
1 

 

Kegyeleti túra a Doberdóra, a Piavéhoz és a Dolomitokba 
Június 29–30. – július 1–2–3. 

 

Június 29. 
6 óra indulás Vasvárról. 11-ig utazás Sezanán át Stanjelbe. 
11 órától 13 óráig Stanjel. A temető és a vár megtekintése. 
Részlet egy készülő turisztikai füzetből. Ez az egyik legszigorúbb, és az alkonyi fényben 
legszomorúbbnak látszó katonatemető, amelyet az első világháború hátrahagyott. Joseph Ulrich 
főhadnagy, aki civilben építész volt 1916-17 fordulóján tervezte meg, majd 1918-ban orosz 
hadifoglyok munkájával fejezték be.  
13 órától 14 óráig Gorjansko 
 A Karszt legszebb és legnagyobb, 10.000 katonánknak nyughelyet adó temetője. A bejárattól a 
klasszicizáló stílusú kápolnához vezető sétányt két részre osztja a kertet.  
14-től 17-ig Lokvica 14 körül ebédelési szünet. Grappa és terráno bor. Hudi Log Részlet az 
információs tábla szövegéből. 
 Kedves Bíró bácsi szomorúan adom tudtul önöknek, mint kedves fiok Gábor szerencsétlen történt 
elhúnytát. elment a mennyekbe. Isten kegyelmében, mert 16-án nyolc és 9 óra között Áldás és béke 
poraira. Ezzel zárom soraim maradok tisztelettel a távolban levélíró vagyok én Pataki István. Isten 
velük és velem kedves Bíró bácsi. Temnica Egy kaverna megtekintése.  - Nova Vas.  A nagyváradiak 
emlékművénél emlékezés az első Isonzó útra.  
18. óra érkezés Nova Goricába. 
 

Június 30. 
Délelőtt 9–13-ig. A Doberdó legmagasabb pontja 287 méter magas San Michel a nagy Itália 
emlékműve az olaszoknak és nekünk a „magyar Golgota.” A fennsíkért vívott hat csatában elesett az 
olasz gyalogság emlékét őrzik az Görzi-medencére nyíló szegélyen sorakozó emlékművek. A számos 
emlékmű árnyékában egyetlen szerény magyar táblácska – Keresztúri Dezső egyetlen fél sorával - jelzi, 
hogy itt magyarok is küzdöttek, szenvedtek, s tettek tanúbizonyságot bajtársiasságból, 
felelősségtudatból, hűségből.  
Visintini falucskában egy hajdani katonatemetővel szemben két ház közé szorított kis udvaron 
építettek katonáink megnyugvást remélve, 1918 nyarán egy kis kápolnát. Az elhagyatottságában is 
szép építményt a pusztulástól a helyi és a magyar civil szervetek összefogása mentette meg. Az 
egykori tervezők gondolatát megértő építészek alázattal készítették el a felújítás tervét. Az eredeti 
formát teljes egészében meghagyták. Azt nem tudjuk milyen lehetett a belső, de a romos falakat áttörő 
kerek ablakokba színes üvegeket álmodtak. A szecesszió színei és motívumkincsei övezik a 
címereket.  
Foglianóban ciprusok jelölik ki a katonai temetőt. A sírkert főhelyén a 7000 ismeretlen katona csontját 
fedő sírkőlap felett egy kis emlékmű áll, amelyhez bejárattól szép fasor vezet. Az emlékmű eredeti 
szövege német nyelven azt tudatta, hogy „itt fogadta be a győztes Itália testvéri szeretete az 
ismeretlenség fényében az osztrák-magyar hadsereg 7000 vitézét, akik a hazájukért estek el.” A 
emlékművet a közelmúltban felújították, melynek során „siegreichen Italiens” kifejezésből a „győztes” 
jelzőt a „baráti” szóval váltották fel. Ez azt jelenti, hogy Itália megkülönböztetés nélkül áldoz és 
emlékezik saját és az ellenség halottaira.  
Trieszt felé haladó út Redipugliában két emlékművet választ el egymástól: a régit és az újat. Az út 
jobb oldalán lévő hatalmas parkoló fölött található a háború után kialakított régi emlékhely. Az ókori 
kultúrát hirdető oszloppal koronázott régi emlékművet a lelkiismeret parancsa és a fájdalom állíttatta. A 
vele szemben lévő, 100.000 urnát őrző modern piramist Mussolini hőskultusza emeltette. Akarva 
akaratlanul is összehasonlítást teszünk és keressük melyik hat ránk jobban. A régi, a háborút idéző sok 
fegyver látványa ellenére is emberibb. Talán, azért mert belesimul a természetbe. Az új egy hatalmas 
betonkolosszus, amelyet kihasítottak a természetből.   
Délután 14–½ 19-ig Aquilea. Ókori emlékek és középkori bazilika. Világörökség része. Hatalmas 
mozaikpadló Fürdés Gradói homokos tengerparton.  
19 óra vacsora. ½ 21 óra. gyertyagyújtás a solkáni temetőben. 
 

Július 1. 
Utazás a Piavéhoz.  Dél körül foglaljuk el a szállást Ponte di Piáve városkában. Ebéd után megyünk 
Montelló és Fagare emlékművéig. Ponte di Piaveétól északra haladva a folyótól hol eltérve, hol 
közelebb kerülve rövid autózás után érünk a Montelló lábához. Megnyerő a táj. A Dolomitok meredek 
sziklafala előtt húzódó szelíd dombsor, sűrű mediterrán növényzet, alul szőlőskertek, erre-arra egy- 
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egy villa, majd magasabbra kicsi erdők. Békés idilli táj ide robbant be 1918 június 5-én a Monarchia 
hadseregének pergőtüze, hogy a domboldal ágyúit elhallgatassa, hogy gépfegyver állásokat kifüstölje. 
Az ágyúk most ott állnak, de már csak díszletet jelentenek.  
A folyótól már messziről feltűnik az ókori Mezopotámia erősségeire hasonlító tagolatlan homlokzatú 
négyszögletű hatalmas torony, amelynek szép keretet ad az erdő zöldje és az ég kékje. A sima, közel 
húsz méter magas torony falit semmi nem töri át. Talán a hegység bevehetetlenségére akart az 
építész utalni. Itt is megtaláljuk az emlékművekhez szorosan tartozó elemeket. A széles lépcsősort, 
amely távlatot ad, a tiszteletet parancsoló zászlókat, s persze az ágyúkat, amelyek azt jelzik, hogy 
bármennyire békés is e táj most a háborúba lépünk be. A külsőre jellemző rusztikus, egyszerű 
vakolatlan kövek adják a belső már- már sivárnak ható világát.  
Fagarében egy hosszú, méltóságteljes neoklasszicista épület megálljt parancsol. Itt az emlékműben 
egy nagy márványtábla arról tudósít, hogy a több mint tízezer olasz katona mellett az emlékmű egy 
amerikai és egy magyar katonát is befogadott. Az amerikai emlékére egy bronz könyvet helyeztek a 
falra. A könyv lapján Hemingway idézet. A helyi hagyományápoló szervezet vezetője szerint a magyar 
katona neve Urban Ernesto (Ernő), akinek táblája könnyen megtalálható. S kegyeltünket is könnyen 
leróhatjuk. Csontjai az utolsó csarnok legutolsó fülkéjében porladnak. Ez csupán szóbeli tájékoztatás, 
mégis helyénvalónak érezzük, hogy itt helyezzük el magunkkal hozott muskátlit. Ez fogja váltani a 
Isonzó Baráti kör emlékvirágát. Egy másik csoport egy kis mediterrán fát ültetett. A reméljük megeredt 
és meg tudjuk locsolni.   
Délután városnézés Trevizóban. Mielőtt a szállodába érnénk megállunk a Piáve partján, hogy 
lesétáljunk a vízhez és koszorú eresszünk. 
 

Július 2. 
Délelőtt: Szép út után érünk Cittadella városkához, majd innen megyünk fel az 1700 méter magasan 
fekvő Monte Grappára. Amíg az egymás fölé kanyarodó szerpentinen autózunk, növényföldrajzi- és 
hadtörténeti órát vehetünk. Az előbbi esetben a természet a tanítómester, az utóbbinál a turizmusért 
felelős hivatal. A narancs és citrusfélék világából a szőlőskerteken át előbb a lombos, majd a 
fenyőerdők övét elhagyva a havasi rétek zónájába jutunk. Közben pedig gazdag képanyagú, jól 
szerkesztett információs táblák kísérik utunkat. Nehéz jelzőket találni Ritka élményt jelentett 
mindenkinek, aki eddig járt ott.  
Az este már a pihenésé.  
 

Július 3. 
Utazás haza. ½ 12 órakor ebéd Nova Goricában.  
Szolgáltatás. 2 éjszaka szállás kollégiumban, 2 ágyas szoba, de közös fürdő, 2 x 3 fogásos 
vacsora, üdítővel. 2 éjszaka két ágyas szoba *** szálloda Ponte di Piaveban. 2 x 3 fogásos 
vacsora, üdítővel. Hazafelé ebéd.  
 

Költség: 125 EUR + útiköltség.   

 
 

A túrára jelentkezni 2012. január 15-ig lehet. 
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