Szarka Levente: A magyar királyi 3. honvéd gyalogezred a Monte San Gabriele
védelmében

1916-ban a 6. isonzói csatában az olasz hadsereg jelentősen előrenyomult. Súlyos
harcokban elesett a Monte San Michele, a Monte Sabotino, ezek elvesztésével ki kellett
üríteni a doberdói fennsíkot és a görzi hídfőt. Az új arcvonal a Vallone völgy túloldalán, a
comeni fennsíkon szilárdult meg, illetve a Görz mögötti hegyek lábánál. Az év folyamán Luigi
Cadorna tábornok, az olasz vezérkar főnöke még három isonzói csatát erőltetett, de csak
minimális területnyereséget sikerült elérni.
1917-re az olasz hadsereg minden eddiginél nagyobb támadást készített elő.
Cadorna előbb meggyőződött, róla, hogy az osztrák-magyar csapatok nem készülnek egy
újabb dél-tiroli támadásra és arról is, hogy az orosz szövetséges, noha a februári forradalom
után recsegett – ropogott a birodalma, kitart az antant oldalán. Ezáltal a keleti hadszíntérről
nem lehetett komolyabb osztrák-magyar erőket átdobni.
A Monarchia oldalán az 5. hadsereg vezetése és katonái jól tudták, amint javul az idő,
újra beindul az isonzói „halálmalom”. Ennek ellenére az 5. hadsereg is kapott erősítéseket.
Legalább két hadosztály érkezett a hadsereg kötelékébe. A megjelenő új fegyverek
kiszállításánál is előnyt élvezett az isonzói arcvonal. Azt lehet mondani, 1917 májusára az
osztrák-magyar hadvezetés is felkészült, az olasz támadás visszaverésére. A következő, 10.
isonzói csatát ezért mind a két fél minden eddigit felülmúló erőkkel kezdett meg.

A 10. és a 11. isonzói csata és a Monte San Gabriele

A 10. isonzói csata 1917. május 12-én kezdődött. A főcsapást a comeni fennsíkon a 3.
olasz hadsereg mérte, célja Trieszt elérése volt. Tőle északra a 2. olasz hadsereg kisebb
erőkkel csak tüntető, lekötő támadásokat indított. A 2. hadsereg támadási célja Kuk (856m)
és a Vodice (625m) és a Monte Santo (682m) hegyek elfoglalása volt. A sikeres áttörés
esetén a támadók a Monte San Gabriele (646 m) mögé kerülhettek volna, elvágva a védőket,
észak felől veszélyeztethették volna a comeni fennsík védőit és a tolmeini hídfőt is
könnyedén felszámolhatták volna déli irányból.
A támadást az osztrák-magyar 5. hadsereg már felkészülten várta. A védők és
támadók aránya most kedvezőbb képet mutatott a védők szemszögéből, mint korábban. Az
öldöklő küzdelemben a 3. olasz hadsereg némi teret nyert a comeni fennsíkon, a Hermada
előterében, de a hadműveletek olasz részről történő beszüntetése után június 4-én a krakkói
cs. és kir. 12., és a kolozsvári cs. és kir 35. gyaloghadosztályok ellentámadással a Hermada
előterét visszaszerezték, felmorzsolva 4 olasz gyalogdandárt.
A 2. hadsereg támadása a hegyek ellen nehezebben haladt. A Kuk elfoglalása után a
támadás elakadt a Vodice és a Monte Santo oldalán. A két hegy védői pokoli tüzérségi
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tűzben minden támadást visszavertek. A Höfer jelentés a nyugat-galíciai cs. kir. 40.
népfölkelő zászlóaljat és a kassai cs. és kir. 34/II. zászlóaljat emelte ki. Az utóbbi létszáma
1300 főről mintegy 300 főre olvadt a leváltásra.
A harcok ekkor még nem érték el a Monte San Gabrielét, de a hegyen védő cs. és kir.
18. hegyidandár parancsnoka Vlagyimir Laxa ezredes elrendelte a hegy megerősítését. Egy
sziklába vájt első vonal és több kaverna került kialakításra, a hegyre pedig egy szintén
sziklába vájt összekötő árok vezetett fel. A műszaki munkák nehezen haladtak, mert a
csupasz, sziklás hegyen az építkezés tábori eszközökkel nem ment.
Az olasz hadsereg viszonylag gyorsan pótolta a veszteségeit, míg az osztrák magyar
tartalékokat a keleten megkezdődött Kerenszkij – offenzíva szívta el, Cadorna újabb
offenzívát tervezett. A támadás célja most sem változott, de a döntést nem a comeni
fennsíkon keresték, hanem a front északi szakaszán a Bainssizza – Heiligengeist fennsíkin.
Cél: elszigetelni a Monte San Gabrielét és felszámolni a tolmeini hídfőt. A főcsapást most a 2.
hadsereg mérte. Az osztrák-magyar, most már Isonzó hadsereg továbbra is délen a Hermada
irányába várta a támadást.

Az akkor még kopár Monte San Gabriele

1917. augusztus 18-án hatalmas tüzérségi előkészítéssel indult az újabb támadás.
Megkezdődött a 11. isonzói csata, melyet minden eddiginél nagyobb erőkkel vívtak. Az olasz
hadsereg csak tüntetett a comeni fennsíkon, miközben a Kuk térségéből nagyerejű támadás
indult a Monte Santo irányába. A Vodice elestével a hegyet már oldalazó tűz alatt tartották
az olaszok. Olasz repülők folyamatosan támadták a mögöttes területeket. A védők
veszteségei folyamatosan nőttek, ennek ellenére a Monte Santo kitartott. Augusztus 19-én
az olasz tüzérség tűz alá vette a Bainssizza – Heiligengeist fennsík északi részét is. A fennsík
erődként tornyosult az Isonzó fülé, csak északi irányból volt támadható. Rombolótűz,
gázlövés és ködösítés után este 10-kor műszakiak rohamcsapatokat hajóztak át és az éjszaka
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folyamán több hidat is építettek. A fennsíkot gyéren szálták meg a védők, az olasz nehéz
tüzérség szétrombolta az állásokat, ennek ellenére a magyar népfölkelők, cseh „Landwehr”
lövészek komoly veszteséget okoztak a támadóknak. Az olaszok a veszteségek ellenére
gyorsan törtek előre, a kimerült védők pedig tömegesen estek fogságba. A támadókat a
Lokovec völgynél sikerült megállítani. Az olasz gyalogság itt kikerült a saját tüzérség
hatósugarából, így a támadás elakadt. IV. Károly király személyesen szemlélte meg a recsegőropogó arcvonalat, végül augusztus 24-én Boroevics tábornok az Isonzó hadsereg
parancsnoka elrendelte az arcvonal visszavételét, és elrendelte a Monte Santo feladását. Az
olaszok ezzel elérték a Monte San Gabrielét.
A Monte San Gabrielét ekkorra már „dolgozta” az olasz nehéztüzérség. A hegyet már
három oldalról is lőhették az olaszok. Sajnos a kavernák egy része a Monte Santo felé nézett,
így a mozgás előttük kiprovokálhatta a Santon lévő nehéz aknavetők tüzét. A védők kassai,
celjei és galíciai katonák, valamint kötschachi vadászok voltak. Minden támadást
visszavertek, noha az állásokat szétrombolta az olasz tüzérség és az ellátás is csak éjszaka
volt lehetséges. Az ostromlott hegyre váltásként érkezett a kremsierics. kir. 25. Landwehr
lövészezred és a ljubljanai 2. hegyilövész ezred egy zászlóalja, valamint a linzi cs. és kir. 14.
gyalogezred. Szeptember 4-ére a megfáradt cs. és kir. 18. gyalogdandár egységeit a némileg
pihent cs. kir. 106. népfölkelő gyaloghadosztály zászlóaljai változzák fel.
Szeptember 4-ére az olaszok rohamcsapatokat vontak előre. A hírhedt „Arditi-k” erős
tüzérségi előkészítés után 5:45-kor lendültek támadásba. A komótos olasz gyalogsághoz
szokott védőket meglepte a gyors határozott támadás sokan még a kavernákban estek
fogságba. Az olasz ok sikeréről megoszlanak a források. A foglyok számát 1000 és 3127 közé
teszik, de 53 képpuska és 26 löveg és aknavető került a győztesek kezére a foglyok mellett,
akik közt egy tábornok is volt. A leglényegesebb: az olaszok feljutottak a Monte San Gabriele
csúcsára! A nap végére az állások 70%-a az ellenség kezére került. Ellentámadás az olasz
tüzérség tüzében összeomlott, a Bainssizza – Heiligengeist fennsíkról átcsoportosított és a
hegyre küldött népfölkelők közül pedig újabb 1000 fő esett fogságba. Szeptember 12-én a
linzi cs. és kir. 14. gyalogezred egy jól előkészített ellentámadással visszafoglalta a
hegycsúcsot és az állások egy részét. Ekkorra már a Monarchia szinte minden nemzete
képviseltette magát a Monte San Gabrielén. Idegen hadosztályok zászlóaljai harcoltak a
visszavont népfölkelők helyére újra visszalépő 57. gyaloghadosztály kötelékében. Állandó
tüzérségi tűz, légitámadások közepette a védősereg egyre fogyott. Az arcvonal többi része
ekkorra már elcsendesült, a Gabrielén azonban tovább folyt a harc.
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Kaverna

1917 szeptember 1. Osztrák-magyar felderítőrepülő fényképezi az Isonzó völgyét. Alul a tűz alatt álló
Monte San Gariele

A debreceni m. kir. 3. honvéd gyalogezred a Monte San Gabrielén

1917. augusztus végére befutottak az első erősítések az Isonzó hadsereg mögé. Ezek
közt volt a m. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály, mely az előző években tevékeny részese volt
az isonzói csatáknak, most Volhyniából érkezett újra az olasz frontra. Szeptember elejére a
harc már csak a Gabrielén folyt. Nyilvánvalóvá vált, hogy az Isonzó hadsereg nem bír ki még
egy olasz támadást. Az olaszok pedig annyira kimerültek, hogy nem voltak képesek újabb
nagyszabású támadásra. Cadornaennek ellenére erőltette a Monte San Gabriele elfoglalását,
mert ezzel akár komolyabb arcvonal visszavételre is kényszeríthette volna a védőket. A 20.
honvéd gyaloghadosztályt ezért a Monte San Gabriele mögé irányították. A 20. honvéd
gyaloghadosztály parancsnoka Lukacshich Géza altábornagy volt, kipróbált szigorú
parancsnok. A hadosztály a 39. és a 81. honvéd gyalog és a 20. honvéd tábori tüzérdandárból
állt. A 39. honvéd gyalogdandárt a debreceni 3-as és a nagyváradi 4-es honvéd
gyalogezredek alkották, a dandárparancsnok Kratochvil Károly ezredes, a 81. gyalogdandár
pedig a budapesti 1-es és a székesfehérvári 17-es honvéd gyalogezredekből állt, a
parancsnok: Lednitzer László ezredes. Az ezredeknél már megnövelt számban voltak
géppuskák, 1916-tól kis számban rendelkeztek gránát- és aknavetőkkel, valamint
zászlóaljanként egy gyalogsági ágyús osztaggal. A századok létszáma 200 fő fölött volt. A 20.
honvéd tábori tüzérdandár egy tábori ágyús, egy tábori tarackos, egy nehéz tábori
tüzérezred és egy hegyitüzér osztály felett rendelkezett. Az utóbbi kettő még felállítás alatt
volt, de több ütegük már a dandárnál volt. A 20/1. hegyi ágyús ütegről tudjuk, hogy a cs. és
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kir 35. gyaloghadosztálynak volt „kölcsön adva” a Hermada védelmére. Az üteget még
Cadorna tábornok is emlegette emlékirataiban.
A m. kir. 3. honvéd gyalogezred szeptember 5-én vagonírozott ki, a szállítás alatt 5
ember dezertált. Valószínű ők már tudták mi vár rájuk. Az ezred 7-10–e között pihenőt
tartott, mely alatt harcszerű gyakorlatokra is sor került. Szeptember 15-én indultak a
debreceni honvédek a Gabrielén lévő állásokba. Az ezredparancsnok Hauser Sándor ezredes
volt. A 3/I. zászlóalj parancsnoka Szomor Aurél százados, a 3/II. zászlóaljé Petróczy Ferenc
alezredes és a 3/III. zászlóaljé Gergelyffy Ferenc őrnagy volt.
A váltás előtt Laxa ezredes tájékoztatta a viszonyokról a felváltó parancsnokokat.
Sipos Gyula ezredes a 17-es honvédek parancsnoka még a hegyre is felment egy éjszaka. Ő
nyilatkozta, hogy: „A Monte San Gabriele egy olyan Moloch, mely naponta fal fel egy
századot.”. Az olasz fényszórók kévéjében csak onnan láthatták, hol az első vonal, hogy
nagyobb számban és vastagabban voltak a holttestek. Az olasz nehéztüzérség állandóan
működött, a fedezékek már szét voltak lőve. Maga a Gabriele ekkor már egy hatalmas
kiszögellés volt, három oldalról lőtték és támadták. Az 1. honvéd gyalogezred parancsnoka
Revitzky ezredes a hegy védelméről így nyilatkozott: „semmiféle biztosítékot nem nyújthat a
védelem sikere tekintetében és felelősség vállalása, a katonai becsület és kötelességtudás
szem előtt tartásával, lehetetlen. Állás nincs. Kaverna nem megfelelő vagy semmi, az ellenség mindenhová belát". Laxa ezredes, az eddig védő cs. és kir. 18. gyalogdandár
parancsnoka szintén pesszimista képet festett: „a dandár által elfoglalandó állás nem lehet
tartós állás és a harcászati és hadászati helyzet következtében ilyenné soha ki nem építhető".
Mindezek ellenére a honvédeknek menniük kellett. Demoralizáló volt látni, a levonuló 50-70
fős századokat és az első vonalat jelentő hullahegyeket.
Lukachich tábornok a déli védőkörlet parancsnokának a 39. honvéd gyalogdandár
parancsnokát nevezte ki, itt a 4. és a 17. honvéd gyalogezredek védekeztek egymást váltva.
Az északi védőkörletet a 81. honvéd gyalogdandár parancsnoka kapta, itt az 1-es és a
debreceni 3-as honvédek mentek állásba.
A debreceni 3. honvéd gyalogezred 1917 szeptember 15-én az egyetlen
összekötőárokban vonult a Monte San Gabrielére. A 3/I. zászlóalj a Velikihrib-et szállta meg,
ez a Gabriele északi lejtője volt, a 3/III. zászlóalj a keleti irányba kanyarodó állásrész
védelmét vette át Zagorje faluval szemben. A 3/II. zászlóalj a Pri-Pechi völgyben maradt
tartalék.
A debreceni honvédeknek rögtön szembesülniük kellett a valósággal. Kiépített állás
csak volt. A katonák sziklák, romok közt húzták meg magukat mozdulatlanul. A
századparancsnokságok kicsit hátrébb gránáttölcsérekben, vagy sziklába vájt kavernákban
helyezkedtek el. Ahol lehetett, csak figyelőket hagytak kint és a század kavernában
várakozott. A 3-as honvédek arcvonalán volt a „lövegkaverna” és a 25-ös kaverna. A
lövegkavernába akár 250 embert is el lehetett helyezni, de a ki és bejutás életveszélyes volt,
mert az ellenség a bejárattól mintegy 30 lépésre jutott, balra haladva, pedig a kaverna fölött
volt az arcvonal. Az élet a kavernákban maga volt a pokol. A falak remegtek a hegyet ért
gránátoktól, bent a levegő lőporfüsttől, testszagtól volt büdös. Ezt tetézte, hogy a
csapadékvíz is becsepegett, ami a hullabűzt is magával hozta. Az ellátás tüzérségi tűzben
sokszor elmaradt, a katonák napokig voltak élelem és víz nélkül. Kínjukban a falakra
lecsapódó leheletüket gyűjtötték kulacsba, vagy saját vizeletüket itták meg, amitől hánytak.
A sebesültek elszállítása is problémás volt a tüzérségi tűzben. Sípos ezredesnek is feltűnt, az
összekötő árok körüli sok hordágy „cafat”. A tüzérségi lövedék nem válogatott.
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A lövegkavernát Puskás Elek népfölkelő főhadnagy és százada szállta meg, a 25-ös
kavernát pedig Lakatos Sándor tartalékos hadnagy százada védte.

A lövegkaverna egyik bejárata

Szeptember 16-án megkezdődött a 3-as honvédek számára is a harc. Az olasz
tüzérség egész nap lőtte az állásokat és két ízben repülőgépek is támadták a Monte San
Gabriele 3-as honvédek által tartott részét. Szeptember 17-én az olaszok megtámadták a 3/I.
zászlóalj arcvonalszakaszát és súlyos harc alakult ki. A védőszakasz parancsnok elrendelte a
3/5. (Ifkovits tart. hdgy.), 3/7. (Tomljenovic főhadnagy) századok és egy géppuskás szakasz
(Betes tart. hdgy.) bevetését a megtámadott szakaszon. A beérkezett tartalékok
visszavetették az ellenséget. Szeptember 22-én újra próbálkoztak, de a 3-as honvédek
visszaverték a támadást. Az ezredet ez idáig komolyabb veszteség nem érte. A majdnem
állandó tüzérségi tűz, az ellátás hiánya nagyon éreztette hatását. Az ezred műszaki százada
folyamatosan munkában volt, hogy fedezékeket építsen, vagy helyreállítson, de a
próbálkozás meddő maradt. Az olasz tüzérség mindent szétlőtt.

Olasz nehéztüzérség lövi a Monte San Gabrielét
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Itt merül fel a tüzérség szerepe. Cadorna említi, hogy mintegy 700 nehézlöveget és
nehéz aknavetőt vontak össze a Gabriele „puhítására”. Az állásokat három oldalról is tudták
lőni. 99 évvel az események után a helyszínen járva megdöbbentő volt tapasztalni, hogy az
akkor kopár Gabrielére milyen jól rálátni a Monte Sabotinóról és a Monte Santoról. Az
említett hegyek között nem voltak nagy távolságok és nem kellett erős optika ahhoz, hogy a
szemfüles tüzérségi megfigyelő a hegyekről szemmel tartsa a kavernák száját, vagy egyes
embereket.

Kilátás a Monte Sabotino-n lévő olasz tüzérségi figyelőből. A jobb oldali csúcs a Monte San Gabriele és
a nyúlványa a Velikihrib.,melyet a 3-as honvédek védtek. Jobbra a Monte Santo lejtője

Saját tüzérség a hegyek mögül tüzelt. Eredeti feladatuk az volt, hogy támadás
esetén zárótüzet lőjön a saját állások elé. Ez azonban az állások közelsége miatt már nem
működött. Az osztrák-magyar ütegek munkáját akadályozta az alacsony lőszerkiszabat.
Időközben a 3/II. zászlóalj is állásba került. A 3/6. század szeptember 20-án már a
szomszéd 17. gyalogezred tartaléka volt. Szeptember 23-án újabb nagy erejű támadás érte a
3. honvéd gyalogezredet. A 3/II. zászlóaljat támadták meg az eddig 1 halottal, 16 sebesülttel
és 2 eltűnttel megfogyatkozott 3/6. századot a 17-esek mögül a fenyegetett szakaszra
küldték és sikerült visszavetni a támadókat. A 3/II. zászlóalj vesztesége szeptember 17-ig 10
halott és 47 sebesült volt.
Szeptember 27-től az olasz tüzérség megélénkült, a tüzet 28-án tovább fokozták.
Reggel 8 órakor megindult az olasz gyalogság, de a támadást kézigránáttal és puskatűzzel
visszaverték a 3-asok. 11 órakor újra feldübörgött a tüzérség és a „puhítás” után újra
megindult az olasz gyalogság, ezúttal is hiába. Délután újra próbálkoztak, ezúttal már
sikeresebben. A támadás során a 3/I. zászlóalj másfél százada megsemmisült és kiesett 4
géppuska is. A löveg kaverna védői vörös rakétával jeleztek a saját tüzérségnek, majd
visszahúzódtak a kavernába, melynek két száját belülről védték. A jelre működésbe lépő
saját tüzérség a kaverna térségét lőtte, megsemmisítve a kaverna száján túljutott olaszokat.
A 3/I. zászlóalj állásainak a fele így is az ellenség kezére került. Az ezred a 3/6. és 3/8.
századokkal, valamint az 1. honvéd gyalogezred részeivel ellentámadást hajtott végre. Az
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ellentámadást rövid ideig tartó tűzcsapással a saját tüzérség is támogatta. Az ellentámadás
részben volt csak sikeres. Több állásrészt sikerült visszavenni és ejteni 22 foglyot, de a löveg
kavernába csak két ember tudott bejutni. Az ezred az ellentámadás során 6 halottat és 8
sebesültet vesztett.

A Stellungban

Szeptember 28-án Sepsy Pál főhadnagy az ezredparancsnoktól azt az utasítást kapta
telefonon, hogy a lövegkavernába egy félszázadnyi erősítést vigyen. A főhadnagy este 10-kor
a sötétség beállta után kezdte meg a mozgást. Az olasz fényszórók messziről pásztázták a
hegyet, mozgást keresve. Az egy kilométernél rövidebb távot szinte kúszva kellett megtenni,
mely 3 órát vett igénybe. A félszázadot közben veszteségek is érték, melynek okozója az
olasz tüzérség volt. A kavernába érve Sepsy főhadnagy átvette a parancsnokságot Puskás
népfölkelő főhadnagytól. A tüzérségi tűz elől korábban ide húzódott a 3/I. zászlóalj két és fél
századának a maradványa. Másnap megindultak az olasz támadások. A kaverna két bejáratát
próbálták meg biztosítani. Saját tüzérség és kézigránátok segítségével napi 10-15 támadást
vertek vissza a védők, miközben egyre fogytak. Kirohanásokkal igyekeztek visszavetni a
kavernát megközelítő ellenséget. Egy ilyen alkalommal Kubinyi hadnagy is fogságba esett.
Szeptember 30-ra csak néhány harcképes ember maradt a kavernában, többen megőrültek.
Estére a budapesti 1-es honvédek váltották le a debrecenieket a védőszakaszban.
A szeptember 18 és 30 közötti időszakra csak a 3/II. zászlóalj veszteségadatai állnak
rendelkezésre. A 3/II. zászlóalj 24 halottat, 105 sebesültet és 6 eltűntet vesztett. Mintegy
századnyi katona esett ki a harcból. Az ezredtörténet írója az ezred veszteségeit ennek
háromszorosára teszi, mivel a 3/II. zászlóalj veszteségeit veszi alapul és hasonlót vélelmez a
másik két zászlóaljnál. Véleményem szerint a 3/I. zászlóalj vesztesége jóval magasabb lehet,
mivel ők az első naptól kezdve állásban voltakés a löveg kavernát is ők védték és mintegy
másfél század is megsemmisült a 28-i támadásnál.
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Október 1-én az ezred a Pri-Peci völgyben gyülekezett. Innen Kozmaniba menetelt,
ahol ruházati kiegészítést kapott, rendezték a szerelvényeket is. Külön figyelmet fordítottak a
gázálarcoknak, mivel azok megsérülhettek a Gabrielén. Az ezred elhelyezése sátrakban
történt, ami így október elején a Júliai Alpok előhegyei közt már kicsit hideg, de a Gabriele
szikláihoz és kavernáihoz viszonyítva kényelmes volt. Október 3-án befutott menetzászlóalj
feloszlatása után a zászlóaljak mintegy 100 főnyi személyi pótlást is kaptak. A nap folyamán a
Monte San Gabrielén a helyzet ismét válságosra fordult, ezért 12 órától az ezrednek
menetkészültséget rendeltek el. A helyzetet a tartalék bevetése nélkül megoldották a hegy
védői, így a 3-as honvédek, csak október 4-én a hideg őszi esőben vonultak be a PriPeci
völgyben lévő táborba. A Gabriele és térsége ekkor is állandó tüzérségi tűz alatt állt.
Október 5-én Hauser Sándor ezredest, ezredparancsnokot elvezényelték. Helyét
Petróczy Ferenc alezredes vette át. Az ezrednél már amúgy is nagy hiány volt tisztekben, a
tiszti állomány zömét már fiatal tartalékos tisztek tették ki, ezért a nagyváradi 4. honvéd
gyalogezredtől Bánffy századost vezényelték az ezredhez. A három zászlóaljparancsnok így
Bánffy százados, Eggmann százados és Sepsy főhadnagyok lettek.
Október 6-án este kezdődött az újabb „pokoljárás”. Az ezred leváltotta az 1-es
honvédeket a Monte San Gabrielén. Sepsy főhadnagy zászlóalja vonult a löveg kaverna
védelmére, a 3/III. zászlóalj az állások romjai közt a rajvonalat szállta meg, a 3/II. zászlóalj
pedig tartalékban maradt. Mivel a telefonvonalakat a tüzérség már a harc elején elszaggatta,
a hírközlés hírvivők útján működött. Már az első nap 6 hírvivő sebesült meg az ezrednél.
Október7-én a 3/II. zászlóaljat is állásba rendelték. Ezen a napon állt be a hideg, esős
időszak. A több ezer temetetlen holttest között élő katonák a hullabűzben, a fertőzött víznek
köszönhetően tömegesen betegedtek meg. A hőmérséklet nem süllyedt 0 fok alá, ennek
ellenére lábfagyás is előfordult. A háború harmadik évére a hátország már kimerült. A napi
fejadagot is az 1914-es töredékére csökkentették és a katonák szervezete legyengült. Nem
tudott ellenállni a ragályos betegségeknek és a hidegnek. Az eső és a betegség az olaszokat is
kínozta. Az olasz gyalogság támadásai egyre „lanyhábbak” lettek, a debreceni honvédeket így
főleg a betegség és a tüzérség pusztította. Október 6-13 között a 3/II. zászlóalj 108 főt
vesztett megbetegedésben!

Elesett osztrák-magyar katona a hegyen. Helyenként ennyi fedezék jutott a figyelőnek.
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A löveg kavernánál azonban nem szünetelt a harc. A védők minden nap gyalogsági
támadásokat hárítottak el, és kirohanásokkal vetették vissza a közelbe jutott olaszokat. A
kaverna eleste azt jelentette volna, hogy a honvédek állásai közelében az olaszok nagyobb
erőt tudnak gyülekeztetni rejtve, fedett helyen, biztonságban a védők tüzérségétől. Egy
esetleges meglepetésszerű lerohanáshoz komoly segítséget jelentett volna nekik a kaverna.
A védők ezzel tisztában voltak, bár nekik ez a hely egy nehezen megközelíthető pokol volt. Az
élelmezés 2-3 naponta jutott be a kavernába. Tüzérségi tűz, sötétben való eltévedés
akadályozta az ellátást és a sebesültek kijuttatását. Az ivóvíz sokszor a környező
gránáttölcsérek alján összegyűlt esővíz volt. Ekrazitos íze miatt azonban élvezhetetlen volt.
Az olaszok megpróbáltak aknát fúrni a kaverna alá és azt felrobbantani, de a Sepsy
főhadnagy a nála jelentkező 8 árkászt ellenakna ásására utasította. Az olaszok felhagytak
ezzel a kísérlettel. Elképzelhető, hogy nem is akna, csak kaverna, vagy fülelő fúrását
észlelték, de fő az óvatosság! Október 13-án az ezredet leváltották.
Október 13 és 17 közt a debreceni 3-asok a Pri-Peci völgyben pihentek. Újabb
menetzászlóaljak feloszlatásával a zászlóaljak 40, majd 90 fős személyi pótlást kaptak. A
pihenő nem volt zavartalan, mert az olasz nehéz tüzérség gyakran lőtte a völgyet. A beállott
rossz időjárásnak tudható be, hogy a 3/II. zászlóaljnál a harci veszteség 4 halott, 31 sebesült
és három eltűnt volt, ami a harcok lanyhulásának tudható be. Ha hozzávesszük a 108 főnyi
beteget a zászlóaljtól, akkor mondhatjuk, hogy a Gabriele újra „felfalt egy századot”!
Október 18-án a 3/I. zászlóalj rövid időre az 1. honvéd gyalogezredhez került, átvette
az 1/III. zászlóalj arcvonalszakaszát. Október 19-én három olasz támadást vertek vissza a 3asok, minimális saját veszteséggel. A gyakori sűrű köd és az eső ekkor már jelentősen
akadályozta a harctevékenységet. Nemcsak a gyalogságét, de a tüzérségi megfigyelők
számára is lehetetlenné tette a pontos tűzvezetést. Október 21-én újabb olasz támadást
utasítottak vissza a honvédek.
Október végére a Monte San Gabrielét védő ezredek állapota is leromlott. A testi
kimerültség mellett sajnos az ezred lelkileg is kimerült. A katonák egyre nehezebben viselték
az életet a véres kövek között, az ellátás hiányát, az állandó gránátesőt, a kialvatlanságot, az
esőt és a hideget. Ez a pokol október 23-ig tartott.
Az október 23-án leváltották és a front mögött egy kis erdőben hadosztálytartalék
lettek. Október 24-én megindult a 12. isonzói csata, a Monte San Gabrielétől jóval
északabbra megindultak a német és osztrák-magyar csapatok. Reggel fél 6-kor a 3-as
honvédeket is készültségbe helyezték. A hadvezetés terve az volt, hogy az Isonzó alsó folyása
mentén lévő hadosztályok kisebb támadásokkal lekötik az itteni olasz tartalékokat és
arcvonalban lévő egységeket, amiket majd a Caporetto irányából ebbe az irányba haladó
német 14. hadsereg német, osztrák-magyar erői bekerítenek. A támadást Kratocvil Károly
ezredes csoportja végre is hajtotta, a 3-as honvédek továbbra is tartalékban maradtak. Az
ezred addig jelentős anyagi kiegészítést kapott.
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A harcok után IV. Károly király is megszemlélte a harcteret

Október 26-ra az 1. és 17. honvéd gyalogezredek a 11. isonzói csata előtti arcvonalat
is visszaszerezték. A caporettoi nagy győzelem híre felvillanyozta a legénységet. Október 27én eljött a visszafizetés órája! A debreceni 3. honvéd gyalogezred leváltja a budapesti 1-es
honvédeket és folytatja az olaszok visszaszorítását. Az ezred vesztesége 2-3 halott, kb. 20
sebesült. Október 28-án az olaszok elkezdték a nem mozdítható anyagok megsemmisítését.
Saját hadvezetés nem erőltette a támadást, a felesleges véráldozatok elkerülése érdekében.
Másnap 29-én a 3-as honvédek tovább szorították az olaszokat és elérték az Isonzo partját.
3-órakor az ezredet tartalékba rendelték. Néhány nap múlva a debreceni 3-asok újra
csatlakoztak az üldözéshez. November 4-én IV. Károly király megszemlélte az ezredet.
Az Piave folyóig történő előrenyomulás során a sokáig nélkülöző csapatok fegyelme
kicsit felbomlott. Az otthoni nélkülözésről érkező hírek, a hosszú harcok után hatalmas
mennyiségű olasz hadianyag és rengeteg élelmiszer raktár került a győztesek kezére. A 20.
honvéd gyaloghadosztály és a debreceni 3. honvéd gyalogezred az év folyamán már nem
került arcvonalba. A mögöttes területeken látott el „rendész” feladatokat. Felügyelt az
ellenséges polgári lakosságra, megfékezte a hirtelen jött bőségtől megrészegedett
katonákat.
Amit 1917 szeptember 15 és október 29 között a debreceni 3. honvéd gyalogezred
katonái véghezvittek, az maga volt a lehetetlen. Számos visszaemlékező és túlélő megemlíti,
hogy a Monte San Gabriele védelme volt a legemberpróbálóbb. Sokan az egész háború
legkeményebb harcaként jellemezték. A hegy védelméből kivette a részét a Monarchia
minden nemzete, nemzetisége. A honvédek beérkezéséig a védők közt „bábeli zűrzavar”
uralkodott.
A Monte San Gabriele a támadóknak is a pokol volt. Noha a tüzérségtől ők nem
szenvedtek annyira, de az időjárás, a közelharc őket is tizedelte. Ráadásul ők hegynek felfelé
támadtak. A 25. 66. 8. és 67. olasz gyaloghadosztályok támadták a harcok kezdetén csak
dandárnyi védőt, majd a 20. honvéd gyaloghadosztályt. Tartalékban még három hadosztály
várta a bevetést. A bevetett rengeteg nehézlövegről Cadorna annyit ír, hogy az olasz nehéz
tüzérség legnagyobb összpontosítása volt a háború alatt a Gabriele lövetése.
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A veszteségekről becslések vannak csak. Olasz részről 25 000, míg osztrák-magyar
részről 15 000 katona esett áldozatul az olaszok által csak Monte della Morte-nak.
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