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II. évf., 4. szám
(2017. június 28.)
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.

Képeinken Füzér vára

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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Koszorúzás a Magyar Hősök Emlékünnepén
Minden május utolsó vasárnapja azokról a magyarokról szól, akik a legdrágábbat, az életüket adták hazájukért. A Magyar Patrióták Közössége csoportja a hősök napja alkalmából a
Nemzeti Örökség Intézete meghívására a rákoskeresztúri Új köztemetőben, a Magyar Katonahősök Emlékművénél megtartott központi megemlékezésen vett részt.
A rendezvényen beszédet mondott Dr. Boros Péter, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke,
aki megfogyatkozott korosztálya nevében a haza
szolgálatának fontosságára hívta fel a figyelmet.
Emlékeztetett arra, hogy a magyar nemzet a sok
áldozatvállalásnak köszönhetően maradhatott
fenn, szemben azokkal a népekkel, amelyeket a
történelem viharai elsodortak a Kárpátmedencéből. „Tisztelni kell hőseinket és készen kell
állni arra, hogy azt a szellemet, amit apáink ránk
örökítettek, tovább származtassuk a következő
nemzedékekre” – mondta a volt miniszterelnök.
Dr. Boros Péter ünnepi beszédét követően az állami szervek, intézmények és társadalmi szervezetek képviselői koszorút helyeztek el az emlékműnél. A Magyar Patrióták Közössége nevében
Hetzmann Róbert elnök koszorúzott (képünkön
jobbra). A megemlékezést a Szózat zárta.

Koszorúzás a rákoskeresztúri Új köztemetőben

Egyesületünk tagjai ezt megelőzően a méltatlanul
elfeledett rákosfalvi hősi emlékműnél helyeztek el
sírcsokrot. A ma Budapest XIV. kerületéhez tartozó
Álmos vezér terén 1925-ben állított, mára igencsak
felújításra szoruló – falfirkákkal is megrongált –
katonaszobor helyreállításától a zuglói önkormányzat egyesületünk fellépése ellenére elzárkózott. Mostani lépésünkkel üzenni kívántunk a döntéshozók felé, hogy több tiszteletet várunk el a magyar hősök iránt.
Az első világháború idején a háborús kegyelet jegyében életre keltett Magyar Hősök Emlékünnepét
az 1924. évi XIV. törvénycikk tette hivatalos nemzeti ünneppé, ami a szovjet megszállásig Magyarország egyik legjelentősebb állami-társadalmi eseményének számított. A bolsevizmus évtizedeiben a
hősök emlékezete tiltott volt, így a rendszerváltásig
ez az ünnep jelentős részben feledésbe merült. A
Magyar Patrióták Közössége ezen szeretne változtatni. Fontos, hogy a fiatal generáció is felismerje,
nemzetünk jelene hőseink példamutató helytállásán alapszik, és a történelem tanulsága az, hogy
megmaradásunk érdekében minden nemzedéknek
áldozatokat kell hoznia.
Magyar Patrióták Közössége © 2017. 05. 28.

Rákosfalva hősi emlékműve
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Elkészítettük a szerémségi Maradék magyar térképét
Egyesületünk műhelyében elkészült a szerémségi Maradék magyar településtérképe. Olyan utca- és
dűlőneveket sikerült a helyi idősek visszaemlékezései alapján helyreállítanunk, amelyek különben a
feledés örök homályába merültek volna. Fél éves munkát követően a Patrióták küldöttsége 2017.
május 20-án átadta a kinyomtatott térképeket Halász Dánielnek, a jelenleg egynegyedrészben magyar lakosságú falu református lelkészének. A Bethlen Gábor Alap támogatásával minden maradéki
magyar háztartásba jut egy példány a térképekből.

A térkép átadása

Képek a szerémségi túráról

A májusi szerémségi kutatóút a Huszita Biblia Emlékéve program keretében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.
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A Kúria előtt a Radetzky-laktanya pere
Több mint egy éve húzódik az értékes budai műemlék ingatlan ügye, amit külföldi tulajdonosa, a HB
Reavis továbbra is le kíván bontani, hogy a helyén modern irodaházat építhessen. A hatóság tavalyi,
a Radetzky-laktanya bontását leállító döntését az ingatlanbefektető bíróságon támadta meg. A perben idén január 24-én született jogerős ítélet a hatóságnak adott igazat, azonban a felperes a bírósági ítélettel szemben – az eljáró bíróság jogszabálysértésére hivatkozással – 2017. április 26-án
felülvizsgálati kérelemmel élt, ami a Kúriához május 4-én érkezett meg.
A Magyar Patrióták Közössége elsőként tiltakozott az értékromboló beruházás ellen. Már
7500 felett járt az internetes petíciónkra érkezett aláírások száma, amikor a Fővárosi
Kormányhivatal – észlelve a nyilvánvaló jogellenességet – leállíttatta a munkálatokat, és a
tulajdonost az eredeti állapot helyreállítására
kötelezte. Ezt a határozatot a befektető bíróságon támadta meg, sikertelenül. A gyors intézkedésnek köszönhetően a műemlék megközelítőleg 85%-a – így a teljes Bem téri épületszárny – megmenekült a pusztulástól.

A kérelmet a Kúria fogja elbírálni, de a nagy
ügyteher miatt várhatóan a nyári ítélkezési
szünet előtt nem hoz döntést, sőt az is lehet,
hogy a Radetzky-laktanya ügyét véglegesen
rendező határozat megszületésére csak 2018ban kerül majd sor.
A budai Bem téren álló, a századforduló előtt
épült Radetzky-laktanya 1956. október 23-án
a Bem téri tüntetések alatt a forradalom kultikus helyszínévé vált. A rendszerváltástól
2001-ig a Magyar Demokrata Fórum székházának otthont adó épületet később külföldi
ingatlanbefektetők szerezték meg. A 2008ban ideiglenes, majd 2011-ben végleges műemléki védelem alá helyezett laktanya lebontására akkori tulajdonosa 2010-ben szabálytalanul, a műemléki szempontok figyelmen kívül hagyásával kapott engedélyt. Az ingatlant
2016 májusában megvásárolta a HB Reavis
szlovák hátterű ingatlanbefektető társaság, és
a 2010-es bontási-építési engedély alapján
azonnal nekilátott a műemlék megsemmisítéséhez. Terveik szerint a régi cs. és kir. laktanya helyére egy sokkal magasabb, modern
irodaház kerülne, csak részleteket megtartva
az eredeti homlokzatból.

Védőtető fedi az egykori élelemtárat
Most már egészen biztos, hogy a Radetzkylaktanya ügyében a Kúria mondja ki a végső
szót, amire akár még egy évet is várnunk kell.
Addig is a műemlék legalább nem pusztul tovább, mivel a sérült részek fölé a befektető a
hatósági kötelezésnek megfelelően védőtetőt
épített. A Magyar Patrióták Közössége bízik a
Kúria gyors és igazságos döntésében.
Magyar Patrióták Közössége © 2017. 06. 25.
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Magyarberkeszre látogattunk a nemzeti összetartozás jegyében
2017. június 2-án, pénteken délután a Magyar
Patrióták Közössége nyolctagú küldöttsége az
észak-erdélyi Magyarberkeszre látogatott,
hogy átadja a helyi református gyülekezet részére
a magyar kultúra napi jótékonysági esten gyűjtött
adományt. Magyarberkesz magyar nyelvszigetet képez az Észak-Erdélyben található, túlnyomórészt románok által lakott Kővárvidéken. Szerencsére a helyi református magyar lakosság évszázadok óta életerős közösséget alkot,
és máig nem adta fel a megmaradásért vívott harcot. A fiatal lelkész, Kovács Péter Zoltán vezetésével a helyi magyar közösség elhatározta, hogy
megmenti a román államtól nemrégiben viszszaszerzett régi iskolaépületet, és annak felújításával magyar közösségi házat, szórványközpontot hoz létre. A Magyar Patrióták Közössége a
helyi közösség összetartását és e nemes célt látva
határozta el, hogy hagyományos januári jótékonysági estjének bevételeivel idén ezt a kezdeményezést fogja támogatni.

záns voltára utal, hogy a feljegyzések szerint a
település a várkastély egykor aranyozott ablakkeretei után kapta nevét. Sajnos, a vártnál is szomorúbb látvány tárult elénk, amikor megpillantottuk
a hajdani Északkelet-Magyarország pompás építményét. A második világháború előtt még teljesen ép, kiemelkedő építészeti és kulturális
értéket hordozó műemléket a visszavonuló
német katonák felgyújtották, azóta pedig magára hagyottan pusztul. Sajnos a román államnak nem állt szándékában a magyar történelem és
kultúra dicsőségét hirdető vár megmentése, aminek köszönhetően ma már romos mementóként,
de még romjaiban is büszkén áll az időközben
elrománosodott Aranyosmeggyes központjában.

Így pusztul Aranyosmeggyes várkastélya…

A Kővárvidéki Magyar Ház javára gyűjtött egymillió forintos adomány átadása
Három napos utunk első éjszakáját a határ melletti Szatmárnémetiben, a magyar támogatásból
megújuló kollégiumban töltöttük. Másnap reggel
folytattuk utunkat Magyarberkesz felé, amit csupán Aranyosmeggyesen szakítottunk meg rövid időre, hogy szemügyre vehessük a régóta
elhanyagolt Lónyai-várkastélyt. Egykori impo-
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Tovább haladva kelet felé az addig sík táj egyre
változatosabb, dimbes-dombos, erdős formát öltött, jelezvén, hogy megérkeztünk a hajdani kiváltságos helyzetű Kővárvidékre és annak
egykori központjába, Magyarberkeszre (régi
neve Sárosmagyarberkesz volt). Délelőtt 11 órai
kezdettel részt vettünk az istentisztelettel
egybekötött, a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából megtartott megemlékezésen. Kovács Péter Zoltán, Magyarberkesz református
lelkésze prédikációjában kifejezte az egységes
magyar nemzet felett érzett örömét, melyet
ugyan a határok elválasztanak, de a szíveket
nem lehet szétválasztani egymástól. Arra kérte
az egybegyűlteket, hogy ne azt nézzük, ami elválaszt, hanem ami összeköt bennünket. Beszéde
befejeztével külön köszöntötte a meghívott
vendégeket: Pánczél Károlyt, a Magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának
(NÖB) elnökét, Dr. Sándor Tamást, a NÖB titkárát,
Hetzmann Róbertet, a Magyar Patrióták Közösségének elnökét és az egyesület megjelent tagjait,
valamint Balogh Attilát, a kárpátaljai Salánk református lelkipásztorát.

előrelépés történt: ma már a lelki összetartozáson
túl a magyar állampolgárság közjogilag is összeköti a magyarságot, az új alaptörvény pedig leszögezi, hogy Magyarország felelősséget visel a határon
túli magyarokért. Ezt szimbolizálja az Országházra
kitűzött székely zászló is. Nem mondhatunk le a
székelyföldi területi autonómiáról és a kisebbségi jogokról, és emlékeztetni kell arra Romániát,
hogy mindez a jövőre 100. évfordulójához érkező
gyulafehérvári nyilatkozatban kötelezettségvállalásként szerepelt.

Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke
1920. június 4-én Pánczél Károly szavaival élve
„széttépték a történelmi Magyarországot, a
maradékot pedig halálra ítélték” – ennek fényében csoda, hogy ma itt, Magyarberkeszen
még magyarul beszélünk. A képviselő úr köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az elmúlt 97
évben megtartották a magyarságot. Nincs többé
határon inneni és túli magyar, csak egységes
magyar nemzet van, a történelmi Magyarország a lelkünkben él tovább – emelte ki Pánczél
Károly és elmondta, hogy azt szeretné, ha ezt minden magyar ember érezné. A nemzeti összetartozás példájaként hozta fel a Magyar Patrióták
Közösségét, amellyel még 2014-ben, a délvidéki
bontásra ítélt templomok megmentéséért indított
összefogás során került kapcsolatba, és örömmel
vállalta el a magyarberkeszi református gyülekezetért szervezett jótékonysági est fővédnökségét.
Az Országgyűlés képviselője Szabó Dezső máig
érvényes üzenetével zárta beszédét: „Minden
magyar felelős minden magyarért.”

Kovács Péter Zoltán lelkipásztor igét hirdet
Pánczél Károly beszédében kifejtette, hogy
Trianon emléknapján tagadhatatlanul helye
van a gyásznak és a szomorúságnak, ebből
azonban nem lehet jövőt építeni. A magyar
országgyűlés 2010-ben azért vezette be a
Nemzeti Összetartozás Napját, hogy a gyász
helyett az összetartozásunkat állítsa középpontba. Kiemelte, e gyászos napon is van okunk
bizakodásra, hiszen a közelmúltban a nemzeti
összetartozás megerősítése érdekében számos

7

PATRIÓTÁK KRÓNIKÁJA

www. magyarpatriotak.hu

Hetzmann Róbert köszönetet mondott a magyarberkesziek szívélyes meghívásáért, miáltal e határon túli magyar nyelvszigeten közösen élhetjük meg a nemzeti összetartozást.
Kiemelte, hogy egyetlen magyarról sem mondhatunk le, a megmaradás alapja pedig olyan
személyes kapcsolatok építése az anyaországiak és a határon túliak között, melyek a határokat légiessé teszik. Megemlítette, hogy
Borovszky Samu történész a 20. század elején
Magyarberkeszt a magyarság végső tanyájának
nevezte, és e közösség ma is a Haza őre. Kifejtette,
hogy a Magyar Patrióták Közösségének alapelve olyan közösségek megsegítése, melyek magukra maradva küzdenek magyarságuk megőrzéséért. Példaként említette a délvidéki Maradékot, ahol a 2014-es támogatás óta ismét megélénkült a magyar élet. Hetzmann Róbert beszéde
végén jelképesen egy emléktáblával átadta a
Magyar Patrióták Közössége által gyűjtött
egymillió forintos támogatást Kovács Péter
Zoltán lelkipásztornak.

keszi testvérgyülekezet számára. Elmondta, hogy
a faragványon nincsenek rajta azoknak a határoknak a kontúrjai, melyek elválasztanak
minket egymástól, csupán az angyalos címer,
amely az anyát, az anyaországot jelképezi, s
melynek mindnyájan gyermekei vagyunk. Öszszeköt minket a dicső múlt, a küzdelmes jelen,
és a reményteljes jövő – zárta gondolatait a kárpátaljai lelkész.

Kovács Péter Zoltán a megemlékezés zárásaként
örömét fejezte ki, hogy ezen a napon együtt ünnepelhetett a magyar nemzet három nagy egysége: az anyaország, Erdély és Kárpátalja. A
Himnusz eléneklését követően a Magyarberkeszi
Református Egyházközség részéről a lelkész és
Demeter Sándor gondnok, míg a Magyar Patrióták
Közössége képviseletében Hetzmann Róbert elnök
és Bökönyi Levente elnökségi tag a parókián aláírták az ajándékozási szerződést.

Kovács Péter Zoltán meghatottan mondott köszönetet a Magyar Patrióták Közösségének. Háláját
fejezte ki, amiért vannak, akik gondolnak rájuk messziről is, és hogy Isten mindig küld valakit, akik támogatják, megerősítik őket. Az
átadás pillanata sokak szemébe könnyet csalt, és a
templomban érezhető volt a meghatottság. Jó volt
látni, milyen sokat jelent e kicsiny magyar közösségnek, hogy nem feledkeztek meg róluk az anyaországban 97 év elteltével sem.
Balogh Attila kárpátaljai lelkész NagyMagyarország fából kifaragott tábláját hozta ajándékul a salánki gyülekezet nevében a magyarber-

Az ajándékozási szerződés aláírásának pillanatai
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A megállapodás aláírását követően vendéglátóink
meghívására kiadós és ízletes ebédben volt részünk a szomszédos Nagysomkút egyik kiváló
éttermében. Az étkezés után Kővár várához látogattunk el, szintén berkeszi barátaink közreműködésével: terepjárókkal és a hozzájuk csatolt
utánfutókkal vittek fel minket vadregényes erdei
földutakon a hegyekbe. Kővár romja, az 1876 előtt
önálló közigazgatási egységet képező Kővárvidék
ősi központja 400 méter tengerszint feletti magasságban, egy sziklabércen helyezkedik el a Láposfolyó meredek szurdokvölgye által körülölelve,
aminek köszönhetően csupán egyetlen irányból
közelíthető meg.

nyékbeli román falvak lakosai építkezéseikhez
széthordták köveit, így ma már a fákkal benőtt
felszínen csupán egy-két kisebb rom maradt
hírmondónak. A felszín alatt azonban ott rejlik az
egykori vár jelentős része, amit a hegy morfológiája is sejtet; feltárására azonban román részről
egyelőre sem pénz, sem pedig akarat nincsen.

Így „szekereztek” a Patrióták a Kővári-hegységben

A vár megtekintése után tovább folytattuk utunkat. Meredek és még terepjáróval is nehezen járható erdei utakon tértünk le a Lápos partjára,
majd tovább a Kővári hegyek alkotta gyönyörű
vidéken. Bár az eredetileg tervezett rövid túránk
jelentősen megnyúlt, és végül napnyugta után
értünk vissza Magyarberkeszre, bátran állíthatjuk,
hogy örökre emlékezetes élményben volt részünk. Csodálatosan szép, ugyanakkor teljesen
ismeretlen helyekre jutottunk el, amire talán
sose lett volna lehetőségünk. Az utánfutókon
töltött több órás zötykölődő utazás a csapatot is
összerázta, és a közös élménnyel gazdagodva még
jobb kedvvel tértünk vissza vendéglátóinkhoz,
akik a késői érkezés ellenére is finom vacsorával
vártak minket.

A 14. században épült vár az Erdélyi Fejedelemség egyik legfontosabb erőssége volt. A
hatalmas kiterjedésű, különleges földrajzi környezetének köszönhetően bevehetetlen vár háborúk
idején a környékbeli lakosság menedékeként is
szolgált. Végül a Rákóczi-szabadságharc után a
császári csapatok felrobbantották, majd a kör-
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Vasárnap, kipihenve az előző nap fáradalmait,
részt vettünk a délelőtti pünkösdi istentiszteleten, majd ebéd után búcsút vettünk berkeszi barátainktól, akik olyan nagy vendégszeretettel voltak
irántunk, amit talán soha nem fogunk tudni viszonozni. Az itt eltöltött két eseménydús nap megerősített minket abban, hogy támogatásunk a
lehető legjobb helyre került. A berkeszi magyarság életerős közösséget alkot, és mindent megtesz
identitása és nemzeti kultúránk megőrzése érdekében, segítségnyújtásunk pedig minden bizonynyal megerősítést jelent számukra abban, hogy

van értelme itt a szórványban, a román többségű Kővárvidéken tovább folytatni a megmaradásért vívott küzdelmet. Reményeink szerint
látogatásunk csupán a gyümölcsöző kapcsolat
kezdetét jelenti: ennek jegyében egyesületünk
meg is hívta a magyarberkeszi gyülekezetet egy
még egyeztetésre váró őszi időpontra Budapestre,
amikor lehetőség lesz a januári látogatásukkor
sajnálatos módon elmaradt parlamenti látogatás
bepótlására is.
Kassay Gergő © Magyar Patrióták Közössége, 2017.
június 10.

Az egyesületi út a Magyar Patrióták Közössége nemzetstratégiai programja keretében, a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.
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Három új történelmi emlékhely a Patrióták javaslatára
Tavaly októberben a vizsolyi református templomot, a tatabányai Turul-emlékművet és a
széphalmi Kazinczy-emlékcsarnokot a Magyar Patrióták Közössége kezdeményezésére történelmi emlékhellyé nyilvánította a kormány. Közülük elsőként a tatabányai Turulnál idén
május 13-án avatták fel a történelmi emlékhelyet jelölő sztélét.

A magyar történelem és a nemzeti múlt szempontjából jelentős helyszíneket a magyar állam nemzeti vagy történelmi emlékhelyként
ismeri el. Noha ezek általában kiemelt műemlékek, nem építészeti értékük, hanem a történelmi múlt és az emlékezet szempontjából
betöltött szerepük miatt nyújt védelmet az
örökség számára. A nemzeti emlékhelyek a
legfontosabb helyszínek, amelyekről az Országgyűlés törvényben dönt. Az emlékezet
további fontos helyszínei a kormány által történelmi emlékhely minősítést nyernek. Az
emlékhelyek ügyével az 1999-ben létrehozott

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
(NEKB) foglalkozik, ami a kormány döntési
jogkörrel felruházott javaslattevő szerve.
2015 februárjában nyújtottuk be az NEKB
részére javaslatainkat tartalmazó levelünket,
amelyen eredetileg nyolc helyszín szerepelt.
Ezek közül a Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalom fő nevezetessége, a Kazinczyemlékcsarnok és a Károli-féle Biblia nyomtatásának helyszíne, Vizsoly teljes támogatottságot kapott. A bizottság szavazattöbbséggel
elfogadta a tatabányai (bánhidai) Turul-
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emlékmű történelmi emlékhellyé nyilvánítását is, így az általunk javasoltak közül ezt a
három helyszínt terjesztette a Kormány elé. A
313/2016. (X. 19.) számú, tavaly október 23án hatályba lépett kormányrendelet ezeket az
ELTE bölcsésztudományi karának helyet adó
Trefort-kerttel és a ceglédi Huszárlaktanyával együtt történelmi emlékhellyé
nyilvánította, amelyek száma így 49-re nőtt.

A Magyar Patrióták Közössége örömmel fogadta, hogy kezdeményezései célba értek.
Mindhárom általunk javasolt helyszín számára az intézményes védelem az erkölcsi elismerésen túlmenően is sokat jelent. Széphalom és
Vizsoly esetében olyan településekről van szó,
amelyek az örökségturizmus révén tudnak
kitörni hátrányos helyzetükből. Hatalmas előrelépés, hogy a 907-es győztes bánhidai csata
tiszteletére 1907-ben állított, magyarság mitologikus madarát ábrázoló Turul-emlékmű a
magyar emlékezetpolitika részéről hivatalos
elismerést nyert. Ez a közjogi státusz megvédheti az emlékművet és a jelképet azoktól a
méltatlan támadásoktól, amelyek az utóbbi
évtizedben a nemzeti összetartozás lebontásában érdekelt körökből érték.

A Turul-emlékműnél elhelyezett sztélé ismerteti a
hely múltját és jelentőségét

A Magyar Patrióták Közössége természetesen
a jövőben is figyelemmel fogja kísérni a nemzeti és történelmi emlékhelyek sorsát. Ennek
jegyében javaslatot tettünk a tatabányai Turul-emlékmű elhanyagolt környezetének
rendbetételére, a műemlék szobor talapzatát
lassan teljesen beborító falfirkák mielőbbi
eltávolítására. A nemzeti és a történelmi emlékhelyek legyenek tiszták és fényesek, mert
egyedül ez méltó a nemzet hőseinek dicső
tetteihez!
A vizsolyi református templom az első nyomtatott
magyar nyelvű Szentírás miatt fontos

Magyar Patrióták Közössége © 2017. 06. 20.
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Látogatás Vizsolyban, Füzéren és környékén
A Magyar Patrióták Közössége 2017. június 24-én – szombaton – buszos kirándulást szervezett tagjai részére az abaúji Vizsolyra és Füzérre, a széphalmi Kazinczy-emlékhelyhez, valamint a felvidéki szórványmagyar Nagyszaláncra. A szakmai út elsődleges célja az egyesületünk javaslatára történelmi emlékhellyé nyilvánított helyszínek felkeresése és a nemrégiben újjáépített füzéri vár megtekintése volt.
A faluban Kovács Zsolt Levente lelkipásztor
szívélyesen fogadta a Patriótákat, és egyben
köszönetet mondott az emlékhellyé nyilvánítás kezdeményezéséért. A ma már többségében katolikus vallású falu nyolcvan tagú református gyülekezetének lelkésze a templomban alapos felkészültséggel vezetett körbe
minket. A műemlék legnagyobb kincse a számos biblikus és hitéleti témájú középkori falkép, melyek között a Szent László-legenda is
megtalálható. Némelyikük még az Árpádkorban keletkezett. A kitűnő akusztikájú gótikus templomhajó mellett külön említést érdemel a román stílusú építészet korából
megmaradt szentély.

Délelőtt tíz óra után nem sokkal érkezett meg
csoportunk a Hernád festői völgyében található Vizsolyba, a magyar nyelvű Biblia szülőföldjére, ahol Károlyi Gáspár református lelkipásztor 1590-ben kinyomtatta az általa fordított Szentírást. Az egykori nyomda már nem
áll, de a „református Bethlehemnek” nevezett
Vizsoly fő műemléke, a középkori református
templom ma is tanúja a hajdan mezővárosi
rangú helység fényes múltjának. Az épület
történelmi emlékhellyé nyilvánítását a Magyar Patrióták Közössége elsősorban a Károlyi-Biblia anyanyelvi kultúránk és a magyar
kereszténység történetében betöltött fontos
szerepe miatt javasolta a kormányszerveknél.

Mindenképpen felkeresésre ajánljuk a közvetlenül a református templom mellett álló, a
klebelsbergi időkben épült régi iskolában berendezett, a hajdani biblianyomdász nevét
viselő Manskovit Bálint Nyomtatástörténeti
Múzeumot. Itt korhű berendezési tárgyak segítségével ismerheti meg az érdeklődő a középkori könyvnyomtatás mesterségét, és a
reneszánsz kor sokoldalú emberének, Károlyi

13

PATRIÓTÁK KRÓNIKÁJA

www. magyarpatriotak.hu

Gáspárnak kultúrtörténetileg szintén jelentős
borászati tevékenységét.

zú, belsőtornyos vár. A történelem viszontagságai következtében romba dőlt műemléket a
nemzeti várprogram keretében, a helyi polgármester és katolikus plébános kezdeményezésére néhány éve kormányzati támogatásból újjáépítették, ami komoly – elsősorban
ideológiai természetű – vitákat váltott ki a
műemlékes szakmai körökben.

A múzeum megtekintése után a Magyar Patrióták Közössége tagjai az egyetemes magyar
kultúráért tett szolgálata előtt tisztelegve koszorút helyeztek el Károlyi Gáspár szobránál,
és elénekelték a Himnuszt. A fényes középkor
után Vizsolyt a vallási villongások, a háborúk
és a végzetes járványok egyaránt pusztították,
de a közösség sohasem adta fel, mint ahogy
ma is él. Ezért is bízunk abban, hogy az emlékhellyé nyilvánítás hozzájárulhat a térséget
sújtó nehézségek leküzdéséhez és a szülőföldön való megmaradáshoz.

A Magyar Patrióták Közössége is állást kíván
foglalni ebben a kérdésben, ezért ezt megelőzően személyesen kerestük fel a helyszínt,
ahol Horváth Jenő polgármester úr fogadott
bennünket. Füzér első embere – akinek a vár
valóban szívügye – őszinte lelkesedéssel vezetett körbe minket az újjáépült falak között. A
ma látható épület valóban romokból született

Dél után nem sokkal érkeztünk meg az abaúji
Hegyköz festői vidékén fekvő Füzér községbe.
A kicsiny, mindössze négyszáz lelkes falu fő
nevezetessége a település fölött magasodó
sziklabérc tetejére épült szabálytalan alapraj-

14

PATRIÓTÁK KRÓNIKÁJA

www. magyarpatriotak.hu

újjá, ami azért bizonyult lehetségesnek, mivel
a füzéri az egyik legjobban dokumentált várunk. Fennmaradt például egy 1665-ben készített magyar nyelvű inventárium, ami megdöbbentő részletességgel, leltárszerűen tartalmazza a vár belső elrendezését és az egyes
tartozékokat.

ad kenyeret egy elmaradott gazdasági helyzetű, de egészséges értékrendű településen.

Horváth Jenő, Füzér polgármestere

A füzéri várat a tatárjárás után feltehetően a
Kompolt nemzetség építette. 1430-tól 1569-ig
birtokolták a Perényiek, akik jelentősen kibővítették. A mohácsi csata után, (Szapolyai)
János király megbízásából Perényi Péter koronaőr egy éven keresztül itt őrizte a Szent
Koronát és a koronázási jelvényeket. A rekonstruált berendezési tárgyak, a fennmaradt
töredékek segítségével újjáépített cserépkályhák, analógiák alapján elkészített korhű bútorok nyilván nem eredeti darabok. Ebből azonban az is következik, hogy azokat nem rejti
üvegszekrény a kíváncsi látogatók elől, hanem
akár rá is ülhetünk a reneszánsz székekre.
Túlzás nélkül állítható: Füzér „élményvár”,
ami valóban vissza tud adni valamit a magyar
nemzeti identitás sarokköveit jelentő, mégis
nagyrészt elveszett várainkból. Nem csoda,
hogy az örökségturizmus elképesztő mértékben fellendült: tavaly 80 ezer vendéget fogadott a vár, ami jelenleg tizenöt helyi lakosnak

A vár megtekintése után bőségesen megebédeltünk a vár alatti Koronaőr vendéglőben,
majd folytattunk utunkat a ma Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalomra. Kazinczy Ferenc költő, író, a nyelvújítás vezéralakja 1794ben kezdett építkezésbe kedvelt zempléni
birtokán. 1806-ban költözött be a ma már sajnos nem látható kúriába, ahonnan 1831-ben
bekövetkezett haláláig a magyar irodalmi életet irányította. A birtokon áll a családi sírkert,
ahol Kazinczy Ferenc mellett felesége, Török
Zsófia és további családtagjai nyugszanak. A
Magyar Patrióták Közössége tagjai koszorút
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helyeztek el a nagy kultúraszervező és nyelvmegújító sírjánál.

ahogy fogalmazott: „Pályaírásomnak egész
ideája, igen is, csak a’ Nationalismus. Az nekem
az idolumom, nem holmi apró tekintetek.”
A széphalmi kert árnyas fáinak hűsét elhagyva
a Patrióták ismét buszra szálltak, és tovább
indultak a felvidéki Nagyszaláncra. A Füzér
„szomszédvárát” jelentő – a trianoni határ
által kettészelt Milic hegy túloldalán fekvő –
helység egykor derék magyar falu volt, mára
azonban a csehszlovák elnyomás miatti kollektív önfeladás miatt a szórványok szórványává vált. A falu református lelkésze, Lucskay András nagy örömmel fogadta a Patriótákat, akik már visszatérő vendégek az egykor
Abaúj vármegyéhez tartozó Nagyszaláncon. A
református templomban megismerhettük a
ma is zajló tendenciákat, a magyar tudat fokozatosan végbement hanyatlását, végül pedig a
napjainkban kiteljesedő nyelvvesztést. Lucskay tiszteletestől megtanultuk: csüggedni nem
lehet, a ránk szabott harcot – legyen a helyzet
akár teljesen reménytelen – mindnyájunknak
végig kell harcolnia, ez kötelességünk!

A kertet 1859-ben megvásárolta a Magyar
Tudományos Akadémia, és Ybl Miklós tervei
alapján Emlékcsarnokot emeltetett a sírhely
közelében. Az 1873-ban átadott, görög templomcsarnokot idéző épület emlékhellyé nyilvánítását azért kezdeményezte a Magyar Patrióták Közössége, mert Kazinczynak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a magyarság abban a történelmi mélypontban, amibe a
18-19. század fordulóján jutott, nem váltott
nyelvet. Hitvallása volt a nemzeti szolgálata –

Nagyszalánc református temploma

Hetzmann Róbert / Magyar Patrióták Közössége © 2017. 06. 28.
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