
PATRIÓTÁK               KRÓNIKÁJA 

 
A  M A G Y A R  P A T R I Ó T Á K  K Ö Z Ö S S É G E  H Í R L E V E L E  

22001166..  nnoovveemmbbeerr--ddeecceemmbbeerr  II..  éévvffoollyyaamm,,  33..  sszzáámm  

 

   

 

   

 

 

 

 Áldott karácsonyt és boldog új évet 

kívánunk! 

 

 

Tartalom 
Karácsonyi üdvözlet ....................................................................................................... 2 

Még várnunk kell a Regnum Marianum Emlékhelyre ......................................... 3 

Elkészült a Regnum Marianumról szóló javaslatunk .......................................... 5 

A partizánterror délvidéki áldozataira emlékeztünk ......................................... 6 

Konferencia a Gulágra hurcolt külhoni magyarokról ......................................... 8 

Konferenciát tartottak Deák Leó emlékére Pécsett ............................................. 9 

Három felejthetetlen nap Észak-Erdélyben .......................................................... 11 

Egyesületi látogatás Aradon és környékén ........................................................... 14 

Budapestnek nincs szüksége felhőkarcolókra .................................................... 17 

2016-ban 550 éves a magyar nyelvű Szentírás! .................................................. 18 



 
        PATRIÓTÁK KRÓNIKÁJA  www.magyarpatriotak.hu 

 

 

2 

Karácsonyi üdvözlet 

 

A Magyar Patrióták Közössége áldott 

karácsonyt és eredményes, boldog új 

évet kíván Önnek és Családjának! 

 

 

(Képünkön Mária a kisded Jézussal – a módosi templom szí-

nes ablaküvegének részlete látható.)  

 

Patrióták Krónikája 

I. évf., 3. szám 

(2016. december 24.) 

 

A Patrióták Krónikája a 

Magyar Patrióták Közössége 

(1222 Budapest, Komáromi út 13/B.) 

saját honlapján megjelenő ingyenes 

időszaki tájékoztató kiadványa. 

 

Felelős szerkesztő: 

Hetzmann Róbert elnök. 

Hírlevél-szerkesztő: 

Páldi Ákos.  

 

A Patrióták Krónikáját 

rendszeresen megküldjük 

mindazoknak, akik az egyesület 

hírlevél-listájára 

feliratkoznak. A Patrióták 

Krónikájában megjelenő 

írások és képek a kiadó 

Magyar Patrióták Közössége 

szellemi tulajdonát képezik.  

 

A Patrióták Krónikája – 

változtatás nélkül – 

elektronikusan és  

kinyomatva egyaránt  

szabadon terjeszthető. 
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Még várnunk kell a 

Regnum Marianum Emlékhelyre 

 

Múlt hét csütörtökön a Rákosi-rendszerben lerombolt városligeti Regnum Marianum-templom 

helyére tervezett emlékhelyről tárgyalt a Városliget Zrt.-vel a Magyar Patrióták Közösségének 

elnöke. A megbeszélésen a Városliget átalakításáért felelős szervezet képviselői arról tájékoztatták  

egyesületünket, hogy miként és várhatóan mikor kezdődik meg az emlékhely tervezése. Egyértelmű 

választ adtak arra a kérdésre, hogy lesz Regnum Marianum-emlékhely, és az egykori templom 

földalatti maradványait az épülő mélygarázsok nem érintik majd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Patrióták Közössége nemrégiben levél-

ben fordult Baán László miniszteri biztoshoz 

annak érdekében, hogy az 1951-ben lerombolt 

Regnum Marianum-templom eredeti helyszínén 

létesítendő emlékhely ügyében tájékozódhasson.  

A Városliget Zrt. részéről Jelinek Balázs projekti-

gazgató és Végvári Tamás tartalomfejlesztési 

vezérigazgató-helyettes 2016. október 27-én 

fogadta egyesületünk elnökét, Hetzmann Róbertet. 

A Liget projekt képviselői a találkozó során arról 

tájékoztatták egyesületünket, hogy tudomásuk 

szerint a katolikus egyház az egykori templom 

újjáépítését nem támogatja. Emiatt  a hajdani Reg-

num Marianum-templom nem éled újjá, hanem 

emlékhelyet építenek ki az eredeti helyszínen. En-

nek biztosan része lesz egy térszint feletti, jól 

látható emlékjel, valamint egy felszín alatti állandó 

kiállításnak helyet adó fedett tér.  

 

A Regnum Marianum Emlékhely alapkoncepció-

ját a parktervező készíti elő a Városliget Zrt. irány-

mutatásai alapján. Ennek során direkt egyezteté-

seket fognak kezdeményezni az érintettekkel, 

nagyszabású fórumok azonban nem várhatók. Az 

elképzelésnek mindenképpen illeszkednie kell az 

új Városliget terveihez. Ami az emlékhely 

funkcióját illeti, a tartalmi kérdések még nyitottak, 

a tervek szerint ott létesülő állandó kiállítás 

koncepciójának kialakításában számítanak  egye-

sületünk támogató munkájára. 

Biztossá vált azonban, hogy a 70-es trolibusz 

nyomvonala – amely nagyrészt az egykori temp-

lom hajóján halad keresztül – nem fog változni, így 

a megépítendő emlékhely a Regnum Marianum 

alapjainak csak egy részét fogja magában foglalni. 

Ezzel szemben a Dózsa György útra tervezett 

mélygarázs nem érinti majd a lerombolt templom 

 

Az egykori templom helyszíne ma út és parkoló 
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       Jelinek Balázs (b), Hetzmann Róbert (k) és Végvári Tamás (j) 

 

 

 

földalatti maradványait. 

A Városliget átépítéséért felelős szervezet 

képviselői elmondták, hogy jelenleg az informá-

ciógyűjtés és az előkészítés zajlik, de az első 

egyeztetésekre már idén sor kerülhet. A vázlatos 

elképzelés az emlékhely vonatkozásában 2017 

májusára születhet meg, amit a részletes tervezés 

követ majd. A Regnum Marianum Emlékhely 

megvalósulása az ütemterv szerint 2018-2020-ig 

várható, mivel a Néprajzi Múzeum  és a Városligeti 

 

 

Magyar Patrióták Közössége ©  

2016. november 9.  

 

Színház megépítése is befolyásolja majd az emlék-
hely környezetét. Ígéretet kaptunk arra, hogy a 
döntéshozatalba egyesületünket is bevonják. 

A Magyar Patrióták Közössége várakozással te-
kint a remélhetőleg még idén meginduló érdemi 
egyeztetés és tervezés elébe. Egyesületünk olyan 
megoldásokat fog támogatni, amelyek méltók a 
hely szakralitásához és alkalmasak nemzeti múl-
tunk hiteles bemutatására.  
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Elkészült a Regnum Marianumról  

szóló javaslatunk 

A Városliget Zrt. vezetőivel lefolytatott tárgyalást követően a Magyar Patrióták Közössége tagjaival 

közösen kialakította új állásfoglalását a Rákosi által 1951-ben lerombolt városligeti Regnum 

Marianum-templom helyszínén létesítendő emlékhellyel kapcsolatban. Egyesületünk hét pontba 

foglalta javaslatait, melyeket az alábbiakban nyilvánosan közzéteszünk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 N Y I L A T K O Z A T 

Javaslat a Regnum Marianum Emlékhely megépítésére 
A Magyar Patrióták Közössége üdvözli, hogy az 1951-ben lerombolt Regnum Marianum-templom egykori 
helyszínén a kormány emlékhelyet fog létesíteni. Kinyilvánítjuk, hogy a Városliget Zrt. képviselői által 2016. 
október 27-én egyesületünkkel ismertetett elgondolást összességében támogathatónak tartjuk, amellyel 
kapcsolatban az alábbi javaslatokat terjesztjük elő. 

1. Kezdeményezzük, hogy az építendő emlékhely egy felszín alatti állandó kiállításnak helyet adó, fedett tér-
ként valósuljon meg, amely egyben idegenforgalmi pontként, megemlékezési és ismeretterjesztési helyként 
is működne. Mindehhez kapcsolódjon egy térszint feletti, jól látható emlékjel. 

2. Javasoljuk, hogy az emlékhely tartalmi funkciója az egyházüldözés korszakának bemutatása legyen, érint-
ve a kommunista diktatúra által lerombolt magyar templomok történetét, a mártír papok sorsát és a „béke-
papok” világát, nem megfeledkezve a hajdani templomépítés szellemi légköréről. 

3. Kezdeményezzük a lerombolt templom alaprajzának felszíni megjelenítését (pl. eltérő színű térburkolat 
alkalmazásával, felfestéssel). 

4. A Regnum Marianum Emlékhelynek legyen része a jelenleg is álló kereszt, szakrális és történeti jelentősé-
gére tekintettel. 

5. Legyen a kiállítótér egyik központi eleme a templom eredeti tervek szerinti méretarányos makettje, 
amelynek elkészíttetését a Magyar Patrióták Közössége vállalja. 

6. A létrehozandó létesítmény szabadtéri megemlékezések és rendkívüli történelemórák helyszíne lehessen, 
továbbá idegenforgalmi pontként és emlékhelyként működjön, a mindenkori ifjúság nemzeti szellemű neve-
lése érdekében. 

7. Egyesületünk kegyeleti okokból elvárja az egykori templom föld alatti maradványainak sértetlen állapot-
ban való megőrzését, lehetővé téve ezáltal az utókor számára – megfelelő társadalmi igény és akarat esetén – 
az egykor fogadalomból állított templom újjáépítését. 

Magyar Patrióták Közössége © 
Budapest, 2016. november 29. 

  

http://www.magyarpatriotak.hu/wp-content/uploads/2016/11/regnum-marianum-latvanyterv.jpg
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A partizánterror délvidéki 

áldozataira emlékeztünk  

Máig elhallgatott tragédiánk, ami 1944-1945 fordulóján a jugoszláv kommunisták által megszállt 
Délvidéken történt. A Tito irányítása alatt tevékenykedő partizáncsapatok magyar és német civilek 
tízezreit végezték ki bestiális módon. A népirtás nyilvánvaló célja a Bácska és a Bánság délszláv 
jellegének megteremtése volt. Az áldozatok érdekeinek képviseletével és a népirtás feltárásával 
foglalkozó Keskeny Úton Alapítvány meghívására egyesületünk elnöke is koszorúzott november 3-án 
a verbászi és a bezdáni tömegsíroknál szervezett megemlékezéseken. 

Délelőtt fél tízkor kezdődött az áldozatok lelki 

üdvéért bemutatott szentmise a bácskai Verbász 

katolikus templomában. Az egykor többségében 

evangélikus és református németek által lakott, de 

jelentős részben magyar nemzetiségű városban ma 

már csak 1700 magyar (7%) és mindössze néhány 

tucat német él. Huszonötezer lakosának többségét 

a távoli Montenegróból telepítették ide. A lakosság 

teljes kicserélődése az etnikai viszonyok mestersé-

ges és erőszakos megváltoztatását mutatja, akár-

csak a főutcán rogyadozó két hatalmas protestáns 

templom siralmas állapota. 

A mise után az áldozatok leszármazottai és a 

társadalmi szervezetek képviselői közösen kivo-

nultak a régi temetőbe, ahol az emlékezés ke-

resztjénél évről évre gyertyát gyújtanak és elhe-

lyezik virágjaikat, koszorúikat. Cseresnyésné Kiss 

Magdolna, a Keskeny Úton Alapítvány elnöke 

köszönetet mondott a város vezetésének a hely-

szín rendbetételéért. 

 

Weiss Rudolf, a délvidéki Német Népi Szövetség 
vezetője beszédében felidézte, hogy a bácskai 
német és magyar sors egybeforrott, amit a közös 
tömegsír vérrel pecsételt meg. Az áldozatok mind 
ártatlanok voltak, hiszen aki a világháború alatt 
valóban bűnöket követett el, az még idejében 
elmenekült. 
A verbászi tömegsír ma is feltáratlan, a temető 

egyik megközelíthetetlen, bozótos részén rejtőzik. 

Négy sarkát mindenütt egy-egy vadrózsabokor 

jelzi. A megjelentek részéről elhangzott, hogy az 

áldozatok emlékére méltó kegyeleti helyet kell 

kialakítani. Hetzmann Róbert, a Magyar Patrióták 

Közösségének elnöke megígérte, hogy a 

rendbetételi munkában az egyesület tagjaira 

számíthat a helyi magyar közösség. 

A nyugat-bácskai Bezdán Bajától délre, a mai 

magyar-szerb határ közelében, a Duna mentén 

fekszik. Csaknem színmagyar, hétezer lakosú 

nagyközségként csatolták a trianoni békediktátum 

következtében a délszláv államalakulathoz. 
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Megemlékezés Bezdánban 

 

  

 

A második világháború idején a faluból elhurcolt 

több mint 120, zömmel fiatal férfit a település 

határában, az Isterbác-dűlőn kivégezték. A népir-

tás áldozatait később a katolikus temetőben egy 

közös parcellában helyezték örök nyugalomra. 

A temető ravatalozójánál szabad téri szentmisét 

mutatott be Zélity Mihály plébános és Sztrikovits 

János nyugalmazott bácsi esperes. János atya 

szentbeszédében emlékeztetett arra, hogy a 

kommunista diktatúra azért tudta magát ilyen 

borzalmakra elszánni, mert megtagadta Istent. Be-

számolt megfigyeléséről, miszerint a legtöbb vérta-

nú mindössze 16-18 éves volt, akiknek hitük és 

magyarságuk miatt kellett meghalniuk. 

 

 

 

Magyar Patrióták Közössége © 

2016. november 10. 

 

Az isterbáci áldozatok emlékművénél tartott meg-

emlékezés szervezője, Neveda Ferencné helyi 

lakos felidézte az 1944 novemberében történ-

teket. A helyi lakosok által előadott énekek és 

szavalatok után a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 

részéről Máthé Áron elnökhelyettes mondott 

beszédet. Végül a pártok, társadalmi szervezetek 

képviselői elhelyezték koszorúikat a vértanúk 

síremlékénél. A megemlékezés végén a megjelen-

tek fejet hajtottak a bezdáni temetőben nyugvó 

honvédek emlékművénél is. 
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Konferencia a Gulágra hurcolt 

külhoni magyarokról 

A Keskenyúton Alapítvány szervezésében konferenciát tartottak 2016. november 25-én pénteken, a 

Szovjetunióba hurcoltak emléknapján a budapesti Polgárok Házában. A rendezvényen egyesü-

letünket Dr. Juhász Kitty jogász tagtársunk képviselte, aki a büntetőtáborokba zártak emberi 

jogainak nemzetközi jogi megítéléséről tartott előadást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közönség      Dr. Juhász Kitty  

 

Több mint száz fős érdeklődő közönség gyűlt 

össze pénteken délelőtt 11 órakor a fővárosban, 

hogy a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és 

kényszermunkások emlékéve alkalmából szerve-

zett tanácskozást figyelemmel kísérje. A konferen-

ciát Dr. Kovács Emőke, a GULÁG emlékév szakmai 

vezetője, valamint Dr. Szilágyi Péter helyettes ál-

lamtitkár nyitotta meg.  

Vincze Gábor történész a rabszolga-táborokba 

hurcolt erdélyi magyarokról, míg Weiss Rudolf, a 

Vajdasági Német Népi Szövetség elnöke a délvidéki 

svábok 1944 utáni sorsáról tartott előadást. Kiss 

Igor doktorandusz a délvidéki haláltáborokról 

beszélt, akárcsak Csorba Béla temerini néprajzku-

tató. Friedrich Anna bezdáni születésű pszicholó-

gus újságíró a fel nem dolgozott traumák élőkre 

gyakorolt hatását mutatta be. Dr. Botlik József tör-

ténész a visszacsatolt területekről behívott egykori 

magyar országgyűlési képviselők háború utáni 

megpróbáltatásairól tartott előadást, míg Dr. Bank  

 

 

Magyar Patrióták Közössége © 

2016. november 28. 

 

Barbara történész a kényszermunkára küldött 

egyházi személyek sorsát ismertette. Dr. Bognár 

Zalán egyetemi docens és Dupka György történész 

a kárpátaljai magyar közösség tragédiáját hozta 

közelebb hozzánk.  

Dr. Juhász Kitty jogász, a Magyar Patrióták Kö-

zösségének tagja a hírhedt máramarosszigeti 

börtön példáján keresztül, a nemzetközi jog felől 

közelítette meg a kommunista diktatúra által 

fenntartott táborok kérdését.  Előadásában hiá-

nyolta az elkövetők felelősségre vonását, elfogad-

hatatlannak nevezve, hogy ebben az alapvető er-

kölcsi kérdésben a jogrend nem az igazságosság, 

hanem a jogbiztonság oldalára állt. 

A színvonalas ismeretterjesztő konferencia a 

Cseresnyésné Kiss Magdolna által vezetett, az 

1944-45-ös délvidéki tragédia emlékét kegyelettel 

ápoló Keskenyúton Alapítvány szervezésében 

valósult meg, a Gulág Emlékbizottság támo-

gatásával. 

 

 

A képekért köszönetet mondunk Dormán László 

fényképész úrnak és a Keskenyúton Alapítványnak. 

 



 
        PATRIÓTÁK KRÓNIKÁJA  www.magyarpatriotak.hu 

 

 

9 

Konferenciát tartottak 

Deák Leó emlékére Pécsett  

A Kosztolányi Dezső Céltársulás november 16-án konferenciával emlékezett a tragikus sorsú 

délvidéki mártír politikusra, Deák Leóra (1888-1945). A partizánok által kivégzett volt bácskai 

főispán életútja ma is példa lehetne a délvidéki magyarság számára. 

 

 

 

 

A rendezvényt Haramza Márk, a Kosztolányi 

Dezső Céltársulás tudományos- és ismeretter-

jesztő munkacsoportjának vezetője nyitotta meg, 

aki bejelentette, hogy az egyesület létrehozta a 

Deák Leó Emlékbizottságot. Az 1941-ben vissza-

tért Délvidékről behívott magyar országgyűlési 

képviselőkről, valamint az 1944 utáni jugoszláv 

megtorlásokról Botlik József történész-egyetemi 

tanár tartott előadást. Botlik József kiemelte, hogy 

a délvidéki tragédia elfeledtetéséért az a nemzet-

ellenes történészi kör is felelős, amelyik még 

mindig hajlamos fasiszta megszállásként írni a déli 

országrész 1941-es újraegyesítéséről. A hideg 

napok (a bácskai szerbek és kommunisták elleni 

1942-es razzia) kapcsán kiemelte, hogy az áldoza-

tok jelentős része partizán volt, akik különféle 

szabotázscselekmények, gyilkosságok elköveté-

sével akadályozták a magyar közigazgatás 

kiépítését. A hágai, genfi konvenciók értelmében a 

felségjelzés nélküli, felfegyverkezett „szabadcsa-

patok” nem minősülnek sem civil lakosságnak, sem 

hadviselő félnek, vagyis épp olyan megítélésűek, 

mint az Al-Kaida – jelentette ki Botlik József, 

megadva ezzel a kegyelemdöfést a máig ható 

kommunista „partizánromantikának.” 

Matuska Márton délvidéki újságíró, publicista 

előadásában Deák Leót a Délvidék egyik 

legjelentősebb alakjának nevezte Gacsal János 

református püspök, ifj. Thomka Károly 

hertelendyfalvi református lelkipásztor, valamint 

P. Körösztös Krizosztom újvidéki ferences 

rendházfőnök mellett.  A megbecsült zombori ügy-

véd egyike volt azoknak, akik az elszakított 

Délvidéken megszer vezték a magyar közösséget. 

 

 

A második világ-háború után Tito emberei 

Csonka-Magyarorszá-gon fogták el (nem 

közismert, hogy a „baráti” jugoszláv 

terrorbrigádok szabadon jártak-keltek akkoriban 

az országban), legfőbb bűne pedig az volt, hogy ő 

köszöntötte Horthy 1941-ben bevonuló katonáit. 

Aszkétikus, bölcs, tisztességes emberként 

ismerték, aki tartását Tito partizánjainak 

koncepciós perében is megőrizte: felszaba-

dulásnak tekintette az 1941-es bevonulást, 

véleménye mellett a vádlottak padján is kitartott. 
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A konferencia második részében a doktorandu-

szok és egyetemi hallgatók előadásai következtek: 

Pelles Márton Fiuméről, Szabó Róbert a pécsi 

honvédek világháborús harcairól, Sári Nándor 

Baranya megye népességi helyzetéről, Czopf Áron 

az 1937-es pécsi „filmtüntetésről”, míg Szmeskó 

Gábor Csorba Győző költő életéről beszélt. Végül 

három civil szervezet mutatkozott be: a szervező 

Kosztolányi Dezső Céltársulás nevében Barkóczi 

Csaba elnök, míg az Ifjú Konzervatívok a 

Nemzetért mozgalom részéről Hágen Ádám 

főszervező tartott előadást. A Magyar Patrióták 

Közösségét  Hetzmann Róbert elnök képviselte, aki 

az 1944-45-ös délvidéki tragédia emlékezetével 
és kutatásával kapcsolatos egyesületi tevékenysé-
geket ismertette a hallgatósággal. 

A Magyar Patrióták Közössége örömmel volt 

jelen a Kosztolányi Céltársulás által szervezett 

Deák Leó emlékkonferencián. Nagyon fontosnak 

tartjuk, hogy a helyi közösségek méltó példaké-

peket találjanak maguknak. Tito partizánjainak 

1944-45-ös vérengzése – a legutóbbi rácjárás – 

fájdalmas népirtás volt, ami egyben a délvidéki 

magyarság drámai elitvesztését okozta, márpedig 

kovászemberek, felelős vezetők híján egyetlen 

nép sem képes fennmaradni. 
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Három felejthetetlen nap Észak-Erdélyben 

A Magyar Patrióták Közössége négyfős kutatócsoportja november 11. és 13. közt a Magyar Szórvány 

Napja (november 15.) alkalmából Észak-Erdélyben járt. Kutatóutunk Szatmárt, a méltatlanul 

feledésbe merült Kővárvidéket, valamint Beszterce környékét érintette. Az örökségvédelmi célú és a 

nemzeti összetartozás jegyében szervezett felmérő út több szórványtelepülést is érintett. 

  
Paszmosi Teleki-kastély 

Pénteken a korai esti órákban érkeztünk a 

jelenlegi határ közelében található Szatmárnéme-

tibe, ahol a Hám János Római Katolikus Teológiai 

Líceumban Ádámkó István igazgatóval, valamint 

Csapó Attila és Póti Eduárd tanárokkal találkoz-

tunk. Velük a Trianon előtt teljesen, ma közel 

negyven százalékban magyarlakta városban élő 

magyarság helyzetéről értekeztünk. Mindenekelőtt 

a demográfiai kérdésekről esett szó, ezen belül is a 

magyar közösséget leginkább sújtó problémáról, 

az elvándorlásról. Szó esett az oktatási helyzetről 

is. Szatmárnémetiben három magyar nyelvű 

líceum mellett több iskolában van magyar tagozat 

is, ugyanakkor a magyarajkú tanulók kb. 40%-a 

román iskolába jár. Ennek az az oka, hogy a 

magyar tagozatokba cigányok is járnak, akik 

visszatetsző viselkedésükkel elriasztják a magyar 

szülőket attól, hogy csemetéiket a magyar iskolába 

írassák.  Szombaton esős időre ébredtünk, és a csa- 

padék sajnos végig kísérte további 

kutatómunkánkat. A reggelt városnézéssel kezd-

tük, Póti Eduárd történelemtanár igényes kalauzo-

lásával. Szatmárnémeti bővelkedik magyar emlé-

kekben, melyek közül látogatásunk a református, 

közismert nevén Láncos-templomot, a Krisztus 

Mennybemenetele titulusú római katolikus püs-

pökségi székesegyházat, a Jézus Szíve-, más néven 

Kálváriatemplomot, valamint a Vécsey-házat – a 

szatmári béke megkötésének helyszínét – érintet-

te. A Láncos-templom előtti téren Kölcsey Ferenc, 

a Himnusz költőjének szobrán elhelyeztük kegye-

letünk jeléül koszorúnkat.  

Következő állomásunk a magyar többségű 

Szamoskóród (Corod) volt, ahol Erdei Árva 

István református lelkész otthonában barátságos 

fogad-tatásra leltünk. Társaságában 

megkoszorúztuk az 1753-ban épült templom 

kertjében levő, a helyi közösség összefogásából  

 



 
        PATRIÓTÁK KRÓNIKÁJA  www.magyarpatriotak.hu 

 

 

12 

 

 

  

 

 

       

  Egyeztetés Szatmárnémetiben      Koszorúzás Szamoskóródon Erdei Árva István lelkésszel 

 

 

 

 

 

 

    

 

       Régi szatmári fejfa Kiskolcson         Magyarberkesz középkori eredetű református temploma 

  

felállított turulos I. és II. világháborús hősi emlék-

művet. Szerettük volna felkeresni a szamoskóródi 

hagyományos fejfás temetőt, ám megdöbbenéssel 

szembesültünk azzal, hogy a román uralom az öt-

venes években felszá-molta a falu régi temetőjét. 

Kiskolcson (Culciu Mic), ahol még mindig a 

magyarok vannak többségben, az egykori refor-

mátus fejfás temető felkutatására és dokumentá-

lására vállalkoztunk. A fejfás temetkezés szokása 

már kihalt a faluban, ám sok hagyományos sírjel 

még mindig megörökíthető.  

A Kővárvidék nemcsak egyik tájunk neve, hanem 

hosszú ideig a vármegyerendszertől elkülönült ön-

álló közigazgatási egység volt a történelmi Parti-

umban. A XVI-XVII. század során alakult ki, nevét 

az Erdély Szamos-völgyi bejáratát őrző Kővárról 

 

kapta, és egészen az 1876-os megyerendezésig lé- 

tezett. A vidék központjában, Nagysomkúton 

megtekintettük a hajdani Kővárvidék omladozó-

félben levő egykori központi épületét, az ún. me-

gyeházát is, amely nem látogatható. Magyarber-

keszre a Kővárvidék egyik utolsó máig magyar 

többségű településére azzal a szándékkal érkez-

tünk, hogy megnézzük a középkori eredetű refor-

mátus temp-lomot és megkoszorúzzuk Katona 

Miklós 1848-49-es honvéd alezredes sírját. Ám a 

honvéd sírja még mindig nincs feltárva, egyelőre 

csak azonosítani sikerült a földbe süppedt kripták 

közül a templomkertben. Ezért a Patrióták koszo-

rúját a templom belső terében helyeztük el. A 

templom fölötti telken áll az egykori felekezeti 

iskola épüle-te, amelyet a magyarberkeszi egyház-  
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Besztercei barátainkkal a Magyar Bálon     Kiszsolnán megkezdődött az értékmentés 

A látogatásról készült részletes, képes beszámolónkat elolvashatja honlapunkon: 

http://www.magyarpatriotak.hu/harom-felejthetetlen-nap-eszak-erdelyben/ 

A kutatóút a Szülőföldünk a Kárpát-medence Program keretében, a Nemzeti 
Együttműködési Alap támogatásával valósult meg. 

 
 
 
 
 

község tavaly sikeresen igényelt vissza. Itt a gyüle-

kezet, valamint a Kővárvidék számára kulturális 

központot szeretnének létrehozni. 

Besztercére, Beszterce-Naszód megye székhelyé-

re a korai esti órákban érkeztünk. Itt Antal Attilá-

val és Parti Jánossal, a helyi magyarság vezetőivel 

találkoztunk a Magyar Ház épületében. Velük, vala-

mint Lőrincz Attila református lelkésszel vitattuk 

meg a városban élő három és félezer lelkes magyar 

közösség sorskérdéseit.  Ebben a városban is a ve-

gyes házasságok jelentik a magyarság beolvadásá-

nak egyik legfőbb okozóját. Az esti órákban Antal 

Attila és Parti János bemutatta Beszterce értékeit, 

végül a helyiek szívélyes meghívását elfogadva 

egyesületünk küldöttsége részt vett a Szórványna-

pi Szüreti Batyus Bálon. A település elsősorban 

XVI. századi szász evangélikus templomáról híres, 

amely 76 méteres harangtornyával a legmagasabb 

templom Erdélyben. Beszterce egyike azon kevés 

erdélyi városnak, amely nagymértékben megőrizte 

régi arculatát, mégpedig nemcsak a legszűkebb vá-

rosközpontban, hanem számos mellékutcában is.   

 

Magyar Patrióták Közössége © 
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Harmadik nap arra ébredtünk, hogy Erdélyben 

leesett az első hó. A havas időben először két haj-

dani szász falut, Kiszsolnát (Jelna) és Paszmost 

(Pos-muș) kerestünk fel. Kiszsolnán részletesen 

dokumentáltuk a nagy itáliai festőművész, Giotto 

Novicellájának másolatát rejtő, az utóbbi időben 

híressé vált XV. századi evangélikus templom 

romját. A Giotto-festmény okán világhírnévre szá-

mot tartó műemlék az utódállami hanyagság és a 

szász lakosság elfogyá-sa következtében nagy-

részt már összedőlt, a magyar kormány Rómer 

Flóris Tervének köszönhetően azonban mégis 

megmenekül a végső pusztulástól. Látogatásunk 

idején a falak és a szentély felett megmaradt tető-

szerkezet már megkapta a szükséges megerő-

sítést. Paszmoson úgyszintén dokumentáltuk a ro-

hamosan pusztuló Teleki-kastélyt. 

A harmadik napot és ezzel együtt észak-erdélyi 

kutatóutunkat hazafelé tartva három templom fel-

keresésével zártunk, Somkeréken (Șintereag), 

Désen (Dej) és Nagyilondán (Ileanda). Az erdélyi 

építészeti sajátosságokat őrző somkeréki temp-

lom kertjében megkoszorúztuk a 23 helyi magyar 

honvédnek emléket állító I. világháborús hősi 

emlékművet. 

http://www.magyarpatriotak.hu/harom-felejthetetlen-nap-eszak-erdelyben/
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Egyesületi látogatás Aradon és környékén 

A Magyar Patrióták Közössége három tagja a december 10-11-i hétvégén látogatást tett Aradon és 

környékén. A partiumi városban találkoztunk Borbély Zsolt Attila közíróval és koszorút helyeztünk 

el az aradi vértanúk emlékhelyeinél, valamint Skultéty László magyar huszár síremlékén. Csapatunk 

Pécskán, Világoson, Borosjenőn és Mácsán is járt. 

 

 

 

  

Látogatásunk a határ túlsó oldalán fekvő Nagy-

laknál kezdődött. A többségében szlovákok lakta 

mezővárosban a magyar lakosság aránya az utóbbi 

időben drámaian megcsappant. Pedig a település 

központjában álló míves, műemléki értékű közke-

reszt felirata is jelzi, egykor magyar szótól is han-

gos volt e környék. Következő állomásunk Pécska 

volt. A tizenegyezer lakosú város még mindig az 

Arad megyei magyarság egyik fő helye, igaz a ma-

gyar gyermekek hiánya miatt ma már a románok 

teszik ki a lakosság többségét. Pécska különösen 

fontos helyszín a nemzet számára: itt született 

1875. november 13-án gróf Klebelsberg Kunó, a 

legnagyobb magyar oktatáspolitikus. Egyesületünk 

küldöttsége a nagy előd szobránál koszorút helye-

zett el, ami az 1887-ben felépült páratlan szépségű 

katolikus templom kertjében áll. 

 

Aradon elsőként Skultéty László magyar huszár (1738-1831) sírhelyét kerestük fel, hogy elhelyezzük az 

emlékezés koszorúját a 93 évet megélt – és 81 éven keresztül szolgálatot teljesítő – legendás katona tiszte-

letére. Skultéty földi maradványai azonban nem nyugodhattak békében: 2013-ban a szlovák hivatalos szer-

vek a román állam és a helyi katolikus plébános közreműködésével kihantolták földi maradványait az újara-

di temetőből és felvidéki szülőfalujába, Hegyesmajtényba szállították. Hiszen Skultéty Lászlónak (akinek az 

édesanyját Kovács Katalinnak  hívták) nyilvánvalóan szlováknak kellett lennie  a Trianoni békeszerződés ér- 
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     (Lent a világosi római katolikus templom.) 

telmében. A Magyar Patrióták Közössége az elmúlt 

évtized egyik legalávalóbb húzásának tartja az 

öreg huszár holttestének elrablását, amivel 

sohasem fogunk megbékélni. 

Este Borbély Zsolt Attila közíró, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács alelnöke feledhetetlen 

vacsorával és gasztronómiai különlegességekkel 

fogadott minket aradi otthonában. Nagy örömöt 

jelent számunkra, hogy akinek eddig csak tisztelői 

voltunk, barátunkká fogadott bennünket. 

 A beszélgetésen a nemzetépítés távlatairól és az 

előttünk álló teendőkről esett szó. Másnap délelőtt 

megtekintettük a páratlan szépségű belvárost. 

Arad egyike a legszebb vidéki magyar városoknak, 

mégis a magyar kirándulók méltatlanul mellőzik, 

pedig a Maros-parti város több figyelmet 

érdemelne. Egyesületünk küldöttsége ellátogatott 

a szomorú emlékű Világosra, ahol a középkori 

eredetű, értékes barokk-gótikus templom került 

veszélybe a hívek csökkenése miatt.  

A századfordulón még másfél ezer fős magyar 

közösség mára százlelkes szórvánnyá apadt. Az 

1848-49-es szabadságharcot lezáró feltétel 

nélküli megadásra a Bohus család kastélyában 

került sor, amelynek kertjében még áll Bohusné 

Szőgyény Antónia szobra. Szerencsére a talap-

zatot körbeburkoló, utólag ráerősített ízléstelen 

márványlapok egyike leesett, és így újra 

kibetűzhető az egykor letakart magyar feli-

rat.Világost követően a Fehér-Körös völgyében 

fekvő Borosjenőre vezetett utunk, ahol a 

középkorból fennmaradt, történelmi neveze-

tességű várkastélyt kerestük fel. Sajnos az épület 

rendkívül rossz állapotú, az utódállami szervek jól 

láthatóan mit sem törődnek a magyar vonat-

kozású műemlék karbantartásával. Külö-nösen az 

épület hagyományos tetőszerkezete figyelemre 

méltó, amely sajnos a cserepek lehullása miatt 

éppen most pusztul el. 
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Végül a jelenlegi magyar határ melletti Mácsára 

érkeztünk, hogy tiszteletünket tegyük Csernovics 

Péter, az utolsó temesi nábob egykori kastélyánál. 

Az értékes ingatlant jelenleg a romániai Nyugati 

Egyetem hasznosítja, így sajnos be nem jutottunk, 

pedig a kastély kertjében található Damjanich 

János és Lahner György egykori síremléke. A két 

aradi vértanú holttestét maga Csernovics Péter 

hozatta el az aradi vesztőhelyről kalandos úton. 

Damjanich és Lahner földi hamvait 1975-ben 

szállították el az aradi közös kriptába. 
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Arad megyei látogatásunk során nemcsak fontos 

történelmi helyszíneket kerestünk meg a későbbi 

teendők előkészítése céljából, hanem egyben 

kiváló helyi emberekkel is megismerkedhettünk. 

Ezóttal szerencsére az időjárás is kegyes volt 

csapatunkhoz. Bár a magyarság Arad megyében 

fájdalmasan megfogyatkozott, de mi a végeken 

élőkről sem mondunk le, a Maros és a Körösök 

vidéke továbbra is magyar tájként él a 

szívünkben. A látogatásról a későbbiekben 

honlapunkon írásokat és képeket teszünk közzé. 
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Budapestnek nincs szüksége felhőkarcolókra 

 

 

 

 

 

Az elmúlt két évtizedben rendre jelentek meg 

hírek arról, hogy magasház épülhet Budapesten, 

azonban ilyen beruházások eddig szerencsére nem 

kaptak engedélyt. A közelmúltban viszont konkrét 

tervek megvalósulás közeli fázisba jutottak azáltal, 

hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén megvál-

toztatta a hatályos építési szabályozást, lehetővé 

téve egy 120 méteres felhőkarcoló megépítését a 

kelenföldi Duna-parton, a Kopaszi-gátnál. A Ma-

gyar Patrióták Közössége ezúton áll ki a hagyo-

mányos településképet tiszteletben tartó szerves 

városfejlődés mellett, kérve a döntéshozókat, hogy 

ne engedjenek a befektetői érdekeltségek nyo-

másának. 

Hazánk viharos történelme okán a szerencsésebb 

nyugat-európai országokhoz képest kevesebb mű-

emlékben gazdag, igényes történelmi várossal 

büszkélkedhet, amelyek közül Budapest a legérté-

kesebbek egyike. A fővárost évente meglátogató 

több millió turistát elsősorban a történetileg kia-

lakult városkép vonzza ide, hiszen a Duna-parton, 

a Várban sétálva vagy a hidakról kitekintve olyan 

látványban lehet részünk, amellyel a mai modern 

nagyvárosokban ritkán találkozhatunk. Budapest 

városképe méltán érdemelte ki a világörökségi cí-

met, amit a felhőkarcolók megépítése komolyan  
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veszélyeztetne, jelentős gazdasági károkat okozva 
ezzel a magyar turizmusnak. 

A magasházak megépítését nemcsak károsnak, 
hanem egyben szükségtelennek is tartjuk, mivel 
Budapesten rengeteg elhagyatott iparterület és 
üres telek van, ahol elegendő hely lenne az új laká-
sok és irodaépületek számára. Ezek az épületek 
megbonthatják a város napi működését, jelen-
tősen megnövelve a városrészek környezeti ter-
heltségét. Ráadásul a kialakítandó luxuskategóriás 
lakásokhoz, irodákhoz minden valószínűség sze-
rint sem a magyar családok, sem a magyar cégek 
nem fognak tudni hozzájutni, így nem világos, kik-
nek is épülnek toronyházak a nemzet fővá-
rosában. Be kell látnunk, hogy a felhőkarcolók lét-
rejötte csakis a profitban gondolkodó beruházók 
érdeke. Aki elsőként tud majd toronyházat épí-
teni, annak valószínűleg busás haszna lesz, viszont 
a társadalom viselheti majd a károkat, ahogy ezt 
az utóbbi évtizedekben megszokhattuk. 

Ezúton kezdeményezzük Budapest település-

szerkezeti tervének és rendezési szabályzatának 

módosítását annak érdekében, hogy a városképet 

leginkább meghatározó két emblematikus épü-

letnél, az egyaránt 96 méter magas Országháznál 

és Szent István-bazilikánál kizárólag alacsonyabb 

házak épülhessenek fővárosunkban. Határozott 

véleményünk, hogy meg kell védeni Budapest em-

berléptékű, a mai világban egyedülálló arculatát. 
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2016-ban 550 éves a magyar nyelvű Szentírás! 

Útnak indítottuk a Huszita Biblia emlékéve programot. 

Idén ünnepeljük a Biblia első teljes magyar nyel-

vű fordításának 550. évfordulóját. Ma még kevéssé 

ismert, hogy a XV. században keletkezett, Hunyadi 

János korának magyarságát őrző Huszita Biblia 

másfél évszázaddal előzte meg az 1590-ben nyom-

tatott Vizsolyi-bibliát! A „Könyvek könyvének” 

kéziratát Németi György, Henzsel Imre fia fejezte 

be Moldvában, Tatros városában 1466-ban – ezt az 

évszámot tekintjük a Huszita Biblia születésének, 

noha története ennél régebbre, a XV. század elejére 

nyúlik vissza. Részleteit a Müncheni-kódex (Újszö-

vetség), a Bécsi-kódex (Ószövetség részben) és az 

Apor-kódex (zsoltárok) őrizte meg. A Magyar Pat-

rióták Közössége elhatározta, hogy a nyelvújítással 

is felérő jelentőségű bibliafordítás és a 2017-es re-

formáció emlékéve alkalmából felkeresi és fényké-

pesen dokumentálja azokat a szerémségi és mold-

vai helyszíneket, amelyek a Biblia születéséhez 

köthetők.  

A kereszténység szent könyvének első magyar 

fordítása valójában nem Moldvában, hanem a Ma-

gyar Királyság egyik legvirágzóbb déli várme-

gyéjében, a Szerémségben keletkezett. Szerzőjének  

 

 

 
 
 
 
 
  

Pécsi Tamás és Újlaki Bálint kutatókat tartjuk, azonban valószínű, hogy többen is dolgoztak a művön. 

A Huszita Biblia az Újvidékkel szemközti Kamanc városában íródott, de egyes részei Szalánkeménhez, 

Nagyolaszihoz és más szerémségi helységekhez köthetők. A Szentírás anyanyelvre fordítása akkoriban 

annak volt köszönhető, hogy Husz János tanai az ország délvidékén különösen nagy népszerűségnek 

örvendtek. Az 1439-ben Marchiai Jakab vezetésével lefolytatott inkvizíció miatt több ezer huszita hitre tért 

szerémségi magyar hagyta el kényszerűségből szülőföldjét örökre, és telepedett ki Moldvába, ahol a szent 

könyvet – mivel a nyomtatást akkor még nem találták fel – kézzel másolták. Ekkor vitték magukkal a Biblia 

szövegét és egyben a virágzó középkori magyar kultúrát a Kárpátok keleti lejtőire. 

A Szerémségben megírt és a moldvai Tatroson befejezett szentírás-fordítás nemzeti múltunk egyik 

legfontosabb irodalomtörténeti mérföldköve, rendkívüli kulturális vívmány, amire emlékezni kell. 

A Magyar Patrióták Közössége célja, hogy az első magyar nyelvű Biblia emlékét beemelje a 

köztudatba. 

A kutatóutak eredményeiről egyesületünk 2017-ben honlapján és egy, a kezdeményezést lezáró 

emlékkiadványban fog beszámolni. Céljaink között szerepel az egykori szerémségi husziták katolikus hitre 

tért utódainak felkeresése Moldvában, valamint egy tematikus rendezvény megtartása. A Huszita Biblia 

Emlékéve Program a Bethlen Gábor Alaptól 500.000 Ft támogatást nyert el, amiért egyesületünk ezúton is 

köszönetet mond. 
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