Bevezetés
1992-ben, amikor a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán voltam
oktató, felkereste az intézményt ifj. Poppe Kornél úr, azzal a kéréssel, hogy
segítsenek neki édesapja hagyatékának feldolgozásában, és nyilvánossá tételében.
Mivel én voltam a főiskola folyóiratának szerkesztője hozzám irányították. Ezzel
vette kezdetét az a már több mint 25 éve tartó kutatás, amit változó intenzitással,
de újból és újból nekirugaszkodva folytatok.
A hagyaték három fotóalbumból és egy köteg levélből állt. A három
nagyalakú, jó minőségű fényképgyűjtemény 1913-tól 1917-ig tartalmaz képeket.
Ezek a fényképek azért is jó minőségűek, mert a tüzérségi légifelderítés, ami
Poppe Kornél beosztása volt, fő eszköze a fényképezés volt. Az albumok
Albánia-1913, Bocche di Cattaro 1915-1916, Szentandrás 1916-1917 címeket
viselik. A bennük levő képek feliratozása sajnos igen hiányos.
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A három albumból kettő a Bocche di Cattaro 1915-1916 és a Szentandrás
1916-1917 a Közlekedési Múzeum tulajdonába került ifj. Poppe Kornél
adományaként. Erről a Közlekedési Múzeum 1999-2000 évkönyvében
olvashatunk.
Tekintve, hogy nem rendelkeztem kutatói tapasztalattal, és szabadidőm
sem volt túl sok, írtam akkor néhány cikket a Bolyai Hírekbe és más katonai
újságokba Poppe Kornél századosról és a zeppelinekről, de többre nem tellett.
Időközben ifj. Poppe Kornél elhunyt, én is más beosztásokba kerültem, de
a zeppelinek miatt továbbra is izgatott a történet. Aztán egyre több érdekes jött
elő Poppe Kornél életéről, tevékenységéről. Több dologról kiderült, hogy nem is
úgy volt, viszont sok más érdekesre derült fény. Most ebben az írásban
összegzem, amit eddig összegyüjtöttem róla.
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Poppe Kornél (1884-1941)
Budapesten született egy Frankfurt am Main-ból Magyarországra áttelepült
kereskedő első fiaként. Apja Edmund (Ödön) Poppe 1873-ban, 18 éves korában
egy festékforgalmazó cég társtulajdonosaként telepedett le Budapesten.
Édesanyja Backfrieder Amália.
Később beléptek a Halfer József Márványozó Festékgyár Rt.-be, vagy
annak elődjébe. A Részvénytársaság adatai. V., Akadémia-utca 16. Alakult:
1919. (mint magáncég 1883.) — Telefonszám: 37—84. Sürgönycim: Pickanil.
— Igazgatósági tagok: Fodor Lajos, Tükrössy Richard, dr. Kohner Artúr, Poppe
Henrik. Cégvezető: Poppe Ödön. — Felügyelőbizottsági tagok: Kristyóry László,
Krausz Imre, Poppe Kornél.
Alaptőke: 40,000 pengő, mely 2000 drb 20 pengő névértékű részvényre
oszlik. — Az alaptőke eredetileg 400,000 korona volt 800 drb 500 koronás
részvényben. Felemelték 1923 július 20-án 5.000,000 koronára. 1926 április 25én a felértékeléssel kapcsolatban az alaptőkét 40,000 pengőben állapították meg
és a részvényeket 5:1 arányban vonták össze.
Gyártelep: Budakeszi. — Utolsó rendes közgyűlés: 1926. április 25-én.1
Halfer József (1846-1916.) könyvkötő és festékgyáros nemzetközi hírre
tett szert egy márványozó eljárás kidolgozásával. 1885-86-ban jellent meg az
eljárást bemutató könyve. 1902-ben Budakeszin hozott létre festékgyárat.
A Poppe család férfi ágában technikai ismeretekkel eredményesen
foglalkozó „ősök” említhetők: Dr. Adolph Poppe, a Frankfurt am Main-i
„Gewerbeschule” igazgatója, akinek apja Dr. J. H. M. Poppe a tübingeni
egyetem technológia tanszékének alapítója, valamint a „Vasárnapi iskolák”
iparosképzés szervezője (1820-1840), kb. 180 fizika-technológia témájú könyv
szerzője volt. A technológia története (kb. 1811) című művére Karl Marx is
hivatkozik.
A család fontosnak tartotta az emlékek őrzését (így lehet birtokukban
J.H.M. Poppe kb. 150 évvel ezelőtt megjelent könyveiből öt kötet).
Még két öccse született. A három testvér gyerekkora viszonylagos jólétben
telt, középiskoláikat a Markó utcai „főreálban” illetve a Fasori Evangélikus
gimnáziumban végezték. Valószínűleg 1916-ból való az a három testvért
ábrázoló fénykép, amelyen mindnyájan egyenruhában vannak. A testvérekről
gondoskodó „öreg”, egyiküket, Károlyt, aki ügyes fotós volt, és szintén a
vártüzéreknél szolgált csak egy rendfokozattal lejebb, a távfényképészeti

KompaszGPT_1926-1927_02__pages500 (A cégről bejegyzés található 1933-ig ebben a
folyóiratban)
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csoporthoz irányíttatta. Az „öcsi” fényképe szerepel a „Hírszerzés és kémkedés
története” (1935/?) című mű II. kötetében.2
Ahogy a Pesti Napló 1896. május 15-ei számában megírta a Poppe család,
anya és két gyermeke Poppe Amália, Kornél és Károly, ellátogatott a Milleneumi
Kiállításra és beírta nevét az Arany könyvbe.
1903-ban, mint egyéves önkéntes bevonult a 6. magyar vártüzérezredhez
Komáromba, ahol 1905. január 1-vel tartalékos hadnagy lett.

Visegrád felé a gőzhajón 1905.6.22.

2

ifj. Poppe Kornél közlései
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1907. május 1-vel tényleges hadnagy lett.
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1908-ban áthelyezték az 5. stájer-karintiai
vártüzérezredhez Cattaroba, ami a temesvári katonai
körzet kiegészítéseként (7. hadtest) 1891. január 1jén alakult ki az egykori 2. és 10. számú tüzérségi
zászlóaljból. Ekkor már rendelkezett a Katonai
Jubileumi Kereszt kitüntetéssel.
1910-ben az ezred neve 5. magyar
vártüzérezredre változott, és az eddigi kettő helyett 3
zászlóaljból állt. Továbbra is a temesvári 7.
hadtesthez tartozott.
Az 1910. évi léghajós tanfolyam május 1.-től
szeptember 30.-ig tartott Bécsben. Erre pályázni
lehetett.
A résztvevők: Max Macher hadnagy a 4.
vártüzér ezredtől (FAR 4) , Rudolf Pospischil hadnagy a 14. gyalog-ezredtől
(Infanteriregiment IR.14); Johann Riedlinger Edler von Kastrenberg hadnagy az
IR. 27-től, Wilhelm Kurt Edler von Helmfeld hadnagy az IR. 45-től, Ernst
Hofstätter főhadnagy az IR. 47-től, Franz Koglnig fhdgy. az IR. 95-től, Rudolf
Köppl fhdgy. az IR. 1 től, Kornél Poppe hdgy az 5. vártüzér ezd. -től (FAR. 5),
és Franz Schönpflug hdgy a 11. Utász zlj. -tól szolgálatra behívva. A tanfolyam
idejére a Haditengerészettől behívottak: Viktor Klobučar sorhajóhadnagy és
Wenzel Voseček fregatthadnagy.
3

A lovaglás- és utazás tantárgyat Rothansl százados oktatta. Ő ismertette
még a tanulóknak ezen felül a ballon alkalmazási ismereteket a várháborúban, a
tüzérséget, a lövészetet, a gáztechnikát, a várballon osztagot, a tábori ballon
osztagot, a jelző ballon osztagot, és a gyakorlatok szabályzatát. A szakismereti
taktikát, a tereptant, a ballon felismerést, a jelentőszolgálatot, a kormányozható
léghajók működését és a léghajók tábori alkalmazását Tauber százados
közvetítette. Booms százados és Hirsch főhadnagy oktatta az aviatikai
szakismereteket, és a sárkányok működését és bevetését. A léghajóvezetés
elméletét von Richter főhadnagy ismertette.
A Léghajósosztag parancsnokságától Hinterstoisser százados tanította a
meteorológia és a léghajózás tudomány tárgyakat. Ráadásul ő vezette még a
műszaki alkalmazási gyakorlatokat is. Hoffory százados oktatta az
anyagismerettant, az anyag megőrzését, a léghajóépítést, a léghajózás történetét
és szervezését, és a postagalamb ügyeket. 4
3

FAR 4 = 4. Festungsartillerieregiment – 4. vártüzérezred - (fordító)
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Alexander Kustan és Gerald Penz: Max Macher százados (Harry C. Redner (luftschffharry.de jóvoltából)
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1912. november 1-én Poppe előlépett főhadnaggyá. 1913-ban az ezred
neve ismét megváltozott 5. (magyar) Freiherr von Rauvroy vártüzérezred lett.

Jelen voltak a magyar békefenntartók Albániában is, ahol Szkutari
védelmében léptek színre 1913– 1914 között. 1913-ban a nagyhatalmak a
londoni békekonferencián döntöttek az önálló Albánia létrehozásáról. A hat
nagyhatalom (Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország,
Oroszország, Osztrák-Magyar Monarchia) döntött arról is, hogy Szkutari
Albániához tartozzon. A montenegrói és a szerb kormány azonban nem tartotta
tiszteletben ezen döntést, ezért tengeri blokádot és nemzetközi
flottademonstrációt hajtottak végre. A Monarchiát a Ferenc Ferdinánd
főherceg, a Radetzky és a Zrínyi csatahajó, a Szent György páncélos cirkáló, az
Aspern cirkáló, a Dianara, a Scharfschütze és az Ulan torpedórombolók
képviselték. Szkutari megszállására, ezer fős, nemzetközi tengerészgyalogos
köteléket állítottak fel. Szkutarit és tíz kilométeres körzetét szállták meg a
tengerészek. E feladatra vezényelteket a Monarchia Radetzky és Zrinyí
csatahajóinak személyi állománya köréből jelölték ki. A rendfenntartásra kijelölt
300 főt gróf Ottó WELSERSHEIM korvettkapitány vezette. 1913 nyarán
szárazföldi csapatok váltották fel a tengerészeket, a 87. gyalog ezred IV.
zászlóalja, árkászokkal, géppuskás osztaggal, rádióállomással, egészségügyi
osztaggal és csapatvonattal (hadtáp a szerk.) megerősítve érkezet a misszió
helyszínére (29 tiszt, 480 katona). Feladatuk a városon belüli rend fenntartása
volt. Döntés született az albán csendőrség felállításáról és kiképzéséről, amely
szintén a nemzetközi kontingens feladatát képezte. Szervezését egy holland
csendőrtiszt irányította, az Osztrák-Magyar Monarchiát Josef MAIR százados
képviselte. Az albániai misszió az első világháború kitöréséig tartott. Az osztrák-
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magyar alakulat és vele a német század 1914. augusztus 4-én hagyta el a
várost.5

Poppe főhadnagy Albániában a Nemzetközi Békefenntartó Kötelék tisztjei
társaságában
.
1914-ben az ezred nevéből kikerül a
magyar jelző. Poppe Kornél ekkor már
rendelkezik az 1913. évi Emlékkereszttel.
Közben kezdetét vette a Nagy Háború. A
cattarói helyőrség Montenegró környező
hegyekre telepített tüzérségével harcolt,
valamint kiszolgálta a flotta ide települt
egységeit.
A
ballonmegfigyelő
század
fényképezte az ellenséges tüzérség állásait és
kísérte a járörözésre kifutó hadihajókat, a
magasból figyelve a tengert.

BODA József A magyar rendvédelmi békefenntartás humán története Rendvédelemtörténeti Füzetek - 18. évf. (2010.) 21. sz.
5
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A légifelderítés kezdetben kötött léggömbökről történt, fényképezés,
távcsöves megfigyelés alapján. Az egyre szaporodó hadirepülő tevékenységek ezt
a kötöttléggömbös módszert igen hatásosan elhárították: lelőtték őket. Poppe
Károly, hősünk öccse, is így járt, szerencsésen, mert egy hatalmas lombos fa
lefékezte és így kb. 90 éves koráig jó egészségben élt.

1915. szeptember 1-én Poppe előlépett századossá és Nordholzba ment,
észak Németországba, Cuxhaven mellé.

9

- 10 -

Nordholz egy ma is létező város az Északi tenger közelében. Jelentős
haditengerészeti kikötő. Azon a helyen, ahol a kiképzőbázis lehetett, jelenleg
Aeronauticum Léghajó és Haditengerészeti Repülőmúzeum van.
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A körben, ahol a Múzeum van, láthatók a kiállított repülőgépek.

A Monarchia tárgyalásokba kezdett két zeppelin megvásárlásáról,
melyeket Fiumei bázisról az Adria ellenőrzésére akartak használni.
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Természetesen működtetésükhöz személyzet is kellett, ezért tiszteket küldtek
Nordholzba kiképzésre. Eddig ismeretlen kiválasztási szempont alapján így
került kiküldésre Poppe Kornél k.u.k. százados, tüzérségi megfigyelő
ballonszázad parancsnok Cattaróban, a légjárócsapatok állományából ide,
Nordholzba léghajó-parancsnoki tanfolyamra. Voltak itt a Monarchia
hadseregéből más tisztek is kiképzésen. Ezek Mannsbart százados
léghajókonstruktőr (1910 - 11-ben épített egy léghajót Wiener Neustadtban,
1917-ben pedig az Adria mellett kezdett egy léghajó építésébe, de a háború után
a trianoni szerződés értelmében szét kellett bontani.), Max von Macher
főhadnagy (ö egy külön szerződés szerint, mint a Monarchia megfigyelő és
összekötő tisztje huzamos ideig tevékenykedett a német léghajókon), Seelinger
főhadnagy. Valószínűleg ők lettek volna az első átveendő léghajó tisztjei. Mivel
egy szárazföldi haderőnemhez tartozó léghajón 4 tiszt szolgál. A parancsnok, a
híradásért, a navigációért és a hajó műszaki állapotáért felelős tiszt.
Úgy tűnik később akadt fontosabb jelölt a léghajó-parancsnoki posztra,
mint Poppe százados. Így megkezdődött egy a mai személyügyesnek sem
ismeretlen eljárás a helycsinálásra. Érdemes figyelni a dátumokat.
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Méltóságos Max Macher k.u.k. főhadnagy úrnak Nordholz-ban.
Bécs, 1916. január 3.
Mivel a léghajók beszerzése egyre valószínűbb, szükség van arra, hogy a
rendelkezésre álló személyzetről tájékozva legyek.
A körülmények kényszerítenek engem arra, hogy Méltóságodat kivételesen
arra kérjem, egy rangban magasabb tiszt alkalmasságáról adjon tudósítást.
Méltóságod postafordultával számoljon be nekem kimerítően Poppe Kornél
százados alkalmasságáról a hajóparancsnokságra.
Feltételezem, hogy Méltóságod az Önbe vetett bizalomhoz méltónak
bizonyul és a beszámolót minden személyes érzéstől, előítélettől és vonzódástól
függetlenül, teljesen tárgyilagosan fogja megadni és annál is inkább a
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legszigorúbb megítélést várom el, mivel kiváló tisztek állnak rendelkezésre, akik
a kiképzésre tekintetbe jöhetnének.
Max Macher főhadnagy az elöljáró elvárása szerint készítette el a
szolgálati jellemzést.
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A fenti szolgálati jellemzés Horváth Viktória átiratában:
A Császári és Királyi Légierő Parancsnoksága
Azok az alapkövetelmények, amik a léghajó vezetésére alkalmasnak vélt
tisztekkel szemben támasztandók, a következő pontokban vannak felsorolva:
Elhivatottság
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Megfelelő szellemi képességek és a léghajóvezetéshez szükséges sokoldalú
ismeretek elsajátításához való buzgalom
Testi egészség és ellenálló képesség
Személyes bátorság és örömest vállalt felelősség, felelősségtudattal
párosítva
Nyugodtság és lélekjelenlét
Gyorsaság a gondolkodásban és a cselekvésben
Az itt felsorolt követelményeket szigorúan véve Poppe századossal
kapcsolatban jelentem - minden személyes befolyásoltságtól mentesen, tisztán
szakmailag – hogy Nevezett az 1-5. pontokat tekintve a léghajó vezetésére
alkalmasnak tűnik. Ami a 6. pontot illeti, Poppe százados sokéves bocche di
cattaro-i tartózkodása alatt, anélkül, hogy a bőven rendelkezésére álló
szolgálatmentes időben bármit is sportolt volna, egyfajta lassúságot mutatott
cselekedeteiben, ami őt a léghajóvezetői minőségében előnytelenül tüntetné fel.
Ezzel azonban semmiképpen sem azt akarom mondani, hogy Poppe százados a
további kiképzésre alkalmatlan lenne, mivel lehetősége van arra, hogy ezt a
hiányosságát a gyakorlati továbbképzés során kiküszöbölje. Ám amennyiben
további, a léghajóvezetői képzésre alkalmasnak vélt tisztek a Császári és Királyi
Parancsnokságból rendelkezésre állnának, akkor az ügy érdekében kívánatos
lenne még 1 vagy 2 urat hajóvezetői képzésre Németországba vezényelni, hogy
alkalmasint ezen a módon lehessen közülük (beleértve Poppe századost is)
választani. Azok az urak, akik aztán nem kapnak hajóvezetői beosztást, a légierő
más részlegeinél teljesítenének – valószínűleg – értékes szolgálatot a
Németországban megszerzett ismereteik segítségével.
Cuxhaven, 1916. január 5.
Max Macher főhadnagy
Már meg is érkezik az új kinevezésről szóló visszarendelő parancs.
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A k.u.k. Katonai Parancsnokságának Temesváron
Bécs, 1916. február 8-án.
Jelentem, hogy Poppe Kornél századosnak ismertettem az ADEVAR
Léghajókülönítmény parancsnokságára vonatkozó döntést.
Poppe százados annál is inkább hivatottnak tűnik ehhez, mivel hosszabb
időn keresztül Nordholz bei Cuxhaven-ben a Haditengerészeti Léghajókülönítményhez volt beosztva és minden ezzel kapcsolatos szakmai ismeretet
elsajátított.
Megadtam Poppe századosnak az engedélyt arra, hogy a Nordholzból
Temesvárra történő utazásánál az újra felszereléshez három napot Budapesten
tartózkodhasson.
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Már a nemzetközi vezénylés visszavonása is elrendeződik.
k.u.k. Hadügyminisztérium
Másolat
császári Haditengerészeti Államtitkárnak Berlinben
Bécs, 1916. február
A k.u.k. Hadügyminisztérium által az Önökkel közösen kiadott, Nr. B.X.a
11605 számú, 1915. szeptember 28-án kelt ügyirat alapján a Nordholz bei
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Cuxhaven-i Haditengerészeti-léghajóbázisra vezényelt k.u.k. Poppe Kornél
századost visszarendelem.
Emellett engedje meg, hogy a k.u.k. Hadügyminisztérium ismételten
megköszönje az Önök többszörösen bebizonyított előzékenységét.
a k.u.k Légjáró-csapatok Parancsnokságától
Bécs, 1916. február 11.
A léghajóvásárlásra vonatkozó remények nem válltak valóra, így az esetleg
Poppe helyére kiküldött személy sem lehetett léghajóparancsnok.
Kétbeállós léghajóhangár Nordholz-ban. Az egész épület elfordítható a
szél irányának megfelelően. Az LZ 81 elsőtisztjének visszaemlékezésében ír
valami ilyenről.

A fenti kép egy német weblapról, az alábbi Poppe albumából származik.
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Félbeszakadt tanulmányai alatt Poppe 11 alkalommal vett részt zeppelinnel
oktató repülésen, 7 alkalommal pedig harci repülésen az Északi-tenger felett. A
kiképzés alapos lehetett, mivel a szentandrási léghajókikötő parancsnoki
beosztásában eltöltött, mintegy másfél év alatt több ízben vett részt léghajós harci
küldetésekben. Tekintettel a léghajók állandó súlyproblémájára, nem valószínű,
hogy érdeklődő utasként vitték volna magukkal.
Időközben 1916-ban az ezred neve 5. erődtüzérezred lett és az ott
állományban levő Poppe százados megkapta a bronz Katonai Érdemkeresztet a
hadiszalagon. 1916 januárjában az ellenséggel szembeni vitéz magatartásáért
legfelső elismerésben részesült.
1917 januárjában újólag legfelső elismerésben részesült. 1917 júniusában
engedélyezték részére a német 2. osztályú vaskereszt elfogadását és viselését.
Poppe Kornélt ugyanis hazarendelésé után 1916. február 8-án kinevezték
parancsnoknak a Szentandráson (Temesvár közelében) levő Zeppelin
támaszpontra. 1916. szeptember 27-én egy léghajóval kényszerleszállás során
megsérült. Mackensen tábornoktól II. osztályú vaskeresztet kapott Bukarest,
Ploesti és Szaloniki zeppelines bombázásában való részvételért.
Valamikor 1917 közepén Poppe konfliktusba keveredett egy német tiszttel,
aki szintén a bázison szolgált a német léghajókiszolgáló csoportban. Egy
homályos utalás szerint a német tisztben túlságosan erős volt a birodalmi gőg.
Mindenesetre a k.u.k. illetékesei a botrányt elkerülendő felmentették Poppét és az
olasz frontra küldték. Tekintve, hogy ekkor már beszüntették a
léghajóbevetéseket a bázisra csak, mint közbelső leszállóhelyre volt szüksége a
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repülőknek, valamint itt történt a ballonos megfigyelő századok utánpótlásának a
kiképzése. Így elég egyhangú volt a szolgálat ezért Poppe nem is bánta nagyon a
cserét.
1917-ben a Magyar Aero-Szövetség hadirepülő kiállítást kívánt tartani. A
kiállítási szakbizottságba többek között Poppe Kornél századost is felkérték.
Valószínűleg ebben az időben ismerkedett meg László Lujzával, aki
Temesváron az m.kir. Felsőbb Leányiskola igazgatója volt. Kapcsolatuk elég
komoly lehetett, mert sűrűn küldték egymásnak a leveleket.
Levelezésükből annak két évet áthidaló egyik fele maradt meg, amit a
hölgy kapott. Érdekes módon megmaradtak Poppe (hptm.) ceruzás bejegyzéssel
olyan könyvek is, amelyeket Bécsből küldött az olasz frontra egy
könyvkereskedő: A. Einstein: Relativitás-elmélet, E.Mach: Erkenntnis und
Irrtum, Poencaré matematika-filozófiai kötetei (1915-1917!).
A levelek szemléletes képet festenek előbb az olasz, később a nyugati
fronton zajló életről, a ballonszázad tevékenységéről, valamint Poppe
véleményéről a körülmények alakulásáról.
1918-ban Poppe százados az 5. vártüzérezred állományában van, de már
nem tüzér, hanem légjáró. Kitüntetései is szaporodtak. A meglévők mellé jött a
Károly-csapatkereszt, augusztusban a bronz Érdemkeresztre megkapta a
kardokat, kitüntették az ezüst Érdemkereszttel a hadiszalagon.
1918. január 16-án, még az olasz fronton, saját meglátása szerint is
elsőnek ugrik le önként a megfigyelőballon kosarából ejtőernyővel. Ebből annyi
haszna volt, hogy kapott három hét szabadságot.
Amikor a németek is megadták magukat hazavezette a századot, minden
anyagával együtt, természetesen nem Cattaróba, hiszen az akkor már a SzerbHorvát-Szlovén királysághoz tartozott, hanem Budapestre.
Hazaérkezése után a Honvédelmi Minisztériumban az Ausztriától való
különválás körül kapott feladatot. Amikor a Tanácskormány átvette a hatalmat
minden légjáró tisztet automatikusan besoroztak a Vörös Hadseregbe.
Egy a szegedi katonai repülés világháború utáni történetéhez adalékokkal
szolgáló írás szerint 1919. augusztus 24-én, Szegeden van, mint a szerveződő
repülőalakulat tartalékos megfigyelőtisztje. Szeptember 10. után a román bevonulás
veszélye miatt a felszerelést megpróbálják elrejteni vagy eladni, a tartalékos
tiszteket és a legénységet pedig szabadságolják. Valószínűleg Poppe is elhagyja
Szegedet. 6

1919. szeptember 19-én László Lujza és Poppe Kornél Budapesten
házasságot kötöttek
6

Belvedere SZEGEDI TÖRTÉNÉSZHALLGATÓK LAPJA 2006. november - december
22

- 23 -

1919 decemberében az új hadseregben nyilvántartásba vették századosként
a régi rangsorban. 1920 júniusában igazoltnak minősítik, majd szolgálaton kívüli
állományba helyezik. 1922 januárjában újból állományba kerül.
Poppe, mint felügyelőbizottsági tag vesz részt a családi cég, a Halfer
József Márványozó Festékgyár Rt. tevékenységében 1919-től.
A Magyar Aero Szövetség 1920. évi működéséről szóló jelentésben
elismeréssel szólnak Poppe Kornél Magyar Aeroforgalmi Rt főfelügyelőről, aki
március és április folyamán a MOVE által szervezett rendezvényen előadást
tartott az aviatikáról. (Előterjesztve az 1921. évi február hó 27.-én tartott rendes
közgyűlésen.)
1921-ben megszületik ifj. Poppe Kornél.
1921-ben Poppe részt vesz az Aerotechnikai Szótár összeállításában.
1921. április 19-én kedden délután 1/2 4 órakor az Urániában tartott
előadást a léghajózásról Poppe Kornél mefort főfelügyelő „Léghajózás első rész”
cím alatt; április hó 26.-án, kedden délután 1/2 4 órakor „Léghajózás második
rész” cím alatt.
1921. június 9-én a Magyar Földrajzi Társaság felvette rendes tagnak
Poppe Kornél századost.
1921. október 5-én a Magyar Aero-Szövetség választmányi ülést tartott,
ahol megköszönték Poppe Kornélnak, hogy helyettesítette betegsége idején a
főtitkárt. A pilótaképzésre vonatkozó tervezetét elfogadták.
1921 októberében a Magyar Aero Szövetség rendkívüli közgyűlést tartott,
melyen a fő tevékenységi területeknek megfelelő csoportokat hoztak létre. Az
irodalmi csoport szakelőadójának Poppe Kornélt kérték fel.
1922. április 23-án tartották Pécsett a Magyar Aero-Szövetség Pécsbaranyai osztályának alakuló közgyűlését, melyen Poppe is részt vett, mint a
Választmány képviselője.
1922. július 3-án tartották meg a VI. repülőmodell versenyt. Poppe Kornél,
mint távolság és időmérő vett részt a rendezvényen. Valamint megbecsült
díszvendég, akit az MTI is kiemelten kezelt híradásában.
MTI közlemény 1922. július 3.
A Magyar Aero Szövetség VI. modellrepülőgép versenye vasárnap délelőtt
folyt le a Vérmezőn több száz főnyi közönség jelenlétében. A megjelentek
soraiban ott volt Farkas Kálmán h. államtitkár, a szövetség elnökhelyettese,
továbbá a kereskedelmi minisztérium légügyi hivatalának képviseletében Bencze
főfelügyelő, Vigh Albert főigazgató, dr.Massány Ernő AZ "Aero " főszerkesztő
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je, Poppe Kornél a magyarországi repülőterek gondnoka, gróf Toropzky Péter,
Varjas alezredes, Jekelfalussy mérnök, Lehoczky tanár, és még számosan.
A versenyt, melyre 24 gép nevezett be, Paál százados rendezte. A
modellgépek között voltak egy és kétfedelűek, gummitorziósak és sűrített levegős
motor által hajtottak. A gummitorziósak az eddig elért távolsági és időtartam
rekordot megjavították. Az elért legjobb eredmény 19 3/5 másodperc s 89.8
méter. A gépek 10-15, sőt 20 méter magasra is felrepültek és hosszú ideig a
levegőben tartózkodtak.
Mind a kiállítás, mind teljesítmény dolgában Halász Andor gépei érték el a
legjobb eredményeket. A tiszteletdíjakat dr. Massány Ernő, Tomkovszky Károly
és Lampich Árpád tűzték ki. Az utóbbi az ifjúság vezetésében derekas munkátvégzett. A motorkonstrukciók között különösen feltűnt Tiszmanáry gépe, ki 2000
korona tiszteletdíjat kapott. A nyertesek közül a következők szerepeltek Halász,
Diosoffy, Madarász, Tiszmanáry, Fejér és Csuti.
1922. augusztus 6-án tartották a Magyar Aero-Szövetség vasvármegyei
osztályának alakuló ülését, melyen Poppe Kornél a magyarországi repülőterek
gondnoka is részt vett a Szövetség több vezetőjével együtt.
1922. szeptember 23-án két francia hadirepülőgép szállt le engedély nélkül
a mátyásföldi repülőtéren, Poppe Kornél a magyarországi repülőtereknek a
kereskedelemügyi minisztérium légiforgalmi szakosztálya részéről kirendelt
gondnoka, aki éppen a repülőtéren tartózkodott, a francia tisztek előtt tiltakozását
fejezte ki, amelyet ők tudomásulvéve, folytatták útjukat.
1922. október 6. Kőrösvidék című újság Békéscsaba
Francia hadirepülőgépek Magyarországon
A „Magyar Aeró" jelenti: Szept. 23-án, déli 12 óra 20 perckor két francia
hadirepülőgép szállott le a mátyásföldi repülőtéren. A gépek aznap reggel 6 óra
30 perckor indultak el Metzből, Budapest - Mátyásföldről pedig d. u. 2 óra 10
perckor indultak tovább Bukarestbe. A hadifestésü gépek Brégnet-tipusuak
voltak. Az egyiket Vilmer őrnagy, a másikat Dagnaux százados vezette s kívülök
mindegyiken egy-egy katonai gépszerelő ült.
A két gép engedelem nélkül jött Magyarország területére s szállott felette
tova, ami légi felségjogunk flagráns megsértése!
Poppe Kornél, a magyarországi repülőtereknek a kereskedelemügyi
minisztérium légiforgalmi szakosztálya részéről kirendelt gondnoka, aki éppen a
repülőtéren tartózkodott, a francia tisztek előtt tiltakozását fejezte ki, amelyet ők
tudomásul véve, folytatták utjokat.
Az ügynek diplomáciai uton folytatása is lesz.
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1923. április 3-án tartotta a Magyar Légiforgalmi Rt. a megnyitó
ünnepségét a mátyásföldi repülőtéren, melyen részt vett Poppe Kornél igazgató
is.
1923. április 17-én a magyar Földrajzi Társaság tagjait kalauzolta a
mátyásföldi repülőtérern Poppe Kornél.
1923. a rendszeres repülőjáratok megindulásának éve volt. A légügyi
hatóság részéről különös gondoskodás történi abban a tekintetben is, hogy a
légiközlekedés
biztonságának
előmozdítására
minden
óvóintézkedés
megtörténjék. A repülőtereken példás rend uralkodott a menetrendszerű
repülőjáratok indítása és érkezése körül, ami elsősorban Poppe Kornélnak, a
magyarországi repülőterek felügyelőjének érdeme. Írja az Aviatika.
1923. 07. 02. MTI közlemény
A Magyar Távirati iroda jelenti: mult hónapban lefolytatott bécsi
táigyalások eredményeképpen a magyar és osztrák kormány képviselői a
kölcsönös légi forgalom szabályozására a közelmúltban egyezményt kötöttek.
Ezen egyezmény alapján a légi forgalom. Budapest és Bécs kösött ma megindult,
Egyenlőre az Österreichische Laftverkehr Aktiengesellschaft nyitotta meg a
közlekedést 6 üléses Juakers tipusu vizi repülőgépekkel, de a jövő héten már
előreláthatóan a Magyar Légiforgalmi Részvény társaság Fokker gépein is
megindítja Mátyásföldről a rendszeres légi járatokat. Az első repülőgép ma
délelőtt 1/4 11 órakor indult el Bécs felé a Ferenc József hid mellett levő
hidroplánállomásról. Az indulásnál a magyar kormányt Vassel Károly állami
légiforgalmi igazgató, a kereskedelmi miniszterium légiforgalmi osztályának
főnöke, az osztrák követséget pedig Calice Ferenc gróf osztrák kővet képviselte.
Megjelent még Bandik József, Poppe Kornél légiforgalmi igazgató, Beme István
főfelügyelő, Kormos István vasúti és hajózási biztos, továbbá az Aero-express,
az Österreichische Laftverkehr Aktiengesellschaft, a francia - román
légiforgalmi részvénytársaság képviselői és mások. A gép három utast vitt
magával, a Bécs melett leve Kusadorfban fog leszállani a Dunára, ahonnan
délután 1 órakor a gép már indul is vissza Budapestre; Budapestől Bécsig az ut
másfél órába kerül.
1923. július 17-én indult meg a rendszeres légiforgalom Budapest – Bécs –
(München) útvonalon. Az első gép elindulásánál jelen volt Poppe Kornél
légiforgalmi igazgató.
1924. 12. szám Rákos Vidéke
A rendőrtiszti estélj felülfizetöi. A folyó évi március hó 4-én Mátyásföldön
megtartott dal- és táncestélyen rendőri jóléti célokra a következő felülfizetések
eszközöltettek, melyeket ezúttal nyugtatványoz köszönettel a rendezőség: Poppe
Kornél 10.000 korona
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1924. július 14-én Poppe Kornél légügyi igazgató üdvözölte a mátyásföldi
repülőtéren az USA Katonai Légügyi Hivatal világkörüli repülőúton levő tisztjeit.
1925. november 27-én a Spitzbergák világáról vetített filmet Poppe Kornél
a Magyar Földrajzi Társaságban.
1925. Poppe Kornél tagja a Magyar Adria Egyesületnek.
1926. március 21-én tartotta a Magyar Aero-Szövetség 1926. évi (XV.)
rendes közgyűlését a Műegyetem mechanikai tanszékén, Farkas Kálmán alelnök
elnöklésével. Az évi jelentést — mivel az a Szövetség hivatalos lapjában már
megjelent — fölolvasottnak tekintvén, Poppe Kornél, ideiglenes titkár,
jegyzőkönyvvezető az 1925. évi vagyonmérleget és zárszámadást, majd az 1926.
évi költségelőirányzatot ismertette.
1927. október 5-én ünnepelték Kaszala Károlyt a világcsúcstartó repülőt.
Jelen volt Poppe Kornél is.
1925 és 1928 között Poppe Kornél az egyik szerkesztője az Aviatikai
Értesítőnek, a Magyar Aeroszövetség hivatalos közlönyének, (három éven át csak
tagjai részére), az Aviatika elődjének.
A Levéltár 1927 októberében bekövetkezett újabb átszervezése során a
Hadtörténelmi csoport a II. (irodalmi) csoport egyik osztályává vált, irodalmi
osztály néven, s így is maradt 1932-ig. A II. csoport az irodalmi osztályon kívül
magában foglalta a hadrendi és a rajzoló osztályt, valamint a Magyar Katonai
Közlöny szerkesztőségét, majd utóbb (1929-től) a kiadóhivatalt. A csoportot
Falta László főtanácsnok irányította, míg az irodalmi osztályt Einbeck Károly
főtanácsnok vezette. Az osztályhoz 8 fő volt beosztva, akik mellett még 9 külső
munkatársat foglalkoztattak (egy közülük a bécsi felszámoló csoport mellett
tevékenykedett).
1928-ban indult meg a Hadtörténelmi Levéltár megalakulásától fogva
legnagyobb szabású vállalkozása, "A világháború 1914-1918. (Különös
tekintettel Magyarország és a magyar csapatok szereplésére)" című sorozat
kiadása. Az első kötet előszavában Gerbert Károly főigazgató a munkát az
intézet hivatalos világháborús művének nevezi. A sorozatnak 1942-ig 10 kötete
látott napvilágot. A munkákban részt vett egyebek között vitéz Madarász László,
az irodalmi osztály főelőadója és Poppe Kornél, a II. csoport titkára is. A
szerkesztést pedig az irodalmi osztály tiszteletdíjasaként a már említett Kárpáthy
Ákos ny. áll. tábornok irányította. 7
1928-ban Poppe Kornél egy függelék kidolgozásával részt vett József
főherceg tábornagy: A világháború, amilyennek én láttam II. kötet című
könyvének elkészítésében.
7
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1928-ban részt vett A VILÁGHÁBORÚ 1914-1918 KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL MAGYARORSZÁGRA ÉS A MAGYAR CSAPATOK
SZEREPLÉSÉRE SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. HADTÖRTÉNELMI
LEVÉLTÁR című könyv megírásában.
1929 márciusában a Magyar Aero Szövetség tisztikarának, bizottságainak
és választmányának névsorában 1929. évre Poppe Kornél, mint a Gazdasági
bizottság tagja és a Léggömbös csoport elnöke szerepel.
1929 szeptemberében Poppe Kornél beszámolt a Hungária ballon első
repüléseiről:
Léggömbünk a «Hungária» 1680 köbméter ürtartalmú. A «Luft- und
Wasser-Flugzeugbau Ges.» cég Seddin (Pomerániában) melletti gyárában
készült. Legelső útját 1928. június elején tette meg, mely alkalommal a gyár
képviselőjétől átvettem. Ezen utazásban az Aero Szövetség részéről bethlenfalvi
Pál Andor alelnök is résztvett.
Sajnos, hogy mi csak világítógázzal tölthetjük meg, mert a hidrogén igen
drága. Az is hátrány, hogy világítógázunk fajsúlya kissé nagy, minek
következtében ballonunk csak igen ritka esetben szállhat fel több mint két
személlyel. Ez az oka annak is, hogy egyelőre csak 2—3 ballonvezető-jelölt
kiképzését vállalhatjuk, akikkel mi hárman felváltva eszközöljük a felszállásokat.
1930-ban a Magyar Aero Szövetség választmányának április 11-én d. u.
6.30 órakor megtartott választmányi ülésén a Léggömbös csoport elnöke
előterjesztést tesz továbbá arra vonatkozólag, hogy a Szövetség léggömbje
vegyen részt az április hó 27-én Pozsonyban megtartandó léggömbös-versenyen.
A léggömb utasai Poppe Kornél, bethlenfalvi Pál András, vitéz Seeberg Wankel
József és Gebhardt István lennének. A verseny költségei mintegy 1,500—2,000
P-re tehetők.
1930-ban Poppe Kornél a királyi Magyar Természattudományi Társaság
tagja.
Poppe Kornél az Aviatika 1930. decemberi számában beszámolt a
Léggömbös csoport éves tevékenységéről. Összesen 18 szor szálltak fel.
1931-ben Poppe ismét a Gazdasági bizottság tagja és a Léggömb csoport
elnöke.
1931. április 2-án felszállt a Hungária. Az útról Poppe írt az Aviatikába.
Poppe 1931-ben felszólítást kapott a Csepel szigeten kikötő „Graf
Zeppelin” léghajó leszállásának vezénylésére. Ezután címzetes alezredessé
léptették elő.
1931. március 27. 15 óra 15 perc MTI közlemény
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A Zeppelin látogatása iránt egyre nagyobb érdeklődés nyilvánul meg az
egész országban, de különösön nagy érdeklődést tanúsit a közönség a Zeppelin
postája iránt és napok óta tömegesen adnak fel küldeményeket azokban a
fővárosi és vidéki postahivatalokban, emelyek megbízást kaptak a Zeppelinküldemények felvételére. A Zeppelin magyarországi körrepülésére Budapestről
fel lehet adni Budapestre címzett küldeményeket is, amelyeket, ha helyi tarifával
bérmentesít a feladó, ugy a körrepülés alatt nem dobja le a Zeppelin, hanem
Csepelre való visszatérése után a csepeli postakirendeltségnek adja át.
Amennyiben vidéki tarifával láttatnak el a küldemények, úgy a ledobási helyen
ejtőernyővel juttatja el a Zeppelin az illető vidéki postahivatalhoz a postát, de ez
esetben is külön feltüntetendő a küldeményeken, hogy „Via vidék". A
Zeppelinnek Németországba való visszatérő utján ugyancsak lehet, Budapest
rendeltetési hellyel küldeményeket feladni, ebben az esetben Budapesttől
Friedrichshafenig a Zeppelin viszi a postát, Friedrichshafenből pedig- vasúton
vagy repülőgépen érkezik vissza, a bérmentesítéstől függően. A csepeli
repülőtéren két postahivatal fog működni: úgyhogy minden hely látogatói
kényelmesen hozzájutnak a posta feladásához. A közönség tájékoztatására a
repülőtéren aerofilatéliai bizottság áll rendelkezésre, amelynek tagjai minden
felvilágositást készséggel megadnak. Ezenkívül mozgópostások árusítják a
Zeppelin-bélyegeket és átvesznek postaküldeményeket.
A Zeppelint ittléte alatt 250 utász katona tartja, Poppe Kornél ny. őrnagy,
ballonvezetó parancsnoksága alatt. A léghajót tartó katonák a Zeppelint az
egész nézőtér előtt, lehetséges közelségben, elvontatják, úgyhogy mindenki jól
láthatja majd.
Vasárnap reggel a Blaha Lujza-térről, az Apponyi-térről és a Boráros
térről indulnak autóbuszok a csepeli repülőtérre, mégpedig a Boráros-térről 40
fillér a Blaha Lujza-térről és az Apponyi-térről 50 filléres jegyekkel. Az
autóbuszokon ezeket a kedvezményes jegyeket, csak a repülőtérre előre
megváltott jegyek felmutatása ellenében lehet igénybe venni. Az aerofilatelisták
és bélyeggyűjtők együttesen indulnak a csepeli repülőtérre vasárnap reggel 7
óra 10 perckor a Blaha Lujza-térről.
1932-ben is az előzőek szerinti tisztségeket töltötte be Poppe Kornél a
Szövetségben.
1932 februárjában Poppe Kornél beszámolt az Aviatikában a Léggömbös
csoport 1931. évi tevékenységéről. Összesen 8 felszállásuk volt.
1934. decenber 14. 11 óra 40 perc MTI közlemény
A Jugoszláviából kiutasított magyarok megsegítésére december 12.-én a

belügyminisztériumba a következő adományok érkeztek: Poppe Kornél és
felesége Budapest 50 pengő
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A Magyar Adria Egyesületnek 1935. évi május hó 29-én, az egyesület
helyiségében tartott évi rendes közgyűlésén a válsztmány tagjává választotta
Poppe Kornélt.
Az 1930-as évek végén a Gamma művekben elkezdték az akkor
korszerűnek számító analóg technológiás Juhász-Gamma lőelemképző tervezését,
gyártását. Fia visszaemlékezéséből tudjuk, hogy a Haditechnikai Intézet
munkatársaként, mint tüzérségi szakértő részt vett a Gamma – Juhász lőelemképző
létrehozásában is. Ifjabb Poppe Kornél, apja halála után, annak íróasztala titkos
rekeszében talált rá a berendezés dokumentációjára.
1936. szeptember 1-én szerződés jött létre Poppe Kornél és a Hadilevéltár
között melyben 128 pengő javadalmazás ellenében Poppe munkát vállalt. Ebben
az időben Poppe Henrik is szerződéses állományban volt a Hadilevéltárban.
Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május
(Budapest): Poppe Kornél ny áll. alezredes. XI. Lenke-út 69. 2-592-27
A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes
távbeszélő névsora 1939. május (Budapest): Poppe Kornél ny. áll. alezredes, XI.
Bocskay-ót 69. 259-227
1939. május 31-vel Poppe kéri a szerződés megszüntetését.
1939. június 5-én a M.kir. Hadilevéltár saját kérésére megszüntette nem
rendszeresített helyen való, tiszteletdíj melletti alkalmazását. A kérvényben
betegségét említi, ami miatt idegileg kimerült és nem tud dolgozni. Ekkor
dokumentumok fordítása volt a feladata. Erre utal a Levéltárban megtalállható
dolgozata a Háborus és egyéb alakulások a spanyol örökösödési háború folyamán
1701-1714 címmel.

1939. november 23-án Poppe Kornél nyugállományú címzetes alezredest a
Honvédelmi Miniszter a levéltári közigazgatási szolgálat terén kifejtett kiváló és
eredményes teljesítményekért Okirati dicsérő elismerésben részesítette.
A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes
távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest): Poppe Kornél ny. áll. alezredes,
XI. Bocskay-út 69. 259-227
1941. január 20-án délután, 1/2 3-kor, 57 éves korában, arcrákban, melynek
tüdő áttétei is voltak, Poppe Kornél nyugállományú m. kir. honvéd -tüzér alezredes
meghalt Budapest II. kerület Bocskay út 69. szám alatti lakásában. Ekkor, ahogy a
Magyar Szárnyakban olvashatjuk egy tevékeny, számos területen alkotó ember élete
ért véget. Haláláról megemlékeztek a Dunántúl 1941. január 28-i számában, a
Meteorológiai Társaság és a Magyar Földrajzi Társaság lapjaiban.
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1941. június 20-án a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület a Számvizsgáló
Bizottság tagjává választotta ifj. Poppe Kornélt.
Poppe Kornél több ismeretterjesztő, illetve technikai szaklap állandó
szerzője lehetett. Erre utal a Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye 1922.
VI. 25-i 26. szám Magyar szerzők irodalmi munkássága 1922-ben a technika és
az ezekkel rokon tudományágakban című rovatának közlése: Poppe Kornél
Léghajózás (Motorvilág 1922. I. 10. 1. szám - 5½ hasáb)
Ugyancsak a Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye 1924. X. 26.
LVIII. kötet 41 -42. számban eredeti közlésként található Poppe Kornél írása a Z.
R. III. léghajóról . A közlésben sajtóhiba volt ennek javítása a következő
számban megtörtént.

Az Ifjúság és Élet földrajz-természettudományi, ifjúsági folyóirat1927.
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szeptember 10. – 1928. június 25. között megjelent egybefűzött kötetében
található A legújabb nagyméretű léggömb című írása.
A Magyar Meteorológiai Társaság történetét feldolgozó, az alakuló
üléséről is beszámoló írás a Társaság honlapján meglehetősen illusztris
személyek között, mint egy életen át kiemelkedő tevékenységet folytató alapítót
említi Poppét. Ez a tevékenység valószínűleg a folyamatos meteorológiai
adatközlés volt, melyhez, mint léghajós szakértelemmel és lehetőséggel is
rendelkezett.
„…1925. január 25. E téli napon, amikor a hőmérő higanyszála a reggeli
órákban -5,9 °C mutatott, borult, hószállingózós napon az intézet folyosói a
szokottnál melegebb légkört és hangulatot árasztott. Ennek oka nyilvánvaló volt,
hiszen e napon 1/2 11 órakor a M. kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi
Intézet tanácstermében gyűltek össze mindazok, akik a társaság létrehozásának
lelkes támogatói, segítőkész munkatársai és a tudomány képviselői voltak. Nem
idézem föl a megjelenteket, de megemlítem azokat név szerint, akik később a
meteorológia ügyéért társaságon belül és munkahelyükön is egy életen át
odaadó munkát végeztek. Erre az elismerésre érdemesek Dr. Dalmady Zoltán,
Endrey Elemér, vitéz Fráter Tibor, Fraunhoffer Lajos, Fröhlich Izidor,
Harkányi Béla báró, Héjas Endre, Dr. Hille Alfréd, Dr. Konkoly Thege Gyula,
Dr. Kövesligethy Radó, Kurtz Sándor, Petróczy István, Poppe Kornél, Dr. Róna
Zsigmond, Dr. Réthly Antal, Dr. Sávoly Ferenc, Dr. Szolnoki Imre, Dr. Tangl
Károly, Tass Antal, Dr. Treitz Péter stb. A felsoroltak részben a meteorológiai
intézet vezető munkatársai, részben a honvédség, a mezőgazdaság, az
orvostudomány, a fizika, a csillagászat, a talajtan jeles képviselői, kutatói,
professzorok.
Az ülés tárgya: “A Magyar Meteorológiai Társaság” megalakítása.”
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Poppe Kornál az I. világháborúban
Történetünk főszereplője azon kevesek közé tartozik, aki az első
világháborút megelőző helyi konfliktusoktól a háború befejezéséig
csapattisztként teljesített szolgálatot, és minden olyan fronton megfordult ahol a
monarchia csapatai harcoltak.
Az első helyszín ahonnan tudósítást kapunk az éppen megszülető Albánia.
A balkáni háborúk során a Török birodalom sorra vesztette el Európai
területeit a hajdani vazulusaival vívott harcokban. Amikor Törökország
túlságosan meggyengült és Szerbia túlzottan megerősödött a nagyhatalmak
közbeavatkoztak. A londoni konferencián olyan békefeltételeket diktáltak melyek
megóvták Európa beteg emberét a széthullástól, és Albánia létrehozásával
megakadályozták Szerbia kijutását a tengerhez.
1913-ban Albániát önálló fejedelemséggé nyilvánítják és Wilhem Wied
német herceget jelölik ki uralkodónak, aki 1914. március 07.-én bevonult
Durazzóba a fővárosba. (fotó 1)
Annak érdekében, hogy biztosítsák Albánia függetlenségét és az uralkodó
trónralépését, nemzetközi haderővel megszállták Albániát. A haderőben minden
érintett európai nagyhatalom képviseltette magát így az Osztrák-Magyar
Monarchia is küldött csapatokat, Poppe Kornél, aki az Albániához közeli cattaroi
erődben szolgált, ezekkel a csapatokkal került oda.
A megszálló csapatok élénk társadalmi életet éltek, sportversenyeket,
parádékat rendeztek, ismerkedtek az országgal, Poppe pedig fényképezett és egy
albumra való fotót hozott haza emlékül. Albán emberek, a megszálló országok
katonái, a német császár tiszteletére megtartott díszszemle, Wied herceg és
felesége megérkezése Durazzóba láthatók ezeken a képeken. (fotó 2,3)
1914.Július 28-án az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának,
és ezzel megkezdődik a Nagy Háború melyet később az I. Világháborúnak
fognak hívni.
Poppe 1914. november 30-án újra eredeti szolgálati helyén van, mint az
1/5 erődtüzér ballonmegfigyelő század parancsnoka. Kötött léggömbről
esetenként repülőgépről figyeli a montenegrói tüzérséget és segíti a cattaroi
hadikikötő és a nehézhajó hadosztály tűzérségének harcát. (fotó 4,5)
1914. december és 1915. február között a 2/2 erődtüzér ballonmegfigyelő
század beosztott tisztje a Dunajec menti Tarnovban8. Legalábbis ez olvasható a
szolgálati lapján, de tekintettel arra, hogy ez a helység ebben az időben orosz
fenhatóság alatt volt valószínüleg csak valahol a környéken szolgált. Ugyanis a
háború kezdetén az osztrák hadvezetés rossz helyzetmegitélése miat az orosz
8

Tarnov am Dunajec Gorlicétől 50 km-re északra, Premysltől 120 km-re nyugatra van.
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csapatok jelentős területeket elfoglaltak Galiciában és a monarchia erőfeszítései a
visszaverésükre sorban kudarcot vallottak. Valószínüleg Poppét is egy támadás
előkészítése során vezényelték ide, mivel december elején, amikor megérkezett
kezdődött Boroević tábornok 3. hadseregének támadása melynek eredményeként
csapatai kijutottak a Dunajec folyóhoz. December 17. után a front
megmerevedett, mindkét fél drótakadályokat épített, aknamezőket telepített és
megerősített állásaiban próbálta az iszonyú veszteségeket pótolni. A monarchia
mintegy 800.000 fős létszám csökkenést szenvedett el a legjobban kiképzett
alakulataiból.
Annak illusztrálására, miként történt a légifigyelés ebben az időben
idézzük Molnár Ferencet, a híres színműírót, aki pont ezen a fronton
tevékenykedett mint haditudósító. Olvasás közben ne feledjük, hogy a hátország
pozitív hírekkel való ellátása volt a feladata.
Rakowice9, 1915. január.
A legmagyarabb madár nem a turul. A legmagyarabb madár egy osztrák
repülőgép, amelyen két magyar katona ül. Az egyik aki az ellenség fölött ágyúk
és gépfegyverek sortűzében, egész ezrek egyszerre való tüzelése közben vezeti a
gépet, a másik aki ezalatt nyugodtan rajzol és fotografál.
Odahaza folyton siránkoztunk, hogy kevés aviatikusunk tengődik, nincs
repülőtér, szubvenczió, semmi - és most csupa magyar szó itt körülöttem a
repülőtéren. Nemcsak a bakák magyarok, akik itt gépészkednek, de egyik
repülőtiszt a másik után szólal meg magyarúl. Meglepően sok a hadseregben a
bravúros magyar pilóta a légi megfigyelő. Több mint hittük.
Napfényes, száraz téli idő. A délelőttöt a negyedig hadsereg egyik
repülőszázadánál töltöttem. A repülőtér hófödte tiszta-fehér síkság. Rajta sátrak,
deszkabódék, árboczok, jelzőlobogók. Innen indul el és ide tér vissza az orosz
állásokat kémlelő repülőtársaság. Elegáns tisztek, - valaki azt mondta, hogy a
jövőben a repülő katona lesz a legelegánsabb fegyvernem - most már meg is van
ez a karaktere ennek a csoportnak.
Az óriási fehér terítőn színes pillangók pihennek. Nagy piros-fehér föltok,
csíkok vannak a gépek szárnyain. A kép: piros rovarok egy tudós fehér
itatóspapírján, az óriások országában. A sátrak előtt égnek fordított csövű
fegyverek. Két katona őrzi. Felettünk a végtelenségig tiszta, halványkék ég.
Szélcsönd.
Egyszerre hallom, amint kiabálnak a katonák:
- Apparát! Apparát!

9

Rakowice (jelenleg Rakow) 60 km-re északra található Tarnovtól
33

- 34 -

És a sátrakból kirohan vagy negyven katona, szalad előre a fehér mezőn,
messzire, olyan messzire, hogy végül már csak pontoknak látja őket az ember.
Az "apparát"-ot én még nem is látom. A gukkert kell elővenni, hogy valahol az
ég alján, nagyon messze, a láthatár szélén egy szúnyogot lássak meg, a mint
buzgón igyekszik ide, hazafelé.
Jön a Dunajec mellől haza a magyar madár.
Most már tisztek is kerülnek elő a sátrakból. Nagy dolog mégis, mikor az
egyik így hazajön. Végül egész kis tömeg várja.
Az "apparát" jön az égen, egyre nagyobb és egyre színesebb, a hogy
közelebb jön és lejjebb ereszkedik. Már nem barna szúnyog, már piros
repülőbogár, aztán égőszínű, csíkos, könnyű piros-fehér lepke, aztán leszáll.
Mindenki hozzája rohan.
Két medve ugrik ki belőle. Tetőtől-talpig szőrős-bőrös, embernél kétszerte
kövérebb alakok, se orruk, se szemük nem látszik ki a prémből és állatbőrökből.
A katonák hámozzák le róluk ezeket a bundazsákokat, négyen is dolgoznak egyegy tiszten. Végre a szőrök és bőrök tömegéből kikeczmereg a repülőtiszt. Az
arcza piros, mint az alma, a szeme csillog. A bőrök alatt még repülősisak,
hósapka is van a fején, nyakán óriási kendő. Leírhatatlan éles, metsző fagy van
fenn a magasságokban.
Losonczy Bélának hívják, egyébként főhadnagy a 19. tábori
tüzérezredben, Nagyváradon. A gépe: Lohner C. 48. A Dunajec partjáról jött,
ahol végre sikerült pontosan megállapítania egy orosz ágyúüteg állását.
Boldogan meséli, hogy azóta talán már össze is lőtték a mieink az orosz császári
battériát.
Elmondja, hogy egyszer már holt hírét költötték a lapok, a mikor Wolbrom
és Olkusz közt erős tűzbe került. De csak a czombját ütötte meg a golyó. Még
egyszer volt igen bajos helyzetben. Egyszer Tarnow fölött kilyukasztották az
orosz puskagolyók a benzintartóját, akkor siklórepüléssel ereszkedett le Woinic
körül, de az oroszok szemmel tartották. Egy mocsárba akadt a gépével, az orosz
ágyúk nem sajnáltak tőle tizenkét gránátot, mikor már tehetetlenül vergődött a
földön, de ott se történt semmi baja. A gránátok valósággal a levegőbe röpítették
a mocsarat és telefröcskölték őt is, a gépét is sárral. De másnap megmentette a
gépet, tessék megnézni, semmi se látszik már rajta.
A csoportban egy érdekes fényképet mutogatnak. Egy repülőtiszt
lefényképezte tüzelésünk hatását az orosz lövészárkon. Lerajzolom a képet, mert
nagyon könnyű lerajzolni, majdnem pontosan ilyen az eredetije is: (ide jön a
vázlat)
A görbe vastag vonal az orosz lövészárok, amely élesen, feketén látszik a
hóban, ha felülről nézik. Körülötte a paczkák a mi ágyúink gránátlövései, a
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melyekkel az oroszt kizavartuk ebből az állásból. A ferdén húzódó egyenes,
vékony vonal egy országút. Csodaszépen lehet fotografálni felülről a hóborított
csatateret. A ragyogó fehér alapon minden olyan pontosan látszik, mint a
papíron az írás.
Azt mondja:
- Azért télen nagyon nehéz felülről tájékozódni, mert az országút is be van
havazva, falu, erdő, minden fehér. Még leginkább a folyókat és patakokat
nézzük, azok sötét vonalként válnak ki a hóból.
Érdekes, hogy hogyan történik az orosz ágyúk állásának felfedése.
- Ha felülről meglátjuk végre az orosz üteg állását távcsővel, nem is kell
fotografálni. Van nálunk részletes térképe annak földdarabnak, a melyet át
akarunk vizsgálni. Mikor az ágyú megvan, egyszerűen belerajzoljuk piros
ceruzával a térképbe, ott fenn, a repülőgépen.
- És hogyan értesítik a mi tüzérségünket?
- Visszarepülünk a mi állásaink felé és a levegőben, igen magasan, egy
szabályos kört írunk le. Ez a jel, ebből a katonáink már tudják, hogy van valami
mondanivalónk, Várunk, a míg bizonyossá válik, hogy észrevettek. Akkor a
térképet beletesszük ebbe a bádogcsőbe ...
Megmutatja: bádogcső, olyan, mint valami diplomának a hengeralakú
tokja. Tenyérnyi széles, igen hosszú fehér vászonszalag van köréje csavarva.
- A bádogcsövet lezárjuk és ledobjuk. Ez a széles, négy méter hosszú fehér
szalag hozzá van erősítve, esés közben lecsavarodik róla és mint az üstökös
farka, lebeg utána a levegőben. Ez arra való, hogy a ledobott tárgy útja
feltűnőbb, láthatóbb legyen. Még látjuk felülről, amint apró lovasok vágtatnak a
leesett bádogcső felé, aztán tovább repülünk, más olyan csapatok fölé, akik
számára szintén viszünk jelentést.
Újabb fotográfiát mutatnak, egy harmincz és feles mozsár hatása az orosz
trénszekerek tömegében. A pilóta az orosz tréntábor fölött lebegett, mikor a
mieink odalőttek. Lefotografálta a lövedéket felülről a felrobbanást követő
pillanatban.
- A mozsarak lövedékeinek - mondja a főhadnagy - oly rettenetes a
robbantó hatásuk, hogy mikor egyszer az oroszok fölött repülten és alattam
felrobbant egy ilyen harmincz és feles lövedék, a következő perczben erősen
hintázni kezdett a gépem a levegőben, pedig ezernyolcszáz méter magasan
voltam. Az erős légnyomás a nehéz repülőgépet még ebben az óriási
magasságban is meglóbálta, pedig a lövedék a földben robbant fel. Micsoda
hatása lehetett ennek ott lenn, a szomszédságában!
Mellettünk egy gépet bombával raknak meg.
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Nyomtatott piros czédula van rajta, ezzel a furcsa czimmel: Achtung!
(Vigyázat!) Az ember azt hinné, hogy valami emberkímélő, óvatosságra intő
szöveg következik. De nem, hanem ép az ellenkezője: "Vigyázat, használat előtt
a drót okvetlenül eltávolítandó!" Vagyis, vigyázat, mert ha nem vigyázol, a
bomba nem sül el. Csak akkor sül el, ha vigyázol. Ha ez az egyszerű czédula
nem a legtisztább háború stílus, akkor nem tudom mi az. Különös világ, ahol, ha
nem vigyáz az ember, még valami szerencsétlenség - marad el ...
Kiabálnak körülöttünk:
- Apparát! Apparát!
Az ég alján egy másik szúnyog tűnik fel, ez is jön haza, ebédelni.
- A kis Tóth! - kiáltják vígan a magyar repülőbakák és veszett versenyfutás
indul a fehér síkságon újból.
A kis "Tóth" a kedvencze ennek a repülőparknak. Teljes czime: Tóth
József, tábori pilóta. Egyszerű népfölkelő-káplár. A versenyt futó legények, akik
az imént még tudós és okos avatottsággal magyarázták nekem a repülőgépek
bonyolult technikáját, magyar bakák: Zsarkó, Veér, Balaton, Szörcseg, Magáth,
Balázsik, Kovács, Kosuczki, Sternbach, Lékó, Koczeth, Kochmann, Bálli, Tóth,
Tőke. Bevonulásuk előtt még soha életükben nem is láttak repülőgépet.
1915. februártól - szeptemberig Poppe újból Cattaróban van, az 1/5 század
parancsnoka. Az Osztrák - magyar hadiflotta feladata ekkor Pola, Sebenica és
Cattaro bázisokra támaszkodva, az Adria védelme, valamint Szerbia és
Montenegró kikötőinek zár alá vétele volt.(fotó 5)
Poppe 1915. októbertől - 1916. február 08.-ig léghajóvezetői tanfolyamon
van a német haditengerészet léghajókikötőjében Nordhornban10. 11 alkalommal
vesz részt zeppelinnel oktató repülésen, 7 alkalommal pedig harci repülésen az
Északi-tenger felett.
A tanfolyamon szerzett ismereteit 1916. február 12. és szeptember 27.
között hasznosíthatja, amikor mint a Szentandrási léghajókikötő parancsnoka
vezeti a hangár és egyéb létesítmények felépítését, majd biztosítja az innen
bevetésre induló LZ-86, LZ-85 később az LZ-81 léghajók tevékenységét. (fotó
6,7)
Az LZ-85 fedélzetén részt vett több technikai repülésen, valamint
Szaloniki bombázásában március 17.–19. között. Szaloniki jelentős tengeri
kikötő és fontos vasúti csomópont. Az antant innen kiindúlva támogatta balkáni
szövetségeseit. Volt egy olyan terv is, hogy antant csapatok Görögországon át
megtámadják a Központi hatalmak balkáni szárnyát és ennek érdekében mintegy
10

Ez a város a német - holland határ északi részén található.
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300.000 főt vontak össze a görög - bolgár határon. Ezek a csapatok is Szalonikin
keresztül érkeztek. A terv végülis nem valósult meg.
Az LZ-81-el szeptember 26-27-én részt vett Bukarest bombázásában.
Románia agusztus 27-én lépett be a háborúba az antant oldalán. A központi
hatalmaknak fontos propaganda lépése volt ez a bombázás, melyben több
repülőgép és zeppelin vett részt. Ezen az úton mely a hajó pusztulásával járó
kényszerleszállással ért véget Poppe súlyosan megsebesült.
Léghajókikötő-parancsnoki11 ténykedéséről sok általa készített fénykép és
az LZ-81 egy német léghajóstisztjének naplója ad szemléletes képet.(fotó 8,9)
Egy érdekes részlet a naplóból:
A posztján mindenki megkettőzi a figyelmét és a gondosságát.
Kívánságunk beteljesülése előtt állunk. Csak néhány kilométerrel előttünk
fekszik Bukarest.
„Ledobószerkezetet előkészíteni, a bombatárolókat átvizsgálni!” - érkezik
a parancsnok parancsa.
Az általános izgalom a tetőfokára hágott. Ott van a város, már nem
menekülhet előlünk. Bombáinkat pontosan célozva és szörnyű hatással
dobhatjuk le!
Az oldalkormányos melletti távbeszélőcsőhöz lépek.
„G., ott azok az erős fények Bukarest vasúti létesítményei. Látja, mire
gondolok?”
„Igenis hadnagy úr.
„Tartsa az irányzékon!”
Ugyanebben a pillanatban hirtelen kialszik a támpont több más fénnyel
együtt. Rövidzárlat egész Bukarestben - gondolhatná az ember, olyan hirtelen
süllyed a már önmagában amúgy is erősen tompított fényű város a mély sötétbe.
Most már egészen biztosan tudjuk, hogy jelentettek és elárultak minket.
„Az elsötétítéssel próbálnak megszökni előlünk. De most nagyot fognak
csalódni a bukarestiek.” - mondja higgadtan a magassági kormányos.
G. szerint „csak azért csinálnak ilyen szép sötétséget, hogy aztán igazán
jól láthassuk a lángokat. Már kisebb fészkeket is megtaláltunk, mint Bukarest!”
Közben K. kinyitja a gondola ajtaját, s felmászik a könnyű kis létrán,
amely a gondolától a hajó átjárófolyosójáig vezet, hogy a bombáihoz kerüljön. A
támadás ideje alatt fent van a helye a hajóban a bombáknál. Onnan figyeli a
dobást és a hatást. Háttal a menetiránynak felmászva az éles szél keményen a
11

Hivatalos megfogalmazásban a Temesvári tartalék léghajósszázad parancsnoka
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létrafokoknak nyomja az embert, míg el nem éri a tulajdonképpeni hajótestet, és
eltűnhet a védelmező átjáróban. Egy zseblámpa gyenge fénye hatolja át az
átjárófolyosó mély sötétjét, s mindig csak egy-két lépésre világít előre. Szörnyen
csikorog a gyenge padló a lábak alatt. Jobbra és balra üres ballasztzsákok
lógnak, és felette szorosan egymás mellett a gázcellák. A bombatérbe érkezve K.
mégegyszer megvizsgálja kedvenceit, az ablakához fekszik a szócsővel a
kezében, és a támadás pillanatát várja.
„Átkozottul sötét ez a Bukarest! Most mindent elsötétítettek.”
Még három perc!...
Tulajdonképpen már hallaniuk kellene minket. Még sehol egy kutató
fényszóró! De már nyilvánvalóan elöttünk terül el Bukarest sötét kontúrja, és ittott - most pontosan alattunk - fények és megvilágított helyek vannak tompító
ködbe burkolva.
„A ledobógéphez! - Támadásra felkészülni!”
Jobbra a távolban két erősen megvilágított hely jelenik meg. A fény
mozog! Fényszórók! De túl távol állnak a hajó helyétől. Úgy tűnik, nem tudnak
áthatolni a párás éjszakán... vagy még nem igazán világítanak?
Ott van egy kis tó. A térképhez nyúlok, s megpróbálok a homályban
felismerni rajta valamit. Lehetetlen! Ekkor hirtelen a semmiből egy erős
fényszóró sugara vetődik a térképemre. Rögtön megtalálom a tavat. Tehát éppen
az erődítési öv felett vagyunk, amely a várost tágas körben körülveszi.
A fényszóró közvetlenül alattunk van, és fénye végigcikáz a hajótesten.
Egy kis bombával mondunk köszönetet a megvilágításért az udvarias úrnak.
Tökéletesen elegendő. Egy villanás lent ... a fényszóró ugyanebben a pillanatban
kialszik, s egy idő múlva tompa ropogás hallatszik fel.
„Szegény fickónak pechje volt, hogy épp őnála lépjük át az erődövet.”
De elárulta a helyünket. Most jobbra és balra fényszórók villannak fel és
az ég felé nyújtogatják óriás karjukat. Egy teljes tucat könnyen összeszámolható
belőlük, egyre több lesz. Végigsuhannak a sötét égbolton, és tervszerűen
átkutatják az egész eget. Itt-ott egy-egy felhő nyeli el a széles fénynyalábot.
Mindjárt elkapnak! De már mi is mindjárt a célunknál leszünk!
Most fényes sugár vetődik a középhajóra. Az összes fényszóró üldöző
kutyaként egy pillanat alatt kiugrik az eddigi irányából, és a számtalan sugár a
hajónk felé fordul. Most már egyszerre több is a hajóra világít. A gondolában
egy pillanatra mindenki elvakítva a földre néz. Már nem eresztik el a hajót! A
légvédelmi tüzérség - mintha egyetlen parancsra tenné - működésbe lép. A
felrobbanó srapnelek fehér felhői egyre közelednek a hajóhoz. A lövegek gyors
sorozatban felhallatszó ropogása túlharsogja a propellerek surrogását.

38

- 39 -

„Élesen jobbra!”...
A hajó engedelmesen eltűnik az éjszaka sötétjében. A fényszórók óriás
karja kutatva tévelyeg körülöttünk. Alattunk vannak a vasúti létesítmények.
„Dobás!”
Lassú sorozatban oldódik ki a bombák egy része. A távbeszélőcső felett
fekszem.
„Robbanóbombát... Gyújtóbombát... Robbanóbombát... Gyújtóbombát.!”
Egy hatalmas léglökés jó darabon a magasba dobja a „LZ81-est”, majd
újra lefelé nyomja a hajót. Akaratlanul is mindenki megkapaszkodik.
„Ez aztán csinos kis robbanás volt ott lent!”
Emlékezni fognak majd bukaresti látogatásunkra!
Bőszülten tüzelnek a légvédelmi ütegek. A fényszórók tehetetlen sietséggel
száguldanak az égen. Ez egy lenyűgöző színjáték, amely mindenkinek az
emlékezetébe bevésődik. A fényszórók, melyek a város feletti sötét éjszakát
nappali fénnyel világítják meg, a légvédelmi ütegek számtalan torkolattüze
körben Bukarest környékén, és közben a becsapódó bombák tompa robbanásai a
felvillanó tűzjelenségekkel! A legénység idegei a legvégsőkig megfeszülnek.
„Ki kell jutnunk a reflektorfényből, különben még valamit levernek itt
nekünk... Élesen jobbra G.!”
Sikerül a manőver, de csak néhány pillanatra. Ekkor megszólal a gépház
távírója. Odasietünk és figyeljük a vészjósló emelőkart. Könyörtelenül beáll:
„A bal motor kihagy!”
Tompán dörrenve robban egy robbanóbomba. Több gyújtóbomba esik le
csillaghullásszerűen. Ugyanebben a pillanatban - mint akit áramütés ért - újra
működésbe helyezik az egész légvédelmi rendszert. Fokozott buzgalommal
kutatnak a fényszórók világító kúpjai. Számtalan cső villan alattunk. Középen
vagyunk a város felett. A messzelátóban megjelennek a célpontok. Egy nyomás a
kioldószerkezet gombjára, s minden egyes alkalommal egy nehéz bomba zúg le a
mélységbe. Egyik detonáció a másikat követi. Előröl kezdődik a régi játék. Nagy
sebességgel, ügyesen manőverezve próbál a „LZ81-es” meglógni a fényszórók
sugarai elől...
„Az egész muníciót ledobtuk százados úr!”
„Irány dél.”
Vége a támadásnak.
Az óriáskarok fényereje lassacskán egyre gyengébb és gyengébb, majd
végül teljesen elvesznek az éj sötétjében. Az ágyúk villogása is egyre ritkább és
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gyengébb. Az óvó éjszaka magába zárja a „LZ81-est”. Majdnem háromnegyed
óráig volt a hajó a város felett!
Poppe 1917 nyár elején konfliktusba került a német léghajókiszolgáló
csoport parancsnokával. A k.u.k. hadvezetése a nemzetközi probléma enyhítése
érdekében felmenti és az olasz frontra küldi ballonmegfigyelő
századparancsnoknak.
Hősünk 1917. augusztus 05-én érkezett meg az olasz frontra a 13.
ballonmegfigyelő század parancsnokaként, valahova a Hermada magaslat
környékére, és másnap megírja első levelét László Lújzának a temesvári
leánygimnázium igazgatójának..
Kedves Lujza!
Tegnap délután érkeztem 3 órakor rendeltetési helyemre. Az utazás a
vasuton aránylag kellemes volt.
Itt az első benyomás jó volt, természetesen háborús szemüveggel látva a
dolgokat. Századom 3 helyütt van szétszórva, 15-20 percnyi járás az egyik
helyről a másikhoz.
Az én lakhelyem egy ponyvából összetákolt 12 négyzetmétert fedő sátor,
melyben az "ágyon" kívül egy hokkedli meg kis asztalka képezik az igen szép
berendezést - no meg a kofferjeim. Különben úgy aludtam az igen kevés
szalmával kitömött zsákon, akárcsak a legszebb sárgarézes ágyban.
Bizony minden evésnél visszagondoltam a temesvári húsos fazékokra, de
azért jó étvággyal és a bennem mindig lévő humorral ettem mindent eddig. A
minden marhahúsból állott, mi eddig (6.-án este) 4 különféle alakban jelent meg
asztalunkon. Egyszer vastag, majd vékony lében, vagy a nélkül stb.. A maguk
tortája a multkor pedig kismiska ahhoz képest, mely tegnap este jött asztalunkra.
Alkalomadtán megküldöm Gizi néninek a receptet.
Egy nagy titkot akarok még elárulni, amelyet azonban senkinek el ne
mondjon! Itt eddig "málnaszörpöt" ittam csak! Nincs egyéb, és mert a víz igen
rossz, kénytelen voltam azt hozzátenni. Különben egészséges vagyok.
Egy sátorban nagyobb asztal - néhány szék és pad képezi tiszti étkezdénket.
Jelenleg kettő fiatal tisztem van. A legközelebbi más tisztektől több, mint
3/4 óra járás választ el. Igy a tegnapi és mai est igen nehézkesen múltak.
Napközben meg sok a munka, a felszállások, irodai teendők, egyik helyről a
másikig való szaladgálások, úgy szórakoztatnak, hogy az idő roppant gyorsan
telik. Egyik feljebbvalóm, kit már régebbről ismertem, tegnap délután már itt is
volt. Ő persze autón jött és csak az utolsó félórát gyalogolta hozzánk.
Mi ugyanis egy hepehupás fennsíkon vagyunk, kartzjellegű apró
"dolinákkal" ellátva. Igy nevezik a körformájú, kartzban előforduló kisebb40
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nagyobb átmérőjű völgyeket. Egy ilyen lyukban van a ballon, egy másikban mi,
tisztek lakunk, ismét másikban a legénység s így tovább.
Mi kicsi erdőcskében vagyunk, és a fák jól védnek a szél ellen, valamint,
hogy holmi repülő fentről meglásson. Ilyeneket látni már volt alkalmam épp úgy,
mint ágyutüzelést és a robbanó lövedékek zaját hallani. Utóbbiakat elég közelről
hallottam, de amíg nem érzek puskaporszagot meg igazán recsegést, addig jól
van.
Holnap elkezdjük a télire való berendezést annyiban, hogy meglevő és még
beszerzendő deszkákból fűthető kunyhókat szándékozok valamenyiünknek
építtetni.
Nagy örömet szerzett nekem, mikor a mi helyünkön igen jó gyűrűhintát,
súlyzót kövekből és két jó gerelyt pillantottam meg. Igy legalább van egy kis
szórakozásom. Egyébként Bécsben rendeltem a könyvkereskedőmnél havonta
egy csomag könyveket. Seidel & Sohn ugyanis már 1906 óta a literánsom. Küld
havonta, ha kérek, 5 kg könyveket, melyekből azokat, melyek megtetszenek,
megtartom. Évi elszámolás. Mielőtt idejöttem, kifizettem még az 1913-ból való
tartozásomat, melyre ő mindeddig szépen várt.
Most pedig annyi pénzem van, mint a szemét, ma kifizettek kb. 650
kroncsikat, és nem tudom, mit csináljak velök. Hisz még a málnaszörpöt is
ingyen kapjuk, illetve ez is benne van az étkezésben.
Kellemetlennek eddig csak a vizhiány mutatkozott, azért, hogy csak kb
naponkinti egy mosakodásra van. A vizet hordókban hozzák lovaink, ezért kell
spórolni vele.
Ha még elmondom, hogy embereimnek ma mutatkoztam be és mai nappal
átvettem a parancsnokságot, akkor eleget meséltem.
Ebben az időben az olaszok támadásai, és az Osztrák-magyar monarchia
védőharcai és ellenlökései voltak a jellemzőek. Befejeződött az olaszok 10.
offenzívája és előkészítés alatt volt a 11. Ez az offenzíva augusztus 16-án délben
kezdődött tüzérségi előkészítéssel. Az ágyúk 18-án hajnalig ontották a tüzet,
ekkor indult meg a roham. Augusztus 21-én volt a támadás csúcspontja.
Hermada és a Faiti Hrb. állásaiban (Poppééktől néhány kilométerre) kézitusa
folyt. 23-án a támadás súlypontját áthelyezték Görz12-től északra a Mte Santo és
a Mte. San Gabriele ellen. Az offenzíva változó intenzitással szeptember 9-ig
tartott. Ezt követően még néhány erősebb támadást hajtottak végre az olaszok a
Mte. San Gabriele csúcsaiért, de ezek sem jártak sikerrel.
1917. augusztus 23.-én
Kedves Lujza!
12
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A múltkor említettem, hogy az olaszok elkezdték az ún. 11. offenzívájukat.
Legalább is nagyobb tevékenységet jeleztem. Azóta voltak napok, mikor folyton
dörögtek az ágyúk éjjel-nappal, majd kevesebben, majd lanyhábban. A mai nap
ezzel ellentétben igen csendes volt, csak most estefelé élénkült a tüzelés egy
frontrészen, de tőlünk messze.
Az olaszok nem értek el aránylag semmit, sok embert vetettek a tűzbe. Igaz,
hogy a mieinkből is sok harapot a fűbe ill. a sziklába. Igen nagy volt eddig a
repülőtevékenységük. Naponta nehány raj dobált reánk bombákat. Az ilyen
támadások végignézése elég izgalmas és csiklandós dolog. Nem annyira, hogy
az ő bombáik sokat ártanának, de főképp a mi elhárító ütegeinknek földre húlló
lövedékszilánkjai azok, melyek teljességgel kiszámíthatatlanul hullanak
mindenhova.
Mi a tulajdonképeni front mögött vagyunk, mert nem mehetünk közelebb,
de mindazonáltal élénk résztvevés vagyon oldalunkról. Nézünk a magasból a
távolba és beszélgetünk a levegőből egészen az első sorokig, ha a
telefonvezetékek még funktionálnak13! Mert ez a vékony drót is sokszor lesz
naponta kettélőve és az én telefonembereimnek jelenleg sok munkát ád a javítás.
Aztán az olaszok messzevívő ágyúi tapogatóznak egész nap még jó távol
mögöttünk is. Nos hát röviden mondva, mindenött ropog. Mi azonban elég vígan
és jól éljük világunkat. Fotografálunk, eszünk, sétálgatunk, mindezt
szolgálatban, mert tulajdonképeni pihenés nincs. Éjjel mindig egy tisztnek
szolgálata és teendői is vannak.
Az az ezredes, kit múltkor úgy sajnáltam, fogoly lett sértetlenül, minek
annyiban örültem, mert szerettem őt. Minékünk az ő távolléte nagy kár. 21-én
lepotyogott egy hadnagyom, ki a repülőknél végzett, itt kellett volna 2 heti
megfigyelő szolgálatot teljesítenie. Lelőtték és gépe égve zuhant alá.
Ez azonban mind semmi, legjobban sajnáljuk és pláne én, hogy már
negyedik napja, hogy kimaradt a pósta. Mikor igazán várjuk az újságot, a levelet
- bármit, ami hazulról jön. 1/2 2-től délután 1/2 5-ig, mikor az altiszt megjelenik
a póstazsákkal, alig akar az idő elmúlni. És most már messziről látjuk a lapos
zsákot, hogy nincs benne semmi. Magának eddig aránylag sokat írtam, nem
tudom ugyan, hogy miért, de mert beszélgettünk Temesvárott, sétálgattunk
Pesten, hát megvan egy bizonyos vonzódás. Meg az öregeimnek nem írok annyit,
úgysem értenék meg, akármilyen a levél tartalma. És ha magának sem írok
valami tartalmas és nehezebb leveleket, mégis jólesik nekem. Hogy ezekre eddig
felelt, ez mindíg egy jó pontot jelentett nálam. Most mikor tudom, hogy sok
dolga van, nem is várok minden levelemre választ, szerénytelen volnék. De
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örülnék, ha megírná, hogy leveleimet elolvassa, és csak azután dobja el, esetleg
néha-néha nehány sort válaszol.
Ma igen rosszkedvű vagyok, mint már említettem, hárman vagyunk öszesen
jelenleg itt. A másik kettő vacsoránál összeveszett és nekem kellett a békítő
angyalt játszanom. Sikerült, de hogy milyen kedvvel ülök most itt, elképzelheti.
Egy leleményes, intelligens fiatal zsidó (a hadnagy) meg egy buta infanterita14
főhadnagy közt nékem kellett a bírót játszanom. Nem könnyű dolog, de
diplomatikusan megoldottam, egyiknek sem fájt, nekem ugyan igen. Mert, mint
nekik is mondottam, ha hárman nem bírnak jól megélni egymás között, akkor
igen szomorú a helyzet, és hogy remélem, ha én az egyikkel éppúgy megvagyok,
mint a másikkal, akkor ők egymás közt is megférhetnének. Pillanatnyi hatást
elérve, örültem, még jobban, mikor eztán elillantak és írhattam.
Ezek az én kis gondjaim. A nagyokról nem írok, mert egyelőre nincsenek.
Most egy mókussal játszadoztam kb fél óra hosszat, az fittyentett, én
felelvén. A mi nemes gesztenyénken ugrált.
Jelenleg ellentámadás van folyamatban, amit a tűzérségi tevékenységről
ítélek, a ropogásról. Ami tölünk 20-25 km-nyire balra ill. jobbra történik, azt
még tudjuk, de azontúlra már csak az újságok adnak felvilágosítást, ezek pedig,
mint említém, késnek.
24 órával később, aug.24.-én.
Most este egy új hadnagyocska jött hozzánk. Az első benyomás rossz.
Remélem, hogy rosszul ítélem meg.
A mai nap sokféle tevékenységgel múlt el minálunk. Különben aránylag
csendes volt az olaszok részéről. Talán pihennek, és új erőket szednek össze. Az
egész harcmodor itt, mint általában, a támadás és ellentámadások felváltásából
áll. Ha az olaszok betörnek mihozzánk, ellentámadással kidobjuk - akkor ismét
ők jönnek stb. Ez így folytatódik, míg az az ellenfél, kinek még tartaléka, frissebb
ereje van, győztesként bent marad. A fő a tűzérség, ha van municiója. Nekünk
van. És elől fődolog az oduk, melyeket a tűzérség össze nem lőhet. Vannak ilyen
"kavernák", melyekben számos ember elfér és melyek sok méter mélyen vannak
a föld felszíne alatt. Ezt a legerősebb lövedék sem éri el.
Ma az olasz repülők bombák helyett czédulákat dobáltak, különösen a
magyar katonák számára. Fehér kenyeret, sok húst és naponta 3-4 líra
jövedelmet igérve azoknak, kik elhagyják magukat fogni. Künn álltam a
ballonnál, mikor embereim egynehány ilyen papirost hoztak. Felolvastam nekik
hangosan, megkérdezve, hogy ki ajánlkozik. Nevettek, mire az egyiknek
odaadtam a papirosokat további felhasználás végett. Igazán szegény ember az,
14
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aki ilyen dolgokra beesve, rászánja magát az árulásra. Az én embereimnek oly
jól megyen soruk, hogy nem kivánhatják jobban. Szentadráson nem kaptak
annyit, mint itt. A "großkampftage15"-kon külön járulék is van.
Most várom a főhadnagyomat, 3 órai járása van, míg hozzám jön az összes
emberekkel és a frissen töltött ballonnal.
Holnap frissen kezdjük azt a munkát, mely általában nem sok eredménnyel
jár. Mint segédeszköznek, a ballonnak igen nehéz a helyzete. És egy ilyen szép
játékszer parancsnokának sem a legjobb. Nékem még hál Istennek mesés
idegeim, és józan eszem vannak. Az idegeim még igen sokat, többet, mint eddig
is elbírnak, a józan gondolkodásommal pedig könnyen túlteszem magamat a
legcikornyásabb helyzeteken.
Olaszországnak két célja volt a támadásokkal, egyrészt területeket akart
elfoglalni, különösen Triesztet, másrészt tehermentesíteni akarták az Antant többi
frontját. A monarchia mivel nem tudott a támadáshoz elegendő erőt összevonni
kihasználva a Karszt és a hegyek nyújtotta lehetőségeket védelemre rendezkedett
be. Erői zömét lekötötte az orosz és román front.
Jellemző az erők kiegyensúlyozottságára, valamint a haditechnika
színvonalára, hogy a 11 támadó hadművelet eredménye egy 10 km mély és 40
km széles terület elfoglalása volt. Ehhez 2 évre és mindkét részről több 100.000
ember életére volt szükség.
Ez az egy helyben topogás tette lehetővé, hogy Poppe és katonái ráértek
házat építeni, kertet művelni, sportolni, vadászni. Életükben 1917. októbere
hozott nagy változást, ekkor ugyanis a monarchia keleti frontján kialakult helyzet
lehetővé tette csapatok áthelyezését és jelentős erők összevonását az olasz
frontra.
1917. október 30.-án
Kedves Lujza!
23-áról keltezett levelét megkaptam, írtam különben azóta. Ezen soraim
után hosszabb pauza fog következni, mert nagy ugrást teszünk előre. Végre
kijutunk ebből az áldott kacsitból a síkságba. Ez minálunk nagy költözködéssel
jár, újjonnan kell berendezkedni, stb.
Ha ezzel készek vagyunk, már jóval mögöttünk fekszik a közelmúlt harcok
színhelye. Itt különösen a Faiti területet értem, melyet a 17. hadosztály, köztük a
61-ek vettek el az olaszoktól. Az eseményeket a levegőből néztük. Később
megnéztem én, keresztülmenve a színhelyet lentről. Látott maga már csatateret,
elbír ilyet képzelni? Bizony jobb, ha nem látott még ilyesmit és én nem is
kívánom, hogy valaha ily látványban részesűljön.
15
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A tomboló csatát, a lövészárkokban a munkát egy Kellermann jobban bírná
megírni, de azt a sok szenvedést és jajt, én nem is tudom megírni, amit láttam,
éreztem. Nincs az a legkisebb kövecske, mely nem változtatta volna helyét,
fekvését igen sokszor az egész területen. Tölcsér-tölcsér mellett, egyik a másikat
befedve. Szanaszét heverő ruhadarabok, rongyok, fegyverek, töltények,
vasdarabok, hébe-hóba egy fel nem robbant lövedék. Az árkok félig betemetve,
szétroncsolt drótakadályok, acéllemezek stb. stb. Volt itt valamikor erdő. Most
néhány (10-20 darab) a földből 1-2 méterre kiálló fakaró mutatja a helyét. Aztán
jön a szebbik látvány. Látott-e már mondjuk egy csizmát, melynek a szárából
valami húsféle látszik kifelé és melytől a patkány csak akkor szalad el, ha nehány
lépésre megközelítette? Vagy "egy" fejet? Ha tovább sétál, egy tölcsér széléből
egyszerre egy viaszsárga ökölbe szorított kéz mered feléje - egyéb semmi. Az egy
darabban levőkről nem is szólva.
Az olaszok állásai mögött már a rendetlen visszavonulás nyomai látszanak.
Mindent eldobtak maguktól. Takarók, köpenyegek fekszenek az úton, mindenfelé
szerszámok szertehajítva. Egynehány hátrább fekvő állásaikat felrobbantották, a
romok még füstölnek. Keresztül-kasul fekszik a telefondrót. Odamegyek egy
dolinához, amelybe sok drót vezet. Egy magasabb tüzérségi állásnál vagyok,
mélyen a sziklába berekesztett kavernák, szépen kiépítve, vastag drót mutatja,
hogy villanyvílágítás is volt benne. Üres, kiégett. A dolina fenekén benzinmotor
áll, az az egynehány kalapácsütés, hogy hasznavehetetlenné tegyék sem ártott
nekie. Igy van ez végig egész az Isonzóig. Azon túl majd csak nehány nap múlva
leszünk mi. A gyalogság már túl van rajta.
A mi részünkről az ágyúk legnagyobb részét elvitték, de a lőszer majd mind
sértetlenül megmaradt. Egyéb dolog, különösen, amit mi is igen használhatunk,
nagyon sok maradt.
Amint továbbmentem, jön egyszerre egy olasz bácsi, kicsi, köpcös öregebb
emberke, nyitott blúzzal, takarója a hátán. Egész egyedül. Mikor közelébe jövök,
félreáll, alázatosan szalutál, megnézem. Szőke körszakállas, kékszemű férfi.
Lassan tovább ballag "egyedül" a mi hinterlandunkba16.
Egy nagy olasz társzekér, megrakva különféle szerszámmal, sok igen
értékes dologgal. Mellette nehány ruhadarab barna foltokkal, vatta, kötszerek.
Megnézem, mi van rajta. Telefonkészülékek, huzalak, új ponyvák, kötelek,
kovács-asztalos szerszámok. Igy van ez az egész úton. Ezt a vereséget nem
fogják egy félévnél hamarább kiheverni és mondja meg Irmának, hogy új
fogadást ajánlok, ugyanazon feltételek mellett junius 1-ére! De ezt aztán szívesen
veszítem én!
Most pedig megyek aludni, a háborút néhány órára elfeledni.
16
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1917. december 6.
Kedves Lujza!
Majd egy hónapja, hogy nem írtam sem haza, sem magának. Idő lett volna,
különösen az utolsó napokban, de hát olyan általános láz, olyan nyughatatlan
érzés volt bennem, hogy nem bírtam íráshoz leülni. Az újságokból, ha olvasta a
haditudósítók czikkeit, akkor a megszállott területekről, az olaszok futásáról elég
hírt olvasott.
Az utolsó levelemben megírtam előtörésünk kezdetét, hogy mennyire, arra
már nem emlékszem, azért röviden megismétlem.
Mi, már az én századom, a kb 20.000 kg-nyi anyagunkkal már október 31én és november 1-én az Isonzónál voltunk, Sagradoban. Emberekből és lovakból
majdnem az utolsó szuszot kinyomtuk. Ez az ugrás majd 30 km-nyi volt és
különösen az állásoknál levő igen rossz összelőtt utak gátolták meg a gyorsabb
előnyomulást. Eltekintve azt, hogy nékem a nagy teher szállításához mindössze
23 saját lovam és 2 kölcsönbe vett teherautó állott rendelkezésre. Részletekben
mentünk előre. Sagradoban várni kellett, míg elkészült a póthíd ill. azt annyira
megerősítették, hogy teherautók mehettek rajta keresztül. Ezt a kis pauzát mi
arra használtuk fel, hogy előre portyázgattunk. Kerestünk, de nem találtunk
semmi különöset, azaz különlegességeket, mint pl. kávét, rizst stb. Az olaszok
különben a mi területünkön levő anyagraktáraikat, de még a czivil házakat is
elvonulásuk előtt alaposan elpusztították, elégették. Egyéb anyag mindamellett
maradt elég, sőt nagyon sok. 2 kiküldött tisztem Gradiscá-nál egy elhagyott
angol üteget talált, mesés szerszámfelszereléssel. Volt itt többek közt fehérnemű
összes embereim részére, ruhaneműk, stb. Volt sok szerszám, lakatosok,
kovácsok részére épp úgy, mint a legfinomabb műszerek mechanikusok számára.
Ezekből a dolgokból vitettem aztán a század számára eleget. Az angol
műhelyberendezést 3-4 millió korona értékre becsültük.
Sagradóból aztán mentünk előre egész a Stellá-ig, ez egy kis folyócska a
Tagliamentó előtt néhány kilométerrel. 5-én már be voltunk rendezve. Ekkor
máris jó nehány km-t tapostunk a szent olasz földön. Palmanova már mögöttünk
volt, nagy raktáraival. És bár az olaszok itt is sokat elégettek, maradt még bőven
mindenféle dolog.
A Tagliamento előtt aztán kb. 1 heti pauza volt a menetelésben, azért, mert
megint a hidak elkészítésére kellett várnunk. Ezt a pauzát azonban már
felszállásokkal is kitöltöttük.
November 16-án már a Piave előtt voltunk. Berendezkedtünk és 22-én
készek lettünk. Ezalatt lakhelyet is változtattunk. Végleges helyünk 6 km-nyire
fekszik, egyelőre a Piave-tól és pedig a híres Zeuson városkától, mely még az
olaszoké, de azóta már tőlünk erősen meg lett rongálva. 22-től 26-ig lógtunk.
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Ekkor szálltunk, mint első ballonszázad a Piave mentén fel. Igen erős
tevékenységünk volt 26, 27, 28, 29 és 30-án. Ezen idő alatt igen sok ütegünket
lőttük be. Itt a ballonnak igen fontos szerepe van, mert a terep egész sima. Mi
naponta láttuk a nagyobb olasz városokat, melyekre még fáj a fogunk, különösen
Velenczét. Egy kis kastélynak nevezett épületben lakunk, hol előbb rendet kellett
teremteni. Bútorzat nélkül, betört ablakokkal találtuk a házat, de most már egész
jó lakható állapotban van. A bútorok egy részét a háznál visszamaradt, mondjuk
ispánnál leltük fel és attól vettük el. Egy igen nagy, főleg szőlőkből álló birtok
majorja van itt. A borpincében a kiöntött vörösbor fél méter magasságban állott.
Ezt aztán kiszivattyúztattam az embereimmel. Megvizsgálva a hordókat, nagy
örömünkre, arra bukkantunk, hogy számos még egész tele. Hogy mennyi bor
lehetett a pincében elképzelheti abból, hogy a megmaradt teli hordókban kb. 600
hekto bor van, tehát annyi, hogy századommal kényelmesen akár 600 napot
tölthetek itt és akkor is minden emberre majdnem 1 liter bor jön naponta. A
pinczét szépen rendbe hoztuk és most egy új - Aradból való tűzmesterem
pinczefőnök lett. Rengeteg kukoriczát és szénát találtunk, úgy hogy lovaimra
most bekövetkezett a hét kövér esztendő. Sajnos, hogy egyebeket nem leltünk,
pedig szerettem volna kávét és rizset szerezni, haza és maguknak. Talán még
sikerül, esetleg csere révén, mert nekünk a már említett angol ütegből mesés
talpbőreink vannak. Ilyeneket különben küldök épp úgy magának is, mint
Géseréknek.
Motta közelében egy teljesen kipusztított kastélyban háltunk egy éjjel, ott
találtam sok limlom között, teljesen összezúzott keretben egy miniatűrt - épen.
Nekem megtetszett és mindjárt magára gondoltam, mint ilyen öreg "műkincsek"
gyűjtőjére. Tehát beküldöm és ekkor magának is lesz egy kis emléke a mi
olaszországi offenzívánkból. Talán kis helyet is talál a képecske a maga
szalonjában.
És most elmesélem az utóbbi napok élményeit, melyek szintén hozzájárultak
ahhoz, hogy ezen levél végigírása (megkezdtem még nov. végén) kissé elkésett.
Már három és fél napig lógtunk a levegőben, kettő magas helyről leérkezett
dicsérettel és elismeréssel tevékenységünk végett.
November 30-án délután szintén felszállott egy hadnagyom, amikor
egyszerre egy ellenséges repülő megjelent és a ballonomat rakétákkal
felgyújtotta. Közeledtét láttuk, minden megtörtént erre az eshetőségre. A
hadnagyom kiugrott 900 m magasságban a kosárból, hogy ejtőernyővel érjen
földet. Megtelefonáltuk a hadnagynak, hogy jön a repülő és vigyázzon. A
szegény már vagy 200 métert lebegett lefelé, mi a földön valamennyien már
hurrá-t kiáltottunk, mert minden simán ment. Ekkor jött a végzetes dolog. A
lángban álló és lefelé eső ballonból egy égő darab ráesett az ernyőre és annak
kb. ¼ részét keresztülégette. Az eredmény az volt, hogy az ernyő összelapult és a
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hadnaggyal alázuhant. Néhány percre a leesés után már halott volt. 29-én még
énekelt nekünk az ebédlőben, 1-én temettük.
Elképzelheti, hogy én, mint a kettő még meglevő hadnagyom igen
deprimálva voltunk. Különösen én, mert mindig az a kérdés volt agyamban,
vajjon nem mulasztottam-e el valamit.
Megvitattuk este mindezen dolgokat és arra lyukadtunk ki, hogy bizony mi a
földön másképp nem cselekedhettünk.
November 30-án ugyanaz a repülő elment még egy másik, tőlünk néhány
km-nyire északra álló ballonhoz, és mert nem volt már rakétája, gépfegyverrel
lövöldözött reája. Leszállásra kényszerítette. A ballonban több mint 250 lyuk
volt.December 1-én reggel már egy másik ballonnal szálltunk fel, az én elégett
ballonom felszállási helyén. Délelőtt megjelent ugyanaz a repülő, szintén
rakétákat lőtt, de ezúttal nem talált. A megfigyelő tiszt nem ugrott ki, de amúgy
is megmenekült. Nékem ezen a december 1.-én igen sok dolgom volt, felszállás
is, temetés is.
December 3-án egy tőlünk északra álló ballonunkat lőtt le ugyanaz a
repülő. A megfigyelő nem ugrott ki - elégett a ballonnal együtt.
Tegnap, december 5-én megint ugyanaz az olasz repülő (nevét és chargiját
már tudjuk) hallatlan merész támadással ismét megtámadta a 6 km-nyire tőlem
északra, csak 300 m magasan álló ballont (melyet 1-én átlyukasztva leszállásra
kényszerített). Meggyújtotta, a megfigyelő tiszt igen későn ugrott le és
ejtőernyőjére ráesett az egész égő ballon. Ez is holtra zúzta magát. Ma lesz
temetve.
Így megyen ez most nálunk!
Az olasz repülő egy igen vakmerő "ballonspecialista", mert daczára a sok
elhárító ütegeknek, a gépfegyvereknek, melyek őt lövöldözik - ezekkel mitsem
törődve teljesíti feladatát " a síkságon az olaszoknak igen kellemetlen ballonok
lelövését."
Majd őt is eléri végzete, mert ezt a sportot csak egynehányszor lehet
szerencsével és saját ép bőrével végrehajtani. 6 nap leforgása alatt 3
ballonunkat lőtt le, mind a 3 megfigyelő halott.
Mi 8 nap alatt 4 ellenséges ballont lőttünk le.
Kellemetlen természetesen a veszteség, különösen akkor, ha saját tiszt esik
el. Mert nekem kellett szüleinek levelet írni (soká tartott, nagyon soká), nekünk
kellett a visszamaradt dolgokat rendbeszedni, átvizsgálni, expediálni. Hogy
milyen érzéssel dolgoztam én, meg tisztjeim, gondolhatja.
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C`est la guerre!17
A Piave előtt, 1917. decz. 6-án. /: Levelem egy része a ballonokra
vonatkozólag, hadititok!:/. A levelet Bécsből küldetem, esetleg öcsém által, de
lehetséges, hogy más feladó szerepel.
Vascellari, 1918. január 20-án.
Kedves Lujza,
Egy csomó kritikus napok után írok. Január 8-ától 13-ig el voltam. Ugyanis
reám sóztak egy kurzust, mely 22-én kezdődik Palmanovában, tehát jól hátul.
Nem akartam elfogadni, remonstráltam18. Azért nem, mert szabadságra akartam
jönni. Ennélfogva összepakoltam magamat 8-án és visszamentem az
Armeekundóhoz19, hogy ott esetleg személyesen szóljak fel. Édes beszéddel, de
főleg azon igérettel, hogy a kurzus, mely 4-5 hétig tartson, befejezése után 3 heti
szabadságot adnak, rábírtak, hogy elfogadjam a parancsnokságot. Aztán
elmentem a fentnevezett városba, az előkészületeket elvégezni. Mikor 13-án ide
előre visszajöttem, már várt a 3-ával keltezett levele. Megérkezett, bár a század
számát nem írta a borítékra. Nagyon szépen köszönöm kedves sorait, igen
megörültem a betéteknek. A levelére nem feleltem mindjárt, mert 13-án három új
tisztem jött és különben is erős tevékenység volt. 14-én éppúgy, mint 15-én
vándoroltunk a ballonnal egy másik századhoz, hogy onnét szálljunk másnap fel.
Ezen a 15-én aztán kaptam Bécsből egy parancsot, melynek egyik pontja igenigen felbőszített. A bécsiek egy igen rosszul megszerkesztett mondatban ugyanis
azt állították, hogy az én ejtőernyőm november 30-án nem volt előírás szerint a
ballonra felfüggesztve. November 30-án esett el a hadnagyom. Miután ez
egyszerű hazugság volt, én úgy fogtam fel a parancsot, hogy ők tulajdonképp a
hadnagy halálával engem okolnak. Miután a század parancsnoka én vagyok,
személyesen vettem a dolgot és dühöngtem. Ugyanis olyan régi léghajózó
vagyok, hogy bátran mondhatom, nincs nálunk senki, aki nekem újat mesélhet.
Igen, az új ejtőernyők az új előírással most januárban érkeztek hozzánk, tehát
több mint 30 nappal a ballonom lelövése után. Mégis volt egy bécsi smokknak
annyi szemtelensége, azt megírni. Hát mit csináljak? 2 óra délután körül kaptam
az ominózus írást. Fogtam ½ órai dühöngés után a puskámat és elsétáltam
nyulazni, csak azért, hogy egyedül lehessek. Nagyon szívemre vettem a dolgot.
Séta közben gondolkoztam, természetesen a legkülönbözőbb terveket szőve. Azért
egy nyulat elejtettem. Mikor úgy 5 óra körül ezzel visszajöttem, megvolt a terv.
Ugyanis, hogy az uraságoknak alaposan be fogunk fűteni.
Ilyen a háború!
kifogásoltam
19
Hadseregparancsnoksághoz (Armeekommando;magyarított német)
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Bementem a központomba és onnét felhívtam az adjutánst. Kisült, hogy ők
még nem kapták meg a parancsot, tehát nem tudnak, nem olvastak semmit /:mi
direkt kaptuk Bécsből:/. Elmagyaráztam néki a dolgot, felolvasva a mondatokat.
Akkor kijelentettem, hogy addig, amíg az egész inkriminált rész teljességben
vissza nem vonatik
1. én leteszem a századom parancsnokságát,
2. én semmiféle kurzust át nem veszek és végül, hogy a következő nap
egyszerűen, engedély nélkül elutazok szabadságra.
Ezek a kijelentések óriási meglepetést keltettek. Megigértette azt, hogy
legalább még egy kis ideig várjak az elutazással, ezt megtettem. Azért este még
dühös voltam és sokáig henteregtem még az ágyban. Ekkor jött az idea, hogy
egy "Knall-effekt"20-et is csinálok még. Erre aztán megelégedetten, mesésen
aludtam. 16-án reggel valamennyien átmentünk egy másik századhoz, ott volt a
ballonunk. Felszállásra minden elő lett készítve. Akkor kijelentettem, hogy én
meg egy hadnagy fognak felszállani. Felszállás előtt azt mondtam a
főhadnagynak egyedül, hogy én majd fentről önként fogok leugrani. Ha baj lesz,
ott és ott vannak a levelek, melyeket továbbítani kell. Ezzel szépen fellógtunk.
300 méternél már ködbe jöttünk, ezért megállíttattam a hólyagot és kb. 5 percig
a hadnaggyal mértük a terepet. Én főleg az alattam lévő földet szemlélgettem.
Mégis szép a föld, gondoltam, akkor azt mondtam a hadnagynak, hogy én
most leugrom. Ő rimánkodott és ezek voltak a legkellemetlenebb másodpercek,
míg az ő kérései mellett kimásztam a kosár szélére. Hogy az ejtőernyőről le ne
szakadjak, még egy külön biztosítást végeztem. A szegény hadnagy sápadtan
állott mellettem és segédkezett. Mikor kész voltam, azt mondtam, hogy "Isten
neki - fakereszt". Amint látja nem történt bajom, mert vígan írom ezen sorokat.
Mikor kiugrottam a kosárból kb. 40-50 métert zuhanhattam, akkor egy
csekély lökést éreztem. Felnéztem, az ejtőernyő szépen kinyílva, lebegett, én
alatta lógtam. Erre aztán elkezdtem a levegőben eviczkélni, örömömben, hogy a
dolog sikerült. Mikor aztán közelebb jöttem a földhöz, azon gondolkoztam, hogy
hova fogok érni és nézegettem a földeket alul. Idő volt, 72 másodpercig tartott,
míg leértem. Egy kevés szél volt, mely akkor, mikor felhúzott lábaim a földet
érték az ejtőernyőt továbbvitte, engem a hátamra rántva. Semmi bajom nem
történt, rögtön megfordultam és az ernyő felé szaladtam, hogy összeessen.
Akkorra már ott voltak különben az embereim is, kik aztán segítettek.
Miután a telefonisták a dolgot mindjárt továbbjelentették, általános
gratuláción kellett még keresztülesnem. Délután gratulált a parancsnokom. A
kurzust nem veszem át, 3 heti szabadságos kérvényemet benyújtottam és az
igazolt panaszomat továbbítják és kell, hogy teljes elégtételt kapjak a parancs
20

csattanó, kirobbanó sikert hozó ötlet
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végett. Hisz én vagyok az első, ki önként ugrott le. Ez kellett nekik. Most
imponáltam, már igazán minden légjárműt kitapasztalva.
A Piavei csata előkészítése időszakában, még 1917. végén
megfogalmazott német kérés hatására az osztrák-magyar hadvezetés csapatokat
küldött a németek támogatására a francia frontra. Így került többek között Poppe
őrnagy százada is július 26-án La-Ferté-be, ebbe a Sedantól nyugatra lévő kis
francia faluba. Megérkezésük előtt mintegy 10 nappal ért véget a németek utolsó
nagy támadása minden eredmény nélkül, nyolcadik napja zajlott az antant
ellentámadó hadművelete.
1918. július 29.
Kedves Lujza,
Most harmadnapja, hogy itt vagyunk a "Ferme de Bonzonville"-ben.
Utazásunk a következőképp történt.
18-án vagoníroztunk Mottá-ban, 2 ballonszázadnak egy száztengelyes (50
vagon) vonat állott rendelkezésre. Az én századomat 24 kocsiban szállítottam.
Mi tisztek nem mentünk az egyetlen személyszállító vagonba, hanem egy csukott
teherkocsit alakítottunk át mesés szalonkocsivá (a másik század tisztjei
elfoglalták az egész személykocsit). A mi kocsink ki lett meszelve, a 4 sarkában
felállította mindegyikünk a tábori ágyát, a kocsi közepére kis asztalka került
székekkel. Sok helyünk volt, az én kerti székem felváltva lett használva. A
kocsiban petroleum függőlámpát alkalmaztunk spirálrugókkal kifeszítve, úgy
hogy a lökéseket elbírja. A mögöttünk lévő kocsiba a századiroda és a tiszti
konyha volt berakva. Felállítottuk ott a tűzhelyünket és első nap máris főztük
nagyba a fekete (konzerv) kávékat. Ez előzőleg menet közben nem volt
lehetséges, mert a lábasok igen csúsztak meg ugráltak a tűzhelyen, de második
utazási napunkon már asbestlemezeket raktunk a lábas és a tűzhely közé, úgy
hogy ezáltal nagyobb volt a súrlódás, és amikor eszünkbe jutott, ihattuk a fekete
löttyöt.
Görzön, Willach-Salzburgon át haladtunk Passauig. Salzburgban még nem
tudtuk, hogy hová kerülünk, mert mindig csak egy élelmezési állomástól a
következőig mondták az útirányt. Az utazás Tauerubahn-vonalán mesés volt.
Kocsinkból gyönyörködtünk a szép vidéken. Volt olvasnivalónk, a sakktáblánkat
már azelőtt rendeztem úgy be, hogy a vonat rázkódtatása ne dobálja a figurákat
össze-vissza - sakkoztunk stb. Az élelmezési állomásokon mindig 1 órán át, sőt
sokszor még többet is állott a vonatunk, lehetett szépen mosakodni. A kocsinkban
menetközben is sétálgattunk, és mindig igazán nagyszerűen aludtunk. 20-án éjjel
érkeztünk Passauba, ekkor már tudtuk, hogy a nyugati-frontra kerülünk. A határ
átlépése után máris német parancsnokság alá kerültünk. Az első az volt, hogy az
egész századot megfürdették, és a ruhákat dezinficiálták. Ez Platthingban történt
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7 óra reggeltől 2 óra délutánig. A tisztek épp úgy, mint a legénység megfürödtek,
a legénység összes cókmókja gőzbe került, a tisztek ruhái 5 órán át kénes
kamrában lettek kifüstölve. Ezalatt a legénység vadonatúj alsóruhában
reggelizett, várt, aztán meg ebédelt. Mi fürdőköpenyben reggeliztünk, aludtunk,
ebédeltünk. Mikor a ruhák kikerültek a gőz ill. kénkamrából, addigra a lovakat
német legénység átvagonírozta "tiszta kocsikban", etette-itatta. Csupán a kocsik
és egyéb holt anyag maradtak az eredeti vagonokban.
21-én aztán Ragensburgon, 22-én Nürnbergen, Heilbronnon át utaztunk
Germerzheimnél keresztülmentünk a Rajnán és 23-án reggel Saarbrückenen
keresztül Metzbe értünk. Majd Ammanweilernél átléptük a volt francia határt és
Jeandelizben állapodtunk meg. Jeandelize kb 12 km-nyire van az arcvonal
mögött. Itt kirakodtunk (a másik ballonszázad már Conflans-ban elszakadt
tőlünk) és a kb. 1½ km-nyire, a fronthoz közelebb levő Bouzowille-be
massíroztunk.
Német földön igen jó ellátásban részesültünk, embereim alig győzték az
ételeket. Naponta 6-szor volt élelmezési állomás. Itt, Bouzowille-ban aránylag jó
szállások fogadtak, a legénység számára sokkal jobbak, mint lent a Piave
mentén. A tiszteké is elég jó. Itt a tisztek ugyanazt a kosztot kapják, mint a
legénység. Igen bőséges, de az én általam már igen ismert minta szerint, kevés
hús és sok mindenféle egyéb zagyvalék, különösen a "márméládé"21 meg a
"báckobst"22 sok. De igazán annyira sok az eledel, hogy embereimnek már
régóta összezsugorodott gyomra nehezen bírkózik meg véle.
Ismertem a Westfrontot23 1915-ből, amikor is Naumr-ből egy kétnapos
kirándulást csináltam előre. De az a csend, mely itt honol (mostmár 3 napja)
előttem ismeretlen volt. A kisebb-nagyobb helységek ugyan telve vannak
katonasággal, de oly szép csendesen és rendben viselkednek, hogy fel sem
tűnnek. Kilométereket lehet végigjárni, míg az ember valakire bukkan. Az egész
terepen nem látható senki, néha egy-egy kaszáló, avagy aratógép. Magán a
terepen keresztül-kasul vezetnek az állandóan épített telefon és telegráfhuzalok.
Az igen jól karbantartott utak mentén kavicsdombok vannak kikészítve
javítási czélokból.
Röviden, a jó organizáció mindenütt mutatkozik. Mindenféle dolgok
írásban, parancsban le vannak szögezve, és ami a fő dolog - be lesznek tartva!
Milyen nehéz a mi embereinket, a tiszteket, az ilyen rendszerhez
hozzászoktatni. Ideig megyen, de abban a pillanatban, amikor hiányzik a német

lekvár
sült gyümölcs
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Nyugati frontot
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befolyás, kitör a régi schlendrián. Ehhez még évtizedek - esetleg századok
kellenek, míg beleszokunk!
A németek ismerik ezt, ezért, bár sokan vagyunk itt, nem tömörítenek,
hanem itt-ott helyznek egy-egy nagyobb csapattestet németek közé. Hisz egy
K.u.K. Armee-t nem lehet itt alkalmazni! (K.u.K. a rövidítése annak, hogy "Kam
unmöglich Klappen!") No de elég ebből, szegény, kiéhezett, lerongyosodott
embereim , épp úgy, mint tisztjeim nem tehetnek semmit, én sem. Legfeljebb úgy
beszélünk, mint én az elébb, kissé elkeseredetten. De jó dolog, míg az ember még
szidalmazni tud, mert addig még mindig nem apatikus, nem közömbös a
tényekkel szemben.
Már 3 nap óta lógunk itt, most kaptuk a parancsot, hogy máshová
kerülünk, valamivel jobban északra (ez csak az én századomra szól), körülbelül
Sedan-környékére. Ott "tömörül" egy másik "K.u.K." formáczió! Ez megint sok
munkát ád, mert tulajdonképp felesleges volt századomnak itt elhelyezkednie.
Szegény embereim ugyancsak megsínylik az ún. eltolást. Itt Bousonwilleben elért minket az a bizonyos betegség, melyet a németek "Grippe"-nek
neveznek. Lehetséges, hogy a spanyol járvány, vagy egyéb nyavalya, de már
több mint 3 emberemet adtam le német Lazarettbe és ha a járvány így tart
tovább is, akkor 3-4 nap múlva itt állok legénység nélkül. A tisztjeim még tartják
magukat, de nem tudom meddig?
Nékem nem lesz semmi bajom, azt tudom, azt akarom.
A klima változása is igen hozzájárult. Kiéhezett alakok jöttek 5 napon
keresztül vasútszállítmányképp (Tirolon, tehát hideg vidéken keresztül) forró
helyről ide, hol az időjárás szeles, esős, hideg. Az élelem bőséges, de általában
édes - más a víz. Más és más italokat ittak útközben - ez mind csak arra való,
hogy az organizmust gyengítse. 2 emberemet vérhastünetekkel kell leadnom.
2 nappal később.
Tegnap érkeztünk Lamonilly-be, kirakodtunk és a 3 km-nyire fekvő LaFerté faluba mentünk. Az egyedüli formáczió vagyunk a faluban nehány német
katonával. Kicsi tiszta hely, hol igen jó szállások vannak. Mountmédy-től
nyugatra vagyunk kb. 10 km-rel. A front mögött 40 km-re. Itt gyülekezik a
diviziónk, itt a környéken gyakorlatozunk majd, míg be nem tesznek a
harcvonalba. Ez legfeljebb 3-4 hét múlva lesz.
Ma egyik tisztem Bécsbe utazik, ő viszi ezen levelemet. Legújabb tábori
postaszámunk: K.u.K. Feldpost 521.
Mi a 3-4 hetet úgy töltjük, hogy látogatásokat teszünk a fronton lévő
ballonszázadoknál, kibiczelünk. Aztán minden nagyobb helységben van mozi,
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Mountmédy-ben színház. 26-án Cousflaus-ban voltam Armeetheater24-ben. Egy
bohózatot játszottak igen hálás publikum előtt. Néhány igen jó színészből áll a
társaság, mely állandóan az Armeekundo25-nál van.
Nékem még más szórakozásom is lesz, a vadászat, melyet itt rendesen, jegy
és fizetség mellett lehet űzni.
A frontszakasz ahová kerültek távol volt a nagy csatáktól. Csak 1918.
szeptember 12-én indult meg Pershing tábornok 1. USA hadseregének támadása
Verdun-tól délre. Ebben a csatában jelentős szerep jutott az itt harcoló osztrákmagyar csapatoknak, ők fedezték a német hadosztályok visszavonulását.
1918. szeptember 15.
Kedves Lujza!
Utoljára küldött lapomban jeleztem a nagyobb fokú tevékenységünket.
Bekövetkezett és bizony alig marad idő a pihenésre. Tegnap este lelőtték a
ballonomat, igen gyorsan történt a dolog. Hál Istennek minden egyéb
következmények nélkül égett el. Megfigyelő tisztem idejében kiugrott és szépen
ért földet. Ma reggel már új hólyaggal lógtunk fenn, miután egész éjjel
dolgoztunk.
Itt gyorsan fogynak az ilyfajta eszközök. Különben semmi újság nincs. Most
hallottam hírét az osztrák-magyar ajánlatról a béke ügyében. Kíváncsi vagyok a
feleletre, igen pesszimisztikusan fogom fel ez ügyet, de reméljük, talán sikerül.
Ebben az időben az antant már nyomasztó technikai és létszámbeli
fölényben volt. A német csapatok állásról-állásra folyamatosan visszavonultak a
Rajna vonaláig. Október 4-én a németek béke ajánlatot tettek, erre október 18-án
érkezett válasz, melyben a császárság megszüntetését szabták többek között
feltételül. Miközben folytak a tárgyalások, sorban törtek ki a lázadások és
forradalmak Németországban.
1918. október 15.
Kedves Lujza!
Október 3-áról keltezett levelét ma reggel kaptam, köszönöm. Előző levelei
szintén elértek. Én tegnapelőtt írtam gyorsan néhány sort. Amit jeleztem
bekövetkezett és mi régi helyünkről elmentünk és tegnap estig csak két órai
pihenőnk volt. Éjszaka költözködés és nappal felszállások voltak. Ma éjjel aztán
alvás és a mai nap egyelőre rendezkedéssel múlott 11-ig d.e. Hogy mit hoz majd
még, nem tudjuk. Jelenleg a Jametz-Damvillersi országút mellett állok e két
község között (a Maastól keletre kb. 10 km-rel).
24
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Elmesélek tegnapról valamit. Hát miután éjjel vándoroltunk volt, reggel 6kor sűrű ködben felszálltam, hogy körülnézzek, vajjon nem láthatunk mégis
valamit. 3-400 m-en a föld felett kibújtam a ködből és kék ég volt felettem
csillagokkal. Nemsokára mesés napfelkeltét szemléltem 1000 m magasságból.
Egyedül voltam a felhőtenger felett és az ágyúk dübörgése tompán hallatszott
csak, míg a lövedékek sivítása amint kijöttek és megint bebújtak a ködbe, élesen
hangzott felém. Egyszerre keletre tőlem kibújt egy másik ballon, vagy öt percre
rá pedig vis-á-vis mutatkozott kettő francia kolléga. A szép, tiszta levegőben igen
közelnek látszottak. Rövid ideig gyönyörködtem a napon, mely jó melegen
sütötte arcomat, míg a kosárban lévő lábaim fáztak és én egyikről a másikra
helyezve testsúlyomat, igyekeztem őket melegen tartani. Épp le akartam magam
húzatni, mikor berregés egy repülő közeledtét jelezte. Nemsokára észrevettem
egy német gépet, mely egyenesen felém tartott. Egész közel jött, és az egyik benn
ülő alak integetett kezével. Nem értettem, hogy mit akar, de folyton körülöttem
tartotta magát. Ekkor eszembe jutott, hogy ezek eltévedtek és a zsebkendőmmel
átjeleztem nekik, hogy "telephoniere Jametz"26. Ők ugyanis lefelé nem láttak
semmit a köd végett. Aránylag soká tartott, míg megértettek, de aztán végre
látható örömmel integettek vissza. Az én telefonálásom alig tartott egy percet,
mert a jelzett repülőtér egész közel volt hozzám. Ismét néhány perc és végre
megjelent a köd felett az első rakéta, sisteregve és jelezve, hogy itt le lehet jönni,
várunk. 10 másodpercnyi idő közben jött a folytatás és aztán bevártam, míg a
repülőgép a hely felett keringve, rászánta magát, hogy belemenjen a ködbe. Nem
tudom, hogy jól érkeztek-e a földre, de miután semmi jelentés nem jött, azt
gondolom, hogy sikerült. Engem biztos és erős acélkötelünk és jó motorunk
csakhamar földig húzott és én vígan szálltam ki a kosárból, mert már várt a
forró feketekávé.
Előző sorokat 10-én írtam és csak ma, 15-én folytatom.
10-én délután még egy impozáns látványban gyönyörködhettünk, ill. egy
keveset drukkoltunk is. ½ 6 körül lehetett, a köd napközben kissé emelkedett és
estefelé majd egészen felszívódott. A ballontól jöttünk el kávéra, épp egy kis
dombon voltunk, megjelenik felettünk egy idegen repülő, a mi frontunk mögé
igyekezve. Nézegettük, és még arról beszélgettünk, hogy milyen merész, mikor
máris 3 sajátot vettünk észre, iránnyal a franciára. Még nézegettük az üldözést,
mikor egyszerre mögöttünk tompa, dobpergésszerű moraj elvonta figyelmünket a
repülőről. Megfordulva alig hittünk szemünknek, olyan szép látványt láttunk. A
lenyugvó nap felől egy nagy repülőraj jött és a tőlünk kb. 2½ km-re fekvő
községbe bombákat hullattak. Ezeknek robbanását hallottuk volt. Most pedig 2
perces időközben egy raj a másik után jött, az egyik községbe és az annak
közelében levő táborra és utakra bombákat vetve. Ropogás, erősebb
26

ich telephoniere nach Jametz = telefonálok Jametzba
55

- 56 -

robbanások, sűrű fekete füstfelhők jelezték a helyeket, hová a bombák estek. 8
rajt ā 14-18 repülővel számoltunk, szinte elsötétítették a napot. A dombról aztán
a helyek felé nézve, hova a bombák estek, láttuk a bombák morális hatását, a
síkság tele volt szaladó emberekkel, vágtató kocsikkal, lovakkal, mindezek
fejnélkül, szerteszéjjel szaladgáltak. Az egyes rajok miután a levegőben
kirakodtak, rögtön a front felé fordultak. Már az elsőt üldözték vagy 20 - 25
német gépek és hallottuk a gépfegyverek ropogását a levegőből. Hamarabb,
mint ezt írom potyogott már egy nagy amerikai bombavetőgép, majd egy
második, nagy lánggal égve. Sajnos, a vadászok kisebbségben voltak, mert
nagyon szétszóródtak, úgy, hogy nem bírtuk őket továbbá követni, de azt láttuk
még, hogy néhány ellenséges gépet igen szorítottak lefelé. Az egész vidék egy
sűrű, soká tartó füstfellegbe volt burkolva és csak 2-3 óra múlva, úgy hallottuk,
jöttek a szétkergetett népségek ismét rendbe. A kár veszteségekben ugyan nem
volt valami jelentékeny, de a pánik, melyet a bombavetők előidéztek igen nagy
volt. Nékem ily látványosságban még nem volt részem és alig hiszem, hogy
nemsokára ismét láthatok majd ilyen impozáns légi támadást. Ha az ismert
adatok alapján kiszámítjuk, úgy azon eredményre jutunk, hogy az ellenség alig
15 perc leforgása alatt kerek 70.000 kg bombát vetett le reánk!
Másnap még azt hallottuk, hogy a bombák egy része azon táborba hullott,
melyet előző éjjel elhagytunk. Ennek aztán mi örültünk és pedig nagyon. Ilyen az
ember!
Azóta kevés változatosságon mentünk keresztül, ismét egy darabkát
vándorolva. Ezek a dolgok most mindig kis időközben folytatódnak, mert mihelyt
felélénkül a tüzérség tevékenysége, mindjárt ki is lőnek állásunkból, így ma
reggel is. Ilyenkor bevárjuk, míg elég sűrűn jönnek a lövedékek, hogy
mondhassuk, itt már nem lehet kibírni, aztán odébb állunk.
A fegyverszüneti jegyzékeket figyelemmel követjük, de addig nem hiszünk
semmit, amíg itt nem lesz csend.
A maguk háziezrede az utolsó napokban szintén kissé meg lett kevésbítve.
No de most ezekről elég. Maguk nem szurkolnak az új szerbiai
eseményektől? Ott úgy látszik, nemsokára kezdhetjük offenzívánkat, a Dunától
kezdve!
1918. október 17-én Károly király kiáltványában meghirdette a monarchia
felosztását. Október 18-án Tisza István a képviselőházban bejelentette, hogy
elveszítettük a háborút. Október 28-án Ausztria - Magyarország különbéke
ajánlattal szakított Németországgal.
Az olasz csapatok október 26-án áttörték a monarchia állásait. Elvágták
egymástól a hadseregeket. Az osztrák-magyar főparancsnokság elrendelte a
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visszavonulást és megkezdte a béketárgyalásokat. November 04-én a teljesen
szétzilálódott csapatok elindultak hazafelé.
1918. okt.30.-án.
Kedves Lujza, most kaptam okt. 21.-i levelét, melyből először is örömmel
azt olvasom, hogy túl van a spanyol betegségen, és hogy ez nem tartott tovább
néhány napnál. Igazán örvendek, hogy gyenge lefolyása volt a dolognak és csak
az egyik előző levelemben említett szempontra szeretném figyelmét ismét felhívni
- mennél többet és jobbat - jó étvággyal elfogyasztani.
Mai napság csak az segíthet magán, aki önző és semmit nem tekintve
tiporja a körülöttelevőket. Csak így lehet megélni.
Nékem egyelőre pfutsch a szabadságom, talán a A.K.-i urak révén, nem
tudom még biztosan, mert mások intézkednek, én meg hiába gondolkodok, hogy
hogyan alakulnak majd a viszonyok.
Higyje el, hogy inkább végigsétálok a Wanerallén mint itt a terepen, hol
csak igen erőszakos kísérőkre akadok. Ámbár majdnem azt hiszem, hogy jobb
most idekünn lenni, mint országunk belsejében. Sok csodadolgokat hallottam, és
ha nem is hiszek mindent, valami igaz csak lesz a híreken. Nékem most már az is
mindegy, ha nem is kapok haza szabadságot, hát elmegyek német rokonaimhoz,
és ott töltöm az időt. Mindamellett van kis reményem, hogy valahogy mégis
sikerűl Tvárra is eljutni.
Maga sem volt legjobb hangulatban, mikor levelét irta, de elképzelheti,
hogy én milyen örömmel, milyen vígan vagyok itt, mikor azt, amire igazán már
hetek óta vártam, a szabadságot, az események ennyire elrontják. Hiába a
programm, az öröm arra a néhány napra. Azért mégis kiveszem a 4 hetet (ha
megadják) és Frankfurtban maradok, ahol, mint civilista fogok járkálni. De még
erre az időpontra is várnom kell, az események most oly gyors egymásutánban
jönnek és anyira változatosak, hogy még az is lehetséges, hogy századommal
egyszerre holmi szerbek ellen leszek a Duna mellékére küldve, amire nagy a
valószinűség.
Mondja csak, maguknál is nemzeti kokárdával járnak a tisztek, mint
Bécsben, ahogy hallottam? Nem tartom helyesnek, ha már a katonaság is
beleszól abba a rossz politikába melyet a nemzetiségek többé-kevésbbé híres
emberei csinálnak. Szegény Magyarország, hogyan fog kivergődni ebből a
pocsolyából. Erről majd magánál fogunk azonban tovább tárgyalni.
Írok most Géseréknek is, remélve, hogy ők is már kiheverték a spanyolt. Ez
a betegség Pesten ugyancsak szedi áltozatait.
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Kedves Lujza, tegnap kaptam okt.21.-i levelét, melyre rögtön válaszoltam.
Irás közben ért a hír, hogy mi különbékeajánlatot tettünk Wilsonnak. Ez elvette a
kedvemet, és levelemet abbahagytam, hogy ma újból kezdjem.
Igen örülök, hogy a spanyol betegségen aránylag könnyen túlesett és hogy
most bár lassacskán ismét friss erőkhőz jut. Hangulata, a levél utolsó részében
ugyan még igen nyomott, de remélem, az is nemsokára elmúlik. Az én
kedélyállapotom sem volt valami rózsás az utóbbi időben, igaz, hogy csak azért,
mert szabadságolási kérvényemet már 2 szer utasították vissza. Ez ne
dühösítsen? Mikor mindent olyan szépen kigondoltam, az egész programmot Xszer áttanulmányoztam. Nos, most még hozzájöttek a különféle politikai hírek és
tegnap a békeajánlat. Az utóbbiért nem tehetek ugyan, de rémségesen szégyelem
magam, hogy ép most itt kell lennem. Belátom, hogy a vezető férfiak esetleg nem
tudtak jobb kibuvót, de a megoldást mégsem helyeslem. Messze vinne, ha itt
minden érzelmemet, gondolatomat leírnám, csak azt mondhatom, hogy most
igazán legfőbb ohajom az, innét mihamarabb eltűnni.
És bizony nagyon is meggondolom majd, hogy békében katona maradok.
Inkább megyek napszámosnak, földművesnek semmint ennél a gescheftnél
maradnék. Akkor mindegy lesz nekem, hogy az államfő Isten avagy a nép
kegyelméből áll a helyén, az egyik épp oly huncutság mint a másik, mert
akármilyen kegyelemből áll az az egyén az állam élén, hosszabb rövidebb ídőn
belül ismét az övé a korlátlan hatalom. Igy volt ez és így lesz ez mindíg, mert az
természetes törvény, hogy mindig van erősebb és gyengébb egyén, alakok,
csoportok, nemzetiségek, államok. És az erősebb mindig arra fog törekedni,
mennél több gyengébbet igájában tartson. Az ellentétek kiegyenlítését fegyveres
erővel, a háborút, sem fogjuk ezekkel a reformokkal elkerűlni, legfeljebb még
raffináltabbáká válnak a fegyvernemek, melyeket majd választanak, hogy
ellenfelüket legyőzzék. És ha a következő nagy háború nem következik el 100 év
múlva, akkor itt lesz 2x, 3x annyi idő múlva, de nem lesz elkerülhető.
A mai nemzedék többsége örülhet, ha vége van, mert az egyénnek általában
mellékes, hogy kinek fizet adót, kire szavaz - a fő dolog mindig az, hogy nyugta
és elég ennivalója legyen. Ez megvolt eddig is és meglesz továbbra is.
Elküldöm mindkét levelemet, miután kétféle ceruzával írtam, könnyen
szétválaszthatja őket.
A császár lemondott a trónról, kikiáltották a köztársaságot, és november
11-én aláírták a fegyverszüneti feltételeket. 1918. november 11-én 12 órakor a
nyugati hadszíntéren megszűnt az ellenségeskedés.
Poppe a léggömbös felderítő századot (jelentős mennyiségű hadianyagával
együtt) hazavezette.
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