Hősünk 1917. augusztus 05-én érkezett meg az olasz frontra a 13. ballon
század parancsnokaként, valahova a Hermada magaslat környékére, és másnap
megírja első levelét László Lujzának.
Kedves Lujza!
Tegnap délután érkeztem 3 órakor rendeltetési helyemre. Az utazás a
vasúton 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 kisebbnagyobb 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.
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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.
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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 Hrib. állásaiban (Poppééktől néhány kilométerre) kézitusa folyt. 23-án
a támadás súlypontját áthelyezték Görz1-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 13.-án
Kedves Lujza!
A mai nap oly szépen múlt el, hogy most, 10 órakor este elkezdem e levelemet.
Nem volt ugyan semmi különös esemény, de azért, mert oly különösen jól és
szabadnak érzem magam, e végett elmesélem a mai napot. Mesés, szélcsendes idő,
1
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felhőtlen kék égbolt köszöntött ma reggel 7-kor, mikor orromat kidugtam a
sátorból. 6-kor már jelentette ugyan a napos altiszt, hogy szép az idő. Minthogy
tegnap az egész századom velem együtt, három óra reggelig dolgozott és én erre
a legénység felkelését 7-re állapítottam meg, nem láttam be, álmos is voltam még,
hogy hamarabb keljek.
1/2 9-kor délelőtt kimentem a ballonhoz, melyet tegnap töltöttünk frissen. A
felszálláshoz minden kész volt. Bemásztam a kosárba és a főhadnagyomtól ki
hagytam magam lógatni a levegőbe. 1200 m magasságból igen jó és mesés
kilátásom volt. Egyik oldalról magas, hóval borított hegyekben gyönyörködtem,
míg délre a tengert láttam. Előttem az Isonzo völgye és mindazok a helyek, melyek
eddig az olaszokkal vívott ütközetekben ismeretesek voltak. A doberdoi fensik,
Görz stb.stb. Tőlem néhány kilométerre szintén ott lógott a levegőben egy második
ballonunk, kissé távolabbra egy harmadik.

(Körülbelül ezt láthatta, csak téliesebben)
1/2 11-re lent voltam ismét, elmentem az irodába, 3/4 12-kor pedig már
ebédnél ültünk. Nagyszerű étvágyam volt a tikkasztó hőség ellenére. Alig hogy
készek voltunk eltűntem és úszónadrágban kifeküdtem a napra aludni, hogy
behozzam az éjjel elmulasztott órákat. A nap ugyan úgy sütött, hogy még a
bőrömet is levehettem volna kényelmesen a meghűlés veszedelme nélkül, ez
azonban nem volt lehetséges. Mikor a szolgám 4-kor délután felkeltett, piros
voltam akárcsak a főtt rák. Elmentem tornázni, gerelyt és kézigránátot dobni. Itt
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elkezdtem a balkezemet ill. karomat is használni és ha majd megint egyszer
teniszezünk, meglátja, hogy a labdát lehet balkézzel is ütni.
5-kor meguzsonnáztam, kávét (!) és kenyeret. Aztán pedig fölmentem a
hegyoldalra, könyvvel és látcsővel felszerelve. Leültem a kőrakásra és olvastam.
Olvasás közben pedig állandóan figyeltem az olasz repülőket, kik nagy
tevékenységet kifejtve egy bizonyos tereprészünk felett állandóan röpködtek.
Ágyúink folyton lövöldöztek reájuk és mert hát az ember már olyan, én is égtem a
vágytól, hogy, no most és most majd csak talál egy golyóbis és az olaszocska
leesik. Nem történt meg, bár nehány napja, hogy láttam amikor ők lehúztak a
levegőből egy miénket.
Az is furcsa, hogy ezen várakozásom mellett legnagyobb lelkinyugalommal
és érdeklődéssel egy philosophiai kis munkát olvasgattam. Bizony az ember akár
hogy is elmélkedik nagy dolgok felett, melyek tárgyilagosan hoznak mindent, az
egyéni érzést nehezen lehet elnyomni. Még a mi tüzérjeinket is szidtam
magamban, hogy nem lőnek jobban. Viszont, ha aztán egy ilyen madár
tehetetlenül, utasaival együtt a földön fekszik, megint a szánalom lesz úrrá az
emberben. No de hát ez a háború.
Most pedig vacsora után, uraim már "haza" mentek, írom e sorokat.
Múlt héten magas látogatónk volt, a mi új főfelügyelőnk (nem tudom
hamarjában másképp lefordítani), József Ferdinand főherceg tisztelt meg
bennünket.
Különben igen szép csendesen múltak a napok. Elkezdettem téli szállásaink
építkezését és valamennyien azt reméljük, hogy ezekben majd lakni fogunk.
Legfeljebb "idegen" kéz törölhet számítgatásainkban, de jobb volna, ha ez nem
történne meg.
A mi postánk aránylag gyorsan működik, újságot Pestről másnapra
megkapok, levelek legfeljebb 3 napig tartanak. A bécsi levelemre való válaszát
köszönettel vettem.
Sok szívélyes üldvözlettel
Poppe
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1917.augusztus 17.-én
Kedves Lujza!
Ma van a király születésnapja. Mi szépecskén tovább dolgoztunk délelőtt,
csak most d.u. adtam embereimnek kis szabad időt.
Mesésen megebédeltünk, már a szakács csak úgy vigyorgott, mikor
dicséretemet kifejeztem néki. Hát még ha a tisztjeimet látta volna! Hogy ettek meg
örültek annak a kotyvaléknak, amit a "szakács" (civilben mészárossegéd)
összefőzött. A menage meister2, egy kicsi zsidó hadnagyocska (de különben
sokban hasonlít Holstein barátomhoz) állította össze a menüt. Hát bizony én is
örültem, mikor a sok marhahús után ma "rántott csirke" került az asztalra. Még
terítve is lett. Triesztból hozattam 1 flaskó jó bort és ezt megittuk négyesben. A
negyedik egy zászlós, ki 18 emberrel és 1 gépfegyverrel hozzánk van beosztva.
Egy szerény, fiatal cseh kémikus.
Nagyon sokat ettünk, aztán egy-egy pohár bort a király egészségére ürítve
véget ért az ünnepi lakoma.
Közben látogatóink is voltak, nagy madarak keringtek felettünk, sok
mindenféle, a földre érve lármázó dolgokat potyogtatva. Fent pedig az ember a
sok fehér és barna felhőcskék között szabad szemmel is meglátta fel-fel villanó
terhüket. A koncert alkalmi volt. Tegnap is itt voltak és ma estére ismét várjuk. No
2
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de hát a mieink ugyanúgy teszik odaát, az egész kölcsönös és nem egyoldalú
tevékenység. Bizony három nap előtt kissé el voltam szontyorolva, mert az az
ezredes, kit első levelemben említettem, hogy nálunk volt és én már régebbről
ismertem, ez pfutsch3. Legalábbis nem jött vissza egy kirándulásról, mely nagyobb
szabású volt, és melyet ő rendezett és vezetett a dogék régi városa ellen. Csekély
a remény, hogy nem a lagúnákban eteti a halakat és a rákokat. Sajnálom őt, mert
ismertük egymást, ismerem a családját is.
Annak igen megörültem, hogy maga Temesvárott marad, míg bántam hogy,
szabadsága oly hamarosan végződött. Hogy nagyobb és nehezebb küzdelemnek
néz ott elébe, azt elhiszem. Szerintem mindenütt nehezebbek lesznek a viszonyok,
de hát ez is elmúlik majd és annál rózsásabb lesz a jövő.
Múltkor írott levelem majd csak Temesvárott éri magát.
No de mára elég. Maradok sok szívélyes üdvözletekkel, az ismerősöknek is,
igaz híve
Poppe
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. augusztus 23.-én
Kedves Lujza!
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
3
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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 harapott 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 hulló
lövedékszilánkjai azok, melyek teljességgel kiszámíthatatlanul hullanak
mindenhova.
Mi a tulajdonképpeni 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 funktionálnak4! 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 tulajdonképpeni 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 posta. 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
postazsákkal, 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
mindig egy jó pontot jelentett nálam. Most mikor tudom, hogy sok dolga van, nem
is várok minden levelemre választ, szerénytelen volnék. De 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 összesen
jelenleg itt. A másik kettő vacsoránál összeveszett és nekem kellett a békítő angyalt
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játszanom. Sikerült, de hogy milyen kedvvel ülök most itt, elképzelheti. Egy
leleményes, intelligens fiatal zsidó (a hadnagy) meg egy buta infanterita5
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 tüzérségi tevékenységről
ítélek, a ropogásról. Ami tőlünk 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 tüzérség, ha van muníciója. Nekünk van.
És elől fődolog az odúk, 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
ígérve 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, aki ilyen
dolgokra beesve, rászánja magát az árulásra. Az én embereimnek oly jól megyen
soruk, hogy nem kívánhatják jobban. Szentadráson nem kaptak annyit, mint itt. A
"großkampftage6"-kon külön járulék is van.
5
6
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olyan nap amikor az I. vgh. állásharcaiban nagyobb harctevékenység volt
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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.

1917. szeptember 4.-én
Kedves Lujza!
Augusztus 29-éről keltezett levelét tegnap kaptam. Úgy megörültem neki,
hogy ugrálni szerettem volna. Miután ez a nézők végett nem volt olyan egyszerűen
keresztülvihető, hát lementem 1/2 6-kor egy nagyobb dolinába és futballoztam az
embereimmel. Itt akkorát ugráltam, hogy csak úgy néztek a nálamnál fiatalabb
alakok is. Egy órán át tomboltam, akkor azonban jól elfáradva a fűbe feküdtem.
Elajándékoztam játék közben csomó cigarettát a jobb játékosoknak. Aztán
"mesés" vacsora volt. Ma reggel 6 kor felébredtem és a körülbelül 5 óra óta
hallatszó igen heves ágyúzás mellett fütyürészve öltözködtem legújabb ruháimat
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felvéve. Akkor kezembe vettem a puskámat és nyakamba akasztva a messzelátót,
felballagtam a mi hegycsúcsunkra. Hűvös, felhőtlen napunk van, aránylag erős
bóra fúj, úgyhogy mi nem csinálhatunk semmit. "Elsőrendű" nap a mai!
Támadások, ellentámadások felváltják egymást, ezt a telefonistánk mondja. Az
ágyúzás 1/2 11-ig nem szünetelt semmit és nem is csökkent. A füst és porfelhők
igen hamar oszladoznak mindig újaktól felváltva. A Mte. Gabriele mintha
állandóan füstölne. Egész a tengerig húzódik a főleg mi általunk tűz alatt álló
vonal. Ma mi vagyunk az urak, mi kezdtük és szorítjuk vissza az olaszokat.
Kiváncsi vagyok e nap végére.
Azután elsétáltam a lovainkhoz, most pedig itt ülök és írok.
Megettem már 2 lágytojást meg egy zöldpaprikát. Mikor utoljára ment egy
pár emberem szabadságra, azt mondtam nekik, hozzanak tojást és zöldpaprikát.
Hoztak vagy 150 tojást és körülbelül 3-400 darab paprikát. Még a többiek is
megtanulták a paprikaevést, mert ez jelenleg az egyedüli zöldségünk. Tegnap
sütöttünk igazán mesés császárzsemlyét meg sóskifliket! Gésernek megírtam,
hogy van "ser" meg "bor"! A Triesztből hozatott sör azonban olyan rossz, hogy
csak egyikünk issza, nem én. A bor jó, de hamar fog elfogyni. A múlt hónapban
csekély 190, mondd egyszázkilencven koronáért ittunk hárman, 24-étől négyen,
málnaszörpöt. Mit szól ehhez! Volt nap, mikor három flaskó lett üres.
Hogyha most még azt mondom, hogy nagyszerű rúgólabdánk van, nálunk
készült, hogy kézigránátot 35-40 méterre tudok már dobni, elképzelheti, milyen
mesésen élek.
Az öcsémet Hajmáskérről, ahol az utóbbi heteken nem igen jól érezte magát,
elhelyezték. Ő a frontra kéredzkedett és Bécsbe került, mégpedig a
parancsnoksághoz. Ott holmi jobbfajta írnok lesz, vagy hogy ők nevezik
"referens". Még nem írt nekem, hát nem tudom, hogy miről referál. Nékem azért
kellemes, mert néha csekély kis ártatlan intrikákat csinálok és ő általa hamarabb
tudom, hogy sikerülnek-e vagy sem. Most például igyekszem Holsteint idekapni és
e végett már kettő levelet kaptam. H. nékem csak azért kell, hogy legyen valakim
aki megért és akivel elbeszélgethetek. Ez ugyan nagyon önző dolog, de tudom,
hogy szívesen jön, tehát megbocsátható önzés. Ha megengednék, hogy
összeválogassam az embereimet, olyan elitte századom volna, mellyel
nagyszerűen dolgozhatnék. Így csak keveset irányíthatok a mások és magam
dolgaiban. Ma elmegy az egyik főhadnagyom 4 heti szabadságra. Nagyon örülök
ennek, mert rém unalmas volt állandó szitkozódása meg általában buta
magaviselete. A múlt hó vége felé egy új hadnagyocska jött, bizony semmiféle jó
szerzemény. Útban van egy további hadnagy is hozzám, mindkettő összeveszett a
parancsnokával, hát elhelyezték őket. Ausgerechnet7 hozzám, mintha itt
kisdedóvót játszanék nagy pubik számára. E végett rém dühös vagyok a bécsiekre,
7

éppen; pont
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de hiába, ők ott a markukba nevetgélnek. Az én dühösségem is utóvégre csak a
papíron van meg.
Írtam a Watznak, Gésernek is. Nagyon szépen köszönöm, hogy maga is
érdeklődik a lisztem stb. iránt, illetve megengedi a beraktározást. Ezért Gizi
néninek külön kézcsók jár. Hogy Szt. Andrásott most másképp fúj a szél, tudom.
Es kommt selten etwas besseres nach8, ez régi mondás. A jelenlegi századom
ugyan örül, hogy én jöttem, ők jó cserében részesültek.
A náthája bizonyára elmúlt már, ha nem akkor a következőt tanácsolnám.
Este az ágyban 1 l jó forralt vörös bort gyorsan kipityizni és eztán erősen
betakarózva reggelig aludni. Rum egy kevés teával, 2-3 csésze, is jó, de nem
annyira, mint a vörös bor. Jelzem az adag nagyságát már a maga számára adtam,
mert én például 1½ l bort szoktam ilyenkor "bevenni".
Mit mond majd G.néni az én reczeptemhez, elképzelem magamnak.
(Este)
A tűz ma délután abba hagyott, nyertünk terepet. Most hallottuk, hogy a
németek elfoglalták Rigát. Ez is valami.
Kérem G.néninek, Csesznák Irmának üdvözleteimet átadni. Magának sok
szívélyes üdvözlettel
Poppe

8

Az ember ritkán kerül jobb helyzetbe, mint amilyenben van. (Cseberbõl vederbe)
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1917 őszére a délnyugati arcvonalon közel két és fél éve küzdő osztrákmagyar csapatok igen meggyengültek, tartalékaik vészesen kimerültek, harci
moráljuk hanyatlott. Egy újabb nagy erejű olasz támadás sikeres visszaverésére
kevés reményük volt. Már a tizenegyedik isonzói csata során arra a
meggyőződésre jutott az osztrák-magyar hadvezetés, hogy az Isonzónál és a
Karszt-fennsíkon védekező hadsereg-csoport helyzetét csak egy gyors, megelőző
jellegű ellentámadással lehet megjavítani. Báró Arthur Arz von Straussenburg
gyalogsági tábornok - 1917 februárjától Ausztria-Magyarország haderejének
vezérkari főnöke - a támadás kiindulópontjaként a Flitsch és Tolmein között
elterülő medencét szemelte ki. Arz elhatározását segítette, hogy Tolmeinnél az
osztrák-magyar erők az Isonzótól nyugatra álltak, Flitschnél is a folyó közelében
húzódtak állásaik.
Ekkoriban az orosz és a román fronton a nagyobb harccselekmények
gyakorlatilag már megszűntek, így onnan a Monarchia hadvezetése hét osztrákmagyar hadosztályt csoportosított át a délnyugati frontra.
A hadművelet a "Waffentreue" (szövetségesi hűség) fedőnevet kapta. Az
eredeti támadási terv 1917. szeptember 8-án nyerte el végső formáját, mely szerint
az Otto von Below porosz gyalogsági tábornok irányította, újonnan felállított 14.
német hadsereg (hét német és nyolc osztrák-magyar hadosztály) csapatai mérik
az olaszokra a döntő csapást. Az Isonzó folyó völgyében támadnak, az olasz
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állások áttörése után a sikert mielőbb továbbfejlesztik, gyorsan az olasz főerők
hátába jutnak, majd kiérve az észak-olasz síkságra és az ellenséget a Tagliamento
folyóig szorítják vissza.
Poppe a hadművelet idejére létrehozott Hermann von Stein német
altábornagy vezette csoporban (III. bajor hadtest), {benne a 12. német
gyaloghadosztály és az alpesi hadtest, valamint vegyes nemzetiségi összetételű,
hegyi kiképzést kapott 50. k.u.k. gyaloghadosztály (benne az aradi 33., a
nagyváradi 37., a szegedi 46., a temesvári 61. gyalogezred zászlóaljai),
tartalékban a 117. német gyalog-hadosztály} a temesvári 61. gyalogezred
alárendeltségében fogja végezni tüzérségi megfigyelői feladatait, bár ezt ekkor Ő
még nem tudhatta.
1917. szeptember 11-én
Kedves Lujza!
Mondja csak, maga még nem hallott megjegyzéseket, hogy miért mentünk mi
Pesten, ausgerechnet9, a Mezőgazdasági Múzeumba. Ha jól ismerem Gésert, úgy
magának már többször volt alkalma, ilyen célzásokat hallani. Géser, az a betörő,
írt nekem leveleket és mellékletül küldött 1 képet, melyek azt ábrázolják, hogy ő
hogyan töri a fejét azon, hogy vajjon mit is csináltunk mi a Mezőgazdasági
Múzeumban. Ne hagyja magát, bár Gésernek jó nyelve van. Nékem nincs
alkalmam képeket keresgélni, hogy azokat kivágva, G-nek küldhetném, de
megpróbálok valamit összerajzolni. Különben jó ideája volt Gésernek, mert egész
délután mulattam rajta.
Minálunk nincs semmi újság. Az olaszok majdnem egészen elcsendesedtek,
csak ritkán élénkül fel a rendes tüzelés. Mi erősen építjük házikónkat, mely 3-4
nap múlva kész lesz. Ünnepélyes megnyitása a tiszti étkezdének, melyhez a másik
kettő ballonszázad tisztjei lesznek hivatalosak, következik akkor. Vár aztán már
munka a számunkra is, egy új ballon kipróbálása. Ha ez is megvan, elkezdhetik
az olaszok a 12. offenzívájukat.
Olvasmányom az utóbbi időben "A középiskola reformja" értekezések és
beszédek volt, jelenleg a magyarországi zsidókérdésről olvasok nehány dolgot. A
kis zsidó hadnagyom etet ezekkel, de egész szívesen olvasgatom.
3 nap előtt nagyon lógós voltam Tvárra szolgálati ügyben. Még máig sincs
elintézve, de nem hiszem már, hogy parancsot kapnék az utazásra. Pedig mily
szívesen mentem volna 2-3 napra oda. Ha ma jön e végett valami, úgy hamarabb
vagyok tán ott mint ez a levél. Hallottam, hogy volt már magánál este muzsikával.

9
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Sok szívélyes üdvözletekkel maradok igaz híve
Poppe

1917. szeptember 19.
Kedves Lujza!
Tegnap és ma is sirokkó vagyon, azaz mélyen lebegő felhők, széllel és esővel.
Az én, különben is csak a távollévők számára mesésen festett, életemben mint
hirtelen megjelenő napsugár hatott levelének látása. Napok óta nem volt
semmiféle postám, nézegettem jegyzékemet, hogy mikor is küldöttem el utoljára
levelemet, mikorra várhatom a választ.
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Írtam magának, mert nem akartam tovább várni, most megérkezett a levél,
sőt mi több "betéttel". Olyan szürkék a napok, pláne ha nincs hír hazulról. A
Bpesti Hírlapon kívül nem kaptam semmit.
A maga levelében sincs meg, eltekintve annak vételétől, az az örömöm mint
kellene, hogy legyen. Nem azért, hogy most az igazgatóságból szimpla tanár lett
volna, ez mellékes, de nem tudom jövendő életét elképzelni akár Tvárott vagy
Pesten történik ez. Tváron van egy csomó jó barátja, így még jó - de mit csinál
majd Pesten? Ha oda kerül, akkor a barátokat szerezni kell és ez nehéz dolog. Az
az ellenvetés, hogy esetleg ott a szülei vannak, az én véleményem szerint nem
nagyon helyes. Illetve nem áll azért, mert az öregek sose tudják magukat a fiatalok
gondolatvilágába beleélni, nem értik meg őket. Akármilyen gondos szülők ők. Ez
legalább az én tapasztalatom. Én otthon az apámmal nagyszerűen megvagyok, de
a mama naponta a legnagyobb szeretet mellett is ósdinak látszik. És én bizony
gyakran örültem, ha 1-2 nap múlva odébb állhattam.
És Tváron, ha nem lesz igazgató, hiányát fogja érezni a VIII. fizetési
osztályban is (mit különben már az újságban is olvastam, hogy nincs az
iskolában). Lehet, hogy tévedek, de maga nagyon konzervatív (Omnibusz!) és ez
igen fog magára nehezedni.
Mindamellett csak egyet kívánok - jól érezze magát. Maga még olyan fiatal
(az én véleményem szerint legfeljebb 30-31 éves - lehet, hogy tévedek - de ez
semmi az ember átlagos időkorához képest), hogy még igen szép időket élhet. Az
évek száma nagyon mellékes, fő dolog az életkedv.
Én teszem fel, akárhányszor azt gondolom, hogy csak tegnap érettségiztem!
"Kennte der Jüngling die Welt genau, er würde im ersten Jahre grau10" mondja
Goethe, ha nem tévedek, a Faustban valahol. Lássa, én már 33 éves vagyok, azt
gondolom, hogy sokat láttam és tapasztaltam a mi világunkban - és nem
deresedett még meg a hajam. Míg az ember él, addig hisz. Hiszek én egy szebb és
jobb jövőben, melyben stb.
Röviden, a maga leveléből egy bizonyos elkeseredést olvasok ki, melyet nem
helyeslek.
Minek gratuláljak ahhoz, hogy VIII. fiz. osztályba került! Ha nem lett volna
soron úgy nem történt volna meg. Ha önzően gondolkodom, természetes, hogy
azokra a mesés vacsorákra gondolok, melyeket majd régiségekkel telt szobáiban
ad. Mennél kevesebb grandessát11 mutat, annál jobb leszen. Különben Géser és
esetleg én is azon leszek, hogy ez ne történjen meg.
Maga jó katolikus. Az én Istenem a Természet. Nékem mesés idegeim és erős
szervezetem van egyáltalán. Itt faggyút eszem és nem árt, kukaczos vizet iszok és
10
11

Ha pontosan ismerné az ifjú a világot, már az elsõ évében õsz lenne.
rosszkedvet
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meg se kottyan. Én hiszek a valószínűséggel, mely azt mondja, hogy, mondjuk száz
esetben egyszer kerül az ember oly helyzetbe, hogy no stb. Amíg ez el nem
következik, addig jó. Addig éljük a mi világunkat. Nézze, szíttam én már
czigarettát, amikor azt gondoltam !no ez az utolsó!. Azóta majd egy év múlott el és még mindig élek és jó kedvű vagyok.
Itt lent is megállok, akár 20 repülő van felettem, ha eltalálnak jó, ha nem,
jobb! A térben az ember elenyészik, higyje ezt nekem. A tér meg az idő fogalmai
igen közel állanak. Ha gondolkodom, úgy azt vélem, hogy tegnap távoztam
maguktól, ha nézek, azt látom nini ez a ház azon idő alatt készült el, míg én itt
vagyok, a mi augusztus eleje óta van.
Mint igen önző alak, úgy nagyon örülök annak, hogy maga tanárnő lett, mert
akkor ha lakását berendezte - több ideje lesz az írásra. És ha Cs.I.-val eleget
lógott, akár Tváron vagy majd Pesten egyedül, mondjuk a szigeten, esetleg
szívesebben ül majd le és szorgalmasabban fog írni.
Az előző levelemben említett öcsém jelenleg beteg. Diagnózis: Gastritis valami gyomorgyulladás vagy az epével függ össze. Fekszik, mert láza van és
valószínűleg Pestre viteti magát. A papa kapott helyet számára a Pénzintézetek
Kórházában a Lágymányoson.
Kaptam levelet a Wactól. Nemsokára megszűnik majd ő is Tváron. Bizony
vérzik a szívem, ha elgondolom, hogy mennyi munkába került nekem az ottani
telep és aránylag milyen gyorsan bomlik most ott minden széjjel. Mennyi örömmel
és milyen sok haraggal volt ott minden egybekötve. A haragból most is van élvezni
valóm, mert az a bizonyos tvári dolog igen nagy dimemziokat öltött. Sokat kell
írnom, ami különben most azért jó, mert az ottani viszonyokat szép élesen
festhetem. És nem csinálhatnak tulajdonképp semmit nekem. Bezárni nem lehet,
no és egy írásbeli orrot elviselek. Széles a hátam.
A levél írása közben jött a mai posta. Nekem 3 könyvet hozott, tehát nagy az
öröm. Jött 2 Ullstein és a János Kristóf második kötete.
Most 6 órakor rendeltem magamnak 2 tojásból és hagymával készült
rántottát. Megeszem és lemegyek futballozni.
A mi hajlékunk mesésen sikerült és nagyon sajnálom, hogy nem adhatok itt
magának uzsonnát. Telefon a szobából mindenhová.
Játszottam, vacsoráltam és folytatom írásomat. Most olyan nagyszerűen
érzem magam, hogy az egész világot megpusziznám. De innen a dolinától
lehetetlen dolog. És az embereimnek még se adhatok puszikat, ennélfogva
megemeltem a 25-30 kilós súlyzót, és ez is jó volt. Az utolsó napok tevékenységben
teltek, lógtunk a levegőben, játszadoztunk esőernyővel. Ez azért van, hogy az
ember használja, ha kigyullad a léggömb. Voltam látogatásban, fogadtunk itt is
vendégeket.
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Ami az én erkölcsi erőmet illeti, nagy titokban megmondom, hogy
szakítottam a málnaszörp ivásával és bizony némelykor bort iszok. Elhagyott ez
az erkölcsi erőm. Megadom, ha gyengének nevez majd. De itt nincs semmim,
senkim, miért ne egyek, igyak úgy ahogy ezt itt legjobban lehet űzni.
No, de ezt még máskor is lehet tárgyalni, levelem így is igen hosszú lett.
Sok szívélyes üdvözletekkel!
Kifogy a tintám, azért írok ceruzával.
Poppe

1917. szeptember 27.-én
Kedves Lujza!
17-éről keltezett levelét örömmel olvastam. Most gratulálok igazán. A maga
megmaradása az intézetben nagyszerű dolog, szerencse, melyhez gratulálni kell.
Most majd az a csekély elkeseredés is hamar el fog múlni. És ha azonkívül
hozzá lát, hogy a veszített kilókat visszaszerezze, akkor az én megnyert (már úgy
nevezem) hadivacsorámon nagyszerűen fogunk mulatni. Ha én volnék a maga
helyén, olyan hadikosztot főznék magamnak (hisz az őrnagyi fizetésből telik), hogy
naponta 1 kilót híznék. Vendégek nélkül is jó étvágyam volna, no meg aztán
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legalább ebédre meg este is pityiznék egy-egy flaskó jó barna sert. Délelőtt,
délután egy kis harag nem ártana - jobb az emésztés. Aztán egy kis torna és a napi
harag elfeledve, frissen ülnék a vacsorához terített asztalhoz. 1/2 9-kor már a
hintaszékben ülnék és jó világítás mellett olvasnám a könyvemet. Sőt lopva egy
cigit is elszínék. Gizi néni ott bóbiskolna abban a bizonyos rozoga lábú
nagymamaszékben és némelykor azt mondaná, hát még mindig nem mégy aludni.
Így képzeli ezt el a kicsi Móricz, mondja maga. Bocs.
A Gésertől kapott kettő darab illusztrácziót beküldöm magának, de kérem,
hogy tegye el. Annak a Gésernek jó ideája volt ez, én is örültem, hadd nevessen
most maga is. És legalább egy kis fegyverrel több van a kezében ő ellene. Ne
hagyja magát tőle bluffelni12.
Megmondhatja neki, hogy mi (ha maga akarja) már Pesten dec. végén
megint múzeumban leszünk. Természetesen csak akkor, ami nem tőlem függ, ha
én is Pesten leszek. Egyelőre akarom, de hát mindenféle megeshetik addigra,
teszem fel egy darab vas a koponyámra. Tegnap éjjel is, úgy mint az imént is (1/2
11-kor este) voltak már látogatóink. Olyanok, mint amilyeneket nékem is volt
alkalmam Tvárról képviselni. De hát ha nagy is a ricsaj, sokat mégsem rontanak
a társaságban. Különben pedig nagy események vetik árnyékukat előre, mondjuk
ezt a némettel.
A mi tevékenységünk valamivel fokozódott. Tegnap is, ma is nagyobb sétát
tettem. Hogy ezt inkább maguknál a parkban végeztem volna, elképzelheti, de
azért az estebéd igen jól ízlett. Egy kicsit sziklás a talaj, amit annyiban érzek, hogy
a lábam némelykor megbicsaklik és fáj. A múltkor a labda helyett a földbe rúgtam,
ez egynehány int vagy izmot kihozott a rendes helyéből. Teniszezni azért
nagyszerűen bírnák. Ezen játékból különben eszembe jutnak az adós puszik. Kár
ugyan ilyesmiről innét írni, mert az ember csak elérhetetlen után sóvárog. És hány
puszit kapok én, ha Pestre jövök? A mamának oda nyújtom a jobb, a bal pofámat,
mindegyikre rányom kettőt - hármat, aztán jön a nénikém és ugyanezt ismétli.
Mesés dolgom lesz. Fognak etetni, már este megcsinálom a következő nap
étrendjét, stb. Ebből következtetheti, hogy én mindig mesés rózsaszínű
világításban látok mindent.
Hogy egy kis művészi ízlést is behoztam századomba, arról a legközelebb
beküldött kép (a mi házikónk) ád tanúságot. Már én így képzelem be magamnak.
Ha a szerencsétlen hatvanegyes nem volna olyan nehezen kapható, illetve nem
volna a beszélgetés megtiltva, már rég felhívtam volna.
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Ami az erkölcsi erőt illeti, így ez annyiban pfutsch13 (megfulladt) hogy most
esténként pityizek. Nem sokat ugyan, de úgy 4-6 decit csak megiszok. Különben
erről a tevékenységről szintén fénykép ád felvilágosítást.
Most Wac is elkerült Tvárról. Kár érte, mert ha némelykor igen burschikos14
is volt, jó fiú volt. Azokra, kik most az én volt századomnál vannak, bátran lehetne
azt a nótát énekelni, jobban mondva azokra illene annak a refrénje, hogy "maradt
vissza kettő - három nyomorult" stb.
(: Folytatás 24 órával később:)
Egyedül vagyok és egy fél óra múlva az embereim után lógok. Előre megyünk
ugyanis a hólyaggal, amit csak éjjel lehet véghez vinni. A holnapról csak halvány
sejtelmem van, bizonyára sikerül. Most 8 óra este van, előttem még 5 km-nyi út (5
l bor már előre ment a mi számunkra), elviszem magammal a János Kristófot,
melynek első kötete 110. oldalán fogok tovább olvasgatni. Alvás ma teljesen a
szabadban, mesés időnél lesz. A hold első negyedével nagyszerűen világít. Nincs
szél, az ég felhőtlen.
Most pedig sok szívélyes üdvözleteket küld magának
a Poppe
(egy év előtt Bukarest felett lelőttek a románok:)
A hadművelet sikerének előfeltétele az olasz ellenállás megszervezését
lehetetlenné tevő meglepetés elérése volt, valamint az, hogy a támadók egy-két
nap alatt elfoglalják az Isonzó jobb partján húzódó, a Júliai-Alpok részét képező,
1500-2200 méter magas hegyvonulatot. A délnyugati front parancsnoksága a
hadművelet kezdetét eredetileg október 22.-re tűzte ki.
A központi hatalmak hadosztályainak felvonultatása az offenzívához
szeptember 15.-től október közepéig tartott. Kétezer négyszáz száztengelyes
szerelvénnyel (kb. százezer vasúti kocsi) nyolc vasútvonalon szállították a
csapatokat, a szükséges harceszközöket, a felszerelést, a lőszert a kirakodó
állomásokra, majd onnan néhány hegyi úton a hegyekben található megindulási
körletekbe.
1917. október 7.-én
Kedves Lujza!
Ugyan tudom, hogy ezen levelemet nagyon későn fogja megkapni, ha Tvárt
egyáltalán eléri. De azért mégis írok. Magától, Gésertől már igen rég nem kaptam
semmit, tehát nem is tudom, hogy leveleim elérték-e magukat.

13
14

volt, nincs'
szabados
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Küldöttem zöld levlapot magának, de a szövege annyira furcsának tűnik
nekem, hogy már ilyen lapokat is csak haza a szüleimnek küldök.
Újságot nem írhatok innét semmit. Tegnap és ma már alaposan fáztunk a
kunyhónkban. Rossz, esős idő volt. Kályhánk még nincs, úgyhogy köpenyben
ülünk az asztal körül. Ma reggel egy ember jelentette, hogy szép idő van.
Kiugrottam már 1/2 6-kor az ágyból és kikergetettem a többieket is. Mikor azután
már felöltözve kinéztem a szabadba, láttam csak, hogy a naposom rosszul
jelentett, beborult eget látva, melyről minden pillanatban megeredhet az eső.
Felszállásról szó sem lehetett, dühös voltam, fáztam. Kettő tisztem megint
lefeküdt, én meg beültem az étkezőbe. Reggeliztem, aztán tornáztam és előszedtem
a János Kristófot. Délig olvastam benne. Ebéd után folytattam és most 4 óra után,
kész lettem az első kötettel. Nagyon szép volt és bizonyára még néhányszor fogok
benne lapozgatni. Kiderült ezalatt és most már a nap süt odakint, bár igen fogytán
van az ereje. Holnapra jó időt várhatunk.
Az étkezőnket ma úgy melegítettük, hogy először is a lámpát égettük és
különféle a konyhában megtüzesített vasdarabokat állítottunk a sarkokba.
Valamit emelkedett ez által a hőmérséklet.
Most pedig én elolvastam a maga 3-áról keltezett levelét, melyet 5 perczel
ezelőtt hozott a bácsinak titulált katonám. Úgy megörültem a látásán, pláne mikor
elolvastam. Sajnos hogy itt a legöregebb, ill. legmagasabb rangú alak vagyok,
különben akár a szolgám kapott volna puszit örömömben.
Tudom, hogy a leveleim igen késnek. 19-e óta írtam magának ezen a levélen
kívül is még egyet, vajon az mikor fog érkezni, meg ez az írásom. Azután ha a levél
túl öreg már, az ember más érzéssel olvassa.
Ugyancsak tegnap kaptam Holsteintól levelet. Szegény fiúnak nem a legjobb
sora van, rossz a Kommandánsa15. Pedig én már 4-5 hete fúrok B.-ben, hogy
hozzám kerüljön. Papíron már ugyan 7 tisztem van, de inkább volna három és
közöttük a Holi. Nincs akivel elbeszélgethetnék, és ez nagy baj az itteni
magányban. Nem akarok a jelenlegi tisztjeimre panaszkodni, de olyan fiatalok,
hogy nem értenek. És leider16 öregebb tisztekkel nem találkozom, messze vagyunk,
ill. minden rendes kommunikáció nélkül vagyunk a mi dolinánkban. Pedig nem
kell nekem sok, egy-nehány megértő mondat és a dolog rendben van. Az itteniek,
kik már kiismertek, olyan vaktán engedelmeskednek, alázatosak, pedig én bizony
némelykor megunom egy masinának a rúgóját játszani. Még hozzá az én masinám
nem általános keletű játékszer, úgy, hogy sokak nagyon szkeptikus arccal
fogadják és az a bizonyos mosoly alig tűnik el arcukról. Jelzem ezt amit írok is
csak pillanatnyi kellemetlen érzés, de valakinek csak meg kell mondani. Mert több
15
16

(rKommandant) parancsnoka
sajnos
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az a reggelem, amikor a házunk előtt az én egész rossz hangommal ill. minden
hallás vagy zenei érzék nélkül ordítok, csak azért, mert jól érzem magamat. Kettőhárom nap előtt olvastam Gyóni Géza egyik-másik versét. Akkor is másnap reggel
jól érezvén magamat, kiálltam a lépcsőnkre és elkezdtem hangosan felolvasni
abból a füzetből a nékem legjobban megtetszett verset "Csak egy éjszakára.."17.
Néztek a szolgák, nevettek, nevettem aztán én is és a dolog el volt intézve.

17

GYÓNI GÉZA:
Csak egy éjszakára...

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy - mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,
Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Úgy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás, –
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem…
Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
Csak egy éjszakára:
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Jelzem, már van kályhánk és alig nehány perccel ezelőtt raktam rája nehány
krumplit meg édes gesztenyét. Igaza volt, hogy levele vasárnap érkezik. Ezt is csak
úgy tudtam meg a leveléből, mert különben csak a napnak a számát ismerem, de
elnevezését soha. Ma 7-e volt és csak a levele után "vasárnap".
Október 10-én a Poppe 33 éves lesz, mert 84-ben született, ez is most jut
eszembe. Benézek majd az én kis tükrömbe és megkérdezem, hogy vajon az az alak
meg van-e elégedve önmagával. Nem tudom egyelőre a feleletet, de nem lehet
nagyon rossz. No meg egy kissé rekonstruált régi mondás szerint szólhatnék "hogy
megint eltelt egy év, a nélkül, hogy valamit a halhatatlanságért cselekedtem
volna". Különben nem izgat ez engem oly nagyon - olvastunk egy kis filozófiát és
Vakító csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sírva sikoltsák: Istenem, ne többet.
Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bújnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!
Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
- - Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
(Przemysl, november.)
Forrás:
Magyar versek könyve
Szerkesztette: Horváth János
Második, bővített kiadás
Budapest, 1942
678-679. oldal
A költő adatai ugyanezen kötet 753. oldalán:
Gyóni Géza, 1884-1917. Családi nevén Áchim.
A pestmegyei Gyón szülötte; ott volt gyakornok a községházán, azután a közigazgatási
tanfolyam elvégzésével Alsódabason, a szolgabíróságnál.
A világháború jeles katonaköltője. Przemysl ostromakor, 1915-ben orosz fogságba került s
a krasznojarszki fogolytáborban halt meg.
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azonkívül megvan a saját életfilozófiánk. Én úgy vélem, hogy örökké fiatal
maradok.
Reálisabb dologra térvén, megemlítem, hogy tegnap este mesés
gesztenyepürénk volt, sajnos, tejszínhab nélkül. Van ugyan egy igen jó tehenünk,
de a tejet igazságosan kell felosztani kb. 120 ember között úgy, hogy vaj, tejfel
stb-ről szó sem lehet.
Ami az én tvári históriámat illet, úgy ez tovább köpköd magas és magasabb
körökben. Az én jó német bajtársam ugyanis nem elégszik meg azzal, hogy annak
idején szemtelenségét gorombasággal viszonoztam, hanem rajtam kívül még
másokat is feljelentett. Annyiban örülök, hogy innét még nyíltabban fejezhetem ki
véleményemet, mely abszolúte nem rózsás az ő számára. Az én fejemet pedig le
nem vághatja senki fia. Én az én országomban nem tűrhetem semmiféle idegen
(még ha szövetségesünk is) szemtelenségeit. Azok a szamarak kik engem Tvárról
elmozdítottak, sokkal rosszabbul állanak most, mint én. A nagyobb szimatja csak
nekem volt, náluk hiányzott. Ez az egész. Voltam 1½ éven át príma rúgó a
masinériában, odatettek most egy fräsettét18, jól van.
Egy egész éven át rosszul láttam, aztán megismertem Gésert, majd magát.
Jój`czakát
Poppe

18

fodrosgallérost (fehérgallérost)
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Az utak az október tizedike óta tartó állandó esőzések miatt rossz
állapotban voltak, azok helyreállítására nyolcvanháromezer munkást
(háromnegyed részben hadifoglyokat) vettek igénybe, két tábori vasutat és több
drótkötélpályát is építettek. A csapatokat hegyi felszereléssel és téli ruházattal
látták el. A tüzérség egy részét és a lőszert a bevetésre szánt gyalogság maga
vontatta és szállította a helyére. Általánosságban elmondható, hogy a
szállításokhoz nem állt rendelkezésre elegendő ló és málhásállat, valamint
gépkocsi. Az élénk olasz repülőfelderítés miatt az utakon nappal szünetelt a
forgalom, éjszaka viszont szervezetten folyt. A támadáshoz másfélmillió
tüzérségi lőszert (annak tíz százaléka gázlövedék), hétszázezer kg robbanószert,
kétszázharmincezer rohamsisakot, ugyanannyi gázálarcot, ezerhétszáz vagon
műszaki felszerelést és építőanyagot valamint rengeteg élőállatot szállítottak a
támadási körzetbe. A tüzérség és a trén lóállományát hetvenezerre emelték, hogy
azok a támadó csapatokat majd követni tudják. Az olaszok első két állásának légi
felderítését német pilóták végezték el, ugyanis korábban az olasz légifölény miatt
az osztrák-magyar repülőgépek a frontvonalat sem tudták átrepülni.
A hadműveletet jól álcázták. A szövetségesek mindenképpen el akarták
hitetni, hogy a támadás Dél-Tirolból indul.
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1917. október 19.
Kedves Lujza!
Tegnap kaptam 10-éről keltezett levelét, ezúttal kissé hosszan járt. Különben
már fentről egész rendesen érkeznek a levelek, újságok. Írtam azóta még egy
levelet és most is sietek a válasszal.
Már napok óta sirokkó dühöng odakünn, minden tevékenységet megbénítva.
Épp hogy egy keveset sétálok, ha nem esik az eső és elvégzem az irodai munkát,
mely nem sok. Aztán jönnek a hosszú délutánok és esték. Későn fekszem le, mert
későn kelek. Nem érdemes ebben az esős, csúnya időben 9-½10-nél hamarább
felkelni. Délig kész vagyok a szolgálati teendőkkel, ebéd után olvasok, firkálok
vagy szépítem 16 négyzetméteres, újságpapírral tapétázott szobámat. Már majd
minden cókmók számára szöget vertem a deszkafalba és szép sorjában függnek a
ruhák, fegyverek, kések, órák stb. dolgok, melyeket gyakrabban használok. Most
szép nedves minden, kályhám még nincs, csak az étkezőnkben lehet melegedni. De
ott most rajtam kívül még 5 tisztem van, kik szintén melegedni akarnak. Folyton
együtt ülnek, ők a szobájukban még annyira sem érezhetik magukat jól, mert ezek
kisebbek és az "ágyon" kívül nincs semmi bútorzatuk. Annak most kellene
készülnie, de az asztalos nem bír dolgozni, mert a fa nedves. Tisztjeim
legöregebbje 6 évvel fiatalabb nálamnál, az egyik csak most volt 20 éves.
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Lógunk, lógunk annyira, hogy igazán nem tudom, mikor lógtam annyit.
Pedig járatunk egész csomó újságot és a könyvtárunk összesen már vagy 30
különféle műveket tartalmaz. Sakkozunk, geometriai feladatokat fejtegetünk,
vacsora után rendesen 1 órán át zene van, éneklés (gitárra). Van ugyan egy
pianínónk is, de mert nem tud egy se játszani, fel sem állítottam az étkezdében.
Egy tanítónőé volt a zongora, az az iskola, melyben ő tanított, már hónapok óta
rommá van lőve. Ő jelenleg Grazban van, és tudja, hogy zongoráját
megmentettük. Az a szegény instrumentum is már sokat szenvedett, de amíg
hangot ád, addig cipeljük, mert elküldeni úgysem lehet. Én vigyázok rája.

1917. október 24-én reggel nagyon rossz idő volt, a támadás helyszínéül
kiszemelt völgyekben esett az eső, az azokat kísérő magaslatokon erősen
havazott. A tájon uralkodó köd miatt rövid távolságokra is alig lehetett ellátni,
amely szinte lehetetlenné tette a saját és az ellenséges tüzérségi célmegfigyelést.
Az áttörés sikere pedig alapvetően a tüzérség eredményes működésétől függött.
A meglepetés eléréséhez a hadvezetés a nagy erejű és rövid ideig tartó tüzérségi
előkészítés mellett döntött. A központi hatalmak támadása hajnali két órakor két
és fél órás gázlövéssel kezdődött. A gázlövés (amelynek hatását a ködös, párás
idő csak fokozta) váratlanul érte az olaszokat, mivel gázmaszkjaik alig voltak és
azok sem védtek hatásosan a lövedékekből kiszabaduló többféle mérges gáz ellen,
így ennek következtében is súlyos veszteségeket szenvedtek.
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Hat óra harminc perckor megkezdődött a hatalmas erejű tüzérségi
előkészítés a már nappal belőtt célokra, amelybe hét órától az aknavetők is
bekapcsolódtak. A lövegsűrűség aknavetők nélkül meghaladta a kilométerenkénti
száz darabot. Az olasz peremvonal mögött mintegy három kilométer mélységben
mindent elborított a robbanások özöne, a por és a füst. Ilyen erős tüzérségi tűzre
korábban még nem volt példa ezen a frontszakaszon. Tolmeinnél reggel nyolc
órakor, Flitschnél kilenc órakor lendült támadásba a 14. hadsereg gyalogsága. Az
első vonalban mozgékony tiszti őrjáratok, rohamcsapatok támadtak csupán a
legszükségesebb lőszerrel és ellátmánnyal megterhelve, azokat géppuskákkal és
hegyi tüzérséggel ellátott osztagok követték. Az Isonzó völgyében előrehaladva
három óra alatt leküzdötték az IV. olasz hadtest alakulatainak erős ellenállását és
áttörték első két állását, aznap estére a 12. német hadosztály egységei elfoglalták
az olasz frontvonal mögött 14 kilométerre fekvő Caporetto városát, az olasz
arcvonalat összességében harminckét kilométer szélességben és hat kilométer
mélységben szakították át. A sikert, ahol lehetett a tüzérség és a tartalékok gyors
előrevonásával is fokozták.
Október 24-én a Stein-csoport kötelékében lévő, Karl Gerabek vezérőrnagy
vezette 50. k.u.k. hadosztály a 2245 méteres Krn hegytömb egy részét, a támadási
sáv északi részén a 3. hegyi dandár a Krn helységet foglalta el és 1000 foglyot
ejtett, a tőle balra lévő 15. hegyi dandár az 1360 méteres Mrzli Vrh gerincén törte
át az ellenség vonalait és Gabrije községet vette be. Az 50. hadosztály zsákmánya
7000 fogoly és 90 ágyú volt.
Október 25-én az olaszok ellentámadásokkal próbálták megállítani a
szövetségesek előretörését, kísérleteik azonban kudarcot vallottak. A központi
hatalmak csapatai a heves ellenállás leküzdése után lendületesen folytatták a
támadást.
Az 50. hadosztály 3. hegyi dandárja a 2315 méteres Krn csúcsot vette
birtokba teljesen, valamint Ladra helységet szállta meg, míg a 15. hegyi dandár
Robicot.
Október 25-én az olasz arcvonal összeomlott, elkezdődött a 2. olasz
hadsereg felbomlása, amely másnapra általánossá vált.
. Az 50. hadosztály 15. hegyi dandárjának elővédje az 1168 méter magas
Monte Juanest érte el, míg a 3. hegyi dandár Karfreitben éjszakázott.
Az offenzíva negyedik napján, október 27-én reggel Cadorna olasz
vezérkari főnök elrendelte a 2. és 3. olasz hadsereg visszavonását a Tagliamento
folyóig. Ezen a napon az olasz Isonzó arcvonal megszűnt, annak védői
megkezdték az általános visszavonulást. A szövetségesek negyven kilométert
előretörve birtokba vették az észak-olasz síkság kapuját képező Cividale városát,
megnyílt előttük az út a Tagliamento irányába.
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Az 50. osztrák-magyar hadosztály 15. hegyi dandárja a 948 méteres Monte
Nagradot és a 991 méter magas Monte Carnizzát foglalta el. A 3. hegyi dandár
Platischis-Prossenicco vonalát érte el.
Az áttörés első napjaiban, október 24-27. között az olaszok hatvanezer
hadifoglyot, ötszáz löveget, huszonnégy repülőgépet veszítettek. Az összeomlás
magával rántotta a Dél-Tiroltól az Adriáig húzódó egész olasz frontot.
Október 27-től az áttörés hatása a karintiai arcvonalon is érezhetővé vált. A
10. osztrák-magyar hadsereg is támadásba lendült, a határon található alpesi
hágókon előretörve 29-én Paluzza-Paularo-Chiusaforte vonaláig jutott, október
31-én pedig elérte a Tagliamento felső folyását Tolmezzónál, és így az
összeköttetést megteremtette a 14. hadsereg Krauss-hadtestével
Október 28-án a német csapatok elfoglalták az olaszoktól kifosztott Udinét.
A 2. olasz hadsereg a teljes felbomlás képét mutatta. A legyőzöttnek hitt
ellenségtől elszenvedett gyors vereség és a nagy veszteségek az olasz csapatokat
demoralizálták, felszerelésük és hadianyagkészletük egy részét felgyújtva és
elpusztítva, rendezetlenül özönlöttek vissza a Tagliamento irányába, de még így
is számos érintetlenül maradt, hadianyaggal, fegyverekkel, élelmiszerekkel teli
raktár került a győztesek kezére.
Október 28-án a k.uk. 50. hadosztály San Gervaisot és Attimist vette be, az
55. Platischisig ért el. Az 1. hadosztály Firmanóig, a 2. Isonzó-hadseregnél az 57.
hadosztály Dolegnáig jutott. A 60. hadosztály Vencót, a 35. San Lorenzo di
Nebolát vette be. Az 53. népfelkelő hadosztály Quisca és Hum közelébe ért el. A
20. honvéd gyaloghadosztály a 609 méteres Monte Sabotinót foglalta el.
Október 29-én a Krauss-hadtest 55. hadosztálya Nimistől északra vonult
fel. A k.u.k. 50. hadosztály az előző helyén maradt.
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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,
újonnan 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 részesüljön.
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,
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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 hinterlandunkba19.
Egy nagy olasz társzekér, megrakva különféle szerszámmal, sok igen értékes
dologgal. Mellette nehány ruhadarab barna foltokkal, vatta, kötszerek.
Megnézem, mi van rajta. Telefonkészülékek, huzalok, új ponyvák, kötelek, kovácsasztalos 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 június 1-ére! De ezt aztán szívesen veszítem én!
Most pedig megyek aludni, a háborút néhány órára elfeledni.

19

hátországunkba
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Október 31-én a k.uk. 50. hadosztály Casaroláig, az 55. hadosztály a
Corninói hídig ért el. A 60. hadosztály 10. hegyi dandárja Madrisióig jutott, ahol
a Tagliamento hídján eloltotta a tüzeket. A 35. hadosztály Basagliapenta felé
kanyarodott és ott megállt. Az 1. hadosztály 22. hegyi dandárja elérte Pozzuolót,
a 7. hegyi dandár Pasiant. Az 57. hadosztály Orgnanóig, az 53. hadosztály
Morteglianóig és Castions di Stradáig jutott.
Az osztrák-magyar és német alakulatoknak sikerült kijutniuk a hadműveleti
mélységbe, de a sikert tartalékok hiányában továbbfejleszteni, illetve az üldözés
ütemét fokozni már nem tudták. A napok óta folyamatosan harcoló csapatokon
egyre jobban kiütköztek a fáradtság jelei. A hadvezetés eredetileg csak a
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Tagliamentóig tartó hadműveletekre készült fel. A minden várakozást felülmúló
eredményt gyorsan mozgó alakulatok, valamint elegendő átkelőeszköz hiányában
nem tudták kellően kihasználni, így a folytonos esőzések miatt folyókká duzzadt
kis patakok, kisebb folyók is feltartották őket. A lőszer és a hadianyag pótlása, a
tüzérség, a tartalékok és a hadtáp előrevonása az utak rossz állapota, továbbá a
szétrombolt vasútvonalak és hidak miatt nem történt meg időben.
A felső vezetés a harctéri helyzet gyors változásait csak későn vette
figyelembe, elveszítette kapcsolatát a csapatokkal (annak ellenére, hogy a 14.
hadsereg parancsnoksága október 29-től már Cividaléból irányította
hadosztályait), azok sok helyütt összekeveredtek (a délnyugati irányban támadó
14., és a gyors ütemben nyugat felé előretörő két Isonzó-hadsereg egyes oszlopai
egymás előrejutási sávját keresztezték), néhol a gazdag zsákmány felélésébe
kezdtek. Mindezek azt eredményezték, hogy a 3. olasz hadsereg viszonylagos
rendben vissza tudott vonulni a Tagliamento mögé az azon átívelő hidakon, de a
keleti parton rekedt hatvanezer katonája így is a szövetségesek fogságába esett. A
folyó túlpartjára a 2. olasz hadseregnek csupán töredékei jutottak át.
A hadművelet első hetében a központi hatalmak eredeti haditerve nem
szorult módosításra. A délnyugati front parancsnoksága október 29-én
elhatározta, hogy az offenzívát nem állítja le és az üldözést a Tagliamentón túl is
folytatja. Ebbe a német hadvezetőség is belegyezett, eredetileg ugyanis a német
hadosztályokat csupán a folyó eléréséig bocsátották a császári és királyi hadseregfőparancsnokság rendelkezésére, majd terv szerint kivonták volna azokat.
Az esőzésektől jócskán megáradt Tagliamento komoly természetes
akadályt jelentett, mivel hídjait a visszavonulók felrobbantották és ott az olasz
védelem is valamelyest megerősödött. A keleti parton felzárkózott szövetségesek
már október 31-én megpróbálkoztak az átkeléssel. Ezen a napon a k.u.k. 50. és a
12. német gyaloghadosztály egységei a Pinzanónál kiépített olasz hídfőt támadták,
amelyet másnapra felszámoltak. Csak november 2-án sikerült átjutni a folyón
Corninónál, ahol a felrobbantott vasúti híd vízből kiálló részein a k.uk. 12.
árkászzászlóalj egy szükségátjárót rögtönzött, amelyen az 55. k.uk.
gyaloghadosztály jutott át november 3-án és hídfőt foglalt a jobb parton. A 14.
hadsereg többi hadosztálya csak november 4-én tudott átkelni az áradó folyón
Cornino és Pinzano átkelőhelyeken, a Boroević-hadseregcsoport erői pedig csak
a rá következő napon a Codroipo és Latisana mellett található hidakon.
A késedelem lehetőséget biztosított az olasz hadvezetésnek, hogy
megmaradt csapattesteit november 4.-től kezdődően a Piave folyó mögé
rendezetten vonja vissza. Lassan visszahúzódó hátvédjei november 6-án és 7-én
a Livenza mögött még kisebb ellenállást fejtettek ki. November 10.-re a 14.
hadsereg és az Isonzó-hadseregek is felfejlődtek a Piave mentén, ott elfoglalták a
számukra kijelölt állásokat. A folyó mögött érezhetően megszilárdult az olasz
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védelem. Október 28-án az antant olasz kérésre Marie Émile Fayolle francia
altábornagy vezetésével hat francia és öt brit hadosztályt irányított át a nyugati
hadszíntérről a Piavéhoz.
A harcok a hegyi frontszakaszon csak december végén ültek el az erős
havazás és az utánpótlási nehézségek miatt. Az antant hadosztályok segítségével
az olasz hadvezetésnek sikerült stabilizálnia a frontot. A központi hatalmak
csapatai december elején a Piave keleti partján téli védelemre rendezkedtek be.
A 14. német hadsereg német csapatait decemberben a nyugati frontra
szállították át. Az 1917. október 24-i állapothoz képest kétszáznegyven
kilométerrel megrövidült arcvonal (amely Asiagótól a Grappa hegytömbön át az
Isonzó mentén az Adriáig húzódott) tartására az osztrák-magyar erők elegendőnek
bizonyultak.
A győztes osztrák-magyar valamint német csapatok nagy mennyiségű
hadianyag, felszerelés, rengeteg hadifogoly és nagy kiterjedésű északolaszországi területek (Udine és Belluno tartományok egésze, Veneto, Treviso és
Vicenza tartományok egy része) birtokába jutottak.
Mindkét részről magas volt az áldozatok száma. 1917. október 24. és
november 10. között az olasz veszteség 10.000 halott, 30.000 sebesült, 300.000
hadifogoly, 73.000 ló volt, ezenkívül 3152 löveg, 1732 aknavető, 300.000 puska,
3000 géppuska, 2000 géppisztoly, 1600 gépkocsi, 22 repülőtér került a
szövetségesek kezére.
Az osztrák-magyar és német veszteségek összesen 70.000 főre rúgtak,
ebből a Monarchia egyedül 30.000 halottat és sebesültet veszített a Piave
eléréséig. A monarchia csapatai két hónapig a zsákmányolt gazdag készletekből
éltek. A megszállt észak-olasz területeken osztrák-magyar közigazgatást vezettek
be. A polgári lakosság és a katonai hatóságok együttműködése természetesen nem
volt mindig zavartalan. Ha nem is sikerült az olaszokra döntő vereséget mérni, a
hadsereg rendkívül súlyos vereséget szenvedett - egy lényegében gyengébb
ellenféltől.
Mindezen erőfeszítések ellenére az olasz hadsereg megmenekült a teljes
megsemmisüléstől, majd antant szövetségesei segítségével talpra is állt.
Számottevő ellenfél maradt és továbbra is lekötötte Ausztria-Magyarország
haderejének nagyobbik részét.

1917. december 6.
Kedves Lujza!
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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 31-én
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.

36

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. 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
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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 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, vajon nem
mulasztottam-e el valamit.
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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 kmnyire 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 rendbe szedni, átvizsgálni, expediálni. Hogy
milyen érzéssel dolgoztam én, meg tisztjeim, gondolhatja.
C`est la guerre!20
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.

20

Ilyen a háború!
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1917. december 21. Vascellari
Kedves Lujza!
Komisz helyen vagyunk itt, és helyzetünk állandóan rosszabbodik. Az egész
lakosság még itt van, majdnem az utolsó falatjukat is elvettük már! 2-3 hét múlva
már nagy nehézségek fognak felmerülni az élelmezéssel. Emberek és állatok
fognak bőgni. Itt a mi házunkban csekély 36 civilista lakik, annyi a gyerek, hogy
meg sem számlálható és mind éhes. Én tényleg még nem láttam olyan
nyomorúságot, mint itt vagyon. Megérdemlik ugyan az olaszok, de az "egyes"
emberek láttára mégis fáj a szívem. Minden könyörület nélkül vagyok én is, de ha
egy gyereket látok, mégis adok neki egy darab kenyeret vagy kétszersültet. Vagy
amint előfordult, hogy egy lovat tettem ki a szabadba, hogy egy asszony feküdjön
az istállóba és szüljön.
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Mi egy kiló sóért egy arany vagy három ezüst lírát kérünk. Papírpénz nem
számít. Polentát só nélkül alig lehet enni és kukoricaliszten kívül a lakosságnak
nincs egyébje. Borban - úsztunk, mostmár az is elfogy lassacskán. Azok a
rémséges sok szőlőföldek is megérzik a barbárokat, mert a legtöbb szőlőtőkének
már ki lett rántva a faczöveke, mert azzal fűtünk. Itália nagyon bűnhődik. Mi, már
a cs. és kir. hadsereg, még itt is rosszabbul járt, mert butábbak, mint a németek.
Azok rögtön vittek mindent, mi csak romboltunk, ész nélkül dolgoztunk. No, de
most hagyjuk ezt a témát.
A lelőtt ballonok (tisztekkel együtt) száma utolsó levelem óta gyarapodott.
Az olaszoknál lassacskán érezhető lesz a francia és angol segítség, különösen a
tüzérségnél. Sűrűbben és jobban lőnek már.
Az idén a 11. karácsony lesz, melyet nem otthon töltök, el fog ez is múlni, az
ember mindent megszokik.

1918. január 1.-én
Kedves Lujza!
Ezen soraimat csak akkor kapja, ha a Poppe elesett. Október 16.-án írom
őket, mert egyedül vagyok és mert ma megírtam a szüleimnek szánt utolsó
levelemet is. Más nincs, kitől levélben búcsúzok. A kedves szüleinek, valamint
temesvári jó barátaimnak, Géser és feleségének, Irmának és Gizi néninek majd
maga fogja átadni utolsó üdvözletemet. Ezt kérném még Mauritznak is átadni, ő
nekem igen szimpatikus volt.
Mit mondjak magának? Életemben az első leány volt, kivel hosszabb időn át
leveleztem. Naponta vártam, vajon kapok-e levelet magától, ez eleget mond.
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Nagyon szép köszönetet mondok azon időkért, hol Temesvárott együtt
voltunk, épp úgy mint azon nehány, nekem igen kedves óráért, melyeket Pesten
töltöttünk. Amikor utoljára voltam templomban, magával a kis szigeten, akkor
nem imádkoztam, ezt most sem tudom megtenni, de legmélyebb érzésemmel
mondom: Utolsó gondolataim magánál voltak, legyen boldog, az Isten áldja meg!
1918.jan.1.-én változatlanul megmarad
Poppe

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
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akartam elfogadni, remonstráltam21. Azért nem, mert szabadságra akartam jönni.
Ennélfogva összepakoltam magamat 8-án és visszamentem az Armeekundóhoz22,
hogy ott esetleg személyesen szóljak fel. Édes beszéddel, de főleg azon ígérettel,
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 igen-igen 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.
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. Megígértette 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
21
22

kifogásoltam
Hadseregparancsnoksághoz (Armeekommando;magyarított német)
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"Knall-effekt"23-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 végett. Hisz
én vagyok az első, ki önként ugrott le. Ez kellett nekik. Most imponáltam, már
igazán minden légjárműt kitapasztalva.
Szolgálati lapjának utolsó oldala, mely szerint megkapta a 3 hét
szabadságot.

23

csattanó, kirobbanó sikert hozó ötlet
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Wien, 1918. március 15.-én
Kedves Lujza!
Ismét itt vagyok Bécsben, tegnap érkeztem meg. Pestről részben nem akartak
elengedni, hangoztatva, hogy miért nem használom ki a
szabadság
meghosszabbítást, részben nékem sem volt valami nagy kedvem, oly gyorsan
eltűnni hazulról. Holnap, szombat d.e. ismét Pestre utazok és csak jövő hétfőn,
17-én fogok végérvényesen századomhoz visszautazni.
Mikor Tvárról hazajöttem, azt mondták, hogy kövérebb lettem, nem csoda,
mikor ott annyit kellett ennem. Távozásom ez esetben sokkal nehezebben esett,
mint annak idején. Csak azt sajnálom, hogy az utolsó estét nem egészen úgy
töltöttük, mint én ezt magamnak elképzeltem volt. Irma rokona, kit akkor
ismertünk csak meg, szerintem akadályoztatott bennünket keveset. Amig a
beszélgetés shvungba jött, elég soká tartott és akkor is a témák semmi különösek
nem voltak. Maga is csendes volt kezdetben és én csak azért állítottam később
egyik-másik dolgot, hogy ellenmondását kicsaljam. Ez némileg sikerült is.
A mai naptól kezdve jön magához a Bpesti Hírlap, továbbá úgy intézkedtem,
hogy e hó 24-étől április 1-éig a maga pesti címére küldjék. Többet nem tehettem
előre és ezek az intézkedések is esetleg korrekturát kívánnak majd még a maga
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részéről, ha az újság szállításában zavarok volnának. Kérem, ne dühösködjön és
olvassa nehányszor el a lapot.
Ha az általam küldött azaleá-nak megörült, úgy célomat elértem, mert
remélem, hogy a virágárus mindent pontosan kézbesített.
Különben semmi újat nem írhatnék, legfeljebb, hogy nyomom a gombot és
lehetséges az, hogy valamilyen más helyre kerülök majd. Majd meglátjuk. Pl. az
én ezredem kádere Tvárott van és ha engem a Luftfahrerek24 kidobnak, akkor
nekem először a káderemhez kell kerülni. Persze akkor itt olyan valamit kell
csinálni, amiért majd kidobnának. Ez volna a legutolsó megfejtése azon
problémának, melyet magamnak feltettem. Mert más megoldások is lehetségesek.
Sok szívélyes üdvözletekkel
Poppe

1918. Nagypéntek estéjén.
Kedves Lujza!
Bizony megint a levélírásnál tartunk. 18-áról keltezett sorait 24-én kaptam
meg és a válasszal máig kellett várnom. Hogy miért siettem el Tvárrol? Mert
nagyon is jól éreztem magam. Nem siettem én Pestre avagy Bécsbe, hogy ott
mulassak, jó ideig maradtam e két városban. Azaz Pesten egyszer Holsteinnal el
voltunk az Apolló Kabaréban. Ezt csak nem lehet mulatásnak venni. Pedig épúgy
maga, mint Gizi néni, kinek levelét egy nappal később kaptam, azt írják, hogy
bizonyára mulatni siettem. Mikor maguknál olyan otthon éreztem magam, mikor
ott olyan lágy melegséget éreztem mindenkor - azért mentem, hogy a válás ne
essék még nehezebben, mert minden további nap ezt hozta volna. Ha tudtam
volna, hogy a szerda estét még maguknál töltöm, akkor, talán, még maradtam
volna. De csak Gizi néni írta most meg, hogy megvolt már a vacsorára a csirke.
Azért ne higyje, hogy csak a vacsora véget maradtam volna.
Most azt képzelem mindig, hogy szabadságom álomképek sorozata volt, és
ezek közül a legszebb a tvári.
21-én délután ½ 4-kor érkeztem fiakkerral a házunk udvarára. Érkezésemre
még az olaszok is rendeztek egy kis üdvlövöldözést. Ugyanis alig voltam néhány
percig a házban, elkezdtek minket nehéz gránátokkal lövöldözni. A ballonnak
szánták ezeket, de ez a házunktól körülbelül 80 lépésre volt lehorgonyozva. A
24

léghajósok
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házból persze kiszaladt a civil lakosság, sírva és nehány dolgát elcipelve. Hullott
a vakolat, csörögtek az ablakok ha egyik másik lövedék a közelben felrobbant. A
dolognak csak akkor lett vége, mikor kiürítettem a ballont. Ez a munka soká
tartott. Tisztelt ellenfelünk 32 lövést adott le és mi csak a lövések közötti rövid
időtartam alatt dolgoztunk. Nem akartam veszteséget szenvedni és az embereket
csak mindig odaszalasztottam a hólyaghoz, azok ott 1-2 percet időztek és aztán
megint elszaladtak. Akkor jöttek a lövések, azok aztán megint odafutás stb.
Különben egész mulatságos volt a dolog. Az olaszok azt jelentették 22-én,
hogy ballonunk az ő tüzelésük folytán elégett, pedig csak egynehány kisebb lyukat
kapott. A legközelebbi lövés 8 m-nyire volt tőle. A dolog eredménye az volt, hogy
nekünk helyet kellett változtatni. Ez költözködéssel járt. Miután sok a cók-mók,
sok munkával.
Most már itt berendezkedtünk, sőt már a mai éjjel felszállottunk. Persze a
lakási viszonyok rosszabbak lettek, legjobban sajnáljuk konyhakertünket, melyet
cserbe kellett hagyni, pedig a bab és borsó már vagy 10 cm magasra nőtt és egyéb
vetemények is kikeltek már. Azért ma délelőtt már elkezdtünk itt új kertet csinálni.
Régi állásunktól kb 1 km-nyire vagyunk.
Ez a költözködés volt az oka, hogy nem írtam hamarabb. Nem volt nyugodt
helyem eddig. Most már félig-meddig berendezett és fűtött étkezdénk van. A többi
tisztem (:7 darab:) elment, mert fáradtak. Én írok és forralt bort iszok fekete
kávéval felváltva.
Az időjárás még igen hűvös, ma éjjel bizonyára ismét fagyni fog egy keveset.
Hidegebb itt mint 3-4 héttel ezelőtt Tvárott volt. Ott különben még 20 fokos
hidegben is jobb volna, mint itt.
Valami igaza van, mikor azt mondja, hogy az ember ne igyekezzen semmit a
sorstól kierőszakolni. De hát az, amin az én eszem jár, nem a sorstól való
kierőszakolás, hanem a helyzet javítását akarja elérni személyemmel szemben. Az
nem erőszak a sorssal szemben, ha igyekszek Tvárra kerülni, vagy Pestre vagy
Bécsbe, itt megúnván a helyzetet. Pesten vagy Bécsben légjáró maradnék.
Temesvár pedig átmeneti állomás volna, mert ott a vártüzér káderen áll, csak
bizonyos ideig lógnék, hogy aztán mint tüzér kerüljek valamilyen frontra. A
további aztán az volna, hogy csak tüzér maradnák. Sokat gondolkoztam a jövendő
magyar hadsereg felől, az abba való átlépésre vonatkozólag. Mehetek oda mint
légjáró, de mint tüzér is. Mi jobb? Ez a nagy kérdés. Ha egyáltalán falra nem
akasztom az eddigi mesterségemet és megyek, nem bánom akár krumplit ültetni,
disznót hizlalni vagy egyebet csinálni. Ezt még jól meg kell gondolnom. Mindig
csak helyzetem javításán, életmódom kényelmességére gondolván, nem lehet ezt
a sors kierőszakolásának nevezni. Hiszen erre, amire én törekszem, ezt minden
ember el akarja érni.
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Tudtam, hogy az azaleának meg fog örülni, azért küldtem.
Hogy pedig Tvárról való elfutásomat megbocsássa, most lefekvés után
imádkozok egy Miatyánkot. Ezzel azonban ne higyje, hogy valami különös
pedagogiai eredményt ért el. Most még iszok egy pohár bort. Magukra sokszor
gondolok és magának sok szívélyes üdvözleteket küld a
Poppe

Wien 1918. május 24.
Kedves Lujza!
Tulajdonképp ma este maguknál akartam lenni, de másképp történt minden.
Kellemetlen meglepetés ért bennünket ma reggel.
Megjelent egy kapitány lakásunkban, kihívatott és megmondta, hogy öcsém,
ki légi postát vitt Wienből Lembergbe - Przeunpl közelében lezuhant. A gép
motorja a levegőben felrobbant és az égő gép leesett. A pilóta halott és öcsém (a
postát vivő tiszt) súlyos sebesült. Erre ma délután rögtön feljöttem Bécsbe.
Öcsémről a hírek eddig annyiban kedvezők, hogy azt mondják, miszerint súlyos
agyrázkódása javult és hogy eszméletét visszanyerte. Hogy mi egyéb baja történt
még, nem tudjuk. Holnap utazok fel hozzá, feltéve, ha szabadságot kapok. Úgy
tervezem, hogy ha belátható idő múlva szállítása lehetséges, akkor ezt bevárva,
lemegyek véle Pestre.
Persze otthon ma délután nagy sírás-rívás lehetett. Ezt csak gyanítom, mert
a papának azt mondtam, hogy mamának csak elutazásom után szabad az
"eseményt" elmondani.
Miután Pestre okvetlen visszajövök, úgy onnan majd egy napra lejövök
Tvárra. Géserékkel ki kell békülni!
Most már igen késő van, mert este érkezvén, a különböző híreket sokféle
helyről kellett összeszednem. A legközelebbi viszontlátásig szívélyes üdvözletekkel
Poppe

1918. június 10. (embléma a levélen)
Kedves Lujza!
Ma, június 10-én, Sagradóban ülök az Isonzó mellett. Margit asszonynak
neve napja van ma, - egy poharat ürítettem egészségére.
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Itt, Sagradóban még novemberben egy kicsi magazint létesítettem. 2
emberem vezette, és jól csinálták a dolgukat, mert mindenféle anyagokkal általuk
meggazdagodott a századom.
8-án délután érkeztem a frontra. Ballonomat e hó 5-én ismét összelőtték,
minden egyéb veszteség nélkül. A húr szakadásig van megfeszítve! Ezt talán ma
bizonyos időre az utolsó hosszabb levelem. Nemsokára ott kell hagynunk a már
eléggé kényelmesen berendezett hajlékunkat és sátor alatt kell élnünk. A többit
majd elmesélik az újságok.
Mire leérkeztem, már várt a maga levele, igen köszönöm, hogy annak
ellenére, hogy tőlem nem kapott hírt, mégis írt, éspedig hosszú levelet. Nagyon jól
esett. Ami azt illeti, hogy írja, miszerint néhány kilócskával lefogyott, úgy láttam
magát és mondhatom, hogy meg voltam elégedve a fizimiskájával. Talán egy kissé
sápadtabbnak tűnt fel, de reméljük, hogy behozza ezt is a szünidőben. Többet
sétálni és lehetőleg napon tartózkodni. A sok gond csak akkor legyen, mikor
"szolgálatban" van! Nékem is vannak gondjaim, jelenleg nagy számban, de
voltam oly óvatos, hogy Wienből hoztam "gondűzőt" - 30 palack bor alakjában.
Naponta csak egyet akartam inni, de hát az erkölcsi erő ismét cserben hagyott és
bizony vannak napok, amikor délben meg este is kiürül egy-egy flaskó. Nem
tudom, hogy ismeri azt a német versecskét, melyet most kissé variálva idézek.
"O trink, so lang du trinken kannst
" "

"

"

"

"

magst!

Die Stunde kommt, die Stunde kommt,
Wo du an Gräber stehst und klagst!"25
Ha nem tévedek, valami Eichendorff nevű úr írta ezen sorokat valamikor
(vagy Freigrath?). Erről eszembe jut, hogy megvettem a János Kristóf utolsó
kötetjét, ha lesz időm, megkezdem olvasását. Ugyan a podgyászomat most igen
szűkre kellett szabni, de ezt a könyvet épp úgy elviszem, mint, hogy mindig velem
van a Goethe "Faust"-ja, kicsi csinos kiadásban.
Naponta magukra gondolok és ott vagyok, de (ha nem jön közbe valami
otromba vasdarab) különösen e hó 21-én magára gondol
a Poppe

Oh igyál, ameddig csak tudsz; Oh igyál ameddig csak akarsz!; Jön az óra, jön az óra,
amikor a síroknál állsz és panaszkodsz!
25
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1918. jun.16.-án 5´50 d.e.
K.L. Tegnap sok munka volt. Századomnál jól ment minden. Ma már ½ 5-kor
reggel ismét kinn "lógtunk". Sajnos, hogy rossz, ködös idő van, az este esett is.
Sátorom 3 nap óta 2 km-nyire van innen hátrább, csak aludni járok oda (15-ére
meg a mai napra csak néhány óra idő maradt). Sok szívélyes üdvözletekkel.
Poppe

1918.június 21.-én
Kedves Lujza,
Ma én is ott voltam magánál gratulálni, ugyan nem személyesen. A
gondolatban kimondott szerencse kívánataim talán szebbek is voltak, mintha
élőszóval adtam volna elő őket, mindkét esetben megegyeznek abban, hogy
örömmel mondottak és igaz szívből jöttek.
Képzelem, hogyan múlik el ez a nap magánál, az iskolában és otthon.
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Válasz nélkül vagyok egy levelemre, melyet 10-11 nap előtt írtam
Sagradóban és ajánlva adattam fel. Írtam lapot 15.-e óta is. Igen lehetséges, hogy
a leveleket jelenleg egy ideig visszatartják a tábori postánál, fentről elég rendesen
kapom a küldeményeket.
Az utolsó napok igen rosszak voltak, mindig ill. sokat esett az eső. Ma is
reggel szép idő volt, most délutánra beborúlt az ég és nem tévedek, ha nemsokára
ismét megnyitja csatornáit. 4 napig sátorban laktam, igen nedves volt, meghűltem
és berekedtem. Tegnap és ma már épületben ütöttem fel tanyámat, tudok már
ordítozni is. Asztalunk szőlőktől képzett természetes lugasban áll, a mindenütt
friss zöld szín látása jól esik a szemnek. Ellátásunk elég jó, ugyan ital nélkül való.
Levelemet eredetileg hosszabbra akartam szabni, de nincs egyéb
mondanivalóm, vagyis az volna sok, de hiányzik a hangulat. Hogy miért? Azt nem
írhatom meg, azt majd csak elmondom egyszer.
Az offenzívánkról csak azt mondhatom, hogy nemsokára ott tartunk, ahol a
mádi zsidó, ha ismeri ennek a pájeszes úriembernek a históriáját. A nemsokára
szóban kimondott eredmény pedig olyan árért lesz szerezve, hogy még Pest
leggazdagabb hadimilliomosa is összecsapná a tenyerét. Ugye megérti, hogy mit
akarok mondani. - Ezen fenti bekezdés témájáról többet írni csak a ténta
pocsékolása volna.
Ezért azt is megérti, ha most zárom a soraimat.
Sok sok szívélyes üdvözletekkel
Poppe

Motta 1918. július 11.
Kedves Lujza,
Hosszú ideig kellett a két utolsó levelére várni. Mi kétszer váltottunk tábori
postát, egy ideig, 7-8 napon át pedig egyáltalán nem kaptunk semmiféle postai
küldeményeket. A 434-es hivatal innét elköltözött, aránylag messzire, úgy hogy a
maga utolsó levelét csak tegnap kaptam, míg a régebbi levele 4-5 nappal ezelőtt
jutott kezembe. És valamennyien úgy vágyódtunk valami postára.
Most is lógóban vagyok a századommal, elkerültünk régi helyünkről és
jelenleg Motta di Livenza városka pályaudvara közelében tanyázunk.
E hó elsején elhívtak a hadsereg-parancsnoksághoz, hol tudatták, hogy
századom máshová kerül, siessek pakolni stb. Kaptunk a meglévőkhöz egy sereg
lovat és még egy autót. Amikor aztán készen voltam, várni kellett. 8-án érkeztünk
aztán ide. Alig voltam itt, el kellett mennem egy másik hadsereg
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parancsnokságához. Ott még nem tudtak semmit az új beosztásunkról, egy egész
napot töltöttem teherautón evés ivás nélkül egész hasztalanul. Végre tegnap
kibökkentették a nagyfejűek, hogy itt várjak további parancsra. Nem csinálunk
tehát semmit. Fürdünk a Livenzában, sétálással, sakkozással töltjük el a napot.
Van itt Mottában a tisztek számára egy kávéház, minden este ott ülünk, 8-9-kor
térzene van az előtte levő főtéren, 11-kor záróra. Hármasával lakunk u.u.
Fremdenzimmerben, oda csak aludni lehet menni. A szoba tele van a
podgyászunkkal, nem lehet benne mozdulni. Az egész századnak egy
ablaklyukakkal ellátott rozoga házat adtak, melybe alig fér el a cók-móknak meg
az embereknek fele. Iroda, tiszti konyha, élelem, telefonállomás egy helyiségben
van, itt írom ma délelőtt ezen sorokat. Asztal, szék nincs.
Mi nem is csodálkoznánk, ha 2-3 hétig kellene itt lógni. Új helyünkről
fogalmunk sincs, most olyan világ van, hogy mindenféle kombináció lehetséges.
Tehát éppúgy kerülhetünk Tirolba, mint Finnországba avagy Perzsiába stb. A
legkellemetlenebb, hogy századom számára a szabadságok zárva vannak. Egy
csomó emberem örült már aratási szabadságának, már alá voltak írva az
engedélyek, mikor a tiltás jött.
Ami engem illet, úgy szívesen vettem az elhelyezést, bárhova kerülünk,
legalább változatosságot hoz számunkra. Augusztusban egy éve lesz, hogy ezen a
fronton vagyok, melyet különösen az utolsó offenzíva óta bizony meguntam. Most
úgy szereltem fel a századot, hogy akár 2-3 heti vasúti szállítást is elbírunk. A
jelenlegi bizonytalanság idegesít. Nékem kilátásba helyezték, hogy belátható idő
múlva Pestre kerülök egy csak szervezendő állásra. De ismerve a lassúságot,
mellyel ilyen dolgok haladnak, ez hónapokig is eltarthat, míg létesül. Addig egész
szívesen megyek a századdal, mondjuk a szent földre is.
Egyelőre ne írjon nekem, míg nem tudatom új tábori postaszámomat, úgy
hogy esetleg néhány hét múlik majd el, míg hazulról, maguktól hírt olvasok. De
meggondolván, hogy a 434-es után 4 napig a 646-os és csak azután a 440-es
postát kaptuk és a levelek ezeken keresztül kerültek hozzánk, jobbnak tartom
megvárni, míg valahol megállapodunk.
Öcsém, Károly, 6 heti szabadhelyet kapott Trencsén-Teplitzre. Teljesen
felgyógyult, csak bal lábában érez némi fájdalmakat. A másik öcsém pedig e hó
elején került erre a frontra. Beosztottam őt egy a közelünkben volt
ballonszázadhoz, de sajnos, most nekem kellett elmenni. Tehát megtörténhetik,
hogy a mama megint majd 2 frontról kap híreket.
Most dél lett, tisztjeimet elküldtem, hogy keressenek egy jobb házat,
megjöttek azzal, hogy találtak is valamit. Megnézzük és a Stationskommando 26
engedelmével esetleg átköltözünk oda.
26

Állomásparancsnokság (Helyörségparancsnokság)
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A volt offenzíváról csak annyit, hogy sokszor gondoltam magára, mikor a sok
sebesült, nyomorék embereket láttuk visszaszállítani. Ráfizettünk. 2-án vagy 3-án
délután az olaszok támadtak már erősen és egy szolgálati utam alkalmával én is
majdnem kaptam valamit. De hát e tér oly nagy. Sok szívélyes üdvözletekkel
kedves szüleinek is.
Poppe
II. piavei csata
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.

A II. piavei csata döntő győzelmet jelentett az I. világháborúban, az olasz
fronton harcoló antant csapatok számára. Az antant győzelem szétzilálta a
Monarchia hadseregét, közvetlen előmozdítója volt a Monarchia összeomlásának.
A haderők
A Caporettói áttörés után az olasz csapatok irányítóját, Luigi Cadorna
tábornokot menesztették, helyére Armando Diaz került. Olaszországba 1917
őszén és telén antant csapatok érkeztek, így: francia, angol hadosztályok, egy
jelképes nagyságú amerikai erő, és egy propagandisztikus célú, csehszlovák
önkéntesekből álló önálló egység. Az antant csapatok nagyobb számban
állomásoztak a térségben, mint a Monarchia erői, a német csapatokat
átirányították a nyugati frontra. A Monarchia fegyverzeti ellátottsága rendkívül
silánynak volt mondható, rendkívül kevés utánpótlást kaptak a hátországból. A
hadsereg élelmiszerrel való ellátottsága minimális volt.
A támadás előkészítése [szerkesztés]

54

Az Osztrák–Magyar Monarchia a Caporettói áttörés során döntő győzelmet
aratott az olasz haderők felett, ám az I. piavei csata során nem sikerült előretörnie
vagy bekerítenie az olasz és antant főerőket. A tél beálltával 1917. december 2-án
leállították az I. piavei offenzívát. Az Osztrák–Magyar Monarchia hadvezetése
elkezdte a tervek kidolgozását egy 1918 júniusában történő Olaszország elleni
támadás véghezvitelére. A Monarchia a keleti fronton felszabadult erőit az olasz
frontra helyezte át, ám a keleti frontról érkező katonákban nagyon nagy volt az
ellenállás a háború további folytatásával szemben, nem akartak tovább harcolni.
Arz Artúr, a Monarchia új vezérkari főnöke, mindenképpen támadni akart, holott
a csapatok ellátmánya és morálja katasztrófális szinten volt. Május 28-án Svetozar
Boroević, a piavei hadseregcsoport parancsnoka a támadás elhalasztását javasolta,
de véleményét nem fogadták meg.
A csata
A támadás június 15-én kezdődött Dél-Tirolban, Franz Conrad von
Hötzendorf tiroli hadseregcsoport parancsnok Verona elfoglalását tűzte ki célul.
Diaz tábornok pontosan ismerte a Moanarchia csapatainak támadási idejét: június
15. éjjel 3:00. Az olasz csapatok felkészülten fogadták a Piavén átkelő
monarchiabeli csapatokat, az előrenyomuló csapatok nagy veszteségeket
szenvedtek a lövegek és a puskák lövéseitől. Miközben északon az olasz csapatok
visszaszorították Conrad hadseregét, Boroević csapatival délen tört előre, az
Adriai-tenger partvonala mentén, szintén 1918. június 15-én. A Piavén ugyan
sikeresen átkeltek a Monarchia csapatai, ám az olasz ellentámadások és az
utánpótlási hiányosságok következtében a támadás június 17-én összeomlott. A
visszavonuló monarchiabeli csapatokra pedig egy újabb teher hárult: a megáradt
Piave fólyon a visszavonulás lelassult, megakadt. Az antant csapatok kihasználták
a kedvező alkalmat és 1918. június 18-án ellentámadást indítottak Boroević
csapatai ellen. Az ellentámadás hatalmas vérveszteségekkel járt a Monarchia
oldalán. Június 22-én Diaz csapatai visszafoglalták a Piavetől nyugatra fekvő
területeket és leállították az ellentámadást.
Eredmények
Osztrák–Magyar Monarchia
A II. piavei csata az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó nagy offenzívája
volt az I. világháborúban. A kudarc felgyorsította a Monarchia erőinek
összeomlását, vereségét. A hátországban elégedetlenségi és háborúellenes
tiltakozások söpörtek végig. A II. piavei csata azt jelentette a Monarchia számára,
mint amit a Caporettói áttörés Olaszországnak. Világossá vált, hogy minél tovább
tart a háború, annál erősebbek lesznek az olasz fronton állomásozó antant
csapatok. A Monarchia hadvezetése belátta, hogy Olaszország megtörése és
elfoglalása nem lehetséges. Kérdéssé vált, hogy van-e értelme tovább harcolni
Olaszország ellen, vagy kiegyezésre, fegyverszünetre kell törekedni.
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Olaszország
Az antant csapatok először értek el döntő győzelmet az olasz fronton 1915
óta, ez a győzelem lehetővé tette, hogy a XI. isonzói csata óta először, újból
támadást intézzenek az olaszok a Monarchia ellen. A gyors támadás csak azért
nem indult meg, mert a nyugati frontról nem tudtak elegendő antant csapatot az
olasz frontra szállítani és a visszavonuló monarchiabeli csapatok újból
megerősítették pozícióikat a Piave mentén. Az olaszok és a térségben állomásozó
antant csapatok egyelőre nem támadtak, várták, hogy a nyugati frontról erősítés
érkezzen egy nagyszabású antant támadáshoz, mellyel kikényszeríthetik a
Monarchiától a fegyverszünetet.
Néhány kép, ami valamikor ebben az időben készült, de nem tudni pontosan
mikor:

Tarnóy (Hartzer) Sándor eligazítást tart a repülőknek
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József ferdinánd főherceg a légjáró csapatok főfelügyelője Rohonczy (Stohrer)
Viktor főhadnaggyal
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