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SIKLÓS ANDRÁS 

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA UTOLSÓ OFFENZÍVÁJA* 
(1918. június 15—24.) 

Előzmények 

A német vezető körök 1917 végén fogant elhatározása, döntő támadást in
dítani a nyugati hadszíntéren, szükségképpen felvetette a kérdést: mennyiben 
és hogyan támogathatja e tervet az osztrák—magyar hadvezetőség?1 

A kibontakozó tárgyalásokról és elképzelésekről leginkább egy, a hadsereg
főparancsnokság bizalmas iratai között található feljegyzés tájékoztat.2 E fel
jegyzés, amely 1918 május elején készült — a vezérkari főnök, Arz Artúr báró 
tájékoztatására —, az alábbiakat tartalmazza: A németek 1918 október végén 
— vagyis röviddel a 12. isonzói csata megindulása után — azt javasolják, 
hogy az osztrák—magyar hadosztályokat kellene a keleti frontra küldeni (6— 
8 hadosztályról lett volna szó) azzal a céllal, hogy az ottani német katonaságot 
felváltsák, nyugatra irányításukat lehetővé tegyék. A Monarchia e tervet 
presztizsokokból elutasítja és szállítási nehézségekre hivatkozva azt javasolja, 
hogy e helyett az olaszországi német hadosztályokat (Olaszországban 7 német 
hadosztály állomásozott) szállítsák nyugatra. A német hadvezetőség egyetért 
és ennek értelmében december elején 3 német hadosztályt, majd az alpesi 
hadtestet (Alpenkorps), végül a maradék német hadosztályokat e frontszakasz
ról kivonja. Az osztrák—magyar hadvezetőség december 23-án értesül hivata
losan is arról, hogy Franciaországban, a tavasz beálltával, döntő jellegű tá
madás készül. Az AOK e tervet helyesli és kész azt csapatok küldésével is 
támogatni, de hamarosan kiderül, hogy német részről osztrák—magyar alaku
latokra nem tartanak igényt és megelégednek nehéztüzérség (50 üteg) átenge
désével. A főparancsnokság közben a keleti fronton felszabaduló csapatok 
Olaszországba szállítását rendeli el. Az átcsoportosítás január második felében 
veszi kezdetét, de a szerelvények a vasút gyenge teljesítőképessége miatt csiga
lassúsággal haladnak. Az észak-olaszországi offenzíva felújításáról mind ez 
ideig nincs szó, ezt, hogy erre nem gondolnak, Conraddal, a tiroli hadsereg
csoport parancsnokával is közlik, aki december 29-én ilyen értelmű tervet 
terjeszt elő. A helyzet március elején változik, ekkor kezdenek foglalkozni ezzel 
az eshetőséggel. Gyors megfontolás eredményeként előterjesztés készül: Táma
dás Olaszország ellen. 

* A jegyzetapparátusban alkalmazott rövidítések kulcsát 1. a tanulmány végén! 
1 A német hadsereg 1918 tavaszi és nyári támadására nézve 1. Siklós András: A német hadsereg támadása és vissza

vonulása nyugati fronton 1918. Hadtörténelmi Közlemények, 1978. 4. sz. 
2 KA AOK Op. Geh. 1918. 1987 
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Az uralkodó a támadást javasló döntést március 23-án jóváhagyja.3 

Arra nézve, hogy miért került a kérdés ekkor napirendre, a szóban forgó 
feljegyzésben és az AOK későbbi dokumentumaiban egyaránt az olvasható, 
hogy ezt a keleten folyó béketárgyalások kedvező fordulata tette lehetővé/1 Való 
igaz, hogy a szovjet kormánnyal március 3-án ímegkötött breszt-litovszki béke
szerződés és az azt követő román előbéke (Buftea, március 5.) az erők egy 
részének Olaszországba való átcsoportosításához a korábbinál kedvezőbb hely
zetet teremtett. De ez csak féligazság. A kép teljességéhez a németek állásfog-
lí I Isa is hozzátartozik — bár erről az említett dokumentumokban és más 
osztrák kiadványokban semmi sem olvasható. A döntés közvetlen előzményeit 
vizsgálva utalni kell Hindenburg március 15-i határozott felszólítására. Hin
denburg ekkor küldött átiratában a mielőbbi olasz offenzívát ,.a sorsdöntő 
német támadás" tehermentesítése céljából követelte, arra hivatkozva, hogy az 
Olaszországi. : küídctt francia és ímgol hadosztályokat láthatóan visszavonják, 
azok meg ;üát — ha nam történik semmi — a nyugati fronton 
kell számolni. A Monarchia vezérkari főnöke Hindenburg felszólítására azon
nal válaszolt. Március 16-án és 18-án még a nehézségekre utalt, de március 
27-én már egyértelműen jelentette, hogy támadni fog méghozzá minden ren
delkezésre álló személyi és anyagi erő bevezetésével. „Az offenzíva során az 
Etsch folyóig kívánunk előrenyomulni. A hadművelettől Olaszország katonai 
összeomlását várom." — volt olvasható a Hindenburgnak küldött levélben. 
Arz e szerénynek éppen nem nevezhető célkitűzéshez mindenesetre hozzáfűzte: 
„az operáció előkészületei május végére fejeződnek be". Hindenburg a március 
27-i értesítést április 2-án köszönettel, de azzal a megjegyzéssel nyugtázta, 
hogy „minél előbb kezdődnek el a hadműveletek annál inkább válnak az ál
talános helyzet javára".5. 

Bizonytalanság 

Az olaszországi offenzíva terve azzal, hogy az erre vonatkozó javalatot az 
uralkodó jóváhagyta és azt német részről is tudomásul vették, látszólag befe
jezett ügynek volt tekinthető. De csak látszólag. Ami felületesen nézve egy
szerűnek és elintézettnek tűnhetett ténylegesen nagyon is bonyolult, könnyen 
megbolygatható probléma volt. 

Az előbbiekben közölt adatokból is kitűnik —leginkább Arz és Hindenburg 
levélváltásából —, hogy a teendőket illetően a nézetek különböztek. 

A német hadvezetőség által képviselt és az alldeutsch körök helyeslésével 
találkozó irányzat az olaszországi hadműveletet kizárólag német szemszögből, 
a nyugaton meginduló döntő támadás szempontjából mérlegelte. Eszerint a 
Monarchia hadseregének kizárólagos feladata, hogy ez utóbbihoz nyújtson 
segítséget. Teendője lekötni az olaszországi antant haderőt, megakadályozni 
annak elszállítását. Ennek érdekében gyors, mielőbbi beavatkozás szükséges — 
tekintve, hogy a szállítás folyamatban van. 

A másik irányzat — mely mögött Conraddal az élen a vezérkar német— 
osztrák nacionalista, centralista beállítottságú tisztjei álltak — ennél jóval 
többet javasolt. Döntő offenzívát minden erő bevetésével, nemcsak az antant 
haderő lekötése, hanem messzebbmenő cél, Olaszország teljes kiiktatása érde-

3 Uo. 142 003. 
4 KA MKSM 1918. 69—^14. 
5 Weltkrieg, 1914—1918. XIV. 87.. 7S0—731. o.; Arz március 27-i átirata: KA AOK 142 00.". 
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kében. Vagyis nem alárendelt, csak segítésre szorítkozó támadás, hanem egyen
rangú, döntést célzó hadművelet, önálló siker, kizárólag saját erőkkel kivite
lezve, amihez a német csapatok javasolt és végre is hajtott kivonása lehetőséget 
biztosít és mindez természetesen nem azonnal vagy mielőbb, hanem a feladat 
nagyságához mért, nagy mérvű, hosszan elhúzódó előkészítés után. 

E két, egymástól különböző, de egymással végső soron összeegyeztethető irány
zat mellett létezett, kitapintható volt egy harmadik is. E harmadik irányzat 
nem a végrehajtás módját, hanem magát az offenzívát, az olaszországi támadás 
gondolatát kérdőjelezte meg. Ügy tűnhetett, a támadást elhatározták, de vég
rehajtásának időpontja a javasoltak szerint annyira távoli, hogy ez önmagában 
véve is kételyeket támaszthat az elhatározás véglegességét illetően. A felké
szülés messze nyúló ideje alatt bőven nyílhat alkalom a döntés módosítására, 
sőt megmásítására is. E harmadik irányzat hátterében az udvar antantbarát, 
megegyezésre hajló körei, liberális pacifista politikusok álltak. Törekvésük a 
nemzetiségi politikusok és a szociáldemokrata vezetők egy részének támogatá
sára számíthatott. A Monarchia nemzetközi helyzete és válságos belső helyzete 
ez utóbbi irányzatot erősítette. A kül- és belpolitikai érvek mellettük szóltak. 

1917 végén 1918 elején még javában folytak a titkos béketárgyalások. A há
ború fejleményei, az olasz hadsereg október—novemberi súlyos veresége, majd 
Oroszország kiválása a háborúból az antantot hajlékonnyá tette. A szövetsége
sek készek voltak tárgyalni, bár az ilyen irányú kísérletek mindaddig, így Sixtus 
pármai herceg kezdeményezése, eredménytelenül végződtek. 

1917 decemberében Smuts tábornok, Lloyd George bizalmasa jelent meg 
Svájcban, hogy az osztrák—magyar külügyminisztérium megbízottjával (Menns-
dorf gróffal, a Monarchia egykori londoni követével) nem hivatalos tárgyalást 
folytasson. Smuts az orosz forradalom és a fenyegető európai forradalom ve
szélyére utalt. Kész volt a Németországgal való szakítás esetére nemcsak a 
Monarchia további fennmaradását, hanem annak megerősítését, területének 
növelését is kilátásba helyezni. Az angol kormány által kezdeményezett tár
gyalások 1918 elején (Montreux, március 9—14.) tovább folytatódtak.6 

1918 februárjában felújultak a franciákkal folyó titkos tárgyalások is. A 
megbeszélések során (helyszín a svájci Fribourg, résztvevők francia részről: 
Abel Armand gróf, a francia hadügyminisztérium hírszerző osztályának őrna
gya, osztrák—magyar részről Nikolaus Revertera gróf, nyugalmazott követségi 
tanácsos) francia részről is — különbéke és belső föderalizálás esetére — a 
Habsburg birodalom fennmaradását, megerősítését helyezték kilátásba. A fran
cia megbízott, miután osztrák—magyar részéről a különbéke gondolatát vissza
utasították, egy általános béke feltételeit is közölte. Németországot illetően a 
Belgiumról és Elzász-Lotharingiáról való lemondás volt az alapvető követelés.7 

1918 elején — új színfoltként — kapcsolat létesült az Egyesült Államokkal. 
Wilson, január 8-án nyilvánosságra hozott 14 pontját (a 14 pont nem állt a 
Monarchia felosztásának álláspontján, az Ausztria—Magyarországgal foglalkozó 
10. pont a Monarchia népeinek csupán autonóm fejlődést követelt) Bécsben 
kedvezően fogadták. Eltérve a németek mereven elutasító álláspontjától Czer-
nin, a Monarchia külügyminisztere, január 24-én, az osztrák delegáció ülésén, 
békülékeny beszédet mondott.8 Ezt követően — február első napjaiban — 
titkos tárgyalás kezdődött Svájcban a császár és Wilson megbízottai között. 

6 HHSt M. des Auss. PA I. 963. Friedenssondierungen seitens Englands 1917—1918. Smuts jelentését a tárgyalá
sokról közli Lloyd George: Memoirs, Vol. 5. 2461—2480. o. A tárgyalásokat ismerteti: Lajos Iván: IV. Károly 366— 
372. o. ; Steglich: Die Friedenspolitik, 248—263. o. ; Heckling: 314—323. o. 

7 HHSt M. des Auss. PA I. Korrespondenz über die Mission „Revertera" in die Schweiz. Lajos Iván .Tanulmányok, 
45—72. o.: Engel Jánosi: Die Friedensbemühungen, 279-—296. o. 

8 Czernin: Im Weltkriege, 395—407. o. 
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A tárgyalás során az osztrák megbízott (Heinrich Lammasch) tudtára adta 
Wilson bizalmi emberének (George Heronnak), hogy nem a külügyminiszter, 
hanem az uralkodó az, aki egyezkedni szeretne, hogy a január 24-i beszéd 
valójában e szándék eredménye és az uralkodó, ha tehette volna, még tovább 
is ment volna, mint ahogy azt Czernin az ő felszólítására megcselekedte.9 

Miután ezt követően a Foreign Office-tól hasonló tájékoztatás érkezett 
Washingtonba,10 Wilson február 11-i kongresszusi beszédében elismerően nyilat
kozott a Bécsben elhangzottakról és új 4 pontban foglalt kifejezetten Ausztriára 
szabott feltételeket tett közzé.11 Február 17~én az uralkodó egy Czernin által 
fogalmazott óvatos hangú levelet küldött Wilsonnak, mely a spanyol udvar 
közvetítésével február 26-án érkezett a Fehér Házba. E levélre Wilson március 
5-én válaszolt, a viszontválaszt március 23-án továbbították Madridba.12 

Nem nehéz belátni, hogy a folyamatban lévő titkos tárgyalások ellentétben 
álltak egy nagyszabású offenzíva gondolatával, a frontokon aktivitás helyett 
passzivitást követeltek. Tény, hogy a titkos tárgyalások március második felé
ben, a német offenzíva megindulásával, már elakadóban voltak. De az is tény, 
hogy a bizonytalan és határozatlan uralkodó a kaput az ilyen jellegű érintke
zéshez, egy esetleges megegyezéshez, a helyzet változása ellenére is nyitva 
szerette volna tartani. E szándékra utal, hogy március 23-án — vagyis ugyan
azon a napon amikor az észak-olaszországi támadásra vonatkozó javaslatot 
jóváhagyta — aláírta a Wilsonnak küldendő — már említett — válaszlevelet is. 
A spanyol udvarhoz továbbított szöveg a megegyezés lehetőségét továbbra is 
lehetségesnek ítélte és megbízottak újbóli kiküldését javasolta a titkos tárgya
lások folytatása céljából. 

Nemcsak a nemzetközi helyzet, a Monarchia belső helyzete is bőven szolgált 
érvekkel az offenzívára vonatkozó döntés további megfontolásához. 

A Monarchia egészét elborító januári sztrájkhullámról,Naz ezt követő cattarói 
flottafelkelésről és a februári katonalázadásokról érkező hírek aligha adhattak 
okot derűlátásra. A lázadások (Mostar, Čapľjina, Konjica, Sinj) nem terjedtek 
ki a harctéri alakulatokra, de a helyzet itt is aggasztó volt. Boroevič Svetozár, a 
Piavénái álló hadseregcsoport parancsnoka, már február 17-én riasztó táviratot 
küldött. „Az ellátás az Isonzó hadseregnél és a 6. hadseregnél nagyon kritikus, 
halasztást nem tűr, miután az immár négy hete tartó éhezés következtében a 
fegyelem lazul, a teljes kimerülés jelei mutatkoznak. Felvilágosítás, meggyőzés 
ilyen körülmények között kilátástalan — a tisztek tehetetlenek".13 A táviratban 
foglaltakat február 26-án megismételte. A helyzet felmérésére Észak-Olaszor
szágba küldött táborszernagy (Leopold Schleyer) Boroevič közléseit megerősí
tette. A katonai kabinetirodának küldött március 8-i sürgönyében ő is azt je
lentette, hogy a helyzet kritikus és a röviden előadottakhoz hozzáfűzte, azért 
jelent már most — bár még nem beszélt mindenkivel — „mert sürgős, mielőbbi 
segítség szükséges".14 

Landwehr tábornok, a közös élelmezési bizottság elnöke, visszaemlékezéseiben 
leírja, hogy ápriíis elején szerzett tudomást a készülő offenzíváról. Az ő felada
ta lett volna, hogy ehhez 14 napra szóló élelmezési tartalékot biztosítson. 
Beszámolója szerint nyíltan megmondta az uralkodónak, hogy ez rendkívüli ne
hézségekbe ütközik és ő a támadást ettől függetlenül is ellenzi.15 Az élelmezés 

9 Benedikt: Die Friedensaktion, 233. o. 
10 Balfour-House ezredesnek, 1918. február 8. Közli: Mamatey: 222. o. ITo. Lansing február 10-i memoranduma 

Lamaschról és az uralkodóról; Lammasch közléseinek hitelességéről. 
11 Mamatey: 224—226. o. 
12 HHSt M. des Auss. PA I. 904. A levelek szövegét közli Werkmann, 234—245. o. 
13 Ü—U. letzter Krieg. Bd. VII. 184—185. o. 
14 KA MKSM 1918. 69—6/9. 

T 1 5 Landwehr, 187. o. 
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lehetőségét illetően a magyar élelmezésügyi miniszter •— Windischgraetz Lajos 
herceg — hasonló nézetet vallott.16 

Az érezhető bizonytalanság, a titkos tárgyalásokról kiszivárgó hírek az ural
kodó körökön belül nyugtalanságot keltettek. A vélt, vagy tényleges „béke
párti" szándékkal szemben erős ellenállás mutatkozott. A német—osztrák na
cionalisták és konzervatívok különbékéről — vagyis a német szövetség felbon
tásáról — és föderációról — vagyis a Monarchián belüli német hegemónia fel
adásáról — hallani sem akartak. Hasonlóan vélekedtek a magyar nacionalisták 
és konzervatívok is, azzal a különbséggel, hogy ők mindebben a magyar he
gemóniát látták veszélyben forogni. 

Az osztrák főrendiház február 28-i ülésén az alldeutsch irányzat hívei a há
ború folytatásáról, győzelemről szónokoltak („Wir wollen Krieg und Sieg!"). 
A béketörekvéseket, az esetleges megegyezést védeni próbáló Lammascht, lehur
rogták. A főrendiház a német vonalhoz közeledő Czerninnek — lelkes hangu
latban — bizalmat szavazott.17 

E köröknek a belpolitikai nehézségek leküzdésére is egyértelmű programjuk 
volt: katonai diktatúra, rendcsinálás, félreállítani a tehetetlen polgári kormány
zatot.18 

A háborús párt fellépését német részről természetszerűleg szervezni és erő
síteni próbálták. A német kémelhárítás kitűnően volt értesülve a Svájcban folyó 
titkos tárgyalásokról és az ottani német követ még azt is tudni vélte, hogy az 
udvar Czernin leváltására készül. Kühlmann (a német külügyminiszter) Breszt-
Litovszkban február közepén Czernin tudomására hozta, hogy Svájcban a háta 
mögött titkos tárgyalások folynak és azt is elmondta, hogy Lammasch ott ho
gyan nyilatkozott róla és az uralkodó tényleges szándékairól. A német külügy
miniszter azt javasolta a császárnak, II. Vilmosnak, hogy lépjen közbe Czernin 
érdekében „mert a lehetséges jelöltek közül, a mi érdekeinket tekintve, még 
mindig ő tekinthető messze a legjobbnak".19 Német részről diplomáciai csator
nákon keresztül azt is tudomására hozták a Monarchia illetékeseinek, hogy elé
gedetlenek a tervezett offenzíva távoli időpontjával. 

A Monarchia berni követe március 28-án, majd ismételve április 1-én arról 
tájékoztatta a külügyminisztériumot, hogy Olaszországból folyamatban van az 
angol és francia hadosztályok kivonása. Hozzáfűzte: német kollégája nem érti, 
miért nem élünk az adott lehetőséggel, hisz csak egy lökés kell a megfelelő kö
vetkezmények kiváltásához.20 

Czernin, nyilván a vett értesülések birtokában, április 1-én az alábbi rejtjeles 
táviratot küldte Hohenlohe hercegnek, a Monarchia berlini követének: „Az a 
körülmény, hogy az olasz frontról szünet nélkül csapatokat szállítanak nyugat
ra, mindennél inkább azt követeli, hogy mi szövetségi kötelezettségünknek ele
get téve offenzívát indítsunk Olaszország ellen, az olasz csapatok lekötése cél
jából. Már Bukarestből közöltem e politikai megfontolásból eredő állásponto-

16 Windischgraetz: 198., 204., 230—231. o. Windischgraetz visszaemlékezései szerint ő április végén az új külügy
miniszterrel, Buriánnal is közölte, hogy nem tudja megmondani, biztosítható-e a tervezett offenzívához szükséges 
élelmezési alap. Burián erre azt válaszolta, hogy „kétli az erre vonatkozó elhatározás komolyságát, a főparancsnokság 
mindig nagyszerű terveket kovácsol, de úgy véli sikerülni fog az urakat kijózanítani". 

17 Polzer—Hoditz: 530—543. o.; Benedikt: 246—248. o. Az osztrák—német háborús párt és a német szövetségben 
bízó magyar háborús párt együttműködésére 1. Czernin visszaemlékezéseit Tisza Istvánról. Czernin közli a volt, minisz
terelnök április 1-ről keltezett hozzá írt leveleit, melyben Tisza a következőket írja: „Végre hát újra Bécsben vagy; 
mint a zsidók a Messiást, úgy vártam én a Te megérkezésedet... nem bírtam az aggodalmat a fejemből Kiverni, hogy 
— mialatt Te a keleti békeművet építgeted — az alatt a Monarchiában úgy íelbonť.nak a viszonyok, hogy minden csak 
félig-meddig is ésszerű bel- és külpolitika lehetőségeit egyszerűen elviszi az crdog. No most, hogy végre ú;< :a a helyeden 
vagy, arra kérlek nézz jól körül és iparkodj *a további bajoknak elébe vágni." Czernin: Erinnerungen, 62. o. 

18 Január végén herceg Schönburg-Hartenstein lovassági tábornok. 1918. május l-e előtt báró Carl Bardoiíf tábor
nok volt, a diktátorjelölt. KA MKSM 1918. 69—3/17. : Glaise: 142. o. ; Bardolfí : 312—313. o. 

19 Heckling: 335—336. o. 
20 HHSt M. des Auss. P A I. 808. 
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mat Őfelségével és ugyanezt szóbelileg is a lehető legnyomatékosabban alátá
masztottam. E téren abszolút ellenállásba ütközöm nemcsak Őfelsége részéről, 
hanem az AOK részéről is. Azt állítják, hogy vagonhiány és a szükséges után
pótlás ebből eredő hiánya miatt egy offenzíva teljességgel lehetetlen. Való igaz, 
hogy az osztrák kormány — attól tartva, hogy az ellátás terén nehézségek 
lesznek — mindent elkövet az offenzíva megakadályozására. Miután képtelen 
vagyok akaratomat a fenti koalícióval szemben keresztülvinni arra kértem az 
uralkodót, hogy legalább a német főhadiszállással tudassa az okokat, melyek 
részünkről az offenzíva megindítását akadályozzák, nehogy ott olyan benyo
más alakuljon ki, hogy mi érdektelenek vagyunk a nyugati offenzíva sorsa iránt 
és ezért maradunk passzívak, őfelsége azt válaszolta, az okokat a főparancsnok
ság minden részletében közölte, így a német legfőbb hadvezetőség arról, miért 
lehetetlen egy akció részünkről, pontosan informálva van. Tekintve, hogy két
lem: megfelel-e mindez a tényeknek, kérem tájékoztassa bizalmasan a birodal
mi kancellárt és a külügyminisztert azokról az okokról, melyek offenzívánkat 
jelenleg megakadályozzák és kövessen el mindent, nehogy a két uralkodó és a 
két főparancsnokság között támadt elhidegülés tovább erősödjön." 

A berlini követ válaszában arról tájékoztatta Czernint, hogy a vázolt oko
kat a német külügyminiszter tudomására hozta. Ugyanakkor közölte, hogy az 
ottani körökben, bár nem zárkóznak el az offenzíva ellen szóló érvek elől, de 
miután — „az olasz offenzíva nem vállalása ellenére sem veszünk részt nagyobb 
erőkkel a nyugaton folyó harcokban" — e körülmények csak megerősítik a köz
felfogást, hogy a Monarchia „legszívesebben lemondana minden további kato
nai tevékenységéről".21 

Az offenzíva politikai szükségszerűség 

Az előbbiekben vázolt, meglehetősen kusza, távolról sem egyértelmű helyzet
ben került sor Czernin nevezetes április 2-i beszédére. Miután sem az osztrák, 
sem a magyar delegáció külügyi albizottságát kellő gyorsasággal összehívni nem 
lehetett (ezek összehívását, tekintettel állásfoglalásuk ki nem számítható voltá
ra, a külügyminiszter nem is kívánta), Czernin kérésére Weiskirchner bécsi pol
gármester és a bécsi községtanács pártjainak vezetői jelentek meg a külügy
minisztériumban, hogy lehetőséget adjanak a gondosan előkészített fejtegetések 
előadására. Czernin beszéde, a németek iránti hűség hangoztatása mellett, kü
lönösen két vonatkozásban volt figyelemre méltó. A beszéd egyik figyelemre 
méltó részlete nyilvánosságra hozta, hogy a francia miniszterelnök a német tá
madás megindulása előtt az iránt puhatolódzott az osztrák külügyminiszternél: 
milyen alapon lehetne a béke kérdéséről eszmecserét kezdeményezni? Czernin 
közlésére — ő a béke útjában nem lát más akadályt, mint az Elzász-Lotharingiá-
ra vonatkozó igényt — Párizsból olyan értelmű válasz érkezett, hogy ilyen ala
pon nincs miről tárgyalni. A beszéd másik figyelemre méltó részlete éles kiro
hanást tartalmazott a defetisták és egyes kártékonynak minősített cseh politiku
sok ellen. „Ők az okai annak, hogy fiaink további tízezrei elesnek, hogy a nyo
morúság tovább tart és a háború elhúzódik." Czernin az antanthoz húzó cseh 
vezető réteget hazaárulással vádolta. „Árulásuk méreg az állam vérkeringésé
ben" mondotta és hozzáfűzte, hogy ő, ha több időt tölthetne odahaza, bizony
nyal eredményesebben szállhatna szembe e törekvésekkel.22 

21 HHŐt M. des Auss. PA I. 808.: Czernin Hohenlohenak, 1918. április 1. Hohenlohe a Külügyminisztériumnak, 
1918. április 2. 

22 A beszéd szövegét közli: Fremdenblatt, 1919. április :5. Morgenausgabe. Magyar fordítását április 3-án, több
kevesebb teljességgel az egykorú magyar sajtó is közülte. 
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Czernin a beszéd célját illetően, közvetlenül annak elhangzása után, úgy nyi
latkozott, hogy az elmondottakkal a háborúra uszító francia kormány ellen kí
vánt fellépni, Clemenceau megbuktatására törekedett.23 E több ízben is megis
mételt indokolással szemben, melyet egyes történészek is készpénzként fogadnak 
el, az igazság az, hogy a közös külügyminiszter a beszéd .elmondásával nem ir
reális, keresztülvihetetlen, hanem reális, nagyon is keresztül vihető célokat kí
vánt elérni. Nem a Clemenceau elleni támadásról volt szó, hanem alapvetően 
arról — amint ezt később Czernin maga is elismerte —, hogy egy bizalmas, 
szigorú titoktartást követelő tárgyalás nyilvánosságra hozásával az ilyen jelle
gű —• részben hát mögötti — béketapogatódzásoknak egyszer s mindenkorra vé
get vessen, „a mérgező kapcsolatok fonalát elvágja". 

Czernin Clemenceau-t provokálva nem a francia miniszterelnökre, hanem első
sorban hazai politikai ellenfeleire, az udvarnál és az udvar körül gyülekező 
„békepártra" kívánt csapást mérni. Az alldeutschokhoz közeledő Czernin az El-
zász-Lotharingiára vonatkozó francia igény elutasításával, az elutasítás hangoz
tatásával és hangsúlyozásával a német szövetség megerősítésére, egy egyértel
mű német irányzat kialakítására törekedett azokkal szemben, akik a dinasztia 
megmentése és a Monarchia fennmaradása érdekében engedményekre hajlot
tak és végszükség esetén különbékétől, a német szövetség felbomlásától sem 
riadtak volna vissza.24 

Ebbe a vonalba esett a csehek elleni éles támadás is. A cseh vezető réteg pel
lengérre állításával Czernin az egyezkedés, a különbéketárgyalásokkal szorosan 
egybefonódó föderációs tervek útján kívánta elzárni.25 

Az osztrák-magyar külügyminiszter Clemenceau-ban megfelelő partnerre 
talált. Clemenceau a Bécsből jövő provokációra — nem törődve a diplomáciai 
érintkezés íratlan szabályaival — durván és kíméletlenül válaszolt: „Le comte 
Czernin a menti!" Czernin gróf hazudott. Az ezt követően kibontakozó polé
mia során a francia miniszterelnök azt állította — nem egészen alap nélkül —, 
hogy a titkos tárgyalásokat nem ő kezdeményezte, majd azt, hogy az ilyen jelle
gű tárgyalások korábban sem francia, hanem osztrák-magyar részről indultak 
ki, továbbá, hogy e korábbi — egy évvel azelőtti — kezdeményezések során a 

23 Czernin április első napjaiban elhangzott kijelentéseire nézve 1. Wiesner kövei táviratál Demblinhez (IV. 4.) és 
Musulin berni követ táviratát (IV. 9.). Mindkettőt idézi Kann: 51. o. L. továbbá Czernin beszélgef ését lleverterával 
(IV. 5.) Id. EnaeliJanosi: Die Friedensbemühungen, 293—294. o. A beszéd célja: „halálos dipolmáciai lövést leadni... 
Clemenceau-ra". Singer: Ottokar Czernin, 287. o. Lényegébenugyanez olvasható a Mat; vurország története 7/2. köt etl >en 
ben is. 1188—1189. o. 

24 A beszéd valódi céljáról 1. Baerenreiternek, Czernin barátjának és bizalmasának április 12-i naplófeljegyzését. 
A kora reggeli órákban találkozott a külügyminiszterrel aki megmagyarázta: „miért hozta elő beszédében a Clemenceau 
ügyet. Ez szánt szándékkal történt, hogy mindezeket a mérgező kapcsolatokat elvágják és a jövőt Illetően lehetetlenné 
tegyék... Űgy vélte, tudja milyen sok azoknak a kezdeményezőknek a száma, akik ilyen irányú kapcsolatok létrehozá
sán munkálkodnak, utalt Lammarschra, Foersterre, Meinlre és a többiekre, mint veszélyes közvetítőkre. Amikor úgy 
véltem, hogy ezek kevésbé veszélyesek mint a Pármai ház tagjai, azt válaszolta, hogy ez utóbbiak a császár rokonai és 
kitért azzal, hogy újólag a nevezett urakra utal t ." (Kann: 22. o.) 

Egy későbbi, feltehetően 1919 nyarán, ugyancsak Baerenreiter által készített feljegyzés szerint Czernin beszédéi 
következőképpen magyarázta: „Támadás Clemenceau ellen, beszédem ezt semmi esetre sem célozta, a cél, mint emlí
tettem, kizárólag a (német) szövetség szilárdságának hangsúlyozása volt." (Kann: 41. o.) 

E nyilatkozatok ismeretében aligha minősíthető másnak, mint ködösítésnek Czernin állítása, hogy az uralkodó beszé
de tervezetét ismerte és az Elzász-Lotharingiára vonatkozó részt nemcsak, hogy jóváhagyta, hanem egyenesen szorgal
mazta is. (Kann: 40—41. o.) Indokolt erre utalni, mert egyes történészek szívesen idézik e nagyon is megkérdőjelezhető 
állítást. A nagyra értékelt osztrák—amerikai történész B. A. Kann pl. nemcsak elfogadja a fentieket, hanem — egy 
lábjegyzet erejéig — azokat meg is erősíti a külügyminisztérium összekötőjére, A. Demblinre hivatkozva, mindenesetre 
azzal a megjegyzéssel, hogy ez utóbbi feljegyzéseiben szorgalmazásról azért semmi sem olvasható. (I. m. 40. o.) Kann 
figyelmen kívül hagyja, hogy a bizonyságul idézett személy — már mint Demblin — Czernin rokona és bizalmasa volt. 
aki a Kann által idézett brosúrát (Czernin und die Sixtus Affaire. München 1920.) nyíltan és kifejezetten a volt külügy
miniszter védelmében írta. E kérdésben meggyőzőbb az udvarhoz közel álló történészek — nyilván legfelsőbb helyről 
sugallt — verziója miszerint is IV. Károly a beszéd tervezetét csak április 1-én, az éjszakai órákban vette kézhez, a 
szóban forgó résszel egyet nem értett, azon felháborodott, de tiltakozása másnap már késve érkezett a külügyminisz
terhez. (Lajos Iván: IV. Károly. 384—385. o. ; Polzer—Hoditz: 377. o. ; Gordon Brook—Shephard: 172—173. o.) 

25 L. erre nézve Polzer—Hoditz: 630. o. Polzer, a kabinetiroda 1917 végén leváltott főnöke, közli a prágai rendőr-
igazgatóság április 0-i jelentését az ott kialakult véleményről : „A beavatottak számára Czernin gróf nyilatkozta a berli
niek teljes győzelmét jelenti, vagyis a háborús párt győzelmét az udvarnál és ebből következően teljes szakítást a 
Monarchia népeivel..." Azonos módon foglalt állást a délszláv sajtó is. A Slovenskí PTarod Czernin beszédét bombához 
hasonlítja. Azért dobták, hogy ,,a népek közti megértésre irányuló nemes törekvések eső csíráit is kiirtsák". KA KM 
Präs. 83/8/2—11. Kriegspressequartier. Inlandstelle. Übersicht aus der Inlandpresse. 
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Monarchia az Elzász-Lotharingiára vonatkozó francia igényt még igazságosnak 
ismerte el. Az utóbbi állítások bizonyságául Clemenceau április 12-én közzé
tette az uralkodó levelét, melyet sógorához, Sixtus bourbon-pármai herceghez, 
intézett 1917. március 24-én, és amelyben mindez olvasható volt. 

Miután Czernin a nyilvánosság elé tárt levél szövegét nem ismerte — bár a 
Sixtus-féle békeközvetítésről egyébként tájékozva volt — a hát mögötti politi
zálás újabb dokumentumát — eredeti elgondolásán túlhaladva — most már 
nemcsak kisebb kaliberű politikai ellenfeleinek, hanem magának az uralkodó
nak a félreállítására is felhasználni próbálta. 

Előbb nyilatkozatot csikart ki a császártól a nyilvánosságra hozott levél ha
mis voltára vonatkozóan, majd felszólította: álljon félre és ruházza át a hatal
mat — megrendült egészségi állapotára hivatkozva — egy régenstanácsra. 

A végsőkig kiélezett helyzet végül is nem az uralkodó, hanem a külügymi
niszter lemondásával végződött (1918. április 14.) Czernin látszólag vereséget: 
szenvedett, de csak látszólag. Politikai célját a lemondás ellenére is elérte. Fel
lépésével elvágta a tárgyalások fonalát, csapást mért a németellenes erőkre. 
Az antant vezető köreiben április 2-át követően — nem csak a franciáknál, de 
az angoloknál és az Egyesült Államokban is — megerősödött, felülkerekedett,, 
általánosan elfogadottá vált a vélemény, hogy a Monarchiával nincs mit tár
gyalni. A Habsburgok, még ha szeretnék sincsenek abban a helyzetben, hogy 
különbékét kössenek, engedményeket tegyenek. A Monarchián belüli erőviszo
nyok, a német-osztrák és a magyar vezető réteg befolyása, a németek ereje és, 
közelsége ezt lehetetlenné teszi.26 A sarokba szorított, kompromittált uralkodó 
számára a történtek után nem maradt más választás, mint megvalósítani a le
mondott külügyminiszter programját, szorosabbra — minden eddiginél szoro
sabbra — fűzni a „fegyverbarátságot", a német szövetséget.27 

Az uralkodó már április 10-én, majd újjólag április 14-én, táviratot küldött 
Vilmos császárnak. Mindkét távirat alapvető mondanivalója az volt, hogy Cle
menceau rágalmaira ágyúi — „a nyugati fronton közösen dörgő osztrák—ma
gyar és német ágyúk" — jelentik a választ. 

A Wilsonnak küldött március 23-i levél sohasem jutott el Washingtonba. A 
spanyol udvar aggályairól tudósító táviratra válaszolva, a Czernin helyére lépő 
új külügyminiszter, Burián István, április 21-én úgy döntött, hogy a Wilsonnal 
kezdeményezett eszmecsere folytatása a történtek után lehetetlen.28 

Április 23-án visszaérkezett a német főhadiszállásról Cramon tábornok, az; 
AOK-hoz beosztott, teljhatalommal felruházott német összekötő, akit az ural
kodó április közepén azzal küldött Vilmos császárhoz, hogy a történteket meg
magyarázza és a dolgokat elsimítsa. 

Cramon a német császár nehezteléséről tudósított. Nem lenne neheztelés, 
közölte, ha az uralkodó Vilmos tudomására hozta volna a Sixtushoz írt levelet 
azzal, hogy az az akkori atmoszférából fakadt, de véleménye azóta megválto
zott és meggyőződése már jó ideje az, hogy csak Németország oldalán való szi
lárd kitartás vezethet el a békéhez. Miután nem így történt, és az igazság csak: 
lépésről lépésre, kényszer hatása alatt tudódott ki, a német császár bizalmatlan 
és biztosítékokat kell, hogy kérjen hasonló esetek megismétlődésének elkerülé
sére. Kezességet arra, hogy az osztrák-magyar kül- és belpolitika iránya im
már olyan, mely Ausztria—Magyarország és Németország elválását kizárja. 

26 Secrets of Crewe House, 30 o. 
27 Az április 10-i távirat és Vilmos császár erre adott elismerő válasza HHSt M. des Auss. Pa I. 523. Korrespondenz, 

über die angeblichen Kaiserbriefe (Diskussion April 1918). Az április 14-i távirat: Fremdenblatt, 1918. IV. 15. 
28 Werlcmann: 245. o. 
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Cramon azt is közölte, hogy Vilmos császár az előadottak megtárgyalására sze
mélyes találkozót javasol.29 

E találkozóra — a bukaresti béke aláírását követően — május 12-én került 
sor a belgiumi Spaban, a német főhadiszálláson. IV. Károly odautazását — tel
jes joggal — Canossa-járásként értékelte az egykorú sajtó és így tartja nyilván 
napjainkban is a történeti irodalom. A szövetség elmélyítését célzó megbeszélé
seken olyan megállapodások születtek, melyek — német győzelem esetén —, 
továbbfejlesztve és végrehajtva, a Monarchia német csatlós állammá degradálá
sát jelentették volna. A megegyezés politikai téren hosszú távú, szoros szövetsé
get írt elő, gazdasági téren vámuniót helyezett kilátásba. A katonai téren lét
rejött egyezség (Waffenbund) — e megállapodás volt leginkább konkrét — ér
telmében a csapatok szervezése, kiképzése, felhasználása azonos alapelveken 
nyugszik, fegyverzetük egységes, a vasúthálózat kiépítése, a hajtóanyagok kész
letezése is azonos. Minden háborút előkészítő döntés közösen hozandó.30 

A Spaban elhangzottakról — a végső megállapodásokat rögzítő okmányo
kon túlmenően — jegyzőkönyv, részletes feljegyzés sem a közös külügymi
nisztérium, sem az AOK Bécsben őrzött levéltárában nem található.31 Ennek el
lenére is tényként állítható, hogy az előtérben álló katonai megbeszéléseken, a 
Hindenburggal és Ludendorffal folytatott tárgyalásokon az olaszországi offen
zíva kérdése napirenden volt, nem lebecsülendő szerepet játszott. Erről tanús
kodik a jelen tanulmány bevezetőjében idézett bizalmas összeállítás az offen
zívára vonatkozó adatokról (AOK Op. Geh. 1587.), mely a németekkel való tár
gyalás céljára (a késedelem megmagyarázására) készült és amelyen széljegyzet
ként, ceruzával írva az olvasható, hogy Arz azt a Spa-i tárgyalásokra magával 
vitte. Erről tanúskodnak a tárgyaláson résztvevő Cramon, Ludendorff és az 
uralkodó bizalmát bíró Windischgraetz visszaemlékezései is. Cramon visszaem
lékezéseiben arról ír, hogy az offenzívára vonatkozó elgondolást Arz ismertette, 
a németek helyeseltek, mert az olaszországi támadástól továbbra is a nyugati 
front tehermentesítését remélték. Hindenburg és Ludendorff a Monarchia akció
ját a május 27-re tervezett újabb déli irányú (a Chemin des dames ellen indí
tandó) német támadással kívánták egybehangolni. Az olaszországi offenzíva idő
pontját ezért — Ludendorff feljegyzései szerint — május 20-ára javasolták ki
tűzni. Windischgraetz az uralkodóra és Buriánra hivatkozva (megbeszélés Ba
denben május 16-án) azt állítja, hogy az offenzívát német részről követelték és 
a további élelmiszer, valamint nyersanyagszállítást egyenesen e követelés tel
jesítéséhez kötötték.32 

Az észak-olaszországi támadás — mely korábban bizonytalannak és elhalaszt-
hatónak tűnhetett — az áprilisi események és a Spa-i találkozó után vissza 
nem vonható feladattá vált, mindenképpen végrehajtandó volt. 

Ha április végén — május legelején a katolikus sajtóiroda és ennek nyomán 

29 Trautlmansdorf (a Külügyminisztérium képviselője az AOK-nál) távirata 1918. április 25. HHSt M. des Auss. 
PA I. 523. L. erre nézve Cramon visszaemlékezéseit is. Cramon: Erinnerungen, 154—1(54. o. Burián naplófeljegyzése 
1918. április 23-án Wedel (német követ) és Cramon látogatásáról: ..Vilmos császár kezességet óhajt politikáért: király 
látogatását, a szövetség mélyítését, katonai szövetségét, gazdasági kCzeledést". (Református Egyetemes Konvent 
Levéltára. Burián hagyaték. Napló) 

30 A két uralkodó, a közcs külügyminiszter és a birodalmi kancellár által aláírt megállapodás szövege HHSt. M. des 
Auss. PA I. 505. Besuch siener Majestät mit Grat Burian in Spa Mai 1918 und Spaer Monarohen vertrag. A katonai szö
vetség alapelveinek Hindenburg és Arz által aláírt szövege uo. PA I. 586. Geheime korrespondenzen 1914—1918. 
Ausbau des Bündnisses mit Deutschland. Egy bizalmas feljegyzés szerint a katonai megállapodás szövegét 11-én a 
vonatban az uralkodóval megbeszélték. E szöveg Arz—Hindenburggal és Ludendorffal folytatott — egyórás megbeszé
lése során messzemenően kibővült. KA AOK Op. Geh. 1579. Tagebuch für den Besuch in Spa. 1918. május 14. 

31 Az előbbeni jegyzetben említett napló (Tagebuch für den Besuch in Spa) csupán a megbeszélések sorrendjét, 
időpontját rögzíti. E szerint az uralkodó először Hindenburgot és Ludendorffot fogadta külön-külön. Ezek után Arz 
Hindenburgot látogatta meg, itt egyórás megbeszélésre került sor. Délután 4 órakor Arz volt kihallgatáson az uralko
dónál. 5 órakor tea volt Hindenburgnál, a katonai megállapodás (Grundlagen für den "Waffenbund) szövegét ittés ekkor 
Írták alá ; délután 7 órakor írta alá a két uralkodó, Burián és Hertling ellenjegyzésével, a politikai egyezményt. 

32 Cramon; Erinnerungen, 104—105. o.; Ludendorff: Kriegsführung, 230—231. o.; Windischffr&tz, 220—221. o. 
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a semleges országokban megjelenő újságok egy része még arról cikkezett, hogy 
az olaszországi offenzíva láthatóan elmarad és ez „a fiatal uralkodó békeszán
dékát bizonyítja,"33 a valóság e hírekkel szemben az volt, hogy Spaban a táma
dás kérdése végleg eldőlt és az offenzíva ügye már az azt megelőző fejlemé
nyek során meg nem másítható, ellenérvet nem tűrő, politikai szükségességé 
vált. 

A támadás terve 

Miközben a támadás kérdése felső szinten eldőlt, a hadművelet tervének ki-
hozása is előrehaladt. (L. a 218. oldalon lévő térképvázlatot!) 

A hadsereg körében az olaszországi támadás gondolatának legfőbb szószóló
ja a Monarchia Ludendorffja, Hötzendorfi Conrad volt. Bár Conradot 1917. 
március 1-én a vezérkari főnöki posztról leváltották és a tiroli hadseregcsoport 
parancsnokává nevezték ki — ami félreállítással volt egyértelmű — az egykori 
mindenható főnök befolyása ezt követően sem szűnt meg, tekintélye a tisztikar 
körében továbbra is élő valóságot jelentett. Conrad — alig fejeződött be a 12. 
isonzói csata — azonnal új támadást javasolt Észak-Olaszországban (1917. de
cember 29.). Javaslatát az AOK akkor még elutasította arra hivatkozva, „hogy 
Olaszország ellen egyelőre nem tervezünk semmit".34 A tiroli parancsnok az el
utasítás ellenére javaslatát január 30-án megismételte, majd közölte a támadás
ra kiszemelt 11. hadsereg tisztjeivel, hogy ő a támadás gondolata, mellett az 
AOK magatartása ellenére is kitart. Amikor az olaszországi támadás felújításá
ra vonatkozó határozat végül mégiscsak megszületett és jóváhagyást nyert, Con
rad a döntést tudató értesítésre válaszolva az offenzíva tervét azonnal előter
jesztette (1918. április l.).35 E terv lényege, Conrad régi vesszőparipájának meg
felelően, egy Dél-Tirolból kiinduló támadás volt, súlyponttal a Brentától nyu
gatra (Hétközség fennsík). A hegyvidékről kezdeményezett támadás — elmé
letileg, a térképen nézve — merész, nagyvonalú vállalkozásnak tűnhetett. A 
hegyeken túljutó, a síkságra leereszkedő és Vicenza irányába előretörő gya
logság, az ellenség hátába kerülve, döntő sikert vívhatott ki, a tiroli támadás 
stratégiailag az olasz háború győzelmes befejezését jelenthette. De reális volt-e 
Conrad elképzelése taktikai szempontból? Alkalmas volt-e a szóban forgó terep az 
utánpótlás szállítására és a támadás kibontakozására? Alkalmas volt-e a legyön
gült, hónapok óta éhező, jórészt tartalékosokból és póttartalékosokból álló „ha
zatértekkel" megerősített (!) katonaság egy ilyen nehéz feladat végrehajtására, 
mellyel korábban egy jobban felkészült és jobban ellátott hadsereg sem tudott 
megbirkózni? Az 1916 május—júniusi osztrák—magyar támadás elakadása, majd 
annak ellenpéldája, az 1917 júniusi olasz támadás kudarca ennek ellenkezőjét 
bizonyította..De ezen túlmenően mi indokolta, hogy a támadást a Monarchia ép
pen ott indítsa el, ahol hadereje a természetes akadályokon felül nem az ellen
fél leggyengébb, hanem ellenkezőleg, legerősebb alakulataival, a Monarchia ka
tonáit erőnlét, felszerelés, kiképzés és háborús tapasztalat szempontjából egy
aránt felülmúló angol hadosztályokkal került szembe? 

Conrad a javasolt támadáshoz további 31 gyalog- és 3 lovashadosztályt igé
nyelt, ami a Monarchia egész haderejének több mint egyharmadát jelentette.3'3 

33 HHSt PA I. 808. A vatikáni követ (Schönburg) jelentése Buriánhoz a katolikus nemzetközi sajtóiroda „Ausztria 
és Olaszország" c. közleményéről. 1918. április 29. Uo. más követségek jelentései ugyanerről. 

34 KA AOK Op. Geh. 1918. 1587. 
35 ö—U. Letzter Krieg, Bd. 7., 18C—190. o. 
36 Uo. 190. o. 
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AZ ESZAK-OLASZORSZAGI TÁMADÁS TERVE 
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Conrad tervét a hadseregfőparancsnokság fenntartással fogadta. Az AOK 
olasz csoportjának („Gruppe I") március 8-i emlékirata a front nyugati szár
nyát (az Astico és Asiago közötti szakaszt) figyelemre méltónak sem tartotta. 
Az Asiago fennsíkról a feljegyzés úgy vélekedett, hogy e térség nehéz terepet 
jelent, tekintve, hogy az olasz állásokat itt erősen kiépítették. Az emlékirat 
a Brenta keleti partját és a Piave középső szakaszát vélte a támadás szempont
jából kedvezőnek. A Piavén való átkelés könnyűnek tűnt a Papadopoli sziget
nél, tekintve, hogy e sziget az osztrák-magyar hadsereg birtokában volt. Az 
olasz csoport az előadottak értelmében egyidejű támadást javasolt a Brenta 
két oldalán (súllyal a keleti parton) és a Piave középső szakaszán.37 

A támadásra vonatkozó március' 23-i döntést tudató értesítésben, melyet 
Conradhoz azonnal eljuttattak, ugyanaz volt olvasható, hogy a hadseregfő
parancsnokság a támadás módját illetően Conrad tábornaggyal egyetért, de az 
előzetes rendelkezés ugyanakkor a Brenta két oldalán végrehajtandó támadást 
irt elő és a szállítandó lőszert elsősorban a Brenta és Piave közötti térségben ja
vasolta összegyűjteni.38 

Az ismertetett dokumentumok, valamint az idevágó emlékiratok és visszaem
lékezések arra utalnak, hogy a főparancsnokság vezetői: így Arz vezérkari fő
nök és helyetttse, Alfred von Waldstätten, az operatív osztály vezetője, Conrad 
elgondolásával végső soron nem értettek egyet. Arz egy, a Brentától keletre, a 
Grappa-tömbnél és a Piavénái indítandó harapófogó hadműveletre gondolt. Ez 
volt Waldstätten véleménye is, aki ellenezte túlontúl nagy erők összpontosítá
sát a hegyvidéken, különösképpen a Brentától nyugatra.39 A főparancsnokság 
elutasító véleményét azonban nyíltan és egyenesen megmondani nem merte. 
Az Erdélyből, ottani szász családból származó Arz a német hadvezetőséget nagy
ra becsülte és tisztelte. Tudta, hogy a német főparancsnokság egy ilyen mére
tű, az ellenség megsemmisítését célzó támadást nem követel. Ennek ellenére a 
joviális magatartású — a mindenkivel jóban lenni, senkit meg nem haragítani 
elv alapján álló — vezérkari főnök még álmában sem gondolt arra, hogy előd
jével, a tisztek által nála többre tartott Conraddal ujjat húzzon, még kevésbé 
arra, hogy a'tiroli főparancsnok javaslatát rövid úton elutasítsa. Helyettese, 
Waldstätten sem rendelkezett kellő befolyással és tekintéllyel ahhoz, hogy el
képzelését ez ügyben keresztül vigye. Waldstätten arra gondolt, hogy Bozenbe 
utazik, Conrad főhadiszállására, és ott személyesen próbálja meg kifejteni a 
főparancsnokság álláspontját. De meggyőzést célzó utazását addig halogatta, míg 
Arz a kérdést a maga módján úgy oldotta meg, hogy Conradot kihallgatásra 
az uralkodóhoz hívatta. Arz tudta, hogy a császár nem ért egyet Conrad tervé
vel, ezért úgy vélte, hogy valamit ezúton talán elérhet, a felelősséget magáról 
mindenesetre elháríthatja. Ha Arz abban bízott, hogy a kieszközölt kihallga
tás kedvező fordulatot hoz, úgy elvárásában csalódnia kellett. 

Conrad április 11-én érkezett Badenbe vagyis éppen akkor, amikor a Sixtus-
ügy kirobbanása és a külügyminiszterrel fennálló ellentét kiéleződése ott fe
szült, végsőkig kiélezett helyzetet teremtett. Nem nehéz belátni, hogy a sarok
ba szorított uralkodó az adott körülmények között mit sem kívánt kevésbé, 
mint azt, hogy az erőszakos Czernin mellett, a vele azonos vonalon mozgó, és 
ugyancsak erőszakos Conraddal is konfliktusba keveredjen. A határozottan fel
lépő Conradnak könnyű dolga volt. A császár, a fiatal és tapasztalatlan főpa
rancsnok, akit az idős tábornagy nem sokra tartott és mindig is tanítvány-

37 Weltkrieg, 1914—1918. Bd. 14., 729. o.; Ü—U letzter Krieg 1914—1918. Bd. VII. 188. o. 
38 K A AOK Op. 142 003. 
39 Arz: Zur Geschichte, 264—265. o.; ö—U Letzter Krieg 1914—1918. Bd. VII. 191. o.; Fiala: 43—54. o.; Verk-

mann: 271—272. o. 
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ként kezelt, kezesbáránynak bizonyult. Fenntartásait gyorsan feladta, a szervi
lis, apolitikus Arz ellenérvei — hisz tőle nem kellett tartania — süket fülekre 
találtak.40 Conrad az április 11-i megbeszélést követően, mely számára zöld utat 
biztosított, nézeteit újjólag összefoglalta. Április 12-i feljegyzésében ismételten 
hangsúlyozta, hogy csakis egy, a Brentától nyugatra választott fő támadási 
irány — egybekapcsolva az azt kísérő, Treviso elleni melléktámadással — hoz
hat döntő eredményt. Már pedig ez kell hogy legyen a cél, nem az ellenség 
egyszerű visszaszorítása. Meggyőződésem — írta nem csekély önbizalommal —, . 
hogy mi ,,e magas célkitűzést vállalni tudjuk és kell is, hogy vállaljuk".41 

Waldstätten még egy kísérletet tett a helyzet megmentésére, ugyancsak áp
rilis 12-én. Véleményt kért a nagy tekintélynek örvendő és helyi ismeretekkel 
rendelkező Krausz Alfréd gyalogsági tábornoktól. Átiratában előadta, hogy vé
leménye szerint a fő csapást a Brentától keletre kellene mérni, de Conrad 
Asiagonál kíván támadni. Mi a címzett véleménye? Krausz vagy nem értette, 
vagy nem akarta megérteni Waldstätten szándékát. Válaszában Conrad tervét 
elvetette, de elvetette a főparancsnokság elképzelését is. Álláspontja az volt, 
hogy a döntő csapás kívánatos, de ezt nem Asiagonál, hanem ennél még nyuga
tabbra, a Garda-tó két oldalán egy ott indítandó támadással kell elérni. A fő
parancsnokság e javaslattal — mint fantazmagóriával — a továbbiak során 
nem foglalkozott. Krauszt rövidesen a Monarchia úgynevezett keleti (ukrajnai) 
hadseregének parancsnokává nevezték ki.42 

Az egyetlen ember, aki Conrad tervéről — legalábbis későbbi leírása szerint 
— véleményét kendőzetlenül megmondta, Boroevič, a Piavénái álló hadsereg
csoport parancsnoka volt. Amikor megtudta, hogy a fő lökést Tirolból tervezik 
„mégpedig éppen a francia és angol hadosztályok ellen", teljes erővel véde
kezett. Állását is kockára téve megírta „ne akarják a bikát a szarvánál meg
fogni".43 Boroevič az offenzívát egészében ellenezte, úgy vélte, a Monarchia erre 
nincs felkészülve, támadás helyett védelemre kellene szorítkozni, a hadsereget 
a háború közelgő befejező szakaszára megóvni. Amikor Borevicet felvilágosí
tották, hogy a támadás elvetéséről szó sem lehet, az államérdek és politikai 
szükségszerűség, amit a szövetségi hűség diktál és megkíván, Boroevič azt ja
vasolta, hogy ez esetben legalább annyit tegyenek, hogy az offenzívát ne a jár
hatatlan hegyekből, hanem nála, az ő frontszakaszán, a síkságon kezdemé
nyezzék. Az AOK Boroevič javaslatával sem kívánt szembeszállni. A Piavénái 
indítandó támaáás előnyeire vonatkozó érveit elfogadta és ennek eredménye
ként most már két egyenrangú támadás mellett foglalt állást, bár távolról sem 
nyíltan és egyértelműen. Az egyenrangúsításra vonatkozó állásfoglalás fele
más voltára utalt, hogy az AOK elhatározását Conraddal nem közölte és ugyan
akkor tovább folytatta a Piavénái álló hadseregcsoport gyengítését. Május ele
jén 7 hadosztályt vontak el e frontszakaszról.44 

Boroevič hadműveleti tervébe a jobbszárnyon álló 6. hadsereg felhasználását 
is bevonta. Az AOK ez ellen kezdetben óvást emelt, később azonban ebbe is 

40 Fiala: 54—55. o. 
41 KA AOK Op. 142 00:5.: Arz: Zur Geschichte 208. o.; Fialat: 54—55. o. 
42 Krausz: 247—249. o.; Fiala: 55—56. o. 
43 Franz von Bolgár: Erinnerungen an Feldmarsehall Boroevič. Pest er Lloyd, 1921. V. 14., 15. Boroevič barátjához, 

Bolgár Ferenchez írt 1919. június 29-i levelében megemlíti, hogy az offenzíva kudarca után az uralkodó elismerte, a 
terv eltévesztett voltát, de megyjegyezte „Conrad javasolta ezt így". Ő erre azt válaszolta: hogy ez Conrad vesszőpa
ripája, melynek már béke idején betege volt, mellyel 1910-ban hajótörést szenvedett anélkül, hogy a történtekből 
okult volna". 

44 KA (Wien) AOK Op. — Nr. 142 071.1918. V. 5. Idézi Fiala: 57. Az AOK május 5-i átirata szerint a „Főparancs
nokság a két hadműveletet teljes mérvben egyenrangúnak tekinti és csak pszichológiai okokból hagyja Conrad had
seregcsoportját bizonyos fokig abban a hiszemben, hogy őneki kell egyedül a főcsapást kivitelezni". A hadosztályok 
kivonására 1. József főherceg: VII. k. 256., 292. o. 
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beleegyezett. A 6. hadsereg is készüljön fel a támadásra: foglalja el a Mon-
tellót. 

A sokféle intrika, vita és nézetkülönbség eredményeként végül is a követ
kező haditerv alakult ki: Conrad hadseregcsoportja a Brenta két oldalán tá
mad, fő erőkkel a Brentától nyugatra, Asiagonál, az ottani erdőövezet ellen. Fe
dőnév: Radetzky. Boroevic hadseregcsoportja a Piavénái nyomul előre, fő erők
kel a folyó középső szakaszán. E támadást a jobbszárnyon támogatja a Jó
zsef főherceg parancsnoksága alatt álló 6. hadsereg (feladat a Montello elfogla
lása) és a folyó torkolatánál a Csicserics tábornok parancsnoksága alatt álló 
XXIII. hadtest (előnyomulás megtévesztő célzattal Santa Doana di Piavénái). 
Fedőnév: Albrecht. Végül, hogy senki se maradjon ki a nagy erőfeszítésből, a 
Garda-tótól északnyugatra álló 10. hadsereg (parancsnok Krobatin tábornagy) 
1—2 nappal az offenzíva megindulása előtt tüntető támadást hajt végre a szélső 
jobbszárnyon (támadás a Tonale-hágónál). Fedőnév: Lawine (Lavina). 

Erőviszonyok 

Az előbbiekben vázolt arcvonal hosszát, mely a valóságban 200 km-nél is 
több volt, a hivatalos hadtörténet 120 km-re, egyes hadtörténészek 100, 150 
vagy 170 km-re becsülik.45 E mindenképp terjedelmes frontszakaszon a hivata
los adatok szerint 55 hadosztály (642 V2 zászlóalj, 73 V2 gyalogosított lovas fél
ezred, 53 lovas század) vonult fel és a 8700 géppuskával rendelkező gyalogság 
támogatására 6833 löveg összpontosult. 

Egyes szerzők úgy vélik: „ennyi csapat, ennyi anyag, ennyi lőszer (7 millió 
löveglövés) még egyetlenegy támadásunknál sem állott rendelkezésünkre".46 E 
megállapítás feltehetően egybevág a tényekkel, de az adott esetben a Monar
chia haderejét nem annak korábbi számszerű erejével, hanem más tényezőkkel, 
alapvetően a vele szemben álló haderő nagyságával kell egybevetni. 

A tolmeini áttörést követően (12. isonzói csata, 1917 október—november) a 
súlyos veszteségeket szenvedett olasz hadsereget — az antant segítségével — 
gyors ütemben sikerült újjászervezni. Angliából és Franciaországból, tengeren 
és szárazföldön, nagy mennyiségű hadianyag (1000-nél több ágyú) érkezett 
Olaszországba. Az 1917 végén ideszállított 11 angol és francia hadosztály egy 
részét 1918 elején ugyan újra nyugatra irányították, de az olasz fronton ezt kö
vetően továbbra is 5 (3 angol és 2 francia) hadosztály maradt és e hadosztályok 
a hegyvidéken, a Brentától nyugatra helyezkedtek el — vagyis ott, ahol a Mo
narchia hadereje a főcsapást készítette elő.47 A hivatalos hadtörténet az olasz, 
angol, francia hadosztályok együttes számát 63-ra (725 zászlóalj és 100 lovas-
század), a rendelkezésre álló lövegek számát 7550-re becsüli.48 

összehasonlítva a szemben álló hadosztályok, zászlóaljak, ágyúk számát, a 
mérleg nyelve eleve az ellenfél javára billen; a számszerű összehasonlítás ezen 
felül távolról sem tükrözi a tényleges helyzetet. A hadtörténészek joggal utal-

45 120 km: ö—U. letzter Krieg. Bd. VII. 197. o.; 100 km: Weltkrieg, 1914.1918. Bd. 14 751. o.; Kiszling, 78. o.; 
150 km : Glaise: 256. o. ; Farkas Márton: 175. o. ; 170 km : József főherceg: VI., 408. o. A felsorolt adatok közötti jelentős 
különbség feltehetően abból adódik, hogy egyes szerzők nem a Tonale hágó és a Piave torkolat, hanem csupán az Astico 
és a S. Doana di Piave közötti szakaszt tekintik frontvonalnak, néha ezt is csak légvonalban. 

46 József főherceg: VI. k. 570. o. 
47 Military Operations, Italy, 148—157., 389—397., 404. o. 
48 ö—U letzter Krieg, Bd. VII. 228. o. és Beilage 18. A közölt adatok többé-kevésbé elfogadhatók, de megjegyzen

dő, hogy angol és olasz hadtörténészek ennél több osztrák—magyar és ennél kevesebb olasz hadosztályról tudnak. 
Az olaszországi hadműveletekkel foglalkozó hivatalos angol kiadvány, a Military Operations, Italy általában elfogadja 
az osztrák részről közölt adatokat, de az olasz oldalon álló hadosztályok számát 63 helyett csupán 58-ra becsüli. 
(192—194. o.) Piero Pieri olasz hadtörténész szerint 58 osztrák—magyar hadosztály ellenében 57 olasz hadosztály 
vonult fel, beleértve az öt angol—francia hadosztályt is) Concise History, 183. o. 
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nak ugyanis arra, hogy a szemben álló erők nagysága a hadosztályok vagy a 
zászlóaljak számával nem mérhető, mert ezek létszáma a Monarchia alakulatai
nál igen alacsony szinten mozgott. Egy osztrák—magyar zászlóalj maximális 
létszáma 400, egy századé 40—50 puskát jelentett, azonos alakulatok létszáma 
az olasz oldalon 900, illetve 120—160 főre volt becsülhető.49 Az ellenség fölénye, 
a katonák számát tekintve tehát jóval nagyobb volt mint amennyire az a kö
telékek egyszerű számszerű összehasonlításából kitűnik. 

Nemcsak a létszám terén billen a mérleg nyelve az ellenség javára. Az an
tant fölényben volt a hadsereg felszerelését és ellátottságát illetően is. A hadi
technikát illetően elegendő az alábbiakra utalni. Az antant döntő fölényben volt 
a levegőben: 524 (ebből 76 angol és 20 francia) repülővel 280 osztrák-magyar 
állt szemben és a túloldal gépei jobbak, mozgékonyabbak voltak. Az ellenséges 
légifölény lehetetlenné tette a tüzérség légi felderítés útján való hatásos irányí
tását, a légierő az átkelőhelyek állandó támadásával és szétrombolásával nehe
zítette a Piavén való átkelést. A tüzérséget illetően az ellenség túlsúlya — lát
szat szerint — csupán néhány száz (717) ágyút jelentett. A valóságban a hely
zet rosszabb volt, mert az ellenség fölénye a nehéztüzérségre esett. 1336 oszt
rák-magyar közép és nehézlöveggel 3540 olasz közép és nehéz löveg állt szem
ben.50 

Az olasz hadsereget — okulva a rossz tapasztalatokon — a tolmeini áttörést 
követően angol gázmaszkokkal szerelték fel. Ez még akkor is védelmet jelentett 
volna a támadást bevezető gázkilövéssel szemben, ha az osztrák-magyar rész
ről használt lövedékek hatásosak lettek volna. 

A szállító eszközök számát, minőségét, elhelyezését tekintve is az olasz had
sereg volt fölényben. A tiroli frontot mindössze egy, a piavei frontot két vas
útvonal kötötte össze a hátországgal. A vasúthálózat a túloldalon jóval sűrűbb 
volt. A fronttal párhuzamosan és arra merőlegesen futó útvonalak itt az után
pótlás gyors szállítását, a hadosztályok gyors átcsoportosítását egyaránt lehe
tővé tették. 

A Monarchia lóállománya a négyéves háború, a mind nehezebben pótolható 
veszteség eredményeként erősen lecsökkent. (A lovak száma 1916 végén 969 000, 
1917 június: 863 000, 1918 június: 459 000).51 Ami megmaradt, a takarmányhiány 
következtében igen rossz állapotban volt. „Igáslovak kellenek, hogy tüzérsége
met tovább tudjam vinni, mert mostani lovaim az első menetben ki fognak dől
ni" jegyezte fel naplójában József főherceg április 3-án.52 Boroevic szerint: „a lo
vak csontvázak voltak, a tüzérség egyszerűen nem volt képes mozdulni".53 

14 000 mozdonyból 5000, a teherautóknak több mint a fele állt javítás alatt, 
és a gépkocsik mozgásához a hajtóanyag is hiányzott.54 

A két hadsereg erőnléte sem volt összehasonlítható. Míg az antant oldalán a 
katonák élelmezése, ruhával egyéb felszereléssel való ellátottsága kielégítő volt, 
a Monarchia alakulatainál minden hiányzott. A hivatalos adatok szerint a ka
tonák 1918 márciustól kezdődően 200 gr húst és 500 gr kenyeret kaptak, más 
adatok szerint a fejadag 220 gr húsból, 125—150 gr ehetetlen kukoricakenyér
ből állt, amihez 6 gr zsír, „Dörgemüse" és konzervkávé járult.55 A hadseregpa
rancsnokok jelentései a csapatok éhezéséről, elgyengüléséről, menetképtelensé
géről tudósítottak.56 

49 Reoele: 94. o. 
50 ö—U letzter Krieg, Bd. VII. Beilage 18. 
51 Uo. 60—61. o. 
52 József főherceg: VI. k. 215. o. 
53 Franz von Bolgár: Erinnerungen. 
54 Regele: 95. o. ' 
55 ö—U letzter Krieg. Bd. VII. 201. o.; Regele: 94.; Fiala: 12. 
50 Franz von Bolgár: Erinnerungen; Fiala: 13. o. 
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A hadvezetőség a zsákmányolható készletektől remélt kedvező változást. 
Ilyen illúziók — a tolmeini áttörést követő zsákmányra emlékezve — a ka
tonák körében is éltek. „Azt kérik támadjunk mielőbb, hogy éhen ne haljanak" 
közli Boroevič-csel a 6. hadsereg parancsnoksága május 12-én. Megalakultak 
a „zsákmány bizottságok".57 

„Radetzky" nem halasztható 

Az észak-olaszországi támadás időpontját az AOK június 11-ére tűzte ki, 
annak ellenére, hogy azt a spai megbeszélések értelmében a német hadsereg 
újabb, május végi támadásával kellett volna egybekapcsolni.58 

E viszonylag késői időpont betartása is kétségesnek látszott, tekintettel a 
fennálló nehézségekre, az előkészületek elmaradt voltára. József főherceg május 
végén a szükséges anyagok és eszközök meg nem érkezése miatt lemondással fe-
nyegetődzött. „Magam láttam az embereket füvet enni, meg gyökeret" közölte 
26-án Boroevič-csel az élelmezési helyzetet ecsetelve. „Meggyőződtem róla,, hogy 
egy ember 24 órára 50 gr húst kap", volt olvasható a következő nap feladott 
táviratban.59 

Boroevič május 28-án a következőket jelentette: „Senki sem veheti magára a 
felelősséget azért, hogy támadást kezdeményezzen elégtelen anyagi eszközökkel 
és rosszul táplált, nem teljesítőképes csapatokkal. Ha nem kívánunk felelőtlen 
kalandba bocsátkozni, mely következményeit tekintve a csapatok szellemére 
beláthatatlan lehet, úgy a már jelentett utánpótlás körüli helyzetből csupán egy 
következtetés adódhat: várni a támadással mindaddig, míg a csapatok anyagi 
ellátottsága legalább a minimális szintet eléri és kielégítő élelmezés biztosítja, 
hogy a katonák a velük szemben támasztandó követelményeknek megfelelhes
senek."60 

Az AOK e közlésre május 29-én jelentést kért (határidő június 1.): betart
ható-e a tervezett június 11-i időpont?61 

Boroevič válasza nemleges volt. „Arra, hogy a hadseregcsoport június 25. előtt 
kellően felkészülhessen, számítani nem lehet." Hozzáfűzte: kiegészítésként és in
dokolásként még előterjeszti a hadseregek harckészültségi jelentéseit is.62 

A főparancsnokság e jelentések beérkezését nem várta be. Azonnal, még az
nap, június 1-én úgy döntött: „Albrecht és Radetzky megkezdésére június 15. 
napját tűzöm ki."63 

E döntés azt jelentette, hogy az AOK az offenzíva határidejére nézve nem 
Boroevič, hanem az egyidejűleg ugyancsak válaszadásra felszólított Conrad 
javaslatát fogadja el. 

Boroevič június 13-án újólag kísérletet tett az időpont megváltoztatására. Dél
után 5 órakor a következőket sürgönyözte: „Mindkét hadseregparancsnokság 

57 József főherceg, VI. 298. o. ; Balázs Bence: 70. o. ; ö—U letzter Krieg Bd. VII. o. ; Farkas Márton: 173. o. Farkas 
Márton közlése szerint: „Június 5-én utasítottak minden frontalakulat-parancsnokságot, hogy a hadsereg június 15-e 
és augusztus 31-e között saját magát fogja élelmezni abból a mintegy 5000 vagyon kenyérlisztből, amelyet az offenzíva 
során zsákmányolni fognak. A katonák száma ugyanakkor kilátásba helyezték, hogy a zsákmányból csomagokat küld
hetnek haza". 

József főherceg e különös előkészületről később a következőket írta barátjának Hans von Seeckt német tábornoknak : 
„Jelentettem, hogy nem más, mint kalandvágy egy offenzívát rosszul előkészítve, és csupán arra a lehetőségre alapozva 
elindítani, hogy a Brenta és az Etsch között majd mindent megtalálunk ami hiányzik". (Levél Hans von Seeckthez 
1918. augusztus 4. Közli: Jedlička: 19. o.) 

58 Ö—U letzter Krieg. Bd. VII. 193. o. 
59 József főherceg, VI. k. 330., 332. o. 
60 Uo. 401. o.; Ö—U. letzter Krieg, Bd. VII. 202. o. 
61 KA AOK Op. 1918. 142., 154. o. 
02 József főherceg, VI. k. 402. o.; Ö—U Letzter Krieg. Bd. VII. 202. o. 
03 KA AOK Op. 1918. 142—171. 
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jelenti: a gázlövésnek a mostani esős időjárásban a nedvesség miatt nem lesz 
hatása. Az Isonzó-hadsereg parancsnoksága szerint a Piave vízállása már jelen
leg is túlontúl magas, további áradás kérdésessé teszi a csapatok áthajózását és 
hídverést, különösen a IV. hadtestnél. Javaslom az offenzíva elhalasztását, 
egyelőre 3 nappal".64 

Az AOK a halasztásra vonatkozó újabb javaslatot is elutasította. Ezúttal is 
Conrad állásfoglalása döntött: „Radetzky nem halasztható későbbre." A tiroli 
hadseregcsoport parancsnoka a technikai feltételek hiányára hivatkozott: a csa
patok már állásban vannak, a Hétközség fennsíkján felhalmozott élelmiszer 
csak rövid időre elegendő.65 Conrad sürgető, a halasztást elvető állásfoglalása 
során homályban maradt, hogy az előkészületek Tirolban, a 11. hadsereg arc
vonalán sem fejeződik be. Az időpontot illetően a hadsereg parancsnoka 
(Scheuchenstuel) és vezérkari főnöke (Sündermann) eredetileg július közepére 
gondoltak, a hadtestparancsnokok június 20-ára és 26-ára.66 

Az időpont körüli vitára és huzavonára vonatkozó dokumentumokat vizsgál
va két dolog nyilvánvaló: 1. Az AOK messzemenően tájékozva volt az ellátás, 
az élelmezés körüli nehézségekről, tudott az előkészületek be nem fejezett vol
táról. 2. A főparancsnokság ennek ellenére sem gondolt arra, hogy a fontos 
államérdeknek nyilvánított támadást elhalássza, bár a május végén kezdemé
nyezett német támadás (az észak-olaszországi offenzívát ezzel kellett volna egy
bekapcsolni) időközben, június 4-én, befejeződött, anélkül, hogy a Monarchia 
hadserege megmozdult volna és tudott volt, hogy Ludendorff a közeljövőt ille
tően új offenzívát nem készít elő. 

Június 14-én az időjárás megváltozni látszott. A feljegyzések szerint a nap 
kisütött, a Piave egész hosszában mindenütt derült, szélcsendes volt az idő. 

Nyilván ez is közrejátszott abban, hogy Boroevič zokszó nélkül vette tudomá
sul a felsőbb utasítást. 14-én este 7 órakor az uralkodó a géptávíróhoz hívta 
a piavei front parancsnokát. „Mi lesz holnap? önre, megítélésére és felelős
ségére bízom az ügy keresztülvitelét." A tábornagy válasza: „Mint jelentettem, 
holnap az AOK rendelkezésének megfelelően támadunk. . . " Az uralkodó: „Kö
szönöm, messzemenően egyetértek. — Vége."67 

A csqta kezdete 

A június 15-i időpontból következően — azt két nappal megelőzve — 13-án 
került sor a front szélső jobbszárnyán a Tonale-hágónál tervezett elterelő had
műveletre. A több ezer méter magas hegyek között indított támadás teljes fias
kóval végződött. A 2 km széles szorosban áttörésre vezényelt katonaság zöm
mel még az olasz drótakadályokig sem jutott el. Az esti órákban a helyzet any-
nyira reménytelennek látszott, hogy a 10. hadsereg parancsnoksága a tartalék
ban álló 22. lövészhadosztály bevetését már meg sem kísérelte. A Tonale-hágó
nál indított támadás, melyhez eredetileg messzemenő célok társultak, végső sze
rény feladatát (magára vonni az ellenség figyelmét, elvonni erőinek egy részét) 
sem teljesítette. Nem ellenséges erőt, saját erőt vont el — gyalogságot, tüzér
séget, hadianyagot — melyet másutt nyilván jobban lehetett volna felhasználni. 

A június 13-i elterelő hadműveletet 15-én követte a tényleges támadás. Haj
nali 3 órakor a front egész hosszában — az Asticotól az Adriai-tengerig — 

64 ö—"LT. letzter Krieg. Bd. VII. 232—233. o.; József főherceg VI. k. 302. o. 
65 KA AOK Op. 142., 218.; József főherceg VI. k. 402. o.; Ö—U. letzter Krieg. Bd. VII. 234. o. 
66 Fiala: 75. o. 
67 Ö—U. letzter Kriegs Bd. VII. 234.; Franz von Bolgár: Erinerungen. 
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megdördültek az ágyúk. Különböző kaliberű és minőségű lövegek ezrei ontották 
a tüzet az ellenséges állásokra. Először 1 V4 órán keresztül gázlövedékek hul
lottak, ezt követte a romboló tűz, végül befejezésül a megsemmisítő tűz (ekra-
zit gránátok). A tüzérség tűzcsapásának befejező szakaszában (7—7.30 óra) 
egyes helyeken — így a Montellónál már ezt megelőzően — támadásra indult a 
gyalogság. 

A hadvezetőség — bár a vezérkari főnök elképzelése szerint két egyenrangú 
támadásról volt szó — az erők nagyobb részét Tirolba, Conrad hadseregcso
portjához, a 10. és 11. hadsereghez irányította, (55 hadosztályból 31 tartozott e 
két hadsereg kötelékébe). A támadásban közvetlenül részt vevő 11. hadsereg 
önmagában véve is nagyobb erőt képviselt mint a Piavénái álló 6. hadsereg és 
Isonzó hadsereg együttvéve. Az Astico és a Piave közötti szakaszon elhelyezkedő 
11. hadsereg 24 hadosztállyal (ennek keretében 96 ezreddel) és 2935 ágyúval ren
delkezett. Boroevič 19 hadosztállyal (76 ezreddel) 2538 ágyúval.68 A Piavénái álló 
hadseregcsoport még akkor is gyengébb volt valamivel, ha ideszámítjuk a Vit-
toriónál összevont AOK tartalékot (4 hadosztály), mely felett nem Boroevič, ha
nem Arz és Waldstätten rendelkezett. 

A 11. hadsereghez tartozó 24 hadosztályból 15 a Brentától keletre, Asiago 
körzetében vonult fel. Kilenc hadosztály maradt ebből következően a Brentától 
nyugatra indítandó támadásra, bár a főparancsnokság eredeti elképzelése sze
rint ez jelentette volna a fő támadás irányát. 

A fő erők tehát Asiagonál gyülekeztek, hogy híven Conrad tervéhez, egyetlen 
rohammal átvágjanak a síkság, Vicenza irányába — megvalósítsák amit meg
valósítani mindaddig nem sikerült. E frontszakaszon (Asiagonál) a támadók egy 
20 km széles erdőövezettel és az ellenség legjobb erőivel, angol hadosztályok
kal álltak szemben. József főherceg később — e térségben tett látogatásakor 
— Conrad elgondolásáról, a terepről és a választott irányról a következőket je
gyezte fel naplójába: „Szemügyre vettem a Hötzendorfi Conrad által végrehaj
tott »Főtámadás« egész terepét . . . megállott az eszem, miként volt lehetséges, 
hogy ilyesmit kísérelt meg a hadvezetőség . , . Asiagotól egy nagy erdős hegy
hát emelkedik dél felé, melyet 15—20 kilométer széles erdőöv borít. Sűrű, át
láthatatlan fenyves, melynek északi szegélyén van az ellenség tábori őrsvonala, 
mögötte ismeretlen távolságra állásai, melyeket az erdő teljesen elföd szemeink 
elől, az erdő, melyben nem sejtjük az ellenséges állás hollétét és így minden, 
csak némileg is alapos tüzérségi előkészítés teljesen ki van zárva."69 

A támadásra vezényelt alakulatok a délelőtt folyamán előre haladtak. Az an
golok a nyugati fronton alkalmazott módszer szerint az első vonalat csak gyen
ge erőkkel védték, a támadást később ellenlökésekkel, szükség esetén nagyobb 
arányú ellentámadással készültek megállítani. Az első ellencsapásra délután 
2 órakor került sor, a következőkre délután hatkor és hajnali 725-kor. Az an
gol gyalogság, mely az offenzívát bevezető pergőtűz ellenére is ütőképes ma
radt, sikerrel támadott, saját sértetlenül maradt ütegeitől támogatva. Az oszt
rák—magyar előnyomulás először csak elakadt, később hátrálásra, végül futás
ra változott. A katonák a reggeli órákban már tömegesen adták meg magukat.70 

A Brentától keletre, a Grappa-hegytömb térségében, (a támadók itt francia 
és olasz alakulatokkal álltak szemben) több hegycsúcsot sikerült megszállni, 
de 16-ára az elért eredmény — csekély kivétellel — itt is elveszett. Az offen
zíva Tirolban kudarcba fulladt, a támadás egyetlen nap alatt összeomlott. 

68 ö—U. letzter Krieg, Bd. VIT. Beilüge 18. 
09 József főherceg, VII. k. 197—198. o. 
70 Military Operations, Italy, 194—218. o. 
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A PIA VÉNAL 1918. JÚNIUS 15-ÉN FELVONULT ERŐK 
(A 226. oldalon levő térkép részletes adatai) 

OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA 

Conrad tábornagy hadseregcsoportja 
10. hadsereg 

Rayon I. 
Rayon II. 
í. ho. és az Ellison dd.; tartalék (a továbbiakban — t.) 22. ho. 
XX. hadtest: 49. ho. 
XXI. hadtest: 19., 56. ho. 
XIV. hadtest (Edw. Kps.) : Csv. H. 159. ho. 

11. hadsereg 
III. hadtest: 6. lov. ho., 6., 52. ho.; t. 28. ho. 
XIII. hadtest: 38., 16., 42. ho.; t. 74., 5. ho. 
VI. hadtest: 18. Edw. H., 26. ho. 
XXVI. hadtest: 27., 32. ho.; t. 4. ho. 
I. hadtest: 60., 55. ho. 
XV. hadtest: 50., 20. ho.; t. 48. ho. 
HDS tartalék: 3. ho., 10. lov. ho., 36., 53. ho. 

Boroevič tábornagy hadseregcsoportja 
6. hadsereg 

II. hadtest: 8. lov. ho. 
XXIV. hadtest: 31., 13., 17. ho. 
HDS tartalék: 11. lov. ho. 

Isonzó hadsereg 
XVI. hadtest: 33., 58. ho.; t. 46. ho. 
IV. hadtest: 64., 70. ho., 6. 29. ho. 
VII. hadtest: 14., 24. ho., 9. lov. ho.; t. 44. ho. 
XXIII. hadtest: 12., 10. ho., 1. lov. ho.; 
HDS tartalék: 57. ho. 

AOK tartalék: 9., 35., 41., 51. ho. 

OLASZORSZÁG 

7. olasz hadsereg 8. olasz hadsereg 
III. hadtest: 75., 5. ho. XXVII. hadtest: 66., 51. ho. 
XIV. hadtest: 6., 20. ho. VIII. hadtest: 58., 48. ho. 
HDS tartalék: 21., 22. ho. XXX. hadtest 

1. olasz hadsereg HDS tartalék: 50., 47. ho. 
XXIX. hadtest: 26., 34. ho. x hadsereg 
X h " 32-' 95 5126 9hoh a X ^ a d Ä , 45. h o , t 23. ho. 
x naütest. á^. y i^ no. XXVIII. hadtest: 25. ho.; t. 12. ho. 
HDS tartalék: 54, ho. 3. lov. ho. ^ h a d t e s t : 6 1 . h o . 

6. ílaľzhafsereg ™ S * " g f * f . ho., 2. lov. ho. 
-V-TT7 í n n« n i \ K^+^t-. ^o (fotartalek), 1. lov. ho. 
S Ü f 7 Í n ' <« Legfelsőbb Főparancsnokságnak 
Áó., no . , X. í. no. ,alaïv»nflp1vplï 
XII. (francia) hadtest: 24., 23. ho. alárendelve.) 
XIII. hadtest: 14., 28. ho. 9. olasz hadsereg (főtartalék) 
XX. hadtest: 10., 2. ho. XII./27., 37. ho. 
HDS tartalék: 52. ho. 4. lov. ho. 

4. olasz hadsereg Cseh ho. 
IX. hadtest: 18. ho.; t. 17. ho. Roham ho. 
VI. hadtest: 15., 59. ho. XXII./51., 60. ho. 
XVIII. hadtest: 56., 1. ho. XXVI./13., 11. ho. 
I. hadtest: 70. ho.; t. 24. ho. XXV./7.. 33. ho. 
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A piavei arcvonalon a csata kedvezőbben alakult. A folyón szinte mindenütt 
sikerült átkelni. De a nem lebecsülendő veszteségek árán kierőszakolt átkelést 
csak a Montellonál és a folyó torkolatánál követte számottevő előnyomulás — 
vagyis ott, ahol az ellenség a támadást nem várta. A középső szakaszon, a fő-
csapás helyén, ahol Oderzo irányából Treviso felé kellett volna előrehaladni, a 
Piavén átkelt katonaság a folyóhoz tapadt és kimerülten, ellenséges tűzben vár
ta a történendőket. 

Magyarok és nem magyarok a támadó alakulatok soraiban 

A június 15-én támadásra induló katonák soraiban a Monarchia minden nem
zetisége képviselve volt. A napjainkig élő közhiedelmet, hogy a „piavei csatát" 
túlnyomórészt magyar katonák vívták, a statisztika nem igazolja.71 A rendel
kezésre álló adatok szerint a támadásban részt vevő ezredekből (185 ezred nem
zetiségi összetétele ismert) 53 volt olyan, ahol a magyar anyanyelvű katonák a 
többséget alkották és közülük csupán 28-nál haladta meg számuk a 75%-ot. 
Egyes, nem ezredkötelékben harcoló alakulatoknál, így a leginkább Tirolban 
bevetett vadászzászlóaljaknál, a magyar katonák szinte teljesen hiányoztak 
(17 zászlóalj közül csupán 1 zászlóalj magyar többségű). Ennek alapján — és 
annak figyelembevételével, hogy a statisztikákban a németek és a magyarok 
számát illetően a valóságosnál kedvezőbb adatok találhatók — a magyar anya
nyelvű katonák számát az összlétszám Vö-ére, vagy ennél valamivel többre be
csülhetjük, ami hozzávetőleg megfelel a magyar ajkú lakosság Monarchián 
belüli arányának (49.5 millióból 10 millió). 

A magyar katonák nagy számára vonatkozó tévhit részben, feltehetően, on
nan ered, hogy a különböző, eltérő nemzetiségi színezetű ezredek nem egyenlő 
arányban helyezkedtek el a különböző frontszakaszokon. Tirolban nagyobb 
számban német—osztrák és német—cseh-morva vidékről származó alakulatok 
kerültek bevetésre; magyar többségű ezredekkel viszont inkább a piavei fron
ton, leginkább a 6. hadsereg kötelékében és a folyó torkolatánál találkozha
tunk. Zavart kelthet e téren, hogy egyes történészek a magyarországi alakula
tokat magyar katonaságnak tekintik, holott a magyarországi alakulatok kö
zött szép számmal találhatók nem magyar, román vagy szláv többségű ezredek. 

A tiroli fronton a jórészt Erdélyből (Gyulafehérvár, Nagyszeben, Máramaros-
sziget, Marosvásárhely vidékéről) származó 50., 30., 85. közös és a 22., 23. hon
véd gyalogezred többségében román anyanyelvű katonákból állt. A 21. kolozs
vári és a 24. brassói honvéd gyalogezred 38, illetve 42%-a, a 2. brassói közös 
gyalogezred 31,5%-a volt román. A 70. péterváradi közös gyalogezred 77%-át, 
a 31. zágrábi vadászzászlóalj 92%-át délszláv, a 67. eperjesi közös gyalogezred 
60%-át, a 112. közös gyalogezred 86%-át, a 19. komáromi vadászzászlóalj 
5'3%-át szlovák legénység alkotta. A 61. temesvári közös gyalogezred német, ro
mán és a magyar, a 23. közös gyalogezred (Zombor) magyar, német, délszláv és 
román katonákból tevődött össze. 

A piavei arcvonalon a 43. közös és a 32. honvéd gyalogezrednél a románok 
aránya 75, illetve 49% volt, a 23. marosvásárhelyi vadászzászlóalj 55%-a állt 
román anyanyelvű katonákból. A 96. közös és a 33. honvéd gyalogezredet szinte 

71 Jellemző e beállítottságra P. Abrahám Dezső függetlenségi párti politikusnak — a későbbi szegedi ellenforradami 
kormány miniszterelnökének — felszólalása a parlamentben. (1918. június 20.) „Egyik katonaismerősöm mondotta, 
hogy pl. Tirolban mást alig lehet hallani mint magyar szót. Határozottan hiteles forrásbői tudom, hogy az olasz arc
vonalon mai napig az ott levő katonaság (>8 százaléka magyar (Szunnay Sándor honvédelmi miniszter : ugyan, ugyan !)... 
miért van 20 százalék magyar helyett 68% állandóan az arcvonalon ?" (Ogy. napló, XL. k. 54. o.) 
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kizárólag délszláv, a 71. trencsényi közös gyalogezredet 80%-ban, a 72. pozsonyi 
gyalogezredet 65%-ban szlovák katonák alkották. A 12. szatmári honvéd gya
logezredben 40—30—23%-os arányban magyar, román és rutén, a 314. és 315. 
honvéd gyalogezredben hasonló arányban magyar, szlovák, román és német 
katonákat találhatunk.72 

A két világháború közötti hadtörténelmi irodalomban divatos volt a magyar 
ezredek harckészségéről, kiemelkedő teljesítményéről beszélni. Ez részben igaz 
is volt. A Montellonál, ahol a támadás sikeresen indult, magyar ezredek álltak 
az élvonalban. Itt került bevetésre a XXIV. hadtest kötelékében a 32. közös gya
logezred (a budapesti háziezred), a 69. székesfehérvári, a 44. kaposvári, a 39. deb
receni, a 46. szegedi, majd a tartalékban álló 31. veszprémi gyalogezred, az 5. és 
9. kassai és marosvásárhelyi honvéd-huszárezred. De ellenpéldák is közölhetők. 
A folyó alsó folyásánál (S. Dona di Piave) — ahol a támadás ugyancsak ered
ményt ígért — a XXIII. hadtest sikeresen átkelő alakulatai között egyetlen 
magyar ezreddel sem találkozhatunk. A XVI. hadtestnél — az egyetlen hely 
ahol az átkelés meghiúsult és teljes fiaskóval járt — a támadó ezredek 50%-a 
volt magyar többségű. Magyar huszárezredek (a 2., 5., 7., 12., 14. számú nagysze
beni, komáromi, budapesti, kassai, nyíregyházi ezredek) védték a folyó torko
latánál elterülő szigetet. A deltánál folyó, hosszan elhúzódó harc végeredménye 
a sziget feladása volt.73 A siker és sikertelenség kérdését feszegetve feltétlenül 
helyes rámutatni arra, hogy az esetleges kedvező vagy kedvezőtlen eredmény 
távolról sem múlt kizárólag a helyi harcokban részt vevő katonák magatartá
sán. Az elért eredmény kialakulásában jelentős szerepet játszott az előkészítés 
alapossága, a rendelkezésre álló felszerelés (a hadianyag mennyisége és minő
sége) a vezetés színvonala, a támadást előkészítő és kísérő tüzérség felkészült
sége, a tűzcsapás pontossága és hatásossága, a tüzérséget és a gyalogságot irá
nyító tisztek tájékozódó képessége (hogy fenn állt-e egyáltalában egyes front
szakaszokon ennek lehetősége), a szemben álló erők nagysága, az ellenséges tü
zérség és légierő beavatkozásának mértéke, hatásossága az adott helyen — hogy 
csak néhány lényeges tényezőre utaljunk. 

Az egykorú jelentések általában nem tesznek különbséget a német, magyar 
vagy délszláv katonák magatartása, lelkesedése vagy elkeseredettsége között. 
A hadvezetőség fenntartással csupán a cseh-morva vidékről származó ezredek
kel szemben élt — ha élt —, bár ezek az alakulatok is többnyire cseh—német 
vagy német—cseh egységek voltak. A fenntartáshoz a cseh légionisták megjele
nése szolgált indokul. 1918 tavaszán észleltek első ízben cseh nemzetiségű volt 
osztrák—-magyar katonákat az olasz hadsereg soraiban. Számukat a felderítés 
8—12 000 főre becsülte.74 

72 A támadásra felvonult ezredekre és ezek elhelyezésére nézve 1. Ö—U. letzter Krieg, Bd. VII. Beilage 3., 13., 18. A 
hadsereg nemzetiségi összetételére legrészletesebben KA AOK Op. 109.100. és KA MKSM 1918. 30—1/2. Magyar for
dítás: Kun József Hadtörténelmi Közlemények 1974.1. (Az Osztrák—Magyar Monarchia hadserege gyalogos és lovas 
csapat testeinek (önálló alosztályainak) nyelv szerinti százalékos megoszlása (1918. május). 

73 Czékus Zoltán (a M. Kir. Honvéd Ludovika Akadémia tanára) szerint „a gyászos emlékű csatát is dicsőségessé 
tudták átváltoztatni a magyar csapatok és a magyar vezérek". Czékus azt állítja — szöges ellentétben a tényekkel —, 
hogy mindkét helyen ,,ahol nagyobb eredményt vívtunk ki" (Montello és San Dona) magyarok harcoltak. Hogy San 
Donánál vagyis a-XXVIII. hadtest keretében melyek lettek volna e „magyar csapatok" nem tudatja. I t t a magyar 
sikert a hadtest magyar származású parancsnoka Maximilian Csicserics von Bacsáuy (vagyis Csicserics Miksa) gyalog
sági tábornok jelentette volna. Jellemző e derék hadtörténész egyoldalúan és szűklátókörűén magyar sikert kereső tö
rekvésére, hogy még Csicserics nevét is — nagyobb nyomaték kedvéért — Csicservre magyarítja. (Czékus: Az 1914— 
1918. évi világháború, 462. o.) 

74 Az AOK Operatív Osztályának bizalmas, június havi jelentése 10—12 000-re, a csatát követően kiadott július 
havi jelentése 8—9000-re becsüli a csehszlovák légió létszámát. A bizalmas összeállítás ugyanakkor alig ismertként és 
jelentéktelenként tárgyalja a délszláv és román légió ügyét. A román légió létszámát 000 főre becsüli és megállapítja: 
„ebből 120 tiszt, legénységi állománynak állítólag nem akarnak jelentkezni". (KA Wien, MKSM 1918. 09—7/17 és 
6/20.) Az offenzíva során elfogott cseh legionistákat nem tekintették hadifoglyoknak. Felettük azon nyomban rögtön 
ítélő bíróság ítélkezett. József főherceg június l(i-i naplófeljegyzése szerint : „...A XXIV. hadtest rögtönítélet alapján 
14-et fölakasztatott, a többinél a vizsgálat még tart. A coneglianói platánus-sor fáin lógnak..." „A 13. lövészhadosztály
nál 15 cseh légionárius katona került fogságba, ezeket mint hazaárulókat, rögtönítélet alapján agvonlövettem." 
(József főherceg, VI. k. 469., 489. o.) 
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> 
„így nem lehet háborút viselni" 

Június 15-én az udvari vonat Tirolban egy kis vasúti állomáson Schnalstal-
ban állomásozott. A vonat szolgált főhadiszállásul az uralkodónak (a főparancs
noknak), Arznak (a vezérkari főnöknek) és mindkettőjük kíséretének. A hangu
lat jó volt, az offenzíváról a délelőtt folyamán kedvező hírek érkeztek. Az 
uralkodót — a császár délután a közel fekvő Bozenbe, Conrad főhadiszállására 
utazott — a helyszínen is a helyzet kielégítő voltáról tájékoztatták. Késő este 
a vacsoránál emelkedett hangulatban ült együtt a társaság, amikor is a vezérkari 
főnököt a távíróhoz hívták. Arz a jelenlevők visszaemlékezése szerint halott-
sápadtan tért vissza, eleinte semmit sem mondott, majd azt súgta a közelben 
ülőknek, hogy mindennek vége. A császár felfigyelt a jelenetre, félbeszakította 
a vacsorát, visszavonult és a vezérkari főnököt magához kérette. Arz jelentett: 
a délelőtti eredmények elvesztek, a szövetségesek ellentámadása a támadó ala
kulatokat kiinduló állásaikba vetette vissza.75 

A tiroli offenzíva meghiúsulásáról érkező hírek döntést követeltek. Dönteni 
kellett, állítsák-e le az offenzívát, vagy folytassák a harcot a tiroli front veresé
ge ellenére is a Piavénái, vagy esetleg másutt, ott ahol a kezdet és a további 
harc eredményt ígér. A döntés nem tűrt halasztást: ez utóbbi esetben sürgősen 
intézkedni kellett volna a tartalékok átcsoportosításáról, a piavei támadás foly
tatása esetén a Tirolban felszabaduló csapatok átirányításáról, számolva a vas- * 
úti összeköttetés elégtelenségével, továbbá azzal, hogy a kialakuló új helyzet 
előbb-utóbb a jobb szállítási lehetőségekkel rendelkező olasz parancsnokság el
lenintézkedéseit is maga után vonja. Döntés azonban nem született. Ebben a 
felső vezetés tanácstalansága mellett az is szerepet játszott, hogy a döntésre 
és a döntés előkészítésére hívatott szervek nehezen voltak elérhetők. A hadse
regfőparancsnokság továbbra is Badenben székelt. A főparancsnok és a vezér
kari főnök több száz kilométernyi távolságban az udvari vonaton. Waldstätten, 
az operatív osztály vezetője — hogy közelebb legyen az eseményekhez —, mun
katársaival a Piave felső folyásánál fekvő Bellunoba utazott és onnan intézke
dett. 

Boroevič éjjel 11 órakor értesült telefonon, magától az uralkodótól, a tiroli 
támadás összeomlásáról. Másnap reggel a 11. hadsereg parancsnoksága az éjjel 
közölteket megerősítette és a helyzetről még sötétebb képet festett. A vett tá
jékoztatás birtokában a piavei hadseregcsoport parancsnoka — abból kiindulva, 
hogy a támadás folytatásához erői, ha magukra maradnak, elégtelenek — arra 
utasította a folyón átkelt csapatokat: igyekezzenek — egyelőre, további intéz
kedésig — a hídfőállásokat minden áron megtartani. 

A császár kora délután hadparancsot adott ki. Ez a 10. és 11. hadsereget a je
lenlegi frontvonal tartására, a Brentától keletre álló erőket ezen túlmenően 
az offenzíva felújításának előkészítésére utasította. Boroevič hadseregcsoportját 
illetően a hadparancs a támadás folytatását írta elő (irány Treviso) és kilátásba 
helyezte 3 hadosztály átengedését a főparancsnokság tartalékából.76 

A támadás folytatását elrendelő utasítás ellentétben állt a piavei parancsnok
ság ezt megelőzően kiadott rendelkezésével, mely csupán hídfőállások tartá
sát írta elő. Boroevič ezért azonnal tiltakozott. A Treviso elleni rögtöni táma
dást óvatlan elképzelésnek minősítette. Ehhez tartalék, felszerelés (tüzérség, lő
szer, hídanyag, teherautók) egyaránt hiányzik. Óva intett, nehogy támadást ren-

75 Werkmann: 2715. o.; Cramon: Erinnerungen, 16C—167. o. 
70 KA AOK Op. 142 241.; ö—U. letzter Krieg, Bd. VII. 285—280. o.; József főherceg, VI. k. 470. o. 
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deljenek el idő előtt, elégtelen, kiéhezett erőkkel. Arz késő éjszaka az uralkodó 
nevében további felvilágosítást kért. Látszólag egyetértett Boroevic elképzelésé
vel — egyelőre hídfőállások, majd offenzíva: 7 tiroli hadosztály átcsoportosítása, 
megfelelő felszerelés és a tiroli front aktivitása által támogatva — de intézke
dést nem ígért. Döntés nem született.77 

Waldstätten közben Bellunóban úgy vélte, hogy a helyzet a jobbszárnyon nem 
is annyira kedvezőtlen mint feltételezték. Értesülve az olasz hadifoglyok nagy 
számáról, lehetségesnek ítélte a támadás felújítását a Brentától keletre két tar
talék hadosztály átirányítása esetén. (A 10. hadseregnél feleslegessé vált 22. és 
53. tartalék hadosztály bevetéséről lett volna szó.) 

Megváltozott álláspontját azonnal közölte az udvari vonattal. Távirata éjjel 
1 órakor — tehát röviddel a Boroevic-csel folytatott eszmecsere után — jutott 
Arz kezeihez. A vezérkari főnök látszólag Waldstätten javaslatával is egyetér
tett, de intézkedés, döntés ez ügyben sem született.78 

Az udvari vonat június 17-én — miközben Boroevič határozott és egyértelmű 
állásfoglalásra várt — Udine helyett Bozenbe, majd onnan Trientbe indult,, 
hogy a 11. és 10. hadsereg főhadiszállásán tájékozódjon a helyzetről, tisztázza az 
elszenvedett vereség okait. 

Arról, hogy e tárgyalások során mit sikerült tisztázni és mit nem, a rendel
kezésre álló források nem tájékoztatnak. Werkmann Károly bárónak, az ural
kodó titkárának visszaemlékezéséből annyi mindenesetre kiderül, hogy Bozen
ben a hangulat nyomott volt. „Conrad egy összetört ember benyomását kel
tette . . . úgy látta életműve összeomlott." Werkmann megjegyzi: jól tudja, hogy 
Conrad elképzelését később igazolni próbálta, de akkor, június 17-én, úgy tűnt 
ő maga is megingott elgondolásának helyességét illetően".79 

Waldstätten elképzeléséről, a tiroli támadás részleges felújításáról, a június 
17-i megbeszéléseket, az uralkodó bozeni és trienti utazását követően már 
nem esett szó. Az udvari vonat 18-án délután most már Udine irányába indult 
és 19-én reggel egy újabb jelentéktelen vasútállomáson, az udinei főhadiszállás 
közelében fekvő Spilimbergóban állt meg. 

Boroevicet Spilimbergóba hívták tudva, hogy a piavei front parancsnoka, 
egyre türelmetlenebbül vár választ és utasítást az általa javasoltakra és a to
vábbi teendőkre nézve. Boroevič türelmetlensége indokolt volt. A Piavén átkelt 
csapatok helyzete — az idő előrehaladtával — egyre inkább tarthatatlanná vált.. 
Az átkelőhelyeket az olasz tüzérség állandóan lőtte, az ellenséges légierő szünet 
nélkül támadta. Az újra meginduló esőzés következtében a folyó folyammá da
gadt, rohanó árja a nagy áldozatok árán vert pontonhidakat újra s újra el
sodorta. Míg az osztrák—magyar csapatok utánpótlása ilyen körülmények k ö 
zött komoly nehézségekbe ütközött, az olasz hadvezetőség — látva, hogy Tirol
ban újabb támadástól nem kell tartania — szüntelenül új tartalékokat irányított 
e veszélyesnek tűnő arcvonalra. 

Az uralkodó 19-én délelőtt fogadta a piavei front parancsnokát. Boroevic 
a 1 V2 órán át tartó négyszemközti kihallgatás során beszámolt a helyzetről és 
lehetségesnek vélte a további támadást. Tervét elfogadták. (A hivatalos hadtör
ténet szerint Boroevic nyugati irányban, Alsolo—Bassano irányában —, vagyis 
a 6. hadsereg felhasználásával — kívánt előretörni, miközben az Isonzó had
sereg Treviso irányában nyomult volna előre, hogy ezzel az előbbi támadás déli 

77 Boroevió válasza Op. 142 241-re; József főherceg, VI. k. 481. o.; Arz és Boroevic éjszakai táviratváltása. Uo.. 
484—485. o. ö—U letzter Krieg. Bd. 7. 286. o. 

78 ö—ü letzter Krieg, Bd. 7. 287—288. o. 
79 Werkmann: 274. o. 
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szárnyát fedezze.) Felvetődött, megvannak-e a támadás személyi, anyagi felté
telei, hogy áll az ellátás, a muníció kérdése? Miután Boroevič szerint a vezérkari 
főnök és helyettese erre nem tudott felvilágosítást adni („sem Arz, sem Wald
stätten nem tudta ezt"!), délutánra Udinébe rendelték az AOK szállásmesteri 
részlegének, valamint a fegyver- és lőszerellátással foglalkozó részlegének veze
tőit, Zeynek és Pflug vezérkari ezredeseket. A délutáni tanácskozáson, melyen 
az uralkodó is részt vett, a meghívottak az utánpótlás helyzetéről és kilátásai
ról lesújtó képet festettek. Élelmiszer nincs, a németek által ígért 150 000 tonna 
gabona nem került szállításra, nem tudják, hogyan fogják a következő napokat 
átvészelni. Az élelmezés elégtelensége következtében nemcsak a katonák, a 
munkások is lézengenek, fizikailag leromlottak. A széntermelés akadozik, ezzel 
függ össze, hogy az egész hadiipar (a fegyver- és lőszergyártás) mélyponton 
van. A jelenlegi alacsony színvonal is csak akkor tartható, ha nem kerül sor 
sztrájkokra. Ennek veszélye fennáll a kenyéradag újabb, 50%-os csökkentése 
miatt. Bécsben jelenleg is 40 000 munkás szüntette be a munkát. Pflug szerint 
élelemhiány következtében a muníciógyártás nyolc nap alatt annyira fog süly-
lyedni, hogy naponként és ágyúnként csak 4—9 lövésre lesz lehetőség. Zeynek 
szerint: „a hadseregeket már csak 25-éig lehet élelmezni". 

Boroevič későbbi visszaemlékezésében leírja, hogy a szakértők által közöltek 
általános megdöbbenést váltottak ki. „Őfelsége tanácstalan volt és a telefon
szobába indult, ö Arzhoz fordulva kijelentette: »-így nem lehet háborút 
viselni...«"80 

Visszavonulás 

Amennyiben Boroevič leírásában — a részlegvezetők meghívására utalva — 
úgy véli, hogy ezek szerint az ellátást és utánpótlást illetően Arz és Waldstät
ten tájékozatlanok voltak, úgy e megállapítását fenntartással kell fogadni. Az 
igazság az lehetett, hogy június 19-én a vezérkari főnök és helyettese már egy
aránt a visszavonulás mellett volt; a vezérkari tisztek felvonultatása, a szakér
tők előtérbe állítása azok meggyőzésére irányult, akik e szándékkal ekkor még 
szemben álltak. A tisztek beszámolója nyomást jelentett az uralkodóra, de Bo-
roevičre is, aki kész lett volna, ha segítséget kap, a támadás folytatására. 

Boroevičet illetően az értekezlet — ha ez volt — elérte célját, ö ezt követően 
egyértelműen a visszavonulás mellett foglalt állást és erre vonatkozó javasla
tát: „visszavonni az Isonzó és 6. hadsereget a Piave mögé" másnap reggel írás
ban is rögzítette.81 

Az uralkodó ingadozott. Félt a vereség nyílt beismerésétől és ennek politikai 
következményeitől. Azonnali döntés helyett 20-án előbb a 6. hadsereg, majd az 
Isonzó hadsereg parancsnokságát kereste fel. A parancsnokok (József főherceg 
és Wurm vezérezredes) visszavonulást javasoltak, egyedül Goinger altábornagy 
(a XXIV. hadtest parancsnoka), a sikeres montellói hadművelet tervezője és irá
nyítója ellenezte kétségbeesetten az önkéntes kiürítés gondolatát, mint mindig 
is romlást okozó, a hadsereget és a hátországot egyaránt demoralizáló elképze
lést. 

A főparancsnokság este 7.16 órakor döntött „A hadseregcsoport csapatai a 
Piave bal partjára visszavonandók."82 

80 ö—U letzter Krieg, Bd. 7. 319—320. o. és Franz ron Bolgár: Erinnerungen. 
81 József föherceq: VI. k. 575. o.; ö—U letzter Krieg Bd. VII. 322. o. 
82 ö—U letzter Krieg, Bd. VII. 324. o. 
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A visszavonulást elrendelő határozathoz nemcsak a Piavén átkelt csapatok ki
látástalannak tűnő helyzete szolgált indokul. A hátországból érkező hírek is 
közrejátszottak. A bécsi munkások június 17-én kezdődő és egyre szélesedő 
sztrájkmozgalma, majd feltehetően a magyarországi eseményeket tudató táv
iratok. (Az udvari vonat június 20-án a déli órákban vette az első jelentést a 
MÁV gépgyári sortűzről és este értesült arról, hogy „de. 11.30-tól kezdődően 
valamennyi budapesti gyár beszüntette a munkát".)83 

Szerepet játszott a döntés meghozatalánál a német hadvezetőség állásfoglalá
sa. Már június 16-án olyan előzetes értesítés érkezett a német főhadiszállásról, 
hogy ott 6 hadosztály és minél több tüzérség küldését kérik a nyugati frontra. 
Ludendorff a tiroli támadás összeomlásáról értesülve nem hitt a siker lehetősé
gében, katasztrófától tartott. A csapatok küldésére vonatkozó kérés állásfogla
lás volt a támadás beszüntetése mellett. Hogy erről van szó, azt Hindenburg jú
nius 19-én hivatalosan is közölte, nyíltan javasolva a kilátástalan hadművelet 
leállítását és a kért hadosztályok elindítását.84 Miért tovább folytatni az offen
zívát, ha azt már a megsegítendők sem igénylik? 

A június 20-án 7.16-kor kiadott parancs végrehajtásaként a 6. hadseregnél 
már 20-án éjjel, az Isonzó hadseregnél egy nappal később, ugyancsak az éjszaka 
leple alatt, megkezdődött a csapatok visszavonása. A visszavonulás során csu
pán a folyó alsó folyása mentén (a XXIII. hadtestnél, Noventa és San OswaldO' 
között) került sor elkeseredett harcokra. Másutt a visszavonulás súlyosabb vesz
teséggel nem járt, miután az átkelés többnyire észrevétlen maradt. A középső 
szakaszon és a Montellónál csupán a megáradt, sebesen rohanó és nehezen 
apadó Piave jelentett — a jórészt elpusztult hidak hiánya következtében — nem 
egykönnyen leküzdhető akadályt. 

Az olasz hadsereg ellentámadása 

Az olasz hadvezetés a harcok során, jelentős tartalékok birtokában és azok el
lenére, messzemenő óvatosságot tanúsított. Amikor a tiroli offenzíva összeomlá
sa és az ellentámadás sikere láttán az angol és francia parancsnokok, Lord 
Cavan és Graziani, június 16-án a megvert ellenség üldözését, az ellentámadás 
folytatását javasolták, Diaz, az olasz főparancsnok ezt határozottan ellenezte. 
Megbizonyosodva arról, hogy Tirolban az osztrák—magyar támadás megismét
lődésétől nincs mit tartani, a rendelkezésre álló tartalékot, a 8. és 3. olasz had
sereg megerősítésére, a Piavéhoz irányította. A tartalékok a Montellónál és a 
folyó alsó folyása mentén (a Meolónál) gyülekeztek.85 

Június 18-án, az olasz hadsereg főhadiszállásán tartott tanácskozáson (a Pá-
duától délnyugatra fekvő Abanóban) ellentámadás megindítását határozták el. 
Első célpontként a Montello visszafoglalását jelölték meg azzal, hogy ezt kö
vetően az ettől keletre álló ellenséges erőket könnyen lesz lehetséges a folyó 
túloldalára visszaszorítani. A Montello elleni támadáskor a 8. hadsereget 4 új 
tartalék hadosztállyal, jelentős tüzérséggel és 3 rohamzászlóaljjal erősítették 
meg. A támadás 19-én délután 3.30-kor vette kezdetét, 1 y2 órás tüzérségi elő
készítés után, repülőktől támogatva. Az olasz támadást a Montellót védő, erő
sen leharcolt osztrák—magyar hadosztályok visszaverték. Eredménytelen ma
radt a június 20-án hajnalban indított újabb offenzíva is. Az olasz parancsnok-

83 KA MKSM 1918. 28—2/7. 
84 ö—U letzter Krieg. Bd. VII. 200. 321. o.; Ludendorff: 231. o.; Crarnon: 168. o. 
85 Military Operations, Italy, 215. o.; ö—U letzter Krieg, Bd. VII. 303. o.; Baj-Macario: 238. o. 
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ság, a súlyos veszteséggel járó harc eredménytelenségét látva, 20-án délután 2 
órakor úgy rendelkezett, hogy a továbtíi előretörés leállítandó, az elért ered
mény megtartására kell szorítkozni, az ellenséget gyalogság bevetése nélkül, 
az átkelőhelyek ágyúzásával és bombázásával kell harcképtelenné tenni. Az 
olasz támadás akkor állt le amikor az osztrák—magyar főparancsnokság a visz-
szavonulásra vonatkozó parancsot kiadta. Ennek figyelembevételével érthető, 
hogy a visszavonulás e frontszakaszon (de másutt is, ahol az ellentámadás mécí 
meg sem indult) az ellenség beavatkozása nélkül ment végbe. 

Az olasz főparancsnokság az elérte sikert nem tudta kihasználni. A visszavo
nulók üldözésére, a csata folytatására (lebecsülve — nem egészen alaptalanul — 
az olasz katonaság harckészségét ) nem vállalkozott. Ehhez a Piavén való elő 
nem készített átkeléshez, a szükséges eszközök is hiányoztak. Általános offen
zíva helyett Diaz megelégedett a folyó deltájánál az ottani sziget elleni táma
dással, a hegyvidéken az elveszett (nem jelentős) állások visszafoglalásának 
megkísérlésével. A folyó deltáját az AOK, mely a Montellót könnyű szívvel fel
adta, minden áron tartani kívánta; presztizsokokból, hisz az ott fekvő sziget vé
delme — ha új támadásra nem gondolnak, azt eleve kivihetetlennek tekintik 
(fő érv a Montello feladását illetően) — értelmetlen volt.86 

A sziget megtartása érdekében elrendelt, súlyos véráldozattal járó harcok 
július 5-én e mocsaras terep feladásával végződtek. A hegyvidéken folyó, hallat
lan mennyiségű lőszert felemésztő csatározások július közepén jutottak nyug
vópontra. 

Veszteségek 

Az alig tíz napon át tartó észak-olaszországi offenzíva a Monarchia hadsere
gére nézve igen súlyos áldozatokkal járt. A hivatalos adatok szerint a veszteség 
együttesen 142 550 főt tett ki. Ebből 63 080 esett Conrad és 79 470 Boroevič had
seregcsoportjára. Részletezve a veszteséget az alábbi adatokra utalhatunk: 
11643 halott, 80 852 sebesült, 25 547 eltűnt (ebből 24 475 hadifogoly), 24 508 be
teg. Megjegyzendő, hogy a közölt számok a valóságtól némileg elmaradnak, 
mert csak a június 15—25 közötti időszakra vonatkoznak, tehát nem tartalmaz
zák a június 13-i elterelő támadás és a június 24-ét követő elhárító harcok so
rán elszenvedett veszteségeket. Ilyen megdöbbentő nagyságú véráldozatot az 
olaszországi fronton mindaddig még egyetlen hadművelet sem követelt. (A jóval 
hosszabb ideig tartó 11 isonzói csata során a veszteség 110 000 fő volt.)87 

Az olasz veszteségekre nézve hivatalos adatokkal nem rendelkezünk. Olasz 
hadtörténészek elfogadott közlése szerint a szemben álló hadsereg vesztesége 
84 830. Ennek több mint a felét (47 802) a hadifoglyok tették ki és csak ki
sebb részét alkották a halottak (8030) és a sebesültek (28 99S).88 

Az AOK vizsgálatot indít 

Az észak-olaszországi offenzíva összeomlását követő felzúdulás hatása alatt 
az AOK már június 23-án vizsgálatot indított a történtek, a vereség okainak 
és körülményeinek feltárása céljából. A hadseregekhez egy-egy vezérkari tisz
tet küldtek ki. A tisztek útbaigazításul 15 pontból álló kérdőívet kaptak, felada-

80 Military Operations, Italy, 234. o.; ö—ü letzter Krieg, Bd. VII. 307—311. 324. o. 
87 ö—U letzter Krieg, Bd. VII. 359. o. 
88 Baj-Macario: 404. o.; Military Operations, Italy, 237. o.; ö—U letzter Krieg, Bd. VII. 338. o. 
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tük az volt: tudakolják a történteket, ennek alapján adjanak választ a kérdé
sekre, jelentésüket egy példányban közvetlenül, egy példányban az illetékes 
hadsereg és^liadseregcsoport-parancsnokság útján — ez utóbbiak megjegyzései
vel ellátva — terjesszék fel a főparancsnoksághoz. „Mely körülmények okozták, 
hogy az offenzíva csak kezdeti sikereket ért el?".— így szólt a kérdőív első 
pontja. A további pontok a vereség hatását, a csapatok hangulatát, a kedve
zőtlen benyomás leküzdését célzó intézkedéseket tudakolták, továbbmenően fel
világosítást kértek az egyes fegyvernemek szerepére, a különböző harceszközök 
és technikai berendezések használhatóságára vonatkozóan.89 

Az AOK más magas rangú tiszteknek, így Frigyes főhercegnek (az egykori 
főparancsnoknak) és 'Böhm—Ermolli tábornoknak is megbízást adott a történtek 
kivizsgálására.90 

A vereség okai a jelentések tükrében 

A beérkező válaszok és a különböző csapategységek csatolt jelentései a tiroli 
fronton, a IL hadseregnél bekövetkezett visszavonulás fő okát a tüzérség elég
telen tevékenységében és a támadás elsietett, kellően elő nem készített voltá
ban jelölték meg". Nem egy üteg csak a támadás megindulásakor érkezett a ki
jelölt körletbe és ennek következtében tájékozatlanul, helyi ismeretek hiányá
ban látta el feladatát. Az ellenséges tüzérségi állások a terepviszonyok miatt 
(erdőövezet) felderítetlenül maradtak. Kiiktatásukra — ez lett volna a támadás 
sikerének előfeltétele —• nem került sor. Ebben szerepet játszott, hogy a lőszer 
mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt elmaradt a követelmények mö
gött. Az elgázosítás hatástalannak bizonyult — az olasz hadifoglyok kihallga
tásuk során gúnyosan „kéjgázról" beszéltek. Arra nézve, hogy mi volt az oka 
a gázkilövés hatástalanságának a jelentések véleménye eltért, a gázlövedékek 
csekély száma, gyenge minősége, elavult volta, (az ún. sárgakeresztes gáz nem 
került alkalmazásra), az erdő elnyelő hatása és az angol gázmaszkok kiválósága 
okként egyaránt szerepelt. A szokványos lövedékek sem álltak rendelkezésre a 
kívánt mennyiségben. Ami volt, annak többségét srapnellek alkották, holott 
az ellenséges védelem leküzdéséhez nagyobb számban gránátokra lett volna 
szükség. Nehéztüzérséggel alig, messzehordó aknavetőkkel pedig egyáltalában 
nem rendelkeztek. Az ellenségnek mindez rendelkezésére állt, a korlátlan 
mennyiségű és Jó minőségű lőszerről nem is beszélve. 

A vizsgálati anyagból az is kiderül, hogy június 15-én a tiroli fronton Asia-
gótól nyugatra egy ezred (a III. hadtest 52. hadosztályához tartozó 74. közös 
gyalogezred) a parancsnok idegösszeomlása következtében adott indokolatlanul 
parancsot a visszavonulásra és ez rántotta magával a szomszédos ezredeket is. 
A leírás szerint a parancsnoki állás a reggeli óráktól kezdődően tűz alatt állt, 
az elszenvedett veszteség és a gránátok szüntelen robbanása eredményezte, hogy 
a parancsnok így cselekedett, anélkül, hogy az angol ellentámadást jelentő hí
rek valódiságáról meggyőződött volna. A visszavonulás során az ezredest vinni 
kellett, másnap sírva és teljesen letörten számolt be a történtekről. (A hadosz
tályparancsnokság az esetet ismertetve megjegyzi: lehet, hogy mindez így volt, 
de a visszavonulásra előbb-utóbb mégiscsak sor került volna, mert az angol el-

89 KA AOK Op. Geh. 1717. 
' 90 A főparancsnokság által kezdeményezett és a következőkben ismertetésre kerülő vizsgálat iratanyaga megtalál

ható az AOK bizalmas iratai között (AOK Op. Geheim 1918. az alábbi sorszámok alatt: 1717., 1734,1735.175C, 1757, 
1759, 1760,1705, 1707, 1780, 1781,1782.1804—6,1809. Frigyes főherceg jelentései, MKSM 1918. 69—6/14—3. 
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lentámadás, ha nem is ekkor, de később mégis csak bekövetkezett és tartalékok 
nem voltak.)91 

A Piavénái történtekről tudósító jelentések első helyen a meglepetés hiányá
ra utaltak. Az ellenség felkészülten várta a támadást, melynek helyéről és idő
pontjáról tájékozva volt. A jól irányított ellenséges tüzérség az átkelőhelyeket 
állandóan tűz alatt tartotta. Ehhez járult, hogy a pontonhidakat, az átkelő és 
előnyomuló gyalogságot az angol és olasz repülők szünet nélkül bombázták és 
támadták. Az ellenséges légifölény nyomasztó volt, saját repülőgépek csak a tá
madás első napján avatkoztak be érezhetően a harcokba. Az osztrák—magyar 
repülők képtelennek bizonyultak a tüzérség irányítására, az e célra felbocsá
tott kötött léggömböket sem tudták megvédeni. Az átkelésre, majd az után
pótlás szállítására irányuló, nagy véráldozattal járó erőfeszítés esélyeit tovább 
rontotta a Piave áradása. A 18—19-én tetőző árhullám a még megmaradt, nagy 
nehezen újra és újra kijavított hidak többségét is elsodorta. A felsorolt, első 
helyen említett okok mellett a jelentések a vereséget illetően egy sor egyéb té
nyezőre is rámutattak. így visszatérő panaszként lehetett olvasni az összekötte
tés hiányos voltáról. A telefonvezetékeket az ellenséges lövedékek azonnal tönk
retették, rádióösszeköttetés többnyire nem volt — és ha volt, sem működött. 
A hegyvidéken a rossz idő és sűrű köd következtében a postagalambok is elté
vedtek, a gyalogos küldöncök útján való üzenetközvetítés az úttalan utakon las
súnak bizonyult. Telefon hiányában a tüzérséget földi megfigyelő állásokból sem 
lehetett irányítani. Összeköttetés hiányában a felsőbb parancsnokságok tájéko
zatlanok voltak, intézkedni nem tudtak. 

A jelentések újra és újra kitértek a katonák gyenge erőnlétére, gyengén táp
lált voltára, amin az utolsó napokban kiutalt pótadagokkal — az első vonalba 
még ezek egy része sem érkezett meg — javítani alapvetően nem lehetett.92 

Tekintettel a határidő szoros és meg nem másítható voltára, más lehetőség (lo
vak, szállítómunkások) hiányában az offenzívát megelőző hetekben maguk a 
katonák hordták a támadáshoz szükséges lőszert a nehezen megközelíthető ál
lásokhoz. Ez a hegyvidéken hallatlan erőfeszítést jelentett és a mozgást zavaró 
ellenséges ágyútűz következtében súlyos áldozatokkal járt. Az amúgy is le
gyengült, rosszul táplált katonák e gyűlölt munkát követően azonnal támad
tak, anélkül, hogy csak némileg is kipihenték volna magukat. 

Nem hiányzott az összegyűjtött panaszok sorából annak megemlítése, hogy 
a lovak jó része takarmány hiányában használhatatlannak bizonyult, hogy nem 
volt elegendő a hídanyag és kevés volt a szakképzett utász, hogy egy egész had
osztálynak nem jutott acélsisak és nem volt kielégítő a sebesültek ellátása. 

A vezérkari tisztekről az volt olvasható, hogy számuk csekély volt, mert ki
vonták és kivonják magukat a veszélyesnek tűnő frontszolgálat alól. A vezérka
ri tisztek csak annyiban tartózkodnak nyugodt körülmények között a front
vonalban, amennyiben ez előléptetésükhöz szükséges. A támadást megelőzően 
más beosztásba kerülnek, szabadságra mennek, vagy beteget jelentenek. A ma
gára maradt alsóbb vezetés, zászlóaljparancsnoktól lefelé, a jelentések sze
rint csődöt mondott, működésüket az önállóság és a kezdeményezőkészség hiá
nya jellemezte. Befolyásuk a legénységre csekély, fizetésük tűrhetetlenül ala
csony. 

91 A 74-es közös gyalogezrednél kialakult helyzetre nézve 1. AOK Op. Geh. 1918. 1782. 
92 A 11. hadsereg parancsnokságának állítása szerint a Brentától keletre álló XXVI. hadtestnél, a támadást meg

előzően, az alábbi élelemkiegészítést utalták ki: május 29. szalonna, június 15-től rum, június 8-án cigaretta 10 napra 
előre. A t ámadáshoz június 10-én : szardínia, szalámi, füstölt hús, sajt, juhtúró ; június 13-án 1 doboz húskonzerv. (KA 
AOK Op. Geh. 1918. 1734.) 
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A beérkező sokrétű, részkérdésekben elvesző jelentésekből a főparancsnoksá
got leginkább az offenzíva elsietett, kellően elő nem készített voltára utaló 
megjegyzések nyugtalanították. Erről az oldalról lehetett leginkább várni a kül
ső bírálatot, a politikai színezetű kritikát. Jogos volt és joggal lehetett feltenni 
a kérdést, miért indítottak támadást az ellátást illetően legkedvezőtlenebb idő
pontban, az aratást közvetlenül megelőző hetekben, mért nem várták be — az 
ellátás adott nehézségeivel számolva — az új termést, mely — a liszt- és ke
nyérellátást illetően — javulást hozott volna. A német segítség, a Spában tett 
német ígéretek elmaradása e téren különösképpen óvatosságra kellett volna, 
hogy intsen. Célszerű lett volna a német részről ígért szállítmányok beérkezé
sét bevárni és a támadást nem ezt megelőzően, hanem ezt követően elindítani.93 

De a sokféle nehézséget és az előfeltételek nem egy vonatkozásban fennálló hiá
nyát számbavéve azzal is számolni kellett, hogy megkérdezik: szükségszerű és 
célszerű volt-e egyáltalán — ilyen körülmények között — ilyen nagyszabású 
hadműveletre vállalkozni? 

Az árulás legendája 

A főparancsnoksághoz érkező jelentések, függetlenül attól, hogy pontosak 
voltak-e vagy sem, a támadás anyagi és személyi feltételeinek elégtelenségére 
utaltak, s ennyiben a valóság irányában tapogatóztak. A hátország ugyanakkor 
tájékozatlan volt, ami utat nyitott a legvadabb hírek terjedésének is. Bécsben 
és Budapesten árulásról suttogtak és a suttogva terjesztett hírek hívőkre talál
tak. Az árulás legendája két változatban terjedt. Az egyik változat szerint az 
olasz—francia származású Zita királynő árulta volna el a támadás tervét az 
antantnak és azt is ő vitte volna keresztül, hogy a repülők olasz városokat ne 
bombázzanak.94 A másik változat, mely az előbbit kiegészítette, úgy szólt, hogy 
a támadás tervét és részleteit az olaszokhoz átállt cseh tisztek és katonák árul
ták el. 

A hírverés mögött osztrák—német nacionalista körök álltak. A mondanivaló 
tőlük — részben egyenesen Németországból — származott és ugyanazon a vo
nalon mozgott, mint amelyen annak idején Czernin nevezetes április 2-i (a 
Sixtus-ügyet kirobbantó) beszéde is haladt. A cél azonos volt: diszkreditálni a 
háborúból kiugrani, az antanttal megegyezni (a dinasztiát ilyen módon átmen
teni) próbáló irányzatot, hangulatot szítani a csehek ellen az esetleges enged
mények megakadályozására, a megegyezéses békével összefonódó föderációs ter
vek keresztülhúzása érdekében. 

A Zita elleni vádakat később még a szélső nacionalista részről kiadott anti-
habsburgiánus kiadványok sem hangoztatták, mert az ezzel kapcsolatos állítá
sok bizonyíthatatlanok voltak és a logika szabályainak is ellentmondtak. (A 
vállalt és felső jóváhagyással elindított offenzíva kudarca menthetetlenül a 

93 A spai találkozót követően tartott tárgyalásokon (Berlin, május 18.) Németország 151 000 tonna gabonát igért az 
ukrajnai és romániai osztrák—magyar igényekről való lemondás fejében. Az igért 151 000 tonnából májusban 30 000, 
júniusban 74 000, július 15-ig további 41 000 tonna került volna szállításra. A németek a megegyezést követően a szál
lítást megtagadták arra hivatkozva, hogy az „Németország ellátását veszélyezteti". KA AOK Op. Geh. 1634. 

94 A rövid életű Lammasch-kormány későbbi miniszterének, a liberális beállítottságú Josef Redlichnek naplófel
jegyzése: (1918. július 4.) „A mai napon hallom, hogy Bécsben a villamoson, az utcán, a kávéházakban mindenki arról 
beszél, hogy a császárné jelen volt Arz döntő beszámolóinál, majd elárulta a haditervet az olaszoknak, ezt követően 
I I . Vilmos parancsára anyjával együtt egy kolostorba internálták, a kocsit amelyben szállították kövekkel dobálták, 
meg is sebesült. A császár akaratszegény, ezért leváltják, Ausztriát Németország annektálni fogja stb." (Redlich: I I . 
284. o.) Dénes Zsófia visszaemlékezése: „A Piave-élvonal szörnyű kudarca is meghozza a maga külön eredményét. 
Titkos hatalmak bűnbakot keresnek és a fiatal királynét, Pármai Zitát vádolják többé-kevésbé nyíltan a katonatervek 
elárulásával. Olasz Zita mondják, elárult bennünket az olaszoknak... Őszintén szólva én ebben nem hiszek." (Dénes 
Zsófia: 455. o.) 
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dinasztia kudarcát jelentette. Milyen érdek fűződött volna a támadás öngyen-
gítő elgáncsolásához?) 

A dinasztiát illető állítások a későbbiek során elenyésztek, nem így a cseh— 
szláv árulást illető vádak és legendák. Ezek a háború befejeztével is tovább él
tek, elevenek maradtak. A hadtörténészek a két világháború között különösen 
Magyarországon tekintették elengedhetetlen feladatuknak az események ilyen 
irányú beállítását.95 

Mi az igazság az ilyesféle állításokkal kapcsolatban? 

Tagadhatatlan tény, hogy az olasz hadvezetőség az offenzíva helyéről, és 
időpontjáról többé-kevésbé tájékozva volt. Az is tény, hogy átállt, vagy elfo
gott cseh katonák adatokat szolgáltattak. De az árulás vádját és legendáját il
letően ennek ellenére is — amennyiben nem féligazságok terjesztésére, hanem 
a valóság egészének feltárására törekszünk — helyes rámutatni a követke
zőkre: 

1. Az átallok és elfogottak köre távolról sem állt kizárólag cseh nemzetisé-
gűekből. A dezertálok között — számuk a támadást megelőző napokban jelen
tős — a Monarchia valamennyi nemzetisége megtalálható volt. Példaként utalok 
a hivatalos angol hadtörténet adataira. E szerint az offenzíva megindulása előtt 
nem csehek, hanem osztrákok, három osztrák tiszt lépte át a britek vonalát. 
„Tisztiszolgáikkal együtt jöttek, csomagjaikat ez utóbbiak cipelték." Ugyanitt 
arról olvashatunk, hogy az angolok 19-ére virradóan a tüzérség tűzcsapásának 
pontos időpontját egy magyar katonától tudták meg, aki jelbeszéddel tudatta, 
hogy támadás indul hajnali 3-kor. A 48. angol hadosztály ennek köszönhette, 
hogy felkészülten, a tartalékokat csatarendbe állítva várta az eseményeket.96 

2. A támadásra vonatkozó adatok nem csak az átálltaktól, elfogottaktól szár
maztak. Hírszerzés céljára sok egyéb forrás is rendelkezésre állt. Igen jól mű
ködött a telefon- és távíróvezetékek lehallgatása. Támpontot jelentett a meg
szállt területek lakossága. (Az olasz repülők az értesülések továbbításához eser
nyővel ellátott kosarakban postagalambokat dobtak le.) Híreket hoztak a mö
göttes területre át, vagy ejtőernyővel ledobott olasz tisztek. Forrásul szolgáltak 
a zsákmányolt parancsok stb. 

Az alapvető baj az adott körülmények között a titoktartás gyengeségében 
rejlett és abban, hogy szinte semmi sem történt a tervek leplezésére, az ellenség 
megtévesztésére. 

Végül még az is megjegyzendő, hogy hírek kiszivárgása ilyen méretű vállal
kozások esetén soha sem akadályozható meg teljességgel — továbbá, hogy 
nemcsak olasz részről voltak tájékozottak. Az osztrák—magyar hadsereg felde
rítő szervei is meglepő pontossággal ismerték a szemben álló hadseregek, had
testek elhelyezését, felszerelését és létszámát, zászlóaljakig bezárólag.97 

95 „...Jól tudták (az olasz tüzérek) mikor és hová kell lőni. Jók az értesüléseik a cseh kémek és árulók jóvoltából. 
(Egyes népfölkelők, 1933. 305. o.) „A Piave alsó folyása mentén támadó 0. és az Isonzó hadsereg a Piave egyes részein 
átjutott, de mivel szláv árulás folytán támadásunkról az ellenség tudomással birt, őt meglepni itt sem sikerült" (1. hon
véd gyalogezred 1939., 174. o.) „Végzetes lenne, ha az ellenség, tudomással bírván támadásunkról, tüzével megelőzne 
bennünket... zavart és súlyos veszteségeket okozhatna. Ez a veszély annál nagyobb, mivel a napokkal ezelőtt az ellen
séghez szökött cseh altisztünk valószínűleg elárulta tervünket. Minden csendes. Néhány perc múltán 3 óra, tűzzel rajta
ütésünk ideje... fölvillámlik az észbontó tűzörvény" (32. gyalogezred 1930., 270. o.) 

96 Military Operations, Italy, 192., 197., 204. o. 
97 Az AOK 1918 júniusi bizalmas havi jelentése (MKSM1918.09—6/17.) részletes adatokat közöl az olasz hadseregre 

vonatkozóan. A tájékoztatás pontos, néhány nem jelentős részlettől eltekintve, alig tér el a háborút követően bevallott 
és nyilvánosságra hozott adatoktól. A támadást követően az AOK Operatív Osztály 5000 olasz hadifogoly kihallgatása 
és közlése alapján készített felmérést az olasz hadsereg állapotáról (MKSM 1918. 18—2/2—9. Untersuchungen und 
statistiche Daten über 5000 während der Kämpfe von 15. bis 30. júni 18 an der Piave eingebrachten Kriegsgefangenen.) 
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Védekezés és magyarázat 

Az AOK a jelentésekben olvasható és más helyekről beérkező panaszokat, 
kifogásokat részben elfogadta, részben magyarázni és cáfolni próbálta. 

A szakértők a gázkilövés egyöntetűen észlelt és elmarasztalt eredménytelen
ségét illetően azt bizonygatták, hogy az elgázosításhoz indokolatlanul fűztek 
vérmes reményeket. A gáztámadás — figyelembe véve a védekezés lehetősé
gét — az ellenséget nem semmisíti meg, legjobb esetben zavarja és bénítja, de 
ezt is csak időlegesen. Az angol gázmaszkok a használt B (izgató) és C (fojtó) 
gázzal szemben eredményesnek bizonyultak (a tolmeini áttörésnél azért vol
tak a gázlövedékek hatásosak, mert az olasz hadsereg akkor ezekkel a masz
kokkal még nem rendelkezett). Arra a kérdésre, hogy miért nem használtak 
új, hatásosabb lövedékeket (kék és sárgakeresztes gázt) a magyarázat úgy szólt: 
azért, mert a németek az ehhez szükséges nyersanyagot és töltőberendezést 
csak ígérték, de nem szállították. Egyébként az új gázmaszkok ezek ellen is 
védelmet nyújtanak. A sárgakeresztes gáz ezen felül aggályos, mert tartós ha
tásánál fogva az előnyomuló saját katonaságra nézve is veszélyt jelent.98 

Azzal a nézettel szemben, hogy a támadás elsietett volt, hogy azt, tekintettel 
az előkészületek be nem fejezett voltára, az utánpótlás, ellátás, élelmezés te
rén fennálló nehézségekre, helyes lett volna egy későbbi időpontra halasztani, 
az AOK úgy vélte, hogy a halasztás előnytelen lett volna. „Az anyagi előkészí
tést úgy szerveztük, hogy az . .. június közepére érje el a csúcspontot, minden 
további várakozás csak rontott volna a helyzeten" — állította a szállásmes
teri részleg vezetője néhány hónap múltával (szeptember végén) egy saját kezű 
feljegyzésében." (Ezt ugyanaz a Zeynek állította, aki június 19-én Udinéban az 
élelmezési helyzetet az új termés beérkezéséig reménytelennek tüntette fel és 
azt jelentette, hogy a németek a május 18-án ígért 150 000 tonna gabonát nem 
szállítják, mert ők is bajban vannak.) 

Az AOK arra az alapvető, nagyon is indokolt kérdésre sem maradt adós a 
válasszal, hogy az adott körülmények között végső soron szükségszerű és cél
szerű volt-e egy nagyszabású offenzíva elindítása. 

A válasz úgy szólt: szükséges volt; egyrészt azért, mert meg kellett akadá
lyozni, hogy az antant csapatokat küldjön Olaszországból a nyugati frontra, 
másrészt azért, mert elébe kellett vágni annak, hogy az ellenség ragadja magá
hoz a kezdeményezést. „Ha nem támadunk, az olaszok támadnak és ez jóval 
több áldozatot követelt volna.100 

E tetszetős érvelés, melyet az osztrák honvédelmi miniszter (Karl Czapp von 
Birkenstätten) az osztrák parlamentben is előadott, hamis érvelés volt és ezért 
— tetszetős volta ellenére sem hathatott meggyőzően. 

Nem nehéz ugyanis belátni, hogy az ellenség erejének megkötéséhez nem 
volt szükség nagyszabású, a front egész hosszára kiterjedő támadásra, még ke
vésbé annak tényleges elindítására. E célkitűzés a hadsereg felvonultatásával, 
előkészületekkel, a támadás közeli elindításának színlelésével is elérhető lett 
volna. A támadás maga, ha kibontakozik, balul végződik és súlyos veszteségek-

98 KA MKSM 69—6/14—2.; AOK Op. 146 427. K.BA Kemetler—Anfragen 1918. VII. 16. és MKSM 69—6/14—4. 
(Erfahrungen aus den Juni Kämpfen. August 1918. 55—59. o.) 

99 KA AOK Op. Geh. 1918. 1806. 
100 KA MKSM 1918. 69—6/14. (AOK Op. 146 329. Junischlacht in Venetien/Denkschrift für Verfrätungskörper. 

Beilage 1. 3., 11., 12. o.) A vázolt érvelést a magyar hadtörténeti irodalom is átvette a két világháború között. „Kémet
ország a nyugati nagy áttörő támadást március végén kezdte meg; ezt tehát a Morarchiának támogatnia kellett. De 
számolni kellett egy sikeres olasz támadás Lehetőségével is, amelyet mi már csak ligy háríthattunk el, ha megelőzzük". 
(v. Dorombi József—Riedl Lajos: Az 1917. évi osztrák—magyar és olasz támadás. Hadtörténelmi Közlemények 1931. 
XXXII. k. 276. o. 
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kel jár, az ellenség addig lekötött erőit további megkötés helyett felszabadítja, 
az átcsoportosítást — ha az ellenség igényli — lehetővé teszi. 

Az, hogy a támadás elmaradása esetén az olaszok kezdeményeztek volna 
döntő offenzívát, valótlan állítás volt. Ezzel az érvvel kapcsolatban, melyet a 
maga idejében nem egykönnyen lehetett cáfolni, az igazság —- a háborút kö
vetően nyilvánosságra hozott adatok bizonyítják — a következő: A Legfelsőbb 
Haditanács (Supreme War Council) egy olaszországi offenzíva gondolatát ki
vihetetlennek és elvetendőnek ítélte (1917 december). Francia részrőí később 
(1918 február) támadást javasoltak Tirolban, a Hétközség fennsíkján Trient 
irányába, e tervet azonban a német offenzíva megindulása után (március 21) 
elejtették. 1918 májusában ugyanitt (Asiagótól délre) helyi jellegű támadás kez
deményezéséről volt szó, azzal a célkitűzéssel, hogy az állások helyzetét ja
vítsák, az osztrák támadás előkészületeit zavarják és az olasz hadsereg harc
készségét erősítsék. Az ekkor tervezett támadás során néhány kilométerrel kí
vántak előrenyomulni. Június elején, miután az osztrák—magyar hadsereg várt 
támadása késett, több kisebb akciót készítettek elő. Nagyszabású offenzíváról az 
olasz hadvezetőség azonban hallani sem akart, sem ekkor, sem a Monarchia tá
madásának összeomlását követően. Diaz olasz főparancsnok az antant sürgetése 
elől — reálisan értékelve az olasz gyalogság teljesítőképességét — mindvégig 
elzárkózott és végül is csak akkor határozta el magát a cselekvésre, amikor 
október elején a nyugati front fejleményei és a Balkánon bekövetkezett össze
omlás már azzal fenyegetett, hogy a háború az olasz részvétel, a döntő csata, a 
hőn óhajtott nagy győzelem nélkül is befejeződik.101 

Az ellenség erejének lekötése, egy esetleges olasz támadás megelőzése nem in
dokolta, nem tette szükségessé az észak-olaszországi offenzívát, mely méreteit 
(a résztvevők számát és a felhalmozott hadianyag mennyiségét) tekintve az 
olaszországi háború történetének legnagyobb szabású vállalkozása volt. Azt, 
hogy e támadás során nem az AOK által utólag konstruált célokról és okok
ról, vagy legalább is nemcsak ezekről volt szó, könnyen beláthatjuk, ha vissza
gondolunk a március végén — április elején megfogalmazott célkitűzésekre, 
ha emlékezetünkbe idézzük Arz már idézett március 27-i levelét: „Az offenzíva 
során az Etsch folyóig fogunk előre nyomulni. A hadművelettől Olaszország ka
tonai összeomlását várom." Vagy Conrad április 12-i feljegyzését: „Döntő 
eredményt e lérni . . . ez kell, hogy legyen a cél, nem az ellenség egyszerű visz-
szaszorítása . . . Mi e magas célkitűzést vállalni tudjuk és kell is hogy vállal
juk." 

„A háború gazdasági háborúvá vált" 

A hivatalos és nem hivatalos történetírás, a visszaemlékezők jó része a jú
niusi támadás során elszenvedett vereség döntő okát az erők elaprózásában 
vélte megtalálni. „Túl széles front, kimondottan súlypont nélkül, megközelítően 
egyenlő arányban elosztott erők."102 

Kétség sem fér hozzá, hogy a végső kompromisszumot jelentő haditervnél 
jobb terv is készíthető lett volna. A mindenki kedvét kereső főparancsnokság 
— mint erre már rámutattam — a hosszú huzavona ellenére is kitartott eredeti, 
harapófogó-támadást javasló elgondolása mellett. (Két egyenrangú táma
dás — az egyik a Brenta felől, a másik a Piave középső folyása mentén — fél-

101 Military Operations, Italy, 120—121,158—159,175—178,181—183, 243—249. o. 
102 Ö—U letzter Krieg. Bd. VII. 356. o. 
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reérthetet lenül ezt jelentette.) De egy harapófogó-támadás — mint a hivatalos 
hadtörténet er re .helyesen utal — csakis jelentős erőfölény esetén lehetett sike
res. Jelentős túlerőt kellett felvonultatni a harapófogó mindkét szára mentén, 
mert az egyik támadás elakadása menthete t lenül a másikat is nehéz helyzetbe 
kellett, hogy hozza. Az adott esetben n e m hogy két i rányú, még egy i rányú erő
fölényről sem lehetett beszélni.103 Az is bizonyos, hogy a Hétközség fennsíkján, 
az ottani erdőövezet és az azt védő angol hadosztályo'k ellen támadni — „a 
bikát a szarvánál megragadni" , ahogy e tervet Boroevič jellemezte — joggal bí
rálható elképzelés volt. Ennek ellenére nehezen hihető, hogy egy szűkebb sza
kaszon, nagyobb erőkkel végrehajtott , jobban súlypontozott t ámadás más ered
ménnyel végződött volna. Akik e felfogást vallják, megfeledkeznek az ellenfél
ről. Az olasz hadsereg a front egész hosszában jól kiépített , mélyen tagozott vé
delemmel rendelkezett és a mélyen tagozott, sokszoros védővonal mögött jelen
tős tar ta lékok álltak. A tar talékok mozgatását ki tűnő közlekedési hálózat, sűrű 
vasútvonalak és jó állapotban levő u tak segítették elő. Az olasz felderítés, hír
szerzés is ki tűnően működött . Mindez azt jelentette, hogy összefogottabb próbál
kozás esetén az antant haderő már eleve ennek megfelelően vonult volna fel 
és ha nem, úgy tar ta lékai t az áttörés elreteszelésére, rövid idő alatt, à kr i t ikus 
szakaszhoz i rányí that ta volna. 

A vereség mélyebb oka nem a hadi terv és az előkészület elégtelenségében re j 
lett, hanem abban, hogy a Monarchia az észak-olaszországi támadással nagyobb 
feladatra vállalkozott, mint amennyire erejéből futotta. 

Amennyiben a vereség mélyebb okát tudakoljuk, úgy erre nézve nem a ko
rábban idézett és ismertetet t , részjelenségeket taglaló jelentések adnak útba
igazítást. Az AOK iratanyagát tanulmányozva az előbbieknél többet mond a 
szállásmesteri részleg ott található, 1918 augusztusi évi jelentése, mely — bár 
nem ezzel a céllal készült — akara t lanul is sok mindent elárul a vereség há t te 
réről, szükségszerűségéről. Az 1918 augusztusában (augusztus 18-i keltezéssel) 
bizalmas — a parancsnok vagy a vezérkari főnök által sajátkezűleg felbon
tandó — jelzéssel közreadott terjedelmes összeállításban a hadsereg anyagi 
helyzetéről többek közt az alábbiak olvashatók: Liszt: igény egy esztendőre 7 
millió mázsa, hiány 1915 800 q. Takarmány: igény 14 millió mázsa, hiány 
11 726 100 q. Hús: igény 3,8 millió mázsa. (A beérkezett mennyiségre vonatkozó 
adat hiányzik, ez a jelentés szerint 1918 eleje óta annyira csekély, hogy a napi 
adag még a 100 gr-ot sem éri el.) Ki nem elégített igény ingből: 3 850 000, nad
rágból: 4 730 000, kábáiból: 1 988 00Ö. A hadsereg lábbeli szükséglete: 8 millió, 
előállítva havonta 450 000, hiány 2,6 millió. Lóállomány: 1917. jún ius : 800 000, 
1918 jún ius : 459 000. Veszteség e téren a harcoló hadseregnél 1918 első felében 
annyi mint ezt megelőzően egy teljes esztendő leforgása alatt. Szén: a szénter
melés állandóan csökken a bányamunkások rossz ellátottsága és a bányamű
veléshez szükséges felszerelés elégtelen volta miatt . Az élelmiszerhiány mel
lett ez a másik alapvető probléma; a szénhiány az ipari termelés, egyes üze
mek részleges és időleges leállítását vonja maga után. 

A 18 mellékletet, 4 almellékletet és 4 táblázatot tar ta lmazó beszámolóhoz Arz 
vezérkari főnök írt bevezetőt. A bevezető megállapítja, hogy a legutóbbi (1917. 
július 18-i) beszámoló óta „a nehézségek a hadsereg ellátása terén annyira hal
mozódtak, hogy a háború egy gazdasági háború jellegét öltötte és a harc en
nek keretében nem másért , mint csupán azért folyik, hogy »a puszta lét anya
gi feltételei biztosíthatók legyenek«".104 

103 Uo. 193. o. 
104 KA AOK Op. Geh. 1906. Darstellung der materiellen Lage der Armee im Felde. 
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A felelősség kérdése. Conrad leváltása 

Az észak-olaszországi offenzíva kudarca természetszerűleg felvetette a fele
lősség kérdését. Az AOK által kezdeményezett vizsgálat is végső soron ezzel 
függött össze, e kérdéskörhöz kapcsolódott. Arz több ízben felajánlotta lemon
dását (egyesek az új vezérkari főnök személyét is tudni vélték), felvetődött Bo-
roevič leváltásának lehetősége, de az uralkodó végül is nem őket, hanem Con-
radot menesztette (július 15.).105 

Conrad félreállítását — bár leváltásakor grófi címet is tiszteletbeli rangot 
kapott (valamennyi testőralakulat főparancsnokává nevezték ki) — a csá
szári kegy ellenére, sőt ezért még inkább, felháborítónak és igazságtalannak 
tartotta. Felháborodása látszólag jogos volt. A júniusi támadás kudarcáért, 
melynek során a hadsereg egészében szenvedett vereséget, a felelősség első he
lyen nyilvánvalóan azokat terhelte, akik legfelsőbb fokon döntöttek és intéz
kedtek. A felelősség — rangsor szerint — a főparancsnokot, vagyis az uralko
dót és a vezérkari főnököt, Arzot illette. 

Conrad, az idő múltával, felocsúdva az első napok levert hangulatából, élt is 
e helyzet adta lehetőséggel. Nem az ő terve volt hibás — hangoztatta — a hiba 
abban állt, hogy tervét megmásították, nem valósították meg, továbbá, hogy 
nem bocsátották rendelkezésére a siker eléréséhez szükséges eszközöket. Fel
jegyzéseiben helytálló érvekkel bizonygatta: a támadás a Piavénái és a Bren-
tától keletre nagy nehézségekbe ütközött, de nem tért ki arra, hogy ez az általa 
javasolt frontszakaszon, vagyis a Brentától nyugatra (erdőövezet, angol csapa
tok) másképpen lett volna.l0G A haditerv körüli érveket, megjegyzéseket nem 
érdemes részletezni, tekintve, hogy mindez Conrad szerepének megítélése szem
pontjából nem alapvető. Az offenzívát illetően ugyanis — mint erre már rá
mutattam — nem a terv és nem az erők elosztása jelentette a legfőbb hibát. 
A legfőbb hiba maga az offenzíva volt, egy döntő, nagyszabású támadás napi
rendre tűzése. Márpedig az észak-olaszországi támadás gondolatát Conrad ve
tette fel (1918 január) és Conrad erőszakolta keresztül a „magas célkitűzést" 
(1918 április). 

A fekete-sárga osztrák—német centralistából lassan nagynémet nacionalistává 
alakuló Conrad távozása során — akárcsak ezt megelőzően Czernin esetében — 
annak az iránynak a fékezéséről és visszaszorulásáról volt szó, mely nem lebe
csülendő szerepet játszott a háború elindításában, mely 1918 tavaszán is túl
becsülte a lehetőségeket és ebből következően még ekkor is — összhangban a 
német militaristák (Hindenburg, Ludendorff) elképzeléseivel — győzelemről, egy 
ennek megfelelő békéről ábrándozott. 

„Lehet-e még politikát csinálni" 

Az észak-olaszországi offenzíva kudarca kül- és belpolitikai téren egyaránt 
súlyos következményekkel járt. 

A leváltott Czernin helyére lépő új külügyminiszter, Burián István, külpoli
tikai elképzeléseit arra alapozta, hogy harctéri siker esetén a Sixtus-ügy jó
voltából megfeneklett béketapogatódzások felújíthatók lesznek. 

Naplójában május 30-i keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható: „A német 

105 Arz: Zur Geschichte, 273., 268. o.; Bardolff: 320—321. o.; Fiala: 125—127. o. 
10G Conrad: Private Aufzeichnungen, 84—85. o.; Regele: Conrad, 400. o. 
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champagnei támadás erőteljesen halad. Közeledik a mi olasz offenzívánk. E 
két nagy katonai tény eredményei lesznek levonandók. Azután »békeoffenzí-
vánk«". Burián megegyezéses békét remélt, mert „Angolország és Franciaország 
nem gondolhatják, hogy tisztán Amerika mentse meg őket" és azt is fontolóra 
kell venniök, hogy „oly áron mely fizetendő, győzni nem érdemes" . . . „a háború 
nagy tanulsága eddig, hogy »man muss miteinander auskommen«" A lehetőség 
ebből következően adva van, a baj az antantot illetően csupán abban áll, hogy 
értesülései hamisak, segíteni kell a kijózanodásban „tényleckékkel". Június 
14-én megismételte a két héttel azelőtt írtakat: „Csak a ma meginduló támadás 
hozhat szabadulást. Siker esetén megkezdhető a nagy békeszózat." 

Az offenzíva sikeréhez fűzött remény illúziónak bizonyult. A támadás nem 
kedvezőbb, hanem kedvezőtlenebb helyzetet teremtett. A gyengeséget feltáró 
kudarcot követően nemhogy egy megegyezéses béke, de még az is kétségessé 
vált, hajlandó lesz-e az antant, a történtek után, a Monarchiával egyáltalában 
szóba állni. 

Burián nem titkolta felháborodását és kétségbeesését. Két nappal a vissza
vonulás elrendelése után — június 22-én jegyezte fel a következőket: „Buda
pesten, hivatalos látogatás Wekerlénél. Ott hallottam a dél-nyugati kudarc iszo
nyú hírét. Bűnös gondatlanság, könnyelműség, lelkiismeretlenség gyümölcse. 
Következményei csak gyászosak lehetnek. Egészen új helyzet, melyben nagy 
kérdés: lehet-e még politikát csinálni, vagy csak elszenvedni. Kenyér és lőszer 
nélkül ilyesminek nekimenni!"107 

A parasztok ellenálltak 

A Monarchia vezetői az offenzívától belpolitikai téren konszolidálódást, a 
bomlás lefékezését, a rendszer ingatag helyzetének megerősítését remélték. 

A történtekkel ennek éppen az ellenkezője következett be. 
Az offenzíva előkészítése minden téren fokozott, rendkívüli erőfeszítést igé

nyelt. A felkészülést célzó intézkedések tovább, végsőkig élezték az amúgy is 
élére állított helyzetet. 

Miután a hadvezetőség az élelmiszerhiány enyhítésére erélyes fellépést sür
getett, az év elején elrendelt rekvirálás a tavaszi hónapokban fokozott erővel 
folytatódott. A rekvirálás leginkább Magyarországot érintette, mert itt feltéte
leztek és sejtettek még igénybe nem vett készleteket. A január 25-én kinevezett 
új közélelmezési miniszter, Windischgraetz Lajos herceg visszaemlékezései sze
rint az erőszakos begyűjtés végrehajtására 3 hadosztály, 60 000 ember állt ren
delkezésére.108 (A harcoló hadsereg egységeit is igénybe vették, mert a katonai 
parancsnokságok, a „Militärkommandók" és a honvédség a szükséges karhatal
mat csak részben tudták kiállítani. A szállítóeszközök egy részét is az AOK 
biztosította.)109 

A rekvirálás, mely a támadást közvetlenül megelőző időszakban érte el a 
csúcspontot, jelentős eredményt nem hozott, de hozzájárult ahhoz, hogy az 
erőszakos begyűjtés hatására a parasztság addig passzív tömegei is az aktív el
lenállás útját válasszák. Landwehr tábornoknak, a Közös Élelmezésügyi Bi
zottság vezetőjének közlése szerint: „A parasztok elszántan, helyenként fegy
veresen, ellenálltak. Előfordult, hogy a gabonát elásták, még az is, hogy inkább 

107 Református Egyetemes Konvent Levéltára. Burián hagyaték, Napló: május 30., 31. , június 14., 22. 
108 Windischgraelz: 181. o. 
109 KA MKSM 1918. 93—2—2/2. 

—i 243 — 



elégették vagy a Dunába dobták, semhogy a gyűlölt rekviráló alakulatoknak 
átadják.110 A parasztság ellenállására Windischgraetz is utal visszaemlékezései
ben: „A készletek begyűjtésével szemben a parasztok, a megyék ellenálltak, 
nem egy helyütt fegyveresen."111 

Sztrájkok, éhségtüntetések 

A fokozódó élelmiszerhiány a jórészt hadimunkásnak nyilvánított — vagyis 
kényszermunkára fogott — dolgozók reálbérének további csökkenését jelentette, 
mert mindaz ami hiányzott, a feketepiacon, egyre ijesztőbbé váló árakon, be
szerezhető volt. A súlyosbodó ellátási nehézségek eredményezték, hogy a hábo
rúval élesen szembeforduló ipari munkásság sztrájkmozgalma a Monarchia egé
szére kiterjedő januári megmozdulások befejeződése után sem szünetelt. 1918 
tavaszán szinte nem múlt el nap, hogy ne érkezett volna a katonai kabinetiro
dához leállásról, kisebb nagyobb munkabeszüntetésről tudósító jelentés. 

Miután a munkabeszüntetés a bányákat, a gépgyárakat és a vasúti műhelye
ket érintette leginkább, a sztrájkok a hadiipart megbénulással fenyegették. 

A csehországi Pilsenben, a hadiipar legjelentősebb központjában, az észak
olaszországi támadás előkészítésének és magának az offenzívának az időszaká
ban az alábbi időpontokban került sor munkabeszüntetésre, munkalassításra 
vagy más, az élelmiszerhiánnyal összefüggő megmozdulásokra: március 20., 22., 
április 9., 19., 30., május 4., 13., 23., 24., június 11., 20—21., 22., 24. Az április 
végi leállás eleinte részleges volt, de gyorsan általánossá vált, a sztrájkolok 
száma elérte a 35 000-et.112 

Magyarországon a vasmunkások sztrájkmozgalma (március 6—18., április 22., 
máju«? 8., 9., 21., június 14—15., 19.) és a bányászok sorozatos leállásai után (Lu-
pény március 18—21., Somsály április 11., Brennberg április 24—május 2., 
Resica március 27—április 6. és május 22—június 2., Tatabánya március 14—17. 
és június 12—24.) a MÁV gépgyári sortűz híre elégséges volt ahhoz, hogy a 
munkabeszüntetés általánossá váljon. Június 20—28. között a sztrájkolok száma 
félmillióra volt becsülhető.113 

A szervezett munkásság sztrájkmozgalma 1918 tavaszán — új vonásként — 
összefonódott, kiegészült a városi lakosság éhségtüntetéseivel. Az éhezők, gyak
ran asszonyok, gyerekek, megtámadták az élelmiszerüzleteket, a pékségeket, a 
kenyeret, élelmiszert szállító kocsikat. Nem voltak biztonságban a malmok, 
a vagonok, a raktárak. A „piavei csata" harmadik napján kezdődő bécsi mun
kabeszüntetés (kiváltó ok a lisztfejadag 50%-os csökkentése) fosztogatással, 
anarchikus jelenségekkel párosult.114 Hasonló eseteket jelentettek más ország

it o Landwehr, 217. o. 
111 Windischgraetz, 219. o. 
112 Soiihruna hlášeni presidia pražského mistodržitelstvi o protištátni, protirakouské a protiváleéné činnosti v 

Čechách 1915—1918, Praha 1957. (A prágai helytartótanács elnökségének összefoglaló jelentései 1915—1918.) R. G. 
Plaschka: Geschichte und Gesellschaft. Festschrift für Karl R. Stadler zum 60. Geburtstag. Wien, 1972. 45—54. o. és KA. 
MKSM 1918—28—2/7. 

113 MMTVD 5. 139—146., 181—185., 156., 159—161., 188—189. o.; Merényi László: Hadimunkások mozgalmai 
Magyarországon. Hadtörténeti Közlemények, 1969. 1. 8—81. o. 

114 A bécsi rendőrigazgatóság június 17-i jelentése szerint : A X. kerületben már délelőtt 9 órakor mintegy 100 asszony 
nyomult egy ottani csemegekereskedésbe és eltulajdonította az ott található baromfit. Egy közeli (Eugenplatz) hentes
üzlet előtt is asszonyok gyülekeztek és több kiló húst vittek magukkal. Az Anker kenyérgyár üókjából (Keplerplatz) 
100 db egész kenyeret loptak. Egy pékség tanoncát ugyanitt tüntetők körülvették, a kihordásra szánt kenyereket el
vették és szétosztották. Egy vegyeskereskedésbe — ugyancsak a kerületben — fiatalok csapata nyomult be és megkí
sérelte, hogy az ottani lisztcsomagokat elvigye. Ezt a rendőrség megakadályoza (két letartóztatás). Egy sor kenyérrel, 
liszttel és más élelmiszerrel megrakott kocsit, főleg asszonyok, megállították. Az egyik kocsi körül (Axingerstrasse) 
1000 főnyi tömeg tömörült, itt 35 egész kenyeret tulajdonítottak el, másutt egy mozgó kocsiról (Gellertplatz) 7 zsák 
lisztet rángattak le. Egy sütőüzemet (Absberggasse) a déli órákban több ezren vettek körül a kenyeres kocsik kifutását 
várva. A kocsik végül is csak rendőri segédlettel, lovasrendőröktől kísérve hagyhatták el az üzemet. Az egyik kocsi 
később, amikor egy péküzlet előtt megállt, asszonyok gyűrűjébe került, akik megkísérelték, hogy a lovak istrángját el
vágják. A rendőrök ezt megakadályozták és a kocsit továbbindították. A karhatalmat a tüntetők és az ablakokból is
meretlen egyének kövekkel dobálták. (Egy kődobálót letartóztattak.) Reggel 8 órakor a nagycsarnokban hozzávetőleg 
400 nő tüntetett, mert nem kapták meg a nekik járó marhahúst. A tüntetők a belvárosba, a miniszterelnökség elé pró
báltak vonulni. A rendőrség szétoszlatta a tüntetőket. Egy asszonyt engedetlenség címén letartóztattak. (KA MKSM 
1918. 28-2/7) 
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részekből is, különösen a csehországi varosakból (Schmichow [Smíchov], Klad
no, Unhoscht [Unhošt], Schlan [Slaný], Neustraschitz [Nové Strašeci], Rako-
nitz [Rakovník] és Purglitz [Krivoklát] ; május 7—9. Prag-Liben [Praha-Li-
beň], Trübau, Pardubitz [Pardubice], június 6—7. Krems — június 13.)115 

Lázadás a hátországi alakulatoknál 

A támadás előkészítése a hadseregen belül is élezte az ellentéteket, gyorsí
totta a bomlás folyamatát. A harctéren álló csapattestek megfogyott állomá
nyának feltöltésére a hadvezetőség a katonai parancsnokságoktól a menetszá
zadok mielőbbi összeállítását és elindítását követelte. A Hadügyminisztérium e 
célra, tekintettel a rendelkezésre álló emberanyag elégtelen voltára, a Szovjet-
Oroszországból tömegesen érkező hadifoglyokat is igénybe kívánta venni, bár 
nyilvánvaló volt, hogy az orosz forradalom élményével hazatérő egykori kato
nák, az értelmetlen háborúból kiábrándulva, több éves hadifogság után fizikai
lag is leromolva, aligha lesznek hajlandók és alkalmasak harctéri szolgálat ellá
tására. Nem utolsó sorban a támadás közeli voltából eredő sürgősségből fakadt, 
hogy a többszörös szűrővizsgálat tortúráján átesett „hazatérőknek" bevonulásuk 
és esetleges azonnali frontra indulásuk előtt csupán két heti szabadságot enge
délyeztek ! 

A vázolt körülmények, a menetszázadok erőszakolása eredményezték, hogy 
a nagy támadást közvetlenül megelőző időszakban a hátországi alakulatok elé
gedetlensége (ellátásuk a harctéri alakulatokénál is rosszabb volt) sorozatos lá
zadásokban robbant ki. A Hadügyminisztérium 5. ügyosztályának hivatalos 
összeállítása 1918. április 11-e és június 7-e között — tehát a „piavei csatát" 
közvetlenül megelőző időszakban — 25 olyan esetet sorol fel, mely rebellióval 
végződött. A résztvevők száma gyakran több százra, egyes esetekben ezernél is 
többre volt becsülhető. (Judenburg,.május 13., 13. gyalogezred, résztvevők szá
ma: 1181. Rimaszombat, május 13., 80. gyalogezred, résztvevők száma 711. 
Pécs, május 20., 6. gyalogezred, résztvevők száma: 2000. Rumburg, május 
21., 7. lövészezred, résztvevők száma: 650. Mährisch-Schönberg, május 23., 95. 
gyalogezred, résztvevők száma: 311. Radkersburg, május 24., 97. gyalogezred, 
résztvevők száma 1600. Kragujevác, június 3., 71. gyalogezred, résztvevők szá
ma: 5—600. Pozsony, június 5., 72. gyalogezred, résztvevők száma 307. Sanok, 
június 7., 54. gyalogezred két menetszászad.)116 

A vereség a magyar és az osztrák képviselőház előtt 

Az olaszországi események, a „piavei csata" kudarcát követő országos felzú
dulás eredményeként, egyben a vezető körök belső ellentéteinek tükörképeként, 
a magyar, majd az osztrák parlamentben is éles felszólalások, heves viták kö
zéppontjába kerültek. 

Budapesten a képviselők egy csoportja zárt ülést követelt, június 26-án töb
ben nyílt ülésen kértek felvilágosítást a súlyos veszteségekről, a magyar ezre
dek sorsáról. Wekerle elébe próbált vágni a készülő viharnak. Adatokért 
fordult az AOK-hoz és a kapott információt június 28-án — napirend előtti 
nyilatkozat keretében — nyilvánosságra hozta. Wekerle á hadifoglyok számát 

115 KA MKSM 1918. 28—2/17. 
110 KA KM Abt. 5. v. 1918. 04—50/91. 
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12 000-ben jelölte meg (a honvédelmi miniszter Szurmay Sándor két nappal ez
előtt még 8000-ről beszélt), az elszenvedett veszteségről úgy nyilatkozott, hogy 
az „megközelíti a 100 000 embert". A támadásban részt vett magyarországi és 
ausztriai csapatok aránya (70 ezred adatai) a miniszterelnök közlése szerint 47%, 
illetve 53% volt. Wekerle oda konkludált, hogy ami történt nem tekinthető ve
reségnek, sőt eredménnyel járt, mert „az ellenségnek nagyobb kárt okozott ez 
a hadművelet, mint aminőt ő okozott nekünk".117 (A nyilatkozat az olasz vesz
teséget közelebbről meg nem jelölt „saját adatok" alapján 150 000-re becsülte.) 

Wekerle adatai hamisak voltak. Az osztrák—magyar csapatok vesztesége — 
mint erről már szó esett — jóval meghaladta a közölteket (ténylegesen 142 550), 
az olasz veszteség pedig messze elmaradt attól (nem 150 000-re, csupán 82 000-re 
becsülhető). A hadifoglyok száma is közel kétszer annyi volt, mint amennyit az 
AOK, illetve Wekerle bevallott (nem 12 000, hanem 24 475). A miniszterelnök 
nyilatkozata (egyes újságok rögvest, már aznap este közölték) ennek ellenére 
bombaként hatott. Az elismert 100 000-es adat megerősítette a súlyos vesztesé
gekről keringő, ellenőrizhetetlen híreket. Wekerle kísérlete, hogy a vesztesé
gek mérvét a 10. és 11. olasz offenzívával (isonzó-csatával) összehasonlítva te
gye elfogadhatóvá („a 10. és 11. offenzívában 80 000—100 000 ember veszteséget 
szenvedtünk") csak olaj volt a tűzre, mert e szörnyű veszteségről a lakosság mit 
sem tudott, hisz az adatokat annak idején nem hozták nyilvánosságra. 

Július 3-án a baloldali ellenzékhez tartozó Fényes László, interpelláció kereté
ben, további felvilágosítást kért az Olaszországban történtekről. Kórházakban 
fekvő sebesültektől (közlegényektől, tisztektől, törzstisztektől) és hozzáírt leve
lekből nyert értesülések alapján egy sor visszás, joggal kifogásolható jelenség
re hívta fel a figyelmet (erők elaprózása, élelmezés elégtelensége, offenzíva — 
figyelmeztetés ellenére — aratás előtt, évről évre ismétlődő, tehát várható ára
dás, a meglepetés hiánya, takarmányhiány, használhatatlan gázlövedékek, mu
níció hiánya, „a katonák töltényük fogytán kövekkel védekeztek", egy részük — 
fényképek bizonyítják — „úszva és gázolva kelt át a megáradt folyón"). 

Bár Fényes állításai helytállóak, kérdései konkrétek és indokoltak voltak, 
Wekerle elzárkózott a válaszadás elől („a felhozottak részleteibe nem bocsátko
zom"). Kijelentette: intézkedni fog, hogy az elhangzottakat („a megengedhetet
len kérdéseket és a magas érdekekbe ütköző beszédeket") a sajtó ne közölje. 
Amikor Fényes a birtokában levő levelekből részleteket próbált felolvasni, az 
elnök azzal szakította félbe, hogy e felolvasással az ellenségnek szolgáltat ada
tokat. Amikor Fényes szembeszállt Szurmay állításával: „egyetlen ember sem 
veszett el a visszavonulásban" és egy szemtanú levelét idézve jelezte, hogy mi 
is történt valójában: „egész bataillonok hulltak a vízbe, őrült emberek harap
ták egymást a pontonokon, öreg emberek sírtak, mint a gyerekek." Tisza István 
torkollta le: „ilyet felolvasni nem hazafias dolog". Fényes replikája után: „Önök
től nem tanulok hazafiságot", Tisza egy hosszabb felszólalás keretében az el
hangzottakat kútmérgezésnek minősítette („ilyen dekadens, ilyen rothadási tü
netekkel bemocskolják a magyar nemzet jó hírnevét") és a munkapárti képvi
selők harcos helyeslésétől kísérve („Franciaországban lógnának már." „Fel
húzták volna! Felakasztották volna!") azt javasolta: hozzanak törvényt ilyen 
interpellációk megakadályozására."118 

Wekerle június 28-i nyilatkozatával Badenben, a főparancsnokságon is elé
gedetlenek voltak. A miniszterelnök zárt ülésre utalt, ezért nem számítottak 
arra, hogy bizalmas közléseik nyilvánosságra kerülnek, még kevésbé várták, 

117 Ogy. napló, 1918. június 28. 
118 Uo. 1918. július 3. 222—230. o. 
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hogy Piave ürügyén a 10. és 11. isonzói csaták súlyos veszteségei is napvilágot 
látnak. Wekerlét azzal gyanúsították, hogy az adatok nyilvánosságra hozásával 
változás kieszközlésére törekszik a legfőbb parancsnoki posztokon. A magyar 
csapatok állítólagos nagy számáról és aránytalanul súlyos veszteségeiről terjesz
tett híreket úgy értékelték, hogy az ilyen irányú hangulatkeltés is politikai cé
lokat szolgál. A magyarországi közvélemény felizgatásával, az így teremtett 
hangulatra hivatkozva, a kormány nyilván engedményeket próbál kicsikarni 
az önálló magyar hadsereg ügyében, melynek felállításához — bár az uralkodó 
beleegyezését adta — az AOK hozzájárulni nem kívánt.119 

Az osztrák képviselőházban várható vitát a főparancsnokság — okulva a Bu
dapesten történtekből — körültekintőbben készítette elő. Zárt ülést javasolt és 
kikötötte, hogy ne civil képviselje a hadvezetőség álláspontját. Így esett a vá
lasztás az osztrák honvédelmi miniszterre, Czapp von Birkenstetten altábor-
nagyra, aki azután fel is olvasta a parlamentben a Badenben előkészített vita
indító beszédet. A miniszter expozéja után, mely az események védelmében fel
hozható érvek teljes gyűjteményét tartalmazta, a képviselők három napon át 
(július 23., 24., 25.) támadták és bírálták a történteket, ki-ki a saját pártállása 
és felfogása szerint. Bár a bírálat és a hangvétel élesebb volt, mint a magyar 
parlamentben, a felszólalókat senki sem fenyegette akasztással és Czapp csu
pán akkor horkant fel, amikor cseh részről egy agrárpárti képvitselő. (Záhrad
ník) az olaszok oldalára átállt és az olasz hadsereg soraiban harcoló cseh kato
nákat hősöknek nevezte. 

A képviselők pontos információk és kellő szakmai felkészültség hiányában 
az ügy érdemi részéhez újat alig tudtak hozzáfűzni, bírálatuk politikai síkon 
— ennek ellenére — nem egy esetben találó és figyelemreméltó volt. 

„Hadügyi szerveink az első pillanattól kezdve belháborút indítottak, háborút 
saját népük ellen" — hangoztatta Leuthner német szociáldemokrata képviselő. 
„A piavei offenzíva előkészítésének idején, az országon belül mindenütt, ahol 
egy nagyobb várost vagy kiterjedtebb ipari települést lehetett találni, ezredeket, 
brigádokat, hadosztályokat, frontkatonaságot vontak össze, hogy letörjék a 
sztrájkokat, vagy lázadás esetén helyreállítsák a hű, ragaszkodó katonák egyen
súlyát, azt az egyensúlyt, amelyről a miniszter beszélt. Nem lehet egyszerre győ
zelmes háborút viselni a határokon — odakint és a nép ellen — idebent. Egy 
hadvezetőség, ha a belháború vált számára legfőbb feladattá, kíméljen meg 
bennünket legalább az ilyen offenzívaktól, melyek előkészítésére és véghezvi
telére szellemileg, erkölcsileg egyaránt felkészületlen."120 

A képviselők csekély hozzáértésével függött össze a javaslat, mely azt meg
előzően a magyar parlamentben is elhangzott, hogy parlamenti vizsgáló bizott
ságot kell kiküldeni a történtek és a felelősség tisztázására. Az AOK bármiféle 
vizsgálat megindítását hevesen ellenezte. Ebből fakadt, hogy a magyar képvise
lőház a vizsgálatot követelő javaslattal még csak foglalkozni sem volt hajlandó. 
Bécsben a kényelmetlen követelést azzal tolták félre, hogy a vizsgálat az alsó
ház hadügyi bizottságára tartozik. 

Az összeomlást követően az új osztrák állam ideiglenes nemzetgyűlése bizott
ságot küldött ki a háború során katonai téren elkövetett mulasztások kivizs-

119 HHSt. M. des Auss. PA I. 8(58. Trauttmansdorf grófnak, a külügyminisztérium Badenbe kirendelt megbízottjá
nak jelentése. 1918. június 29. A főparancsnokság Wekerle adatait egy, még aznap kiadott — a magyar sajtó által is 
közölt — kommünikében megismételte és ennek kapcsán egyben pontosította, helyreigazította. 

120 Brügel: Bd. V. 347. o. Brügel az ülésen történteket kivonatosan, egy képviselő feljegyzéseire hivatkozva ismer
teti. A birodalmi gyűlés képviselőházának naplója nem közli a zárt ülés jegyzőkönyvét. A bizalmas anyagként kezelt 
jegyzőkönyv teljes szövege, eredeti gépírásos példánya megtalálható a katonai kabinetiroda irata között. (KS MK.SM 
1918. 81. o.) Nem árt felhívni a ügyeimet e körülményre, inert egyes történészek a jegyzőkönyvet elveszettnek tekintik. 
Fiala szerint a gyorsírásos jegyzőkönyvet 1918 novembere után a parlamenti vizsgáló bizottságnak adták át, de a bi
zottság iratai között nem található. Nem található a bécsi parlament irattárában sem (Fiala. 133.o.) 
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gálására. (Kommission zur Feststellung und Verfolgung militärischer Pflicht
verletzungen im Kriege.) E bizottság a „piavei csata" ügyét is napirendre tűzte, 
de több mint három esztendő leforgása alatt (működését 1922. március 24-én 
fejezte be) semmit sem állapított meg. Tevékenysége a legfőbb vezetők „elfo
gulatlan" védelmét, a lelkek megnyugtatását célozta.121 Magyarországon a pol
gári demokratikus forradalom néptörvénye (1919. XXIII. A háborúval kapcso
latban felelős személyek elleni eljárás előkészítéséről) alkalmas lett volna arra, 
hogy vizsgálat induljon az észak-olaszországi offenzíva során történtek feltárá
sára és a felelősök felelősségre vonására. De e törvény alkalmazására nem 
került sor. Az 1919. XXIII-as néptörvényt az ellenforradalom kiiktatta a magyar 
törvénytárból. 

Az Észak-Olaszországban elszenvedett kudarc legsúlyosabb következménye 
a harcoló hadsereg gerincének megroppanása, az addig még úgy-ahogy össze
tartó frontkatonaság bomlási folyamatának felgyorsulása volt. A tisztek és a 
katonák egy része az offenzívát megelőzően még bízott a sikerben, a dolgok 
jobbra fordulásában, a győzelem lehetőségében. A támadás után már senki sem 
gondolt erre. A kedvező kimenetelbe vetett hitet a Piave halottai magukkal vit
ték a sírba. 

A hivatalos hadtörténet adatai szerint a harcoló hadsereg ütközet-létszáma 
1918. július 1-én 406 000 főt tett ki, a létszám október 1-ére 238 900 főre csök
kent.122 A számok magukért beszélnek, még akkor is,.ha figyelembe vesszük, 
hogy közben 2 hadosztályt Franciaországba irányítottak és a megmaradtakat 
járvány, betegség (spanyolnátha, malária) tizedelte. A létszám ijesztő apadása 
arra utalt, hogy az észak-olaszországi támadás kudarca után mindenki — aki 
csak tehette — menekült a reménytelen helyről, a csak nyomort és halált kí
náló csatatérről. A szabadságra utazók egy része soha sem tért vissza, az után
pótlásként elindítottak egy része soha sem érkezett meg. Aki nem kapott sza
badságot — ha mód nyílt rá — dezertált, vagy előre az ellenséghez, vagy visz-
sza a hátországba. A Monarchia gazdasági-társadalmi erőforrásainak elapadá
sára utalt, hogy a megmaradtak helyzete, ellátottsága a nagy mérvű létszám
csökkenés ellenére sem javult. „Mi nismo junáci, nego prosjaci," („Mi nem va
gyunk hősök, mi koldusok vagyunk") így nyilatkozott egy dalmát ezred legény
sége szeptember végén a hangulat puhatolására kiküldött vezérkari tiszt előtt.123 

Csak csodálkozni lehet, hogy a széthulló Monarchia felbomló hadserege ok
tóber végén — amikor az antant támadása Olaszországban hosszas halogatás 
után mégiscsak megindult — még napokon át ellenállt és hellyel-közzel vissza 
is verte az ellenséges rohamokat. 

121 A kötelességszegéssel foglalkozó bizottság tevékenységét ismerteti Ratzenhof er, Emil: Die Pflichtverletzungs
kommission über die Piaveschlacth (österreichische Wehrzeitung 1929. május 3., 10., 17., 21.). 

122 ö—U lezter Krieg, Bd. VII. 301. o. 
123 KA AOK Op. Geh. 1918.1951. Slavko Kavternik alezredes jelentése a hadseregben uralkodó hangulatról. 

1918. szeptember 28. 
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Андраш Шиклош 
ПОСЛЕДНЯЯ НАСУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ МОНАРХИИ 
(15—24 июня 1918 года) 

(Резюме) 

Решение немецких правящих кругов о начале решающего наступления весной 1918 года на 
западном ТВД выдвинуло вопрос о том, в какой мере и как может поддержать этот план 
австро-венгерское военное руководство? 

В результате длительных переговоров Австро-Венгрия заняла позицию, поддерживающую 
план наступательной операции в Северной Италии. Этот план одобрялся и немецкой стороной, 
так как немцы надеялись, что наступление Монархии сможет воспрепятствовать переброске 
британских и французских дивизий, находившихся в Италии, перегруппировке дислоцировав
шихся там сил Антанты во Францию. Немецкое военное руководство в своих замыслах не 
шло дальше этого, однако военные руководители Австро-Венгрии имели свои планы, в первую 
очередь командующий тирольской армейской группой Конрад, который наиболее энергично 
настаивал на наступлении. Проникнутые духом централизма, националистически настроен
ные немецко-австрийские руководители Австро-венгерского Генерального Штаба вынашивали 
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планы решающей операции, в ходе которой они намеревались продвинуться до реки Эч и от 
успеха которой они ожидали военного разгрома Италии. Склонные к соглашательству 
проантантские придворные круги и представители либерального пацифистского направления 
отвергали план наступления в виду того, что он шел вразрез с тайными переговорами, прово
дившимися с уполномоченными Антанты. Против плана высказались также и те руководители, 
которые видя тяжелое экономическое положение Монархии и трудности в снабжении про
довольствием, учитывая обстановку в тылу, наперед сомневались в реализации этого плана. 

Речь Дернина от 2 апреля 1918 года и волна недовольства по поводувзорвавшегося в связи 
с ней т.н. дела Сикстуса, привели к созданию такой обстановки, в которой доказательство 
союзнической верности, а значит и проведение наступления в Северной Италии, стало поли
тической необходимостью. В результате этого контраргументы некоторых руководителей 
армии о трудностях снабжения, посылавшиеся донесения о жалобах и плохом настроении 
солдат, были заглушены ссылками на государственные интересы. 

После переговоров, проходивших в Спа (12 мая), 15 июня начался наступательная операция 
с вводом всех имевшихся в распоряжении сил, и как этого следовало ожидать, она закончи
лись провалом, наступление уже в первый день приостановилось в Тироле, войска, форсиро
вавшие реку Пьяв, 20 июня получили приказ об отступлении. Завершившаяся провалом на
ступательная операция была сопряжена с тяжелыми потерями (142 000 человек убитых, ра
неных, пленных). Положение Монархии стало еще более критическим, Международная об
становка, возобновление переговоров о соглашении — после всего происшедшего — стало 
бесперспективным. В области внутренней политики подготовка и проведение наступательной 
операции вместо консолидации, задержки развала накалили до предела и без того шаткое и 
напряженное положение в тй)у. 

Самым серьезным последствием поражения, понесенного в Северной Италии, был надлом 
костяка действующей армии, ускорение процесса развала еще кое-как до того сплоченных 
фронтовых войск. Часть офицеров и солдат до этой операции еще верила в успех, в возмож
ность победы, поворота событий в лучшую сторону. После наступления уже никто не думал 
об этом. Веру в благоприятный исход унесли с собой в могилы павшие на Пьяве. 

András Siklós 

DIE LETZTE OFFENSIVE DER ÖSTERREICHISCH—UNGARISCHEN MONARCHIE 
(15—24. Jun i , 1918.) 

Resümee 

Der Entschluss der deutschen leitenden Kreise im Frühjahr 1918 einen entschei
denden Angriff an der Westfront zu beginnen — warf die Frage auf, wie und in 
welchem Mass könnte die österreichisch—ungarische Heeresleitung diesen Plan un
terstützen? 

Nach langen Beratungen wurde von österreichisch—ungarischer Seite für eine in 
Nord-Italien durchführende Offensive Stellung genommen. Deutscherseits wurde die
ser Plan bewilligt, weil die Hoffnung bestand, dass der Angriff der Monarchie die 
Abfuhr der in Italien befindlichen britischen und französischen Truppen, die Um
gruppierung der dortigen Kriegsmacht der Entente nach Frankreich verhindern könn
te. Die Deutsche Oberste Heeresleitung hoffte vom Angriff nur das, nicht so die 
österreichisch—ungarische Armeeführer, unter ihnen-in erster Linie der Oberbe
fehlshaber der Tiroler Heeresgruppe, Generalfeldmarschall v. Conrad, der den 
Angriff am meisten urgierte. 

Die Leiter des österreichisch—ungarischen Generalstabes mit deutsch—österreichisch 
nationalistischer, zentralistischer Einstellung dachten an einen entscheidenden 
Angriff und warteten von der erfolgreichen Operation, mit welcher man zum Etsçh 
Flusse vormarschieren wollte, den militärischen Zusammenbruch Italiens. Die En
tente-freundlichen, zu der Verständigung geneigten Kreise des Hofes und die 
Vertreter der liberal-pazifistischen Tendenz waren zum Plan entgegen, weil dieser 
die geheime, mit den Entente-Vertretern im Gange seinenden Verhandlungen durch
kreuzte. Ebenso sprachen auch diejenige leitende Persönlichkeiten wider, die Rech
nung tragend der schweren wirtschaftlichen Lage der Monarchie und der Ernäh
rungsschwierigkeiten, die Durchführbarkeit des Planes im voraus bezweifelten. .. 

Die Rede des Grafen Czernins am 2-ten April und die Wellen der darauf folgenden 
Sixtus-Affaire schufen eine Lage, worin sich die Beweisung der Bündnistreue und 
damit die Durchführung des Angriffes in Nord-Italien sich zu einer politischen Not-
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wendigkeit entfaltete. Infolgederen fanden die Gegenargumente einiger Heerführer 
von den Schwierigkeiten der Verpflegung, die Meldungen über die Klagen der Solda
ten und ihrer schlechten Stimmung — berufend auf die Staatsinteresse -* kein Gehör. 

Nach den Verhandlungen in Spa (12. Mai) begann die Offensive am 15. Juni mit 
aller Kraft und endete — wie es zu erwarten war — mit einem Misserfolg. 
Der Angriff kam in Tirol schon am ersten Tage zum Stehen, die über den Piave 
Fluss gesetzten Truppen bekamen zum Rückzug am 20-ten Juni den Befehl. Die mit 
Misserfolg beendete Offensive wurde mit schweren Verlusten begleitet. (142 000 tote, 
verwundete und gefallene) und vertiefte die Lage der Monarchie zum Kritischen. Die 
internationale Lage, der Neubeginn der zur Verständigung mit dem Gegner zu 
führenden Verhandlungen, wurde — nach den Geschehnissen-aussichtslos. Innenpoli
tisch spitzte die Vorbereitung und die Durchführung der Offensive — statt der Kon
solidierung und des Bremsens des Zerfalls — die auch sonst so labile und gespannte 
Lage des Hinterlandes äusserst zu. 

Die schwerste Folge des in Nord-Italien erlittenen Misserfolges war das Kracnen 
des Rückgrates der Kämpfenden Armee, die Beschleunigung des Zerfalls der bisher 
noch eben nur zusammenhaltbarer Frontarmee. Ein Teil der Offiziere und Soldaten 
vertrauete noch vor der Offensive den Erfolg glaubte noch an das Besserwerden der 
Dinge, die Möglichkeit des Sieges. Nach dem Angriff dachte niemand daran. Die 
Toten an der Piave nahmen ins Grab den Glauben an einen günstigen Ausgang mit. 


