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ÉVFORDULÓK

Ezüstkürt Veszprém háziezredeinek

FÖLDESI FERENC

DOBERDÓ – ISONZÓ! VAN, KI E NEVEKET NE ISMERNÉ? Van, ki e
nevek hallatán nem gondolna azonnal a Nagy Háborúra? 

Doberdó – Isonzó: a magyarság számára szimbolikus jelentéssel bírnak, s annak
a gyászos emlékű történelmi-földrajzi fogalomsornak a része, amelybe Mohács,
vagy a Don-kanyar is tartozik. A súlyos veszteségeket, szomorú emlékeket idéző
fogalmon túl azonban e frontszakasz a magyar hadtörténelem egyik legfontosabb
emlékhelye és egyúttal a magyar katonai helytállás és hősiesség jelképe is.1 Ezen a
hosszú, mintegy 80 km-es frontszakaszon az olaszok 1915 júniusától 1917 szeptem-
beréig 11 nagyobb csatában próbálták áttörni a Monarchia csapatainak védelmét. 

Háziezredeink számára – a 31. honvéd gyalogezred és a 7. honvéd ágyúsezred –
a 10. isonzói csata volt a legmeghatározóbb ütközet, ahol a 41. honvéd hadosztály
kötelékében harcoltak. A hadosztály 1916 decemberében érkezett az orosz hadszín-
térről az olasz frontra, ahol az Isonzó-hadsereg (korábban cs. kir. 5. hadsereg) köte-
lékébe, az isonzói front déli szakaszára, Kostanjevica környékére osztották be. A 41.
hv. hadosztály parancsnoka Schamschula Rezső altábornagy, a korábbi veszprémi
82. hv. gyalogdandár parancsnoka volt. 

A 10. isonzói csata május 12-én kezdődött és három időszakra osztjuk:
1. 1917. május 12–16-ig az olaszok az egész arcvonalat hatalmas erejű tüzérségi

tűzzel árasztották el.
2. Május 20–28. között a támadások a Karszt-fennsíkon – többek között – a 41.

hv. hadosztály ellen irányultak.
3. A június 4–6-ig tartó időszak a tervszerű osztrák–magyar ellentámadásokat

foglalja magába.2

Az ütközetekben egyre erősödő, majd igen erőteljes tüzérségi előkészítés után
először május 14-én, majd május 21–22-én az olasz gyalogság minden erejével a 41.
hv. hadosztály csapatai ellen fordult, melynek központi frontszakasza Kostanjevi-
cánál volt. A rohamozó olasz gyalogságnak tüzéreink óriási veszteségeket okoztak.
Ezeken a napokon az ezredek 17 olasz rohamot vertek vissza. Május 24-én ismét
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csak Kostanjevicánál erőltették az olaszok a rohamot, ami ismét csak nem vezetett
eredményre. Május 26-tól az olasz rohamok, támadási kísérletek érezhetően alább-
hagytak, majd abbamaradtak.3

A 10. isonzói csata egyik fő súlypontjánál, Kostanjevicánál, a 31. hv. gyalogez-
red harcait részletesen lehet olvasni az ezred emlékkönyvében.4 A csata lefolyását
most ismerjük meg a másik háziezred, a hetes tüzérek egyik beszámolójából. 5

„1917. május 12-én a kelő nap sugarai még békés tájat világítanak meg, de már
a hajnali pirkadástól számított első negyedórától kezdve az ellenség nehéz aknái és
mindenféle kaliberű lövegei hatalmas tűzzel árasztják el az első vonalainkat. A
Wippach völgye felől félre húzódó magaslatok – a 464, 378, 363 – időnként vulkán-
hoz hasonlítanak. A vonal mögötti figyelők alig látnak valamit. A robbanások felhő-
je mindent eltakar. Csak a füstből időnként felszálló fehér rakéták és a jelzőtáblák
nyugtatnak meg, hogy még minden rendben van. Ütegeink nem maradnak tétlenül.
Ha látni nem is lehet, de biztosan sejthető, miként rendezkedik az ellenség gyalog-
sága. Nincs az olasznak egyetlen olyan utánpótlási útja sem, melyet a nyugalmas
időben fel ne fedeztünk volna. A be nem látható gyülekezési helyekről repülőink hoz-
tak még korábban alapos híreket. Előbb ezeket vesszük tűz alá. Majd midőn az olasz
romboló tüze 13-án délután és másnap délelőtt még fokozódik, sejthető, hogy a
támadás nem késhet soká, az első ellenséges vonalakra irányítjuk ágyúink megsem-
misítő tüzét. Két nap két éjjel tartott a kölcsönös ágyúzás. A harmadik napon, május
14-én a déli órákban észrevétlenül, s mégis rövid idő alatt az ellenség a második és
a harmadik vonalunkra irányítja ágyúit. S pár pillanat múlva Fajti keleti magasla-
tain, Kostanjevicánál, a koritei szakaszokban, Hudilognál megjelennek a vörös
rakéták. Az összes jelzőállomások optikai jelei, a csoportok telefonparancsai záró-
tüzet rendelnek el. Lövegeink százai már ontják a pusztító, elsöprő zárótüzet.
Időnként szétoszlik az ellenséges, és a saját gránátok füstje, feltűnnek a megriadt,
tétován ide-oda futkosó, acélsisakos alakok; nem tudnak átjutni a mi lövedékeink
acélfüggönyein. A „Schwartz tüzércsoport”6 záró szakasza előtt négy támadás omlik
össze már a tüzérségi tűzben. […] Sokat ártottak ütegeink a rohamozóknak. 

Nem is tart soká a nyugalom. 23-án újra fellángol a harc, még hatalmasabban,
mint előbb. Hajnaltól délig szakadatlanul tart a pergőtűz. Déltájban újra megindul-
nak az olasz rohamoszlopok az egész hadtest vonala előtt, a főlökem Kostanjevica
ellen irányult. Célszakaszunk előtt ismét összeomlik minden támadás. […] Pedig
nehéz az ütegek helyzete is. Részben a repülők fedeztek fel minket, másrészt a nagy
szárazság okozta porból vág fel minden egyes lövés az ellenség által jól megfigyel-
hető felhőt – rejtett állásaink nem maradhatnak titokban. Órákig szenvedünk az
ellenséges ágyúk tüzétől. S mégis elmúlik az új csatanap anélkül, hogy vonalainkból
egy talpalatnyi az ellenség kezébe került volna.

Másnap még dühösebben tombol a harc: por, füst s robbanások zajával teli az
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egész táj 2–3 km mélységben az első vonalak mögött. Tábori ágyúk, könnyű és nehéz
tarackok, legnagyobb kaliberű mozsarak lövedékei hullanak ütegeinkre. Ezektől, a
gázlövedékektől és a felettünk keringő repülők bombáitól hihetetlen veszteségeket
szenvedett ütegeink mégis megállítanak minden támadást, hol a Fajti magaslatain,
majd Kostanjevicánál, vagy a koritei völgyben […] A hadtest vonala rendületlenül
áll.”

Rövidi Maxon Lajos ezredparancsnok megemlékezve a harmincegyesek hőstet-
téről, a sok dicsérő távirat közül Schariczer György altábornagy, a VII. hadtest
(melyhez a 41. hv. hadosztály is tartozott) parancsnokának levelét idézte: „Ezreded
– az ő hős magatartásával – tulajdonképpen azon szilárd mag volt, ami  által a had-
test egész arcvonala és ezáltal az Isonzó arcvonal tartható volt.”7 Az ezred hőstet-
téről a hivatalos Höfer-jelentés8 is megemlékezett: „A harc oroszlánrésze most is,
mint mindig, a minden dicséret fölött álló gyalogságé. A 12. és 31. honvédezred és a
III/20. honvédzászlóalj 48 órán belül tizenhét ellenséges támadást vert vissza.”9

Megyesi Schwartz Jenő alezredes, a 7. hv. ágyúsezred parancsnoka külön ezredpa-
rancsban emlékezett meg a csatáról: „A minden oldalról hozzám juttatott dicséret-
ből büszkeséggel és hálatelt szívvel látom, hogy az ezred minden tisztje, altisztje s
legénysége át van hatva a legtökéletesebb kötelességteljesítéstől, melyet a legnehe-
zebb és legfárasztóbb körülmények között is kiválóan oldott meg.”10 Nem véletlen,
hogy az ütközet után nagy számban részesült mindkét ezred katonája magas kitün-
tetésben.11 A veszteségek is óriásiak voltak: olasz részről 159 000 fő (36 000
halott, 96 000 sebesült és 27 000 fogoly, míg a védők részéről 76 300 fő (7300
halott, 45 000 sebesült és 23 400 fogoly).12

Veszprém város képviselő-testülete amint tudomást szerzett a harcokról, az ezre-
dek helytállásáról, 1917. június 6-ára – Komjáthy polgármester javaslatára – rend-
kívüli díszközgyűlést hívott össze. Az ülésen megjelent az éppen szabadságát töltő
Beöthy Dezső százados (később ezredesként a Jutasi Altisztképző parancsnoka), akit
a tudósítás szerint „lobogó lelkesedéssel” fogadtak, valamint a helyőrség parancsno-
ka, Nagy László alezredes és a pótalakulatok parancsnokai. 

Nagy alezredes hosszú beszédben ismertette az ütközet lefolyását, kiemelve
mindkét ezred katonáinak hőstettét, akik Veszprém, Győr, Komárom és Nyitra vár-
megyékből vonultak be.13 A rendkívüli díszközgyűlésen a kostanjevicai csata emlé-
kére szavazta meg a közgyűlés mindkét ezrednek az ezüst díszkürtöt. Előterjeszté-
sében Komjáthy László kijelentette: „Ha eddig bámulattal szemléltük háziezredeink
küzdelmeit, most egyenesen csodálatosnak, emberfelettinek látjuk hősies magatartá-
sukat. […] Jegyzőkönyvbe iktatjuk mély hálánkat és szeretetünket az édes magyar
hazát védő háziezredeink iránt […] és a nagy napok emlékére mindkét háziezredünk-
nek egy-egy ezüst dísz-ezredkürtöt ajánlunk fel […].”14

A közgyűlés döntésének megfelelően a felajánlott ezredkürtöket küldöttség vitte



VESZPRÉMI SZEMLE 2017/2

152

Elsőízben felharsan az ezüst diszkürt a St. Lorenzoi dómtemplom lépcsőin. 
Forrás: HERCZEGH 1936. 312.

Az ezüst díszkürtöt hozó veszprémi küldöttség.15

Forrás: HERCZEGH 1936. 312.
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ki az olasz frontra. A delegáció dr. Komjáthy László és dr. Óvári Ferenc vezetésével
1918. május 21-én indult és a csata első évfordulóján, május 23-án érkezett az akkor
már a Piave mellett harcoló ezredekhez.16 A dísz ezredkürtöket Komjáthy László
polgármester május 24-én József főherceg jelenlétében a vittoriói dómnál adta át a
két ezred parancsnokának: megyesi Schwartz Jenő ezredesnek, a 7. (ekkor már 41.)
hv. tüzérezred és Pallaghy Dezső ezredesnek, a 31. hv. gyalogezred parancsnokai-
nak. Ekkor olvasták fel Győr, Nyitra, Esztergom és Komárom városok, valamint az
érintett vármegyék főispánjainak üdvözlő sorait is.  

Perényi Antal veszprémi kanonok által celebrált istentisztelet után szólalt meg
először a dóm oszlopai között az ezredkürt,17 melybe a város belevésette: 

„Múltunkat félve becsüljük, szemünk a jövendőre figyel.”18
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