
MEGJELENT  

AZ ESTERHÁZY PÁL ALAPÍTVÁNY 2014-ES 

ASZTALI ÉS FALINAPTÁRA. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY A NAPTÁR KIADÁSÁVAL 

A NAGY VILÁGÉGÉS KITÖRÉSÉNEK  

KÖZELI, 100. ÉVFORDULÓJA  

ALKALMÁBÓL 

AZ I. VILÁGHÁBORÚ MAGYAR HŐSEIRE, ÉS 

HŐSI HALOTTJAIRA EMLÉKEZIK. 
_____________________________________________ 
Szöveg és fotók: Bertha János 

6+12oldal (színes, spirálozott) 

Ára: 2000,-Ft. 

 

MEGVÁSÁROLHATÓ A FERTŐDI 

MUZISKAHÁZBAN 

(9431 Fertőd, Madách sétány 1.) és 

MEGRENDELHETŐ  

az esterhazy.a@freemail.hu E-mail címen. 

________________________________ 

 

A naptár megvásárlásával a zeneiskolát támogató 

alapítvány munkáját és céljai megvalósulását 

segítik! 

 

 

mailto:esterhazy.a@freemail.hu


 
1914-2014 

 „Csillagos ég, merre van a magyar hazám…” 
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A naptárért kapott támogatások az alapítványi célok megvalósítását szolgálják. 



Ferencz Jóska, ej-haj, háborút indított,  

de sok édesanyát örökre megszomorított… 

Most már, mint az utolsó nap, elbúcsúzom Önöktől, kedves szüleim és testvéreim. 

Bocsássanak meg mindenért. Szerettem mindnyájukat, ha ezt eddig különösen 

nem is mutathattam meg. Imádkozzanak értem, bízom, hogy Isten megsegít. […] 

Csókolja mindnyájukat: Viktor 

(Kepe Viktor levelét a Monte San Michele-i bevetés előtt írta. Néhány nap múltával 

szülei újabb levelet kaptak, de már a századírnoktól, melyben ez állt: „Kepe Viktor 

tizedes St. Martino magaslatán hősi halált halt…” (Rózsafi János - Stencinger 

Norbert 17-es székesfehérvári honvédek a Doberdón c. könyve nyomán.) 
 

Lélekzetelállító hágók, üdezöld, virágos havasi legelők, csipkés, a felhőkbe 

nyúló hegyszirtek, az erős sodrású Isonzó (Soca) meseszerű, kristálytiszta, 

smaragdzöld, máskor türkizkék színe, álomszerű vízesések. Első látásra ez fogadja 

a látogatót, kirándulót, emléktúrán járó vándort, zarándokot az osztrák-olasz-

szlovén határmentén, ahol 97-99 évvel ezelőtt (1915-1917 között) nagyapáink, 

dédapáink a Nagy Háború legvéresebb csatáit harcolták. Ez az öldöklés az Isonzó 

völgyében az Osztrák-Magyar Monarchiától közel félmillió áldozatot követelt. 

(Veszteségeink nagyobbak voltak a Monarchia osztrák tartományainál!) 

A mai turistaparadicsom, számunkra kegyhely, már csak ezen 

megdöbbentő számadatok miatt is; a magyar Golgota. Ahogy az olaszok hívják, 

„sacra zona”, azaz szent hely.  

A magas hegyek ölelésében az égre nézve hihető, hogy itt született a népdal, 

amelyet Bartók Béla 1918-ban Körösladányban gyűjtött „Csillagos ég merre van a 

magyar hazám, merre sirat engem az édesanyám…” (Kimegyek a doberdói 

harctérre)  



A háború örökre figyelmeztető emlékei ma is láthatók: kavernák (sziklába 

vájt, robbantott bunkerek), kaverna-kápolna, erődítmények, repeszdarabok, 

drótakadályok összegubancolódott maradványai, ágyúállások, bunkerok. 

A kiszélesedő völgyekben, a magas hegyek védettebb völgyeiben, de a 

magasfennsíkokon is katonasírok, katonatemetők, emlékhelyek. Egy-egy kereszten 

nemzeti szalag, az emlékműveknél az Isonzó Baráti Kör, a Krajczáros Alapítvány, 

Múltunk Útjain Baráti Kör, a győri Révai Gimnázium, koszorúi (a felsorolás 

bizonyára nem teljes). Egy-egy síron, és gránát, repeszdarabokból készített 

vázákban mezei virágcsokor, porladó, vagy már névtábla nélküli sírkeresztek, de 

egy-egy felújított sírkert is fellelhető!   

Csontváry Kosztka Tivadarral szólva kérdezhetjük: „mi célja volt ennek a nagy 

háborúságnak, mikor hatalommal, anyaggal terhelten a mennyországba úgysem 

juthat senki sem. Istentelenül pedig, kérdem, mi célja van az embernek a földön?”  

Alig van, vagy talán nincs is magyar család, akit ne érintett volna az I. 

világháború.  

 

 

 

 

 

 

 

(Csontváry Kosztka Tivadar: Ferencz József) 

 

 



Ám a temetőkben járva, csak kevés helyen látjuk a megemlékezés virágait, a 

kegyelet koszorúit. Egy másik katonanóta sorai visszhangoznak bennünk:  

a fejfámra nincs a nevem írva… . Mintha az itt nyaralók a vízitúrák, és a 

hegymászás örömei mellett elfeledték volna, hogy magyar-vér áztatta tájon járnak.  

Nem meséltek otthon a háborúról, a hadifogságról, a szuronyos-buzogányos 

közelharcról, a srapnel félelmetes süvítéséről? Nem találkoztak a minden 

városban, faluban megtalálható emlékművekkel, amelyek megépítését Tisza István 

1917-ben elrendelt? 1925-ben a hadügyminiszter május utolsó vasárnapját nemzeti 

ünneppé, a Magyar hősök emlékünnepévé nyilvánította, de mindez mára szinte a 

teljes feledésbe merült volna? A háborúban elesettek emléke, és a világháború 

következményei pedig csupán történelem? 

„A Doberdót, a doberdói harcokat, a karszti fennsík irtózatos nehézségeit ismernie 

kell minden magyar embernek, hogy hinni tudjon és bízva bízzon népének 

életrevalóságában és létjogosultságában.”  

[(Lukachich Géza császári és királyi altábornagy: A Doberdó védelme az első 

isonzói csatában (1918)] 

Ezek a szomorú sorok sajnos nemcsak a befejezésképp idézett népdal 

kedvéért íródtak, miszerint „Jólesik a bús szívnek, hogyha panaszolhat, ha a maga 

bújából másoknak is adhat…”, de inkább szeretnének tettvágyra buzdítani, mert 

minden nap lehet újrakezdeni, ma sem késő … ! Emlékezzünk az I. világháborút 

megjárt hősökre és hősi halottakra: édesapákra, nagyapáinkra, dédapáinkra, - és 

ne csak a kerek évfordulók alkalmával! 

A naptárban található idézetek: Finta Sándor: Vasárnap a Piave mellett, A 

lemondás országútján, Sík Sándor: Rudolf Czinege című verséből valók, továbbá 

népdalok sorai. 

Bertha János 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eszterházi I. világháborús emlékmű 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. világháborús katonasír – Bovec (Flitsch) 


