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Köszöntő a nemzeti ünnep alkalmából 

Minden magyar patriótának 

méltóságteljes nemzeti 

ünnepet kívánunk! 

 Elnökség, 

Magyar Patrióták Közössége 

  

 Patrióták Krónikája 
II. évf., 2. szám 

(2017. március 26.) 

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 írá-
sok és képek a kiadó 

Magyar Patrióták Közössége 
szellemi tulajdonát képezik. 

A Patrióták Krónikája – 
változtatás nélkül – 

elektronikusan és kinyo-
matva egyaránt szaba-

don terjeszthető. 
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Koszorúzás a Nyerges-tetőn 

Egyesületünk a Nyerges-tetőn emlékezett március 15-éről 

Idén a nemzeti ünnepről a Magyar Patrióták Küldöttsége a székelyföldi Nyerges-tetőn emlékezett meg ko-

szorú elhelyezésével. Március 16-án, moldvai magánjellegű kutatóúton járt öt tagunk felkereste a „Székely 

Termopülét”, ahol a Csíkból Kászonokba átvezető szorosban 1849. augusztus 1-jén kétszáz honvéd élet-halál 

harcot vívott az osztrák-orosz ellenséggel. Önfeláldozó tettüknek Kányádi Sándor Nyergestető című, 1965-

ben írt verse állít emléket. A Patrióták a moldvai Tatrosba és környékére utaztak a 15. századi Huszita Biblia 

emlékhelyeinek felkeresésére. Látogatásuk során Erdélyben felkeresték székelykakasdi, kosteleki, besztercei 

és magyarberkeszi partnereinket. 

 

 

Magyar Patrióták Közössége © 

2017. március 22. 
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Megemlékezés a kommunista diktatúra délvidéki áldozatairól 

2017. február 24-én pénteken 18 órától „Főhajtás a kommunista diktatúrák áldozatai előtt” címmel 
emlékestet tartott több civil szervezet a Budavári Polgári Szalonban. A rendezvényen a délvidéki író, 
Friedrich Anna mutatta be frissen megjelent könyvét, a „Miért? Warum?” című tényregényt, mely egy 
jugoszláviai lágert túlélt magyar-német asszony történetét dolgozza fel. A rendezvényen jelen volt 
Cseresnyésné Kiss Magdolna, a könyvet megjelentető Keskenyúton Alapítvány kuratóriumi elnöke, 
valamint Dr. Kovács Emőke történész, a Gulag emlékév szakmai vezetője, akik Friedrich Annával be-
szélgettek. 

 

  

Az est főszervezője, a Magyar Asszonyok Érdek-

szövetsége nevében elnökük, Szőnyi Kinga köszön-

tötte az egybegyűlteket. Társszervezőként három 

további szervezet vett részt az esemény megvaló-

sításában, amely szervezetek elnökei szintén jelen 

voltak: Galla János a Hegyvidéki Trianon Társaság, 

Kocsis Sándor a Horthy Miklós Intézet Alapítvány, 

valamint Hetzmann Róbert a Magyar Patrióták 

Közössége részéről. 

Az Újvidéken élő Friedrich Anna újságíró, 

pszichológus a bácskai Bezdánban született 1953-

ban. Mindamellett, hogy mindig is szívén viselte a 

délvidéki magyarság második világháború utáni 

szenvedésekkel teli sorsát, a könyv megírására 

alapvetően két történet indította. Újvidéki barát-

nője, Szabó Márta mesélte el neki édesanyja isme-

rőse, Magda tragédiájának történetét. Magda 14 

éves volt, amikor a hírhedt járeki haláltáborba 

került.   

A fiatal lányt tízszer megerőszakolták, felfogha-

tatlan szenvedéseken ment keresztül. Hogy 

Magda végül mégis azon kevesek közé tartozhatott, 

akik túlélték e földi poklot, azt Szabó Márta édes-

anyjának köszönheti, aki rendszeresen élelemmel 

és tisztálkodási szerekkel látta el. 

A másik megrendítő történetet egy hozzátartozó-

jától hallotta Friedrich Anna, ami azonban a „má-

sik” oldalról nyújt betekintést a szörnyűségekbe. 

Egy Tiszaistvánfalván (Járeken) szolgált partizán-

tiszt fia még évtizedek múltán sem tudta feledni 

azt a borzalmas képet, amely 5 éves korában örök-

re emlékezetébe vésődött: halottakat szállító sze-

kéren egy asszony keze megfagyva, égnek mered-

ve, mellyel élete utolsó perceiben talán éppen 

gyermekét szorongatta… Ahogy Cseresnyésné Kiss 

Magdolna fogalmazott, a lágerekben alkalmazott 

kegyetlenség sokszor még az elkövetőknek is 

sok volt. 
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E két megrendítő történet sarkallta Friedrich 

Annát további kutatásokra, melyben nagy segítsé-

gére volt, hogy kétéves németországi munkája 

során a kitelepült németek és magyarok történetét 

behatóbban vizsgálhatta. Az elkészült alkotás mű-

faja tényregény, vagyis alapvetően igaz törté-

neteken alapul. A regény főhőse, Emling Róza 

története Magda életének és szenvedéseinek állít 

emléket, amelybe a szerző beleszőtte saját család-

jának szomorú sorstörténeteit is. A szörnyű té-

nyek, sorsok oly nyomasztóak lettek volna, hogy az 

írónő szükségesnek tartotta a feszültséget kitalált, 

párhuzamos történetekkel oldani, így született 

meg e mozaikszerűen felépített regény. A remény 

üzenetét közvetíti a könyv azzal is, hogy időrendi-

leg fordítottan haladva, a történet kezdetén már 

Németországban él Emling Róza, ami egyértelmű-

vé teszi, hogy a sok szenvedés után talpra állt és új 

életet tudott kezdeni. De vajon tényleg lehetséges a 

talpraállás megannyi szenvedés után? – tette fel a 

kérdést Dr. Kovács Emőke. Az írónő válasza szerint 

igen, ami azonban inkább csak kívülről látszik an-

nak – lelkük mélyén az áldozatok örökké hor-

dozzák e súlyos emlékeket. 

A járeki haláltábor 1944 decemberében kezdte 

meg működését, és közel másfél éves fennállása 

alatt csaknem 7000 áldozatot követelt, melyből 

mintegy 1000 gyermek volt. A lágerben elsősor-

ban a kollektív bűnösségre ítélt környékbeli né-

met, valamint Csurog, Zsablya és Mozsor magyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friedrich Anna 

lakossága szenvedett és lelte sok esetben halálát. 

Tito részéről 1945 közepétől némi enyhülés vette 

kezdetét a magyarok irányában, mivel tartott a 

nemzetközi reakcióktól: ekkortól a járeki haláltá-

bor még élő magyar foglyait munkatáborokba he-

lyezték át. 

A délvidéki haláltáborok magyar áldozatainak 

számát, melyet bár az újabb és újabb kutatások 

egyre alacsonyabbra tornásznak le, Cseresnyésné 

Kiss Magdolna szerint nincs okunk 40 ezer fő 

alá becsülni, melyet kutatásai megfelelően alátá-

masztanak. A német áldozatok száma ennél is na-

gyobb; mintegy 60-70 ezer főre tehető. 

A legyilkolt, jeltelen tömegsírokba vetett magyar 

és német lakosságot utólag háborús bűnössé nyil-

vánították. A ma élő leszármazottaknak, ameny-

nyiben rehabilitálni szeretnék meghurcolt őse-

ik emlékét, saját maguknak kell bizonyítaniuk 

ártatlanságukat, és bizonytalan kimenetelű, el-

húzódó perekre számíthatnak. 

E szörnyű tragédiákkal kapcsolatban nekünk, ma 

élő generációknak egyetlen feladatunk lehet: méltó 

módon emlékezni és a múltat nem engedni feled-

tetni. Ehhez nyújthat segítséget a most megjelent 

„Miért? Warum?” című tényregény is, mely egyéni 

sorsok felől közelíti meg a bő 70 évvel ezelőtti 

szomorú eseményeket. Ahogy Friedrich Anna is 

mondta, csak így érthetjük meg Délvidék mai tár-

sadalmát is, mely a mai napig magában hordozza 

az előző generációk szenvedéseinek emlékét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előadók az est szervezői körében 

Kassay Gergő, Magyar Patrióták Közössége © 

 2017. március 3. 
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Egymillió forint Magyarberkesz közösségi házára 

2017. március 31-ével lezárul a magyarberkeszi közösségi ház létrehozásáért indított adománygyűj-

tési kezdeményezésünk. A januárban megtartott jótékonysági est bevételei és a bankszámlánkra 

érkezett támogatások együttesen már megközelítik az egymillió forintot. Bár a gyűjtés még nem zá-

rult le, a Magyar Patrióták Közössége már döntött arról, hogy saját forrásaiból kikerekíti az összeget 

és egymillió forintot ad át a helyi református közösségnek. 

Küldöttségünk március 19-én az észak-erdélyi 

Magyarberkeszen járt, részt vett a református is-

tentiszteleten, majd alaposan megtekintette a volt 

felekezeti iskola épületét, amelyből a gyülekezet az 

egész Kővárvidék számára magyar házat kíván 

létrehozni. A százötven éves épület falai és tető-

szerkezete jó állapotú, de a házon évtizedeken át 

keresztülfolyt csapadékvíz miatt a pince boltozata 

egy helyen beszakadt. A csapadékvíz elvezetését 

már megoldották, első lépésben a boltozatot kíván-

ják helyreállítani. Ha minden a tervek szerint ala-

kul, az egyesületünk tagjai és támogatói által nyúj-

tott adományból ezt a munkát fogják elsőként el-

végezni. 

Kovács Péter Zoltán lelkész elmondta, hogy az 

épületet eredeti állapotában szeretnék helyreállí- 

 

Magyar Patrióták Közössége © 
2017. március 22. 

 

tani, de célszerűségi okokból szükség lehet ki-

sebb-nagyobb változtatásokra. Jó lenne, ha a Ma-

gyar Ház már idén megkezdhetné szolgálatát, mi-

vel nyáron indul a szomszédos telken álló közép-

kori templom régészeti feltárása, így a gyülekezet 

egy időre kiszorul az ódon falak közül. A kommu-

nista rendszerben államosított épületben román 

oktatási intézmény működött, a gyülekezet két 

évvel ezelőtt igényelte vissza az elvett ingatlant. A 

Magyar Patrióták Közössége tavaly novemberben 

hozott döntést arról, hogy szokásos magyar kul-

túra napi jótékonysági rendezvényével 2017-ben 

Magyarberkesz Magyar Házának létrehozását fog-

ja támogatni, mivel ez a helyi kezdeményezés 

hozzájárul a magyar közösség megmaradásához 

és értékeinek megőrzéséhez, gyarapításához. 
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Kapisztrán hamvainak nyomában Kárpátalján 

Hetzmann Róbert írása 

Hunyadi János hadvezér mellett a nándorfehérvári diadal kulcsszereplője Kapisztrán Szent János 

volt, aki bár nem volt magyar származású, mégis nemzeti hőseink között tartjuk számon. 

A keresztény Európa határait megalkuvás nélkül védő, bátor és konok ferences hitszónok végső 

nyughelyének tisztázatlansága egyike a magyar történelem fehér foltjainak. A Magyar Patrióták Kö-

zössége csapata 2015 augusztusában járt Kárpátalján, amikor a Kapisztrán-ereklye valószínű lelőhe-

lyét, a nagyszőlősi Kankó-várat sem mulasztottuk el felkeresni, eredeti helyszínrajzokkal a kezünk-

ben. 

 

Kapisztrán Szent János a magyar történelem ki-

emelkedő személyisége: a nándorfehérvári várvé-

dők spirituális vezetője a világra szóló diadal egyik 

győzőjeként került be a magyar és az európai tör-

ténelembe. A Magyar Patrióták Közössége nem 

először foglalkozik a már saját életében is szent-

ként tisztelt ferences szerzetes életútjával: koráb-

ban a horvátországi Szerémújlak (Ilok) városában 

emlékeztünk meg róla, ahol 1456. október 23-án 

(napra pontosan 500 évvel az 1956-os forradalom 

előtt) meghalt, s ahol a helyi ferences kolostor 

Szent Katalin-kápolnájában eltemették. A szerze-

tes sírhelye olyan fontos búcsújáróhellyé vált, hogy 

egyúttal a közeli mezőváros gazdasági fellendülé-

sét is megalapozta: Szerémújlak 1525-ben – egy 

évvel a török megszállást megelőzően – szabad 

királyi város lett. Az oszmánok által holtában is 

gyűlölt szerzetes földi maradványait azonban me-

nekíteni kellett, s ezen a ponton az életrajzi lexiko-

nokban megszakad a történet fonala. 

A valóságban azonban itt még korántsem ért véget 

a Kapisztrán-ereklye kalandos útja. Történeti forrá-

soknak köszönhetően jól dokumentálható, hogy a 

népszerű szerzetes földi maradványait a ferences 

atyák Szegeden át nagyszőlősi kolostorukba menekí-

tették. Nagyszőlős, amely a hajdani Ugocsa várme-

gye székhelye volt, ma Kárpátalján, a hegyek és a 

síkvidék találkozásánál, a Tisza közelében található. 

A kétnyelvű, de már ukrán többségű város legfőbb 

látnivalói az igen értékes Perényi-várkastély, a góti-

kus plébániatemplom és a Fekete-hegy oldalában 

álló Kankóvár. Utóbbinak neve – kankónak hívják a 

ferences barátok szőrcsuháját – is jelzi, jó helyen 

járunk. Az 1500-as évek legelején ezen a hegyolda-

lon építtetett Perényi István a Szent Ferenc-rend 

obszerváns ágához tartozó remetéknek kolostort és 

templomot, közvetlenül a vármegye védelmi erőssé-

ge, Ugocsa vára mellé, ahová aztán Kapisztrán Szent 

János holttestét a mohácsi vészt megelőzően mene-

kítették. 
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A nándorfehérvári győzőnek azonban a kárpátal-

jai hegyek lábánál sem lehetett örök nyugodalma. 

Hamarosan a vallási villongások tették békétlenné 

a környék lakosságát, ami sajnos fegyveres össze-

tűzésekhez vezetett. 1556-ban (vagy talán valami-

vel később) feldühödött protestánsok megroha-

mozták a ferencesek nagyszőlősi zárdáját, és a 

barátokat kegyetlenül lemészárolták, Kapisztrán 

holttestét pedig a források szerint bosszúból a 

várat és a kolostort ivóvízzel ellátó mély és tágas 

kútba hajították. A történelem viharai magát a 

rendházat is elsöpörték, romba döntve a középkori 

Ugocsa erősségeit: a várat, a kolostort és a gótikus 

ferencrendi templomot. A hegyoldalt nemsokára 

szőlőtőkék foglalták el, így az 1668-ban visszatele-

pedett ferencesek már nem a régi helyet népesítet-

ték be újra, hanem másutt, a mai főutcán építettek 

rendházat egy régi nemesi udvarház megvásárlá-

sával. 

Az időközben rekatolizált Perényiek jóvá kíván-

ták tenni korábbi cselekedetüket, ezért kezdemé-

nyezésükre 1672-ben megindult az első expedíció 

Kapisztrán sírjának megtalálására Podiebradsky 

Ambrus páter irányításával. A betömött kút ekkor 

még tisztán látszott, amiből a helyiek három napon 

át szedték ki a köveket, miközben „csodálatos sza-

got” éreztek, és meg voltak róla győződve, hogy 

megtalálják a szent testét. Ám a kutatás eredmény-

telenül végződött, ugyanis egy újabb váratlan val-

lási lázadás miatt fel kellett hagyniuk az ásatással, 

a ferencesek pedig további 18 évre távozni kény-

szerültek Nagyszőlősről.  

Az ereklyék felderítésének újabb lendületet adott 

az, hogy a pápa 1692-ben hivatalosan is szentté 

avatta Kapisztrán Jánost. 1698-ban ismét meg-

kezdődött a kutatás, elsőként a megyében élő idős 

emberek faggatásával, akik azonban addigra már 

semmire sem emlékeztek a másfél évszázaddal 

korábban történtekből. Egy évvel később felbon-

tották az ekkor már szőlővel beültetett, romokban 

heverő régi kolostor sírboltjait, ám Kapisztrán 

holttestét ott sem lelték. Az utolsó komolyabb ása-

tásokat Sztehlo Ottó, a Műemlékek Országos Bi-

zottságának tagja végezte bő száz évvel ezelőtt Ifj. 

Perényi Zsigmond országgyűlési képviselő felké-

résére. Felméréseinek eredményeit 1914-ben tet-

te közzé, tisztázva a Kankóvár középkori épülete-

inek alaprajzi fekvését. Megjegyzendő, hogy ekkor 

a ferences kolostorból már csak csekély, nem tel-

jesen egybefüggő falmaradványok voltak azono-

síthatók. 

Az elmúlt három évszázadban többen is keresték 

a legendás helyet, Kapisztrán földi maradványai 

azonban máig nem kerültek elő. A nyomozást sok-

szor nemcsak az ismeretek hiánya, hanem a tévhi-

tek és a legendák is hátráltatták. Egyesek látni vél-

ték Kapisztrán János holttestét a Száva melletti 

Szabácsban, amint azt a török ellopta, mások azt 

mondogatták, hogy Szatmárban, Erdély határán 

rejtették el, de ismert olyan legenda is, amely sze-

rint a szerémségi Hábok (Hopovo) vagy Krusedol 

kalugyer kolostorában őrizték, egy másik mára 

megdőlt monda pedig a havasalföldi Bisztricát je-

löli meg a szent ereklyéinek helyszínéül. Hiteles  
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történeti adatok azonban kizárólag Nagyszőlős 

vonatkozásában ismertek. 

A kora újkori és az 1914-es helyszínrajzok alapján 

viszonylag jól fel tudtuk mérni a Kankóvár meglé-

vő romjait. Bár a régi Ugocsavár ma már tényleg 

csak kőhalom, falai itt-ott még magasan állnak, 

festői látványt kölcsönözve a város fölötti hegyol-

dalnak. Akik a középkori ferences templom mara-

dékát keresik, általában elkövetik azt a hibát, hogy 

a Kankóvár északi részén lévő barokk kálvária-

kápolna romjait összetévesztik az egykori Szent-

háromság-várkápolnával. Ez a kicsiny szentély az 

1700-as években épült a hajdani Ugocsavár egyik 

bástyájának felhasználásával. A szép, barokk épü-

letet a bevonuló szovjet hadsereg pusztította el 

1944-ben. A gótikus ferences templom a szabályos 

négyszög alaprajzú ugocsai vártól a források sze-

rint mintegy 50-60 méterre, a valóságban annál is 

közelebb, délkelet felé állt. A várat keletről megke-

rülő murvás úton nem is kell többet mennünk né-

hány tíz lépésnél, mígnem balról egy kőből rakott 

épület maradványa előtt egy nem túl régi, angyal-

szobrokkal körülvett barlang-szentélyre leszünk 

figyelmesek. Ez éppen a templom hajójának egy-

kori bejárata előtt áll, a kőrakás pedig a templom 

nyugati fala. A gótikus vonalairól jól felismerhető 

rom mindkét oldalán bejárható, de a hatalmas gaz 

 

 

és bozót miatt nem igazán látványos. Kitisztítása 

és állagmegóvása halaszthatatlan feladat lenne. 

Szomorú, hogy a Kankóvár történelmi értékei el-

lenére éppúgy pusztul, mint 2-300 évvel ezelőtt. A 

napfényes hegyoldal az utóbbi évtizedekben rá-

adásul magánterületté vált, a hétvégi házak (dá-

csák) között pedig alig-alig lehet bejárni a romo-

kat. A kolostor omladékait például csaknem teljes 

egészében elkerítették, vélhetően itt-ott rá is épí-

tettek az alapokra. Néhány falmaradványt azért 

sikerült felismernünk abból a régi kolostorból, 

melynek 1914-ben is már csak töredékei látszot-

tak.  

A ferences templom maradványai  
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Látogatásunk során a régi helyszínrajzok segítségével – a vár és a templom elhelyezkedése alapján – azo-

nosítottuk az egykori várkút helyét, amely ma a föld felszíne alatt rejtőzik. Nagy valószínűséggel egy diófa 

nőtt ki a helyén, vagy legalábbis annak közelében kellene megkeresni. Jelenleg magánterület, egy hétvégi 

házhoz tartozó szőlőskertben található. A kút pontos helyének tisztázása egy további, jövő évre tervezett 

egyesületi expedíció része, addig igyekszünk a korábbi kutatások irataiból és a még fellelhető történelmi 

forrásokból tájékozódni. Amennyiben a nagyszőlősi várkút előkerülne, kitisztítása és régészeti feltárása len-

ne az utolsó esély arra nézve, hogy a Kapisztrán-ereklye előkerüljön. Ennek fejleményeiről tájékoztatni fog-

juk a nyilvánosságot, most azonban nem tehettünk egyebet a látottak fényképes és rajzos dokumentálásánál. 

Nagyszőlősi kutatóutunk 2015-ben, 

az egyesületi szórványprogram keretében, 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

támogatásával valósult meg. 

Hetzmann Róbert 

Képek: Izing Máté  

Magyar Patrióták Közössége © 

2017. március 12. 
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Kedvező fordulat az ojtozi haditemető ügyében 

A Magyar Patrióták Közössége 2015 nyarán hívta fel a figyelmet arra, hogy az erdélyi Sósmező szélén 

található első világháborús katonatemető és hősi emlékmű durván kegyeletsértő és egyben a 2008-

ban megkötött magyar-román hadisíregyezménybe ütközik. Az 1916-os román betörést követő har-

cokban elesett osztrák, magyar, román és orosz katonák nyughelyén uralkodó tarthatatlan állapo-

tokra többen is felhívták a figyelmet, ám 2015-ös fellépésünk – úgy látszik – nem maradt eredmény-

telenül. A sírkeresztekről korábban eltüntetett magyar neveket újra vésték és végre magyar zászló is 

lobog a katonai temető obeliszkjénél. Igaz, a román egységet dicsőítő emléktáblák nem változtak. 

 

A Háromszéki-havasok kanyarulatában eredő Oj-

toz folyócska az erdélyi határszélről Moldvába siet. 

Miután a vadregényes Ojtozi-szoroson áthalad – 

ahol egykor a Rákóczi-vár őrizte a Magyar Király-

ság keleti végpontját – még egy település hátravan 

az ezer éves határig. A ma már színromán Sósme-

ző, a történelmi Magyarország legkeletibb telepü-

lése 1920 előtt és a II. bécsi döntést követő évek-

ben Háromszék vármegyéhez tartozott, amikor 

még magyarok, csángók is lakták. A falu alsó végé-

ben csörgedező Csernika-patak volt a határ, ahon-

nan az első világháború csatáiban elesett hősök 

temetője mindössze néhány lépésre található, de 

még „idehaza.” 

Az Ojtozi-szoros az első világháborúban 1916 

őszén, a román betörés idején vált hadszíntérré.  

 

Az egészen 1917 augusztusáig tartó véres ütkö-

zetek során a front mindkét oldalán számtalan ka-

tona esett el. A Romániához csatolt területen a 

román hősi kultusszal foglalkozó szervezet 1928-

ban hozta létre a ma látható katonatemetőt kü-

lönböző hadisírok felszámolásával és a csontok 

egybegyűjtésével. A második bécsi döntéssel visz-

szatért Sósmezőn az emlékhelyet átalakították, 

magyar nyelvű táblákkal látták el, amiket az újabb 

elcsatolást követően elrománosítottak, majd a sír-

kereszteken szereplő magyar neveket is fokozato-

san lecsiszolták, eltüntették. Eredetileg három-

székiek keresték fel egyesületünket, kérve fellépé-

sünket az Ojtoz-völgyi hadisírok meggyalázása el-

len. 2015 júliusában, miután a Patrióták küldött-

sége a helyszínen járt, Izing Máté tagtársunk írt  
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cikket Hadisír-asszimiláció az Ojtozi-szorosban 

címmel. Noha egyes helyi információk pontatlanok 

voltak, a háborús kegyelet és a hadisírjog román 

fél általi megsértése tagadhatatlanul kiderült, ezért 

az írás nagy port kavart. A Honvédelmi Minisztéri-

ummal való egyeztetést követően sikerült rekonst-

ruálni a haditemető pontos történetét, ami lehető-

vé tette a magyar álláspont határozottabb megfo-

galmazását. 

Március 16-án egyesületünk öt tagja felkereste a 

sósmezői katonatemetőt, és meglepetten tapasz-

taltuk, hogy a sírkertet nemrégiben teljesen felújí-

tották. Jelentős előrelépés, hogy a román fél a ko-

rábban eltüntetett magyar neveket visszahelyezte 

a kőkeresztekre (igaz, helyenként pontatlan he-

lyesírással), és az obeliszk mellett felállított nem- 

  

zeti lobogók között helyet kapott a miénk is. Van 

még mit kifogásolni, hiszen az obeliszk továbbra is 

a román hősöket dicsőíti és hazug módon a „nem-

zetegyesítő” (értsd: Erdély elcsatolásáért vívott) 

harcokban elhunytakra emlékeztet. Összességé-

ben mégiscsak örvendetes, hogy a sósmezői teme-

tő az elmúlt időszakban bekövetkezett változá-

soknak köszönhetően alkalmas arra, hogy lerójuk 

kegyeletünket, és feltehetően megfelel az 1930-as 

állapotoknak is. Az is eredmény, hogy a felújítás-

sal a vegyes temetőhöz méltatlan, hivalkodó ro-

mán szimbólumhasználat (pl. trikolór-festésű ke-

rítések) nagyrészt visszaszorult. Egyesületünk a 

kedvező fordulatról levélben tájékoztatta a Hon-

védelmi Minisztériumot. 

A sósmezői temetőről bővebben itt olvashat: http://www.magyarpatriotak.hu/fejlemenyek-sosmezo/ 
 
Magyar Patrióták Közössége © 

  

http://www.magyarpatriotak.hu/fejlemenyek-sosmezo/
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Fellépés a kommunista utcanevek ellen  

A Magyar Patrióták Közössége 2016 októberében hirdette meg, hogy hatékony jogi eszközökkel fel-

lép a Magyarországon található kommunista közterület- és intézménynevek ellen. 2012 óta ugyanis 

törvény tiltja a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezéseket. Az elmúlt években 

ennek megfelelően számos átnevezésről hallhattunk, ám megdöbbentő, hogy még mindig több száz 

olyan közterület van, amely a szocializmus hőseinek, nem ritkán tömeggyilkosoknak a kultuszát hir-

deti. Egyesületünk ezt egy kiemelten fontos szimbolikus ügynek tartja, hiszen az utcaneveken ke-

resztül jelenleg olyan példaképeket állítunk a jövő nemzedék elé, akik emberiesség elleni bűntette-

ket követtek el.  

Magyarországon törvény mondja ki, hogy közterület vagy közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, 

aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában 

részt vett. Ezenkívül olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét sem tartalmazhatja sem közterület, sem 

intézmény vagy szervezet elnevezése, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül 

utal. Ebből következik, hogy azok az önkormányzatok, amelyek nem cserélik le a kommunista utcaneveket, 

mulasztásos törvénysértést követnek el.  

Egyesületünk tagjai első lépésben nyilvántartást készítenek azokról a magyarországi utcanevekről, amelyek 

a törvényi tilalom hatálya alá esnek. A lista összeállítását követően közérdekű bejelentéstétel útján fogjuk 

elérni azt, hogy az önkormányzatok felett törvényességi felügyeletet ellátó hatósági szervek számolják fel a 

kommunista diktatúra áldozatainak kegyeletét és a nemzeti önérzetünket sértő állapotokat. A hatékony és 

eredményes munka érdekében a Magyar Patrióták Közössége arra kéri támogatóit, ha kommunista közte-

rület- vagy intézménynévről van tudomásuk, jelentsék az egyesület valamelyik elérhetőségén 

(magyarpatriotak@gmail.com, 0630-717-9406). Köszönjük!  
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Bemutatjuk a Regnum Marianum-templom történetét 

Tisztelt Honfitársunk! 

A tanácsköztársaság bukása iránti hála jegyében, közadakozásból épült, 1951-ben Rákosi parancsá-
ra földig rombolták – ez az, amit a legtöbben tudnak az egykori városligeti Regnum Marianum-
templomról. Egyesületünk megalakulása óta szeretné elérni, hogy az eredeti templom helyszínén, a 
maradványok bevonásával méltó emlékhely szülessen, ami bemutatja a fiatal nemzedéknek a 
kommunista egyházüldözés gaztetteit. Több évnyi kutatást és adatgyűjtést követően megszületett a 
templom történetét feldolgozó tanulmányunk Hetzmann Róbert tollából. 

Kattintson: http://www.magyarpatriotak.hu/a-regnum-marianum-templom-tortenete/  

 

Az internetről korlátozás nélkül letölthető tanulmányt füzet formájában is kiadtunk, hogy a 
magyar fiatalok megismerhessék a Regnum Marianum-templom történetét. A füzetet ingye-
nesen terjesztjük, az előállítás költségeinek előteremtése érdekében számítunk tagjaink és 
támogatóink adományaira. 

Aki szeretné a Regnum Marianum történetét bemutató kiadvány megjelentetését támogatni, 
banki átutalását 2017. április 1-jéig várjuk alábbi bankszámlánkra: 

 Kedvezményezett neve: Magyar Patrióták Közössége 
 Bankszámlaszám: 63200171-11070966 (Külföldi utaláshoz szükséges adatok: IBAN: 

HU12 6320 0171 1107 0966 0000 0000, SWIFT-kód: TAKBHUHB, számlavezető bank 
neve: Pannon Takarék Bank Zrt.) 

 Megjegyzésnek írja be: Regnum Marianum  

Köszönjük segítségét! 

Magyar Patrióták Közössége 

 

http://www.magyarpatriotak.hu/a-regnum-marianum-templom-tortenete/

