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Az idén júniusban volt kilencven esztende
je annak, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia 
haderejének utolsó támadására sor került az 
olasz fronton. A Piave mentén - és egyidejűleg 
Dél-Tirolban - lezajlott, mindkét részről igen 
súlyos veszteségekkel járó, végül a Monarchia 
csapatainak visszavonulásával végződő offen
zíva történéseinek felelevenítésével és az ese
ményekről eddig kialakult kép árnyaltabbá té
telével az olasz Piero Pieri Első Világháborús 
Hadtörténeti Központ és az Olasz Hadtörténé
szek Nemzeti Bizottsága közös szervezésében 
lezajlott nemzetközi konferencia - melynek az 
olasz 1. hadtest Vittorio Venetó-ban található 
parancsnoksága adott otthont - megrendezésé
vel a szervezők a küzdelem egykori résztvevő
inek és túlélőinek állítottak emléket. 

A tudományos tanácskozás olasz és német 
nyelven párhuzamos szinkrontolmácsolással 
folyt, az előadók mindegyikének 30 perc állt 
rendelkezésére mondanivalója kifejtésére. 

A konferencia programja október 28-án 
délelőtt kilenc órakor a Piero Pieri Első Világ
háborús Hadtörténeti Központ vezetője, a kon
ferencia főszervezője, Lorenzo Cadeddu ny. 
ezredes; az olasz hadsereg 1. hadtestének pa
rancsnoka, Mario Marioli vezérőrnagy; Vitto
rio Veneto polgármestere, végül az Olasz Had
történészek Nemzeti Bizottságának elnöke, az 
Olasz Hadtörténelmi Kutatószolgálat vezetője, 
Matteo Paesano ezredes köszöntőjével indult. 
A szervezők örömüket fejezték ki, hogy az 
előadók és a résztvevők elfogadták a meghí
vást, hangsúlyozták a konferencia jelentőségét 
és sok sikert kívántak annak munkájához. 

A délelőtti ülésen Lorenzo Cadeddu ny. ez
redes töltötte be a levezető elnöki tisztet. A fel
vezető előadást Mario Montanari ny. altábor
nagy, hadtörténész tartotta olasz nyelven. 
Nyomon követte az olasz hadsereg történetét a 
Caporettónál 1917. október végén elszenvedett 
vereségtől az 1918. júniusában lezajlott piavei 
csatáig. Beszélt a „caporettói csoda" következ

ményeiről: az olaszok 800 000 fős veszteségé
ről, Luigi Cadorna vezérkari főnök leváltásáról 
és helyette Armando Diaz tábornok kinevezé
séről, a helyzet megszilárdítása érdekében tett 
olasz intézkedésekről és a frontvonal Piave fo
lyónál történt stabilizálásáról. Részletezte a 
Monte Grappa vidékén 1917 novemberében 
indított osztrák-magyar támadásokat, a több 
hadtest Itáliába küldésében is megnyilvánult 
brit és francia segítségnyújtást. Bemutatta az 
olasz haderő 1918 januárjától végbement újjá
szervezését, az olasz hadiipar termelési kapaci
tásának felfejlesztését, ami főként a lövegek és 
géppuskák számának növekedésében jelentke
zett. Kiemelte, hogy a katonák harci szellemét 
propagandatevékenységgel emelték. Értékelte 
az olasz politikai és katonai helyzet alakulását 
1918 első felében, részleteket tudhattunk meg 
az antant szövetségesek által a Piave-fronton 
szorgalmazott olasz támadás előkészületeiről. 

A következő előadó Antonio Zarcone ezre
des, az Olasz Hadsereg Szárazföldi Vezérkara 
Hadtörténelmi Szolgálatának vezetője volt, aki 
olasz nyelven felolvasott előadásában az olasz 
hadsereg helyzetét elemezte a júniusi piavei 
csata idején. Bemutatta az olasz haderő újjá
szervezésének folyamatát 1917 novemberétől 
1918 májusáig, ezen belül a tüzérség nagyará
nyú fejlesztéséről és a légierő átalakításáról 
szólt, valamint az új összfegyvernemi támadó 
alakulatokról, és a hadseregben felállított Cseh
szlovák Légió szerepéről. Kitért az olasz Had
sereg-főparancsnokság szervezeti változásaira 
az adott időszakban, a haderő korszerűsítésére, 
így pl. a propaganda-alakulatok életre hívásá
ra, a frontkatonák életminőségének javítására 
tett intézkedésekre, a géppuskás, a lángszórós, 
a távbeszélő-alakulatok, a tüzérség, a légierő, a 
csapatok harckiképzésének brit és francia harci 
tapasztalatok felhasználása révén bekövetke
zett minőségi javulására. Az előadó végül 
elemezte az osztrák-magyar és olasz csapatok 
erőviszonyait. 



A kávészünetet követően Francesco Lo
nga kapitány, az Olasz Haditengerészet Ve
zérkara Hadtörténeti Szolgálatának vezetője 
emelkedett szólásra, aki olasz nyelvű előadá
sában az osztrák-magyar SZENT ISTVÁN 
csatahajó Premuda sziget közelében 1918. jú
nius 10-én hajnalban történt elsüllyesztésének 
körülményeit járta körül olasz szemszögből. 
Kiemelte, hogy az olasz haditengerészet nem 
jutott nagy szerephez az első világháború alatt 
az Adrián. Beszélt az 1918-ra az Adriai-ten
geren kialakult haditengerészeti erőviszonyok
ról, az otrantói antant tengerzár szerepéről, a 
Horthy Miklós altengernagy, flottafőparancs
nok által 1918 júniusában az otrantói zár ellen 
tervezett vállalkozásról. Végigkövette az olasz 
akció lefolyását, az Anconából indult és Luigi 
Rizzo által irányított MAS-15 (torpedóvető 
gyorsnaszád) és kísérőhajója útját a SZENT 
ISTVÁN elsüllyesztéséig, majd az akció sike
res befejezése utáni visszatérésüket Ancona 
kikötőjébe. 

A következőkben Mariano Gabriele pro
fesszor - a római La Sapienzia Egyetem volt ta
nára - olasz nyelvű előadása hangzott el, mely
ben a négy zászlóalj erejű „San Marco" ten
gerészgyalogos ezred világháborús történetét 
foglalta össze, annak 1915-ös megalakításától 
kezdődően. A júniusi piavei offenzíva idején 
az ezred a velencei lagúnákat védte, alakulatai 
részt vettek a Piave torkolatában található szi
get 1918 június vége és július 7-e közötti, ma
gyar alakulatoktól történt visszafoglalásában. 
Végül részleteket tudhattunk meg az olasz ten
gerészgyalogosok harci veszteségeiről. 

Ezután Dr. Alessandro Massignani, az Első 
Világháborús Hadtörténeti Központ munkatár
sa tartotta meg olasz nyelvű előadását az olasz 
hírszerző szolgálat szerepéről és működéséről 
a csata idején. Felsorolta, az olaszok mely irá
nyokban fejtettek ki kémtevékenységet, pl. 
Dél-Tirolban, a Monarchia hátországi területe
in. Kiemelte, hogy 1918-ban elsősorban a cs. 
és kir. haderőről gyűjtöttek információkat a 
mindegyik olasz dandárnál, hadtestnél, hadse
regnél működő hírszerző állomások. Hangsú
lyozta, hogy a szerzett információk, adatok 
nem voltak pontosak, részletesen szólt az in
formációszerzés módozatairól a fronton, illet
ve a hátországban. 

Az ebédszünet utáni délutáni szekció leve
zető elnöke Mariano Gabriele professzor volt. 
Elsőként Dr. Kurt Mitterer ezredes, az Osztrák 
Hadsereg logisztikai főnöke olvasta fel a távol 

lévő Dr. Otto Narderer osztrák vezérkari alez
redes német nyelvű előadását, amely az oszt
rák-magyar piavei offenzíva logisztikai vonat
kozásairól szólt. Felvázolta a hadmüvelet hadi
tervének megszületését, részletesen beszélt az 
anyagi-műszaki előkészületekről, a cs. és kir. 
haderőnek a támadás első napján a tiroli fron
ton bekövetkezett kudarcáról. Röviden bemu
tatta a piavei arcvonalon támadó osztrák
magyar hadtestek június 15. és 24. között ví
vott harcait, kitért az egymással szemben álló 
felek erőviszonyaira, az egész piavei hadmű
velet sikertelenségének okaira és annak követ
kezményeire. 

Dr. Ballá Tibor alezredes, a HM Hadtörté
neti Intézet és Múzeum Bécsi Állandó Magyar 
Levéltári Kirendeltségének vezetője, számos 
képpel és vetített térképvázlattal illusztrált né
met nyelvű előadásában a piavei átkelésben 
részt vett magyar alakulatok tevékenységét 
mutatta be. Először röviden összefoglalta a pi
avei offenzíva katonai előkészületeit, majd is
mertette a magyar kiegészítésű hadosztályok 
június 15-i elhelyezkedését és erőelosztását a 
Piave mentén a Montéi lótól az Adriáig. Ezt 
követően időrendben, napról-napra nyomon 
követte a magyar csapatok szereplését a piavei 
csata során, említést tett a folyó jobb partján 
kialakított hídfők elleni olasz ellentámadások
ról, a magyar hadosztályok június 21-től vég
rehajtott visszavonásáról a Piave bal partjára. 
Hangsúlyozta, hogy a magyar alakulatok igen 
súlyos veszteségeket szenvedtek (az osztrák
magyar csapatok összes veszteségének közel 
felét, mintegy 35 000 főt). Végezetül magyar 
szempontból értékelte a hadműveletben részt 
vett alakulatok szereplését és tevékenységét, 
kiemelve hősies erőfeszítéseiket és nagy vér
áldozatukat, mely hiábavalónak bizonyult. 

Emanuelle Broud főhadnagy, a Francia 
Hadsereg Hadtörténeti Szolgálatának munka
társa, olasz nyelven tartott előadásában a fran
cia csapatok részvételét foglalta össze a piavei 
csatában. Megismertette a hallgatósággal az 
1918-as francia háborús célokat, Ferdinand 
Foch tábornok vélekedését az osztrák-magyar 
haderő várható támadásáról, amelynek idő
pontját a felderítő jelentések alapján már előre 
tudni lehetett. Beszélt az antant által június vé
gére előkészített offenzíváról, az Astico és Pi
ave között állásban lévő X I I . francia hadtest 
csapatainak számáról, erejéről, ellátottságáról, 
feladatairól. Összefoglalta a francia alakula
toknak a tiroli fronton, 1918. június 15-25. kö-



zött vívott harcait. Végezetül megtudhattuk: az 
ellenségeskedések elülte után mindössze két 
francia hadosztály maradt az olasz fronton. 

Ezt követően Dr. Kurt Mitterer ezredes né
met nyelvű előadása következett, amelyben az 
osztrák-magyar 6. hadsereg csapatainak a Mon-
tellón zajlott harcait foglalta össze. Ismertette a 
Monarchia hátországának általános viszonyait 
1918 januárjától kezdve, kitért a piavei offen
zíva elégtelen előkészítésére, a cs. és kir. XXIV. 
hadtest helyzetére, szervezetére, az osztrák
magyar hadsereg logisztikai előkészületeire a 
támadás megindulása előtt. Kiemelte, hogy lő
szer (különösen a gázgránátok) terén óriási hi
ány volt tapasztalható. Beszélt a tervezett idő
pont elhalasztásáról, napról-napra nyomon kö
vette az offenzíva lefolyását június 15-től, 
majd a 20-án kiadott visszavonulási parancs 
értelmében annak lefolyását. Részletezte az 
osztrák-magyar veszteségeket, beszélt az el
szenvedett vereség következményeiről. 

Az első nap végén a jelenlévők kérdéseket 
intéztek az előadókhoz, amelyek rövid vitára 
serkentették a résztvevőket. 

A konferencia második napján a délelőtti 
ülés levezető elnöke Paolo Pozzato professzor, 
a Padovai Egyetem tanára volt. Elsőként Ba-
silio di Martino ezredes, az Olasz Légierő Ve
zérkara Hadtörténeti Szolgálatának vezetője 
olvasta fel olasz nyelvű előadását, melyben az 
olasz légierő tevékenységét foglalta össze a pi
avei csata idején. Hangsúlyozta, hogy már a 
csata előtt is egyértelmű volt az olasz-francia
brit légi fölény a Piave mentén (a 367 közül 
mindössze 288 olasz gép volt bevethető a csata 
során). Részleteket tudhattunk meg a repülők 
feladatairól, amelyek közül a felderítés volt az 
egyik legfontosabb, azonban június 15-től a 
Piavén épített osztrák-magyar hadihidak elleni 
bevetések váltak rendkívüli fontosságúvá. Be
mutatta, milyen típusú bombákat dobtak le az 
átkelőhelyekre. Június 19-től a repülők a Mon-
tello elleni támadásban vettek részt, de ered
ményesek voltak pl. a vasútállomások elleni 
támadások és bombázások is; kiderült, hogy a 
legtöbb bevetést a 8. hadsereg vadászpilótái 
hajtották végre. 

Ot Giancarlo Baronetti alezredes, az Olasz 
Csendőrség Történeti Szolgálatának munkatár
sa követte, aki olasz nyelvű előadásában az 
olasz csendőrség szerepéről beszélt a piavei 
csata és a világháború idején. Bemutatta annak 
szervezeti változásait 1915-1918 között. Fel
sorolta, milyen feladatokat láttak el a háború 

során (őrzés, biztosítás, fogolykísérés, katonai 
rendészeti teendők). Kiderült, hogy a 2. ison
zói csatában, a Podgora-magaslaton, harcoló 
alakulatként is bevetették őket. Felsorolta az 
egyes, hírnevet szerzett csendörök hőstetteit, 
akik nemcsak az olasz fronton, hanem Albáni
ában és Palesztinában is jelen voltak. Végül 
megtudhattuk, hogy összesen 1400 csendőr halt 
meg a Nagy Háború idején. 

Luciano Luciani ny. tábornok, az Olasz 
Pénzügyőrség Történeti Szolgálatának vezető
je, olasz nyelven elhangzott előadásában az 
olasz pénzügyőrség háborús szerepéről beszélt. 
Részleteket tudhattunk meg annak szervezeti 
fejlődéséről, alkalmazásának módjairól, így a 
mozgó alakulatokba szervezett pénzügyőröket 
a csempészés megakadályozására, part véde
lemre, vagy az Alpokban alkalmazták. Beve
tették őket pl. a svájci határon, Albániában, 
harcoltak a Podgora-magaslaton az Isonzónál; 
a caporettói áttörés után egy zászlóalj Velence 
védelmében is részt vett. 1918 júniusában fő
leg biztosítási feladatokat láttak el, illetve a Pi
ave deltájában harcoltak, ugyanakkor öt zász
lóaljat Albániában, néhányat pedig a Garda-tó 
menti frontszakaszon vetettek be. 

A kávészünetet követően Mariano Gabri
ele professzor olvasta fel előadását olasz nyel
ven, amelyben a brit csapatok szereplését fog
lalta össze a piavei csata idején. A 6. olasz 
hadsereg kötelékében 1918 nyarán öt angol 
hadosztály tartózkodott a tiroli frontszakaszon 
lévő Asiagónál. Beszélt a csapatok ellátási prob
lémáiról, az antant 1918 nyarára tervezett tá
madási elképzeléseiről. Részletekbe menően 
tárgyalta a június 15-én megindult osztrák
magyar támadás kivédését és az aznapi brit el
lentámadás végrehajtását, melynek során fog
lyokat is ejtettek. Az előadó kiemelte az angol 
és az olasz tüzérség közötti jó együttműködést. 

A délutáni ülés levezető elnöki tisztét Lo
renzo Cadeddu töltötte be. Első előadóként 
Paolo Pozzato professzor emelkedett szólásra. 
Olasz nyelvű előadásában azt részletezte, hogy 
hogyan ítélték meg szerepüket utólag a piavei 
csata idején a Grappa-masszívum körüli har
cokban részt vett olasz tábornokok. Áttekintet
te az 1920-as és 1930-as években a Gaetano 
Giardino altábornagy, a 4. olasz hadsereg pa
rancsnoka és a Roberto Segre tüzérségi tábor
nok között kialakult véleménykülönbségeket 
az 1918. júniusi, Grappa körül folyt harcok 
megítéléséről. Ismertette a különböző álláspon
tokat, véleményeket, valamint azok értei mezé-



sere is kitért. Értékelte a tábornokok ténykedé
sét a csata idején. Véleménye szerint Giardino 
konzervatív vezető és katona volt, míg Segre 
meghagyta alárendeltjeinek a kezdeményezést. 

Másodikként Dr. lacopo Lorenzini törté
nész tartott olasz nyelven előadást, amelyben a 
június 15-i montellói harcokat elemezte olasz 
szemszögből. Kifejtette: a Giuseppe Pennella 
tábornok vezette 8. olasz hadsereg 58. hadosz
tálya az offenzíva első napján megsemmisült. 
Az eseményeket óráról-órára nagyon részlete
sen végigkövette. Ismertette a hadseregparancs
nok által a nap folyamán hozott intézkedése
ket, beszélt az olasz erők elhelyezkedéséről, 
harc közbeni átcsoportosításairól, a tartalékok 
bevetéséről, a 8. hadtestnek az este folyamán 
végrehajtott ellentámadásáról. 

Végül Lorenzo Cadeddu ny. ezredes olasz 
nyelvű előadásában Camillo di Carlo olasz 
kémnek a piavei csata alatt az ellenséges vona
lak mögötti ténykedéséről beszélt. Felsorolta, 
milyen lehetőségek álltak az olasz hadvezetés 
rendelkezésére a Piave mentén, kiemelte, hogy 
Veneto és Friuli tartományokban a cs. és kir. 
csapatok által megszállt területen nagy szük
ség volt az olasz kémek munkájára. A hallga
tóság tudomást szerzett arról, hogy az 1917 
előtt Vittorióban élt Camillo de Carlo főhad
nagy 1918. május 30-án egy bersaglieri társa
ságában Aviánóig repült, majd civilben Vitto
rióban kémkedett; a front túloldalára vissza
repülő olasz gépekkel kommunikált, továbbá 
galambokat használt jelentések továbbítására. 
A piavei csatáról és az osztrák-magyar csapa
tokról is sok hasznos információt juttatott el 
olasz feletteseihez. Érdemeiért a háború után 
magas katonai kitüntetést kapott. 

A nap végén az előadókhoz intézett kérdé
sek és az arra adott rövid válaszok hangzottak 
el, melyek rövid vitára ösztönözték a résztve
vőket, majd Cadeddu ezredes a szervezők ne
vében összegezte a szimpózium tanulságait és 
munkáját. 

A jól szervezett és szakmailag számos érde
kességet, az eddigiekben kevésbé közismert 
tényt felvillantó konferencia végén elhangzott 
zárszóban a levezető elnök és a szervezők meg
köszönték a résztvevők munkáját, hangsúlyoz
ták a szimpózium eredményességét, továbbá ki
emelték több hasonló tudományos ülés jövőbeni 
megrendezésének szükségességét. 

A hivatalos programon túl több alkalom is 
kínálkozott a külföldi kollégákkal és előadók
kal történő szakmai eszmecserére és kapcso
latépítésre. Október 28-án este Nervesa della 
Battaglia helységben a két világháború között 
épült, 90 000 olasz és többezer osztrák-magyar 
katona végső sírhelyéül szolgáló osszáriumot 
tekinthettük meg szakmai vezetéssel, sor került 
az épületben található kis kápolna ünnepélyes 
megkoszorúzására, ahol fejet hajthattunk a Pi
ave mentén mindkét részről elesettek emléke 
előtt. Az aznapi programot a település polgár
mestere által adott díszvacsora zárta. 

Október 29-én este Vittorio Veneto város
történeti és művészettörténeti magán múzeu
mába látogattunk el, ahol számos ritka, főként 
a XIX. és XX. századból származó képzőmű
vészeti alkotást csodálhattunk meg. 

Október 30-án délelőtt, a program zárása
ként a résztvevők az 1918-as vittorio venetói 
olasz győzelem emlékére 1938-ban létesített 
Hadtörténeti Múzeum termeit járhatták be 
olasz nyelvű szakvezetéssel. 
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Ára: 600,- Ft 

E számunk tartalmából 
„Bizonyára senki előtt nem ismeretlen Dugovics Titusz személye, aki Nándorfe

hérvár 1456-os ostromakor a jú l ius 21-i török betörés alkalmával birokra kelt egy 
zászlót kitűzni készülő törökkel, és miután nem bírt vele, magával rántotta a katonát a 
mélységbe , ahol mindketten halálukat lelték... Dugovics Titusz azóta az önfeláldozás 
és hősiesség egyik ikonjává nemesült a magyar történeti emlékezetben, de mit tud
hatunk meg róla akkor, ha a forráskritika szemüvegén keresztül vizsgáljuk meg az 
eseményeket? 

...elmondhatjuk, hogy keringett valamiféle történet egy ismeretlen katonáról , aki 
így áldozta fel magát a törökellenes küzdelem során, amely leírás - a névtelen hősök 
sorsa szerint - más események kapcsán is megjelent. ... M i k o r je lentős késéssel a 
magyar történeti emlékezet is (újra) felfedezte a Névtelent, ... az az időszak éppen 
egybeesett a nemzeti ébredés korszakával , a X V I I I - X I X . század fordulójával, így a 
Névtelen a hazafias önfeláldozás egyik alapköve, a romantikus nemzeti múlt-kép fon
tos alakja lett. Ezt . . . használta k i az 1820-as évek elején Dugovics Imre, aki ... a saját 
családját kívánta rokonságba hozni a belgrádi hőssel. ... Kresznerics Ferenc és né
hány régi dokumentum segítségével sikerült is megyéjében je lentős hírre szert tennie, 
amely Döbrentei Gábor lelkesedése révén országos méretűvé dagadt, és valószínűleg 
Dugovics Imre minden előzetes várakozását felülmúlva, a magyar történelmi panteon 
részévé vált. így lett a Névtelenből Dugovics Titusz, a hol horvát, hol szerb szár
mazásúnak titulált, szó szerint „ legendás" vitéz, aki a ... nándorfehérvári diadalnak 
immár visszavonhatatlanul részese lett, Hunyadi, Kapisztrán, Szilágyi és a többiek 
mellett..." 

(Szőcs Tibor: Egy „legendás" hős: Dugovics Titusz története) 

„Mátyás törökellenes politikáját mindig is nagy érdeklődés övezte, s folyamatosan 
a legellentétesebb véleményeket és reakciókat gerjesztette. A magyar hadtörténeti 
szakirodalom közmegegyezésen nyugvó megállapí tása szerint Mátyás , kora egyik 
legkiválóbb stratégájaként, a rendelkezésére álló eszközökkel és erőkkel a maximu
mot tudta elérni... 

Összességében úgy látjuk, hogy a szabácsi hadjárat, szemben például Zsigmond 
galambóci ostromával , elérte korlátozott stratégiai célját, s a magyar végvárrendszert 
egy új, közepes erősségű, de évt izedeken át megtar tható erődí tménnyel gazdagította. 
Ebből a szempontból fontos üzenetet jelentett a török udvar számára, mely azt 
megértet te, s szemmel látható idegességgel reagált a királynak az év folyamán meg
kezdett, Szendrő elleni felvonulására, s ... a moldvai vajdát támogató lépéseire. Tá
gabb összefüggésegeket is nézve persze a kép ugyanolyan szomorú, mint Ga lambóc 
idején volt. A Balkánon és a Fekete-tenger mentén a magyar sikerek nem tudták a 
török felet a folyamatos és sikeres e lőrenyomulásban megakadályozni , ami persze az 
éppen csak kialakult törékeny katonai egyensúly felborulását vetítette elő. A magya
rok jelen voltak a térségben, de a kritikus pillanatokban nem akartak, illetve nem tud
tak időben segítséget nyújtani." 

(Veszprémy László: Szabács ostroma [1475-1476]) 


