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A naptárért kapott támogatások az alapítványi célok megvalósítását szolgálják. 



„Édesanyám, ne keressen engem, / A többi közt úgyse talál engem! /  

A fejfámra nincs a nevem írva, / Csak úgy fekszünk közösen egy sírba.” 
 

Lélekzetelállító hágók, üdezöld, virágos havasi legelők, csipkés, a felhőkbe nyúló hegyszirtek, az erős 

sodrású Isonzó (Soča) 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 100-102 évvel ezelőtt (1915-1917 között) nagyapáink, dédapáink a Nagy 

Háború legvéresebb csatáit harcolták. 

Katonadalok tucatjai szólnak az első világháború fájdalmairól, fiak, férjek elvesztéséről, amelyeket azóta 

sem felejtettünk el, ma is énekeljük, megtanítjuk őket gyermekeinknek, tanulóinknak. [Kimegyek a 

doberdói harctérre…, Fiumei kikötőben…, Házunk előtt kettőt fordult a kocsi…, Előüzent Ferenc Jóska…]  

 
 

Családokban történetek szájról-szájra öröklődnek az Isonzó és a Piave folyó mentén-, a Doberdó 

fennsíkján vívott, és a galíciai véres harcokról. Mindenszentek, halottak napján mécsesek lobogása 

emlékeztet a Hősökre, nagyapáinkra, dédapáinkra.  

Ez az öldöklés az Isonzó völgyében az Osztrák-Magyar Monarchiától közel félmillió áldozatot követelt. (A 

magyarok veszteségei nagyobbak voltak a Monarchia osztrák tartományainál!) A mai turistaparadicsom, 

számunkra kegyhely, a magyar Golgota. Az olaszok „sacra zona”-nak, azaz szent helynek nevezik.  

A háború örökre figyelmeztető emlékei ma is láthatók: kavernák, ágyúállások, erődítmények, kápolnák, 

repeszdarabok százai-ezrei, drótakadályok összegubancolódott maradványai, bunkerok, múzeumok, 

katonatemetők és csontkamrák…! 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?”  

Emlékezzünk az I. világháborút megjárt hősökre és hősi halottakra: édesapákra, nagyapáinkra, 

dédapáinkra, - és ne csak a kerek évfordulók alkalmával! 

A naptárban található idézetek:  

Somogyváry Gyula: A boldog szunnyadókhoz (január), Somlyó Zoltán: Jusson eszetekbe (február), Mécs 

László: Az ismeretlen katona sírjánál (március), Pilinszky János: Harmadnapon (április), Radványi 

Kálmán: A temető (április), Buda Ferenc: Az elesett katonák emlékére (május), Móra Ferenc: Az lesz csak 

a nap (június), Juhász Gyula: A vérző temető (július), Gyóni Géza: Sírvers (augusztus), Gyóni Géza: Öröme 

van a pacsirtának (szeptember), Sík Sándor: Kilenc gödör (november), Juhász Gyula: Háborús emlék 

(december). 
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