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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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Kihelyezett közgyűlést tartottunk Dabason 

2017. április 1-jén szombaton került sor a Magyar Patrióták Közösségének 2017. évi tavaszi közgyű-
lésére. Az eseménynek Kőszegi Zoltán, Dabas városának polgármestere jóvoltából a közelmúltban 
felújított dabasi Gombay-Dinnyés kúria adott otthont. 

A közgyűlést megelőzően egy rövid sétát tettünk a kú-

ria környékén Kecskeméti Norbert, a Fiatal Műemlékvé-

dők Egyesülete elnökének vezetésével. Elsőként Dabas 

városának megújított központját vettük szemügyre. A 

városvezetés kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egy 

valódi, jól működő városközpontot alakítson ki. Dabas 

városának mai területe ugyanis több kisebb település 

(Alsódabas, Felsődabas, Gyón és Sári) egyesítésével jött 

létre az 1950-es és ’60-as években, így valódi központ 

nem alakulhatott ki a történelmi fejlődés folyamán. A 

központban megtekintettük a szépen felújított városhá-

zát, mely egy szocialista háztömbből vált az élhető város 

egyik közösségi terévé. 

 „Nem létezik városközpont harangszó nélkül” – e 

gondolat szellemében, a nándorfehérvári diadal 

555. évfordulója alkalmából épült meg 2011-ben a 

városházával szemben, közadakozásból a Kapiszt-

rán-Hunyadi emléktorony, mely jól példázza a helyiek 

elkötelezettségét dicső múltunk emlékének megőrzése 

és ápolása iránt. Bökönyi Levente elnökségi tagunk hívta 

fel a figyelmet a torony kapujának érdekességére, mely-

nek dísze egyszerre értelmezhető keresztként és kard-

ként is: ahogy a történelemben számtalanszor, Kapiszt-

rán Szent Jánosnak és Hunyadi Jánosnak is szüksége volt 

a hit mellett kardra is, a haza védelme érdekében. 

Továbbhaladva meglátogattuk a szintén közelmúltban 

megszépített református öregtemetőt, ahol a település 

nagyjai nyugszanak. E helyütt csatlakozott hozzánk 

Feldman László önkormányzati képviselő is, aki nagy 

lelkesedéssel mesélt nekünk a sírkert kialakításának 

hátteréről, illetve az ott nyugvó nemesi családok törté-

netéről. A város vezetésének a Fiatal Műemlékvédők 

Egyesületével közösen nagy harcok és kitartó munka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megújított dabasi városháza 

árán sikerült megmenteni a ma már szépen parkosított 

emlékhelyet, mely lehetőséget biztosít a mai generáci-

ók számára a méltó megemlékezésre. Ebben a sírkert-

ben nyugszik a legjelentősebb dabasi nemesi családok 

(mint Zlinszky, Halász, Dinnyés, Vay) tagjai mellett 

Kossuth László is, az egyik legjelentősebb magyar ál-

lamférfi, Kossuth Lajos édesapja. Halálának 40. évfor-

dulóján, 1879-ben avatták fel ünnepélyes keretek kö-

zött azt az emlékművet, mely ma ismét régi pompájá-

ban látogatható a sírkertben. 

Feldman László beszélt a kommunista időkben a sí-

rok között végzett kegyeletsértő pusztításokról, 

melynek következtében számos sírkő eltűnt, illetve 

megrongálódott. Ezek közül láthattunk néhányat a 

városnéző sétánk által szintén érintett református 

templom kertjében, melyeket sikerült megmenteni az 

utókor számára. Szerencsére, ahogy képviselő elmond-

ta, egyre több leszármazott keresi fel az elhagyott 

sírokat, és veszi azokat gondozásba, így megőrizve az 

ősök emlékét a jövő számára. 

Visszafelé megálltunk még a Halász Antal-kúria előtt, 

ahol megkoszorúztuk Klebelsberg Kuno 2014-ben fel-

avatott mellszobrát. Innen csupán néhány ház távol-

ságra található a közgyűlésnek otthont adó Gombay-

Dinnyés kúria: nem véletlenül nevezik Dabast a „kúriák 

városának” hiszen máig több mint 30 nemesi lakóház 

maradt fenn a településen, zömük viszonylag kis terü-

leten összpontosul (ez a terület alkotja az egykori „úri 

negyedet”). 

A Gombay-Dinnyés kúriába betérve, Kecskeméti Nor-

bert képeket és kisfilmet vetített a védett történelmi 

épület felújításáról. A nagyon rossz, elhanyagolt állapo-

tú házat szinte alapjaiban kellett újjáépíteni, amely so- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kapisztrán-Hunyadi emléktorony bejárata előtt 



        
                 PATRIÓTÁK KRÓNIKÁJA www. magyarpatriotak.hu 
 

  

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kossuth László emlékműve             A református templom  

rán a felmerült előre nem látható többletköltségek nehéz 

helyzet elé állították az önkormányzatot. Ez sem tántorí-

totta el azonban a város vezetését és a helyi műemlék-

védőket a város nevezetes épületének megmentésétől, 

melynek köszönhetően ma régi fényében csodálhat-

juk meg a korhűen helyreállított épületet (melyben 

tagtársunknak, Bökönyi Leventének is elévülhetetlen 

érdemei vannak, hiszen az ő restaurátori munkájának 

eredményeként újultak meg a kúria eredeti nyílászárói). 

A helyreállított kúria a település átfogó műemlékvé-

delmi stratégiájának eredménye: leltárt készítettek a 

megmentendő műemlékekről, és lépésről lépésre kíván-

ják azokat eredeti állapotukba visszaállítani. 

Városnézésünket és örökségvédelmi sétánkat követő-

en Hetzmann Róbert elnök 18 órakor nyitotta meg a 

közgyűlést. A mintegy 2 órán át tartó beszélgetés során 

a megjelent egyesületi tagok végigtárgyalták a napirendi 

pontokat, és elfogadták az éves munkatervet és a költ-

ségvetést. 

A közgyűlésen részt vett Kőszegi Zoltán, Dabas város 

polgármestere is, aki köszöntőjében üdvözölte a 

Magyar Patrióták Közösségét, ami szerinte az abban 

tevékenykedő fiatalok révén a jövő reménységét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecskeméti Norbert (FME) bemutatta a megújult kúriát  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csoportkép a megkoszorúzott Klebersberg Kuno mellszobor előtt 

jelenti nemzetünk számára. Ennek a megmaradásért 

vívott harcnak kíván aktív részese lenni Dabas városa 

is. Polgármester úr egy Böjte Csaba testvértől vett ha-

sonlattal élve kifejtette, hogy az ország és a Kárpát-

medence közepén elhelyezkedő Dabast a nemzet 

szív-városává szeretné tenni, mely a nemzetért való 

töretlen lelkesedésével és odaadásával mindig arra a 

helyre tudja pumpálni a „vért”, a kitartó erőt, ahol arra 

a legnagyobb szüksége van nemzetünknek. 

Izing Máté tagtársunk a kárpátaljai magyarság 

körében végzett mélyreható és alapos kutatásainak 

eredményeiről számolt be Kárpátalja exodus előtt? 

címmel tartott előadásában. A helyi iskolákban végzett 

kérdőíves felmérések eredményeiből kiderült, hogy a 

kárpátaljai magyar fiatalok elköltözési szándéka 

hihetetlen méreteket öltött az utóbbi időben (a fel-

mérésben részt vevő magyar diákok elköltözési szán-

déka mindenhol meghaladta a 80 %-ot, de több járás-

ban ez az arány 90 %-nál is magasabb). E szomorú tény 

közösségünk sokat látott, a határon túli magyarság ne-

héz helyzetét jól ismerő tagjait is megdöbbentette, és 

aggodalommal tölthet el minden, a magyar nemzet 

sorskérdéseit szívén viselő embert. Ennek azonban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hetzmann Róbert elnök nyitotta meg a közgyűlést  
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Kőszegi Zoltán, Dabas polgármestere 
köszöntötte az egybegyűlteket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izing Máté előadása 

minket, a Magyar Patrióták Közösségének tagjait csak még elszántabb munkára kell ösztönöznie annak 

érdekében, hogy ilyen módon járuljunk hozzá a kárpátaljai nemzetrészt érintő kedvezőtlen folyamatok megállí-

tásához, illetve lehetőség szerint megfordításához. 

Az érdekfeszítő előadások és az azokhoz fűzött hozzászólások, eszmecserék meglehetősen sokáig folytak, így 

csak késő este indultunk vissza Budapestre. Az őszi közgyűlésig az idei évre szóló munkatervünk alapján felada-

tunk lesz bőven, melyeket reményeink szerint minél sikeresebben fogunk tudni elvégezni, a magunk szerény 

eszközeivel ilyen módon elősegítve a hon gyarapodását. Hiszen Kölcsey Ferenc szavai ma is időszerűek: „Hass, 

alkoss, gyarapíts, és a haza fényre derül!” 

Kassay Gergő / Fényképezte: Izing Máté  
Magyar Patrióták Közössége © 
2017. április 

El a kezekkel műemlékeinktől! 
Közlemény 

Egyesületünk megdöbbenéssel értesült arról, hogy a húsvét idejét tüntetéssel töltő közönség egyes tagjai 

festékes üvegekkel támadtak különböző budapesti középületekre, hogy politikai álláspontjukat kifejezésre 

juttassák. 

A célpontok főként nemzeti jelképek voltak: a Sándor-palota, amely 1867 óta államiságunk jelentős, műem-

lék épülete (1945-ig miniszterelnöki rezidencia, majd 2003 óta a mindenkori köztársasági elnök hivatala) és 

a XX. századi önkényuralmi rendszerek áldozatainak emléket állító Terror Háza (Andrássy út 60).  

Határozott véleményünk, hogy műemlék épületek festékkel való leöntése, megdobálása önmagában kirívó-

an közösségellenes magatartás, amit csak súlyosbít, hogy a támadás a magyar társadalom jelképeit érte.  

Műemlékek, államiságunk és történelmünk jelképeinek meggyalázása rendkívül primitív és veszélyes poli-

tikai nézeteket tükröző megnyilvánulás, aminek nincs köze a szólásszabadsághoz. Középületeink, történelmi 

emlékhelyeink megrongálása maga az erőszak, ami ellen határozott és hatékony fellépés szükséges. A jogál-

lamiság végét jelentené, ha ezek a bűnelkövetők felelősségre vonás nélkül megúszhatnák tetteik következ-

ményeit. 

Amennyiben a múlt heti garázdaságokra adott jogállami válaszoknak nem lesz elrettentő erejük, a Magyar 

Patrióták Közössége beadványban fog a kormányhoz fordulni, kezdeményezve a Büntető törvénykönyv vo-

natkozó rendelkezéseinek szigorítását. Több tiszteletet örökségünknek! 

Budapest, 2017. április 21.  

Magyar Patrióták Közössége © 
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Interjú Cseresnyésné Kiss Magdolnával 

1944-45-ben a Délvidéken, de főként az 1941-ben hazatért Bácskában a jugoszláv partizánok ször-

nyűséges népirtást követtek el a magyar és német polgári lakosság ellen. A mértékadó becslések sze-

rint mintegy 40 ezer magyar áldozatot követelő genocídiumot, melyet Josip Broz Tito emberei ren-

deztek meg, sokan az utolsó rácjárásnak tartják. Több volt ez, mint vérbosszú a sokat emlegetett hi-

deg napok miatt, sokkal inkább a Trianonban elrabolt területek délszláv jellegének megteremtése 

volt a módszeres tömeggyilkosságok mozgatórugója. Az elhallgatott tragédia emlékezetét ápoló Kes-

kenyúton Alapítvány elnökével, Cseresnyésné Kiss Magdolnával Hetzmann Róbert beszélgetett. 

A Keskenyúton Alapítvány jóvoltából a „délvidéki kis 

magyar gulágról” több tucat könyv jelent meg az 

ismeretterjesztő monográfiáktól kezdve a tényregé-

nyen át a dokumentumgyűjteményig, nem is beszélve 

a hosszabb-rövidebb filmekről. Tizenöt éve a délvidéki 

tragédiáról még azt sem tudtuk, hogy létezett. Ehhez 

képest kétségtelenül előrébb vagyunk, de mégis hol 

tartunk ma? 

Cs.K.M.: Ma már kimondhatjuk, hogy 1944-45 telén 

szervezett népirtás folyt a Délvidéken. Szabadon 

emlékezhetünk meg áldozatainkról akár Szerbiában 

is. Sorozatban jelennek meg újabb kutatási eredmé-

nyek szerb történészek kutatásai alapján. 

Aki követi a munkásságukat, tudja, hogy Verbászról 

származik. A módos bácskai mezőváros főutcáján, 

amikor a Seidl-ház előtt elhalad, mindig lelassít. Mit 

jelent az a ház Önnek? 

Cs.K.M.: Verbászon áll még anyai nagyszüleim háza, 

régebben pizzéria működött benne, most valami 

kaszinóféle. Sokszor beültem egy kávéra és láttam, 

hogy a falakról még a régi képeket sem vették le, sok 

mindent felismertem a csak régi fotókról ismert 

házban. Anyai nagyszüleim idejekorán elmenekül-

tek, ők mindenüket elveszítve túlélték a borzalma-

kat. Nagyapám még munkát is talált Magyarorszá-

gon, de igen gyorsan meghalt. Nagyanyám velünk élt, 

úgy, hogy egyetlen fillér nyugdíja nem volt. Sosem 

panaszkodott. Bölcsességével, szeretetével még 

dédunokáinak is példát mutatott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Másik nagyapja, Kiss Tibor egyike volt a partizánter-

ror áldozatainak. Hogyan őrizte a család az elvesztett 

férj, szülő és nagyszülő emlékét? 

Cs.K.M.: Hosszú hallgatással. Novemberi születésű 

vagyok, kisgyerekként nem értettem miért a sok sí-

rás, szomorúság akkortájt a mi családunkban. Apai 

nagyapám hiányzott a családból, de mivel Nagy-

anyám az akkori Jugoszláviában élt és kevés szemé-

lyes élményem volt vele, nem kérdeztem, hogy miért 

nincs. Kisgyerekként csak a jót és a szépet halottam 

szüleim szülőföldjéről, de apám, aki nem állt be a 

szerb hadseregbe, sosem mert visszamenni Jugoszlá-

viába. Fiatal házasként idejében elmenekültek, de a 

háború során egymást is elveszítették, anyám roko-

noknál Budapesten élte át az ostromot és semmit 

sem tudva a Bácskában történtekről, ahogy lehetett, 

visszament Verbászra. Borzalmakkal kellett szembe-

néznie, sok nehézség és rettegés után ő is átszökött 

Magyarországra.  

Az 1944-45-ben történt népirtás minden próbálkozás 

ellenére egy igazi ki nem beszélt, meg nem írt történet. 

Mit kezdjen vele egy XXI. századi magyar fiatal? 

Cs.K.M.: A bűn nem akkor teljesedik be, amikor azt 

elkövetik, hanem akkor, amikor azt elfelejtik. A 

kommunista bűnök egyike a történelemhamisítás és 

a bűnök elfeledtetése, pedig a bűnök elfedése szüli az 

újabb bűnt. Az 1942-es újvidéki razziát beírták a tör-

ténelemkönyvekbe mint a magyarok által elkövetett 

bűnt, de ott nem keresték az ok-okozati összefüggést.  
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A népirtások utótörténetének megvan az a sajátossá-

ga, hogy az idő előrehaladtával folyton növekszik az 

áldozatok száma. Itt azonban paradox módon mintha 

csökkenne. Hogyan lehetséges, hogy olyan kommunis-

ta hátterű történészek, mint A. Sajti Enikő vagy Glatz 

Ferenc irányítsák a téma kutatását? 

Cs.K.M.: A. Sajti Enikő hivatkozható történésze a 

kornak, csak megfelelő szemlélettel, magyar szem-

pontból kell kezelni kutatásainak eredményét. Tény, 

hogy a rendszerváltozás után is nemzedékek nőttek 

fel a csak a magyar kommunistákra jellemző inter-

nacionalista történelemszemléleten, vagyis az „esz-

me” érdekében feláldozták a nemzeti érdekeket. A 

szerb, a román, a szlovák kommunista előbb volt 

nacionalista és csak utána kommunista, így alakulha-

tott ki a kettős mérce gyakorlata ezen a területen is.   

Csak az volt áldozat, aki meghalt? 

Cs.K.M.: 1944-45-ben fiatal férfiakat öltek halomba. 

Özvegyek, árvák maradtak utánuk, akik a puszta 

létükért küzdve, megbélyegezve éltek a titói Jugo-

szláviában.  Áldozati létben élni nem egészséges, és a 

visszaemlékezésekből úgy látom, hogy azok a csalá-

dok tudtak egészségesen, ép elmével túljutni ezen a 

tragédián, ahol őrizték az apák emlékét és egészsé-

ges ártatlanság tudattal tudták megőrizni méltósá-

gukat.        

Sokat hallottunk mostanában három sajkásvidéki 

faluról, amelyek magyar lakosságát kollektív háborús 

bűnössé nyilvánította a jugoszláv kommunista hata-

lom.  

Cs.K.M.: Csurog, Zsablya és Mozsor az a három falu, 

amelyiknek teljes magyar lakosságát kollektív hábo-

rús bűnössé nyilvánították, minden ingó és ingat-

lannal vagyonuktól megfosztották és a lágerbe hur-

colták őket. A lágerből való kiszabadulásukat köve-

tően nem térhettek vissza a falujukba, földönfutóvá 

váltak. A kollektív bűnösség elvét a civilek harcának 

köszönhetően, magyar politikai nyomására 2013-

ban eltörölték, de az érintett családoknak a rehabili-

tációs eljárásokat ezután is egyenként kellett lefoly-

tatniuk. A sokszor megalázó és elhúzódó pereket 

kevesen tudták vállalni, 2016 decemberében pedig 

lezárult a rehabilitációs kérelmek beadásának lehe-

tősége. 

Beszéljünk egy kicsit a tömegsírokról. Nem ritkán 

dögtemetők, szemétlerakók, autópályák takarják el az 

egykori vesztőhelyeket. Hány tömegsírt tártak fel 

eddig? Vagy a kérdésfeltevés is komolytalan? 

 

Cs.K.M.: Nincs tudomásom egyetlen 1944-45-ös tö-

megsír feltárásáról. Örülnénk, ha mindegyiket meg 

tudnánk méltóképpen jelölni.   

Az 1942-es délvidéki razzia komoly mementót kapott 

az újvidéki Duna parton, ellenben Makovecz Imre em-

lékműve még mindig nem áll sehol. Még nem telt el a 

kellő idő, vagy a politikai akarat fogyott el? 

Cs.K.M.: A politikai akarat az, ami hiányzik. Nincs 

egység még a délvidéki pártok között sem a Ma-

kovecz emléktorony megépítésével kapcsolatosan. 

Néhány év és Újvidéken nyoma sem marad, hogy ott 

valaha magyarok éltek: a régi házak eltűnnek, a Futa-

ki úti temetőben végleg felszámolják az I. világhábo-

rús magyar emlékeket is, pedig a Makovecz torony 

megőrizhetné a temetőben elhantolt minden magyar 

emlékét is az utókornak.       

Ha előveszünk egy Délvidék-térképet, azt látjuk, hogy 

tele van Tito marsall utcákkal, a Bánság szerbiai rész-

ének „fővárosa” pedig a mai napig a tömeggyilkos 

Zrenjanin nevét viseli. A partizánromantika egyesek 

szerint töretlenül él. Lehet-e így őszinte megbékélésről 

beszélni? 

Cs.K.M.: Igen, a szerbek büszkék a partizánjaikra, és 

azt gondolom, ez az ő dolguk.  Számomra az érthetet-

len, hogy a magyarok többsége reflexszerűen szé-

gyenkezni kezd, ha például Szombathelyi Ferenc 

vagy Deák Leó nevét hallja Mindkettőjüket háborús 

bűnössé nyilvánították az újvidéki koncepciós perek 

során. Szombathelyit legalább Magyarországon re-

habilitálták, de Szerbiában ők háborús bűnösök még 

ma is.  
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A túlélőknek és a leszármazóknak a délvidéki tragédia egy érzelmi ügy. De jóval több ez annál, minthogy ezzel le-

zártnak tekintsük az emlékezetpolitika szempontjából. Mit üzen a patrióta fiataloknak, miért kell bevésni az 1944-

45-ös vérengzéseket történelmi tudatunkba? 

Cs.K.M.: A leszármazottak nagy részének erkölcsi és anyagi ügy is.  A kollektív háborús bűnössé nyilvánításon túl 

a kivégzetteket utólag és egyenként koholt vádak alapján háborús bűnössé nyilvánították. A háborús bűnösöktől 

pedig elkobozták a vagyonukat, házukat, földjüket, mindenüket elvették. Gyerekeik és még az unokáik is másod-

rendű állampolgárrá váltak szülőföldjükön. A patrióta fiataloknak pedig üzenem: Nagy még az adósságunk és sok 

még a feladat, de nagyapáink eltitkolt tömegsírjai 2010 óta végre fokozatosan a történelmi magyar haza részévé 

válnak. Lassan talán ők is ott nyugodhatnak abban a jelképes, hatalmas sírkertben, amely a szolyvai emlékparktól, 

a Duna-deltába elhurcolt, és ott kegyetlenül elpusztított erdélyi és partiumi magyar halottak jelöletlen nyughelyén 

át, a csehszlovákiai üldözött, kitelepített, bebörtönzött és kivégzett magyarok fájdalmával együtt teszi tragikussá 

számunkra a Kárpát-haza XX. századi történelmét. A hazát ma is meg kell védeni, ma sem eladó. Történelmünk 

tudatában kell megvédenünk keresztény értékeinket, mert a tragikus fejezetek legidőszerűbb tanulsága, hogy 

gyalázatos ideológiára hivatkozva közönséges bűnözők, mai szóhasználattal terroristák gyilkoltak halomra ártat-

lan embereket. 

 

Magyar Patrióták Közössége © 2017. április 20. 
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Szórványsors Észak-Erdélyben 
Megtartottuk első Patrióta Esténket 

2017. április 29-én, szombaton este 18 órai kezdettel - hagyományteremtési céllal - megrendeztük a 

Patrióta Esték előadássorozat első beszélgetését, amelynek helyszínéül a budapesti Küküllő Székely 

Kocsma szolgált. A Patrióta Estéket terveink szerint havi-kéthavi rendszerességgel fogjuk megren-

dezni elsősorban tagjaink és a közügyek iránt érdeklődő, nemzeti gondolkodású fiatalok számára. Az 

előadások műfaja kötetlen beszélgetés, ami hozzájárul a közösség építéséhez és szellemi gyarapodá-

sához. 
Az első alkalom az észak-erdélyi, azon belül a Besz-

terce városában és környékén szórványsorsban élő ma-

gyar közösség helyzetéről, jövőképéről és a teendőkről 

szólt. A kemény kérdések ellenére a helyszínnek és nem 

kis részben a Csíki sörnek köszönhetően mindvégig 

biztosított volt a jó hangulat, ami hozzájárult az építő 

jellegű gondolatok kibontakoztatásához. 

Meghívott előadóink az észak-erdélyi Beszterce vá-

rosából érkeztek hozzánk azzal a céllal, hogy egy kötet-

len beszélgetés keretében mutassák be a szórványma-

gyarság életét és az idegen környezetben vívott min-

dennapos küzdelmeit. Vendégünk volt Antal Attila, a 

magyar tagozattal is rendelkező Andrei Mureşanu Fő-

gimnázium aligazgatója, Beszterce város önkormányza-

ti képviselője, Máthé Lóránd, a MADISZ alelnöke, 

valamint Parti János, a Beszterce-Naszód megyei 

RMDSZ vallásokért és helyi szervezetekért felelős 

ügyvezető alelnöke. Számos tagunk számára egyáltalán 

nem voltak ismeretlenek vendégeink, akiket őszinte 

barátsággal hívtunk meg, mivel már több alkalommal is 

felkerestük őket erdélyi látogatásaink, kutatóútjaink 

során. 

Eredeti elgondolásunknak megfelelően a rendezvé-

nyen kötetlen beszélgetés formájában ismerhették meg 

a résztvevők a besztercei szórványmagyarság helyzetét, 

jövőre vonatkozó terveit. Besztercei vendégeinkhez 

kérdéseket is lehetett intézni, a beszélgetést Hetzmann 

Róbert, a Patrióták elnöke moderálta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az est legelején, hogy mindenki el tudja helyezni a 

hajdanán szász többségű Besztercét és a környékbeli 

magyarlakta településeket, Antal Attila és Parti János 

röviden vázolták a népesség számát, összetételét megye-

szinten és a fontosabb településeket illetően is. Kérdésre 

válaszolva megtudhattuk, hogy sajnos komoly mérték-

ben sújtja a kivándorlás problémája az ottani magyarsá-

got is. Sokan, többnyire a fiatalok, elhagyják szülőföld-

jüket, hogy új életet kezdjenek jobb esetben Magyaror-

szágon vagy legtöbbször egy nyugati országban, de sze-

rencsére arra is tudtak példát mondani, hogy családok 

csak pénzszerzés céljából, átmenetileg dolgoznak kül-

földön, és már építik a házukat odahaza. Képet kaptunk 

az asszimilációról is: egyházi statisztikák szerint tíz há-

zasságból nyolc vegyes, és az egyházi vezetők adatai 

szerint alig keresztelnek magyar házasságból származó 

gyermeket. 

Mi lehet tehát az összetartó erő a szórványban? Ezt a 

kérdést Parti János válaszolta meg: a templom és az is-

kola. Az egyházak működnek, de már messze nem azzal 

az erővel, mint a 80-as, 90-es években. Maradt tehát az 

iskola, ahol a magyar gyerekek találkozhatnak egymás-

sal, megtanulják és használják a magyar nyelvet. 

A jelenlegi román középiskola a magyar tagozattal is 

működő, a román himnuszt megalkotó "nemzetébresztő-

ről" elnevezett Andrei Muresanu Főgimnázium, amely 

az 1940 és 1944 között Hunyadi János nevét viselő Ma- 
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gyar Állami Királyi Polgári Leányiskola és az elemi 

iskola utódja. Vendégeink megismertettek minket az 

iskola múltjával, jelenével, és nagy tervükkel, az önálló 

magyar középiskola létrehozásával. Ez az álom tavaly-

előtt már majdnem megvalósulhatott, de adminisztratív 

okokra hivatkozva a bukaresti államgépezet meghiúsí-

totta az önálló magyar gimnázium létrejöttét. Az iskola 

akkori elindításához rengeteget kellett dolgozniuk, rá-

adásul a szórványban a szülőket egyesével meg kellett 

győzni, hogy valóban érdemes gyermekük számára a 

magyar iskolát választaniuk. Sajnos a marosvásárhelyi 

eset miatt – ahol nemrégiben hatalmi önkénnyel bezár-

tak egy jól működő magyar katolikus középiskolát – az 

emberek elbizonytalanodtak, úrrá lett sokakon a féle-

lem, ezért még nehezebb lenne most újból próbálkozni 

a magyar gimnázium ügyével. Az álmokról azonban 

továbbra sem mondtak le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Patrióták Közössége © 2017. április 30. 

Most az átmeneti megoldást egy szórványközpont je-

lenthetné, ahol már az óvodától kezdve, egész életükön 

át egy közösségben lehetnének a magyar gyermekek, és 

egész nap anyanyelvi környezetben tartózkodhatnának a 

már csak 5%-ban magyarlakta, 80 ezer lakosú városban. 

Parti János szerint körülbelül húsz éve van a besztercei 

magyarságnak, hogy a szászok sorsára jusson, ha ez el-

len nem teszünk semmit. 

Az est folyamán mindvégig lehetett kérdezni beszter-

cei vendégeinktől, és a lehetőséggel bátran éltek is a 

résztvevők. A rendezvény hivatalos lezárásaként Fikó 

Attila, az est szervezője megköszönte a beszélgetést, és 

kifejezte reményét, hogy a Patrióta Estékből valóban 

hagyomány születik, miáltal a nemzeti gondolkodású fi-

ataloknak lehetőségük lesz egy olyan közösséghez tar-

tozni, ahol sorskérdéseinket és közügyeinket megvitat-

hatjuk, ahova jó tartozni, mert értelmes, a hazájukat sze-

rető emberek között lehetnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Andrei Mureşanu – egykori besztercei 

 magyar gimnázium – épülete 
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