
CAPORETTO 1917 
(Áttörés erdős-hegyes terepen) 

Szabó László 

Már több mint ötven esztendeje, hogy a háborúk gépi korszakának 
első világméretű háborúja megkezdődött. E háború a hadművészet addig 
nem látott méretű fejlődését eredményezte. A hadműveletek nagy szé
lességben és mélységben bontakoztak ki. A szemben álló felek száraz
földön, vízen és levegőben, a technika akkor legkorszerűbb eszközeit 
-alkalmazva küzdöttek a végső győzelemért. 

A háború a termelőerők nagyütemű fejlődése következtében létre
jött haditechnikai eszközök széles körű alkalmazásával kezdődött. Az 
első hónapokban nagyméretű manőverező jellegű hadműveletek bonta
koztak ki, azonban csakhamar új jelenség mutatkozott a hadművészet
ben: az összefüggő állásrendszerekben folyó harctevékenység. Az ellen
séges tűzben a támadó csapatok megtorpantak és kénytelenek voltak 
védelemre berendezkedni. Hiábavaló volt a nagy veszteséggel végre
hajtott lovasroham, a gyalogság szúr ony rohama, a pusztító tűz elől a 
földbe ásva kellett menedéket keresni. 

A mindjobban megmerevedő arcvonalak a háború új, sajátos for
májának, az állásháborúnak létrejöttét jelentették, amely törvénysze
rűen a régi hadviselési módok és az új haditechnikai eszközök közötti 
ellentmondás következtében alakult ki. 

A hadművészet előtt most már kettős feladat állott: egyrészt meg
oldani a védelem szilárdsága fokozásának kérdését, másrészt megtalálni 
a védelem áttörésének módozatait. A háború éveiben a szemben álló 
felek többször kísérelték meg az ellenséges védelem áttörését. E kísér
letek azonban rendszerint eredménytelenek maradtak, vagy pedig csak 
harcászati sikerrel jártak. A támadóknak igen ritkán sikerült a had
műveleti mélységbe kijutni, az előretörés üteme mindvégig lassú maradt. 
A védőnek mindenkor maradt ideje ellenintézkedések megtételére. 

Az áttörésért indított hadműveletek sorában jelentős helyet foglal 
el az 1917. év őszén Felső-Olaszországban végrehajtott caperettoi áttö
rés, ahol a központi hatalmak támadó csapatainak viszonylag rövid idő 
alatt sikerült kijutni a hadműveleti mélységbe és szétverni az olaszok 
hadműveleti tartalékainak jelentős részét. 

E hadművelet erdős-hegyes terepen, illetve magas hegységben zaj
lott le. Tanulmányozása napjainkban sem veszített jelentőségéből és ta
pasztalatai ma is rendkívül hasznosak számunkra. Színtere Olaszország 
északkeleti részén két egymástól különböző területre oszlik.1 Keleti ha-

l A földrajzi neveket a hadművelet lefolyásakor használtak szerint adjuk. 
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tárán a Juli-Alpok északnyugati nyúlványának átlagosan 1400—1600 m 
magas (hegyei emelkednek. Ettől nyugatra a hegyek magassága csökken 
és a síkság határán átlagos magasságuk 400—500 m. A hegyvidéket az. 
Adriai-tengerbe ömlő Isonzó szűk völgye szeli ketté. A völgy a folyó 
felső szakaszán, a Koritnica folyócska torkolatánál kiszélesedik és egy 
kb. három km széles és tíz km hosszú medencét alkot, az ún. flitschi 
medencét. Keleti szélénél fekszik Flitsch városa, míg nyugati legkeske
nyebb szögletében Saga községet találjuk. Az Isonzó itt élesen délkeletre 
fordul és fokozatosan 2—3 km-re szélesedő völgyben folyik Caporetto 
(Karfreit) városától keletre Tolmein irányába. Itt egy nagy kanyart 
alkotva délnyugati irányba folyik tovább. Görznél elhagyja a hegységet, 
majd Ronchitól nyugatra ismét délkeletre fordulva ömlik a tengerbe. 
Alsó folyásánál Ronchitól közvetlenül keletre a doberdói fennsík emel
kedik ki. 

A folyó tolmeni kanyarulatától nyugatra kb. 25—30 km mélységben 
magas hegyekből álló hegytömb emelkedik, legmagasabb csúcsa a Mte 
Matajur (1641 m). Ettől nyugatra a hegytömböt kettévágó Natisone fo
lyócska szúk völgye húzódik észak-déli irányban Robiétól Cividaleig. 
A völgytől nyugat felé a hegyek magassága fokozatosan csökken. 

A hegység vízben szegény, erdőkkel borított, nehezen járható szik
lás terepe a nyugati irányú előretörést nagyon akadályozhatja. Jelentős 
akadályt alkot maga az Isonzó is. Medre kisebb-nagyobb sziklatömbök
kel telített. Meredek partjai, nagy vízsebessége -{2,6 m/mp) az átkelést 
erősen megnehezíti. A hegyvidéket mély szakadékok, lefolyástalan víz
nyelők, barlangok, sziklamezők tagolják. Áthatolni rajta csak a völgyek 
irányában lehet. Ilyen irányként a flitschi -medence (Flitsch—Saga—Mte 
Maggiore—Tarcento), az Isonzó középső folyásának völgye (Tolmein— 
Caporetto—Robic), a Natisone völgye (Robic—-Cividale), a Cosizza és Er-
bezzo völgyek (Tolmein—Woltschach—Cividale), valamint a Judrio 
völgy vehetők figyelembe. 

A hegyvidék jó utakban szegény. A keskeny, átlag 3,5 m széles utak 
éles kanyarulatai és meredek emelkedői (14—22%) a mozgást jelentősen 
akadályozhat j ák. 

A hegyek lábától nyugat felé a bő úthálózattal rendelkező széles 
velencei síkság terül el. Nagyobb akadályt csak az Isonzótól 50—60 
km-re nyugatra folyó Tagliamento alkot, amely az előbbinél lassúbb 
folyású széles folyó. A két folyó közötti síkságon több kisebb-nagyobb 
patak és csatorna található, ezek az előretörést lassíthatják, de jelen
tősebb akadályt nem képeznek. 

Helyzet 1917 őszén az olasz hadszíntéren 

Az olasz hadsereg az 1915 májusi 'hadbalépéstől eltelt időszak alatt' 
tizenegyszer — az ún. „isonzói" csatákban — kísérelte meg az osztrák— 
magyar délnyugati arcvonal áttörését és Trieszt elfoglalását. A véde
lemre berendezkedett osztrák—magyar csapatok minden esetben, súlyos 
veszteséget okozva, meghiúsították az ellenség szándékait, de fokozato
san hátrább szorultak. Az 1917 augusztus-szeptemberi 11. isonzói csatá
ban is még megállították az olaszokat, de az arcvonal középső szaka
szán kénytelenek voltak az Isonzó folyó védelemre kiválóan alkalmas 
terepszakaszáról visszavonulni. A folyón csak a tolmeini hídfő maradt 
szilárdan a kezükben. A csata után a Flitsch—Tolmein—Mte San Gáb
riellé—Duino vonalában megszilárduló arcvonal az osztrák—magyar erők 
számára igen kedvezőtlenül húzódott. 
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A Monarchia rendkívül nehéz helyzetbe került. A délnyugati varc-
vonal erői kimerültek és egy újabb olasz támadás visszaverése kétsé
gessé vált. A helyzeten csak olyan gyors, és az ellenséget megelőző tá
madás segíthetett, amely az olaszok visszaszorítását és kedvező védelmi 
terepszakaszok elfoglalását eredményezi. A támadó hadművelet mielőbbi 
megindítása a Monarchia számára valósággal létkérdéssé vált.2 Ereje 
azonban ehhez már nem volt és így kénytelen — mint a háború során 
már nem egy esetben — ismét német segítséget kérni. 

A német segítség körüli tárgyalások jól mutatják a központi hatal
mak hadvezetésében mindjobban mélyülő ellentéteket. A Monarchia 
csapatainak 1916. nyári súlyos veresége után a hadászati vezetés teljes 
egészében a németek kezébe került. Az 1916. szeptember 6-i megálla
podás értelmében a központi hatalmak valamennyi hadserege feletti 
legfelsőbb irányítást II. Vilmos, illetve a német vezérkar vette át . 
A német hadvezetés természetesen a saját érdekeinek megfelelően ve
zette a hadműveleteket és akaratát rákényszerítette szövetségeseire. 

A Monarchia katonai vezetőinek egy része, de maga IV. Károly is. 
arra törekedett, hogy a Monarchia helyzetét a legfelsőbb vezetésben 
megerősítse. Ezért segítségképpen nem német hadosztályok megjelené
sét kívánták az olasz hadszíntéren, hanem elsősorban csak tüzérséget — 
főleg nehéztüzérséget — szerettek volna kapni.3 Javaslatuk az volt, 
hogy német magasabbegységek váltsák fel a keleti hadszíntéren levő 
osztrák—magyar csapatokat, hogy azokat átcsoportosíthassák az olaszok
elleni támadásra. 

Nem kétséges, hogy egy kizárólag osztrák—magyar csapatokkal vég
rehajtott sikeres hadművelet hozzásegíthette volna az osztrák katonai 
köröket terveik megvalósításához. Ezért igyekezett Károly a németeket 
rábírni a keleten levő osztrák—magyar erők átadására.4 

A nemet hadvezetés azonban erre nem volt hajlandó. Németország
nak a keleti területek — különösen a román olajvidék — megtartása 
sokkal fontosabb volt, ezért nem nélkülözhette a Monarchia ottani csa
patait. A németek felismerték az osztrák terveket és nem voltak hajlan
dók szövetségesük „külön útjához'" hozzájárulni. A hadművelet csak 
német magasabbegységek részvételével indulhatott meg, a sikert a né
met csapatoknak kellett kivívni. Az idő sürgetett — Károly kénytelen 
volt engedni.5 

A tervezett támadáshoz a központi hatalmak hadvezetése 7 német. 
és 8 osztrák—magyar hadosztályból egy új hadsreget (14.) állított fel 
Below német tábornok vezetésével és az Isonzó hadseregcsoporttal együtt 
(1., 2. Isonzó hadsereg) az osztrák—magyar délnyugati arcvonalparancs
nokság alá rendelte.0 

Az olaszok a 11. isonzói csatában sikereket értek el. A védelem át-

2 A világháborúval foglalkozó irodalom ezt úgyszólván egyértelműen meg
állapítja, pl.: ,, . . .nur einen solchen Angriff hielt er für geeignet, die Gefahr, von. 
einem zwölften Ansturm der Italiener durchbrochen zu werden, «radikal» zu be
seitigen." (Österreich—Ungarns letzter Krieg 1914—1918. VI. köt. 494. o.) Lényegében 
hasonlóan foglal állást Krafft von Dellmensingen tábornok a 14. hadsereg akkori 
vezérkari főnöke. L.: „Durchbruch am Isonzó." Berlin, 1926. I. köt. 12. o. 

3 IV. Károly 1917. augusztus 26-i levele II. Vilmoshoz. Idézi Arz: Zur Ge
schichte des Grossen Krieges 1914—1918. Rikola Verlag, Wien, 1924. 171. o. 

4 Arz: uo. 
? Ez IV. Károly 1917. szeptember 5-i leveléből tűnik ki, aki levelének végén 

így ír: ,, . . . Da gingen wieder Hand in Hand Tapferkeit der Truppe und her
vorragendes Geschick in der Führung". (Kiemelés tőlem — Sz. L.) Arz i. m. 174. o. 

6 Krafft von Dellmensingen: i. m. 19. o. (Az ún. „délnyugati arcvonal" a mat 
terminológiánk szerint frontnak felel meg.) 
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törése ugyan most sem sikerült, de az itt támadó 2. és 3. Olasz Hadsereg 
kedvező feltételeket teremtett egy újabb sikeres támadáshoz. Ennek elő
készületei a csata után az antant segítségével azonnal megindultak. 

A központi hatalmak tervezett támadásáról az olasz vezérkar az 
újabb hadművelet előkészítése alatt szerzett tudomást. Bár az osztrák— 
magyar hadsereg szökevény tisztjei a készülő támadás idejét és irányát 
meglehetős pontossággal elárulták, az olasz vezérkar az egymásnak 
ellentmondó felderítő jelentésekből nem tudta a főcsapás várható irá
nyát megállapítani.7 

A készülő támadás felborította az olasz hadvezetés terveit és — az 
előző szándékát feladva —• védelembe akart átmenni. A nyugati hatal
mak azonban ehhez nem járultak hozzá és újabb támadást követeltek.8 

Az olasz hadvezetés, hogy mindkét követelménynek eleget tegyen, fele
más intézkedéseket adott ki. Elhatározásának lényege a védelem volt, 
az arcvonal középső részén levő csapatokat azonban támadó csoportosí
tásban hagyta.0 A védelem előkészített jellegű volt, fa-föld erődökkel 
és beton géppuskafészkekkel, sziklába épített támpontokkal megerő
sítve. Erejét a természetes akadályok és a mélységben a békeidőszakban 
épített állandó erődök is növelték. Megszervezésére egy hónap állt az 
olaszok rendelkezésére. 

A 2. Olasz Hadsereg erőit és eszközeit a jobbszárnyon csoportosítva, 
kétlépcsős hadműveleti felépítésben védett a Rombon hegytől .(Flitsch-
től közvetlenül északra) a Wippach folyóig (Görztől délre 5 km) terjedő 
60 km széles arcvonalon. Az első lépcső hat hadtest 18 hadosztályából 
és egy dandárból állott, a második lépcső (hadseregtartalék) bárom had
test (6 hadosztály) erejű volt. A hadtestek harcrendje általában egy, a 
hadosztályoké egy-két lépcsőben épült fel, szélességi kiterjedésük 6—25, 
illetve 4—12 km volt. A hadsereg jobbszárnyán levő csapatok támadó 
csoportosításban maradva rendezkedtek be védelemre, a balszárny had
test három hadosztálya széles arcvonalon folytatott védelmet. A hadse
reg közepe mögött a hadászati tartalékból három hadosztályt és egy 
dandárt összpontosítottak Cividale—Ipplis—Azzida körzetében.10 

A hadsereg védelme két védőövből épült fel, 20—25 km mélységben. 
A 8—10 km mély első védőöv, amelyben az első lépcső hadtestek védtek, 
három nem összefüggő állásból állott.11 Ezek mindegyike több lövész
árokkal és támponttal volt kiépítve. Az első védőöv mögött 3—4 km-re 
levő 8—10 km mélységű, támpontrendszerű második védőövben, a had
sereg második lépcső (hadseregtartalék) helyezkedett el. 

A védőállásokat az uralgó magaslatokon és a gerinceken választották 
meg, a völgyeket önálló támpontokkal és oldalozó tűzzel zárták le. 

A 3. Olasz Hadsereg a Wippaehtól a tengerig 13 km szélességben, 
egylépcsős hadműveleti felépítésben rendezkedett be védelemre. Az első 
lépcső három hadtestből (hét hadosztály) állott, a hadseregtartalék két 
hadosztálya a balszárny mögött 25—30 km-re helyezkedett el. A hadsereg 

7 Greiner: Az 1917. évi karfreiti áttörés. Magyar Katonai Szemle. (A továb
biakban MKSZ) 1932. évi 11. sz. 12. o. 

B Az antant a nagyobb nyomaték érdekében az olaszoknál levő 99 és a szál
lítás alatt álló 102 db francia—angol közepes és nehéz löveget visszarendelte. 
,, . . . mert ezeket támadásra és nem védelmi célra küldték". (Czékus: Az 1914— 
1918. évi világháború összefoglaló történelme. Stádium, Budapest, 1930. 407. o.) 

9 Greiner: i. m. 13. o. 
10 Segato: L'Italia nella Guerra Mondiale. Milano, 1927. I. köt. 452., 456. o. 
U Az olasz védelemre vonatkozó adatokat lásd: Krauss: ,.Das Wunder von 

Karfreit." Berlin. 1937., illetve Rommel: „Infanterie greift an." Potsdam, 1937., 
valamint Krafft von Dellmensingen i. m. 
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mögött a hadászati tartalékból négy hadosztály csoportosult a perem-
vonaltól 30—45 km távolságra.12 A védelem itt csak egy védőövből állott, 
de több mint százezer tonna cementet és tüskésdrótot használtak fel 
megerődítésére. 

A támadó hadművelet elgondolása és megszervezése 
A központi hatalmak hadvezetése a tervezett hadművelet céljaként 

a 2. és 3. Olasz Hadsereg, valamint a balról csatlakozó önálló 12. hadtest 
erőinek visszaszorítását határozta meg.13 Ezzel együtt a Félla-völgy és a 
Tagliamento bal partjának birtokbavételét tervezte. Ehhez a délnyugati 
arcvonal három hadseregével (37 hadosztály) és a karinthiai arcvonal egy 
hadseregének három hadosztályával akart csapást mérni az olasz erőkre. 

A hadművelet főirányát Tolmein—Cividale, illetve Flitsch—Tarcento 
irányában határozták meg.14 Ennek megfelelően a délnyugati arcvonalnak 
főcsapását a jobbszárnyon mérve, közelebbi feladatként birtokba kellett 
vennie a síkságot szegélyező hegyeket és az Isonzó alsó folyásának vona
lát, további feladatként ki kellett jutnia a Tagliamento terepszakaszára.15 

A délnyugati arcvonal hadseregei a hadműveleti csoportosítás első 
lépcsőjében helyezkedtek el. 

A főirányban Flitsch—Tolmein terepszakaszáról a 14. hadsereg, a 
másodrendű Görz—Palmanova irányban az Isonzó hadseregcsoport (1., 2. 
hadsereg) csapatainak kellett támadniuk. Az arcvonalparan'csnokság az 
erők hiánya miatt külön tartalékot nem képezett, hanem a helyzetnek 
megfelelően manőverezhetett a hadseregtartalékok hadosztályaival. 

Az egylépcsős felépítést a rendelkezésre álló erők és eszközök elég
telensége tette szükségessé. Ugyanakkor a hadműveleti magasabbegységek 
ilyen elhelyezése lehetővé tette, hogy az arcvonal azonnal a támadás kez
detén fejthesse ki a legnagyobb erőt. A cél a gyors áttörés után az olaszok 
visszaszorítása és a síkságra való mielőbbi kiérés volt. Ezt a hadseregek 
ilyen csoportosítása biztosítani tudta. 

A legfontosabb feladatot tehát az új 14. hadsereg kapta azzal, hogy 
a főirányban Flitsch—Tolmein terepszakaszán törje át az ellenség védel
mét, verje szét a szemben álló 2. Olasz Hadsereg erőit, közelebbi feladat
ként vegye birtokba Gemona—Cividale terepszakaszát, további feladat
ként érje el a Tagliamentót.10 A hadsereg közelebbi feladatának mély
sége 30—40, a továbbié 70—80 km volt. 

A 14. hadsereg parancsnoka a helyzetet értékelve felismerte, hogy a 
feladat sikeres végrehajtása az Isonzótól nyugatra levő hegy tömb gyors 
birtokbavételétől függ, ezért elhatározta, hogy az ellenség védelmét az 
Isonzó völgyében töri át, majd a támadást a Natisone, Cosizza, Erbezzo 
völgyekben továbbfejlesztve, a hegytömböt megkerüli. A hadsereg főcsa
pását a balszánnyon a tolmeini hídfőből az Isonzó völgyében és a folyótól 
nyugatra párhuzamosan emelkedő Kolowrat hegység gerincén szándéko
zott mérni Tolmein—Caporetto—Robic, majd a továbbiakban a völgyek
ben Cividale, illetve Azzida irányába. 

A támadásra a hadsereg négy hadteste az erők és eszközök zömét a 
balszárnyon összpontosítva, egylépcsős hadműveleti felépítésiben készült 

12 Az olasz hadászati tartalékok gyenge harcértékű hadosztályokból állottak 
igen kevés tüzérséggel. MKSZ 1935. évi 9. sz. 289. o. 

13 „ziel der Operation ist, die Italiener. . . über den Tagliamento zurück
zuwerfen." (Krafft von Dellmensingen: i. m. I. köt. 30. o. 

14 Österreich—Ungarns letzter Krieg. VI. köt. 495. o. 
15 uo . 499. o. 
16 Krauss: i. m. 43. o. 
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íel,17 a hadseregtartalék három hadosztálya a balszárny mögött állott. 
A főcsapás irányában Mrzli—Selo terepszakaszán a 3. német, a 15. oszt
rák—magyar hadtest, valamiint az ún. Berrer-esoport (51. német hadtest) 
összesen 8 hadosztálya csoportosult. Feladatuk, hogy Tolmein és Selo 
között 6 km-es szakaszon törjék át az ellenség védelmét, majd a táma
dást az Isonzó völgyében és a Kolowrat hegység gerincén Caporetto 
irányába kifejlesztve, közelebbi feladatként vegyék birtokba az ellenség 
első védőövét. A továbbiakban egymással együttműködve a völgyek 
irányában kellett továbbtámadniuk a második védőöv birtokbavételéért. 

A kisegítő csapást az ún. Krauss-csoport (az 1. osztrák—magyar had
test) négy hadosztálya mérte a (hadsereg jobbszárnyán. Féladata a védelem 
áttörése volt a flitsohi .medence teljes szélességében (3 km-es szakaszon). 
A továbbiakban Flitsch—Saga irányába támadva közelebbi feladatként 
birtokba kellett vennie az ellenség első védőövét. Ezt követően Tarcento, 
illetve Gemona irányába előretörve ki kellett jutnia az ellenség balszár
nyánák oldalába és egy hadosztállyal a Fella-völgy felé támadva a 10. 
hadsereg hadosztályaival együttműködve, biztosítani kellett észak felől a 
14. hadsereget.18 

A hadsereg hadtesteinek harcrendje kétlépcsős, a hadosztályoké a 
helyzettől függően egy-két lépcsős volt, erős tartalékkal.19 Az ezredek az 
erdős-hegyes terep követelményei szerint egy-három lépcsőben támadtak. 

A támadási sávok szélességét és a feladatok mélységét tekintve a dél
nyugati arcvonal magasabbegységeinél az alábbi helyzet alakult ki : 

Megnevezés 
Támadási sáv 

szélessége 
(km) 

Közelebbi 
feladat 

További 
feladat Megnevezés 

Támadási sáv 
szélessége 

(km) mélysége (km) 

Hadsereg 20 — 3 2 5 — 40 35 — 80* 

Hadtest 1,2 — 16 5* — 1 5 20 — 30 

Hadosztály 1,2— 5 4 — 5 10 km-ig 

* Egyben a hadmüvelet mélysége is. 

17 A 14. hadsereg magasabbegységei: 
1. osztrák—magyar hadtest (Krauss-csoport), 
Osztrák—magyar hegyi hadosztály (Edelweis-Division), 
22. osztrák—magyar gyaloghadosztály, 

55. osztrák—magyar gyaloghadosztály, 
Német vadászhadosztály. 

3. bajor hadtest (Stein-csoport), 
50. osztrák—magyar gyaloghadosztály, 
12. német gyaloghadosztály, 

117. német gyaloghadosztály, 
Alpenkorps (tob. egy hadosztály erejű). 

51. német hadtest (Berrer-osoport), 
26. és 200. német gyaloghadosztály, 

15. osztrák—magyar hadtest (Scotti-csoport), 
l. osztrák—magyar gyaloghadosztály, 
5. német gyaloghadosztály, 

Hadseregtartalék 
4., 13., 33. osztrák—magyar gyaloghadosztály, 

(Krafft von Dellmensingen: i. m. 197—209. o.) 
18 Alfred Krauss: Das Wunder von Karfreit. Berlin, 1937. 43. o. 
19 A Krauss-csoport áttörési szakaszán támadó 22. osztrák—magyar gyalog

hadosztály háromlépcsős harcrendben támadott. (Krafft von Dellmensingen: i. m. 
részletes térképmelléklete.) 
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A hadseregek feladatainál levő nagy eltérés abból adódott, hogy. az: 
Isonzó hadseregcsoport hadseregei alacsony harcértékük következtében 
mélyebb feladatot teljesíteni nem tudtak. 

Az erőfölény az arcvonal teljes szélességében az olaszok oldalán volt, 
azonban a főirányban, illetve a 14. hadsereg áttörési szakaszán a központi 
hatalmaknak sikerült fölényt kialakítani.20 A 14. hadsereg támadási sáv
jának erőviszonyait az alábbi táblázat szemlélteti.21 

Erőviszonyok a főirányban 

Megnevezés 

A 14. HDS. sávjában Az áttörési szakaszon 

Megnevezés Közp. 
hat. Olaszok Erővi

szony 
Közp. 
hat . Olaszok Erővi

szony 

Arcvonal hossza 32 km 9 km 

Hadosztály 15 8 1, 9:1 8 3 2,6:1 

Lg., av. db 1922 1188 1,6:1 1237 552 2,3:1 

A hadművelet előkészítése22 

A központi hatalmak hadvezetése a hadművelet kezdetét október 
22-re tűzte ki. A 14. hadsereg összpontosítása szeptember 10-én kezdődött 
a klagenfurti és laibachi medencék területén. A szükséges erőket és esz
közöket a nyugati, keleti és a román hadszíntérről indították útba. A vas
úti szálítások végrehajtását harminc napra tervezték. A szállítmányok 
százezer darab vasúti kocsit igényeltek. A harminc nap alatt 2400 százten
gelyes szerelvény nyolc vasúti vonalon szállította az élőerőt és a szükséges 
felszerelést. Ezenkívül több tábori vasutat és drótkötélpályát építettek. Az. 
összpontosítási körletek átlagos távolsága a megindulási körletektől 80 
km volt. Az erők és eszközök előrevonásához mind a klagenfurti, mind a 
laibachi medencékből két-két hegyi útvonal állott a hadsereg rendelkezé
sére. Az utak az állandó esőzés miatt igen rossz állapotban voltak. Az 
útjavítási, karbantartási munkára 83 ezer főt (80%-ban hadifoglyokat) 
alkalmaztak. A kijelölt menetvonalakon gondosan szervezték meg a forga
lomszabályozást. Az ellenséges légi felderítés miatt a csapatok csak é j 
szaka meneteltek, nappal minden forgalom szünetelt. 

20 Az arcvonal tel jes szélességben (73 km) ké t olasz hadse reg és a hadásza t i 
t a r t a lék , összesen 41 gyalog- és 2 lovashadosz tá ly állott . A ve lük szemben ál ló 
dé lnyuga t i a rcvonal ereje összesen 37 hadosz tá ly volt. (Itt f igyelembe kell venn i 
a 2. és 3. I sonzó-hadsereg igen a lacsony feltöltöttségét.) 

21 Csak a 2. Olasz Hadseregnek egyedül összesen 3563 lövege (ebből 1134 nehéz) 
volt a támadó 14. és 2. Isonzó-hadsereg 3021 lövegével szemben. Az olasz tüzérség 
zöme (elsősorban a nehéz lövegek) a 27. hadtest, illetve a 2. és 6. hadtest kör
letében volt, lőiránnyal a Bainsizza fennsík felé. Az olaszok helytelen helyzet
értékelése és hadműveleti felépítése miatt ez a tüzérség a támadás alatt nem tudta 
támogatni a gyalogságot, így az áttörési szakaszok tüzérségi erőviszonyainál csak 
a 4. olasz hadtest 552 lövegét vehettük figyelembe. 

A tüzérségre vonatkozó adatokat lásd: Segato: JVItalia nella Guerra Mon
diale, Milano, 1927. I. köt. 459. o., illetve Riedl: Tüzérség a világháborúban. MKSZ 
1931. évi 2. sz. 

22 Az előkészítésre vonatkozóan részletesen lásd Czékus, illetve Greiner i. m.„ 
valamint Krafft von Dellmensingen I. kötetét. 
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A gyalogság előrevonását a rossz időjárás, valamint az utak állapota 
miatt csak október 22-én sikerült befejezni, ezért a támadás kezdetét 
október 24-re halasztották. 

Nagy nehézséggel járt a nehéz hegyi terepen a tüzérség előrevonása 
is, amely szintén október 22-én fejeződött be. A lövegek nagy részét kézi
erővel kellett a magasan fekvő tüzelőállásokba felvontatni. 

A hadművelet előkészítésének egyik legfontosabb feladata a támadás, 
tüzérségi biztosítása volt. A mélyen tagozott védelem jól kiépített lövész--
árkai, tüzelőállásai és fedezékei rombolásának, lefogásának egyedüli esz
köze ebben az .időben a tüzérség volt, amelynek eredményes működésé
től függött legnagyobbrészt a hadművelet sikere. Ezért növekedett meg 
hatalmas mértékiben a tüzérségi tűz jelentősége az első világháború alatt,. 
és a szembenálló felek a lövegek számának mind nagyobb növelésére 
törekedtek.23 A tüzérség csősűrűsége az áttörési szakaszokon állandóan 
növekedett és 1917 végére elérte a 150—160 löveget arcvonal-kilométe
renként. A katonai vezetők az áttörés legbiztosabb módjának az ellen
séges állások teljes elpusztítását tartották, hogy a támadó gyalogság ne: 
ütközhessen számottevő ellenállásba. Ez az elgondolás vezetett a hosszú 
tüzérségi előkészítésihez, amikor a támadó tüzérség napokon keresztül 
megszakítás nélkül lőtte az áttörés kiszemelt arcvonalszakaszát.24 Ez a: 
módszer az óriási lőszerpazarlás mellett,25 a meglepetés teljes elveszté
sével járt, mert a hosszú előkészítés elárulta a támadás főirányát és a. 
védő félnek időt adott, hogy tartalékait oda összpontosíthassa. 

A központi hatalmak hadvezetése számára a tervezett hadművelet 
tüzérségi előkészítésének ilyen módszere elfogadhatatlan volt. A oélt csak 
a meglepő^, gyors áttörés biztosíthatta, tehát a tüzérségi előkészítés nem 
tarthatott napokig. Legcélszerűbb volt az átörési szakaszokon- létrehozott 
nagy csősűrűséggel, rövid ideig tartó, meglepő tüzérségi tűz, amely et az 
összes lövegek a legnagyobb tűzgyorsasággal lőnek. 

A 14. hadsereg főirányában, Tolmeinnál átlag 140, a flitschi irány
ban 100 löveg- és aknavetősűrűséget hoztak létre arcvonal-kilométeren
ként és a hadművelethez kb. 1,5 millió db lőszert biztosítottak.26 

Az előkészítés időtartamát a főirányban 2 órában, a másik irányban 
2,5 órában határozták meg. A flitschi irányban a tüzérségi tűz mellett gáz 
alkalmazását is tervezték. 

A tarackokat és aknavetőket a hadosztály tüzércsoportokban alkal
mazták. Az ágyús osztályokból hadsereg-tüzércsoportot képeztek. A mély
ségben vívott harc időszakára a hadosztályoknak kísérő tüzérségként 
— egy-egy hatüteges hegyi tüzérezredet (24 löveg) rendeltek alá, mert az 
ágyúk és tarackok a nehéz hegyi terepen nem tudtak gyorsan állást vál
toztatni és támogatni az előretörő csapatokat.27 

Gondosan szervezték meg a felderítést is. Fő formája a légi felderítés 
volt, mert az ellenség védelmének földi felderítése a sűrű erdők és a be 

23 A tüzérség s z á m a r á n y a a fegyveres e rőn belül az á t lagos 16%-ról 33,5%-ra 
növekede t t a h á b o r ú n é g y éve a la t t . (Schmoll : Had i t echn ika i a lap i smere tek . B u d a 
pest , 1930. II. köt. 58. o.) 

24 Az 1916. évi S o m m e csa t ában a tüzérségi előkészítés i d ő t a r t a m a 7 n a p , 
1917 őszén Malmaisonná l 6 n a p volt. (Schmoll : uo. 61. o.) 

25 A francia tüzérség a Sommená l 7 n a p alat t több min t 2,5 millió db lőszer t 
haszná l t el . Ez a s zám az e lőbb emlí te t t v e r d u n i t á m a d á s n á l négy mil l ióra növe 
kede t t . (Schmoll : uo.) 

26 Gre ine r : i. m . (MKSZ :1932. évi 11. sz. 8. o.), i l letve lásd ehhez még a 21. sz.. 
jegyzetet , ö s szehason l í t á su l : a n y u g a t i a rcvona lon a f ranc iák nagyje len tőségű 
ma lma i son i t á m a d á s á n á l 1917. ok tóber 23-án a tüzé r ség csősűrűsége 160 db volt . 
egy a rcvona lk i lométe ren . {Schmoll: i. m. II. 63. o.) 

27 Czékus : i. m. 414. o. 
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nem látható holtterek miatt akadályokba ütközött. A német légierő sikeres 
tevékenysége következtében, az olaszok teljes harcászati mélységét sike
rült felderíteni.28 Ugyanakkor a német vadászrepülők sikeresen akadá
lyozták az olasz légi felderítést.29 

A csapatok légi oltalmazását is a német légierő kapta feladatul. 
A vadászrepülőkön kívül a csapatokat az arcvonal teljes szélességében' 
142 légvédelmi löveg is oltalmazta.30 A lövegek zömét a síkságon támadó 
Isonzó hadseregcsoportnál alkalmazták, mert az olasz légierő tevékeny
sége ebből az irányból volt legvalószínűbb. A légvédelmi lövegek elsősor
ban a magasabbegységek harcálláspontjait és az utánszállítási utakat biz
tosították. Ezenkívül az alegységeknél géppuskákat jelöltek ki az olasz 
repülőgépek elhárítására. 

Nagy gondot fordítottak a hadművelet műszaki biztosítására. Igen 
jól szervezték meg a műszaki erők együttműködését — különösen az első 
időszakban — a tüzérséggel és a gyalogsággal. A terep sajátosságainak 
megfelelően az elöl lévő egységekhez műszaki robbantó alegységeket, a 
kísérő tüzérséghez gyalogos és műszaki erőket osztottak be a lövegek 
el őr esegí tésére.31 

Gondosan szervezték meg a hadművelet álcázását. A német magasabb
egységeket kerülő utakon szállították az összpontosítási körletbe. Az 
igénybe vett vasútvonalaik közül három vonalon megtévesztő szállítmá
nyokat irányították az arcvonal déli szárnyára. A 14. hadsereg parancs
noka ugyanakkor feltűnő utazást tett Dél-Tirolban. Német alegységek az 
arcvonal teljes szélességében különböző pontokon vállalkozásokat hajtot
tak végre. A szükséges szemrevételezéseket a német tisztek az osztrák— 
magyar hadsereg egyenruhájában végezték. A támadó német hadosztályo
kat a megindulási körletből csak a támadás előtti este vonták előre a 
megindulási állásba.32 

Az anyagi biztosítást nem tudták a kellő módon megszervezni. A csa
patokat — a 14. hadsereg kivételével — a támadás kezdetéig sem élő
erővel, sem a szükséges anyagokkal nem tudták teljes imértékig feltölteni. 
Az Isonzó hadseregcsoport sok hadosztályának állománya csak 50%-os 
volt. Végeredményben a délnyugati arcvonal a következő erőkkel és esz
közökkel kezdte meg a hadműveletet: harminchét hadosztály, 3975 löveg 
és aknavető, 81 műszaki század (ebből hat hidász) és 68 ezer ló. A gép
kocsik szállítótere mindössze hatezer tonnát tett ki. A csapatok mozgé
konyságának foka alacsony volt.33 

A hadművelet első időszaka: a védelem áttörése 
(október 24—27.) 

Október 24-én a flitschi medencében 02.00-tól 06.00-ig 1000 db gáz-
lövedékkel vegyicsapást hajtottak végre az olaszok első és második állá
sára. A meglepő támadás, melynek hatását a ködös-párás időjárás még 
jobbam fokozta, nagy veszteséget okozott a gázvédőeszközökkel el nem 

28 Kraff t von Del lmes ingen: i. m. I. köt . 27. o. 
29 A német vadászrepülők tevékenységét lásd Greiner: i. m. 7. o. 
30 Riedl: i. m. 
31 A 14. hadsereg első lépcső hadosztályai általában 2—3 műszaki századdal 

rendelkeztek. Krafft von Dellmensingen: i. m. I. köt. 197. oldalon levő hadrend 
szerint. 

32 Gre ine r : i. m. 9. o. 
33 Az anyagi biztosításra vonatkozóan részletes adatokat közöl Greiner: i. rn. 

8—9. o., illetve Bálványi: Következetesség és alkalmazkodás c. tanulmánya. (MKSZ 
1941. 1. sz. 48., 50. o.) 
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látott olasz csapatokban. 06.00-kor (Flitschnél 06.30-kor) megkezdődött a 
tüzérségi előkészítés az olasz tüzérség tüzelőállásaira. 07.00-kor az akna
vetők megkezdték az első árikok és támpontok lövését. 07—08-ig (az 1. 
hadtestnél 09.00-ig) a tüzérségi előkészítés kiterjedt az első és második 

-, állás teljes mélységére, valamint a völgyeket oldalazó támpontokra. 
A tüzérségi előkészítés alatt a gyalogság megkezdte előremozgását a 

rohamvonalig és a tolmeini hídfőből 08-kor (Flitschnél 09-kor) megindí
totta a rohamot. Az áttörési szakasz közepén és a jabbszárnyon támadó 
hadosztályok az Isonzó völgyében levő állásokat három óra alatt áttörték 
és kijutottak az első védőöv mögé. Az esti érákban elfoglalták Caporettót, 
majd Robic, illetve a Natisone völgy irányába támadva a nap végére 
elérték a második védőövet. Az áttörési szakasz balszárnyán a nehéz 
hegyi terepen támadó hadosztályok csak éjfélre vették birtokba a har
madik állást. A tőlük balra támadó hadtest erre az időre a második állást 
foglalta el és több helyen betört a harmadik állásiba. A flitsehi meden
cében támadó Krauss-csoport a gáztámadás sikerét kihasználva három 
óra alatt elfoglalta az olaszok első és második állását, majd előretörését 
Saga irányába folytatva estig áttörte az első védőövet és birtokba vette 
Sagát. A nap végére a hadsereg hadtestei — a feladatát csak másnap 
délre teljesítő balszárny 15. hadtest kivételével — végrehajtották a köze
lebbi feladatot. 

A hadművelet második napján az olasz hadseregtartalékok Robic— 
Caporetto, illetve Luico—Caporetto irányában ellencsapásokat hajtottak 
végre, azonban részenkénti harcbavetésük következtében ezek eredmény
telenek .maradtak.34 A nap folyamán megkezdődött a 2. Olasz Hadsereg 
felbomlása. A támadó csapatok folytatták a siker kifejlesztéstét és a nap 
végére több helyen betörték a második védőövbe, illetve kedvező terep
szakaszokat foglaltak el a védőöv előtt. A Krauss-csoport jobbszárnya 
bekerítette az olaszok Rombon hegyi csoportját és ezzel megkönnyítette a 
10. hadsereg csapatainak előretörését. 

A hadseregparancsnak a csapatok harmadik napi feladatául a máso
dik védőöv birtokbavételét és a visszavonuló ellenség üldözését rendelte 
el. Az előnyomulást a lemaradt tüzérség bevárása nélkül is folytatni 
kellett, tekintettel arra, hogy az olaszok erre az időre már nem rendel
keztek számottevő tüzérséggel.35 A 2. Olasz Hadsereg katonái, lövegeiket, 
fegyverzetüket, felszerelésüket elhagyva, rendfokozatukat letépve, igen 
sokan polgári ruhába öltözve menekültek a síkság felé és csak néhány 
helyen fejtettek ki ellenállást a második védőövben.36 

A 14. hadsereg balszárny hadtestei a további feladatot teljesítve a 
nap folyamán birtokba vették a második védőövet és ezzel az áttörést 
végrehajtották. A hadtestek a továbbiakban a közeli hadműveleti mély
ségben a völgyekben három összetartó irányban Cividale felé törtek előre. 
A 13. gyaloghadosztály a hadsereg tartalékából a Natisone völgyben ke
rült előrevonásra a 3. hadtest mögött. A Krauss-csoport egy hadosztálya a 
jobbszárnyon Resiutta felé tört előre. A csoport balszárnyát a hadsereg-

34 Az olasz hadveze tés az á t törés megh iús í t á sá ra a másod ik n a p o n m á r a 
h a d á s z a t i t a r ta lékból ké t hadosz tá ly t a 2. hadse r egnek a lárendel t , ezenkívül a 
.3. hadsereg tő l is tervezet t ké t hadoszá ly t e lvonni . 

A hadse reg ta r t a lékhoz hasonlóan ezek is r észenkén t k e r ü l t e k ha rcbave té s r e 
é s szé tver ték őket. Krafft von Del lmens ingen : i. m. 457. o, 

35 Gre iner : i. m. 29. o. 
36 Krafft von De l lmens ingen : i. m. I. kö t . 173. o. 
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parancsnok erősítette meg egy hadosztály átalárendelésével,37 hogy meg
gyorsítsa az előretörést a hadsereg közelebbi feladata terepszakaszának 
mielőbbi eléréséért. 

A negyedik napon a 14. hadsereg folytatta a szétvert olasz erők ül
dözését és elfoglalta Cividalet, a síkság kapuját. A magasabbegységek 
25—40 km mélységben a nap végére általában elérték a hadsereg köze
lebbi feladatának terepszakaszát. A jobbszárnyon támadó Krauss-csoport 
lemaradva csak a síkságot szegélyező hegyek egy részét tudta elfoglalni, 
Tarcento és Gemona birtokbavétele nem sikerült. 

* * * 
A másodrendű irányban az arcvonal másik két hadserege szintén 

megindította a támadást. Nagyobb eredményt csak a 2. Isonzó hadsereg 
ért el, amely a 14. hadsereg balszárnyához csatlakozva a nehéz hegyi te
repen négy nap alatt 15 km-t tört előre. A gyenge 1. Isonzó hadsereg az 
előkészített állásokban szívósan védekező 3. Olasz Hadsereggel szemben 
számottevő eredményt nem ért el. 

A hadművelet harmadik napján a 14. tadsereg sikeres előretörése 
következtében a 3. Olasz Hadsereg is kénytelen volt visszavonulni, így az 
Isonzó hadseregcsoport előtt is megnyílt az út. A í2. hadsereg az Isonzón 
átkelve elfoglalta a fontos Korada magaslatot, míg az 1. hadsereg hídfőt 
foglalt a folyó alsó folyásánál. A hadseregcsoport csapatai a negyedik nap 
(október 27.) végére 5—15 km-t előretörve elérték a közelebbi feladat te
repszakaszát. 

A hadművelet második időszaka: 
előretörés a Tagliamentóig (október 28—31.) 

A váratlanul kibontakozó nagy siker következtében az osztrák—ma
gyar hadvezetés az eredeti elhatározást megváltoztatva, új hadműveleti 
célként a Piave és azon túl a Brenta folyó elérését tűzte ki. Ennek érde
kében a délnyugati arcvonalparancsnokság a 14. hadsereg eddigi délnyu
gati irányú előretörését megállította és már október 26-án este a hadse
reget nyugati irányú támadásra utasította azzal a feladattal, hogy keljen 
át a Tagliamenton és folytassa tovább a támadást.33 

A 14. hadsereg parancsnoka azonban 'felismerte, hogy a 3. Olasz Had
sereg bekerítése is lehetővé válik, ha a támadás az eredeti irányban 
folytatódik tovább. Maga az arcvonalparancsnokság is felismerte ezt és 
október 27-én már parancsot adott a támadás továbbfolytatására Cod-
roipo irányába.39 

A 14. hadsereg törzse október 29-én Cividaleba települt előre. Elöl
járóival és a szomszédokkal való összeköttetése megszakadt.40 A hadse
reg ebben a helyzetben is továbbfolytatta az üldözést, azonban annak 
ütemét megfelelő gyorscsapatok (gk. gyalogság, lovasság, kerékpárosok) 
hiánya miatt tovább fokozni nem volt képes/1' A vízi akadályok leküzdé-

37 A n i . német hadtest (Stein-soport) jobbszárnyán támadó 50. osztrák— 
magyar gyaloghadosztály 1917. október 26-ával lépett a Krauss-asoport alárendelt
ségébe. (Krauss: i. m. 81. o.) 

38 Gre ine r : i. m. 33. o. 
39 Öster re ich—Ungarns le tz ter Krieg. VI. köt . 565. o. 
40 Uo. 579—580. o. 
41 Az előretörés alatt kerültek napfényre a lovasság helytelen alkalmazásának 

hibái. A hátaslovakat a tüzérségnek adták át vontatás céljára. Ott elpusztultak, 
a lovasság viszont nem tudta őket a kellő helyen használni. (Erdős: Lovastapasz
talatok a világháborúban, MKSZ 1941. 5. sz. 74. o.) 
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séhez nem rendelkezett kellő átkelési eszközökkel. A napok óta harcoló 
csapatokon a fáradtság jelei mutatkoztak és lőszerhiány lépett fel. A 
tartalékok, valamint a szükséges eszközök előrevonása az utak állapota, 
valamint a forgalomszabályozás megszervezésének elhanyagolása miatt 
nem vált lehetővé42 

Október 29-től a hadsereg magasabbegységei megkezdték a harcot 
a Tagliamento átjáróiért, azonban azokat éppen a gyorscsapatok hiánya 
miatt birtokba venni nem tudták. Az olaszok a hidakat felrobbantva 
megakadályozták az átkelést. Legjelentősebb volt az előretörés Madrisio, 
illetve Latisana irányában, ahol a 3. Olasz Hadsereg bekerítése csak 
rövid idő kérdése volt. 

Ekkor azonban a 14. Ihadsereg délnyugat felé előretörő hadosztályai 
az Isonzó hadseregcsoport nyugat felé támadó csapataiba ütköztek. Az 
ellentétes intézkedések következtében a három hadsereg hadosztályai 
összekeveredtek és csak október 31-én tudták azokat rendezni. A 3. 
Olasz Hadsereg számára lehetővé vált, hogy erői zömét kivonja a be
kerítésből és visszavonuljon a Tagliamento nyugati partjára.43 

Október 31-én a központi hatalmak csapatai megkísérelték a me
netből való átkelést, ez azonban az eszközök hiánya, valamint a meg
erősödött olasz ellenállás miatt nem sikerült. 

Az átkelés csak november 2-án kezdődhetett meg. Ez lehetőséget 
adott az olasz csapatoknak a Piavehoz való rendezett visszavonulásra, 
ahol a nyugati parton. a közben beérkező antant hadosztályok segítsé
gével szilárd védelmet építettek ki. A központi hatalmak erői több si
kertelen átkelési kísérlet után a keleti parton rendezkedtek be véde
lemre. A német hadosztályokat visszaszállították a nyugati hadszíntérre, 
az arcvonal megmerevedett, ismét kezdetét vette a hosszantartó állás
harc. 

Eredmények, következtetések 

A hadművelet célját, az arcvonal megrövidítését sikerült megvaló
sítani, sőt a támadás nem várt eredményeket is hozott. Az osztrák— 
magyar csapatok a Tagliamenton túl a Piave mentén rendezkedhettek 

42 Kraff t van Del lmens ingen : i. m. 136., 179. o. 
43 A délnyugati arcvonalparancsnokság október 27-én este kiadott intézkedé

sében hangsúlyozta, hogy ,, . . . Codroipotól nyugatra fekvő Tagliamento átjárói
nak gyors elfoglalása lehetővé teszi az ellenség visszavonulásának elvágását. Ebből 
kifolyólag a 14. hadsereg balszárnya U dinen át Codroipo irányában nyomuljon 
elő. Boroevics hadseregcsoportjának Udine-Cervignanon át való előnyomulására 
annak idején a helyzet szerint következnek a további parancsok". (Czékus. i. m. 
422. o.) 

A való helyzetet csak a 14. hadsereg elől levő parancsnoka ismerte, aki a 
kapott intézkedést úgy értelmezte, hogy meg kell akadályoznia az olaszok vissza
vonulását, ezért a parancson túlmenően tovább folytatta támadását Latisana felé. 
Elhatározásában a német legfelsőbb hadvezetéstől kapott távirat is megerősítette. 
(Bálványi: i. m. 49. o.) A 14. hadsereg támadásához — annak balszárnyán —> 
a 2. hadsereg néhány hadosztálya is csatlakozott. 

A messze lemaradt arcvonalparancsnokság — amelynek semmiféle össze
köttetése nem volt előre —, a helyzetet nem ismerve, október 30-án ismét a táma
dásnak a Tagliamenton át nyugati irányba való folytatását rendelte el. (Czékus: 
i. m. 428. o.) 

Az október 30-án kiadott intézkedés következtében a 14. és a 2. hadsereg belső 
szárnyai keresztezték egymást és az idő az olaszok megsemmisítése helyett a 
csapatok rendezésével telt el. 
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be védelemre. A zsákmányolt anyagok, valamint a gazdag velencei sík
ság tartalékai lehetővé tették a csapatok harcképességének feljavítását. 

A sikeres támadás eredményeként menet közben megváltoztatott 
feladatokat csak részben sikerült végrehajtani. A támadó csapatok ki
jutottak ugyan a hadműveleti mélységbe, de tartalékok — elsősorban 
gyorscsapatok — és a szükséges átkelési eszközök hiánya miatt a sikert 
továbbfejleszteni nem tudták. 

Az osztrák—magyar hadvezetés a hadművelet főirányát helyesen 
választotta meg. A Caporetto—Cividale irányába mért főcsapás biztosí
totta a síkságra való rövid idő alatti Kijutást. A hadtestek irányok sze
rinti támadása megfelelt a hegyi terep sajátosságainak. A folyóvölgyek
ben több irányban folytatott támadás egyrészt részekre darabolta az 
olasz erőket, másrészt megosztotta tartalékaikat. 

A vezetés csak a hadművelet első időszakában működött jól, a ké
sőbbiek során a 'hadműveleti vezetés nem követte a csapatokat és az 
összeköttetés megszakadt. A második időszakban a magasabb parancs
nokságok —' a 14. hadsereget kivéve — teljesen tájékozatlanok voltak, 
ennek tudható be, hogy a 3. Olasz Hadsereg bekerítése és megsemmisí
tése nem sikerült. 

Az osztrák—magyar hadműveleti vezetésből jól tükröződik az a 
német elmélet, hogy a hadvezetésnek elsősorban a hadműveletek jó 
előkészítése, megszervezése és kellő időben való megindítása a feladata, 
mert a továbbiakban minden alá van rendelve a harc mechanizmusá
nak. Ez az elmélet uralkodott az 1914 szeptemberi sikertelen nyugati 
hadjáratban is és most is súlyos hibák forrása lett. 

A magasabb osztrák—magyar parancsnokságok nem követték a tá
madást, hanem megmaradtak eredeti helyükön.44 A támadás alatt a csa
patoktól való távolságuk gyorsan növekedett, és ezt a rendelkezésre 
álló híreszközökkel áthidalni nem tudták. így történt meg, hogy a had
művelet legkritikusabb időszakában az irányítás kiesett a kezükből. 
Ennek tudható be a kiadott parancsokhoz való merev ragaszkodás, 
amely egyáltalán nem vette figyelembe a nelyzet gyors változásait. J e 
lentősen gátolta a siker kifejlesztését a csapatok alá és fölérendeltségé
nek bonyolultsága. A (hadműveletben részt vevő négy hadsereg (a karin-
thiai 10. hadsereggel együtt) felett öt különböző parancsnokság rendel
kezett/15 

Nem mozdította elő a hadművelet sikeres befejezését az sem, hogy 
a két szövetséges hadsereg magasabbegységeit egymásnak kölcsönösen 
alárendelték és nem szabályozták pontosan a parancsnoklási viszonyo
kat.46 Lényegében a hadművelet második időszakában „ a hadműve
leti sáv és a sokfejűség győzött a merész kezdeményezés minden fellob
banása fölött".47 

Az egylépcsős hadműveleti felépítés megfelelt a hadseregek elé tű
zött feladatnak és lehetővé tette az áttörés gyors végrehajtását. A t á 
madás napi 10 km-es átlagos üteme a síkságra való kiérés után ala-

44 Kraff t von D e l l m e n s i n g e n : i. m. I I . köt . 159. o. 
45 Bá lvány i : i. m. 51. o. 
46 Jellemző példája ennek Boroevics tábornoknak, az Isonzó hadseregcsoport 

parancsnokának az intézkedése, aki megparancsolta hadseregparancsnokainak, 
hogy az eredetileg kijelölt sávokat tartsák be és az azokban talált német hadosz
tályok felett a parancsnokságot vegyék át. (Czékus: i. m. 429. o.) 

47 B á l v á n y i : i. m . 51. o. *" 
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csonynak bizonyult. A hadműveleti tartalékok előrevonasának rossz 
megszervezése miatt a csapás erejét éppen a legfontosabb időszakban 
nem tudták fokozni. A forgalomszabályozás az előkészítés időszakában 
jól működött, az áttörés után azonban sem a hadseregtartalékok előre-
vonását, sem a gyors utánszállítást nem tudta biztosítani.48 

A jól megszervezett hadműveleti álcázás következtében az olasz 
felderítés a támadás kezdetéig nem tudta a főcsapás irányát megálla
pítani. 

A támadó csapatok a hegyi háború addigi elméletével ellentétben 
az ellenség védelmét nem az uralgó magaslatok csúcsain és gerincein, 
hanem a völgyekben törték át, így megfosztották a védőket a szabad 
manőverezés lehetőségétől/'9 Ez a módszer nagymennyiségű tüzérséget 
és jól szervezett együttműködést követelt. 

A 14. hadseregnél a közelebbi feladat terepszakaszának eléréséig jól 
szervezték meg a fegyvernemek közötti együttműködést, de a másik 
két hadseregnél ezen a téren nagy hiányosságok adódtak. 

A harcrendek felépítése megfelelt a kitűzött feladatoknak és az 
erdős-hegyes terep követelményeinek. Helyes volt a hadtesttartalékok
nak közvetlenül a támadó csapatok mögött történő előrevonása. Ennek 
következtében az ellenség zárótüze aránylag kevés veszteséget okozott. 
A jobbszárnyon áttört 1. hadtest az első időszakban összesen kétezer 
főt veszített (nem egészen 5%). A hadtest áttörési szakaszán támadó 22. 
hadosztály vesztesége ugyanakkor 83 halott és 503 sebesült volt.50 

Az olasz hadvezetés a helyzetet nem értékelte helyesen és intézke
dései nem biztosították a védelem kellő megszervezését. Ennek követ
keztében az olaszok súlyos vereséget szenvedtek. A 2. Olasz Hadsereg 
teljesen megsemmisült. A teljes veszteség tízezer halott, harmincezer 
sebesült, közel háromszázezer fogoly, valamint 4884 löveg és aknavető 
volt. A 2. és 3. hadsereg kb. négyszázezer főnyi szökevényét csak hosz-
szú idő után, messze a hátországban sikerült összeszedni.51 

A hadműveleti vezetés a rendelkezésre álló tartalékokat szétforgá
csolva, részenként alkalmazta. A második időszakban már sikeresebben 
tevékenykedett. Jól szervezte meg a 3. hadsereg visszavonulását a Tag-
liamento jobbpartjára és helyes intézkedéseket adott ki a Piave menti 
védelem megszervezésére. 

A harcászati vezetés igen rossz volt. Az olasz vedelem rövid idő 
alatt szétesett. A csapatok ellenállóképessége rohamosan csökkent. Az 
összeköttetés és együttműködés teljesen felbomlott. A magasabbegysé
gek parancsnokai nem ismerték saját csapataik helyzetét. Jellemző pél
dául, hogy a 19. hadosztálynak október 24-én a reggeli órákban történő 
megsemmisítéséről a 10 km-rel hátrább levő hadtestparancsnok még 
délután sem tudott semmit. Az együttműködés hiányára jellemző, hogy 
s. 7. hadtest parancsnoka tétlenül nézte a szomszédos 4. hadtest meg-

48 Krafft von Del lmens ingen: i. m. I. köt- 136. o. 
49 A hegyi háborúban addig az az elv uralkodott, hogy a magaslat birtoklása 

döntő. Az 1915. évi Harcászati Szabályzat meghatározta: „A harccsoportosításnál 
tekintetbe veendő, hogy a magaslatok birtoka a cselekvés szabadságát biztosítja 
és rendszerint döntő is. (1915. évi Gyalogsági Harcászati Szabályzat, 721. pont.) 

50 K r a u s s : i. m. 106. o. 
51 Uo. 105. o. 
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semmisítését és semmit sem tett annak megsegítésére. Nagyon rossz 
volt az együttműködés a fegyvernemek között is.52 

Végeredményben 1917 őszén az olasz hadsereget igen nagy vereség 
érte, amit még súlyosbít az, hogy lényegében nálánál gyengébb ellen
féltől szenvedte el. A caporettói 'hadműveletet értékelve megáUapíťhat-
juk, hogy méreteit és eredményeit tekintve az első világháború erdős
hegyes terepen lefolytatott hadműveletei között az első helyet foglalja 
el és eseményei sok tekintetben ma is figyelemre méltóak és tanulsá
gosak. 

52 Capello tábornok, a 2. Olasz Hadsereg parancsnoka visszaemlékezéseiből 
értesülünk,; hogy az olasz gyalogság támogatása a tüzérség által igen mérsékelt 
volt. Az olasz ütegek nem kis része a félderítéstől való félelmében egyetlen lövést 
sem adott le. Példaként megemlíti, hogy a Casa Adrielétől északra álló két 105 
mm-es üteg október 24-én 11 óráig nem kezdte meg a tüzet. (Közli a MKSZ 1932. 
1. sz. 34-35. o.) 
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