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Koszorúzás az 1956-os szabadságharc 60. évfordulóján
Egyesületünk a Műegyetemnél emlékezett október 23-áról
A Magyar Patrióták Közössége az ’56-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójáról
október 22-én a Műegyetemnél emlékezett meg.
A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) és a Szabadságharcosokért Közalapítvány rendezvényén a
szervezők meghívására egyesületünk is részt vett.

A műegyetemi emlékműnél tartott megemlékezés délután negyed háromkor kezdődött a Himnusszal. Dr. Boross Péter volt miniszterelnök, a
Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke beszédében kiemelte, hogy végre méltóképpen emlékezhetnek meg a XX. század legnagyobb magyar
megmozdulásáról. Az ünneprontókra utalva elmondta, hogy akik átélték Károlyit, Kun Bélát és
Rákosit, tudják, hogy nincs új a magyar történelemben. A volt miniszterelnök fontosnak tartotta
hangsúlyozni, hogy az amerikai imperialisták
gaztetteiről többet kellene beszélni.
Az állami szervek és társadalmi szervezetek
képviselői mellett a Magyar Patrióták Közössége
nevében Hetzmann Róbert elnök helyezte el koszorúját a budai rakparton lévő emlékműnél.
A megemlékezés után a történelmi emlékhelyet
jelölő sztélét avattak a most történelmi emlékhellyé nyilvánított Műegyetem falánál.
Magyar Patrióták Közössége ©
2016. október 22.

Fényképezte: Csordás Gergő
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Megemlékezés 1956-ról és Kristóf Lászlóról
Rendezvényünkön előadást tartott Zétényi Zsolt
Egyesületünk október 28-án emlékezett meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, valamint Kristóf László 1959-ben halálra ítélt egykori csendőrről. Meghívott előadónk Zétényi Zsolt
jogász volt, aki a témában írt Ártatlanul, jeltelen sírban című könyvéről és Kristóf László csendőr
törzsőrmesterről tartott előadást. Egyesületünk két fontos bejelentést tett: hadat üzenünk a törvény
által tiltott kommunista utcaneveknek, és kezdeményezzük kopjafa állítását Kristóf László
tiszteletére.

Az egyesület nevében Fikó Attila köszöntötte az
ötven-hatvan fős hallgatóságot, és a megjelenteket
arra kérte, hogy elsőként az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére énekeljük el a Himnuszt. Ezt követően Hetzmann Róbert, a Magyar
Patrióták Közössége elnöke emlékezett meg az
'56-osok célkitűzéseiről, a szabadságharc fontosságáról. Kiemelte, hogy voltak eseti jellegű célok és
általános érvényű követelések, így például a
"Ruszkik haza!" felkiáltás a független Magyarország eszményére utalt, nem csupán a szovjet
haderők kivonására.
Megfogalmazta saját, szubjektív felsorolásaként a
szabadságharcosok alapvető céljait, külön kiemelve a nemzeti önrendelkezést, a nemzetállamiság
melletti kiállást, a valódi demokrácia megvalósítá-
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sát és a harmadik utas társadalompolitikát.
Elmondta: '56 örökségét büszkén vállalnunk kell,
hiszen ha a szabadságharcosok nem adták volna
életüket az eszméikért, ma nem lennénk itt.
Beszélt arról is, hogy a forradalmárok a létező
kommunizmust és a létező kapitalizmust egyaránt elvetették. Ahogy Mindszenty József hercegprímás rádióbeszédében fogalmazott: a szabadságharc rendszere a közérdek által korlátozott
magántulajdon talaján állt. Hetzmann szerint a
rendszerváltás utáni rablóprivatizáció és a stratégiai erőforrások magánkezekbe juttatása ’56
örökségének megtagadása volt. További súlyos
problémaként nevezte meg, hogy a felelősök megnevezése, bíróság elé állítása elmaradt.
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Hetzmann Róbert beszédének végén a Magyar
Patrióták Közössége nevében két bejelentést tett:
az egyik, hogy kezdeményezzük a kádári
megtorlás idején kegyetlenül kivégzett és máig
jeltelen sírban nyugvó Kristóf László emlékére egy
kopjafa felállítását egykori lakóhelyén, a Pest
megyei Verőcén. A másik, hogy hajtóvadászatot
hirdetünk az immáron törvény által is tiltott, ám
mégis létező kommunista utcanevek ellen.
Felhívásunk támogatóinknak is szól: amennyiben
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tudnak olyan utcanévről, ami kommunista egyén
nevét viseli vagy összefüggésben van a
kommunizmussal, jelezzék egyesületünknek és
mi megtesszük a szükséges lépéseket.
Az est másik előadója Zétényi Zsolt jogász volt,
aki Kristóf László csendőr törzsőrmester életéről,
Ságvári Endrével történt fegyveres összetűzéséről és az ’56 utáni megtorlásról beszélt. Az
egykori MDF-es országgyűlési képviselő felidézte:
Kristóf László 1944-ben, a csendőr-nyomozócsoport tagjaként kapta a parancsot, hogy három
másik társával együtt figyeljenek meg egy
Verőcén lakó illegális kommunistát, Sugár
Györgyöt. Rajta keresztül jutottak el Szabados
Lajoshoz, majd őt követve a Budakeszi úti Remiz
cukrászdába, ahol Szabados Ságvári Endrével
találkozott. Parancsnokuk felszólítására igazoltatták a két körözött személyt, akik eleinte nem
tanúsítottak ellenállást. Ám egy óvatlan pillanatban Ságvári Endre előrántotta pisztolyát és rálőtt
az őt igazoltatni próbáló Kristóf Lászlóra,
Cselényi Antalra és Pétervári Jánosra. Utóbbi a
haslövés következtében néhány nappal később a
kórházban elhunyt. Ságvári a lövések után szökni
akart, ekkor érte Cserényi Antal lövése. A jogszerű fegyverhasználat során megsérült Ságvári még
a mentőautóban meghalt.
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Fényképezte: Csordás Gergő
A háború után Békés megyében gazdálkodó
Kristóf Lászlót nem üldözte a rendszer, mivel
halottnak vélték. Az incidens után végig kezelésre
szorult, és miután a kórházat elhagyta, az épület
bombatalálatot kapott és a bent fekvő betegek
elhunytak. A szabadságharc bukása után Kádár
János törvénytelen kormánya megpróbált
egyenlőségjelet tenni az 56-os felkelés és a
Horthy-rendszer közé, ezért megkezdődött a
csendőrök régebbi ügyeinek felgöngyölítése.
1958-ban tartóztatták le Kristóf Lászlót Ságvári
Endre „meggyilkolásában” való részvételéért,
miután a rokonánál szolgáló Gyurcsik Elemér
nevű későbbi karhatalmista a pártállam szerveinél
feljelentette. 1959-ben első és másodfokon halálra
ítélték, majd felakasztották.
Zétényi Zsolt elmondta: mind a mai napig nem
tudjuk, hol van eltemetve, ugyanis a Rákoske-

resztúri Újköztemető 301-es parcellájában nyugvó csontokról már megállapították, hogy nem
Kristóf László földi maradványai. Tudnunk kell
azonban, hogy nemcsak a halottak megfelelő
eltemetésére van szükség, hanem a megsértett
erkölcsi állapotok helyreállítására is. Ezért
kezdeményeztek 2006-ban bírósági felülvizsgálatot Kristóf László ügyében, amely során a
bíróság felmentő ítéletében kimondta a kivégzett
egykori csendőr ártatlanságát. Dr. Zétényi Zsolt
üdvözölte a Magyar Patrióták Közössége kopjafaállításról szóló javaslatát és felajánlotta együttműködését a Kristóf László rokonaival való egyeztetés céljából.
Rendezvényünk Zétényi Zsolt előadását követően véget ért. Ezúton is köszönjük a megjelenteknek a részvételt és az Aranytíz Kultúrháznak a terem biztosítását.
K.Zs., Magyar Patrióták Közössége ©
2016. október 29.
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’56 örökségéről Buda-Hegyvidéken
A forradalom megítélése a fiatalok körében
Egyesületünk elnöke, Hetzmann Róbert is meghívott előadója volt a Hegyvidéki Trianon Társaság
2016. október 18-án az 56-os szabadságharc emlékére megrendezett estjének, amelyen Pokorni
János, Boldog Sándor István egykori rabtársa és Zinner Tibor egyetemi tanár tartottak még előadást.
Elsőként dr. Galla János, az est házigazdája
köszöntötte a hallgatóságot. Elmondta, hogy '56ot nem eseményként kell kezelnünk, hiszen a
szabadságharc maga volt a csoda. Ezt követően
Pokorni János részletesen felidézte letartóztatásának és börtönben eltöltött hónapjainak viszontagságait, valamint megismerkedését Sándor István
szalézi szerzetessel, akit vértanúságáért 2013-ban
boldoggá avattak.

Mindannyian az ország függetlenségére vágytak.
A "Ruszkik haza!" jelszó nem az oroszokra utalt,
hanem arra, hogy egyáltalában semmilyen idegen
hadsereg ne állomásozzon Magyarország területén. Függetlenséget akartak mind Kelettől, mind
Nyugattól. Ezért az a felfogás, hogy a szabadságharcosok a kapitalista Nyugat fennhatósága alá
akartak volna tartozni a szocialista Kelet helyett,
nem állja meg a helyét.
Zinner Tibor professzor alapvető fontosságúnak
nevezte meg, hogy legyen egy valós '56-os
képünk. Nehezményezte, hogy szinte mindig a
horror oldaláról tekintünk '56-ra. Vegyük észre,
hogy ez egy eredményes küzdelem volt. De ne
legyenek téveszméink: nem a mi szabadságharcunk miatt bukott el a Szovjetunió. Azért volt
eredményes ez a harc, mert a nép kimutatta, hogy
nem tűri az elnyomó hatalom uralmát. A jogász
egyetemi tanár hangsúlyozta, hogy nagyon kevés
ilyen nép volt a szovjet diktatúra ideje alatt.
K.Zs., Magyar Patrióták Közössége ©
2016. október 20.

Hetzmann Róbert előadásában kiemelte, hogy
noha '56-ban egy sokszínű társadalom vett részt a
szabadságharcban, a fontos kérdésekben egyetértés volt köztük.
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Első tárgyalás a Radetzky-laktanya ügyében
Tovább folytatódik a per

Ajánló

Megtartották annak a pernek az első tárgyalását, amelyet a
Radetzky-laktanya tulajdonosa kezdeményezett a Fővárosi
Kormányhivatal bontást leállító és a 2010-ben jogszabályellenesen kiadott építési engedélyt visszavonó, 2016. júniusi
határozata ellen. A felperes befektető, a HB Reavis vitatja a
döntés jogszerűségét, szerintük az ugyanis jóhiszeműen
szerzett és gyakorolt jogukat sérti. Az alábbiakban a
2016. október 25-i tárgyalásról készített beszámolónkat olvashatják.

Milyen rendezvényeken
találkozhat velünk?
2016. november 17.
(csütörtök), Pécs
A Kosztolányi Dezső Céltársulás Tudomány és Ismeretterjesztés munkacsoportja emlékkonferenciát szervez a Pécsi
Tudományegyetemen, Deák
Leó, a délvidéki magyarság
mártírpolitikusának tiszteletére, melyen előadást tart
Hetzmann Róbert, egyesületünk elnöke.

2016. november 25.
(péntek) 11 óra, Budapest

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyó per
első tárgyalásán a jelentős erőkkel felvonuló felpereseket öt ügyvéd képviselte, továbbá a befektetői érdekeltség részéről többen
személyesen is megjelentek a hallgatóság soraiban. Dr. Surányi
József, az eljáró tanács elnöke az iratismertetés során megállapította, hogy a felperesek a Fővárosi Kormányhivatal által június 2án felügyeleti jogkörében meghozott – bontást leállító és az építési engedélyt visszavonó – jogerős végzés hatályon kívül helyezését és a hatóság új eljárásra kötelezését kérték. A felperesi ügyvédek előadták, hogy a bíróság pernyertesség esetén adjon kötelező
utasítást a hatóság részére az építési engedély hatályának meghosszabbítására.
A perben az elsődleges jogkérdés annak a megítélése, hogy hivatkozhat-e a befektető a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok
védelmére. Aki ugyanis hatósági engedély birtokában megkezdi
az építkezést, később már akkor sem tiltható el a munkálatok
elvégzésétől, ha utóbb kiderül, hogy a hatóság a tervek jóváha-
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A Keskenyúton Alapítvány a
Gulág emlékév alkalmából,
konferenciát szervez Budapesten, a Polgárok Házában, „A
Kárpát-medence elveszített
területeiről (Kárpát-alja, Erdély, Felvidék és Délvidék)
szovjet típusú táborokba elhurcoltak kálváriája címmel”, amelyen előadást tart Dr. Juhász
Kitty, a Magyar Patrióták
Közössége tagja.
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gyásakor hibázott. Ennek azonban feltétele, hogy a megszerzett joggal élnie kell, vagyis a már kiadott építési
engedély nem járhat le. A kormányhivatal álláspontja szerint a befektető nem rendelkezett érvényes építési
engedéllyel, mivel a munkálatokat csak 2016-ban kezdte meg, a 2010-ben kiadott engedély pedig a jogszabályoknak megfelelően két év elteltével elévült. Ezt a felperes vitatja, szerinte kis intenzitással ugyan, de
évek óta folyt az ablakok kiszedése és a födém áttörése, amit az építési naplóval kívánnak igazolni. (Ez annak
tükrében nem tűnik hitelesnek, hogy a civilek és a környéken lakók 2010 és 2016 között nem tapasztaltak
bontási tevékenységet.)
A befektető vitatja továbbá, hogy fennállnak-e a műemléki védelem indokai a Radetzky-laktanya vonatkozásában. Bár az épület bizonyos részletei kétségtelenül értéket képviselnek, szerintük a többszörös átépítések és a világháborús pusztítások miatt az épület egésze nem tekinthető műemléknek. Álláspontjuk azonban
(amellett, hogy örökségellenes szemléletet tükröz) jogi oldalról sem állja meg a helyét, hiszen az ingatlant
jogszabályban nyilvánították védetté, amit senki sem kérdőjelezhet meg. A befektető azt is sérelmezte, hogy
a közigazgatási hatóság nem volt tekintettel az építtető jogos érdekeire, amikor a bontási tevékenységet leállította és a műemlék helyére tervezett nyolcszintes irodaházra az engedélyt végül mégsem adta meg.
A bíróság a tárgyalást további nyilatkozatok előterjesztése érdekében elhalasztotta, így az ügyben jogerős
ítélet már csak jövőre várható. Legkorábban januárban fog eldőlni, hogy lebonthatják-e a műemléki védettség alatt álló Radetzky-laktanyát. A Magyar Patrióták Közössége szerint ez nem következhet be, hiszen a
befektetői magánérdek ilyen súlyosan nem gázolhat át a közérdeken. Az ügyet természetesen a továbbiakban is figyelemmel kísérjük, és annak fejleményeiről támogatóinkat is tájékoztatni fogjuk.
Mint ismeretes, a budai Duna-part látképének meghatározó épületét, a Bem téri Radetzky-laktanyát új tulajdonosa, a szlovákiai HB Reavis 2016-ban le kívánta bontani. A műemlék elpusztítása és a városképbe nem
illeszthető, Bem Palace fantázianevű új irodaház megépítése ellen a Magyar Patrióták Közössége elsőként
tiltakozott. Tüntetésünk és sikeres internetes aláírásgyűjtésünk is hozzájárult ahhoz, hogy a hatóságok a
folyamatra felfigyeltek és a rombolást néhány héten belül leállíttatták. Tiltakozásunk alatt a bontás végig
folyamatban volt, aminek következtében az épület egy része megsemmisült.
A kormányhivatal kötelezése értelmében a tulajdonos befektető társaságnak legkésőbb idén december 31éig helyre kell állítnia az eredeti állapotot. Az erről rendelkező végzést szintén bíróságon támadta meg a tulajdonos, így a rekonstrukcióra idén már valószínűleg nem fog sor kerülni. Mindenesetre az is eredmény,
hogy a közelmúltban védőtető alá kerültek az épület tavasszal megbontott részei.

H.R., Magyar Patrióták Közössége ©
2016. október 25.
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Előadás Szulejmán kultuszhelyéről Szentendrén
Közlemény
„Legyen-e Szulejmán kultuszhely Szigetváron?” – Ezzel a címmel tartott előadást október 7-én
pénteken este hat órakor Hetzmann Róbert, a Magyar Patrióták Közössége elnöke Szentendrén, a
Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület meghívásában.
A Petőfi Kör 1986-ban alakult és azóta rendszeresen tartanak kulturális, történelmi, valamint
közéleti témájú esteket. A mostani előadásról még
augusztusban egyeztetett egyesületünk a Petőfi
Körrel, miután kiadtuk állásfoglalásunkat a Szigetvárra tervezett Szulejmán-kultuszhely kérdésében. (Állásfoglalásunkat itt olvashatja:
http://www.magyarpatriotak.hu/szigetvarzrinyi-szulejman/)
Hetzmann Róbert előadása kezdetén elmondta,
hogy egy olyan helyzetben, amikor bevándorlók
milliói lepik el Európát, tudnunk kell, hol a
helyünk és ehhez ismernünk kell a történelmünket. Az elnök röviden ismertette Szigetvár 1566.
évi ostromának történetét. Az ostrom harmincnégy napig tartott, és ez idő alatt a törökök
egyharmada elpusztult. Szigetvár hős kapitánya,
Zrínyi Miklós horvát bán, amikor már látta, hogy
nincs tovább, hiszen a vár lángokban, nem lehet
többé tartani, feleskette vitézeit és kirontottak a
várból. A törökök lekaszabolták őket mind egy szá-
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lig. Szulejmán szultán hódításaihoz kapcsolódóan
kitért Nándorfehérvár és Szabács elestére, az
1523-as szávaszentdemeteri utolsó győztes
ütközetre, majd a mohácsi csatáról beszélt
részletesebben. Külön kiemelte, hogy a törökök
kegyeletsértő módon otthagyták a csatatéren a
holttesteket a kutyák és madarak eledeléül. Ma,
2016-ban, amikor a mohácsi tömegsírok még
mindig nincsenek feltárva, a véreskezű tömeggyilkos, Szulejmán számára ne épülhessen zarándokhely Szigetváron.
Érdekesség, hogy Szulejmán még a vár bevétele
előtt végelgyengülésben meghalt, amit titokban
kellett tartani, hiszen a török horda felbomlott
volna a hír hallatán. Miután véget ért az ostrom, a
török had nem folytatta tovább hódító útját,
hazatértek a szultán testével Isztambulba.
Hetzmann Róbert hangsúlyozta: Szulejmán
holttestéből eltávolították a belsőségeket, ezeket
külön eltemették Szigetváron, de magát a testet
hazavitték Isztambulba. Ott a mai napig megtekint-
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kinthető Szulejmán sírja, tehát amit a régészek Szigetváron megleltek, az semmiképpen sem lehet a
szultán sírja. Ráadásul meglévő épületekről sem beszélhetünk, hiszen csak alig félméteres maradványokat találtak. Emiatt rekonstrukcióról beszélni képtelenség, mivel semmilyen leírás, ábrázolás nem maradt
fenn az egykori létesítményekről.
A török fél kegyeleti jogokról beszél, de ez egy 450 évvel ezelőtt épült és 300 évvel ezelőtt megszűnt
zarándokhely esetében erősen vitatható – emelte ki Hetzmann. A régészeti lelőhely jövőjével kapcsolatosan elmondtja, hogy egyelőre konkrét tervek még nem láttak napvilágot, csupán egy-két felvetésről
halhattunk a különböző médiumokban. Annyi bizonyos, hogy a korrumpált helyiek lelkesen várják a
Szulejmán kultuszhely megépülését, ebből kifolyólag a turizmus fellendülését, ami különösen elkeserítő
hozzáállás. Hetzmann Róbert kiemelte, hogy egyesületünk járt Szigetváron a nyár folyamán, és meggyőződött arról, hogy már most rengeteg török turista van a településen és emelkednek az ingatlanárak.
A Patrióták elnöke külön sérelmezte, hogy Zrínyi Miklós másodosztályúvá vált Szulejmán mellett,
amiért a magyar és a török állam mellett a feltárásokat támogató Magyar Tudományos Akadémia is
felelős. Hetzmann kitért a mai török belpolitikai viszonyokra. A korábban szekuláris ország szerinte ismét
erőteljesen iszlamista irányba halad, sőt újjáépülő török imperializmusról beszélhetünk. Ebben a
helyzetben az egykori török birodalom területén lévő török emlékek felújítása kiemelt szerepet kap.
Iszonyatos pénzekkel támogatják az iszlám kultuszhelyek kialakítását, és ugyanez történik Szigetvár esetében is. Egyesületünk elnöke hangsúlyozta: viszonosságról azonban nem beszélhetünk. Ezt alátámasztandó bemutatta Efezus kevesek által ismert kálváriáját. Az ókori kelet egyik legjelentősebb (mára letűnt) városa, amely a kereszténység történelmében kulcsfontosságú szerepet játszott és ma Törökország
területén található, nem tárható fel. A puccskísérlet után Erdogan elnök leállíttatta a régészeti munkálatokat külpolitikai feszültségekre hivatkozva.
Az idei emlékév kapcsán koszorút helyezett el a szigetvári hősök szoborcsoportjánál a magyar köztársasági elnök és a horvát elnökasszony, de a szintén jelenlévő török miniszterelnök-helyettes távol maradt a
megemlékezésről, ezalatt a török-magyar barátság parkban időzött. A török lobbira kitérve Hetzmann
Róbert hangsúlyozta: jól mutatja a törökök agyafúrt módszereit a Szulejmán filmsorozat, amelyet milliók
néznek ma Magyarországon, holott tele van történelemhamisítással. Hetzmann arra kérte a közönséget,
hogy zavarják el rokonaikat, ismerőseiket a televízió elől, ne tegyék ki magukat ennek az agymosásnak.
Az előadást követően a rendezvény további részében a résztvevők feltehették kérdéseiket,
megoszthatták gondolataikat. A Petőfi Körnek ezúton is köszönjük a meghívást!
K.Zs.,
Magyar Patrióták Közössége ©
2016. október 8.
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Egynapos barangolás a torontáli határmentén
Rövid, de tartalmas kutatást végeztünk
A Magyar Patrióták Közössége háromfős kutatócsoportja október második hetében a Bánság romániai részén járt, hogy felkeresse a trianoni szerb-román határ mentén meghúzódó magyarlakta falvakat. Elsődleges célunk Papd volt, ahol fényképekkel dokumentáltuk a falu bezárt katolikus templomát, amely báró Csávossy Gyula egykori földesúr mauzóleuma egyben. Emellett kutatásokat végeztünk Csávoson, Torontálkeresztesen és Öregfalun, valamint megfordultunk Fényen, Jánosföldén, Újváron és Magyarszentmártonban. Szálláshelyünk Óteleken volt a plébánia épületében, ahol Heinrich
József atya, az általunk bejárt falvak beosztott plébánosa barátságosan fogadott minket és a kutatómunkánkhoz komoly segítséget nyújtott.
Kutatóutunkat a reggeli órákban kezdtünk a
közvetlenül a határvonal tövében fekvő Csávoson
(Grănicerii), ahol találkoztunk a Csányi házaspárral, Jánossal és Katalinnal. Először megtekintettük
a falu legnagyobb megmatradt nevezetességét, az
1896-ban épült, Loyolai Szent Ignác tiszteletére
felszentelt katolikus templomot, amelyről részletes fényképes dokumentációt készítettünk.
A templom viszonylag jó állapotnak örvendezik,
ám sajnos bezárt. Csávost mára hivatalosan csupán 213 személy lakja, abból 26 a magyar. Érdeklődésünkre, hányan jönnének el közülük egy
szentmisére, Csányi Katalin azt válaszólta, hogy
férje, ő és a sógornője. A falu lakossága Trianon
előtt a mai ötszörösét tette ki, a németek alkották
a többséget és a magyar volt a legnagyobb kisebbség. A falu a Csávossy-család névadó birtoka volt,
kastélyuk is volt itt, és ők gyakoroltak kegyuraságot a templom felett. A kastélyból mára csak az
istálló romjai maradtak meg, a Csávossyak családi
kriptáját is sűrű bozótos fedi. A faluban egykoron
reformátusok is éltek, akiknek itt imaházuk és
iskolájuk is volt, ám ezek vályogból készült épületek voltak, és nem élték túl a történelem viszontagságait. Hűlt helyük megkeresésével zártuk le
csávosi látogatásunkat.
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Következő állomásunk Torontálkeresztes (Cruceni) volt. Nevét időnként helytelenül Temeskeresztes alakban tüntetik fel, háttérbe szorítván így az
előtagban szereplő egykori magyar királyi vármegyének, Torontálnak az emlékét. Torontálkeresztes
magyar telepes falu, 1868-ban létesült a törökdúlás
során néptelenné vált pusztán László Miklós, a magyar királyi közalapítvány bérlője jóvoltából. A helységet egészen a kilencvenes évek elejéig szinte kizárólag a magyarok lakták. 1992 és 2002 közt a románok megduplázták számukat (107-ről 228-ra), s a
mintegy ötszázharminc fős falucskában az utóbbi tíz
évben már felül is kerekedtek a fogyatkozóban levő
őslakos magyarság felett. Magyar iskola már hosszú
évtizedek óta nincs, csak óvoda működik a faluban,
az is román nyelven. A keresztesiek elmondása szerint a fogyás fő oka leginkább az, hogy a magyar
fiatalok a jobb élet reményében elköltöztek Temesvárra, ezzel párhuzamosan a rendszerváltás tájékán

a románok kezdtek jelentős mértékben beköltözni.
Néhány idős torontálkeresztesi magyar társaságában megtekintettük a százéves neogótikus Szent István király titulusú katolikus templomot. A miséket
vasárnaponként 30, ünnepeken 70 ember látogatja.
Idén 6 elsőáldozó (4 kislány és 2 fiú) volt a templomban, ám ezek közül csak egy gyerek született
színmagyar családban.
A szomszédos Fényen (Foeni) azért álltunk meg,
mert abban a faluban – csak román nyelven – működik az elemi iskola, ahová az iskolabusz minden tanítási napon utaztatja a torontálkeresztesi magyar
gyerekeket. A történelem kegyetlen fintora, hogy az
iskola egy magyar nemesi család, a Mocsonyiak
1812-ben épült kastélyában működik, így a magyar
műemlék egyszerre magyar lélekvesztő is egyben. A
falut Trianon előtt is többségében románok lakták,
legnagyobb kisebbség a szerb volt, őket a magyarok
követték. Száz év idegen uralmat követően Fényen a
magyarság már csak a statisztikai mutatókban létezik, minimális létszámban.

Hasonló élményt jelentett Jánosfölde (Ionel
vagy Johannisfeld) meglátogatása is. Ez az egykoron német többségű, magyarság által szórványban
lakott, mára teljesen elrománosodott falu szintén
nemzetünk egyik temetője. Ugyanis a szomszédos,
magyar többségű Ótelekről (Otelec) - ahol csak
magyar iskola működik - egyes magyar szülők a
„jobb érvényesülés reményében” Jánosföldére, a
román iskolába íratják csemetéiket. A faluban
megtekintettük kívülről az ortodoxok által bérelt
katolikus templom épületét, valamint a kertjében
levő, a román uradalom alatt felállított német
nyelvű, de voltaképpen a jánosföldi magyar katonák emlékét őrző emlékművet. Megnéztük továbbá az elhagyatott, rohamosan pusztuló vasútállomást, amely a MÁV III. osztályú típusépülete.
A Csányi házaspár Csávosról
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A fényi Mocsonyi-kastély ma román iskola részben magyar gyerekeknek

Papd (Bobda) templomának felmérése előtt jelentős kutatást végeztünk még Öregfalun
(Pustiniș), ahol megnéztük a szerény Nagyboldogasszony-templomot. A templom a helyi kis lélekszámú magyarság egyetlen közösségi tere, a hó
minden második vasárnapján megtartott szentmisékre kb. 25, míg ünnepek alkalmából akár 60
ember is eljön. Ábrahám Irén, avagy - ahogyan a
környék magyarsága

ismeri - Babi néni felhívta a figyelmünket a főbejárat
előtt emelkedő kis harangtoronyra, amelynek elkorhadt gerendái a közelmúltban fellazultak, olyannyira,
hogy harangozás közben mozgás észlelhető a külső
homlokzati falon. A torony helyreállítása sürgős feladat, hiszen a templomocska hasonló sorsra juthat,
mint a Rákócziak kastélya a Maros megyei Radnóton.

PATRIÓTÁK KRÓNIKÁJA
I. évf., 2. szám
(2016. október 31.)
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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A papdi templom végnapjai
A Papd felé vezető úton egy templomfotózás erejéig megálltunk Újváron (Uivar), ahol a katolikus templomot a románajkú görögkatolikusok bérlik, valamint a még mindig magyar többségű, de rohamosan elnéptelenedő Magyarszentmártonban (Sânmartinu Maghiar). A legnyomatékosabb élményünk ebből a faluból a
rengeteg elnéptelenedett, nem egyszer már összedőlt ház látványa a főút mentén, amelyek a
magyarszentmártoni magyar lét közelgő megszűnését hirdetik. Szentmárton után Papdon részletesen dokumentáltunk a posztapokaliptikus állapotban levő katolikus templomot – báró Csávossy Gyula kifosztott
mauzóleumát, amivel véget is ért rövidre tervezett októberi kutatóutunk, ami csak belekóstolás volt a Bánság keleti részének elfeledett, kihaló világába. A méltatlanul kevéssé ismert vidékre a jövőben is vissza szeretnénk térni.
A papdi templomról, illetve a bejárt helyszínekről a közeljövőben részletesebb írásokat teszünk közzé honlapunkon. Külön köszönet Heinrich József atyának, valamint dr. Czapáry-Martincsevics András és Izing Máté tagtársainknak.

Magyar Patrióták Közössége ©
2016. október 20.
Erdei Iván Márk
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Keresztszülői látogatás Kosteleken
Mert keresztszülőnek lenni jó!
Idén ősszel tizenheten indultunk el keresztszülők Magyarországról a gyimesi Kostelekre busszal és egy
utánfutóval, ahová a csomagokat helyeztük. Az utat a kosteleki falugazdák, Vermes Miklós és Vermes Miklósné szervezték meg, akik maguk is keresztszülők. (Magyarországi emberek a KEMCSE civil szervezet és az
AMMOA alapítványán keresztül lehetnek keresztszülők, a falugazdák az itt megvalósuló oktatási program
kapcsolattartói a keresztszülők és a tanárok között.) Október 7-én pénteken hajnali négy órakor indultak el a
Nógrád megyei Terényből, Hatvanban és még néhány helységben felvettek még további utasokat, én a Magyar Patrióták Közössége képviseletében Debrecenben csatlakoztam hozzájuk. Többek kérésére odafelé a
tordai sóbányát néztük meg, ami szépen felújított, gondozott állapotban van. A turisztikai fejlesztés európai
uniós támogatással valósult meg, biztosítanak magyar nyelvű idegenvezetést. Éjszakára Csíkszeredában, a
régi csángó kollégiumban szálltunk meg, ahová este tíz órakor érkeztünk meg. A konyhán meleg vacsorát is
kaptunk. Maga a kollégium jó állapotban van, a mosdó részleg szerény, felújítás jót tenne neki, de ettől függetlenül használható. A csíkszeredai kollégistákat idén ősszel átköltöztették a Kós Károly Szakközépiskola
kollégiumába. Ferencz Gabriella, a bentlakás vezetője levelet küldött a keresztszülőknek, támogatóknak,
falugazdáknak, hogy a bentlakást komfortosabbá tegyék. A kapott pénzadományból megvásárolhatják a
szükséges felszereléseket.

Szombaton reggel hatkor indultunk el Csíkszeredából, hogy a tíz órakor kezdődő szentmisére Kostelekre
odaérhessünk. A Kostelekre vezető út nehezen járható állapotban van, az utolsó húsz kilométert egy óra alatt
lehet megtenni, ami a Szulca-patak szoros völgyében vezet fel a hegyekbe. (A Csíkszépvíz felől tervezett útszakaszból csak a Hargita megyéig tartó részt építették meg, a Bákó megyéhez tartozó szakasz egyelőre tervekben létezik, előrelépés nem történt.) Kostelekre időben megérkeztünk, Bardocz Noémi és Vaszi Levente
fogadott bennünket, és kocsival elvittek mindenkit a saját keresztgyereke családjához.
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Nagy öröm volt újra találkozni a keresztgyerekünkkel, Virág Erikával és a családjával. Szívélyesen és szintén
nagy örömmel fogadtak ők is engem. Előző év nyarán láttam őket utoljára, de idén Pünkösdkor sikerült Erika
bátyjával, Zsolttal megbeszélnem egy találkozót a csíksomlyói búcsú alatt, a kegytemplomnál. Ő Csíkszeredában tanul már második éve az egyik gimnáziumban, ahol kollégiumban lakik. Mostani találkozásunkkor
kicsit beszélgettünk, ajándékokat, édességeket, tisztálkodási szereket adtam át, majd Erikával elindultunk a
templom felé. Tízkor Málnási Demeter atya ünnepi szentmisével indította el a minden évben megrendezendő
kosteleki szüreti eseményeket. A „szüret” itt csak az őszi mulatságok elnevezése, szőlő nem terem a környéken a hideg éghajlat miatt. Azonban, ha az ezerméteres magasságban fekvő Kostelek nem is bortermő vidék,
ez nem akadályozza meg őket abban, hogy szüreti felvonulást, bált rendezzenek a faluban. Szőlőt mindig
visznek erre az eseményre, a mi csoportunkból is hoztak a terényiek.

Mise után az atya fogadásra hívta az összegyűlt vendégeket. Az idő közben esősre váltott, még a hó is esett.
Ennek ellenére a szüreti lovas, szekeres felvonulás vidám hangulatban elindult, a kocsikról zenéltek, énekeltek az emberek, voltak ott csőszök, csőszlányok is. Külön szekerük volt a gyerekeknek, külön a felnőtteknek
és a többi vendégnek. Zsolti is jött a szépen feldíszített lovával. Sok vendég volt ott, jöttek többen Gyimesközéplokról, a szomszédos településekről, jöttek Magyarországról, volt aki Sopronból. Délutánra már elállt a
havas eső. Este a házigazdáimmal elindultunk a szüreti bálba, amit a helyi kultúrházban tartottak. Nagyon jól
sikerült ez is, jól megszervezték, előző nap Noémi a gyerekekkel szépen feldíszítette a termet. A Csángó
Hármas együttes zenélt, fergeteges hangulatot teremtettek a Kosteleki Zenész-csoporttal együtt, mindenki
vidáman táncolt, alig volt olyan ember, aki tánc nélkül maradt volna, úgy megtáncoltattak mindenkit a
kosteleki fiúk. Éjfél után mentünk csak haza. Közben megtapasztaltam, hogy tényleg valós az az állítás, hogy
Kosteleken alig találnak párt maguknak a fiatalok, mert sokan – elsősorban a lányok – elmennek a jobbnak
tekintett, nyugatias életmód által elvárt megélhetés reményében a városba vagy külföldre dolgozni. Több fiú
beszélt ott nekem ezekről a problémáiról.
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Október 9-én vasárnap reggel Málnási atya beszélgetésre hívta meg csoportunkat a plébániára, ahol ott átadtuk neki ajándékunkat. Az atya kávéval kínált minket, és mesélt a helyiek életéről, a szomszédos falu,
Gyepece lakosságának drasztikus fogyásáról (már csak 30-an lakják a falut), a románosodó Magyarcsügésen
pedig még ennél is kevesebb magyar él. Kosteleken az idei évre gyönyörűen felújították a katolikus templomot, kívül-belül megszépült, amiről az atya örömmel mesélt. A faluban van még egy valamivel kisebb ortodox templom is, benéztem oda, mialatt a vasárnapi szertartásuk ment, amin nagyon kevesen voltak csak. (Ott
románul folyik a szertartás, noha a hívek ősei magyar görög-katolikusok voltak, a katolikus templomban – a
gyulafehérvári egyházmegyének köszönhetően – magyarul.) A helyi katolikus közösségnek van egy lapja,
„Kostelek hangja”, ebből kaptunk mi is, ezt az atya állította össze a háromszéki származású Bardocz Noémi
tanárnővel. A templom mellett a kostelekiek által különösen tisztelt Salamon Antal atya, 2014-ben elhunyt
plébános sírjánál közösen imádkoztunk, koszorút helyeztünk el és mécsest gyújtottunk. Demeter atyával
közös fényképet készítettünk a terényi keresztszülő csoport által az előző években ültetett kis almafánál, ami
szintén a plébániakertben van.

A tanárok meghívták csoportunkat a Vaszi Levente háza melletti csűrbe egy közös ebédre. Levente édesanyja, Emma néni is fogadott bennünket. A csoport szervezői hoztak magukkal egy kis édességet és almát az
óvodás és iskolás gyerekeknek. Ebéd után Levente tájékoztatta a keresztszülőket az új tanévről. Elmondta,
hogy az iskolai oktatást a románok lakta moldvai Ágas község iskolájából irányítják, onnan járnak be a tanárok. Rossz idő esetén nem jönnek be, ilyenkor a kosteleki tanárok foglalkoznak a gyerekekkel. A tanítási idő
első két hetében is így volt: a matematika-, biológia-, földrajz- és fizikatanárokat még nem neveztek ki, ezért
egész végig magyar nyelv és történelem órákat tartottak a kosteleki nevelők. Az ágasi és a kosteleki iskola
közötti koordinátor Vrencsán Adél, a kosteleki óvónéni. Levente heti négy órában magyar nyelvet és történelmet tanít a felső tagozatnak, valamint az RMPSZ hagyományőrzőjeként éneket és táncot is tanít a délutáni
oktatás keretében. A délelőtti történelemórákon a tananyagot magyarul is átveszi a gyerekekkel, a hozzá
kapcsolódó földrajzi ismereteket is megbeszéli velük, alkalmanként dokumentumfilmet is vetít, és a térképi
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ismeretanyagot számítógépen mutatja be, hogy a gyerekekben ezek jobban rögzüljenek. Levente mindennap
ellátja az iskolabusz feladatkörét is: a hivatalos iskolából a csűrbeli magyar oktatásra ő viszi a gyermekeket,
majd aztán onnan haza is szállítja őket. Hétvégenként a csíkszeredai kollégiumban tanuló fiatalok hazaszállítása és vasárnap délutáni odaszállításuk is az iskolabusszal történik az ágasi vasútállomásról. Bardocz Noémi
a kosteleki román tannyelvű iskolában magyart tanít. Az iskola gyermeklétszáma 40 fő, míg a csíkszeredai
bentlakásban jelenleg kilenc középiskolás van. Az óvodások 6-8 fővel vesznek részt a magyar oktatásban. A
színmagyar falu egyetlen, román iskolájában a tanárok segítőkészek, egyedül a román nyelvet tanító oktatónak nem tetszenek a délutáni programok.
Délután visszamentünk a fogadó családjainkhoz, én is ellátogattam Erikáékhoz. Hosszan beszélgettünk,
közben nagy sétát tettünk a kertben, a kert melletti havasi kaszálón, megnéztük az állatokat, játszottunk az
Erika által készített, szépen megfaragott nyíllal. Van egy szófogadó, terelő kutyájuk, betereltük vele a teheneket, ahol már az esti fejésre készülődtek. Erika édesapjának segítségével még lovagoltunk is, ez nagyon
tetszett nekem, később Erikával elmentünk a falu végébe és a közeli erdei útra sétálni. Közösen megvacsoráztunk, a szülőkkel beszélgettem a terveinkről, majd Erika édesanyja adott nekem ajándékot, nagyon jó házi
sajtot és egy kis útravalót. Mondták, hogy legközelebb is szívesen várnak minket. Másnap, hétfőn hajnali öt
órakor indultunk el a kisbusszal.
A legközelebbi viszontlátásig levelezéssel tartom velük a kapcsolatot. Mindent egybevetve az út nagyon
szépen sikerült, jól éreztük magunkat, sok élménnyel gazdagodtunk. A sofőrünk nagyon biztosan vezetett, jól
ismeri az ottani utakat. A legközelebbi alkalommal is el szeretnék menni ezzel a keresztszülő csoporttal, csak
ajánlani tudom másoknak, hogy tartsanak velünk.

A fényképeket Bús Csaba készítette, a képekért köszönetet mondunk az AMMOA-nak
és a kosteleki oktatóknak.
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