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Az antantcsapatok szerepe a 

Monarchia katonai vereségében,
a vittorio-venetói csata



Előzmények: a piavei csata

 Az 1918.06.15-én a Piave mentén indított 
offenzíva volt a Monarchia utolsó támadása az 
olasz fronton. Boroević tábornok hds.csoportjá-
nak csapatai (fele magyar alakulatokból állt) a 
Piavén átkelve hídfőállásokat foglaltak a túlpar-
ton, de az olasz védelmet nem törték át. A 
megáradt folyó elsodorta a hadihidakat, így az 
utánpótlás nélkül maradt csapatokat eredeti 
állásaikba vonták vissza. 07.07-ig a Monarchia 
150.000, az olasz, brit és francia erők 85.000 
főt veszítettek





Svetozar Boroević tábornok, 
a róla elnevezett hadsereg-

csoport parancsnoka az

olasz fronton, 1917-18



Az antant haderő helyzete 1918 őszén
 Ferdinand Foch marsall, az Antant Legfelsőbb 

Haditanácsának elnöke egy olasz offenzíva 
megindítását sürgette. 09.24-én Orlando olasz 
miniszterelnök válasza: csak 1919 tavaszán 
lehetséges a támadás

 Diaz olasz vkf. azért késlekedett az offenzíva 
megindításával, mert tartott az o-m. túlerőtől, 
az ellenfél támadókészségétől

 Bulgária háborúból való kiválásával (09.29.) 
Foch utasította az olasz hadvezetést, hogy 
10.16-án kezdje meg a támadást



Armando Diaz

tábornok, 
az olasz haderő
vezérkari főnöke
1917-18-ban   



Az antant erők 1918 őszén az olasz fronton

 Diaz tbk. 51 olasz, 3 brit, 2 francia, 1 csehszlo-

vák ho. és egy amerikai ezred (57 ho., 704 zlj.), 

7700 löveg és 6 millió tüzérségi lőszer felett 
rendelkezett 1918 októberében, melyek a 
Monarchia 56 ho-val néztek farkasszemet

 A Brenta és a Piave középső szakasza közt 33 
antant ho. állt 2600 tábori és 600 nehéz 
löveggel, velük szemben pedig 31 o-m. ho., 

1200 tábori és 150 nehéz löveggel



A támadó antant csapatok
 Az áttörést 22 ho. (közte 2 brit és 1 francia) hajtotta 

végre. A Brenta és az Adria között a 4. olasz hds. 

(Giardino altbgy.) a Mte. Grappa területén, a 12. olasz 
hds. (a francia Graziani tbk.) a Mte. Tomba-Pederob-

bával szemben, a 8. olasz hds. (Caviglia altbgy.) a 

Montellónál, a 10. olasz hds.(az angol lord Cavan tbk.) 

a Papadopoli-szigetnél, a 3. olasz hds. (Aosta herce-

ge altbgy.) a Piave alsó folyásánál sorakozott fel
 Tartalékként 15 antant gyalog- (6 ho. a 9. hds-ben

Morrone altbgy.) és 4 olasz lovasho. (gróf Turin altbgy. 

lov.hdt-e) és egy amerikai ezred állt rendelkezésre
 Velük szemben 20 o-m. ho. állt az első vonalban, 11 

pedig tartalékban



Olasz állás a Piave mentén 1918



Francia csapatok a Piave folyónál



Antant hadműveleti célok
A 4. és 12. olasz hds. feladata volt, hogy 

éket verjen a Mte. Grappánál az o-m.  

Belluno-seregcsoport és a 6. hds. csapa-

tai közé. A fő támadást a Montellónál álló 
8. hds. hajtotta végre Vittorio irányában, 
szétválasztva az o-m. 6. és Isonzó-

hadsereget. A Piave középső részén
felsorakozott 10. hds-nek a 8. hds. 

szárnyát kellett fedeznie és az ellenség 
tartalékait magára vonnia





Antant támadás a tiroli fronton
 A Mte. Grappa és Mte. Tomba (a Brenta és a 

Piave között) ellen okt. 24-28. között indított 
olasz és francia támadást (600 repülőgép 
támogatásával) az o-m. Belluno-seregcsop. erői 
(30 o-m. repülőgép) visszaverték

 Dél-Tirolban ezzel egyidejűleg elterelő táma-

dások zajlottak, a 7. (Tassoni altbgy.), 1. 

(Pecori-Giraldi altbgy.) és 6. (Montuori altbgy.) 

olasz hds. részéről, amelyek az ellenség 
erőinek lekötésére szolgáltak



Olasz géppuskások 
a Mte. Tomba terü-

letén, 1918 ősze



Bevezető támadás a Piave mentén
 10.24-én a britek elfoglalták a Papadopoli-

szigetet a Piave közepén. 27-én reggelre hat 
antant hadihidat vertek és átkeltek a folyón (12. 
hds. Pederobba, 8. hds. kettő Vidor és Falzé, 

10. hds. három  Papadopoli-sziget) 

 27-én délre a brit XIV. hdt. és az olaszok 12 km 
széles és 4 km mély hídfőt építettek ki a Piave 
túlpartján az o-m. XVI. hdt. szakaszán. A nap 
végére a 12. hds. Pederobbánál, a 8. és 10. 
hds. is mélyen beékelődött az o-m. védelembe



Brit katonák harc közben a Piave mentén



A piavei hídfők kibővítése
 10.28-án a britek és az olasz XVIII. hdt. a 

Papadopolival szemben (az o-m. ellentáma-

dások ellenére) egy 20 km széles és 10 km 
mély betörést ért el, a 12. hds. Pederobbánál
átkelt francia csapatai Feltre irányába 
támadtak, a Belluno-seregcsoport és a 6. hds. 

érintkezésénél szorították vissza a védőket
 A Boroević-hds.csoport erői megkezdték a 

visszavonulást a Livenza, majd a Tagliamento

irányába





A döntés napja

10.29-én a 4. olasz hds. folytatta táma-

dását a Mte. Grappa területén, a 12. hds. 

pedig Feltre irányába, a 8. hds. előrenyo-

mult Vittorio felé a visszavonuló o-m. csa-

patok nyomában, a 10. hds. állva maradt. 
29-én az addig a Piavénél veszteglő 3. 

olasz hds. is támadásba lendült 
A 6. o-m. hds. Vittoriótól északra és a 

Livenza mögé vonult vissza



Olasz csapatok előrenyomulás közben



Az antant áttörés
10.29-én a Boroevic-hadseregcsoport

frontját két helyen is áttörték az antant 
csapatok, Soligo-nál és Coneglianótól
DK-re. Egy 30 km széles rés tátongott 
az o-m. védelemben

A támadás kezdete óta az antant 
32.000 hadifoglyot és 150 löveget 
zsákmányolt 



Vittorio elfoglalása, a támadás folytatása

 1918.10.30-án a 8. olasz hds. lovasszázadai 
és a kerékpáros Bersaglieri alakulatok 

bevonultak a kiürített Vittorióba, majd másnap 
Belluno felé törtek előre.  Az  o-m. Belluno-

seregcsop. és a 6. hds. között a rés bővült. A 
3. olasz hds. csapatai átkeltek a Piavén, 
másnap  részei elérték a Livenza folyót. Az o-

m. 6. hds. a Tagliamento mögé vonult vissza.
10.01-én a 10. és 3. hds. átlépte a Livenzát



Az antant offenzíva a fegyverszünetig
 11.01-én a 6. hds. Dél-Tirolban támadásba 

lendült az o-m. 11. hds. ellen, 11.02-án a 12. 
hds. csapatai a Feltre-i medencéig, a 8. hds. a 

Bellunói-medencéig jutott. 11.03-04-én a 10. és 
a 3. hds. a Tagliamentón átkelve tovább üldözte 
az o-m. csapatokat

 Az antant ho-k. 11.04-én délutánig a Cervigna-

no, Manzano, Cividale, Robič, Chiusaforte, 

Pieve di Cadore, Cormons, Aquileja, Grado, 

Tirolban Mezzano, Carzano, Salurn, Mendel-

hágó, Schluders vonalat érték el



A padovai fegyverszünet
 Az o-m. haderő nevében Viktor Weber tbk. 

11.01. óta tárgyalt az antantot képviselő Pietro 
Badoglio olasz tbk-kal, 11.03-án 15 órakor 
Padovában megkötötte a fegyverszünetet, (3-

án reggel az o-m. csapatokat utasították az 
ellenségeskedések beszüntetésére) amely csak 
másnap délután 3-kor lépett életbe. A háború 
utolsó napján az olaszok a Monarchia 350.000 
(közte 45.000 magyar) hazafelé vonuló 
katonáját ejtették foglyul



Viktor Weber

tábornok az
osztrák-magyar

fegyverszüneti
delegáció veze-

tője Padovában



A fegyverszünet főbb pontjai

 Az ellenségeskedések azonnali leállítása, 
az o-m. haderő leszerelése 20 hadosztály 
kivételével, a tüzérségi eszközök felének 
átadása, Dél-Tirol, az Isonzó-völgye, 
Isztria, Trieszt, Észak-Dalmácia átadása, 
visszavonulás az 1914-es határokra, az 
antant csapatok szabad mozgása a 
Monarchia területén, a fogvatartott antant 
hadifoglyok hazaengedése



Az antant győzelem mérlege és a 
veszteségek

Az antant csapatok 10.000 o-m. tisztet 

és 400.000 katonát ejtettek fogságba 
(16 gyalog és 3 lovasho.), mintegy 

5000 löveget zsákmányoltak
Az olaszok vesztesége 38.700, a 

briteké 1600, a franciáké 500, az 
antant csapatoké összesen közel 
41.000 fő volt





Köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket!


