Expozi?ia ?Arborii din San Martino del Carso (Doberdò) urii dintr-o tran?ee? Joi , 12 Aprilie 2018, 14:05

Muzeul Ora?ului Oradea - Complex Cultural in colaborare cu Asocia?ia Gruppo Sp
eleologico Carsico din San Martino del Carso - Italia, Muzeul ?Móra Ferenc" ?i Asoc
ia?ia Meritum din Szeged, Asocia?ia Tanoda din Oradea ?i Muzeul Na?ional al Banatu
lui din Timi?oara, organizeaza expozi?ia ?Arborii din San Martino del Carso (Doberdò). Martu
rii dintr-o tran?ee".
Vernisajul va avea loc in data de 14 aprilie 2018, ora 14:00, la sediul Muzeului, in
Cetatea Oradea, corpul B al Palatului Princiar, etaj I.
Arborii din San Martino del Carso sunt marturii ale primului razboi mondial.
Regimentul din Szeged ?i Regimentul 61 Infanterie din Timisoara au luptat in bataliile d
e la Isonzo. Potrivit unui participant direct, Kokay Ladislau, soldat din regimentul din
Szeged, o parte a frontului de la Isonzo, mai exact din fata localitatii San Martino, era
aparat cu schimbul de regimentele din Timisoara si Szeged.
Aceste dovezi certifica existenta celor doua relicve de razboi: arborii de la Szeged si
Timisoara, care au constituit un punct de reper important atat pentru solda?ii r
egimentelor, cat ?i pentru adversarii afla?i in tran?eele invecinate.
Trunchiurile de copaci sunt simbol al tariei, suferin?ei ?i soartei comune.
S-a constatat ca imaginea arborelui de pe frontul italian a fost imprimata pe car?ile p
o?tale, devenind un simbol al memoriei, al primului Razboi Mondial. Prin aceasta e
xpozi?ie, organizatorii ?i-au propus sa promoveze semnifica?ia acestui simbol care lea
ga Romania, Italia ?i Ungaria, prin participarea la sangeroasele lupte dintre armatele it
aliene ?i austro-ungare din San Martino del Carso.
Arborele pastrat in colectia Muzeul ?Móra Ferenc" din Szeged a fost adus cu o caruta a arm
atei de pe frontul de la San Martino la Szeged, unde a ajuns in 16 iulie 1916.
Trunchiul de copac aflat in colec?ia Muzeului Na?ional al Banatului reprezinta o ma
rturie a participarii banatenilor din Regimentul 61 Infanterie ?Ritter von Frank" din Ti
misoara in luptele de pe platoul Doberdò. Textul inscriptionat pe placa metalica a a
cestuia, in limba germana, este urmatorul: ?Acest copac a fost taiat din pamantul im
bibat de sangele bravilor nostri soldati la St. Martino. În amintirea zilelor fierbinti si g
rele ale regimentului, care impreuna cu Regimentele de infanterie din Divizia nr. 17
prin curaj si jertfa au aparat mai mult de un an localitatea".
Expozi?ia va fi completata cu obiecte din primul razboi mondial, obiecte care apar?in As
ocia?iei Tanoda.

