetni. 

Schwartzleitner vezérkari százados az AOK-nak egy váz-
latát hozta, melyben a 10. hadsereg szándékolt átcsoportosítása 
volt feltüntetve. 

A 10. hadseregparancsnokság azt a véleményét terjesz-
tette elő, hogy ebben az esetben az Edelweis-haclosztályt Me-
ran vidékére vonná vissza. A császárvadász-hadosztály helyén 
maradna, az 56. lövészhadosztály a XXI. hadtest szakaszát 
venné át, a 159. dandár az 56. lövészhadosztály-parancsnokság 
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kötelékébe jutna. A 28. hadosztály helyébe Cavalese—Pre-
dazzo terében a 18. hadosztály kerülne. 

A parancsnoksági viszonyokat így szabályozná: 
Az 56. lövészhadosztály közvetlenül a 10. hadsereg-

parancsnokság alá kerül, a XIY. hadtest kötelékébe jut még a 
38. honvédhadosztály is. Az V. hadtestparancsnokság alá ren-
delnék a 3. lovashadosztályt. A XX. hadtestnél változás nem 
történik. A III . hadtestparancsnokság kötelékébe jut a 6. lovas-
hadosztály, a 27., 18. és 28. hadosztály. A XXI. hadtest a 10. 
lovashadosztály, az Edelweiss-hadosztály és a 39. honvédhad-
osztály parancsnokságát veszi át. (Op. 8342. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy 17-én a 
hadsereg vezérkari főnök elnöklete alatt, megbeszélés tar-
tandó, melynek tárgya lesz az általános helyzet arra az esetre, 
ha a megszállott terület kiürítésére kerülne a sor. Ezen a meg-
beszélésen részt fognak venni a hadtest és hadosztály vezér-
kari főnökök és a tábori tüzérdandárok parancsnokai. (Op. 
8336. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Reggel 3 óra 15 perckor hirtelen pergőtűz a Ghelpach-

„torkolat — Mösele szakaszára; ott és Canovenél egy ellensé-
g e s földerítő előretörést vertünk vissza. Reggel 4 óra 30 perc-
ből megint nyugalom, az összeköttetések sokhelyütt meg-
szakadtak. Óriás havazás, lavinaomlások. A Presena-havasok 
„területén három ember egy lavina által eltemettetett, egy szá-
„zad teljesen elvágva, magassági utak legtöbbnyire elzárva, 
„a telefonösszeköttetés megszakítva, a csapatok rongyos ruhá-
zatukban és a nagy éhségtől sokat szenvednek. Iszonyú 
„sok a megbetegedés a spanyol betegségben, de csakis 1500 
„méter magasság alatt." (Op. 49.200/6. szám.) 

Déli helyzet. 
Délelőtt a V. Ghelpach torkolatánál és Canovenél csapa-

taink puskatűzzel zavartak el ellenséges járőröket; itt a 17. 
ezred és a 127/11. zászlóalj különösen kitüntette magát.1 

Délelőtt az ellenség lövegtüze igen mérsékelt volt. (Op. 
49.200/16. szám.) 

Esti helyzet. 
A 11. hadsereg egész arcvonalán csak igen mérsékelt 

ellenséges lövegtűz volt. (Op. 49.200/25. szám.) 
1 A C. gyaloghadosztály kötelékébe tartozik. 
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Veszteségek 15-én: 5 halott, 33 sebesült, 4 gázmérgezés, 
8 eltűnt, összesen 50 fő. A betegek számát nagy tömegük 
miatt eddig lehetetlen volt megállapítani. 

Eső, köd, havazás. 

„Az AOK. részéről a csapatokhoz felszólítás, illetőleg 
„kiáltvány ment, melyből arra lehet következtetni, hogy az 
„Osztrák-Magyar monarchiát egészen újonnan akarják fölépí-
t e n i . Új államok alakulnak. Itt azonban le kell szögezni, hogy 
„Magyarországhoz nem szabad nyúlni! Ha tényleg ú j álla-
„mokat akarnak létesíteni, akkor legelőször is ki kell mon-
„dani Magyarország elszakadását Ausztriától. A sziámi ikre-
„ket előbb széjjel kell választani s akkor minél több kis 
„államra szakad a régi Ausztria, annál jobb.1 Magyarország-
n a k egészen egységesnek kell maradnia és át kell vennie a 
„hegemóniát a monarchiában, így lehetne egészséges alapo-
„kon újra felépíteni az egészet." 

Október 17. 

„Drámai gyorsasággal fejlődnek az események és mi roha-
„mosan, föltartóztathatatlanul sietünk szörnyű nagy katasz-
t rófánkba. A németeket mindjobban verik és híreink van-
n a k , hogy csapataik ellenállóképessége teljesen megtörött, 
„már nem fejtenek ki ellenállást. Németországban, főképen 
„délen, a hangulat teljesen tarthatatlan, mindenki bosszút kiált 
,Vilmos császár ellen!" 

„A spanyol járvány, mely végeredményében nem más, 
„mint a középkorban oly rettenetesen pusztító tüdőpestis, 
„óriás mérveket ölt. Budapesten is gyorsan terjed, 1000—1400 
„új megbetegedés. Ivistapolcsányban minden második ember 
„beteg. Wien, Berlin, Páris, London tele betegekkel, az embe-
r e k mindenütt ijesztő számban halnak meg, gyakran pár óra 
„alatt. Az Isten borzasztóan büntet! — És még mi minden fog 
„jönni 1 — Nem elég, hogy a háború oly rémes pusztításokat 
„vitt véghez, még a csúnya betegségnek is kell a szerencsétlen 

1 Lásd a 61. számú mellékletet. 
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„emberiséget megtizedelni. Ha legalább az ártatlanokat meg-
„kímélné!" 

„Nálunk politikailag is minden igen rosszul áll. Ő Föl-
„sége a cseheket kikérdezte, hogy mit és hogyan akarnak. 
„Stanek arcába vágta, hogy Csehország Morvaországgal és 
„a magyarországi tót megyékkel egyesülve önálló országgá 
„akar átalakulni: 'Ha Ön nem segít ehhez, akkor Ön nélkül 
„fogjuk ezt megcsinálni!' Ezzel a fenyegetéssel fejezte be a 
„császárnak tartott előadását és azt állítja, hogy Ő Fölsége 
„meg is ígérte volna ezt neki.1 Ez nem lehetséges! Ezt a ma-
„gyar király soha sem ígérhette meg! Ezt tudom!" 

„Budapesten gróf Károlyi Mihály egy kijelentést tett, 
„mint pártjának határozatát, melyben Ö Fölségét fölszólítja, 
„hogy Magyarország —• az ő jogara alatt ugyan —, de Ausz-
t r i á tó l teljesen különválva, egy teljesen független államot 
„alkosson és másokra való tekintet nélkül azonnali béke-
tárgyalásokat kezdjen. Hírek szerint holnap Ö Fölségének 
„egy proklamációja lesz kihirdetve,2 mely szerint Ausztria 
„négy állammá tagoztatik, egységes képviselettel és védelem-
„mel kifelé: 1. Németausztria, melyhez Csehország német 
„részei is tartoznak. 2. Csehország Morvaországgal egyesülve. 

3. Rutén állam a Santól keletre. 4. Délszláv állam, a Dráva 
„mint határ. — Na és mi lesz Nyugat-Gácsországgal? kérdem 
„én. így az öreg monarchia darabokra törik. — Magyarország-
b ó l egy igazán életképes államot lehetne csinálni; a nemzet-
„nek és népnek megvan minelen erre szükséges tulajdonsága. 
„A hangulat Ausztriában mindig fenyegetőbb lesz, a nép 
„szidja a császárt és a dinasztiát, azt akarják, hogy Ő és a trón-
örökös leköszönjenek, egészen hangosan arról beszélnek, hogy 
„el kell őt kergetni! Pedig Ő ártatlan, mert Ő csak jót akart, 
„"népeinek" javát szívén hordva, csak azt akarja. A levegő-
b e n csak úgy süvölt a forradalmi hangulat és a légkör ter-
„hes a robbantó eszméktől. Jobb nem tudni azt, hogy mit hoz 
„majd a holnap. Ellenségeink érzik, hogy erőink végén va-
„gyunk és így egészen össze akarnak taposni, hogy annál job-
b a n meg tudjanak rajtunk gazdagodni." 

1 Ezt a hírt Willerding altábornagy közölte velem, Stanek mondot ta el 
kihallgatásáról tett nyilatkozatában. 

2 Lásd a 63. számú mellékletet. 
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„Az október 16-án kibocsátott császári manifesztum be-
jelentette, hogy a népek önrendelkezési joga alapján külön 
„nemzeti államok alakulnak Ausztriából és felhívja a nép-
törzseket, hogy a letelepülési területre illetékes joghatállyal 
„nemzeti tanácsokat szervezzenek." 

„Ezzel a császári manifesztummal a régi Ausztria 1918 
„október 17-én tulajdonképen megszűnt létezni." 

A manifesztumban az uralkodó hangsúlyozta, hogy az ú j 
alakulás minden nemzeti külön államnak biztosítja önállósá-
gát és a „magyar szentkorona országainak integritását" 
semmi tekintetben nem érinti. 

A „Magyarország integritásáéra vonatkozó kijelentéssel 
sem a csehek, sem a szlovének, sem a németek nem voltak meg-
elégedve. 

A csehek a manifesztumot visszautasították, arra utalva, 
hogy a cseh-tót állam megalakítása nemzetközi ügy, így ennek 
a tisztázása a béketárgyalásokra tartozik, másrészt pedig 
Wilson elnök békepontjaira hivatkozva, a manifesztum Ma-
gyarország integritásának tiszteletbentartása miatt, ellentét-
ben áll az alakítandó cseh-tót állam eszméjével. 

A délszlávok hasonló állást foglaltak. Hangoztatták, hogy 
a manifesztum nem érinti őket. A megoldási módot egyoldalú-
nak tartották, mert Boszniát, Hercegovinát és Horvátországot 
nem érinti. 

Bár a császári manifesztum csak Ausztria népeihez szó-
lott, Magyarország nemzetiségei mégis azonnal megszólaltak. 

A román nemzetiségű osztrák képviselők az öt magyar-
országi román képviselőt felszólították, hogy csatlakozzanak 
hozzájuk és követeljék az önálló román államot a monarchia 
keretén belül és a magyarországi románok által lakott terü-
leteket is beleértve. 

A Reichsratban Grigorevic képviselő kijelentette, hogy a 
bukovinai, bánáti és erdélyi románok önálló államtestbe való 
bekebelezésüket kívánják. 

Így láthatjuk, hogy a császári manifesztum Magyar-
országon azt érte el, hogy az itteni nemzetiségek is ugyanolyan 
jogokat követeltek maguknak, mint aminő jogokat a császári 
manifesztum az ausztriai nemzetiségeknek adni akart. 

Wekerle miniszterelnök előterjesztette lemondását a király-
nak, azért, mert Ausztriában teljesen a föderalizmusra 
tértek át, mert Csehország külön akar válni és külön államot 
akar alkotni. Továbbá, mert az osztrák államhatalomnak nem 
volt ereje, hogy ezekkel a törekvésekkel szembeszálljon és mert 
a védelmi kötelezettségnek Ausztria nem volt képes meg-
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felelni és így nem azzal az Ausztriával állottunk szemben, 
mellyel a 67-es kiegyezésben Magyarország egyezséget kötött 
és végül, mert Ausztria már nem volt az az állam, mellyel a 
háborúba fogtunk. 

Wekerle miniszterelnök bejelentette az országgyűlésen, 
hogy a király a Magyarország önállóságáról és függetlenségé-
ről szóló javaslatot biztosította és jóváhagyta és annak az 
országgyűlés elé való terjesztésére a felhatalmazást megadta. 

Bárha Magyarország súlyos helyzete a magyarok egy-
séges állásfoglalását joggal megkövetelte, a Károlyi-párt 
mégis szándékosan szította tovább az elégedetlenséget és a 
gyűlölséget. 

Október 16-án az országgyűlésen nagy botrányt és vihart 
idéztek elő közbeszólásaikkal Lovászy Márton, Yass János és 
Fényes László képviselők, kijelentvén, hogy ki akarnak bé-
külni az ententeval. Vegye a magyar parlament tudomásul, 
hogy entente-barát politikát akarnak folytatni, mert ők entente-
barátok. 

Az országgyűlésen gróf Károlyi képviselő követelte, hogy 
a háborút azonnal szüntessék meg, a magyar katonákat hozzák 
haza, a kormány mondjon le, az ú j kormány pedig haladék 
nélkül indítsa meg a béketárgyalásokat. A német szövetséget 
azonnal bontsák fel. Az ú j kormány jelentse ki, hogy nem 
kíván a délszláv nemzet függetlenségének útjába állani. Végül 
követelte Károlyi az általános, titkos, nőkre is kiterjedő 
választójog törvénybeiktatását. 

Huszár Károly képviselő azt követelte, hogy a honvéd-
séget az osztrák határról hozzák haza Magyarország területé-
nek megvédésére és kifejezte azt az aggodalmát, hogy felette 
nyugtalanító az, hogy magyar katonáknak idegenek parancsol-
nak, kik nem tettek eskiit a magyar alkotmányra. 

, # # 
* 

A hadszíntéren a helyzet ez volt: 
A Balkán-hadszíntéren az angol XII . hadtest Konstanti-

nápolyt, a francia 2. hadseregcsoport Bulgáriát megszállotta. 
Az olasz XVI. hadtest Dalmácia déli határához közeledett. 
Az osztrák-magyar albán-hadseregcsoport Skutari—Pod-

gorica vonalában fedezte Dalmáciát. 
Az 1. és 2. szerb hadsereget a gyenge német és osztrák-

magyar hadosztályok nem tudták feltartóztatni. 
A görög hadosztályok Kavala—Küstendil terében, a bol-

gár határon állottak, a leszerelő bolgár hadsereggel szemben.1 

# * 
* 

1 Lásd a 61. számú mellékletet. 
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Az olasz hadszíntéren megindult az általános támadás. 
Minthogy a Wilson-jegyzékek, a császári manifesztum és 

a nemzetiségek egyöntetű fellépése miatt az osztrák-magyar 
birodalom bomlásnak indult, külügyi képviselete különbéke 
felajánlására határozta el magát. Burián külügyminiszter ezért 
lemondott. 

Károly császár és király ezt a hadsereg- és hajóhad-
parancsot adta ki: 

„Hadsereg- és hajóhadparancs. 
Ausztria valamennyi népei, kívánságuknak megfelelően, 

nemzeti államokká alakulnak és szövetségi államban egyesül-
nek. 

Míg ezzel egyrészt megszűnnek azok az akadályok, ame-
lyek a népek együttélésében eddig fennállottak, másrészt a 
jövőben korlátlanul szabadon marad az út saját népükért és 
a hazáért való alkotó munkához. 

E jelentőségteljes pillanatban a hadsereghez és a hadi-
tengerészethez fordulok: Soraitokban mindenkor elválaszt-
hatatlanul összekötötte a hűség és az egységesség az összes 
nemzeteket egymással és Yelem. 

Rendületlen a bizalmam, hogy a hűség és összetartás rég-
óta és most is kipróbált szelleme változatlanul fennmarad; 
ezt fenn akarjuk tartani. Ez legyen Ausztria ú j államainak 
legértékesebb öröksége, nekik és Nekem is javunkra és üd-
vünkre. Adja Isten! 

Schönbrunn, 1918 október 17-én. 
Károly, s. k." 

(Präs. 38.173. sz. Op. 148.909. sz.)* 

„Szeretett feleségem tegnap Trientbe utazott, hol egy kór-
h á z b a n fog dolgozni. Telve van aggodalommal Budapesten 
„maradt gyermekeink miatt és Józsi fiunk miatt, aki Udiné-
„ben van ezen rettenetes betegség napjaiban; egy idő múlva 
„megint haza fog utazni." 

„A mai újságok szerint Németország Wilsonnak második 
„jegyzékére azt felelte, hogy föltételeit elfogadja. Ez a leg-
jobb , amit tehetünk, mert ha az Úristen nem kergeti el maga 
„az ellenséget, a háború, a belső összeomlás miatt, már nem 
„fordulhat a mi javunkra." 

„Kövess tábornagy is szakadatlanul hátrál és ha így megy 
„tovább, néhány nap alatt Magyarországon lesz, a Duna mö-

1 183. sz. Rendeleti Közlöny, 1918 október 18. 
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„gött. Hogy Románia mit fog csinálni, ha az ententeval egye-
s ü l n i tud, azt nagyon könnyű kitalálni!" 

„Mi meg erőinket végleg kimerítettük és ha lehet, moso-
lyogva kell magunkra vennünk azt, amit Wilson elrendel. 
„Ez 4 és félévi hősies küzdelem után bizony a legkeserűbb 
„csapás, mely bennünket érhetett. Legjobb erre nem is gon-
do ln i és csak azzal ittasulni, hogy talán magyar hazám így 
„boldogabb lesz!?—! Az Isten tartsa meg és oltalmazza ezen 
„utolsó remegő reménységemet. Különben nagyon is borzasztó 
„és elviselhetetlen volna! . . . Ennek nem szabad úgy lennie, 
„ahogy rémlátomásként sejtem! Nem is akarok erre gon-
d o l n i ! . . . " 

Események. 

A) 10. hadsereg. 
Déli helyzet. 
„Éjjel helyenkint kissé élénkebb zavarótűz. Móritól nyu-

„gatra és a Laghi-medencében járőrharcok. A mi táboriörsünk 
„a Monte Bagolón (Ó 2285, a közép Daone völgyében a Leno-
„patak torkolatától és Mga. Boazzótól keletre) reggel 3 órakor 
„rohamosztagok — egy nem messze onnét behozott szökevény 
„vallomása szerint 8 tiszt és 300 alpini által — egy hóvihar alatt 
„meglepetett; nálunk 3 halott, 22 eltűnt. Yal Giumella felé, a 
„Garda-tótól nyugatra, egy legalább századerejű ellenséges osz-
„tag támadott, állásunkba behatolt, de a helyőrség által azon-
n a l megint kidobatott; ott nincs veszteségünk. (Op. 8339.)" 

Az időjárás ködös, nedves, a hegységben a hőmérő 12 fok 
hideget mutat. 

A hóréteg vastagsága a Punta San Matteón (-0 3692) 
195 cm, a Tonale-hágón 20 cm, a Monte Care altón (A 3465) 
270 cm, a Pasubión (A 2236) 20 cm. 

Esti helyzet. 
Az ellenséges tüzérség mérsékelten lő. 
A délután beérkezett jelentések szerint a Val Giumellábar, 

lezajlott harcokban különösen a 163. népfölkelőzászlóalj tiint 
ki kiváló magatartásával. (Op. 8339/19. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság a 163. népfölkelőzászlóalj-
nak dicsérő elismerését fejezte ki vitéz magatartásáért. (Op. 
8339/16. szám.) 
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B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Általában az ellenség tüzérségének tevékenysége igen 

gyenge volt. Az Astico-völgyben elörelopódzó ellenséges jár 
őröket csapataink puskatűzzel elzavarták. 

Állandóan esik az eső, a hegyekben nagy havazást jelen-
tenek. (Op. 49.300/6. szám.) 

Déli helyzet. 
Asiago kétoldali terepét az ellenség tüzérsége élénken lőtte. 

Asiagótól délre néhány előretapogatódzó olasz járőrt csapa-
taink elzavartak. (Op. 49.300/16. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége Val d'Assát és Monte di Val Bellát 

(0-1312) a megszokottnál valamivel élénkebben lőtte. Asiago 
fölött néhány ellenséges repülőgép jelent meg. (Op. 49.300/25.) 

A^eszteségünk 16-án: 14 halott, 70 sebesült, 5 gázmérgezés, 
777 beteg, ez azonban csak az állásban levő csapatok veszte-
sége, mert a hátid levők között iszonyúan szedi áldozatait a 
spanyoljárvány, de számukat eddig nem lehetett megállapí-
tani, 9 eltűnt, ebből 3 román, 2 magyar; 1 rutén átszökött, a 
többi hátrafelé bujdosott, összesen: 876 fő. 

* # 
# 

Október 18. 

„A tegnapi szerencsétlen proklamáció Ausztria minden 
„tartományában a legnagyobb elégedetlenséget és riadalmat 
„okozza. A csehek nem akarnak róla semmit tudni, fél Magyar-
országot maguknak követelik, amit, magától értetődőleg, 
„sohasem szabad még beszéd tárgyává sem tenni, hiszen a mi 
„derék tótjaink tudni sem akarnak róla, egypár papot és ügy-
véde t kivéve. Részleteket eddig a manifesztum hatásáról még 
„nem tudok, táviratom csak az általános benyomást közli." 

„ A rettenetes tüdőkor mindenütt gyorsan, óriási mérve-
„ket ölt. Tegnap Trient városkájában 500 súlyos megbetege-
d é s volt, akik közül még aznap 30-an meg is haltak. Szeretett 
„Józsi fiamért reszketek, ki Udinéban tesz szolgálatot, hol a 
„betegség szintén nagy mértékben lépett föl. Az Isten oltal-
mazza meg őt." 

J ó z s e f f ő h e r c e g : A v i l á g h á b o r ú . V I I . 3 1 
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Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Déli helyzet. 
„Éjjel helyenként élénk zavarótűz. Roveretóra nehéz lö-

vegek egyes lövéseket tesznek. Rövid, de nagyon heves ellen-
séges tüzérségi lövetés után ellenséges rohamcsapatok állá-
s a i n k ellen Bezzeccától északra előretörtek. Egy helyen be 
„is hatoltak, azonban ellenlökéssel azonnal kidobattak; egy 
„emberünk eltűnt. Móritól nyugatra és a Monte Cimónén (A 
„1230) ellenséges járőröket visszavertünk. Délelőtt élénk ellen-
séges lövegtűz a Stilfsi-hágótól keletre; Bocaldo, Monte 
„Ccrno (Ö1765) és Pasubio (A 2236) vidékén is. A Monte 
„Cornón, a Laghi-medencében, ellenséges járőrök verettek 
„vissza." 

Az ellenség tüzérsége a Tonale-hágót, a Garda-tó mindkét 
partvidékét és a XIY. hadtest arcvonalát élénken lőtte. 

Éjfélkor rövid, de erőteljes előkészítő lövegtűz után az 
ellenséges gyalogság három csoportban a Lago di Ledro völ-
gyéből megtámadta Tomeabru (-Ó-1719) és Bocca di Savai 
("S> 1841) magaslati állásunkat, a támadást azonban Riva-
szakaszunk védőrsége véresen visszaverte. (Op. 8346. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a Judicaria völgyét, a Riva-szakasz 

arcvonalát, az 56. lövészhadosztály szakaszát és Monte Majót 
(A 1500) hevesen lőtte. 

A mi tüzérségünk tüzével szétugrasztott egy 250 főből álló 
ellenséges osztagot, mely Yal di Leno felől a Daone-völgybe 
hatolt be. 

Az időjárás még mindig nedves, egészségtelen, a hegyek-
ben nagy havazások vannak, állandó a lavinaveszély. (Op. 
8346/19. szám.) 

Kémhirek szerint Veronánál az olaszok bombavető légi-
flottát vontak, össze. (Op. 8340/10. szám.) 

Az AOK. elrendelte, hogy az Edelweiss-hadosztály gyalog-
menetben a Feltre—Belluno-medencébe vonuljon, hol az AOK. 
tartaléka lesz. 

A 10. hadseregparancsnokság elrendelte, hogy az Edel-
weiss-hadosztály október 20-án induljon el. 

Az AOK. érvénytelenítette azt az intézkedését, hogy a 
3. tábori tüzérdandár a 10. hadsereg kötelékébe kerüljön. (Op.. 
8351. szám.) 

A 159. dandár körletéből a 10., 164. és 171. népfölkelö-
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zászlóaljat Stenico—Tione teréből Trientbe irányították. (Op. 
6732/2. száin.) 

A 10. hadseregparancsnokság a XXI. hadtestparancsnok-
ságnak meghagyta, hogy a 3. lovashadosztálynál az újonnan 
megállapított táboriörsvonalat mielőbb építse ki, hogy a Sano-
nál álló föörsöt visszavonhassák. (Op. 8361. szám.) 

Az AOK. azt tervezi, hogy a cs. és kir. csapatoknál a 
gazdasági hivatalokat úgy szervezi meg, mint a honvédségnél 
már 1911. év óta vannak. (Op. 8343. szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„Éjjel nem volt jelentős esemény. Primolanóban a lövetés 

„folytán nagy károk. Múló kiderülés mellett délelőtt élénkebb 
„ellenséges zavarótűz. Egy messzehordó ellenséges löveg a 
„Grahnarara-völgybe vivő drótkötélpályát és a Monte Fornót 
„lőtte. (Op. 49.400/16. szám.)" 

Déli helyzet. 
Különös esemény nem történt. (Op. 49.400/16. szám.) 

Esti helyzet. 
„Délután élénk ellenséges zavarótűz volt az Assa völgyébe 

„és a hátsó állások ellen, Asiagótól északra. A 38. honvéd-
hadosztály utólag jelenti, hogy tegnap reggel egy, körülbelül 
„80 főnyi ellenséges osztag tört be, sűrű ködben és hóvihar-
„ban, közvetlenül egyik zászlóaljunk fölváltása után, a Monte 
„Sisemol (A 1242) keleti oldalába; egy zászlósunkat és 19 
„emberünket elhurcolta." 

Veszteségek 17-én: 12 halott, 69 sebesült, 779 beteg, 5 el-
tűnt. összesen: 865 fő. 

„Boroevicnél Nervesa és Falze között élénk ellenséges 
„lövegtűz." 

„A németek az egész flandriai arcvonalon visszavonulnak." 
„Kövess tábornagy ma nem hátrált." 
„Amerika állítólag 'nagyon elfogadható föltételeket' sza-

„bott nekünk. De dacára annak, hogy jegyzékük már néhány 
„nap óta itt van, sem ott, sem itt közzé nem tették. Tán külön-
b é k e ? . . . Ennek ellenségeink részére ma már nem volna meg-
ér the tő célja, minthogy ők is el kell hogy lássák, hogy mi, 
„dacára annak, hogy hős csapataink szilárdan állnak és nem 
„lettünk megverve, a háborút végérvényesen elvesztettük." 

32* 
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„Törökország állítólag különbékét kapott, azon föltétel 
„alatt, hogy Syria és Palesztina Franciaországé lesz, Arábia 
„Angliáé és a Dardanellák kérdése az általános béketárgyalásig 
„nyitva marad. 'Annexió-nélküli béke!' Wilson ezt csakis ellen-
fele i re ér te t te? . . . vagy csaló ő? . . . " 

„Kállay százados, parancsörtisztem, Budapestről megjött 
„és az ottani helyzetet válságosnak minősíti. Vagy köztársa-
s á g , vagy én! Ez volna a közhangulat ott. Azt mondja, hogy 
„ha most hazamennék, akkor kikiáltanának. Ezt nem enged-
hetem meg, hiszen itt van koronás királyunk és mindent el 
„kell követni, az én részemről főképpen, hogy ilyen válságot 
„elkerüljünk. Én csak egy megoldást látok; hogy a nádorság 
„betöltessék, de mielőtt későn volna! Egészen ki van zárva, 
„hogy ölhetett kezekkel várjam azt; mi fog otthon történni. 
„Csak egy lépést tehetek, de azt meg kell tennem: Ö Föl-
„ségéhez sietni, a nagy veszélyt neki újból megmutatni, mely 
„fenyeget és a megoldást a régi nádorság újbóli életbeléptetésé-
v e l neki ajánlani. Más utat én nem látok." 

„Siralmas az én lelkiállapotom. Az elvesztett háború és 
„mind, ami még ránk fog szakadni, mert a legborzasztóbb, 
„azt látom és érzem, még csak ezután jön! És így, ahogy ma 
„kormányoznak, a végleges hajótörés elkerülhetetlen. Vájjon 
„belefulladunk-e mind az örvénybe?... Kállay szerint a gát 
„elszakadt s az árt föltartóztatni többé nem lehet." 

* # 
* 

Október 19. 

„Wilson állítólag oda nyilatkozott, hogy ő a központi 
„hatalmakkal különbékét fog kötni, ha Franciaország, Ang-
„lia, meg szövetségeseik az ö 14 pontját nem ismerik el mint 
„hadicélt és további föltételeket kötnének ki, melyeket a köz-
„ponti hatalmak nem képesek teljesíteni. Ő az amerikai csapa-
toka t azonnal kivonatná a harctérről. Annyira jól hangzik 
„ezen hír, hogy nem merem elhinni. Ha igaz ember Wüson, 
„akkor csapataival kellene szövetségeseit arra kényszeríteni, 
„hogy hadicéljait elismerjék, úgy, mint bennünket fegyvere-
s e n kényszerít erre." 



485-

„Az 52. gyalogezred menetalakulatainál — ezek mind 
„Oroszországból hazajött 44-esek, 52-sök, 86-osok, tehát mind 
„magyarok — nyugtalanság van, a legénység kijelentette, 
„hogy 21-én hazautaznak, mert Tisza azt mondotta, hogy a 
„háborút elvesztettük és mert amúgyis csak éhen kell halniuk! 
„Közben elöljáróik beszéltek velük, mindent megpróbáltak, de 
„hiába, ők megmaradtak amellett, hogy elmennek, kijelentet-
t é k , hogy semmiféle erőszakosságra nem gondolnak, fegyvert 
„nem fognak használni, csak ha lőnek rájuk. Ők csak Magyar-
országba akarnak menni, hogy hazájukat — most már füg-
get len Magyarországot — a délről fenyegető betörés ellen 
„megvédjék. Elrendeltem, hogy Kaltenborn tábornok hozzám 
„jöjjön — ő a menetalakulatok parancsnoka —, hogy vele 
„kimenjek és megpróbáljam a tévútra vezetett fiúkat, magyar 
„önérzetüket fölébresztve, meggyőzni. Ez csak egy jelenség, 
„melyből sok mindenre lehet következtetni. Mi lesz, ha az 
„összes szívekből kitör ez? Akkor már semmit sem lehet 
„csinálni." 

„Az ellátás, élelmezés igazán már a tűrhetetlenségig rossz 
„és kevés, azt a büdös főzeléket — 'Dörrgemüse' — nem lehet 
„megenni, mert tele féreggel, az emberek képtelenek lenyelni. 
„Az emberek rongyokba öltözve fáznak, a spanyoljárvány 
„borzasztóan pusztít, magyar hazájuk minden oldalról fenye-
ge tve és így azon Ausztriáért küzdjenek, melyet manifesz-
tummal daraboltak fölülről föl, mely így már nem is létezik? 
„Emberi és csak nagyon is megérthető, ha csüggednek a ma-
„gyarok és itt nem akarnak tovább vérezni!" 

„Nem mehettem ki hozzájuk, mert közben a hadsereg-
parancsnokság elmeneteltette ezen osztagokat és különböző 
„csapatokhoz besoroltatta őket. Ha lövöldözés nélkül ment, 
„úgy még tűrhető. Én azonban ezen parancsot elhamarkodott-
n a k és meggondolatlannak tartom; nem helyes és még 
„kevésbbé jó lázongókat a küzdő csapatokhoz beosztani, mert 
„azokat is minden bizonnyal megmételyezik. Ezt csak akkor 
„lett volna szabad megtenni, ha már teljesen megtértek és 
„fegyelmezettekké lettek ezen zendülők." 

„Valóban itt nincs már más utunk, mint a leggyorsab-
b a n békét kötni, hogy azt, amit még lehet, megmentsük. Ha 
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„még csak rövid ideig habozunk, akkor végleg elkésünk és 
„minden menthetetlenül elpusztul és elvész." 

„'Asszon el a kéz, mely Tirol átadásának okmányát alá 
„merészeli írni!' — szólt izgatott, puskaporos hangulatban 
„Tirolnak 800 képviselője jelenlétében Brixenben egyik kép-
viselő, egy tanár. Az ülés viharos volt és nagy bizalmatlan-
s á g nyilvánult meg a császár iránt. Tirol önálló akar lenni 
„Wilson elvei alapján és csak perszonálunió kösse Ausztriá-
hoz , de semmiesetre sem akar osztrák tartomány maradni." 

„Ma délután Trientben voltam feleségemet meglátogatni 
„kis villájában s egy órát töltöttem vele és így legalább per-
cek re enyhültek szívemet marcangoló szörnyű gondjaim." 

Események. 

A) 10. hadsereg. 
Béli helyzet. 
„Éjjel kissé fokozott lövegtűz. Este még egyórai tűz-

c sapás a Monte Cornon (<: 1765). A Bezzecca-vállalkozás egy 
„gépfegyvert, egy lángszórót és némi anyagot juttatott ke-
„ziinkre." 

Az éjjel a Monte Corno- (-Ó-1765) alszakaszban az ellen-
ség egy új tárnából támadásra előretört, de a császárvadász-
hadosztály csapatai visszaverték. 

Az 56. lövészhadosztálynál a járványban sok ember meg-
betegedett. 

A 164. népfölkelőzászlóalj Trientbe, a 10. népfölkelő-
zászlóalj Vigolo Baselgába megérkezett. (Op. 8363/12. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenséges tüzérség a Stilfsi-szakaszban Monte Scor-

luzzót (A 3094), a Tonale-hágót, a felső Genova-völgyet és 
a 19. hadosztály arcvonalát hevesen lőtte. 

Az időjárás esős, nedves, a hegyekben havazik, a hőmérő 
12 fok hideget mutat. 

Az AOK. az ellenség támadását várja, mely nézete szerint 
Boroevic ellen fog irányulni. 

Felhívtam a 10. hadseregparancsnokságot, hogy tekintet-
te] a Boroevichez irányított erősítésekre, a maga hatásköré-
ben intézkedjék ú j tartalékok megteremtésére. 

Mivel a tél beálltával a hegyi arcvonalat meg lehet gyen-
gíteni, a 10. hadseregparancsnokság intézkedett, hogy az V., 
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XX. és XIV. hadtest mozgó tartalékokat létesítsen. A XXI. 
hadtest arcvonalát nem lehet meggyengíteni. 

A 36. lövészezredet nem irányították Stenicóba, hanem 
Trientbe. 

A 159. dandárparancsnokság október hó végén Trientbe 
kerül s ott az újonnan alakítandó hadseregtartalék (36. lövész-
ezred, 11. és 151. népfölkelőzászlóalj) parancsnokságát fogja 
átvenni. (Op. 8366. szám.) 

A 10. hadseregnél a légierők parancsnokságát báró Ellison 
tábornok, a 163. dandár eddigi parancsnoka vette át. (Op. 
8332. szám.) 

Az AOK. elrendelte, hogy a menetalakulatokból két újabb 
karhatalmi zászlóaljat kell megszervezni Csehország részére. 
(Op. 8252/3. szám.)' 

B) 11. hadsereg. 
Beggeli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége igen mérsékelten lőtt. 

'Az Astico-völgyben csapataink néhány szakasznyi ellen-
séges osztagot puskatűzzel elzavartak. (Op. 49.500/6. szám.) 

Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a Frenzela-szakadékot élénken lőtte. 

A Monte di Val Bellán (<> 1312) csapataink néhány ellen-
séges járőrt puskatűzzel elzavartak. 

A' 27. hadosztály megkezdette a 16. hadosztály felváltását. 
A 159. gyalogdandár Trientben gyülekezik, mint tartalék. 

(Op. 49.500/16. szám.) 
Esti helyzet. 
A hadsereg egész arcvonalán igen mérsékelt volt a harc. 

(Op. 49.500/24. szám.) 
Veszteségek 18-án: 17 halott, 75 sebesült, 803 beteg, 10 

hazaszökött, összesen: 905 fő. 
Ügy látszik, hogy a németek most már egész Belgiumot 

kiürítik. 
* # 

* 

Október 20. 
„Mai hírek szerint Lord Landsdowne azt mondja, hogy 

„Angliának Wilson 14 pontja alapján azonnal békét kell köt-
„nie. Mi is egészen bizonyosan megkapjuk a békét, ha addig 
„otthon nem lesz teljes fölfordulás." 
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Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Déli helyzet. 
„Meglehetősen élénk ellenséges lövegtűz a Tonale-hágó 

„mindkét oldalán, úgyszintén rajtaütések a Tonale és Strino 
„páncélerődök ellen. Délelőtt 10 órakor a Monticellón (A 2432) 
„erős ellenséges járőröket vertünk vissza. Az Etschnek keleti 
„partján és Cimonén (A 1230) ellenséges járőrök kergettettek 
„el. A Loppio-horpaszban parancsomra az eddigi táboriőrsök 
„Loppio — a Sant Antonio-kápolnától keletre az országút 
„mentéről a Sanotól északra levő forráshoz vonattak vissza, 
„mert mindig teljesen céltalanul szenvedtek veszteségeket. 
„Különben csak rendes lövegtűz." 

A XXI. hadtestnél a járványban sok emberünk meg-
betegedett. 

A 10. népfölkelő vadászzászlóalj Trientbe érkezett. (Op. 
8373. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége igen mérsékelten lőtt. 
Az időjárás ködös, nedves, a hegyekben hózivatarok van-

nak, a völgyekben esik az eső. (Op. 8373/19. szám.) 
A XIV. hadtestnél a 111. ezred igen rászorult a pihenésre, 

miért is helyette a 75. ezredet helyezték készültségbe. (Op, 
8366/1. szám.) 

Mivel az Edelweiss-hadosztályt a Belluno-seregcsoporthoz 
irányították, a 40. honvéd tábori tüzérdandárnak a 3. tábori 
tüzérdandárral történő felváltása elmaradt. (Op. 7431 4, szám.) 

Az AOK. közli, hogy a hadrakelt seregnél háromszor 
annyi tüzérségi lőszert tüzelnek el, mint amennyit a hát-
országban gyártanak, ezért a tüzérlőszerrel nagyon takarékos-
kodni kell. (Op. 7495. szám.) 

A 10. hadseregparancsnokság megtudta, hogy az arc-
vonalban levő csapatokhoz hihetetlen hírek jutottak el, pél-
dául, hogy Csehországot önálló állammá kiáltották volna ki, 
hogy a cseh nemzetiségű katonákat haza szabadságolnák stl>. 

Ezért a hadseregparancsnokság elrendelte, hogy ezeket a 
kósza híreket erélyesen meg kell cáfolni, a szabadságról be-
vonuló katonákat előbb munkára kell alkalmazni és csak 
akkor szabad őket csapataikhoz bevonultatni, ha megbízhatók-
nak mutatkoznak. 

A hadseregparancsnokság azt kérte a hadseregcsoport-
parancsnokságtól, hogy közölje vele azokat a fontos esemé-
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nyeket, illetve megtett intézkedéseket, melyek az állam biz-
tonsága érdekében történtek. (Op. 8371. szám.) 

Minthogy a közlekedési viszonyok a vasutak lerongyoló-
dása következtében, nagyon kedvezőtlenek lettek és mivel a 
járványba esett betegek elszállítására kell főképen a vasút-
vonatokat elsősorban fenntartani, a szabadságolásokat októ-
ber 20-tól november 16-ig be kellett tiltani. (Pers. Bes. 21.241. 
szám.) 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
„A 11. hadseregnél rendes zavarótűz. A Monte di Val 

„Bellától (<> 1312) északra levő szakasz ellen tűzcsapások, 
„melyek fokozatosan erősebbek és tartósabbak lesznek. 
„A Monte Sisemolon (A 1242) erősebb járőrharcok. Napközt 
„élénk ellenséges lövegtűz az Asiagótól kétoldalra eső terep-
szakaszra és a Monte di Yal Bellától északra. Főképen a 
„XIII . hadtestnek hátterepére." (Op. 49.600/6. szám.) 

Déli helyzet. 
Mérsékelt ellenséges zavaró lövegtűz a hadsereg arcvona-

lára. Az Astico-völgyben ellenséges járőröket zavartak el 
csapataink. Utólag jelentik, hogy csapataink Stoccareddonál 
tegnap reggel az ellenség előretörését meghiúsították. Ennél a 
vállalatnál 3 emberünk eltűnt. Délelőtt 2 ellenséges repülő 
jelent meg és 4 ellenséges léggömb figyelt. (Op. 49.600/16. sz.) 

Esti helyzet. 
Asiagót és a XII I . hadtest hátsó területét az ellenség 

tüzérsége hevesen lőtte. (Op. 49.600/24. szám.) 
Veszteségek 19-én: 8 halott, 47 sebesült, 854 beteg, 6 el-

tűnt. összesen: 915 fő.1 

„Boroevic ellenséges támadástól tart és tüzérségének erős-
„bítését kéri. Most nekem három tüzérdandárt kell odaadnom 
„és a nálam tartalékban levő lőszert, mint AOK.-tartalékot. 
„Magam is azt állítom, hogy a főtámadás Boroevicet fogja 
„érni, tán a Montellótól északra, de ennek dacára ezen intéz-
kedés végzetes lehet, ha az ellenség nálam szintén komolyan 
„támadna, mert nekem csak két csatanapra van lőszerem még 
„és semmiféle pótlást nem kapok." 

1 A megbetegedettek száma csakis a tűzvonalbelieket tartalmazza. Hátul 
a spanyoljárvány temérdek áldozatot szed, a számítás lassan megy s így ezek 
nincsenek nálam följegyezve. Számuk ezrekre rúg! 
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„Feltevésemet igazolja a ma vett jelentés, hogy az ellen-
ség lovashadosztályait előrevonta és a még velem szemben 
,levő két francia hadosztályát a Montellótól északra és délre 
.helyezte el. Ez valóban támadást jelenthetne!" 

Október 21. 
Események. 

A) 10. hadsereg. 
Déli helyzet. 
Az ellenség zavaró lövegtüze az arcvonalra mérsékelt volt. 

A XX. hadtest arcvonalát azonban élénken lőtte. (Op. 8386. 
szám.) 

Esti helyzet. 
Kémhírek szerint az olaszok befejezték támadásukra elő-

készületeiket. (Op. 8362/12. szám.) 
Az Edehveiss-hadosztály ma elindult ú j beosztásába. 

(Op. 8351/6. szám.) 
A legközelebbi időben a XL., XLI. és XLII . menet-

alakulatok kiképzett legénységét a csapatokhoz be fogják 
sorolni. (Op. 8367. szám.) 

A 10. hadsereg parancsnoka, báró Krobatin tábornagy 
ma szabadságra utazott. 

B) 11. hadsereg. 
Ti eggeli h elyset. 
A Monte Sisemolra (A 1242) és a Monte di Yal Bellára 

(-Ó- 1312) éjfélkor az ellenség tüzérsége villámcsapásszerű tüze-
lést kezdett, mely után gyalogsága be akart Monte Sisemol-i 
állásunkba, hatolni. Csapataink visszaverték. (Op. 500.100/6. sz.) 

Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége Roana, Zocchi, Col del Rosso-

(A 1276) szakaszunkra gázt lőtt és Stellánál a 23. honvéd-
ezred állásába átmenetileg betört, de tartalékaink kiverték. 

Zocchinál az ellenség támadását visszavertük. (Op. 
500.100/16. szám.) 

Esti helyzet: 
Az ellenség tüzérsége a Canove-szakaszt élénken lőtte. 

A fennsík keleti részén belövési elemeit ellenőrizte. (Op. 
500.100/24. szám.) 

# # 
* 
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Október 22. 

Események. 
A) 10. hadsereg. 

Déli helyzet. 
Az ellenség1 tüzérsége mérsékelten lőtt. 
Előőrseink Stabolonenél 50 főből álló ellenséges osztag 

támadását visszaverték. 
Rovereto állandóan ellenséges lövegtűzben áll. (Op. 

8394. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége élénkebben lőtte a XXI. hadtest 

arcvonalát. 
A III . császárlövész-ezredbeli Schüller zászlós tegnap 

éjjel, bár ellenállásra talált, a Monte Corno (-0- 1765) csúcsán 
ogy ellenséges aknafolyosóba hatolt és onnan egy olasz gép-
puskával és egy lángszóróval tért vissza. 

Az időjárás ködös, a hegyekben hóviharok vannak. (Op. 
8394/19. szám.) 

Kémhírek szerint az olaszok a 10. és 12. hadsereget meg-
szervezték, a 12. hadsereget azokból a csapatokból alakították, 
melyek eddig a svájci határon állottak. (Op. 8395. szám.) 

A hadseregcsoportparancsnoksághoz olyan híresztelések 
jutottak, hogy a magasabb parancsnokságokat és egyes csapa-
tokat hátravonták és hogy a kiképzőcsoportokat feloszlatták 
volna, stb. Elrendeltem, hogv ezeket a kósza híreket erélyesen 
meg kell cáfolni. (Op. 8381. szám.) 

Felhívtam a magasabb parancsnokságok figyelmét arra, 
bár a fegyverszünet nincsen messze, hogy az arcvonalon a 
harckészültséget szigorúan fenn kell tartani, nehogy 4 év 
óta dicsőségesen küzdő fegyvereinken csorba essék. (Op. 
8381. szám.) 

A meráni önkéntes népfölkelő-lövészzászlóalj és az I. ön-
kéntes népfölkelő-lövészcsoport továbbra is az Ultentalban 
marad, mivel Karintiában a 10. hadsereg részére kitermelt 
tűzifát az AOK. más hadseregnek utalta ki. (Op. 8231/1. szám.) 

Báró Krobatin tábornagy szabadságának tartamára a 10. 
hadsereg parancsnokságát ideiglenesen Péter Ferdinánd fő-
herceg, gyalogsági tábornok, az V. hadtest parancsnoka 
vette át. 

B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Különös esemény nem történt. (Op. 500.200/6. szám.) 
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Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a hadsereg egész arcvonala és hátsó 

területe ellen heves tevékenységet fejtett ki. Stoccareddónál 
ütegeink egy ellenséges támadást meghiúsítottak. Ma az ellen-
ség repülőgépei igen tevékenyek voltak. 

A 27. hadosztály a 16. hadosztályt teljesen felváltotta, 
(Op. 500.200/16. szám.) 

Esti helyzet. 
A Canove és Monte Sisemol (A 1242) szakasz ellen az 

ellenség lövegtüze nagy hevességre fokozódott. A Val Grubacb-
szakaszt tüzérsége 4 órán át lőtte. (Op. 500.200/24. szám.) 

Az AOK.-tói Op. 2036. szám alatt ezt a titkos hírt kapom: 
„Wien közelében egyik helyőrségben 200 cseh katona szö-

kést kísérelt meg, azt jelentették ki, hogy nekik Ausztriában 
nincsen már mit keresniök, őket Klofác képviselő felhívta, 
hogy térjenek haza Csehországba." (Op. 45.000/77. szám.) 

Az engedelmesség megtagadásának első esete 1918 október 
22-én történt. A 42. horvát hadosztály két (27. és 28.) ezrede 
a Brenta és Piave közötti magaslatokon (Asolone 1520 m kúp-
tól keletre) az első vonalban, míg a másik két ezrede (25. és 
26.) mögötte hadosztálytartalékként állott. 

Október 22-én a tartalékezredeknek az állásban levő ezre-
deket fel kellett volna váltaniok. 

A 25. és 26. ezred kijelentette, hogy nem megy állásba. 
Nem volt mit tenni, mint ezt az engedetlenkedő két ezre-

det az arcvonal mögötti Primiero faluba irányítani. 
Ennek az volt a következménye, hogy az állásban álló két 

ezred magára maradt, — a tartalék eltűnt. 
# # 

# 

Amint a császári manifesztum köztudomássá vált október 
22-én, Pribicsevics képviselő a dalmátok, Pincsics képviselő 
az isztriai horvátok, Radics a horvátok, Cankár képviselő pedig 
a szlovének nevében kijelentette, hogy a szlovének, horvátok 
és szerbek nemzeti tanácsa már elfogadta azt az álláspontot, 
mely szerint nemzeti kérdéseik a nemzetek feltétlen önrendel-
kezési jogainak szellemében oldandók meg és ennélfogva nem 
a császári manifesztumot, hanem a nemzetközi békekonferen-
ciát tekintik az egyetlen illetékes fórumnak. 

A csehek, tótok, délszlávok, horvátok és románokon kívül 
megmozdultak az osztrák-németek is Magyarország ellen; ok-
tóber 25-én a Reichsratban Heininger dr. képviselő kijelen-
tette, hogy épp oly kevéssé, mint a cseh-tótok nem állanak 
meg a magyar határnál, az osztrák-németek sem mondanak le 
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magyarországi testvéreikről. Követelik, hogy Yas-, Moson-, 
Sopron- és Pozsony-megye egy része az osztrák-német állam-
hoz csatoltassék. 

Wekerle miniszterelnök október 15-én előterjesztette a 
királynak lemondását. Az uralkodó a lemondást nem fo-
gadta el. 

Wekerle miniszterelnök bejelentette az országgyűlésen, 
hogy a király a Magyarország önállóságáról és függetlenségé-
ről szóló javaslatot, mely mind a külügyre, mind az egész gaz-
dasági berendezkedésre vonatkozik, biztosította ós jóváhagyta 
s annak az országgyűlés elé való terjesztésére a felhatalmazást 
megadta. 

Bárha az ország súlyos helyzete a magyarok egységes tö-
mörülését joggal megkövetelte, a Károlyi-párt mégse hagyott 
fel a széthúzással, sőt az elégedetlenséget és személyes gyűlöl-
séget szándékosan szította. 

A császári manifesztumot, melyet a harctéren a parancs-
nokságok oly veszedelmesnek tartottak, a csapatoknál nagy-
részt ki sem engedték hirdetni. 

A vóderő-bizottságban Korosec délszláv és Stanek cseh 
képviselők követelték a cseh és délszláv ezredek hazaszállí-
tását. 

Wekerle miniszterelnök kijelentette, hogy a magyar csapa-
tok visszakozásának kérdésével foglalkozott és hogy ez nem-
csak törekvése a kormánynak, hanem ebben az irányban csele-
kedett is már. 

A nemzetiségi deklarációk azonban nem maradtak meg 
a törvényesség határán belül, hanem más erőszakos kirobba-
násokat is idéztek elő. 

* # 
# 

Október 23. 

„Az ellenség most igazán a legnagyobb méretű támadásra 
„csoportosul a Brenta—Montello-szakaszán. De ehhez én ne-
„kem már semmi közöm sincsen, mert holnap átadom itteni 
„parancsnokságomat Krobatin tábornagynak, Budapestre uta-
„zom s onnét Újvidékre, hogy átvegyem a parancsnokságot 
„a Bukovina és az Adria között. Tegnapelőtt már teljesen föl 
„voltam öltözve, hogy a Punta San Matteo ó 3692 méteres 
„csúcsára fölmásszak hős csapataimhoz, midőn a telefonparan-
„csot vettem, hogy azonnal utazzak Ö Fölségéhez. Délben el-
„utaztam és tegnap két órai késéssel Wienbe érkeztem. Ott egy 
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„nyomorultul rossz automobilt kaptam a hadügyminisztérium-
„tói, mely többszöri defektus után végre fél 1 órakor Rei-
„chenauba hozott. Ott tévedésből a félreeső Villa Angelihez 
„vezettek — tévedés volt ez, mert ott tartanak a titkos ki-
hallgatások a pártütőkkel. Láttam, amint Ő Fölsége sietve 
„a kertből átment a Villa Wartholzba anélkül, hogy engem lá-
t o t t volna. A véletlen úgy hozta, hogy azzal találkoztam, aki-
„nek ittlétéről, azaz találkozásáról Ő Fölségével, nem szabad 
„senkinek sem tudnia. Egy kis öreg emberke botorkált felém 
„s első tekintetre láttam, hogy nagyon rövidlátó. Kezeivel in-
tegete t t nekem és felém nyújtotta azokat: 'Welch Glück, dass 
„ich Dich treffe! Kennst du mich nimmer? — Den Graf 
„Dehrn?' Azt hiszem kissé meglepetve néztem rá s ő tévedését 
„észrevéve, bocsánatot kért és miután bemutatkoztunk egy-
„másnak, azonnal a monarchia kétségbeejtő helyzetére tért a 
„beszélgetés. Ö közölte velem, miszerint fölkérte Ö Fölségét, 
„hogy koronáztassa meg magát Csehország királyává, sürgő-

sen kért, hogy erre beszéljem rá én is Ö Fölségét, akkor — 
„nézete szerint —- talán meg lehet menteni a helyzetet. Erélye-
s e n megmondottam neki, hogy erről csakis azon esetben le-
„hetne szó, hogyha a tótságot nem akarják szintén Csehország-
h o z csatolni, mert teljesen ki van zárva, hogy ebbe Ő Fölsége 
„belemehessen, minthogy magyar királyi esküje köti Magyar-
o r szág integritásának mindenképeni megvédéséhez, Ö, úgy 
„látom, megnyugodott abban, hogy Csehország Morvaország-
g a l egyesülve lenne kiilön királyság personalunióban Magyar-
Országgal, így jó barát lehetne a cseh ós magyar s mindegyik-
r e k jogai érintetlenek maradnának. Megértettük egymást és 
„a mondat közepén megszakadt tárgyalásunk, mert hívtak en-
„gem Ö Felségéhez a Villa Wartholzba. Delim gróf utánam 
„sietett, kezeit összekulcsolva kért: 'Nur nicht so magyarisie-
„ren . . . b i t t e . . . bitte!' Én tovább siettem válasz nélkül, mert 
„ez a propaganda, mely azt állítja, hogy Magyarország kény-
„szermagyarosítást hajt végre, gyalázatos hazugság. Ha ez igaz 
„volna, akkor ezeréves együttélés után, nem volna tótnyelvű 
„község a Kárpátokon belül! A tótot a magyar mindig tót test-
r é m e k tekintette és nem nyúlt tótságához!" 

„Először a Felségekkel étkeztem. Ebéd alatt a királyné 
„beszélgetett velem, főképen arról, hogy hogyan lehetne gyors 
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„végét vetni a borzasztó vérontásnak, azután családi ügyekről 
„voit szó. Az igen egyszerű ebéd után a királyné azt mondva, 
„hogy az uraknak fontos megbeszélni valójuk van, távozott, 
„az ajtót maga után betéve, egyedül hagyott a királlyal. A Föl-
„ség üléssel kínált meg és azonnal az ügyre tért: Azért hivat-
ta lak , hogy közöljem veled, azaz megkérdezzelek, hogy át-
„vennéd-e délkeleten a védelmet és megmentenéd-e a helyzetet 
„a Balkánon"? Az Adria és a Keleti Kárpátok, illetőleg Buko-
„vina között a főparancsnokságot vállalnád-e! Tudom, hogy 
„ez nagy követelmény — 'Eine grosse Zumutung' —, de Te 
„már sok nehéz helyzetben tudtál segíteni és mentőleg avat-
koztál be a legnehezebb helyzetekbe, azaz sok helyzetet men-
te t t é l meg.' — Némi meggondolás után azt feleltem: 'Igenis 
„Fölséges Uram örömest, ha annak lehetősége egyáltalában 
„megadatik, hogy a helyzetet javítsam. Ehhez mindenekelőtt 
„a magyar csapatokra van szükségem, amelyekért azután jót 
„is állok. De annyi csapatomnak mindenesetre kell lennie, 
„hogy a megoldás egyáltalában lehetséges legyen, mert nem 
„szeretnék csak azért odamenni, hogy ott föl is forduljak, 
„50 hónapi nehéz küzdelmek és becsülettel vívott háború után! 
„Különben a magyar csapatoknál a hangulat, mint az előre 
„látható volt, olyan kezd lenni, hogy most még előnyös és le-
hetséges volna azokat hazájukba szállítani, később azonban 
„majd parancs nélkül, vagy parancs ellenére önként fognak 
„oda menetelni a nélkül, hogy ebben őket meg lehetne aka-
dályozni. Én az ottani parancsnokságot azon egy föltétel mel-
lett, de akkor lelkesen veszem át, hogy Magyarországot ma-
„gyar csapatoknak kell védelmezniük és az ottlevő német-oszt-
„rákok és más nem magyarországi szlávok Magyarországban 
„kiegészitődő csapatokkal váltassanak föl, ameddig nincs 
„későn!' Ő Fölsége azonnal telefonon fölhívta Arz vezérezre-
d e s t és közölte vele a tervet és megparancsolta neki, hogy ma 
„este Glognitzon a pályaudvaron velem mindent megbeszél-
j e n és azután az udvari különvonaton jelentést tegyen .... 
„Ezután politikáról kezdett beszélni, elég optimisztikusam 
„Azt ajánlottam, hogy ha nincsen már későn, koronáztassa 
„meg magát Csehország királyává és legyen personalunio az 
„integer Magyarországgal. Egy méternyi magyar talajt sem 
„szabad átadni akárhogy követeljék is azt a csehek, mert ez 
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,// koronázási esküvel is ellenkeznék. A legleplezetlenebbül és 
„legrészletesebben elmondtam neki mindent, ami szívemen fe-
k ü d t . Azt is, hogy az én nevemet emlegetik, mint azt, aki 
„helyette kívánatos volna. Ezt azért mondom neki, hogy tudja, 
„hogy engem a legtisztább becsületes szándék vezet és öt aka-
„rom a bukástól megóvni, mert bukásával minden el van 
„veszve őránézve. Láthatólag nagyon meghatva, melegen meg-
köszönte e nyiltszívűségemet és azt mondta, hogy azt ami 
„az én nevemet illeti, már mások is megmondották neki (!). 
„További tanácsomat kérte, mert helyzete nagyon nehéz. Ta-
nácsol tam neki, hogy erőnk végképen ki lévén merülve, föl-
hétlenül, ha keserves is békéért könyörögni, meg kell azt tenni, 
„kellő formában. A felbújtók csapatainkat is már elrontották, 
„a rothadási folyamat föltartóztathatatlanul terjed. Hiszen 
„már ez év május elején jelentettem, hogy bujtogatok férkőz-
n e k menetalakulatainkhoz és kértem erélyes elnyomásukat. 
„Most nem tehetünk mást, — mert a háborút a belső összeomlás 
„folytán már menthetetlenül elvesztettük, — mint egy szörnyű-
séges vereség és siralmas vég, meg egy olyan béke között vá-
„lasztani, melynek föltételeit, amennyire bírjuk, enyhíteni tö-
„reksziink. Az utóbbi kevésbé végzetes, ennélfogva ezen le-
hetőséget kellene talán választani. A király azt felelte, hogy 
„igazam van, de könnyebb ezt mondani, mint végrehajtani! 
„Ezt én is elismerem! De mégis hangsúlyozom, hogy ennek 
„meg kell történnie. Horvátországra vonatkozólag azt a néze-
t e t vallottam kérdésére, hogy azt, mint Szent István koronájá-
h o z tartozó államot, teljes autonómiával kell fölruházni, bizo-
n y o s érinthetetlen garanciák mellett Magyarországra nézve, 
„a legmesszebbmenőleg ügyelve arra, hogy ez a koronázási 
„eskü keretein belül történjék meg. Valamit kell tenni, nehogy 
„a horvátok a szerbek ölébe vessék magukat. Tegye ezt meg 
„Szent István koronája jogainak csorbittatlan fönntartása 
„mellett és egy teljes elválást Magyarországtól semmi szín 
„alatt meg nem engedve. Ezen elszakítási törekvés ellen Ő Föl-
s é g e köteles minden eszközzel, amely csak rendelkezésére áll, 
„küzdeni. Ö Fölsége azt felelte, hogy végre mégis kell ezen 
„kérdésnek valamely megoldását célbavenni és itt a fődolog 
„az, hogy Horvátország a dinasztia részére veszendőbe ne men-
j e n . Még egyszer megindokolva kijelentettem, hogy nézetem 
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„szerint nem szabad azon kereten túl mennie, mint amelyet 
„előbb körvonaloztam, mert másként maga üti le fejéről a szent 
„koronát, melyet így végleg elvesztene. Gyorsan kell itt valamit 
„tenni, mert értesüléseim szerint, nagyon puskaporos a levegő 
„a horvátoknál. Ezekután még nem tapasztalt szívélyességgel 
„könnyes szemekkel búcsúzott tőlem s én azon meggyőződéssel 
„hagytam el szobáját, hogy kötelességemhez híven cselekedtem, 
„mikor ezt a nehéz lépést megtettem. Hiszen éltem árán is sze-
detném királyomat és hazámat e rettenetes helyzetből kise-
gíteni ." 

„Az előszobában Lamasch és még egy tanárral találkoz-
t a m , akikkel igen hosszú megbeszélésem volt és ők csodálatos 
„összhangzásban vannak velem minden téren, melyet beszél-
getésünk éi'intett. Ők telve vannak a legsötétebb pesszimiz-
„mussal. Az ő meggyőződésük, hogy mindennel elkéstünk, 
„Ausztria és az egész osztrák-magyar monarchia menthetetle-
n ü l el van veszve. Talán Magyarországot még meg lehetne 
„menteni, de nem gyenge vezetéssel! . . . " 

„Glognitzon hosszú viharos megbeszélésem volt Arz vezér-
ezredessel, a vezérkar főnökével, akivel a végén megegyez-
tünk , hogy a legnagyobb gyorsasággal csupa magyar csapat 
„szállíttassák Magyarországba és pedig úgy, hogy végered-
„ményében mind ott legyenek a magyar határ védelmére. A leg-
nagyobb eréllyel mondtam, hogy most én parancsolok, hogy 
„Ö Fölségét és hazámat megmentsem, ha még lehet. Vesszen 
„Venetia — melyet úgyis ki kell ürítenünk — inkább mintsem, 
„hogy egy milliméter magyarországi talajt veszítsünk. Arz 
„végeredményében elfogadta követeléseimet. Éppen mikor 
„befejeztük tárgyalásunkat, robogott be Ö Fölsége külön-
vona ta a pályaudvarra. Beszálltunk s még részletesen tájé-
koztattam Arzot a hogy és mikéntről, amit ö elfogadott. Ek-
k o r behívtak engem a Fölséghez." 

„Ö Fölsége nagyon -sápadt volt, fölszólított, hogy ismétel-
j e k meg mindent, amit Arznak mondtam. Leplezetlenül meg-
te t tem és kijelentettem, hogy megegyezésünk alapján most 
„már végleg hajlandó vagyok a délkeleti hadseregarcvonal fő-
parancsnokságát vállalni. Ö Fölsége fölállott, kezét nyújtotta 
„és nagy melegséggel mondotta: 'Tábornaggyá nevezlek ki! 
„Kérlek utazzál mielőbb le és az összes Magyarországon kiegé-

József főherceg: A világháború. VII. 32 
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„szítödő csapatokat, melyeknek ezentúl főparancsnoka és tá-
bornagya vagy, megkapod úgy, ahogy a vasútak a szállítást 
„teljesíteni képesek. Kérlek tégy meg mindent ami lehetséges, 
„ mert ott a csapatok föllázadtak és zendülések vannak. Talán 
„Te még tudsz valamit tenni! ... A magyar csapatoknak Tirol-
„ban mondd meg — erre igen nagy súlyt helyezek, mert ez ta-
„lán megnyugtatja őket — az én neveimben, hogy őket mind 
„a leggyorsabban Magyarországba vitetem utánad, ezt m e g-
„ígérem nekik! Az Isten oltalmazzon meg téged! Vielen 
„Dank! . . ' 'Mélységes köszönet. Én mindent, amire csak képes-
„vagyok, el fogok követni! Az Isten meg fog segíteni és a ma-
„gyar hősök!. . . ' 'Igen-igen kérlek! Adieu! és ezer köszönet!' 
„A kijáratig kísért királyom, midőn a vonat éppen megállott 
„s én mélyen megindult lélekkel kiszálltam! Adja Isten, hogy 
„ne legyen későn!" 

„A spanyoljái'vány itt szörnyű; ezrekre megy naponta 
„az én eddigi körletemben a megbetegedések száma. Ez a ször-
nyűséges 'fekete halál'. Egy órával a halál után fekete lesz 
„a hulla s a haldokló bőrén át is már a sziirkés-fekete szín tet-
„szik át. Egész házak kihalnak. Bécsben, mint Péter Ferdi-
„nánd főherceg, az Y. hadtest parancsnoka beszéli — egész 
„házak tele vannak halottakkal és nincsen senki, aki eltemesse 
„őket. Olaszországban állítólag a papoknak nem szabad a bete-
gekhez menni, a ragályozás miatt. Valóban borzasztó a hely-
„zet. Ma Trient városkájában 2000 új megbetegedés... Ha az 
„Isten is úgy akarja, holnapután elhagyom ezt a szépséges, de 
„szomorú országot. Hej, látom-e még va l aha i . . . Két lem! . . . 
„Távirat, hogy Józsi fiam spanyolban megbetegedett és azóta 
„nincs hírem róla! Iszonyatosan kínoz e tudat!" 

„Most értesülök arról, hogy Zágrábban a forradalom ki-
t ö r t , kikiáltották a köztársaságot. Fiúméban a horvát 79. ez-
„red a magyar honvéd karhatalmi századot megtámadta és 
„küzdelemben a várost elfoglalta. A derék honvédek a nagv 
„túlerővel szemben hősiesen küzdöttek, míg le nem győzettek. 
„Budapesten is nagyon puskaporos a hangulat. Csak egy szikra 
„kell s lángba borul minden! Wekerle lemondott. Azt beszélik, 
„hogy Károlyi Mihály bízatott meg és Kramarral megegye-
z e t t ! ?. . . Megindult a görgeteg. . . Hol fog ez megállani!.. 
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Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a Tonale-hágót, a Judicaria-völ-

gyét, és az 56. lövészhadosztály arcvonalát igen élénken lőtte, 
ebben nehéz aknavetők is résztvettek. 

Az ellenség gyalogsága a 3. lovashadosztály balszárnyán 
a Zúgna- (A 1257) és Monte Corno- (Ö 1765) alszakaszainak 
ellen élénk tevékenységet fejtett ki. 

Az olasz állásokban a mi „lefújni" kiirtjeliinket ötször 
fújták. 

Mivel ismételve történtek szökések, a 35/11. zászlóaljat1 

az 50. ezred egyik zászlóalja fel fogja váltani az arcvonalban, 
az előbbit fegyelmezés céljából hátra fogják vonni az arcvonal 
mögé. (Op. 8400. szám.) 

Esti helyzet. 
Az olasz repülők a 19. hadosztály arcvonala fölött2 igen 

élénk tevékenységet fejtettek ki. 
Az időjárás megjavult. (Op. 8400/19. szám.) 
A Belhmo-hadseregcsoportparancsnokság nézete szerint 

az olaszok támadása küszöbön áll. (Op. 8406. szám.) 
Az AOK. megsürgette az Edelweiss-hadosztálynak a Bel-

luno-medencébe való sürgős beérkezését. (Op. 8381/8. szám.) 
Az Edelweiss-hadoszíály harcoscsapatai november 3-án, 

többi csapatai és vonatai, intézetei, november 4-én Peltre vi-
dékét fogják elérni. (Op. 8351/12. szám.) 

A 107. ezred azt kéri,3 hogy csak három nap múlva indul-
hasson el, mert a menet előtt téli ruházatot akar átvételezni. 
Az AOK. sürgető rendelete alapján, az ezred parancsot kap, 
hogy október 24-én okvetlenül el kell indulnia. (Op. 8351/11. sz.) 

Október 22-én a 35. ezrednél eltűnt 8 katonáról megállapí-
tották, hogy ezek az ellenséges propaganda felszólítására az 
olaszokhoz átszöktek. 

Az olaszok az utóbbi időben az egész arcvonal mentén 
nagy propagandát fejtenek ki. (Op. 8404. szám.) 

A X. számú karhatalmi zászlóaljat Mährisch-Ostraura, a 
Xl-et Prágába indították. (Op. 8252/10. szám.) 

A fenyítések szigorítására a kikötés és gúzsbakötés kisza-
básának jogát a csapatparancsnokságokra ruházták. Op. 
6837/1. szám.) 

1 Pilseni csehek, 19. hadosztály kötelékébe tartozik. 
2 Val d'Asticótól nyugatra. 
3 Edelweiss-hadosztályba tartozik. 

32* 
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B) 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Az ellenség tüzérségének harctevékenysége rendes volt. 

A Canovere előrelopódzott ellenséges járőröket csapataink el-
zavarták. (Op. 500.300/6. szám.) 

Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a XI I I . hadtest arcvonalát hevesen 

lőtte, különben tevékenysége igen mérsékelt volt. 
A 36. hadosztály elszállítás alatt áll a Boroevic-hadsereg-

csoporthoz. (Op. 500.300/16. szám.) 
Esti helyzet. 
A fennsíkon elég élénk ellenséges lövegtűz volt, különben 

az egész hadsereg arcvonalára mérsékelt ellenséges lövegtűz 
irányult. (Op. 500.300/24. szám.) 

Az AOK.-nak jelentem a hadseregparancsnokságok hely-
zetbírálatát: 

A bellunói hadseregparancsnokság véleménye szerint a 
Piave-arcvonalra mindenesetre küszöbön áll az olasz támadás. 
Azt még nem lehetett tisztázni, hogy a Belluno-arcvonal ellen 
is készül-e támadás? 

Erre határozott jelek még nem mutatkoztak, mert a légi 
felderítés a hetekig tartó esőzés következtében nagyon meg 
.volt nehezítve, a látköri viszonyok igen rosszak. Mindazon-
által a Belluno-arcvonalra, különösen az I. hadtest szakaszára, 
az olaszok támadása valószínű. 

A 11. hadseregparancsnokság nézete szerint az ellenség 
lövegtüzének fokozódásából arra lehet következtetni, hogy az 
olaszok a Piave-arcvonal ellen tervezett támadást azzal akar-
ják palástolni, hogy kisebb támadásokat terveznek a 11. had-
sereg ellen. 

Arra nincsenek jelek, hogy a 11. hadsereg arcvonala ellen 
nagyobbszabású ellenséges támadás lenne küszöbön. 

József főherceg vezérezredes s. k. (Op. 45.000/79. sz.) 
. * # 

* 

Bozen-Gries, október 24. 
„Az utolsóelőtti nap itten. Holnap utazom! Súlyos küz-

delem! Pergőtűz! Dúl a nagy csata, a Piavétói Asiagóig. 
„Elkeseredett, ide-oda hullámzó tusa után mindent újra vissza-
foglal tak csodálatraméltóan hősies csapataim, kivévén a 
„Monte Sisemol (A 1242) csúcsát, mely a franciák kezében 
„van még! Az ellentámadást még megcsináljuk." 
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„A spanyolbetegség itt borzasztó, sok ezer ember beteg-
sz ik meg mindennap és óriás a halálozás százaléka. Bizony 
„ez a szörnyűséges 'fekete-halál', mely a középkorban oly ret-
tenetesen pusztított. A haldoklók elkékülnek és tetemük 
„gyo r san , egy óra alatt megfeketedik. Egész házcsoportok ki-
halnak. A mi szeretett Józsink is mellhártyalobbal fekszik 
„Udinében. Az Isten oltalmazza meg édes gyermekünket, ott 
„a messze távolban!" 

„Midőn estefelé derék, hős honvédeim a tüzérségi elő-
készítés után a Monte Sisemol tetejét (A 1242) visszafoglal-
t á k , már csak megszámlálhatatlan hullát találtak ott. Az egész 
„francia helyőrség elesett ott. A Brenta és Piave között a leg-
súlyosabb csata kétségbeesett hevességgel dúl. A Monte 
„Asolone (A 1520) és Pertica (i±_ 1549) folytonosan gazdát 
„cserélnek. A pergőtűz hallatlan hevességgel tombol s az én 
„szeretett dicső 17. hadosztályom — a hősök hősei — az 
„összes ellenséges rohamokat fényesen visszaveri." 

Egy olasz százados, ki fogságunkba esett, a XXVI. had-
testparancsnokságnál azt vallotta, hogy az október 24-én 
végrehajtott támadásnak az volt a célja, hogy az olaszok az 
osztrák-magyar arcvonalat Monte Pertica (A 1549) és Monte 
Prassolan (A 1481) között áttörve, Col di Baio terét (O 1204), 
tehát Feltre—Fonzaso vidékét elérjék. 

Az olaszok abban a véleményben voltak, hogy az osztrák-
magyar csapatok nem fognak ellenállani. (Op. 45.000/85. sz.) 

„Én pedig keservtől csordultig telt szívvel, szorongó 
„lélekkel sietve csomagolok és folyton azon gondolat marja 
„lelkemet: 'Ez az utolsó nagy csatánk, mely után hőseim kezé-
b ő l ki kell, hogy essék a fegyver, annál is inkább, mert úgy 
„Ausztriában, mint minálunk gonoszul lekötötték éltető ütő-
erünket a forradalomnak mindent megfojtó zsinegével!' Hő-
se ink az utolsó lehetőségig híven küzdöttek hazáért és kirá-
„lyért! Ezután már csak a forradalom szennyes áradata önt-
h e t el mindent! Rettenetesebb csapást el sem tudok gon-
doln i . . . A hadseregcsoportparancsnokságot Krobatin tábor-
nagynak, a 10. hadsereg parancsnokának átadtam." 

Utódomnak báró Kövess tábornagy lett kinevezve, de 
mivel nevezett az ú j déli arcvonal parancsnoka, csak napok 
múlva érkezhetik Bozenbe, így a tiroli hadseregcsoport pa-
rancsnokságát báró Krobatin tábornagynak adtam át ideig-
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lenesen. Báró Kövess tábornagy a tiroli hadseregcsoport 
parancsnokságát valóságban sohasem vette át. 

„Egy nagyon meleg búcsúparancsot fogalmazok meg, a 
„király ígéretét a magyar csapatokkal közölve és Schattel 
„ezredesnek — a szabadságon levő Willerdingnek helyettese — 
„adom azon szóbeli paranccsal, hogy azonnal kihirdetendő az 
„egész hadseregcsoportnál. Itt megjegyzem, hogy az elszállí-
t á s r a vonatkozó ígéret csak a magyar szövegben van, mely 
„parancsom szerint csak a magyar csapatokkal közlendő. 
„Schattel ezredes súlyos aggodalmát fejezi ki, hogy szavamat 
„adom e parancsban, hogy a magyarok hamarost Magyar-
ország védelmére haza fognak szállíttatni. Közlöm vele, hogy 
„Ő Fölsége tudtával, az ő kimondott kívánságára történik, 
„hogy ezt a csapatokkal közlöm, mert így gondolom őket 
„fegyelmezetten együtt tartani azon nagy hivatásra, mely 
„rájuk a Száva, Duna és Kárpátok újonnan megszervezendő 
„védelmében vár. Megparancsolom neki, hogy aggályaira való 
„tekintet nélkül, azonnal továbbítsa/' 

Itt megjegyzem, hogy a búcsúparancs kihirdetése nem 
történt meg s a magyar csapatoknak elszállítására a Duna-
Száva-vonalra gyors és komoly intézkedések nem történtek. 

Pedig ha a magyar csapatok ezt a búcsúparancsot meg-
kapják^ igen valószínű, hogy megnyugodnak és türelemmel 
bevárják az elszállítás idejét. És ha kellő időben Magyar-
ország déli határára érkeznek, befolyásom, gondolom, Linder 
leszerelési parancsa ellenére is, érvényesült volna annyira, 
hogy hazájuk védelmére kaphatók lettek volna. 

Az előadottakból kifolyó gondolat továbbfűzése nyomán 
szóvá akarom tenni a háború után minálunk nagyon elterjedt 
véleményt, hogy Magyarország és a dinasztia érdeke a háború 
utolsó szakában megkívánta volna hazánk délkeleti határai-
nak kellő időben történő biztosítását ellenséges betörések ellen. 

A szóbanforgó intézkedések szerintem azért maradtak el, 
mert a hadvezetőség a Duna-Száva-vonalnak, mint hadászati 
akadálynak, még az 1914-i déli hadiesemények és Mackensen 
tábornagy hadseregének 1915. évi dunai átkelése után is túl-
zott nagy fontosságot tulajdonított és ennek következtében az 
intézkedések megtételét az utolsó pillanatig elodázhatónak 
tartotta. Amikor azonban ez az utolsó pillanat bekövetkezett, 
vagyis a bolgár arcvonal összeomlott, a vasúti szállítóanya-
gok, mozdonyok és a szén hiánya teljesen meghiúsították a 
kellő intézkedéseket, illetőleg azoknak végrehajtását. 

Mindenesetre nyílt kérdés marad, hogy azon esetben, ha 
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a hadvezetőség a magyar és dinasztikus érdekeknek megfele-
lően kellő időben intézkedett volna arra, hogy Magyarország 
ezeréves határait, ha nem is az összes magyar csapatok, de 
legalább is a magyar honvédség és a népfölkelő csapatai véd-
jék meg, elmaradtak volna-e az ezzel összefüggő történelmi 
események? Vájjon merte volna-e a Károlyi-kormány omi-
nózus fegyverletételi rendeletét november 1-én kiadni és ha 
igen, vájjon eleget tett volna-e ezen parancsnak a hazát védő 
magyar hadsereg és hagyta volna-e az ellenséget bevonulni 
hazánkba? 

# * 
# 

Boroevicnél a legsúlyosabb változatos harcok. 

Az AOK.-tól Op. 142.669. számú rendelet érkezik: 
„A hadseregcsoportparancsnokság jelentse, hogy mely 

hadosztályokat lehet Erdélybe vagy a Duna—Száva—Drina-
arcvonalra azonnal és pótlás nélkül elszállítani, annak szem 
előtt tartása mellett, hogy a mostani védelmi vonal tartása 
megbízhatóan biztosítva legyen." 

Az AOK.-nak Op. 45.000/83. szám alatt jelenti a had-
seregcsoportpai ancsnokság: 

„A 36. hadosztály elszállítása után a 10. lovashadosztály 
és a 74. honvédhadosztályt (rohamzászlóalj és 7 zászlóalj) pót-
lás nélkül azonnal rendelkezésre lehet bocsátani, ha ugyan 
a harchelyzet következtében, nem kell őket itt harcba vetni. 

A 74. honvédhadosztálynál a hiányzó zászlóaljak helyébe 
a Boroevic-hadseregcsoporttól a 313. honvédezredet és a keleti 
hadseregtől a 310. honvédezredet ez esetben már nem lesz 
szükséges Tirolba szállítani. 

Tiroli hadseregcsoportparancsnokság." 

I t t megjegyzem, hogy a 36. hadosztályt a Boroevic-had-
seregcsoporthoz szállították el, a 74. honvédhadosztályt pedig 
nem szállították a Duna—Száva—Drina-arcvonalra. 

# # 
* 

„Holnap délben elutazom, hogy új hadseregarcvonalamat, 
„Magyarország védelmét átvegyem Újvidéken." 

Az AOK.-nak Op. 45.000/84. szám alatt javaslatot teszek, 
hogy az arcvonalat az ellenség támadásával szemben mind-
addig meg tudja védelmezni, míg lőszere van. 

Az elégtelen ellátás miatt, a kiképzőcsoportoknál történt 
kirobbanásokat leszámítva, a csapatok felbomlásáról jelenté-
sek nem érkeztek a hadseregcsoportparancsnoksághoz. 
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Minthogy a hadseregcsoportparancsnokság nincsen tájé-
koztatva az anyaországban történt eseményekről, melyek indo-
kolttá tehetik a mielőbbi fegyverszünet megkötését, köteles-
ségemnek tartom, hogy minden eshetőségre gondolva, az AOK. 
figyelmét felhívjam, hogy nincsen kizárva, miszerint az anya-
országban gyorsan kirobbanó események romboló hatással 
lehetnek az arcvonalra, melynek szilárdságát — a leggondo-
sabb vezetés és egyes elemek kiváló magatartása ellenére is — 
a legénységnél kikezdhetik. 

Ennek okai lehetnek: azok az el nem nyomható hírek, 
hogy a hátországban a bomlás megindult, a tűzhelyről és csa-
ládról való gondoskodás, az elégtelen ellátás, élelmezés, a hiá-
nyos ruházat és annak reménytelensége, hogy a csapatok rossz 
állapotán segíteni lehessen. 

Ha az említett végső eset bekövetkeznék, úgy a hadsereg-
csoportnál a viszonyok sokkal súlyosabbak, mint máshol, mi-
vel a csapatmozgás befolyására Tirol szívén keresztül csakis 
egy út áll rendelkezésre. Azt hiszem, arra bővebben nem kell 
rámutatni, hogy a hadseregre és az anyaországra milyen be 
nem látható katasztrófa lesz, ha a helyzet a rosszul élelmezett, 
éhező, felfegyverzett katonatömeg rendetlen és zabolátlan 
visszaözönlését megérleli. 

Ezért kérem, hogy az AOK. a hadsereg és az anyaország 
érdekében a legnagyobb nyomatékkal hasson oda, hogy a 
fegyverszünet idejében megköttessék, hogy az arcvonal fel-
oszlatását rendben lehessen végrehajtani. 

József főherceg tábornagy s. k." 

Délben veszem az AOK. Präs. 96.386. számú rendeletét: 
„Legfelsőbb parancsra József főherceg tábornagy az 

eddigi báró Kövess-hadseregcsoportparancsnokságot, báró 
Kövess tábornagy viszont az eddigi József főlierceg-hadsereg-
csoportparancsnokságot veszi át. 

Báró Kövess tábornagy csak akkor utazik Tirolba, ha 
már átadta József főherceg tábornagynak a parancsnokságot. 

Báró Krobatin tábornagy azonnal Bozenbe utazik, hogy 
a tiroli hadseregcsoportot ideiglenesen vezesse. 

AOK. vezérkar főnöke." 
(Op. 45.000/80. szám.) 

„Este jelentik, hogy osztrák csapatok az engedelmességet 
„megtagadták, kijelentvén, hogy nem fognak más csapatokat 
„fölváltani. . . Itt van l a ! . . . A szerencsétlenség egész óriás 
„nagyságában küszöbünkön á l l . . . Az Isten irgalmazzon ne-
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„künk! . . . Parancsolom: 'A fölváltást végre kell hajtani! ' . . . 
„Felelet: 'Nem!'. . . Krobatin tábornagy keservesen sóhajt: 
„'Akkor az utolsó eszközhöz kell nyúlni! ' . . ." 

# # 
* 

A király október 24-én gróf Andrássyt kinevezte külügy-
miniszternek, aki Wilson elnöknek a különbékét fölajánlotta, 
annak összes pontjait és újabb kikötéseit elfogadva.1 

A magyar kormánynak október 23-i lemondását a király 
elfogadta, de ú j kormányt nem nevezett ki. 

Gróf Károlyi ezt a fejetlen állapotot kihasználta és a 
parlamenten kívülálló szélsőséges elemekkel megalakította a 
nemzeti tanácsot. 

A király Budapesten egy sereg politikust hallgatott meg 
minden pártból, de dönteni mégsem tudott. 

Jelentések. 

A) 10. hadsereg. 
Déli helyzet. 
Az ellenség tüzérsége az Etsch-völgyben a Monte Selug-

giót (A 1100) és a Monte Cimonét (A 1230) igen élénken lövi. 
Erős olasz rohamcsapatok törtek elő a 19. hadosztály arc-
vonala ellen. 

A csapatok az Adamello-havasokban nagyon szenvednek 
a hidegtől és a nedves időjárástól. 

Az 56. lövészhadosztálynál (11. császárlövészezred) és a 
császárvadászhadosztálynál (3. császárvadászezred) a járvány 
rohamosan terjed. (Op. 8411. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége az Etsch-völgyét és a Monte Cimone-

(A 1230) arcvonalat erősen lövi. 
A völgyekben köd, eső, a hegyekben erősen havazik. (Op. 

8411. szám.) 
ö Fölsége hadseregparancsot bocsátott ki, melyben a 

csapatokat felhívja, hogy a jelenlegi állásokban tartsanak ki.2 

(Op. 8409. szám.) 
Kémjelentések szerint a Yallarsában Foxinál és Sdruzzi-

nánál az olaszok egy-egy ú j rádióállomást létesítettek, mely-
ből arra lehet következtetni, hogy ott ú j olasz magasabb pa-
rancsnokságok vannak. (Op. 8412/21. szám.) 

1 Lásd a 65. számú mellékletet. 
1 Lásd a 66. számú mellékletet. 
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A 10. hadseregparancsnokság elrendeli, hogy a rendes biz-
tonság fenntartása céljából, amint a fegyverszüneti tárgyalá-
sok megindulnak, Trientben a császárvadász-hadosztály-
parancsnokság egy császárvadász-ezredet helyezzen el. (Op. 
8414. szám.) 

A Kövess-hadseregcsoportnál a 3. tábori vadászzászlóalj, 
a 13. dzsidásezred ós a es. kir. 27/11. népfölkelőzászlóalj fel-
lázadt; nem akarnak már idegen érdekért harcolni. 

A hadsereg- és hadseregcsoportparancsnokság a csapato-
kat, különösen a tiszteket felhívja, hogy tartsanak ki, hogy a 
monarchia Bulgária példájára ne kerüljön szerencsétlenségbe. 
(Op. 8415. szám.) 

Az olasz tüzérség éjfélkor a 11. és a Belluno-had ser eget 
megsemmisítő és romboló tűzbe fogja, melyet erős támadások 
követnek. 

B. 11. hadsereg. 
Reggeli helyzet. 
Éjfélkor az egész hadsereg arcvonalán az ellenség előtöré-

seket intézett csapataink ellen. 
A I I I . hadtestnél egy órán át tartó igen élénk zavaró 

lövegtűz és pergőtűzszerű rombolótűz után, mely különösen 
az Astico-völgy ellen irányult, az ellenség rohamcsapatai a 
Y. Ghelpaeh—Canove-szakaszunkra rohamot intéztek. A 975-ös 
kereszttel jelzett dombon állott két táboriörsünk elpusztult; 
ezen a magaslaton két ellenséges század állásunkba betört, de 
elősiető tartalékaink ellentámadással azonnal kidobták. Haj-
nali 2 órakor az ellenség lövegtüze enyhült, majd reggel 5 óra-
kor ismét a legnagyobb hevességre fokozódott. 

A XII I . hadtestnél az Asiago alszakasz ellen megindult 
ellenséges támadást Mörarnál és Avenél puskatűzzel, Clamá-
nál ellenlökéssel visszaverték csapataink; különösen hevesek 
voltak a franciák támadásai a Monte Sisemolra (A 1242). 

Állásunknak az a része, mely a A 1083-as kersztúttól 
délre esik, több ízben cserélt gazdát, A Monte Sisemolt 
(A 1242) az ellenség elfoglalta, de a hegy legmagasabb csúcsa 
úgy látszik, a mi kezünkben van, mert az ellenség tüzérsége 
hevesen lövi. A hadseregparancsnokság azt táviratozza, hogy 
az ellenség tüzérségének tüze hevességéből veszített, de a 
hátsó terep most is nehéz lövegtűzben van. 

A Monte Sisemol-i harcokban francia katonákat, köztük 
egy francia tisztet is, elfogtak csapataink. 

A YI. hadtestnél, a Monte di Val Bellától^ (A 1312) 
északra, éjjel 1 órától hajnali 3 óráig csapataink három táma-
dást vertek vissza, melyeket az ellenség lángvetőkkel 
támogatott. 
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Az 53. hadosztályparancsnokság jelentése szerint az összes 
állások kivétel nélkül csapataink kezében vannak. A Brentától 
keletre emelkedő begyek felől1 reggeli 5 órától kezdve heves 
lövegtiizet lehet hallani; hír szerint támadás folyik a Belluno-
seregcsoport. ellen. (Op. 50.400/6. szám.) 

Délelőtt 10 órakor jelentik, hogy a 11. hadsereg rendkívül 
heves lövegtűzben áll, mely különösen a I I I . hadtest arc-
vonalán a Canove—Asiago-alszakasz ellen irányul. Az ellen-
ség tüzérsége az itteni csatateret teljesen ködbe és gázba bur-
kolja. A Monte Sisemolon (A 1242) gyalogharc dúl. 

A XII I . hadtestnél a helyzet nincsen tisztázva; nem tud-
ják megmondani a Monte Sisemolon (A 1242) lefolyt küz-
delem eredményét. 

A VI. hadtestnél az ellenség nehéz tüzérsége a hátsó 
terepet Barrieatáig hevesen lövi. (Op. 50.400/17. szám.) 

Déli helyzet. 
Az ellenség támadása főképen a Monte Sisemol (A 1242) 

ellen irányul. 
A III . hadtest szakasza ellen délelőtt 10 órakor megszűnt 

az ellenséges lövegtűz, most meglehetős csend van; reggel 
5 órakor támadott legutoljára az ellenség gyalogsága. 

A XIII . hadtestnél az asiagói alszakaszról nincs mit mon-
dani; ellentámadásunk folyamatban van, melynek feladata a 
Monte Sisemol (1242) csúcsának visszafoglalása. A mostani 
állásunk a 1083 keresztűttól Leghen déli szegélye mentén. 
Roncaltón át húzódik; onnan tovább a régi állásban nincs 
változás. 

A VI. hadtestnél a Monte di Val Bellától «>1312) 
északra intézett két ellenséges támadás állásunkba behatolt, 
de tartalékaink azonnal ellenlökéssel kiverték az ellenséget 
az állásból. Ezekben a harcokban az olasz 13. ezrednek2 több 
katonája fogságunkba került. A reggel 5 órakor megindult 
támadást csapataink puskatűzzel visszaverték. A Col del Ros-
són (A 1276) megindított támadás tüzérségünk tüzében össze-
omlott. 

A VI. hadtestparancsnokság jelentése szerint a 82., 125. 
és 131, magyar ezred3 különösen kitüntette magát vitéz maga-
tartásával. 

Délután 2 órakor a Sasso Rossótól (A 1196) délre egy 
ellenséges előtörés véres kudarcba fulladt. 

1 Belluno-liadseregcsoport. 
2 Pinerolo. 
* Az 53. hadosztály kötelékébe tartozik (82. székely, 125. Losonc, 131. 

Brassó). 
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A délelőtt 9 órakor végrehajtott támadás előőrsvonalun-
kat visszanyomta,1 a tartalékokkal végrehajtott ellenlökés a 
régi helyzetet helyreállította. 

Dél óta az ellenség lövegtíize a Brenta—Monte di Val 
Bella- (-Q- 1312) szakaszban megszűnt. A YI. hadtest tüzér-
sége a XII I . hadtest harcába támogatókig beleavatkozott és a 
Brentától keletre levő szomszédos XXVI. hadtestet támadó 
ellenség ellen oldalzólag hat. 

Mindhárom hadtestparancsnokság egyhangúlag nagy el-
ismeréssel nyilatkozik tüzérségünk magatartásáról. 

A 16. hadosztály 31. dandárát, mely idáig a XI I I . had-
test tartaléka volt, a 38. honvédhadosztályparancsnokság ren-
delkezésére bocsátották. (Op. 50.400/16. szám.) 

Esti helyzet. 
Az ellenség tüzérsége a 11. hadsereg egész arcvonalát, de 

különös hevességgel a Monte Sisemol (A 1242) alszukaszt lövi. 
A 31. gyalogdandár ellentámadása a Monte Sisemol 

visszavételére nem járt eredménnyel. 
Az ellentámadást megismételjük. 
A Sasso Rossótól (A 1196) délre három ellenséges roham-

század támadásának visszaverésében a 9. honvédezred2 külö-
nösen kitüntette magát. 

Október 31-i veszteség: 16 fő legénység elesett, 7 tiszt és 
53 fő legénység megsebesült, 17 tiszt és 586 fő legénység beteg, 
10 fő legénység eltűnt.3 Összesen: 24 tiszt és 663 fő legénység. 
(Op. 50.400/24. szám.) 

Az olasz támadás előtt, 1918 október 23-án este, a kölcsö-
nös hadszíntéri helyzetet a 67. számú melléklet mutatja. 

Az olaszok hadműveleti terve az volt, hogy áttörik az 
osztrák-magyar erőt Conegliano—Sacile irányában; Vitto-
rio—Sacile—Conegliano terét elfoglalják, azután, amint ez 
megtörtént, a bal oldalban a Feltre—Belluno-medence ellen 
folytatják a támadást, hogy ezzel az osztrák-magyar tiroli arc-
vonal keleti szárnyán megtörjék az ellenállást.4 

A támadás végrehajtása céljából az olaszok október hóban 
két ú j hadsereget5 alakítottak. 

Az alakulás úgy történt meg, hogy a XIV. angol és a XI I , 
francia hadtestet a fennsíkon az arcvonalból kivonták; ki-
egészítés után a XIV. angol hadtestet az olasz A7III. és IX, 

1 Sasso Rossótól (A 1196) délre. 
2 A 39. honvéd hadosztály kötelékébe tartozik. 
3 Ezek közül a 67. ezredhez tartozó tót nemzetiségű katonák az ellen-

séghez átszöktek. 
4 Lásd a 68. számú mellékletet. 
5 Olasz 10. hadsereg (XIV. angol és VIII., XI. olasz hadtest), olasz 

12. hadsereg (XII. f rancia és I., XXVII. olasz hadtest). 
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hadtest közé a Papadopoli szigettel szemben, a XII . francia 
hadtestet pedig az 1. és XXVII. hadtest közé Valdobbiadene-
vel szemben fokozatosan az arcvonalba tolták. 

Ez a két entente-hadtest volt az újonnan megalakított két 
hadsereg magja. 

Az angol XIV. hadtesthez a két szomszédos olasz had-
testet (VIII. és XI.) csatolták, ebből lett a 10. hadsereg. 
Hasonlóképen alakult meg a 12. hadsereg is. A francia XII . 
hadtestből és a két szomszédos olasz hadtestből (I. és XXVII.) 
lett a 12. hadsereg. 

A 8. hadsereg1 feladata az volt, hogy Conegliano—Sacile 
irányában áttörje az osztrák-magyar 6. hadsereg arcvonalát. 

A 12. hadsereg feladata az lett, hogy az osztrák-magyar 
piavei és tiroli arcvonalat összekapcsoló magaslatokat Val-
dobbiadene környékén elfoglalja. Amint ez megtörténik, az 
osztrák-magyar bellunói hadsereget2 az olasz 4. hadsereg3 a 
Brenta és Piave között szembe, az olasz .12. hadsereg4 pedig 
Féltre és Belluno irányában oldalba támadja, hogy az osztrák-
magyar bellunói hadsereget kivesse állásából. 

Az olasz 6. hadsereg5 a Brenta és Astico-folyó között meg-
támadja az osztrák-magyar 11. hadsereget," hogy a főtámadás-
ról a figyelmet elterelje, az olasz 4. hadsereg szembe támadá-
sát támogassa, hogy az osztrák-magyar 11. hadsereg erőit 
lekösse és tartalékainak eltolását megakadályozza. 

Mint hadászati tartalék, Treviso—Vicenza—Padua—Ve-
lence között az olasz 9. hadsereg eg*yesiilt.7 

A főtámadásban ennek folytán négy hadsereg (10., 8., 12. 
és 4.), a melléktámadásban egv hadsereg (6.) vett részt s támo-
gatásra egy hadsereg (9.) állott készen. A többi olasz had-
sereg8 a támadásban nem vett részt." Az olasz 3. hadsereg az 
alsó Piavén a mi Tsonzo-hadseregiinkkel, az olasz 1. és 7. had-
sereg az Astico-folyótól a svájci határig a mi 10. hadseregünk-
kel állott szemben. (Lásd a 68. számú mellékletet.) 

A támadást 4750 mindenféle öblű löveg és 600 aknavető 
volt hivatva előkészíteni és támogatni; 5,700.000 löveg lövedé-
ket halmoztak fel az olaszok (körülbelül 8 csatanapra valót). 

A Piavén való átkelés céljából 11 hidat szándékoztak az 
1 Olasz XXII., VIII. és rohamhadtest . 
2 XXVI., I. és XV. osztrák-magyar hadtest. 
3 Olasz IX., VI. és XXX. hadtest. 
4 Francia XII., olasz I. és XXVII. hadtest. 
5 Olasz XII., XIII. és XX. hadtest. 
0 III., XIII. és VI. osztrák-magyar hadtest. 
7 XVIII. és XXIII. olasz hadtest, 1., 2., 3. és 4. olasz lovashadosztály, 

83., 86., 69., 56. amerikai hadosztály. Ezenkívül Páduában és Colognában még 
két amerikai hadosztály gyülekezett. 

8 3., 1. és 7. olasz hadsereg. 
8 Lásd a l>8. számú mellékletet. 
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olaszok verni és pedig a 12. hadseregnél egyet, a 8. hadsereg-
nél hetet és a 10. hadseregnél hármat. 

E végből 20 teljes hadihídkészletet, 4500 méternyi biirii-
anyagot, 4500 méternyi hídanyagot, 20.000 köbméter faanya-
got hordtak össze a Piave partján. A lagúnák vidékéről a csó-
nakok, ladikok, gondolák megszámlálhatatlan mennyiségét 
szedték össze. 

Az olaszok, az átkelés biztosítása céljából, három hídfő-
rögtönzést terveztek és pedig egyet Valdobbiadenenél a 12. 
hadsereg részére, egyet Sernagliánál a 8. hadsereg részére és 
egyet Grave di Papadopolinál a 10. hadsereg részére. 

A délnyugati hadszíntéren az olaszok összesen 51 olasz 
3 angol, 2 francia, 5 amerikai és 1 cseh-szlovák hadosztállyal 
rendelkeztek. 

Ebből az erőből a támadásban 42 hadosztály vett részt, 
és pedig az első arcvonalban 22 hadosztály (közte 3 angol és 
2 francia), a második vonalban .10 hadosztály (közte 1 cseh-
szlovák), a harmadik vonalban, mint tartalék, 11 hadosztály 
(közte 5 amerikai) és 4 lovashadosztály. 

A főtámadás arcvonalszélessége 70 km volt. 
A főtámadás a 6., a bcllunói hadseregeinket és Isonzo-

haclseregünk északi szárnyát, a melléktámadás pedig a 11. had-
seregünket érte. 

A harcban részünkről 37 és fél hadosztály vett részt, és 
pedig az első vonalban 25 hadosztály küzdött, míg 12 és fél 
hadosztály tartalékból avatkozott a harcba. 

A támadás október 24-én tüzérségi előkészítéssel kezdő-
dött. Az olaszok tüzérsége a Brenta és Piave közötti 22 km-es 
arcvonalrész ellen hatott különös hevességgel. 

A bevezető támadást az olasz 4. hadsereg1 hajtotta végre. 
Ez bellunói hadseregünket érte, mely két hadtesttel (XXVI. 
és I.) védte a Brenta és Piave közötti magaslatokat, és pedig 
a XXVI. hadtest Monte Asolonét (A 1520), az T. hadtest 
Monte Perticát (A 1549), Monte Solarolót (-Ó-1672) és Monte 
Spinucciát (A 1303), egy hadtesttel pedig (XV. hadtest) a 
Piave-völgyet zárta el Querónál. 

A tartalékok következőképen állottak: a Brenta-völgy 
kulcspontját képező Monte Asolone (A 1520) és Monte Per-
tica (A 1549) mögött a 28. hadosztály, a Piave-völgy ben, 30 
km-re hátul, a 60., 55. és 21. lövészhadosztály. 

Az ellenség a támadást, szakadó esőben, az olasz IX. had-
testtel a Monte Asolonéra (A 1520), az olasz VI. hadtesttel 
a Monte Perticára (A 1549) és a Monte Prassolanra (A 1481). 
az olasz XXX. hadtesttel Monte Spinucciára (A .1303) intézte. 

Ezen hegytömbök birtokáért igen elkeseredett küzdelem 

i IX., VI. és XXX. hadtest. 
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fejlődött ki. A hegyek több ízben cseréltek gazdát. A küzdelem 
azzal végződött, hogy: 

A Monte Asolonet (A 1520) a 4. hadosztály, a Monte Per-
ticát a 48. hadosztály, a Monte Prassolant (A 1481), a Monte 
Spinucciát (A 1303) a 17. hadosztály védte. A hegytömbök 
nagy része csapataink kezében maradt. 

Az olasz 4. hadsereg nem tudott eredményt elérni. 
Az olaszok támogatására a keleti szárnyon az olasz 70. 

hadosztály1 is beleavatkozott a harcba, a Monte Tombaról " 
(A 868) az Alano völgyébe ereszkedve le. Eredményt itt sem 
értek el; az olasz I. hadtest csapatai az Ornigo-folvócskáig 
jutottak előre, az olasz 70. hadosztály támadása 50. hadosztá-
lyunk2 tüzében összeomlott. 

Az olasz 4. hadsereggel egyszerre a 6. hadsereg is táma-
dást intézett a cs. és kir. 11. hadsereg arcvonala3 ellen. 

Ez a hadsereg a Brenta- és Astico-folyó között a fenn-
síkot védelmezte, az első vonalban nyolc hadosztállyal..4 

A tartalékok a Val Suganában állottak. Az Edelweiss-
hadosztály — mely gyalogmenetben a Belluno-hadsereghez 
jutni iparkodott — Grigno és Borgo között, az 5. hadosztály 
Castel Tesinónál, a fél 16. hadosztály Perginenél, a fél 16. 
hadosztály a keleti szárnyon, a 27. és 38. honvédhadosztály 
mögött. Áz 5. hadosztály fele Borgónál, a másik fele Trienttől 
keletre állott. 

Az olasz támadás, melyet a XII. hadtest indított meg, a 
középen, mintegy 4 km szélességben, Asiagón áthaladt ugyan, 
de az angol 48. és az olasz 27. hadosztály arcvonala itt XII I . 
hadtestünk tüzében összeomlott. A cs. és kir. YI. hadtestnél 
az olasz XX. hadtest egyes gyengébb erőkkel5 végrehajtott, 
elszigetelt elötöréseinek sikerült helyenként az állást benyomni, 
de még az éj folyamán megindított ellentámadásokkal az ola-
szokat kiverték onnan csapataink. 

Eredményt a nyugati szárnyon sem tudtak az olaszok el-
érni, a cs. és kir. II I. hadtest6 az olasz 20. hadosztály7 elszige-
telt támadásait sikerrel visszaverte. 

Az október 24-i nehéz, de győzelemmel végződő asiagói 
csata után a 27. hadosztály egy ezredének (25.) egyik zászló-

1 Olasz I. hadtest (12. hadsereg). 
2 Osztrák-magyar XV. hadtest kötelékébe tartozik. 
3 Cs. és kir. III., XIII. és VI. hadtest. 
4 6. lovas-, 6. gyalog- és 52. hadosztály az Assa-szakadékot (III. hadtest) , 

27. hadosztály Asiagót, 38. honvéd hadosztálv Monte Sisemolt (A 1242) 
(XIII. hadtest), 53. és 18. hadosztály Col de Rossót (A 1276), 39. honvéd 
hadosztály Sasso Rossót (A 1196) (VI. hadtest). 

6 Olasz 29. és 7. hadosztály egy része. 
6 6. lovas- és 6., 52. gyaloghadosztály. 
7 Olasz XII. hadtest szárnyhadosztálya. 
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alja, mely hadtesttartalék volt (XIII.), parancsot kapott, hogy 
a sisemoli állásnak az ellenség által elragadott szakaszát vegye 
vissza. 

Október 25-én ez a zászlóalj az ellentámadás végrehajtá-
sát megtagadta. 

Nemsokára már az egész 25. gyalogezred megtagadta az 
engedelmességet. A fellázadt 25. gyalogezred (losonci ezred) 
kiküldöttei a 27. hadosztály többi ezredeit is megmételyezték 
és az egész hadosztály azt követelte, hogy szállítsák haza Ma-
gyarországba, 

A baj átterjedt a szomszédos 38. (székely) honvédhad-
osztályra is. Ez június hótól kezdve a hátországban volt kar-
hatalmi szolgálatban, azután a Yal Suganában hadseregtarta-
lék volt. Innen került október első felében állásba. A 22. (ma-
rosvásárhelyi) honvédgyalogezred, melynek legutoljára kellett 
volna állásba, menni, megtagadta az engedelmességet és nem 
akart az asiagói fennsíkra felmenni. A hadtestparancsnok 
(XIII.) az engedetlenkedő ezredeket felkereste, hogy szemé-
lyes befolyása által a csapatokat engedelmességre bírja. Kísér-
lete nem járt eredménnyel. 

A 22. honvédgyalogezred parancsnoka a hadosztály-
parancsnoknak jelentette, hogy az ezred szűkebb hazája (Er-
dély) miatt aggódik, védelmére haza akar menni, mert hírt 
kapott újságok és levelek útján, liogy — úgy, mint 1916-ban 
történt — a határt most is kiürítették. 

Hogy ezek a hadsereg többi csapatait meg ne fertőzzék, 
megfontolás tárgyává tették, hogy a 27. és 38. hadosztályt az 
arcvonalból kivonják. Pótlására a hadsereg tartaléka jöhetett 
számításba. 

A 10. lovashadosztály már útban volt az új száva—dunai 
arcvonalra. 

A rövid idő óta tartalékban álló 16. hadosztály egy dan-
dárát újból állásba rendelték a Monte Sisemolra, míg a másik 
dandár éppen most volt pihenőre vonulandó. A beállott hely-
zet miatt ezt a dandárt visszamenetelo közben megállították. 
Elképzelhető, hogy ha ezt a dandárt újból állásba rendelik, 
mily rossz hatással lett volna a csapatra. 

Az 5. hadosztály, a Brentától keletre fellángolt harc miatt, 
nem volt elmozdítható. 

Így hát a 27. és 38. honvédhadosztály pótlására tartalék 
nem állott rendelkezésre. 

Az említett két ezred izgatott hangulatának és az engedel-
mességben való megrendülésének okát az elöljárók a követ-
kezőkben látták: 

Hazájukból érkezett levelek tartalma és a szabadságról 
bevonultaknak beszédjei azt a hírt hozták, hogy hozzátarto-
zóik Erdélyből és a magyar vidékekről menekülnek. 
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Xétségbevonták, hogy a monarchia belső zavarai követ-
keztében a sikeres védelem folytatható. 

A sajtóból megtudták, hogy a magyar kormány a parla-
mentben kijelentette, hogy lépéseket tett illetékes helyen, hogy 
a magyarországi csapatok térjenek haza Magyarország 
védelmére. 

Hogy a vezetés tiszta képet alkothasson, a hadsereg-
főparancsnokság a hadseregparancsnokságokat felhívta, hogy 
mondjanak véleményt a helyzetről. 

A beérkezett jelentések a következőképen összegezhetők: 
1. A tiroli arcvonalon az ismert okok (rossz élelmezés, 

gyenge és meg nem felelő ruházat és felszerelés, a monarchia 
belső elzüllése) a fegyelmet aláássák és a hadikimerültséget 
fokozzák. A 27. és 38. honvédgyaloghadosztálynak az arc-
vonalból kierőszakolt kivonása következtében az azok pótlá-
sára rendelt osztrák csapatok fegyelme is megrendült, ameny-
nyiben ezek kijelentették, hogy ők nem azért vannak, hogy a 
magyar csapatok helyett harcoljanak. Igv a 111. gyalogezred, 
a 4. tiroli császárvadászezred két zászlóalja is megtagadta az 
engedelmességet. 

2. A Piave-arcvonalon a csapatok szelleme még jó, bár a 
belső politikai zavarok és a tiroli arcvonalon bekövetkezett 
események folytán a kedélyek nagyon nyomottak. 

3. Minden tiinet (a Monte Perticán elfogott olasz tiszt ki-
jelentése, Wilson amerikai elnöknek a békekötést elutasító 
válasza) arra mutatott, hogy ellenséges támadás áll küszöbön. 

4. A legénység fegyelme és szelleme sokáig már nem tart-
ható fenn, mert lehetetlen a belső politikai irányzat bomlasztó 
hatását ellensúlyozni. 

5. Feltétlenül és elodázhatatlanul sürgősen szükséges, 
hogy az élelmezés megjavuljon és a legénységet felruházzák, 
ha kell, az összes raktárakat ürítsék ki, de a csapatokon segí-
teni kell, mert a ruházathiány demoralizálja a csapatokat, 

6. Fődolog azonban, a jelenlegi bizonytalan helyzetnek 
véget vetni. 

A jelenlegi helyzet és egyes elhangzott nyilatkozatok a 
csapatoknak a béke utáni vágyakozását szerfelett felcsigázták. 
Az ebből keletkezett feszültséget gyorsan meg kell szüntetni. 
IIa az összes békereménységgel azonnal szakítunk, még ez sem 
okozna oly hátrányos visszahatást az erkölcsökre, mint a hatá-
rozatlanság folytán bekövetkezett elposványosodás. 

Vagy háború van, vagy béke, középállapot nem lehet. 
Ha a Bulgária kiválása által teremtett helyzet következtében 
s a belpolitikai bomlasztó irányzat és a gazdasági kérdések 
által okozott nyomasztó állapot miatt arra a végeredményre 
jutunk, hogy a háborút nem folytatjuk: véget kell vetni a 

József főherceg: A világháború. VII. 33 
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kadiállapotnak és a fegyverszüneti tárgyalásokat mielőbb be 
kell végezni, lia még oly súlyos áldozatok árán is, hogy ily 
módon a hadsereg teljes összeondása elkerülhető legyen és 
hogy rendezett hadseregrészekkel a monarchia fennállását 
és nyugalmát biztosíthassuk. 

7. Nem tagadható, hogy a magyar csapatoknál az az aggo-
dalom keletkezett, hogy hazájukat közvetlen ellenséges betörés 
fenyegeti és hogy a helyzet megköveteli, hogy a haza határai-
nak megvédésére a magyar csapatok térjenek vissza Magyar-
országba. 

Ezt az aggodalmat az államférfiak nyilatkozatai, a ma-
gyar parlamentben folytatott tárgyalások és a sajtó izgatása 
idézték elő. 

A parancsnokságoknak az volt a véleménye, hogy az arc-
vonalon levő csapatok megnyugtatása céljából a magyar par-
lamentnek legfelsőbb kívánságra ki kell jelentenie, hogy tel-
jesen bízik a hadvezetőségben és így Magyarország védelme 
céljából is minden magyar csapatnak az arcvonalon a katonai 
helyzet által megkövetelt parancsnak feltétlenül engedelmes-
kednie kell, mert ellenkező esetben Isten tudja mi fog történi. 

8. Ha teljes biztosítást nem kapunk arra, hogy az ellen-
ség nem fogja csapatainkat nyomon követni, az olasz meg-
szállott terület katonailag ki nem üríthető, különösen vonat-
kozik ez az Alpok vidékére. 

A visszavonulás, mely az ellenséggel szoros érintkezésben 
következik be, a hadsereg felbomlását idézi elő. 

Összegezve a véleményeket, arra az eredményre jutunk, 
hogy a helyzet sokáig nem tartható. Súlyos és nagy elhatáro-
zás elé állítottuk a hadseregfőparancsnokságot; fél elhatározás 
a helyzetet nem oldja meg, ezért a döntő lépés megtétele sür-
gősen szükségessé válik. 

Ennél már világosabban nem lehetett beszélni. 
A döntő lépés azonban csak késett! 



X . F E J E Z E T . 

AZ ASIAGÖI F E N N S Í K O N . A SIRALOMHÁZI NAPOK. 
HOMO REGIUS. FORRADALOM. A B E L G R Á D I SZÉ-
GYEN. FÖLMENTÉS AZ ESKÜ ALOL. A KÖZTÁR-
SASÁG KIKIÁLTÁSA. FOGADALMAM. A CSEH BE-

TÖRÉS. ROMÁNIA MOZGÓSÍT. NAGYMAGYAR-
ORSZÁG PUSZTULÁSA. GONDOLATOK. 

Október 24-röl 25-re virradó éjjel, 1 óra 20 perckor, a 
XII I . hadtestparancsnokság jelenti, hogy a 25. gyalogezred 
fellázadt. 

„Simaczek ezredes-dandárnok parancsot kapott, hogy a 
2. és 138. gyalogezreddel,1 valamint a 25. gyalogezred egyik 
zászlóaljával2 a Monte Colombarone- (<í>2102) táborból a 38. 
honvédhadosztályhoz meneteljen a fennsíkra, hogy a Monte 
Sisemolnak (A 1242) az előző harcban elveszített déli részét 
ellentámadással visszafoglalja. 

A 138. ezred október 24-én délután 2 órakor tényleg a 
fennsíkra indult; az ezredet este 7 órakor a 25-ös zászlóaljnak 
követnie kellett volna, melyhez este 8 órakor a 2. gyalogezred 
volt csatlakozandó. 

Simaczek ezredes parancsot kapott, hogy a táborban a 
hadosztályparanesnokság intézkedését várja be. 

A hadosztályintézkedés vonalzavar miatt csak este 9 óra-
kor jött meg. Mielőtt Simaczek ezredes az elindulásra a paran-
csot kiadta, a 25. ezred parancsnoka és mindhárom zászlóalj-
parancsnok jelentkezett nála és azt jelentették, hogy a 2. ezred 
este 8 órakor, terv szerint, elindult a fennsíkra, a 25/11. zászló-
alj, melynek este 7 órakor már el kellett volna menetelnie, 
az engedelmességet megtagadta, legénysége kijelentette, hogy 
a 25. ezred elhatározta, hogy Ausztriáért nem küzd tovább, 
követelte, hogy az ezredet szállítsák haza Magyarországba. 

A tisztek a legénységet jó irányban próbálták befolyá-
solni, ennek azonban semmi eredménye nem volt. Az egyik 
század, mely teljesen parancsnokának kezében volt, el akart 

1 A 16. hadosztály kötelékébe tartozik. 
2 A 27. hadosztály kötelékébe tartozik. 

33* 
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indulni a fennsíkra, a zászlóalj legénysége azonban közbe-
vetette magát, hogy ezt meggátolja; a tábort géppuskákkal 
körülvették, hogy fegyveresen megakadályozzanak minden el-
vonulást a fennsíkra. 

A legénység különben nyugodtan viselkedett, tisztjeit él-
tette és kijelentette, hogy engedelmeskedni fog a tiszteknek, 
de itt tovább nem fog harcolni. 

A tisztek a legénységet eredménytelenül figyelmeztették 
kötelességükre. 

Erlach ezredes, ezredparancsnok, az elinduló dandár-
parancsnok előtt megjelenve, a helyzetről jelentést tett. Annak 
okát, hogy a legénység hangulata hirtelen rosszra fordult, 
abban látja, hogy a szabadságukról legutóbb bevonult emberek 
és az újságok izgatták fel. Az ezred katonái különösen gróf 
Károlyi képviselő beszédeire hivatkoztak. A legénység azt 
beszéli, hogy a 27. hadosztály többi három ezrede1 ugyanígy 
gondolkozik és hogy október 25-re virradó éjjel 12 órakor 
állásaikat el fogják hagyni, hogy Magyarországba menjenek. 
A 27. hadosztály parancsnokának, Sallagar tábornoknak, ki-
nek a Monte Zingarellán (A 1905) van a törzshadiszállása, 
a történteket azonnal jelentették. Ö tüstént beszélt a 34. és 
67. ezred parancsnokaival, kik jelentették, hogy ezredeik láza-
dási szándékairól nem tudnak semmit. 

Sallagar tábornok a 85. ezred parancsnokával, távbeszélő-
zavar miatt, nem tudott beszélni. 

A 11. hadseregparancsnokság ehhez a jelentéshez hozzá-
fűzte, hogy a 22. honvédgyalogezred parancsot kapott,2 hogy 
október 25-én Levicóról a XIII . hadtesthez menjen a fenn-
síkra, továbbá a 16. hadosztály két zászlóalját, melyeknek 
intézkedésszerűen a Yal Suganából tartalékba kellett volna 
vonulniok, a Monte Roveren (-0 1264) megállította. (Op. 
3732. szám.) 

* * 
* 

Budapest, 1918 november 3. 
„Október 25-én délben Bozenben összes tisztjeimtől, tör-

zsemtől elbúcsúztam és Krobatin tábornaggyal szalonkocsim-
b a n állottam, ki búcsúzva, feleségemmel beszélgetett. Meg-
„beszéltem vele, hogy Ő Fölségének azt fogom mondani, hogy 
„csakis egy azonnali fegyverszünet enyhítené valamelyest a 
„helyzetet. További ellentállásra csapataink részéről, bár-

1 34., 67. és 85. gyalogezred. 
2 38. honvédhadosztály tartaléka. 
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„milyen hősiesek legyenek is azok, már nem lehet számítani, 
„mert a lőszer elfogyott és a csapatokat csak úgy föláldozni, 
„mikor az amúgy is kilátástalan, gonosztett volna. Különben 
„is a csapatok teljesen ki vannak éhezve és az íjj túlfeszítte-
„tett, minthogy a csapatoknak már semmit sem szállítanak. 
„Melegen megráztam Krobatin kezét s ö kiszállott a vonatból, 
„melynek előre nem látott okokból még három percig kellett 
„várn ia . . . Két perc már elmúlt, midőn Wittich vezérkari 
„ezredes sietve beugrik a vagonba és jelenti, hogy a magyar 
„csapatok az arcvonalon lázonganak és megtagadják az enge-
delmességet. Tízpercnyi várakozást kértem, hogy megfontol-
hassam a teendőket és Krobatin tábornaggyal azon megálla-
podás ra jutottam, hogy jelentkezésem Ö Fölségénél most a 
„legfontosabb és legsürgősebb, hiszen Ő maga mondta nekem, 
„hogy törekedjek mielőbb átvenni a balkáni haderők fő-
parancsnokságát Újvidéken, így tehát most el kell utaznom." 

„Az olaszok támadása küszöbön állott, nagyon sürgős volt 
„tehát, hogy az újonnan kinevezett tiroli hadseregcsoport-
„parancsnok, báró Kövess tábornagy, a vezetést Tirolban mi-
„előbb átvegye. Ez pedig csakis akkor történhetett meg, ha 
„a déli arcvonal parancsnokságát átveszem, mert Ő Fölsége 
„határozott parancsa szerint báró Kövess tábornagy csakis 
„akkor távozhat Magyarországból!" 

A legfelsőbb parancs erre vonatkozó része így szólott: 
„Báró Kövess tábornagy csak akkor induljon Tirolba, 

hogyha parancsnokságát már átadta József főherceg tábor-
nagynak." (Präs. 96.386. szám.) 

„Ekkor egy telefonfelszólítás érkezett a vezérkar főnöké-
f ö l részemre, melyben a legsürgősebben kéri, hogy az asiagói 
„fennsíkra menjek és a csapatokat, mint az egyedüli, kinek 
„nagy tekintélye van, kitartásra bírjam. Ezenkívül távirat-
b a n is kéri ezt." 

Az Op. 142.673. számú távirat így szólott: 
„Kérem császári és királyi Fenségedet, hogy mielőbb 

szálljon ki a 27. és 38. honvédhadosztályhoz és ott személyesen 
és megnyugtatókig avatkozzék közbe." 

„Fenséged elutazásának elhalasztását indokolttá teszi azon 
körülmény, hogy ha a magyar csapatok hangulata továbbra is 
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romlik, beláthatatlan következmények állhatnak be úgy a had-
seregnél, mint az anyaországban. Szükség esetén az Edehveiss-
hadosztályhoz lehet nyúlni." 

„Arz vezérezredes s. k." (Op. 45.000/81. szám.)1 

„Én ezen próbát teljesen kilátástalannak és céltalannak 
„tartottam, azon igen egyszerű oknál fogva, mert lehetetlen, 
„hogy én a csapatoknak ígéreteket tegyek — pedig ilyen ígé-
r e t e k nélkül határozottan fölsülök egész vállalkozásommal —, 
„ígéreteket, melyeket a hadseregfőparancsnokság azután nem 
„vált be, vagy nem válthatók be; és mert jól tudom, hogy mily 
„kétségbeejtően nyomorult testi állapotban vannak szegény, 
„rongyos csapataim. Minden jelentésemre vagy üres ígéretet, 
„mely soha be nem váltatott, vagy elutasító választ kaptam, 
„míglen most már én mondom: hiába minden, segíteni itt már 

1 Nemcsak a magyar csapatoknál, de mint későbben látni fogjuk, 
minden nemzetiségű csapatoknál vészesen romlott a hangulat, így a híresen 
kiváló Edelweiss-hadosztálynáí is. 

Hivatalos adatok a lapján itt közlök néhány esetet az 1918. év kezdeté-
től fogva előfordult zendülésekről a hadsereg póttesteinél és a haditengeré-
szetnél. Ez a néhány adat távolról sem meríti ki a sűrűen előfordult láza-
dások sorozatát, melyeket gondosan eltitkoltak: 

Február havában Pólában és Cattaróban fellázadt a haditengerészet 
legénysége, ami Cattaróban májusban megismétlődött. 

Február 11-én Mostarban a 22. gyalogezrednél, m a j d február 14-én 
Trebinjében az 53. gyalogezred pótzászlóaljánál és a bosnyák 8. vadász-
zászlóaljnál tagadta meg a legénység az engedelmességet. 

Február 11-én Zelenicán a 36. lövészezred menetszázadai lázadtak fel. 
Április 4-én a blumenaui lőszergyár repült a levegőbe, szeptember 

18-án pedig a Wollersdorf!; mindkét helyen lázadási esetekkel kapcsolatban. 
Május 13-án Judenburgban a 17. gyalogezred menetszázadainál zen-

dülés tört ki. A legénység agyonlőtte lisztjeit, a hegyekbe menekült, ott 
lövészárkokat ásott és kirabolta a környéket. 

Ugyanakkor lázadó katonák Murauban és Radkersburgban megostro-
molták és kirabolták a vasúti pályaudvarokat. 

Május 12-én Rimaszombatban fellázadt egy menetszázad és rabolni 
kezdett. 

Május 20-án Lublinban a 6. és az 58. gyalogezred, továbbá a 7. lövész-
ezred pótalakulatainál lázadt fel a legénység. 

Május 20-án Pécsett a 6. gyalogezredbeli pótzászlóalj szláv legénysége 
megtagadta az engedelmességet. Tiltakoztak a menetszázadokba való be-
osztás ellen, feltörték a raktárt , ellátták magukat fegyverrel és lőszerrel, 
az ellenük fellépő egyik tisztet szuronnyal megölték, egy másikat súlyosan 
megsebesítettek. Az ottani szénbányatelep két tisztjét, egy alezredest és egy 
századost, megölték és kifosztották a pénztárt . Körülbelül 1500 főre fel-
szaporodva, elfoglalták a pályaudvart és megszállták a kőfallal körülvett 
temetőt. A 19. honvéd gyalogezred, megerősítve Villányból és Siklósból oda-
vont századokkal és csendőrökkel, letörte a lázadást, valóságos harcot vívott 
a lázadók ellen, melyeknél 20 halott és számos sebesült marad t a helyszínen. 
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„nem lehet, mert azt az élelmet, ruházatot, lőszert, ami kellene, 
úgysem kaphatom meg. Vége v a n ! . . . A teljes összeomlás 
„előtt á l lunk! . . ." 

„Schattel ezredes1 és az összes tisztek könyörögnek, hogy 
„tegyem meg ezen utolsó kísérletet, mert ők csodát várnak, 
„ha csapataim között e végzetes órában személyesen megjele-
l e k ! Ez az utolsó remény, hogy az elkerülhetetlen rettenetes 
„katasztrófát még kissé ki tol juk! . . . Legyen h á t ! . . . Isten 
„nevében kimegyek! . . . Kocsimat lekapcsoltatom, szalóncipő-
„ben, utazásra fölvett nyári egyenruhában, a hamar előkerí-
t e t t automobilra ülök és szárnysegédemmel, Say Viktor al-
ezredessel Trienten át Levicóra száguldók, őrületes sebesség-
„gel. Bizton utoljára ezen szörnyű világháborúban... Levicón 
„délután 5 óra 30 perckor a 11. hadsereg parancsnokával és 
„vezérkai főnökével beszéltem, akik azt jelentették, hogy a 
„38. honvédhadosztály és a 27. közös hadosztály lázonganak. 
„Mind a ketten a legnyomatékosabban kértek, hogy ne menjek 
„oda, mert a helyzet teljesen reménytelen, lövöldöznek kato-
n á i n k és egyes csapatoknál a fegyelem teljesen fölbomlott." 

A 11. hadsereg parancsnoka és vezérkari főnöke azonkívül 
ezt jelentik nekem: 

Május 21-én Rumburgban a 21. lövészezred pótzászlóaljánál tört ki 
a lázadás. 

Május 25-én Krakkóban a 16. és 17. lövészezred legénysége tagadta meg 
az engedelmességet. 

Május 24-én Radkersburgban a 97. ezred, június 4-én Kragujeváeban 
a 70. gyalogezred, június 26-án Losoncon a 29. vadászzászlóalj pótszázadai-
nál tört ki zendülés. 

Július 9-én Zamosceben a 36. gyalogezred menetszázadai tagadták meg 
az engedelmességet. 

Horvátországban a szökevényekből alakult „Zöld káder" veszélyeztette 
a közbiztonságot, fosztogatott és rabolt. Októberben ezek a szökevények 
betörtek a Muraközbe és több pályaudvart romboltak le. 

Október 27-én a haditengerészetnél tört ki a lázadás, a legénység a 
tiszteket elmozdította, a ha jók parancsnokságát bizalmiférfiak vették át, 
az egész hatalmat a matrózkomité magához ragadta. 

Ezekből látszik, hogy már hónapokkal az összeomlás előtt végzetes 
előjelek mutatkoztak, melyek világosan mula t j ák azt, hogy a b a j igen mélyen 
el volt harapódzva és a valóságnak nem felel meg azon állítás, hogy a 
magyar csapatoknál kezdődött meg. — Ez a kettős monarchia minden ki-
egészítőjében és ezáltal a megfelelő csapatoknál egyformán jelentkezett, 
de azt még erélyes föllépéssel — nézetem szerint — mindenütt el lehetett 
volna nyomni. Sajnos, az erély teljesen hiányzott. 

1 A szabadságon levő báró Willerding altábornagy, tiroli hadsereg-
csoport vezérkari főnökének helyeltese. 
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„Molnár altábornagy1 jelenleg a 27. hadosztálynál és a 
38. honvédhadosztály csapatainál van, hogy személyes be-
folyásával javítsa a hangulatot. 

A 25. ezred egy legénységi küldöttsége az ezredparancsnok 
előtt jelentkezett és azt kérte, hogy az ezredet szállítsák Ma-
gyarországba. 

A 22. honvédgyalogezred,2 melynek ma az asiagói fenn-
síkra kellett volna menetelni, kijelentette az ezredparancsnok-
ságnak, hogy Erdélyért aggódik és hogy szűkebb hazája védel-
mére hazakívánkozik, ezért az asiagói fennsíkra nem hajlandó 
menni; az emberek hírt kaptak (levelek, szabadságról bevonul-
tak az újságok útján), hogy úgy, mint 1916. évben, a határ-
vidéket most is kiürítették és ott már kormánybiztos működik." 

* * 
* 

E hír igaz volt. 
A magyar kormány 1918 október hóban báró Bornemissza 

Jánost Háromszék vármegyébe kiküldötte, hogy tegyen jelen-
tést az Erdély megvédésére tett katonai gondoskodásról. Báró 
Bornemissza 1918 október 21-én Brassóból következő távirati 
jelentést küldötte a miniszterelnöknek: 

„7415. belügyminiszteri szám alatt nyert megbízatásom 
alapján Háromszék vármegye esetleg szükségessé váló ki-
ürítésének előmunkálatait befejeztem. Értesülésem szerint a 
határszéleken a helyzet komolyra fordult és nyolc nap óta a 
katonai csapatszállítások teljesen szünetelnek. Az ott levő ka-
tonai erők még az első nyomás fenntartására sem elégségesek, 
tüzérség pedig majdnem teljesen hiányzik. Mindebből itteni 
mértékadó körökben az a meggyőződés gyökerezett meg, hogy 
az erdélyi keleti részek szándékosan áldoztatnak fel. Részletes 
alapos előterjesztésem megtétele céljából e hó 22-én délután 
személyesen jelentkezem. Báró Bornemissza János s. k. 

# * 
* 

A 38. honvédhadosztály többi ezredei is úgy gondolkoz-
nak, mint ők. 

A parancsnok véleménye szerint erőszakkal semmit sem 
lehet elérni. A helyzet igen komoly. Nincsen kizárva, hogy a 
hangulat át fog terjedni a többi magyar csapatra is. 

A tartalékok helyzete következő: a 10. lovashadosztály 
elszállítás alatt áll a Duna—Száva ú j arcvonalára, a 16. had-

1 A 38. honvédhadosztály parancsnoka, ki ebben az időben a szabad-
ságon levő XIII. hadtest parancsnokát, Csanády Frigyes gyalogsági tábor-
nokot ideiglenesen helyettesítette. 

s Székelyek. 
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osztály egyik dandára a Monte Sisemolra (A 1242) van irá-
nyítva, a másik dandár most megy pihenésre, menetben meg 
lett állítvá. Ha ezt a dandárt megint az arcvonalba állítják, 
nagyon rossz hatással lesz a hangulatra. 

Az 5. hadosztály Borgo vidékén van a Brentától keletre 
fellángolt harcok miatt, ezt a hadosztályt valószínűleg a had-
sereg keleti szárnyán kell alkalmzni, így tehát a 27. és 38. 
honvédhadosztály pótlására a 11. hadseregnél tartalék nem áll 
rendelkezésre. Más kivezető út nincsen: az AOK. tartalékához, 
az Edelweiss-hadosztályhoz kell nyúlni. (Op. 3732/1. szám.) 

Molnár altábornagy ma reggel a 27. hadosztálynál a 25. 
ezredhez ment és látogatásáról ezt jeleti: 

A 25. ezred tisztikarát, az altisztek nagy részét és minden 
szakasztól egy gyalogost maga elé rendelt és velük személye-
sen beszélt. Összbenyomása a kővetkező: 

A legénység a tisztekhez ragaszkodik, de Ausztriáért nem 
hajlandó tovább harcolni, Magyarországra haza akar menni, 
hogy a szerb határon küzdjön tovább. Bizonyos, hogy a 
legénység nem akar az állásba menni. 

Molnár altábornagy véleménye szerint, ha az ezredet itt 
pihentetik és nem alkalmazzák, még számítani lehet reá, de 
harcászatilag mint tartalék nem jöhet számításba. 

Az összes tisztek véleménye szerint a hangulatváltozás-
nak az újságközlemények az okai. Addig, míg újságok nem 
kerültek a katonák kezébe, nyugalom volt. 

A 2. és 138. ezred intézkedés szerint elmenetelt a fenn-
síkra, dacára, hogy néhány napig a 25. ezreddel együtt volt a 
táborban elhelyezve. 

Sallagar tábornok véleménye szerint eddig fegyelem-
ellenes tüneteket nem lehetett észlelni; mindazonáltal megálla-
pították, hogy a 25. ezred a hadosztály többi ezredével össze-
köttetést tart fenn; ezért várható, hogy ezek is ki fogják jelen-
teni, hogy itt nem harcolnak tovább. 

Most már eljött az ideje annak, hogy az előtérállást el kel-
lene hagyni és a hátsó állásba kellene visszamenni. 

Molnár altábornagy véleménye szerint ez nagyon meg-
gondolandó, mert általános visszavonulást hozhat magával. 

Molnár altábornagy szükségesnek véli, hogyha a csapatok 
állásukat önkényesen elhagynák, gondoskodás történjék a 
XII I . hadtestnél ennek ellensúlyozására, mert katasztrófa áll-
hat be; megtörténhetik az, hogyha a 25. ezred állását elhagyja, 
a 27. hadosztály többi ezrede is követi példáját. 

Sallagar tábornok tárgyalt tüzérségével, hogy miképen 
akadályozhatná meg azt, hogy a 27. hadosztály gyalogsága az 
állást elhagyja. Azt a választ kapta, hogy nappal meg tudná 
tüzével ezt akadályozni, de éjjel lehetetlen. 
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A legénységhez intézett beszédemet azzal végeztem, 
mondja Sallagar tábornok jelentése, hogy Ö Felségét éltettem, 
mire a legénység lelkesen nyilatkozott meg. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy a legénység a köz-
társasági felfogástól távol áll. 

Sallagar tábornok Molnár altábornagy jelentésére azt az 
észrevételt teszi, hogy midőn Molnár altábornagy a legény-
séggel beszélt és a beszédben el volt mélyedve, megfigyelte, 
hogy a legénység nem viselkedett a megkívánt tisztelettel és 
hogy többször közbe akart szólni, ezt ő és az ezredparancsnok 
meggátolták; hangokat hallott, hogy a legénység ma este az 
állást el fogja hagyni és hogy ebben nem fogják meggátol-
hatni. Bármennyire kívántos annak megakadályozása, hogy 
a lázadó 25. ezred ne érvényesíthesse akaratát, mégis meg kel-
lene akadályozni, hogy az ezred a többi csapatokat meg-
mételyezze. 

A tisztek elbeszélése szerint a legénység vele (Sallagar 
tábornokkal szemben) bizalmatlan, mert — mint nem magyar 
ember — állítólag nem javasolta volna, hogy a hadosztály 
pihenésre jusson és ezért nem kardoskodott eléggé. Természe-
tesen ebből egy szó sem igaz. A tisztek azzal biztatták az ezre-
det, hogyha kitartanak az állásban, hosszabb időre pihenésre 
fognak kerülni. 

Abban az esetben kéri helyét másnak átengedni, ha ezzel 
a viszonyokban javulás történnék és ez esetben Lederer tábor-
nokot ajánlja helyetteséül. 

Molnár altábornagy azután a 38. honvédhadosztály csa-
patait kereste fel, mert báró Than ezredes azt jelentette, hogy 
ennek legénysége is követeli, hogy szállítsák haza Magyar-
országba Erdély védelmére. (Op. 3732/2. szám.) 

A tiroli hadseregcsoportparancsnokság elrendelte, hogy a 
10. hadseregtől 7 zászlóalj a 11. hadsereg rendelkezésére bo-
csáttassék és hogy a 10. hadseregparancsnokság intézkedjék, 
hogv további ß zászlóaljat vonjon ki az arcvonalból tartalék-
ként. (Op. 45.000/86. szám.) 

Közben megérkezett az AOK. távirati engedélye, hogy 
végső szükség esetén az Edelweiss-hadosztályt alkalmazni 
lehet felváltásra. (Op. 45.000/87. szám.) 

Báró Krobatin tábornagy, kit helyettesemül rendelt ki az 
AOK., beszélt a 10. hadsereg vezérkari főnökével, Domasch-
nian tábornokkal távbeszélőn: 

„Mivel a 11, hadsereg csapatainak egy része az állást ön-
kényűleg elhagyta, az arcvonalban hézagok keletkezhetnek. 

A 10. hadseregparancsnokság minden nélkülözhető csapa-
tot tartson menetre készen, hogy a 11. hadseregnél keletkező 
hézagokat be lehessen tölteni. 



József főherceg Ö Fensége a 11. hadsereghez utazott, 
hogy a lázadó csapatokra személyesen befolyást gyakoroljon 
és hogy az embereket felhívja kötelességük teljesítésére." 
(Op. 45.000/93. szám.) 

Közben a tiroli hadseregcsoportparancsnokság Op. 
50.000/4. számú intézkedésével elrendelte a 27. és 38. honvéd-
hadosztály felváltását: 

„Legfelsőbb parancsra az arcvonalban álló 27. és 38. hon-
védhadosztályt —• melyek fellázadtak — pótlás nélkül Magyar-
országba kell elszállítani, az így keletkezett hézagok kitölté-
sére rendelkezésre állanak az Edelweiss-hadosztály (8 zászló-
alj) azon csapatai, melyek még a 11. hadsereg körletében van-
nak és még nem jutottak el a Belluno-hadsereghez Feltrébe. 

Azonfelül a 10. hadseregből még nélkülözhető zászlóaljak 
kivonandók és a 11. hadsereghez irányítandók, melyekkel 
szükség esetén a hézagokat ki lehet tölteni. Ennél tekintetbe 
kell venni, hogy más magyar csapatok lázadásával is számolni 
kell. mert a 11. hadsereg nagyrészt magyar csapatokból áll." 

„A hadseregparancsnok azt javasolja, hogy ne menjek 
„ki a lázongó csapatokhoz, mert nem lehet már hangulatukat 
„megváltoztatni." 

„Magamra vettem és most már nem fogok feleútján 
„visszafordulni, bármi történjék is. így először a tartalékban. 
„Borgónál levő 22. honvédgyalogezredhez siettem. Borgo mel-
„lett az egész ezred díszfölállásban várt rám. Az ideiglenes 
„ezredparancsnok, egy igen előnyös benyomást tevő fiatal őr-
„nagy, azt jelentette nekem, hogy az ezred, mely különben 
„olyan rendkívül jóakaratú, engedelmes volt, kitűnően fegyel-
„mezett és kivétel nélkül mindig nagyszerű hősiességgel 
„küzdött, ma kijelentette, hogy itt nem fog többé küzdeni. 
„Midőn ő ezen kijelentésért egy embert le akart tartóztatni, 
„az egész csapat egyhangúlag fölkiáltott: 'Azt nem tűrjük!' 
„Azután megint a legnagyobb rend, feszesség, szolgálat- és 
„munkakészség, úgy, hogy látni kellett, hogy a legénység be 
„akarja bizonyítani, hogy a legkészebb, legderekabb katonák, 
„ha hazájuk — Erdély — védelmére alkalmaztatnak." 

„Nagyon lassan végigmentem az arcvonalon, minden egyes 
„embernek keményen a szemébe nézve. Példaszerű rend és 
„katonás feszesség volt, a legfegyelmezettebb csapat benyomá-
s á t tette ezen ezred rám. Ilyet még alig láttam. Gyönyörű 
„emberek, szépek, frissek és hűséges tekintetük jó mosollyal 
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,.néztek szemembe. Egy sem fordította el tekintetét, vagy sü-
t ö t t e le szemét. Egyetlen egy sem szólott egy árva szót sem. 
„'Pihenj!'-t vezényeltettem a szemle után s egynéhány bakám-
mal'beszéltem, kik derekas feleleteket adtak. Végül patkó-
a lakban állíttattam föl az ezredet, több sűrű sorba tömörítve 
„egymás mögé a zászlóaljakat úgy, hogy mindenki megért-
hes se azt, amit mondok. Az esthomály lassan leereszkedik, 
„a sötétedő égen elhamvadt az utolsó pír, sápadt zöld haldoklik 
„a havasok távoli bércei fölött. Vadan dörömböl a távolban az 
„ellenséges tüzérség. Én az egy oldalán nyitott négyszög kö-
zepére léptem és 'Pihenj !'-t vezényeltem és a következő be-
szédet mondtam:" 

„'Vitéz bajtársaim! Szeretett fiaim! A háború haldoklik! 
„A béke vajúdik és keletkezőben van. Itt van a pillanat, amely-
b e n szeretett hazánknak léte vagy pusztulása dől el! Az a 
„pillanat, melyben az összes hazafiak föltétlen összetartása 
„akadályozhatja csak meg a megsemmisülést!'" 

„'Szeretett fiaim! Azt tudjátok, hogy én veletek és értetek, 
„magyarokért élek és halok! Tudjátok, hogy e szív minden 
„dobbanása a tieteké, tudjátok, hogy a háború első napjától 
„kezdve testvéreitekkel küzdöttem és éltem, tudjátok, hogy 
„József főherceg semmi mást nem visel szívén, mint csak 
„közös hazánk, a ti hazátok és polgárainak, népének javát!r 

„— Viharos éljenzés tört ki e szavaimnál. — 'Piáim! Ma meg-
ingathatatlan bizalommal jövök hozzátok, mert hűségtekben 
„oly szilárdan hiszek, mint az élő Istenben; meleg szívvel 
„jövök, hiszen ismerem az én székelyeimet, azon hősöket, kiket 
„a Doberdón, a Kárpátokban, a Casinulujon bámulattól föl-
emel t szívvel a hősök hőseiként láttam. Székelyeimet, kik 
„mindig büszkeségem, az atya büszkesége voltak! Tudom, 
„meg fogtok engem érteni, tudom, meg fogjátok azt tenni, amit 
„szerető atyátok aggódó szívvel kér tőletek. De előbb bizalma-
s a n el akarom nektek mondani, hogy mi történt Ö Fölségénél, 
„királyunknál, mikor most nála voltam. Megkérdezett engem, 
„hogy vállalnám-e Magyarország védelmét! Én azt feleltem 
„neki: 'Igenis, Pölség, büszke bizalommal, ha magyar csapa-
t o k a t kapok ezen célra, melyeket kell, hogy Fölséged minden-
„honnét a legnagyobb gyorsasággal odaszállítson'. És én 
„megígértem neki, BECSÜLETEMMEL SZAVATOLTAM, 
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„hogy azok hűségesen teljesíteni fogják kötelességüket!' — 
„Megint lelkesen éljeneztek. — 'A király fölhatalmazott, hogy 
„közöljem összes csapataimmal, hogy igenis haza fognak szál-
l í t t a tn i a legrövidebb időn belül! Az elszállítás a tegnapi nap-
p a l megkezdődött, de nem szabad, hogy ti lehetetlenné tegyé-
t e k ezt nekem! Úgy, ahogy azt a vasutak teljesíteni tudják 
„és a fölváltás lehetősége megadja, oly gyorsan szállíttatnak 
„a magyar csapatok hazánkba. Azok először, kik a vasutakhoz 
„legközelebb vannak, éppen azért, hogy hamarább menjen; 
„azok azonban, akik állásban vannak, kell, hogy az ellenséget 
„föltartóztassák, mert hogy ha ezek fölváltás nélkül egy-
szerűen elmennek, akkor az ellenség utánuk nyomul és éppen-
séggel lehetetlenné teszi elszállításukat, mert a vasutakat el-
bont ja , az anyagot megrongálja. Akkor azután az elszállítás 
„lehetetlen és éppen az, amit ti kívántok, meghiúsul. Most tud-
j á tok , hogy óhajotok minden körülmények között teljesülni 
„fog és így azzal fordulok hozzátok: tartsatok rendet, föltét-
l e n fegyelmet, engedelmeskedjetek a parancsoknak és foly-
tassátok a küzdelmet addig, míg menetelő testvéreitek, baj-
társai tok elszállíttattak, míg rátok kerül a sor. Ne felejtsétek 
„el, hogy én becsületemmel szavatoltam értetek és ezért érte-
kek felelős is vagyok. Szavatoltam értetek, mert tűrhetetlenül 
„hiszek igaz hazafiságtokban! Megértettetek engem?..." 

„Egyhangú 'igen'-nel feleltek. 'Megígérítek-e nekem Is-
„tent tanúnak híva, hogy kívánságomat teljesítitek? Úgymint 
„én, Istenre hivatkozva ünnepélyesen megígérem és egész sze-
gélyemmel szavatolok azért, hogy a most nemsokára induló 
„74. honvédhadosztály után el lesztek Magyarországra szál-
„lítva?... ' Egyhangúlag felelnek: 'Megígérjük!' 'Köszönöm 
„fiaim! És most az Isten előtt kötelezöleg adott szó jeléül min-
d e n . századtól egy tiszt, egy altiszt, egy honvéd lépjen elő, 
„akinek kezet fogok adni. Vegyétek úgy, mintha mindegyítek-
„nek kezetnyújtottam volna! Egyetértetek?... ' 'Egyetértünk!' 
„Mostanáig tökéletes csend volt, most egy kis mozgolódás és 
„sugdosás kezdődött, néhány nevet hallottam említeni, az em-
be rek előléptek és az arcvonal előtt kiigazodva sorba állottak 
„föl; azután megint tökéletes csend volt, csak a távoli ágyú-
d ö r e j dübörgött folyton. Az éjjel leszállott és így igen közel 
„kellett az emberekhez lépnem, hogy szemükbe nézhessek. 
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„Az első tisztnek s azután a legénységnek kezet nyújtottam, 
„miután mindegyiknek egy szívélyes szót szóltam. Egy nyalka 
„fiatal legényhez értem, ki szemembe nézve jelentette: 'Csá-
s z á r i és királyi fenség alázatosan jelentem, mi székelyek va-
„gyunk és csak azon alázatos, benső kérésünk van, hogy ben-
nünke t itt már ne küldjenek az állásba, mert itt már nem 
„megyünk állásba! Mert ha szabad a mi okainkat elmondani, 
„itt az ellenséges tüzérség összeveret és összetör, nagy vesz-
teségeket szenvedünk és akkor ki fogja Erdélyt megvédeni? 
„Mi alázatosan kérjük szívünk egész szeretetével, méltóztas-
s é k gyorsan keleti határunkra vitetni, hogy ott azonnal a Kár-
pátokban állásba mehessünk, mielőtt az ellenség betörne. Nem 
„szeretnénk mégegyszer ugyanazt megélni, ami 1916-ban tör-
t é n t , hogy csak akkor értünk oda, mikor családjaink, roko-
n a i n k már meg voltak gyilkolva, kis vagyonunk tönkre téve. 
„Mi bensőségesen aggódó szívünk mélyéből kérjük ezt. Eskü-
szünk , hogy hűségesek, alázatosak, engedelmesek és leg-
nagyobb mértékben fegyelmezettek leszünk; csak ezen kéré-

s ü n k teljesíttessék! Mi hősiesen fogunk küzdeni és énekelve 
„meghalni!' Könnyek gurultak le arcán és hűségesen tekintet-
t e k sötét barna szemei az enyéimbe. Meghatva tettem kezei-
„met vállaira és így feleltem: 'Nézd gyermekem! Egész lelkem-
„mel átérzem szavaidnak horderejét és tiszta igazságát. Hidd 
„el nekem, hogy boldog volnék, ha tüstént teljesíthetném kí-
nánságodat. De előttetek 3 hadosztály van indulófélben, mind 
„magyar fiúk, mint ti, akik szent hazánk védelmére sietnek 
„haza, a vasútak tele vannak szállítmányokkal. Amint az első 
„lehetőség itt lesz, Erdélybe szállíttatlak benneteket. Egyelőre 
„Romániával még nincs újabb baj. Meg fogjátok érteni, hogy 
„az összes transzportokat, amelyek Magyarország felé utaz-
n a k , nem állíthatom meg, hogy ti előttük haladhassatok, ez 
„több napi késedelmet okozna, ami által otthon a veszedelem 
„csak nagyobb lenne. Megértesz-e engem, aki szívem egész me-
legével veletek érzek?... ' ' Igenis nagyon szépen és szeretettel-
j e s e n köszönjük és csak azt kérjük, ne tessék bennünket az 
„állásharcra itt alkalmazni, hogy teljes létszámmal védhessük 
„édes hazánkat. Ha itt egy betörés volna, örömest jóvátesszük 
„ellentámadással! csak ne állásharcot! . . . ' Ilyen csak nagyonis 
„érthető és az ő szempontjukból jogos kéréseket még többen 



527 

„adtak elő és mindent megbeszéltem velük. Tiszteletteljesek, 
„katonásak voltak és mindent szentül megígértek, kérésük 
„fönntartása mellett. Midőn az összeseknek kezét megszorítot-
t a m volt, még egyszer a középre mentem és ezt mondtam: 
„'Szeretett fiaim! Meg vagyok nyugodva, mert amint már 
„mondtam, irántatok való bizalmam és hitem bennetek szikla-
szilárd. Én most Magyarországba utazom, hogy Magyar-
ország védelmét átvegyem. Holnapután érkezem oda és tárt 
„karokkal várlak benneteket. Azt azonban ne felejtsétek, hogy 
„József főherceg, a ti József apátok becsületét tette zálogba 
„értetek! Fiaim az Isten áldjon meg benneteket és oltalmazzon 
„meg! . . . A viszontlátásra nemsokára édes hazánkban!'" 

„A hatalmas völgy még soká visszhangzott a zugó, min-
„dig újra megismétlődő 'Éljen József atyánk!' kiáltástól. Míg 
„automobilomhoz mentem, melynek lámpái két éles sugárkévét 
„löveltek a koromfekete éjjel sötétjébe, hős székelyeimnek víg 
„dalait hallottam, amint hazamenetelve énekeltek." 

„Cseheket és lengyeleket küldtek Magyarországba és most 
„én teremtsek itt Tirolban rendet és kényszerítsem a magyaro-
d a t , hogy a maró féreggel szívükben itt küzdjenek, amikor 
„a csehek Magyarország határait is minden bizonnyal el-
á ru l ják ." 

„Say alezredes megindultan mondja, mikor az automo-
b i lba szállunk: 'Ez ugyan nagy dolog volt császári fenség! 
„Le a kalappal!' Én nem találtam annak, mert hős magyar-
ja immal beszéltem, kikről tudom, hogy nem fognak cserben 
„hagyni!" 

„Most föl az asiagói fennsíkra! Caldonazzón át s a Fricca-
„műúton szaladt automobilom a szurokfekete éjszakában föl 
„a fennsíkra, hogy ott csitítsam a lázongó csapatokat. Ezt — 
„azt hiszem — tábornagy még nem tette meg. Mint távoli vil-
lámlás pislogott állandóan, a lövegtűz és két ellenséges fény-
szóró világította meg szakadatlanul az útat a fennsík déli 
„lejtőjén, melyen haladtam. Miután ezen útat gyakran tűz alá 
„veszi, el voltam arra készülve minden pillanatban, hogy srap-
„nelekkel megkefélnek bennünket. "Útközben a I I I . hadtest 
„parancsnokával, Martiny vezérezredessel beszéltem, aki szin-
t é n a legválságosabbnak, reménytelennek tartja a helyzetet. 
„Onnét a XII I . hadtest parancsnokságához folytatom útamat. 
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„A hadtestparancsnok, Csanády gyalogsági tábornok szabad-
s á g o n lévén, Molnár Dezső altábornagy, mint helyettes jelent-
kezet t a Larici táborban, hová este 10 órakor értem föl." 

# * 
* 

Molnár altábornagy jelentése, melyet írásban is leadott, 
így hangzott:1 

A 38. honvédhadosztály csapatainak hangulatáról jelen-
tem, hogy a hadosztály helyettes parancsnoka Karleusa tá-
bornok és a hadosztály vezérkari főnöke Siménfalvy őrnagy, 
fegyelemellenes magatartást eddig nem észleltek a csapatok-
nál. A 24. honvédgyalogezredet, mely a 2-ik állást tart ja meg-
szállva, Karleusa tábornok meglátogatta, a tisztek jelentései-
ből arról értesült, hogy ez az ezred is követeli hazaszállítását 
Erdélybe. Ugyanezt jelenti báró Than ezredes-dandárnok is, 
ki most dandárával2 az arcvonalban áll, kiemeli, hogy eddig 
ezek az ezredek igen derekasan viselték magukat, most azon-
ban nem lehet rájuk ismerni. A hangulatról Than ezredes 
megjegyzi, hogy tudja azt, hogy a hadosztály mind a négy 
ezrede egyformán gondolkozik; amennyiben a 22. honvédezred 
csődöt mondott, ugyanezt lehet a többi három honvédezredtől 
is várni. Köztudomású, hogy a 22. honvédezred a fennsíkra 
van irányítva és ha nem érkezik meg, az okát is meg fogják 
tudni, hogy miért nem ment oda. 

Meggyőződésem, hogy ha a 27. hadosztály önkényűleg el-
hagyja állását, ugyanezt fogják a 38. honvédhadosztály többi 
csapatai is tenni. 

Sallagar tábornok délután 6 óra 30 perckor azt jelenti, 
hogy a losonci 25. gyalogezred igen nyugtalan; kézigránátokat 
dobál össze-vissza és géppuskákkal esztelenül lövöldöz, ennek 
oka állítólag az lenne, hogy az ezred kérésére, hogy haza indít-
sák Magyarországba, eddig még fönt nem döntöttek, 

Sallagar tábornok leghatározottabban tiltakozik ellene, 
József főherceg Ö Fenségét az éj folyamán a 25. ezredhez vi-
gyék. A Fenséges Úr életéért kezességet nem vállalhat. Az ez-
rednél nem azok a veszedelmesek, kik az ezred kiegészítő kör-
letéből valók, hanem az idegen elemek3 és ezek között a hadi-
fogságból hazatértek. 

Éjjel, midőn az emberek Ö Fenségét szemtől szembe nem 
láthatják, Ö Fensége az emberekre befolyást nem is gyakorol-
hat; így az egész vállalkozás eredménye szerfölött kérdéses. 

1 Op. 45.000/9-1. szám. 
2 A 21. és 23. honvéd gyalogezreddel. 
3 Itt van az örökös nemzetiségi felhígításnak keserves következménye, 

mely ellen én annyi sokszor a legerélyesebhen tiltakoztam. 
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Sallagar tábornok azt javasolja, hogy a 25. ezredet még 
ma éjjel egy hátrábbi táborba helyezzék át és Ő Fenségét arra 
kérjék fel, hogy holnap nappal keresse fel az ezredet. Az em-
bereket ezzel meg lehetne győzni arról, hogy elszállításukkal 
komolyan foglalkoznak odafönt. A XII I . hadtestparancsnok-
ság minderről jelentést fog tenni Ö Fenségének, amint a laricii 
táborba felérkezik. 

Este 6 óra 45 perckor Sallagar tábornok utólag még je-
lenti, hogy a 67. és 85. ezred vonata a 25. ezred mozgalmához 
csatlakozott. (Op. 3732/2. szám.) 

„Itt a Larici táborban értesültem, hogy búcsúparancsom 
„eddig nem adatott ki. Ezért azonnal telefonon Schattet ezre-
„dest szigorúan utasítom, hogy ez azonnal kiadandó. Ki akar-
t a m a losonci 25. gyalogezredhez menni, a 27. hadosztályhoz, 
„de Molnár altábornagy és vezérkari főnöke a leghatározottab-
„ban ellenzik, mert az ezred eltorlaszolta magát, az útat gép-
fegyverekkel lövi és minden közlekedést kézigránátokkal aka-
dályoz meg, különben is az ezrednek közelben levő csapatai 
„közben önként elmeneteltek. Az oda küldött automobil több 
„lövést kapott. Ügy ezen, mint a 38. honvédhadosztálynak több i 
„csapatai mindeddig bámulatos hősiességgel küzdenek és elle-
„niik nincs a legcsekélyebb panasz sem, de hangulatuk szintén 
„a legnagyobb mértékben válságos és itt is minden pillanatban 
„kitörhet a lázadás. Én hogy megnyugtassam a csapatokat, 
„Ö Fölsége parancsa szerint és az ő nevében ígéretet teszek itt 
„is, hogy a szállítás lehetősége szerint, Magyarországba, hazá-
j u k védelmére vitetnek el. A teljesen lázadásban levő 25. ez-
„redet azonnal elmeneteltetni, le a Yal Suganába és ott föl-
„tűnés nélkül, apránként teljesen széjjelvonni, — parancsolom. 
„A 10. és 11. hadseregparancsnokságnak telefonon megparan-
csolom, hogy az összes tartalékban levő osztrák csapatokat 
„meneteltessék előre és általuk mielőbb váltassák föl a magyar 
„csapatokat, elsősorban a 38. honvéd- és 27. közös-hadosztályo-
k a t , hogy utóbbiakat azután lehetőleg gyorsan el lehessen 
„szállítani Magyarországra. Azt jelentették azután, hogy a 
„tiroli császárvadászok megtagadták az engedelmességet és 
„nem akarnak a magyarok fölváltására előremenni. Meg-
hagyom a hadseregparancsnokságnak, hogy ezeket, ha egyál-

József főherceg: A v i l ágháború . V I I . 34 
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„talában még lehetséges, erőszakkal is kényszeríteni kell köte-
lességük teljesítésére, hiszen saját szűkebb hazájuk védelmé-
b ő l van szó. Érthető volna, ha a tiroli Magyarországból haza 
„vágyódna hazája védelmére, de az már mégis csak erős dolog, 
„hogy még saját hazájáért, Tirolért sem akar küzdeni." 

# # 
# 

Ennek a története a következő: 
Az AOK. Op. 114.140 számú intézkedésével elrendelte a 

27. és 38. honvédhadosztálynak az arcvonalból való felváltását. 
Ez a rendelet így hangzik: 

„Ö Fölsége parancsára a 27. és 38. honvédhadosztályok 
és ha szükséges, a többi magyar hadosztálynak is tudtul kell 
adni, hogy Magyarországba haza lesznek szállítva, hogy ha-
tárait megvédjék. Az elszállítás a 10. lovashadosztály négy 
huszárezrede után, naponta legalább is két katonai vasútvonat-
tal fog megtörténni. De csakis abban az esetben lesz az elszállí-
tás rendszeresen és az olaszok által zavartalanul lehetséges, ha 
azok a csapatok, melyek még sorra nem kerülnek, az állást 
tartják addig, míg a felváltó csapatok a fennsíkra megérkeznek. 

A magasabb parancsnokságok arra törekedjenek, hogy 
a legénység meggyőződjék róla, hogy ezt a parancsot tényleg 
végrehajtják. Tudatni kell a csapatokkal, hogy Erdélyben 28 
zászlóaljat vontak össze, tehát gondoskodás történt, hogy a 
románok ne törhessenek be Erdélybe, különben nincs jele an-
nak, hogy a leszerelt román hadsereg újból mozgósított volna. 
A határterület kiürítését a magyar kormány csakis óvatos-
ságból készítette elő és most még nem időszerű. 

Arz vezérezredes s. k." 

Ezzel egyidejűleg a 11. hadseregparancsnokság is kapott 
egy parancsot az AOK.-tól: 

„A 27. és 38. honvédhadosztály minden részeivel, menet-
alakulatait is beleértve, de kocsizóiépcsői és tüzérsége nélkül, 
elszállítandó Magyarországba. A VII . tábori szállítmány-
vezetőséget értesítettem. 

Vezérkar főnöke. (Op. 50.000/5. a. sz.)" 

Az AOK. rendeletek következtében a tiroli hadsereg-
csoportparancsnokság Op. 45.000/95. szám alatt a 27. és 38. 
honvédhadosztály felváltására így intézkedett: 

„A 27. és 38. honvédhadosztály sürgős felváltására rendel-
kezésre bocsáttatnak: 
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a) az Edelweiss-liadosztály azon csapatai, melyek a Beb 
luno-seregcsoporthoz még nem érkeztek meg,1 

b) a 111. gyalogezred2 Folgariánál, 
c) a 164. dandártól az I. és II. népfölkelő-zászlóalj és a 

163. dandártól a 170. és 173. népfölkelő-zászlóalj.3 

Ezek az erők a következőképen jutnak fel a fennsíkra, 
a XIII . hadtest kötelékébe: 

A Grignóban levő 14./II. zászlóalj október 26-án Barrica-
tara menetel, a 6. gyalogdandárparancsnokságot, a 114/11. és 
I I I . zászlóaljat vasúttal Trientből Grignóba szállítják és a 
26-ról 27-re virradó éjjelen Barricatara menetelnek, a 14/1. és 
III . zászlóaljat október 27-én vasúton Trientből Grignóba szál-
lítják és a 27-ről 28-ra virradó éjjelen Barricatara menetelnek. 

A 111. ezred október 26-án Polgariára érkezik, 27-én pi-
hen, 28-án a fennsíkra menetel4 és ott a XII I . hadtestparancs-
nokság rendelkezésére áll. 

Az 59. ezred október 28-án vasúton Trientből Grignóba 
jut és onnan gyalog Barricatara menetel. 

A 10. hadseregparancsnokság a II . népfölkelö-zászlóaljat 
október 26-án, az I. népfölkelő-zászlóaljat október 27-én Vigolo 
—Vattaróba, a 170. 173. népfölkelő-zászlóaljat 27-én Caldonaz-
zóba szállítja. Ennek a négy zászlóaljnak a fennsíkra való me-
netelését a XIII . hadtestparancsnokság szabályozza. 

A fennsíkra érkező csapatokkal a XII I . hadtestparancs-
nokság az ú j állást Asiagótól északra a fennsíkon megszállatja. 
A XII I . és YI. hadtestparancsnokságok kölcsönösen megálla-
podnak, hogy mikor ürítik ki az előtérállást Asiagótól délre. 

A 27. és 38. honvédhadosztálynak vasúton való elszállítá-
sára a részletes intézkedések következnek. (Op. 3746. szám.)" 

A 10. hadseregparancsnokság október 26-án Op. 8438. sz. 
alatt az arcvonal helyzetéről jelentést tett a tiroli hadsereg-
csoportparancsnokságnak, melyben a csapatok szellemére és 
megbízhatóságára különösen kiterjeszkedett. 

Ebben a jelentésben a többek között az van, hogy a 11. 
hadsereg részére csakis úgy tudta a kívánt erőt előteremteni, 
hogy a hadtesttartalékokhoz nyúlt. Ü j tartalékokat teljesen 
lehetetlen alkotni. Ez annál is inkább aggasztó, mert fontos 
szakaszokban az arcvonalon oly csapatok állanak, melyek 
nemzeti izgatásokra igen fogékonyak. 

Ez vonatkozik: a 49. hadosztálynál a 118., 136. ezredre 
(csehek), a 8. bosnyákezredre (szerbek és horvátok), a 3. lovas-

1 14/11. zászlóalj Grignóban, (>. dandárparancsnokság és 14/1., III. 
zászlóalj, a 114/11., III. zászlóalj és 59. ezred Trient vidékén. 

2 A 19. hadosztály kötelékébe tartozik (10. hadsereg). 
3 Az V. hadtest kötelékébe tartoznak (10. hadsereg). 
4 Sterzingi és gráci táborba. 

34* 
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hadosztálynál a 4. és 7. dzsidásezredekre (rutének) és a 8. 
huszárezredre (magyarok), az 56. lövészhadosztálynál a 36. 
lövészezredre (rutének), a 37. lövészezredre (dalmátok), a 
XIV. hadtestnél a 35. és 75. ezredre (csehek). Az 50. ezred ki-
váló magatartást tanúsított idáig, de mivel túlnyomóan román 
nemzetiségű a legénység, nincsen kizárva, hogy a magyarok-
kal való nemzetiségi ellentét miatt a hangulat hátrányosan fog 
megváltozni. 

Abban az esetben, ha a 10. hadseregnél is bekövetkeznének 
oly dolgok, mint aminők a 11. hadseregnél megtörténtek, a 
hadseregparancsnokság nem javíthat az eseményeken. 

A 10. hadseregparancsnokság azt a véleményét nyilvá-
nítja, hogy a Tirolból származó önkéntes népfölkelő alpesi 
lövészeknél az utóbbi időben olyan jelek mutatkoztak, melyek-
ből következtetni lehet, hogy feltétlen megbízhatóságokra már 
nem lehet számítani. 

A tiroli lövészalakulatok már nem hajlandók életüket koc-
káztatni, hogy Dél-Tirolnak Olaszországhoz való átcsatolását 
megakadályozzák. A tiroli lövészalakulatok tele vannak va-
gyoni gonddal, ehhez járul még az általános rosszkedv is azért, 
mert a kiképzőcsoportok menetalakulatainak legénysége a föl-
dek terményeiben sok kárt tesz (lopások, fosztogatások). A ti-
roli lövészalakulatok már nem a régiek. A pótlásokkal az ala-
kulatokhoz került idegen elemek politikailag meg vannak mé-
telyezve; fegyelmezetlenek és megbízhatatlanok. 

A gondokkal terhelt lövészek alkalmazását nagyon hátrá-
nyosan befolyásolják ezek a tünetek. (Op. 50.000/17. szám.) 

A 11. hadseregparancsnokság Op. 3746/21. számú jelen-
tése szerint addig míg a XII I . hadtesthez kirendelt csapatok 
megérkeznek a fennsíkra, a tartalékban álló 5. hadosztálytól 
a 103. ezredet ideiglenesen és átmenetileg a fennsíkra rendel-
ték a laricii táborba; hasonlóképen a XIII . hadtestparancs-
nokság rendelkezésére bocsátották az Edelweiss-hadosztály 
parancsnokságot, a tiroli császárvadász-hadosztálybeli 4. csá-
szárvadászezred I I I . zászlóalját is. Ez a zászlóalj Chiesara lett 
irányítva. A 103. ezred parancsot kapott, hogy a fennsíkra 
meneteljen. 

Az Op. 50.000/31. számú jelentés szerint a 103. ezred a Val 
Suganában Borgót elérte; további menetét azonban beszün-
tette; a á. tiroli császárvadászezred III. zászlóalja pedig kijelen-
tette, hogy nem. megy az asiagói fennsíkra. Az Op. 50.000/32. 
számú jelentés szerint, a 16. hadosztálynak 300 főnyi beteg le-
génysége a Siebenbürger-táborban volt elhelyezve.1 Ezek kö-
zül 150 főt egészségesnek találtak az orvosok, ez a csapat pa-

1 138. ezredbeliek (16. hadosztály). 
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rancsot kapott, hogy a hadosztályához vonuljon be. A legény-
ség kijelentette, hogy nem megy a Frenzela-szakadékba a fenn-
síkra, hanem fegyveresen északi irányban önkényűen el-
menetelt. 

Az Edelweiss-hadosztály 59.' és 14.2 ezrede az Op. 45.000/95. 
számú parancs szerint Ti-ientből vasúttal Grignóba lett irá-
nyítva, honnan a fennsíkra kellett menetelniük. 

Az Op. 8437/5. számú jelentés szerint az 59/1. zászlóalj 
Trientben nem akart a vasútállomásra menni. Ennek oka az 
volt, hogy az 59. ezrednél1 éjjel agitátorok jelentek meg a 14. 
ezredtől2 és engedetlenségre hívták fel. 

Az Edelweiss-hadosztályparancsnokság jelentése szerint, 
a 14/1. zászlóaljat vasúton Grignóba elszállították. Az 59/1. 
zászlóalj legénysége a vasútbaszállítás alkalmával a vasúti 
kocsikból szerteszéledt és kijelentette, hogv nem megy a fenn-
síkra. (Op. 8437./6; szám.) 

A tiroli császárvadászézredbeliek már nem a régi szellemű 
katonák. A császárvadászezredet már régen nem Tirolból egé-
szítik ki, hanem mindenféle nemzetiségű emberekből. 

A parancsnokok véleménye szerint annak már nem lesz 
hatása, ha arra hívják fel a tiroli császárvadászokat, hogy 
védjék meg szűkebb hazájukat, Tirolt. A 10. hadseregparancs-
nokság hivatkozik október 26-án Op. 8438. szám alatt tett elő-
terjesztésére, melyben kiemelte a lövészalakulatok kóros szel-
lemét. (Op. 8477/1. szám.) 

Az 5. hadosztályparancsnokság jelentése szerint a .103/1. 
és II . zászlóalj Scurelleről intézkedésszerűen elmenetelt a fenn-
síkra. Az ezredet báró Dürrfeld alezredes vezette, mert a való-
ságos ezredparancsnokot, Ambrosius ezredest, hadosztály-
parancsnoksághoz hívták. Midőn a menetelő ezred az útelága-
zást elérte, mely Scurelleről a Sugana-völgybe elágazik, a me-
netoszlopból hangok hallatszottak: „jobbra tartani, balra nem 
megyünk", ez azt jelentette, hogy az ezrednek a vasútállomásra 
kell tartani és nem a fennsíkra. Midőn az ezred Borgót elérte, 
a legénység századonként a menetoszlopból kilépett és kijelen-
tette, hogy az Asiago-fennsíkra nem megy, nem hajlandó 
Ausztriáért és a csehekért itt harcolni. 

Báró Dürrfeld alezredes látta, hogy az ezredet nem lehet 
arra kényszeríteni, hogy menetét a fennsíkra folytassa, ezért 
az ezredet Borgónál szabad táborba helyezte. 

Időközben az ezred valóságos parancsnoka, Ambrosius 
ezredes, iparkodott a legénység lelkére beszélni, de a katonák 
azt felelték „nem"! (Op. 3746/50.) 

A 111. ezred legénysége, melynek az Asiago-fennsíkra a 
1 Salzburgiak. 
' Linziek. 
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XIII . hadtest kötelékébe kellett volna menetelnie, a Monte 
Roverre (Ó 1264) érkezve kijelentette, hogy tovább nem 
megy. A Monte Roveréi táborban a hadtest-sütödéből 200U 
darab kenyeret rabolt. 

A XIII . hadtestparancsnokság elrendelte, hogy az ezred 
ezekután a 10. hadsereghez1 menjen vissza. 

A XIII . hadtestparancsnokság rendelkezésére bocsátott 
1. népfölkelö-zászlóalj a Monte Katzen (-£> 1223) a 34. ezred 
egyik zászlóaljának2 felváltására rendeltetett ki, a zászlóalj 
legénysége kijelentette, hogy nem megy az állásba. A 34. ezred 
ezért az állásban maradt. Az ezred egyik zászlóalja, mely tar-
talékállásban volt, parancs nélkül a Monte Zingarella-úton 
a Cima Portule táborba menetelt. 

A II . népfölkelö-zászlóalj állásába Boscónál egy ellen-
séges járőr behatolt és a népfölkelő-zászlóalj 60 főből álló osz-
tagát elhajtotta. Tüzérségünk ezt az osztagot tűzbe fogta. Erre 
az ellenséges járőr megszaladt, az elhajtott emberek pedig egy 
házba bújtak. Este ezt az osztagot az ellenséges gyalogság 
puskatűzbe fogta, mire az osztag állásunkba visszatért. (Op. 
3775/10. szám.) 

Az ellenséges járőr, mely Boscónál a II. népfölkelő-zászló-
aljnak 60 főből álló osztagát elhajtotta, a csehszlovák légióból 
való volt. Az ellenséges járőrt, midőn állásunk felé közeledett, 
a II . népfölkelö-zászlóalj nem fogadta puskatűzzel. (Op. 
(Op. 50.000/78. szám.) 

Az Edelweiss-hadosztály 59. ezredének az Asiago-fenn-
síkra kellett menetelni, hog-y a fellázadt 27. hadosztály egyes 
részeit az arcvonalban. felváltsa. Az 59/111. zászlóalj intéz-
kedésszerűen meg is érkezett vasúton Perginere; a vonatba 
Perginen egy polgári egyén szállott fel a legénységhez és va-
gonról vagonra menve felszólította a legénységet, hogy ne 
menjenek az Asiago-fennsíkra. Az ezredparancsnok véleménye 
szerint, a legénységet főképen a vasúti alkalmazottak izgatják 
engedetlenségre. (Op. 3746/88. szám.) 

A 24. honvédezrednek a Mga. Mandriellere kellett mene-
telnie, az Asiago-fennsíkra; de nem ment oda, hanem önkénye-
sen Barricata irányában elmenetelt. 

A 27. hadosztály 34. ezredének egyik zászlóalja és a 67. 
ezred legénysége a Portule-tábort és a drótkötélpályát felgyúj-
totta és a raktárakat kirabolta. (Op. 50.000/74. szám.) 

Midőn az AOK. a két. nevezett magyar hadosztálynak3 az 
arcvonalból való kivonását elrendelte, figyelmeztette a többi 
nem magyar csapatokat, hogy az osztrák csapatok 1915. évben 

1 XIV. hadtest, 19. hadosztály. 
2 27. hadosztályba tartozik, mely fellázadt volt. 
3 27. és 38. honvédhadosztály. 
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szintén követelték, hogy a Kárpátokból szállítsák el őket Ti-
rolba, szűkebb hazájuk védelmére, amit az AOK. teljesített is. 

Ez a rendelet így szólott: 
„A havasországi csapatok ne felejtsék azt el, hogy őket 

— amikor az olasz háború kitört — kívánságuk szerint az 
orosz harctérről a délnyugatira helyezték át, tehát hasonló 
engedményeket tettek nekik, mint most egyes magyar kötelé-
keknek. AOK. A vezérkar főnöke. Op. Nr. 716." (Op. 50.000/ 
49. szám.) 

* * 
# 

„Mindent, ami lehetséges volt, megkíséreltem, de sajnos 
„hiába. Reggel 3 óra 30 perckor legsúlyosabb aggodalmakkal 
„telten elbúcsúztam a Lariciban levőktől és automobilon 
„visszafelé indultam." 

„Elindulásom előtt még jelentették nekem telefonon, hogy 
„a fölváltás a legnagyobb .nehézségekbe ütközik, mert a föl-
vá l tó csapatok kijelentették, hogy nem mozdulnak helyükből 
„és senkit sem fognak fölváltani. A tisztek tehetetlenül álla-
„nak velük szemben. A hadseregparancsnokság végzetesnek 
„minősíti a helyzetet." 

„Mielőtt följöttem volt, meghagytam Krobatin tábornagy-
n a k , hogy nevemben még tegnap délután sürgősen táviratoz-
z o n Ö Fölségének. A látottak tökéletesen igazolták a távirat 
„tartalmát, mely így hangzott: 'Legkegyelmesebb Uram! 
„Ő császári és királyi Fensége, József főherceg tábornagy 
„megbízásából jelentem: Az indulás előtti utolsó pillanatban 
„kapta meg Ö cs. és kir. Fensége Arz vezérezredes kívánságát 
„kifejező táviratát, hogy a 11. hadsereg arcvonalába menjen 
„azon csapattestekhez, melyek az engedelmességet megtagad-
t á k , hogy azokat személyes befolyásával katonai kötelmeik 
„teljesítésére bírja. Ő Fensége az elutazást lemondotta és 
„azonnal a 11. hadsereghez ment, hogy megkísérelje a csapa-
t o k a t kitartásra bírni. Ő határozott parancsot adott nekem, 
„hogy Fölségednek jelentsem, hogy ő a magyar csapatokkal 
„való tárgyalásaiban föltétlenül meg kell hogy ígérje, hogy 
„ők, a vasúti szállítás lehetőségének mértéke szerint, föltét-
„leniil hazájuk védelmére haza fognak szállíttatni. Végül pedig 
„kéri Ö Fensége Fölségedet, hogy időveszteség nélkül, még 
„a legkeményebb föltételek mellett is, fegyverszünetet vagy 
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„békét tessék kötni, hogy így legalább a hadsereget megóvják 
„a teljes összeomlástól és annak rendezett részeivel a mon-
a r c h i a belsejében a nyugalmat lehetőleg fönn lehessen tar-
t a n i . Ő Fensége holnap, október 26-án reggel érkezik vissza 
„Bozenbe és innen délután 1 óra 39 perckor elutazik Wienen 
„át és 27-én, vasárnap este Budapestre érkezik. Hűséges alá-
z a t t a l Krobatin tábornagy s. k. Op. Nr. 142.690.' (45.000/88.)." 

„26-án reggel 5 órakor érkeztem Bozenbe, ott azonnal az 
„alábbi Huglies-táviratot adtam le az AOK.-nak és Ö Fölsé-
„gének:" 

„'1918 X. 26. D. e. 5 óra 30 perc. AOK. Op. Nr. 45.000/97. 
„A fennsíkról visszajövet a következőket jelentem: A 38. hon-
védhadosztály mindeddig a harcbavetett csapataival rend-
k í v ü l i vitézséggel küzdött, ezt bizonyítja a számtalan francia 
„hulla a Monte Sisemolon. Ezen hadosztálynak hangulata 
„ennek dacára nagymértékben válságos és a csapatok önkéntes 
„elmenetelése minden pillanatban várható. A tartalékban levő 
„22. honvédgyalogezred a díszszemlénél, melyet megtartottam, 
„kiválóan feszes volt, egy ember sem szólott. A zászlóalj-
parancsnok, ideiglenes ezredparancsnok azt jelentette nekem, 
„hogy ugyanígy volt október 25-én, egy embert kivéve, aki 
„neki azt jelentette, hogy ők nem fognak az állásba menni. 
„Midőn erre ő kijelentette, hogy ezt az embert letartóztatja, 
„az egész zászlóalj egyhangúlag azt kiáltotta: 'Ezt nem tűr-
„jiik!' Azután megint teljes fegyelem. Én az ezredet magam 
„köré vettem, beszédet intéztem hozzája a legfelsőbb utasítás 
„értelmében; lelkesen megéljeneztek és mikor pihenj vezé-
„nyeltetett és én az egyes emberekkel beszéltem több század-
t ó l , anélkül, hogy kérdeztem volna őket, egyes honvédek szá-
z a d u k nevében kijelentették, hogy nem fognak az állásba 
„menni; megígérték, hogy utolsó lehelletükig vitézek lesznek, 
„fegyelmezetten, hűségesen küzdenek, de Erdélyben, határun-
k o n , nehogy mégegyszer meg kelljen élniök azt, ami 1916-ban 
„történt, hogy családjaik a románok által meggyilkoltattak, 
„mielőtt csapataink odaértek. Ezért legsürgősebb kérésük az, 
„hogy idejében szállítsák el őket Erdélybe. Én mindent el-
követtem, hogy az embereket jobb belátásra bírjam, ők min-
„dig tiszteletteljesen, de megingathatatlan szilárdsággal felel-
t e k . A 27. hadosztálynál a 25. ezredet akartam fölkeresni, 



537 

„hogy utasítás szerint ott is eljárjak. Az ezred eltorlaszolta 
„magát, gépfegyverek tüzelnek és folytonos kézigránátdobálás 
„a közeledést nem engedi meg. Elrendeltem az ezred áthelye-
zésé t egy hátrább levő táborba és onnét való széjjelvonását. 
„A hadosztályparancsnok arról biztosított engem, hogy a hol-
„napi napnak bevárása úgy sem hoz változást és nem érhetek 
„el az ezrednél semmit sem. Ezért nem is mentem oda. Ezen 
„hadosztálynak többi ezredei összeköttetésben vannak a föl-
l ázad t ezreddel, ugyanezen jelenségek várhatók ezeknél is. 
„Összefoglalom: Ezen két hadosztály fölváltása, — hogy újra 
„fegyelmezhetek legyenek és ne menjenek teljesen veszendőbe 
„—• elkerülhetetlen, föltétlenül szükségessé vált. Mind a két 
„hadosztály tudomással bír a legfölsőbb elhatározásról, hogy 
„Magyarországba szállíttatnak, amint azt a vasúti helyzet 
„megengedi. Szabadjon ehhez hozzáfűznöm, hogy az elszállí-
t á s t Magyarországba mielőbb végre kell hajtani. Ott majd én 
„átveszem érettük a további felelősséget, mert itt a legnagyobb 
„veszély áll fönn, hogy a szomszéd hadosztályokat is, vagy 
„más pihenő csapatokat megfertőzik és szintén ilyen, esetleg 
„végzetes kihágásokra csábítják. Más megoldásért semmi kö-
rülmények között sem tudnám a felelősséget vállalni. Úgy 
„a hadtest, mint a hadosztályok parancsnokai szintén csak 
„ezen körülmények között mernék az újra való fegyelmezést 
„reményleni. Ahhoz, hogy ezen csapatokat fegyveres kényszer-
r e l bírjuk engedelmességre, hiányzanak az erők és az ered-
„mény mindig kétes, mert az ellenség az arcvonala előtti har-
„cot mindenesetre kihasználná. Ennélfogva a szükséges fegyel-
mezési rendszabályokat és vizsgálatokat a megfelelő bünte-
tésekkel az elszállítás utánra liagyandónak véleményezem. 
„Végül a nehéz fölváltás könnyebb végrehajtására csak azt 
„az egy lehetőséget látom: a harcvonalat ekkor a szándékolt 
„vonalba, az Asiago—Assa-szoros mögé vonni, a Sisemol-
„reteszállásnak megtartása mellett. Az egészből arra kell követ-
keztetni, liogy'megvan annak a valószínűsége, hogy más csa-
pa tok , a legközelebbi időben, ugyanígy fognak cselekedni, 
„ennélfogva a fegyverszünetnek minél gyorsabb megkötése az 
„egyedüli gyökeres megoldás volna, ha nem akarjuk azt be-
„várni, hogy a hadsereg bolsevizmusban bomoljon föl. A szol-
gálat tevő szárnysegéd részére még hozzáfűzöm: 27-én dél-
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„után érkezein Budapestre, sürgős kihallgatást kérek Ö Fölsé-
„génél további jelentéstétel végett. József főherceg tábor-
n a g y s. k.'" 

„A tiroli vadászok esetét most nem jelentettem, mert most 
„a legfontosabb a magyar csapatok gyors hazavitele, hogy 
„megvédhessem Magyarországot, a többit úgyis Krobatin 
„tábornagy fogja jelenteni." 

* * * 

A tiroli hadseregcsoportparancsnokság közben intézke-
dett a 27. és 38. honvédhadosztály felváltására: 

„A hangulat megköveteli, hogy a 27. és 38. honvédhad-
osztályt sürgősen az arcvonalból leváltsák. 

Erre alkalmazni kell az Edelweiss-hadosztály 7 zászló-
alját és a 10. hadsereg nélkülözhető 7 zászlóalját. Az Edel-
weiss-hadosztályt útjában azonnal meg kell állítani, nem megy 
a Belluno-seregcsoporthoz. 

A felváltást a legsürgősebben végre kell hajtani, evégből 
a 10. hadseregparancsnokság a 11. hadseregparancsnoksággal 
lépjen közvetlen érintkezésbe." (Op. 45.000/95. szám.) 

* * 
* 

„A vagonban ledőltem s elaludtam, közben elindult vona-
t o m Wienbe; sürgöny is jött, hogy Ö Fölsége engem Schön-
„bi'unnban vár. Nagy megkönnyebbülés volt nekem azon 
„tudat, hogy nemsokára utánam jövő magyar csapatokkal léte-
síthetem meg Magyarország védelmét." 

„Nem sejtettem akkor, hogy még mi mindennek kellett 
bekövetkeznie." 

* # 
* 

Események az arcvonalon. 
A Brenta és Piave között megindult harc október 25-én 

bellunói hadseregünk egész arcvonalán újra fellángolt, az 
olasz 4. hadsereg elkeseredetten folytatta küzdelmét a Monte 
Asolone (A 1520)—Monte Pertica (A 1549)—Monte Solarolo 
(•Ó- 1672)—Monte Spinuccia (A 1303) hegytömbök birtokáért. 
A harcok késő éjszakáig dúltak. Az olaszok csak a legsúlyo-
sabb áldozatok árán bírták lábukat megvetni1 este a cs. és kir. 
I. hadtest szakaszában a Monte Perticán (A 1549). 

1 Olasz VI. hadtest (59. hadosztály). 
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Hiába volt az olasz XXX. hadtestnek1 minden erőfeszí-
tése, hogy a Monte Perticától északkeletre a 17. hadosztálynál 
behatoljon vonalainkba a Monte Solarolón (-Ó-1672). A Monte 
Spinuccia (A 1303) ellen intézett újabb támadások szintén 
meghiúsultak a kiváló 17. hadosztályunk ellenállásán. Az olasz 
XXX. hadtest csapatai nem tudták Monte Solarolót és Monte 
Spinucciát elfoglalni. 

Részleges betörések történtek ugyan, de az azonnal végre-
hajtott ellentámadások az olaszokat ismét kiverték az állásból. 

Az Asiagó-fennsíkon október 25-én a 6. olasz hadsereg2 a 
harcot nem folytatta, így a cs. és kir. 11. hadseregnél3 nyuga-
lom volt.4 

Események az arcvonalon. 
Október 26-án a cs. és kir. 11. hadseregnél az Asiago-fenn-

síkon csupán részleges, elszigetelt előtöréseket kísérelt meg az 
ellenség, melyeket a III., XIII . és VI. hadtestek csapatai mind 
visszavertek. 

A cs. és kir. 11. hadsereg az egész arcvonalon megtartotta 
állásait; 

A cs. és kir. Belluno-hadseregnél tovább folyt az elkesere-
dett küzdelem. 

Az olasz VI. hadtestnek5 sikerült a Monte Perticától 
(A 1549) északra fekvő -£> 1484 magaslatot elfoglalni, de ellen-
támadással visszafoglaltuk. 

Azonban a Monte Perticát a XXVI. hadtest elveszítette. 
A szomszédos olasz XXX. hadtestnek6 is sikerült a Monte 

Spinuccia- (A 1303) magaslatot elfoglalni, de az olaszoknak 
az a kísérlete, hogy a Fontana Secca-hegységben (A 1608) ki-
terjeszkedjenek, már sikertelen maradt. 

E napon a harcok azzal végződtek, hogy a cs. és kir. 
Belluno-hadsereg nyugati szárnya7 állását erős küzdelem árán 
megtartotta; közepe8 északi irányban kissé visszaszorult. A cs. 
és kir. Belluno-hadsereg keleti szárnya9 a Piave-völgyet meg-
tartotta. 

A Piave mentén egészen a tengerig e napon az olasz tüzér-

1 Olasz 47. és 50. hadosztály, 
2 Olasz XII., XIII., XX. hadtest. 
3 Cs. és kir. III., XIII., VI. hadtest. 
4 Lásd a 69. számú mellékletet. 
6 Olasz 15., 22., 59. hadosztály. 
" Olasz 50., 47. és 6. rohamhadosztály. 
7 XXVI. hadtest (40. honvéd- és 4. hadosztály). 
8 I. hadtest (48., 17. és 13. lövészhadosztály). ' 
s XV. hadtest (50. és 20. honvédhadosztály). 



540 

harc nagy hevességgel folyt és előkészítése volt annak a nagy 
támadásnak, mely október 26-tól 27-re virradó éjjelen in-
dult meg.1 

Sajtójelentés az 1918 október 26-i harcokról. 
„A piavei arcvonalon egész napon át az ellenséges löveg-

tűz a rendes mértéknél hevesebb nem volt. Estefelé a 6. had-
seregnél az ellenséges aknavetők tüze megerősödött. 

Este 9 órakor megindult ezen az arcvonalon is az ellenség 
támadása. 

A papadopoli szigeten az Isonzo-hadsereg északi szárnyán 
biztosító csapatainkat az angol 7. hadosztály megtámadta. 

Változatos harc után előőrseinknek a fölényes ellenséges 
csapatok elől a Piave keleti part jára kellett visszavonulniok." 

* * 
* 

A tiroli hadseregcsoportparancsnokság a csapatok han-
gulatáról és szelleméről ezt jelenti: 

A XIII. hadtestnél Sallagar tábornok ma délelőtt József 
főherceg tábornagy úr Ö Fensége részére összeállított deputá-
ciókat a 27. hadosztálynál a Larici-táborban fogadta és azokat 
kioktatta abban az irányban, miként azt Ö Fensége elrendelte, 
ez alkalommal felolvasták a legénységnek azt a hadtest-
parancsot, mely a hadosztálynak az arcvonalból való felváltá-
sát tartalmazza. A legénység teljesen megnyugodott. Az álta-
lános benyomás következő: 

A 67. ezrednek az a két százada, mely ma reggel parancs 
nélkül a tartalékállásból a Siebenbürger-táborba önkényűleg 
elmenetelt, ott 11 órakor megérkezett és csendben van. A 25. 
ezred ezzel a két századdal járőrök útján érintkezik; értesült 
önkényű elmeneteléről és azt követte. A tisztek azt mondották, 
hogy rá fogják a legénységet venni, hogy térjen vissza előbbi 
állásába, A 67. ezred többi része az eddigi állást tartja, fegye-
lemellenes kilengés az ezrednél nem történt. A 34. ezred han-
gulata határozottan rossz, bár eddig fegyelem ellenes esemé-
nyek nem voltak, de az általános nézet az, hogy az ezred rövid 
idő múlva csődöt fog mondani. Mint harcoló csapat számításba 
többé nem jöhet. 

A 85. ezrednél eddig minden rendben van. 
A 25. ezredet az elmúlt éjjel a Cima Portule (A 2310) és 

Dosso dei Fine (-Ó- 2021) táborba irányították. A Sieben-
bürger-táborból való elindulása előtt rombolt ott. Éjjel 2 óra-
kor jelentés jött, hogy a portulei és dosso dei finei táborban a 

1 Lásd a 70. számú mellékletet. 
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raktárakat kirabolta az ezred. Az ezred egyik zászlóalja el-
szállítása céljából a Monte Rover-i (-J 12(54) táborba fog 
menni, több csapat részére ott hely nincs, ezért csakis egy 
zászlóalj fog oda menni. A XIII . hadtestparancsnokság nem 
akarja a legénységet szabadban táboroztatni, mert az arról pa-
naszkodik, hogy az elhelyezés, élelmezés és a ruházat rossz, 
hogy otthon jobban gondoskodnak róla, mint itt a harctéren, 
itt elhanyagolják; ezért lázong az ezred. 

Az 25. ezred zászlóaljai 24 óránként fogják követni egy-
mást. A zászlóaljaktól az indulás előtt a lőszert és a felszere-
lést el fogják venni azzal az indokolással, hogy az őket pótoló 
csapatoknak erre szükségük lesz. Egyszerre nem tanácsos az 
egész ezredtől a lőszert elvenni, mert a legénység igen bizal-
matlan. 

A hadtestparancsnokság úgy intézkedett, hogy az ezred 
azon csapatokkal, melyek pótlásukra a fennsíkra menetben 
vannak, ne jusson érintkezésbe. 

József főherceg tábornagy Úr Ö Fensége parancsa szerint 
az ezred megrendszabályozására csak akkor fog a sor kerülni, 
ha Magyarországba érkezik. Mindazonáltal a 25. ezred szel-
leme olyan, hogy szükséges október 28., 29. és 30-án egy-egy 
zászlóaljat azonnal vasúttal elszállítani, bár a jelzett ideig a 
3(5. és 10. lovashadosztály vasúti elszállítását még nem fejezte 
be teljesen. (Op. 50.000/12. szám.) 

A 38. honvédhadosztálynál a hangulat javult, miután ér-
tesült arról, hogy a gyalogság felváltását elrendelték. (Op. 
50.000/14. szám.) 

A III. hadtestnél a csapatok szelleme általában jó; az 
utóbbi sikeres harcok következtében a hangulat igen emelke-
dett, bár a rossz időjárás következtében a csapatok sokat szen-
vednek. 

A VI. hadtestnél, mivel az ellenség támadását vissza-
verték, a hadosztályok hangulata emelkedett. 

Az 5. hadosztálynál az 1. ezred hangulata nyomott, mivel 
az ezredet az utóbbi időben nagyon igénybe vették. Az 54. ez-
red igen zárkózott magaviseletű; megfigyelés alatt áll. A 10.1. 
ezred hangulata jó, a 103. ezrednél még nem történt baj. 

A csapatok általában gyenge létszámúak s testileg ki van-
nak merülve; a spanyol nátha gyötri a legénységet. (Op. 
299/5. b. szám.) 

Az V. hadtestnél a hangulat nem kifogásolható. A legény-
ség panaszkodik, hogy a küszöbön álló télre kellő gondoskodás 
nem történt a kívánt mértékben. Sokat kell dolgoznia, mivel 
a drótkötélpályák nem elegendők. 

A XX. hadtestnél a 49. hadosztálynál a legutóbbi menet-
alakulattal besorolt rutén nemzetiségű katona kijelentése sze-
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rint a parancsoknak ellenszegülő szellem kezd lábrakapni; a 
vizsgálat ez ügyben megindult. Különben a 49. hadosztály 
legénysége megbízhatónak mondható. 

A XXI. hadtestnél a csapatok hangulata jó. 
A XIV. hadtestnél nincsen változás. (Op. 8437/3. szám.) 
Azon két század pótlására, mely a 67. ezred állásából ön-

kényűleg elmenetelt, a I I I . hadtestparancsnok a 27. ezredtől 
két századot a XII I . hadtest rendelkezésére bocsátott a Larici-
táborban. A San Sebastianóban levő 4. tiroli császárvadász-
ezred II . zászlóalját a XI I I . hadtestparancsnokság autó vagy 
kötélypálya segítségével fogja a fennsíkra magához vonni. 
(Op. 3732/5. szám.) 

* # 
# 

„Október 27-én, egy órai késéssel, a kora délelőtti órákban 
„érkeztem Schönbrunnba, ahol a portás azt jelentette, hogy 
„Ő Fölsége éppen most ment el Bécsbe! Sietve utána hajtattam 
„és a Burg Alexander appartementja előtt álló lakáj jelentette, 
„hogy menjek vissza Schönbrunnba, mert Ö Fölsége ott akar 
„látni engem. Kellemetlenül érintett ez és beüzentem, hogy itt 
„vagyok és az ajtó előtt várok. Gróf Andrássy Gyula jött ki, 
„mögötte Ö Fölsége, úgyhogy Andrássyval nem is tudtam 
„beszélni, pedig nagyon kívánatosnak tartottam azt. Ö Fölsége 
„fölszólított, hogy vele menjek Schönbrunnba. Én bocsánatot 
„kértem, hogy ily piszkosan jelentkezem, de egyenest Asiagó-
„ról, az állásból jövök hozzája. Ö azonnal politikáról kezdett 
„beszélni, amit igen rossz előjelnek tartottam. 'Kedves József, 
„a monarchia létéről vagy nem létéről van szó, most föltétlenül 
„muszáj, hogy miniszterelnök légy Magyarországon. Talán te 
„még meg tudod a helyzetet menteni!' Nagyon meglepetve, 
,,— hiszen az ő parancsára Magyarország védelmét meg-
szervezendő utaztam ide — egy pillanatig gondolkoztam, az-
„után feleltem: 'Mint pártember, ilyen súlyos válságot nem 
„tudok megoldani. Mi haszna van Fölségednek abból, ha öt 
„nap múlva, mint letárgyalt, nagy fölsüléssel le kell hogy 
„mondjak? Én azt hiszem, hogy így többet ártanék, mint 
„használnék!' — Láttam, hogy a Fölség szórakozott s nem is 
„hallotta, amit mondtam, gondolatai egészen másfelé jártak 
„s egy kis vártat múlva folytatta előbbi gondolatát: 'Ellent-
mondás nélkül, föltétlenül rá kell adnod magadat!' — Schön-
„brunnig hallgatott és kérdéseimre, melyekkel a helyzetről 
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„akartam tájékozást nyerni, csak gépiesen felelt; láttam, liogy 
„nem értette meg kérdéseimet! Valami elfoglalta tökéletesen 
„őt s nem hallgatott rám! Tekintete a messzeségbe meredt. 
„Schönbrunnban fölmentünk együtt a kék szalonba és ott kér-
„tem, hogy adjon nekem egy órai meggondolási időt. Mise 
„ideje volt s a Fölségekkel az oratóriumba mentem. Óriási 
„vihar dúlt lelkemben. Hazám külső védelmére készültem volt 
„és most azon tudattal legyek miniszterelnök, hogy azt, ami 
„életem pályája, célja volt, szent magyar hazámat a külellen-
„ségek ellen megvédeni, most a legválságosabb órában oda 
„kell dobnom és helyette az álnok, forradalmas, cselszövényes, 
„átkozott politikai mocsárba dobnak a becsület mezejéről, hol 
„oly szívesen elestem volna szent hazámért, most e piszokba 
„ölnek, mely kárhozatos aknamunkával készült földalatti csa-
tornákon át terjed édes hazámban mindenfelé ós miazmáival 
„szeretett honfitársaim lelkületét végzetesen megrontja . . . És 
„mégis meg kell tennem, ha bele is fulladok a bűzlő posványba, 
„királyomért és hazámért! . . . Űrfölmutatáskor már tudtam 
„imádkozni és Isten kezébe tettem le minden keserűségemet, 
„minden érzelmemet. Legyen áldott az ő akarata! Talán így 
„tehetek legnagyobb szolgálatot hazámnak, Magyarországnak! 
„A mise után a távozó Fölségek után siettem és föltartóztat-
„tam őket: 'Fölség, kérem, hallgasson meg! Az én elhatáro-
l á s o m szilárdan áll!' E szavaimra a király arca fehér lett és 
„akadozó lélekzettel intett, hogy üljek le. Ö velem szemben 
„helyet foglalt és kezeit összekulcsolta. 'Fölséges Uram! A leg-
„jobb akaratom ellenére is, mint miniszterelnök, vörös posztó 
„lennék nemcsak Károlyi Mihály, de az összes pártok szemé-
t i en is, amelyekhez én, elvből, nem tartozhatom. Miniszter-
e lnöki életem tehát rövid siralomházi élet volna, mert engem 
„a forradalmi erőszak csakhamar kiemelne helyemből és akkor 
„többé egyáltalában nem volnék azon helyzetben, hogy hasz-
„nos szolgálatot tehessek! Ezért hűséges tisztelettel, de a leg-
határozottabban el kell hogy hárítsam Fölséged ajánlatát. 
„Most nem lehetek és nem szabad miniszterelnöknek lennem. 
„Fölséged, mint homo regiust, odakiildhet engem és mindent 
„el fogok követni, hogy olyan utat találjak, mely a helyzetet 
„végre gyökeresen konszolidálhatja. Végső esetben én, mint 
„pártonkívüli férfi, esetleg aktíye is közreműködhetnék, de 
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„akkor egyedül kell, liogy a felelősséget viseljem és Fölséged-
„nek nem szabad az én hátam mögött felelőtlen tanácsadókkal 
„tárgyalnia! Akkor annak kell történnie, amit én ajánlok, leg-
a l á b b is addig, míg minden rendbe nem jön . . . ' — 'Kérlek, 
„várj! Wekerlével telefonon kell beszélnem, öt perc múlva 
„hivatlak! Egyet azonban most már kijelentek, tudniillik,hogy 
„Károlyi Mihály föl van háborodva, mert én őt gondoltam 
„miniszterelnöknek és mégsem nevezhetem ki, nem is akarom 
„kinevezni, mert nagyon is veszélyes ember!. . . ' Ez nagyon 
„megnyugtatott! Ha módom volna, teljesen elnyomnám Ká-
„rolyi Mihályt, mert ő a föbűnös abban, hogy csapatainkat 
„lázadásra izgatták és idebent a forradalmat szították. Én gróf 
„Károlyi Mihályt mindenre képes embernek tartom! . . 

„Átmentem a szárnysegédi szobába, ahol Lamasch és 
„Seidler várt. Mind a kettővel hosszabban beszéltem, midőn 
„a kabinetiroda főnöke, Nagy b. t. t. bejött és hárman tovább 
„vártunk. Múlt az idő, egy óra is elmúlt, akkor Lamaseht, 
„majd hosszabb vártat múlva egyenként a másik kettőt be-
h íva t t a magához Ő Fölsége. Űjabbi két órát vártam. Yégre 
„beküldtem a szárnysegédet a kérdéssel, hogy nem felejt-
kezett-e meg a Fölség rólam? Behívtak ebédre Ő Fölségeikhez. 
„Délután 2 óra volt már. Itt a Fölségeknek a legsürgősebben 
„ajánlottam az azonnali fegyverszünet megkötését, mely az 
„egyedüli mentségünk lehet talán még! Hiszen ma hosszú 
„várakozásom alatt tudtam csak igazán meg, hogy a forrada-
l o m kitört és belsőleg lehetetlen az összeomlást elkerülni. . . 
„Azután, a király kívánságára, még az ebédnél elmondottam 
„az asiagói fennsíkon tett tapasztalataimat és mindkét Fölség 
„a legkisebb részletekig kikérdezett engem. Ebéd után a ki-
r á l y n é Ő Fölsége távozott azzal, hogy négyszemközötti meg-
beszélnivalója lesz a királynak velem s így a királlyal egyedül 
„maradtam, aki meglehetős rövidséggel utasított engem, hogy 
„utazzak le Budapestre, mint homo regius, állítsak össze egy 
„minisztériumot, mely a nádorságot azonnal újból életbelépteti 
„s a király három jelölt helyett egyedül engem dezignál, a tör-
v é n y t erre azonnal meg kell csinálni és meg kell szavaztatni. 
„Ö az adott körülmények között Magyarország kormányzásá-
„val nem törődhetik. Én vegyek át mindent. Magától értetődő-
„leg azonban a nádor nem más, mint csakis tisztviselő. Még-
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„egyszer hangsúlyozta, hogy Károlyi nem kívánatos; ö a vas-
„úti állomáson vár és én utazzak vele és csitítsam őt és nyug-
t a s s a m meg, mert bizonyosan nagyon ingerült lesz . . ." 

„Közben gróf Andrássy Gyula külügyminiszter telefonon 
„sürgősen kéretett, hogy ne utazzak el Bécsből, mielőtt Win-
„disch-Graetz Lajos herceget nem fogadtam, aki engem az ő 
„megbízásából föl fog keresni. Most kezdem a dolgot már egy-
á l ta lában nem érteni. Yalami rendkívüli dolognak kellett 
„Károlyi Mihály gróffal történnie, amit eddig gondosan el-
ha l lga t tak előttem! Ö Fölsége szavait újra átgondolva, kez-
„dem sejteni a dolgot, melyet azután világosan megértek 
„Andrássy és Windisch-Graetz szavaiból. Még mielőtt elbúcsúz-
t a m volna ü Fölségétöl, a legsürgősebben kértem öt, hogy 
„föltétlenül egy jó és erkölcsileg érintetlen magyar hadosztályt 
„küldjön a legsürgősebben Budapestre, mert azt sejtem, hogy 
„az ottani csapatok már erősen meg lesznek fertőzve és ki-
kezdve a lázítók által, akik ellen éppen a nagy városokban 
„alig lehet a csapatokat megóvni. Ez részemről föltétel, mely-
nek azonnali teljesítése nélkül én a rend fönntartására vonat-
„kozólag eleve minden felelősséget elhárítok magamról. Ez a 
„föltétele annak, hogy egyáltalában vállalhassam súlyos föl-
„adatomat. Ö Fölsége megígérte nekem, hogy kérésemet azon-
„nal teljesíti és jelenlétemben személyesen telefonozott Arz 
„vezérezredesnek, hogy a 38. honvédhadosztályt azonnal, vas-
„úton indíttassa útnak Budapestre. Amint ez meg fog érkezni, 
„az ott levő csapatokat a déli határra fogom indítani. Számí-
t á s o m szerint 28-án este az elsőnek induló 22. honvédgyalog-
„ezred már Budapest közelében lehet. Búcsúzva jelentettem 
„Ö Fölségének, hogy én minden tőlem telhetőt meg fogok 
„tenni." 

„Schönbrunnból egyenest a Ballplatzra, a külügyminisz-
tér iumhoz hajtattam, hol senkit sem találtam. Párperces vá-
rakozás után — melyet nagyon türelmetlenül töltöttem, mint-
h o g y 3 óra 30 perckor már a pályaudvaron kellett volna len-
g e m , hogy gróf Károlyi Mihállyal utazhassak, amint ezt 
„nekem a király megparancsolta — Windisch-Graetz herceg 
„jelent meg és alighogy beszélgetésünket megkezdtük, And-
„rássy Gyula gróf is megérkezett. Kifejtette előttem, hogy 
„legutolsó reménységét belém helyezi, mert így egyáltalában 

József főherceg: A világháború. VII. 35 
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„nem mehet tovább. Ö Fölsége több miniszterelnököt dezignált 
„két nap alatt, de újra elejtette őket. Gróf Hadik János es 
„gróf Károlyi Mihály nagyon megvannak ütközve, pártjuk 
„fölháborodva és így ö — Andrássy — kér, hogy én, mint 
„utolsó mentő, azaz mentség, belenyúljak, mert a forradalom 
„küszöbön áll. Én elmondtam neki mindazt, amit a Fölségnek 
„mondottam volt és azt is, hogy milyen utasítást kaptam. 
„Rövid megbeszélés után a vasútra siettem, ahová a vonat 
„indulása pillanatában értem, de még fölszállhattam. El vol-
t a m arra tökélve, hogy gróf Tisza Istvánt kérem föl ininiszter-
„elnöknek, majd ha tárgyaltam a pártokkal, mert az ö nagy 
„erélyében véltem megtalálhatni a szükséges támaszt, hogy 
„még rendet tudjak teremteni a teljesen összegabalyodott 
„helyzetben." 

„Vagonom előtt gróf Károlyi Mihály várt rám. Felesé-
„gem velem utazott volt és az egész napot a vagonban töltötte, 
„Egyik külön fülkébe mentem Károlyi gróffal és ő March eggig 
„velem utazott. Károlyi kifejtette nézetét, hogy mily veszélyes, 
„végzetes helyzetbe került Magyarország, a Damokles kardjá-
n á l is fenyegetőbb a forradalom kitörése, melyet az ural-
k o d ó ingatagsága csak táplál. Károlyi előadta, hogy a király 
„őt, Hadik János gróf megbízatása és gyors elejtése után, 
„Gödöllőn fogadta, ahol mindent megbeszélt vele és előterjesz-
tései t jóváhagyta; — 26-án azután az uralkodó magával vitte 
„Wienbe. 'Én és pártom — mondotta továbbá Károlyi — szi-
„lárdan meg voltunk arról győződve, hogy engem bíz meg a 
„miniszterelnökséggel a király; 24 órát hiába vártunk Bécs-
ben , minden kérdésre kitérő választ kaptam.'" 

„Én ezután Károlyi becsületszavát vettem, hogy amit itt 
„mondani fogok, az szent titok és ő arról senkinek említést 
„nem fog tenni! Közöltem vele homo regiusi megbízatásomat 
„és nádorrá történt dezignálásomat. Ő azon az állásponton van, 
„hogy a nádorság csak rövid átmenet lehet az önálló, függet-
„len királysághoz. 'Egész Magyarország Fenségedet akarja 
„királynak!' — Ezen kijelentését hidegen fogadtam, mert nem 
„lepett meg azok után, amit sok más oldalról hallottam, csak 
„azt feleltem neki, hogy Magyarországnak megkoronázott, föl-
„kent királya van és ma csak egy megoldást látok, hogy 
„Károly király mellé felelős nádor állíttatik, aki kormányoz is. 



547 

„Károly király Magyarország teljes függetlenségét nekem 
„garantálta. Mit akarhatunk még többet! Egy becsületes hazafi 
„ennél tovább nem mehet. Károlyi nyomatékosan kijelentette, 
„hogy a legsúlyosabb aggodalmai vannak azon esetre, ha nem 
„az ö párt ja kerülne a kormányra . . . " 

„Én azt mondtam neki, hogy a következő napon más 
„politikussal fogok tárgyalni és őt is felhívom, hogy nézetét 
„meghallgassam. Mai és holnapi tárgyalásaim egyelőre mind 
„csak saját tájékoztatásomra szolgálnak. Az összes pártok 
„meghallgatása után leszek csak azon helyzetben, hogy magam-
„nak konkrét képet alkothassak a helyzetről, mely szerint az-
„után előterjesztéseimet össze fogom állítani. Megmondtam 
„neki, hogy a legmesszebbmenőleg elítélem a forradalmi buj-
„togatásokat, melyek az országot az összeomlásba viszik és 
„hadseregünket is belerántják, pedig eddig mindenütt szilárdan 
„állottunk! így meg fogják hazánkat semmisíteni, ü mindig 
„újra azt ismételte, hogy itt van a legutolsó óra, hogy pártját 
„kormányra juttassam, különben késő lesz és ki fog törni a 
„forradalom." 

„Budapestre érkezve, a pályaudvaron nagy zsivajt és 
„forradalmi tolongást találtunk, csupa éretlen suhanc meg-
,,rohamozta a vonatot, fölmásztak a kocsik tetejére, vadul 
„ordítva: 'Éljen Károlyi! Le a diktátorral!' Utóbbi nekem 
„szólt. Feleségemmel, egy magasrangú rendőrtiszt kérésére, 
„a hátsó oldalon hagytam el a vonatot és észrevétlenül távoz-
t u n k az indulási oldal felé, míg az állomás csarnokában 
„tovább zúgott a zsibongó tömeg. Az utcán csak úgy hullám-
z o t t a sűrű sokaság és mind fokozódó izgalomban lármázott, 
„hogy Károlyit látni akarják . . . " 

Fölérkezve, azonnal az összes pártokból politikusokat 
„kérettem magamhoz. Még aznap este elsőnek Wekerle Sándor 
„miniszterelnök jött hozzám, aki közölte velem, hogy a kép-
viselőház nagy többsége áll mögötte (260), de föntről nem 
„támogatták öt és ha tudná, hogy én melléje állok, akkor azt 
„ajánlja, hogy statárium hirdettessék ki és fegyveres erő-
szakkal törjük le az utcát. A statárium azonnali kihirdetésére 
„fölkértem öt. Az utcának fegyveres erőszakkal való letörését 
„ebben a pillanatban megkísérelni nem tartom lehetőnek, mert 
„a megígért csapatok még nincsenek itt és jövetelük még 

35* 
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„nincsen jelezve, az itteniek pedig, Lukachich altábornagy1 

„jelentése szerint, nem- egészen megbízhatók s az eredmény 
„kétes. Itt pedig csak biztosra mehetünk. Amint hírem lesz 
„a csapatokról, újból fogom öt kéretni és akkor a legerélyeseb-
„ben közbe fogunk lépni és az első dolog lesz a 'Nemzeti Ta-
„nács'-ot, ezt a szovjetet, letartóztatni. Wekerle azonban figyel-
meztetett, hogy a király a nemzeti tanácsokat az egész 
„monarchiában elismerte. Tüstént telefonon fölhívtam Ö Föl-
„ségét és erélyesen sürgettem a megígért csapatok azonnali 
„útbaindítását és jelentettem neki, hogy első teendőm lesz a 
„Nemzeti Tanácsot, mely minden törvényes alapot nélkülöz és 
„csak forradalmi korcsszülött, feloszlatni és tagjait letartóz-
t a t n i , hiszen ez bolseviki intézmény, mely mindent föl fog 
„borítani és majd hiábavaló vérontásokra fog vezetni, végül 
„pedig minden lángba fog borulni." 

„Ezután Lukachich altábornagy jelentését közlöm vele, 
„hogy az itteni csapatok — úgy, ahogy sejtettem — meg-
bízhatatlanok. Elmondtam botrányos fogadtatásomat is. 
„Ö Fölsége kitéröleg válaszolt. Erre ismételtem, hogy ilyen 
„kevés és megbízhatatlan csapattal legföljebb pár órával 
„tudom a bajt kitolni, mely azután megduplázott erővel fog 
„kitörni. Eögtön azután a hadseregfőparancsnokságnak tele-
„fonoztatoic s ugyanazt mondom és igen erélyesen követelem 
„az ígért csapatokat. Kitérő a válasz! Mintha készakarva föl 
„akarnák idézni a balsorsot, hogy Magyarország ömöljék első-
„nek végleg össze. Előbb, mint Ausztria . . . Rettenetes órák . . . 
„Siralomházi napok . . . " 

* * 
# 

Események az arcvonalon. 
Az Asiago-fennsíkon az olasz 6. hadsereg harca csak el-

szigetelt lökésekre szorítkozott, melyeket a cs. és kir. 11. had-
sereg hadosztályai visszavertek. 

A Brenta és Piave között a cs. és kir. Belluno-hadsereg 
ellentámadásba fogott. A tartalékból előrevont 28. hadosztály 
az I. hadtest jobbszárnyán a Monte Asolone (A 1520) keleti 
lejtőjén, az 55. hadosztály az I. hadtesttel együtt2 a Monte 

1 Ezidőben a budapesti kerület katonai parancsnoka volt. 
2 48., 13. lövész- és 17. hadosztály. 
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Perticára (A 1549) és Monte Spinucciára (A 130.1) intézte a 
támadást. 

Az olasz VI.1 és XXX. hadtest2 ennek folytán az előző 
napon kivívott eredményt elveszítette. 

Október 27-re virradó éjjelen az olaszok a Piaven hat 
hidat vertek és pedig egyet a 12. hadsereg részére Pederobba-
nál, kettőt a 8. hadsereg részére a Montello lábánál,8 hármat 
a 10. hadsereg részére a Papadopoli szigeten. Szürkületkor a 
hidakon átvont olasz csapatok a Piave keleti partján a cs. 
és kir. 6. hadsereg csapatait visszaszorították és három hídfőt 
teremtettek. 

Pederobbai hídfő (12. hadseregnél): 
A francia XII . hadtest 23. hadosztálya a cs. és kir. I I . had-

test 31. hadosztályát a Valdobbiadene-magaslatra visszaszorí-
tották s Villa Novanál hídfőszerűen beásta magát. 

Montellói hídfő (8. hadseregnél): 
Az olasz XXII . hadtest és az olasz rohamhadtest két had-

osztályt.4 tolt át a két vert hídon, melyek a cs. és kir. I I . had-
test 11. honvéd lovashadosztályát és a 12. lovasított lövész-
hadosztályt a Piave partjáról visszavetették, azután Cliie-
sola—Falze—Sernaglia—Moriago-vonalában beásták magukat. 

Papadopoli hídfő (10. hadseregnél): 
A Papadopoli-szigeten vert három hídon a XIV. angol 

hadtest11 és az olasz XI. hadtest" kelt át a Piave keleti part jára. 
A XIV. angol hadtest a cs. és kir. XVI. hadtest 29. hadosztá-
lyát, a 37. olasz hadosztály a cs. és kir. 7. hadosztályt7 a Piave 
keleti partjáról visszaszorította és San Polo di Piave—Tezze-
terébe behatolt. 

Október 27-én délig az olaszoknak sikerült a Piaven hat 
hadosztályt áttolniok, melyek Valdobbiadene—Ponte di Piave 
között csapatainkat a Piave keleti partjáról visszaszorították. 

A Piave-folyón, 40 kilométer széles szakaszban, csak há-
rom hadosztályunk maradt meg helyén és pedig a cs. és kir. 
I I . hadtestnél a 25. hadosztály Vidörnál, a cs. és kir. XXIV. 
hadtestnél a 41_ és 51. honvédhadosztály a Nervesától északra 
emelkedő dombokon. Öt hadosztályunkat8 az olaszok a Piave-
röl visszaszorították. 

1 Olasz 15., 22. és 59. hadosztály. 
2 Olasz 47. és 50. hadosztály. 
3 Sernagliával szemben. 
4 Olasz 57. és 1. hadosztály. 
5 Angol 23. és 7. hadosztály. 
" Olasz 37. hadosztály. 
7 A cs. és kir. XVI. hadtest kötelékébe tartozik (Isonzo-hadsereg északi 

szárnya). 
s A cs. és kir. II. hadtestnél a 31. hadosztályt, 11. honvéd lovas-had-

osztályt, 12. lovasított lövészhadosztályt, a cs. és kir. XVI. hadtestnél a 
29. és 7. hadosztályt. 
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Délután megindultak ellentámadásaink az olasz hídfőkre. 
A pederobbai hídfőre a cs. és kir. II . hadtestnél a 31. had-

osztály támadott, az olaszokat vissza is szorította, tüzérsége a 
hidat szét is lőtte, de a szívósan kitartó 23. francia hadosztály-
nak sikerült a támadást megállítania. 

Mivel a II . hadtest bal szárnyát1 az olasz csapatok 
Moriago—Sernaglia-szakaszról a Col San Martino—Farra— 
Soligo-vonaltól északra levő dombokra visszaszorították, a II . 
hadtest bal oldala fenyegetve volt, ezért a cs. és kir. 25. had-
osztály a Yidor—Col San Martino közötti dombokat meg-
szállotta s ezzel az olasz betörést kelet felé elreteszelte. 

A cs. és kir. II . hadtestparancsnokság elrendelte, hogy a 
11. honvéd lovashadosztály és a 12. lovasított lövészhadosztály 
a Sernaglia-síkon kibontakozott olasz erőket vesse vissza. 

Az ellentámadás késett, az olaszok erősítéseket vontak át 
a liidon. Az ellentámadás délután 6 órakor megindult, de az 
esti szürkületben megállott, mert az olasz csapatok már akkor 
túlsúlyban voltak támadó lovascsapatainkkal szemben. 

A cs. és kir. XXIV. hadtest2 a Nervesával szemben el-
terülő dombokon az olasz VIII. hadtest3 hídverését lövegtűz-
zel megakadályozta és állását a Piave keleti part ján meg-
tartotta. 

A XXIV. hadtest az ellenség sernagliai átkelése által az 
északi szárnyban, a papadopoli átkelése által a déli szárnyban 
veszélyeztetve lévén, mindkét szárnyát a Soligo folyócskától 
keletre, a Conegliano—Susegana vasútvonaltól nyugatra fekvő 
dombokon visszakanyarította. 

A Piaveról visszaszorított cs. és kir. XVI. hadtest támo-
gatására a Brugnera terében tartalékban álló 10. hadosztályt 
előrevonták és utasították, hogy a papadopoli hidakra intézzen 
ellentámadást. 

Mire a Piavetól körülbelül 18 kilométernyire levő 10. had-
osztály a csatateret megközelítette, már este lett, így a sűrű és 
kilátást nem nyújtó olasz kultúrában az ellentámadást nem 
lehetett végrehajtani. 

Az október 27-i harcban a 12. olaßz hadsereg a Piave ke-
leti partján lábát megvetette, az olasz 8. hadsereg a sernagliai 
síkon kibontakozott, a 10. olasz hadsereg pedig a cs. és kir. 
XVI. hadtestet megverte, s tekintélyes erővel a Monticano-
csatorna felé hatolt előre. 

Ezért a cs. és kir. 6. hadsereg és az Isonzo-hadsereg pa-
rancsnoksága kölcsönösen megállapodtak, hogy a Piaven át-

1 11. honvéd lovashadosztály és a 12. lovasított lövészhadosztály. 
2 41. és 51. honvédhadosztály. 
* Olasz 58. és 48. hadosztály (10. hadsereg). 
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kelt entente-erőket egységesen vezetett nagyobbszabású ellen-
támadással visszaverik a Piave túlsó partjára. 

Az ellentámadás terve: 
a) Ellentámadás a sernagliai bídfőre: 
A 34. hadosztállyal1 megerősített cs. és kir. 11. hadtest bal-

szárnyával Soligo teréből intézi az ellentámadást. 
b) Ellentámadás a papadopoli hídfőre: 
A cs. és kir. 6. hadsereg tartalékban levő három had-

osztálya2 Conegliano terében csoportosul az ellentámadáshoz 
és innen fogja azt végrehajtani, az Isonzo-hadsereg tartaléká-
ban álló három és fél hadosztálya3 a Monticano-csatorna mö-
gött csoportosul az ellentámadásra és Fontanelle teréből haj t ja 
azt végre.4 

# # 
# 

Sajtójelentések az 1918. évi október 27-i harcokról. 
Boroevic tábornagy hadseregcsoportja: 
Október 26-ról 27-re virradó éjjelen a Piave-arcvonalon 

íi nagy harc megindult a cs. és kir. 6. hadsereg egész arcvonala 
és az Isonzo-hadsereg északi szárnya ellen. 

Az ellenség tüzérségének hatalmas támogatásával meg-
kezdődött az ellenséges csapatok átkelése a Piavén. 

Valdobbiadenetől délnyugatra csak gyengébb francia.osz-
tagok tudtak a Piave keleti partján befészkelődni; csapataink 
.az ellenség továbbjutását itt megakadályozták. 

Lövegtűzzel Bigolinonál és Vidornál az ellenség átkelési 
kísérleteit meggátoltuk. 

Bosco és Falze között az éjjel az olaszoknak sikerült tekin-
télyes erőket a Piave keleti partjára átvinniök, melyek heves 
harcban visszaszorították csapatainkat a Piave partjáról. 

Ellentámadásokkal némely helyen sikerült az ellenséget 
visszavetni. A harc a Moriago—Sernaglia-vonalban és Falze-
től északra még folyik. 

A Montello északkeleti lábánál a honvédhadosztályok 
idáig meghiúsították az ellenség átkelési kísérleteit. 

Az éjjel épített Piave-hidakat tüzérségünk rövid időre 
szét'őtte. 

A cs. és kir. Isonzo-hadsereg északi szárnyán kora reggel 
a 7. hadosztály egész szakaszát az ellenség tüzérsége rövid 
pergőtűzbe fogta, utána az angol hadosztály a Papadopoli-

1 Vittoriótól délkeletre volt elhelyezve. 
2 36. hadosztály Cordignanónál, 43. lövészhadosztály Sacilenél, a 44. 

lövészhadosztály Codroipónál. 
3 24. lövészhadosztály Pramaggiorenél, 26. lövészhadosztály Fiumenél, 

lovashadosztály Brischenél és a 201. népfölkelő dandár Codognenél. 
" Lásd a 70. számú mellékletet. 
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szigetről támadásra előretört. Csapataink a heves lökésnek 
nem tudtak sikeresen ellenállani; az ellenséges gyalogság délig 
a San Polo—Tezze-útig jutott. 

Ellentámadásaink csak némely helyen sikerültek. 
Este a Casa dei Pescatori—C. la Sega—Tezze—San Póló-

tól északra, Ormelletől 1 km-re nyugatra — Roncadelle keleti 
szegélye—C. Beroletto — a Piave-töltés vonalában még tart 
a harc. 

Ettől délre a Piave keleti partja mentén a Piave-töltés 
mindenütt csapataink kezében van. 

* 
* # 

Október 27-én Ausztriában lemondott a Hussarek-kor-
mány is és így sem Ausztriában, sem Magyarországon nem 
volt kormány. 

Közben, mivel gróf Károlyit Ő Felsége miniszterelnökké 
nem nevezte ki, ez Magyarország rendjét egyenesen veszélyez-
tető áramlatot indított meg. Lázadást és forradalmat készített 
elő, a legszélsőbb bal elemekkel szövetkezett. A Nemzeti Tanács 
október 27-én tartotta meg első nyilvános gyűlését. Körül-
belül 50 ezer ember előtt izgató beszédeket mondtak Farkas, 
gróf Batthyány, Lovászy, Fényes, Szende, Jászi, Garbai, 
Böhm és Pogány.1 

Október 28. 

„Reggel elsőnek Wekerle jön és ajánlja, hogy ne vállal-
j a m a miniszterelnökséget, de a nádorságot okvetlenül he-
lyes l i és kéri, hogy igenis vállaljam, és pedig az összes királyi 
„jogokkal." 

„Utána gróf Bethlen Istvánt fogadom, ki helyesli a nádor-
ságot . A nemzetiségeknek autonóm fejlődését biztosítani I 
„Nagyon demokratikus kormány kell. Horvátország holnap, 
„29-én elszakad, ennélfogva azonnali kiegyezési kísérletek 
„szükségesek. Erdélynek föltétlenül Magyarországhoz kell tar-
toznia." 

„Gróf Tisza István: A nádorság betöltése nagyon szük-
séges és jó lesz. Nagyon bocsánatot kér, hogy 1917 február-
b a n megakadályozta, most belátja, hogy mily nagy hibát 
„követett akkor el és hogy mennyire igazam volt nekem. Nagy-
„Horvátországot elismerni. A 32-ösöket és l-es honvédeket 

1 Ezt megérkezésemkor jelenlették nekem. 
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„azonnal eltávolítani Budapestről. Próbáljak koncentrációt 
„létrehozni. Jászi Oszkárnak ultra radikális párt ja nem szá-
„mít. A választójogot, ha még lehetséges, nem szabad a leg-
végsőkig kibővíteni. Az ő nézete, hogy én Károlyi Mihály 
„grófot bízzam meg, mert ma már minden más elkésett. Ö még 
„megállíthatja a forradalmi görgeteget, hogyha egy hajszálnyi 
„hazafiság és becsület van lelkében, akkor talán még ki is ránt-
h a t n á az országot a végpusztulás örvényéből. Elmondom neki 
„legsúlyosabb aggályaimat Károlyival szemben. Ö azonban 
„megismétli, hogy ma, nézete szerint, már csak Károlyi volna 
„képes itt valamit menteni! Ha van becsület benne. A Bánust 
„azonnal el kell távolítani és egy újat helyébe tenni. Midőn 
„azt mondom neki, hogy őreá gondolok, mint miniszterelnökre, 
„kezével lemondóan legyintve felel: 'Pár héttel ezelőtt talán 
„vállaltam volna, de ma már égő gyújtó volnék a puskaporos-
hordóban! Nem vállalhatom, mert ma már csak ártanék. 
„Én leszámoltam mindennel! Sajnálom, hogy Fenséged ra-
„gyogó és rajongva tisztelt személyét beledobták, mert Fen-
séged neve sem képes ma már segíteni és csak mocskot fog-
„nak rá dobni, hogy elgáncsolhassák. Kérem, tessék Károlyit 
„megbízni! Lássa ő, hogy mit tud!'" 

„És én ezt nem tudom magamra venni, hogy annak kezébe 
„adjam szent hazám sorsát, akinek oly nagy része van belső 
„bomlasztásában! Hiszen ez a végpusztulásba vinné azt!" 

„Gróf Tisza után gróf Károlyi Mihály jött be és keresztet 
„vetve magára, azt mondotta nekem, hogy ö becsületszava alól, 
„melyet nekem utazásunkkor kérésemre adott, hogy a király 
„nevében neki mondandókról senkinek sem fog semmit el-
á ru ln i , föloldotta magát és mindent, amit vele közöltem, el-
,,mondott a 'Nemzeti Tanácsban'! Alighogy ezt elmondotta, 
„kért, hogy gróf Batthyány Tivadar, Jászi Oszkár és Kunfi 
„Zsigmond is jelen lehessenek tárgyalásunkon, ezzel a nevezet-
t eke t be is hívta. Talán nem mert velem egyedül szembe-
„állani? . . . Károlyi esküdözött, hogy ha nem nevezik ki azon-
„nal őt miniszterelnöknek, akkor a forradalom elkeriilhetet-
,.len. Mindenütt lázadás és fölkelés fenyeget, kéri, hogy azon-
„nal telefonozzak Ő Fölségének evégett és hogy külön külügy-
minisztert kell tüstént Magyarországban kinevezni. Pólában 
„zendülés van a tengerészeknél, kéri, hogy néhány magyar 
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„urat küldjenek oda le. Gróf Batthyány Tivadar kérve kért, 
„hogy ne vállaljam a nádorságot és utasítsam azt vissza!" 

„Utána a szociáldemokraták, radikálisok képviselőivel, 
„Garami Ernővel, Kunfi Zsigmonddal és Jászi Oszkárral is 
„beszéltem, ezek természetesen majdnem szószerint ugyanazt 
„mondják, mint Károlyi ! . . . Mert Károlyi az ő muzsikájuk 
„szerint táncol. Mind a legnagyobb veszélyt látják minden 
„késedelemben. Utánuk gróf Apponyi Albert, majd gróf 
„Hadik János volt nálam, kik rendkívül komolynak látják a 
„helyzetet és ajánlják a baloldal koncentrációját, beleértve 
„Károlyiékat!" 

„Minthogy Tisza nem vállalja és nem vehetem magamra 
„azt, hogy Károlyinak dobjam martaiékid az országot, oda-
„érlelődik nézetem, hogy a mai körülmények között az erélyes-
„nek ismert gróf Hadik János lenne a legalkalmasabb minisz-
terelnök. Késő éjjelig tárgyaltam és igen komor képet nyer-
t e m , még sokkal sötétebbet, mintsem azt sejtettem. Ö Fölségé-
„nek pontos telefonjelentést tettem és nagyon erélyesen sür-
gettem, hogy végrevalahára egy érintetlen magyar had-
osztály küldessék Budapestre, különben itt nincs hatalom, 
„mely az eseményeket föltartóztathatná!" 

* # 
# 

Események az arcvonalon. 
A Pederobbánál épült hidat a cs. és kir. I I . hadtest tüzér-

ségének sikerült összelőnie, azonban az éj folyamán az olaszok 
a hidat többször használhatóvá tették, melyen azután az egész 
francia XII . hadtest1 átkelt a Piavén. 

A sernagliai hídfőállás mögött az olaszoknak sikerült har-
madik hidat is verniök a Piaven Fontigónál, melyen az olasz 
XXTI. hadtest többi csapatai2 is átkeltek. 

Ezen két entente hadtest nyomásának a cs. és kir. II . had-
test nem tudott ellenállani. A II . hadtest északi szárnyán a 
francia XII. hadtest kemény harc után elfoglalta a Monte 
Perlót (A 610) és Yaldobbiadenet, s a 31. és 25. hadosztályt 
Gison—di Valmarino felé visszaszorította. 

A II . hadtest déli szárnyával szemben az olasz XXIT. 
hadtest a sernagliai hídfőállást Vidor—Col San Martino—• 
Farra di Soligo—Pieve di Soligo—Falze-ívre kibővítette. 

1 Francia 23. és 24. hadosztály. 
2 Olasz 57., 60. és 2. hadosztály. 
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A 34. hadosztály feladata volt a 11. lionvédlovashadosztály-
lyal és a 12. lovasított lövészhadosztállyal együtt ellentáma-
dást intézni a Sernagliánál áttört olaszokra. 

Mivel a 34. hadosztály az ellentámadást nem volt hajlandó 
végrehajtani, az ellentámadás elmaradt. 

A 34. hadosztály az említett két lovashadosztállyal együtt 
a cs. és kir. II . és XXIV. hadtest között keletkezett ürt kitöl-
tötte és a sernagliai hídfővel szemben, a síkságból félkörben 
kiemelkedő dombokon1 védelmi állást foglalt. 

A cs. és kir. XXIV. hadtest2 újból meggátolta a vele szem-
ben álló olasz VIII . hadtest3 és az olasz rohamhadtest zömé-
nek4 Nervesanál megkísérelt hídverését. 

Mivel a cs. és kir. XVI. hadtest5 az angol XIV. és az olasz 
XI. hadtest (öt hadosztály) támadását6 a Monticano csator-
nán megállítani nem tudta, a 6. hadsereg déli szárnya (XXIV. 
hadtest) és az Isonzo-hadsereg északi szárnya (XVI. hadtest) 
között keletkezett szakadást a 10. hadosztály Mareno di Piave-
nál kitöltötte. 

Délután a sernagliai hídfőből az olasz XXII. hadtest7 a 
es. és kir. II . hadtest déli szárnyára Soligo irányában támadást 
intézett. 

Minthogy attól lehetett tartani, hogy az olaszok a cs. és kir. 
II . hadtest zömét8 az oldal támadás folytán a visszavonulási 
vonaltól elvágják0 és a hegyekbe10beszorítják, a 6. hadsereg-
parancsnokság elrendelte, hogy ez a hadtest menjen vissza a 
2-ik védelmi állásba. A cs. és kir. 6. hadsereg jobbszárnyának 
visszavonulása folytán, Piave-arcvonalunk a tiroli arcvonal-
tól elvált"és így ebben az űrben a hegyeken át a Felt re—Bel-
luno-medencébe vezető út az ellenség előtt megnvilt. 

Az olasz 10. hadsereg12 a megvert cs. és kir. XVI. hadtest13 

után nyomult a Monticano-csatorna szakaszára. Az olasz XT. 
hadtest Oderzo irányában, hadserege jobbszárnyát biztosí-
tandó, a cs. és kir. IV. hadtest14északi szárnyára bukkant. 

1 Monte Moncader A 470—Col. Maor <> 438—Monte Villa <>395— 
Kocchetta A 213. 

s 41. és 51. honvédhadosztályok. 
3 Olasz 58. és 48. hadosztály. 
4 Olasz 2. rohamhadosztály. 
5 Isonzo-hadsereg északi szárnya (29. és 7. hadosztály). 
6 23., 7. angol hadosztály és az olasz 37., 23. és 31. hadosztály. 
7 Olasz 57., 60. és 2. hadosztály. 
8 12. lovasított lövész-, 11. honvéd lovas- és 25. hadosztály. 
" S. Pietro—Capella—C.aneva 

10 Mt. Cesen A 1570—Mt. Garda A 1333—Col. Vernada A 1 3 4 6 . 
" A es. és kir. Belluno-hadsereg balszárnyától. 
" Angol XIV. hadtest és az olasz XI. hadtest (öt hadosztály). 
1S 29. és 7. hadosztály. 
" 64. és 70. honvédhadosztályok. 
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A 64. honvédhadosztályt elkeseredett harcokban a Piave-keleti 
partjáról Roncadellenél visszaszorította, ennek következtében 
a cs. és kir. IV. hadtest balszárnyán a 70. honvédhadosztály 
az északi szárnyát Oderzo felé visszakanyarította, hogy a 64. 
lionvédhadosztállyal a csatlakozást megtarthassa. A 70. hon-
védhadosztály különben a Piave keleti állásában Ponte di 
Piavenél megmaradt. 

A cs. és kir. XVI. és IV. hadtest között szakadás kelet-
kezett. 

Mivel az olasz VIII . hadtest Nervezanál a Piavén átkelni 
nem tudott, mert a vele szemben álló cs. és kir. XXIV. hadtest 
honvédhadosztályai minden hídverési és áthajózási kísérletet 
a suseganai uraló dombokról (Colé di Guardia A 262) löveg-
tiízzel lehetetlenné tettek, az olaszok a tartalékban levő 9. had-
seregből előrevonták a XVIII . hadtestet, mely az olasz 10. had-
sereg papadopoli hídjain végre átlépte a Piavét. 

Ezt a hadtestet az olaszok, miután átjutott a Piave ke-
leti partjára, az angol XIV. hadtest háta mögött, a Piave és 
Tezze között támadásra csoportosították és a cs. és kir. XXIV. 
hadtest balodalában Santa Lucia általános irányban táma-
dásra rendelték, hogy a cs. és kir. 6. hadseregnek a Piavén még 
ellenálló utolsó csapatait is visszaszorítsák. 

Az olasz XVIII . hadtest1 támadása délután elérte a Su-
segana—Conegliano vasútvonalat, mire a cs. és kir. 6. had-
seregparancsnokság elrendelte, hogy a XXIV. hadtest is men-
jen vissza a 2-ik védelmi állásba. 

A cs. és kir. 6. hadsereg visszavonulása általában simán 
folyt le, bár a II . hadtest tüzérségben sokat vesztett. 

A papadopoli szigeten átkelt olaszok ellen a nagy ellen-
támadás előkészületei folyamatban voltak, az ellentámadást2 

akkor kellett megindítani, midőn az olasz 10. hadsereg a Monti-
cano-csatornán át előretör. 

Ponte di Piavétől a tengerig az olasz 3. hadsereg két had-
testtel8 állott a Piavén a cs. és kir. Isonzo-liadsereg három had-
testével4 szemben. 

Az alsó Piavén az olaszok nem támadtak, csak elszigetelt 
elötöréseket kíséreltek meg a folyón át; így az északi szárnyon 
a cs. és kir. VII . hadtestnél Salgaredanál, a déli szárnyon 

1 Az olasz 1. és 56. hadosztály. 
2 A 6. hadsereg három (36., 43. és 44. lövész-) hadosztálya Conegliano 

felől, az Isonzo-hadsereg három és fél (24., 26. lövész-, 8. lovashadosztály 
és 201. népfölkelő dandár) hadosztálya Monticano-csatornára (Fontanellére) 
intézi az ellentámadást. 

5 Olasz XXVIII. (53. és 25. hadosztály) hadtest és XXVI. (45. és 54. 
hadosztály) hadtest. 

4 VII. hadtest (33., 12. hadosztály), XXIII. hadtest (46. lövész- és 
58. hadosztály) és XXII. hadtest (14., l". hadosztály). Tartalék az 57. had-
osztály Portogruarónál . 
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a cs. és kir. XXII. hadtestnél Grisoleranál a 33., illetve 14. had-
osztály hiúsított meg átkelési kísérleteket. 

Egy helyen azonban az olaszok alárendelt erőkkel San 
Dona di Piavénái a Piave keleti partján lábukat megvetették.1 

Az október 28-i harcok eredménye ez volt: 
A svájci határtól a Piave-könyökig, valamint Ponte di 

Piavétói a tengerig arcvonalunk mindenhol szilárdan állott. 
A Piavén Valdobbiadene és Ponte di Piave között az entente 
három hadserege2 az átkelést kierőszakolta; a cs. és kir. Belluno-
és a 6. liedsereg belső szárnyát Yaldobbiadene irányában 
2 km-re benyomta, a Montello mindkét oldalán és pedig attól 
északra 10 km-es, attól délre 20 km-es szélességben tíz hadosz-
tályunkat3 a Piavéról visszaszorította. 

A harc folytatására ezek a tartalékok állottak még rendel-
kezésre: 

A cs. és kir. Belluno-hadseregnél Feltrenél a 60. és 21. 
lövészhadosztály; 

a 6. hadseregnél a 36. hadosztály Tirolból vasúton érke-
zik Yittorióba; 

az Isonzo-hadseregnél a 44. lövészhadosztály Codroipónál, 
az 57. hadosztály Portoguarónál, a 24. hadosztály Pramaggioré-
nél, a 26. lövészhadosztály Fiuménél, a 8. lovashadosztály 
Brischenél, a 201. népfölkelő-dandár Cadogenél. 

Ebből a tartalékból Coneglianónál, illetve a Monticano-
csatornára4 csoportosultak, illetve menetben voltak: 

a 36., 44. lövész-, 24., 26. lövész-, 8. lovas- és a 201. nép-
fölkelő-dandár. összesen öt és fél hadosztály.5 

# # 
# 

Sajtójelentés az október 28-i harcokról. 
Boroevic tábornagy hadseregosoportja: 
A Piave arcvonalon tovább tart a küzdelem. 
Friss csapatok harcbavetésével az ellenség kemény harc 

árán San Vitón át teret nyert és elfoglalta Yaldobbiadenét. 
Az éjjel Moriago—Sernaglia csatatérre is friss csapatokat tolt 
át a Piave keleti partjára, mely fölényes ellenséges csapatok 
előőrseinket a partról Farra felé visszaszorították. 

Bigolinónál és Yidornál csapataink a Piave-parti töltés-

1 XXIII. hadtest szakaszában, a 46. lövészhadosztálynál. 
' 12., 8. és 10. olasz hadsereg. 
s II. hadtest (31., 25., 11. honvéd lovas-, 12. lovasított lövészhadosztály), 

XXIV. hadtest (41. és 51. honvédhadosztály), XVI. hadtest (29. és 7. had-
osztály), a tartalékból harcba lett dobva a Í0. és 34. hadosztály. 

4 Cadogne—Fontanelle—Mansue terébe. 
5 Lásd a 7Í. számú mellékletet. 
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állást megtartották. Vidortól északkeleti és a Soligo-patak 
mentén északi irányban állásunkat az ellenség betörésével 
szemben elreteszeltük. 

A Nervesanál megkísérelt ellenséges átkelési kísérleteket 
a honvédcsapatok tűzzel megint meghiúsították. 

Október 27-én San Poio—Tezze-vonalig előrejutott angol 
csapatok október 28-án délig az egész arcvonalon folytatták 
a támadást. 

Az Oderzora előrevont cs. és kir. 8. lovashadosztály ellen-
támadással az ellenség csapatainak egy részét San Polo felé 
visszavetette ugyan, de azt már nem tudta meggátolni, hogy 
a többi angol csapatok Tempiot és Ormellet el ne foglalják. 
Vazzola két oldalán küzdő csapataink a fölényes erejű ellenség 
nyomása miatt visszavonultak a Monticano-csatorna mögé, hol 
tartalékok elörevonásával ú j arcvonalat alakítottak, hogy az 
ellenség további előnyomulásának gátat vessenek. A Monti-
cano-csatornától kezdve arcvonalunk Oderzo — vasútvonaltól 
3 km-re nyugatra — Ponte di Piavére, onnan tovább a Piave-
töltés mentén vezet. 

A cs. és kir. Isonzo-hadsereg északi szárnyán bekövetke-
zett események következtében, a 6. hadsereg déli szárnyát a 
suseganai hidaktól kezdve Marenora visszakanyarították, 
mivel ezen reteszállást a suseganai hidak és Santa Lucia irányá-
ban délután igen erős ellenséges csapatok megtámadták, azt 
nem lehetett megtartani. Ezért a cs. és kir. 6. hadsereget ok-
tóber 29-re virradó* éjjel a 2-ik állásba visszavették. 

A mintegy 50 km-nyi széles csatateret az ellenség nagy-
öblű ütegeivel szakadatlanul lövi, az ellenséges ütegek a csa-
tatérre vezető országútakat és gyülekezésre alkalmas tereket 
is állandóan heves tűzben tartják és elgázosítják." 

* * 
* 

Mivel a harc az osztrák-magyar haderőre nézve mind-
inkább kedvezőtlenül kezdett kialakulni, az AOK. október 28-án 
éjjel 10 óra 30 perckor az alábbi intézkedéseket adta ki: 

„a) A Boroevic tábornagy hadseregcsoportparancsnok-
ságnak : 

Az Op. Nr. 1536. intézkedéssel egyetértek. A hadseregnek 
összemorzsol tatását megakadályozandó, egy felbomláshoz ve-
zető vereség elől szükség szerint idejekorán ki kell térni." 

,,b) A tiroli hadseregcsoportparancsnokságnak: 
Boroevic hadseregcsoportnak utasítás ment, hogy egy föl-

bomláshoz vezető vereség elől térjen ki. A hadseregnek össze-
morzsoltatását meg kell akadályozni. 

Ez a parancs a tiroli hadseregcsoportra is kötelező." 
# * 

* 
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Október 28-án, vagyis miclön már az olasz hadseregek állá-
sainkat a Piavén áttörték és a 6. és Isonzo-hadseregünket a 
Piavéról visszavetették, rendelte el az AOK., hogy a fegyver-
szüneti bizottság keressen érintkezést az olaszokkal a fegyver-
szünet megkötése céljából. 

Ezek a parancsok a fegyverszüneti bizottság elnökének 
így szóltak: 

a) „Az egész fegyverszüneti bizottság az Etsch-völgyben 
mielőbb induljon el és az olaszoknak tegyen javaslatot a fegy-
verszünet megkötésére." (Op. 50.000/45. szám.) 

b) „A helyzet megköveteli, hogy a fegyverszünet azonnal 
köttessék meg. Ezért induljon Nagyméltóságod az egész fegy-
verszüneti bizottsággal tárgyalásra. A tárgyalásoknál ezt a 
lépést így okolja meg: A Wilson elnök által kikötött összes 
feltételeket elfogadjuk; hajlandók vagyunk azonnal fegyver-
szünetet kötni, hogy a harcvonalon teljesen céltalan vérengzés 
véget érjen. Tájékozásul szolgáljon Nagyméltóságodnak, hogy 
minden feltétel elfogadandó, ha az a fegyverbecsülettel nem 
kerül ellentétbe és ha nem követel teljes megadást. 

AOK." 
c) „Wilson elnökhöz a jegyzéket október 28-án elküldöt-

tük, mely így szól:1 

A Wilson elnök úr által az osztrák-magyar kormányhoz 
intézett jegyzékre válaszolva van szerencsém a fegyverszüneti 
szerződés tárgyában az osztrák-magyar kormány nyilatkozatát 
közölni, hogy az elnök úr által kifejezésre juttatott nézetét az 
osztrák-magyar állam népeinek jogaira nézve, különösen Cseh-
szlovákiára és Jugoszláviára nézve teljesen magáévá teszi. 
Mivel az osztrák-magyar kormány mindama feltételeket el-
fogadja, melyeket az elnök úr a fegyverszüneti és békekötés 
tárgyalásainak kérdésében kikötött, az osztrák-magyar kor-
mány felfogása szerint a tárgyalások megkezdésének útjában 
most már mi sem áll. 

Az osztrák-magyar kormány készségét fejezi ki, hogy a 
tárgyalások eredményének bevárása nélkül Ausztria-Magyar-
ország és a hadban álló államok között a fegyverszüneti tár-
gyalásokat azonnal megkezdi és Wilson elnök urat arra kéri, 
hogy eziránt a kellő lépéseket tegye meg. 

Az arcvonal helyzetéről a kellő tájékozást a 10. hadsereg-
parancsnokság Nagyméltóságodnak meg fogja adni; ha szük-
séges, a 11. hadseregparancsnoksággal távbeszélőn érintkezzék. 

A helyzet olyan, hogy azonnal meg kell kötni a fegyver-
szünetet. Ezért Nagyméltóságod azonnal induljon el az egész 
bizottsággal. Ezt a lépést azzal lehet megokolni, hogy mi Wil-
son elnök úr feltételeit mind elfogadtuk. Készek vagyunk azon-

1 Lásd a 90. számú mellékletet. 
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nal fegyverszünetet kötni, hogy a célnélküli vérontásnak véget 
vessünk. 

Tájékoztatásul tudatom Nagyméltóságoddal, hogy minden 
feltételt, kikötést el lehet fogadni, ha az a fegyverbecsiiletet 
nem érinti és ha nem követel teljes megadást. 

E lépésről egyelőre nem szabad közlést tenni, a hadsereg-
parancsnokságokat és a tiroli hadseregcsoportparancsnoksá-
got azonban tájékoztatni kell. 

AOK. a vezérkar fönöke. Op. 2052. titkos szám." 

Ehhez a rendelethez a 10. hadseregparancsnokság hozzá-
fűzte : 

A 10. hadseregparancsnokság intézkedett, hogy a bizottság 
összes tagjai jöjjenek Trientbe össze. Weber gyalogsági tábor-
nok, Seiler báró alezredes és Nyékhegyi alezredes már itt van-
nak; Schneller ezredes az éj folyamán fog megérkezni. 

A hadseregparancsnokság intézkedett, hogy a bizottság 
részére egy külön Hughes-állomás létesüljön Roveretóban, két 
hivatalnokkal és hogy Roveretóból a Hughes-vonalat tovább 
kiépítsék déli irányban. 

Roveretóban elszállásolásról gondoskodva lett. 
A bizottság október 29-én Roveretóba fog menni és még 

ma éjjel rádió útján az olasz hadvezetőséggel érintkezésbe jut. 
(Op. 8492. szám.) 

A hadseregfőparancsnokság ezekhez a parancsokhoz még 
utólag hozzáfűzte, hogy nem hatalmazza fel a fegyverszüneti 
bizottságot olyan fegyverszünet megkötésére, melynél Ausztria-
Magyarország területe egy Németország elleni esetleg táma-
dásnál átvonulási terület gyanánt vétetnék tervbe. 

* 

A fegyverszüneti bizottságban a megbetegedett Yidossich 
vezérkari ezredes helyét, Schneller Károly vezérkari ezredes 
foglalta el. 

* # 
* 

Nem értem, hogy bár a fegyverszüneti bizottság 1918 ok-
tóber hó 12-én Trientben megalakult, az AOK. miért várt 1918 
október 28-ig a fegyverszüneti tárgyalások megkísérlésével1? 

Miért tette meg ezt csak a piavei vereség után és nem az 
olasz támadás előtt? 

Hiszen ekkor tudta már, hogy a német haderő ellenálló 
ereje megtörött, a Hindenburg-állást, melyet eddig bevehetet-
len bástyának tartottak, a németek nehéz és véres harcokban 
elvesztették és hogy teljes visszavonulásban vannak a határra. 

Azt is tudta, hogy a Balkán-arcvonal összeomlott és a szö-
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vetséges és társult hatalmak hadseregei Konstantinápoly, 
Szófia és Belgrádra feltartóztathatatlanul előnyomultak. 

Az AOK. a jelentésekből azt is tudta, hogy az olaszok ál-
talános támadásra készülnek. 

Hogy a fegyverszünetet az olasz támadás előtt fontolgat-
ták már, bizonyítja az, hogy a bizottság már 1918 október 12-e 
óta tanakodott a megszállott területek1 miképeni kiürítéséről, 
melyet úgy hajtottak volna végre, hogy a tiroli arcvonalat 
Innsbruckra, a piavei arcvonalat Laibachra vették volna 
vissza. 

Dél-Tirol megszállott területeinek kiürítése bár súrlódá-
sokkal, de sokkal kevesebb élő- ós holtanyag veszteséggel és 
kevesebb megrázkódtatással lett volna keresztülvihető az olasz 
támadás előtt, mint a vereség után. 

Venezia kiürítése is simábban ment volna az olasz támadás 
előtt, mert a Piavét máról holnapra, kellő előkészítés nélkül 
nem lehet átlépni. 

Afelől sem lehetett kétség, hogy az ellenséges üldözés 
alatti kiürítés az osztrák-magyar haderő összeomlását fogja 
okozni. 

Wilson szerint a fegyverszünet és a béketárgyalás csak 
akkor kezdhető meg, ha a megszállott területeket előbb ki-
ürítjük. 

Az olasz támadás előtt megkötendő fegyverszünetnek 
előnye az lett volna, hogy a milliós hadsereget rendben és fe-
gyelmezetten lehetett volna elszállítani az arcvonalról, a meg-
szállott területet simán kiüríteni és a milliárdokat érő élő- és 
holt-anyag nem pusztult volna el. így Ausztria-Magyarorszá-
got nem tették volna teljesen védtelenné. 

Az olasz támadás után megkötendő fegyverszünetnél, 
minden a harc sikerétől vagy sikertelenségétől függ. H;i mi 
verjük meg az ellenséget, enyhébb fegyverszüneti feltételekre 
számíthatunk. Ha az ellenség győz, akkor a legsúlyosabb fegy-
verszüneti feltételeket is ellenvetés nélkül kénytelenek vol-
nánk elfogadni. 

Ámde a mértékadó tényezők úgy nyilatkoztak, hogy sike-
res harcra nincs remény. 

Hindenburg tábornagy is a nyugati arcvonalon bekövet-
kezett súlyos helyzet miatt újabb osztrák-magyar hadosztályo-
kat kért segítségül, mert azt hitte, hogy az olaszok a délnyugati 
arcvonalon nagyobb támadást már nem fognak indítani. Báró 
Arz vezérezredes máskép ítélte meg a helyzetet, ezért a már 
átengedett négy (1., 35., 106. és 37. honvéd) hadosztályon felül 
újabbakat nem akart a németek rendelkezésére bocsátani. 

Báró Arz vezérezredesnek, a vezérkar főnökének erre 
1 Venezia tar tomány. 

József főherceg: A világháború. VII. 36 
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meg voltak az alapos okai, hiszen a hadseregparancsnokok is 
jelentették a súlyos helyzetet és a küszöbön álló nagy olasz, 
angol, francia támadást. 

* * 
* 

A hadseregfőparancsnokság, midőn 1918 október 28-án 
elrendelte, hogy a fegyverszüneti bizottság kezdje meg műkö-
dését, Op. 142.721. szám alatt azt is megparancsolta, hogy az 
arcvonal az 1917. évi állásba menjen vissza. 

Úgy a tiroli hadseregcsoportparancsnokság, mint a 10. és 
11. hadseregparancsnokság azt vallotta, hogy ez nem hajtható 
végre, mert ha az arcvonal megmozdul, többé nem fog meg-
állani, hanem szétziillik a hadsereg. Jelentették, hogy az arc-
vonal megmozdulása, annak teljes fölbomlását fogja előidézni. 
Igen nagy szerepet játszott ezen nézet megérlelödésénél a szi-
lárdan beépített, meg nem mozgatható tüzérség, mely a silány 
viszonyok között a védelem legfőbb támasza volt. Hátrébb ezt 
csak nagyon hosszú ideig tartó munkával lehetett volna vinni, 
nélküle pedig a védelem azonnal összeomlott volna. 

A 10. és 11. hadsereg arcvonala mögött mindenféle öblű, 
összesen 2215 darab löveg volt, melyek nagyrészét szétszedett 
állapotban kötélpályákon, gépkocsikon, taligákon, szántalpa-
kon, málhásállatokon, teherosztagok segélyével, fokozatosan, 
nagy fáradsággal és hosszú idő alatt vitték a magas hegyek-
ben tüzelőállásba. 

Elképzelhetetlen volt tehát a tömegtüzérséget helyéből 
megmozdítani. 

Optimizmusra ilyenformán az AOK.-nak semmi alapja 
sem volt; érthetetlen tehát, hogy az 1918 október 12-től október 
28-ig az időt fegyverszüneti szerződés megkötésére nem hasz-
nálta ki, hanem a bekövetkezett kudarc után rendelte csak el,1 

hogy az olasz földön harcoló osztrák-magyar haderő ürítse ki 
a megszállott területet azzal, hogy: „a hadsereg megsemmisü-
lését minden körülmény eh között akadályozzák meg, olyan 
vereségeket, melyek a hadsereg felbomlását okozhatnák, még 
idejében kerüljenek él.11 

A hadseregcsoportparancsnokságok2 és a hadseregparancs-
nokságok3 a fegyelem meglazulásáról, a katonai rend fokoza-

1 Arz vezérezredes erre vonatkozó kérdésemre azt mondta, hogy az 
AOK. nem akarta, hogy a fegyverszünetért való könyörgés az ellenségben 
azt a hitet megerősítse, hogy a végelgyengülés felé közeledünk, illetőleg 
gyengeségünk kényszerít ezen lépésre. Annál is inkább, minthogy a had-
seregek bizakodó jelentéseket küldtek. 

2 József főherceg vezérezredes tiroli arcvonal, Boroevic tábornagy 
piavei arcvonal. 

3 Herceg Schönburg vezérezredes 6. hadsereg, báró Krobatin tábornagy 
10. hadsereg. 
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tos felbomlásáról, az engedelmesség megtagadásáról és okairól 
szóló számos jelentései, ebből kifolyólag a katonai helyzet 
tarthatatlanságát illető jogos aggodalma és ezzel kapcsolato-
san a fegyverszüneti tárgyalások haladéktalan megkezdését 
sürgető javaslatai, a hadseregfőparancsnokság által kellő 
figyelembe nem vétettek, illetőleg ezek orvoslására és foga-
natosítására alig történt valami. 

Nem azért dőlt meg arcvonalunk, mert talán az ellenség 
fölénk kerekedett, hanem azért, mert a 4*4 évig erélyesen vi-
selt háború a fiziakilag és anyagilag sokszorosan erösebb ellen-
féllel szemben már majdnem teljesen felemésztette anyagi esz-
közeinket és legyöngítette fizikai munkaképességünket, to-
vábbá, mert kívülről az ellenséges felbujtás, belülről a nemzeti-
ségi szakadástörekvések a társadalmi és állami rend felforga-
tására irányuló centrifugális erőkként sikeresen végezték bom-
lasztó, romboló és züllesztő munkájukat. így szűnt meg a mi 
veretlen haderőnk oly fegyveres hatalom lenni, mely sikeresen 
visszaverhette volna az ellenség nagy támadását. Így vesztet-
tük el az utolsló nagy csatát a világháborúban. 

Október 29-én. 
„Tegnap még igen sok politikust hallgattam meg. A nem-

zetiségek képviselőit, Vajda Vojvodát, Goldist, több tótot, 
„Csernoch János biboros-hercegprimást, stb., stb. Egész nap 
„szakadatlanul tartottak kihallgatásaim; végre meggyőződtem 
„arról, hogy az utolsó lehetőség az, hogy maga-mi alakítsak kabi-
n e t e t és bevegyem Károlyi Mihályt is kényszerből, vagy pedig 
„úgy, mint Tisza mondotta, magát Károlyit bízzam meg a 
„kabinetalakítással — ami már valóban a legutolsó eset volna 
„— azon kikötéssel, hogy a három legfontosabb tárcát más 
„pártok embereivel töltsem be. Ha nem fogadja ő ezt el, az 
„rám nézve csak előnyös, mert ezzel kimutatja foga fehérét, 
„az egyeduralomra vágyást! Szent meggyőződésem, hogy egy 
„hónappal elkéstem! —• Mint Tisza mondta, beledobattam, 
„midőn már nem lehetett segíteni! . . . Ezen alternatíván felül 
„még egy Hadik—Károlyi kombináció is számításba volna ve-
he tő . ö Fölsége mind a három lehetőséget elfogadja és egyet-
é r t velünk." 

„Tegnap este 9 órakor több politikust — sajnos csak né-
h á n y nevet jegyeztem föl — összehívtam együttes tanács-
hozásra én nálam, Köztük volt gróf Apponyi Albert, Hadik 
„János, Károlyi Mihály, Kunfi, Jászi, Yázsonyi Vilmos, Ná-

36* 
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„vay Lajos, Batthyány Tivadar, Szmrecsányi György, Ra-
„kovszky István. Az összes jelenlevők előtt fölszólítottam 
„Károlyit, hogy az általam, az én miniszterelnökségem alatt 
„alakítandó kabinetbe lépjen be, ezt ő látszólag a legnagyobb 
„tisztelettel, de határozottan visszautasította. Ekkor arra kér-
t e m , hogy ő vállalja a kabinet alakítását azzal a kikötéssel, 
„hogy a belügyminiszter Szmrecsányi György legyen, akivel 
„ezt a lehetőséget előre megbeszéltem és ő készséggel vállalná 
„és az igazságügyire, meg a honvédelmire is én fogok jelölte-
d e t állítani. Erre Károlyi kijelentette, hogy ezt a 'Nemzeti 
„Tanács'-csal fogja megbeszélni és annak beleegyezését föltéve, 
„ezen megoldást vállalja. Időközben Lukachich tábornok — 
„Szmrecsányi György jelenlétében — jelentést tett, hang-
súlyozva, hogy föltétlenül megbízható csapatai nincsenek és 
„így a felelősséget, fegyveres föllépés esetén nem vállalhatja; 
„a csapatok meg vannak mételyezve." 

„Sajnos egyelőre a Nemzeti Tanács ellen nem léphetek föl, 
„mert a király még Gödöllőn megengedte annak létesülését és 
„el is ismerte azt a teljesen törvényellenes forradalmi testüle-
het , de el voltam tökélve, hogy az adott pillanatban, ha csapa-
„taim megjönnek, ezt feloszlattatni és tagjait, amennyiben 
„szükséges, letartóztatni fogom." 

„Károlyi leszaladt a Nemzeti Tanácshoz s bennem csak 
„úgy háborgott a lélek, hogy ez a hazafias névbe rejtett gyalá-
za to s szovjet dönt itt, mert tudja, hogy nem lehet bántani." 

„Ma október 29-én reggel 3 órakor Károlyi hozzám jött 
„és nagyon izgatott párbeszéd és szóváltás után jelentette, hogy 
„a Nemzeti Tanács egyhangúlag az általa előterjesztett meg-
o ldás ellen foglalt állást és így ő kénytelen visszautasító 
„választ adni." 

„Elhatározásom ezek után az, hogy Hadik János gróf lesz 
„a miniszterelnök. Ezt Hadikkal közöltem és vele végleg meg-
állapodtam, amit a királynak azonnal bejelentettem, aki azt 
„megnyugvással hagyta jóvá; a sürgős tárgyalást folytatni 
„fogom, a részletkérdésekre vonatkozólag." 

„Közben az olasz harctéren, mint az előrelátható volt, vég-
l e t e s szerencsétlenséggé fejlődött minden. Teljes összeomlás 
„és az ellenség áttörte felbomló vonalainkat és erélyesen nyo-
„mul előre." 
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Események az arcvonalon. 
Október 28-ról 29-re virradó éjjel az olasz 12. hadsereg 

XXVII. hadtestje1 a pederobbai hídfőnél, a 8. hadsereg 
2. rohanihadosztálya és a VIII . hadtestje2 a sernagliai híd-
főnél, a 10. hadsereg XI. hadtestjének 23. hadosztálya a papa-
dopoli hídfőnél kelt át a Piavén. 

így ezen a reggelen mind a három olasz hadsereg már 
teljesen a Piave balpartján volt és a döntő támadás megindult. 

Délelőtt 9 óráig az egész cs. és kir. 6. hadsereg és az 
Isonzo-hadsereg északi szárnya3 pergötűzben állott, a hatal-
mas tüzérségi előkészítés után a nagy csata a legnagyobb 
hevességre fokozódott. 

12. olasz hadsereg. 
A pederobbai hídfőállásból a balszárnyon a francia XI I . 

hadtest, a jobbszárnyon az olasz XXVII. hadtest a cs. és kir. 
6. hadsereg közepére intézte a támadást, mely a cs. és kir. I I . 
és XXIV. hadtest belső szárnyát érte, Pieve di Soligónál és 
Pieve di Solighettónál a 6. hadsereg közepét áttörte. Erre a 
6. hadseregparancsnokság a II . hadtestet Tovena—Mon-
dragonra (A 437), a XXIV. hadtestet Coneglianóra vissza-
vette. A 6. hadsereg balszárnyának az Isonzo-hadsereg jobb-
szárnyával a Monticano-csatornán kellett volna a csatlakozást 
helyreállítania. 

8. olasz hadsereg. 
Az olasz XXII. roham- és a frissen átkelt VIII . hadtest 

Sernaglia—Susegana teréből a Conegliano—Sacile-vasútvonal 
mentén támadott. A lökés a cs. és kir. 6. hadsereg balszárnyán 
a XXIV. hadtestet és a 6. és Isonzo-hadsereg belső szárnyát'1 

találta, ezért a tervezett nagy ellentámadás nem volt végre-
hajtható. 

Nöhring altábornagy ellentámadási csoportja még nem 
volt készen a vállalat megindítására. Ezért az ellentámadási 
csoport hadosztályait5 késedelem nélkül az olasz 8. és 10. had-
sereg ellen harcba kellett vetni, hogy a cs. és kir. 6. hadsereg 
balszárnyán a XXIV. hadtest képes legyen Coneglianóra 
visszavonulni. 

10. olasz hadsereg. 
Az angol XIV. hadtest és a frissen átkelt XVIII . olasz 

hadtest a megvert cs. és kir. XVI. hadtestet nyomon követte 
1 Olasz 51. és 66. hadosztály. 
2 Olasz 58. és 48. hadosztály. 
3 Cs. és kir. XVI. hadtest (29. és 7. hadosztály). 
4 XVI. hadtest (29. és 7. hadosztály). 
5 34., 36., 10. hadosztály, 43. és 44. lövészhadosztály. 
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a Monticanóra1 és folytatta a támadást; jobbszárnyon az olasz 
XI. hadtest San Polo—Roncadelle teréből Oderzo irányában 
jobbra kanyarodott a cs. és kir. IV. hadtest jobboldalába.2 

A Monticano-csatorna mögött a nagy ellentámadáshoz 
felvonuló csoportunkat3 a visszavetett cs. és kir. XVI. hadtest 
csapatai4 megzavarták, magukkal rántották úgy, hogy a nagy 
ellentámadás az Isonzo-hadseregnél sem lett végrehajtva. 

A Monticano-csatornán5 öt és fél hadosztály'6 csapatai egy-
másra torlódtak az áttekintést és tájékozást nem engedő olasz 
ültetvényekben. 

A Monticano-csatornára ilyen helyzetben az angol XIV. 
hadtest rohamra tört elő. 

Az Isonzo-hadseregparancsnokság pedig elhatározta, hogy 
hadseregét a Livenza-folyó mögé visszavonja. 

Ezen elhatározás miatt a cs. és kir. 6. hadsereg nem ma-
radhatott meg a Mondragon (A 437)—Conegliano elszigetelt 
helyzetben, ezért elrendelte, hogy hadtestjei a 3-ik védelmi 
állásba7 vonuljanak vissza. 

Csak ezután alakult ki az olasz áttörés teljes képe. 
A cs. és kir. Belluno-hadsereg és a 6. hadsereg között8 

30 km széles, a cs. és kir. 6. hadsereg és az Isonzo-hadsereg 
között0 10 km széles rés keletkezett. 

A 6. hadsereg északi szárnyán a II . hadtest kötelékéből 
a 31. és 25. hadosztály kivált és a Belluno-hadsereg kötelékébe 
lépett. E két hadsereg közötti ürt némiképen kitöltendő, a 
31. hadosztály St. Ubaldónál, a 25. hadosztály Padaltónál a 
hegyekben, a Bellunóra vezető utakat megszállotta. 

A Belluno-völgykatlan biztosítására a cs. és kir. Belluno-
hadseregparancsnokság elrendelte, hogy a 6. és a Belluno-
hadseregek közében tartalékban álló 60. hadosztály a Piave 
völgyébe vezető utakat Melnél és Trichitanánál10 szállja meg. 

A tartalékban álló másik11 hadosztály Bellunóra menetelt, 
viszont e hadosztály helyébe a 42. honvédhadosztály Feltrenél 
gyülekezett. A cs. és kir. Belluno-hadseregnél a balszárnyon 

1 Mareno—Vazzola—Fontanelle. 
2 64. honvédhadosztály. 
3 24. hadosztály, 26. lövész-, 8. lovashadosztály és 201. népfölkelő 

dandár . 
4 29. és 7. hadosztály. 
5 Mareno—Fontanelle—Lutrano—Oderzo terében. 
6 26. lövész-, 8. lovas-, 29., 7., 24. hadosztály és 201. népfölkelődandár. 
7 Serravalle—Sarmede-—Caneva—Sacile-vonal. 
8 Valdobbiadene—Serravalle között. 
9 Sacile—Portobuffole között. 

10 Monte Narumal A 842—Monte Frontal A 1247. 
" 21. lövészhadosztály. 
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levő 20. honvédhadosztály1 a Quer ónál volt állását feladta és 
a Monte Valiinán (A 1073) vett ú j védelmi állást. 

Az olasz áttörés sikerült. Az olaszok a 8. hadsereggel2 a 
Vittorio—Cordignano-szakaszig, a 10. hadsereggel3 a Cor-
dignano—Ponte di Pieve-szakaszig, a 12. hadsereggel4 a Vit-
torio—Piave közötti szakaszig jutottak előre, ennek folytán 
a 40 km széles áttörés 70 km-t kitevő ívre bővült ki. Az át-
törést végrehajtott három olasz hadsereg esetleges támogatá-
sára a Piavén az olasz XXIII . hadtest és négy lovashadosztály5 

állott rendelkezésre, a Piave nyugati partján pedig négy ame-
rikai hadosztály6 már megérkezett a csatatérre.7 

Sajtójelentés az október 29-i harcokról. 
Boroevic tábornagy hadseregcsoportja: 
Október 29-re virradó éjjel megtörtént a cs. és kir. 6. had-

sereg visszavétele a második állásba. Az ellenség igen erős 
csapatokkal követte a 6. hadsereget és délelőtt a 2-ik védelmi 
állást megtámadta. Változékony, súlyos harcok árán a cs. és 
kir. I I . hadtest balszárnyát Soligo és Piave között sikerült 
az ellenségnek benyomni, amire a cs. és kir. 6. hadsereg-
parancsnokság a hadsereg nyugati szárnyát a közbeeső ú j 
állásba visszarendelte a Tovena—Mondragon (A 437)—Re-
frontolo magaslataira. A XXIV. hadtest jobbszárnya vissza 
lett kissé kanyarítva, hogy a csatlakozás a II. hadtesttel meg-
legyen. 

A Piave keleti partján, a Perlo-magaslaton harcoló csa-
patokat, melyek a cs. és kir. Belluno-hadsereg kötelékébe tar-
toznak, az ellenség Segusino felé visszaszorította. A cs. és kir. 
XXI\ r . hadtesthez tartozó 41. és 51. honvédhadosztály kiváló 
vitézséggel harcolt. Október 29-én heves ellenséges rohamokat 
ismételten visszavertek úgy Coneglianótól délre, mint nyu-
gatiba és állásaikat birtokukban teljesen megtartották. 

A cs. és kir. Isonzo-hadsereg északi szárnyán frissen be-
vetett fölényes erejű ellenségnek sikerült a monticanói ú j 
állásunkat áttörni, mire ottani csapataink a Livenza-folyó 
mögé visszavonulnak. Tüzérségünk nagy részét nem lehetett 
megmenteni. 

Mivel ezzel a cs. és kir. 6. hadsereg balszárnya veszélybe 
került, a hadseregparancsnokság a hadsereget még jobban 

1 XV. hadtest keleti szárnyhadosztálva. 
2 Olasz XXII., VIII. és roíiamhadtest. 
3 Angol XIV., olasz XVIII. és XI. hadtest . 
* Francia XII. és olasz XXVII. hadtest. 
5 1., 2., 3. és 4. olasz lovashadosztály. 
« 83., 69., 86. és 56. amerikai hadosztály. 
7 Lásd a 7,2. számú mellékletet. 
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hátravonta és elrendelte, hogy a. Col Vicentin (A 1765)1—Sa-
cile-vonalban és a közép Livenza-folvó mögött Brugneráig 
kiterjeszkedve foglaljon újabb állást. Tovenánál az országutat 
egyik hadosztály lezárta. 

Az osztrák-magyar fegyverszüneti bizottság október 29-én 
délelőtt Roveretóba érkezett. Innen Ruggera százados, mint 
hadi követ, reggel 6 órakor az Etsch völgyében, San Marco-
nái átlépte saját vonalunkat és a vasúttöltésen haladva, puska-
és ágyútűz között érte el az olaszok állását Serravallenél; a 
kíséretében levő egyik trombitás meg is sebesült. 

Ruggera századost az olaszok a 26. had osztályparancsnok-
sághoz kísérték Avióba. Ide érkezett meg az olasz főparancs-
nokság válaszjegyzéke Páduából, mely szerint az olaszok tár-
gyalásba nem bocsátkoznak, hanem az osztrák-magyar had-
seregfőparancsnokság meghatalmazott kiküldöttjeit azon cél-
ból készek fogadni, hogy ezekkel az olasz kormány hozzájáru-
lásával a szövetségesek fegyverszüneti feltételeit közöljék. 

* * 
* 

Gróf Károlyi Mihály október 29-én megalakította a Nem-
zeti Tanács végrehajtó bizottságát. 

Elnök: gróf Károlyi Mihály. 
Tagok: Ábráhám Dezső, gróf Batthyány Tivadar, Biró 

Lajos, Böhm Vilmos, Diener-Dénes József, Fényes László, 
Garami Ernő, Garbai Sándor, báró Hatvany Lajos, Hock Já-
nos, Jánosi Zoltán, Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond, dr. Lovászy 
Márton, Purjesz Lajos, Weltner Jakab, Müller Ernőné és 
Schwimmer Róza. 

A horvát szábor, Medakovics elnöklete alatt, Pribicsevics 
képviselő indítványára elhatározta, hogy a közjogi viszonyt 
Dalmácia, Horvátország, Szlavónia és Magyarország között 
egyrészről, úgyszintén a horvát királyság és Ausztria között 
másrészről, felbontja; továbbá, hogy a magyar-horvát kiegye-
zési törvényt összes pótcikkelyeivel érvénytelennek és semmis-
nek tekinti. Ennek következtében Horvátországot, Szlavóniát 
és Dalmáciát önállóaknak és Magyarországtól minden tekin-
tetben függetlennek nyilvánították. 

E határozatot a szábor harangok zúgása, ágyúk dörgése 
és a nép örömrivalgása között Zágrábban október hó 29-én 
mondotta ki. 

Fiume is elveszett Magyarország számára. 
A kormányzó Budapestről azt az utasítást kapta, hogy ha 

a város nem tartható, akkor minden vérontás elkerülése vé-
gett Fiumét át kell adni a horvátoknak. 

1 Vittoriótól 8 km-re északra fekszik. 
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A kormányzó eltávozott a városból és a borvát-szlovén-
szerb Nemzeti Tanács átvette Fiume kormányzását. 

Az összes harcterekről igen rossz hírek érkeztek. 
A piavei arcvonalat az olaszok áttörték és a 6., valamint 

az Isonzo-hadseregeinket a Livenza—Vittorio szakaszra szorí-
tották vissza. 

A balkán-hadszíntéren a szerb hadseregek Palanka magas-
ságáig jutottak előre és Magyarország határától már csak két 
napi menetnyire voltak. 

Németország az osztrák-magyar külön békelépést szakítás-
nak tekintette. 

# * 
* 

„Horvátország elszakadt 

„Én telefonon közlöm ö Fölségével, hogy miután úgy ő, 
„mint én, Károlyi Mihály grófot, ki mindenre képes, az ö tel-
j e s megbízhatatlansága miatt nem tartjuk a miniszterelnök-
ség re valónak, én tegnapi ajánlataimat azért tettem Károlyi-
„nak, mert meg voltam arról győződve, hogy ő, az ő szélső-
séges pártjával, minden más pártbelit kizárva, a hatalmat 
„egyedül akarja bírni (ami nézetem szerint valóban csak a leg-
végső esetben, mint kétségbeesett próba volna talán meg-
engedhető). Ennélfogva ajánlatomat vissza fogja utasítani 
„és ő lesz kénytelen kimondani, hogy destruktív pártjával 
„egyedül akar uralkodni és visszautasítja más kormányban 
„való részvételét, illetőleg a miniszterelnökséget, ha más párt-
bel i is bele kerülne a kabinetbe. Egyszóval úgy akartam, hogy 
„ő utasítsa vissza a neki felajánlott miniszterelnökséget. Három 
„héttel ezelőtt az egyedüli helyes út lett volna ö vele egyáltalán 
„szóba nem állani s letörni őt, ami akkor még könnyű lett volna, 
„de ma az utca fegyveres letörése nélkül már nem látszik lehet-
ségesnek, amit fogadtatásom a pályaudvaron elég világosan 
„megmutatott. Ma alig hiszem, hogy őt teljesen mellőzni lehes-
s e n . Mindennek dacára, mivel ő visszautasította ajánlato-
„mat, én gróf Hadik János megbízatását a kabinet alakítá-
s á v a l ajánlom Ö Fölségének. Ö Fölsége ajánlatomat elfo-
gadva , őt tényleg meg is bízta. Mire gróf Hadik ezt a táv-
„iratot küldte a királynak:" 

„67—29/9. ex. 1918. A császári és királyi udvari Távirda-
hivatalnak. 

Ő Császári és Királyi Apostoli Fölségéhez! 
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A frontmögötti ország erkölcsi összeomlását Bulgáriának 
szövetségünkből történt kilépése óta elsősorban a balkáni had-
színtéren előállott eredménytelenségek és Magyarország ve-
szélyeztetettségének érzete okozta Mármarostól Fiúméig. A la-
kosság állandóan — általa ellenőrizhetetlen — híreket hall 
Erdély és a Bánát küszöbön álló megszállásáról. Megnyugtató 
felvilágosítások nélkül az egész országban elterjedt az a hír, 
hogy katonailag Magyarországot cserbenhagyták és nem törté-
nik meg minden szükséges intézkedés a hazai föld védelmére. 
A hadseregfőparancsnokság és a hadügyminisztériummal 
szemben általános bizalmatlanság uralkodik. Mindenütt arról 
beszélnek, hogy ezen legfontosabb központi irányító helyeken, 
amelyek ma az egész országban a katonai hatalmat kezükben 
tartják, vezető állásokban magyarok úgyszólván egyáltalán 
nincsenek és e mellett ezen hivatalok összállományának alig 
10%-a van magyarokkal betöltve s beszélik, hogy szláv, magyar-
ellenes elemek vannak ott túlsúlyban." 

„Magyarország e vezető katonai személyiségek legjobb 
akarata ellenére is, ezektől a hatóságoktól semmi jót sem 
várhat." 

„A hadsereg rossz ellátása — dacára Magyarország nagy 
áldozatának az élelmezés kérdésében — a szerb felvonulás 
megtagadása, Erdélyben és Délmagyarországon a védelmi elő-
készületek teljes hiánya és ezen körzetekben a védekezéshez 
szükséges erők hiánya, különösen azonban magyar csapatok-
nak hiánya ezekre a célokra, megerősítik a bizalmatlanságot a 
legfelsőbb vezetés iránt. Izgatás erősíti a népet e felfogásban 
és úgy állítják be előtte a dolgot, hogy az olasz front védelmére 
elegendő csapatok vannak és hogy a magyar csapatokat szánt-
szándékkal kisebb jelentőségű feladatok ellátására távol tart-
ják Magyarországtól. Mindenütt rámutatnak arra, hogy azelőtt 
a délnyugati front kétszer oly hosszú volt és a mellett az orosz 
frontot is kellett tartani és ma a 100 km hosszú erdélyi front 
védelmére csak 20 magyar zászlóaljat és 1 lovashadosztályt 
használnak fel és a déli fronton Magyarország olyan katonai 
helyzetben van, hogy az ellenségnek még a Dunán való átkelé-
sét sem tudja megakadályozni. E mellett jól tudja a nép, hogy 
csak a legutóbbi napokban magyar csapatok küldettek a nyu-
gati frontra és egész magyar zászlóaljak segédszolgálati célokra 
Csehországba irányíttattak. Röviden összefoglalva, a nép han-
gulata a legnagyobb mértékben nyugtalan az izgatás a front-
mögötti szakaszokra és a frontra is kiterjed." 

„Lángoló felszólítások már nem vezetnek célhoz. Csak 
radikális segítség vethet gátat e szomorú jelenség további el-
terjedésének. Éppen ezért kérem Felségedet, hogy miniszter-
elnökké történő kinevezésemmel egyidejűleg az alábbi katonai 
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intézkedések megtételét és nyilvánosságrahozatalát elrendelni 
kegyeskedjék." 

„1. A m. kir. honvédelmi miniszter azonnal m. kir. hadügy-
miniszterré neveztetik ki és november 1-vel átveszi a parancs-
nokságot valamennyi honvédalakulat, valamennyi Magyar-
országhoz tartozó közös alakulat és a belországban levő inté-
zetek fölött, ez időponttól kezdve rendelkezési jog illeti meg 
az összes katonai javak és Magyarország egész hadiipara fe-
lett. A közös hadügyminiszter ezen időpont után a hadijavak-
nak csak szétosztását fogja az osztrák Landwehr és a magyar 
hadügyminiszterrel egyetértésben keresztülvinni és végül is 
egy bizonyos meghatározandó határidőre teljesen fel fog osz-
lattatni." 

„2. A magyar hadsereg újjászervezése egyelőre abban fog 
állani, hogy december l-ig keresztülviendő a csapattesteknek, 
hatóságoknak és intézeteknek ú j elnevezése." 

„3. Ö Fensége József főherceg kineveztetik a magyar had-
erők főparancsnokának. A magyar főparancsnokság tartja ke-
zében a parancsnoklást a csapatok felett azí Adriától Ukrajnáig. 
A magyar hadseregfront két hadseregcsoportba osztandó, az 
egyik a Balkán részére, a másik pedig a román határokon álló 
haderőkből áll. A magyar frontra kell beosztani azonnal minden 
Magyarországról származó csapatot az 5. pontban említett 
haditanács határozatainak megfelelően, a technikai lehetőségek 
keretein belül. A badeni hadseregfőparancsnokság marad a 
fegyverszünetig hadviselési szempontból a legfelsőbb hadve-
zetőség, anyagi vonatkozásban a magyar hadügyminisztérium 
veszi át a magyar hadseregek ellátását. Az átvétel időpont-
ját a közös haditanács határozza meg. A magyar hadseregek 
vezérkari főnöke maga hozza nyilvánosságra hadijelentéseit 
és külön hadisajtó-parancsnokságot állít fel." 

„4. A személyi és anyagi szervezetek átvételének igazságos 
szempontok szerint történő biztosítására minden vezető közös 
hatósághoz beoszttatnak a magyar kir. hadügyminisztérium 
összekötő-tisztjei, akiknek biztosítandó a teljes betekintés és 
annak lehetősége, hogy felhatalmazásuk keretén belül egyfelől 
a m. kir. hadügyminisztériummal másfelől, akadálytalanul 
közbeeső szervek nélkül érintkezhessenek. Ilyen összekötő-
tiszteket, akik mellé szakreferensek rendelendők, a magyar 
hadügyminiszter kinevez: az Armeeoberkommandónál (annak 
minden fontosabb csoportjánál, minden hadseregparancsnok-
ságánál, a közös hadügyminisztériumban minden fontosabb 
ügyosztálynál, a központi szállítási vezetőségnél, az utánpót-
lási főnöknél, stb. A magyar kir. hadügyminisztériumnak biz-
tosíttatik a jog más, itt nem említett alakulatokhoz, hatóságok-
hoz és intézetekhez is, eseről-esetre, vagy állandó összekötő 
szerveket delegálni. Mindenesetre kívánatos, hogy valamennyi 
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közös hatóság felszólíttassék, hogy a hadsereg szétválasztásá-
nál és a hadianyagok és javak elosztásánál az igazságnak és 
bajtársiasságnak érvényesülést engedjenek." 

„Hogy a közös hadügyminiszter azon helyzetbe hozassék, 
hogy az összekötötiszteket az ő hozzájárulásával lehessen kije-
lölni, rendelkezésére állnak a hadseregek valamennyi Magyar-
országról származó tisztjei, szintúgy a honvédség és a hadi-
tengerészet részéről is." 

„5. A még szükséges hadműveletek céljainak, különösen 
a magyar csapatok hazaszállítására vonatkozó irányelvek, vala-
mint a hadsereg szétosztása előkészületeinek és leszerelés 
irányelveinek megállapítására egy haditanács hivatott, amely 
Fölséged elnöklete alatt az egész felfegyverzett haderő vezér-
kari főnökéből, ennek helyetteséből, a magyar hadsereg fő-
parancsnokából, a magyar hadsereg vezérkari főnökéből volna 
összeállítandó. A haditanács szavazás útján dönt, szavazat-
egyenlőség esetén Fölséged kezében van a döntés." 

„Az esetleg még szükséges egyéb tanácskozások, amelyek 
személyi és anyagi ügyekre vonatkoznak, a szükséghez képest 
az eddigi normális keretek között tovább folynának." 

„Kérem Fölségedet, kegyeskedjék alázatos előterjesztése-
met megvizsgálni és döntését József főherceg úr ő királyi fen-
ségéhez eljuttatni." 

„Fölséged iránt a legmélyebb hűséggel" 
„1918 október 29. d. u. 4 óra" 

„gróf Hadik." 
* * 

* 

„A radikálisok azt mondják, hogy támogatni fogják ad-
„dig, ameddig az ő programmjukkal párhuzamosan halad és 
„nem keresztezi azt." 

„Október 30-án kitört a vihar! és a szennyes hullámok 
„minden erőlködésem dacára összecsaptak fejem fölött. A csa-
p a t o k legnagyobb részt átpártoltak a forradalmárokhoz. 
„Hiába telefonáltam az állítólag szállításban levő 38. honvéd-
„hadosztályért, székelyeimért, kikben föltétlenül megbízhat-
t a m . Azzal utasítottak vissza, hogy a csapatok máshol — hej 
„talán Csehországban! — kellenek és én hagyjak végre békét 
„és csináljak rendet az itteni csapatokkal. Kétségbeesésemben 
„a telefonkagylót odacsaptam úgy, hogy eltörött!" 

„Közben Lukachich altábornagy jelenti nekem, hogy ő 
„a zajongó uca s a föllázadt laktanyák és előnyomuló lázadók 
„ellen támadást készített elő, hogy ha kell szuronnyal és tűz-
„zel letörje őket. Egyben azonban azt is jelentette nekem, hogy 
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„ö semmiért sem állhat jót, a legkevésbé a támadás eredmé-
nyéér t , mert az összes csapatok, a bosnyákok is ki vannak 
„merülve, ki vannak éhezve és a forradalomhoz húznak, vele 
„éreznek." 

„A rendőrség magyar nemzeti forradalmat érezve e láza-
d á s b a n egytől-egyig a forradalomhoz csatlakozott, mint azt 
„a főkapitányuk, Sándor László nekem jelentette, hiszen lel-
kesedik minden hazafi, a magyar függetlenséget végre kivívó 
„forradalomért!. . . Hej Istenem, ha ez volna a forradalom 
„célja, úgy én állanék élére és szegény királyunkat, mint nem-
„zeti királyt ültetnénk a szabad Magyarország trónjára . . . Ha 
„ez volna a cél ja! . . . Ha ez volna igazán a célja!?.. 

„Lukachichnak meghagyom, hogy az adott helyzetben a 
„kilátástalan támadást ne hajtsa végre és egyelőre csakis vé-
delemre szorítkozzék. Hiszen az ucca fölkelt volt és a katona-
ságo t magával rántotta és percről-percre újabb csapatok 
csatlakoztak, azaz pártoltak át a forradalomhoz. Már csak 

„5 megbízhatónak vélt (de Lukaohich szerint ezek is át fognak 
„pártolni) gyenge századunk volt, 200.000 fölfegyverzett, for-
radalmasított munkással szemben, őrültség volna most ilyen 
„körülmények között rohamra menni, mert vereség érné pár 
„bomladozó századomat és akkor a város végleg a csőcselék 
„martalékává válnék. Egyik riasztó hír követi a másikat: 
„gyilkolás, rablás, barbár pusztítás és lobogó lángok minden-
f e l é . Én egész éjjel a telefonnál ültem." 

* * 
* 

A budapesti katonai parancsnokság most már csak arra 
kapott parancsot, hogy a katonaság csak abban az esetben 
használja fegyverét, ha a tömeg támadásának lenne kitéve. 

Az összes pártok támogatásukról és bizalmukról biztosí-
tották az ú j miniszterelnököt és hangoztatták, hogy minden 
magyar embernek közre kell működnie az ország belső béké-
jének és a közrendnek megóvásában. 

A szociáldemokrata és radikális párt kijelentette, hogy 
semmiféle más párttal és politikussal együtt nem működnek, 
gróf Hadik nem tárgyalhat velük, hanem csak a Nemzeti Ta-
náccsal, tehát a miniszterelnöknek a Nemzeti Tanácshoz kell 
fordulnia. 

Gróf Hadik János ennek következtében nem tett további 
lépéseket, mert az volt a nézete, hogy egy, a törvényes kor-
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niánnyal szembehelyezkedő, törvénytelen alapon álló testülettel 
nem bocsátkozhatik tárgyalásba. 

A m. kir. államrendőrségnek csatlakozása a Nemzeti Ta-
nácshoz, a Nemzeti Tanács javára billentette a mérleget. 

Károlyi megalakította a Munkástanácsot és a Katona-
tanácsot. 

A Nemzeti Tanács már lázasan dolgozott. Miután az állam-
rendőrséget már megnyerte, a katonaságra vetette magát, 
hozzá proklamációt intézett. (Lásd a 73. számú mellékletet.) 

A Nemzeti Tanács csapata, a pólai és cattarói lázadó tenge-
részekből és szökött katonák hadaiból alakult. 

A Nemzeti Tanács állandó összeköttetésben volt a Munkás-
és Katonatanáccsal. A tömeget ezek lázították, ezek mozgósí-
tották az uccát. 

A sok lógós, bujkáló szökevény katona, a hívásra hallga-
tott, a társadalom söpredéke összeverődött sok ezret kitevő 
tömeggé. 

A vezetés a Nemzeti Tanács kezéből is kicsúszott és a fékét 
vesztett tömeg elöntötte Budapestet. 

# # 
* 

Október 30-án délután 5 óra 30 perckor a fegyverszüneti 
bizottság San Marconái átment az olaszokhoz és autón a 26. 
hadosztályparancsnoksághoz Avióba jutott. 

Események az arcvonalon. 
Az olasz hadseregek a támadást folytatták. 
Az olasz .12. hadsereg balra kanyarodott. Balszárnya1 a 

Piave völgyében nyomult előre és Querót elérte. A közép2 és 
a jobbszárny3 oszlopai a cisoni medencéből a Feltre—Belluno-
völgykatlan felé nyomultak elő Monte Cesen (A 1569)—St. 
Ubaído—Fadaltóra. 

Az olasz 8. hadsereg a visszavonuló cs. és kir. 6. hadsere-
get követte balszárnyával4 Yittorióra, közepével5 Sarmedere, 
jobbszárnyával6 Canevara. 

Az olasz 10. hadsereg balszárnyával7 Sacilere, közepével8 

a cs. és kir. 6. és az Isonzo-hadsereg között keletkezett űrbe, 

1 Olasz I. hadtest. 
2 Francia XII. hadtest. 
3 Olasz XXVII. hadtest. 
« Olasz XXII. hadtest. 
5 Olasz rohamhadtest . 
« Olasz VIII. hadtest. 
7 Angol XIV. hadtest. 
8 Olasz XVIII. hadtest. 
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Brugnera—- Portobuffolere, a jobbszárnyával1 a Livenzára2 

nyomult elő. 
Az olasz 3. hadsereg északi szárnya csatlakozott az általá-

nos előnyomuláshoz. 
A XXVIII . hadtest balszárnyán levő 53. olasz hadosztály 

a Ponte di Piavénái átkelt a Piavén és az olasz 10. hadsereg 
jobbszárnyának biztosítására a cs. és kir. IV. hadtestet Motta 
di Livenzára követte. 

Az üldözésre az olaszok átvonták lovashadosztályaikat a 
Piave keleti partjára. 

Az 1. lovashadosztályt az olasz 8. hadseregparancsnokság 
rendelkezésére bocsátották és Saciiere irányították. 

A 2., 3. és 4. lovashadosztály azt a feladatot kapta, hogy a 
Tagliamento folyóra törjön előre és a hidak elrombolásával 
a cs. és kir. hadsereg visszavonulását zavarja meg. 

A cs. és kir. 6. és Isonzo-hadsereg a visszavonulást intéz-
kedésszerűen végrehajtották. 

A 6. hadsereg jobbszárnyán a cs. és kir. II . hadtest3 Sar-
mede—Caneva-vonalban, a balszárnyán a XXIV. hadtest Saci-
lenél foglalt védelmi állást. 

A 11. honvédlovashadosztály, a 12. lovasított lövészhad-
osztály és a 10. hadosztály, mint hadseregtartalék Sacile és 
Aviano között, illetve Sacile mögött gyülekezett. 

Az Isonzo-hadsereg a Livenza-folyó mögé vonult vissza 
és pedig a cs. és kir. XVI. hadtesttel4 Lutrano—Mansue—Porto-
buffole—Brugnera-szakaszra, a IV. hadtesttel5 Motta di Li-
venzara, a VII. hadtesttel Motta di Livenza—St. Stino-sza-
kaszra, a XXIII . hadtesttel6 a Livenza alsó szakaszára, Anno-
netól délre, a XXII. hadtesttel7 Portogruarora. 

A volt hadseregtartalék8 Portogruaroról Latisanara ment 
vissza. 

A XXIII . és XXII . hadtestet (58. és 46. lövészhadosztály, 
a 14. és 2. hadosztály) az arcvonalból kivonták úgy, hogy az 
Isonzo-hadseregnél a Livenza-folyó mögött öt hadosztály4 volt 
tartalékban. 

Az Isonzo-hadsereg visszavonulását az olasz 10. és 3. had-
sereg nem zavarta meg. 

1 Olasz XI. hadtest. 
2 Mansue—Portobuffole. 
' 34. és 36. hadosztály (Luxardo-csoport). 
4 29., 7. hadosztály maradványa, 43., 44., 26. lövész-, 8. lovas-, 24. had-

osztály és a 201. népfölkelő dandár. 
5 64. és 70. honvédhadosztályok. 
4 46. lövész- és 58. hadosztály. 
7 14. és 2. hadosztály. 
8 57. hadosztály. 
9 58., 46. lövész-, 57., 14. és fél 2. hadosztály. 
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A Piave-könyöktöl a svájci határig a 11. és 10. hadsereg 
megtartotta állását. 

A Belluno-hadsereget, a 6. hadsereg visszavonulása miatt 
a Fonzaso—Feltre-vonal mögé visszavették a 3-ik védelmi ál-
lásba. 

A XV. hadtest a 60., 55., Edelweiss- és 40. honvédhad-
osztályok tartalékcsapataival St. Felice—Tremea—Stabie-
vonalban, Belluno—Feltre között felvételi állást foglalt, a 31. 
és 25. hadosztályt Bellunóra a keleti szárnyon visszavették. 

Az I. hadtest Feltrere vonult vissza és Zermen—Farra— 
Mugnai-vonalban a 3-ik védőállásban helyezkedett el. 

A XXYI. hadtest Fonzasora vonult vissza és a 3-ik védő-
állásban a 40. honvédhadosztály 19. és 29. ezredeivel a Monte 
Avenat (A 1546) —C. di Lant (A 1260)—A 1316—A 1393 
magaslatokat megszállotta. 

A nagy csata október 30-án este azzal végződött, hogy a 
cs. és kir. 6. hadsereget a Piavétől 22 km-nyire keletre fekvő 
Sacile—Serravalle vonalra nyomták vissza az olaszok, ezzel 
a cs. és kir. Belluno-hadseregtől elszakadt és így e két hadsereg 
között körülbelül 30 km-nyi széles nyílás keletkezett. 

Az Isonzo-hadsereg, melynek északi szárnyán hét és fél 
hadosztály2 vereséget szenvedett, a Livenza-folvó mögé hát-
rált, közte és a 6. hadsereg között az arcvonalunk át volt törve. 

A hadseregfőparancsnokság október 30-án elhatározta, 
hogy az olasz földön harcoló osztrák-magyar haderő kiüríti 
a megszállott területet és elrendelte az általános visszavonulást. 

* * 
* 

Október 28-án a cs. és kir. 6. hadseregnél a 34. hadosztály-
nak Sernaglia felé az olasz 57. hadosztály ellen ellentámadást 
kellett volna csinálnia. 34. hadosztályunk egyes csapatai meg-
tagadták az engedelmességet és így elmaradt az ellentámadás; 
több zászlóalj az arcvonalból önkényűleg eltávozott. XX1Y. 
hadtestünk bal szárnyát Santa Luciánál veszélyeztető angol 
23. hadosztályt a cs. és kir. 10. hadosztálynak is meg kellett 
volna támadnia, ez is elmaradt, mert a 2Í. ezred kijelentette, 
hogy nem harcol. 

Az olasz 10. hadseregnél az angol XIY. hadtest és az olasz 
XI. hadtest a papadopoli hídfőből előretörve, a cs. és kir. XYI. 
hadtestet a Piavéról visszaszorította. 

Nöhring altábornagy parancsnoksága alatt a 43., 44. lö-
vész- és a 36. hadosztály Conegliano terében csoportosulásra 
kapott parancsot, hogy nagyszabású ellenlökéssel az angol-

1 114. ezred, 12. vadászzászlóalj és 4. bosnyák ezred. 
2 29., 7., 24. hadosztály, 2f>., 43., 44. lövész-, 8. lovashadosztály és 

201. népfölkelő dandár . 
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olasz csapatokat visszavesse a Piavéra. Ez is dugába dőlt, mert 
4 osztrák cs. és kir. lövészezred megtagadta az engedelmes-
séget. 

Amint ez köztudomássá vált, az 53., 78. ezred és a 6. tábori 
vadászzászlóalj is ugyanígy cselekedett. 

A cs. és kir. Isonzo-hadseregnél is nagyobbszabású ellen-
támadást terveztek a Monticano-csatornára előretört olasz 
10. hadsereg ellen, azonban ezt sem lehetett végrehajtani, mert 
a három és fél hadosztálynyi erőből, csak tíz zászlóalj volt haj-
landó harcolni, míg a többi csapat önkényűleg kivonta magát 
az arcvonalból. 

Ez mind október 28-án történt; november 1-én kihirdet-
ték a császári manifesztumot,1 mely szerint az eddigi cs. és kir. 
hadsereg helyett nemzetiségi hadseregek lesznek a monarchiá-
ban megszervezve és minden katona abba a hadseregbe léphet 
be, amelyben szolgálni akar. Erre a 26. ezred, a 4. császár-
vadászezred, az 5. tábori tüzérezred, az 5. rohamzászlóalj és 
a 166. nép föl kelő-zászlóalj az engedelmességet azonnal meg-
tagadta. 

A bomlás mindenfelé mutatkozott és napról-napra ijesztő 
mértékben terjedt. Az arcvonalat annyira megbontotta, hogy 
a magasabb vezetés megszűnt, így az ellenség támadásait sem 
visszaverni, sem azt megállítani már nem lehetett. 

Mindezek fölött megrendítő hatással volt az osztrák-
magyar haderőre az, hogy otthon a rend fölborult. 

Bulgáriának a központi hatalmak szövetségéből való ki-
válása,2 a francia-német hadszíntéren bekövetkezett kétségbe-
ejtően szomorú események még sötétebbé tették a jövőt. Az ok-
tóber 4-én megindított békekötési kísérletek azon hitet keltet-
ték, hogy a háborúnak hamarosan vége lesz, ebben csalódás 
következett be s így a harci kedv és készség erősen csökkent. 
Október végén Törökország is kivált a központi hatalmak szö-
vetségéből. 

A lengyelek október 9-én, az ukránok október 10-én füg-
getlenségüket kikiáltották, a cseheket október 20-án az entente 
hadviselő államhatalomnak ismerte el, az osztrák-németek ok-
tóber 21-én ú j államot alakítottak. 

Az 1918 október 16-i manifesztum a monarchiát kiemelte 
sarkaiból. 

Ily viszonyok között méregként hatott az orosz hadifog-
ságból hazatértek és a bolseviki eszmékkel megfertőzöttek agi-
tációja, mely megmérgezte a fogyatékok pótlására hivatott 
menetalakulatokat. 

1 Lásd a 74-, számú mellékletet. 
2 1918 szeptember 30. 

József főherceg: A világháború. VII. 37 
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Egy-két csatanapra a gyalogság ugyan el volt látva lő-
szerrel, de a tüzérségnek — mely a védelem gerincét képezte 
— a lőszerrel már nagyon kellett takarékoskodnia, mert az 
anyaország gyárai csődőtt mondottak, nem szállítottak lőszert. 

A fegyveres létszám az arcvonalon ijesztően leapadt. 
Ilyen súlyos helyzetben érte az arcvonalat az ellenség ha-

talmas támadása. Látta a vele szemben álló jól táplált olasz, 
francia, angol csapatokat, tűrte az entente fölényes tüzérségé-
nek pazarlásszámba menő tüzét és elszenvedte a levegőt telje-
sen uraló ellenséges repülők bombáit. 

Ezen rettenetes nehéz helyzetben haderőnk vitézül tartotta 
még állásait és csodálatosképen a döntő harcra készen állott, 
bár a vezérek egybehangzó jelentései szerint, a haderőt nagy-
szabású sikeres ellenséges támadásnak, az azt követő vissza-
vonulásnak, üldözésnek jobb volna nem kitenni, mert ezt már 
nem bírhatja ki és akkor teljesen fel fog bomlani. 

így ítélték meg október hó második felében a mi hadvezé-
reink a helyzetet ésl sürgették a háború befejezését és a fegyver-
szünet megkötését, hogy a fegyveres erő „a monarchia létét 
és belső nyugalmát" biztosíthassa. 

A nagy szerencsétlenség, melyet előre láttunk, be is követ-
kezett. 1918 november hó 1-én a cs. és kir. 11. hadsereg arc-
vonalán a VI. és XIII . hadtest védelmi vonalát az olasz XII . 
és XII I . hadtestek az asiagói fennsíkon is áttörték, emiatt a 
cs. és kir. 11. hadsereg csapatainak a Sugana-völgyébe való 
visszavonulása általánossá vált. Már pedig az utóvédek szívós 
ellenállása nélkül az általános visszavonulás rendben nem 
folyhatott le, mert ha a cs. és kir. 11. hadsereg csapatai a Val 
Suganában nem állanak ellen, akkor az ellenség Ti'ient kör-
nyékét hamarább érheti el, a cs. és kir. 11. hadsereg vissza-
vonulását elvághatja. 

Szerencsétlenségünk betetőzéséül megjelent november 1-én 
a magyar kormány fegyverletételi rendelete (lásd a 75. számú 
melléklet), mely délkeleten a Magyarországot közvetlenül védő 
arcvonalat egyenesen kivégezte. (Lásd a 76. számú mellékletet.) 

* # 
* 

Az AOK. Olaszország megszállott területeinek kiürítését 
és a hadseregek visszavonulását Op. 130.488. szám alatt el-
rendelte. (Lásd a 88. számú mellékletet.) 

Sajtójelentés az október 30-i harcokról. 
Boroevic tábornagy hadseregcsoportja: 
A cs. és kir. 6. hadsereg visszavonása a 3. védelmi állásba 

simán ment. Eddig a hadsereget csakis ellenséges járőrök 
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követték; a tovenai országúton, melyet a 31. hadosztály szál-
lott meg, gyalogsági harc folyik. 

A cs. és kir. Isonzo-hadsereg északi szárnya a 6. hadsereg 
visszavonulásához csatlakozott, utóvédeket hagyva vissza. 
Salgaredánál csapataink meggátoltak az ellenség átkelését a 
Piavén, San Donánál azonban átjutott a Piavén és ott hídfő-
szerűen elsáncolta magát. 

Az Isonzo-hadseregnek eddig a Piave keleti partján ki-
tartó része este megkezdte a visszavonulást a Livenza-folyó 
mögé. 

# * 
* 

Szeptember 27-én a szövetséges és társult hatalmak had-
seregei a Siegfried-állást St. Quentin mindkét oldalán meg-
támadták és a Hindenburg-állásból a németeket kidobták. 

Október 9-én a német 7., 1. és 3. hadsereg az Aisne-folyó 
mögé vonult vissza és a Brunhilde-állást szállotta meg, a 
német 17., 2. és 18. hadseregek pedig a Hermann-állásban 
helyezkedtek el. 

Október 13-án a német trónörökös hadseregeit a Brun-
liilde Hunding-állásba visszavonták. 

Október 16. és 17-én a tengeri kikötőket a németek kiürí-
tették, a tengerészeti hadtest Gentre, a 4. hadsereg Thour-
houltra és Meninre visszament. 

Október 23-án az entente hadseregei Zweebrugge—Brügge— 
Thielt—Courtrai—Orchies—Denain—le Chateau—Ribemont— 
Laon—Sissone—Rethel—Beaumont—Stenay—Damvillers vo-
nalát elérték. 

Október 26-án Ludendorff tábornok helyébe Gröner tábor-
nokot nevezték ki. 

A német hadseregek október 30-ig Tournay—Condé— 
Valenciennes—Guise vonalra és La Serre-folyócska mögé 
mentek vissza. 

Október 30-ig a belga király hadseregcsoport ja1 a Brügge-
csatornát érte el (40 km térnyerés). Az angol-francia haderő2 

bal szárnnyal a belga határt, a jobbszárny Guise vidékét érte 
el (térnyerés a Hindenburg-álláson túl a balszárnyon 40 km, 
a jobbszárnyon 20—15 km). Az amerikai-francia haderő3 

északi irányban jobbszámyával a Maasra támaszkodva nyo-
mult előre, csak nehéz harc árán tudott tért nyerni, mivel a 
német tartalékok legnagyobb részét az arcvonal ezen részére 
irányították. Ez a haderő október végén a nyugati szárnnyal 

1 Északi szárny, belga hadsereg, a 6. francia és a 2. angol hadsereg. 
2 Közép, 1., 3., 4. és 5. angol, 1., 3. és 10. francia hadsereg. Haig angol 

tábornagy parancsnoksága alatt. 
3 Déli szárny, Petain francia tábornok parancsnoksága alatt álló 5. és 

4. francia hadsereg és Pershing amerikai tábornok hadserege. 
35* 
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az Aisne-folyót (Bethel), a közép és keleti szárny Youziers— 
Dun vonalát érte el.1 

Midőn az ellenség hadseregei a németeket a Maas és a 
tenger között 300 km-es arcvonalon folyton-folyvást verve, 
már a Belga—Luxemburg határra visszaszorították, midőn a 
macedón hadszintéren Franchet D'Esperey tábornok had-
seregei a romániai Dunát, a Morava nagy völgyét és Dalmácia 
déli részét elérték és Mackensen s báró Kövess tábornagyok 
haderőivel érintkezésbe jutottak, az entente megindította az 
olasz hadszíntéren is támadását, hogy a háborút eldöntse. 

„Október 31-én reggel 4 órakor Hadik János a kész mi-
n isz te r i listával hozzám jött. Nemsokára utána gróf Batthyány 
„Tivadar, Jászi és Kunfi jöttek és könyörögtek, hogy aka-
dályozzam meg a rettenetes vérfürdőt, mely készül. Gróf 
„Károlyi Mihály is, mondhatnám, berontott hozzám és zokogva 
„könyörgött, hogy lépjek közbe és nevezzem őt ki, mert pár 
„perc múlva minden lángba borul és patakzani fog a vér, ha 
„nem ö a miniszterelnök. Nyugodtan közöltem vele, hogy elren-
del tem, hogy a vérontás kerülendő, de most ő nekik kell arról 
„gondoskodniok, hogy a forradalmasított tömegek megálljanak 
„és békésen széjjeloszoljanak, mert ha ezek erőszakot követ-
n é n e k el, akkor a csapatok természetesen a legerélyesebben 
„fogják használni a fegyvert." 

„Lukachichnak már az előző napok egyikén megparancsol-
t a m volt, hogy csak akkor szabad fegyvert használni, ha a 
„tömeg részéről erőszak használtatnék, akkor azonban teljes 
„eréllyel. Ez kétségbeesett gesztus volt részemről, amennyiben 
„erős kételyeim voltak a csapatok megbízhatósága tekinteté-
h e n . " 

„Reggel 5 órakor gróf Hadik Jánossal átmentem a mi-
niszterelnökségre. Lárma és lövések hallatszottak. Pesten 
„nagy zsivajgás uralkodott. Magam láttam, amint a Lánc-
h í d o n csapataim fegyvereiket letették és soraikat megnyi-
to t ták ." 

„Hadik a nádorság visszaállítására vonatkozó törvény-
javasla tot elkészítette." 

„Gróf Apponyi Albert jött be hozzánk, míg mi mindent 

1 Lásd a 90. számú mellékletet. 
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„megpróbáltunk, hogy telefonozhassunk; hiába, nem lehetett! 
„Elszigeteltek bennünket, kikapcsolták összes telefonjainkat. 
„Csak a titkos telefon Wiennel maradt még ép. Ezen a kiiliigy-
,,minisztert, gróf Andrássy Gyulát hívtam föl, majd meg 
„Ö Fölségét. Közöltem velük, hogy föllángolt a forradalom 
„és hogy gróf Hadik János visszaadja a megbízást. Meg-
mondtam, hogy most már nem marad más hátra, minthogy 
„kérjem Ö Fölségét, hogy Károlyit — aki azonban a nádor-
ságról nem akar hallani és a minap közölte velem, hogy ő 
„a nekem adott becsületszava alól, egy keresztvetéssel, fel-
oldozta magát — bízza meg. Ő Fölsége teljhatalmat adott 
„nekem, mire én Károlyit akartam telefonon fölhívni, de nem 
„kapcsoltak, míg végre gorombáskodtam és fenyegetőztem, 
„mire kapcsoltak. Fölszólítottam Károlyit, hogy azonnal jöj-
j ö n föl hozzám. Közben a néptömeg idefönt mindjobban 
„növekedett. Én átmentem palotámba és magamhoz kérettem 
„gróf Hadik Jánost, gróf Apponyi Albertet és még több más 
„képviselőt. A kiabálás és tolongás, főkép a Dísztér táján, 
„percről-percre növekedett. Lövéseket is lehetett hallani. Lu-
„kachich altábornagy pár perccel Károlyi és Jászi után érke-
z e t t hozzám. Ő azt jelentette, hogy minden felelősséget el-
h á r í t magától, mert a csapatok végleg fölbomlottak. Már az 
„éjjel csak két százada volt, melyek még valahogy engedel-
meskedtek. A fölfegyverzett munkássággal szemben tehetet-
l e n . Erre elrendeltem, hogy ha még valami csapatot össze 
„tud kaparni, amennyire lehet, vonja a Mária Terézia- és Fer-
dinánd-laktanyákban össze." 

„Mi a tárgyaló asztalhoz ültünk és én gróf Hadiknak ad-
„tam a szót. ö lemondását megindokolta s azután nem maradt 
„más hátra, minthogy Károlyit szólítsam föl, hogy mégegy-
„szer fejtse ki nézetét. Ö azt mondta, hogy rettenetes vérfürdő 
„előtt állunk, melyet ő, hogyha azonnal kineveztetik, talán 
„meg tud akadályozni, talán még helyre tudja hozni a rendet, 
„hogyha ma estig fölesküdött lesz . . . Kormánya megalakítá-
s á t ahhoz a föltételhez köti, hogy a karhatalmat a lak-
tanyákba be kell vonultatni és hogy vérnek nem szabad folyni. 
„Ö miden felelősséget magára vállal, hogy nem lesz semmi-
„féle rendzavarás! Lukaehieh altábornagyot ilyen ért (lem-
b e n utasítottam is. Kintről nagy zaj hallatszott. Én pedig 
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„gróf Károlyi Mihályhoz fordultam, a többi képviselők jelen-
„létében és körülbelül ezt mondtam:" 

„'Gróf Hadik János ö nagyméltósága leköszönésének pil-
lanatában megint homo regius vagyok, most telefonon leg-
,.fölsőbb helyről vett teljhatalommal; kérem önt, állítson össze 
„egy kabinetet és vállalja a miniszterelnökséget. Szeretett ha-
z á n k a bennünket szorongató ellenségektől körül van véve, 
„itt forradalmi lázadás van, körülöttünk minden ég, országok, 
„birodalmak és trónok összeomlanak. Egész szívemből, benső-
ségesen kérem az urakat, hogy velem együtt, kivétel nélkül, 
„mindnyájan támogassuk az ú j miniszterelnököt teljes erönk-
,.ből, minden eszközzel, mert ha ö most megbukik, akkor nem 
„ismerek kivezető utat e szörnyű szerencsétlenségből. Kérem 
„önt, gróf Károlyi, lépjen nehéz új hivatalába azon meggyőző-
déssel , hogy mi, mint egész emberek és férfiak támogatjuk 
„önt.'" 

„A néptömeg a Szent György-teret is ellepte, zúgott a 
„türelinetlenség lármája és én kikiildtem a térre, hogy közöl-
j é k az ottlevőkkel, hogy az imént gróf Károlyi Mihályt bíz-
„tam meg, akit a király is telefonhoz hivatott és helybenhagyta 
„megbízatását. Mint a tenger vihara, úgy zúgott a vadul ki-
„törő örömriadal. Az utolsó bosnyákszázad is lelkesen zsivió-
„zott és éltetett engem, midőn az erkélyre léptem. Károlyi 
„viharosan tomboló üdvrivalgások között hagyta el palotámat. 
„Reggel 8 óra volt. Ez volt az első forradalmi é j j e l . . . Csak 
„ne döntse ezen vértelen örömrivalgással tellett forradalom 
„súlyos szerencsétlenségbe szeretett szegény hazámat!' 

„Három héttel elkésve küldtek ide és nem voltam már 
„képes:a gátszakadást megakadályozni. Ezt siratja lelkem! . . . 
5,De meg vagyok nyugodva, hogy máskép nem cselekedhettem 
„Volna. Bizony Isten, nem akartam Károlyit, noha Tisza Ist-
„ván, ez a nagy államférfiú is őt ajánlotta! Károlyi Mihályt 
„az erőszak hozta!" 

„Fehér őszirózsákkal földíszített automobilok száguldanak 
„az egész városban, bennük katonák és suhancok ülnek s 
„állanak, mind fehér őszirózsákkal ékítve, a forradalom ártat-
l a n fehér őszirózsáját viselik gomblyukukban és sapkájukon. 
„Énekelve, örvendezve lövöldöznek a levegőbe. Miért is kellett 
„ily későn idejönnöm!" 
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„Feleségemmel kissé a friss levegőre mentem s ahány ilyen 
„őszirózsás teherautomobil elszáguldott mellettünk, mindegyik-
éről viharosan megéljeneztek, de azután kihallatszottak a kiál-
t á s o k : 'Éljen a köztársaság!'" 

„Józsi fiamat táviratilag a harctérről hazahívtam. Dél-
„ben meg is érkezett ő, ki még lábbadozó a spanyolbetegség 
„után. Megkértem Károlyit, hogy gondoskodjék hazaérkező 
.„fiam biztonságáról, mert helyenkint vad lövöldözések voltak." 

„A Nemzeti Tanács egy virágokkal díszített automobilt 
„küldött Kelenföldre érte, két tiszttel és fehér őszirózsás hon-
svédekkel, kik alattam hősiesen küzdöttek a Doberdón. Sze-
.„retett fiamat sértetlenül hozták haza és én hálásan szorítot-
t a m meg kezüket." 

„Délután 6 órakor jött Károlyi kabinetjével és az én 
„kezembe tették le az esküt a király egyenes kívánságára." 

A 'kormány november 1-én következőképen alakult meg: 
Miniszterelnök: gróf Károlyi Mihály. 
Belügyminiszter: gróf Batthyány Tivadar. 
Kereskedelemügyi miniszter: Garami Ernő. 
Földmivelésügyi miniszter: Buza Barna. 
Igazságügyi miniszter ideiglenesen: Buza Barna. 
Pénzügyminiszter ideiglenesen: gróf Károlyi Mihály. 
Munkaügyi és népjóléti miniszter: Kunfi Zsigmond. 
Vallás- és közoktatásügyi miniszter: Lovászy Márton. 
Hadügyminiszter: Linder Béla alezredes. 
Közélelmezésügyi miniszter: Nagy Ferenc. 
Nemzetiségi miniszter: Jászi Oszkár. 

„Rendkívül kellemetlenül érintett, hogy gróf Batthyány 
„Tivadar és Kunfi az eskiit nem mondták a fölolvasó után a 
„többiekkel együtt.1 Az eskütétel után — minthogy az én föl-
a d a t o m be volt fejezve — fölhívtam Ö Fölségét telefonon és 
„sürgősen kértem, hogy engedje meg nekem, hogy ezen izzó 
„talajról Kistapolcsányba menjek és ameddig nincsen szükség 
„rám, ott telepedhessek le, hogy a játékon kívül maradhassak 
„és Károlyiék által ne használtassam ki — ha már a nádorság 
„létesítését megtagadták — mint cégtábla vagy ürügy, valami 
„újabb forradalmi aktusra, ü Fölsége, sajnos, félreértett en-

1 Az volt a benyomásom, hogy ők az eskü által nem akartak megkötve 
lenni további forradalmi működésükben; később láttam is, hogy érzésem 

.nem csalt, hiszen esküjük alól való fölmentést a kormány csakhamar köve-
telte is. 
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„gern és azt felelte, liogy föltétlenül Budapesten maradjak, 
„ő nagyon sajnálja, de ezen kérésemet nem teljesítheti. Ügy 
„érintett ez, mintha királyom halálos ítéletemet írta volna alá. 
„Azt kértem, hogy akkor kényszerítse Károlyit, hogy a Hadik 
„által megfogalmazott nádor-törvényt hozza azonnal létre, 
„úgy vállalom a felelősséget is, de így csak lógós vagyok." 

„Gróf Tisza Istvánt meggyilkolták! Ö volt egyike a leg-
nagyobb hazafiaknak. Ö az első véres áldozata a fehér őszi-
rózsás forradalomnak; borzasztó, hogy e nagy veszteséget,, 
„ezt a szégyent és gyalázatot meg kellett érnünk." 

„Az eskütétel után tünt nekem csak föl, hogy Szladits-
„Károly miniszter jelölt nem jött esküt tenni; kérdésemre azt 
„jelentette nekem Libits Adolf jószágigazgatóm, hogy mielőtt 
„behivattam az összegyűlt minisztereket, jelentették nekik, 
„hogy Tisza István grófot meggyilkolták. Gróf Károlyi Mi-
h á l y egy kézlegyintéssel el akarta azt intézni, azonban Szla-
„dits kijelentette, hogy így már ő nem hajlandó a Károlyi-
kormányban a miniszterséget vállalni, mert attól tart, hogy 
„ez a kormány nem fogja a gyilkosokat felelősségre vonni. 
„Károlyi kapacitálása ellenére ő otthagyta őket és elsietett." 

„A város tele van örömvigal ómmal és tüntetésekkel, de 
„emellett sokhelyütt rabolnak és fosztogatnak. A katonaság 
„automobilokon száguld körül és lőszerét a levegőbe puffogja 
„el. És a hadseregfőparancsnokság nem küldött alattam szol-
g á l t csapatokat, akikben váltig bízhattam, a szent ígéretek 
„füstbe mentek, mint a szemfényvesztés! Elvágták ö Fölsége 
„alatt a fát, most már csak zuhanás jöhet s a trón össze-
omlása!" 

* 
* # 

Események az arcvonalon} 
Az Isonzo- és a Belluno-hadseregek a megszállott terület 

kiürítését, illetve az általános visszavonulást folytatták. 
Előbbinek északi szárnya a Livenzáról a Lemene-folyó 

mögé vonult vissza.2 

A XXIII . és XXII . hadtestet az arcvonalból kivették és 
a Tagliamento felé hátul tartalékként csoportosították. 

1 Lásd a 78. számú mellékletet. 
1 XVI. hadtest, Berndt altábornagy és Urbarz altábornagy csopor t ja . 

Brugnera—Portobuffole-szakaszról. 
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A 6. hadsereg a Sarmede—Caneva—Sacile-dombok nyu-
gati lejtőjén a harmadik védelmi állásban elhelyezkedett. 
Á 6. hadsereg déli szárnyán a Weiss-csoport és Nöhring al-
tábornagy csoportja1 az Isonzo-hadsereg északi szárnyához 
csatlakozva, a Livenzáról a Meduna-folyó mögé vonult vissza. 

A 6. hadsereg október 31-ről november l-re virradó 
éjjelen a megszállott terület kiürítését folytatta. 

Az ellenséges 8. hadsereg a visszavonuló 6. hadsereget 
Sacile irányában, az olasz 10. hadsereg az Isonzo-hadsereg 
északi szárnyát a Livenzára2 követte, harcokra csak egyes 
helyeken került a sor, melyekben csapataink az ellenséges 
lovasságot és járőröket visszazavarták. 

Az Isonzo-hadsereg zöme visszavonulását a Livenza 
mögé zavar nélkül végrehajtotta, bár sok löveget veszített. 

A Belluno-hadsereg visszavonulása már nagyobb súrló-
dásokkal járt. 

Az első védelmi állást3 október 31-én délelőtt a hadsereg 
kiürítette. 

A XXVI. hadtest S. Marino—Monte Prassolan- (A 1481) 
szakaszban, az I. hadtest a Monte Prassolán (A 1481)—Monte 
Santo (A 1532) közötti szakaszban, a XV. hadtest a Si. Maria — 
Monte Valiina (A 1073)—Monte Garda- (A 1332) szakaszban 
felvételi állásban helyezkedett el. 

A XV. hadtestnél a tartalékok4 Stabie—Monte Narumal 
(A 842)—Tremea (A 502)—Visome-vonalban, a Feltre—Bel-
luno-medencét délről kísérő hegygerincen felvételi állást fog-
laltak. 

Ebben a harmadik védelmi állásban biztosították a csa-
patok a Belluno-hadsereg hadtestjeinek (XXVI., I., XV.) 
gyülekezését a visszavonulás megkezdésére. 

Október 31-én délután gyülekeztek: 
a XXVI. hadtestnél a 4. hadosztály Lamonnál, a 48. Ser-

vónál, a 28. a két hadosztály között a Fonzaso—Fiera di 
Primiero-út mentén, a 42. horvát honvédhadosztály október 
31-én már Predazzot elérte. 

A 40. honvédhadosztály Arsienél gyülekezett és Castel 
Tesinora menetelt, a Belluno-hadsereg kötelékéből kivált és 
a 11. hadsereg kötelékébe lépett. 

Az I. hadtestnél október 31-én délután a Feltre—Agordo-
út mentén gyülekezett: 

az 50. hadosztály Gregioriónál, a 17. Sedicónál, a 13. 
lövészhadosztály Sospirolonál, az 55. hadosztály Peronnál. 

1 43. és 44. lövészhadosztály. 
2 Portobuffole—Mansue—Motta-szakaszra. 
3 S. Marino—Monte Asolone (A 1520)—Monte Pertica (A1552)—Monte 

Spinuccia (A 1301)—Quero-vonal. 
4 Edelweiss-, 60. és 55. hadosztály egyes részei. 
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A gyülekezést a 13. lövészhadosztály, a 17. és 50. hadosztály 
egy része Villabrunánál utóvédállásban biztosította. 

A XV. hadtest a felvételi állást október 31-én délután ki-
ürítette, a 60. hadosztály és a 20. honvédhadosztály a Bel-
luno—Longarone-úton a visszavonulást megkezdette. 

A 31. hadosztályt és a 25. egy részét Bellunora visszavet-
ték, ezek Longaronetól délre, a bellunoi és serravallei utak 
összefutásánál biztosították a hadtestnek Longarone felé való 
elvonulását. 

Az olasz 12. hadsereg amint észrevette, hogy a Belluno-
hadsereg hadtestjei1 az első védelmi állást kiürítették, azon-
nal előretört, és pedig a francia XII . hadtest a Feltre— 
Belluno-medence felé, az olasz T. hadtest a Piave völgyében 
Santa Marian át Feltre felé. 

A szomszédos 4. olasz hadsereg azonnal csatlakozott a 12. 
hadsereg előnyomulásához. A XXX. hadtest a Monte Spinuc-
ciára ( - 1301), a VI. a Monte Perticára (A 1549). a IX. a 
Monte Asolonere (A 1520) tört elő Fonzaso és Feltre 
irányában. 

Az olasz VI. és IX. hadtestek részei a Monte Prassolan 
(A 1481) és G Benato «> 1127) között a felvételi állásban 
túlhosszú időn át kitartó 4. hadosztályunk szakaszába betörtek, 
Catinelli ezredes parancsnoksága alatt levő utóvédcsa pata in-
kát2 délután 2 órakor elfogták. 

Az olasz és francia csapatok pihenés nélkül követték 
visszavonuló csapatainkat. 

A francia XII . hadtest zöme Cisonon át Vittoriora foly-
tatta támadó előnyomulását; három ezrede Buschenél a Piave 
hídja felé tartott, melyet október 31-én késő délután elért. 

Az olasz I. hadtest délután Feltrébe hatolt. 
A 4. olasz hadsereg csapatai3 október 31-én délután Se-

ren—Fonzaso és Arsie felé közeledtek, járőrei a harmadik 
védelmi állásunk felé előretolódtak. 

A hadtestmenetoszlopok megalakulását és elvonulását 
biztosítandó, a XXVI. hadtest utóvédei a Stabie—Monte 
Avena (A 1456)—Col di Lan (Ä 1260)—A 1316—Col di 
Campo- (A 1517) vonalban a harmadik állást megszállották. 
Az I. hadtestnél a hadosztályok utóvédei Villabrunánál, a 
XV. hadtestnél Longaronetól délre a bellunoi és serravallei 
utak összefutásánál foglaltak utóvédállásokat. 

A 11. hadsereg első állásában kitartott, csakis a keleti 
szárnyon, a VI. hadtest bal szárnyán és az Asiago-fennsíkon 

1 XXVI., I. és XV. 
* 99., 49. és 8. ezred részei. 
3 XXX., VI. és IX. olasz hadlest élhadoszlálvai. 
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levő XII I . hadtestnél kezdették meg egyes csapatok a vissza-
vonulást. 

A 40. honvédhadosztály Castel Tesinot érte el, a 39. hon-
védhadosztály azon része, mely mint hadtesttartalék a Monte 
Meletta (A 1824) és a Monte Lisser (A 1634) között állott és 
Barr ica tan ál volt csoportosítva, a Sugana-völgyben Grignora 
visszavonult. A szomszédos 18. hadosztály a Monte Melettára 
(A 1824) ment vissza. 

Az Asiago-fennsíkon a 38. honvédhadosztály egy része a 
Monte Sisemolról (A 1242), a 27. hadosztály egy része az 
asiagói szakaszból részint Larici barakktáborba, részint Cal-
donazzora és Fratellere ment vissza. 

A 38. honvéd- és a 27. hadosztályt ugyanis Magyarország 
déli határára akarták elszállítani az ú j arcvonalra, ezért lép-
csőkben a Sugana-völgybe lettek irányítva, hogy Perginenél 
vonatra szálljanak. 

Egyéb változás a 11. hadseregnél október 31-én nem volt. 
A 10. hadsereg eredeti védelmi állásában kitartott; ennél 
semmiféle változás nem állott be. 

Hadseregtartalékok voltak még: az 5. hadosztály a 
Sugana-völgyben Borgo vidékén, a 16. hadosztály az Etsch 
völgyében Salurnnál és San Michelenél, Bozennél a 74. hon-
védhadosztály. Utóbbi rendeletet kapott, hogy november 1-én 
az Eisach- és Rienz-folyók összefolyása által alkotott meden-
cében fekvő Miihlbach vidékére meneteljen (Op. 50.000/a. sz.), 
ezt a parancsot egy második rendelet is követte, mely szerint 
a hadosztálynak Sterzingre kellett menetelnie. A hadosztály-
nak november 2-án Bozen vidékét teljesen el kellett hagynia, 
hogy az Etsch völgyében Bozenen át visszavonuló csapatok 
részére az utat szabaddá tegye. (Op. 50.000/b. szám.) Lásd a 
78. számú mellékletet.) 

Az angolok október 25-én Alepponál a törököket meg-
támadták, a támadást azonban Kemal basa visszaverte. 

Október 31-én megkötötték a fegyverszünetet. A német 
csapatok Németországba hazatértek. 

Így Bulgária után1 Törökország is befejezte a háborút. 
Október 31-én az osztrák-magyar fegyverszüneti bizott-

ság leredőnyözött, csukott autókon Verona—San Martino— 
Terre—Vicenzán át Páduába utazott. Ott az olasz had sereg-
főparancsnokság székhelyének közelében, a Villa Giustiban 
(Páduától kb. 4—-5 km-re) kapott szállást, hová este 8 órakor 
érkezett meg. 

A fegyverszüneti bizottságba két német tiszt is ki lett 
jelölve, az olaszok azonban a német tiszteknek Serravellenél 

1 1918 szeptember 30. 
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az átlépést nem engedték meg, így német részről a fegyver-
szüneti tárgyalásokon senki sem vett részt. 

Az AOK. rádió útján az olasz hadvezetőséggel tudatta, 
hogy azon esetben, ha a veneziai tartomány kiürítése az olasz 
hadsereg nyomása alatt állandó küzdelemben történik meg, 
úgy az olasz községek, hidak, vasutak nagy károkat fognak 
szenvedni, ha azonban az ellenségeskedést az olaszok beszün-
tetik, a megszállott tartomány kiürítése minden kár nélkül 
fog megtörténni. Ezért tanácsos lenne, ha az olasz hadvezető-
ség az ellenségeskedést beszüntetné. (Op. 20.651. szám.) 

# # 
* 

„November 1-én a városban teljes a rend és nyugalom. 
„Az őszirózsák elfonnyadtak már. De most föllobbannak a 
„lángok a vidéki városokban, gyújtogatnak, rabolnak, gyilkol-
„nak és a forradalom tüze az országban mindig jobban terjed." 

„Károlyi, Jászi, Kunfi és Batthyány délután hozzám jön-
„nek a legnagyobb izgalomban; gróf Batthyány egészen ma-
„gán kívül, fejét két kézzel fogva, a szobában föl-alá szalad-
„gál. Közli velem, hogy az áramlat annyira köztársasági irányt 
„vett föl, mindenki Károly király ellen fordul. A Nemzeti 
„Tanács elhatározta, hogy az ú j kormányt, mely ilyen király-
„nak tett esküt, hogyha most a köztársasági áramlatnak ellent-
„áll, letartóztatja. Tehát a kormánynak le kell mondania, vagy 
„pedig az eskü alól föl kell oldani; ebben sürgős legfölsőbb 
„döntést kérnek." 

„Károlyi mondja — amiről én azonnal jelentést is teszek 
„a királynak —, hogy szándéka és az egyedüli út, hogy ha 
„nem késett már el ez is — a kormány nevében egy proklamá-
„eiót kiadni, mely a következőket tartalmazza." 

.,1. A kormány a hatalmat a néptől kapta és nem érzi 
„magát följogosítva arra, hogy az ország kormányformáját 
„meghatározza. Ő azonnal összehívja az országgyűlést és 
„annak azt az ajánlatot teszi, hogy egy törvényt hozzon Ma-
„gyarország teljes függetlenségéről, sajtószabadságról, gyüle-
kezési jogról, egyesülési szabadságról és az általános titkos 
„választójogról." 

„2. Fölszólítja az országgyűlést, hogy 12—24 óra alatt 
„erre vonatkozó elhatározásra tökélje el magát. Ha elfogadja 
„a törvénytervezetet, akkor jól van, ha nem, akkor erőszakolva 
„lesznek." 
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„3. Négy—hat hét alatt választások és az ú j országgyűlés 
„dönt a kormányzati mód és az államforma fölött: köztársaság 
„vagy királyság!" 

„A minisztérium kész leköszönni, de más sem hozhat 
„jobbat." 

„Miután Károlyi ezt a királynak előadta és én jelentet-
t e m , ők távoztak és én elmondom a Fölségnek az én rettene-
t e s helyzetemet, melybe így, mint lógós, belekeveredtem; ő 
„jóságos melegséggel sajnálkozását fejezi ki és így végzi 
„szavait: 'Ha a helyzet úgy hozná magával, téged azonnal föl-
„jogosítlak arra, hogy egy ú j esküt letegyél, mert teneked ott 
„kell maradnod, te vagy az én utolsó reménységem. A többiek-
„nek azonban nem mondhatok most semmit, tíz percig kell 
„gondolkoznom!' Én még legsúlyosabb aggályaimat fejeztem 
„ki az állam- és kormányformára vonatkozó pontra nézve, 
„mire a Fölség a telefonba mondja: 'Das sind Schweine und 
„Bestien!' Közben hallom, hogy megint van valaki mögöttem. 
„A kormány két tagja jön és belebeszél, azt is mondja, hogy 
„Jászit és Károlyit sürgősen a telefonhoz hívta a Nemzeti 
„Tanács. Nemsokára magukon kívül berontanak és kérik, hogy 
„Ö Fölségének mondjam, hogy mindez szintén már elkésett, 
„az események vadul kergetik egymást, A köztársaság elemi 
„erővel jön, már csak egy út van, hogy a király lemondjon, 
„vagy pedig erőszakkal fogják erre kényszeríteni. Ekkor gróf 
„Batthyány Tivadar két kezét borítja arcára s így a pamlagra 
„zuhan és nagy zajjal zokog. Kállay Frigyes százados, ki a 
„nagyon hangos beszélgetésre bejött Say alezredessel, elfor-
d u l v a csendesen sír, Say krétafehér arccal áll mögöttem a 
„többiek között és a telefonban Ö Fölsége hangja szólal meg: 
„'Mi van már megint ! . . . ' Felelni akarok s alig kezdek bele 
„a mondatba, ő kéri, hogy hagyjam egy kicsit gondolkozni! 
„Még be sem fejezte szavát, a telefonösszeköttetés megszakadt. 
„Magam is úgy látom, hogy jobb, ha a Fölség most félreáll 
„és leköszön, nehogy esküjével szembekerüljön; ezt meg-
f e l e lő proklamáeióban kellene közzétenni, hogy ő félreállott, 
„mert esküjének megszegésére akarják kényszeríteni, amire 
„ő mindhaláláig nem kapható, akkor tudom, mint istenített 
„nemzeti hős mártír fog állni minden magyarnak a szívében 
„és neve érintetlen marad, mindenkori tisztelet tárgyát fogja 
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„képezni. Ha azonban hallgatagon eltűrné Magyarország 
„széjjelszakadását, illetőleg földarabolását és kardjához nem 
„nyúlva nem mond le, akkor az események el fogják őt so-
d o r n i és többé nem fog visszajöhetni. Soká töprengek 
„afölött, hogy mit tegyek. Telefonozni erről, ha nincs még-
„kényszerű ok, nem akarok, mert beszélgetésemnél sokszor 
„hallom, hogy hallgatókészüléket kapcsolnak valahol be a 
„vonalba, mely cincogva serceg. Egy a legrettenetesebb lelki-
„gyötrelmekben eltöltött félóra múlva akarok a királlyal be-
szélni, de nem felel telefonja. Fölhívom erre Andrássy Gyula 
„grófot, minthogy most úgy hallom, nem hallgat senki, elmon-
d o m őszintén és legrészletesebben megokolva ezen nézetemet. 
„Ő megígéri, hogy a Fölségnek jelentést fog erről tenni. Hu-
„nyady József grófnak is telefonon elmondok mindent, aki 
„megígéri, hogy bármily rettenetes is, elmond mindent Ő Föl-
„ségének." 

„Három órai hiábavaló próbálkozás után, mely alatt mind 
„rémesebb hírek jönnek, a Fölség kérdi, hogy mi van. Erre, 
„minthogy a miniszterek közben esküjök alól való feloldásukat 
„sürgetik, vagy lemondanak és minthogy most egyedül vagyok 
„és úgy veszem észre, a telefonba sincsen e pillanatban az utá-
l a to s ellenőrzés bekapcsolva, én azt mondom: 'Fölség kérek 
„határozott döntést a miniszterek esküje végett! De előbb sza-
k a d j o n a következőket Fölséged figyelmébe ajánlani: az váj-
j o n Fölséged fölmenti-e őket vagy sem esküjök alól, magára 
„az ügyre közömbös, mert ha nem menti föl őket, akkor le-
köszönnek és a szovjet, azaz Nemzeti Tanács újra megbízza 
„őket és akkor mint forradalmi kormány folytatják működésü-
k e t . Ha fölmentetnek, akkor is mint forradalmi kormány ala-
ku lnak meg. Tehát ez egyre megy, de nézetem szrint van itt 
„egy sokkal magasabb nézőpont., t. i. az, hogyha Fölséged nem 
„menti föl őket, akkor ők önként hitszegőleg léphetnek csak 
„forradalmi alapra és jogos lesz minden szervezkedés az eskii-
„szegő kormány ellen. Ha pedig Fölséged fölmenti őket eskü-
j ü k alól, akkor Fölséged tudtával, jóváhagyásával alakulnak át 
„forradalmi kormánnyá és Fölséged magára engedi hárítani 
„a felelősséget és szentesíti a forradalmat, amit Fölségedre 
„való tekintettel én veszélyesnek tartok . . . Halló Fölség 1 . . — 
„Nem felel és hallom, hogy mással beszél. — Halló Fölségf . . . 
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„Halló, na mi van! . . . Bocsánat, de oly fontos a dolog, hogy 
„újra el kell mondanom, minthogy Fölséged tán nem hallotta? 
„'Nem szükséges, tudom miről van szó, folytasd csak!' 'Tehát 
„az előbb előadottak alapján kérem Fölségedet, ne méltóz-
tassék őket eskiijiik alól fölmenteni. Kérem döntsön Föl-
„ s é g . . M i k o r beszélgetésemben idáig értem, bejöttek vagy 
„hárman a kormány tagjai közül — hallom őket susogni. — 
„Valóban utálatos! —• Batthyány kifejtette előttem, hogy Ká-
„roly királynak Ottó trónörökös javára le kellene mondani, 
„mert a mai helyzet tarthatatlan. Ha ez megtörténnék, a legi-
t imi tás nem szenvedne károsulást." 

„Kénytelen voltam a Fölségnek szintén azt tanácsolni, 
„hogy mondjon le az általam fönt már kifejtett okoknál fogva! 
„A király helyett Windisch-Grätz Lajos herceg felel elutasí-
„tólag. És csattant a kagyló." 

„Egészen meg vagyok törve, hisz e nehéz órában más 
„hallgatja jelentéseimet és felel a király helyett. Ezt nem bí-
„rom el! Fölkelek, otthagyom a telefont. Igaza volt szegény 
„Tiszának, hogy csak beledobtak a mocsárba és bemocskolnak." 

„Batthyány Tivadar gróf megy a telefonhoz és fölhívja 
„a királyt!" 

„Majd még hosszasan beszél Andrássyval, akinek azt 
„mondja, a heves vita végén: 'Ha a király nem mond le, úgy 
„elcsapjuk, mint a rossz cselédet.' Azután Károlyi beszél apó-
j á v a l és megtudom, hogy a király a kormányt föloldotta es-
„küje alól. Én már befogom a szájamat, jöjjön, aminek jönnie 
„kell! Csak megkérdem Bécset, hogy tényleg fölmentette-e a 
„király őket esküjük alól! . . . Igenis! . . . Kérik, hogy írásban 
„adjam nekik ezt! Nincs okom megtagadni, minthogy leg-
mérvadóbb helytől tudom, hogy föloldattak!" 

„Végtelenül szomorú dologról számol itt be naplóm, de 
„ezeket jobban szeretem akkori keservembe eltemetni." 

„Ha a király kívánsága szerint Budapesten akarok ma-
r a d n i , nem lehet elkerülnöm azt, hogy a szovjetnek fogadal-
„mat tegyek, hogy alkalmazkodom. A király ezt jóságosan 
„helyben hagyja azzal, hogy még a köztársaságra is bátran 
„tehetek esküt is, mert én fogom látni, hogy szükséges-e... 
„Szurmaynak is megmondotta a király, hogy engem fölmen-
t e t t és szabadon tehetek esküt. Ez életemnek legkeserűbb, leg-
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„nehezebb lépése. Gróf Hunyady József melegen osztja rette-
n e t e s lelkiállapotomat." 

* # 
# 

Éjjel 11 óra 25 perckor Károlyiék 28.102. ein. 1. hadiigy-
miniszteri szám alatt kiadták az összes magyar csapatok ré-
szére a fegyverletételi rendeletet, ezt még ez éjjel kézbesítet-
ték a magasabb parancsnokságoknak és a hadseregparancs-
nokságok megkerülésével kapták meg a csapatok is; ez a 
király, a hadseregfőparancsnokság és az én tudtom nélkül 
történt, én csak évekkel később, a hadilevéltár aktái révén 
értesültem ezen tényről. 

* 

Események az arcvonalon. 
Ma az Isonzo-, a 6. és a Belluno-hadsereg folytatta a meg-

szállott terület kiürítését, a 11. hadsereg is megmozdult hátra-
felé, melyhez a 10. hadsereg keleti szárnya is csatlakozott. 

Az Isonzo-hadsereg hadtestjei két helyen lépték át a 
Tagliamentót: északon a Codroipo és Casarsa közötti hídon, 
délen a Portogruaro és Latisana közötti hídon. 

A XXII. hadtest1 a Tagliamento-folyó mögé került Pa-
lazzolo—Latisana terébe; az 57. hadosztály Cervignanonál a 
régi határt átlépve, pihenőt tartott. Menetcélja Triest. 

A XXIII . hadtest2 a Lemene-folvócskáról Portogruaron 
át a Tagliamento mögé tart. 

Az északi szárnyon a XVI. hadtest maradványából ala-
kított Berndt altábornagy csoportja3 a Meduna-folyóról 
a Fiume—Villanova Codroipói úton Gradisca és Pasian terébe, 
az Urbarz altábornagy csoportja4 a Meduna-folyóról az Azzano 
Decimo—San Vito—Codroipo-úton Pozzuolo, Galleriano és 
Camino terébe vonult vissza a Tagliamento-folyó mögé. 

A VII. hadtest5 a Motta di Livenzanál előretört olaszok 
ellen hét zászlóaljjal Lorenzagaról ellentámadást intézett, 
hogy a hadsereg sima visszavonulását biztosítsa. 

A IV. hadtest0 Pramaggioren és Portogruaron át a 
Tagliamento latisanai hídjának tartott. 

A visszamenő hadsereg oszlopait az olasz járőrök, a 
lovasság pedig november 1-én a Livenza-folyót az egész vona-

1 Fél 2. és 14. hadosztály. 
2 46. lövész- és az 58. hadosztály. 
3 29., 26. lövész- és a 201. osztrák népfölkelő dandár. 
4 7. és 24. hadosztály. 
5 33. és 12. hadosztály. 
" 64. és 70. honvédhadosztály. 
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Ion elérte, de a folyót csak Motta di Li ven »mái lépte át; itt 
a VII. hadtest az olaszokat ellentámadással visszavetette a 
folyó mögé. 

Csakis a Portogruarotól délkeletre fekvő Bando querello-
nál mutatkoztak olasz lovasjárőrök. 

Az Isonzo-hadsereg visszavonulása a Leinene-, illetve 
Tagliamento-folyó mögé zavartalanul folyik tovább. 

A 6. hadsereg a Cellina-tarfolyó mögé folytatta vissza-
vonulását. 

Az északi szárnyon a 34. hadosztály Maniagora, a 12. 
lovasított lövészhadosztály Arbara, a középen a XXIV. had-
test1 Vivaróra, a déli szárnyon Weiss tábornok és Nöhring 
•altábornagy csoportja2 Pordenonén át Domanins—Arzene 
terébe vonult vissza. A 11. lovashadosztály Udinere tartott. 

A Belluno-hadsereg visszavonulása minden nagyobb 
súrlódás nélkül szintén tovább folyik. 

A XV. hadtestnél a 20. honvédhadosztálynak és a 00. had-
osztálynak a hadtestmenetoszlopba való besorolását a bellunói 
és vittorioi utak összefolyásánál a 25. és 31. hadosztályok 
utóvédei biztosították. 

A hadtest zöme a visszavonulást a Longarone—Pieve di 
Cadore-úton folytatta. A 21. lövészhadosztály november 1-én 
Dosoledo—San Stefano terét érte el. 

Az olasz 12. hadsereg és a 8. hadsereg zöme Vittorioba és 
Bellunoba hatolt. 

Az I. hadtestnél a menetoszlop még nem alakult meg tel-
jesen, ezért ennek biztosítására az 55. hadosztály a Mis— 
Sospirolo—Monte Sperone (A 1263) vonalban utóvédállást 
foglalt. 

Az 50. hadosztály Peronnál, a 17. hadosztály La Stangánál. 
a 13. lövészhadosztály Agrenél sorolódott be, az agordói úton, 
a visszavonuló menetoszlopba. 

Az olasz 12. hadsereg balszárnyán előnyomuló I. hadtest 
Feltren és S. Giustinán át Sedicóra követte a hadtestet. A visz-
szavonulást az olaszok nem zavarták meg. 

A XXVI. hadtestnél a hadosztályok a gyülekezést még 
nem fejezték be teljesen. 

A 4. hadosztály Lamonnál a gyülekezést leghamarább be-
fejezve, S. Donato—Brocon mellékúton a Senaiga völgyében 
visszavonult és a predazzói visszavonulási vonalat november 
1-én délután 5 órakor Canale S. Bovónál érte el, mert a Fon-
zaso—Predazzo útat nem használhatta, mivel a 28. hadosztály 
Tje Molinenél és a 48. hadosztály Servónál a hadtestmenet-

1 41. és 51. honvédhadosztály. 
a 43., 44. lövész- és 10. hadosztály. 

József főherceg: A világháború. VII. 
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oszlopba való besorolásra még nem volt kész, így a predazzóí 
út nem volt szabad. 

A hadosztályok gyülekezését a 3-ik védelmi állásban a 
40. honvédhadosztály,1 a 48. hadosztály2 és az 55. hadosztály8, 

egyes részei biztosították. 
Az olasz 4. hadsereg előretörő oszlopai a Brenta völgyé-

ben Fonzasóra meglehetősen hamar benyomulva, a 3. védelmi 
állásunkban elhelyezkedett utóvédeket az esti órákban meg-
támadták, a 29. honvédezrednél az állásba betörtek és a 
29. honvédezred két zászlóalját elfogták. 

A73. és 7. ezred az olaszok támadását a A1064 és a Monte 
Avena (A 1456) magaslatokon visszaverte. 

A 42. honvéd horvát hadosztály 83. dandára (25. és 26. 
honvédezred) Campitello—Yigo di Fázza terét, 84. dandára 
(27. és 28. ezred) S. Martino di Castrozzát elérte. A Maly ezre-
des parancsnoksága alatt gyülekezett tüzércsoportok4 Fiera di 
Primierót érték el és ott háltak. 

A 4. hadosztályon kívül, a többi hadosztály november 1-ről 
2-re még a gyülekező körletekben hált. 

A 60. hadosztályhoz tartozó 5. bosnyákezred nem követte 
hadtestét, hanem a XXYI. hadtesthez csatlakozott. Ez az ez-
red, Maly ezredes csoportjával együtt, Fiera di Primiero fa-
luban töltötte az éjjelt, s november 2-án Predazzóra folytatta 
menetét. 

A 11. hadseregnél a következők történtek. 
Az olasz 6. hadsereg november 1-én csatlakozott az olasz; 

4. hadsereg előnyomulásához. A Brenta-folyó és a Col del 
Rosso (A 1278) között erős osztagok nyomultak elő a 39. hon-
védhadosztály, a 18. és 53. hadosztály állásai ellen (XX. olasz 
hadtest, a Monte Sisemolra [A 1242] a XII I . hadtest, Asiagóra 
és Asiagótól nyugatra a XII. hadtest, közte a 48. angol hadosz-
tály), támadást intéztek a 38. honvédhadosztálynak, a 27. had-
osztálynak még az arcvonalban megmaradt részeire és a 
III . hadtest keleti szárnyán az 1-ső vonalban álló 52. hadosz-
tályra. 

Az olasz támadás a 38. honvédhadosztályt a Monte Lon-
garára (A 1610) és a 27. hadosztályt Asiagóról Monte Nosra 
(A 1629) és Monte Zebióra (A 1778) visszavetette és arcvona-
lukat áttörte. Ennek oka az volt, hogy a mi csapataink meg-
tagadták az engedelmességet. 

1 29. honvéd ezred. 
2 73. ezred. 
3 7. ezred. 
4 Lövegek nélkül. 
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Az arcvonal áttörése után a .11. hadseregnél a visszavonu-
lás általánossá vált. 

VI. hadtest: A szélső keleti szárnyon a 39. honvédhad-
osztálynak az arcvonalban álló részei a Monte Miela (-0-1788) 
és a Monte Badelecche (A 1464) magaslatokra visszahúzó-
dott és azokat megszállotta. A szélső balszárnyat a Brenta 
völgyében Collicellónál biztosító csapatok, valamint a Monte 
Lissernél (A 1634) és Barricatánál álló hadtesttartalék1 a dél-
előtt folyamán a Sugana-völgyben Borgóra mentek vissza és 
ott a Brenta völgyét arccal keletnek megszállották. A Borgo 
vidékén állott 5. hadosztály egy része2 a Sugana-völgyben 
Levicóra vett irányt, a hadosztály zöme pedig Borgótól 
északra a Yal di Calamento két oldalát a Yal piana (A 2364)— 
Pontarso—Salubio (A 1887) vonalban lezárta. 

A 40. honvédhadosztály Castel Tesinóról a Cadin-hágóra 
(-1 1954) folytatta viszavonulását. 

A 18. hadosztály a Monte Miela (<>1788) és a Monte Me-
letta (A 1824) magaslatokon előkészített védelmi vonalat szál-
lotta meg. Ettől nyugatra az 53. hadosztály a Monte Meletta di 
Gallio (A 1674) magaslaton foglalt állást. 

XIII. hadtest: A 38. honvédhadosztály és a 27. hadosztály 
visszavetett része Monte Longára (A 1610)—Monte Nos (A 
1629)—Katze (Ó1223)—Monte Dorole (-Ó-1551) védelemre 
előkészített állásba vonult vissza. 

/ / / . hadtest: Az 52. hadosztály keleti szárnya, az asiagói 
áttörés miatt, délelőtt a Monte Basta (-Ó1064) magaslatra 
visszahúzódott, zöme azonban a Yal d'Assa szakadék mögött 
az 1-ső védelmi vonalat tartotta. Este 7 órakor C. Meata 
(1435)—<>981—Cima Civello (A 1705) magaslatokon foglalt 
állást. 

A 6. gyalog- és 6. lovashadosztály az 1-ső védelmi állást 
Castellettö vonalában tartotta. 

A 10. hadseregnél változás nem történt. 

Események az új déli arcvonalon. 
A bolgár fegyverszünet következtében báró Kövess tábor-

nagy parancsnoksága alatt október havában a Duna—Száva 
szakaszon új arcvonalunk volt alakulóban, melynek keleten, 
Orsováriál, a Dunán Mackensen tábornagy hadseregéhez kel-
lett csatlakoznia, míg nyugaton a Boszniát, Hercegovinát és 
Dalmáciát védő Drina-szakaszra kellett támaszkodnia. 

Kövess és Mackensen tábornagyok hadseregei között az 
összeköttetést Orsova és Turn-Severin között a német 62. dan-

1 9. és 11. honvéd ezred. 
2 54. ezred. 

35* 
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dár és a Duna-flotilla egységei (Viza, Száva, Bars, Csuka, 
Enns, Wels, Temes, Bosna, Bodrog, Czompo és Una) bizto-
sították. 

Délen Dalmáciát báró Pflanzer-Baltin vezérezredes albá-
niai hadseregcsoportja fedezte, mely Albániából a tengerpart 
mentén Niksic—Podgorica—Skutari—Cattaro terébe vonult 
vissza a nagyon óvatosan követő XVI. olasz hadtest elől. 

A Duna—Száva-arcvonalon felvonulásban1 voltak: 
Belgrádnál a 4. lovashadosztály, Indijánál az 59. hadosz-

tály, Brekánál a 10. lovashadosztály. Belgrádnál ezenkívül a 
9. hadosztály és Dl. Tuzlánál a 32. hadosztály gyülekezett. 

Pancsovánál és Szemendriánál a Szamos és Kőrös moni-
torok állottak. 

A nyugati Morava folyótól északra eső kedvező szakaszt 
a segítőcsapatok szállották meg és pedig a jobbszárnyon a né-
met 217. és 219. hadosztály, középen a bajor alpesi hadtest, 
jobbszárnyon az osztrák-magyar 30. hadosztály. 

A német 6. tartalékhadosztály Dl. Milanováctól délre a 
keleti szárnyat biztosította. 

Szerbiát és Montenegrót csapataink kiürítették. 
Bosznia, Hercegovina és Dalmácia védelmére a követ-

kező intézkedések történtek: 
Báró Kövess tábornagy hadseregcsoportjához csatla-

kozva Bosznia határa mentén Dalmáciáig Bjeljina és Cattaro 
között, Bosznia—Hercegovina—Dalmácia vezénylő táborno-
kának parancsnoksága alatt2 álló négy határvédelmi szakaszt 
szerveztek meg és pedig: 

a) Tuzla-alszakasz a Szávától a Visegrádig (a Szandzsák 
régi határáig 100 km) 63. gyalogdandár (6 zászlóalj); 

b) Rogatica-alszakasz Visegrádtól a Tara folyóig (Mon-
tenegro régi határáig 100 km), 45. hadosztály 7 zászlóalja; 

c) Beliea-alszakasz a Tara folyótól Bilekig (60 km) 
2 zászlóalj; 

d) Trebinje-alszakasz Bilektől Dalmácia határáig (30 km) 
1 zászlóalj. 

Szerajevóban tartalék 2 zászlóalj. 
Dalmácia tengerpartvidékének védelme három alszakasz-

ból állott: 
a) Baguza-alszakasz, 2 zászlóalj és 3 üteg; 
b) Cattaro hadikikötő-alszakasz, 3 zászlóalj, 5 üteg és a 

flotta; 
c) Antivári-alszakasz, 2 zászlóalj és 2 üteg. 
Az Albán-hadseregcsoport Scutari és a tenger között a 

47. hadosztály és a 9. lovashadosztály. 
1 Vasúti szállítás. 
2 Báró Sarkotie vezérezredes. 
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Podgoricánál1 a 81. hadosztály és a 220. dandár. 
A bolgár fegyverszünet megkötése után2 az entente had-

erejét a Balkánon következő módon alkalmazta: 
Az olasz XV.I. hadtest3 a tengerpart mentén Durazzo— 

Tirana között, az 57. francia hadosztály Debráról a Drinizi 
(Drin) folyó völgyében a hegyekben Scutarira nyomult elő. 

Az olaszok Albániát és a tengerpart vidékét akarták meg-
szállani. 

Az 1. szerb hadsereg4 a keleti Morava folyótól nyugatra 
eső területen a Duna-—Száva-szakaszra (Belgrád) nyomult 
elő, a hadsereg éle október 28-án Svilajnac—Raca—Topola— 
Őacak vonalát érte el. 

A 2. szerb hadsereg5 a keleti Morava folyótól keletre eső 
területen a Duna-szakaszra (Pozerovac) nyomult elő. 

A szerb haderő és az olasz XVI. hadtest között — Bosz-
nia—Hercegovina ellen — csak jelentéktelen entente-csapa-
tok, leginkább bandák léptek fel, melyek különösen Monte-
negro—Hercegovina határán és a Szandzsákban garázdálkod-
tak (Nova Varos, Niksic). 

A szerbek hazasiettek. 
A 2. francia hadseregcsoport6 a Timok folyó völgyében 

a román Duna-szakaszra (Vidin—Orsova) sietett azon szán-
dékkal, hogy a Dunán a forgalmat megakadályozza. 

A 3. francia hadseregcsoport7 Bulgáriába vonult be, fon-
tos hadászati pontok megszállására. 

A XII. angol hadtest a tengerpart mentén Dedeagacson 
át Törökország megszállására nyomult elő (Konstantinápoly). 

A görög hadsereg tíz hadosztállyal8 a bolgár hadsereggel 
szemben" (melyek leszerelése folyamatban volt), Küstendil— 
Demirhisar—Kavala vonalában gyülekezett. 

A Balkán-arcvonal összeomlása után a bolgárok Saloniki-
ben az entente haderő főparancsnokságával, Franchet d'Es-
perey francia tábornokkal, 1918 szeptember hó 30-án külön-
békét kötöttek és így a központi hatalmak szövetségéből ki-
váltak. 

1 Skutaritól északra. 
2 Szeptember 30. 
5 38., 36. és 13. hadosztály. 
4 Drina-, Duna-, Morava-hadosztály, a 156. f rancia hadosztály és a 

francia 11. gyarmati hadosztály. 
5 Timok-, Sumadija-hadosztály, az ú jonnan alakított délszláv had-

osztály és a szerb lovashadosztály. 
6 Gambetta francia lovashadosztály, a francia 16. és 17. gyarmati had-

osztály, 76. francia hadosztály. 
7 2., 30., 122. francia hadosztály. 
8 4. görög-, Archipelagos-, Seres-, Kreta-hadosztály, 1., 2., 3., 13. és 

14. görög hadosztály. 
9 1., 2. és 4. hadsereg. 
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A délnyugati hadszíntéren a hadsereg zöme (59 hadosz-
tály) az olasz haderővel nézett farkasszemet, melynek soraiba 
15 entente (francia és angol) hadosztály is be volt osztva. 

Az olasz hadsereg támadásra készült. 
A nyugati hadszíntéren, a rendkívül nehéz visszavonu-

lási harcokban álló német haderő némi megerősítésére négy 
osztrák-magyar hadosztály (1., 35., 106. és 37. honvéd) lett irá-
nyítva. 

A keleti hadszíntéren Ukrainát 10 és fél hadosztály tar-
totta megszállva és gyűjtötte az élelmet, mivel a monarchia 
egymagában a hadsereget ezen időben élelmezni már nem 
tudta. 

A délkeleti hadszíntéren a román hadsereggel szemben 
Mackensen tábornagy Romániát megszállva tartó hadserege 
állott. Ezen hadsereg kötelékébe tartozott az osztrák-magyar 
haderőnek Goldbach altábornagy parancsnoksága alá tartozó 
gyenge csoportja is, mely Erdélyben volt összevonva. 

A déli (bolgár) hadszíntéren az albániai hadseregcsoport 
(3 és fél hadosztály) a tengerpart mentén az olasz hadtest elől 
Dalmácia felé vonult vissza, állandóan annak a veszélynek ki-
téve, hogy vagy elvágják visszavonulási útjától, vagy bele-
szorítják a tengerbe. 

A bolgár arcvonalnak Macedóniában történt összeomlása 
folytán a Szerbiába vezető út megnyílt az ellenség számára. 
Nem volt kétséges, hogy a szövetségesek által támogatott szerb 
haderők Szerbia visszafoglalása céljából előre fognak törni és 
ezáltal Magyarországot délfelől közvetlenül veszélyeztetik. 

Azzal is számolni kellett, hogy a Balkánon megváltozott 
helyzet miatt Románia újból hadat indít a monarchia ellen. 

Ennek következtében Magyarország déli határának védel-
méről sürgősen gondoskodni kellett. 

A hadvezetőség ezen égető kérdést úgy oldotta meg, hogy 
a délen levő összes parancsnokságokat és csapatokat egységes 
vezetés alá helyezte, Montenegrót és Szerbiát kiürítette és az 
olasz hadszíntérről és Ukrainából a nélkülözhető erőket a 
Száva—Duna vonalra irányította. 

A hadvezetőség még mielőtt ezt elhatározta volna, szep-
tember 20-án azon két hadosztályt (9., 30.), melyek eredetileg 
a németek segítségére a nyugati hadszíntérre voltak szánva, 
átirányította Macedóniába a bolgárok támogatására. 

A német hadvezetőség négy hadosztályt (alpesi hadtest, 
6. tartalék-, 217. és 219. hadosztály) küldött a Balkánra. 

Bulgária kilépése után a hadvezetőség október 1-én ezen 
erőkkel az előtörő szerbeket addig akarta föltartóztatni, amíg 
Szerbiát és Montenegrót kiüríti és az oda irányított csapatok-
kal az ú j arcvonalat megalakíthatja a Duna—Száva vonalán. 
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Báró Kövess tábornagy ü Felségétől parancsot kapott, 
bogy az ú j (déli) arcvonal parancsnokságát vegye át, mely 
Belgrádban, október 8-án alakult meg. 

A monarchia védelmére délen a következő erők állottak 
rendelkezésre: 

1. 11. német hadsereg (Steuben tábornok), melyet a Szer-
biából visszavonuló német és osztrák-magyar csapatok al-
kottak. 

2. Az osztrák-magyar albán-hadseregcsoport (báró Pflan-
zer-Baltin vezérezredes). 

3. A bosznia-hercegovinai parancsnokló tábornok (Sar-
kotic vezérezredes) csoportja. 

4. Szerbia és Montenegró katonai kormányzóságaiban 
lévő megszálló csapatok. 

A 11. hadsereg megerősítésére a Száva—Duna-vonalra a 
következő hadosztályok voltak útbaindítandók: 

Ukrainából az 59., 15. hadosztály és 4. lovashadosztály 
Az olasz hadszíntérről a 27. és 38. honvéd gyaloghad-

osztály és a 10. lovashadosztály. 
Bécsből a 32. gyaloghadosztály. 
A hadműveletekre a monarchia déli határán november hó-

ban tehát 14 hadosztály és 35 népfölkelő (hadtáp) zászlóalj, 
3 népfölkelő (tartalék) lovasszázad jöhetett számításba. 

Ezenkívül azt tervezték, hogy későbben Ukrainából a 
155. honvéd gyaloghadosztályt, a 145. dandárt és a 2., 7. lovas-
ós az 5. honvéd lovashadosztályt is a déli arcvonalra szállít-
ják, úgyhogy az Adriai-tenger és Orsova között összesen 
23 hadosztályra lehetett számítani (a 35 népfölkelő [hadtáp] 
zászlóaljon és 3 népfölkelő [tartalék] lovasszázadon kívül). 

Orsova és a Fekete-tenger között, az alsó Duna és Szereth 
vonalán Mackensen tábornagy parancsnoksága alatt 70 zászló-
alj, 19 lovasszázad és 60 üteg állott (8 gyaloghadosztály.). 

A délkeleti Kárpátok bérceit és a Tölgyes-, ÍJyimes-, Uz-
és Ojtoz-szorosait Goldbach altábornagy erdélyi csoportja tar-
totta megszállva, a keleti Moldvában álló román hadsereggel 
szemben; ezen erő 28 zászlóaljból és 12 ütegből állott. 

Az entente a Balkán-hadszíntéren 32 hadosztállyal ren-
delkezett, és pedig: 

8 francia hadosztály, kb. 35.000 puska 
4 olasz „- „ 40.000 „ 
/ szerb „ „ 24.000 
4 angol „ „ 18.000 „ 
3 görög „ „ 15.000 „ ! föí"^108' 
6 görög „ „ 30.000 

I hadtest) 

össz.: 32 hadosztály, kb. 162.000 puskalétszámmal. 
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Ezen érő legnagyobb részének (mindenesetre a szerb,, 
olasz és francia hadosztályok zömének) a Száva—Duna-vona-
lon való fellépése a közeljövőben várható volt. 

Meglehetős biztossággal lehetett számítani arra, hogy az 
angol hadosztályok (4 hadosztály) a tengerpart mentén az 
európai Törökországnak (Dardanellák és Konstantinápoly) 
megszállására fognak alkalmaztatni. 

Aziránt sem lehetett kétség, hogy a görög hadsereg zöme, 
mely még nagyrészt kiképzés alatt állott, nagyobb hadműve-
letekre ezen időben nem lesz felhasználható, hanem valószínű-
leg a bolgár hadsereggel szemben állva marad és a bolgár had-
erő leszerelését fogja ellenőrizni. 

A francia erő egy része mindenesetre Bulgáriát fogja 
megszállani. 

Ezen hadosztályokat leszámítva, tehát a következő entente 
erők vehettek részt a támadásban: 

Az olasz hadtest (3—4 hadosztály) a tengerpart mentén 
fog fellépni, mellyel szemben a Dalmáciát védő albán-had-
seregcsoportunk (3 és fél hadosztály), megerősítve a monte-
negrói és tengerparti megszálló zászlóaljakkal (15 zászlóalj 
és 10 üteg), mindenesetre meg fogja helyét állani. 

A francia haderő zöme (4 hadosztály) a romániai alsó 
Duna-szakaszra előnyomulva, Mackensen tábornagy had-
seregcsoportjába (8 hadosztály) fog ütközni és minden remény 
meg volt arra nézve, hogy ezen erőket egyensúlyban fogja 
tartani. 

Ezen számítás alapján a Magyarország és Bosznia elleni 
hadműveletekre fennmaradt kb. 12 hadosztály (7 szeri), 
1 olasz, 2 görög és 2 francia). 

Báró Kövess tábornagynak november havában hadmű-
veletekre rendelkezésre állott volna a Száva—Duna-vonalon 
kilenc hadosztály (alpesi hadtest, 6. trt., 2.17., 219., 9., 30., 15., 
59. és 4. lovashadosztály), a Drina-vonalon 3 hadosztály (32.r 
45. és 10. lovashadosztály), azaz összesen 12 hadosztály. 
A Drina-szakaszon Bosznia és Hercegovina védelmi rendsze-
rébe ezenfelül még 35 népfölkelő zászlóalj és 3 népfölkelő 
lovasszázad is be volt vonható. 

A száva-dunai hadseregcsoport október hó végén csupán 
a XI. hadtestből (9. és 30. hadosztály), a 4. lovashadosztály-
ból, a bajor alpesi hadtestből és három német hadosztályból 
(6. trt., 217. és 219. hadosztály) állott. 

A hadsereg többi hadosztályai ezen időben csak papíron 
voltak meg (59., 15., 155. honvéd-, 27. 38. honvéd gyaloghad-
osztály. 145. dandár, 2., 7. és 5. honvéd lovashadosztály), mivel 
ezen időben az egyes hadosztályok a vasúti szállítást alig kez-
dették meg. 
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Hasonlóképen útban volt a Drina-szakaszra a 32. gyalog-
és a 10. lovashadosztály is. 

Báró Kövess tábornagy a hadseregfőparancsnokságtól a 
következő utasítást kapta: 

„Arról van szó, hogy az ellenséget megakadályozzuk a 
monarchia határának átlépésében. 

Szerbiából csak annyit és csak olyan tempóban kell fel-
adni, hogy Szerbia anyagi eszközeit lehetőség szerint sokáig 
ki tudjuk használni és a hadműveletek, amennyire csak lehet-
séges, az ellenség területén folyjanak. 

Ha a rendelkezésre álló erőkkel a szívós védelem a Duná-
tól délre levő területen nem volna lehetséges, úgy a monarchia 
határát képező Száva-—Duna-vonalat (Bosznia keleti hatá-
ráig) kell védelmezni. 

Mackensen tábornagy a romániai Duna vonalát fogja 
biztosítani." 

A 11. hadsereg az előnyomuló szerb hadsereg elől a 
Száva—Duna-vonalra harcolva húzódott lassan vissza. Ezen 
haderő nem volt elegendő erős arra, hogy a Száva—Duna-
vonaltól délre eső területen az ellenséges szerb hadsereg elő-
nyomulását feltartóztassa, mivel a hadrendi leg beosztott had-
osztályok még nem érkeztek be. Ezen lassú visszavonulás foly-
tán megvolt annak a lehetősége, hogy az ellenséges előnyomu-
lás és téi'nverés elodáztassék addig, míg a Száva—Duna át-
hidalásához szükséges hadianyagot előteremtik és a hidak 
felépülnek. 

A hadsereg november l-ig az átkelést rendben végrehaj-
totta, azon feladatot azonban, hogy a szerb haderő térnyeré-
sét a Dunától délre lehetőleg sokáig megakadályozza, erőinek 
elégtelensége folytán, megoldani képes nem volt (7 hadosz-
tály 12 entente hadosztállyal szemben), annál kevésbbé, mivel 
részei csak fokozatosan érkeztek be. 

Most már a hadászati szándék az volt, hogy a Drina— 
Száva—Duna-vonalon makacs és szívós legyen a védelem. 

A védelem támogatására a Dunán a monitor-flotilla is 
harcra készen állott. 

November hó 1-én a Drina—Száva—Duna-vonal mögött 
védelemre csoportosítva állott: 

az 1-ső vonalban 9 hadosztály és a flotilla (13 egység), 
a 2-ik vonalban kirakodásban 4 hadosztály. 
A többi hadosztályra egyelőre még gondolni sem lehetett, 

mert a vasúti szállítás csak lassan folyhatott le és az egyes 
szállítmányoknak nagy útjuk volt (Jekaterinoslaw 2017 km„ 
Trient 1082 km-nyire volt a Duna—Száva-vonaltól). 

A hadrendileg beosztott ú j hadosztályok közül négynek 
élszállítmányai már ezen időben beérkeztek és pedig az 59. had-
osztály Indiján, a 15. hadosztály Újvidéken, a 32. hadosztály 
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Dl. Tuzlán és a 10. lovashadosztály Brckán rakodott ki, illetve 
gyülekezett. 

A hadseregarcvonalparancsnokság Belgrádból Újvidékre 
tette át főhadiszállását. 

November hó 1-én a hadseregfőparancsnokság gróf Ká-
rolyihoz, az újonnan kinevezett miniszterelnökhöz a következő 
táviratot intézte: 

„A további katonai műveletek megállapítása végett kérem 
Nagyméltóságodat annak azonnali tudtomra adására, hogy 
vájjon Magyarország védelme a báró Kövess tábornagy-had-
seregcsoport által úgy, mint eddig, a Duna és Száva mentén, 
vagy tekintettel arra, hogy a jugoszláv állam megalakult és 
ez az entente harcaiban már nem vesz részt, a Duna és Dráva 
mentén folytatandó-e? Op. Nr. 145.539." 

A válasszal Károlyi adós maradt; felelt azonban helyette 
november hó 1-én a hadügyminiszter, Linder Béla, ki a fegy-
verletételt rendelte el s ezzel Magyarország védelmét feladta. 

Magyarország déli határa egyelőre eléggé biztosítottnak 
volt tekinthető. 

Nyugatról az albániai hadseregcsoport és a bosznia-
hercegovinai vezénylő tábornok parancsnoksága alatt álló 
hadcsoport által, keletről Mackensen tábornagy hadseregcso-
portja által hadászatilag biztosítva, a Száva-—Duna-vonal 
mögött báró Kövess tábornagy a monitor-flotilla támogatása 
mellett 16 és fél hadosztállyal teljes nyugalommal tekinthe-
tett a szerb hadsereg támadása elé, mely még az entente-hadosz-
tályok támogatása mellett sem szárnyalhatta volna túl szám-
belileg az osztrák-magyar haderőt. 

A száva—dunai átkeléshez hiányzott a szükséges híd- és 
hajóanyag. így nekünk miattuk hosszabb időre aggodalomra 
nem volt okunk. 

He a Károlyi-kormány ennek épp ellenkezőjét cselekedte; 
elrendelte az általános f egv vei'l et ételt és ezzel az ország vé-
delmének még a megkísérlését is lehetetlenné tette és a belgrádi 
egyezmény elfogadásával az ellenségnek egyenest megnyitotta 
az utat Magyarországba. 

* * 
* 

Végtelenül szomorú és fájdalmas, hogy a hadseregfőpa-
rancsnokság nem hozta haza a szükséges magyar hadosztályo-
kat Magyarország védelmére, pedig már szeptember hó má-
sodik felében ismerte a balkáni válságos helyzetet és elhatá-
rozta, hogy az egyensúly helyreállítása céljából hadosztályo-
kat fog délkeletre dobni. 

Sajnálatos, hogy AOK. ezt nem tette, noha az elszállítást 
Ő Fölsége is megígérte és a főparancsnokság a Wekerle-kor-
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Hiánynak, annak október havában előadott kérelmére, hogy a 
magyar délkeleti határ kellő számú magyar csapatokkal védes-
sék meg, ígéretet tett a kellő intézkedések megtételére. 

Ha ezek az intézkedések idejében megtörténnek, elejét 
lehetett volna venni annak, hogy az izgatók a csapatokat 
1916. évi példa alapján riasztgassák és ezek hazájukért való 
aggodalmukban az engedelmességet a déli fronton megtagad-
ják, — és talán az a szomorú körülmény sem következett volna 
be, hogy a mindenkoron hősies magyar csapatokkal egy go-
nosz kormány le tudja tétetni a fegyvert, a Magyarországot 
szorongató fegyveres ellenséggel szemben. 

* * 
* 

Az ú j arcvonalat Öacak—Kraljevo—Krusevac—Aleksinac 
vonalától északra fekvő uraló magaslatokon nem sikerült meg-
alakítani, a túlerőben levő entente-csapatok gyors előnyomu-
lása következtében, mire Steuben tábornok, a német 11. had-
sereg parancsnoka, elhatározta, hogy azt a Duna—Száva mö-
gött állítja föl. 

A német 6. tartalék-hadosztály Pozarevactól Temes Ku-
binra, a német 217. hadosztály Paíánkáról Semendriára, a né-
met 219. hadosztály Topoláról Belgrádra, a bajor alpesi had-
test Arangjelovácról Obrenovácra, az osztrák-magyar 30. had-
osztály Grn. Milanovácról Sabacra vonult vissza. 

A hadseregfőparancsnokság keletről a Duna-szakaszra 
irányította az osztrák-magyar 15. hadosztályt is úgy, hogy 
báró Kövess tábornagynak arcvonala létesítésére összesen 11 
hadosztály1 állott rendelkezésére a Bosznia-Hercegovina-Dal-
máciában levő csapatokon kívül.2 (Lásd a 82. számú mellék-
letet.) 

De a Magyarország megvédésére hivatott ú j arcvonal nem 
tudott megalakulni, mert Linder Béla magyar hadügyminisz-
ter nyilt írásos rádiótávirabi november hó 2-án ment a had-
seregfőparancsnoksághoz. Ez elrendelte, hogy a magyar csa-
patok tegyék le a fegyvert és szereljenek le azonnal. Ez az in-
tézkedés hamarosan nyilvánosságra került és ez okozta fő-
képen a Magyarország védelmére hivatott csapatok felbom-
lását és ezzel a védelem lehetősége is megsemmisült. 

A bomlás jelei az Ukrainából jövő csapatoknál mutatkoz-
tak legelőbb, ezek részben bolsevista eszmékkel voltak meg-
fertőzve. 

Midőn Magyarországon átutaztak a Duna—Száva-vo-
nalra a becsempészett újságok tartalma a csapatokat a fegye-

' 4. lovashadosztály, német G. tartalék-, 217., 219. hadosztály, ba jor 
alpesi hadtest, 9., 30., 59., 15. és és 32. hadosztály és a 10. lovashadosztály. 

2 45., 47., 81. gyaloghadosztály, a 9. lovashadosztály és 220. dandár. 
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lemben megrendítette. A lázítók, mint utólagos jelentések be-
igazolták, — még tiszti egyenruhában is — az állomásokon 
titkos propagandával mindent elkövettek a bomlasztás sikeres 
fokozására. 

Hosszú vasúti utazás alatt kötelességükről és esküjükről 
megfeledkezett emberek károsan érvényesítették befolyásukat. 

November 1-től kezdve egész seregtestek bomlottak föl, 
mert a hosszú háborúba belefáradtak. Írásban és szóban a tit-
kos agitáció és propaganda folyton izgatta a legénységet, de 
a közvetlen indító oka a szétzüllésnek a november 1-én Ká-
rolyi kormánya által kiadott proklamáeió volt, mely a békét 
kiáltotta ki, az ellenségeskedésnek azonnali beszüntetését kö-
vetelte és elrendelte, hogy a magyar csapatok tegyék le a fegy-
vert.^ Kétséget nem szenved, hogy e ténykedés is nagyban 
hozzájárult a békediktátum égbekiáltó igazságtalanságához és 
minden szörnyűségéhez. 

November 1-én Újvidék utcáin katonacsoportok vonultak 
át és össze-vissza lövöldöztek. 

Élelmezési javak és lőszer-fosztogatásról érkeztek be je-
lentések. A távbeszélőhálózatot ismeretlen kezek folyton szét-
tépték. 

Újvidéken november 1-én az árkászpótzászlóalj legény-
sége a szélrózsa minden irányában szétfutott. 

Az Újvidékre érkező belgrádi csendőrzászlóalj, mely tel-
jes megbízhatóság hírében állott, a városban és a vasútállomá-
son a rendet ugyan azonnal helyreállította, de már a követ-
kező napon, november 2-án a zászlóalj legnagyobb része eltűnt. 

Amint a magyar hadügyminiszter fegyverletételi és lesze-
relési parancsa köztudomásúvá vált, meg is szűnt a fegyelem; 
mindenki azt hitte, hogy most már azt teheti, ami neki tetszik. 

A Duna—Száva-vonalon (82. számú melléklet.) az első vo-
nalban 8 hadosztály állott (a bajor-, 6. tartalék-, 217. és 219. 
német-, 4 lovas-, 9. és 30. osztrák-magyar hadosztály), a máso-
dik vonalban 4 hadosztálynak vasúton beérkezett lépcsői éppen 
kirakodtak (59. Indiján, 15. Újvidéken, 10. lovas Brckán, 32. 
Dl. Tuzlán). 

A hadsereghez hadrendileg beosztott többi hadosztályok 
részint Ukrainából, részint Tirolból Magyarországon át vas-
úton utaztak, de rendeltetési helyükre sohasem érkeztek meg. 

A 11. hadsereget november 2-án Mackensen tábornagy alá 
rendelték. 

A bajor alpesi hadtestet elszállították Bajorországba, a 
217., 219. és 6. tartalék-hadosztály Mackensen tábornagy had-
seregéhez elvonult. 

A 11. hadsereg a Duna—Száva-vonalat tartani nem tudta 
és így az Újvidéknél a Dunán veszteglő sok hajót Budapest 
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felé útnak indítani és azokat az ország részére megmenteni 
nem volt képes. 

Ennek sikere csakis a szerbek magatartásától függött, 
mert a 11. hadsereg csekély harcereje miatt (kb. 10.000 puska) 
komoly folyóvédelmet kifejteni alig volt képes, annál kevésbbé, 
mert a hadsereg hadosztályai nem magyar csapatokból voltak 
összeállítva és tudták azt, hogy a magyarok a fegyvert 
már letették. A 9. és 30. hadosztály november 5-én Újvidéknél 
a Dráva—Duna mögé vonult és azután vasúton hazájába 
(Csehország, Galícia) szállították. 

A Duna-flottila is, mely pedig Magyarország déli határai-
nak megvédésében elsőrendű szerepre volt hivatva, szintén 
megsemmisült. 

1918 október 30-án a hadseregfőparancsnokság elrendelte, 
hogy a tengeri flottát a délszláv kormánynak át kell adni. 
A Duna-flotilla Magyarországot illeti. Az idegen nemzetiségű 
tiszteket és legénységet el kell bocsátani. 

A hadseregparancsnokság azonnal felismerve a veszélyt, 
melyet ez jelent, a parancsot nem hirdette ki. 

Ugyanis lehetetlen volt a hajókat azonnal magyar matró-
zokkal ellátni, hiszen egyes fontos szolgálatokat (pl. gépkeze-
lést) majdnem kizárólag német és cseb legénység látta el és 
magyarok erre rendelkezésre nem állottak. 

Ratkovich sorhajókapitány október 31-i jelentése szerint 
a legénység szelleme kifogástalan volt. November 1-én a né-
met alpesi hadtestnek Belgrádnál a Száván való átkelését ténv-
leg eredményesen támogatta. Egy monitor itt el is süllyedt, de 
a legénységet megmentették. 

Miután az október 30-ról kelt parancsot a monitorok rá-
diója felfogta és így a legénységnek tudomására jutott, a hajó-
kon a fegyelem fenntartása nem volt már biztosítható. 

Az arcvonalparancsnokság elhatározta, hogy a flotilla 
Budapestre vonuljon, ott az idegen tisztek és legénység elbo-
csátandók és ahány hajót csak lehet, magyar tiszttel és legény-
séggel kell ellátni. 

November 3-án a flotilla a rangban legidősebb magvar 
törzstiszt parancsnoksága alatt (Wulff korvettkapitány) Bu-
dapestre elindult és nem is tért többé vissza. 

Jellemző a lehetetlen és szomorú állapotokra, melyek ek-
kor az országban uralkodtak, a zombori „nemzeti tanács"-nak 
november hó 5-én a magyar hadügyminiszterhez intézett kö-
vetkező távirata: „Kövess tábornagy Apatinban tartózkodik, 
kérjük közölni, mi a megbízatása, mert Apatin és Újvidék kö-
zött közvetlen távíróvonalat rendeztet be és állítólag ellenforra-
dalmat szít. Kérünk sürgős utasítást, esetleges őrizetbevételére. 
Zombori nemzeti tanács." 
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Ezek a szerencsétlen emberek azt akarták letartóztatni, aki 
hivatva volt Magyarországot a szerbek ellen megvédelmezni. 

A magyar kormány hazaáruló intézkedései folytán a német 
csapatok is elhagyták a magyar határt, mely így teljesen véde-
lem nélkül maradt, szabad utat hagyva az ellenségnek. 

* # 

„November 2-án a Nemzeti Tanácsnál megjelentem." 
„A Nemzeti Tanács elnöke, Hock János plébános remek 

„beszéddel üdvözölt, melyben a 'Nádor család' hazafiasságát 
„méltányolta, azt mondva, hogy ez a család s az itt megjelent 
„tagjai minden magyarnak szívéhez nőttek s most is liazafi-
„ságukról tanúskodik az, hogy a független, szabad Magyar-
országnak fogadnak hűséget." 

„Beszédét a körülállók egy része megéljenezte, egynéhá-
n y a n azonban dühös pillantásokat vetettek a szónokra." 

„A beszéd után letettem a fogadalmat; úgy láttam, hogy 
„ezt meg kellett tennem, csakis így szolgálhatom hazámat, még' 
,.a legnagyobb szerencsétlenségben is tovább és maradhatok 
„itt, bármi történjék, mert el voltam tökélve, hogy nem ha-
„gyom el Magyarországot, kerüljön az bármibe is. Más utam 
„nem volt, hogy itthon maradhassak és tovább szolgálhassam 
„édes hazámat, ezért pedig mindent kész vagyok elviselni és 
„megtenni." 

„A csehek betörnek a mi derék tótjaink földjére, ezeréves 
„hű testvéreinket rabigába hajtva." 

„Még egyszer beszéltem királyommal, aki kedvesen és ke-
,,gyesen vigasztaló szavakat intézett hozzám, ki módfölött el 
„voltam keseredve. Egyszersmint értesített arról, hogy elren-
delte, miszerint a tisztikar és a csapatok az ú j államokra le-
tehet ik az esküt. A magyarok Magyarország önállóságára, 
„függetlenségére, új alkotmányára esküdhetnek meg és a nép 
„javára ('auf Wohl des Volkes!'). Azzal fejezte be jóságos 
„szavait: 'Istenben kell bízni, kedves József!'" 

„Magyarországon sokhelyütt véres kihágások." 
„Németországban a visszavonulás végzetes alakot ölt."' 
„A Piavénái csapataink egy része fölbomolva özönlik 

„vissza, ugyanígy Tirolban." 
* * 

* 
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Események az arcvonalon. 
Az Isonzo-, 6. és Belluno-hadsereg a megszállott terület 

kiürítését tervszerűen tovább folytatta. A november 1-én be-
következett asiagói arcvonaláttörés miatt a 11. hadsereg visz-
szavonulása általánossá vált és a 10. hadseregnél is megkezdő-
dött a keleti szárnyon a visszavonulás az Etsch völgyében. 

Az ellenség mindenütt követi visszavonuló hadseregeinket. 
A macedón hadszíntéren az osztrák-magyar albán-had-

sereg visszavonulása október 1-én kezdődött meg. 
Az ellenség Berat felől az üldözést a Devoli völgyében csak 

október 5-én kezdette meg — ez nagy szerencse volt —, az ola-
szok nem támadtak, hanem löveg-tűzhatáson kívül táborba 
szállottak és még másnap sem mozdultak meg. 

Montenegróban ez alatt nyilt felkelés tört ki; a 220. dan-
dár már napok óta verekedett a felkelőkkel. 

Ezért báró Pflanzer-Baltin vezérezredes elhatározta, hogy 
a 81. hadosztályt1 Podgoricánál összevonja abból a célból, hogy 
a 220. dandár segítségére sietve, szétverje a felkelőket, majd 
azután előretör Andrijevicára, hogy a hadseregcsoport zöme2 

és a hadseregcsoport vonatoszlopa a Skutari-tó és a tenger 
között Montenegró déli részén átvonulhasson és eljusson a 
cattarói öbölbe. Amit elég súlyos küzdelmek árán november 
3-án el is ért. Végre egy szerb tiszt közölte Cetinjénél csapa-
tainkkal, hogy a háborúnak vége, a fegyverszünet meg van 
kötve. 

Hadiflottánk sorsa a következő volt. 
Keil altengernagy jelentéséből olvasható: „A Pólóban és 

Cattaróban történt események megerősítették azt, hogy a hadi-
flottát át kell adni a délszláv nemzeti tanácsnak, mivel olyan 
határozatot hoztak, hogy minden körülmények között, még 
erőszak alkalmazásával is, a tengerészetet birtokba fogják 
venni; ezt a határozatot Pólában a legmagasabb tengerészeti 
hatóságnak tudomására is hozták, midőn Bécsből megérkezett 
ő Fölsége távirata, melyben elrendelte, hogy a többi nemzeti 
államok igényének fenntartásával, a tengerészetet jegyző-
könyvileg a délszlávoknak kell átadni. 

Ez a határozat egy tárgyaláson született meg, melyben 
részt vettek: a katonai iroda főnöke, a vezérkar főnöke és az 
osztrák-magyar monarchia akkori külügyminisztere. 

A flotta átadását állítólag a legfőbb vezetés rendelkezésére 
álló3 lovag Keil Ferenc altengernagy javasolta Ö Fölségének. 

A flottaparancsnokság semmit se tudott róla, hogy a flotta 

1 161. és 162. dandár. 
3 Admiral zur Disposition des Allerhöchsten Oberbefehles. 
s 47. hadosztály és 9. lovashadosztály. 
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átadása tárgyában 1918 október 30-án Bécsben tanácskozás 
folyt és hogy a tanácskozáson a flottáról miképen döntöttek. 

A döntésről, illetve a hadseregfőparancsnokság szándéká-
ról csak akkor értesült, midőn 19l8 október 30-án este Baden-
böl Ö Fölségétől a következő távirati parancs érkezett: „Die 
k. u. k. Flotte samt allen Akzessorien ist auf Allerhöchsten 
Befehl, unter ausdrücklichen Vorbehalt des Eigentums — 
Anteilrechtes der nicht südslavischen Länder der bisher be-
standenen österreichisch-ungarischen Monarchie, morgen Vor-
mittag den bevollmächtigten Delegierten des Zagraber Aus-
schusses des Nationalrates der Serben, Kroaten und Slowenen 
der Monarchie zu übergeben. 

Admiral zur Disposition des Allerhöchsten Oberbefehles."1 

# * 
* 

Németországban és Ausztriában nagy forradalom lán-
golt föl. 

Az olaszok 300.000 ú j foglyot jelentenek. (Lásd a 79. számú 
mellékletet.) 

Ennek előzménye a következő: 
Badoglio tábornok (Diaz tábornok, olasz főparancsnok 

helyettese) november 1-éri délelőtt 10 órakor átnyújtotta a bi-
zottságnak a fegyverszüneti feltételeket és megjegyezte azt, 
hogy a feltételeket Párizsból táviratilag közölték; a teljes hite-
les (írott) szöveget csak november 2-án lesz módjában a bizott-
sághoz juttatni, midőn a futár azt írásban meghozza. Ezen-
kívül azt mondta, hogy ő csak a versaillesi legfelsőbb hadi-
tanács meghatalmazott végrehajtója. Más lehetősége a bizott-
ságnak nincs, mint a feltételeket elfogadni, vagy visszauta-
sítani. 

Schneller ezredes és Ruggera százados autón azonnal 
Trientbe utaztak, hogy onnan a feltételeket a főparancsnok-
sággal közöljék és döntést kérjenek. 

Weber gyalogsági tábornok ajánlatát, hogy emberkímélet 
szempontjából a fegyverszüneti tárgyalások befejeztéig, az el-
lenségeskedést be kellene szüntetni, Badoglio tábornok eluta-
sította. 

Az olasz főparancsnokság november 2-án délután 5 óra-
kor a fegyverszünet francia szövegét és Diaz tábornok, fő-
parancsnok jegyzékét, melyben tudatja, hogy a fegyverszüneti 
feltételek elfogadásának határideje november 3. és 4-e között 
éjfélkor jár le, kézbesítette a bizottságnak. 

November 2-án délután 3 órakor az osztrák-magyar fegy-
verszüneti bizottság az olasz napilapokból és az olasz vezérkar 

1 Bericht des Viceadmirals von Keit über das Ende der österreichisch-
ungarischen Flotte an Kaiser Karl im Exil. 
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hivatalos jelentéseiből megtudta, hogy Rovereto, Borgo az 
olaszok kezébe jutott és a veneziai síkságon az olaszok min-
denütt győzelmesen haladnak előre. Azt jól tudta a bizottság, 
hogy az általános helyzet a fegyverszüneti feltételeknek sürgős 
elfogadását követelte, tudta azt is, hogy a fegyverszünet meg-
kötésének halasztása a legsúlyosabb következményekkel jár-
hat az osztrák-magyar hadseregre; a bizottságnak nem volt 
megengedve a fegyverszüneti feltételeket a hadseregfőparancs-
nokság előzetes hozzájárulása nélkül aláírni; ezen súlyos kö-
rülmények között nem tehetett mást, mint a válaszra várni. 

A hadseregföparancsnokság a fegyverszüneti feltételeket 
már november 1-én megtudta, választ azonban nem adott. 

A bizottság megsürgette távirati úton Badent. 
„Minthogy november 2-án dél óta teljesen el vagyok vágva 

és az olasz kormány által kitűzött rövid határidő miatt, melyet 
a feltételek elfogadására adott (november 3. és 4-e közötti éj-
fél), az idő sürget: újból leggyorsabb döntést kérek nyiltírásos 
rádiótáviratban Pólán át, a föltételek elfogadására vonatko-
zólag. 

Weber, gyalogsági tábornok." 

Válasz csak nein jött, Weber gyalogsági tábornok azon 
hitben, hogy a hadseregföparancsnokság az ő táviratait nem 
kapta meg, a pólai rádióállomást 1918 november 3-án reggel 
8 órakor megkérdezte, hogy a sürgönyöket továbbították-e 
Badenbe t 

Póla 1918 november 3-án délután 1 óra 30 perckor azt vá-
laszolta, hogy Budapestre továbbította rádión a táviratot és 
ott érdeklődni fog; Weber gyalogsági tábornok november 3-án 
délután megkapta a választ, hogy Budapest dróthuzalon to-
vábbította a táviratot. 

A hadseregfőparancsnokság a kétségbeejtő helyzet és a 
tovább dúló szörnyen véres küzdelmek céltalan meghosszabbí-
tása ellenére nem tudott elhatározásra jutni a fegyverszüneti 
feltételekre vonatkozóleg. 

November 3. délután végre megjött a hadseregfőparancs-
nokságnak a fegyverszünet aláírására vonatkozó parancsa. 

Hogy a fegyverszünetre vonatkozó döntés milyen nehezen 
jött létre, azt Schneller ezredesnek a hadseregfőparancsnok-
sággal Trientböl folytatott táviratváltásából láthatjuk. 

Schneller ezredes Trientböl 1918 november 2-án délután 
12 óra 20 perckor a hadseregfőparancsnokság hadműveleti 
osztályának főnökével, báró Waldstätten tábornokkal Hughesen 
beszélt, a fegyverszüneti bizottság jelentéseit közölte azzal,' 
hogy a hadseregfőparancsnokság döntését Trientben a 10. 
hadseregparancsnokságnál bevárja, hangsúlyozta azt, hógy á 
döntés továbbítására Weber gyalogsági tábornokhoz 7—8 órai 
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idő kell, mert Trientből Villa Giustiba az utat autón annyi idő 
alatt teheti csak meg. 

Báró Waldstätten tábornok azt válaszolta: „Remélem, 
hogy holnap (november 3) délig megkapod a választ, maradj 
ennélfogva Trientben, több közölni valóm nincsen." 

Schneller ezredes rövid idö múlva Waldstätten táborno-
kot újból fölhívta Hughesen és a következőket közölte vele: 

„A 11. hadtest vezérkari főnökétől kapott tájékoztatás 
után jelentem, hogy azzal már nem lehet számolni, hogy csa-
pataink kitartanak, az a veszély fenyeget, hogyha az ellensé-
geskedés tovább tart, úgy az arcvonalon, mint mögötte teljesen 
föl fog bomlani a rend. Minthogy a politikai és katonai hely-
zet is gyors elhatározást követel, kérek sürgős döntést, mely 
véleményem szerint nem lehet más, mint a fegyverszüneti fel-
tételek teljes elfogadása. Ha a hadseregfőparancsnokság a 
feltételeket elfogadja, mivel közvetlen Hughes-összeköttetésre 
— melyre ugyan törekedni fogok — közeljövőben számítani 
nem lehet, rádió útján kérek értesítést, melyet ha felhatalma-
zást kapok, késedelem nélkül a Villa Giustiba fogok továbbí-
tani. Kérdés, hogy Olaszország a jelenlegi parancsnokságun-
kat tárgyalásra jogosnak tartja-e, és mert most a mi igazi 
helyzetünket még nem ismerheti, ezért is elodázhatatlannak 
tartom a döntést. Továbbá kérek arra nézve értesítést, hogy 
Ö Fölsége vezeti-e a hadseregfőparancsnokságot, illetve mely 
parancsnokság van jogosítva tárgyalásokra felhatalmazást 
adni az egyes arcvonalszakaszokra és a flottára nézve? 

A tárgyalások gyorsabb menetére kedvező befolyással 
lenne, ha a hadseregfőparancsnokság a fronton levő hadsereg-
arcvonalparancsnokságoknak, illetve hadseregparancsnoksá-
goknak megfelelő meghatalmazásokat adna és erről az olasz 
hadvezetőséget értesítené. Kérek erről elutazásom előtt tájé-
koztatást, hogy a tárgyalások befejezése és gyors végrehajtása 
biztosíttassák." 

Ezen beszélgetésből kivilágít a tiroli arcvonal aggasztó 
helyzete és a sürgős cselekvés égető szüksége. 

A hadseregfőparancsnokság döntése a sürgetés dacára is 
csak késett. 

Báró Waldstätten mindjárt alábbi választ adta: 
„ő Fölsége vezeti az AOK.-t. Flottánk már nincsen, 

minthogy a jugoszlávoknak átadtuk. A fegyverszüneti aján-
latra, stb.-re vonatkozó döntés a legrövidebb idö alatt meg fog 
történni. Te akkor azonnal kapsz majd értesítést. Többet e pil-
lanatban nem tudok neked mondani, mert a legközelebbi pil-
lanatban talán már minden másként lesz." 

A trienti aggasztó helyzet kényszere alatt Schneller ezre-
des később újból báró Waldstätten tábornokhoz fordult, sür-
getve a döntést: 
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„Újból kérem, hogy azonnal megtörténjék a döntés, mivel 
az összeköttetésre közeljövőben számítani nem lehet. 

A fegyelmezetlenség itt tovább terjed, az olaszok már vár-
ják visszatértünket és a választ. Késedelem kiszámíthatatlan 
következményekkel járhat. Ha a késedelmes döntés oka az 
lenne, hogy az illetékes tényezők megegyezése nehézségekbe 
ütközik, úgy kérem a bizottság felelősségére megengedni, 
hogy a helyzet mérlegelése után cselekedhessék. 

Feltételeket okvetlenül el kell fogadni." 
Erre báró Waldstätten tábornok következőképen vála-

szolt: 
„Ezidőszerint német Ausztria kéjjviselete van Ö Fölségé-

nél, hogy a területi kérdésekben foglaljon állást, remélem, 
hogy azután hamarosan tudok majd választ adni, különben, 
sajnos, nem tudok neked semmit sem mondani." 

Schneller ezredes ebből láthatta, hogy a hadseregfőpa-
rancsnokság a tárgyalást a német-osztrák képviselőkkel fon-
tosabbnak tartja, mint a döntést az arcvonal helyzete és annyi 
sok százezer ember élete fölött. Ezért újból megsürgette Wald-
stätten tábornokot. 

„Kérem a sürgősséget úgy Ö Fölségével, mint a német 
képviselettel megértetni. Tanácskozásokra és állásfoglalásra 
most már nincs idő; a helyzet az arcvonalon megköveteli az 
ellenségeskedés beszüntetését, minél előbb, annál jobb. Minden 
óra drága." 

Báró Waldstätten tábornok kitérő választ adott: 
„Jól tudom, hogy mennyire égető a dolog, de én nem tu-

dok mást tenni, mint minden félórában Schönbrunnt fölcsön-
getni." 

Schneller ezredes látva a helyzet gyorsan fokozódó vál-
ságát, mindenképen azt akarta elérni, hogy a hadseregfő-
parancsnokság az arcvonal kétségbeejtő helyzetével azonnal 
foglalkozzék és hogy végre-valahára döntésre vigye a fegyver-
szünet kérdését. 

Ezért Waldstätten tábornokot újból törekedett cselek-
vésre szorítani. 

„Az idő most már annyira előrehaladott, hogy mi ma már 
nem érhetünk Villa Giustiba, ezzel az a veszély áll elő, hogy 
a fegyverszünet holnap sem létesülhet (november 3), vagy 
legalább is már nem lesz hatása. 

Elhatározásra azonban föltétlenül szükség van, ha nem 
akarjuk, hogy anarchia álljon be; ezt én teljes nyugalomban, 
pesszimizmus nélkül, itteni megfigyeléseim, tájékozódásom a 
hadseregparancsnokságoknál és az arcvonalban, alapján je-
lentem. Ebben a helyzetben kötelességemnek tartom, hogy 
elutazzam és teljhatalmam alapján a bizottságnak ajánlatot 
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tegyek, még akkor is, lia parancsot nem kapok. A talán még 
ingadozó faktorok gondolják meg, liogy ha a fegyverszünetet 
nem kötjük meg azonnal, a fegyverek már nem fognak más-
ként a német hátországok sorsa fölött dönteni, mint az ellen-
ség azt mostani föltételeiben követeli." 

Báró Waldstätten tábornok ezzel nem értett egyet és így 
válaszolt: 

„A te és az én sürgetésem ellenére, sajnos, nem jut előbbre 
a dolog. A mértékadók a területi kérdések miatt nem tudnak 
elhatározásra jutni; adott körülmények között a bizottságnak 
sincsen joga önállóan cselekedni. Én most Schönbrunnt me-
gint föl fogom hívni és újból ki fogom kérni az igenlő 
döntést." 

Schneller ezredes megtudta, hogy a döntés késedelmes-
kedésének oka az, hogy a fegyverszüneti feltételeket elbírálás 
végett valamennyi nemzeti tanácsnak kiadták. Minthogy a 
nemzeti tanácsok az arcvonal katonai helyzetét nem ismerhet-
ték, Schneller ezredes előre láthatta, hogy katasztrófa fog 
bekövetkezni; ezt megvilágítandó, újból báró Waldstätten 
tábornokhoz fordult: 

„Lichtenstein herceg fregattkapitányhoz intézett jegyzet-
ből értesültem, hogy a fegyverszüneti vázlatot az összes nem-
zeti tanácsoknak megküldötték és a válasz nem jöhet meg 
holnap (november 3) előtt. Addigra már késő lesz és nem tud-
juk a tiroli hadseregünk visszavonulása által bekövetkező 
katasztrófát elhárítani. A még mindig késlekedő tényezők 
gondolják meg, hogy mit jelent az, ha többszázezernyi fegy-
veres tömeget, melyben a fegyelem legnagyobbrészt már ki-
halt, az Etsch völgyén átszorítunk. Bízzanak a józan katonai 
bírálatban, mely ebben a legnagyobb veszélyt látja. 

A fosztogatások már megkezdődtek, az utak eldugulása 
fokozódik; az összeköttetések megszakításától és az ember-
áldozatok fokozatos sokasodásától kell tartani. Mi (a bizott-
ságnak ittlevő tagjai) az átvett válasszal még most talán át 
tudnánk jutni, holnap valószínűleg már nem lesz lehetséges, 
mert az arcvonalat is áthelyezik. Végül pedig ki kell emel-
nem, hogy az arcvonal a fegyverszünetet mielőbb várja, a kés-
lekedés úgy a tisztek, mint a legénység előtt megfoghatatlan 
és éppen oly hátrányosan hat az erkölcsi tényezőkre, ameny-
nyire javítólag hatna a fegyverszünet megkötése. 

Báró Waldstätten tábornok erre a következő választ 
küldte: 

„A dolgot nem lehet siettetni, megtörtént már minden. 
Az utolsó tárgyalások folynak Németországgal. Lehetséges, 
hogy éjjel lezáródnak, erről rádióértesítést adunk. Hughesen 
is mindenesetre megy parancs." 
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November 3-án éjjel 2 órakor kapta meg Schneller ezre-
des a hadseregfőparancsnokság döntését Hughes útján, mire 
autón Trientből Villa Giustiba utazott. 

November 3-án érkezett meg a döntés Weber gyalogsági 
tábornokhoz rádió útján, ez következőképen hangzott: „Az 
összes fegyverszüneti feltételeket — hogyha enyhítés idő-
veszteség nélkül nem érhető el — anélkül, hogy a békét be-
folyásolnák, elfogadjuk". 

Az osztrák-magyar csapatok ennek megfelelően paran-
csot kaptak, hogy az ellenségekedést azonnal szüntessék be. 

Föltételezzük azt, hogy a 4. pont Land und Wasser, nem 
úgy értendő, hogy az ellenséges hadsereg szabad mozgási 
lehetőségét a Németország elleni támadásra használja ki. Habár 
ilyen esetet nem lehetne megakadályozni, mégis ennek meg-
felelő óvást kellene ellene tenni. Tehát ezt a föltételt is el 
lehetne fogadni, de előbb meg kellene kísérelni az ellenséges 
előnyomulás késleltetését." 

Weber gyalogsági tábornok 1918 november 3-án délután 
3 órakor a fegyverszüneti szerződést aláírta és erről a badeni 
hadseregfőparancsnokságot rádió útján értesítette: 

„A fegyverszüneti feltételeket ma, november 3-án dél-
után 3 órakor elfogadtuk. Szerződést aláírtuk. Az ellenséges-
kedés a szövetséges hatalmak részéről november 4-én délután 
4 órakor (középeurópai idő szerint) szűnik meg. A végre-
hajtási utasítások legfontosabb kivonatát a legközelebbi 
rádiógrammal közöljük." 

A fegyverszüneti szerződés aláírását megelőző közös 
bizottsági ülésen Weber gyalogsági tábornok az ellenséges-
kedésnek az olaszok részéről való azonnali beszüntetését kérte, 
minthogy ezt a mi részünkről már november 3-án hajnalban 
elrendelték s a fegyverszüneti szerződés 1. pontja is az ellen-
ségeskedés azonnali beszüntetését követeli. Badoglio tábor-
nok mindamellett a leghatározottabban megmaradt annál, 
hogy az olaszok az ellenségeskedést csak 24 órával a fegyver-
szüneti szerződés aláírása után, vagyis november 4-én, dél-
után 3 órakor fogják beszüntetni. 

A hadseregfőparancsnokság végzetes hibába esett, midőn 
a fegyverszüneti feltételek elfogadásával egyszerre megszün-
tette az ellenségekedést, nem várva he a fegyverszüneti bizott-
ság tárgyalásának eredményét; ennek köszönhető, hogy annyi 
csapatunk esett fogságba, melyek nem sejtették, hogy az ola-
szoknál még nincs fegyverszünet és békésen menetelő csapa-
tainkat bekerítik, hogy elfoghassák. 

Ehhez még az is hozzájárult, hogy Tirolban csak két nagy 
út állott rendelkezésre a vissza vonul asra: 

I. Az Etsch (Trient)— Eisach (Bozen-Franzensf este) — 
Inn (Innsbruck)—Salzach (Bischofshofen) völgyében és 
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II. a Rienz (Franzensfeste)—Drava (Pustertal—Lienz) 
völgyében. 

A svájci liatár (Stilfser-hágó) és a Brenta völgye közötti 
Alpokból (Adamello—Lessini) és a Hétközség fennsíkjairól 
(Sette Comuni) az összes utak (Yintschgau, Yal di Sole, Sulz-
berg, Judicarien, Yal Buona, Yal di Rendena, Sarca-völgy, 
Yal Sugana) az Etsch völgyébe (Bovereto—Bozen) torkolnak. 

Az Etsch völgyének elzárása az összes belefutó utakat 
elvágja. 

Így járt a 10. hadsereg, mely a svájci határtól a Hét-
község fennsíkjáig (Astico völgyéig) elterülő alpesi hegység-
ben állott. Majdnem teljesen (négy gyalog- és egy lovashad-
osztály, Biva védelmi szakasz) elvágták a visszavonulás lehe-
tőségétől az Etsch völgyében Trienten át Bozenre előretörő 
olaszok. 

Az asiagói fennsíkon az Astico- és Brenta-folyó között 
állott a 11. hadsereg; visszavonulási fővonala szintén a Yal-
Suganában vezetett az Etsch völgyébe és így ezen hadsereg 
zömének (öt gyalog- és egy lovashadosztálynak) útját a Suga-
nában elvágták és csakis azon csekély része nem jutott fog-
ságba, mely a Val Suganából a Cadin-hágón át vonult vissza 
Bozen felé. (5. hadosztály és 40. honvédhadosztály.) 

A Belluno-hadsereg három jó úton vonult vissza a Dráva 
völgyébe (Pustertal, a Cismone völgyéből a Predazzo—Gröd-
ner-hágón át, a Cordevole-völgyből Arabban át Bruneckre és 
a felső Piave völgyében Pieve di Cadoren át Innichenre) és 
így úgyszólván épen jutott oda. 

Az olasz síkságon harcoló 6. és az Isonzo-hadsereg vissza-
vonulását az nehezítette meg, hogy a visszavonulási területe, 
a veneziai Alpok kiszögellése folytán, 35 kilométerre szűkült 
össze Sacile és S. Stino között (Livenza-szakasz). 

A 6. hadsereg az Isonzo-hadsereggel összetorlódott és 
csakis északi szárnyának csekély része vonult a felső Piave 
völgyéből Pieve di Cadoren át a Dráva völgyébe vissza (31. 
és 25. hadosztály). 

Ezen hadseregek azon része került fogságba, mely a belső 
szárnyakon torlódott össze. Leginkább azon hadosztályok es-
tek itt fogságba, melyek tartalékban voltak (a 6. hadseregből 
a 34., 10., 43. lövészhadosztály, az Isonzo-hadseregből a fél 
24., a 44. lövész-, a 8. lovashadosztály) a nagy harcok alatt. Ez 
talán az erősen fedett ültetvényes tereppel magyarázható, hol 
az előrehatolt olasz erők elvágták útjukat. 

A csapatokat következőképen értesítették: 
,,Az ellenségeskedést azonnal be kell szüntetni. A csapa-

tok laktáborkörleteikben várják be az elszállításra vonatkozó 
parancsot." 
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Csapataink azon tudatban, liogy fegyverszünet van, béke-
menetekben vonultak vissza, ezt az ellenség — angolok, ola-
szok — arra használták ki, hogy könnyűszerrel el akarták 
fogni. 

Voltak ezredek, melyek akkor, midőn észrevették, hogy 
az olaszok körül akarják keríteni vagy útjukat elvágni, hogy 
elfoghassák, fegyveres ellentállást fejtettek ki, ezek az ezre-
dek nem estek fogságba, mert az olaszok látva, hogy tűzharc 
fejlődik ki, elállottak szándékuktól. Csak azokat fogták el, 
melyek azon liiszemben, hogy már vége van a háborúnak, bé-
késen menetelve csak az utolsó pillanatban vették észre, hogy 
útjuk el van vágva és be vannak kerítve. 

Tény az, hogy az olaszok a fegyverszüneti időkülönbséget 
arra használták ki, hogy lovasított törzsekkel, lovassággal, 
kerékpáros járőrökkel és gépkocsikkal visszamenetelő pa-
rancsnokságainkat, csapatainkat, alakulatainkat és vonatain-
kat megelőzzék és így a fegyverszüneti szerződés végrehaj-
tási határozványaira hivatkozva, azokat hadifoglyoknak nyil-
váníthassák. 

November 3-án angol tisztek és csapatok az Etsch völgyé-
ben előresiettek, arra hivatkozva, hogy csapataink már no-
vember 3-án hajnali 3 órakor az ellenségeskedést beszüntet-
ték, tényleg a délutáni órákban Trientbe is érkeztek. Itt első 
dolguk az volt, hogy az olasz fegyverszüneti szerződésre 
hivatkozva, az Etsch völgyében és a Val Suganában levő 
parancsnokságainkat és vonatainkat a fegyverszüneti egyez-
mény értelmében hadifoglyoknak nyilvánították. 

Ekkor pedig ez a két fővölgy zsúfolva volt csapatainkkal. 
Így esett három hadtestparancsnokságunk is hadi-

fogságba. 
A XXVI. hadtest (42. honvéd-, 28., 48. és 4. hadosztály) 

Fonzaso—Primiero—Predazzón át vonult vissza egy osz-
lopban. 

November hó 4-én az oszlop vége még Primierótól délre 
volt, midőn 7 óra 15 porckor reggel jelentés érkezett, hogy az 
olaszok 8 órakor reggel megkezdik az előnyomulást Primieróra. 

Mivel az ellenségeskedés november 3-án már megszűnt és 
mivel vérontásra semmi szükség nem volt, a hadtestparancs-
nokság az olaszok szándékát tudomásul vette, de kikötötte, 
hogy a hadtest elvonulását az olaszoknak megakadályozniok 
nem szabad és hogy november 4-én Primieróra csak egy olasz 
zászlóalj juthat. 

Az olaszok erre azt válaszolták, hogy a hadtestnek szabad 
elvonulását nem engedik meg. 

A hadtestparancsnokság tudatta az olaszokkal, hogyha a 
dolog így áll, az elvonulást harc árán fogja kivívni a hadtest. 
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A hadosztályok ily értelemben utasíttattak és azok a menetet 
azonnal meg is kezdték. 

Délelőtt 9 óra 30 perckor beérkezett az olaszok értesítése, 
hogy a hadtest- menetét nem fogják zavarni, sőt november 
3-án a Mga. Agnerolla-magaslaton ejtett hadifoglyokat is 
szabadon bocsátják. 

# 
# * 

„Ferenc Ferdinánd főhercegnek Magyarországra küldött 
„meghitt embere az ú j magyar hadügyminiszter, Linder Béla 
„alezredes, föloszlatja a hadsereget és azt mondta a lázongó 
„katonáknak: 'Nem akarok többé katonát látni!' Ezekután 
„természetes, hogy a háborúban kimerült katonaság széjjel-
„hull, elszélednek a csapatok és Magyarország a zsákmány-
Szomjas szomszédok prédája lesz, mert fegyvertelenül áll az 
„éhes ellenség gyűrűjétől övezve. És ez az ember hadügy-
„miniszter! Magyarországot egyszerűen föláldozzák, elpusztul 
„így, ha ellenségeinkben eleve nincsen a legnagyobb jóakarat, 
„amit kizártnak tartok. Fegyver nélkül állunk ma már, az; 
„üvöltő farkasok között." 

„Ma Károlyinak hosszú, heves vitája volt Arz vezérezre-
dessel, ki megtagadta a fegyverletételre vonatkozó rendelet 
„kiadását; Károlyiék soká erőszakoskodtak ő Fölségével is, 
„aki ehhez nem akart hozzájárulni. A hadseregfőparancsnok-
„ság erre vonatkozólag 2-án délben AOK. Op. Nr. Geh. 2095. 
„szám alatt értesítette a magyar kormányt, hogy a fegyver-
letételt nem engedi meg, mert az általános fegyverszüneti tár-
gyalások befejezés előtt állanak." 

Délután volt a fentemlített heves vita Arz vezérezredessel. 
Este 9 óra 10 perckor kapta meg az úgynevezett kormány a 
hírt, hogy a király kénytelen volt tudomásul venni és utólag-
beleegyezni a tegnap Károlyiék által kiadott fegyverletételi 
parancsba, azonban minden felelősség Károlyiékat terheli a 
bekövetkező bajok esetében. 

„November 3-án este 10 óra után Károlyi harmadmagával 
„hozzám jött és közölte velem, hogy a kormány Belgrádba fog 
„utazni fegyverszüneti tárgyalásokra, miért is kéri, hogy uta-
„zási könnyebbséget eszközöljek ki Kövess tábornagynál és 
„fölhatalmazást kért tőlem, hogy alábbi táviratot menessze:"' 

„Báró Kövess Hermann tábornagy hadseregcsoportjának 
Délmagyarország. 

Tekintettel arra, hogy a Kövess-hadseregcsoporttal sem 
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a hadseregfőparancsnokság, sem a magyar kormány össze-
köttetést létesíteni nem tud, megvan annak lehetősége, hogy 
a Kövess-hadseregcsoportparancsnokság a magyar helyzetről 
nincsen helyesen tájékoztatva. Igazolom, hogy a magyar kor-
mány Ö Fölsége legmagasabb hozzájárulásával adta ki a 
fegyverletételre vonatkozó parancsot és ennek végrehajtását 
a hadseregfőparancsnokság el is rendelte. Kérem még a mi-
niszterelnök vezetése alatt menő békedelegációk útjának biz-
tosítását. Budapest, 1918 nov. 3. József főherceg tábornagy." 

Ttt megjegyzem, hogy akkor nekem először is arról volt 
csak tudomásom, hogy nehezen bár és a felelősség áthárítása 
mellett, tényleg megengedtetett legfölsőbb helyről a fegyver-
letétel. Azt nem tudtam akkor még, hogy majdnem 24 órával 
előbb teljesen önkényesen kijuttatta Linder alezredes ezen 
parancsot egyenest a küzdő csapatokhoz. 

Gróf Károlyi Mihály azzal, hogy elhallgatta előttem azt, 
hogy Linder hadügyminiszter legfölsőbb fölhatalmazás nélkül 
kiadta a fegyverletételi miniszteri rendeletet, lelkiismeretlen 
módon megtévesztett engem, amikor velem Kövess tábornagy-
hoz küldött oly értesítést Íratott alá, melyben az volt, hogy 
a fegyverletételi miniszteri rendelethez Ö Fölsége hozzájárult. 
Nem akartam hozzájárulni a külön békedelegációmenesztéshez, 
de ekkor Károlyi azt mondja, hogy biztos tudomása van arról, 
hogy a hadseregfőparancsnokság küldött egy külön fegy-
verszüneti bizottságot a Balkánra, melytől az ellenség való-
színűleg a magyar kormány meghatalmazását fogja — a 
megváltozott viszonyok folytán — kérni. Kövess tábornagy 
Op. Geh. 71. szám alatt fölszólította öt, hogy a magyar kor-
mány kellő igazolással ellátott bizottságot indítson azonnal 
útba. Miután Kövess tábornagy ezen Op. Geh. 71. számú táv-
iratát láttam, hozzájárultam és aláírtam azt.1 Közben az AOK. 
megkötötte a fegyverszünetet. 

Az aláírt fegyverszüneti szerződést és az erre vonatkozó 
végrehajtási utasítást november hó 4-én Trient—Innsbruck, 
illetve Trient—Yillach irányban egy-egy futártiszt vitte Ba-
denbe. 

A hadseregfőparancsnokság egy november 4-i rádió-
grammja alapján délután 2 óra 30 perckor a bizottság tilta-
kozott az olasz főparancsnokságnál az ellenségeskedéseknek 
24 órával való önkényes meghosszabbítása miatt és követelte, 
hogy november 3-án délután 3 órától november 4-én délután 
3 óráig hadifogságba esetteket bocsássa szabadon. A tiltakozás-
nak eredménye nem volt. 

A november 2-i olasz hadijelentés 80.000 hadifogolyról, 
míg a november 4-i hadijelentés 300.000 hadifogolyról szól. 

1 Lásd a 85. számú mellékletet. 
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A két összeg közötti óriási növekedéshez az olasz hadsereg 
nem harc révén jutott. (Lásd a 79. számú mellékletet.) 

Az AOK.-nak ezen végzetes elnézése folytán 16 had-
osztályunk jutott hadifogságba. 

* # 
# 

November 5. 
„Károlyi a Diaz-féle fegyverszüneti feltételeket meg-

t u d t a , de velem nem közlik, csak félfüllel hallom, hogy tud-
„ják ezt. Ezek szerint a demarkációs vonal a régi magyar 
„határ. Értesülésem szerint a kormány ezen föltételeket el-
f o g a d j a , de egyszersmind végleg elhatározza, hogy Belgrádba 
„utazik újabb katonai egyezmény létesítésére." 

# * 
* 

Négy és félévi dicsőséges küzdelem után siralmasan, mint 
a vihar által fölkavart haraszt, a szélrózsa minden irányában 
elszéledt az osztrák-magyar hadsereg. 

A fegyverszünet megkötése után úgy, ahogy a császári 
manifesztum lehetővé tette, minden csapat szűkebb hazájába 
igyekezett, a legrövidebb úton. (Lásd a 83. számú mellékletet.) 

Az olasz hadszíntéren 39 osztrák, 20 magyar, összesen 59 
hadosztály küzdött. Hadifogságba került összesen 16 had-
osztály (13 osztrák és 3 magyar).1 

A visszavonulásnál a teljes hadosztályok, melyek a túl-
nyomó részt képezték, a visszavonulás alatt rendben menetel-
tek, s bár hangulatuk veszélyes volt, ez tettekben nem nyilvá-
nult meg. Érezték az emberek, hogy szoros összetartásban és 
rendben a leghamarább juthatnak haza. A hadifogságba esett 
csapatok csekély maradványai, amelyek megmenekültek és az 
idegen hadosztályokba beosztott csapatok kiválásuk után, ban-
dák módjára, csoportokban vonultak vissza. Minthogy ezek 
élelmezve nem voltak, mindenfelé fosztogattak és raboltak és 
mint lógósok kapaszkodtak föl a vasúti kocsikra, azoknak 
tetejét, ütközőit, hágcsóit zsúfolásig megtöltve. A fosztogatá-
sokban természetesen a lakosság is tevékeny részt vett, midőn 
az katonai raktárak ellen irányult. 

November elején az Etsch völgyében valóságos népván-
dorlás és tömegmozgalom vonult észak felé; a folyó mindkét 
partján vezető úton egy-egy hadsereg (11. és 10.) csapatainak 
és vonatainak tömege menetelt és leírhatatlan rendetlenség 
uralkodott; csapatok, vonatok, autóoszlopok, motoros ütegek, 

1 Lásd a SO. és 81. számú mellékleteket. 
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munkásosztagok, fegyveres és fegyvertelen emberek, lovas 
csoportok ellepték az egész úttestet, eltorlaszolták az utakat 
és a községek utcáit. Ezzel szemben a 6., Isonzo- és Belluno-
hadseregeknél a visszavonulás menetei rendben folytak le. 

A vasútállomások azonban mindenhol zsúfolásig telve 
voltak várakozó katonákkal, kik a beérkező vonatokat meg-
rohanták és ellepték. 

* * 
* 

A fegyverszüneti szerződés nem írta elő a teljes lefegyver-
zést. Annak végrehajtási határozványa megengedi az osztrák-
magyar hadseregnek, hogy azt vihetik magukkal, ami a kato-
nák személyes fölszereléséhez és fegyverzetéhez tartozik és 
csakis a tüzérségi anyag átadását írta elő ez a szerződés. 

A hadseregfőparancsnokság az összes fegyverek és lőszer 
leadását parancsolta meg, az 1918 november hó 6-án kelt 
Op. Nr. 149.034. számú rendeletének 8. pontjában.1 

Ezen rendelet folytán a lefegyverzést az Etsoli völgyében 
visszavonuló csapatoknál Franzensfesteben, a Dráva völgyé-
ben visszamenetelő csapatoknál Laibach és Grác környékén 
kísérelték meg. 

Azon csapatoknál, melyek a lefegyverzést nem engedték 
végrehajtani, újabb kísérletet tettek a határ átlépése előtt 
Wien—Marchegg között, Wiener-Neustadt és Pragerhof kör-
nyékén. 

A határ átlépése előtti lefegyverzést az ausztriai nemzeti 
tanácsok és Wehrausschussok is követelték a magyar kormány 
hazaárulásszámba menő kérelmére. 

Az osztrák hatóságok természetesen örömmel tettek eleget 
a magyar kormány gyalázato's kérelmének, mert egyrészt ezzel 
felbecsülhetetlen értékű hadianyaghoz jutottak és mert az át-
vonuló csapatok erőszakosságai ellen oltalmat találhattak. 

Azért, hogy a parancsnokok tiltakozását leszereljék, azt 
állították a kormány kiküldöttei, hogy a fegyverek átadását 
a magyar kormány és a keletkező föderatív államok közti meg-
állapodás tette szükségessé, mert a bomlásnak indult csapatok 
garázdálkodása azt a rend és biztonság érdekében megkövetelte. 

De sok esetben a hatóságok — rosszhiszeműen vagy téve-
sen — a fegyverszüneti szerződés feltételeire hivatkoztak, 
mely kimondja, hogy az átvonuló csapatok fegyverei kölcsö-
nösen azon állam területén hagyandók vissza, amelyeken a 
csapatok átvonulnak. 

A csapatok parancsnokai nem voltak helyesen tájékoz-
tatva a fegyverszüneti szerződés feltételeiről és így a ható-
ságok által könnyen megtéveszthetők voltak. 

1 Lásd a 85. számú mellékletet. 
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A legtöbb hadosztály ellenszegült a lefegyverzésnek és 
késznek nyilatkozott erőszak alkalmazásával megtartani fegy-
verzetét. Így például a 40. honvédhadosztály 8397 puskával 
és 101 géppuskával, a 11. honvéd- és 10. lovashadosztály 6000 
karabéllyal, 120 géppuskával és 36 ágyúval érkezett haza. 

A magyar csapatok a magyar határig teljes rendben jöt-
tek el és csak a határ átlépése után bomlottak fel. 

A magyar kormány a csapatok hazaszállítását illetőleg 
nem intézkedett. Csak azt nem felejtette — saját bőrét féltve 
— elrendelni, hogy a hazatérő magyar csapatok lefegyverez-
tessenek és hogy a határállomásokon a csapatokat agitátorok 
fogadják, kik a magyar csapatokat a honi viszonyokról „fel-
világosították". 

A szociáldemokrata párt is a csapatok elébe küldötte 
ágenseit, kik a vonatokba beszálltak és a csapatokkal utaztak. 

A hadosztályok nagy részének azért, hogy Ausztrián át-
jussanak, a vasúti szerelvényt és szállítást a berakodási helyen 
sokszor ki kellett erőszakolni azzal a fenyegetéssel, hogy ha 
az irányítás meg nem történik, a csapatok gyalog mennek 
haza, de ez esetben Ausztriában majd harácsolva vonulnak 
keresztül. 

Az ausztriai nemzeti tanácsokkal is igen nagy nehézségek 
voltak a lefegyverzés kérdésében. Legtöbb hadosztályparancs-
nok, dacára a magyar kormány rendeletének, a fegyverletételt 
kereken megtagadta és utasította a csapatokat, hogy gép-
puskákkal biztosítsák magukat. Erélyes fellépésük sikerrel 
járt. 

Itthon, Magyarországon, leszerelés már nem volt, ki-ki 
csapatát elhagyva, mindent magával víve hazament. 

* * 
* 

Budapest, 1918 november 10. 
„Minden reng és összeomlik, széjjelesik. Középeurópa tel-

j e s fölfordulásban, átalakulásban van. Bajorország köztár-
saság , Németország köztársaság. Az uralkodók és dinasztiák 
„elkergetve és letéve. Ausztriában nagy forradalom. Cseh-
ország köztársaság. Mindenfelé rabolnak, gyilkolnak, gyúj-
togatnak." 

„Károlyi hozzám jött és jajgatott, hogy két rádiógrammot 
„elfogott, melyek szerint Kövess tábornagy két hadtesttel 
„Budapest ellen menetel. Telefonon hosszú vitám volt Arz 
„vezérezredessel, mert tudnom kell, hogy igaz-e ez! — míg 
„végre kiderül, hogy apokriff dolog és Kövess nem jön. Nem 
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„is tudom, nem akarták-e a Nemzeti Tanács részéről megtudni, 
„hogy jön-e Budapest ellen valami és ezért ez a rádiógramm-
„elfogási mese? . . . Csapataink a fegyverletétel-parancsra föl-
„bomlanak és ki-ki hazasétál, tetszése szerint. És most a cse-
h e k , szerbek, románok biztosan betörnek a védelem nélkül 
„maradt Magyarországra." 

„Franchet d'Esperey francia tábornok, a balkáni entente-
„csapatok főparancsnoka, akihez Károlyi —-engem becsapva — 
„e hó 6-án elzarándokolt Belgrádba, egy újabb külön fegyver-
szünet i szerződést, a legsúlyosabb föltételek mellett, diktált 
„ránk. Fél Magyarországot ki kell üríteni. Az entente állítólag 
„meg fogja szállani Magyarországot és diktálni fogja a békét. 
„Minek is rohant hozzájuk ez a buta kormány, mikor — mint 
„később értesültem — tudta, hogy már meg vari kötve a fegy-
verszünet, mely szerint Magyarország határai képezik a de-
„markációs vonalat." 

„Mi meg a köztársaság kikiáltása előtt állunk. Az utcákon 
„kiabálva, kurjantva s átkozva szidják az uralkodót. Demon-
s t r á ló csoportok üvöltve vonulnak az utcákon végig, beszéde-
k e t tartanak, rettenetes lázító, útálatos tartalommal s a királyt 
„gyalázzák, a köztársaságot éltetik. Különösen egy Pogány 
„József nevű fiskális uszítja a tengerészeket, minden rend és 
„tekintély ellen, egynéhány beszédet magam hallottam, me-
lyekben gyilkolásra ösztökéli embereit!" 

„A világháború be van fejezve. Mennyi újabb háborúra 
„vezethet majd egy rossz és bosszúból diktált béke? . . . " 

„Wienből telefonértesülést kapok, hogy állítólag Károly 
„császár az 'Államtanács' részéről egy ultimátumszerű föl-
szólítást kapott, hogy 24 óra alatt köszönjön le. ö nagyon 
„nyomott hangulatban van és azt hiszik, hogy tényleg le is 
„fog köszönni." 

„Magyarországon a szerbek észak felé, a csehek kelet felé 
„menetelnek és ez a fegyverszünet? Hát a világon már min-
d e n csak csalás és becsapás?.. ." 

Budapest, november 11. 
„Délután érkezik a hír, hogy Németországban a katona-

tanácsok mindent kezükbe kerítettek. Francia és német kato-
„nák együtt tanácskoznak. Berlinben súlyos utcai harcok; 
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„egyszóval minden egy romhalmaz. Európa fiistbe burkolva, 
„lángokban áll. örülök, hogy itt nem volt vérontás, mert az 
„általam követelt csapatok nélkül úgysem értünk volna el 
„semmit. Ezeket pedig útközben valaki elsinkófálta. Egy szá-
daddal, mely szintén már fegyelmezetlen volt, mégsem lehe-
t e t t volna eredményt elérni. Ez is hamarost megtagadta az 
„engedelmességet. Sajnos, mire a harctérről ide értem, már 
„nem lehetett föltartóztatni a nagy szerencsétlenséget." 

„Ellenőrizhetetlen hírek keringenek Károly császár le-
mondásáról és mindig határozottabb alakot öltenek." 

„A mi hadseregfőparancsnokságunk a mult napok vala-
melyikén csendesen kimúlt, ott egy katonatanács alakult és 
„ez Arz vezérezredest és Waldstätten tábornokot egyszerűen 
„elkergette, az' összes aktákat megtartották és az AOK.-t meg-
szüntették." 

Az AOK. összeomlásának történetéről egy szemtanú kö-
vetkezőképen nyilatkozik:1 

„Addig, míg a fegyverszüneti egyezmény még nem volt 
aláírva, az AOK. belső élete bár már idegesebb feszültségben, 
de technikailag még teljesen kifogástalanul és megbízhatóan 
mííködött. 

De abban a pillanatban, midőn az egyezmény aláírása 
után megindult az összes hadszíntereken a hadseregek haza-
özönlése és a hátországban megkezdődött a nagy politikai hul-
lámverés, mikor megjelentek az utódállamok első politikai 
kiáltványai, meginogtak az AOK. morális pillérei is és csak 
kis út volt odáig és rövid idö kellett ahhoz, hogy a lelkek össze-
roppanását csakhamar a technikai összeomlás is követte. 

Midőn csoportunkban megjelentek az első vezérkari tisz-
tek — eddigi jóbarátok —, de most büszkén a jugoszláv vagy 
egyéb utódállami fantáziajelvényekkel és tudomásunkra ad-
ták, hogy munkájukat beszüntetve, hazaindulnak, ebben a 
pillanatban éreztük, hogy a tragédia utolsó felvonása szá-
munkra megkezdődött. 

Az immár idegen vezérkari tiszteket másnap — váratlan 
és szinte szökve — követte az AOK. távíróközpontjának 
majdnem teljes személyzete, mely ténynek kihatása azonban 
sokkal mélyebbre hatott, mint a vezérkar széthullása. 

A távíróközpont hirtelen megbénulása végzetes következ-
ményekkel járt és hogy mit jelentett akkor minden összeköt-

1 Grivicic Gyula ezredes, ki abban az időben mint vezérkari százados, 
az AOK. Balkán-csoportjában teljesített szolgálatot. 
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tetés teljes szétvágása, azt ma egy kívülálló teljes súlyában 
nem is érezheti át! 

A néhány visszamaradt tisztre óriási felelősség tudata 
zúdult, mert éreztük, hogy a hazafelé özönlő seregek vezéreit 
az itthoni helyzetről fel kell világosítani azon végcélból, hogy 
csapataikat amennyire csak lehetséges, rendben hozzák haza, 
mert ellenkező esetben jogosan lehetett következtetni, hogy 
két káosz összekeveredése nemcsak az államformákat söpri 
el, hanem biztos kiinduló pontja sorozatos polgárháborúnak 
is, mint ez 1917-ben Oroszország összeomlásánál bekövet-
kezett! 

Pár nap meddő kísérlete után azonban az AOK. vezető-
ségének be kellett látnia, hogy minden parancstovábbítás az 
állami vezetékeken vagy rádión már lehetetlen. 

Ha ez már a saját hátországban így volt, úgy szinte ter-
mészetesnek látszott, hogy Újvidéken vagy Zágrábon át 
Albánia, vagy az Isonzo felé küldött sürgönyök már német 
szövegezésük miatt utasíttattak vissza, míg végre különböző 
tanácsok határozottan kijelentették, hogy az AOK. megszűnt, 
sőt ismeretlen fórum, melynek semmi joga hivatalos sürgöny-
váltást lebonyolítani. 

Az irányítás nélkül hazaözönlő hadosztályok kálváriája 
ma az egész közvélemény előtt ismeretes, de eddig homályban 
maradt ennek valódi oka, mely nézetem szerint elsősorban a 
fentiekben gyökerezik. 

Az AOK. vezetősége megkísérelte még az utolsót is, mikor 
látta, hogy minden vonalösszeköttetés végleg megszakadt: az 
olasz csoportnak majdnem minden vezérkari tisztjét személye-
sen küldötte utasításaival a Piave és Tirol felé, de ezek útjuk-
ban már megakadtak és míg az egyes hadseregparancsnok-
ságokhoz érkeztek, a visszavonulás tragédiája már gördült! 

Ezekben a napokban Badenben egyik pánikhír követte a 
másikat és emlékezetem szerint 1918 október vége felé mint 
bomba csapott be a hír, hogy az olaszoknak egy különítménye 
vonattal már Grác felé tart, hogy az egész AOK.-t elfogja. 

Természetesen ez a hír sem volt igaz, de miután akkor 
tényleg parancsot kaptunk az AOK. Wienbe való gyors át-
szállításával elkészülni, lehetséges, hogy a vezetőségnek ezt 
a gyors elhatározását Badennek immár nyíltan is ellenséges 
érzelmű lakossága ilyen hírek terjesztésével magyarázta. 

Időközben megalakult Badenben is egy osztrák katona-
tanács és emberileg érthető, hogy ennek legnagyobb érdeke 
volt éppen a „hatalmi központot" lehetőleg gyorsan és kiadó-
san sárba rántani. 

Az első ilyen támadás a Vöslauban elhelyezett AOK. Qu. 
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Abt. ellen irányult, mert az ottani nagyobb anyagraktárak 
dús prédával kecsegtettek. 

Az AOK. Qu. Abt. felbomlása után hasonló jelenetek is-
métlődtek meg Badenben is és a katonatanács nemcsak az 
AOK. egész anyagkészletét foglalta le, hanem annak összes 
autóit, sőt még a beosztott tisztek saját lovait is. 

Miután a tömeg hangulata mind kihívóbb és izgatottabb 
lett, teljesen elhagyatva a legénységtől is a néhány h á t r a -
maradt tiszt magához vette az egyes osztályok legfontosabb 
iiatait, míg a többi legnagyobb részét elégették. 

Néhány ládát apróbb segéd iratokkal készen tartottunk 
arra az esetre, hogyha talán mégis lehető lenne, hogy ezeket 
az AOK. új állomáshelyére, Bécs, Hotel Majestic, átszállítsuk. 

Az „átköltözés", mely lényegében csak az egyes szemé-
lyek Bécsbe utazásából állott, 1918 november 5-én történt meg 
és midőn ú j helyünket kerestük, a Hotel Majestic kapuja előtt 
már olasz karabinierek állottak és az emeleten már egy olasz 
bizottság tisztjei intézkedtek. 

Életemnek eddig legszomorúbb pillanata volt az a perc, 
midőn a ködös novemberi napon itt Arz vezérezredes és mi 
— talán négy-öt vezérkari tiszt — összegyűltünk, hogy utolsó 
kötelességünket teljesítsük. 

Néhány hadrenden és a magunkkal hozott utolsó helyzet-
térképen kívül alig állott más anyag a teljesen puszta szobák-
bán rendelkezésünkre és nem is csodálkoztunk azon sem, hogy 
a néhány Badenben hagyott iratláda teljesen feltörve és szét-
szórva már a Majestic kapuja alatt hevert. 

Mi legfeljebb csak a szállítás végrehajtásán csodálkoz-
tunk, de megértettük ennek valódi okát is, mert a badeni ka-
tonatanács ezt az alkalmat állítólag arra használta fel, hogy 
ezt az egész átszállítást a vasúthoz egy díszes halottaskocsin 
végeztette. 

Ténykedésünk Bécsben természetesen csak rövid ideig 
tartott. Sokféle próbálgatás és taktikázás után végre sikerült 
legalább Újvidékkel és Zágrábon át Serajevóval összekötte-
tést kapni és ily módon hetek bizonytalansága után végre 
megtudtuk, hol van visszatérő albániai csapataink zöme és 
milyen magyar csapatok érkeznek haza. 

Űjból kritikussá csak akkor vált helyzetünk, midőn mind-
jobban elterjedt annak híre, hogy az olaszok, dacára a fegy-
verszüneti szerződés rendelkezéseinek, nagyon sok csapatot 
elfogtak. 

Naponta százával ostromoltak bennünket hozzátartozóik 
sorsa miatt és csak akkor, midőn végre Klagenfurt és Inns-
bruck felé is sikerült összeköttetést kapni, adhattunk a haza-
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térő vagy fogságba esett hadosztályok sorsáról felvilágo-
sítást. 

A különböző államformák kialakulása vér nélkül novem-
ber folyamán befejeződött, az uralkodó család elhagyta Bécset 
és mindenhol ú j korszak kezdődött. 

November 12. 
„Lloyd George tegnap az angoloknak frenetikus öröm-

rivalgása közepette kijelentette, hogy a háború be van fe-
„jezve! . . . Istenem, de hogyan? . . . Egész Középeurópa egy 
„halálos vulkán, világrengető forradalomban. Németország-
b a n nagy utcai harcok. Vilmos császár Hollandiába mene-
k ü l t , hol most egy kastélyban fogvatartják. Az összes ural-
kodók elkergetve. Ausztria köztársaság. A csehek Magyar-
országon gyorsan előnyomulnak, mert velük szemben egy 
„szurony sincsen! Románia egyelőre várakozik, hogy teljesen 
„meghaljunk, majd akkor be fog vonulni. Az itteni kormány 
„a legbutább és legrosszabb eszközökkel törekszik újra egy 
„hadsereget fölállítani. De gyalázatos árulásukat senki sem 
„fogja tudni újra jóvátenni." 

„Magyarországon sok rémtett és bandák harcai; a szerbek 
„és románok barbár módon viselkednek. Egy magyart ülve, 
„elevenen eltemettek, hogy csak a feje nézett ki a földből s 
„azután addig rúgták fejét, míg az egészen széjjelmállott. 
„Olyan vadállati kínzások, melyeknél rémségesebbeket még a 
„kínaiak sem tudnak kitalálni." 

November 13. 
„Szegény védtelen Magyarországon a csehek és szerbek 

„mind messzebb benyomulnak. Széjjelmorzsolják szeretett 
„magyar hazámat ? . . . " 

„Mutasd meg magad, irgalmas Isten! . . . Mentsd meg az 
„ártatlanokat, kik oly hűek voltak, akik nevedet ajkukon hor-
dozva védték négy és fél évig a hazát. Mutasd meg, hogy 
„van igazság!" 

„Arról értesítenek, hogy Károly király a magyar trónról 
„lemondott. Közelebbit még nem sikerült megtudni." 

„Állítólag Belgiumban is lángralobbant a forradalom! 
„Vájjon igaz-e a h í r ! . . . " 

József főherceg: A világháború. VII. 40 
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* 
* * 

Károlyi gróf kormánya az entente-tal Belgrádban katonai 
egyezményt kötött. 

Károlyi Mihály gróf egy táviratról értesült, hogy a cseh, 
román, szerb politika határozottan Magyarország feldarabo-
lására irányul. 

Az Egyesült Államok a román kormányhoz intézett egy 
táviratát felfogták, melyből kivehető, hogy az Egyesült Álla-
mok most is állják az entente és Románia között 1916. évben 
kötött szerződést. 

A távirat szerint az entente Magyarország területének 
majdnem a felét, egész Erdélyt, az Alföldnek Yásárosnamény 
—Debrecen—Gyoma—Orosháza vonaláig eső részét és az egész 
Bánságot akarta az oláhok kezére juttatni. 

Ezeket tudta a Károlyi-kormány és mégis, hiúsága, 
könnyelműsége s vakmerő elbizakodottsága, vesztébe vitte az 
országot azzal, hogy az entente vezető embereivel közvetlenül 
érintkezett. 

A magyar hadügyminiszternek 1918 november hó 5-én 
Franchet d'Esperey tábornokhoz intézett rádió-távirata követ-
kezőképen hangzott: 

„Az entente balkáni főparancsnokának. Rádió útján. 
Budapest, 1918 november 5-én. 
Magyarország a fegyverszünetet az entente-tal megkötötte 

és a fegyvereket letette. 
Diaz tábornok vezette az olasz, szerb és román fronton 

levő entente-csapatok nevében a fegyverszüneti tárgyalásokat. 
A cs. és kir. hadseregfőparancsnokság által a tárgyalásokhoz 
kiküldött katonai meghatalmazott Weber gyalogsági tábornok 
45. számú távirata értelmében a magyar határ a demarkációs 
vonal. 

Berinkey igazságiigyminiszter egy delegációval a mai 
napon az entente-csapatok balkáni főparancsnokához útba-
indul és tájékoztatni kívánja a főparancsnokságot a magyar 
kormánynak már november 1-én délelőtt 11 óra 25 perckor ki-
adott fegyverletételére vonatkozó parancsáról, valamint e pa-
rancs továbbításának nehézségeiről. Az ott levő két vezérkari 
törzstiszt, Koszmovszky és Dormándy vezérkari alezredesek, 
ehhez a küldöttséghez csatlakozzanak és azzal együtt vonulja-
nak be a magyar kormány székhelyére. 27.867/Éln. 10. szám. 

Hadügyminiszter." 

Franchet d'Esperey tábornok tudva, hogy Páduában a 
fegyverszüneti szerződés az olaszok és az osztrák-magyar 
főparancsnokság között aláíratott, kérdésére Párizsból uta-
sítást kapott, hogy tárgyalhat Károlyiékkal, de csak a Diaz-
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féle fegyverszüneti szerződés alkalmazásáról Magyarország-
gal szemben. A tábornok jelentette Párizsba, hogy gróf Károlyi-
val érintkezésbe fog lépni Belgrádban és a megadott irány-
elvek alapján a páduai fegyverszüneti szerződést fogja a tár-
gyalások folyamán alkalmazni; biztosítani fogja a stratégiai 
fontos pontok, vasutak stb. birtokbavételét, valamint Szerbiá-
nak katonai fedezését is. 

Károlyiék este Belgrádnál partra szállottak. A szerbek 
Duna-hadosztályparancsnoka értesítette őt, hogy az entente 
keleti hadseregének főparancsnoka, Franchet d'Esperey fran-
cia tábornok másnap, azaz november 7-én fog Belgrádba meg-
érkezni és őket akkor fogadja. 

Károlyi, Jászi, Hatvany, Csernyák, Körfer, Rau és 
Stielly, mint bizottság, 1918 november 7-én délután 7 órakor 
megjelent Franchet d'Esperey tábornok előtt, aki őket egy 
francia és egy szerb ezredes kíséretében fogadta. Károlyi be-
mutatta a bizottság egyes tagjait. Csernyák bemutatásánál 
hallva, hogy ö a katonatanács elnöke, a tábornok megjegyezte: 
,,Voyons vous étes tömbé si bas!" 

Gróf Károlyi felolvasta francia nyelven a memorandu-
mot, melyet Jászi miniszter a hajóutazáson szerkesztett. 

Azan Paul francia alezredes szerint a gróf Károlyi által 
felolvasott memorandumban többek között az volt, hogy az 
ú j magyar kormány az entente-nak azonnali fegyverszünetet 
és a külön békekötést felajánlotta, de az entente hoz nem jut-
hatott el szava, mert a német legfelsőbb hadvezetőség az 
országot elzárta a szövetséges hatalmaktól. Weber gyalogsági 
tábornok, aki — mint beszélik — tárgyalt Diaz tábornok, olasz 
főparancsnokkal, semmiképen sem volt feljogosítva a már 
független Magyarországot képviselni és így az általa kötött 
fegyverszüneti szerződést az ú j magyar kormány nem ismeri 
el, mert a magyar nép akaratát csakis a magyar nép kikül-
döttei képviselhetik. (Les armistices d'Orient en 1918 L'ar-
mastice avec la Hongrie. L'illustration Nr. 4105 5. Novembre 
1921.) 

Ez is hazugság volt Károlyiék részéről, mert kormányuk 
hozzájárult ahhoz, hogy a páduai fegyverszüneti tárgyaláson 
Weber gyalogsági tábornok a már független Magyarországot 
is képviselje. Ezt bizonyítja az alább közölt rádió-parancs, 
melyet a hadseregfőparancsnokság 1918 november 4-én (Op. 
Geh. Nr. 2551. AOK.) Weber gyalogsági tábornoknak, a fegy-
verszüneti bizottság elnökének küldött: 

„A magyar kir. kormány Weber gyalogsági tábornokot, 
mint a fegyverszüneti tárgyalások közös vezetőjét, tekintettel 
arra, hogy Ő Fölsége is elismerte Magyarország független-
ségét, nem ismeri el. 

Csakis az események nyomása alatt, nehogy a fegyver-
39* 
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szüneti tárgyalásokat saját hibájából késleltesse, járul hozzá 
a magy. kir. kormány ahhoz, hogy Weber gyalogsági tábor-
nok Magyarország érdekeinek képviseletét is átvegye." 

Tehát világos, hogy Weber gyalogsági tábornok a már 
független Magyarországot is képviselte a páduai fegyver-
szüneti tárgyalásokon. 

A páduai fegyverszüneti szerződés az integer Magyar-
ország határait jelölte meg demarkációs vonalként. 

Ez annál fontosabb, minthogy Badoglio tábornok hiva-
talosan volt az entente részéről megbízva a fegyverszüneti 
szerződésnek megkötésével. 

Mindezen tények okmányszerűleg bizonyíthatók, amire 
azonban nem terjeszkedhetem ki. Ha valaki a levéltárakat és 
följegyzéseket átböngészi, meg fogja a bizonyítékokat találni. 

Franchet d'Esperey tábornok egy papírlapról olvasva 
válaszolt, hogy: 1867-ig Franciaország szerette a magyarokat, 
hangsúlyozta, hogy ő nem Magyarországot, „Hongrois"-t érti, 
hanem a magyarokat, „les madjars"-t; de azután, mikor a ma-
gyarok a németekhez csatlakoztak, elvesztették Franciaország 
szimpátiáját. A háborúban a magyarok ugyanolyan kegyet-
lenek voltak, mint a németek és ezért ugyanúgy kell most 
lakolniok, mint a németeknek. 

Ö ezután Károlyi- és Jászival egy belső szobába vonult 
vissza és egy óia hosszat tárgyalt velük és azután kíséretével 
vacsorázni ment és a magyar bizottságot faképnél hagyta. 

Károlyi ezután a Nemzeti Tanács, Munkástanács és 
Katonatanács képviselőivel tárgyalásra ült össze, melybe a 
szakelőadókat nem vonták be. A tanácskozás befejeztével 
Károlyi Jászival együtt megfogalmazta a tanácskozás ered-
ménye alapján azt a választ, melyet a francia főparancsnok-
nak átadott. 

Ebben a válaszjegyzékben Károlyi elfogadta Franchet 
d'Esperey tábornok feltételeinek összes pontjait. 

Néhány nap múlva megérkezett Párizsból a hivatalos vá-
lasz, az alább közölt belgrádi katonai egyezmény, mely Ma-
gyarország belsejébe tolja — Pécs—Szabadka—Maros-vona-
lába — a demarkációs vonalat. (Lásd a 89. számú mellékletet.) 

A belgrádi egyezmény aláírása és elfogadása hazaárulás 
volt, mert: 

Páduában a fegyverszünet megkötésénél az entente-
hatalmakat képviselő olasz delegátus, Badoglio tábornok le-
szögezte azt, hogy Ausztria-Magyarország összes arcvonalaira 
a páduai fegyverszüneti szerződés érvényes és Magyarország 
határai képezik a demarkációs vonalat. 

Franchet d'Esperey tábornok messze túllépte azon ha-
tárt, melyet Párizs neki kiszabott, mert Clemenceau francia 
miniszterelnök azt táviratozta neki, hogy azon katonai kérdé-
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sekről tárgyalhat csak, melyeknek szabályozására a páduai 
fegyverszüneti szerződés I. 3. pontja szerint, mint az entente 
hatalmak keleti hadseregének főparancsnoka a balkán had-
színtérre vonatkozólag kötelezve van. Ö azonban Magyar-
országra nézve oly súlyos politikai, közigazgatási és gazda-
sági kikötéseket és feltételeket szabott, melyek nem voltak 
katonai jellegűek és így nem is lehettek az egyezmény tárgyai, 
hanem azok csak a békekötésnél voltak eldönthetők. 

A katonai egyezményt nem is Franchet d'Esperey tábor-
nok írta alá, hanem a páduai fegyverszüneti szerződés szerint 
erre még kevésbbé jogosultak, Michits szerb vajda és Henrys 
francia tábornok, kiknek nem lett volna szabad az entente-
hatalmak és Magyarország között szerződést kötni. 

A Károlyi-kormány pedig teljesen önkényesen járt el, 
midőn sem az országgyűlést, sem az országot meg nem kér-
dezve, olyan szerződést merészelt aláíratni, mely Magyar-
ország nagy részének megszállását ellenséges csapatok által 
megengedte a már fennálló, érvényben levő fegyverszüneti 
szerződés ellenére. Franchet d'Esperey tábornok pedig jól 
tudta, hogy ilyesmit nem írhat alá, mert nincsen rá felhatal-
mazása. Ő csak tűrte, hogy Károlyiék hazaárulását az entente 
javára alaposan kihasználják. 

Annak igazolására, hogy az osztrák-magyar monarchia 
és a szövetséges és társult hatalmak között megkötött és 19.18 
november hó 4-én érvénybe lépett páduai fegyverszüneti szer-
ződés nemcsak az olasz frontra, hanem a balkán frontra is 
joghatállyal bírt, úgy mint azt Badoglio olasz tábornok, ki a 
versaillesi haditanácsot hivatalosan képviselte, Weber gya-
logsági tábornoknak, az osztrák-magyar fegyverszüneti 
bizottság elnökének Villa Giustiban 19Í8 november 1-én ki-
jelentette, mondván, hogy „a páduai fegyverszüneti szerző-
dés az osztrák-magyar monarchia összes frontjaira érvényes, 
miéit is a netaláni balkán vagy román frontra kiküldendő 
osztrák-magyar fegyverszüneti bizottságokat nem fogják el-
fogadni", leszögezni kívánom a következőket: 

Sréter István ny. honvédelmi miniszter „Összeomlás az 
albán arcvonalon" című tanulmányában azt írja, hogy az 
osztrák-magyar albán-hadseregcsoport (báró Pflanzer-Baltin 
vezérezredes) a tengerpart mentén vonult vissza Cattaro irá-
nyában; a visszavonulást 1918 november 4-én Sréter István 
ezredes a 162. dandárral fedezte, mely Rijekából elindulva 
Cetinjére menetelt. 

Az indulás előtt egy kir. szerb tiszt reguláris szerb ka-
tonák által kísérve megjelent az előőrsöknél és kijelentette, 
hogy az ellenségeskedésnek immár vége, Páduában 1918 no-
vember 4-én megkötötték a fegyverszünetet, a háború meg-
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szűnt, az osztrák-magyar csapatoknak ki kell üríteni a meg-
szállott területet. 

Sréter ezredes ezt tudomásul vette és midőn Cetinjébe 
délután 4 órakor megérkezett, felkereste a vezérkari főnököt 
és kérdést intézett hozzá a fegyverszünetre vonatkozóan. 

Megtudta, hogy a szerb híradás igaz és utasítást kapott, 
hogy vonuljon a cattarói kikötőbe, honnan hajón fogják haza-
szállítani. 

Sréter ezredes művének e része hadtörténelmi szempont-
ból rendkívül fontos, mert bizonysága annak, hogy egyrész-
ről a szövetséges és társult hatalmak, másrészről az osztrák-
magyar monarchia között megkötött és 1918 november 4-én 
érvénybe lépett páduai (Villa Giusti) fegyverszüneti szerző-
dés nemcsak az olasz frontra, hanem a balkáni (albán) frontra 
is joghatállyal bírt. 

Sréter ezredes e ténymegállapítása azért bír rendkívül 
fontossággal, mert az oktobristák azt hangoztatták és még ma 
is hangoztatják, hogy Károlyi gróf azért járult 1918 novem-
ber 7-én Belgrádban Franchet d'Esperey francia tábornok, a 
szövetséges és társult hatalmak Balkánon működő haderejé-
nek főparancsnoka elé, mert vele fegyverszüneti szerződést 
akart kötni, mivel a páduai fegyverszüneti szerződés csakis 
az olasz frontra volt érvényes. Ha ez így lett volna, akkor 
Szerbiából (Nova-Varos, Sjenica, Novipazar, Mitrovica, Pris-
tina teréből) Montenegróba előretört olasz, délszláv és francia 
erő semmiesetre sem mulasztotta volna el azt, hogy a Pod-
gorica—Cetinje—Cattaro terébe beszorított osztrák-magyar 
albán-hadseregcsoport egyrészét foglyul ne ejtse és így sike-
reit éppúgy ki ne bővítse, mint tették azt az olaszok, kik a 
páduai fegyverszüneti szerződés kezdetének 24 órával való 
kitolásával az ellenségeskedést még tovább is folytatták, 
midőn tudták, hogy az osztrák-magyar haderő már beszüntette 
azt és semmi ellenállásra sem akadhatnak. 

Mert az, hogy az osztrák-magyar albán-hadseregcsoport 
zöme hadifogságba nem jutott, egyrészt annak volt köszön-
hető, hogy 1918 november 4-én érvénybe lépett a páduai 
(Villa Giusti) fegyverszünet. 

A páduai fegyverszüneti szerződésben (1918 november 3) 
megállapított demarkációs vonalat a 86. számú melléklet, a 
belgrádi katonai egyezményben (1918 november 13) meg-
állapított demarkációs vonalat a 87. számú melléklet tünteti fel. 

November 15. 
„Ezüstmennyegzőnk! Hej, mennyire másnak képzeltem én 

„ezt! Mily gondterhes e vihardúlta időkben . . . " 
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„Ő Fölsége Magyarország részére a következő mani-
fesztumot adta ki:" 

„'Trónralépésem óta mindig arra törekedtem, hogy népei-
d e t minél előbb a háború borzalmaitól megszabadítsam, 
,amely háború keletkezésében semmi részem nem volt." 

„Nem akarom, hogy személyem akadályul szolgáljon a 
,magyar nemzet szabad fejlődésének, mely iránt változatlan 
,szeretettől vagyok áthatva." 

„Ennélfogva minden résztvételtöl az államügyek vitelé-
ben lemondok és már eleve elismerem azt a döntést, mellyel 
.Magyarország államformáját megállapítja." 

„Kelt: Eckartsau, 1918 november 13-án." 
„Károly s. k.'"1 

November 16. 
„Ma kikiáltották a magyar Népköztársaságot. Alig páran 

,helyeselték, a tömeg igen hidegen fogadta. Szorítanak en-
tern, hogy hűségesküt tegyek a köztársaságra, különben ki 
,fognak utasítani az országból, vagy láb alól eltesznek." 

„Minthogy királyom elrendelte, hogy föltétlenül ittmarad-
,jak Budapesten, még ha esküt kellene is letennem és mert 
,én szeretett magyar hazámat jó és rossz időkben semmi szín 
,alatt nem akarom és nem fogom elhagyni: kénytelen vagyok 
,magamat most a köztársaságnak alávetni. Csakis így szolgál-
hatom hazámat teljes erőmből és csakis így vehetek részt 
,annak újrafölépítésében. Igen könnyű volna kimenni kül-
földre s ott bevárni, míg más kihúzza Magyarországot a 
,kátyúból és azután újra visszaülni helyemre! De ezt én gyá-
vaságnak tartanám és síromig szégyenleném! . . . A költővel 
,mondom: 'A nagyvilágon e kívül nincsen számomra hely! 
,Áldjon vagy verjen sors keze, itt élnem, halnom kel l ! ' . . . 
,De kimondottan hangsúlyozom, hogy csakis kényszerhelyzet 
,folytán cselekszem így. Mert azt vallom, hogy csakis így 
,szolgálhatom hazámat és csakis így, mint jelenlevő, tehetek 
,érette valamit, ami nemcsak szép szólam, vagy üres beszéd!" 

„Lovászy Márton és Batthyány Tivadar miniszterek azon 
.kérdésére, hogy hajlandó vagyok-e letenni egy esküt, azt 

1 Ügy tudom, hogy a külföld erős nyomása is nagyban hozzá iárult 
ezen lemondás létrejöttéhez. 
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„feleltem, hogy kész vagyok egy esküt, melynek szövegét előre 
„ismerem, letenni azon esetre, hogyha — és ez kötelező föl-
t é t e l — a magyar hadsereg főparancsnokságát, annak újra-
,,létesítését nekem adják. Ezt úgy ők, mint Károlyi, határozot-
t a n és ünnepélyesen megígérték!" 

„Sajgó szívvel látom az elfolyt hősvérből fakadó virágo-
k a t , mely a Kárpátokat, a tiroli havasokat, Oroszország 
„rónáit, Doberdónak forró szikláit megszentelé, vérszagú piros 
„bimbókat hajtani. Hogy még ezt is meg kellett é rnem. . . 
„Miért nem fekhetem ott Doberdón csendes sírban, a Vizin-
„tini-i magyar kereszterdő alatt, szeretett hős bajtársaim kö-
pö t t ? . . . " 

„Délután letettem az esküt, megesküdtem, hogy hűségesen 
„szolgálom szeretett magyar hazámat, még ha köztársaság is. 
„És lelkemre a rettenetes vihar* után nyugalom szállott, mert 
„csak arra esküdtem, hogy magyar hazámé vagyok ezentúl 
„kizárólag!!!! még ha köztársaság is. Megesküdtem, hogy ha-
„zám alkotmányát, törvényeit, törvényes szokásait és rende-
„leteit megtartom, az ország függetlenségét és önállóságát 
„mindenkor megvédem!... Én csak régi alkotmányt ismerek, 
„régi törvényeket, melyeket a királyok szentesítettek, hiszen 
„azóta nincs törvény, nincs alkotmány, hanem csak forrada-
„lom . . . Ügy vettem észre, hogy nem nagyon figyeltek az eskü 
„megszövegezésénél és én mindenre esküdtem, amit régóta 
„elvül ismerek és szent előttem; csak egy volt az esküben, 
„ami nem födi a meggyőződésemet, az, hogy a magyar nép-
köztársasághoz hű leszek, ezt azonban nyugodtan kimond-
t a m , mert tudom, hogy ez a köztársaság csakis múló őszi dér, 
„melyet a hamarost kelő nap elolvaszt és akkor csak a magyar 
,-hazához kötöttem magamat esküvel és ezt szívvel-lélekkel, 
„meggyőződéssel tettem.li 

„Károlyi Mihály miniszterelnök (azért nevezem őt így, 
„mert tényleg a király nevezte ki és azután föloldotta esküje 
„alól anélkül, hogy előbb megvonta volna tőle a miniszter-
„elnökséget) egy beszéddel üdvözölt, melyben ő 'Császári és 
„királyi Fenségnek' szólított. Elfelejtette, hogy pár emberrel 
„kikiálttatta a köztársaságot ? . . . " 

„Károlyi beszédére azt válaszoltam: 'Uraim, tudom, hogy 
„szeretett hazám ezen vészes helyzetből, amelybe a forradalom 
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„és az elvesztett háború sodorta, csakis akkor fog épen és érin-
tet lenül kikerülni, csakis akkor mehet boldogabb virágzásnak 
„elébe, hogyha polgárai kivétel nélkül egymásnak kezetadva, 
„vállvetve, teljes szívvel, lélekkel, minden erejükkel annak 
„újrafölépítésén dolgoznak. Ezen tudat vezet engem is minden 
„cselekedetemben és az, hogy szent magyar hazámat szolgál-
j a m jó és rossz időkben egyaránt!' Károlyi látszólag meg-
indul tan köszönetet mondott és Magyarország helyzete lett 
„azután megbeszélve. A szerbek Pécs—Szabadka—Temesvár 
„vonalát elérték, úgyszólván mindent lefoglaltak. A cseheket 
„csekély csapataink a Morva határra szorították újból vissza, 
„a románok határainkon lesnek, hogy az adott pillanatban az 
„általuk követelt 34 magyar megyét elrabolják, megszállják. 
„Magyarországon sokat rabolnak és gyilkolnak is és ilyenek-
b e n gazdag parasztok is résztvesznek, mert azt vallják, hogy 
„a köztársaságban mindent szabad tenni, minden közös . . . 
„Csak ma tudtam meg, hogy a hazajövő csapatainkat a hatá-
„ron ocsmány leselkedő forradalmárok, suhancok a fegyverek 
„eldobására rávették és fölbomlasztottak minden rendet és hős 
„csapataink szégyenteljes hordaként barangolnak hazafelé! 
„Ez irtóztató! Hát akkor már föl sem léphetünk a betörő rab-
„lók ellen, pedig én pár nap alatt kidobnám mind hazámból, 
„néhány jó magyar hadosztállyal!" 

November 23. 
„A csehek Trencsént elfoglalták. Kistapolcsány felé nyo-

„mulnak elő. Csúnya fosztogatások. Mi lesz szeretett ottho-
nunkból, Kistapolcsányból?" 

„A szerbek azt állítják, hogy Délmagyarországot soha 
„többé nem adják vissza, az szerb lesz! . . . A románok a Ti-
„száig akarják annektálni Magyarországot.. . Mit hoz az en-
t e n t e ? . . . Jót bizonyosan nem! Ha igazságos volna, mindent 
„vissza kellene adnia Magyarországnak, ami ezer éve azé. De 
„mindig hazugan van informálva és egyik ostobaságot követi 
„el, a másik után. A helyzet kétségbeejtő." 

„Holnap állítólag az első francia megszálló csapatok ér-
keznek ide! Ha igazságot, békét hozna az entente, akkor üd-
vözlöm a franciákat, mert ezek nem balkáni rablók . . . 

„Hegedűs Pál tábornok ma volt nálam, alig tudott a zo-
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„kogástól beszélni, a háború utolsó napjairól beszélt és hős 
„11. honvédlovashadosztályról, mely ma már elszéledt a szél-
rózsa minden irányában! . . . Én is majdnem sírva fakadtam 
„e hírre." 

Budapest, 1918 november 26. 
„Románia teljesen mozgósított, így tartja be a békeszerző-

d é s t ! . . És Magyarország megszállására a Tiszáig fog elő-
nyomulni. A csehek folytatják rablóhadjáratukat hazánkban. 
„Én közel vagyok a végső kétségbeeséshez . . . Rosszul bánnak 
„velünk, mindjobban nyomnak bennünket. Egyes újságok a 
„leggyalázatosabban rágalmaznak engem. Az utcán nagy fal-
r agasz jelent meg, hogy Habsburg Józsefet és Augusztát be 
„kell börtönözni.. . Talán az orosz nyomdokba akarják szeren-
csétlen hazánkat vinni." 

„Willerding altábornagy, hű vezérkari főnököm és bará-
„tom, polgári ruhában itt volt búcsúzni. Bizony érzékeny, ke-
se rves búcsúzás volt ez s ő zokogva távozott. Hiszen mindezt 
„előre láttuk és nem tehettünk ellene semmit, a bűnös köny-
„nyelműség miatt." 

„Magyarország széjjeltépve, összetaposva! Az én szere-
t e t t dicső seregeim fölbomolva föloszlottak, legyőzve, mind-
a n n a k dacára, hogy megverve nem voltak. Károlyinak és a 
„sok patkánylelkű bolsevistának, kik a legelső vonalakig fon-
t á k a hálót, hazaáruló aknamunkája által elkorhasztva, széj-
jelrágva. Lesz-e még igazság i . . Még a legutolsó órában, a 
„legutolsó félelmetesen kétségbeejtő percben is reménykedem 
„— hiszen muszáj, hogy legyen! . . . Vagy talán a sivatagnak, 
„forró, halálos, mindent elpusztító homokförgetege j ö n ? . . . 
„A bolsevizmusnak vörös szennyáradata talán? Hogy sze-
rencsétlenségünk teljes legyen?..." 

„Délelőtt 11 órakor értesít Bartha Albert hadügyminiszter 
„aláírásával a hadügyminisztérium, hogy az összes tábornokok, 
„az altábornagytól fölfelé nyugdíjba küldetnek, természetesen 
„a legmagasabb rangú, a tábornagy is. Kívánják, hogy já-

. „randóságaimról lemondjak." 
„Az én járandóságaimat az utolsó fillérig mind szegény 

„katonáimnak és rokkantaknak adtam a háború első napja 
„óta . . . " 
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„Mást nem várhattam ettől a társaságtól, mint egy rúgást 
„azért, amit a háborúban teljesítettem!... És az ünnepélyes 
„ígéret? A föltétel, melyhez eskümet kötöttem . . . Elfelejtették 
„már azt?. . ." 

„Jól van tehát! December 1-től kezdve vége van! . . . Isten 
„nevében csendesen elmegyek ezer nyíllal szívemben. Sajgó 
„fájdalommal hazámért aggódó lelkemben. A szegény szenvedő 
„népnek akarok élni, azoknak, akik velem küzdöttek a világ-
történelem legnagyobb és annyi dicsőséggel teli korszaká-
b a n . . . A szószegöknek azonban nem tartozom semmivel sem, 
„csak megvetéssel és útálat tal . . ." 

„És így lezárom ezt a naplót, lelkiállapotaimnak, érzel-
meimnek és az eseményeknek e hűséges tükörképét!. . ." 

„Minden széjjelesett, komor és fekete a jövő! Nincs egy 
„árva reménysugár sem! És mégis kell, hogy szeretve szere-
t e t t hős magyarjaimra még boldog idők következzenek el, mert 
„ha idelent nincs is, odafönt a végtelenségben van még igaz-
s á g , melyben sziklaszilárdan hiszek, melynek látnia kell, 
»hogy:" 

„Megbűnhődte már e nép a multat s jövendőt!" 

UTÖSZÖ. 
Midőn a fogadalmat azon föltétellel letettem, hogy a ma-

gyar hadsereg főparancsnokságát kezembe adják, akkor csak 
folytatni akartam azt, amit mint nádor első kötelességemnek 
tűztem ki: a hazaérkező csapatokkal a Kárpátok, a Száva-, 
illetőleg Dráva—Duna-vonalát megszállani és így magyar 
hazám integritását megvédeni. Amiért minden felelősséget 
mertem volna vállalni, hiszen a magyar csapatok csak azért 
nyugtalankodtak, mert Tirolt, Ukrainát, Yenezia tartományt 
kellett védeniök akkor, mikor magyar hazájukat, a bolgár 
összeomlás folytán, a gyorsan előnyomuló ellenség fenyegeti. 
Meg voltam arról szentül győződve, hogy a magyar csapatok 
az egész világháborúban tanúsított hősiességüket, ha lehet, 
még fokozni fogják, ha magyar hazánk kizárólagos oltalmára 
alkalmazandom őket. A Kárpátok meg a Duna—Dráva hatal-
mas akadálya minden bizonnyal még igen soká megvédhetők 
lettek volna a minimális rendelkezőnkre álló harci eszközök-
kel is. Hiszen csapataim beérkezéséig az országban sokhelyütt 
állomásozó zászlóaljak és gépfegyverosztagok is még föltar-
tóztatták volna az ellenséget, annál is inkább, minthogy a ro-
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mánok igen lassan mentek előre, a szerbeket pedig a hatal-
mas folyamakadályok nem eresztették volna át, azért is, mert 
hídanyaguk akkor nem volt. 

Hogyha akkor nem rendelik el a fegyverletételt és az 
ezen parancs ellenére fegyveresen a nyugati és északi hatá-
runkra érkező, teljes rendben levő, jó szellemű magyar csapa-
tokat azon gyáva félelemtől hajtatva, hogy majd a „Nemzeti 
Tanács"-ot, ezt a siralmas szovjetet fogják széjjelkergetni, 
nem oszlatják föl, hanem tovább eresztik hazánkba és a ve-
szélyeztetett határokra tolják, ez esetben — ezt teljes bizo-
nyossággal mondhatom — Trianon sem üt úgy ki, ahogyan 
ránktukmálták, midőn fegyvertelenül állottunk itt a bolseviz-
mus gyalázatos terrorjától megbénítva. 

Magyar hősiesség még hosszan megvédte volna azt, amit 
árulók hitvány gyávaságban odadobtak az ellenségnek, hogy 
nesze, letettük a fegyvert, tegyél velünk, amit akarsz! 

* * 
# 

Befejeztem művemet, melynek egyedüli célja az, hogy 
okiratos bizonyságot hagyjak a következő nemzedékekre a ma-
gyar hazaszeretetről, hősiességről, áldozatkészségről, mely e 
borzasztó négy és fél esztendő viharjaiból, vértengeréből, mint 
a rügyfakasztó tavaszi napsugár a zordon téli éjszaka után, 
reményteli fényt vet egy jobb jövő közelgő reggelére. Hogy én 
is, mint szerető hadvezérük, atyjuk és hű bajtársuk, hálás 
szívvel emléket emeljek magyar testvéreimnek, kik megmu-
tatták, hogy mi az igazi lelki nagyság, mely mindent emelt 
fővel elvisel azokért, akik életük és létük biztonságát rájuk 
bízták. 

Teljesen lehetetlen, hogy ilyen istenfélő hős népre ne 
hozzon a közeli jövő már jobb, boldogabb korszakot, melyben 
végre ezeréves szenvedések után béke, jólét és boldogság vo-
nul be minden házba, melyben a hazaszeietet mécsese ég a csa-
ládi tűzhely áldott helyiségében. 

Leteszem tollamat és imára kulcsolom kezemet, midőn 
szívem mélyéből fakad föl a forró fohász: 

„Isten áldd meg a hős magyart!" 
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15., 17., 21., 22., 24., 26., 27., 
29., 30., 32., 33., 34., 40., 42., 
49., 51., 52., 53., 58., 60., 64., 
66., 67., 79., 84., 90., 96., 104., 109., 
116., 117., 122., 124., 126., 128., 
133., 136., 137., 147., 155., 160., 
162., 167., 175., 184., 186., 192., 
193., 205., 223., 228., 234., 236., 
241., 245., 247., 248., 258., 262., 
265., 267., 269., 280., 288., 297., 
301., 308., 310., 315., 319., 322., 
329., 336., 337., 338., 344., 346., 
348., 352., 354., 356., 358,, 361., 
362., 371 , 372, 374., 377., 378., 
382., 390., 404., 420., 427., 431., 
432., 435., 437., 439., 444., 448., 
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451., 453., 
464., 466., 
475., 482., 
489., 491., 
504., 513., 
530., 534., 
559., 560., 
570., 571., 
592., 601., 
609., 610., 
618., 619., 
627. 

Apatin 605. 
Apponvi Albert gróf 554., 563., 580., 

581. 
Arábia 484. 
Arabba 614. 
Arangjelovac 603. 
Aranyosmarót 355. 
Arba' 593. 
Archangelsk 417. 
Archipelagos-liadosztály 396., 597. 
A reo 203. 
Argonne-erdő 43., 394. 
Arina 289. 
Arlberg 420., 444. 
Arras 207., 242., 259. 
Arsie 62., 86., 92., 105., 119., 123., 

125., 150., 194., 202., 233., 241., 
278., 585., 586. 

Arsiero 145., 241., 319., 335., 382., 
437., 440., 452. 

Arten 162. 
Arz báró vezérezredes 121., 136., 

378., 388., 436., 495., 497., 518., 
530., 535., 545., 561., 562., 616., 
620., 622., 624. 

Arzene 593. 
Assa-völgy (szakadék) 93. 104., 115., 

119., 128., 148., 153., 163., 177., 
185., 196., 227., 232., 483., 511., 
536. 

Asiago 3., 4., 35., 36., 37., 40., 46., 
47., 50., 57., 58., 62., 63., 66., 67., 
72., 74., 75., 78., 79., 82., 86., 90., 
92., 93., 98., 104., 108., 109., 111., 
119., 120., 123., 128., 133., 134., 
138., 147., 150., 152., 153., 161., 
163., 166., 167., 168., 177., 178., 
186., 190., 196., 197., 226., 228., 
229., 232., 236., 237., 242., 246., 
247., 251., 252., 254., 261., 268., 
269., 273., 275., 277., 291., 292., 
298., 302., 305., 307., 308., 309., 
311., 316., 324., 333., 338., 341., 
344., 350., 361., 365., 369., 371., 
390., 392., 409., 410., 412., 421., 
433., 440., 445., 446., 449., 452., 

456., 457., 465., 467., 481., 483., 
489., 500., 506., 507., 511., 515., 
531., 533., 534., 536., 539., 542., 
548., 587., 594. 

Asolone ( A 1520) 3. 
Astico 66., 144., 222., 223., 231., 232., 

241., 246., 254., 289., 370., 383., 
391., 481., 487., 489., 506., 509., 
511., 614. 

Auer 121., 379. 
Auguszta főhercegnő 106., 211., 297., 

300., 302., 317., 355., 356., 378., 
479., 486., 516., 546., 547., 583., 
634. 

Ausztria 355., 418., 454., 458.,, 461., 
472., 475., 476., 477., 478., 479., 
481., 485., 492., 497., 501., 515., 
521., 533., 548., 552., 568., 608., 
611., 620., 625. 

Ausztria-Magyarország 342., 354., 
427., 429., 430., 431., 460., 559., 
560., 561., 628.1 

Avio 568., 574. 
Aviano 575. 
Aveati 77. 
Ave 40., 67., 108., 109., 119., 228., 

254., 270., 304., 308,, 316., 338., 
405., 410., 420., 433., 452., 506. 

Azan Paul francia alezredes 627. 
Azzano Decimo 592. 

B 
Babington tábornok 283., 327. 
Baden 372., 376., 458., 472., 473., 

608., 609., 617., 623., 624. 
Badoglio olasz tábornok 608., 613., 

628., 629. 
Bago 345. 
Baito 170. 
Bajkál-tó 318. 
Bajorország 604., 620. 
Baker alezredes 271. 
Balfour 429. 
Balkán 335., 396., 399., 400., 402., 

407., 435., 450., 451., 458., 470., 
478., 495., 560., 571., 597., 598., 
599., 617. 622., 630. 

Ballplatz 545 
Bapaume 207., 242., 259. 
Bando querello 593. 
Barbano 135. 
Barcarola 241. 
Bar 386. 
Barco 33., 37., 317., 321. 
báró Bardolff dr. altábornagy 336., 

350. 
Barri-dandár 86. 

455., 458., 461., 462., 
467., 468., 471., 473., 
483., 486., 487., 488., 
492., 499., 500., 503., 
514., 518., 521., 522., 
535., 536., 548., 558., 
561., 562., 563., 568., 
576., 578., 584., 588., 
602., 603., 605., 608., 
611., 613., 616., 617., 
622., 623., 624., 626., 
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Barricata 120., 12h. I8ä IsM 233 
449., 507., 531., 534., 587., 595. 

Bartha Albert hadügyminiszter 634. 
Bars-monitor 596. 
Bassano 47., 50., 51., 58., 82., 85., 

86., 93., 119., 135., 153., 157., 
161., 168., 190., 269., 275., 292., 
293., 299., 300., 332., 390., 391., 
392., 416., 421., 449. 

Bassano-kápolna 132. 
Baselga 486. 
Batthyány Tivadar gróf '552., 553., 

554., 564. 568., 580., 583., 588., 
589., 591., 631. 

Bánát 570. 
Bánság 626. 
Beaumonl 579. 
Beaumont tábornok 271. 
Belga-határ 580. . 
Belgium 487., 625. 
Belgrád 435., 561., 596., 597., 599., 

602., 603., 605., 616., 618., 621., 
626., 627., 630. 

Belica 596. 
Belluno 1., 29., 30., 32., 33., 42., 

96., 223., 234., 237., 239., 258., 
261., 291., 337., 338., 344., 358., 
362., 375., 378., 380., 410., 412., 
413., 435., 482., 488., 499., 500., 
506., 507., 508., 509., 511., 523., 
531., 538., 539., 548., 555., 557., 
566., 567., 574., 576., 584., 585., 
586., 592., 593., 607., 614., 619. 

Belmonte «> 1206) 330 
Belvedere 121., 173 
Benvenuto 346. 
Beöhm vezérezredes 394. 
Berat 106., 113., 242., 263., 385., 

446., 607. 
Bfrgamo-dandár 383. 
Berinkey igazságügyminiszter 626. 
Bcrkshire-ezred 270., 271. 
Berlin 475., 621. 
Berndt altábornagy 584., 592. 
Berni-havasok 219. 
Bernina (A 4052) 217., 219. 
Bcrthelot tábornok 43. 
Bertigo 301. 
Besagno 60., 145. 
Besenello 38. 
Beserollo 252. 
Besszarábia 372., 403., 419. 
Bethlen István gróf 552. 
Bethune 206. 
Beuscar 68., 226., 232., 369. 
Beyruth 368., 396. 
Bczzecca 56., 175., 350., 482., 486. 

József főherceg: A világháború. VII. 

Bécs 368., 466., 498., 542., 545., 546., 
591., 599., 607., 608., 624., 625. 

Bény 355. 
Biacesa 204. 
Biaena (A 1618) 106. 
Bibano 162. 
Bigolino 551., 557 
Bilek 596. 
Biró Lajos 568. 
Bisehofshofen 613. 
Bisorte-tábor 336. 
Bisorte-völgy 182. 
Bjeljina 596. 
Blaha cseh főhadnagy 417. 
Bocca di Forca 132 
Bocca di Savai (<> 1841) 159., 165., 

173., 482. 
Bocca di Trat (<> 1582) 108. 
Bocaldo 113., 325., 376., 382., 436., 

482. 
Bocchetta 203. 
Bodrog-monilor 596 
BofTat 234. 
Bolbeno 151., 152., 173., 225. 
Borcola-hágó 47., 48., 118., 159., 

188., 221., 225., 245., 250., 256., 
257., 264., 303., 304., 325., 338. 

Bologna 384., 440., 449. 
Bolzano Vicentino 298., 300. 
Bondo 28., 49., 60., 81., 114., 118., 

121., 126., 130., 171., 173., 222., 
235. 

Bondone 131. 
Bonfait tábornok 312. 
Borgo 33., 37., 77., 94., 123., 124., 

125., 128., 168., 237., 246., 252., 
298., 305., 312., 317., 328., 367., 
371., 379., 412., 511., 521., 523., 
532., 533., 587., 595., 609. 

Boris bolgár királv 431. 
Bormio 165., 264., 295., 329. 
Bornemissza János báró 520. 
Roroevié tábornagy 33., 51., 52., 

54., 55., 90., 97., 106., 108, 116., 
125., 131., 136., 138., 155., 158., 
167., 204., 205., 230., 237., 239., 
241., 258., 263., 271., 310., 318., 
322., 356., 358., 359., 361., 362., 
370., 378., 394., 411., 412., 416., 
451., 460., 483., 486., 489., 500., 
503., 551., 557., 558., 562., 567., 
578. 

Borso 148., 150. 
Bosco 68., 119., 226., 232., 258., 

269., 304., 309., 365., 534., 551. 
Bosentino 155. 
Bosna-monitor 596. 
Bosznia 472., 595., 596., 600., 601. 

41 
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Bosznia-Hercegovina 12., 16., 388., 
477., 595., 596., 597., 600., 603. 

Bozen 1., 4., 33., 38., 49., 85., 88., 
93., 103., 125., 129., 189., 198., 
221., 231., 232., 234., 235., 242., 
243., 257., 258., 262., 266., 274., 
276., 281., 291., 302., 322., 356., 
371., 379., 391., 413., 446., 470., 
501., 504., 516., 536., 587., 613., 
614. " 

Böhm Vilmos 552., 568. 
Braila 404. 
Branzell 379., 380. 
Brassó 507., 520. 
Brcka 596., 602., 604. 
Breguzzo 28., 130., 241. 
Breitekamm 284. 
Breitekamm-tábor 56. 
Breit József tábornok 37., 125. 
Brenner 227. 
Brennerbad 420., 444. 
Brenta 28., 32., 50., 51., 52., 53., 

67., 72., 73., 75., 76., 77., 78., 
79,. 82., 85., 86., 92. ,, 93., 99., 
105., 109., 112., 116., 117., 119., 
120., 123., 124., 125., 126., 127., 
128., 131.. , 132., 133., 134,. 135., 
136., 138., , 140., 141., 148., 149., 
150., 152., 155., 158., 161., 162., 
168., 169., 176., 178., 183., 184., 
185., 186., 190., 191., 194., 195., 
201., 205. , 223., 224., 226., 233., 
234., 239., 241., 242., 247., 251., 
254., 261., 262., 275., 276., 277., 
278., 279., 281., 289., 291., 292., 
295., 298.. , 301., 302., 304., 305., 
306., 311.. , 316., 317., 321., 322., 
323., 326., 330., 334., 336., 337., 
338., 339.. , 340., 341., 345., 346., 
348., 350., 353., 356., 358., 359., 
361., 362.. , 375., 379., 380., 384., 
390., 393.. , 410., 412., 413., 417., 
423., 434., 445., 449., 467., 469., 
492., 493.. , 501., 507., 508., 509., 
510., 511.. , 512., 521., 538., 548., 
594., 595., 614. 

Brentico i 56. 
Brentonico-fennsik 106., 118., 134., 

144., 249., 373. 
Bresa-Lalei 386. 
Brescia 58. 
Briand külügyminiszter 239. 
Briedler ezredes 287. 
Brione 46. 
Brische 551., 557. 
Brisio-tábor 48. 
Brixlegg 184. 

Brixen 2., 40., 131., 229., 305., 417., 
486. 

Brocon 593. 
Brugnera 550., 568., 575., 584. 
Bruneck 2., 614. 
Brunhilde-állás 579. 
Brunhilde-Hunding-állás 579. 
Brügge 394., 579. 
Briigge-csatorna 579. 
Brünn 105. 
Buco di Cesuna 128., 304., 306., 

320., 421. 
Budapest 356., 378., 466., 475., 476., 

479., 484., 493., 498., 505., 516., 
536., 538., 544., 545., 547., 553., 
554., 568., 574., 580., 584., 591., 
604., 605., 609., 620., 621., 626., 
631., 634. 

Budua 243., 386. 
Bucks L. I. ezred-270. 
Bucks-Oxford ezred 270 
Bukovina 12., 360., 472., 493., 495. 
Bulgária 363., 397., 399., 400., 401., 

402., 403., 435., 478., 506., 513., 
570., 577., 587., 597., 598., 600. 

Burg Alexander 542. 
Burgstal 380. 
Burian báró külügyminiszter 351., 

359., 449., 479. 
Busazza «>2904) 48., 61., 64., 98., 

126., 174., 187., 204. 
Busche 586. 
Buse di Bisorte 130., 249., 423. 
Butkova-tó 396., 397., 401. 
Buza Barna 583. 
Büjükdere 396. 

C 

C. Beroletto 552. 
C. Bolin 234. 
C. Canccell alto gerinc 304. 
C. dei Fuaglin 255. 
C. dei Laghi ( A 1482) 59. 
C. di Lan (A 1260) 576., 586. 
C. di Puise 148. 
C. Istituto Ponte della Serra 202. 
C. la Sega 552. 
C. Meata 595. 
C. Melaghetto 201. 
C. Meletta 69. 
C. Miglio 307. 
C. Pio Istituto 233. 
C. Presena ( A 3069) 62. 
C. Pufiele 226., 229. 
C. Rech 234. 
C. Rigoni 309. 
C. Schiarer 307. 
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C. Sorci 166., 239. 
C. Stona 1037-es ház 76. 
C. Traverso 241. 
C. Val di Milin 86. 
Caéak 597., 603. 
Cadin-hágó 595., 614. 
Cadorna olasz tábornok 196. 
Cadria támpont 368. 
Caen 332. 
Caffaro 151. 
Calceranica 155. 
Calcio-patak 252. 
Calcino-völgy 346. 
Caldonazzo 34., 155., 168., 185., 

274., 380., 527., 531., 587. 
Calliano 103., 113., 415., 439., 443., 

444. 
Caltrano 440. 
Calvene 50. 
Cambrai 259., 260., 381., 394., 395. 
Camino 592. 
Camisano 135. 
Campagne alezredes 312. 
Campanella 75. 
Campese 153. 
Campi 107., 222., 303., 369. 
Campi di mezzavia 122., 123., 149., 

161., 201., 223., 226. 
Campiello 241. 
Campitello 594. 
Campo di Asiago 341. 
Campodoro 336. 
Campolongo ( A 1710) 161. 
Campoluzzo-völgy 333. 
Campomaggiore 199. 
Campo Rosato 227. 
Campo Rossignolo 312. 
Camporovere 412. 
Camposilvano 409. 
Campovecchio 66., 168. 
Campovere 29. 
Canale 222. 
Canale S. Bovo 593. 
Caneva 555., 566., 574., 575., 585. 
Canezza Mala 234. 
Cankár képviselő 492. 
Canove 40., 41., 47., 50., 65., 67., 92., 

104., 108., 112., 115., 120., 131., 
147., 152., 167., 176., 178., 194., 
224., 226., 228., 229., 232., 236., 
242., 251., 252., 253., 261., 270., 
281., 291., 297., 308., 322., 326., 
332., 350., 365., 366., 367., 410., 
416., 433., 440., 451., 456., 474., 
490., 492., 500., 506., 507. 

Canove di sotto 252., 308. 
Cantoniera kocsma 165. 
Caoria 186., 413. 

Cappella 555. 
Cappella Maggiore 209. 
Caprino 134. 
Carbonare 202., 224., 227., 232., 

390., 441. 
Cargnano 409. 
Carpa 434. 
Carisolo 170., 174., 175., 222., 231., 

232. 
Carriola páncélos erőd 38., 45., 56., 

81., 126., 129., 159., 173., 235., 
267., 268., 295., 303., 373., 408., 
419. 

Casa dei Pescatori 552. 
Casa Melaghetto 67. 
Casa Montagna Nuova 71., 72. 
Casa Stona 72. 
Casarsa 592. 
Cascina Muta 48. 
Case di Viso 339. 
Case Spagnoli 411. 
Casek Károly császárvadász-száza-

dos 211. 
Casone del Termine 304. 
Casotto 232. 
Castellaccio 61., 62., 114. 
Castelfranco 135., 269., 275., 346., 

384., 392., 410. 
Castelletto 413., 595. 
Castelltoblino kórház 369. 
Castelnuovo 380. 
Castel Romano 103., 416. 
Castel Tesino 125., 269., 276., 298., 

321., 337., 511., 585., 587., 595. 
Catanzaro-dandár 222. 
Catinelli ezredes 586. 
Cattaro 243., 385., 386., 518., 596., 

607., 629., 630. 
Caupo 278. 
Cauriol 413. 
Cavalese 474. 
Cavalese-völgy 455. 
Cavento «>3400) 49. 
Cavigo 280. 
Caviojo 189. 
Cavrari 133., 241., 289., 291. 
Cellina-tarfolyó 593. 
Ceniga 28., 114., 443. 
Centa Vattaro 155. 
Cerna-folyó 335., 354., 384., 396., 

397., 398., 430. 
Cerni vezérkari őrnagy 104. 
Cervignano 592. 
Cesio Maggiore 168., 234. 
Cesuna 40., 87., 127., 190., 236., 

251., 261., 277., 291., 292., 306., 
307., 326., 410. 

Cetinje 386., 607., 629., 630. 

39* 
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Chälons 43. 
Chalons sur Marne 313. 
Champagne 353., 430. 
Chateau-Thierry 42., 43., 116., 206. 
Chaulnes 242. 
Chienis 83. 
Chiesa 532. 
Chiese 49., 114., 196., 297., 333. 
Chiese-folyó (50., 83., 120., 241. 
Chiesola 549. 
Chioinenti 72. 
Chizzola 129., 335. 
Cima Asarea 250. 
Cima Bianca 182. 
Cima Civello 595. 
Cima d'Anna 153. 168., 185., 190., 

209., 233., 251., 301.. 316., 326. 
Cima d'Oro (<> 1813) 175., 180., 

183., 187., 280., 369. 
Cima dei Laghi ( A 1482) 231. 
Cima dei Coston-gerinc 183. 
Cima della Mandria 148., 273. 
Cima delle Rocchette 170. 
Cima di Cady ('(>2606) 181. 
Cima di Danerha (<>2911) 81. 
Cima Dieci {> 2216) 125. 
Cima Dodiéi ( A 2338) 125. 
Cima di Rotzo «> 1557) 132. 
Cima di Valbona 473. 
Cima Ecker ( A 1366) 41., 58., 65., 

122., 123., 208., 226., 242., 292., 
312., 320., 322., 375., 445. 

Cima Lago seuro «>3164) 61., 100., 
171., 199., 200., 204. 

Cima Latola 468. 
Cima Manderiolo 209. 
Cima Melaghetto (<> 1218) 233., 255. 
Cima Portule-tábor 534., 540. 
Cima Presena ( A 3040) 39., 91., 

170., 172. 
Cima tre Pezzi 115., 167., 178., 228., 

232., 246., 304., 308., 315., 323., 
332., 333., 374., 375., 410. 

Cima Val Tosella 162., 186. 
Cimon delle Ciere 170. 
Cinespa-völgy 275. 
Cismon 233. 
Cismone-völgy 614. 
Cison di Valmarino 554., 586. 
Cittadella 86., 190., 269., 275., 292., 

300., 307., 356., 384. 
Civezzano 121., 191., 379., 413. 
Cividale alpini-zászlóalj 181. 
Clama 65., 254., 261., 289., 296,. 

316., 324., 330., 506. 
Cles 102., 231. 
Clemenceau francia miniszterelnök 

313., 360., 628. 

Codogne 551., 557. 
Codroipo 551., 557., 592. 
Cognac 417., 418. 
Cogolo 170., 369. 
Cologna 509. 
Concei-völgy 56., 60., 63., 97., 103., 

151., 152., 165., 166., 187., 188., 
203., 240., 244., 268., 303., 344., 
439. 

Coeuvres 206 
Col Bartasse 375. 
Col Bianca 174. 
Col Bonato 186., 233., 276., 327., 

586. 
Col Campeggia «> 1121) 153., 162. 
Col Caprile «> 1288) 79., 148., 154., 

227., 233., 321., 334., 345., 348., 
349. 

Col d' Astiago (A 1241) 47., 50., 
72., 86., 120., 123. 

Col dei Busetto 261. 
Col dei Gallo 277. 
Col dei Lampo 153. 
Col dei Rosso ( A 1276) 35., 36., 

41., 68., 73., 74., 77., 125., 128., 
132., 133., 152., 153., 223., 251., 
252., 258., 265., 269., 275., 296., 
330., 348., 349., 369., 374., 377., 
383., 405., 412., 445., 449., 452., 
459., 469., 490., 507., 511., 594. 

Col dei Tamale 170. 
Col dei Zigolon ( A 3040) 170., 171., 

172., 174, 199. 
Col deli' Orsó (A 1677) 28., 29., 30., 

31., 47., 52., 62,j 116., 176., 184., 
194., 201., 208.," 234., 246., 257., 
266., 281., 301., 302., 301., 307., 
320., 340., 341., 374. 

Col della Berretta 148., 224, 233., 
246., 276. 

Col della Lazza 328., 339. 
Col di Baio «> 1204) 96., 501. 
Col di Cagnon 153., 433. 
Col di Campo (A 1517) 586. 
Col di Campoluzzo 329. 
Colé di Guardia (A 262) 556. 
Col di Laná (A 2464) 163. 
Col di Mangara 125. 
Col Fenilon 261. 
Col Frat te 128. 
Col le Mandrielle-tábor 232., 296., 

374., 390., 446. 
Col Maor 555. 
Col Melaghetto 153., 341., 410., 412., 

452., 456. 
Col Moschin (A 1278) 72., 73., 132., 

133., 162., 261., 275., 276., 291., 
298. 
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Col Rigoni 68. 
Col San Martino 550., 554. 
Col Santo 182., 333., 368. 
Col Termine Rotto 47., 50., 120., 123. 
Col Vernada (A 1346) 555. 
Col Vicentin ( A 1765) 568. 
Coll delle Saline 186. 
Colle dei Funghi 167., 346. 
Colle di Posina-hágó 411. 
Collicello 73., 233., 375., 595. 
Comano 413. 
Compiégne 207., 242. 
Conca 277. 
Conco 331., 332. 
Condé 116., 579. 
Condé en Brie 20(>. 
Condino 268. 
Conegliano 508., 509., 550., 551., 556., 

557., 565., 566., 567., 576. 
Conrád báró tábornagy 2., 4., 140., 

197., 198., 258. 
Conta Biasia 74. 
Corabia 403. 
Cordevole 163. 
Cordevole-völgy 614. 
Cordignano 20~9., 551., 567. 
Cordon tábornok 327. 
Corlo 73., 202., 233., 269. 
Corno ( A 1729) 27., 28., 159., 303. 
Corno dei tre Signori «>3359) 101., 

102. 
Corno di Cavento «>34005 49., 60. 
Corno erőd 38., 221., 222., 235. 
Cornone 195., 223., 229. 
Corno-nyereg 48., 105., 145., 199., 

335. 
Corno veechio 171 
Cornone 92. 
Corte 153. 
Cosaita 1044-es ház 72. 
Cosmagon 151. 
Costa 68., 232. 
Costa alta (A 1525) 71., 72., 75., 

78., 209., 227., 298., 375. 
Costa di Borcola «> 1912) 84. 
Costa di Salo 63., 120., 165., 275. 
Costalunga 322. 
•Costa Violina 314. 
Cotterets 206. 
Courtrai 579. 
O Campo Mulo 233. 
C™ Carriola-tábor 236. 
Cra di Lebbi 168., 190., 194., 304. 
O del Fabbro 341. 
Cra della Frat te 233., 234. 
Cra di Campo 412. 
Cra Fiaret ta 233. 
Cra Grubach 437. 

C r 1 Longara 233. 
Cra Meletta di dietro 233. 
Ca. Meletta di Gallio 68., 69., 202. 
Cra dei Bossignolo 236., 241. 
Ca. Sorde 233. 
Cra Zebio 233. 
Creino (A 1292) 110., 114., 192., 

303., 333., 364. 
Crespano Veneto 148., 150., 153., 

304., 307. 
Creto 165., 222., 260., 416. 
Crni Drim folyó 385. 
Croisselles 206., 242. 
O o s di Stavel 121. 
Crozzon di Fargorida «>3082) 84. 
Crozzon di Lares (A 3354) 91., 97., 

170., 182. 
Culma alta 183. 
Cuneo 299. 
Cunico házcsoport 50., 176. 
Curcie hadnagy 41. 
Cusone 260., 416. 
Csanády Frigyes gyalogsági tábor-

nok" 68., 520., 528. 
Cseh köztársaság 463. 
Csehország 418, 466., 467., 471., 472., 

476., 477., 487., 488., 492., 494., 
495., 570., 572., 605., 620. 

Csehszlovákia 559. 
Csernoch János bíboros-hercegprí-

más 563. 
Csernyák 627. 
Csikágó 419. 
Csuka-monitor 596. 

Cz 
Czernin gróf külügyminiszter 352., 

428. 
Czernovitz 372. 
Czompó-monitor 596. 

D 

Dalmácia 12., 16., 388., 472., 478., 
568., 580., 595, 596., 598., 600., 
603. 

Damaskus 396. 
Damokles kardja 54C-. 
Damvillers 579. 
Dancourt 242. 
Dante-tér 121. 
Daone-völgy 60., 130., 146., 150., 

152., 192., 199., 203., 297., 306., 
321., 325., 343., 389., 436., 480., 
482. 

Dardanellák 436., 484., 600. 
Darzo 253. 
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Debra 385., 397., 401., 402., 597 
Debrecen 626. 
Dedeagacs 597. 
Degoutte tábornok 43., 394. 
Dehrn gróf 494. 
Demirhisar 597. 
de Mitry tábornok 43. 
Denain 579. 
Derby-ezred 327. 
Devoli folyó 263., 401., 607. 
Délmagyarország 570., 616., 633. 
Délszláv-állam 476. 
Dél-Tirol 532., 561. 
Diaz olasz tábornok 342., 608., 618., 

626., 627. 
Dibra 385. 
Diener-Dénes József 568. 
Dimaro 175. 
Dísztér 581. 
Dixmuide 206. 
Djakova 285., 386., 397., 398., 401. 
Dl. Milanovac 596. 
Dl. Tuzla 596., 602., 604. 
Doberdó 44., 88., 162., 163., 318., 

454., 524., 583., 632. 
Dobrudsa 388., 404. 
Dorjan- tó 398., 399., 401. 
Domanins 593. 
Domaschnian tábornok 458., 473., 

522. 
Dormándy alezredes 626. 
Dosoledo 593. 
Dosso alto (<)-703) 39., 64., 81., 91., 

98., 103., 107., 110., 111., 113., 
114., 117., 118., 119., 144., 189., 
200., 205., 245., 250., 295., 319., 
329., 333., 350., 357., 360., 361., 
362., 433. 

Dosso Casina 151., 347. 
Dosso dei Morti 171. 
Dosso del Fine tábor 540. 
Douai 259., 260., 354., 394., 395. 
Dreisprachenspitze (<> 2843) 122., 

284., 432. 
Drina-folyó 503., 595., 597., 600., 

601. 
Drina-hadosztály 597. 
Drin-folyó 597. 
Drinizi 385., 397., 401., 597. 
Dráva-folyó 476., 602., 605., 614., 

619., 635. 
Dro 28., 183., 200., 203., 204., 222., 

235., 240., 443. 
Dudica «>2180) 396., 430. 
Duna-flotilla 596., 601., 605. 
Duna-folyam 403., 404., 431., 435., 

454., 479., 502., 503., 520., 570., 
580., 595., 596., 597., 598., 599., 

600., 601., 602., 603., 604., 605., 
635. 

Duna-hadosztály 597., 627. 
Dun 580. 
Durazzo 385., 434., 597. 
Dürrfeld alezredes 533. 
Dvorzak hadnagy 194. 

E 
Ebene 68. 
Eckartsau 631. 
Eccker dr. ezredes 280., 432. 
Eckert ezredes 423., 426. 
Edelweiss-hadosztály 23., 32., 33., 

41., 53., 54., 66., 124., 232., 234., 
245., 288., 291., 300., 301., 303., 
304., 305., 311, 319., 325., 329., 
338., 339., 344., 347., 361., 364., 
382., 389., 390., 408., 413., 415., 
420., 432., 473., 474., 482., 488., 
490., 499., 511., 518., 521., 522., 
523., 531., 532., 533., 534., 538., 
576., 585. 

Edelweiss-hadtest 231., 413. 
Edolo 222. 
Edolo alpini-zászlóalj 160., 180. 
Edward angol király 470. 
Eichhorn német tábornok 100. 
Egyesült Államok 158., 352., 354., 

429., 430., 626. 
Eisach-folyó 587. 
Eiswand-Lucke 216. 
Elbassan 263., 386., 402., 441., 446., 

452. 
Ellison báró tábornok 46., 169., 

382., 487. 
Elszász-Lotharingia 255., 314. 
Emilia-dandár 340., 341. 
Encre 136. 
Enego 66., 77., 160., 278. 
Enguiso 203. 
Enns-monitor 596. 
Epernay 43. 
Epinal 417., 418. 
Erdély 16., 35., 124., 214., 360., 363., 

364., 371., 403., 404., 503., 512., 
520., 522., 523., 526., 530., 536., 
552., 570., 598., 626. 

Erlach ezredes 516. 
Erste Kanzel 88. 
Es Salta 243. 
Esztergom 254., 265., 323., 355. 
Etsch 33., 41., 45., 60., 64., 81., 84., 

91., 93., 97., 103., 118., 121., 122., 
126., 129., 130., 137., 144., 151., 
171., 178 , 183., 199., 221., 222., 
225., 231., 232., 234., 235., 245., 
247., 249., 250., 260., 264., 265., 



6 47 

268., 295., 
314., 317., 
360., 368., 
379., 389., 
438., 439., 
455., 488., 
607., 612., 
619. 

297., 300., 
343., 344., 
369., 370., 
391., 415., 
443., 447., 
505., 559., 
613., 614., 

306., 310., 
349., 351., 
373., 376., 
419., 432., 
450., 454., 
568., 587., 
615., 618., 

Európa 42., 55., 243., 310., 460., 622. 

Facen 120., 224. 
Fadalto 566., 574. 
Falkenhayn német tábornok 243. 
Faller 327. 
Falze 483., 549., 551., 554. 
Farkas 552. 
Farra 255., 550., 557. 576. 
Fa r ra di Soligo 554. 
Fassa-völgy 455. 
Fassani-alpok 413. 
Fastro 112., 120., 190., 269., 276. 
Federsel József cseh szlovák katona 

417. 
Fekete-tenger 403., 404., 599. 
Felix altábornagy 71. 
Feltre 29., 30., 33., 42., 53., 112., 

115., 116., 117., 120., 122., 148., 
149., 161., 162., 163., 167., 234., 
259., 321., 359., 363., 417., 482., 
499., 501., 508., 509., 523., 555., 
557., 566., 574., 576., 585., 586., 
593. 

Ferdinánd bolgár cár 431. 
Ferdinánd-laktanya 581. 
Ferdinands-Höhe «>2758) 267. 
Ferenc Ferdinánd főherceg 454., 

616. 
Fényes László képviselő 478., 552., 

568. 
Fiera di Primiero 585., 594. 
Fiave 127. 
Fieri 242., 263. 
Filone Monto (<>2824) 295. 
Fisnes 116. 
Fiume 498., 551., 557., 568., 569., 

570., 592. 
Flandria 353., 430. 
Fleims-völgy 379. 
Flitsch 351. 
Foch tábornagy 342., 352., 429., 430. 
Focsani 403., 404. 
Folgaria 231., 325., 344., 382., 407., 

408., 413., 415., 426., 441., 531. 
Folino 434. 
Fondi 40., 195., 306. 
Fondo 102., 103. 

Fongara 411. 
Fontana Secca (A 1608) 185., 186., 

246., 252., 275., 305., 308., 346., 
539. 

Fontana tre Pali 445. 
Fontanelle 551., 556., 557., 566. 
Fontechel 144., 145. 
Fontigo 554. 
Fonzaso 553., 112., 125., 162., 233., 

276., 327., 501., 576., 585., 586., 
593., 594., 615. 

Forcellina di Montozzo 166., 169. 
Fortini 91., 188., 256., 310., 443., 447. 
Fossalta 440. 
Foxi 240., 505. 
Foza 70., 74., 112., 233., 309., 374., 

378. 
Framerville 242. 
Franciaország 42., 58., 157., 226., 

255., 270., 271., 282., 299., 327., 
331., 342., 343., 353., 384., 414., 
417., 419., 428., 430., 467., 484., 
628. 

Franchet d 'Esperay francia tábor-
nok 353., 402., 403., 580., 597., 
621., 626., 627., 628., 629., 630. 

Frenzela völgyszakadék 3., 35., 53., 
63., 65., 67., 68., 69., 70., 72., 
74., 75., 77., 108., 132., 163., 196., 
208., 223., 233., 265., 296., 309., 
340., 348., 362., 365., 374., 390., 
412., 433., 437., 445., 452., 465., 
487., 533. 

Franzensfeste 384., 613., 614., 619. 
Franzenshöhe ( A 2188) 172., 267. 
Fratelle 587. 
Fraviano 144. 
Fricca országút 66., 196., 441., 447., 

527. 
Frugone 49. 
Fucine 100., 101., 120., 121., 130., 

144., 159., 171., 172., 173., 175., 
181., 183., 202., 203., 222., 232., 
343. 

Gaeta-dandár 421. 
Gaiga 109., 308., 333. 
Galaz 404. 
Galicia 7., 12., 16., 605. 
Galleriano 592. 
Gallipoli-félsziget 282. 
Gallio 40., 41., 65., 70., 71., 108., 

119., 127., 128., 131., 202., 208., 
233, 278., 348., 456., 457. 

Gambetta francia lovashadosztály 
597. 

Garami Ernő 554., 568., 583. 
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Garbai Sándor 552., 568. 
Gardá 313. 
Gardolo 199., 244. 
Gargano 39. 
Gargnano 127., 134. 
Gavelle 71. 
Gaverdina 60. 
Gácsország 471., -472. 
Gárda-tó 3., 28., 39., 46., 84., 91., 

106., 113., 127., 134., 152., 157., 
175., 180., 183., 191., 205., 231., 
240., 247., 251., 256., 260., 274., 
305., 347., 357., 362., 391., 409., 
433., 438., 464., 473., 480., 482. 

Geisterspitze «>3476) 217. 
Genova-völgy 38., 48., 183., 189., 

203., 221., 256 
Gent 394., 579. 
Genua 449. 
Geroli 344. 
Gheller 72. 
Ghelpach-szakadék 111., 112., 115., 

119., 370., 416., 456., 457., 469., 
474. 

Ghertele 452. 
Giamosa 162., 234. 
Gianelli hadnagy 410., 411. 
Gipsbruch 232. ' 
Gilbert tábornok 283. 
Girardi di sopra 390: 
Giuliat 202., 233., 327. 
Giurgevo 403. 
Gianda dura 200., 295. 
Gleccser 38. 
Glognitz 495., 497. 
Goglia táborszernagy 261., 412. 
Goldbach altábornagy 70., 198., 404., 

598., 599. 
Goldsee 284. 
Goldis képviselő 563. 
Gomagoi 87., 209., 284. 
Gourand tábornok 43. 
Gödöllő 546., 564. 
Görgény 354., 356. 
Görögország 402. 
Gradisca 592. 
Grappa-hegység (A 1775) 51., 52., 

85., 87., 93., 98., 135., 208., 276. 
Grasgrün Salamon népfelkelő 63. 
Grave di Papadopoli 510. 
Graziani tábornok 312. 
Grác 619., 623. 
Gráci-tábor 254., 531. 
Greger tábornok 273. 
Gregiorio 585. 
Grenoble 441. 
Gresta 265. 
Gries 1., 2., 38., 89., 129., 143., 231., 

235., 243., 287., 322., 390., 427., 
446., 447., 470. 

Grigno 128., 147., 148., 150., 155., 
227., 233., 234., 237., 278., 375., 
412., 413., 511., 531., 533., 587. 

Grigorevic képviselő 477. 
Griso 225. 
Grisolera 557. 
Grivicié Gyula ezredes 622. 
Grn. Milanovac 603. 
Grossglockner (A 3798) 212., 219. 
Grosse-Nagler «>3259) 223., 284., 

285., 286., 287., 295., 315. 
Gross-Scorluzzo 285. 
Crotta bianca ( O 1930) 81., 165., 

182., 416. 
Grotta Dazi 91. 
Grödner-hágó 614. 
Grödner-vasút 379. 
Gröner tábornok 579. 
Guietta 99. 
Guise 579. 
Guseila 135., 148., 176., 184., 194., 

201., 246., 269., 341., 345. 
Gyoma 626. 
Gyímes 599. 
Gyulafehérvár 441. 

H 
Habsburg-monarchia 472. 
Habsburgok 418. 
Habsburg-pensio 1., 2. 
Hadik János gróf 546., 554., 563., 

564., 569., 572., 573., 580., 581., 
582., 584. 

Haifa 395. 
Haig angol tábornagy 394., 579. 
Handel alezredes 244. 
Handel havasi kunyhó 60. 
Hassan bey ezredes 301. 
Hatvany Lajos báró 568., 627. 
Hazebrouck 206. 
Háromszék vármegye 520. 
Hegedűs Pál tábornok 633. 
Heiligen Drei Brunnen 172. 
Heininger dr. képviselő 492. 
Heinrich Ferdinand főherceg, ve-

zérőrnagy 382. 
Henrys francia tábornok 629. 
Hermann-állás 579. 
Heroldingen gróf alezredes 331. 
Hertling gróf 352., 428. 
Hétközség-fennsík 40., 614. 
Hindenburg vezértábornagy 117., 

208., 242., 259., 260., 279., 289., 
352., 353., 354., 394., 395., 429., 
430., 560., 561., 579. 
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Hinek ezredes 382. 
Hochjoeh 217. 
Hock János plébános 568., 606. 
Hodson hadnagy 327. 
Hohenzoller 470. 
Hollandia 625. 
Homso 396. 
Horselzky gyalogsági tábornok 79., 

125., 189. 
Horvátország 37., 55., 388., 417., 

472., 477., 496, 519., 552., 568., 
569. 

Hotel del Forno 377. 
Hotel Dreisprachenspitze 284., 287. 
Hotel Majestic 624. 
Hudson alezredes 327. 
Hunyady József gróf 590., 592. 
Hussarek-kormány 552. 
Huszár Károly képviselő 478. 

I 
11 Hu.so 208. 
11 M o n t e l l o 51 . 
Inno szlovák hadnagy 434. 
Indija 596., 601., 604." 
Inn-folyó 613. 
Inner-Sulden 209. 
Innichen 614. 
Innsbruck 166., 471., 561., 613., 

617., 624. 
Ipek 385., 386., 401. 
Irland 199. 
Ischl 470. 
Isera 83., 126., 151., 171., 191. 
Isonzo 24., 54., 63., 66., 155., 156., 

157., 351., 378., 383., 433., 509., 
510., 540., 549., 550., 551., 555., 
556., 557., 558., 559., 565., 566., 
567., 569., 574., 575., 576., 577., 
579., 584., 585., 592., 593., 607., 
614., 619., 623. 

í 
Jaffa 243. 
Janin tábornok 417. 
Jankovics Imre népfelkelő huszár-

százados 377. 
Japán 44., 55., 318. 
Jassy 360., 363., 372. 
Jánosi Zoltán 568. 
Jászi Oszkár 552., 553., 554., 563., 

568., 580., 581., 583., 588., 589., 
627., 628. 

Jekaterinoslaw 601. 
Jeruzsálem 243. 
Jordán-folyó 243., 354., 395., 430. 
József főherceg vezérezredes 24., 

33., 34., 51., 52., 54., 66., 79., 
116., 124., 127., 167., 193., 206., 
220., 221., 308., 310., 378., 380., 
442., 462., 497., 500., 504., 517., 
523., 526., 527., 528., 529., 535., 
536., 538., 540., 541., 542., 546., 
553., 558., 562., 569., 571., 572., 
592., 606., 617., 634. 

József Ferenc főherceg 386., 479., 
481., 498., 501., 583. 

Judenburg 518. 
Judicáriák völgye 3., 28., 33., 38., 

39., 45., 48., 53., 60., 64., 81., 
83.. 84., 85., 91., 98., 103., 104., 
107., 110.. 118., 121., 124., 126., 
127., 130., 134., 146., 152., 159., 
166., 171., 172., 178., 187., 191., 
205., 221., 222., 225., 226., 231., 
240., 244., 245., 247., 256., 260., 
288., 303., 319., 391., 409., 415., 
416., 443., 450., 455., 466., 482., 
499., 614. 

Jugoszlávia 559. 

K 
Kalkandele 385., 397., 401. 
Kalifornia 460. 
Kállay százados, parancsőrtiszt 484., 

589. 
Kaiser tábornok 139. 
Kaltenborn tábornok 485. 
Kaltem 33., 41., 232. 
Kaposvár 417. 
Karadag 401. 
Karintia 491. 
Karleusa tábornok 528. 
Karrer-hágó 125. 
Karrer-tó 125. 
Karszt-fennsík 36. 
Kasan 417., 418. 
Katonatanács 574., 628. 
Katze (<> 1223) 68., 168., 202., 258., 

369., 433., 465., 534., 595. 
Kaukázus 44. 
Kavaja 242., 385. 
Kavala 478., 597. 
Kálna 355. 
Károly császár és király 121., 125., 

129., 136., 137., 138., 139., 140. 
141., 142., 143., 190., 198., 199. 
200., 215., 222., 231., 236., 238. 
372., 376., 382., 386., 387., 388. 
389., 391., 427., 462., 467., 470. 
472., 473., 476., 479., 484., 493. 
494., 495., 496., 497., 498., 502. 
505., 516., 517., 522., 524., 525. 
529., 530., 535., 536., 538., 542. 
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543., 544., 545., 546., 547., 548., 
552., 553., 554., 563., 564., 569., 
570., 572., 581., 582., 583., 584., 
588., 589., 590., 591., 592., 599., 
602., 606., 607., 608., 610., 611., 
616., 617., 621., 622., 625., 627., 
631. 

Károlyi Mihály gróf 454., 468., 476., 
478., 493., 498., 503., 505., 516., 
543., 544., 545., 546., 547., 552., 
553., 554., 563., 564., 568., 569., 
574., 580., 581., 582., 583., 584., 
588., 589., 591., 592., 602., 604., 
616., 617., 618., 620., 621., 626., 
627., 628., 629., 630., 632., 633., 
634. 

Kárpátok 102., 318., 355., 494., 502., 
524., 526., 535., 599., 632., 635. 

Keighley 270. 
Keil altengernagy 607. 
Kelenföld 583. 
Keleti-Kárpátok 495. 
Kemal pasa 396., 587. 
Kerenski 418. 
Keskic őrvezető 41. 
Kicevo 438. 
Kiew 417. 
Kilian császárvadász-százados 272. 
Kinvic hadnagy 41. 
Királyháza 356. 
Kirsch tábornok 273. 
Kistapolcsány 355., 475., 583., 633. 
Kitzbiihel 471. 
Klagenfurt 624. 
Klattau 417. 
Klausen 40., 41. 
Kleinboden (<>2100) 284. 
Klein-Scorluzzo 285., 286. 
Klofac képviselő 492. 
Klotild főhercegnő 355. 
Knjazevac 402. 
Koéana 397., 398., 401. 
Konstantinápoly 478., 561., 597., 

600. 
Kornilow 418. 
Korosec délszláv képviselő 493. 
Kosak gyalogsági tábornok 32., 139., 

163. 
Kosovopolje 401. 
Koszmovszky alezredes 626. 
Kovaric tisztiszolga 41. 
Kowel 417. 
Kozmices-hegy 385. 
Königsschulter «>3482) 89. 
Königsspitze (A 3857) 89., 159., 

165., 170., 211., 217., 218., 235. 
Köprülü 385., 401. 
Körler 627. 

Körös-monitor 596. 
Kövess báró tábornagy 

479., 483., 501., 502., 
517., 580., 595., 596. 
601., 602., 603., 605., 
620. 

Kragujevac 519. 
Krakkó 15., 519. 
Kraljevo 402. 603. 
Kramar 498. 
Krammer tábornok 222. 
Krauss tábornok 407. 
Krcova 401. 
Kreta-hadosztály 396., 597. 
Krobatin báró tábornagy 2., 18., 

38., 81., 114., 139., 200., 222., 
322., 350., 490., 491., 493., 501., 
504., 505., 516., 517., 522., 535., 
536., 538., 562. 

Krusevac 402., 603. 
Kumanova 397., 398 . 
Kundmann ezredes 96., 261. 
Kunfi Zsigmond 553., 554., 563., 568., 

580., 583., 588. 
Kurtatsch 232. 
Küsztendil 385., 397., 398., 401., 

478., 597. 
Kyhos Venzel tartalékos hadnagy 

104. 

L 
Laborcfő 287. 
Labur Par ty 283. 
la Fére 259., 260., 394. 
Laghetto 169., 181., 204., 315. 
Lago Alleghe 163. 
Lago di Caldonazzo 139., 140. 
Lago di Ledro 482. 
Lagoscuro «>3078) 61., 62. 
Laghi-medence 47., 48., 81., 107., 

165., 189., 203., 221., 222., 225., 
244., 250., 256., 304., 328., 335., 
339., 344., 373., 455., 480., 482. 

Laibach 342., 561., 619. 
La Grottella 330., 346. 
La Havre 417. 
Lamen 112., 224., 585., 593. 
Lammasch udvari tanácsos 458., 

497., 544. 
Langenferner-hágó 204. 
Lans 380. 
Lansing államtitkár 352., 428., 449. 
Lanzolla 334. 
Laon 260., 394. 
La Palu 318., 464. 
Lapos 124. 
Lardaro 81., 91., 107., 108., 110., 

130., 151., 236., 290 

407., 435., 
504., 506., 
599., 600., 
616., 617., 
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Larici-tábor 161., 232., 412., 437., 
528., 529., 535., 540., 542., 587. 

La Rocca 225. 
Lasserai 234. 
La Serre-folyócska 579. 
La Stanga 593. 
Latisana 575., 592. 
Lavarone 93., 202. 
Lavis 361. 
Laxenburg 466. 
Lánchíd 580. 
Lázár százados 365. 
Le Beau altábornagy 30. 
Lecce-dandár 331., 332. 
Laon 579. 
le Chateau 579. 
le Chatelet 259. 
Lederer tábornok 522. 
Ledro-tó 159. 
Ledro-völgy 39., 60., 110., 150., 152., 

175., 180., 187., 191., 199., 200., 
225., 235. 

Legerwand Spitze «>3216) 88. 
Leghen 68., 301., 312., 507. 
Lemene-folyó 584., 592., 593. 
Lempruch báró ezredes 87., 209., 

210., 211., 219., 220., 284. 
Le Moline 593. 
Lengyelország 420., 472. 
Leno-patak 480. 
Lens 206., 242. 
Lenziina 97., 165. 
Lessini-alpesek 614. 
Le Tese 68. 
Lethbridge alezredes 271. 
Levico 34., 35., 87., 124., 132., 167., 

234., 246., 274., 330., 336., 337., 
339., 341., 345., 379., 516., 519., 
595. 

Libano 234 
Libils Adolf jószágigazgató 584. 
Lichtenberg 85. 
Lichtenstein János herceg fregatt-

kapitány 431., 448., 612. 
Licka Vilmos főhadnagy 302., 303. 
Liena 336. 
Lienz 614. 
Ligurir-dandár 59., 60., 130. 
Lille 208. 
Limán von Sanders tábornagy 243. 
Limone 28. 
Linder hadügyn iniszter 502., 583., 

602., 603., 616., 617. 
Linke főhadnagy 85., 99. 
Linner szakaszvezető 132. 
Livenza-folyó 566., 567., 568., 569., 

575., 576., 579., 584., 585., 592., 
614. 

Livorno-dandár 340. 
Lizzana 129., 314. 
Ljapsev bolgár miniszter 402. 
Lloyd George 360. 429., 625. 
Lobhia-gleccser 183. 
Locatori-kocsma 174. 
Lodrone 83. 
Lombardia-dandár 57., 
Lom-Palanka 403. 
Longarone 586., 593. 
Loppio 91., 113., 121., 129., 130., 

144., 164., 165., 166., 203., 225., 
236., 256., 273., 274., 318., 357., 
464., 466., 488. 

London 342., 475. 
Lonizo 346. 
Lord Cavan tábornok 271., 282., 

327. 
Lord Landsdowne 487. 
Lorenzaga 592. 
Loria 336. 
Losonc 507., 519. 
Lovászy Marlon képviselő 478., 552., 

568., 583., 631. 
Löw tábornok 73. 
Lublin 518. 
Ludendorff tábornok 42. 255., 579. 
Lugo 50. 
Lukachich báró altábornagy 548., 

564., 572., 573., 580., 581. 
Lukov bolgár tábornok 402. 
Luserna 202., 236., 278. 
Lutrano 566., 575. 
Luxardo tábornok 575. 
Luxemburg-határ 580. 
Lütgendorf tábornok 139. 
Lybia 331. 
Lyon 312. 
Lys 394. 

M 
Maas-folyó 353., 395., 579., 580. 
Macedón 399. 
Macedónia 403., 438., 598. 
Mackensen tábornagy 403., 435., 

502., 580., 595., 598., 599., 600., 
601., 602., 604. 

Madatsch-gleccser (havasok) 189., 
244. 

Madonna di Campiglio 4., 127., 199., 
222., 232. 

Madrano 234. 
Magura Casinului 198., 524. 
Magyarós 102., 124. 
Magyarország 256., 355., 360., 363., 

372., 388., 403., 404., 442., 454., 
461., 463., 468., 470., 471., 472., 
475., 476., 477., 478., 479., 481., 
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485., 492., 493., 494., 495., 496., 
497., 498., 502., 503., 512., 513., 
514., 515., 516., 517., 520., 521., 
522., 523., 524., 525., 526., 527., 
528., 529., 530., 536., 538., 541., 
542., 543., 544., 546., 547., 548., 
552., 553., 568., 569., 570., 571., 
572., 573., 578., 587., 588., 590., 
598., 600., 602., 603., 604., 605., 
606., 616., 620., 621., 625., 626., 
627., 628., 629., 631., 633., 634. 

Malakastra alta 263. 
Male 4., 49., 82., 85., 104., 131., 166., 

175., 183., 231. 
Malmarone 152. 
Malpart 206. 
Mals 379. 
Maly ezredes 594. 
Manderiolo 412 
Mandra d'Os «>2468) 170. 
Mandra Dosson 91., 170., 174., 200., 

204., 288. 
Mandrielle 269., 315. 
Mandrone-jégmező 46. 
Mangin tábornok 43. 
M-aniago 593. 
Manngott János Standschütze 218. 
Mansue 557., 575., 585. 
Manzano 126. 
Marani 335. 
Marche-dandár 332. 
Marchegg 546., 619. 
Marco 49., 56., 121., 129., 188., 191., 

221., 250., 274., 408. 
Marino di Piave 555., 558., 566. 
Maritomo 263. 
Marmolata (A3037) 163., 473. 
Marne-1'olyó 43. 
Marocche-gerinc 170., 180. 
Maros-folyó 628. 
Marostica 331. 
Marsiai 234. 
Marticelli-kórház 162. 
Martiny vezérezredes 139., 527. 
Masaryk cseh tanár 419. 
Massari Scaltrini 412. 
Marne 79., 87., 116. 
Marter 86., 269., 274., 298. 
Marterer 380. 
Matarello 38., 252. 
Matt vezérkari százados 458. 
Mattassone 152., 183., 192. 
Mária Terézia-laktanya 581. 
Mária Terézia-rend 198. 
Mármaros 570. 
Mährisch-Ostrau 499. 
Mtdakovics 568. 
Meduna-folyó 585., 592. 

Mel 1., 566. 
Mellame 119., 190., 202., 233. 
Meletta di Gallio 233. 
Meltar 307., 320. 
Mindel-hágó 100. 
Menicigolo «>2685) 48., 56., 159., 

160., 173., 175., 180. 
Menin 579. 
Meolo 441. 
Meran 87., 302., 379., 448., 473. 
Mersina 396. 
Merten tábornok 169. 
Mery 206. 
Mescolino 209. 
Mestre 135. 
Meszlényi Pál 356. 
Meziéres 395. 
Mezocorona 301., 311., 339., 361. 
Mezza Selva41., 84., 232., 291., 413 
Mezzana 175. 
Mga. Agnerolla 616. 
Mga. Bisorte 91., 423. 
Mga. Boazzo 480. 
Mga. Bocchette 234 
Mga Boscosecco 412. 
Mga. Buse 91., 120., 121., 160. 
Mga. Campighetlo 234. 
Mga. Campo 390. 
Mga. Campo Rosato 296., 374. 
Mga. Cheserle 121., 250. 
Mga. Cosmagnon 192. 
Mga. di Ronchetto 233. 
Mga. Fossa le Confin 337. 
Mga. Köbele 412. 
Mga. le Frat te 105., 202., 227., 233. 
Mga. Lora 233. 
Mga. Mandrielle 412., 534. 
Mga. Marcesina 233., 412. 
Mga. Milegna 329., 333. 
Mga. Palu 170. 
Mga. Pece 103.. 165., 166., 199., 

221., 366. 
Mga. Pozza 91., 130., 182. 
Mga. Pusterle-tábor 227., 232., 296., 

308., 374., 390. 
Mga. Stabalone 180. 
Mga. Varasone 389. 
Mga. Zúgna (1625) 45. 
Mga. Zurec 39., 338., 347. 
Mga. Zurez 59., 103., 110. 
Michits szerb vajda 629. 
Migazzone 155. 
Miklós orosz cár 43. 
Milano 312., 384., 414., 441. 
Miniera di San Pietro 130., 468., 

473. 
Mirano 135. 
Mis 593. 
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Mítrovica 401., 630. 
Mischek tábornok 1. 
Modena-dandár 298., 299. 
Modon 330. 
Moglena-medence 396. 
Mohilew 418. 
Moldova 363., 599. 
Molnár altábornagy 520., 521., 522., 

528., 529. 
Moltoni 233. 
Monastir 395., 438. 
Mondragon (A 437) 565., 566., 567. 
Monfentra-gerinc 410. 
Montagna Nuova (A 1327) 92., 153., 

332., 433. 
Montdidier 206., 207. 
Monte Alba ( A 1219) 225., 411. 
Monte Alessi (A 1099) 67., 72., 73., 

76., 77., 186., 233., 334., 370., 
375., 437. 

Monte Altissimo (A 2079) 106., 
144., 145., 146., 325. 

Monte Asolone (A 1520) 28., 31., 
40., 57., 62., 76., 82., 86., 99., 
112., 119., 123., 125., 127., 128., 
148., 153., 162., 201., 223., 224., 
226., 229., 233., 251., 254., 257., 
261., 262., 266., 276., 277., 291., 
292., 297., 298., 304., 305., 306., 
309., 311., 316., 317., 320., 321., 
326., 327., 330., 336., 337., 341., 
359., 445., 492., 501., 510., 511., 
538., 548., 585., 586. 

Monte Avena (A 1546) 576., 586., 
594. 

Monte Badelecehe (A 1464) 69., 71., 
77., 105., 202., 330., 375., 595. 

Monte Bagolo (-(>2285) 480. 
Monte Baldo 152. 
Montebello 384. 
Montebelluna 384. 
Monte Bertiaga (A 1356) 40., 433. 
Monte Biscali malmok 232. 
Monte Boccaor «> 1537) 161. 
Monte Brione ( A 377) 48. 
Monte Cadria (A 2254) 60., 145. 
Monte Campolongo ( A 1142) 341. 
Monte Carriola 200., 237., 257., 258., 

266., 269., 326. 
Monte Care alto (A 3465) 64., 81., 

83., 121., 130., 145., 188., 192., 
203., 204., 225., 244., 290., 503., 
366., 369., 423., 447., 466., 480. 

Monte Castelberto (<> 1756) 130. 
Monte Cengio (A 1351) 405. 
Monte Cesen ( A 1570) 555., 574. 
Monte Cimone (A 1230) 46. 48., 

81., 83., 103., 108., 110., 126., 

146., 151., 183., 188., 191., 192., 
203., 223., 225., 231., 235., 240., 
244., 245., 249., 264., 268., 287., 
290., 297., 310., 312., 319., 321., 
325., 335., 344., 347., 369., 376., 
404., 405., 415., 432., 439., 444., 
447., 448., 450., 455., 466., 482., 
488., 505. 

Monte Colombarone-tábor 515. 
Monte Comegiolo 174. 
Monte Coppolo (A 2061) 413. 
Monte Corno (<> 1765) 48. 59., 60., 

64., 84., 97., 118., 126., 151., 164., 
183., 267., 274., 295., 350., 376., 
384., 464., 468., 482., 486., 491., 

499. 
Monte Cornosega (A 1128) 108., 

119., 123., 148., 162., 246., 261., 
269., 275., 365. 

Monte Coston 120., 148., 242., 305. 
Monte Cristallo (A 3480) 217., 222. 
Monte d'Avien (<> 1165) 30., 120. 
Monte di Val Bella ( ^ 1312) 47., 

50., 67., 68., 73., 74., 77., 132., 
133., 152., 161., 168., 176., 224., 
236., 251., 252., 258., 261., 266., 
268., 269., 273., 275., 302., 304., 
308., 326., 331., 336., 340., 341., 
348., 349., 365., 375., 377., 382., 
383., 392., 405., 409., 412., 433., 
448., 452., 457., 459., 465., 481., 
487., 489., 490., 506., 507., 508. 

Monte Dorole (<> 1561) 161., 194., 
232., 297., 307., 317., 320., 456., 
595. 

Monte Erio (A 1628) 168., 433., 
456. 

Monte Fae «>976) 126., 165. 
Monte Faraoro 266., 269. 
Monte Ferlach 202. 
Monte Fiara (A 1785) 412. 
Monte Folletto (<> 3296) 48., 56., 

64., 81., 90., 91., 97., 114., 121., 
126., 183., 203., 260., 296. 

Monte Forni Alti A 2026) 336., 339. 
Monte Forno (<>1912) 77. 483. 
Monte Fredina «> 1311) 62., 346. 
Monte Frolla ( A 1118) 128. 
Monte Frontal (A 1247) 566. 
Monte Gabbiolo (<>3475) 121. 
Monte Galda 135., 293. 
Monte Gamonda 189. 
Monte Garda (A 1333) 555., 585. 
Monte Giumella (<>3599) 169., 171., 

173., 174., 181., 200., 203., 201., 
221., 250., 275., 280., 296. 

Monte Grappa ( A 1775) 28., 47., 57., 
108., 125., 132., 133., 148., 150., 
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155., 162., 168., 185., 186., 194., 
201., 223., 246., 251., 257., 261., 
266., 269., 275., 278., 281., 295., 
296., 299., 301 „ 304., 306., 307., 
311., 322., 334.. 338.. 340., 341., 
345., 346., 359., 362., 375., 384., 
393., 417., 445. 

Monte Interrotto «> 1401) 161., 168., 
233., 273., 291., 334., 433., 437., 
445., 456. 

Monte Kaberlaba ( A 1221) 122., 
123., 252., 257., 276., 307., 311., 
326., 383., 421. 

Monte Lambara ( A 1465) 326. 
Montello 100., 109., 117., 124., 135., 

138., 156., 157., 178., 186., 268., 
353., 359., 384., 386., 405., 417., 
440., 441., 457., 489., 490., 493., 
549., 551., 557. 

Monte Lemerle «> 1234) 123., 167., 
190., 246., 251., 269., 281., 322., 
410. 

Monte Lisser ( A 1634) 469., 587., 
595. 

Monte Longara ( A 1610) 68., 70., 
78., 594., 595. 

Monte Maggio «> 1857) 240., 244. 
Monte Magnabosehi ( A 1325) 50., 

161., 168., 246., 252., 257., 269., 
282., 307., 312., 326. 

Monte Majo ( A 1500) 45., 59., 92., 
97., 145., 146., 165., 188., 189., 
221., 225., 231., 235., 240., 244., 
245., 250., 256., 272., 274., 280., 
303., 304., 338., 409., 410., 419., 
482. 

Monte Mandriole 169. 
Monte Mandrone (<>3291) 49. 
Monte Mantello (<>3536) 169., 171. 

172., 173., 174., 175., 183., 188., 
191., 204., 226., 294., 295., 296., 
300., 302., 439. 

Monte Meate (<> 1601) 123., 133., 
148, 150., 161., 184., 194., 201., 
246., 301., 304., 307., 322. 

Monte Meda «> 1631) 50., 132., 161., 
190., 275., 340. 

Monte Melago «> 1284) 277. 
Monte Meletta ( A 1824) 53., 71., 73., 

74., 75., 76., 77., 78., 79., 162., 
163., 196., 197., 309., 315., 331., 
375., 439., 440., 449., 587., 595. 

Monte Meletta di Gallio ( A 1674) 
445., 595. 

Monte Melino ( A 1422) 151., 152., 
159., 225. 

Monte Miela «> 1788) 71., 445., 595. 
Monte Moneader ( A 470) 555. 

Monte Nagia «> 792) 39., 120., 126. 
Monte Narumal (A 842) 566., 585. 
Monte Nasa «> 1301) 322., 375. 
Montenegro 386., 596., 597., 598., 

599., 607., 630. 
Monte Nos ( A 1629) 594., 595. 
Monte Noselari 153. 
Monte Noso ( A 1629) 296. 
Monte Novegno ( A 1552) 405. 
Monte Nozzolo «> 2034) 81., 91., 

103., 107., 108., 130., 151., 173., 
225., 256., 290., 338., 415., 416., 
443. 

Monte Pallone ( A 1215) 150., 162., 
254., 304., 307. 

Monte Panoceio «> 1215) 405. 
Monte Pari (A 1991) 60., 103. 
Monte Pau ( A 1420) 46., 127., 161., 

168., 176., 190., 201., 226., 229. 
Monte Perlő ( A 610) 554., 567. 
Monte Pertica ( A 1549) 31., 57., 58., 

62., 95., 96., 116., 125., 194., 195., 
234., 275., 276., 292., 298., 299., 
305., 307., 317., 323., 334., 337., 
340., 501., 510., 511., 513., 538., 
539., 548., 549., 585., 586. 

Monte Prassolan ( A 1481) 58., 96., 
186., 275., 304., 305., 346., 501., 
510., 511., 585., 586. 

Monte Priafora 225. 
Monte Raitertal 322. 
Monte Raniero ( A 1248) 133., 148., 

162., 201., 209., 257., 261., 281., 
289., 291., 296., 298., 320., 410. 

Monte Rasta «> 1064) 68., 308., 309., 
421., 433., 440., 595. 

Monte Roncone ( A 1164) 167. 
Monte Rosa alpini-zászlóalj 182., 

188. 
Monte Rossignolo «> 1231) 322. 
Monte Rover (<> 1264) 66. 516., 534., 

541. 
Monte San Bernardo (<> 1217) 106. 
Monte Santo ( A 1532) 585. 
Monte Seorluzzo ( A 3094) 114., 284., 

285., 286., 287., 486. 
Monte Seluggio ( A 1100) 45., 91., 

110., 126., 129., 130., 146., 151., 
225., 231., 235., 240., 244., 245., 
249., 250., 297., 321., 369., 505. 

Monte Serotine «>2536) 165. 
Monte Sisemol ( A 1242) 35., 40., 

58., 67., 68., 74., 77., 78., 79., 108., 
112., 132., 153., 166., 177., 201., 
202., 205., 208., 223., 228., 232., 
233., 247., 251., 252., 253., 255., 
261., 268., 275., 289., 290., 291., 
308., 309., 315., 323., 348., 350., 
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358., 359., 361., 362., 365., 367., 
370., 375., 378., 393., 409., 412., 
421., 445., 451., 452., 456., 457., 
483., 489., 490., 492., 500., 501., 
506., 507., 508., 511., 512., 515., 
521., 536., 587., 594. 

Monte Solarolo (<> 1672) 30., 31., 
47., 52., 57., 58., 62., 94., 96., 
115., 133., 149., 168., 208., 223., 
234., 252., 257., 290., 302., 308., 
311., 326., 336., 340., 510., 538., 
539. 

Monte Sperone (A 1263) 593. 
Monte Spil «> 1706) 64., 103., 104., 

118., 120., 121., 199., 236., 240., 
250., 366., 464. 

Monte Spinuccia (A 1303) 3., 29., 
31., 42., 116., 223., 234., 336., 510., 
511., 538., 539., 549., 558., 586. 

Monte Sprung (A 1300) 257., 273., 
291., 307., 320., 322., 326., 375., 
383., 410. 

Monte Sulder (A 472) 156. 
Monte Testo 297 
Monte Tior 331. 
Monte Toerle «> 1295) 291. 
Monte Tómba (A868) 117., 138., 

150., 162., 178., 194., 362., 421., 
511. 

Monte Tonale «>2697) 169., 187., 
315. 

Monte Tormeno (A 1293) 103. 
Monte Vaccarezze 250. 
Monte Valiina (A 1073) 567., 585. 
Monte Verena ( A 2019) 166. 
Monte Vies (<> 1696) 245., 268. 
Monte Villa 555. 
Monte Zebio (A 1778) 445., 594. 
Monte Zebru «>3710) 217. 
Monte Zingarella ( A 1905) 258., 

516., 534. 
Monte Zomo «> 1263) 71., 75., 76., 

78. 
Monticano-csatorna 550., 551., 555., 

556., 557., 558., 565., 566., 577. 
Monticello ( A 2432) 38., 48., 61., 

62., 81., 83., 97., 98., 100., 101., 
103., 104., 107., 108., 110., 113., 
118., 120., 121., 126., 150., 151., 
164., 165., 166., 169., 170., 171., 
174., 179., 180., 181., 182., 187., 
188., 199., 203., 204., 205., 225., 
235., 239., 240., 244., 247., 250., 
290., 315., 335., 347., 349., 366., 
488. 

Montozzo (A 3066) 27.. 28., 38., 39., 
45., 59., 63., 81., 169., 172., 173., 

174., 181., 182., 188., 189., 191., 
200., 203., 221., 264. 

Morava-folyó 401., 402., 580., 596., 
597. 

Morava-hadosztály 597. 
Mori 27., 39., 48., 56., 91., 107., 120., 

121., 126., 144., 165., 189., 225., 
236., 249., 265., 273., 306., 314., 
350., 360., 416., 480., 482. 

Moriago 549., 550., 551., 557. 
Morva határ 633. 
Morvaország 418., 466., 467., 476., 

494. 
Mosea 1075-ös ház 50., 275., 278., 

383. 
Moson megye 493. 
Mostar 518. 
Motta di Livenza 138., 575., 585., 

592., 593. 
Mörar 67., 86., 112., 176., 232., 236., 

254., 316., 420., 452., 506. 
Mösele 112., 131., 474. 
Mugnai 321., 576. 
Munkástanács 574., 628. 
Muraköz 519. 
Murau 518. 
Murbruch 2. 
Murge-dandár 134. 
Mühlbach 587. 
Müller altábornagy 2., 3. 
Müller Ernőné 568. 
Müller Károly ba jo r királyi igazság-

ügyi tanácsos 122. 
Müller tábornok, hadosztályparancs-

nok 61. 
Miinster-völgy 409. 

N 
Nablus 243. 
Nagler-csúcs (<>3259) 217. 
Nago 280., 288. 
Nagy báró, kabinetirodafőnök 544. 
Nagy Ferenc 583. 
Nagy Pál altábornagy 37. 
Nagyszeben 404. 
Nápoly 298., 299., 300. 
Návay Lajos 563., 564. 
Navratil főhadnagy 45., 118., 151., 

191., 274. 
Nazareth 395. 
Nyékhegyi Ferenc, alezredes 431., 

560. 
Nemzeti Tanács 548., 552., 553., 564., 

568., 573., 574., 583., 588., 589., 
590., 606., 621., 628., 636. 

Német-Ausztria 472., 476. 
Németország 27., 142., 143., 179., 
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283., 342., 354., 359., 
427., 429., 430., 438., 
458., 461., 463., 468., 
473., 475., 479., 560., 
606., 608., 612., 613., 
625. 

Nervesa 384., 483., 549., 
556., 558. 

Nesle 206. 
Neuchätel 394. 
Neufehätel 208 
Nieuport 206. 
Niksic 596., 597. 
Nis 401., 402., 458 
Neumarkt 41., 380., 432., 433. 
Newcastel 417. 
New-Mexikö 460 
New-York 446. 
Noale 135. 
Noce 60., 81., 97., 126., 144., 145., 

158., 169., 170., 181., 182., 191., 
192., 202., 226., 231., 298., 300., 
464. 

Nore-völgy 46. 
Nogaredo 306. 
Nomesino 48., 126. 
Nomi 103., 159., 160., 171., 191., 199., 

439. 
Nos-völgy 258. 
Notts/XI. ezred 327. 
Novaledo 269., 274., 298., 380. 
Nova Varos 597., 630. 
Novipazar 630. 
Noyon 206., 207. 
Nyugat-Gácsország 476. 
Nöhring altábornagy 565., 576., 585., 

593. 

O 
Obrenovac 603. 
Oderzo 555., 556., 558., 566. 
Odessa 372., 419. 
Odonnista-hegy 263 
Obrida-badosztäly 397., 401. 
Ohrida-tó 263., 289., 385., 395., 398., 

399., 400., 401., 402. 
Oise-folyó 207., 394., 395. 
Ojtoz 198., 403., 599. 
Olaszország 24., 26., 27., 51., 58., 

90., 141., 143., 248., 268., 281., 
312., 313., 327., 333., 338., 342., 
351., 362., 384., 394., 414., 419., 
421., 434., 436., 437., 441., 453., 
460., 464., 498., 532., 578., 610. 

Oliero 132., 201. 
Olle 86. 
Olt-folyó 403. 
Oltenita 403. 

Ú-Radna 35. 
Orchies 579. 
Oregne 185. 
Oregon 460. 
Orient-hadsereg 398. 
Orlando 342., 343. 
Ormelle 552., 558. 
Ornigo-folyócska 511. 
Ornigo-völgy 132. 
Oro 72. 
Orosháza 626. 
Oroszország 44., 87., 318., 418., 419., 

463., 485., 623.. 632. 
Orsova 403., 595., 597., 599. 
Ortler ( A 3902) 48., 63., 83., 87., 89., 

129., 165., 172., 178., 209., 211., 
213., 214., 215., 217., 218., 219., 
221., 236., 284., 285., 287., 363., 
423., 436., 450., 468. 

Ospedaletto 77., 380. 
Ostend 394. 
Osteria alla Barricata 194., 202., 

224., 375. 
Osteria del Forcellelto 234. 
Osteria del Ghertele 298., 390. 
Osteria il Lepre 233., 311., 316. 
Osteria PuíTele 306., 332., 445. 
Osum-folyó 263. 
Ó-Szerbia 401. 
Osztrák-magyar 25. 
Osztrák-magyar monarchia 158., 

231., 359., 428., 463., 475., 497. 
Ottó trónörökös 591. 
ötzthali-havasok 219., 423. 

P 
Paderno 298. 
Padua 135., 343., 384., 414., 434., 

509., 568., 587., 626., 628., 629. 
Padova-dandár 331. 
Paliarlok 194., 233., 412. 
Palánka 569., 603. 
Palazzolo 592. 
Palesztina 243., 353., 368., 376., 

395., 484. 
Pallanza-dandár 92. 
Pancsova 596. 
Panone 97. 
Pantane tábornok 331. 
Papadopoli-sziget 509., 549., 551. 
Papp-dandár 149., 233. 
Papri ja l i 386. 
Paradiso 60., 61., 62. 
Parma 441. 
Parma-dandár 440. 
Pasian 592. 
Passo dei Segni (<> 2876) 48., 61., 

418., 420., 
446., 454., 
470., 472., 
569., 587., 
620., 621., 
550., 555., 
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81., 91., 117., 126., 130., 159., 
171., 173., 174., 180., 189., 199., 
222., 224., 225., 226. 

Passo del Fieno 336. 
Passo del Tonale 439. 
Passo della Lazza «>939) 448. 
Passo di Brisio 199. 
Passo di Brisio-tábor 46., 49. 
Passo di Salerno 39. 
Passo Mojen-völgy 335. 
Pasubio (A 2236) 3., 45., 81., 91., 

97., 118., 129., 130., 160., 191., 
192., 222., 231., 235., 240., 250., 
257., 273., 280., 290., 300., 303., 
319., 335., 336., 338., 339., 343., 
347., 356., 359., 360., 368., 369., 
373., 381., 382., 390., 391., 407., 
413., 415., 423., 424.. 425., 427., 
432., 436., 450., 455., 457., 464., 
466., 480., 482. 

Payer-HÜtte «>3020) 211., 219., 
220. 

Párizs 43., 117., 313., 332., 342., 
475., (>08., 626., 627., 628. 

Pederobba 156., 549., 554. 
Pedescala 223., 289., 375. 
Pedevena 94., 115., 123., 128., 162., 

224., 289., 296., 327. 
Pedruc 107., 151., 175., 187., 200., 

204., 221. 
Pedruei-tábor 60. 
Pedrueo 48., 145., 183., 189. 
Pejo 129., 145., 170. 
Pekinje 385. 
Ptl izano 222. 
Penella olasz tábornok 99. 
Pennar 67., 108., 257., 383., 421. 
Pension Habsburg 221 
Pergine 33., 37., 124., 139., 167., 

186., 194., 234., 276., 325., 330., 
345., 379., 380., 413., 511., 534., 
587. 

Perneczky tábornok 371. 
Peron 585., 593. 
Peronne 242., 259. 
Persching tábornok 43., 394., 579. 
Petain f rancia tábornagy 394., 579. 
Peter főhadnagy 225., 338. 
Petzelt hadnagy 272. 
Pez-gerinc (állás) 337., 345., 348., 

349., 435. 
Pez-völgy 307., 337., 339., 349. 
Pécs 518., 628., 633. 
Péter Ferdinánd főherceg, gyalog-

sági tábornok 60., 62., 322., 491., 
498. 

Pfalz 463. 
Pflanzer-Baltin báró vezérezredes 

József főherceg: A világháború. VII. 

150., 242., 263., 280., 289., 385., 
397., 596., 599., 607., 629. 

Piacenza 441. 
Pianaro 326. 
Piano della lugazza 347., 409. 
Piave 1., 32., 48., 52., 53., 59., 79., 

116., 117., 123., 124., 125., 126., 
131., 133., 134., 135., 138., 141., 
150., 155., 156., 158., 169., 178., 
179., 183., 186., 205., 230., 234., 
239., 242., 247., 261., 264., 282., 
292., 318., 329., 336., 337., 346., 
351., 353., 356., 358., 359., 361., 
362., 363., 371., 372., 375., 381., 
384., 389., 405., 407., 412., 434., 
440., 441., 492., 500., 501., 509., 
510., 513., 538., 539., 540., 548., 
549., 550., 551., 552., 554., 555., 
556., 557., 558., 559., 561., 565., 
566., 567., 574., 575., 576., 577., 
579., 586., 606., 614., 623. 

Piave vecchia 156. 
Piazza 329., 333., 335., 344., 413., 

422. 
Picardia 353., 430. 
Piceno-dandár 64. 
Piedicastello 62. 
Pieve di Cadore 1., 593., 614. 
Pieve di Solighetto 565. 
Pieve di Soligo 554., 565. 
Pieve Tesino 305. 
Pilsen 499. 
Pimkalsky őrmester 132. 
Pincsics képviselő 492. 
Pinerolo-dandár 331., 332., 460., 507. 
Pinzolo 127., 130., 175. 
Pio 202. 
Piola Caselli tábornok 411. 
Piovene ^93. 
Pisgana 200. 
Pitz della Bisa «> 1541) 437. 
Pividello 209. 
Piz di Palii 217. 
Pizzano 126., 165., 240. 
Plattkofel 164. 
Plav 386. 
Podgorica 385., 386., 478., 596., 597., 

607., 630. 
Poeslen-házcsoport 65., 108. 
Pogány József 552., 621. 
Poianella 298., 299., 300. 
Poincaré francia köztársaság elnöke 

313., 417. 
Pola 518., 553., 607., 609. 
Poli 83. 
Pomarolo 221., 306. 
Pönale 127., 134., 464. 
Pontarso 595. 

42 
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Ponte delta Serra 233. 
Ponte di Legno 182. 
Ponte di Murandin 130. 
Ponte di Piave 549., 556., 557., 558., 

567., 575. 
Ponte Subiolo 28. 
Popovie gyalogos 41. 
Por 222. 
Pordenone 593. 
Pordoi-hágó 163. 
Por ta di Mezzano 334. 
PortobufTole 566., 575., 584., 585. 
Portogruaro 556., 557., 575., 592., 

593. 
Portule-völgy 326. 
Posina 250., 274., 319., 364., 411. 
Possagno 150. 
Posterno 112., 202., 233. 
Pozerovac 597., 603. 
Pozsony megye 493. 
Pozza 376., 436. 
Pozzi alti 221. 
Pozzuolo 592. 
Prad 87., 209., 284. 
Prada 83., 118., 145., 373. 
Prága 104., 378., 471., 499. 
Pragerhof 619. 
Pramaggiore 551., 557., 592. 
Pranzo 222. 
Praso 110., 221., 222. 
Predazzo 474., 585., 593., 594., 614., 

615. 
Presanella (A 3564) 48., 58., 83., 

98., 100., 170., 176., 218., 423., 
466. 

Presena ( A 3069) 60., 61., 62., 120., 
151., 159., 170., 184., 368., 469., 
474. 

Presena-gleccser (A 3069) 63., 100. 
Prespa-tó 385. 
Pria dell' Aqua 87. 
Pribicsevics képviselő 492., 568. 
Priiuiero 615. 
Pr imolano 62., 65., 82.,, 86., 92., 104., 

105., 123., 128., 133., 147., 148., 
150., 160.. 162., 168., 185., 189., 
200., 223., 236., 241., 246., 254., 
258., 261., 265., 269., 273., 275., 
276., 278., 334., 339., 341., 365., 
369., 375., 448., 451., 456., 459., 
469.. 483., 492. 

Prist ina 397., 398., 399., 401., 630. 
Prizren 385., 401., 402. 
Promonte Baite 192. 
Puster tal 66., 614. 
Pussabella (<>2421) 48., 56., 60., 

170., 173., 175., 180. 
Purjesz Lajos 568. 

Punta San Matteo 121., 169., 170., 
171., 173., 174., 181., 182., 184., 
188., 191., 203., 204., 222., 226., 
251., 264., 275., 288., 290., 294., 
295., 296., 297., 302., 303., 314., 
447., 480., 493. 

Punta Ercavallo (A 3066) 61., 101., 
171., 173., 181. 

Punta di Ronchina 174. 
Punta di Notta 151. 
Punta di Brisio (<>3147) 39. 
Punta della Sforcellina 171. 
Punta dei Venerocolo (<>3283) 39. 
Punta d' Albiolo (<>2676) 61., 102., 

150., 169., 172., 187., 235., 245., 
264., 288., 290., 300., 315., 335. 

Punta Corbin (A 1096) 277., 330. 
P. dell' Ablese «>3010) 295. 
P. della Lobbia alta 46., 48., 49., 

182. 
H. di Cavento 46. 

Q 
Quero 510., 567., 574., 585. 

R 
Rae a 597. 
Racchetta (A3015) 170. 
Radics képviselő 492. 
Radinka Márton gyalogos 433. 
Radkersburg 518., 519. 
Radovista 401. 
Raguza 596. 
Rajna-t'olyó 429., 463. 
Rakovszky István 564. 
Raossi 64. 
Rasai 30., 31., 122., 234., 258., 278., 

308., 321. 
Rath ezredes 339. 
Ratkovich sorhajókapitány 605. 
Rau 627. 
Ravazzone 48., 83., 91., 121., 126. 
Ravenna-dandár 410. 
Ravina 144. 
Re di Castello ( A 2883) 134. 
Recoaro 411. 
Refrontolo 567. 
Reichenau 386., 494. 
Reims 42., 43., 107., 116., 206., 313., 

438. 
Remitte 413. 
Rendela 412. 
Rethel 394., 579. 
Ribecourt 206. 
Ribemont 260., 579. 
Ricciardi ezredes 411. 
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Rid X/W.-ezred 270., 271., 283. 
Riese 135. 
Rienz-folyó 587., (514. 
Rijeka 629. 
Rimaszombat 518. 
Rio Freddo 83., 84., 151., 235., 249. 
Riva 27., 28., 38., 39., 45., 48., 56., 59., 

60., 64., 81., 83., 85., 91., 97., 98., 
103., 104., 113., 114., 118., 121., 
126., 130., 134., 145., 152., 159., 
166., 171., 173., 175., 180., 182., 
192., 203., 221., 225., 231., 234., 
235., 244., 245., 249., 251., 256., 
265., 274., 280., 288., 296., 303., 
305., 311., 314.. 321., 333.. 369., 
390., 409., 413., 431., 443., 447., 
448., 455., 464., 482., 614. 

Rivai 112., 202., 227., 233. 
Rivalta 281., 291., 296., 345. 
Roana 41., 104., 202., 232., 258., 

304., 308., 361., 383., 412., 413., 
420., 433., 437., 490. 

Rocea 202., 233., 327. 
Roechetta (A 213) 555. 
Roceolo 452. 
Rochetta A 1527) 244., 419. 
Rodighieri 08., 226. 
Rogatica 596. 
Roite (<>2150) 249., 297. 
Rolle-hágó 125. 
Róma 342. 
Romagnano 118., 252. 
Románia 356., 360., 363., 364., 372., 

376., 388., 399., 403., 408., 419., 
465., 480., 515., 526., 598., 625., 
626., 634. 

Romano alto 153., 273. 
Roncadelle 552., 556., 566. 
Ronealto 67., 223., 289., 507. 
Roncegno 47., 86, 124., 128., 246., 

252., 298., 437., 440 ,̂ 445. 
Ronehi 76. 
Ronehina 172., 174., 175., 184., 187., 

189., 199., 222., 224., 225., 226. 
Ronco 413. 
Roncola 188. 
Roneone 126. 
Ronzo 97., 103., 145., 192 
Rosato 390. 
Rosim-patak 88. 
Rossa 299. 
Rossano Venelo 47., 135. 
Rotzo 232., 413., 420. 
Rovereto 56., 103. 106., 107., 117., 

126., 129., 158., 159., 160., 164., 
165., 171., 191., 199., 225., 244., 
249., 250., 303., 306., 314., 333., 

335., 360., 366., 369., 373., 438., 
482., 491., 560., 568., 609., 614. 

Rubhio 153. 
Ruggera Kamillo százados 431., 

444., 568., 608. 
Rombold alezredes 283. 
Rumburg 519. 
Russ főhadnagy 422., 423., 426. 
Russ-zászlóalj 128 
Rutén állam 476. 
Rv. di Ber 222. 

S 
Sabác 603. 
Saeco 159., 303., 419. 
Sacile 29., 33., 508., 509., 551., 565., 

566., 568., 574., 575., 576., 585., 
614. 

Saint Quentin 259., 260., 354., 394., 
395., 452., 458., 579. 

Salgarcda 556., 579. 
Sallagar tábornok 516., 521., 522., 

528., 529., 540. 
Salo 251. 
Saloniki 363., 399., 402., 419., 435., 

597. 
Salubio A 1 8 8 7 ) 
Salurn 137., 363., 370., 379., 587. 
Salzaeh-folyó 613. 
Salzburg 471. 
San Antonio 329. 
San' Bartolomeo 251. 
San Camillo 170. 
San Christoforo 139. 
Sanet Anion 420., 444. 
San Dona di Piave 124., 384., 440., 

557., 579. 
San-folyó 476. 
San Francesco 67., 69., 72., 73., 74., 

78., 79., 119., 149., 194., 296., 
304., 375., 410., 437. 

San Gaetano 330. 
San Giacomo 144., 145. 
San Giovanni 303., 320. 
San Marco 568., 574. 
San Marino 67., 233., 585. 
San Martino 587. 
San Nazario 120. 
San Nicolo 409. 
Sano 91., 106., 129., 221., 267., 274., 

300., 318., 343., 360., 466., 483., 
488. 

San Polo di Piave 549., 552., 558., 
566. 

San Rocco 145. 
San Sebastiano 441., 542. 
San Stefano 593. 

39* 
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San Vito 418., 557., 592 
Sant Andrea 440. 
Sant Antonio di Mavignola 165., 180. 
Sant Antonio-kápolna 488. 
Sant llario 126., 171., 199., 306., 

419., 438. 
Santa Caterina 56. 
Santa Eulalia 299. 
Santa Giustina 113., 115. 
Santa Lucia 556., 558., 576. 
Santa Margherita 126., 160., 335. 
Saporiti tábornok 411. 
Sarca di Genova 170. 
Sarca-folyó 28., 280. 
Sarca-híd 280., 296., 368., 416., 444. 
Sarca-völgy 391., 404., 408., 614. 
Sarkotifc báró vezérezredes 596., 599. 
Sarmede 566., 574., 575., 585. 
Sar planina 401. 
Sasso Rosso (A 1196) 62., 67., 72., 

76., 78., 79., 86., 92., 104., 105., 
119., 127., 135., 176., 190., 194., 
237., 277., 290., 298., 375., 412., 
421., 437., 469., 507., 508., 511. 

Sasso Stel'ani 99., 241., 242., 251., 
263. 

Say Viktor alezredes 519., 527., 589. 
Sándor László főkapitány 573. 
Sávoly-dandár 149., 202., 232., 233. 
Sávoly ezredes 365. 
Sbarba-völgy 255. 
Scarpe 394. 
Schattel ezredes 136., 502., 519., 529. 
Scheuchenstuel gróf vezérezredes 

22., 32., 35., 78., 97., 125., 139., 
149., 178., 186., 195., 229., 247., 
325., 349. 

Schiehser altábornagy 64., 85., 114. 
Schio 122., 123., 194., 449. 
Schlanders 302. 
Schluderns 85. 
Schmedes alezredes 223. 
Schneller ezredes 560., 608., 609., 

610., 611., 612., 613. 
Schoch tábornok 403., 404. 
Schölten báró ezredes 170., 222. 
Scholtz tábornok 402., 403. 
Schönbrunn 417., 479., 538., 542., 

543., 545., 611., 612. 
Schönburg herceg vezérezredes 562. 
Schrötterliorn «>3389) 89., 217. 
SchulT főhadnagy 65. 
Schüller zászlós 491. 
Schwartzleitner vezérkari százados 

473. 
Schwiezer-Graben 287. 
Schwimmer Róza 568. 

Sculazzon 108., 237., 246., 258., 
304., 326. 

Scurelle 533. 
S. Donato 593. 
Sdruzzina 505. 
Sette Communi 384., 614. 
Servo 585., 593. 
Serravalle 46., 129., 145., 274., 439., 

566., 568., 576., 587. 
Serrada 333., 344., 422 
Sernaglia 510., 549., 550., 551., 555., 

557., 565., 576. 
Sereth-folyó 372., 599. 
Seres-hadosztály 396., 597. 
Seren 31., 120., 122., 149., 155., 278., 

321., 346., 586. 
Serajevo 596., 624. 
Senaiga-völgy 593. 
Semonzo 148., 273. 
Semeni 263. 
Selva 87. 
Sella-hágó 163., 164. 
Seiler Viktor báró alezredes 431., 

455., 458., 560. 
Seidler 388., 544. 
Seiboth tiszthelyettes 194. 
Segusino 567. 
Sedico 149., 162., 234., 358., 585., 

593. 
S. Giustina 593. 
Sicilia 414. 
Siebenbürger-tábor 532., 540. 
Siegfried-állás 208., 310, 356., 381., 

579. 
Siena-dandár 56. 
Sigmundskron 380. 
Siklós 518. 
Silistria 403. 
Silvella 209. 
Simaczek ezredes 515. 
Siménfalvy őrnagy 528. 
Sissone 579T 
Sjenica 630. 
Skumbi-folyó 242., 263 , 385., 446. 
Skutari 385., 386., 395., 450., 478., 

596., 597., 607. 
Slepitchka cseh katona 418. 
S. Martino di Castrozza 594. 
S. Michele 85., 199., 251., 338., 587. 
Soavé 313. 
Soissons 42., 107., 116., 206. 
Sole Sulzberg 231., 234. 
Soligo 550., 551., 555., 558., 567. 
Sonime 207. 
Sondrio 369. 
Sonnino 342., 343. 
Sopron megye 493. 
Soranzcn 234. 
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Sorriva 94., 112. 
Sosin 185. 
Sospirolo 185., 585., 593. 
Southamton 417. 
Söverjés 124. 
Spanyolország 414., 467. 
Spera 274., 276. 
S. Pietro 555. 
Spitz della Hisa 445. 
Spondinig 103., 159., 302. 
Srbik Henrik dr. egyetemi tanár 

211 . 
Sréter István honvédelmi miniszter 

629., 630. 
Stabie 576., 585., 586. 
Stablel ( A 2868) 28., 60., 90., 159., 

170., 172., 173., 175., 244. 
Stabolone 491. 
Stallone 468. 
Stanek cseh képviselő 439., 476., 

493. 
Staro 411. 
Stateley őrnagy 327. 
Stavel 126., 169., 170., 175. 
Stefanik alezredes 26. 
Stein német hadügyminiszter 458. 
Steinhardt altábornagy 222. 
Stella 57., 62., 82., 92., 233., 236., 

281., 327., 451., 490. 
Stenay 579. 
Stenfle 74., 208., 255., 266., 321., 

322., 452. 
Stenico 127., 145., 231., 413., 445., 

483., 487. 
Sterzing 587. 
Sterzingi lábor 531. 
Stetz főhadnagy 160. 
Steubcn német tábornok 599., 603. 
St. Felice 576. 
Stielly alezredes 627. 
Stilfsi hágó 27., 28., 38., 39., 48., 56., 

57., 64., 81., 83., 87., 91., 98., 114., 
122., 126., 145., 159., 165., 172., 
189., 199., 200., 204., 221., 222., 
224., 225., 231.. 235., 239., 240., 
244., 249., 253., 267., 280., 285., 
286., 287., 290., 295., 314., 335., 
391., 432., 443., 444., 450. 464., 
482., 486., 614. 

Slip 401. 
Stizzone-völgy 58. 
St. Maria 585., 586. 
Stoccareddo 67., 74., 86., 149., 445., 

489., 492. 
Stochod 417. 
Storo 224., 253. 
Strada 416. 
Straub ezredes 246. 

Strigno 274., 276. 
Strino 45., 145. 
Strino-erőd 46., 488. 
Struga 385. 
Strumica 401. 
St. Stino 575., 614. 
Sugana-völgy 21., 33., 37., 533., 578., 

587., 595. 
St. Ubaldo 566., 574. 
Sulden 88., 209., 211., 219. 
Sulden-gleccser 217. 
Sulden-patak 88., 209. 
Sulden-szálloda 87. 
Suldeni-völgy 219. 
Sulzberg 614. 
Sumadija-hadosztály 397., 597. 
Support trench-állás 283. 
Susegana 550., 556., 565. 
Sündermann tábornok 35., 380. 
Svájc 58., 284., 458. 
Svilajnac 597. 
Sylva Taroucca gróf 454. 
Syria 484. 

Sz 

Szabadka 628., 633. 
Szamos-monitor 596. 
Szandzsak 596., 597. 
Száva-folyó 502., 503., 520., 595., 

596., 597., 598., 599., 600., 601., 
602., 603., 604., 605., 635. 

Száva-monitor 596. 
Szemendria 596., 603. 
Szende 552. 
Szent György-tér 582. 
Szerbia 386., 402., 403., 419., 596., 

598., 599., 601., 627., 630. 
Szerémség 472. 
Szibéria 44., 418. 
Szilézia 418. 
Szirmay főhadnagy 102. 
Szladits Károly 584. 
Szlavónia 568. 
Szmrecsányi György 564. 
Szófia 397., 398., 399., 401., 402., 

561. 
Szombati Pál őrmester 88., 415., 

422., 426. 
Szterényi báró 467. 
Sztropkó 2. 
Szurmay báró honvdelmi miniszter 

591. 
T 

Tabaret ta «>3127) 211. 
Tagliamento 440., 575., 584., 592., 

593. 
Tanzerloch 232. 
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Tara-folyó 596. 
Tarsus 396. 
Tartsch 85. 
Tasson-gerinc (állás) 95., 96., 295., 

306., 307., 311., 337., 339., 340., 
341., 345., 348., 350. 

Tatár-hágó 318. 
Tezze 160., 326., 549., 552., 556., 558. 
Tessar di sotto 72. 
Terre 587. 
Terragnolo-völgy 329., 431. 
Tempio 558. 
Temesvár 633. 
Temes-monitor 596. 
Temes-Kubin 603. 
Teodo 386. 
Telve 87. 
Teile 380. 
Tegethoff 211. 
Tedeseo 26. 
Tiarno di sopra 325. 
Tiberias-tó 396. 
Tierno 56., 59., 64., 106., 328., 455. 
Tione 45., 127., 130., 145., 151., 152., 

171., 173., 225., 231., 235., 311., 
483. 

Timok-folyó 597. 
Timok-hadosztály 397., 597. 
Tirana 597. 
Tirol 1., 4., 32., 58., 59., 214., 388., 

412., 423., 470., 471., 486., 498., 
503., 504., 517., 527., 530., 532., 
533., 535., 557., 604., 606., 613., 
623., 635. 

Tisza-folyó 360., 364., 403., 633., 634. 
Tisza István gróf 388., 485., 546., 

552., 554., 563., 582., 584., 591. 
Than báró ezredes 522., 528. 
Thielt 579. 
Thiene 46., 122., 123., 194., 405. 
Thourhoult 579. 
Toblach 1., 2. 
Toff ino 91. 
Toldo 160. 
Tolmein 351., 433. 
TomasiC hadnagy 421. 
Tomeabru 120., 159., 183., 221., 253., 

275., 350., 447., 482 
Tomor ( A 2413) 263. 
Tomor-palak 385. 
Tonale 58., 61. 
Tonale-hágó (A 1884) 3., 4., 27., 28., 

33., 38., 39., 45., 46., 48., 53., 56., 
59., 60., 62., 63., 81., 83., 91., 98., 
100., 103., 104., 107., 108., 110., 
111., 113., 114., 118., 120., 122., 
124., 126., 127., 129., 130., 131., 
138., 144., 145., 150., 151., 158., 

159., 160., 165., 166., 169., 171., 
174., 175., 176., 178., 181., 184., 
187., 191., 192., 198., 199., 203., 
205., 222., 223., 225., 231., 235., 
241., 245., 247., 250., 264., 267., 
272., 274., 287., 314., 315., 322., 
335., 343., 369., 373., 389., 415., 
416., 436., 443., 447., 455., 480., 
482., 486., 488., 499. 

Tonale-laktanya 45. 
Tonale-országút 56., 100., 181., 182., 

450. 
Tonezza 151., 188. 
Tonio 155. 
Topola 597., 603. 
Torbole 107., 235., 260., 274., 288., 

296., 416., 444., 473. 
Torino 384. 
Torrente di San Felicita 153. 
Torrente Ghelpach völgye 451. 
Torrente Noce 101. 
Tournay 579. 
Tovena 1., 565., 567., 568. 
Trafói 56., 114., 145., 172., 175., 200., 

225., 284. 
Trafoir-Eiswand «>3419) 217. 
Trambilleno-völgy 436. 
Trappola 64., 192., 240. 
Trebinje 596. 
Tremea 576., 585. 
Tremosine 251. 
Trencsén 633. 
Trentino 364. 
Trento-Hotel 38. 
Treviso 58., 138., 384., 441., 509. 
Treviso-dandár 134., 292. 
Trianon 636. 
Trichitana 566. 
Trient 2., 34., 38., 46., 62., 84., 85., 

103., 121., 124., 127., 130., 138., 
140., 144., 145., 146., 159., 165., 
171., 191., 192., 196., 202., 222., 
234., 253., 255., 280., 300., 301., 
302., 311., 322., 325., 338., 339., 
344., 359., 361., 369., 413., 431., 
438., 441., 445., 453., 455., 458., 
459., 465., 479., 481., 483., 486., 
487., 488., 498., 506., 511., 519., 
531., 533., 560., 578., 601., 608., 
609., 610., 613., 614., 615., 617. 

Triest 342., 465., 592. 
Trimmel tábornok 31. 
Troesnes 116., 206. 
Tschiefeck (<>2935) 212., 220. 
Turcio 40., 131., 132., 275., 320. 
Turin 312. 
Tumu Severin 403., 450., 595. 
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Turrion della Rocchetta 48., 145., 
151. 

Tölgyes 599. 
Törökország 354., 399. 403., 427., 

430., 436., 463., 465., 484., 577., 
587., 597., 600. 

U 

Udine 332., 479., 481., 501., 593. 
Újvidék 493., 503., 517., 601., 602., 

604., 605., 623., 624. 
Ukraina 100., 106., 372., 472., 571., 

598., 599., 603., 604., 635. 
Ulten-völgy 325., 448., 491. 
Umbria-dandár 346 
Una-monitor 596. 
Urbarz altábornagy 584., 592. 
Üszküb 384., 397.. 398., 401., 402. 
Uz 599. 
Uz-völgy 102., 124. 

V 
Vailly 313. 
Vajda Vojvoda képviselő 563. 
Val Buona 83., 614. 
Val Capra 67., 73., 330. 
Val Cesilla 233., 261., 305., 327., 

337., 341., 345. 
Val Chiama 40, 82., 86., 133., 148., 

161., 162., 168., 176., 190., 223., 
241., 266., 304., 306., 322., 331. 

Val Danebra 343. 
Val d'Assa 40., 41., 167., 205., 232., 

247., 251., 298., 304., 308., 332., 
412., 413., 433., 437., 445., 446., 
448., 449., 452., 467., 468., 469., 
481., 595. 

Val d'Astjco 499. 
Val del Rossignolo 148., 201. 
Val della Stizzone 108., 120., 122., 

297., 301., 302., 334. 
Val di Calamento 595. 
Val di Campo Mulo 50., 68., 75., 

127., 128., 131.. 185., 194., 255., 
449. 

Val di Galinarara 128., 302., 304., 
308., 416., 433., 449., 483. 

Val di Genova 83., 91., 97., 107., 
144., 145., 151., 159., 169., 170., 
175., 180., 224., 231., 240., 249., 
250., 253., 296., 368., 420., 486. 

Val di Leno 482. 
Val di Melago 40., 41., 86., 128., 

133., 148., 168., 176., 190. 
Val di Nos 68., 232., 445. 
V. di Nosi erdő 41. 

Val di Rendena 614. 
Val di Sole 614. 
Val di Strino 144. 
Valdobbiadene 99., 124., 509., 510., 

549., 551., 554., 557., 566. 
Valenciennes 579. 
Val Gadena 67., 71., 72., 73., 77., 330. 
Val Giumela 103., 173., 480. 
Valgoda 73., 186. 
Val Granezza d'Asiago 40, 270., 

322., 326. 
V. Granezza di Gallio 132., 269., 383. 
Val. Grubach 120., 291., 336., 433., 

492. 
Val Lastarobo 153. 
Val Miela 70., 71., 73., 75., 78. 
Vallon 233., 412. 
Valona 263. 
Val Monte 101. 
Valmorbia 48., 49., 56., 98., 152. 
Valpegara 232. 
Valrovina 153. 
Val San Lorenzo 301. 
Valstagna 47., 72., 201., 330., 445. 
Val Stavel 131. 
Val Terragnolo 422. 
Val Toro 335. 
Val. Vattaro 93. 
Val Veechia 71., 72., 322. 
Valpiana 69., 71., 72., 78., 595. 
Valsugana 69., 77., 93., 125., 186., 

234., 328., 337., 351., 359., 362., 
365., 367., 379., 412., 413., 511., 
512., 516., 529., 532., 578., 614., 
615. 

Vallarsa 39., 81., 103., 122., 126., 
144., 188., 192., 200., 222., 231., 
251., 264., 329., 373., 408., 443., 
447., 505. 

Valle Canaglia 50., 200. 
Valle dei Lebbi 148. 
Valle dei Molini 145., 173., 368. 
Valle dei Ronchi 76., 208., 452. 
Valle dei Signori 251., 381. 
Valle del Alpe 56. 
Valle delle Mure 176., 322., 362. 
Valle dello Stizzone 30. 
Valle di Daone 134., 231. 
Valle di Vitelli 120., 122., 200. 
Valle Ghelpach 202., 255., 261., 291., 

307., 326., 468., 474., 506. 
Valle San Felire 145. 
Vanini 278. 
Vazzola 558., 566. 
Villany 518. 
Virago 150. 
Varagha 151. 
Varasone 130., 253., 306., 322. 
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Vardar-folyó 335., 385., 396., 397., 
401. 

Vasicek őrnagy 464 
Vas megye 493. 
Vass János képviselő 478. 
Vattaro 128., 155., 312., 328., 337., 

367., 370., 437., 531. 
Vásárosnamény 626. 
Vázsonyi Vilmos 563. 
Vecohia-völgy 67. 
Vedretta dei Forno 176., 203., 300., 

419., 444., 447. 
Vedretta dello Lobbia 56., 84. 
Vedretta Fargorida (A 3354) 49., 

60. 
Veister 195. 
Vela 62. 
Velence 509. 
Velo d' Astico 405. 
Vena-hágó 447. 
Venezia-tartomány 117., 351., 497., 

561., 635. 
Veneziai-alpesek 614. 
Venizelos-görög hadtest 396., 397., 

398., 401., 435., 599. 
Vcrdesina 241. 
Verdross gyalogsági tábornok 139., 

415. 
Vcrdun 206., 313., 353., 395. 
Vermiglio 60., 81., 83., 103., 104., 

107., 108., 110.. 120., 121., 126., 
130., 131., 144., 145., 151., 158., 
159., 169., 182., 183., 192., 203., 
221., 225., 232., 240., 244. 

Verona 135., 157., 441., 419., 459., 
482., 587. 

Versailles 342. 
Vesle-patak 116. 
Vezzena 161., 162., 185., 202., 232., 

269., 390., 412., 445. 
Vezzano 231., 413. 
Viarago 234. 
Vicenza 122., 123., 135., 292., 293., 

299., 307., 329., 383., 384., 440., 
509., 587. 

Vidalé tábornok 4. 
Vidin 597. 
Vidor 549., 550., 551., 554., 557., 

558. 
Vidossich Rezső ezredes 431., 560. 
Vigalzano 234. 
Vigolo 128., 155., 312., 328., 486., 

531. 
Vignola 225. 
Vigo di Fazza 594. 
Vigo Redena 222. 
Vilazzano 380. 
Villa Angeli 494. 

Villabruna 586. 
Villach 617. 
Viliaga 30., 31. 
Villa Giusti 587., 610., 611., 613., 

629., 630. 
Villa Logarina 126., 191., 438. 
Villa Rendena 241. 
Villanova 592. 
Villa Nova 549. 
Villa Rossi 68., 232. 
Villa Wartholz 494. 
Villers 206. 
Vilmos német császár 142., 143., 

190., 318., 372., 446., 463., 475., 
625. 

Vintschgau 175., 614. 
Virpazar 386. 
Visegrád 596. 
Visome 585. 
Vitelli front 286. 
Vittorio 1., 23., 128., 178., 202., 

209., 508., 551., 557., 567., 568., 
569., 574., 586., 593. 

Vivaro 593. 
Viza-monitor 596. 
Vizintini 632. 
Vodena 396. 
Vojusa-folyó 242. 
Volano 103., 306., 310., 438., 439., 

443., 444. 
Vorgipfel «>3862) 213. 
Vouziers 394., 580. 
Vöslau 623. 
Vranje 399., 401., 402., 435. 

W 

Waldstätten báró tábornok 52., 137., 
237., 371., 372., 375., 376., 378., 
4(52., 471., 609., 6 1 0., 611., 61 2., 
622. 

Washington 342. 
Wassilko báró alezredes 112., 115. 
Watt tábornok 271. 
Wällische-Posten 218. 
Weber gyalogsági tábornok 78., 

139., 431., 437., 444., 448., 455., 
459., 560., 608., 609., 613., 626., 
627., 628., 629. 

Weiss tábornok 585., 593. 
Weisskugel (A 3746) 219. 
Wekerle magyar miniszterelnök 

460., 477., 478., 493., 498., 544., 
547., 548., 552., 602. 

Wels-monitor 596. 
Weltner Jakab 568. 
Weretyssow (A 742) 287. 
Winchester 417. 
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Wien 204., 386., 475., 492., 493., 
536., 538., 546., 581., 619., 621., 
623. 

Wiener-Neustadt 619. 
Willerding báró altábornagy 80., 92., 

109., 136., 237., 258., 259., 354., 
356., 359., 371., 378., 379., 381., 
444., 461., 471., 472., 476., 502., 
519., 634. 

Wilson elnök 55., 310., 351., 352., 
353., 354., 360., 408., 427., 428., 
429., 430., 431., 438., 450., 452., 
453., 461., 462., 468., 470., 477., 
479., 480., 484., 486., 487., 505., 
513., 559., 561. 

Windisch-Graetz herceg élelmezés-
ügyi miniszter 45., 545., 591. 

Windsor 270. 
Wittich ezredes 517. 
Wladimir Wolynskij 420. 
Worcestershire-angol ezred 112. 
Worra 242., 386. 
Wotan-állás 208. 
Wulff korvettkapitány 605. 
Wörgl 15. 

X 
Xaibena 445. 

Y 
York-ezred 270. 
York/IX.- és Lanc.-ezred 281., 282. 
Yorkshire 270., 327 

Ypern 206. 
Yser 394. 

Z 
Zágráb 498., 568., 623., 624. 
Zamosce 519. 
Zelenica 518. 
Zeliz 355. 
Zenzon 440. 
Zernien 576. 
Zire W. H. 121. 
Zita császárné és királyné 494., 495. 
Zocchi 62., 65., 82., 109., 112., 147., 

233., 308., 309., 326., 451., 452., 
456., 457., 490. 

Zombori nemzeti tanács 605. 
Zorzoi 94., 112. 
Zólyom-Miklós 433. 
Zufall-Spitze (A 3762) 217. 
Zúgna Torta (A 1257) 3„ 45., 48., 

56., 64., 81., 83., 91., 113., 126., 
130., 134., 144., 151., 152., 160., 
164., 171., 180., 188., 199., 240., 
244., 249., 250., 253., 256., 260., 
264., 268., 306., 310., 314., 325., 
329., 333., 338., 347., 374., 384., 
408, 416., 422., 438., 439., 443., 
444, 446, 447, 451, 464, 466, 

499. 
Zuolo 173. 
Zweebrugge 579. 
Zwierkovski György korvettkapi-

tány 431, 455. 





SAJTÓHIBÁK J E G Y Z É K E . 

Oldalon 
Sorban 

felülről | alulról 
számolva 

28. 13. Cenigo helyett Ceniga 
47. 14.,15. Vastagnánál „ Valstagnánál 
47. 14. Col d'Astigo „ Col d'Astiago 
48. 6. 3862 3902 
48. 13. Passo del Segni „ Passo dei Segni 
49. 23. . Corni de Cavento „ Corno di Cavento 
50. 6. Val di Compo „ Val di Campo 
56. 9. Vedret ta della „ Vedretta dello 
60. 21. Chiesa ,, Chiese 
61. 18. Passo del „ Passo dei 
64. 16. Monte Carle „ Monte Care 
71. 3.és 4. Val Gadenében „ Val Gadenában 
72. • 18. Col d'Asiago „ Col d 'Astiago 
81. 14. Passo del ,, Passo dei 
86. 19. Citadella ,, Cittadella 
89. 11. Königspitze ,, Königs-Spitze 
91. 14. Passo del ,, Passo dei 

94. { * 1. Pedavena „ Pedevena 
94. { • 

1. Zorroi „ Zorzoi 
99. 16. Valdobiadenenél ,, Valdobbiadenenél 

100. 3. Ukra jnában ., Ukrainában 
108. 17. Sculazzónál „ Sculazzonnál 
112. • 7. Lamonon Lamenen 
113. 7. Colliano ,, Calliano 
114. 9. Chiesa ,, Chiese 
115. 13. Pedavenén ,, Pedevenén 
118. 8.és 9. Ranagnano „ Romagnano 
121. 1. Civezzonotól „ Civezzanotól 
123. 10. Pedavénánál „ Pedevenanál 
126. 7. P u n t a dei ,, Passo dei 
128. 9. Pedevanára „ Pedevénára 
134. 8.és 9. Gargano „ Gargnano 
148. 15. ( O 1458 „ ( O 1458) 
151. 21. Coffarót ,, Caffarót 
159. 12. Bocea di Savaera „ Bocca di Savaira 
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Sorban 
Oldalon felülről alulról 

számolva 

1 6 5 . | 
6 . Königspitze helyett Königs-Spitze 

1 6 5 . | 
• 1 3 . Bocca di Seval ,, Bocca di Savai 

1 6 6 . 1 8 . Insbruckból „ Innsbruckból 

1 7 0 . | 
1 9 . . Mandra Dosso -nál „ Mandra Dosson-nál 

1 7 0 . | 
1 0 . Königspitze „ Königs-Spitze 

1 8 1 . • 6 . Laghett i „ Laghettói 
1 8 3 . 2 3 . Matassone „ Mattassone 
1 8 4 . • 1 5 . Monte Matteo P t . S. Matteo 

1 9 0 . | 1 1 . Bossano ,, Bassano 
1 9 0 . | 

1 4 . Mellane ,, Mellame 
1 9 2 . 2 3 . Mattasone ,, Mattassone 

2 1 7 . j 
1 2 . Königspitze ,, Königs-Spitze 

2 1 7 . j 
1 3 . Schrötternhorn „ Schrötterhorn 

2 1 8 . 5 Pressanellán „ Presanellán 

2 2 2 . | 
3 . • Monte Cristolo „ Monte Cristallo 

2 2 2 . | 
1 2 . Monte Matteo P t . S. Matteo 

2 2 4 . . 1 5 . Pedevana „ Pedevena 
2 2 5 . 2 5 . Doppionál ., Loppionál 
2 3 3 . 1 4 . ' Frenzella ,, Frenzela 
2 3 6 . 1 2 . Mörer „ Mörar 
2 5 2 . 6 . , 7 . Ambrosinénél „ Ambrosininél 
2 5 4 . 4 . Grátzer „ (-íráei 
2 6 7 . 8 . Carriolo „ Cárriola' 
2 6 9 . 2 0 . Citadella ,, Cittadella 
2 7 5 . 1 4 . Citadella ? „ CíttádéNa. 
2 8 1 . 1 2 . Rivoltát « » ' • ' . ' „ Kiváltát""-
2 9 9 . 1 0 . Poiaiieltfe' . " ,, Pojarjeíla 
3 0 0 . 1 4 . Citadella*^ ' ,, Cittadella 
3 0 6 . 2 . Buci di Cesuna ,, Bueo di Cesuna 
3 1 5 . 1 0 . Laghett in „ Laghetton 
3 6 8 . 1 5 . Palest inában „ Palesztinában 
3 7 7 . 3 . Hotel der Forno ,, Hotel del Forno 
3 9 4 . 6 . Argoné erdő ,, Argonne erdő 
3 9 5 . • 1 2 . Palestinában „ Palesztinában 
3 9 6 . 3 . Beirutra „ Beyruthra 
3 9 7 . 2 1 . Ochrida „ Ohrida 
3 9 7 . 8 . Sumadia „ Sumadija 
4 0 2 . 4 . Elbasan „ Elbassan 
4 0 2 . 1 4 . Szaloniki „ Saloniki 
4 1 9 . 2 1 . , 2 2 . Szaloniki V̂ .. „ Saloniki 
4 2 1 . 1 8 . Penárnál „ Pennárnál 
4 3 1 . 2 0 . • IV. hadtest „ VI. hadtest 
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Oldalon 
Sorban 

felülről alulról 

számolva 

4 3 2 . . 1 4 . dr. Eckert helyett dr. Eccker 
4 3 5 . • 4 . Szaloniki „ Saloniki 
4 3 7 . 1 3 . Roncogno „ Roncegno 
4 4 1 . 1 0 . Elbasan „ Elbassan 
4 7 5 . • 6 . Péris ,, Párizs 
4 9 7 . 1 1 . Lamasch „ Lammasch 
5 2 4 . • 1 2 . Casinulujon ,, Magura Casiniluion 
5 4 4 . 1 4 . Lamasch „ Lammasch 
5 5 5 . 6 . Capella „ Cappella 
5 5 7 . 2 3 . Cadognenél „ Codognenél 
5 7 1 . 1 9 . Ukrajnaig „ Ukrainaig 
5 8 5 . 1 6 . Lamonnál ,. Lamennél 
5 8 6 . 2 1 . C. Benato „ C. Bonato 
5 9 3 . 9 . Lamonnál „ Lamennél 
5 9 6 . • 1 1 . Szerajevoban „ Serajevoban 
5 9 9 . 1 6 . Szereth „ Sereth 
6 0 3 . 1 9 . Semendriára „ Szemendriára 
6 1 4 . 5 . Sette Comuni „ Sette Communi 

1933/34 

19.622. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest Múzeum-körút 6. s z im . 
( F . : Czakó Elemér dr . ) 













AJ 10. hadsereg: 
Báró Krobatin tábornagy, 
vezérkari főnök Domaschnian tábornok. 

V. hadtest : 
Péter Ferdinánd főherceg gyalogsági tábornok, 
vezérkari főnök Buzek ezredes. 

Önálló 164. gyalogdandár: 
Báró Lempruch ezredes, 
I., IY., és 157. Landsturm zászlóalj, 
20. és 22. magashegyvidéki század, 
1., 4. és 10. hegyi-vezető század, 
Felsőausztriai lövészszázad, 
Hadi önkéntes lövészezred, 
Salzburgi és Stiriai lövészszázad, 
roham-félzászlóalj. 

22. lövészhadosztály: 
Miiller tábornok. 

43. lövészdandár: 
3. és 26. lövészezred. 

44. lövészdandár: 
I. császári lövészezred, 
23. lövészezred. 

Közvetlenül a hadosztály parancsnokság alá rendelve: 
22. lövész-rohamzászlóalj, 
12. dragonyosezred egy tartalék lovasszázad. 

Önálló 163. gyalogdandár: 
Ellison tábornok; 
152., 170., 173. Landsturm-zászlóalj, 
Tiroli lovasított császárlövészezred fél ezrede, 
13.^15., 16., 17., 19., 21., 25., 26., 28. és 30. magashegy-
vidéki század, 
2., 9., 11., 13., hegyi vezetőszázad, 
163. roham-félzászlóalj. 

József főherceg hadseregcsoport összeállítása 
1918 július 21-én. 

34. számú melléklet. 



F. hadtest összesen: 24% zászlóalj, 2 rohamzászlóalj, 12 
magashegyvidéki század, 7 hegyi vezetőszázad, 1 
lovasszázad. 

XX. hadtest: 
Kaiser gyalogsági tábornok, 
vezérkari főnök Handel ezredes. 

49. hadosztály: 
Steinthardt altábornagy. 

97. dandár: 
118. ezred (21/1., és 18/111. zászlóalj), 
8., 9. és 30. tábori vad ászzászlóalj. 

98. dandár: 
136. ezred (102/1, 75/11. zászlóalj és .149. Landsturm-
zászlóalj), 
8. bosnyákezred (4/III. és 4/Y. bosnyák- és 8 bosnyák-
vadászzászlóalj). 

Közvetlenül a hadosztály parancsnokság alá rendelve: 
29., 165., 1.68. és 169. Landsturm-zászlóalj, 
18., 27., 29., 31. és 32. magashegyvidéki század, 
3., 8. és 12. hegyi-vezetöszázad, 
49. rohamzászlóalj, 
4. dragonyos-ezred 3. menetszázada. 

Riva>szakasz: 
Schiehser altábornagy. 
2/IV., 162., 163., 166., 174., I I I . Landsturm-zászlóalj, 
24. magashegyvidéki század, 
roham-félzászlóalj, 
6. lovasított lövészezred % menetszázada. 

XX. hadtest összesen: 22 zászlóalj, 1 y2 rohamzászlóalj, 
6 magashegyvidéki század, 3 hegyi vezetöszázad, 1V4 
lovasszázad. 

XXI. hadtest: 
Lütgendorf gyalogsági tábornok, 
vezérkari főnök Slameczka ezredes. 

3. lovashadosztály : 
Klope.cek altábornagy. 
3. dragonyosezred, 
4. dzsidásezred, 
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7. dzsidásezred, 
8. huszárezred, 
roham-félezred, 
I I . huszárezred kombinált lovasszázada. 

56. lövészhadosztály: 
Kroupa altábornagy. 

111. lövészdandár: 
36. és 37. lövészezred. 

112. lövészdandár: 
I I I . és I I . császár-lövészezred. 

Közvetlenül a hadosztály parancsnokság alá rendelve: 
56. rohamzászlóalj, 
3. lovasított lövészezred 4. százada. 

XXI. hadtest összesen: 4 lövészezred, 12 zászlóalj, 1 fél 
rohamezred, 1 rohamzászlóalj, 2 lovasszázad. 

XIV. hadiest (Edelweiss): 

Yerdross gyalogsági tábornok, 
vezérkari főnök Schneller ezredes. 

Császárvadász-hadosztály: 
herceg Schwarzenberg tábornok. 

1. császárvadász-dandár: 
1. és 2. császárvadász-ezred. 

2. császárvadász-dandár: 
3. és 4. császárvadász-ezred. 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
5. hegyi vezetőszázad, 
császárvadász-rohamzászlóalj, 
tiroli lovasított császárlövészezred 2. százada. 

37. gyalog dandár:1 

a 19. hadosztályból kikülönítve. 
XIV. hadtest összesen: 12 zászlóalj, 1 rohamzászlóalj 

1 hegyi vezetőszázad, 1 lovasszázad (a 37. gyalog-
dandár nélkül). 

1 Lásd a 10. hadosztálynál. 



A 10. hadsereg iarrtaléka. 

19. hadosztály: 
Elmar altábornagy. 

37. dandár: 
35 ezred 
7ö! ezred'(75/1., 91/IV. és 75/111. zászlóaljak). 

38 dandár: 
50 ezred 
111. ezred (11/IV., 88/IIL, 35/111. zászlóaljak). 

Közvetlenül a hadosztály parancsnokság alá rendelve: 
19. rohamzászlóalj, 
7. dragonyosezred 1. százada. 

A 10. hadsereg tartaléka (19. hadosztály) összesen: 
12 zászlóalj, 1 rohamzászlóalj, 1 lovasszázad. 

A 10. hadsereg összesen: 
4 lovas-lövészezred, 
82Y2 zászlóalj, 
I roham félezred, 
61/2 rohamzászlóalj, 
18 magashegyvidéki század, 
I I hegyi vezetöszázad, 1 

61/4 lovasszázad, 
10 roham-lövészzászlóalj. 

B) 11. hadsereg: 
gróf Scheuchenstuel vezérezredes, 
vezérkari főnök Sündermann tábornok. 

III. hadiesi: 
Martiny vezérezredes, 
vezérkari főnök báró Karg ezredes. 

6. lovashadosztály: 
herceg Braganza altábornagy; 
6. dragonyosezred, 
8. dragonyosezred, 
11. dragonyosezred, 
15. huszárezred. 
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Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
roham-félezred, 
15. dragonyosezred kombinált lovasszázada. 

6. gyaloghadosztály: 
Schilhawski tábornok. 

11. dandár: 
81. ezred, 
127. ezred (47/IV. és V., 27/IV. zászlóalj). 

12. dandár: 
17. és 27. ezred. 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
6. rohamzászlóalj, 
5. dragonyosezred 1. menetszázada. 

52. hadosztály: 
Sehamschula tábornok. 

103. dandár: 
26. és 42. ezred. 

104. dandár: 
6. bosnyákezred (2/IY. és 2/V. bosnyák zászlóalj és 
6. bosnyák vadászzászlóalj), 
74. ezred. 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
52. rohamzászlóalj, 
tiroli lovasított császárlövészezred 3. százada. 

A III. hadtest összesen: 4 lövészezred, 24 zászlóalj, 1 ro-
ham-félezred, 2 rohamzászlóalj, 1 hegyi vezetőszázad, 
és 3 lovasszázad. 

XIII. hadiest: 
Csanády gyalogsági tábornok, 
vezérkari főnök Csoban ezredes. 

10. lovashadosztály: 
Bauer altábornagy. 

4. lovasdandár: 
8. dzsidásezred, 
9. huszárezred. 



8. lovasdandár: 
10. huszárezred, 
13. huszárezred. 

Közvetlenül a hadosztály parancsnokság alá, rendelve: 
1. népfölkelő-huszárezred, 
rohamfélezred, 
4. huszárezred kombinált lovasszázada. 

74. honvédhadosztály: 
Perneczky altábornagy. 

Papp ezredes dandár a,: 
Russ-féle honvédzászlóalj, 
3/YI. népfölkelő-zászlóalj, 
5. m. kir. népfölkelő-ezred. 

Sávoly tábornok dandára: 
306. és 307. honvédezred. 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
74. honvéd-rohamzászlóalj, 
4. honvédhuszárezred 2. lovasszázada. 

16. hadosztály:1 

Fernegel altábornagy. 

31. dandár: 
2. ezred, 
138. ezred (64/III., IV. és 50/IV. zászlóalj). 

32. dandár: 
52. és 31. ezred. 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendélve: 
16. rohamzászlóalj. 
4. huszárezred 2. lovasszázada. 

A XIII. hadtest összesen: 5. lövészezred, 24 zászlóalj, 1 
roham-félezred, 2 rohamzászlóalj, 3 lovasszázad. 

VI. hadiest: 
Weber gyalogsági tábornok, 
vezérkari főnök Álgya-Pap ezredes. 

1 Hadtesttartalék. 



53. hadosztály: 
Goldbach altábornagy. 

105. dandár: 
82. ezred (82/1. és II. zászlóalj és 2/IV. zászlóalj), 
125. ezred (25,/IV., 60/11. és 67/IV. zászlóalj). 

106. dandár: 
124. ezred (24/1V., 41/IV. és 58/IV. zászlóalj), 
131. ezred (82/IIL, IV. és 31/111. zászlóalj). 

Közvetlenül a 'hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
53. rohamzászlóalj, 
Dalmát lovasított lövészosztály 2. százada. 

5. hadosztály: 
Felix altábornagy. 

9. dandár: 
54. és 101. ezred. 

10. dandár: 
1. ezred, 
113. ezred (13/IIL, IV. és 20/IV. zászlóalj). 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
5. rohamzászlóalj, 
7. dragonyosezred 5. százada, 

36. hadosztály: 
Nöhring altábornagy. 

71. dandár: 
16. ezred, 
116. ezred (78/III., IV. és 16/IV. zászlóalj), 

72. dandár: 
53. ezred, 
78. ezred (78/1., II . és 70,/IL zászlóalj). 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
36. rohamzászlóalj, 
10. honvédhuszárezred 1. százada. 

A VI. hadtest összesen: 36 zászlóalj, 3 rohamzászlóalj, 
hegyi vezetöszázad és 3 lovasszázad. 



XXVI. hadtest: 
Horsetzky gyalogsági tábornok, 
vezérkari főnök Hiittenbrenner alezredes. 

27. hadosztály: 
Sallagar altábornagy. 

53. dandár: 
25. és 34. ezred. 

54. dandár: 
67. és 85. ezred. 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
27. rohamzászlóalj, 

11. huszárezred 3. százada. 

28. hadosztály: 
Krasel altábornagy. 

55. dandár: 
11. ezred, 
7. bosnyákezred I. és II . zászlóalja, 
3. bosnyákezred I I I . és V. zászlóalja. 

56. dandár: 
28. és 47. ezred. 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendélve: 
28. rohamzászlóalj, 
3. dragonyosezred tartalékszázada. 

4. hadosztály .-1 

Haas altábornagy. 
7. dandár: 

9. és 99. ezred. 

8. dandár: 
8. és 49. ezred. 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendélve: 
4. rohamzászlóalj, 
15. dragonyosezred 2. százada. 

1 Hadtesttartalék. 
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A XXVI. hadtest összesen: 36 zászlóalj, 3 rohamzászlóalj, 
3 lovasszázad. 

I. hadiesi: 

Kosak gyalogsági tábornok, 
vezérkari főnök: Kundmann ezredes. 

48. hadosztály: 
Gärtner tábornok. 

95. dandár: 
79. ezred 
120. ezred (100/1., I I . és III. zászlóalj). 

96. dandár: 
73. ezred, 
119. ezred (54/TV., 3/IV. és 93/1. zászlóalj). 

Közvetlenül a hadosztály parancsnokság alá rendelve: 
48. rohamzászlóalj, 
tiroli lovasított császárlövészezred 1. százada. 

55. hadosztály: 
Le Beau altábornagy. 

109. dandár: 
7. ezred, 
2. bosnyákezred. 

110. dandár: 
4. bosnyákezred. 
6. ezred. 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
55. rohamzászlóalj, 
4. dragonyosezred 1. menetszázada. 

60. hadosztály:1 

Bardolff altábornagy. 

119. dandár: 
108. ezred (8/IIL, 81/IY. és 99/1. zászlóalj), 
12., 19. tábori vadász-zászlóalj és 
4. bosnyák vadász-zászlóalj. 

1 Hadtesttartalék. 
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120. dandár: 
105. ezred (44,/I., 62/11. és 69/111. zászlóalj), 
5. bosnyákezred (l/V., l / I II . és az 5. bosnyák vadász-

zászlóalj) . 
Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 

60. rohamzászlóalj, 
Dalmát lovasított lövészosztály 1. százada. 

Az I. hadtest összesen: 36 zászlóalj, 3 rohamzászlóalj és 
3 lovasszázad. 

A 11. hadsereg tartalékai. 

42. horvát honvédhadosztály: 
Soretic altábornagy. 

83. honvéddandár: 
25. és 26. horvát honvédezred. 

84. honvéddandár: 
27. és 28. horvát honvédezred. 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
42. horvát honvéd rohamzászlóalj, 
10. horvát hon védhu szár ezred 4. százada. 

39. honvédhadosztály: 
Breit altábornagy. 

77. honvéddandár: 
9. és 10. honvédezred. 

78. honvéddandár: 
11. és 16. honvédezred. 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
39. honvéd rohamzászlóalj, 
11. huszárezred 1. százada. 

40. honvédhadosztály:1 

Nagy altábornagy. 
79. honvéddandár: 

6. és 29. honvédezred. 

1 Vasúti szállítás alatt áll. 
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80. honvéddandár; 
19. es 30. honvédezred. 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
40. honvéd rohamzászlóalj, 
11. huszárezred 5. százada. 

A 11. hadseregtartalék összesen: 36 zászlóalj, 3 roham-
zászlóalj és 3 lovasszázad, 

C) József f'őherceg-hadseregcsoportparancsnokság tartaléka: 
Edelweiss- (havasi gyopár) hadosztály: 

Wieden altábornagy. 
5. dandár: 

j ozrod 
114. ezred (14/IY., X. és 49/111. zászlóalj). 

6. dandár: 
»39 Bzrcd 
107. ezred (59/111., X. és 7/IY, zászlóalj). 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
Edelweiss-rohainzászlóalj, 
I. lovasított lövészezred 5. százada. 

18. hadosztály: 
Yidale tábornok. 

35. dandár: 
13. Landsturm-ezred, 
7., 20. és 22. tábori vadász-zászlóalj. 

36. dandár: 
104. ezred (4/IV., Y. és 84/IY. zászlóalj), 
117. ezred (17/IV., 97/IV. és 87/111. zászlóalj). 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
18. rohamzászlóalj, 
10. horvát honvédhuszárezred 5. százada, 

150. gyalogdandár: 
Corvin ezredes, 
II., 10., 151., 164., 171. Landsturm-zászlóalj, 
159. rohamszázad, 
Dalmát lovasított lövészosztály Vi menetszázada. 
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A hadseregcsoportparancsnokság tartaléka összesen: 29 
zászlóalj, 2V4 rohamzászlóalj, lovasszázad. 

D) A Belluno-hadtápcsoportkörletből a 11. hadsereghez 
beosztatik, illetve ahhoz kerül: 

17. hadosztály: 
Ströher altábornagy. 

33. dandár: 
39. ezred (39/1., I I . és 5/II. zászlóalj), 
139. ezred (39/111., IV. és 37/IV. zászlóalj). 

34. dandár: 
43. és 46. ezred. 

Közvetlenül a hadosztályparancsnokság alá rendelve: 
17. rohamzászlóalj, /•>«.,. 
16. huszárezred tájtal'ék's^ázada. 

17. hadosztály összewn?.^;M$&\óaA], 1 rohamzászlóalj és 
1 lovasszázad; 

József föherceg-hadseregcsQptrt összesen:x 

13 lovas lövészezred-, 
303 félzászlóalj, 

3 rohmfélezred, 
24 háromnegyed-rohÉ|0^^Í'Qalj, 
18 magashegyvid® ^ i ^ i Ä ^ i 
13 hegyi vezetőIMladv'^M^t. 
28 fél lovasszá^a^ JimTÍP 
10 lövész rohamzas|l§í|^W*^1' 

1 Ebbe a 17. hadosztály nincsen beleszámítva; mivel az 55. hadosztály 
hadseregcsoportból ki fog válni és mivel a 17. hadosztály helyébe fog lépni, 
kimutatott csapatok számában változás nem fog bekövetkezni. 



35. sz. melléklet. 
József főherceg vezérezredes hadseregcsoport helyzete 1918. 

julius 21.-én és a délnyugati hadszíntéren a kölcsönös harctéri 
helyzet vázlatos feltüntetése. 



35. sz. melléklet. 



36. számú melléklet. 

Cs. és kir. 48. hadosztály parancsnokság. 
Op. 707116. szám. 

A 48. hadosztály helyzete. 
A cs. és kir. I. hadtestparancsnokságnak. 

1918 július 6-án kelt Op. 186/17. számú rendeletre: 
Ennek az előterjesztésnek az alapját saját megfigyelések, 

tapasztalatok és a csapatok jelentései képezik. 
1. A csapatok szelleme és hangulata. Azt lehet mondani, 

hogy a csapatok szelleme átlag jó, a gyalogság hangulata tel-
jesen nyomott, a tüzérségé megfelelő; a rohamzászlóalj szel-
leme és hangulata igen kiváló. 

2. A fizikai teljesítőképesség a legutóbbi időben feltűnően 
hanyatlott. Már a Spinuccia-állásban1 sem volt megfelelő; 
amint a hadosztály pihenni ment,2 a fizikai képesség javult; 
most azonban' megint állandóan és gyorsan rosszabbodik a 
helyzet. 

Ennek oka az, hogy az anyagi előfeltételek teljesen 
hiányoznak, hogy a harcerőt gazdaságosan és megfontolva ki 
lehessen használni, a harcerő. elégtelen, annak jelentősége tart-
hatatlan helyzetet idéz-elő. A csatárnak harcolnia kell, ezt neki 
meg kell könnyíteni, minden úton és módon fölényes harcossá 
kell őt tenni. Ezért segéderőre van szükség, gépekkel és egyéb 
szükséges dolgokkal el kell őt látni, melyek harcerejét lenn-
tartani képesek, A 48. hadosztály alszakaszában ezen alap-
elvről megközelítőleg sem lehet szó, az itteni helyzet találós 
példája annak, hogv a hiányos anyagi támogatás következ-
tében kitűnő és elsőrendű csapataink miképen morzsolódnak 
fel, melyért felelősséget vállalni nem is lehet. 

A képet legtalálóbban illusztrálják a csapattestek jelen-
tései, mivel azok a közvetlen behatások alatt keletkeztek és az 
igazi helyzetet tárják fel, minden ki színezés nélkül. 

A 73. ezred3 jelentése így szól: 
„Az ezred szelleme — mint mindig — jó. Ha nem volna 

az, akkor a legénység a követelményeknek ebben az állásban 
testileg és szellemileg nem tudna megfelelni. 

1 1918 januártól április végéig. 
2 ö t hétre. 
3 Kiegészítése az Éger völgye (Észak-Cseliország), a legénysége német-

cseh nemzetiségű. 
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Hála a jó szellemnek, az ezred nagy része a fronton szívó-
san kitart, a tisztikar és a legénység, dacára a betegségnek 
(influenza, gyomor- és bélhurut, reuma, stb.) és a testi szen-
vedésnek, akaraterejének teljes megfeszítésével helyén marad 
ós nem jelent beteget. 

A hangulat nyomott. 
Ennek oka: 
a) Az utolsó offenzívánk kudarca és az erről keringő 

hírek, melyek valószínűleg nem is igazak. 
b) Visszatérés az állásharcmódra, hozzá még olyan állás-

ban, melyben saját csapatok eddî g nem voltak; nincs kilátás 
arra, hogy a hadosztályt felváltsak és hogy a csapatok kipi-
henjék fáradalmaikat. 

c) A sajtó útján közhírré vált, hogy a hátországban re-
ménytelen belpolitikai és gazdasági viszonyok uralkodnak. 

d) Az ellenség tüzérsége és aknavetői nagyon tevékenyek, 
úgyhogy nappal mozogni egyáltalában nem lehet; éjjel is ve-
szélyes a közlekedés. Az ellenség nehéz,, 42 cm öblű aknavetői 
nemcsak a lövészárkokat, hanem a tartalékok állásait is állan-
dóan tűz alatt tartják, melynek a csapatra erkölcsileg igen 
nagy hatása van. Ezen nehéz tüzérség és aknavetők hollétét 
lehetetlen kifürkészni, leküzdésükről szó sem lehet. A mi 
aknavetőink még az ellenséges állásig sem tudnak lőni, ezért 
nem is tüzelnek; gépeink egy részét az ellenség szétlőtte, a 
másik részét pedig használni nem tudjuk, mivel nincs hozzá 
kezelőlegénység és lőszer. 

e) Az ellenség behatása, a megerőltető lövészárokszolgálat, 
a folytonos erődítési munka a tisztikart és legénységet fizikai-
lag nagyon kimeríti és lelkileg elkedvetleníti, annál is inkább, 
mert az ellátás nem megfelelő, a létszámviszonyok nagyon 
nehezek és mivel nincsen kilátás arra, hogy a csapatot fel-
váltva pihenőhöz juttassák. 

Az állapot valószínűleg jobbra fog fordulni, ha a nagy 
eredménnyel kecsegtetett, de kudarccal végződött offenzívánk 
rossz benyomása a csapat előtt idővel el fog mosódni és ha a 
lövészárokban a létszámviszonyok meg fognak javulni. 

A legénység fizikai teljesítőképessége már kezdettől fogva 
sem volt megfelelő és az átvett állásban még jobban leromlott: 
a fárasztó menetelések, a rossz időjárás, zuhogó esőben a sza-
badban való éjjelezés, a vigasz nélküli létszámviszonyok ós a 
kedvezőtlen egészségügyi állapot, az állásszolgálatban a fizikai 
erőnek szinte megpattanásig való megfeszítése, az örökös 
munka, a nehéz harc, az ellenség behatása következtében. 

Az ezred 1918 májusig két év óta hosszabb pihenőhöz nem 
jutott. Csakis 1918 május és június hóban pihent alig hat héten 
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át. Ezen idő alatt a legénység elszállásolása jó, de az ellátása 
nagyon rossz volt és fizikailag nagyon igénybe volt véve. 
Ezért, dacára hogy pihent az ezred, erőre nem tudott kapni. 

Erre azután az ezred június 9-ig szakadatlanul menetelt, 
leginkább éjjel ós rossz időben, szabad ég alatt aludt, az em-
berek ruházata örökösen vizes volt. Az élelmezés rendszertelen 
és elégtelen volt. 

A lövészárokban való elhelyezkedés után az ellátás az-
által némileg javult, hogy a legénység kenyeret bőven kapott 
és rendes étkezéshez jutott. A hús minősége nagyon gyatra, 
különösen a zsír és a levesbe való zöldség hiányzik. Mivel szi-
lárd spirituszkocka, vagy faszén nincs, az ételt, az italokat 
(kávé, tea, szesz, stb.) felmelegíteni nem lehet. Ez nagyon 
hátrányos a hideg, nedves időben. A csapat szűk és nyirkos 
szállásokban van, a mélyen fekvő, rossz levegős kavernákban, 
melyeket szellőztetni nem lehetett, az emberek nem tudnak 
kényelmesen elhelyezkedni, lefekvésről szó sem lehetett, az 
emberek guggolva szundikáltak, így teljes nyugvás nincs, még 
a pihenő csapatoknál sem. 

A megbetegedések, a sebesülések és a folytonos vezénylé-
sek az állásban levő zászlóaljak állományát állandóan csök-
kentik, így azon követelménynek alig lehetett megfelelni, hogy 
minden ember naponta 6 órán át aludjék. Az ezred ütközet-
létszáma június 14-ike óta 2000 főből 1300 főre apadt le, tehát 
alig három hét alatt 700 lőfegyvert veszített el. 

A hadosztályszakaszban az ezred két zászlóaljjal 3000 
lépés széles arcvonalat tart, az állomány napról-napra csök-
ken, az ellenség tüzérsége szakadatlanul lövi a lövészárkokat; 
a legénység nappal a kavernákon, éjjel a lövészárkokon dolgo-
zik, az ebédet, műszaki anyagot, ivóvizet ós egyéb szükséges 
dolgokat a magaslati állásba messziről cipelik fel, a fatörzse-
ket maga vágja ki az erdőben és a kavernák kibélelésére szol-
gáló gerendákat maga készíti el. A legénység pihenése csakis 
nappal történhetik és alig terjed naponta 6 órán túl, e mellett 
az emberek nem fekhetnek le a szűk, sötét és nedves kavernák-
ban, melyeket szellőztetni és kivilágítani sem lehet. 

A helyzet javulása csakis hosszabb idő múlva várható, 
mivel az állomány gyenge volta mellett általános anyaghiány 
van és a szállítási viszonyok nagyon kedvezőtlenek. 

Az ezredtartalék a déli táborban van elhelyezve, nem pi-
henhet, mert szállásokat és kavernákat kell építenie és az arc-
vonal mögött a szanaszét heverő, elhányt régi anyagot (lő-
szert, kézigránátot, stb.) kell összegyűjtenie. 

A mondottakat röviden összefoglalva, a legénység testi 
ereje túlságosan igénybe van véve, a helyzet megjavulása 
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csakis akkor várható, ha az ellátás jobb lesz és az emberek 
testi megerőltetésén könnyítve lesz, különben még rosszab-
bak lesznek a viszonyok." 

A 120. ezred ezt jelenti: 
„A csapatok szelleme és hangulata nyomott. 
Ennek okai: 
a) A legénység elhelyezésére szolgáló szállások és kaver-

nák az olasz tüzérség hatáskörében fekszenek, így a legény-
ség az ellenség lövegtüzével szemben nincsen biztonságban, 
hanem folyvást ki van téve az olasz nehéz öblű lövegek és 
aknavetők tüzének. 

b) E miatt a veszteség nagy, habár sem az ellenség gya-
logsága nem támadott idáig, sem mi nem csináltunk ellentá-
madást, tehát komoly harc nem is volt. 

Június 22-től július 10-ig, tehát 19 nap alatt, az ezred 
I. és I I I . zászlóalját a következő veszteség érte: 

elesett 7 tiszt és 18 fő legénység, megsebesült 4 tiszt, 65 fő 
legénység, megbetegedett 3 tiszt és 61 fő legénység, összesen 
14 tiszt és 144 fő legénység. 

A fizikai teljesítőképesség nagyon leromlott. 
Ennek okai: 
a) A legénység az éjjeli szolgálat és az erődítési munka, 

miatt, az étkezés, az ívóvíz, a lőszer és egyéb hadianyagnak a 
magaslati állásba való felhordása által túl van erőltetve, nem 
jut sohasem pihenőhöz, mert a legénységet az ellenség tüzér-
sége tüzével folyton nyugtalanítja és mivel fedezést nyújtó 
építmények az állásban nincsenek. 

b) Az ebéd rendesen langyos állapotban hajnali 3 órakor 
érkezik meg a századokhoz és mivel tüzet nem lehet rakni, a 
legénység kávét vagy teát nem is főzhet magának. 

ej Az ivóvizet is fel kell szállítani a lövészárkokba, annyi 
vízmennyiséget azonban nem lehet felhordani, mint ameny-
nyire szükség volna, ezért 14 nap óta az emberek nem is mo-
sakodhattak, így teljesen eltetvesedtek." 

A hadosztály két másik ezredénél1 is hasonló állapotok 
vannak. A hadosztály négy ezredénél a testi és lelki állapot 
természetesen más-más, mert nemzetiségi összetétele külön-
böző. Addig, míg a 73. ezred túlnyomó része szívós, kitűnő 
emberanyagból áll,2 addig a 120. ezredbeli3 emberanyag puha 
és így a testi megerőltetést azonnal megsínyli. Az intelligen-
sebb elem az ellátás és a szállítás nehézségét belátja és ebből 

1 79. és 119. ezred. 
2 Német-cseh nemzetiségű. 
3 Lengyel nemzetiségű. 



eredő gyengeségi pillanatoknak ellen tud állani és azokat le 
képes küzdeni, a kevésbbé intelligensek, műveletlenek, tehát 
a természet gyermekei, kiszámíthatatlan esélyeknek vannak 
kitéve. 

Ily módon elsősorban az ellátás elégtelensége rontja le a 
legénység hangulatát, különösen a 79. ezred1 szenved sokat e 
tekintetben, mint nagyevők, elszánt emberek, jó ellátás mellett 
is éhesen maradnak. Most állandóan koplalnak és lefogynak, 
csakis a tisztek folytonos befolyásának köszönhető, hogy mint 
kitűnő harcosok és derék katonák módjára a fronton még 
kitartanak. 

Ezek után általános testi és lelki levertség állapítható 
megj tekintet nélkül a nemzetiségre és az intelligenciára. 

Mindez annál inkább megjegyzésre méltó, mivel a had-
osztályt, midőn a hosszú harcidőszak után, januárban hat 
napi nehéz menettel a Spinuccia-szakaszban állásba rendel-
ték, ebben a nehéz szolgálatot zúgolódás és hangulatváltozás 
nélkül híven ellátta, dacára a vidék sivárságának, dacára, 
hogy meleg téli ruházatot nem kapott és hogy télre semmi-
némű előgondoskodást nem tettek ós dacára, hogy az után-
szállítási szolgálat lebonyolítására nem igen volt megfelelő 
országút. 

Bár ott sem alapozták meg az anyagi ellátást, de a vidék 
némi előnyöket nyújtott, így a legénység könnyebben jutott 
ivóvízhez és az ellenség lövegtüze ellen a terepen fedezést 
talált. 

A négyéves háborúban és a különböző állásterületeken, 
az egyszerű harcos is megismerte azon eszközöket, melyek a 
harc- és lét viszonyokat megkönnyítették és előmozdították. 
A 48. hadosztály az anyagi előgondoskodás fontosságával a 
Kami Alpesek gerincén ismerkedett meg, Déltirolban ennek 
hasznát látta és most a háború negyedik évében oly vidékre 
helyezték, hol nincsenek oly nehéz viszonyok, mint az előbbeni 
harcterületeken voltak és mégis a csapatok annyit szenvednek 
mostan, mint idáig még sehol sem. 

A csapat elhagyatva érzi magát, minden kérésére azt a 
jellegzetes választ kapja: „az nincsen, de az igénylés meg-
történt!" Az ilyen válasz a legénységen nem segít, kedvetlen 
és el fásult lesz. 

Különösen most, midőn a hátországban az élelmicikkek 
előteremtése nyomasztó gonddal jár és a harcosok családjai-
nak jóléte veszélyeztetve van, meg kell minden alkalmat 
ragadni, hogy az emberek sorsának nehézségét enyhítsük, 

1 Horvát nemzetiségű. 
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hogy meggyőződhessenek arról, miszerint mindenki a győze-
lem előmozdításán dolgozik. 

It t azonban sem a tiszt, sem a legénység nem ad hitelt 
ennek a törekvésnek. 

3. Az .1. és 2. pont alatt említett szellem és hangulat eme-
lésére és a testi teljesítőképesség fokozására a hadosztály-
parancsnokság a következő, gyakorlatilag megvalósítható esz-
közöket javasolja. 

A magasabb parancsnokságoknak közbe kellene lépni, 
hogy a hadosztályparancsnokság megkapja azon eszközöket, 
melyekkel segíteni lehet. 

Nem a vezetőség tehetetlensége ennek az oka, nem az 
ellátási apparátus mondta fel a szolgálatot, hanem az, hogy 
az anyagi eszközök teljesen hiányoznak, melyekre háborúban 
okvetlenül szükségünk van, ha azt akarjuk, hogy az ellátási 
szolgálat nehézségét sikeresen leküzdjiik, ezek a mértékadó 
tényezők itt! 

Mindenekelőtt a legnagyobb mértékben segéderőre van 
szükség, melyet a kért kiméretben rendelkezésre kell bo-
csátani. 

A hadosztályparancsnokság, mely az ellátási szolgálat 
részleteit maga vezeti, a viszonyokba mélyen és alaposan be-
pillant és tudja, hogy mi használ. 

Ezért, ha az anyagi természetű kérést nem teljesítik az 
igényelt mennyiségben, hanem abból lecsípnek valamit, min-
dig a csapat issza meg a levét, a harcos szenved ezzel és így 
a harcerőt gyengítik meg. A gyalogságot a hordári szolgálat 
alól okvetlenül fel kell menteni, mivel ez erejének nagy részét 
felemészti. 

Most maga a gyalogság gondoskodik az ivóvízről, lőszer-
ről, élelmicikkekről, műszaki anyagról és kavernagerendáról, 
elszállítja a sebesülteket, a halottakat eltemeti, a drótkötél-
pályát kezeli, a lövészárkok és az abba vezető utak mentén 
gyűjti a szétszórt régi hadianyagot. 

Természetesen ezen szolgálatra állandóan jó erőben lévő 
legénységet kell elvezényelni, ezek hiányozni fognak a lövész-
árokban, ha harcra kerülne a dolog. 

Az a gyalogos, ki egész napon nehéz hordári munkát 
végzett, az ellenség által diktált időben testileg kimerülve 
kénytelen harcba lepni. 

Csakis munkásosztagok beosztása által lehet a gyalogság 
nehéz helyzetén segíteni. Ezirányban megtett kérések ezideig, 
sajnos, eredménnyel nem jártak. 

A tűrhetetlen állásviszonyok miatt, főképen mivel eléggé 
kiépített kaverna csak kevés számban van, mely az ellenség 



7 

lövegtüze elől fedezéket tud nyújtani, az állásba vezető utak 
használhatatlansága miatt szükséges, hogy hamarosan és ele-
gendő mennyiségben könnyű fúrógépeket osszanak be a had-
osztályhoz és lehetőleg sok árkász- és építőszázadot munkába 
állítsanak. Mennél többet! mert munka, az van elég. Utat kell 
építeni, drótkötélpályát és vízvezetéket kell létesíteni. A ter-
veket már kidolgoztuk, csak a végrehajtás várat magára. 

Csak össze kell hasonlítani a mi állapotunkat az olaszoké-
val és látni fogjuk, hogy mennyire elmaradtunk az előgon-
doskodásokkal, hisz ezt a magasabb parancsnokságaink jól 
tudják. 

Az egészségügyi szolgálat a harc napján, július 6. és 7-én, 
csütörtököt mondott. A könnyű és nehéz sebesültek a szűk és 
berendezetlen kötöző- és segélyhelyeken összetorlódtak, órák 
hosszat vártak, míg a sor rájuk került, e mellett az ellenség 
lövegtüzétől megóva nem voltak. A halottak napokig temetet-
lenül szanaszét hevertek, mert sebesültvivők a kellő számban 
nem voltak. Kötözőanyagban és gyógyszerben is nagy a 
hiány. Az orvosokról és egészségügyi segédekről nem is be-
szélek, mert általánosan tudott dolog, hogy számuk az orvosi 
szolgálat ellátására nem elegendő. 

Harcban minden csatár az ellenséggel küzdött a lövész-
árokban, vízhordásra ember nem maradt. Előfordult, hogy a 
79. ezred tisztjei és emberei két napon át undorító pocsolyák 
vizét itták, melyet a gránátok megfertőztek. 

A távbeszélőhálózat a dandárparancsnokságtól a csapat 
felé az ellenség zárótüzében minden harcban megsemmisül, a 
kijavítás lehetetlen, mert huzal nincsen, kérésünkre kevés 
távbeszélőanyagot kapunk. 

A tüzérség hálózatának kiépítése nagymennyiségű táv-
beszél őhuzalt igényel, — ami nincs meg, úgyhogy a magasabb 
parancsnokságokat és a tüzérparancsnokokat állandóan ne-
héz gond terheli. 

A hordári szerep elvégzésére magában a hordárok nem 
elegendők, szükséges, hogy málhásállat-oszlopokat kapjanak 
a csapatok, hogy itt is kíméljük az embereket. 

A lóállomány pusztul, mert a lovakat túlzottan megeről-
tetik. A hadosztálynak legalábbis két málhásállat-lépcsőre 
van szüksége, hogy a gyalogság nagy részét a hordárszolgálat 
alól mentesítsük és hogy a munkásosztagokat az állás erődí-
tésére és utak építésére használhassuk. 

Bármennyire küzdjön is a hátország az élelmezési nehéz-
ségekkel, minden körülmények között elsősorban a harcosok 
ellátásáról kell gondoskodni, kiknek naponta kivétel nélkül 
meg kell adni kellő mennyiségben az élelmicikkeket, hogy ké-
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pesek legyenek harcolni. A mostani ellátás nem kielégítő; az 
olasz síkságon, aránylag csendes állásszakaszban talán meg-
felel, de itt, az Alpesekben, hol minden ember éjjel alig pihen 
valamit és a legnehezebb szolgálatot végzi és a légköri viszo-
nyok miatt is sokat szenved, teljesen elégtelen. 

Az ember ereje leromlik és harcértéke csökken. Ezt nem 
lehet eléggé hangoztatni. 

Mivel a katonáknak alig van fehérneműjük és a vízhiány 
miatt mosakodni nem tudnak, az emberek eltetvesedtek. 

Terv szerint minden zászlóaljnak egy havi lövészárok-
szolgálat után pihenőben lenne a helye; ennek azonban telje-
sen megfelelni alig lehet, mert tartalékban csakis három 
zászlóaljat lehet visszatartani, az állás nagy kiterjedése miatt. 

Az emberek nem pihenhetik ki magukat, folyton dolgoz-
nak és irdvel bombamentes kaverna kevés van, az állásban 
az ellenség tüzérsége folyton veri őket, úgyhogy alig tudnak 
lélekzethez jutni. 

Ezt az állapotot még a legerősebb és a legjobban táplált 
ember sem tudja sokáig kitartani. 

A csapat feltétlenül megköveteli, hogy terv szerint, bizo-
nyos idő elteltével pihenőhöz jusson. A tartalék a mostani 
helyzetben alig tud pihenni, mivel szállásai az ellenség löveg-
tiizével szemben védelmet nem nyújtanak, a tartalékállásban 
nappal a nehéz hordár szerepe vár reá, éjjel pedig riadó-
készültségben kell virrasztania, úgyhogy inkább a lövészárok-
ban marad. 

A hadosztály július 1-én Op. 701/9. számú kérését ezért 
megújítja, melyben azt kérte, hogy friss erő betolásával a 
hadosztály képes legyen egy dandárt hátul pihentetni és 
csakis egyik dandára legyen az állásban. A dandárok bizo-
nyos idő multával egymást felváltanák. Az ellenség i's ezt a 
módot alkalmazza. 

A csapat ezen előgondoskodást nem nélkülözheti, mert 
pihenni kell, ha nem akarjuk, hogy teljesen letörjék. 

A Pertica—Casonet-állás 7'5 km kiterjedésű, egy hadosz-
tály hosszabb időre nem képes az állást tartani. 

Egy másik követelés az, hogy véget kell vetni a sok irka-
firkának. 

A beadványok oly sokirányúak és annyira részletbe me-
nők, hogy ebben a tekintetben mind a magasabb parancsnok-
ságok, mind a csapatok is igen szenvednek. 

Ahogyan a fronton a parancsnok nappal nedves és szűk 
kavernában teljes komolysággal a folyó szolgálatot végzi és 
az ezredek éjjel riadó készültségben álmatlanul virrasztanak, 
teljesen érthetetlen, hogy miképen követelhetnek tőlük annyi 
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és olyan beadványt,1 kimutatást, rajzot, melyeket csakis csen-
des állásokban, melyekben az ellenség lövegtüzének kiszolgál-
tatva nincsenek, lehet megszerkeszteni és melyek jóformán 
csakis a magasabb parancsnokok törzseinél szolgáló előadók 
munkájának megkönnyítésére jók. 

Hogyan lehet ennek a követelménynek oly állásban meg-
felelni, hol nappal a kavernán kívül mozogni nem lehet, éjjel 
pedig az ellenség lövegeinek zavarótüze a szabadban minden 
komoly munkát lehetetlenné tesz? 

Pedig elrendelték, hogy 14 naponként rajzokat, vázlato-
kat, táblázatokat kell előterjeszteni. 

Vannak hadseregek, hol egyszerű állománykimutatások-
kal megelégednek; nálunk azonban különféle alakú beadvá-
nyokat kívánnak, melyek csakis a nyilvántartás könnyebb-
ségét szolgálják, a csapatnak abból semmi haszna nincsen és 
•csakis a törzsek szolgálatát nehezítik meg hihetetlen módon. 

A csapatok kérik, hogy ez az irodai szolgálat végre szűn-
jék meg. 

A hadosztályparancsnokság megkísérelte állapotának 
megvilágítását anélkül, hogy a részletek tárgyalásába bele-
ment volna; clZ cl véleménye, hogy szarvánál fogta meg 
a dolgot, 

A hadosztályparancsnokság arra törekszik, hogy olyan 
helyzetet teremtsen, hogy az ellenséggel a harcot kedvező 
viszonyok között vehesse fel és fejezze be. A hadosztály-
parancsnokság nézete az, hogy csakis őszinte szavak alkal-
masak arra, hogy a magasabb parancsnokságok találó képet 
nyerjenek a hadosztály valóságos állapotáról. 

4. A 48. hadosztály csapatai a Pertica—Casonet-szakasz-
ban harcászatilag kedvezőtlen állásban vannak, melybe az 
ellenség mindenhol szabadon betekinthet. Körülbelül július 
20-a óta az ellenség tüzérsége jól megerődített és kavernázott 
állásából szakadatlanul és rendszeresen összelövi a parancs-
nokok ós csapatok harcállásait, táborhelyeit stb. 

A csapatok anyagi helyzetét tehát feltártam. Ha meg kell 
lenni, természetesen ellenvetést nem lehet tenni. 

Azonban a háború ötödik évében ilyen helyzetben hosz-
szabb ideig még a legkiválóbb csapat sem tud kitartani anél-
kül, hogy belső szilárdságát ós harcerejét el ne veszítse. 

Ezen csak úgy tudunk segíteni, hogyha a csapatokat az 
állásban gyakran váltogatjuk. 

1 Különösen műszaki I 
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A 48. hadosztályt ezért mielőbb ki kell vonni a frontból 
és háromheti pihenő után ismét elfoglalhatja helyét a Per-
tica—Casonet-szakaszban, de még előnyösebb volna, hogyha 
a mostani szakaszba még egy hadosztály kerülne a 48. had-
osztály mellé. 

összefoglalva: a hadosztály kötelességét teljesíteni fogja,, 
de anyagiakkal okvetlenül el kell látni. 

Gärtner tábornok s. k.. 
(Op. 707/16. szám.) 



37. sz. melléklet. 
A szövetséges hatalmak ellentámadása a németek ellen 

1918. julius 18-tól augusztus 30-ig. 



35. sz. melléklet. 



35. sz. melléklet. 
Az Asiago-fennsíkon a védelmi vonal visszavétele esetén a 

XIII. hadtestnél kiszemelt új állás feltüntetése. 



ZONE 2 2 K O L V. SETTE COMUNI 

Jelm a gyará 
A XIII. hadtest(-10. lov.-és74.honv.ho.júj állá-

"" sa,ha az 'Asiago-fennsikon az arcvonalat 
visszaveszik Asiago mögé, de a szomszé-
dos VI. hadtest a mostani állásban megma-
rad. 
A XIII. hadtest új állása, ha a szomszédos VI. 

^ hadtest f53.,5.és36.ho.'jarcvonalát is vissza-
veszik a Monte Meletta Monte Bade  
lecche állásba. 

— A XIII.hadtest mostani arcvonala. 
fOp.F18/4. szám) 



35. sz. melléklet. 
Az Asiago-fennsíkon a védelmi vonal visszavétele esetén 

az 5. hadosztályparancsnokság által (VI. hadtest) javaslatba hozott 
új állás feltüntetése. 



ZONE 2 2 KOL. V. SETTE COMUNI 

Jelmagyarázat: 
* Az Asiago-fennsíkon az arcvonalunk vissza-

vétele esetén a VI. hadtest új állása f53.,5.és 
36.hadosztály],ha a hadtestet is visszaveszik. 

f Az 5. hadosztályparancsnokság általjavasolt 
elotérállás [1 zászló aljjal lenne megszállva-]. 

fA VI.hadtest [:53y5.és 36.hadosztály] mos-
tani állása. 



40. számú melléklet. 

Kimutatás a VI. hadtest napi veszteségeiről. 
1918. július 1-től július 20-ig terjedő időben.1 
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1. 0/9 2/39 0/162 A számláló a 0/9 2/39 
t isztek, a ne-

2. — — 0/2 1/41 — • - — — 0/2 1/22 vező a legény-
3. — — — • 1/41 — T — • — 0/78 ség számát 

4. 1/2 0/23 0/46 4/47 — 

/ i 
— — 0/4 tün te t i fel. 

5. 1/4 0/18 0/20 3/116 — 
' . 0/2,. -0/10 — — Halott, : 

6. 0/9 0/19 — 0/54 — 0/3 ' 0/12 — — 3/37 2 

>0 7. 0/3 0/18 — 0/33 — 0/2 0/2 1/19 — — 0/80 3 

rfi 
0/3 0/33 

1/23 
2 53 1 

</> 
8. — 0/4 — 0/36 — - 0/4 1/23 — — — 1/35 6 

9. 0/2 0/6 0/3 0/30 1/5 0/6 0/2 0/6 — — 0/2 « 

- 10. — 0/4 — — 0/4 0/2 — — • 
6/207 

•r—a 11. — 0/16 — — — — 1/1 0/6 — — 
Sebesült : 

00 12. 0/1 0/3 — — 0/6 0/25 — 0/1 — — 0/198 2 

a 13. 0/1 0/4 — — 0/15 2/42 — 0/8 — — 11/437 3 

r—1 
14. — 0/19 — — 1/20 6/138 0/13 0/53 — 

9/237 4 

3/177 6 

15. 1/9 0/34 — — — — 0/2 1/12 — — 2/266 6 

10. 0/3 0/7 — — — 0/5 - - 0/7 — — 24/1315 

17. 0/7 — .—. 0/1 0/3 0/1 0/7 — 

Összes veszteség 
0/7 

Összes veszteség 
18. 0/2 0/6 — • — • 0/4 0/3 — 0/2 — — 

20 nap alatt : 
19. — 0/3 — — 0/2 1/7 0/2 0/3 — — 30 t iszt , 1522 
20. 0/1 0/7 — — — 0/2 0/3 0/6 fő legénység. 

1 Op. 718/3. számú előterjesztés 1. melléklete. 



35. sz. melléklet. 
A VI. hadtest védelmi állása 1918. julius 27.-én és a 

Monte Meletta (A 1824) állás, melyet a VI. hadtest szándékozik 
elfoglalni, ha az Asiago-fennsíkon az arcvonalat visszaveszik. 



ZON E 2 2 K O L V. SETTE COMUNI 

Jelmagyarázat: 
A VI. had test mostani állása, melynek 
megtartását a hadtestparnokságjava-
solja még akkor is, ha az Asiago-fennsikon 
aXIII. hadtestnél az arcvonalat visszaven-
nék Asiago mögé. 

A VI. hadtest új állása, ha az arcvonal 
visszavétele esetén a XIII.hadtesttel együtt 
a VI. hadtestet is visszavennék az Asiago-
fennsikon fa VI. hadtestparancsnokság ja-
vaslata •]. 



42. számú melléklet. 

A cs. és kir. 11. hadseregparancsnokság havi jelentése az 
ellenség helyzetéről 1918. július haváról. 

(Fd. Ev. 1280. szám.) 

I. Általános helyzet. 
Az olaszok védelmi csatája a Pia ve-arcvonalon július hó 

kezdetén lezáródott. 
A tiroli nyugati és déli arcvonalrészen álló összes olasz 

hadseregek, a 9. hadsereget is beleértve, tartalékai mozgósitva 
lettek és azokat a Piave-arcvonal küzdelmébe bevetették. 

A.rA olasz hadvezetőség kénytelen volt az olasz 1. és 7. 
hadsereg kötelékéből néhány hadosztályt kivonni és a Piave-
arcvonalra irányítani, hol azok harcba léptek. 

Csakis az olasz 4. és 6. hadsereghez nem nyúltak. 
Miután a mi csapataink visszamentek a Piave keleti part-

jára és így az offenzívánk véget ért, az ellenség elsősorban 
a Piave-arcvonal on a harcban kimerült hadosztályait az arc-
vonalból kivonta és a 9. hadsereg körletében gyülekéztefcte, 
hogy ott a veszteségeket pótolja és fáradt csapatait pihentesse. 

Az olasz 4. és 6. hadsereg hadosztályai az arcvonalban 
maradtak és ott egészítették ki őket, úgyhogy július közepén 
a hadosztályok ismét teljes létszámmal állottak az arc-
vonalban. 

Csakis július második felében kezdette meg az olasz had-
vezetőség a Brenta-folyó mindkét oldalán hadosztályait fel-
váltani. A 10. hadosztályt1 a 29., az 59. hadosztályt2 a 27., a 
XVIII . hadtestet a XXX. és a 17. hadosztályt» a 11. vál-
totta fel. 

Ügy látszik, hogy a 28. hadosztály4 nincsen már az arc-
vonalban, mivel az 52. hadosztály fele5 a Padova-dandár6 

helyén áll az első vonalban. 

II . Az erő tagozása és csoportosítása. 
A 11. hadsereggel szemben álló ellenséges haderő össze-

állítását és tagozását 1918 július végén a 43. számú melléklet 
mutatja. 

1 Olasz XX. hadtest kötelékébe tartozik. 
2 Olasz VI. hadtest kötelékébe tartozik. 

Olasz IX. hadtest kötelékébe tartozik. 
4 Olasz XIII. hadtest kötelékébe tartozik. 
5 2., 5. és 10. Alpini-csoport. 
0 A 28. hadosztály kötelékébe tartozik. 
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Az ellenség erejének csoportosítása általában nem válto-
zott meg,1 csakis egyes hadosztályokat váltottak fel. 

A XIV. angol hadtestnél a 23. angol hadosztályt a 48. an-
gol hadosztály váltotta fel, a 23. angol hadosztály hadtest-
tartalék Calvenénél. 

A XII . francia hadtestnél nincs változás, a 24. francia 
hadosztály az arcvonalban van, a 23. francia hadosztály had-
testtartalék Duevillénél. 

Az olasz XIII . hadtestnél a 28. olasz hadosztályt az 52. 
olasz hadosztály váltotta fel, a 28. olasz hadosztály a 6. had-
sereg tartaléka lett Marosticánál. 

A XX., VI. és XXX. olasz hadtestek helyzetében nincs 
változás. 

Az olasz IX. hadtestnél a 18. olasz hadosztályt a 11. olasz 
hadosztály felváltotta, az olasz 17. és 18. hadosztály hadtest-
tartalékot képez Bassano környékén. 

A 4. hadsereg tartaléka lett az olasz XVIII . hadtest2 Ros-
sano és Maglio között. 

A 6. hadsereg tartaléka a 19. olasz hadosztály Bassanó-
nál és a 28. olasz hadosztály. 

I I I . Az ellenség magatartása. 
Július hóban az olaszok számos helyi jelentőségű ellen-

támadást csináltak. 
Mivel a mi csapataink az offenzíva beszüntetésekor nem 

mentek mindjárt vissza a kiindulási helyzetbe, az olaszok 
minden tartalékuk bevetésével heves ellentámadásokat csinál-
tak, hogy az offenzíva kezdetén elvesztett állásukat vissza-
nyerjék. 

Erős ellentámadásokat intéztek Monte di Val Bella 
(<>1312), Col del Rosso (A 1276), Col Moschin (A 1278), 
Monte Asolone (A 1520), Monte Pertica (A .1549) és Mont(-
Solarolo (-0-1672) magaslatok ellen. 

Ezek a harcok azt eredményezték, hogy az olaszok a 
június 15-ike előtti állásaikat lassacskán ismét birtokba 
vették. 

Az olasz hadifoglyok azt vallják, hogy az olaszok addig 
nem nyugszanak, míg az offenzívában elveszített valamennyi 
állásukat vissza nem foglalják. 

Az angolok a Hétközség fennsíkján azért erőlködnek, 

' Lásd a 35. számú mellékletet. 
1 1. és 56. olasz hadosztály. 
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hogy foglyot ejtsenek, hogy ezek révén megtudják a mi had-
rendi tagozásunkat. 

Semmi jel sem mutatja az olaszok nagyszabású táma-
dását. 

A Hétközség fennsíkján az olasz tüzérség működése 
július hó első felében igen élénk volt, gyalogsági állásainkat 
és ütegeinket sokszor megsemmisítő tűz alá fogta, hátsó össze-
köttetési vonalainkat, hátsó területeinket állandóan zavaró-
tűz alatt tartotta; július hó második felében azonban a tüzér-
ségi tűz hevessége nagyon alászállott, valószínűleg azért, mert 
a megfigyelési és kilátási viszonyok kedvezőtlenek voltak. 

A Brentától keletre a mi I. hadtestünket az olasz tüzér-
ség csak mérsékelten lőtte; most, július hó vége felé azonban 
az ellenséges lövegtűz hevesebb kezd lenni. 

Az ellenség állása nem igen változott meg; július havát 
az olaszok arra használták fel, hogy az offenzívában meg-
rongált állásaikat rendbehozzák. 

IV. A csapatok hangulata. 
Az olasz haderő hangulata, mely az offenzíva előtt na-

gyon nyomott volt, most az offenzíva visszaverése után ter-
mészetesen nagyot változott. 

Dacára annak, hogy az olasz haderő most is únja a há-
borút, de az olasz katonák, az offenzívánk kudarca után, bíz-
nak az olasz haderő ellenállóképességében. 

Az entente-csapatok és az olasz katonák közötti viszony 
most is oly kedvezőtlen, mint annakelőtte. 

Az angolok és franciák nagyon lekicsinylően nyilatkoz-
nak az olasz katonaságról, nem tekintik azt velük egyértékű-
nek. Viszont az angolokról, franciákról és amerikaiakról úgy 
nyilatkoznak az olaszok, hogy ők hosszabbítják meg a háborút, 
mer békére nem hajlandók. 

V. Ellátás. 
Hallomás szerint az olaszoknál az ellátás jó és bőséges. 

Az olasz katona naponta 150 gramm húst kap. 
A ruházat és felszerelés kifogástalan. 

VI. Helyzetmegítélés. 
Az olasz haderő jelenlegi csoportosításából nem lehet 

arra következtetni, hogy nagyobb offenzívára készülnének. 
Kisebb támadásokra azonban számítani lehet, melyekkel 

állásjavításokat akarnak elérni és hogy azon állásaikat ismét 
birtokba vegyék, melyeket az offenzívában elveszítettek. 
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VII. Propagandatevékenység. 
Mivel az offenzíva alatt állandóan harcban állottunk és 

alkalmas téma nem volt, 1918 június 5 óta a mi propaganda-
tevékenységünk szünetel. Július hóban csakis egy röpiratot 
juttattunk el az ellenséghez, melyben azt közöltük, hogy a 
július 4-i harc közben Monte di Val Bella-hegyen elfogott 
cseh légióbeli katonákat felakasztattuk. 

Ezt a röpiratot először cseh nyelven, azután olasz nyel-
ven is megszerkesztve az olaszok állásaiba ledobtuk. 

Erre az ellenség Stefanik alezredes szerkesztésében meg-
jelent röpiratban megtorlást helyezett kilátásba, melyre a 
hadscregcsoportparancsnoksá^ F. N. 34.650/18. számú ren-
delete alapján megadtuk a valaszt. 

A hadseregparancsnokság véleménye szerint, a tapaszta-
latok alapján és a legutóbbi események következtében, ered-
ményes propagandára most nincs kilátás. 

Abban az esetben, ha újabb offenzívánk eredményes 
lenne, akkor újból próbálkozhatnánk a propagandával, úgy-
szintén 1918 ősszel is kezdhetnénk propagandát azon jelszó-
val: „Nem megyünk bele az ötödik háborús évbe, 1918. évben 
jöjjön a béke!" 

Az ellenség propagandája az elmúlt július hóban igen 
nagy terjedelmű és jól megszervezett volt; nehéz ellátási vi-
szonyainkat és a monarchiában uralkodó nemzetiségi ellen-
téteket akarja kihasználni a maga javára. 

Az ellenséges árkokból valamennyi nyelven megszerkesz-
tett röpiratokat dobálnak át hozzánk, melyekben tudatják, 
hogy Olaszországban bőven van még mit enni, fehér kenye-
ret, kolbászokat mutogatnak rudakon, melyeknek természetc-
sen csakis teli gyomor tud ellenállani. 

1918 június 19-től július 25-ike közötti időben hivatalo-
san megállapították, hogy 80 fő szökött át tőlünk az olaszok-
hoz, túlnyomó részben szlávok, köztük két tiszt is. 

Az eltűntek között is körülbelül ugyanannyi fő szerepel; 
az átszökések oka az elégtelen élelmezésben keresendő. 

Offenzívánk kudarcát az olaszok propagandára használ-
ták, minden nyelven megszerkesztett röpiratokat dobáltak 
állásainkba, melyben felsorolták nagy veszteségeinket és 
visszavonulásunk következtében azt festették a falra, hogy 
nálunk a kudarc otthon forradalmat fog okozni és hogy en-
nek a meggátlására az arcvonalunkról csapatokat visznek 
haza a monarchiába, hogy a forradalmat leverjék. 

Az ellenséges propaganda forrását a honi saját sajtóból 
merítette. 



5 

Az ellenség propagandairataiban ott szerepel a judon-
burgi, pécsi, pilseni lázadás, stb.; ezeket az olaszok a mi sajtó-
közleményeinkből vették át. 

Ezeket a propagandairatokat mind csapataink arcvona-
lába, mind hadtápkörleteinkbe el tudták juttatni; ezekhez 
hozzájárul az elégtelen élelmezés és így nagy a veszély, hogy 
csapataink szelleme megmételyeződik, mert bizonyos, hogy 
az ellenség röpiratait solc ezren olvassák és tovább is adják. 

Az ellenség propagandája azt a célt szolgálja, hogy a 
német és szláv nemzetiségű katonáinkat egymással ellentétbe 
hozza. 

Az ellenséges propaganda hatását legegyszerűbben az-
által tudjuk ártalmatlanná tenni: 

1. ha a saját sajtónkat szigorúan cenzúra alá vesszük, 
2. ha bő és jó élelmezést adunk katonáinknak, 
3. ha mind az arcvonalon és a hadtápkörletben, mind az 

anyaországban a legénységet a tisztikar ellenőrzi és 
4. ha a legénységet hazafias szellemben kioktatjuk. (Ed. 

Ev. 23.17. szám.) 

VIII . Lőszer. 
1918 július havában elhasznált lőszert illetőleg a követ-

kezőket állapítjuk meg: 
III . hadtestünknél 26 nap alatt tüzérségünk 13.380 lövést 

tett (naponta 5.15 lövés). Ezzel szemben az ellenséges tüzér-
ség 146.500 lövést adott le I II . hadtestünkre (naponta 5635 
1 övés); 

XIII . hadtestünknél 31 nap alatt tüzérségünk 42.570 lö-
vést tett (naponta .1.373 lövés). Ezzel szemben az ellenséges 
tüzérség 85.250 lövést adott le XIII . hadtestünkre (naponta 
2750 lövés) ; 

VI. hadtestünknél 28 nap alatt tüzérségünk 107.580 lö-
vést tett (naponta 3842 lövés). Ezzel szemben az ellenséges 
tüzérség a VI. hadtestünkre 174.450 lövést adott le (naponta 
6230 lövés); 

XXVI. hadtestünknél tüzérségünk 27 nap alatt 33.100 lö-
vést tett (naponta 1226 lövés). Ezzel szemben az ellenséges 
tüzérség 43.100 lövést adott le XXVI. hadtestünkre (naponta 
1593 lövés); 

I. hadtestünknél a tüzérségünk 26 nap alatt 79.224 lövést 
tett (naponta 3047 lövés). Ezzel szemben az ellenséges tüzér-
ség 103.710 lövést adott le az I. hadtestünkre (naponta 3988 
lövés). (Op. 22.800/11. Art. szám.) 
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IX. Az ellenség tüzérsége és aknavetői. 
Hadtesteinkkel szemben működő ellenséges lövegek és 

aknavetők száma a következő: 

A k n a v e t ő k ű Lövegek ö 
© 

Seregtesteinkkel szemben 
v a n n a k S b :0 d JA 

8 ® N 0) '•o ft JA 
N • ND © r) H 

05 © 
DB o O d JA ^ 

ó m tSJ CD :0 ft JA 
N i © S tí 

w © N 1 
CO ÜQ o 

ö b 1 ű e k 

I . 
55. 

122 55 47 224 
164 21 10 

369 I . 
-p 48. >5 

122 55 47 224 
100 45 4 

369 

X X V I . 0Q 
28. 

83 34 13 130 
68 78 8 

335 X X V I . 0Q 
27. >c3 83 34 13 130 

84 87 10 
335 

© 36. 32 99 16 
VI . 43 5. N 65 11 — 76 96 60 28 468 

T3 
53. CB 96 27 14 

X I I I . 
T3 74. honv. 0 

53 53 
46 55 12 

312 X I I I . 
c3 10. lov. " t i 

53 53 
98 83 18 

312 

J5 52. CS 56 78 26 
I I I . 6. A 44 — — 44 16 60 2 371 

6. lov. 124 30 4 

Összesen: 527 — — 1855 

(Op. 22.800/11. Art. szám.) (Fd. Ev. 1280. szám.) 

X. A repülök működése. 
A 11. hadseregnél 17 repülőszázad van (8. D., 16. I)., 

21. D., 24. D., 36. D., 39. D., 45. D., 48. D., 66. D., 11. F., 15. F., 
9. J„ 14. J„ 55. J., 60. J., 31. P. és 20. J.). 

Repülésre július 17. és 18-án kedvező idő volt, 21., 22., 25. 
és 26-án nem lehetett repülést végezni; 16., 19., 20., 23., 24., 27., 
28., 29., 30. és 31-én a felhőzet mélyen lenyúlt, köd, eső és 
zivatar volt, az idő repülésre nem volt kedvező. 

összesen 177 repülést csináltak, mely alatt 67 légi-
harc volt. 

Az ellenség vesztesége: július 29-én a 60. J . repülőszázad 
parancsnoka, Linke főhadnagy, egy angol gépet lőtt le, mely 
égve Valstagnánál lezuhant. Linke főhadnagynak ez a 27. légi 
győzelme volt. (FI. 729/2. szám.) 

Július 23-án a 118/6. számú légelhárító ütegünk Yalstagna 
fölött egy angol gépet lelőtt, (Op. 723/155. Art. szám.) 
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Saját veszteségek; 
Július 18-án Harangozó tizedes-pilóta gépét egy angol 

Sopwith-repülőgép Ronchinál lelőtte; a pilóta meghalt, a gép 
elégett. 

Július 18-án Langthaler őrmester-pilóta repülőút járói nem 
tért haza. 

Július 20-án a 60. J . repülőszázadhoz tartozó Szabó had-
nagy-pilótát légi harcban egy angol Sopwith-gép Monte Cesen 
fölött lelőtte. A pilóta meghalt, a gép tönkrement. 

Július 20-án a 60. J . repülőszázadhoz tartozó Mayerbäurl 
őrmester-pilóta légi harcban Monte Cesen-magaslat fölött le-
zuhant. A pilóta meghalt, a gép elégett. 

Július 27-én a 45. D. repülőszázad parancsnoka, Schuff 
főhadnagy, három angol Sopwith-géppel viaskodott, végül 
Ronchi fölött az angolok lelőtték; a pilóta és Nather meg-
figyelő-főhadnagy meghalt, a gép elégett. 

Július 31-én a 60. J . repülőszázad parancsnoka, Linke 
főhadnagy, Guiettánál három angol Sopwith-repülőgéppel 
harcolt; Yaldobbiadene fölött az angolok lelőtték; a pilóta 
meghalt, a gép elégett. 

Július 29-én éjjel bombatámadás volt Pria del Acqua 
táborra, melyre 75 kg bombát dobtak. 

Július 20-án rádiómegíigyeléssel lőtt a saját tüzérség. 
A Grapa-magaslaton repülőink géppuskákkal lőtték az 

ellenség barakkjait; egyik barakk kigyulladt. 

Felderítés. 
a) Közlekedések: 
Yal Canagliában 40—60 teherautóból álló ellenséges 

vonatoszlopok közlekednek. 
A Sette Comuni-fennsíkon elterülő erdőségekben az ellen-

ség közlekedése a szokásos. 
Brenta-völgyben a rendes mozgás volt, mely a hó végén 

élénkebb lett. 
A Brenta-folyótól keletre fekvő vidéken a forgalom igen 

élénk, melyből arra lehet következtetni, hogy a Brenta és 
Piave között készül valami. 

A Romano—Col Campeggia és Semonzo—Monte Corno-
sega szerpentinút állandóan hatalmas porfelhőben van. 

b) Helységek, táborok. 
A Brentától nyugatra, Ca. Peccánál, egy ú j barakk épült; 

Pria del Acqua és Cas Magnaboschi barakkoknál újság nincsen. 
A Brenta völgyében, Solagnánál, egy kórház létesült hét 

barakkal. 



8 

A Brentától keletre, Col Campeggia—Col Averto-tábor-
ból 110 sátor eltűnt. 

A San Felicita-tábort teljesen felhagyták az olaszok; oka 
ismeretlen, jóllehet a Bassano—Crespano tábori vasútnak egy 
vágánya oda vezet és a legutóbbi időben két utat építettek oda. 

A Cas. Camporosso-táborban 20 barakk és 130 sátor épült 
legújabban; éppen úgy az Asolone—Coston-gerincen levő ba-
rakkot 80 sátorral kibővítették. 

A Trte Astego-barakkban útépítő munkások laknak. 
Yalle Archeson és Valle Ornigo közötti gerincen föld-

kiásásokat és nagymennyiségű deszkát lehet látni. Itt barakk 
fog épülni, valószínűleg egy nehéz üteg részére. 

c) Távoli felderítés. 
Cittadellában kevés katonaság van; a város északi szegé-

lyén nincsenek barakkok. A városban négy teherautóoszlop 
volt, egyenkint 18 teherautóval; ezen autóoszlopokből kettő 
Borgo Bassanóba, egy Cas. Tosoniba ment és csak egy maradt 
a városban. 

Gallierában, az Imperiale-villában, egy kórház van. Castel-
franco pályaudvarban a barakktelepet megnagyobbították. 

A Castelfranco—Montebeliuna vasútvonalon fekvő San 
Floriano zsúfolva van katonákkal. 

Fanzolóban, az Emo-villában, egy kórház van. 
Cas. Ricevera, C. Grandé, Cas. Masso és Montebeliuna 

tele van katonasággal. 
d) Vasutak. 
Az Astico völgyében, Lugótól délre, egy tábori vasutat 

építettek, mely a Thienétől Breganzén át Masonra vezető köz-
úti vasútvonalba betorkolódik. 

A Bassano—Crespano tábori vasút kiindulási állomásán 
egy átrakodásra alkalmas sikló épült. 

Castelfranco—Riese—Cra. Falier tábori vasútvonaltól 
Villarazzónál elágazás létesült, mely a Castello di godegai te-
mető mellett elvezetve, a hasonnevű állomásba betorkollik. 

Masertől délre, Caldrettánál, egy tábori vasút épül, mely 
La Yalle irányában vezet. 

Castelfranco vasúti állomáson, a barakktel épnél, a vasúti 
sineket megszaporították, 

A Castelfranco—Padua-vasútvonal 1916-ban csak egy-
vágányú volt, most vonalát kettős vágányává építették ki. 

e) Új ütegek felderítése. 
A Brentától nyugatra egy vasúti síneken futó nehéz löveg 

részére ágyazás készült. 
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Sculazzonnál négy ú;j könnyű löveg, nyolc közepesöblű 
löveg részére állás épült. 

A Brentától keletre, Fenilonnál, új ütegállások létesültek. 
Az Asolone-magaslaton 12 ütegállás létesült könnyű löve-

gek részére. 
A Grappa-magaslaton több ütegállást az olasz tüzérség 

felhagyott. A grappai táborban egy lőszerraktár van. A grap-
pai állásba egy nagy fényszórót építettek, melyet nappal ka-
vernában rejtenek el, éjjel pedig vasúti sineken feltolják a 
magaslati gerincre, ahonnét azután világít. 

f) Gyalogsági állások. 
A Brentától nyugatra, a Sculazzon-állásokban, nincsen 

változás. A Brentától keletre, a Yal Grande és Valle del 
Cergio között, a magaslati gerincen, egy összekötőállás létesült 
Mignano—Monte Lardera—Monte Raniero között. Lefényké-
peztük. 

A Monte Asolonén az ú j állásokat szintén lefényképez-
tük; az offenzívánkban előállott károkat az olaszok már min-
denhol kijavították; az állás teljesen készen van. 

g) Új utak. 
Cogollóról a Val Canagliába ú j út létesült, hogy a szer-

pentinúton a nagy kerülőt megtakarítsák. Val Canagliából a 
Monte Cenigo-magaslatra is egy ú j út létesült. Az ú j utak 
szerpentinákban ereszkednek le a völgybe, illetve abból vezet-
nek fel a magaslatra. 

Solagán a júniusi árvíz mindkét Brenta-hidat elvitte; 
ezek helyett egy ú j híd épült. 

Tezzéről Friolára egy ú j utat építettek az olaszok. 
Colle Avertótól délre, Osta del Campo mellett elhaladva, 

a Monte Ranioróra vezető útig új, rövidítő országutat építet-
tek; hasonlóképen a Valle di S. Felicita-völgyből a Col Cam-
pegia-magaslatra is épült egy új országút, hogy a S. Felicitá-
völgyet megkerülő utat meg lehessen takarítani. 

h) Légvédelmi új ütegek. 
Bassanótól délkeletre négy, Castel francótól keletre két 

újabb légvédelmi löveget állapítottak meg. 

i) Fényképek. 
összesen 240 fényképfelvétel történt, amelyekből 5695 

kópiát kidolgoztak. (Ev. 5/15. szám.) (Op. 1418/a. szám.) 



43. sz. melléklet. 
A cs. és kir. 11. hadsereggel szemben álló olasz haderő 

összeállítása és tagozása 1918. julius hó végén. 



^3.sz.melléklet 

A cs. és kir. 11. hadsereggel szemben álló olasz haderő összeállítása 
és tagozása 1918július hó végén. 



35. sz. melléklet. 
Kölcsönös harctéri helyzet a cs. és kir. 10. hadsereg nyugati 

arcvonalán az olaszok támadásának vázlatos feltüntetése a Passo 
de Tonale vidéken a Presenella-havasokban és a Vendretta del 
Forno hó- és jégmezőn át 1918. augusztus 13.-án. 



35. sz. melléklet. 



45. sz. melléklet. 
Az események vázlatos feltüntetése 1918. évi julius 18-tól 

augusztus hó 30-ig a nyugati hadszíntéren. 



1+5. szamu melléklet 



46. sz. melléklet. 
A cs. és kir. 11. hadsereg második állásának feltüntetése 

a Brenta és Piave folyók közötti szakaszban. 



számú melléklet. 



47. számú melléklet. 

1918. augusztus 21-én Bcllunóban Waldstätten tábornok, a 
badeni hadseregfőparancsnokság hadműveleti osztályának 
főnöke által megtartott megbeszélés eredménye, melyen az 

összes had sereg vezérkari főnökök résztvettek. 

Katonai helyzet. 
A csapatok erkölcsi értéke, fegyelme és szelleme már 

távolról sem oly fokú, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
háborút tovább folytassuk. 

Hadseregünk fegyelmének és szellemének meglazulása 
szoros kapcsolatban van az orosz front megszüntetésével. 

A brest-litowski békekötés (Oroszországgal 1918 március 
3., Ukrajnával 19.1.8 február 9.) lehetővé tette, hogy az orosz 
hadszíntéren felszabadult erők más helyen alkalmaztassanak. 

Az északkeleti arcvonal állománya 1917. év végén körül-
belül 1 és x/2 millió főt tett ki. 

A békekötés után, 1918. év tavaszán, az állomány körül-
belül 1 millió emberrel csökkent. 

A felszabadult osztrák-magyar erőt az olasz arcvonal 
megerősítésére használták fel, melynek létszáma körülbelül 
500.000 fővel erősbödött. 

Ezen erő, mely az orosz hadszíntépen az oroszokkal állott 
szemben, a békekötés előtt, alatt és tatán, közvetlenül érintke-
zésbe jutott a már bolsevikivé vált"; orosz haderővel és látta 
annak fegyelmezetlenségét, elzüílését' és bomlását^szóval azt 
látta, amit nem lett volna szabad láMia. í \ ' < 

Még nagyobb baj volt azonban, hogy a tíéSxkftítéö után a 
hadifogságból hazatérők nagy tömege elárásztotta 'az észak-
keleti. arcvonalunkat. 

A hazatérő hadifoglyok egyszerre csak itt voltak, Kelet-
Galicia határát naponta ezrek lépték át, kik a négy éven át 
dúló harcok által elpusztított Galíciában nem enyhülést, ha-
nem újabb nélkülözést és ínséget találtak. 

így történt, hogy a hadifoglyok, kik sok száz mérföldet 
gyalogosan tettek meg, rongyokban, kiéhezve érkeztek meg a 
határra. 

És mivel Kelet-Graliciában ínség honolt, a hadifoglyok 
tömegének szívét az elkeseredés és keserűség érzése lepte el, 
hangok hallattszottak, hogy hát ez az a haza, melyért harcol-
tak? 

Amint ezek az állapotok a hadvezetőség tudomására jutót-
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tak, intézkedések történtek, hogy a hazatérteket a legszüksé-
gesebbekkel ellássák. 

Ez azonban nem történhetett meg oly gyorsan, mint kívá-
natos lett volna, mert akkor már a monarchiában sokban nagy 
szükség volt. 

A hadvezetőség a hazatérők elhelyezésére, felruházására, 
stb. intézkedett ugyan, de mivel oly hirtelen következett be a 
népvándorlás, az előgondoskodások nem lehettek kielégítők és 
csak rögtönzések voltak. A hazaözönlő hadifoglyok tömegét 
a monarchia keleti részében vesztegzár alá helyezték, hogy 
Oroszországból a járványokat be ne hurcolják. 

A vesztegzárt kitöltött hadifoglyokat rendezték és pót-
testeikhez- elszállították. 

A póttestek a hazaérkezetteket szabadságolták. 
A szabadságolások csak rövid időre szóltak, melyeknek 

letelte után szolgálattételre behívták őket. 
A katonai fegyelmet, engedelmességet a bolseviki Orosz-

ország légköre a hosszú hadifogság alatt a hazatértek lelkében 
megfertőzte. 

A szökevények ezrei bujdostak szerteszét az országban és 
különösen a nagy városok sötét zugaiban rejtőztek el. 

Az 1918. évi piavei offenzíva veszteségeit az olasz fronton 
sürgősen pótolni kellett. A szükségletet a felgyógyultak állo-
mányából és a legfiatalabb korosztályokból fedezni nem le-
hetett. 

Más mód tehát nem volt, mint a hadifogságból haza-
térteket kellett újból az arcvonalba állítani. 

1918. év második felében a lelkierő már nagyon lesüllyedt. 
A bolseviki Oroszországgal kötött béke az anyaország szelle-
mére veszélyes hatással volt. Az emberek látták annak a pél-
dáját, hogy az általánosan óhajtott békét ki lehet erőszakolni. 
Ez nagyon megerősítette az erre irányuló mozgalmat. 

A bolsevikiek az eszközt is megmutatták, hogyan lehet a 
békét elérni. A visszatérők mindjárt fel is használták ezt az 
eszközt, a tömegsztrájkot. 

Az anyaországban a hangulat annál rosszabb lett, minél 
inkább igénybe vették a visszatérteket az arcvonal veszteségei-
nek pótlására. A hadiszolgálatra való behívásoknál, a tapaszta-
lat szerint, bizonyos életkoron túlmenni káros volt. Az a ha-
szon, melyet a 45 éven felülieknek az arcvonalban és a had-
tápnál teljesített munkájából származott, nem volt arányba^ 
azzal a kárral, amit a bevonultatásuk okozott. 

Amíg ezek az anyaország gépezetében hasznosan kihasz-
nálhatók voltak, addig az arcvonalba kényszerítve, ott az elé-
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gedetlenséget és elkeseredést szították és nemcsak környeze-
tük, hanem a hazaküldött értesítéseikkel az anyaország han-
gulatát károsan befolyásolták és izgatták. 

Még károsabb voit az eddig a harctéri szolgálat alól men-
tesített ipari, kereskedelmi és közlekedési alkalmazottaknak 
revidiálás útján való behívása. 

Ha valamely munkás eddig csupán azért volt a háborúnak 
ellensége, mert szakszervezetének általános elvei azt úgy kö-
vetelték, úgy ezekután az ügy ránézve már személyes érdek-
kel is bírt. Csak a háború befejezése tudja az őt fenyegető 
veszedelem elöl megmenteni és így a behívott, illetve a be-
hívás veszélyének kitett munkások tömege a háború ellen 
uszító pártok karjaiba dőlt. 

Így szaporodtak a katonaság soraiban az izgatók. 
Ezen veszélyes, kóros tünetek nemcsak nálunk, de a né-

meteknél is mutatkoztak. Ludendorff tábornok művében ol-
vastam, hogy a legénységet az anyaországból a harctérre szál-
lító vasúti kocsikon 1918 nyarán következő felírás volt olvas-
ható: „Vágómarha a nyugati arcvonal számára". 

Az arcvonalra jutott menetszázadok kezdetben kiválóak 
voltak, igaz ugyan, hogy az első menetalakulatok részére a 
póttestek a legmegbízhatóbb anyagot válogatták ki. 

A kevésbbé megbízhatókat visszatartották a póttesteknél. 
A későbben útbaindított menetalakulatokat már nem 

lehetett a teljesen megbízhatókból kiállítani, így a póttestek 
kénytelenek voltak a kevésbbé megbízhatókhoz is hozzá-
nyúlni. 

Így kerültek a veszedelmes elemek a menetalakulatokkai 
a kiképzőcsoportokhoz és innen az arcvonal mögötti tarta-
lékokhoz. 

Valóság az, hogy az első vonalban álló derék csapataink 
a katonai fegyelmet mindvégig megtartották és megmaradtak 
tisztjeik kezében. 

Az engedelmesség megtagadása azon csapatoknál rob-
bant ki, melyek tartalékként állottak az arcvonal mögött. 

A Bellunóban tartott hadseregfőparancsnoksági tanács-
kozáson a hadsereg vezérkari főnökök a katonai helyzetet 
megvitatták és itt az a vélemény alakult ki, hogy a ki nem 
elégítő ellátás, a ruházatban és felszerelésben való nagy 
hiány, a tüzérségi lőszer elégtelensége, a belpolitikai zavarok 
és az anyaországban folyamatban levő izgatások (sajtó) kö-
vetkeztében a helyzet már sokáig nem tartható fenn. 

A honi sajtó szakadatlan és folytonosan fokozódó^ izga-
tása, az anyaországból jövő levelezések, a szabadságról be-
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vonulók propagandája, a hadifogságból hazatérők meg-
mételyezett szelleme a még fennálló fegyelmet is aláássák és 
a háborús ernyedtséget lépésről-lépésre fokozzák. 

2. Anyagi helyzet. 
A hadrakelt seregnek az anyagi ellátása 1918. évben már 

oly zavarokkal küzdött, hogy a háború gazdaságilag lét-
kérdéssé vált, mely természetesen nemcsak a hadsereget, de 
az ország egész lakosságát is érintette. Az államot és a társa-
dalmat a gazdasági háború minden tekintetben a legnehezebb 
kérdések elé állítja, amennyiben alapelveiben oly átváltozá-
soknak lesz kitéve, hogy az összes gazdasági ügyek egységes 
vezetése feltétlenül szükségessé válik. Ezért a hadsereg el-
látásának kérdése nem tekinthető katonai magánügynek. 

Az arcvonal és anyaország1 közötti gazdasági viszony 
kapcsolata oly fontossá lesz, hogy a szükségletek kiegyenlí-
tése és elosztása nagyon is megfontolva kell, hogy történjék. 

A hadvezetőség minden lehetőt megtett, hogy dacára a 
legnagyobb nehézségeknek, a haderő a szükséges önfenntar-
tás eszközeihez hozzájusson, viszont azonban szükségessé vált 
az is, hogy az anyaország felvilágosíttassék a felől, hogy 
megértse, hogy az ország létkérdéséről van most már szó. 

Természetes, hogy a hadrakelt seregnek, az anyaországra 
való tekintettel, azzal összhangban kell igényeivel fellépni és 
gazdálkodni. 

Ha az anyaország nem tudja a hadsereg szükségletét ki-
elégíteni, akkor csak két mód lehet a továbbiakra nézve. Az 
egyik az, hogy a háborút be kell fejezni, a másik pedig az, 
hogy a hadrakelt sereg megelégszik azzal, amit az anyaország 
éppen adni képes; azonban lia a háborút tovább állja, akkor 
lerongyolódik, éhezik és koplal. 

A bellunói tanácskozáson mindezen kérdéseket megvitat-
ták és a vezérkari főnökök megállapították, hogy 1918 nyarán 
a hadsereg oda jutott, hogy mindenben nélkülözött, úgy élel-
mezésben, ruházatban, szállítóeszközökben és mindennemű 
hadianyagban. 

a) Élelmezés. 
Az ellenséges szövetséges és társult hatalmak számítot-

tak arra, hogy a központi hatalmakat gazdaságilag a kül-
világtól izolálni képesek lesznek, ezáltal éhínséget idéznek elő, 
melyet összeomlás fog követni. 

Milliós hadseregek az ország fogyasztását rendkívül hát-

1 Front és Hinterland. 
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ráitatják. Különösen szembetűnő a húsfogyasztás. A lakos-
ság nagy része rendszerint naponta nem fogyaszt húst, míg 
a hadrakelt sereg élelme a, hús és kenyér. A katona háborús 
élete kiadósabb táplálkozást igényel, mivel a hadifáradalmak 
testi megerőltetéssel járnak. 

Háborúban a legjobb erőben levő emberek (munkások) 
millióit vonják el a termeléstől. Maga a föld is veszít termé-
kenységéből, mivel a gondos megmunkál tatás lehetetlen. 

A termelés csökkenésének további oka a hadsereg szekér-
vonatok óriási mennyisége miatt beállott igahiány. 

Galícia, Bukovina, gazdag országrészek gazdaságilag 
hosszú időre tönkrementek, hol éveken át dúltak a harcok. 

Az élelmezési szükségletet a monarchia két kormányának 
kellett fedezni. A szükséglet csekély részének előteremtésé-
hez a hadsereg maga is hozzájárult egyrészt a hadtápkörle-
tekben, másrészt a megszállott országrészek katonai kor-
mányzóságaiban termelt készleteivel. 

Az osztrák-magyar monarchia általános katonai helyze-
tét 1918. év nyarán a 48. számú melléklet tünteti fel. 

Kj szerint az osztrák-magyar hadvezetőség kezelésében 
állott a lublini, a belgrádi, a cetinjei főkormányzóság; 
Ukrajna, Besszarábia gazdasági kihasználását az osztrák-
magyar keleti megszálló hadsereg vezette. 

A bukaresti főkormányzóság a németek, a nisi fő-
kormányzóság a bolgárok kezében volt. 

A hadsereg élelmezési szükséglete 1918. évben: 
7 millió métermázsa liszt, 
2 „ „ burgonya, 
0.8 „ „ főzelékfélék, 
3.8 „ „ hús és 

14 ,, „ lótáp volt. 
Megjegyzem, hogy ezen szükséglet kiszámításánál már 

korántsem azon mennyiség vétetett alapul, melyet minden 
ember és ló részére az élelmezési szabályzat előír. 

Ugyanis, hogy a harcos teljes fizikai erejét fenntartsa, 
naponta az alábbi élelmet írja elő a szabályzat: 

kenyér 700 gramm, 
hús 400 
főzelékfélék 140 
kávékonzerv 92 „ 
fűszer, só, zsír, stb 58-5 „ 

Egy ló napi tápilletéke 6 kilogramm zab és 3 kilogramm 
széna. 
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Az anyaország súlyos gazdasági helyzetére való tekin-
tettel az igényeket csökkenteni kellett. 

A napi 700 gramm kenyeret az állománynak csak 70%-a 
kapta meg, míg 30%-a napi 500 gramm kenyeret élvezett. 

A létszám 70%-a 300 gramm húst, 30%-a pedig csak 
200 grammot kaphatott. Ebbe is bele volt értve a csont, zsira-
dék, faggyú, úgyhogy egy ember, próbafőzések szerint, alig 
kaphatott 70—.1.00 grammnál több élvezhető húst. 

Zabot a lovak — legalább a fronton — alig láttak és e 
helyett meg kellett elégedniök 4 kilogramm zabpótlóval. Még 
ez sem volt biztosítva. Igen sok seregtestnél, így például az 
olasz mélyföldön, a lovak jóformán szőlőleveleken éltek. 

Az osztrák élelmezési miniszter kijelentette, hogy lisztet 
a hadseregnek egyáltalában nem tud szállítani. 

Ausztria a legnagyobb terméskor is behozatalra volt 
utalva, 1913. évben például Magyarországból kb. 20 millió 
métermázsa gabonamennyiség volt a bevitele. 

A magyar élelmezési miniszter az ország lisztfeleslegét 
a hadsereg rendelkezésére bocsátotta, de ez a mennyiség 
korántsem fedezte a szükségletet, mert Magyarország liszt-
készletének nagy részét Ausztria lakosságának élelmezésére 
fordította. 

1917. augusztus 1-től 1918. július 31-ig a hadsereg az 
alábbi mennyiséget kapta: 

a) Magyarországtól 5,084.200 métermázsa lisztet és 
1,727.200 métermázsa lótápot; 

b) Ausztriától csakis 546.700 métermázsa lótápot. 
A hadsereg évi élelmezésére hiányzott tehát: 
c) 1,915.800 métermázsa liszt és 11,726.100 métermázsa 

lótáp. 
Ez volt a magyarázata annak, hogy a hadsereg koplalni 

volt kénytelen. 
Húst mindkét kormány 1917. év végéig még szűkösen 

szállított, de 1918. évben már oly gyérek voltak a vágómarha-
szállítmányok, hogy a napi fejadag 70—100 grammra süllyedt, 
úgy, hogy mire a hús megfőtt, a harcos a szó szoros értelmé-
ben naponta csak egy harapás húshoz jutott. 

Ez az állapot annyira elgyengítette a katonákat, hogy a 
gyakorlatozásra szánt időt 1—2 óra tartamra le kellett szállí-
tani, ez pedig a kiképzés rovására ment. 

Az élelmezésben beállott zavarok következtében a had-
seregnél összetakarékoskodott tartalékkészletet is felélték, 
azon reményben, hogy majd az ú j termés után beálló jobb 
időben azt pótolni fogják. Mivel azonban a pótlás elmaradt, 
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1918. év nyarán a hadsereg élelmezési készletéről beszélni nem 
lehetett, a hadrakelt sereg máról-holnapra élt. 

Mivel az elégtelen ellátás miatt a hadsereg teljesítő-
képessége megrendült és szelleme is szenvedett, sürgősen 
orvosolni kellett ezt a kérdést. 

Erre csak egy út volt, és pedig az, hogy a hadrakelt sereg 
létszámát azonnal csökkenteni kell. Ezt követelte a monarchia 
mindkét kormánya is. 

Tervbe vették, hogy a fronton az 1868. és 1869. évfolyam-
belieket szabadságolják, ez által 80.000 fő vált volna ki a had-
seregből. 

Az anyaországban az 1867., 1868. és 1869. évfolyambeliek 
szabadságolása által újabbi 210.000 emberrel redukálódott 
volna a hadsereg létszáma. 

A keleti front állományából körülbelül 400.000 fő vált 
nélkülözhetővé. 

A hadvezetés szándéka volt a szabadságol andókat a pót-
lásügy főnökének mezőgazdasági célokra rendelkezésre bocsá-
tani, ez által a hadrakelt sereg élelmezési állománya 610.000 
fővel csökkent volna. 

Ez a terv azonban nem került teljesen kivitelre, mivel a 
német hadvezetőség a nyugati hadszíntérre nagy erőket vont 
el a keleti frontról, úgy, hogy ennek rovására a monarchiának 
kellett tekintélyes erőket keleten meghagyni. 

Ebből folyólag csakis ós körülbelül 100.000 fő hadiszolgá-
latra kevésbbé alkalmas elem vált ki a hadrakelt hadseregből. 
Ez azonban a helyzeten javulást nem eredményezett, mivel 
csak napi öt vágón lisztmegtakarítást jelentett. 

Hogy az élelmezési válságon a hadvezetőség segítsen, a 
monarchián kívüli források után kellett nézni. 

Gazdasági kihasználására Szerbia, Montenegró, Lengyel-
ország, Románia és Ukrajna jöhetett számításba. 

A kihasználásra befolyást gyakorolt az illető országrész-
nek a monarchiához való viszonya, annak a fronthoz viszo-
nyított fekvése és azon körülmény, hogy az illető tartományt 
a monarchia kezelte-e, vagy pedig a szövetséges Németország 
intézte-e ott a közigazgatást? 

Mikor csapataink győzelmesen nyomultak elő Orosz-
Lengyelországban és a meghódított tartomány katonai köz-
igazgatás alá került, a had seregfőparancsnokság felszólította 
a magyar kormányt, hogy működjék közre a lublini fő-
kormányzóság közigazgatásában. 

Tisza István gróf miniszterelnök a felhívással szemben 
azt az álláspontot képviselte, hogy Magyarországnak — mivel 
Orosz-Lengyelországgal nem közvetlenül határos — nincs 
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érdekében a megbódított lengyel terület közigazgatásában részt-
venni, ennélfogva a magyar kormány ezen kérdéssel szemben 
a „desinteressement" álláspontjára helyezkedett. Egyszersmint 
hangsúlyozta, hogy azon esetben, ha egy Magyarországgal köz-
vetlenül szomszédos ellenséges tartomány kerülne a cs. és kir. 
katonai közigazgatás alá, Magyarország igényt tartana arra, 
hogy ott vezető szerepet vigyen, illetve ott elsősorban magyar 
közigazgatási közegek nyerjenek alkalmazást. 

így midőn a belgrádi katonai főkormányzóságot felállítot-
ták, Szerbiában a cs. és kir. megszálló hatóságok mellé, Tlial-
lóczy Lajos főkormányzósági biztoson kívül, számos magyar 
tisztviselőt is beosztottak és a magyar kormány döntő befo-
lyást biztosított magának a belgrádi fökormányzóság politi-
kai, közigazgatási és gazdasági kihasználásában. 

A többi meghódított országrész és tartomány, .Lengyel-
ország, Montenegró, Albánia, Ukrajna, Románia, Venezzia 
mind osztrák, bolgár, vagy német közigazgatás alá került. 

Montenegró csupán a polgári lakosság és a megszálló csa-
patok részére szükséges élelmezést tudta fedezni. 

Lengyelországban, tekintetlel arra, hogy ezt az államot 
újonnan kellett felépíteni és hogy kíméletes eljárást kellett 
követni, hogy a monarchia részére a jövőre megnyerjük, a kato-
nai fökormányzóság teljes eréllyel nem léphetett fel közgaz-
dasági kérdésekben; a politikai okok miatt a haditermények 
előteremtésével, ezért kezdetben a polgári hatóságokat bízták 
meg. Mivel kellő eredményt ezek elérni nem tudtak, vagy nem 
is akartak, a katonai közigazgatásnak ki kellett a polgári ható-
ságok kezéből venni az élelmezési javak beszállításának végre-
hajtását. Sajnos már késő volt. 

A velencei síkságon előteremtett élelmi javakat a meg-
szálló hadsereg közvetlenül maga használta fel. Nagy ered-
ményt itt sem lehetett elérni, mert a velencei tartományban az 
olasz lakosság visszamaradt és a termelt élelmezési javak nagy 
részét neki kellett juttatni, hogy éhen ne haljon. Mivel az 
1917. őszi offenzívában (Flitsch—Tolmein áttörés) egy német 
hadsereg (14.) is résztvett, melyet később az olasz hadszíntér-
ről kivontak, a visszamaradt német gazdasági szervek a meg-
szokott kíméletlen módszer szerint alaposan kizsákmányolták 
a meghódított tartomány gazdasági forrásait. 

Románia német közigazgatás alatt állott. 
A monarchia, Bulgária és Törökország anyagi érdekeit 

külön bizottságok képviselték. 
Az előteremtett élelmi javak elosztását egy német és egy 

osztrák-magyar gazdasági törzs hajtotta végre. 
Tekintette] arra, hogy az elosztás négy állam között tör-



télit, a monarchia hadserege Romániából csak körülbelül 
130.000 métermázsa gabonához jutott. 

Albániában más helyzet volt, mint a többi katonai főkor-
mányzóságbán. 

Albánia nem volt ellenséges ország és nem volt hadviselő 
fél. A monarchia közigazgatása itt arra szorítkozott, hogy a 
rend és nyugalom az Albániában álló hadsereg1 háta mögött 
fenntartassák. 

Ezért az ország gazdasági forrásait csakis részben lehetett 
a hadsereg céljára kihasználni. 

Ukrajnában katonai közigazgatásról nem lehetett szó. 
Ukrajna megszállása az ottani kormány felkérésére tör-

tént, hogy az országban rend legyen. Az osztrák-magyar keleti 
megszálló hadsereg az ukrán hatóságok támogatására rendel-
kezésre állott és csak ott avatkozott be, hol a megkötött szerző-
dés szerint a beszállítandó élelmi javak kimaradtak. 

Különben az Ukrajnához fűzött remények sem teljesed-
tek, mert naponta csak 30 vágón gabonát sikerült előteremteni. 

Csupán Szerbia volt képes jelentékeny élelmezési mennyi-
séget szállítani a hadseregnek. 

Az 1918-i aratásig Magyarország közélelmezése biztosítva 
volt, míg Ausztria közélelmezésére és a hadsereg ellátására 
1918. július 15-ig 150.000 tonna gabonára volt szükség. 

Mivel az osztrák élelmezési miniszter kijelentette, hogy 
Ausztriában a közélelmezés csakis 1918. május 18-ig biztosít-
ható és mivel a magyar élelmezési miniszter 1918. június 1-től 
kezdve a hadsereg ellátását a kívánt terjedelemben nem tudta 
biztosítani, a hadseregfőparancsnokság kénytelen volt Német-
országgal 1918. május 18-án szerződést kötni. 

A hadseregfőparancsnokság tehát kényszerülve volt Né-
metország segítségét igénybe venni, bár Németország erre csak 
terhes feltételek mellett volt hajlandó. 

így követelte, hogy Ukrajna gazdasági kihasználása te-
kintetében Eichhorn tábornagy főparancsnoksága alá helyez-
tessék, hogy Jekaterinoslav kormányzóság a monarchia részé-
ről kiürítessék és hogy az Ukrajnából fedezendő vágómarha 
kulcsarányát a németek javára megváltoztassák. 

A követelmények teljesítése ellenében Németország köte-
lezte magát, hogy a monarchia hadseregének élelmezésére 1918. 
június 15-ig szükséges 100.000 tonnát kitevő gabonaszükségle-
tet fedezni fogja. Nem volt más kivezető út, a szerződést meg 
kellett kötni. 

A kenyérinség ebben az időben oly nagy mértéket öltött, 
1 Báró Pflanzer-Baltin vezérezredes hadseregcsoportja. 
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hogy ennek enyhítésére a két uralkodónak személyes levél-
váltása is szükségessé vált, melynek eredményeképen Német-
ország 2000 vágón gabonát szállított a monarchia hadseregé-
nek; így 1918. július 15-ig a kenyérszükségletet valahogyan 
fedezték. 

A hadsereg élelmezése az 1918. évi aratás után sem ja-
vult meg. 

b) Ruházat. 
1918. július 20-án a helyzet a következő volt: 
Készlet: 451.000 zubbony, 

98.000 nadrág, 
101.000 köpeny, 

Szállítás alatt volt: 
82.000 zubbony, 

177.000 nadrág 
680.000 köpeny. 

Gyártásban volt: 
1,000.000 zubbony, 
1,500.000 nadrág, 
1,260.000 köpeny. 

Feltéve, hogy az ipar a gyártáshoz szükséges szénmennyi-
séget megkapja — ami teljesen kizárt volt —, a február 
havi megrendelést csakis 1918. év végén, tehát a tél folyamán, 
az augusztusi megrendelést pedig csakis 1919. tavaszán szállít-
hatták volna. 

A szállítás, illetve a hadseregnek ruházattal való ellátása 
korántsem volt arányban a ruházat elhasználásával. 

Ennek igazolásául szolgáljon, hogy 1918. első felében a 
hadrakelt seregnél pótolni kellett: 3,850.000 zubbonyt, 3,730.000 
nadrágot és 1,988.000 köpenyt. 

A megrendelt gyártás alatt álló ruházatot de facto időre 
szállítani nem lehetett. 

Eme ténnyel szemben gondoljunk csak arra, hogy fron-
tunk nagy része Tirolban, az Alpesekben hó- és jégmezőkben 
állott. 

A téli hideg ellen védő ruházat beszerzésére még csak gon-
dolni sem lehetett. 

c) Fehérnemű: 
Fehérneműben a hadrakelt sereg még rosszabbul állott. 
Nyersanyag hiánya miatt papírral tettek kísérletet, mely 

azonban sikertelen volt. 
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Ezért szükségessé vált, hogy a papírnak részben való be-
szövése által állíttassák elő fehérnemű. 

1918. augusztus 1-én a helyzet következő volt: 
raktári készletben nem volt semmi; 
szállítás alatt állott 830.000 készlet;1 

megrendelve volt, illetve gyártás alatt állott 1,675.000 
készlet; 

Németország átadott 82.000 készletet. 
Egységes fehérneműben gyártás alatt volt 2,250.000 készlet. 
Leszámítva a menetalakulatok szükségletére szolgáló 

650.000 készletet, a hadrakelt sereg szükséglete 4,197.000 kész-
letet tett ki, azaz, havi 700.000 készlet elhasználását alapul 
véve, a szállítás és gyártás alatt álló készlet csak 6 hónapra 
lett volna elég. 

Magától értetődik, hogy a hadifogságból visszatérők szük-
ségletét itt nem számítottuk be. 

Az egyediili mód, mellyel a hadseregen segíteni lehetett 
volna, az volt, hogy a fehérneműanyagot az anyaországban 
rekviráljuk. 

Szállodák, vendéglők készleteinek és az ablakfüggönyök 
rekvirálása tekintetében a hadügyminisztérium az illetékes 
kormányokkal érintkezésbe lépett. 

d) Lábbeli: 
Lábbeliben2 1918. év első felében a hadrakelt sereg igény-

lése volt: 
1,850.000 pár közönséges bakancs, 
1,680.000 pár hegymászó cipő, 

535.000 pár csizma, 
azaz 6 hóra 4,065.000 pár lábbeli, ez kitett fejenként 1 és % ú j 
lábbelit. 

Az évi szükséglet tehát kerekszámban 8 millió pár lábbelit 
tett ki. 

Hogy ennek az igénylésnek eleget tenni egyáltalában nem 
lehetett, ez meglehetősen világos volt. 

1918. augusztus 1-én az igényléssel szemben a készlet 
ez volt: 

közönséges bakkancs 300.000 pár, 
hegymászó cipő 650.000 pár, 
csizma 255.000 pár, 
összesen 1,205.000 pár lábbeli. 

1 Ing, alsónadrág és kapca 
8 Bakancs, csizma. 
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Az ipari termelés havonta 4,50.000 pár lábbelit szállított. 
így tehát a szükséglet fedezésére évente csakis 5'4 millió 

pár lábbeli állott rendelkezésre. 
Dacára annak, hogy nyersbőrben hiány nem volt, a ter-

melést, munkáserő hiánya miatt, jobban fokozni nem lehetett. 

e) Lovak: 
A hadrakelt seregnél általános lótápinség uralkodott. 
A lótápinség enyhítése céljából a beteg és leromlott lova-

kat a frontról hazaszállították az anyaországba és gazdasági 
célokra vállalkozóknak adták, ezenkívül a hadsereg egy részé-
nél a szekérvonatok mennyiségét csökkentették. 

1918. év június végen a hadrakelt sereg lóállománya 
459.000-re csökkent. 

A tönkrement lovak pótlására a lengyelországi katonai 
főkormányzóságban 57.000, Ukrajnában 30.000 lovat vásá-
roltak. 

Az 1918. évi pótlásra a hadrakelt sereg 120.000 lovat igé-
nyelt, ennek fedezésére azonban már csak 40.000 lovat lehetett 
előteremteni. 

Ilyen viszonyok között a haderő menetkészültségéről nem 
lehetett többé szó. 

f ) Egészségügy: 
A hadrakelt seregnél 1917. évben 7392 orvos teljesített 

szolgálatot; ez a létszám 1918. évben a legidősebb népfölkelő 
évfolyambelieknek elbocsátása, betegségek, sebesülések és el-
halálozások következtében 4872 orvosra apadt. 

Ezáltal az egészségügyi szolgálat oly helyzetbe került, 
hogy a meglevő orvosok száma a csapatok, egészségügyi inté-
zetek és egyéb alakulatok szükségletét (zászlóaljanként, tüzér-
ezredenként egy orvost számítva) már nem fedezhette, elte-
kintve attól, hogy a menetalakulatok részére szükséglendö 
orvosokat egyáltalában számításba nem vették. 

Az egészségügyi hadnagyok (zászlósok) létszáma sem fe-
dezte a szükségletet; ennek oka főképen abban rejlett, hogy 
tanulmányi szabadság révén nagyon sokan kerültek a hadra-
kelt seregnél fogyatékba, mitől a hadvezetőség az orvosi után-
pótlásra való tekintettel el nem zárkózhatott. 

Arra, hogy az orvosokban és az egészségügyi hadnagyok-
ban beállott hiány csak valamiképen is onyhíttessék, semmi 
kilátás nem Volt. 

Mind a hadügyminisztérium, mind a két állam honvédelmi 
minisztériuma, tekintettel arra, hogy az anyaországban is nagy 
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hiány volt az orvosokban, a helyzeten egyáltalában segíteni 
nem tudott. 

Gyógyszerekben és kötszerekben is nagy hiány mutat-
kozott. 

A megszűnt keleti arcvonalról a hadvezetőség az itt nél-
külözhető egészségügyi berendezéseket és tábori kórházakat 
az olasz hadszíntérre helyezte át, hogy az Ínségen némiképen 
könnyítsen; ú j kórházakat felállítani azonban ebben az időben 
már nem lehetett. 

Ezt az aggasztó^ egészségügyi helyzetet még súlyosbította 
az, hogy a hadifogságból visszatértek a kiütéses tífusz beteg-
séget behurcolták; 1918. év végéig nem kevesebb, mint 
522.325 eset fordult elő. 

Az egészségügyi helyzet az által is rosszabbodott, hogy 
maláriás járványterületeket is meg kellett szállani (Felső-
Olaszország, Balkán-front) és hogy a chininből szükséges 
mennyiségnek csak kétharmada volt beszerezhető. 

g) Szénliérdés. 
A szénliérdés annyiban játszott döntő szerepet, mivel a 

hadiiparban a termelés a rendelkezésre álló szén mennyiségé-
től függött. 

Egyrészt tehát a hadianyag utánpótlását, másrészt pedig 
a szállításra szolgáló vasutak teljesítőképességét befolyásolta. 

Minél tovább tartott a háború, annál inkább csökkent a 
széntermelés, mely körülmény részben abban nyerte magya-
rázatát, hogy a ki nem elégítő élelmezés miatt a bányászok 
testi ereje aláhanyatlott. 

Ezzel szemben a szénben való szükséglet folyvást nőtt. 
1918. évben a monarchia előirányzott széntermelése 145 

millió métermázsa mennyiséget tett ki, melyhez a hadügyi ve-
zetés a lengyelországi bányákból 25 millió métermázsa quotá-
val járult hozzá. 

Az olasz frontnak szénnel való hiányos ellátása arra ve-
zetett, hogy a hadvezetőség 1918 augusztus havában ezen front 
szénnel való ellátásának vezetését a hadügyminisztérium ke-
zéből kivette és annak lebonyolítását a dabrowai katonai 
bányaigazgatóságra bízta. 

Az ismertetett kedvezőtlen anyagi helyzet miatt, melyben 
elsősorban a szénhiány döntő szerepet játszott, — 1918. évben 
a haditermelést fokozni nem lehetett úgy, hogy a hadrakelt 
hadsereg elhasznált anyagának pótlására összes szükségleteit1 

megkaphassa. 

1 Ruházat, lábbeli, élelmezés, felszerelés, lőszer, lövegek, fegyverek, gép-
puskák, akna- és gránátvetők stb. 
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A gyáripar megbénult. A gyárak nem kaphatták meg a 
szükséges szénmennyiséget. 

Ennek következtében a lövegek, lőfegyverek, géppuskák, 
akna- és gránátvetők és főleg a lőszer gyártása annyira le-
csökkent, hogy a gyártás a fogyatékot már fedezni nem tudta. 

A tüzérségi lőszer gyártása csak a napi szükségletet tudta 
fedezni, többnapos csatához szükséges lőszer előállítása már 
lehetetlenné vált. 

Ez a helyzet rendkívül szomorú volt, mert kiéhezett ka-
tonákkal, elegendő lőszer nélkül, nagy kérdés volt, hogy a front 
kitarthat-e a békekötésig'? ; 

Indokolt volt tehát,, hogy. a háború befejezését siet-
tetni kell! • * 

Boroevic tábornagy 1918; év tavaszán, midőn Lagónál a 
44. gyalogezredet, a 3. bosnyák'ezredet és a 31. rohamzászló-
aljat1 megszemlélte, a tisztikaihoz beszédet intézett, melyben 
hangsúlyozta, hogy igaz, hogy a csapat éhezik, de éhezik ö is, 
a tábornagy. Felhívta a tisztikart, hogy világosítsa fel a le-
génységet, hogy a hiányos élelmezés a vasúti szállítási viszo-
nyokban (szénhiány) beállott nehézségekben rejlik. Hang-
súlyozta, hogy neki, mint hadvezérnek, joga van a tisztek és 
legénység élete felett rendelkezni, akár úgy, hogy követeli 
tőlük, hogy életüket a hazáért feláldozzák, akár úgy, hogy 
éhhalált szenvedjenek, panasz nélkül kell ezt az áldozatot meg-
hozni. 

1 31. hadosztály kötelékébe tartoznak. 



48. sz. melléklet. 
Az osztrák—magyar monarchia általános katonai helyzete 

1918. év nyarán. 



48. sz. melléklet. 



48. sz. melléklet. 
A szövetséges és társult hatalmak általános offenzivájának 

vázlata a nyugati harcszíntéren 1918. szeptember hó 30-ig. 



48. sz. mel lékle t . 



48. sz. melléklet. 
Kölcsönös helyzet a Balkán hadszíntéren 1918, szeptember 

havában, midőn a szövetséges és társult hatalmak általános 
offensivája megindult. 



Bh. számú melléklet. 



48. sz. melléklet. 
Kölcsönös helyzet a Balkán hadszíntéren 1918. szeptember 

30.-án, midőn a bolgárok a szövetséges és társult hatalmakkal a 
fegyverszünetet megkötötték. 



51. sz. melléklet. 

Legenda: A bajor alpesi hadtest 
(6 tart. ho.) és a német 219. ho., 
az osztn-magy. 9. és 30. ho. gyü-
lekezésben (Nisnét). 



52. számú melléklet. 

Az osztrák-magyar monarchia jegyzéke az összes hadviselő 
hatalmakhoz. 

1918. szeptember 14. 
A szövetséges és társult hatalmaknak Wilson elnökhöz 

intézett válasza oly követeléseket állított föl, amelyek Ausztria-
Magyarország szétdarabolásával és mélyreható belső átalakí-
tásával és Törökország európai birtokállományának megsem-
misítésével voltak egyértelműek. A későbbiek folyamán eze-
ket a követeléseket, amelyeknek megvalósítása arányaiban 
perdöntő győzelmet tételezett volna fel, hivatalos helyről tett 
többrendbeli ententenyilatkozatban módosították vagy részben 
elejtették. 

Így például Mr. Balfour körülbelüli egy évvel ezelőtt az 
angol alsóházban tett egyik nyilatkozatában kifejezetten el-
ismerte, hogy Ausztria-Magyarországnak önmagának kell 
megoldania belső problémáit és hogy kívülről senki sem kény-
szeríthet Németországra alkotmányt. Mr. Lloyd George ez év 
elején kijelentette, hogy a szövetségesek hadicéljai között nem 
szerepel Ausztria-Magyarország felosztása, az Ozmán biro-
dalomnak török tartományaitól való megfosztása és Német-
ország belső reformálása. Szimpatikusnak tekinthető továbbá, 
hogy Balfour 1917. decemberében kategorikusan visszautasí-
totta azt a feltevést, mintha az angol politika bármikor is le-
kötötte volna magát a Rajna-balparti német területekből önálló 
állam alakítása érdekében. 

A központi hatalmak kijelentései semmi kétséget sem 
hagynak fenn abban a tekintetben, hogy csupán védelmi har-
cot folytatnak területeik csorbíthatatíanságácrt és bizton-
ságáért. 

A konkrét hadicélok területén mutatkozó közeledés sokkal 
szembeötlőbb azoknak a nézeteknek tekintetében, amelyek a 
békekötésnek és Európa és a világ jövendő rendjei felépítésé-
nek alapjául szolgálni hivatott irányelveket illetik. Wilson 
elnök e részben folyó évi február 12-én ós július 4-én tartott 
beszédeiben oly alapelveket szövegezett meg, amelyek az ő 
szövetségeseinél nem keltettek ellentmondást és amelyeknek 
messzemenő alkalmazása nyilván a négyesszövetség hatalmai-
nak részéről sem találna kifogásra, feltéve, hogy ez az alkal-
mazás általános és az illető államok érdekeivel összeegyez-
tethető. 
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Meggondolandó természetesen, hogy nem elég, ha a néze-
tek az általános alapelvek tekintetében megegyeznek, hanem, 
hogy ezen tűimen öleg, arról van szó, hogy azoknak értelmezése 
s az egyes konkrét hadi- és békekérdésekre való alkalmazása 
tekintetében létesüljön egyetértés. 

Ha tehát megkísérelik annak megvizsgálását, hogy adva 
vannak-e az alapok egy oly megegyezésre, amely a harc ön-
gyilkosságszámba menő folytatásának katasztrófáját Európá-
ról elhárítani alkalmas, akkor erre más és pedig oly módszer 
volna választandó, amely közvetlen szóbeli megbeszélést tesz 
lehetővé a kormányok képviselői között — és csakis ezek között. 

Az ilyen megbeszélés és kölcsönös megvilágítás tárgyát 
képeznék úgy az egyes hadviselő államok ellentétes nézetei, 
mint azok az általános elvek is, amelyek a békének és az álla-
mok jövőbeli kölcsönös viszonyának megvilágítása alapjául 
szolgálni hivatvák, s amelyekre nézve egyelőre a megegyezés 
a siker kilátásával megkísérelhető. 

Mihelyt az alapelvekre való megegyezés meglenne, a meg-
beszélések során meg kellene kísérelni az alapelveknek az egyes 
békekérdésekre való konkrét alkalmazását és ezzel az utóbbiak 
megoldását. 

Szeretnők remélni, hogy a hadviselők egyike részéről sem 
fog aggály felmerülni egy ilyen eszmecserével szemben. A hadi 
cselekmények nem szenvednének megszakítást. A megbeszélé-
sek is csak addig a pontig mennének, amíg azokat a résztvevők 
kilátásával biztatónak tartanák". A képviselt államokra ebből 
semmi hátrány sem hárulhatna. Egy ilyen eszmecsere távol 
van attól, hogy ártson a béke ügyének, amelynek nyilván csak 
hasznára válhatna. Ami az első alkalommal nem sikerült, meg-
ismételhető, talán már csupán a felfogások tisztázásához is 
hozzájárult. 

Számtalan régi félreértés volna kiküszöbölhető, sok á j fel-
ismerés törhetne magának utat. Gátjukat szakítanák az ember-
szeretet visszatartott árjai, amelyeknek melegében továbbra is 
fennmaradna minden, ami lényeges, azonban eltűnnék nem 
egy olyan vitatott dolog, amelynek ma még túlzott jelentőséget 
tulajdonítanak. Meggyőződésünk, hogy mindegyik hadviselő-
nek kötelessége az emberiséggel szemben együttesen megvizs-
gálni, hogy vájjon ma egy annyi áldozattal járt, de eldöntet-
len és egész lefolyásával megegyezésre utaló küzdelemnek oly 
sok esztendeje után nem lehetséges-e a rettentő harcnak vé-
gét vetni. 

A cs. és kir. kormány az összes hadviselők kormányainak 
javasolná, hogy a békekötés alapelvei felett való bizalmas és 
nem kötelező megbeszélésre küldjenek ki a semleges külföld 
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egy helyére egy még megegyezésszcrűleg kijelölendő közeli idő-
pontban képviselőket, akik megbízatnának, hogy kormányaik-
nak a fenti alapelvekre vonatkozó felfogását egymással kö-
zöljék, hasonló közléseket átvegyenek, valamint a szabatos 
megvilágítást igénylő összes pontokra nézve nyilt és őszinte 
felvilágosításokat kérjenek és adjanak. 



53. számú melléklet. 

Wilson elnök tizennégy pontja, melyben 1918. január 8-áu 
tartott beszédében meghatározta a világbéke feltételeit. 

1. pont: Minden békeszerződés nyilvános legyen és nyil-
vánosan jöjjön létre; ne legyenek többé titkos nemzetközi 
szerződések, ne legyenek titkos nemzetközi megállapodások, 
hanem a diplomácia mindig nyiltan és az egész világ színe 
előtt dolgozzék. 

2. pont: A tengeri hajózás szabadsága a területi vizeken 
kívül béke idején és háborúban is, ama tengerek kivételével, 
amelyek nemzetközi szerződések végrehajtása végett egész-
ben vagy részben elzárattak. 

3. pont: Minden gazdasági korlátozás lehető gyors meg-
szüntetése és minden nemzet kereskedelmi viszonyának egyen-
lősége, és szabad elhatározása, hogy mely nemzetek csatlakoz-
nak egymáshoz a békében és egyesülnek annak fenntartására. 

4. pont: Feltétel az, hogy megfelelő biztosítékot adjanak 
és fogadjanak el arra nézve, hogy a népek fegyverkezését 
leszállítsák a belső biztonsággal megegyező mérték legkisebb 
fokára. 

5. pont: Az összes gyarmati követelések szabad, őszinte 
és teljesen pártatlan rendezése, amely azon alapul, hogy szi-
gorúan követik azt az alapelvet, hogy az összes szuverenitási 
kérdések eldöntésénél az érdekelt lakosság érdekeinek kell, 
hogy ugyanannyi súlya legyen, mint a kormányok jogos kö-
veteléseinek, amely kormányok jogainak határt kell szabni. 

6. pont: Az egész orosz terület kiürítésére és az Oroszorszá-
got illető összes kérdések oly módon való szabályozására vo-
natkozik, amely a világ többi nemzeteinek legjobb és legsza-
badabb együttműködését biztosítja arra nézve, hogy Orosz-
országnak akadálytalan alkalom nyíljék, hogy függetlenül 
dönthessen saját politikai fejlődése és nemzeti politikája dol-
gában és biztosítja azt, hogy Oroszország őszinte barátságot; 
fogadtatásra találjon a szabad nemzetek társaságában, oly tör-
vények mellett, mint aminőket ő maga kíván, sőt még ennél is 
többet, hogy támogatást kapjon mindazokban a dolgokban, 
amelyekre Oroszországnak szüksége van és amelyeket maga 
kíván. Az a bánásmód, amelyben Oroszország testvérnemzetei 



részéről az elkövetkezendő hónapokban részesülni fog, világos 
próbája lesz az utóbbiak jóakaratának és annak, hogy saját 
érdekeik megkülönböztetésével tudnak-e megértést tanúsítani 
Oroszország szorongatott helyzete iránt. 

7. pont: Az egész világ helyeselni fogja, hogy Belgiumot 
ki kell üríteni és ismét helyreállítani, a nélkül, hogy kísérlet 
történnék arra nézve, hogy korlátozzák azt a szuverenitását, 
amelynek az összes más szabad nemzetek társaságában ör-
vend. Nincs cselekedet, amely alkalmasabb volna arra, hogy 
ismét helyreállítsa a nemzetek közötti bizalmat ama törvények 
iránt, amelyet maguk egymás közt való viszonyaik szabályo-
zására megállapítottak, mint ez. E kiengesztelő magatartás 
nélkül a nemzetközi jog egész szervezete és ereje örök időkre 
csorbát szenvedne. 

8. pont: Az egész francia területet fel kell szabadítani és 
a megszállott részeket helyre kell állítani. Jóvá kell tenni azt 
az igazságtalanságot, amely Franciaországot érte Porosz-
ország részéről az 1871. évben az elszászlotharingiai kérdés-
ben —•• amely a világbékét közel ötven év óta nyugtalaní-
totta —, hogy a béke mindenkinek érdekében biztosíttassák. 

9. pont: Az olasz határok kiigazításának világosan felis-
merhető nemzeti vonalak szerint kell megtörténnie. 

10. pont: Ausztria-Magyarország népeinek, amelyeknek 
helyét a nemzetek között megoltalmazni és biztosítani kíván-
juk, a legelső alkalommal lehetővé kell tenni autonóm fejlő-
désüket. 

11. pont: Romániát, Szerbiát és Montenegrót ki kell ürí-
teni és a megszállt területeket helyreállítani, Szerbiának sza-
bad és biztos kijáratot kell adni a tengerhez. A különböző 
balkánállamok egymás közt való viszonyait barátságos meg-
beszélések útján nemzetiségi hovatartozásuk történelmileg 
megadott vonalainak értelmében kell megállapítani. A külön-
böző balkán államok politikai és gazdasági függetlenségét és 
területi sérthetetlenségét garanciák útján kell megterem-
teni. 

12. pont: A mostani orosz birodalom török részének biz-
tosítani kell a szuverenitás biztos élvezetét, de a többi nemze-
tiségeknek, amelyek most török uralom alatt állanak, éppoly 
módon kétségtelen biztosítékokat kell adni autonóm fejlődé-
sük feltétlen zavartalansága tekintetében. A DardanelIákat, 
mint szabad átjáró utat, az összes nemzetek hajói és kereske-
delme számára nemzetközi garanciák mellett meg kell nyitni. 



13. pont: Független lengyel államot kell létesíteni, amely-
hez a kétségtelenül lengyel nemzetiségű lakosság által lakott 
területet is csatolni kell. Lengyelországnak szabad kijáratot 
kell adni a tengerhez s gazdasági függetlenségét és területi 
integritását nemzetközi szerződés által kell biztosítani. 

lé. pont: Meg kell teremteni a népek általános szövetsé-
gét. Külön szerződésekkel kell gondoskodni arról, hogy a 
nagy és kis államok politikai és területi integritása kölcsönös 
garanciák által biztosíttassák. 



54. számú melléklet. 

Wilson elnök négy pontja, melyben 1918. február 12-i beszé-
dében újabban meghatározta a béke feltételeit. 

1. A végleges megegyezés minden egyes részének az illető 
esetben való igazságon és oly kiegyezésen kell felépülnie, 
amelyről a legvalószínűbb, hogy tartós békét fog előidézni. 

2. A népeket és a tartományokat nem lehet az egyik állam-
íelsőbbségből egy másikba áttolni, mintha csupán tárgyakról, 
vagy kövekről lenne szó valamely játékban, ha mindjárt az 
erők egyensúlyának nagy játékában is, amely maga örök 
időkre diszkreditálva van. 

3. Azonban oly területi kérdéseket, amelyeket ez a háború 
felvetett, az illető lakosság érdekében ós javára, nem pedig 
a versengő felek kiegyezése, vagy kompromisszuma egyrósze 
gyanánt kell megoldani. 

4. Minden világosan körülírt nemzeti igényt oly messzire-
menő módon kell kielégíteni, amint csak lehetséges, anélkül, 
hogy ú j elemeket vagy a viszály és ellentét régi elemeinek 
megörökítését felvennék, amely Európa és ezzel együtt az 
egész világ békéjét csakhamar megzavarná. 

Az ilyen alapon létesítendő általános béke lehet meg-
beszélés tárgya. 



55. számú melléklet. 

Amerika elutasító válasza az Osztrák-Magyar monarchia 
békejegyzékére. 

Van szerencsém szeptember 16-i átiratának vételét el-
ismerni, amely az osztrák-magyar kormánynak valamennyi 
hadviselő állam kormányához intézett arra irányuló javasla-
tot tartalmazó jegyzékét közölte velem, hogy e kormányok a 
békekötés alapelvei felett folytatandó bizalmas és nem köte-
lező megbeszélésre megbízottakat, küldjenek ki. E mellett java-
solja a jegyzék a delegáltaknak arra irányuló megbízását, 
liogy kormányaiknak ez alapelvekről való felfogását egymás-
nak tudomására hozzák, hasonló közléseket hallgassanak meg, 
valamint nyilt és őszinte felvilágosítást kérjenek és adjanak 
mindazon pontokról, melyekben precizirozásra van szükség. 
Erre válaszolva tisztelettel értesítem, hogy közlésének tartal-
mát az elnök elé terjesztettem, aki megbízott azzal, hogy Ön-
nek tudtul adjam, hogy az Egyesült Államok kormánya az 
osztrák-magyar kormány kezdeményezésére csak egy választ 
vél adhatni. Az Egyesült Államok kormánya ismételten a leg-
tejesebb nyíltsággal állapította meg azon feltételeket, amelyek 
mellett az Egyesült Államok a békekötést megfontolás tár-
gyává tennék. Az Egyesült Államok kormánya nem tud és 
nem akar semmiféle értekezlet-javaslattal foglalkozni oly 
ügyben, melyre nézve álláspontját és szándékait annyira tisz-
tán kifejtette. 

Lansing s. k. 



56. számú melléklet. 

Wilson elnök legújabb öt pontja, melyben 1918. szeptember 27-i 
beszédében a Népszövetség feltételeit megjelölte. 

1. A pártatlan igazságosság, amelyet szolgáltatni kell, 
nem tűr meg semmiféle különbséget azok között, kikkel szem-
ben igazságosnak lenni kívánunk ós azok között, akikkel szem-
ben nem akarunk igazságosak lenni. Oly igazságosnak kell 
lenni, amely nem ismer kedvezésben részesítetteket és nem 
ismer fokozatokat, hanem egyenlő jogokat a résztvevő népek 
szempontjából. 

2. Bármely nemzetnek, vagy a nemzetek bármely cso-
portjának különös, különálló érdeke nem lehet alapja az 
egyezmény bármely részének sem, ha nem fér össze vala-
mennyinek közös érdekével. 

3. A Népszövetség közös családjában nem állhat fönn 
semmiféle kötelék, semmiféle szövetség, sem bárminő külön 
szerződés, vagy egyezmény. 

4. A szövetségen belül nem állhat fönn különböző gazda-
sági kombináció. A gazdasági bojkottnak bárminő formában 
való alkalmazása, kivéve a teljhatalmat, amelyet a Népszövet-
ség ad, hogy gazdasági büntetéseket a világpiacokról való ki-
zárás út ján rójanak ki s ez is csak a fegyelemnek és ellen-
őrzésnek eszköze lehet. 

5. Valamennyi nemzetközi egyezményt és szerződést, bár-
minő természetűek legyenek is, teljes terjedelmükben közölni 
kell a világ többi részével. A külön szövetségek és gazdasági 
rivalitások, valamint ellenségeskedések, a modern világban 
bőséges forrásai voltak olyan terveknek, amelyek a háborút 
előidézték. Az olyan béke, amely ezeket határozott kifejezé-
sekkel ki nem zárná, nem volna őszinte és bizonytalan volna. 



57. számú melléklet. 

Az Osztrák-Magyar monarchia újabb békejegyzéke, melyet 
Wilson elnökhöz 1918. október 4-én intézett. 

Az Osztrák-Magyar monarchia, amely a háborút mindig 
csak mint önvédelmi harcot folytatta és ismételten kifejezte 
készségét arra, hogy a vérontásnak véget vessen és igazságos 
és becsülettelteljes békéhez jusson, ezennel azzal az indítvány-
nyal fordul az amerikai Egyesült Államok elnökéhez, hogy 
vele és szövetségeseivel azonnal fegyverszünetet kössön a szá-
razföldön, a tengeren és a levegőben és közvetlenül csatlako-
zóan békekötésről szóló tárgyalásokba bocsátkozzék, ame-
lyekre nézve Wilson amerikai elnöknek 1918. január 8-án a 
kongresszushoz intézett üzenetének 14 pontja és a Wilson 
elnök úr 1918. február 12-i beszédében foglalt négy pont szol-
gálnának alapul, figyelembe véve Wilson elnök úrnak 1918. 
szeptember 27-i fejtegetéseit is. 



58. számú melléklet. 

József főherceg vezérezredes hadseregcsoportjával szemben 
álló entente haderő elosztása 1918. október 1-én. 

Gyalogság: 
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Acqui . . . . . . 17. 18. 32. X. VI 11/27. M. Seluggio (A H00) 
Arezzo 225. 226. 61. V. VII/31. Bressanin 
Bisagno 209. 210. 33. — IX/4. Montebelluno 
Casale 11. 12. 12. X . VII/14. M. Cengio (A 1351) 
Catania . . . . 145. 146. 61. V. VI/26. Musile 
Catanzaro 141. 142. 9. X. VII/6. M. Cimone (A 1230) 
Chieti 123. 124. 6. XIV. VIII/22. Chiese 
Firenze . . . . 127. 128. 22. XIV. VIII/28. Daonevölgy 
Friuli 87. 88. 34. X X I X . IX/16. Adige-völgytől keletre 
Girgenti . . . . 247. 248. 32. X . VII/17. Fontigo 
Lario 233. 234. 20. X I I . VII/25. Passo di Nota 
Leece 265. 266. 14. X I I I . IX/25. Col del Rosso ( A 1276) 
Liguria 157. 158. 55. V. VII/26. Mt. Corno « > 1765) 
Livomo 33. 34. 2. — IX/29. Merlo 
Marohe 55. 56. 27. X I I . VIII/14. Grappa (A 1775) 
Padova . . . . 117. 118. 28. X I I I . IX/29. Costone 
Pallanza . . . . 249. 250. 69. V. IX/22. Mt. Majo (A 1500) 
Parma  49. 50. 20. X I I . VII/23. Mt. Pini 
Pavia 27. 28. 11. XXV. VIII/18. Mt. Asolone (A 1520) 
Perugia . . . . 129. 130. 11. XXV. IX/28. Mt. Vai 
Piceno . . . . 235. 236. 55. V. VII/26. Raossi 
Pinerolo . . . . 13. 14. 14. X I I I . IX/5. Mt. di Val Bella « > 1312) 
Pistoia 35. 36. 26. X X I X . VIII/29. Sabbionara 
Regina 9. 10. 2. — VIII/19. Brenta-hasadék 
Roma 79. 80. 22. XIV. IX/29. Daone-völgy 
Sassari. 151. 152. 33. — IX/15. Vicenza 
Taro 207. 208. 27. X I I . VI/8. Verona 
Teramo . . . . 241. 242. 28. X I I I . IX/24. Costone 
Toscana . . . . 77. 78. 10. V. VIII /5. Verona 
Treviso . . . . 99. 100. 29. X X . VIII/19. Sasso Rosso (A H!)6) 
Valtellina . . . . 65. 66. 6. XIV. VIII/17. Chiese 
Venezia . . . . 83. 84. 34. X X I X . IX/18. Zúgna (A 1257) 
Vicenza . . . . 278. 279. 26. X X I X . VIII/29. Mori 
Volturno . . . . 217. 218. 32. X. IX/4. Pendiei Bombasin 

165. 27. X I I . VIII/7. Monte Grappa (A 1775) 



Francia, cmgol, amerikai és csehszlovák csapatok. 
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Francia 

50. 
108. 
126. 
78. 

107. 
138. 

24. 
24. 
24. 
23. 
23. 
23. 

X I I . 
XI I . 
XI I . 
X I I . 
X I I . 
X I I . 

IX/27. Asiago 
IX/27. Asiago 
IX/27. Asiago 
IX/27. Povolaro 
IX/27. Povolaro 
IX/27. Povolaro 

Angol dandár 

20. 
22. 
91. 
68. 
69. 
70. 

143. 
144. 
145. 

7. 
7. 
7. 

23. 
23. 
23. 
48. 
48. 
48. 

XIV. 
XIV. 
XIV. 
XIV. 
XIV. 
XIV. 
XIV. 
XIV. 
XIV. 

IX/1. Cornedo—Trissino 
IX/1. Cornedo—Trissino 
IX/1. Cornedo—Trissino 
IX/27. Asiago 
IX/27. Monte Lemerle (<> 1234) 
IX/27. Asiago 
IX/30. Granezza 
IX/30. Asiago 
IX/30. Granezza 

Amerikai ezred 56. IX/10. Olaszországban 

Csehszlovák ezred 

31. 
32. 
33. 
34. 

6. 
6. 
6. 
6. 

— 

IX/20. Altissimo (A 2079) 
IX/26. Altissimo (A 2079) 
IX/20. Garda-tótól keletre 
IX/20. Garda-tótól keletre 
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2. — — — V/13. Longara 
3. — — I I I . IX/12. Tonale-hágó 
4 . — — — VI/2. átszámozták a 26. rohamzászlóaljjá 
9 . — 1. I X . VII/6. Bassano 

11. — 1. I X . VIII/25. Passarella 
13. — — X I I I . VIII/10. Col de Rosso (A 1276) 
15. — 2. — VI/27. Albettone 
16. 3. 1. — VII/26. Trappola 
17. — — — VI/2. átszámozták a 3. rohamzászlóaljjá 
18. — — XVII I . IX/16. Col deli' Orsó (A 1677) 
19. — — — VI/18. Asiago-fennsík 
23. — — X X I I I . VII/7. Passarella 
2 9 . — — — VIII/4. Dosso alto (<> 703) 
31. — 6 9 . V. VIII/30. Monte Majo (A 1500) 
55. — 55. V. IX/28. Laghi-medenoe 
72. — — X X I I . VII/4. Montebelluna 



Bersaglierik. 

Bersaglieri 
zászlóalj 

E
zr

ed
 

D
an

dá
r 

Had-
osztály 

H
ad

te
st

 

Legutóbb hol állapították meg 

1., 7., 9. 1. 1. roham roham VII/24. Saletto 
18., 20., 25. 3. — 14. X I I I . VII/31. Conco 
14., 24., 46. 5. 5. 12. X. IX/26. Cesuna 

6., 13., 19. 6. 1. 10. V. VII/25. Campese 
8., 10., 44. 7. 2. 9. X . VIII/18. Monte Cimone ( A 1230) 

27., 33., 39. 11. 2. 9. X . VIII/18. Monte Cimone ( A 1230) 
21., 23., 36. 12. 1. 10. v . VII/7. Campese 
40., 54., 61. 14. 4. 69. V. VIII/30. Monte Majo ( A 1600) 
41., 42., 45. 19. 5. 12. X . IX/24. Cesuna 
70., 71., 72. 20. 4. 69. y . VIII/30. Monte Majo ( A 1500) 

Alpini csapatok. 

Alpini zászlóalj 
neve 

E
zr

ed
 

| 

C
so

po
rt

 

H
ad

-
os

zt
ál

y 

Had tes t Legutóbb hol ál lapították meg 

Adamello 5. 18. 6. XIV. IX/6. Daone-völgy 
Adige 6. 10. 52. X X . VI/18. Albiate Grasso 
Antelao 7. 13. 26. X X I X . V/24. Etsch-völgy 
Aosta 4. 6. 55. — V/25. Pasubio (A 2236) 
Arvonis 8. 4. 32. X . VIII/21. Laghi-medenee 
Baldo 6. 9. 52. X X . IV/22. Motta 
Baltea 4. 7. 5. I I I . VIH/20. Lares 
Bassano 6. 9. 52. X X . VIII/26. Motta 
Belluno 7. — — I I I . HI/14. Stilfsi-hágó 
Berico 6. 10. 52. X X . VII/28. Sasso 
Biccoca 2. — 75. I I I . 111/31. Albiolo « > 2978) 
Borgo 2. — 75. I I I . II /6. Tirol 
Brenta 6. 16. 5. I I I . VIII/14. Tonale-hágó 
Camoniea 5. 11. 75. I I I . IX/3. Cima di Cady 
Cavento 5. 7. 5. I I I . VIII/14. Lobbia 
Cenischia 3. 3. 75. I I I . IX/3. Albiolo « > 2978) 
Cervino 4. 6. 55. — VII/26. Pasubio (A 2236) 
Ceva 1. — — — II/25. Brenta-völgy 
Cismon 7. 13. 26. X X I X . V/21. Etsch-völgy 
Chiese 5. 18. 6. XIV. IX/6. Conoei-völgy 
Cividale •8. — 75. I I I . VIII/14. Albiolo « > 2978) 
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Alpini zászlóalj 
neve 

E
zr

ed
 

C
so

po
rt

 1
 

H
ad

-
os

zt
ál

y 
I 

Hadtes t Legutóbb hol állapították meg 

Clapier 1. 8. 5. I I I . VIII/30. Presena 
Cordevole 7. 12. 75. I I I . VIII/14. Edolo 
Courmayeur . . . . 3. 14. 75. I I I . V/8. Tirol 
Cuneo 2. 3. 75. I I I . IX/3. Albiolo «>2978) 
Dronero 2. 2. 75. I I I . IX/3. Stilfsi-hágó 
Edolo 5. 19. 5. I I I . IX/2. Monticello ( A 2432) 
Ellero 1. — — — III /9. Maragnole 
Exilles 3. 17. 34. X X I X . VIi/18. Verona 
Feltre 7. 4. 32. X. VIII/10. Laghi-medence 
Fenestrelle 3. 14. 75. I I I . VIII/13. P t . d. Por ta 
Oranero 3. 12. 5. I I I . VIII/11. Passo Paradiso 
Intelvi 5. 19. 5. I I I . IX/2. P. dei Segni « > 3134) 
In t ra 4. 2. 75. I I I . IX/3. Stilfsi-hágó 
Ivrea 4. 18. 6. XIV. IX/24. Daone-völgy 
Levanna 4. 6. 55. — VI/7. Pasubio ( A 2236) 
Maira 2. 11. 75. I I I . IX/3. Tonale-hágó 
Mnndrone 5. 7. 5. I I I . VIII/14. Temu 
Marmolada 7. — — — IX/12. Astach-völgy 
Mercantur 1. — — — 

Moncenisio 3. 14. 75. I I I . VI/2. Niil Caraonica 
Morbegno 5. 5. 28. X I I I . VII/28. Sasso 
Mondovi 1. 15. 75. I I I . IX/3. S. Matteo « > 3692) 
Ora 3. — — — IX/12. Astach-völgy 
Oico 4. 15. 75. I I I . IX/3. S. Matteo « > 3692) 
Ortler 5. 15. 75. I I I . IX/3. S. Matteo « > 3692) 
Pallanza 4. 12. 75. I I I . VITI/14. Monticello ( A 2432) 
Pasubio 6. 3. 75. I I I . IX/3. Svájci határ 
Pavione 7. 4. 9. X. IX/2. Monte Majo ( A 1500) 
Pellioe 3. 12. 75. I I I . V/8. Tirano 
Pelmo 7. 17. 34. X X I X . VIII/8. Verona 
Piave 7. 12. 75. I I I . V/8. Tirano 
Pieve di Cadore 7. 13. 26. X X I X . VII/2. San Valentino 
Pinerolo 3. 8. — I I I . VIII/29. Albilo « > 2978) 
Rosa  4. 16. 5. I I I . VIII/14. Monticello ( A 2432) 
Saccarello 1. — — — VII/29. Schio 
Saluzzo 2. 2. 75. I I I . IX/3. Stilfsi-hágó 
Sette Comuni . . 6. 9. 52. X X . VIII/26. Motta 
Spluga 5. 1. 52. X X . V/22. Motta 
Stolvio 5. 5. 28. X I I I . VII/28. Sasso 
Suello . . . . , _ , , . . 5. 17. 34. X X I X . VI/6. Verona 
Susa ... iífZJy. 3. 8. 5. j I I I . VI/24. Tonale-hágó 

'A 

/ • 



Alpini zászlóalj 
neve 

E
zr

ed
 

C
so

po
rt

 I 

H
ad

-
os

zt
ál

y 

Hadtes t Legutóbb hol ál lapították meg 

Tanaro 1. 11. 75. I I I . IX/3. S. Matteo (-0- 3692) 
Tirano 5. 5. 28. X I I I . VII/28. Sasso 
Toce 4. 6. 55. — VI/6. Pasubió ( A 2236) 
Tolmezzo 8. 16. 5. I I I . VIII/14. Tonale-hágó 
Tonale 5. 19. 5. I I I . IX/2. Cigolon 
Valtellina 5. 1. 52. X X . VI/27. Motta 
Varaita 2. 12. 75. I I I . VIII/5. Tirano 
Verona 6. 9. 52. X X . VI/10. Motta 
Vestone 5. 1. 52. X X . VI/20. Motta 
Vicenza 6. 10. 52. X X . VII/28. Sasso 

Olasz lovashadosztály. 

Lovas -
dandár 

Lovas-
hadosztály 

Legutóbb hol ál lapították meg 

3. 2. VIII/18. Vigasio 
4. 2. VIII/18. Castel d'Ario 
5. 3. VIII/26. Montiohiari 
6. 3. VIII/26. Lonato 

Olasz lovasezredek. 

A l o v a s e z r e d L o v a s 
Legutóbb hol ál lapították meg 

n e v e száma dandár Ind 
osztály 

Legutóbb hol ál lapították meg 

Aosta 6. 4. 2. IX/5. Zero Branco 
Milano 7. 3. 2. IX/5. Campo Croce 
Montebello 8. 6. 3. IX/27. Lonato 
Seluzzo 12. 5. 3. IX/17. Piadena 
Savói a 3. 6. 3. IX/9. Castelnuovo di Verona 
Umberto  23. — — Hadosztálylovasság Montiohiari 
Vicenza 24. 5. 3. IX/14. Castiglione 
Vitt. E m a n u e l l e . . . . 10. 3. 2. IX/27. San Trovaso 



59. számú melléklet. 

Kimutatás 
a cs. és kir. 11. hadseregnél a saját és a szemben álló ellenséges 

tüzérség közötti viszonyról 1918. augusztus havában. 

H a d t e s t 
t 
•o 
M 

a 
® N 

!0 M 

-•s 

§ s 
o lO 
N O 
<D 

A szemben álló 
ellenség lövegei-

uek száma 

t í 
S: 

S Í -
u pH 

® pH ^ 
ö b l ű l ö v e g e k s z á m a 

te SB 

O g g 
r, 0 S.Q 

Sajá t 
Az 

ellen -

tüzérség 
lövegeinek 

száma 

I. 
X X V I . 

VI. 
X I I I . 

m . 
Összesen 

256 
348 
330 
249 
238 

56 
88 
78 
30 
44 

240 
72 

184 
116 
240 

93 
201 
171 
165 
174 

6 
20 
58 
22 
14 

7 
6 
9 
6 

10 

320 
444 
415 
281 
286 

339 
293 
413 
303 
428 

1421 296 29 852 804 120 1746 1776 



60. számú melléklet. 

Kimutatás 
a cs. és kir. 11. hadseregnél a saját és a szemben álló ellenséges 
tüzérség által 1918. augusztus hóban (27 nap) leadott lövések 

számáról. 

A saját tüzérség által A szemben álló ellenséges 
tüzérség által leadott lövések 

Hadtes tnél leadott lövések száma száma 

27 nap a la t t átlag naponta 27 nap a la t t átlag naponta 

I 21.690 803 27.570 1.021 
X X V I 28.440 917 49.575 1.599 

VI 63.224 2.039 81.970 2.644 
X I I I 35.832 1.156 111.126 3.585 

I I I  45.430 1.465 230.000 7.420 

Összesen . . . . 194.616 6.380 500.241 16.269 



61. számú melléklet. 

A hadseregfőparancsnokság Op. 1958. számú titkos rendelete 
Weber gyalogsági tábornok részére a fegyverszüneti tárgya-

lásokra vonatkozólag. 

A hadseregfőparancsnokság 1918. október 11-én Op. 1958. 
titkos szám alatt Weber gyalogsági tábornok részére, mint a 
fegyverszüneti bizottság elnökének, ezt az útmutatást adta ki 
írásban: 

„Adott esetben két fegyverszüneti bizottság fog működni, 
és pedig: 

a) Trientben, melynek tagjai lesznek: Weber gyalogsági 
tábornok, Vidossich ezredes, báró Seiller alezredes, Ruggera 
százados, Schwenzer százados, herceg Lichtenstein korvett-
kapitány, Zwierkowski fregattkapitány, egy honvéd törzs-
tiszt, kit a hadseregcsoporparancsnokság fog kijelölni, Flock 
német vezérkari őrnagy és egy német tengerésztiszt. 

Ez a bizottság Venetiában és Tirolra vonatkozólag az 
olasz arcvonalon és a tengeren fogja a fegyverszünetet meg-
kötni. 

b) Fegyverszüneti bizottság Belgrádban, ennek tagjai 
lesznek: Laxa tábornok, Dormándy alezredes és a Kövess-
hadseregcsoportnak egy törzstisztje; ez a bizottság az egész 
Balkán-félszigetre vonatkozólag fogja a fegyverszünetet meg-
kötni. 

Mindkét bizottság azonnal megalakul. 
Arra nézve még külön parancs következik, hogy a tár-

gyalás helyének és idejének megállapodására miként külden-
dők ki a hadikövetek. 

A meghatalmazásokat Ruggera százados magával viszi, 
illetve azok a szerbiai katonai í'őkormányzósághoz el lettek 
küldve. 

A tárgyalásokhoz Hughes-készülékeket és hivatalnokokat 
a bizottságok magukkal visznek, úgyszintén rejtjel kulcsot is 
(Lambda). Az AOK.-val állandóan és közvetlenül Hughes-
összeköttetést kell fenntartani, hogy a tárgyalás menetére be-
folyást gyakorolhasson. Csatolva van a fegyverszüneti egyez-
ménynek tervezete a szárazföldre és tengerre vonatkozólag, 
mely csakis az olasz arcvonalra nézve lett megszerkesztve, 
ezért a belgrádi fegyverszüneti bizottság a Balkán-arcvonalra 
nézve megfelelően módosítsa a tervezetet. 

A belgrádi fegyverszüneti bizottság követelje: 
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Azon vonal meghatározását, mely jelenleg még a mi bir-
tokunkban van; Bulgárián át az átvonulást (szállítást) Török-
országba; Oernavoda—Constanza vasútvonal szabad haszná-
latát; a Dunán való szabad közlekedést; lehetőség szerint az 
entente csapatok ne szállják meg Bulgáriát, illetve azon fel-
tétel ejtessék el, hogy a központi hatalmakhoz tartozók az 
országot négy héten belül elhagyni kötelesek (a monarchia 
világkereskedelme ott erősen érdekelve van). 

A fegyverszüneti egyezmény tervezete a szárazföldre vo-
natkozólag így hangzik: 

Fegyverszüneti egyezmény (szárazföldre vonatkozólag). 
Az olasz hadvezetőség meghatalmazottai és az Ausztria-

Magyarország meghatalmazottai között a következő fegyver-
szüneti egyezmény létesült: 

1. A fegyverszünet október . . . . -én . . . . órakor kezdődik 
(középeurópai időszámítás) és szó nélkül tovább tart. 

2. A szerződő feleknek joguk van a fegyverszünetet min-
denkor 7 napi határidővel felmondani. 

3. A fegyverszünet egyrészt Ausztria-Magyarország ösz-
szes szárazföldi és légi haderejére, másrészt Olaszország és 
szövetségeseinek a svájci határ és az Adriai-tenger között az 
egész szárazföldi arcvonalára kiterjed. 

Egyidejűleg a Balkán-hadszíntéren külön megállapítandó 
egyezség szerint szintén érvénybe lép a fegyverszünet. 

4. Á szerződő felek kötelezik magukat, hogy a fegyver-
szünet alatt a svájci határ és az Adriai-tenger között lévő 
arcvonalon csapataik számát nem erősítik meg, azok tagozá-
sát nem változtatják meg és támadás előkészítésére átcsopor-
tosítást nem csinálnak; ugyanez vonatkozik más hadszín-
terekre is. 

5. Demarkációs vonalaknak tekintendők a legelői fekvő 
akadályövek, melyeket senkinek sem szabad átlépni; ott, hol 
a legelői fekvő vonalak előtt zártakadályok nincsenek, a de-
markációs vonalat a legelői megszállott pontok közötti egye-
nesen húzott vonal képezi. 

A két fél vonala közötti terület és a Piave semleges, 
amennyiben a saját állás előtt fekszik, a Piaven közlekedni 
tilos. 

A semleges területben elesetteket eltemetni szabad. 
A részletes határozványokat minden egyes esetben a két 

fél hadosztályparancsnokságai, vagy magasabb parancsnok-
ságai állapítják meg. 

Mindama személyek, kik a megállapított egyezmény elle-
nére a demarkációs vonalat átlépik, le lesznek tartóztatva és 
csakis a béke megkötése után lesznek szabadon bocsátva. 
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6. A hadsereghez tartozó személyek és polgári egyének 
hazatérésének kérdésében, kik a demarkációs vonalon túli 
területen honosak, csakis a békeszerződés tárgyalásánál lehet 
dönteni. 

7. Abból a célból, hogy az arcvonalon nyugtalanság, vagy 
közbeeső esetek elkerültessenek, gyalogsági gyakorlatok 5 kilo-
méternél, tüzérségi gyakorlatok 15 kilométernél az arcvo-
nalhoz közelebb nem tarthatók. 

A földalatti aknaharcot teljesen be kell szüntetni, a légi-
erőket és léggömböket a demarkációs vonaltól számított 
5 kilométer széles légöv mögé kell visszavonni, a legelői fekvő 
akadály öv mögött az állást erődíteni meg van engedve, de 
csakis oly jellegű álláserődítést szabad végezni, melynek nem 
az a célja, hogy támadást készítsen elő. 

8. A fegyverszünet alatt előállható félreértéseket mind-
két fél kiküldöttekkel oszlasson el. Az értekezés helyét és 
idejét a szerződő felek hadikövetek útján állapítják meg. 

9. A szerződő feleknek jogukban áll ezen egyezményhez 
kiegészítő javaslatokat tenni. A javaslatok felett a döntés 
akként fog megtörténni, hogy a meghatalmazással ellátott 
bizottságok összejönnek, mint jelen esetben. 

10. A fegyverszüneti állapot mindkét szerződő fél katonai 
folyam-flotilIájára is érvényes. 

11. Minden propagandatevékenység és érintkezés beszün-
tetendő. 

12. A szerződő felek a fegyverszüneti egyezmény aláírása 
után azonnal megkezdik a béketárgyalásokat. 

13. A szerződő felek mindegyike ezen megállapodások 
írásbeli példányát német és olasz nyelven megkapja, melye-
ket a meghatalmazott képviselők aláírnak. 

A fegyverszüneti egyezmény tervezete a tengerre vonat-
kozólag így szól: 

Fegyverszüneti egyezmény (tengerre vonatkozólag). 
Az olasz hadvezetőség és Ausztria-Magyarország meg-

hatalmazottai között a következő fegyverszüneti egyezmény 
létesült: 

1. A fegyverszünet október . . . . -én . . . . órakor kezdődik 
(középeurópai időszámítás), és szó nélkül tovább tart. 

2. A szerződő feleknek joguk van a fegyverszünetet min-
denkor 7 napi határidővel felmondani. 

3. A fegyverszünet az egész Közép-tengerre érvényes és 
pedig a hadviselő feleknek a Közép-tengeren tartózkodó ösz-
szes tengeri és légi haderejére nézve. 

4. A kikötőknek és tengerpartoknak a tengerről, vagy a 
levegőben való megtámadása szünetel a fegyverszünet alatt, 
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éppen úgy tilos a saját fél által megszállott kikötők és ten-
gerpartok előtt a másik fél tengeri haderejének összecső-
dülése. 

5. A kikötők és tengerpart fölött a szerződő felek légihad-
ereje nem repülhet át; a demarkációs vonalat nem szabad át-
repülni. 

Olaszországnak meg van engedve, hogy az otrantói úton 
18 tengeri mérföldet képező sávot átrepülhesse. 

6. Az Adriai-tengeren a demarkációs vonal a következő: 
Piave torkolat, a hosszúsági fokok metszőpontjai Grenn-

wichtől keletre és pedig a 13. foknak a 45. fokkal, a 14. foknak 
a 44. fokkal, a 15. foknak a 43. fokkal, azután Pelagosa- és 
Pianosa-sziget között fele úton a 17. foknak a metszése a 
42. fokkal, a 18. foknak a 41. fokkal. A 39. szélességi foktól a 
41. szélességi fokig a vonal mindkét részről: a 18. foknak 
metszőpontja a 41. fokkal, a 19. foknak metszőpontja a 39. fok-
kal; mindkét fél közlekedése részére egyenként 9 tengeri mér-
föld széles sáv határoztatik meg. 

A Központi-tengeren a demarkációs vonalat az olaszok 
kívánságai szerint kell meghatározni. 

7. A kereskedelem és a kereskedelmi hajózás a demarká-
ciós vonalon belül az illető állam részére teljesen szabad és 
korlátozva nem lesz. 

8. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy a fegyver-
szünet alatt kikötőikben és szövetségeseik kikötőiben támadó 
hadműveletekre előkészületeket nem tesznek. 

9. Olaszország ezzel az egyezménnyel az összes szövetsé-
gesei nevében, Ausztria-Magyarország, Németország és Török-
ország nevében is megköti a fegyverszünetet. 

Egyes államok között különleges megállapodások lehet-
ségesek. 

10. Ezen pont azonos a szárazföld részére megkötendő 
fegyverszüneti egyezmény tervezetének 13. pontjával. 

A fegyverszüneti egyezményre vonatkozó kérdésekben 
az AOK. hadműveleti osztályához kell fordulni. 

Ezt az utasítást megkapják: József főherceg vezérezredes 
hadseregcsoportparancsnokság, Weber gyalogsági tábornok, 
Laxa tábornok és Kövess hadseregcsoportparancsnokság. 

AOK. vezérkar főnöke." 
(Op. 45.000/54. szám.) 



62. számú melléklet. 

A németek jegyzéke Wilson elnökhöz. Berlin, 1918. október 12. 

Amerikai Egyesült Államok elnöke kérdéseimre a német 
kormány az alábbi választ adja: 

„A német kormány elfogadja Wilson elnök kikötéseit, 
melyeket 1918. január 8-án és a későbbi beszédeiben a tartós 
béke érdekében hangoztatott. 

A megkezdendő megbeszélés célja tehát csakis az volna, 
hogy a gyakorlati részletek alkalmazásában megállapodás 
létesüljön. 

A német kormány azon meggyőződésben van, hogy az 
Egyesült Államokkal szövetséges hatalmak is azon alapon 
állanak, melyet Wilson elnök kinyilvánított. 

A német kormány az osztrák-magyar kormánnyal egyet-
értésben készségét fejezi ki, hogy a fegyverszünet megkötése 
céljából az elnök által hangoztatott kiürítési javaslatot el-
fogadja. 

Az elnökre bízza, hogy intézkedjék egy vegyes bizottság 
összeállítására, melynek feladata lenne a területkiürítés tár-
gyában megegyezni. 

A mostani német kormány, mely a béke létesítésének 
ügyében a teljes felelősséget vállalja, a birodalmi gyűlés nagy 
többségével egyetértve és annak hozzájárulásával alakult meg. 

A birodalmi kancellár ezen többség akaratára támasz-
kodva, a német kormány és német nép nevében beszél vala-
mennyi tárgyalásain. 

Solf s. k., 
a külügyi hivatal államtitkára." 



63. számú melléklet. 

Császári manifesztum. 

„Hűséges osztrák népeimhez! 
Amióta trónra léptem, szüntelenül arra törekedtem, hogy 

valamennyi népeimnek kivívjam a kivánt békét s hogy 
Ausztria népeinek megmutassam azt az utat, amelyen népi 
egyéniségük erejét minden akadálytól és súrlódástól mente-
sen, áldásos módon kifejthetik s szellemi és gazdasági jólétü-
ket eredményesen érvényesítheti k. 

A világháború iszonyatos küzdelme meggátolta eddig a 
béke munkáját. A hősiesség és a hűség, valamint a nélkülö-
zések áldozatkész elviselése dicsőségesen védelmezték a hazát 
a, súlyos időben. A háború súlyos áldozatainak biztosítaniok 
kellett a tisztességes békét, amely Isten segítségével már kü-
szöbön van. 

Most tehát haladéktalanul meg kell kezdenünk a haza 
újjáépítését természetes, tehát megbízható alapon. Az osztrák 
népek erre irányuló kívánságait gondosan összhangzásba kell 
hozni egymással, azután teljesíteni. 

Elhatároztam, hegy ezt a munkát népeim szabad közre-
működésével azoknak az alapelveknek a szellemében végezem 
el, amelyeket a szövetséges uralkodók békejavaslatukban 
magukévá tettek. 

Ausztria, népeinek akaratához képest, szövetséges ál-
lammá alakul át, amelyben minden néptörzs saját külön ál-
lami közösséget alkot letelepülési területén. Ausztria lengyel 
területeinek a független Lengyelállammal való egyesülését ez 
semmiképen sem érinti. Triest városa és területe népének kí-
vánságához képest különleges álláshoz jut. 

Ez az új alakulás, amely a magyar szent korona orszá-
gainak integritását semmi tekintetben sem érinti,1 minden 
nemzeti külön államnak biztosítja önállóságát. De eredménye-
sen fogja védeni a közös érdekeket is és mindenütt érvénye-
sülni- fog, ahol a közösség az egyes államoknak életszükség-
lete. Különösen ajánlatos lesz valamennyi erőnek az egyesí-
tése azoknak a nagy feladatoknak jogos, méltányos és ered-
ményes meggondolásánál, amelyek a háború visszahatásai. 

Amíg ez az átalakulás törvényes úton végbe megy, a. meg-
levő intézmények a közérdek megvédése végett változatlanul 

i 1867-es kiegyezés Ausztriával? 



2 

fennmaradnak. Kormányomat megbíztam, hogy haladékta-
lanul készítse el Ausztria újjáépítését. 

A népeket, amelyek önrendelkezési jogán az ú j birodalom 
felépül, felhívom, hogy nemzeti tanácsaik útján vegyenek 
részt a nagy munkában s hogy ezek a nemzeti tanácsok, ame-
lyeket minden nemzet reichsratbeli képviselőiből alkot, a 
népek érdekeit egymással szemben és a kormánnyal való 
érintkezésben érvényre juttassák. 

Kívánom, hogy hazánk a benne egyesült nemzetek egyet-
értésétől megszilárdítva, mint szabad népek szövetsége kerül-
jön ki a háború viharából. 

A Mindenható áldása- legyen munkánkon, hogy a béke 
nagy műve, amelyet megépítünk, valamennyi népünknek 
szerencsét hozzon. _ •: . 

Wien, 1918 október 16. 
Károly s. k. 

' -1 • " • Hussarek s. k." 
• (Op. 148.909. sz.) 



48. sz. melléklet. 
Kölcsönös harctéri helyzet a Balkán hadszíntéren, a bolgár 

arcvonal összeomlása után. 



Bh. számú melléklet. 

Mackensen tábornagy romániai frontja 



65. számú melléklet. 

Az Osztrák-Magyar monarchia utolsó békeajánlata 
Wilson elnökhöz. 

1918. október 27. 

Válaszul Wilson elnök úrnak az osztrák-magyar kormány-
hoz e hó 18-án intézett jegyzékére és az elnök úr azon elhatá-
rozásának megfelelően, hogy Ausztria-Magyarországgal kü-
lön tárgyaljon a fegyverszünet és a béke kérdéséről, az oszt-
rák-magyar kormány tisztelettel kijelenti, hogy éppen úgy, 
mint az elnök úr, ahhoz a felfogáshoz is hozzájárult, amely 
legutóbbi jegyzékében Ausztria-Magyarország népeinek, kü-
lönösen a cseh-szlovákoknak és a jugoszlávoknak jogairól 
foglaltatik. 

Mivel e szerint Ausztria-Magyarország mindazokat a fel-
tételeket elfogadta, amelyektől az elnök úr a fegyverszünet-
ről és a békéről szóló tárgyalásokba bocsátkozást függővé 
tette, az osztrák-magyar kormány nézete szerint e tárgyalások 
megkezdésének már semmi sem áll útjában. Az osztrák-
magyar kormány tehát késznek nyilatkozik arra, hogy más 
tárgyalások eredményének bevárása nélkül, tárgyalásokba 
bocsátkozzék, Ausztria-Magyarország és az ellenséges álla-
mok között való békéről, valamint Ausztria-Magyarország 
összes frontjain nyomban életbelépő fegyverszünetről és kéri 
Wilson elnök urat, hogy az erre vonatkozó előkészületeket 
rendelje el. 



66. számú melléklet. 

Ö Fölsége hadsereg- és flottaparancsa 1918. október 24-ről, 
melyben a csapatokat felhívja, hogy a jelenlegi állásokban 

tartsanak ki.1 

Katonák! 
Azon nap, midőn hazatérhettek és nektek meghozza a bé-

két, közeledik. 
Kötelességeiteket, melyeket addig teljesítenetek kell, sú-

lyos, katonai erényeitek, belátástok és áldozatkészségeitek a 
monarchia valamennyi népének jövőjét biztosíják, kivétel és 
különbség nélkül, most inkább, mint valaha. 

Számtalan csatában bevált katonai fegyelmetek, hűség-
telt és a vasengedelmesség, melyek hasonlíthatatlan dicső tet-
tekre képesített bernieteket változás nélkül azon szikla, ame-
lyen minden támadásnak ós hullámverésnek meg kell törni. 

A mostani idő telve van komoly bonyodalmakkal. Ezeknek 
a hadsereget és a flottát kikezdeniök nem szabad. 

Világos és egyszerű eskü, melyet a Mindenható előtt le-
tettetek, katonák a ti kötelességeitek! 

Ezen nincsen mit magyarázni és okoskodni. 
A monarchia összes népeinek hazája örök időtől fogva a 

haderőn nyugszik, azért volt képes oly nagy tettekre. Miként 
a hadba vonult, úgy a jelenlegi ingatag állapoton, az összes 
népek boldogulására nyugodtan, becsületesen és hűségesen ke-
resztül fogja magát vágTii. 

Az Isten áldása legyen veletek! 
Reichenau, 1918 október 23. 

Károly s. k. (Präs. 38.982. szá n.) 

1 189. számú Rendeleti Közlönyben leli kihirdetve. 



48. sz. melléklet. 
A kölcsönös helyzet vázlatos feltüntetése az olasz had-

színtéren 1918. október 23.-án este, az olasz támadás megindulása 
előtt. 



48. sz. melléklet. 



68. sz. melléklet. 
Az olasz hadműveleti terv vázlatos feltüntetése. 





70. sz. melléklet. 
Kölcsönös harctéri helyzet október 795. és 27.-én. 



48. sz. melléklet. 



70. sz. melléklet. 
Kölcsönös harctéri helyzet október 26. és 27.-én. 





70. sz. melléklet. 
Kölcsönös harctéri helyzet október 28. és 27.-én. 





70. sz. melléklet. 
Kölcsönös harctéri helyzet október 29. és 27.-én. 





73. számú melléklet. 

A nemzeti tanács proklamációja a katonasághoz 
1918. október 30-án. 

Katonák! 
Zágráb város katonai parancsnoka, Snjaric gyalogsági 

tábornok g Miimjevios táborszernagy, kerületi parancsnok, 
napiparancsot adtak ki. Ebben kijelentették, hogy az egész 
délszláv haderő, a megszűnt közös hadseregnek összes csapatai 
a délszláv Nemzeti Tanács rendelkezésére bocsátják magukat 
és a délszláv Nemzeti Tanácsot ismerik el törvényes kormány-
nak. Az eddigi kormány és az eddigi hatóságok átadták az 
egész hatalmat a hadsereg által elismert Nemzeti Tanácsnak. 

Prága város katonai parancsnoka, Kestranek táborszer-
nagy, október 28-án az egész csehországi katonai hatalmat a 
cseh-szlovák Nemzeti Tanács rendelkezésére bocsátotta. Az 
eddigi kormányhatóságok erre elhagyták eddigi helyüket és 
a kormányhatalmat a Nemzeti Tanács vette át. 

Miért tilos az Budapesten, ami megengedett dolog Prágá-
ban, Zágrábban? Hát a magyar nép most is az utolsó ma-
radjon? 

Magyarország határai védtelenek. A magyar csapatokat 
nem a határra küldik, hogy őrtálljanak addig, amíg a békét 
meg tudjuk kötni és a rögtönös fegyverszünetet elérjük, ha-
nem idehozzák Budapestre, hogy a magyar Nemzeti Tanácsot, 
amely rögtönös békét, teljes függetlenséget, önálló magyar 
hadsereget, magyar külügyet, népuralmat és szociális igaz-
ságot akar a dolgozó és szenvedő tömegeknek, a mindenfajta 
szegénységnek, letörje és mozgalmát vérbefojtsa. 

Katonák, szégyen és gyalázat, hogy amikor körülöttünk 
minden nemzet egységesen harcol szabadságáért, önállóságáért, 
a népjogokért és a békéért, Magyarországon még mindig azok a 
bécsi cselédek és háborús uszítók parancsolnak, akik bennete-
ket, katonákat arra akarnak felhasználni, hogy vérbefojtsák 
veletek a Magyar Nemzeti Tanácsnak azt a mozgalmát, amely 
nektek is azonnali fegyverszünetet, jogot, kenyeret, szabad-
ságot akar kivívni. 

Katonák, a közös hadsereg megszűnt, az osztrák-magyar 
monarchia megszűnt, ti annak a független és demokratikus 
Magyarországnak vagytok katonái, amelyet a Magyar Nem-
zeti Tanács képvisel. A délszlávoknál, a cseh-tótoknál egyetlen 
csepp vért nem ontottak a nemzeti függetlenségért és nép-
uralomért, mert a katonaság a Nemzeti Tanács mellé állott. 



Katonák, ezt a példát kell nektek is követnetek! őrizzétek meg 
a múlhatatlanul szükséges katonai fegyelmet és rendet, mert 
a Magyar Nemzeti Tanács nem polgárháborút ós felfordulást 
akar, hanem azt, hogy a fegyveres és fegyvertelen népnek 
egész szervezett és fegyelmezett ereje alapján polgárháború 
és vérontás nélkül kerüljön a hatalom a Magyar Nemzeti 
Tanácsnak, mint az egész nemzet és nép törekvései letétemé-
nyeseinek kezébe! 

Katonák, a fewelMa möübontása nélkül »vAditok, 
válasszatok megbízottakat, akik útján a Magyar Nemzeti Ta-
náccsal érintkeztek és követeljétek, hogy az egész haderő 
ismerje el a Magyar Nemzeti Tanácsot az ország jogos és tör-
vényes képviseletének. 

Katonák, ne ontsátok polgártársaitok vérét. Ne használ-
játok fegyvereteket, ha kiküldenek benneteket azért, hogy a 
független Magyarországért, népuralomért és azonnali fegyver-
szünetért harcoló testvéreitek mozgalmát vérbe fojtsátok. 

Katonák, ne löjjetek testvéreitekre, anyáitokra, ne ontsa-
tok Budapest utcáin magyar vért! A ti helyetek nem a régi 
rendszer, a Tiszák és Andrássyak (a bécsi lakájok és nép-
ellenségek) oldalán van, hanem a miénken! Legyetek a Magyar 
Nemzeti Tanács katonái. 

Katonák, a Magyar Nemzeti Tanács a nemzetek s népek 
önrendelkezési joga alapján áll. Megadja azt a jogot minden 
népnek, hogy megkövetelhesse a magyar nép számára is! 
Külföldön, Csehországban, Ukrajnában magyarországi csapa-
tokat akarnak felhasználni arra, hogy az ottani népek szabad-
ságmozgalmait letiporják és vérbefojtsák! Magyar katonák, 
ne legyetek a szabadság hóhérai, a nemzeti függetlenség por-
kolábjai. A magyar nép testvéri egyetértésben akar élni, a 
szabadság és nemzeti függetlenség kölcsönös elismerése alap-
ján valamennyi néppel. 

Katonák, tartsatok fegyelmet! Szervezkedjetek! Provo-
kálásoknak be ne ugorjatok! Várjátok a Magyar Nemzeti 
Tanács parancsait! - • 

Nemzeti Tanács. 



74. számú melléklet. 

Legfelsőbb elhatározás 
a nemzetiségi hadseregek megalkotására. 

(1918. november 1-én kelt 7463. számú kézirat.) 

Ausztria nemzetiségi államai és a délszláv országrészek 
külön hadseregeket fognak maguknak megszervezni. 

A nemzeti hadseregek átalakulásának végrehajtásáig a 
mostani katonai hatóságok egyelőre megmaradnak abból a 
célból, hogy a nemzetiségi kormányoknak az ügykezelést tel-
jesen átadhassák, az AOK. addig működik, míg a hadrakelt 
sereg hazaérkezik. 

Minden katonai személy, ós pedig az anyaországban levők 
azonnal, a hadrakelt seregbe tartozók pedig hazaérkezésük 
után előljáró parancsnokságaiknak jelentik, hogy melyik nem-
zetiségi hadsereg kötelékébe akarnak belépni. 

Azon esetben, ha a nemzetiségi hadseregbe való belépés-
nél esküt követelnek tőlük, úgy az ilyen eskii letevését meg-
engedem. 

Károly s. k. 



75. számú melléklet. 

A magyar hadügyminiszter távirati rendelete a fegyver-
letételre és a leszerelésre. 

5. Keleti hadseregparancsnokság Odessza. 
6. Bevollmächtigter Generalstabsoffizier beim AOK. 

Mackensen, Bukarest. 
Magyarország belső helyzete képtelenné teszi ezt az or-

szágot a háború továbbviselésére. 
A magyar kormány határozata alapján, mint felelős m. 

kir. hadügyminiszter elrendelem a fegyverletételt és utasítom 
a hadseregfőparancsnokságot, a Boroevic-, „Bozen"- és Kö-
vess-hadseregcsoportparancsnokságokat, hogy Wilson béke-
pontjai, a teljes leszerelés, népek szövetsége és a döntőbírósá-
gok elvei alapján haladéktalanul lépjenek az entente-hadsere-
gek parancsnokságaival összeköttetésbe a fegyverletételre vo-
natkozólag. 

Amennyiben az entente feltételei országunk megszállását 
követelnék, hassanak a közvetlenül tárgyaló hadseregparancs-
nokságok oda, hogy mélyen sújtott országunk megszállása 
csakis angol vagy francia csapatok által történjék. 

Az azonnali leszerelés rögtöni végrehajtására minden ma-
gasabb parancsnokságnál, csapatnál és intézetnél leszerelési 
különítmények alakítandók, melyek a katonai felszereléseket 
és mindennemű hadianyagot összegyűjtenek. Az elbocsátandók 
fegyver, lőszer és felszerelés nélkül mielőbb hazairányítandók. 

Ukrajnában levő haderőink további folytatólagos haza-
irányítása, valamint leszerelése iránt a keleti hadseregparancs-
nokság azonnal intézkedjék. 

Ugyanaz áll a Mackensen hadseregcsoportjánál beosztott 
magyar csapatok, intézetek stb.-re vonatkozólag. 

Az erdélyi csoportparancsnokságnak alárendelt csapatok, 
intézetek stb., valamint az ország belsejében levő és érkező 
csapatok részére külön intézkedéseket adok ki. 

A végrehajtásról Budapestre jelentést várok. 

Budapest, 1918 november 1-én. 

1. Hadseregfőparancsnokság Baden. 
2. Hadseregcsoportparancsnokság Boroevic. 
3. 
4. 

Bozen. 
Kövess. 

Linder Béla s. k. 
. kir. hadügyminiszter. 



70. sz. melléklet. 
Kölcsönös harctéri helyzet október 76. és 27.-én. 
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77. sz. melléklet. 
Helyzet a nyugati arcvonalon 1918. október végén. 



77. si.me/Iék/et. 



70. sz. melléklet. 
Kölcsönös harctéri helyzet október 31. és 27.-én. 





79. számú melléklet. 

Az olasz vezérkar 1268. számú harcjelentése 
1918. november hó 4-ről. 

A háborút Ausztria-Magyarország ellen, melyet Ö Fölsége 
a Király, legfelsőbb Urunk magas vezetése alatt az olasz had-
sereg úgy számban, mint felszerelésben kedvezőtlen helyzetben 
— 1915. május 24-én megkezdett s rendíthetetlen bizalommal 
és kitartó bátorsággal megszakítás nélkül, a legnagyobb lel-
kesedéssel, 41 hónapig viselt — megnyertük. 

Az óriási csata, melyet október 24-én kezdtünk meg és 
amelyben 51 olasz, 3 angol, 2 francia, 1 cseh-szlovák had-
osztály ós egy amerikai ezred küzdött 63 osztrák-magyar had-
osztály ellen — be van fejezve. 

A XXIX. hadtestnek Trient felé való villámgyors ós eré-
lyes előretörése, melyet nyugaton a 7. hadsereg, keleten az 1., 
6. és 4. hadsereg csapatai támogattak, az ellenséges hadsereg 
visszavonulását Trentóba elvágta és tegnap az ellenséges arc-
vonal tökéletes összeomlását idézte elő. 

A Brentától a Torréig a 12., 8. és 10. hadsereg és a lovas-
hadosztályok ellenállhatatlan rohama mindjobban hátrakergeti 
a menekülő ellenséget. A síkságon ö kii1. Fönsége, az Aostai 
herceg nyomul előre gyorsan, az ő veretlen 3. hadserege élén, 
visszatérvén azokba az állásokba, melyeket ő már győzedel-
mesen elfoglalt és soha el sem veszített. Az osztrák-magyar 
hadsereg megsemmisült. Óriási veszteséget szenvedett az első 
napok elkeseredett ellenállási harcaiban és azután is elvesztett 
mindenféle anyagot, majdnem összes raktárait és készleteit. 
Eddig kezeink között hagyott körülbelül 300.000 foglyot, tel-
jes vezérkarokkal és nem kevesebb, mint 5000 ágyút. A ma-
radványai annak a hadseregnek, mely egyike volt a világ leg-
batalmasabbjainak, rendetlenségben és reménytelenül rohan-
nak visszafelé azokon a völgyeken keresztül, melyeken át olyan 
gőgösen és magukat biztonságban vélve szálltak le. 

Diaz tábornok s. k. 



80. sz. melléklet. 
Az olasz hadifogságba jutott seregtestek sematikus feltüntetése. 



81. számú melléklet. 

K i m u t a t á s 
azon csapatokról, melyek a páduai fegyverszünet (1918. XI/3. délután 3 órakor) téves értelmezés 

folytán (1918. XI/4-én délután 3 órakor) hadifogságba estek. 

A hadifogságba j u t o t t 

csapat dandár hadosztály hol 

mely 

magasabb 
parancsnok neve 

csapat dandár hadosztály hol had-
osztályhoz 

had-
testhez 

had-
sereghez 

magasabb 
parancsnok neve 

csapat dandár hadosztály hol 

t a r tozo t t 

magasabb 
parancsnok neve 

22., 39. tábor i 
t iizér 

22. 
lövész 

V. 

10. 
hadsereg 

163. gyalog 

V. 

10. 
hadsereg 

49. rohamzlj . 3/D. 
4. lovasszázad 

97. és 98. gyalog, 
49. tábori tüzér 

49. 
gyalog 

Madona di 
CampLgl io 

Pinzolo Vigo 
Rendena XI/4-ón 

X X . 

10. 
hadsereg 

Steinhardt 
a l tábornagy 

Ria védelmi szakasz 

X X . 

10. 
hadsereg 3. huszárezred 

rohamcsapata 
5. lov. és 

19. tábori tüzór 
3. 

lovas J 
X X I . 

10. 
hadsereg Kopecek 

a l tábornagy 

59. rohamzlj . 4/L. 
3. lovasszázad 

111. és 112. lövész 
ós 56. t áb . tüzór 

56. 
lövész 

X X I . 

10. 
hadsereg 

Kroupa 
al tábornagy 

Rohamzászlóalj 
1. és 2. 

császárvadász 
és 3. tüzór 

Császár-
vadász 

Edel-
weiss 

10. 
hadsereg 

Herceg 
Schwarzenberg 

vezérőrnagy 

19. rohamzlj . l /D. 
7. lovasszázad 

37. ós 38. gyalog, 
40. honv. t áb . tüz. 

19. 
gyalog 

Edel-
weiss 

10. 
hadsereg 

E lmar 
a l tábornagy 

6. dragonyos-
és 15. huszárezred 

6. 
lovas 

I I I . 
11. 

hadsereg 

Herceg Braganza 
al tábornagy 

l /D . 
5. lovasszázad 

11. és 12. gyal., 
2. ós 28. t áb . tüzér 

6. 
gyalog 

I I I . 
11. 

hadsereg 
Scli ilhavsky 
a l tábornagy 

103. és 104. gyalog 
(kivéve 

a 31. gy.-ezredet) 
és 52. tábor i tüzér 

52. 
gyalog 

Val 
Sugana 

I I I . 11. 
hadsereg 

Schamschula 
vezérőrnagy 

53. 
rohamzászlóalj 

105. ós 106. 
gyalog 

6. ós 18. 
tábori tüzér 

53. 
gyalog 

VI . 
II. 

hadsereg 

Stanoilovic 
vezérőrnagy 

18. rohamzlj . 
5/H. H . 

10. lovasszázad 

35. és 36. gyalog 18. 
gy»l°g 

VI. 
II. 

hadsereg R a m s t 
vezérőrnagy 

39. 
rohamzászlóalj 

77. és 78. 
honvéd gyalog 

39. 
honvéd 
gyalog 

Val 
Sugana 

VI . 
II. 

hadsereg 

29. honvéd 
gyalogezred 

Fiera di 
Primiero 

40. honv. 
gyalog 

X X V I . 
Bellum) 

hadsereg 

Hadosztály vona t 4. gyalog 

X X V I . 
Bellum) 

hadsereg 

34. rohamzlj . 
6/H. 1. lovasszd. 

67. ós 68. 
gyalog 

34. 
gyalog 

Tartalék-
ban 

6. 
hadsereg 

Luxardo 
al tábornagy 

15., 55. és 98. 
ezrocl 

19. 
gyalog 

' 10. 
gyalog 

Piancano 
di Med. S. 

Marfcino, Taglia-
mento X / S l . 

10. 
gyalog 

Tartalék-
ban 

6. 
hadsereg 

Weisz 
vezérőrnagy 

37. és 38. lövész és 
44. tábori tüzér 

44. 
lövész 

Pordenorie 
X/31. 

Tartalék-
ban 

Isonzó 
hadsereg 

Schönauer 
a l tábornagy 

Egy ezred 
(33. h . gy. e.) 

Tagliamento XI /4 . 70. h. IV. 

Isonzó 
hadsereg 

Rohamcsapa t 15. lovas ós 
8. tábori tüzér 

8. 
lovas 

Tartalék-
ban 

Isonzó 
hadsereg 

Dokonal 
vezérőrnagy 

40. rohamzlj . 
4/D. 15. lovasszd. 

91. ós 92. lövész, 
46. tábori tüzér 

46. 
lövész 

Livenzán és 
Cervignano XI /4 . 

X X I I I . 
Isonzó 

hadsereg Fischer 
vezérőrnagy 

21. és 23. 
vadászzászlóalj , 

2. rohamzlj . 
4. gyalog Cervignano XI /4 . 2. gyalog X X I I . 

Isonzó 
hadsereg 

Összesen hadi! ogságba jutott: Az anyaországba, visszajutott . 
13 gyaloghadosztály, 38 gyaloghadosztály, 

3 lovashadosztály, 2 lovashadosztály, 
2 gyalogdandár , 4 gyalogdandár. 
3 gyalogezred ós a rivai védelmi 

szakasz. 



48. sz. melléklet. 
Báró Kövess tábornagy új déli arcvonala kialakulóban 

Magyarország védelmére 1918. október hó végén. 



82. számú melléklet. 



48. sz. melléklet. 
Vázlat azon utakról és vasutakról, melyek az osztrák-

magyar haderő visszavonulására és elszállítására tekintetbe 
jöhettek. 



48. sz. melléklet. 



84. számú melléklet. 

Leszerelés. Az AOK.-nak 1918. november 6-án Op. 149.034. szám 
alatt kiadott rendelete. 

A fegyverszüneti szerződés értelmében az összes fegyveres 
haderő, beleértve a népfölkelés feloszlatását is, leszerelendő és 
a leszerelés folyamán a fegyveres haderő legfeljebb 20 béke-
létszámú hadosztályra csökkentendő. 

A leszerelés azonnal megkezdendő, melyre a következő 
határozványok érvényesek: 

1. Az alakulatoknak a frontról való visszaszállítására fő-
képen a vasutak forgalmi technikai szempontjai mérvadók. 

2. A rend és fegyelem fenntartása legelső követelmény. 
3. Az alakulatok, mint zárt szállítmányok, elvileg az ed-

digi parancsnokaik vezetése alatt irányítandók. 
A hadseregkörletben az alakulatok feloszlása csak feltét-

len szükség esetén történhetik. 
4. Azon esetben, ha a fegyelem megköveteli, a legénység 

honilletékesség szerint a nemzeti hovatartozás alapján tisztek 
parancsnoksága alatt álló alakulatokba állítható össze. 

Rendes élelmezés és egyéb anyagi ellátás érdekében a szer-
vezetszerű berendezések kihasználandók. 

5. Az alakulatok irányítása általában a berakodási állomá-
sokra való beérkezés sorrendjében történjék. 

Egy időben való beérkezésnél az elsőség általában azon ala-
kulatokat illeti meg, mely messzebbre szállítandó. Ezenfelül a 
szállításnál arra is tekintette] kell lenni, hogy a nemzetiségi 
államok között a szállítmányok lehetőleg egyenletesen oszol-
janak meg. 

Alakulatok, melyek nem kerülnek azonnal irányításra, lak-
táborba szálljanak. 

6. Alakulatok és szállítmányok elvileg a békekeretállomásra 
irányítandók. Azon szállítmányok és alakulatok, melyeknek ily 
állomásaik nincsenek, ha más utasítás ki nem adatnék, az illető 
nemzetiségi állam honilletékesség szerinti első békekeretállo-
mására irányítandók. Rutének addig, míg más nem rendeltetik 
el, nem szállíthatók lengyel területen keresztül; románok Ma-
gyarországon keresztül nem irányíthatók. 

7. Gyalogmenetek tekintetében a hadseregfőparancsnokság 
ad ki közelebbi határozmányokat. 

8. Minden alakulat, szállítmány és egyenként utazó legény-
ségtől a fegyverszüneti szerződés 3. pontjában meghatározott 
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vonaltól északra, illetve keletre1 a fegyverek ós lőszer az elszál-
lítás (elindulás) előtt elveendő. 

Elraktározást ós jegyzőkönyvi átvételt a hadseregparancs-
nokságok szabályozzák. 

9. Anyagra vonatkozólag az intézkedések külön adatnak ki. 
10. M indenki, ki a hadrakelt sereghez tartozik, a leszerelési 

állomásra való megérkezésig hadiilletékek élvezetében áll, 
azután az anyaországra előírt illetékeket kapja. 

1 Stilfserjoch—Brenner—Toblach—Tarvis—Idria—Fiume 



85. számú melléklet. 

Báró Kövess tábornagynak, a déli új arcvonal parancsnoká-
nak Geh. 71. számú átirata a magyar hadügyminiszterhez, 
hogy fegyverszüneti bizottságot indítson azonnal Belgrádba 

útba. 
Cs. és kir. báró Kövess tábornagy had seregparancsnokság. 
Geh. 71. szám. 

A m. kir. hadügyminiszternek. 
A badeni hadseregfőparancsnokság annakidejében a fegy-

verszüneti bizottságba a Balkán hadszíntérre vonatkozólag 
Laxa Wladimir tábornokot, Dormándy vezérkari alezredest és 
Jármy alezredest jelölte ki, mint delegátusokat. 

Laxa tábornok nem jöhet tekintetbe, mert nem magyar 
állampolgár. 

Ezért a fenti hadseregparancsnokságot a két nevezett tiszt 
fogja képviselni a fegyverszüneti tárgyalásokon. 

Nincsen kizárva azon eshetőség, hogy az ellenség a magyar 
kormány meghatalmazását fogja megkövetelni és ebben az érte-
lemben a fenntemlített liszteket ezért nem fogja illetékeseknek 
elismerni a fegyverszüneti tárgyalásokra nézve. 

Az időveszteséget elkerülendő, megfelelő meghatalmazások-
kal ellátott bizottság volna küldendő Zimonyba. 

Dormándy és Jármy alezredesek november 3-án reggel 
hajóval Belgrádba utaznak és szükség esetén a Dunán fognak 
visszatérni is. 

1076. Tábori posta, 19.18 november 2-án. 
A parancsnok helyett: 

Konopicky altábornagy s. k. 



86. sz. melléklet. 
A páduai fegyverszüneti szerződésben (1918. XI. 3.) meg-

állapított demarkációs vonal. 



86 számú melléklel. 



87. sz. melléklet. 
A belgrádi katonai egyezményben (1918. XI. 13.) megálla-

pított újabb demarkációs vonal. 



Bh. számú melléklet. 



88. számú melléklet. 

Az AOK. Olaszország megszállott területeinek kiürítésére és 
a hadseregek visszavonulására kiadott Op. 130.488. számú 

rendelete. 

„Abban az esetben, ha Olaszország megszállott területeinek 
kiürítésére sor kerül, a hadseregek részére ú,j körleteket jelölök 
meg, melyek már most a hadseregek hatáskörletébe utaltatnak. 

a) Boroevic tábornagy-hadseregcsoport részére: 
Stájerország következő kerületi kapitányságai: 
Murau, Judenburg, Windischgrätz, Marburg, Luttenberg, 

Pettau, Gonobitz, Cilli, Rann, továbbá 
Karintia, Krajna, Görz és Gradisca tartományok és Triest 

tengerpart vidék, továbbá 
Magyarországnak következő megyéi: Zala, "Várasd, Zágráb. 
A Fiume tengerpart vidék továbbra is Boroevic tábornagy-

hadseregcsoportnak marad alárendelve. 
b) Tiroli hadseregcsoport részére: 
Egész Tirol és Vorarlberg. 
A hadseregcsoportparancsnokságok ide jelentsék be, hogy 

az alárendelt hadseregek részére mily területeket utaltak ki. 
Azon alakulatok, melyek a harcban nélkülözhetők, az ú j 

körletekbe azonnal átirányitandók. 
A hadügyminisztériumot megkértem, hogy ezen intézkedé-

semről az érintett katonai parancsnokságokat és politikai ható-
ságokat értesítse. 

AOK. a vezérkar főnöke. (Op. 50.000/71. szám.)" 
Utólag a Belluno-hadsereg részére Präs. 18.423. számú 

rendelettel a Pustertal lett kiutalva. (Op. 50.000/71. szám.) 
A hadseregek visszavonulására szolgáló rendelet így 

hangzott: 
„Azzal kell számolni, hogy Olaszország megszállott terü-

letének kiürítése ellenséges nyomás alatt lesz csak lehetséges. 
A harc beszüntetésére és a visszavonulásra nem lesz külön 
intézkedés kiadva, az események mint logikus következmények 
fognak lefolyni. 

A jelen irányelveknek az a célja, hogy a hátra való moz-
gásban a rendet, szabályozza. 

Abban az esetben, ha az ellenség további előtörésének ha-
tárt szabni nem lesz lehetséges, a hadseregek a helyzetnek meg-
felelően kölcsönös összhangban, szakaszról-szakaszra vonulnak 
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vissza, tekintettel azonban a folyamatba tett fegyverszüneti 
tárgyalásokra, lehetőség szerint arra kell törekedni, hogy újból 
ellenállást fejtsünk ki. 

A hátra irányuló mozgás részére a következő területeket 
kell kilátásba helyezni : 

A Belluno-hadsereg a következő vonaltól északra fekvő 
területen megy vissza: 

Segusino—Col. Yernada (A 1322)—Monte Provagna (A 
.1697)—Monte Rosselun (A 2067)—Monte Bozaip (A 2061) — 
Vetta Fornezza (A 2106)—Monte Verzegnis (A 1915)—Ca-
vazzo—Monte Serpio (A 21.90)—Ross kofel (-9- 2234). 

A 6. hadsereg ettől a vonaltól délre fekvő területen át vonul 
vissza. Mozgási területének déli határa a 6. hadsereg és az 
Isonzo-hadsereg közötti határvonal Villanováig, azután a Por-
denonen, Orsenico d. Sp.-n, Arzénén, Dignanon, Nogaredo di 
cornon, Martignaecón, Padernón, S. Grottardón, Cividalen, Mer-
nicón át Koradára (A 812) vezető útvonal. Ez az útvonal még 
a 6. hadsereghez tartozik. Udinét a 6. hadsereg csapatai nem 
érinthetik. 

Az Isonzo-hadsereg a fcnnt említett útvonal és a tenger 
közötti területen vonul vissza. 

Azon csapatok, melyek esetleg Tovenán és Vittorián át a 
Piave felső völgyében mennének vissza, Ampezzo és Tolmezzo 
irányában keressenek csatlakozást a 6. hadsereghez. 

Tekintettel arra, hogy a felső Piave-völgyi utakat a 6. had-
sereg részei erősen igénybe fogják venni, a Belluno-hadsereg 
a Rolle-hágón és Agordón át vezető utakat használja fel a visz-
szavonulásra. 

A tiroli hadseregcsoportparancsnokság a Rolle-hágón át 
vezető utat — melyet valószínűleg a VI. hadtest csapatai is ki 
fognak használni — a visszavonulásra anyagilag elő fogja ké-
szíteni és be fogja rendezni. 

A Belluno- és a többi hadseregparancsnokságok a vissza-
vonulásra kiutalt területen belül a főútvonalakat hasonlóan 
előkészíttetik és berendezik a visszamenő mozgás részére. 

A Solig'o-medencéből és a velencei síkságból a felső Piave-
völgyébe (Tovena, S. Croce, Cimolais) való visszavonulás biz-
tosításáról és ezen vonalaknak a visszavonulás lefolyása utáni 
megszakításáról a Belluno-hadseregparancsnokság gondos-
kodik. A 6. hadsereg legnehezebb ütegei a Pordenone—Cod-
roipo—Ildino műutat használhatják. 

A hidak felrobbantását elő kell készíteni. 
Végső szükség esetén a régi országhatárt meg kell szállani 

és szívósan védeni. 
Belluno-hadsereg, a 11. hadsereggel csatlakozást tartva 



3 

Rosskofelig (-0- 2234)1 bezárólag eszközli a megszállást, a had-
seregparancsnokság Linzbe jön. 

A 6. hadsereg, a Bellii no-had sereghez csatlakozva Koradáig 
(A 812),2 törekedni kell Monte Matajurt (A 1641) kézbe venni 
és Monte Mia A 1188)—Korada (A 812 közötti szakaszt biz-
tosan megtartani; a 6. hadseregparancsnokság Villachba jön. 

Az Isonzo-hadsereg Koradától (A 812)3 a tengerig szállja 
meg a határt. Az Isonzo-hadseregparancsnokság Adels-
bergbe jön. 

A hadseregcsoportparancsnokság Yeldenbe jön (Wörthi-tó 
mellett)" (Op. 50.000/59. szám.)_ 

Az AOK. a 11. badsereg visszavonulására Op. 142.721. sz. 
alatt így intézkedett: 

„Amennyiben a 6. hadsereg visszavonulását folytatja, a 
Brenta és Piave közötti csapatok és az asiagói fennsíkon álló 
erök vissza lesznek véve. Ebben az esetben a 11. hadsereg az 
1917. év őszi állását fogja elfoglalni. Az északkeleti szárny 
Sforcella di Sadolere jön (bezárólag). Cima Maora (A 2125) 
és Civaron (A 1032) az állásba bevonandó lesz. 

A 111. hadtest a most alája tartozó hadosztályokat meg-
tartja. 

A XII I . hadtest kötelékébe lép még az 53. és 18. hadosztály 
is. A hadtest a nélkülözhető csapatokat, mint hadseregtarta-
lékokat M onte Rover (-0- 1264)—Carbona re között gyülekezteti. 

A VI. hadtest kötelékébe lép az 5. és 39. honvédhadosztály. 
A VI. hadtestparancsnokság a 38. hadosztályt Monte Perticaról 
(A 1552) Borgóra irányítja, ezzel a hadosztállyal és az 5. had-
osztállyal a Sugana-völgyet délről és északról (Cauriólig) meg-
szállja. Az 5. hadosztály Borgónál a Val Suganat lezárja. A 10. 
hadsereg a Fasaner-alpok gerincének megszállására szükséges 
magas hegyvidéki századokat rendelkezésre bocsátja. 

Végrehajtás módja: 
A I I I . hadtest állva marad jelenlegi helyzetében. A XIII . 

és a VI. hadtest a 2. védelmi4 állást egyelőre megszállja. A to-
vábbi visszavonulás a XXVI. hadtest helyzetétől fog függeni. 
A VI. hadtest a XXVT. hadtesttel összhangban megy tovább 
vissza. A I I I . és XIII . hadtest között a csatlakozás úgy, mint 
eddig, a XII I . hadtest és a VI. hadtest között Cima Maora 
(A 2125), csatlakozás a XXVI. hadtesthez Cima di Campon 
(A 1517). 

1 Pontafeltől északkeletre van. 
2 Kizárólag. 
;1 Bezárólag. 
4 Monte Meletta (A 1827)— Monte Longara (A 1610) — Katze (<> 1223). 
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Igen fontos, liogy az 5. hadosztály a Yal Suganat mielőbb 
megbízhatóan lezárja, hogy a Yal Suganában visszamenő csa-
patok részére szilárd támpontot képezzen. Azon lövegeket és 
lőszert, melyet hátra szállítani nem lehet, fel kell robbantani 
és az utakat el kell rombolni. A V I . hadtest Primolano, Enego, 
Valstagna, Fozza és Val Frenzelán átfutó utakat elrombolja. 
A XIII . hadtest a Campo Mulo-völgyben és attól keletre fekvő 
utakat teszi használhatatlanokká. 

A gyújtó- és robbantó-szerek vannak a Primolano—Pus-
terle-—Yezzena—Borgo és Caldonazzo hadseregraktárakban. 

Magasabb parancsnokságok tartózkodási helyei: I I I . had-
test helyén marad, XIII . hadtest Monte Rover, VI. hadtestt 
Levico, a 11. hadseregparancsnokság Pante Cognola (Trient-
től keletre). (Op. 50.000/58. szám.) 



89. számú melléklet. 

A belgrádi katonai egyezmény szövege. 

A szövetséges hadseregek főparancsnoksága. Nagyvezérkar. 

Katonai egyezmény 
a szövetséges hatalmak és Ausztria-Magyarország között meg-
állapított fegyverszüneti feltételeknek Magyarországra való 

alkalmazása tárgyában. 
I. A magyar kormány összes csapatait északra vonja vissza 

attól a vonaltól, melyet a Nagy-Szamos felső folyása, Beszterce, 
Maros falu, a Maros-folyónak a Tiszába való torkolása, Sza-
badka, Baja, Pécs; amely helyeket magyar csapatok nem tart-
hatnak megszálllva s a Dráva folyása alkot, ahol ez a folyó a 
szlavon-horvát határral összeesik. A kiürítés 8 napon belül be-
fejezendő. 

A szövetségesek teljes hatalommal szállják meg a kiürített 
teriiletet, a szövetséges hadseregek főparancsnoksága által meg-
állapítandó módon. A polgári közigazgatás a jelenlegi kormány 
kezében marad. 

A kiürített zónában egyedül a rend fenntartására elenged-
hetetlenül szükséges rendőrségi és csendőrségi csapatok marad-
hatnak meg, valamint azok a csapatok, amelyek a vasúti vona-
lak biztonságát vannak hivatva szolgálni. 

II . A magyar hadsereg leszerelése szárazföldön és vízen, 
kivéve a 6 gyalog- és 2 lovashadosztályt, melyek feladata a rend 
fenntartása, valamint az I. szakaszban említett és rendőri szol-
gálatot végző fegyveres erőket. 

I I I . A szövetségesek megszállási joga minden hadászati 
szempontból fontos pontra és helységre vonatkozólag. Ezek ál-
landó kijelölésének joga a szövetséges hadseregek főparancs-
nokságát illeti meg. 

Átvonulási és tartózkodási jog a szövetséges csapatok szá-
mára Magyarország egész területére kiterjedőleg. Állandó hasz-
nálati jog a szövetségesek katonai szükségletének kielégítésére 
minden, akár közúti, akár vasúti, akár hajózási forgalmi eszköz 
tekintetében, legyen az akár az állam, akár egyes állampolgá-
rok tulajdona. Ugyanez áll az igás- és málhásállatokra is. 

IV. A megszállott terület rendes forgalmának ellátására 
szolgáló vasúti személyzet ós forgalmi eszközök helyükön ma-
radnak. Ezenkívül 20Ö0 vagonból és 100 mozdonyból (rendes 
nyomtáv), továbbá 600 vagonból és 50 mozdonyból (keskeny 
nyomtáv) álló tartalék egy hónapon belül a főparancsnok ren-
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delkezésére bocsátandó, egyrészt a szövetséges csapatok szük-
ségleteinek kielégítése végett, másrészt a szerb közlekedési esz-
közökben a háború folytán okozott hiány pótlására. Az itt emlí-
tett forgalmi anyag egy része Ausztriából fedezhető. (Ezek 
megközelítő számok.) 

Y. A megszállott terület rendes forgalmának ellátására 
szolgáló hajózási személyzet és forgalmi eszközök helyükön 
maradnak. Ezen kívül 6 monitor haladéktalanul kiszolgálta-
tandó Belgrádban a szövetségeseknek. A dunai hajórajnak 
hátralevő része leszerelés végett összegyüjtendő egy dunai ki-
kötőben, melyet a főparancsnok később fog kijelölni. Ebből a 
hajórajból a legrövidebb időn belül igénybe vétetnek 10 sze-
mélyszállító hajó, 10 vontatógőzös és 60 uszály, részint a szö-
vetséges hadseregek céljaira, részint pedig abból a célból, hogy 
a szerb hajózási anyagban a háború folytán beállott hiány pó-
toltassék. (Ezek megközelítő számok.) 

VI. Tizenöt nap alatt a főparancsnok rendelkezésére bo-
csátandó 3000 főnyi vasúti munkáscsapat, a szükséges anyagi 
eszközökkel felszerelve, a szerbiai vasúti vonalak helyreállítása 
céljából. (Ezek megközelítő számok.) 

VII. Tizenöt nap alatt a főparancsnok rendelkezésére bo-
csátandók, a szükséges anyagi eszközökkel felszerelve utász- és 
távirászcsapatok, a szerbiai telefon- és távíróhálózat helyre-
állítása céljából. 

VIII . Egy hónapon belül a főparancsnok rendelkezésére 
bocsátandó 25.000 ló, valamint a főparancsnok által meghatáro-
zandó szállítási eszközök. (Ezek megközelítő számok.) 

IX. Fegyverek és hadiszerek a főparancsnok által megálla-
pítandó helyeken összegyiijtendők. Az összegyűjtött hadianyag 
egy része nyomban igénybe vétetik, a főparancsnok rendel-
kezése szerint szervezendő katonai csapategységek felszerelése 
céljából. 

X. A szövetséges hadifoglyok és polgári internáltak rögtön 
szabadon bocsátandók és megfelelő helyeken összegyüjtendők, 
hogy a főparancsnok által kijelölt helyekre és általa megszabott 
időre hazaszállíthatok legyenek. A magyar foglyok egyelőre 
nem adatnak ki. 

XI. A Diaz tábornokkal létrejött fegyverszüneti szerződés 
aláírásának napjától (november 4-ének 15. órája) számítva 15 
napi haladék adatik a német csapatoknak Magyarországon való 
átvonulására és állomásozására. 

A posta- és távíróforgalom Németországgal csakis a szö-
vetségesek katonai ellenőrzése alatt bonyolítható le. A magyar 
kormány kötelezi magát, hogy nem enged Németországba kül-
deni semmiféle katonai tartalmú távirati közlést. 
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XII . Magyarország meg fogja könnyíteni a megszálló szö-
vetséges csapatok élelmezését. A rekviralások meg lesznek en-
gedve, azzal a feltétellel, hogy ne legyenek önkényesek. A fize-
tés a forgalmi ár szerint történik. 

XI I I . Az osztrák-magyar hadvezetőség által a Dunán és 
a Fekete-tengeren lefektetett aknamezők elhelyezése haladék-
talanul a főparancsnok tudomására hozandó. 

Továbbá kötelezi magát a magyar kormány, hogy elfogja 
azokat az úszóaknákat, amelyek az ország Ausztria felé eső 
határán túlról a Dunába bocsátottak és hogy a saját területi 
vizein levő úszóaknákat eltávolítja. 

XIV. A posta, szikratávíró, telefon és távírda, valamint 
a magyar vasutak, a szövetségesek ellenőrzése alá helyeztetnek. 

XV. A szövetségesek, érdekeik megvédése céljából, képvise-
lőt fognak a magyar közélelmezési miniszter mellé kiküldeni. 

XVI. Magyarország köteles minden viszonyt megszakítani 
Németországgal és a Romániában levő német seregeknek szánt 
minden csapat- és lőszerszállítást megtiltani, ha csak erre a 
főparancsnok külön engedélyt nem ad. 

XVII. A szövetségesek a magyar állam belső igazgatásába 
nem fognak beavatkozni. 

XVIII . A szövetségesek és Magyarország között az. ellen-
ségeskedések megszűntek. 

Kelt és kettős példányban kiállíttatott Belgrádban, 1918. 
évi november hó 13-án 23 óra 15 perckor, az egyezmény címén 
és a XI. és XVIII . szakaszon eszközölt módosítással. 

A szövetségesek nevében: Magyarország nevében: 
a főparancsnok megbízottai: a magyar kormány megbízottja: 

Michits vajda s. k. Linder Béla s. k. 
Henrys tábornok s. k. 



90. számú melléklet. 

Másolat. 

K. u. k. Armeeoberkommando. Chef des Generalstabes. 
Op. Geh. Nr. 2052. 

Genehmigt: Für dem Chef des Generalstabes: 
28/10. Waldstätten s. k. 

G. d. I. v. Weber , Hughes (10. AK.) 

28. Oktober 1918. 
Unsere Note an Wilson ging in der Nacht zum 28. ab. Sie 

lautet: In Beantwortung der an die österreichisch-ungarische 
Regierung gerichteten Note des Herrn Präsidenten Wilson von 
18. d. M. und im Sinne des Entschlusses des Herrn Präsidenten 
mit Österreich-Ungarn abgesondert über die Frage des Waffen-
stillstandes und des Friedens zu sprechen, beehrt sieh die öster-
reichisch-ungarische Regierung zu erklären, dass sie ebenso 
wie den früheren Kundgebungen des Herrn Präsidenten auch 
seiner in der letzten Note enthaltenen Auffassung über die 
Rechte Völker Österreich-Ungarns, speziel über jene der 
Tschechoslowaken und Jugoslaven zustimmt. Da sonach öster-
reich-Ungarn sämtliche Bedingungen angenommen hat, von 
welchen der Herr Präsident den Eintritt in Verhandlungen 
über den Waffenstillstand und den Frieden abhängig gemacht 
hat, steht nach Ansicht der österreichisch-ungarischen Regie-
rung dem Beginne dieser Verhandlungen nichts mehr im Wege. 
Die österreichisch-ungarische Regierung erklärt sich daher 
bereit, ohne das Ergebnis anderer Verhandlungen abzuwarten 
in Verhandlungen über einen Frieden zwischen Österreich-
Ungarn und den gegnerischen Staaten und über einen soforti-
gen Waffenstillstand an allen Fronten Österreich-Ungarns 
einzutreten und bittet den Herrn Präsident Wilson die dies-
fälligen Einleitungen zu treffen. 

Uber die Lage an der Front werden E. E. durch das AK. 
orientiert sein. Erforderlichenfalls ist Orientierung telf. beim 11. AK. einzuholen. Die Lage macht den sofortigen Abschluss 
eines Waffenstillstandes notwendig. 
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Daher haben E. E. mit der ganzen Kommission zu den 
Verhandjungen abzugehen. Bei den Verhandlungen wäre der 
Schritt folgend zu begründen: Wir haben alle Bedingungen, 
die von Wilson gestellt wurden, angenommen. Wir sind bereit, 
einen Waffenstillstand sofort zu schliessen, um dem vollkom-
men zwecklosen Blutvergiessen an der Front ein Ende zu 
machen. 

Zu Orientierung E. E. diene, dass jede Bedingung ange-
nommen werden würde, die die Ehre der Armee nicht tangiert 
oder einer Kapitulation gleichkäme. 

Uber den zu unternehmenden Schritt ist vorläufig nichts 
zu ver lautbaren. Das AK. ist zu orientieren und hat das HGK. 
zu informieren. 

AOK. Chef des Gstbs. (Op. Geh. Nr. 2052.) 
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