
1917-ben a Nagy Háború már negyedik éve
zajlott. Az esztendõ tavasza és nyara az összehan-
golt antant támadások jegyében zajlott. A nyuga-
ti hadszíntéren indított brit és francia offenzívák
csak kisebb sikereket hoztak, viszont jelentõs
veszteségeket okoztak a németeknek. A délnyu-
gati fronton az olaszok lendültek támadásba,
azonban a 10. isonzói csata (május 12.– június 6.),
illetve az ortigarai csata Dél-Tirolban (június
10–29.) sem járt számottevõ eredménnyel. A köz-
ponti hatalmak az orosz harctéren június végén
indult Kerenszkij-offenzívát, illetve a szaloniki
fronton nyáron indított antant támadást is megál-
lították, sõt nyáron ellentámadásba mentek át az
orosz, õsszel pedig az olasz fronton.1

Az olasz történészek és a közvélemény nagy
része „caporettói csodának”, a német, az osztrák
és a magyar hadtörténeti irodalom csak flitsch-
tolmeini (karfreiti) áttörésnek vagy 12. isonzói
csatának nevezi a központi hatalmak 1917 ok-
tóberében az elsõ világháború olasz frontján
végrehajtott legnagyobb szabású gyõztes táma-
dó hadmûveletét.

Az Isonzó folyó mentén már 1915 júniusa óta
folyt az öldöklõ küzdelem a kisebb szünetekkel
folyamatosan támadó olasz és a sikeresen véde-
kezõ osztrák–magyar csapatok között. Az ola-
szok szinte példa nélkül álló támadássorozattal,
11 nagyobb csatában próbálták a Monarchia
csapatainak védelmét áttörni és távolabbi cél-
ként Triesztet, illetve Laibachot elérni, áttörési
kísérleteik azonban rendre kudarccal végzõdtek.34
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A 11 csa ta so rán mind össze 300 km2-nyi te rü le tet hó dí tot tak el a Mo nar chia ka -
to ná i tól. A Tolmeintõl észak ra esõ front sza kaszt a vé dõk mind vé gig megtartot-
ták.2 1917 õszé re a dél nyu ga ti arc vo na lon küz dõ osztrák–magyar csa pa tok igen
meg gyen gül tek, har ci mo rál juk ha nyat lott. Egy újabb nagy ere jû olasz tá ma dás si -
ke res vissza ve ré sé re ke vés re mé nyük volt. Már a 11. ison zói csa ta (1917. augusz-
tus 18.– szeptember 13.) so rán ar ra a meg gyõ zõ dés re ju tott Ausztria–Magyarország
had ve ze té se, hogy az Ison zó nál és a Karszt-fenn sí kon vé de ke zõ Svetozar Boroević
ve zér ez re des ve zet te had se reg cso port hely ze tét csak egy gyors, meg elõ zõ jel le gû
el len tá ma dás sal le het meg ja ví ta ni. Bá ró Arthur Arz von Straussenburg gya log sá gi
tá bor nok, a had erõ ve zér ka ri fõ nö ke a tá ma dás ki in du ló pont ja ként a Flitsch és
Tolmein kö zött el te rü lõ me den cét sze mel te ki, az of fen zí va vég re haj tá sá hoz azon -
ban né met se gít sé get tar tott szükségesnek.3

A Paul von Hin den burg ve zér tá bor nagy és az Erich Ludendorff gya log sá gi tá -
bor nok irá nyí tot ta Né met Leg fel sõbb Had ve ze tõ ség úgy dön tött, hogy Otto von
Below po rosz gya log sá gi tá bor nok ve ze té sé vel 7 he gyi harc ban ta pasz talt had -
osz tályt bo csát szö vet sé ge se ren del ke zé sé re, erõs tü zér sé gi, ak na ve tõ, lég el há rí -
tó, va dász- és bom bá zó re pü lõ-ala ku la tok kal egyetemben.4

A né met ala ku la tok elõ ször je len tek meg az ison zói arc vo na lon. Ak ko ri ban az
orosz és a ro mán fron ton a na gyobb harc cse lek mé nyek gya kor la ti lag meg szûn -
tek, így on nan 7 osztrák–magyar had osz tályt cso por to sí tot tak át a dél nyu ga ti
had szín tér re.

A had mû ve let a „Waffentreue” (szö vet sé ge si hû ség) fe dõ ne vet kap ta. A tá ma -
dás ter ve 1917. szep tem ber 8-án nyer te el vég sõ for má ját, mely sze rint az Otto
von Below po rosz gya log sá gi tá bor nok irá nyí tot ta, újon nan fel ál lí tott 14. né met
hadsereg5 (7 né met és 8 osztrák–magyar had osz tály) csa pa tai mé rik az ola szok -
ra a dön tõ csa pást. Az Ison zó fo lyó völ gyé ben tá mad nak, gyor san az olasz fõ erõk
há tá ba jut nak, majd ki ér ve az északolasz sík ság ra Cividale, Codroipo irá nyá ban
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tör nek elõ re, és az el len sé get a Tagliamento fo lyó ig szo rít ják vissza. A Boroević-
hadseregcsoport 2. és 1. Ison zó-had se reg ének az a fel adat ju tott, hogy ez zel egyi -
de jû leg kös se le az el len sé get, majd lép jen fel tá ma dó lag a Bainsizza- és a Karszt-
fenn sí kon. A had mû ve let si ke ré nek elõ fel té te le az olasz el len ál lás meg szer ve zé -
sét le he tet len né te võ meg le pe tés el éré se volt, to váb bá az, hogy a tá ma dók egy-
két nap alatt bir tok ba ve gyék az Ison zó jobb part ján hú zó dó 1500-2200 mé ter
ma gas hegyvonulatot.6

A köz pon ti ha tal mak had osz tá lya i nak fel vo nul ta tá sa az of fen zí vá hoz szep -
tem ber 15-tõl egy hó na pon át tar tott, amely hez 2400 ka to na vo na tot 100 000 vas -
úti ko csit hasz nál tak fel.7 A csa pa to kat he gyi fel sze re lés sel és té li ru há zat tal lát -
ták el. A had mû ve le tet re me kül ál cáz ták. A szö vet sé ge sek min den kép pen el
akar ták hi tet ni, hogy a tá ma dás Dél-Ti rol ból in dul. A meg té vesz tés ér de ké ben
Below tá bor nok tün te tõ en a tar to mány ba uta zott, majd on nan ti tok ban tért vissza
had se reg éhez. A né met csa pa to kat nagy ke rü lõ vel, a Brenner-hágón ke resz tül
szál lí tot ták az Isonzóhoz.8 A né met had osz tá lyo kat csak a tá ma dás elõt ti es te
von ták elõ re a meg in du lá si ál lá sok ba, az elõtt a né met tisz tek a Mo nar chia had -
se reg ének egyen ru há já ban vé gez ték a meg fi gye lé se ket. 1917. ok tó ber 22-én es -
té re a tü zér ség és a gya log ság el ér te a szá má ra ki je lölt ál lá so kat. A ké se de lem és
a ka to nák ki me rült sé ge mi att az of fen zí va idõ pont ját vé gül két nap pal ké sõbb re
halasztották.9

Az Ison zó-fron ton 1917. ok tó ber 24-én a Karintiában har co ló, bá ró Ale xan -
der Krobatin ve zér ez re des ve zet te osztrák–magyar 10. had se reg bal szár nyá hoz
kap cso lód va a 14. né met had se reg állt, mely nek tar ta lé kát az osztrák–magyar ko -
má ro mi 33. és a 4. gya log-, va la mint a 13. lö vész had osz tály ké pez te. Tá ma dá si
sáv ja a Rom bon hegy tömb tõl a fo lyó kö zép sõ sza ka szán ta lál ha tó Selo köz sé gig
ter jedt. Alá ren delt sé gé be tar to zott a Flitsch kö rül fel vo nult, Alfred Krauss gya -
log sá gi tá bor nok ve zet te csá szá ri és ki rá lyi I. had test, mely ben a Mo nar chia leg -
jobb had osz tá lyai kap tak he lyet: a 3. Edelweiss (ha va si gyo pár) had osz tály, a 22.
lö vész had osz tály, az 55. gya log had osz tály, to váb bá tar ta lék ként a né met va dász -
had osz tály. A 14. had se reg ma ra dék erõi Tolmein kö rül és at tól dél re so ra koz tak
fel. Hermann von Stein né met al tá bor nagy cso port ját (III. ba jor had test) a ve gyes
nem ze ti sé gi össze té te lû 50. osztrák–magyar, a 12. né met gya log had osz tály és az
al pe si had test, va la mint tar ta lék ban a 117. né met gya log had osz tály al kot ta. Al -
bert von Berrer né met al tá bor nagy cso port já ba (né met LI. had test) a 26. és 200.
né met gya log had osz tály; Karl Scotti osztrák–magyar al tá bor nagy cso port já ba
(csá szá ri és ki rá lyi XV. had test) az 1. kö zös gya log had osz tály, to váb bá az 5. né -
met gya log had osz tály tar to zott.

A Boroević-hadseregcsoport két had se reg ében össze sen 15 el sõ vo nal ban ál -
ló és 6 tar ta lék had osz tály vár ta a je let a tá ma dás ra. A Johann Henriquez gya log -
sá gi tá bor nok ve zet te 2. Ison zó-had se reg ben (tar ta lé kát az 57., a 9., a 28. és 29.
kö zös had osz tály ké pez te) Ferdinand Kosak al tá bor nagy cso port ját a 60. és a ko -
lozs vá ri 35. kö zös had osz tály, a Karl Lu kas gya log sá gi tá bor nok irá nyí tot ta XXIV.
had tes tet a 24. és az 53. ma gyar nép fel ke lõ had osz tály, az Alois Schönburg-
Hartenstein her ceg lo vas sá gi tá bor nok ve zet te IV. had tes tet a 43. lö vész- és a 20.
hon véd had osz tály al kot ta. Tá ma dá si sáv ja Selótól a Monte San Gabrieléig ter -
jedt. A Wenzel Wurm tá bor szer nagy irá nyí tot ta 1. Ison zó-had se re get (tar ta lé ka a
106. kö zös és a 21. lö vész had osz tály volt) a Ru dolf Králicek gya log sá gi tá bor nok
ve zet te XVI. had test 58., 63. és po zso nyi 14. had osz tá lyai; a Georg Schariczer al -
tá bor nagy ve zet te te mes vá ri VII. had test 44. lö vész-, 17. és 48. gya log had osz tá -36
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lyai; va la mint a Maximilian Csicserics al tá bor nagy ve zé nyel te XXI II. had test bu -
da pes ti 41. hon véd, va la mint 10. és 12. gya log had osz tá lyai alkották.10 E had se -
reg a Monte San Gabrielétõl az Ad ri á ig vo nult fel. Min den fon to sabb front sza ka -
szon vol tak ma gyar ala ku la tok, me lyek ala po san ki vet ték ré szü ket a gyõ ze lem -
hez ve ze tõ har cok ból.

Ve lük két olasz had se reg né zett far kas sze met. A Luigi Capello al tá bor nagy
(majd be teg sé ge mi att 1917. ok tó ber 25-tõl Lu ca Montuori al tá bor nagy) ve zet te
2. had se reg Flitsch és Sagrado kö zött vo nult fel. A Flitsch és Tolmein kö zöt ti
front sza ka szon vol tak a leg gyen géb bek az olasz erõk, ott mind össze a IV. had test
so ra ko zott fel 3 had osz tállyal. Tolmeintõl Sagradóig 5 had test állt 15 had osz -
tállyal. A 2. had se reg tar ta lé kát 3 had test 6 had osz tá lya, va la mint 7 Cividale,
Palmanova kör ze té ben szét szórt egyéb had osz tály al kot ta. Az Emanuele
Filiberto di Savoia, Aosta her ce ge irá nyí tot ta 3. olasz had se reg csa pat tes tei
Sagradótól az Ad ri ai-ten ge rig hú zó dó ál lá so kat fog lal ták el. Alá ren delt sé gé be 3
had test 8 had osz tá lya tar to zott, tar ta lé kát a XXV. had test 2 had osz tá lya ké pez te.

Az erõ vi szo nyo kat te kint ve, 37 osztrák–magyar had osz tály 41 olasszal állt
szem ben, a 14. had se reg sza ka szán a köz pon ti ha tal mak 15 had osz tá lyá val
szem ben vi szont csak 8 olasz so ra ko zott fel, az át tö ré si sza ka szon pe dig 8 : 3 volt
az arány.11 A 14. had se reg sza ka szán a tü zér ség is kö zel két sze res fö lény ben volt
az olasszal szem ben, 1678 lö veg gel és 240 ak na ve tõ vel ren del ke zett, amely bõl
460 ne héz lö veg és 216 ak na ve tõ a né me te ké volt.12

Az olasz fõ pa rancs nok ság a ké szü lõ of fen zí va elõ ké szü le te i rõl idõ ben ér te -
sült, a Mo nar chia had se reg ének né hány szö ke vény tiszt jé tõl. En nek meg fe le lõ -
en a szem ben ál ló 2. olasz had se re get ko moly tar ta lé kok kal erõ sí tet ték meg, a fõ -
csa pás irá nyát az egy más nak el lent mon dó je len té sek mi att azon ban nem tud ták
meg ál la pí ta ni. Capello al tá bor nagy az osztrák–magyar of fen zí vát a Bainsizza-
fennsíkon várta.13

A köz pon ti ha tal mak tá ma dá sa 1917. ok tó ber 24-én haj na li 2 óra kor négy és
fél órás gáz lö vés sel kez dõ dött, amely vá rat la nul ér te az ola szo kat, mi vel gáz -
maszk ja ik alig vol tak, és azok sem véd tek ha tá so san a lö ve dé kek bõl ki sza ba du -
ló több fé le mér ges gáz el len. 6 óra 30 perc kor meg kez dõ dött a ha tal mas ere jû tü -
zér sé gi elõ ké szí tés, amely be 7 órá tól az ak na ve tõk is be kap cso lód tak.
Tolmeinnél reg gel 8, Flitschnél 9 óra kor len dült tá ma dás ba a 14. had se reg gya -
log sá ga. Az el sõ vo nal ban moz gé kony tisz ti õr já rat ok, ro ham csa pat ok tá mad tak,
azo kat gép pus kák kal és he gyi tü zér ség gel el lá tott osz ta gok kö vet ték. Az Ison zó
völ gyé ben elõ re ha lad va 3 óra alatt le küz döt ték az IV. olasz had test ala ku la ta i nak
el len ál lá sát, és át tör ték el sõ két ál lá sát, az nap es té re a 12. né met had osz tály egy -
sé gei el fog lal ták az olasz front vo nal mö gött 14 ki lo mé ter re fek võ Caporetto (né -
me tül Karfreit) vá ro sát, a Krauss-hadtest egy sé gei Sagát, az olasz arc vo na lat
összes sé gé ben 32 km szé les ség ben és 6 km mély ség ben sza kí tot ták át,14 18 000
ha di fog lyot és 100 ágyút zsákmányoltak.15

Ok tó ber 25-én – az olasz el len tá ma dás ok el há rí tá sa után – a köz pon ti ha tal -
mak csa pa tai a fo lyó jobb part ján hú zó dó Kolovrat-hegygerincen lé võ kulcs fon -
tos sá gú ál lá so kat is el fog lal ták, il let ve el szi ge tel ték azok vé dõ it. Azon a na pon
az olasz arc vo nal össze om lott, el kez dõ dött a 2. olasz had se reg fel bom lá sa, amely
más nap ra ál ta lá nos sá vált.16 Az zal egyi de jû leg a 2. (majd a kö vet ke zõ nap tól az
1.) Ison zó-had se reg is csat la ko zott az of fen zí vá hoz, így a fron ton har co ló összes
osztrák–magyar ala ku lat tá ma dás ba len dült. Meg nyílt az út a tá ma dók elõtt az
északolasz sík ság ra. Ok tó ber 27-én, az of fen zí va 4. nap ján az Ison zó al só sza ka -
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szán vé de ke zõ 3. olasz had se reg hely ze te is tart ha tat lan ná vált, ezért Luigi
Cadorna olasz ve zér ka ri fõ nök el ren del te a 2. és 3. olasz had se reg vissza vo ná sát
a Tagliamento, majd a Pi a ve fo lyó ig. E na pon a szö vet sé ge sek 40 ki lo mé tert elõ -
re tör ve bir tok ba vet ték az északolasz sík ság ka pu ját ké pe zõ Cividale vá ro sát, s
sza bad dá vált az út a Tagliamento irá nyá ba. Ok tó ber 24–27. kö zött az ola szok
60 000 ha di fog lyot, 500 lö ve get és 26 re pü lõ gé pet veszítettek.17

Sze mé lyes bá tor sá guk kal töb ben is ki tûn tek a had mû ve le tek el sõ nap ja i ban.
Így pél dá ul a Scotti-csoportnál Ber ta lan Ár pád, a Josef Metzger al tá bor nagy irá -
nyí tot ta 1. gya log had osz tály ba tar to zó, Vik tor Budiner ez re des ve zet te 7. he gyi
dan dár 19 éves had na gya ok tó ber 24-én egy 15 fõs ro ham csa pat élén há rom
olasz ál lást fog lalt el, és több száz fog lyot ej tett, 6 ne héz ta rac kot zsák má nyolt a
Kolovrat ge rin cen ta lál ha tó Globočak hegy csúcs el le ni tá ma dás so rán, ez zel je -
len tõ sen meg könnyí tet te ala ku la ta – a 3. bos nyák tá bo ri va dász zász ló alj – be tö -
ré sét az el len sé ges vé dõ ál lás ok ba. Tet té ért Tisz ti Arany Vi téz sé gi Érem mel tün -
tet ték ki, majd tíz év vel ké sõbb meg kap ta az egy ko ri Mo nar chia leg ran go sabb ka -
to nai ki tün te té sét, a Má ria Te ré zia Ka to nai Rend lovagkeresztjét.18

Erwin Rommel fõ had nagy – a ké sõb bi „si va ta gi ró ka” és má so dik vi lág há bo -
rús tá bor nagy – a württembergi he gyi zász ló alj egy harc cso port já val ok tó ber 26-
án a Monte Matajurt hó dí tot ta meg, ami ért 1917 de cem be ré ben a „Pour le
Mérite” leg ran go sabb né met ki tün te tést kapta.19

A vá rat lan össze om lás ma gá val rán tot ta a Dél-Ti rol tól az Ad ri á ig hú zó dó
egész olasz fron tot, a Karni-Alpokban har co ló, Giulio Tassoni al tá bor nagy irá -
nyí tot ta XII. had test (más né ven Carni-csoport) és a Do lo mi tok ban küz dõ, Mario
Nicolis di Robilant al tá bor nagy ve zet te 4. olasz had se reg is vissza vo nu lás ra
kény sze rült.

Ok tó ber 27-tõl az át tö rés ha tá sa a karintiai arc vo na lon is érez he tõ vé vált. 
A Krobatin ve zér ez re des ve zet te 10. osztrák–magyar had se reg is tá ma dás ba len -
dült, ok tó ber 31-én el ér te a Tagliamento fel sõ fo lyá sát Tolmezzónál, meg te remt -
ve az össze kö te tést a 14. had se reg Krauss-hadtestével. Krobatin csa pa tai no vem -
ber 8-ig a Pi a ve fel sõ fo lyá sá ig tör tek elõre.20

Ok tó ber 28-án a né met csa pa tok el fog lal ták az ola szok tól ki fosz tott Udinét. A
2. olasz had se reg a tel jes fel bom lás ké pét mu tat ta. A le gyõ zött nek hitt el len ség -
tõl el szen ve dett gyors ve re ség és a nagy vesz te sé gek az ola szo kat de mo ra li zál -
ták, fel sze re lé sük és ha di anyag kész le tük egy ré szét fel gyújt va és el pusz tít va,
ren de zet le nül özön löt tek vissza a Tagliamento irá nyá ba, de még így is szá mos
érin tet le nül ma radt, fegy ver rel, ha di anyag gal, élel mi szer rel te li rak tár ke rült a
gyõz te sek ke zé re.

Az osztrák–magyar és né met ala ku la tok nak si ke rült ki jut ni uk a had mû ve le ti
mély ség be, de a si kert tar ta lé kok hi á nyá ban to vább fej lesz te ni, il let ve az ül dö zés
üte mét fo koz ni már nem tud ták. A na pok óta fo lya ma to san har co ló csa pa to kon
egy re job ban ki üt köz tek a fá radt ság je lei. A had ve ze tés ere de ti leg csak a
Tagliamentóig tar tó had mû ve le tek re ké szült fel. A min den vá ra ko zást fe lül mú ló
ered ményt gyor san moz gó ala ku la tok (gép ko csi kon szál lí tott gya log ság, ke rék pá -
ros zász ló al jak, to váb bá lo vas csa pa tok), va la mint ele gen dõ át ke lõ esz köz hi á -
nyá ban nem tud ták kel lõ en ki hasz nál ni. A lõ szer és a ha di anyag pót lá sa, a tü -
zér ség, a tar ta lé kok és a had táp elõ re vo ná sa az utak rossz ál la po ta, to váb bá a
vissza vo nu ló ola szok ál tal szét rom bolt vas út vo na lak és hi dak mi att nem tör tént
meg idõ ben. A csa pa tok ve ze té se csak a had mû ve let el sõ nap ja i ban volt ki fo gás -
ta lan és za var ta lan. A ma ga sabb pa rancs nok sá gok nagy idõ be li ké se de lem mel38
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te le pül tek elõ re, a leg kri ti ku sabb na pok ban az irá nyí tás ki esett a ke zük bõl. A fel -
sõ ve ze tés a harc té ri hely zet gyors vál to zá sa it csak ké sõn vet te fi gye lem be, el ve -
szí tet te kap cso la tát a csa pa tok kal (an nak el le né re, hogy a 14. had se reg pa rancs -
nok sá ga ok tó ber 29-tõl már Cividaléból irá nyí tot ta hadosztályait21).

A köz pon ti ha tal mak gyõ zel me még na gyobb mér vû le he tett vol na, ha a 3.
olasz had se reg út ját a dél nyu ga ti irány ban tá ma dó 14. had se reg el tud ta vol na
vág ni a Tagliamento el éré se elõtt, és si ke rült vol na an nak be ke rí té se. Ehe lyett
be le üt kö zött a nyu gat fe lé elõ re tö rõ 2. Ison zó-had se reg jobb szár nyá ba, és az ala -
ku la tok össze ke ve red tek. Az idõ vesz te sé get ki hasz nál va a 3. olasz had se reg vi -
szony la gos rend ben vissza tu dott vo nul ni a Tagliamento mö gé, de a ke le ti par -
ton re kedt 60 000 ka to ná ja így is a szö vet sé ge sek fog sá gá ba esett.22 A fo lyó túl -
part já ra a 2. olasz had se reg nek csu pán tö re dé kei ju tot tak át.

A had mû ve let el sõ he té ben a köz pon ti ha tal mak ere de ti ha di ter ve nem szo -
rult mó do sí tás ra. A dél nyu ga ti front pa rancs nok sá ga ok tó ber 29-én el ha tá roz ta,
hogy az of fen zí vát nem ál lít ja le, és az ül dö zést a Tagliamentón túl is foly tat ja.
Eb be a né met had ve ze tõ ség is beleegyezett,23 ere de ti leg ugyan is a né met had osz -
tá lyo kat csu pán a fo lyó el éré sé ig bo csá tot ták a csá szá ri és ki rá lyi had se reg-fõ pa -
rancs nok ság ren del ke zé sé re, majd terv sze rint ki von ták vol na azo kat.

Az esõ zé sek tõl jócs kán meg áradt Tagliamento ko moly ter mé sze tes aka dályt
je len tett, mi vel híd ja it a vissza vo nu lók fel rob ban tot ták, és ott az olasz vé de lem
is kis sé meg erõ sö dött. A ke le ti par ton fel zár kó zott szö vet sé ge sek már ok tó ber
31-én meg pró bál koz tak az át ke lés sel. No vem ber 2-án si ke rült leg ha ma rabb át -
jut ni a fo lyón Corninónál, ahol a fel rob ban tott vas úti híd víz bõl ki ál ló ré sze in a
csá szá ri és ki rá lyi 12. ár kász zász ló alj ba tar to zó Bartha Kár oly szá za dos egy
szük ség át já rót rög tön zött, ame lyen az 55. kö zös gya log had osz tály ju tott át no -
vem ber 3-án, és híd fõt fog lalt a jobb parton.24 A 14. had se reg töb bi se reg- és csa -
pat tes te csak no vem ber 4-én tu dott át kel ni az ára dó fo lyón Cornino és Pinzano
át ke lõ he lye ken, a Boroević-hadseregcsoport erõi pe dig csak a rá kö vet ke zõ na -
pon a Codroipo és Latisana mel lett ta lál ha tó hidakon.25

A ké se de lem le he tõ sé get biz to sí tott az olasz had ve ze tés nek, hogy meg ma radt
csa pat tes te it no vem ber 4-tõl kez dõ dõ en a Pi a ve fo lyó mö gé ren de zet ten von ja
vissza.26 No vem ber 10-re a 14. had se reg és az Ison zó-had se re gek is fel fej lõd tek a
Pi a ve men tén, ott el fog lal ták a szá muk ra ki je lölt ál lá so kat. A fo lyó mö gött érez -
he tõ en meg szi lár dult az olasz vé de lem. Ok tó ber 28-án az an tant olasz ké rés re
Marie Émile Fayolle fran cia al tá bor nagy ve ze té sé vel 6 fran cia és 5 brit had osz -
tályt irá nyí tott át a nyu ga ti had szín tér rõl a Piavéhoz.27

A köz pon ti ha tal mak meg kí sé rel ték a pi a vei olasz vé de lem fel gön gyö lí té sét.
No vem ber 10-én a Franz Conrad von Hötzendorf tá bor nagy irá nyí tot ta had se reg -
cso port (osztrák–magyar 10. és 11. had se reg) Dél-Ti rol ban a Hét köz ség-fenn sí -
kon in dí tott tá ma dást a szem ben ál ló Conte Guglielmo Pecori Giraldi al tá bor -
nagy ve zet te 1. olasz had se reg el len, mely nek ered mé nye ként Asiago és
Primolano hely sé ge ket el fog lal ták, de a tá ma dás né hány nap alatt kifulladt.28

A Boroević-hadseregcsoport erõi no vem ber 10. és 16. kö zött több pon ton át -
kel tek a Pi a ve kö zép sõ és al só sza ka szán (pél dá ul az osztrák–magyar 13. és a né -
met 12. gya log had osz tály Vi dor nál), de az ola szok vissza ver ték a tá ma dást.
Ered mény ként köny vel he tõ el, hogy a fo lyó kö zép sõ sza ka szán ta lál ha tó
Papadopoli-szigetet is bir tok ba vet ték a szö vet sé ges erõk. Az 1. Ison zó-had se reg
XXI II. had test jé be tar to zó bu da pes ti 41. hon véd had osz tály ez re dei no vem ber
20-ig a fo lyó del tá já ban Pi a ve Vecchiáig nyo mul tak elõre.29 A 14. né met had se -
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reg Krauss-hadteste a Pi a ve és a Brenta fo lyók kö zött el te rü lõ, 1776 mé ter ma -
gas Monte Grappa hegy töm böt és a 870 mé ter ma gas Monte Tombát ost ro mol ta
no vem ber 14-tõl 21-ig, több ma gas la tot el fog lalt a Pi a ve völ gyé ben, azon ban az
erõs olasz, va la mint a no vem ber vé gé tõl az arc vo nal nak ezen a ré szén be ve tett
két brit és két fran cia had test el len ál lá sa mi att vissza vo nu lás ra kényszerült.30 A
har cok a he gyi front sza ka szon csak de cem ber vé gén ül tek el az erõs ha va zás és
az után pót lá si ne héz sé gek mi att. Az an tant had osz tály ok se gít sé gé vel az olasz
had ve ze tés nek si ke rült sta bi li zál nia a fron tot. A köz pon ti ha tal mak csa pa tai de -
cem ber 3-án a Pi a ve ke le ti part ján té li vé de lem re ren dez ked tek be.31

A 14. né met had se reg né met csa pa ta it de cem ber má so dik fe lé ben a nyu ga ti
front ra szál lí tot ták át. Az 1917. ok tó ber 24-i ál la pot hoz ké pest 240 ki lo mé ter rel
meg rö vi dült arc vo nal tar tá sá ra az osztrák–magyar erõk ele gen dõ nek bi zo nyul tak.

A gyõz tes osztrák–magyar, va la mint né met csa pa tok nagy mennyi sé gû fegy ver,
lõ szer, élel mi szer, ren ge teg ha di fo goly és nagy ki ter je dé sû észak-olasz or szá gi te rü -
le tek bir to ká ba ju tot tak. Mind két rész rõl ma gas volt az ál do za tok szá ma. 1917.
ok tó ber 24. és no vem ber 10. kö zött az olasz vesz te ség 10 000 ha lott, 30 000 se -
be sült, 293 000 ha di fo goly, 73 000 ló volt, azon kí vül 3152 lö veg, 1732 ak na ve -
tõ, 300 000 pus ka, 3000 gép pus ka, 2000 gép pisz toly, 1600 gép ko csi, 22 re pü lõ -
tér ke rült a szö vet sé ge sek ke zé re. Az a tény, hogy a had erõ most elõ ször szo rult
de fen zí vá ba, to váb bá a Mo nar chia ala ku la ta i é nál ma ga sabb harc ér té kû nek te -
kin tett né met csa pa tok je len lé te az el len ség so ra i ban szin tén de mo ra li zál ta az
olasz had se re get. Ezt jól mu tat ta, hogy mint egy 350 000, csa pat tes té tõl el sza -
kadt, ren det le nül me ne kü lõ és út köz ben fosz to ga tó ka to na szö ke vényt messze a
hát or szág ban fog dos tak össze. Az olasz had erõ kö zel 700 000 ka to ná ja esett ki a
har cok ból, szá muk no vem ber 20-ig a be te gek kel to váb bi 100 000 fõ vel nõtt. Az
osztrák–magyar és né met vesz te sé gek össze sen 70 000 fõ re rúgtak,32 eb bõl a Mo -
nar chia 30 000 ha lot tat és se be sül tet ve szí tett a Pi a ve el éré sé ig. A du nai bi ro da -
lom csa pa tai két hó na pig a zsák má nyolt gaz dag kész le tek bõl él tek. A meg szállt
északolasz te rü le te ken osztrák–magyar ka to nai köz igaz ga tást ve zet tek be.

Az olasz had se reg rend kí vül sú lyos ve re sé get szen ve dett, de meg me ne kült a
tel jes meg sem mi sü lés tõl, majd an tant szö vet sé ge sei se gít sé gé vel si ke rült talp ra
áll nia. Szá mot te võ el len fél ma radt, és to vább ra is le kö töt te
Ausztria–Magyarország had ere jé nek na gyob bik ré szét.

A caporettói át tö rés a vi lág há bo rú leg si ke re sebb át tö ré si had mû ve le tei kö zé
tar to zott, a köz pon ti ha tal mak stra té gi ai hely ze té ben lé nye ges ja vu lást ho zott.
Az el sõ vi lág há bo rús ha dá sza tot a moz gó há bo rú ele me i vel gaz da gí tot ta, a had -
tör té ne lem ben a he gyi te re pen vég re haj tott front át tö rés egyik is ko la pél dá já vá
vált. Az új (el sõ sor ban a nyu ga ti harc té ren a né me tek ál tal al kal ma zott) tá ma dó
har cá szat ered mé nyes sé gét gya kor lat ban is bi zo nyí tot ta, mely nek pil lé rei a
mind egyik osztrák–magyar gya log had osz tály nál 1917 nya ra óta lé te zõ, vá lo ga -
tott le gény ség bõl ál ló ro ham zász ló al jak vol tak. Ezek az egy sé gek a sa ját tü zér sé -
gi elõ ké szí tés után azon nal vég re haj tott tá ma dá suk so rán be ha tol tak az el len ség
vé del mé nek mély sé gé be, sem le ge sí tet ték an nak tü zér sé gét is. A gép pus kák kal és
ak na ve tõk kel elõ re tö rõ gya log ság ro ha mát a Mo nar chia tü zér sé ge elõ re he lye zett
és pon to san ve ze tett tü zé vel tá mo gat ta, an nak fe de ze te alatt kezd het te meg az
olasz vé de lem át tö ré sét, il let ve fel gön gyö lí té sét.

Az of fen zí va si ke re több té nye zõ nek volt kö szön he tõ. A köz pon ti ha tal mak
had ve zé rei – el sõ sor ban Alfred Krauss gya log sá gi tá bor nok – új, a ko ráb ban al -
kal ma zot tól el té rõ harc el já rást dol goz tak ki, tud ni il lik az el len ség vé del mét nagy40
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ere jû lö kés sel a völ gyek ben tör ték át, majd len dü le te sen elõ re tör ve és an nak há -
tá ba ke rül ve meg fosz tot ták a ma nõ ve re zés le he tõ sé gé tõl, a tér sé get ura ló ma gas -
la to kon ta lál ha tó olasz ál lá so kat, tám pon to kat el szi ge tel ték, s nem tö re ked tek
azok min den áron va ló el fog la lá sá ra. A had mû ve let fõ irá nyát sze ren csé sen vá -
lasz tot ták meg, ugyan ak kor a fõ csa pás irá nyát jól ál cáz ták az ola szok elõtt, ki vá -
ló an meg szer vez ték a tü zér ség és a gya log ság együtt mû kö dé sét. Az olasz had ve -
ze tés – fõ leg Capello al tá bor nagy, a 2. had se reg pa rancs no ka – egy sor ve ze té si
hi bát kö ve tett el (pl. a ren del ke zé sé re ál ló tar ta lé ko kat szét for gá csol tan al kal -
maz ta, a csa pa tok együtt mû kö dé sé nek meg szer ve zé sé re, a kö zöt tük lé võ össze -
köt te tés fenn tar tá sá ra nem for dí tott kel lõ fi gyel met). A gyõ ze lem ki ak ná zá sá hoz
a vi lág há bo rú több front ján már he gyi har cok ban ki pró bált és ér de me ket szer -
zett né met ala ku la tok és pa rancs no ka ik ta pasz ta la ta, va la mint azok tech ni kai fö -
lé nye dön tõ en hoz zá já rult. Az osztrák–magyar csa pa tok is ki vá ló tel je sít ményt
nyúj tot tak, an nak el le né re, hogy ki sebb lét szám mal, sze ré nyebb fel sze re lés sel és
el lát mánnyal, ke ve sebb lö veg gel és lõ szer rel bír tak, mint né met har cos tár sa ik.
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