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Kiss Róbert: A debreceni 39-esek küzdelme a karintiai Alpokban 

A cs. és kir. 39. gyalogezred az I. világháborúban szinte az összes frontszakaszon teljesített 

szolgálatot. A háború kitörésekor rövid időre a szerb, majd az orosz harctérre vetette a 

katonasors, ahol huzamosabb időn keresztül harcolt az orosz túlerővel. Ezek után az olasz 

harctérre került. Bár az olasz front hazánkban jobbára az isonzói és piavei frontszakaszáról 

híresült el, a mai Ausztria területén is véres harcok folytak. Az Ausztriát és Olaszországot 

elválasztó, karintiai hegyvonulat nem először volt csaták színhelye: átjáróiért a korábbi 

századokban is harcok folytak. Az I. világháború kitörésekor ismét fellángoltak a harcok a 

lélegzetelállító szépségű hegyláncok ormain. 

 A 39-es katonák 1915 tavaszán kemény télen voltak túl. A Kárpátok ormain derékig 

érő hó, erős szél tette próbára az alföldi katonákat, nem beszélve az orosz támadásokról.  

Örömmel vették hát 1915 májusában a hírt, hogy az ezredet áthelyezik az olasz frontra. Az új 

helytől kellemesebb időjárást, nyugalmasabb harcteret remélt a debreceni ezred legénysége. Ki 

ismerte akkor még a két olasz folyót, az Isonzót és a Piavét, ki gondolt még akkor a napsütötte 

sziklákon elszenvedett tikkasztó hőségre, vízhiányra, az őrületig fokozódó tüzérségi tűzre és a 

harci gázra? 

 Az ezredet vasúton szállították Karintiába, erre a gyönyörű osztrák vidékre. Az 

alakulat május 29-én érkezett Drauburgba (ma Oberdrauburg), ahol megtörtént a vasúti 

kirakás1. Itt szembesülhettek először azzal, milyen magas hegységek közé értek, és milyen 

magasan lesznek a leendő állások.   

 

 

1. ábra Drauburg vasútállomás: Itt rakott ki a 39-es szerelvény 

                                                           
1 Lépesfalvy-Máréfy: A debreceni 39. gyalogezred világháborús története Debrecen, 1939.155. oldal 
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2. ábra Emlékharang egy közeli ház udvarán, a bal oldali oszlop meghosszabbításában a Kleiner Trieb 

 

 

3. ábra Ez a látvány fogadta a vasúti kirakodásnál a Karintiába érkezőket 

 

Két nap múlva, hajnali esőben indult az ezred Delachon keresztül Kirchbachba. Az a hajnal 

megmutatta, hogy a klímára nem a várt olasz napsütés a jellemző. A hegyekben, még ha 

napközben süt is a nap, az éjszakák hidegek, és a völgyekben erősen süvít a szél.  Aki pedig 
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már eltöltött egy éjszakát ilyen területen, tudja, hogy a pára miatt eső sem kell ahhoz, hogy 

nyirkos, hideg ruhában érje meg a reggelt.  

 

4. ábra Dellach bejárata 

 

 

5. ábra Út a Gail-völgyében Kirchbach felé 
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6. ábra Ezen az úton érkezett az ezred Kirchbachba 

Az ezred két csoportban szállta meg az állásokat. Itt Zeiss Oszkár alezredes (július elsejétől a 

szegedi 46-osok ezredparancsnoka) vezette I. zászlóalj harcait vesszük sorra. Az állásokat 

képező hegyek északi oldalán (Ausztria irányában) a Gail folyó fut a Gail-völgyben, és azt 

annak mindkét partját települések szegélyezik.   

 

 

7. ábra A Gail folyó 
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8. ábra A hátország felé nézve jól érzékelhető milyen távolságban van a Gail-völgye 

 

 

Ha az olaszok a hegyláncon áttörve lejutnak a völgybe, ott elérik a nyugatról-keletre futó főutat, 

és a völgyben futó út mentén kiváló lehetőségeket nyernek a továbbtámadásra.  A zászlóalj a 

Zöllner-körletet foglalta el, ami Kirchbachtól DNY-ra helyezkedik el, közel a mai osztrák-olasz 

határhoz. A Zöllner állás körülbelül 1700-1800 méter magasan húzódott, bizonyos részein 

fennsíkszerűen laposabb, lankásabb terepszakaszokkal. Az állás harcászati helyzetét döntően 

meghatározta, hogy az olaszok az állás fölé magasodó Höher Trieb (2199 méter) és Kleiner 

Trieb (2096 méter) hegyek csúcsait a 39-esek érkezésekor már megszállva tartották. A 3-500 

méterrel magasabban lévő magaslatokról az olaszok gyakorlatilag beleláttak a magyarok 

tányérjába, ezért kiválóan irányíthatták tüzérségük tüzét, mivel figyelőik ideális helyről 

követhették a becsapódásokat. Ez a fölény a gyalogsági fegyvereknek is kiváló helyzetet 

teremtett. A késő délutáni órákban a nap a Trieb-ek fölött haladt el, tovább nehezítve az olasz 

állás megfigyelését.  
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9. ábra Állások a Höher és Kleiner Trieb-en 

 A Zöllner Hüttéhez, ahol napjainkban egy kápolna és egy fogadó található, ma egy 

murvás szerpentin vezet fel. Személygépkocsival, amennyiben nem féltjük túlzottan annak 

alvázát, leküzdhető, és közben el lehet gondolkozni azon, milyen nehéz volt egyáltalán a Gail 

folyó völgyéből feljutni a föléje magasodó hegyvonulatra.  Ez az út 8-10 óra gyalogmenetet 

jelentett, aminek végén felértek a Höher Trieb alá, és megszállták az az alatti terület kisebb 

dombjait.2  

 

10. ábra A kép közepén futó út elmegy a kápolna mellett, és a Zöllner tóhoz vezet 

                                                           
2 Csabai István: Fakeresztek mentén, népek országútján Budapest, 1935. 350. oldal 
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11. ábra A kápolna bejárata 

 

 

12. ábra Az egyik gyertya a környéken elesett 39-esekért ég 

A 39-esek az addig ott védő csendőröket és népfelkelőket váltották le, és egyetlen magasabb 

állásuk a Kleiner Trieb oldalához futó, attól kelet, délkeleti irányba lefutó hegygerinc volt, az 

olasz állások alatt. A többi állások kiépítéséhez a terepemelkedések északi, északkeleti oldala 
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lehetett a kiindulási pont, ami takarást, azaz holt teret képezett az olasz tűz elől. Nyilvánvaló, 

hogy az olasz gyalogsági tűz miatt a nappali mozgás nem volt lehetséges, hiszen a negatív 

helyszöggel történő tüzelés, illetve a becsapódások kiváló megfigyelési lehetőségei a szokottnál 

nagyobb lőtávolságot és pontosságot eredményeztek. Viszont azt is figyelembe kell vennünk, 

hogy az olaszok helyzete csak védelmi szempontból volt előnyös, nagyobb gyalogsági támadás 

esetén az olasz katonáknak nyílt, jól belátható és belőhető területen kellett áthaladni.  

 Az utánpótlást megnehezítette, hogy az ellátást a Gail völgyében lévő falvakból 

kellett eljuttatni a katonákhoz, amin úgy könnyítettek, hogy az ellátó pontokat igyekeztek a 

legközelebb telepíteni az első vonalhoz. Az ivóvíz problémát valószínűleg orvosolta, hogy a 

területen több, hűs vizű patak folyik át, amiből terepfedezet mögött, vagy éjszaka megfelelő 

mennyiségű ivóvizet lehetett vételezni.  

 A kezdeti időszakban a frontszakasz csendes volt, majd miután a küzdő felek 

berendezkedtek, egyre jobban elmérgesedett a helyzet. Az olaszok kedvezőbb állásai miatt 

pontos tüzérségi tűz szedte áldozatait a magyar oldalon, valamint a magasból jövő gyalogsági 

tűz miatt megszaporodtak a fej- és haslövések.  Természetes, hogy a helyzet 

megváltoztatásának kulcsa a Höher Trieb és Kleiner Trieb sziklacsúcsainak birtokbavétele volt. 

A két sziklacsúcs, ami 2-300 méterre van egymástól, igen meredeken emelkedik ki 

környezetéből, és az azokra való feljutás békés körülmények között is kihívást jelent. 

Megrohamozásuk csak a csúszós sziklafalon futó ösvényeken keresztül volt lehetséges, illetve 

mint kiderült, lehetetlen.  Mivel a korábbi kisebb támadások nem jártak eredménnyel, az ezred 

nagyobb erejű támadást tervezett. 1915. július 5-én tüzérségi előkészítés után az ezred két 

százada elfoglalt egy magaslatot, míg az önkéntesekből megalapított csoport a Höher Triebet 

támadta. Természetesen a támadás kudarcot vallott, és visszaállt az eredeti helyzet. A katonák 

lelkesedése alábbhagyott, mozgás csak éjszaka volt lehetséges, ami az előző nap olasz tüzérség 

által szétrombolt állásrészek kijavításával telt.  

 Nem váratott magára sokáig az olasz támadás sem. A július 30-án bekövetkező olasz 

gyalogsági támadást a 39-esek sikeresen visszaverték, és az abban mutatott hősiességéért I. 

osztályú (Nagy) Ezüst Vitézségi Éremmel tüntették ki Huszár Nándor zászlóst3. A háború után 

Budapesten élő, immár tartalékos százados  a „nagyezüstnek” köszönhetően a Vitézi Rend tagja 

lett4. 

 A következő hetekben a harcok váltakozó eredménnyel folytatódtak, és alapvető 

változást nem hoztak. A csúcsokról az olaszokat nem sikerült kiverni. Végül az I. zászlóaljat 

szeptember 7-én véglegesen leváltották az állásokban, majd az ezredet a hónap végén 

áthelyezték a Doberdóra. A karszton pedig még borzasztóbb körülmények várták a 39-eseket. 

Nem voltak hűsítő patakok, csak kő és szikla mindenütt, és visszasírta mindenki a magas 

hegyeket. A karintiai veszteségekhez képest maga a pokol várta ott őket, és ez a pokol határozta 

meg az ezred életét egészen 1917 őszéig, hogy aztán az Isonzó után újabb folyó nevét tanulják 

meg a magyar anyák: Piave. 

 Végezetül engedjen meg az Olvasó egy személyes kiegészítést. Nagy élmény volt a 

területen eltöltött néhány óra, mindenképpen megérte az utazás fáradtságát. Azt megmondom 

                                                           
3 Lépesfalvy-Máréfy: A debreceni 39. gyalogezred világháborús története Debrecen, 1939.165-166. oldal 
4 Vitézek albuma 
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őszintén, jobb volt úgy nekivágni az említett szerpentinnek, hogy nem tudtam, mi vár ránk 

annak leküzdése közben, ellenkező esetben nem biztos, hogy nekivágtunk volna. Viszont 

felérve a csodálatos táj, a közeli tanyán elfogyasztott házi tejtermékek, valamint a családi és 

39-es kötődés kárpótolt mindenért. Azokat az utakat róttam, azokat a hegyeket néztem, amit 

pontosan 100 évvel ezelőtt 39-es elődeink. Feleségem dédnagyapja 39-esként szintén itt harcolt, 

és most dédunokája, és ükunokái láthatták, hová jutott el.  A kápolna lélekharangját 

természetesen nem hagytuk némán, így a harang most a 39-es hősökért szólt, akik a magas 

hegyek között haltak hősi halált. Tisztelet a hősöknek, nyugodjanak békében az idegen földben. 

 A cikket Martinkovits Katalinnak és Csákvári Sándornak ajánlom, ezáltal is 

köszönve a munkámhoz nyújtott támogatásukat és bátorításukat. 

 Jelen írás csak az állások egy részét, döntően a támpont nyugati, jobb szárnyát 

igyekezett bemutatni. A következő, a karintiai 39-es vonatkozásokat ismertető anyag valószínű 

megjelenése 2016-ban várható.  

 


