AZ ISONZÓ BARÁTI KÖR ELNÖKÉNEK HOZZÁSZÓLÁSA
A háború emlékei és a béke útja a címe ennek a fotókiállításnak, melyet most ez
´´ már nagyon szép és a témát kimeríto´´
a katalógus mutat be. Fotósok és szakértok
´´ és helyszíneirol.
´´
alkotásokat mutattak be az I. világháború leleteirol
´´
Számunkra azonban ez a fotógyujtemény
barátunknak Tullio POIANA-nak az
´´
emléke, s mint ilyen ereklyét, megorizzük.
Az volt a szándéka, hogy egyszeru´´ emberként végigjárva az elso´´ világháborús
helyszíneket és látva a fennmaradt emlékeket, fotóival arra emlékeztessen bennünket,
hogy a katonák valamennyien emberek voltak, a félelmeikkel, szenvedéseikkel, hitükkel,
a hazához kapcsolódó emlékeikkel, ahol házaikat, családjaikat hagyták hátra..
Könnyen meg lehet magyarázni a háborús kápolnák kifejezés ellentmondását is.
´´ emberek voltak, így nem lepodünk
A katonák mindenekelott
meg, hogy a háború
´´
színhelyein emelkednek ezek a kápolnák, melyek valójában a Béke szimbólumai.
A kápolnák egy része Szlovéniában, más része Olaszországban és Magyarországon
található, de ezek mind azon helyek, melyek az Isonzó-i frontként kerülnek szóba.
´´ kiemeljek közülük, melyeket Tullio barátunk fedezett
Engedjék meg, hogy kettot
fel és a Baráti Kör ezeket fontos örökségeként tartja számon.
Az egyik A Szent Kereszt Felmagasztalásának Kápolnája melyet olasz hadifoglyok
építettek Mosonmagyaróváron /Magyarország/ 1916-ban. A magyarok teljesen
´´
felújították és ma is muködik.
´´
´´
Baráti Körünk érdeklodött
iránta elsoként
és támogatja az alapítványt, mely a
´´
restaurációról gondoskodik, s mai napig nagyon jó baráti és együttmuködési
kapcsolat
van közöttünk.
A másik a Karszt-hegységbe visz el bennünket, Doberdó del Lago településre, a
Visintini negyedbe, ahol egy udvarban, egy kápolnát kezdtek építeni a magyar katonák,
´´ Ez ügyben is igen
majd elhagyták 1918-ban, közvetlenül ay építkezés befejezése elott.
aktívak vagyunk, s bevontuk a Gorizia megyei illetékeseket is, akik már elkészítették
a helyreállítás tervét és a felújítás anyagi fedezete is rendelkezésre áll. A Magyar
Kormány is részt vállalt ebben a kezdeményezésben.
Befejezésül szeretnék köszönetet mondani a Goriziai Takarékpénztár
Alapítványának, hogy segítségükkel kiadhatjuk ezt a katalógust, a POIANA családnak,
´´
mivel minden anyagot rendelkezésünkre bocsátottak, amit Tullio barátunk összegyujtött,
és minden kedves barátunknak, akik értékes munkájukkal segítették ennek a könyvnek
a megszületését.
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