
A Monarchia utolsó nagy 
offenzívája a Piavénál

Debreceni gyalogezredek
tevékenysége a hadművelet során 

Pintér Tamás

Emlékkonferencia - Debrecen, 2018. július 4.

„…ez az offenzíva volt az utolsó erőfeszítésünk.”
(Tersánszky Józsi Jenő: Egy ceruza története)





Az 1918. június 15-ei támadás terve





A m. kir. 64. honvéd gyaloghadosztály helyzete
1918. június 15-én 7:30 és 11:00 között











A m. kir. debreceni 3. népfelkelő gyalogezred veszteségei a piavei átkelés során 
(1918. június 15-17.)

Tiszt Legénység Összesen
A veszteség %-os 

megoszlása

Elesett 5    49    54    9,18    

Megsebesült 21    352    373    63,44    

Fogságba esett vagy eltünt 1    160    161    27,38    

Összesen 27    561    588    100,00    

„A csapatok eme nehéz viszonyok között kiválóan tartották magukat, bár nagy % fiatal, 
haditapasztalatokkal nem bíró legénységből állott. 

Veszteség a puskalétszám 40-60% körül ingadozott; az I/1. zlj-nál, mely mint első hullám tört be az 
ellenséges állásba 76%-ot tett ki.” 

(Részelt Rubint Dezső ezredes, a 128. dandár parancsnoka 1918. június 17-ei harcjelentéséből HL 
II.198. 13. doboz 617. op. sz.)



A m. kir. 64. honvéd gyaloghadosztály helyzete
1918. június 20-án











A 17. hadosztály 
átkelése a Piavén 

1918. június 15-én



















A cs. és kir. debreceni 39. gyalogezred montellói harcainak vázlatos áttekintése

Időpont Esemény

1918. június 15.

3:00 A tüzérségi előkészítés kezdete.

5:40 A rohamszázad megkezdi az áthajózást.

6:30 Az I. zlj megkezdi az áthajózást

6:45 Elfúja a szél a ködöt és a füstfelhőt, megélénkül az olasz tüzérség és légierő. Veszteségek.

7:45 Az olasz első állás elfoglalása.

8:20 Az olasz második állás elfoglalása.

9:30 Az olasz harmadik állás elfoglalása Colessel della Madonnánál.

1918. június 16.

Esőzés egész nap, megárad a Piave.

Az ezred az elért vonalban tartja magát.

1918. június 17.

Támadás Sovilla, Bavaria és Giavera községek felé.

Megsebesül Dominig Ernő ezredparancsnok az olasz tüzérségi tűzben.

A támadás az olaszok fokozódó ellenállása miatt magakad.

1918. június 18.

A cs. és kir. karánsebesi 43. gyalogezred váltja az ezredet.

Colessel della Madonnánál hadosztály tartalékba kerül az alakulat.

1918. június 19.

Az idő kiderül, de megélénkül az olasz légeirő és a tüzérség is. 

Továbbra is tartalékban.

1918. június 20. 

Újra megered az eső.

Olasz támadás indul. 

Előbb a II. majd az I. zászlóaljat is a jobboldali szomszéd 13. lövészhadosztály segítségére vetik be.

20:00 Visszavonulási parancs.

1918. június 21.

Nyugalomban telt a nap, az olaszok felhagytak a támadásokkal.

23:00 Az ezred 6 százada visszatér a Piave bal partjára.

1918. június 22-23.

Az ezred másik fele is visszatér a keleti partra.



A  cs. és kir. debreceni 39. gyalogezred helyzete
1918. június 17-én este









A XXIV. hadtest helyzete 1918. június 20-án este



A cs. és  kir. debreceni 39. gyalogezred veszteségei a piavei offenzíva során

Tiszt Legénység Összesen
A veszteség %-os 

megoszlása
Az áthajózó állomány
(cca. 2800 fő) %-ában

Elesett 8    81    89    7,49    3,18

Megsebesült 21    707    728    61,23    26,00

Fogságba esett vagy eltünt 182    182    15,31    6,50

Megbetegedett 6    184    190    15,98    6,79

Összesen 35    1 154    1 189    100,00    42,46

Arany Vitézségi Érmet kapott a Montellón vívott harcok elismeréseként: 8 fő

Név Rang Születési hely és idő Megsebesült/meghalt

Csengeri Imre tiszthelyettes Hajdúnánás, 1888

Lőrincz Lajos szakaszvezető Hajdúhadház, 1893

Ószabó Gábor népfelkelő tizedes Hajdúböszörmény, 1897

Papp Mihály tiszthelyettes Rév, 1876.08.04.

Szabó Gábor  népfelkelő tizedes n.a., 1897

Szenderffy Emil egyévi önkéntes tizedes Debrecen, 1896 Súlyosan megsebesült: 1918.06.17.

Tóth Béla szakaszvezető Debrecen, 1893 Hősi halált halt: 1918.06.17.

Vitkovics (Völgyi) János őrmester Balkány, 1891

Az ezred tagjai az egész háború alatt 47 Arany Vitézségi Érmet érdemeltek ki.
Ebből 8-at, az összes kitüntetés 17 %-át (1/6-át) a Montellón szerezték egy hét alatt!
(Maruzs Roland kutatásai alapján) 











„Sikeresen szabadultam meg egy szörnyű helyzetből. A halál, ezer halál torkából…
Emberfölötti teljesítmények becsületes elvégzése után emelt fővel járhatok…

És lelkiállapotom sötét, nyugtalan, lesújtott, amióta csak visszajöttünk a
Montellóról…

Ami rám hat most ez a saját kis egyéni érzéseimnél hatalmasabb érzés. …
Most már biztos, hogy vége a háborúnak, mégpedig ránk nézve az ellenségnek kénye
kedve szerint való békével, mert ez az offenzíva volt az utolsó erőfeszítésünk.”

(Tersánszky Józsi Jenő: Egy ceruza története)




