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Pot miru
od Alp do Jadrana
Soška fronta 1915 – 1917

A Béke Ösvénye 
az Alpoktól az 
Adriáig 

Az Isonzó-front 1915–1917
Az első világháború alatt az Isonzó-front 
annak a 600 kilométer hosszú délnyuga-
ti hadszíntérnek a része, amely a svájci–
olasz–osztrák–magyar hármashatártól 
Tirolon, a Dolomitokon, a Karni- és Júli-
ai-Alpokon, Felső-Isonzó mentén, Goriš-
kán (a Goriziától, Nova Goricától északra 
emelkedő hegyeken) és a Karszt-vidéken 
át egészen az Adriai-tengerig húzódott.

Az Isonzó-folyó mentén 1915 májusától 
1917 októberéig folytak a harcok. Ezt a 
háborút a magashegyi harcok – némely 
helyeken a frontvonal 2000 méteres ten-
gerszint feletti magasságon helyezkedett 
el – és a köves, sziklás talajon vívott csaták 
jellemezték, amely körülmények a küz-
delmet még jobban megnehezítették. A 
kezdeti bizonytalanság után a frontvonal 
stabilizálódott és állásháború alakult ki.

Olaszország és az Osztrák–Magyar Mo-
narchia között a 29 hónap alatt, az 1915 
májusától 1917 októberéig tartó harcok-
ban tizenkét isonzói csata zajlott le. Ebből 

tizenegyben az olasz, az utolsóban, a ti-
zenkettedikben pedig az osztrák–magyar 
és a német csapatok léptek fel támadólag.

A 12. isonzói csata során az egyesített 
osztrák–magyar–német csapatok a szem-
benálló olasz egységeket új támadási 
módszerrel lepték meg, amely a hadtör-
ténelemben a hegyi terepen végrehajtott 
frontáttörés iskolapéldája lett. Ennek kö-
vetkezményeként a frontvonal az Isonzó-
tól mintegy 60 kilométerrel nyugatabb-
ra, a Piave-folyóhoz tolódott át. A 12. 
isonzói csatát a történetírás több néven 
is emlegeti: caporettói (kobaridi, flitsch–
karfreiti) áttörés, caporettói csoda, az 
olasz forrásokban pedig, mint a caporet-
tói fiaskó jelenik meg…

A frontvonalon kívül fontos szerepet ját-
szott a hátország is raktárakkal, szállítási 
útvonalakkal, és kórházakkal.

A háború a helyi lakosságot is keményen 
sújtotta, hiszen el kellett hagyniuk az 

vernák, lövészárkok, csontkamrák, kápol-
nák, emlékművek, szabadtéri múzeumok 
és egyéb emlékhelyek az európai történe-
lem jelentős anyagi és szellemi örökségét 
képezik. Napjainkban tanútételükkel, 
érzelmi töltetükkel és az általuk megeleve-
nedő történetekkel az Alpoktól az Adriáig 
vezető Béke Ösvénye gerincét jelentik.

Az Ösvény egységes jelzésekkel van ellát-
va, és mind a túrázók, mind a kerékpáro-
zók számára kiváló lehetőségeket nyújt. 
Az ismertebb és jelentősebb nevezetessé-
gek autóval vagy autóbusszal is megkö-
zelíthetők. Mindazoknak, akik a szabad-
idejüket aktívan, a gyönyörű panorámát 
megcsodálva és a természet szépségeit 
megismerve kívánják eltölteni, emellett 
pedig meg szeretnék ismerni a történel-
met és a kultúrát, találkozni az itt élő 
emberekkel, belekóstolni a mai életbe és 
kipróbálni a helyi ínyencségeket, a Béke 
Ösvénye a legjobb választás. Javasoljuk a 
helyi idegenvezetőkkel vezetett kirándu-
lásokat is.

A Béke Ösvénye az egykori Isonzó-front 
menti területeket, embereket, valamint 
gazdag történelmi és természeti örökségét 
köti össze. Emlékeztet mindazokra, akik 
az első világháborúban szenvedtek, és arra 
figyelmeztet bennünket, miért ne legyen 
soha többé háború. Emellett pedig első-
sorban a béke értékét és a közös fejlődés 
lehetőségét hangsúlyozza.

A front számos emléket hagyott maga 
után, amelyeket a különböző intézmények 
és egyesületek segítségével példaszerűen 
meg tudtak őrizni. A katonai temetők, ka-
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otthonukat, amikor pedig visszatértek, le-
rombolt házakat és elpusztult, tönkretett 
tájat találtak.

Az isonzói csatákban körülbelül 300 000 
katona esett el. A teljes veszteség osztrák–
magyar részről 400 000, olasz részről  
600 000 katona volt.
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1. Kluže erőd 
A ma is látható formájában az Osztrák–
Magyar Monarchia idején, 1881–1882-
ben építették fel és Flitscher Klausénak 

nevezték. Az isonzói harcok alatt az 
épületben parancsnokságok és nemhar-

coló alakulatok helyezkedtek el, de kötö-
zőhelyként is használták. A heves olasz 

ágyúzás ellenére az erőd nem sérült meg. 
Külső formája és célja a történelem során 

többször változott. A Kluže erődben 
jelenleg múzeum található, állandó kiállí-

tással. GPS: 46.361207, 13.589761

16. Pečinka-barlang   
Az I. világháborúban a Pečinka-barlan-
got katonai menedékként használták. 
Először az osztrák–magyar hadsereg 
kezében volt, majd a 9. isonzói csata 
után, 1916. november elején az ola-
szok kezére került, s ott is maradt 1917 
októberéig, az isonzói harcok végéig. A 
barlangban a katonák számára emele-
tes ágyakat, a tiszteknek pedig fülkéket 
rendeztek be. A Pečina csúcsán fényszó-
róval ellátott figyelőpontot helyeztek el. 
GPS: 45.86247, 13.61989

15. Emlékmű – útjelző és Boroević széke
Az emlékművet a császári és királyi karánsebesi 43. gyalogezred állította József fő-
herceg, az osztrák–magyar temesvári VII. hadtest parancsnoka tiszteletére. Útjelző-
ként is használták, hiszen Lokvica és Kostanjevica távolságát jelzi azon a gyalogúton, 
amelyen a segeti pihenőtáborból az első állásokba vagy onnan a táborba vonultak a 
szeretett parancsnok csapatai. Az emlékmű közelében található „Boroević trónja” 
(Császár-Boroević sziklaülőhelye), amely a nevét Boroević Svetozar von Bojnáról, az 
osztrák–magyar 5. hadsereg, később Isonzó hadsereg parancsnokáról kapta. 
GPS: 45.862724, 13.621362

11. Sabotin – a béke parkja
Stratégiai szempontból a fekvése miatt a Görztől (Goriziától, Nova Goricától) észak-
ra, az Isonzó jobb partján emelkedő Monte Sabotino (Sabotin-hegy) jelentős szerepet 
játszott a városnál kialakított osztrák–magyar hídfő védelmében. 1916 augusztusában, 
a 6. isonzói csata során az olasz hadsereg elfoglalta a hegyet, s egyben Görz városát is. 
A hegyet lövészárkok és kavernák hálózata borítja, amelyeket az osztrák–magyar és az 
olasz hadsereg épített. Fekvése miatt a Sabotin kiváló kilátást nyújt, ahonnan megcso-
dálhatók a Sveta Gora-(Monte Santo-) és a Škabrijel-(Monte San Gabriele-) hegyek, a 
Vipava völgye, a Karszt-vidék, Friuli–Venezia Giulia síksága, a Nova Goricától északra 
fekvő Goriška Brda régió és a Júliai-Alpok, de ez egyben a kerékpározók kedvelt területe 
is. Viharos történelme és természeti látnivalói miatt ez Goriško régió egyik jelentősebb 
kirándulópontja.

GPS: 45.99156, 13.631566 (turistaház), 45.982664, 13.643273 (hegycsúcs)
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8. A szentlélek temploma javorcán
A Júliai-Alpok csodálatos természeti környezetében, a Polog-hegy alatt álló templom 
az Európai Örökség címet viseli. Az isonzói csaták idején az osztrák–magyar 3. hegyi-
dandár katonái építették, elesett bajtársaik emlékére 1916 márciusa és 1917 novembe-
re között. A dandár védelmi vonalai a környező Vodil vrh-, Mrzli vrh-, Sleme- és Rdeči 
rob-hegyeken át húzódtak. Az elesettek neveit (2565 katonáét) a templom falain könyv-
ként lapozgatható tölgyfatáblákba, az ún. Halottak Könyvébe égették. A különböző 
hitvallású katonák az itt tartott szentmiséken rövid időre megfeledkezhettek a háború 
szörnyűségeiről. GPS: 46.237209, 13.722445 (parkoló), 46.234738, 13.719857 (templom)

9. Német 
csontkamra 

tolminban  
A csontkamra egykori katonai temető 
helyszínén épült fel. A 12. isonzói csa-
tában, más néven a caporettói áttörés 

során elesett körülbelül 1000 német ka-
tona mesterien felépített végső nyughe-
lyét kőfal és az emlékmű központi része, 

a kápolna képezi. A kápolnában az is-
meretlen katona sírja található, amelyre 
évente csak egyszer, a nyári napforduló 

napján (szökőévben VI. 20-án, egyéb 
évben VI. 21-én) süt rá a nap. 

GPS: 46.175698, 13.732297

5. Olasz csontkamra kobaridban 
A csontkamra Szent Antal temploma körül, a Kobarid felett emelkedő dombon épült 
fel. A közeli katonai temetőkből 7 014 ismert és ismeretlen, az első világháborúban el-
esett olasz katona maradványait szállították ide. A létesítményt 1938 szeptemberében 
Benito Mussolini személyesen nyitotta meg. Hasonló csontkamrák találhatók Oslaviá-
ban és Redipugliában is. GPS:46.247342, 13.583644

6. Kolovrat 
határon átnyúló 
szabadtéri múzeum 
Az olasz harmadik védelmi vonal egy 
részét mutatja be. A látnivalók közt pa-
rancsnoki- és figyelőpontok, géppuska- 
és tüzérségi állások, kavernák, valamint 
lövészárkok hálózata szerepel. A Kolov-
rat-hegygerincről kiváló kilátás nyílik az 
Isonzó völgyére, Friuli–Venezia Giulia 
síkságain át egészen az Adriáig, a kör-
nyező hegyekre és az Isonzó-front egész 
harcterére. GPS: 46.185862, 13.660276

2. Ravelnik 
szabadtéri múzeum
A múzeumot a Ravelnik-domb olda-
lában, az egykori osztrák–magyar első 
védelmi vonal területén alakították ki. 
Az ösvény a kitisztított és felújított lö-
vész- és összekötőárkokat, bunkereket, 
kavernákat, géppuskafészkeket és a hely-
reállított barakkokat köti össze. 
GPS: 46.339725, 13.571506

3. Čelo szabadtéri múzeum 
A Čelo szabadtéri múzeum egy védelmi rendszer tüzérségi állásait mutatja be a Svin-
jak-domb oldalában. A lövészárok két ágyúállást köt össze a konyhával, a figyelővel, 
két helyiséggel és a menedékkel. A dombról gyönyörű kilátás nyílik a Boveci-medencé-
re, a Rombon-hegyre, valamint a környező magaslatokra. GPS: 46.341275, 13.584616

4. Zaprikraj 
szabadtéri múzeum 
A múzeum a Triglav Nemzeti Park terü-
letén, az élővilágban gazdag hegyekben 

található. A Krn-hegycsoporton elhelyez-
kedő, jól megerődített olasz első védelmi 

vonal az olasz védelem felépítését mutatja 
be, a látogatóknak pedig emellett még 

számos egyéb látnivalót is kínál, például 
túrázást az érintetlen természetben. 

GPS: 46.293371, 13.613884

7. Mrzli vrh 
szabadtéri múzeum  
A hegygerincet mindkét fél lövészárka-
inak és kavernáinak sűrű hálózata borít-
ja. Az itteni védelmi vonalat nagyrészt 
magyar ezredek katonái védték hősie-
sen és kitartóan. 1917-ben az egyik ka-
vernában a magyar katonák sziklakápol-
nát építettek, Mária-oltárral. (Ez az ún. 
Diendorfer-kaverna, amelyet a császári 
és királyi szegedi 46. gyalogezred III. 
zászlóaljának parancsnokáról neveztek 
el.) A múzeumi ösvény a Pretovč- és La-
poč-hegyek mellett vezet.  
GPS: 46.217555, 13.696775

10. Mengore 
szabadtéri múzeum 
A magaslat az egykori tolmeini hídfő 
osztrák–magyar védelmi vonalának köz-
pontja volt. A múzeumi ösvény kaver-
nák, emlékművek, kőből épült barakk- 
és víztároló-maradványok, valamint az 
egykori temetőben felállított emlékmű 
mellett vezet. A Mengore-domb csú-
csán egy Mária-kápolna áll. 
GPS: 46.166621, 13.721516 (szabadtéri múze-
um), 46.164031, 13.729052 (parkoló).

13. Škabrijel 
szabadtéri múzeum
A történelem a Monte San Gabrielét 
(Škabrijelt) az Isonzó-front egyik leg-
véresebb harctereként említi. A hegyet 
több kiindulópontból közelíthetjük meg, 
amely utak számos első világháborús em-
lék és elesett katonák tiszteletére felál-
lított emlékmű mellett vezetnek el. Itt 
található a magyar királyi nagyváradi 4. 
honvéd gyalogezred egyik emlékgúlája is. 
A hegycsúcson lévő kilátótoronyból cso-
dálatos panoráma nyílik. 
GPS: 45.97345, 13.67162 (gúla helye)

19. Olasz 
csontkamra 

oslaviában 
A csontkamra 57 201 olasz katona ma-
radványait őrzi, akiket a Kamno falutól 

a Vipaváig található katonai temetőkből 
szállítottak ide. Köztük 20 761 ismert és 

36 440 ismeretlen katona van. Emellett 
a csontkamrában még 539 (köztük 138 
ismert nevű) osztrák–magyar katona is 
nyugszik. A csontkamra belső falain az 
elesett katonák nevei olvashatók, a föld 
alatti teremben pedig egy szarkofág van 
elhelyezve 13 olyan vitéz földi maradvá-

nyaival, akik ha osztrák–magyar katonák 
voltak, az Arany Vitézségi Érem (Golde-

ne Tapferkeitsmedaille), ha olaszok, az 
Arany Katonai Vitézségi Érdeméremmel 

(Medaglia d’oro al Valore Militare)  
kitüntetett harcosok voltak. 

GPS: 45.969261, 13.614772

20. Brestovec 
szabadtéri múzeum  

 A szabadtéri múzeum területén tör-
ténelmi tanösvény vezet. A látogatók 

számára a lövészárkok mellett különö-
sen az ágyúkaverna érdekes, amelyben 

nyolc löveg volt elhelyezve. A létesít-
ményben ma az első világháború során 

a Karszt-vidéken történtekről mesélő 
táblák segítenek megérteni a múltat. 

Ugyanakkor megismerhetjük egy oszt-
rák–magyar és egy olasz katona szim-

bolikus elbeszélését is. Mindkét katona 
egykori állásaihoz saját bejárat vezet La 
pace (Béke) és Vogliamo la pace (Békét 

akarunk) feliratokkal. A Brestovecen 
szolgáló katonák ezeket a szavakat vés-

ték bele a lövészárkok falaiba. 
GPS: 45.88047, 13.56193

21. Monte san 
michele szabadtéri 
múzeum    
Az első világháborúban a hírhedt Do-
berdó-fennsík északi szegélyét uraló 
magaslat, a Monte San Michele (275 m) 
volt a Görznél (Gorizia, Nova Gorica) 
kialakított hídfő védelmének egyik leg-
jelentősebb pontja. Az itt védelmi állá-
sokban levő osztrák–magyar hadsereg, 
soraiban elsősorban magyar ezredekkel, 
kaverna- és lövészárokrendszert épített 
ki. A háború kezdetétől 14 hónapon 
át tartó súlyos harcok, majd a Monte 
Sabotino és Görz eleste után 1916. 
augusztus 10-ére virradóra az osztrák–
magyar erők kiürítették a korábban sok 
áldozattal megtartott, tarthatatlanná 
vált hegyet és a Doberdó-fennsíkot. A 
helyszínen ma felújított harctéri épít-
ményeket tekinthetünk meg, a területet 
pedig védelem alá helyezték és emlék-
parkká nyilvánították. 
GPS: 45.885117, 13.54210

25. A bersaglierik 
dolinája (ötszázak 
dolinája) 
szabadtéri múzeum
A múzeum fő részét a Bersaglierik Do-
linája képezi. Tipikus karszti völgytek-
nőről van szó, amely a 86-os és a 117-es 
magaslatok közt helyezkedik el. A nevét 
egy bersaglieri zászlóalj itt megtalált 
szimbólumáról kapta, de Ötszázak Do-
linájaként (Dolina dei Cinquecento) is 
emlegetik, hiszen a területen ötszáz ele-
sett katona közös sírhelyére találtak rá, 
akiknek maradványait később a közeli 
csontkamrában helyezték el.

A múzeum közvetlen közelében a nagy, 
megerődített védelmi vonal egy része 
található, amely a Monte San Michelé-
nél kezdődött és egészen Cave di Selzig, 
a selzi kőbánya peremén át Monfalco-
néig vezetett. A védelmi vonal Trincea 
Mazzoldi néven is ismert. 

GPS: 45.84691, 13.50465

26. A nagy háború 
tematikus parkja 

monfalconében 
A Monfalconétól keletre, a karszti ma-

gaslatokon, körülbelül 4 négyzetkilo-
méteren, első világháborús emlékeket 

bemutató park található, amely három 
különböző időtartamú területből áll. A 

lövészárkok, ágyúállások, a menedékhe-
lyekkel ellátott védelmi vonal és a Grotta 

Vergine (Szűz-barlang) bonyolult rend-
szere a látogatónak betekintést nyújt az 
1915 júliusa és 1917 májusa között tör-

téntekbe. GPS: 45.804759, 13.554069

28. Béke ösvénye tájékoztató központ  
A Béke Ösvénye Tájékoztató Központ Kobaridban, az alapítvány székhelyén működik, 
ahol a látogatók minden szükséges tájékoztatást megkaphatnak az Alpoktól az Adriáig 
vezető Béke Ösvényéről és az Isonzó-front örökségéről. Emellett rendelkezésükre áll ide-
genvezetői szolgálat, különféle helyi kézműves termékeket, valamint történelmi és turisz-
tikai kiadványokat vásárolhatnak. Megtekinthetik a Béke Ösvénye történetét bemutató 
interaktív kiállítást, amelyhez repülési szimulátor is tartozik. 
GPS: 46.246697, 13.58099

22. A magyar királyi nagyváradi 4. honvéd 
gyalogezred emlékműve san martino del 
carsóban    
Kratochvil Károly ezredes, a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred legendás parancsnoka 
kezdeményezésére 1918 tavaszán, az isonzói harcokat követően, minden olyan helyen, 
ahol az ezred a legvéresebb harcait vívta, a katonák helytállásának emlékére karszti kő-
ből épített 2,5 m magas, feliratos gúlát emeltek.

Az Isonzó-fronton négy ilyen emlékműve van az ezrednek. A mai Olaszországban a 
Doberdó-fennsíkon, a Monte San Michele északi lejtőjén és San Martino faluban a 
Templomdombon, a lerombolt templom közelében áll egy-egy. Szlovénia területén 
Nova Vasban, a település központjában áll egy, a nemrég megtalált és szlovén–magyar 
összefogással felújított negyedik pedig a 11. isonzói csata egyik kulcspontján, a Monte 
San Gabriele-(Škabrijel-) hegy déli lejtőjén található. Feliratuk egységesen: „A m. kir. 
4. honv. gy. ezred dicsőséges harcai és elesett hősei emlékére”. 
GPS:  45.879243, 13.535391 (San Martino del Carso), 45.843745, 13.580760 (Nova vas),  

45.97345, 13.67162 (Monte San Gabriele/Škabrijel)

12. Solkan első 
világháborús 
temetője 
Az I. világháborús osztrák–magyar 
katonatemető az Isonzó bal partján fek-
szik, a folyót átívelő világhírű vasúti híd 
közvetlen közelében, a folyó és a vasúti 
pálya között. A temetőben az első hat 
isonzói csatában, a görzi hídfőnél 1916 
augusztusáig, azaz a Monte Sabotino 
elfoglalásáig elesett osztrák–magyar 
katonák vannak eltemetve. Az eredeti 
temetőben 5103 katonát temettek el, 
akiknek mintegy harmada a korabeli 
Magyarország területéről származik.

Az elmúlt század 30-as éveiben a te-
metőt kibővítették, majd ide helyezték 
át néhány megszüntetett olasz katonai 
temetőből az ott eltemetett osztrák–
magyar katonák földi maradványait. A 
temető része a központi emlékmű, az 
„Ich hatte einen Kameraden” „Volt egy 
bajtársam” katonadal első sorával.

Megközelítés: az autóút hídja alatt le-
hajtunk az Isonzó partjához és a tenisz-
pályáknál leparkolunk. A vasúti híddal 
párhuzamos sétaúton egészen a polgári 
temető alatti vasúti sínig sétálunk, majd 
azokon átkelve, a sínek és a folyó között 
találjuk a katonai temetőt.

GPS: 45.976885, 13.650899

17. Sveto, a magyar vörös kereszt egylet 
kórházának temetője
Az I. világháború idején Sŭtanak nevezett kis település templomában működött a Ma-
gyar Vörös Kereszt Egylet tábori kórháza. A kórházban elhunyt katonáknak a temp-
lom közelében nyitottak egy nagyméretű temetőt, ahol 1160 hősi halottat temettek 
el. Közülük 678 magyar, többségük neve is ismert. A temető középpontjában egy ma-
gyar feliratú központi emlékmű áll, amelyet az elhunytak emlékére a kórház tisztikara 
és legénysége emelt. A temetőben több magyar feliratos sír is látható. 
GPS: 45.824832, 13.730900

23. Visintini magyar 
emlékkápolna     
A kápolna az egykori doberdói front 
mögött kialakított nagy katonai te-
metők mellett, a Doberdo del Lago 
községhez tartozó Visintini településen 
áll. Magyar katonák kezdték el építe-
ni még a háború idején, a temetőben 
nyugvó bajtársaik emlékére. A kápolna 
helyét állítólag IV. Károly király jelöl-
te ki egyik harctéri látogatása során. 
Felavatását 1918 őszére tervezték, de 
a háború akkorra véget ért, ezért már 
nem szentelték fel. Hosszú, kalandos 
története során az istállóként, raktár-
ként is használt épületet magyar–olasz 
összefogással felújították és 2009. május 
30-án, Sólyom László köztársasági el-
nök jelenlétében, ökumenikus szertartás 
keretében szentelték fel. 
GPS: 45.864708, 13.564159

14. Európa 
tér (piazza 
transalpina)
Az egykori Görz, ma Nova Gorica 
vasútállomása előtti tér, amelyet a jel-
képessé vált országhatár választ ketté. 

GPS: 45.955463, 13.636630 

18. Gorjansko első 
világháborús és 
polgári temetője   
Az osztrák–magyar katonai temető 
Gorjansko falutól északnyugatra, a falu 
polgári temetőjének közvetlen köze-
lében helyezkedik el. A közeli kórház-
ban elhunyt osztrák–magyar katonák 
vannak itt eltemetve, illetve a környék 
kisebb felszámolt katonai temetőiből 
is szállítottak át holttesteket a sírkert-
be. Emlékműve már a háború idején, 
1916 júliusában elkészült. A két háború 
közötti olasz hatósági adatok szerint a 
temetőben 6015 katona nyugszik. Ez 
Szlovénia legjobban megőrzött első vi-
lágháborús katonai temetője. A polgári 
temetőben is található I. világháborús 
katonasír: Weeber Ede ezredes, a ma-
gyar királyi 81. honvéd gyalogdandár 
parancsnoka és Lehóczky József száza-
dos, a magyar királyi 16. honvéd hegyi-
dandár vezérkari tisztje nyugszanak a 
csonka gúla alakú, 2011-ben felújított 
síremlék alatt. 
GPS:  45.804120, 13.708661 (katonai), 

45.803511, 13,710415 (polgári)

24. Olasz 
csontkamra 
redipuglia – 

osztrák–magyar 
katonatemető 

fogliano
A csontkamrában 100 187 katonát te-
mettek el, közülük 60 330 ismeretlen. 
Az épület előtt nagyméretű szarkofág 
áll, amelybe Emanuele Filiberto di Sa-
voia (Duca d’Aosta – Aosta hercege), 
az olasz 3. hadsereg parancsnoka van 
eltemetve. Mögötte öt tábornokának 
sírjai találhatók. A 117 méter magas 

Monte dei Sei Busi-hegy csúcsához 22 
terasz vezet. A hegycsúcson kápolna 
áll három bronzkereszttel. A csont-

kamra közelében, a foglianói osztrák–
magyar katonai temetőben 14 550 ka-
tona nyugszik. 2014 szeptemberében 

mindkét temetőt felkereste Ferenc 
pápa és az elesettekért imádkozott. 

GPS: 45.850516, 13.486522 (Redipuglia), 
45.859877,13.483566 (Fogliano)

27. Globočak 
Az Isonzó-front hadműveletei idején a 
Kolovrat-gerincen található legjobban 
megerődített olasz hegycsúcsok közé 
tartozott, hiszen jó kilátást nyújtott az 
Isonzó völgyére és a Banjšicára (a Ba-
insizza-fennsíkra). A rendezett túraös-
vények számos háborús emlék mentén 
vezetnek.

A hely magyar vonatkozása, hogy Ber-
talan Árpád a magyar ejtőernyőzés ké-
sőbbi legendás alakja, 19 éves hadnagy-
ként 1917. október 24-én, a caporettói 
áttörés első napján egy 15 fős rohamcsa-
pat élén három olasz állást göngyölített 
fel és több száz foglyot ejtett, 6 nehéz-
tarackot zsákmányolt a Globočak hegy-
csúcs elleni támadás során.
GPS: 46.133889, 13.661667


