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Újévi köszöntő
Kedves Támogatók!
Ismét mögöttünk egy újabb esztendő. Alig érkezett el az újév, és
máris elmondhatjuk, hogy a 2014. január 22-én Buda Várában
megalakult Magyar Patrióták Közössége három éve áll a nemzet
szolgálatában. Három év pedig már történelem.
Egy évvel ezelőtt ilyenkor – a mostanihoz hasonlóan – nagyszerű
jótékonysági estet tartottunk a kárpátaljai Huszt magyar iskolája
számára. Feledhetetlen élményt jelentett számunkra a huszti barátaink körében töltött nemzeti ünnep, március 15. Sokat foglalkoztunk tavaly a történelmi Budapest és vidéki nagyvárosaink értékeinek megőrzésével. Különösen az ellen kellett küzdenünk, hogy a
mohó ingatlanbefektetők elpusztítsák számos értékünket. Ezek
közül a legfontosabb csatát a Radetzky-laktanyáért vívtuk, melyet
hősies küzdelem árán sikerült megnyernünk. A ferencvárosi Erkel
utca 18., a belvárosi Dorottya utcai Medgyaszay-ház és a miskolci
Petőfi tér 3. ügyében sajnos tehetetlenek voltunk, mivel az értékek
már megsemmisültek. A Kárpát-medencei fejfás temetők védelméért Dabas városában védési programot indítottunk útjára és meghirdettünk egy eszmei nyilatkozatot. Fontos célunk, hogy e sajátosan magyar kultúrkincs mint hungaricum nyerjen elismerést. Szólnunk kell továbbá a pusztuló örökségünk cikksorozatról, amelynek
keretében több értékes, ugyanakkor kallódó műemlékünkre (pl.
bicskei hegyikastély, bonyhádbörzsönyi Perczel-kúria) hívtuk fel a
figyelmet.
Államhatárainkon túl sem tétlenkedtünk 2016-ban. Az év során
közel tucatnyi egyesületi látogatásra került sor. Ki kell emelnünk,
hogy végre megkezdődött a korábban bontásra ítélt, bánsági Németcsernye templomának felújítása. A sajkásvidéki Zsablya rogyadozó templomáért indított kezdeményezésünk úgy néz ki, nem
marad minden eredmény nélkül.
Idén is – úgy vélem – sokat tettünk a nemzeti tudat elmélyítése érdekében. Egyesületünk honlapján rendszeresen foglalkoztunk a
Zrínyi-családdal (a két Zrínyi Miklóssal, illetve a zalánkeméni csatában 325 éve elesett Zrínyi Ádámmal), külön a szigetvári emlékévvel. A Magyar Patrióták Közössége a nagy társadalmi kérdésekben sem maradt hallgatag: közleményben álltunk ki a kvótanépszavazáson való részvétel mellett. Az 1956-os forradalom 60.
évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésünkön Zétényi
Zsolt jogász Kristóf László mártír csendőrtörzsőrmesterről tartott
előadást. A kommunista diktatúra után maradt roncsok eltakarításához tartozik a Regnum Marianum Emlékhely ügye, amelyet végre sikerült kimozdítanunk a holtpontról.
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A szokásos, kétévente esedékes tisztújítással vágtunk neki ennek az évnek, amely minden szempontból sikeres volt. Az egyesület arculata tovább színesedett, tagsága, kapcsolati rendszere, támogatói bázisa számokban kifejezve növekedett. Meg kívánom említeni, hogy májusban stratégiai partnerséget kötöttünk a Fiatal
Műemlékvédők Egyesületével.
Bízok abban, hogy az előttünk álló év még sikeresebb és még eredményesebb lesz a magyar patrióták számára. Naggyá kell tennünk ezt a szervezetet: egyesítenünk kell a nemzetben gondolkodó, hagyományos értékrendet valló jövő nemzedéket, hogy véleményformáló erővé léphessünk elő, amely képes hatni a döntéshozókra és a társadalomra egyaránt.
„Eszmények nélkül nem lehet élni; illúziókban nem szabad élni.” (Gróf Klebelsberg Kuno)
Ezúton kívánok minden kedves támogatónknak eredményes, boldog újévet!
Budapest, 2017. 01. 30.
Hetzmann Róbert
Magyar Patrióták Közössége, elnök

Összefogással a kővárvidéki Magyarberkeszért
Hagyományaihoz híven immár harmadik alkalommal tartotta meg jótékonysági estjét a Magyar Patrióták Közössége a magyar kultúra napja alkalmából, amelynek célja a határon túli magyar közösségek – és azon belül leginkább a nyelvszigetek és a szórványközösségek – megsegítése. Egyesületünk
minden év januárjában ily módon ad jelzést a társadalom irányába, hogy a magyar kultúra elválaszthatatlan a nemzeti összetartozás eszméjétől. A szerémségi Maradék (2015) és a kárpátaljai Huszt
(2016) támogatása után idén az észak-erdélyi, kővárvidéki Magyarberkeszre esett választásunk,
ahol a református gyülekezet szeretné megmenteni az egykori felekezeti iskola épületét, amelyben
gyülekezeti központot létesítenének és a térség közösségi házát keltenék életre a falak között. A
helyszínt akárcsak tavaly, úgy idén is a budavári Magyarság Háza biztosította.
A Himnusz eléneklését követően a százfős közönséget a Magyar Patrióták Közössége nevében
Fikó Attila elnöki megbízott köszöntötte.
Hetzmann Róbert elnök köszöntőbeszédében elmondta, hogy a jótékonysági estek célja egy-egy
megmaradásáért küzdeni akaró, ám forráshiányban szenvedő elszakított magyar közösség megsegítése, a nemzeti oldal minél szélesebb bevonásával. Magyarberkesz léte és kiállása példaértékű
számunkra, mert hűen mutatja, hogy a kivándorlással és a beolvadással szemben a nemzeti megmaradás járható út. Magyarságuk megtartásáért
külön köszönet illeti a berkeszi közösséget, főleg
annak tükrében, hogy milyen jelentős mértékben
elrománosodott a szomszédos Nagysomkút település. Az elnök kiemelte, hogy kulturális estjein-
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ken egyszerre van jelen a patriotizmus három pillére: a nemzeti tudat, a szülőföld szeretete és a
magyar kultúra.

Hetzmann Róbert
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Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti összetartozásának elnöke, a jótékonysági est fővédnöke
beszéde elején külön megköszönte mindenkinek,
aki a hideg téli este ellenére vállalta, hogy adakozó
szándékkal ellátogat a Budai várba. Az egyesületet
méltatva hangsúlyozta, hogy a Magyar Patrióták
Közössége egy színes szál a nemzeti összetartozás
sokszínű szövetében. Emlékeztetett arra, hogy a
Magyar Patrióták Közössége immár három éve
rendszeresen járja a hajdani országrészeket, kutató és segítő szándékkal. A magyarberkeszi küldöttek irányában azon reményét fejezte ki, hogy a régi iskola épületének felújításával a környékbeli
magyarság megmaradását szolgáló, virágzó gyülekezeti és kulturális központ jön létre.

Pánczél Károly
Pánczél Károly beszéde zárásaként elmondta,
hogy a nemzetpolitikai államtitkárság egyik terme
Esterházy János nevét viseli, aki kiállásával és bátor magatartásával a nehéz időkben irányt mutatott az utókor számára. Az említett teremben Szabó Dezső író szobra is megtalálható, akinek „Minden magyar felelős minden magyarért” szállóigévé
vált gondolata mind a Magyar Patrióták, mind a
Bizottság számára vezérelv. A magyar állami szerveket emellett az Alaptörvényben rögzített alkotmányos értékek is kötelezik a külhoni magyar közösségek megsegítésére.
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Kovács Péter Zoltán
Kovács Zoltán Péter, a magyarberkeszi református gyülekezet lelkésze Pál apostol szavaival kezdte tartalmas előadását: „Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól.” Örömét és háláját fejezte ki, hogy a Magyar
Patrióták Közössége részéről éppen a magyarberkeszi közösségre esett a választás. Beszédében
részletesen ismertette Magyarberkesz elhelyezkedését, történelmét, jelenlegi helyzetét. A mai romániai közigazgatásban a Máramaros megyébe
betagozott Magyarberkesz magyarságának egyedüli mentsvára a református gyülekezet, amelynek
kitűzött célja a magyar kultúra átadása a jövő
nemzedékek számára.
A Nagybányától húsz kilométerre délnyugatra
fekvő falu története az Árpád-korig nyúlik vissza.
A mai református templom is az Árpád-kori szakrális épület alapjaira épült. Berkesz szerepe azért
is volt fontos az idők során, mert lakosságából tevődött össze a Kővárvidék katonaságának java.
Akkoriban sokkal jelentősebb volt, hosszú ideig
mezővárosi címet is viselt. A XVII. század elejétől a
Katona család birtokába került, a család sarja, Katona Miklós 1848-49-es honvéd alezredes a templom melletti cinteremben nyugszik. Magyarberkesz jelentőségét az is növeli, hogy 1846 őszén Petőfi Sándor itt írta meg a Véres napokról álmodom
c. versét.
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Kovács Péter Zoltán kihangsúlyozta, hogy Magyarberkesz a hosszú, megpróbáltatásokkal teli
évszázadokon keresztül megőrizte a magyar jellegét, és a kis település ezúttal is az életet választja
az önfeladás helyett. Beszéde közben két magyarberkeszi fiatal is szerepet kapott, Brassai Márk egy
oklevélrészletet, míg Rusu Orsolya Andrea Petőfi
versét olvasta fel. Az ünnepélyen rövid táncbemutatóval felléptek a magyarberkeszi fiatalság képviselői, akik kővárvidéki szüreti néptáncokat mutattak be a fővárosi közönség előtt. A jótékonysági
est alkalmából újjáalakult felnőtt kórus egyházi
énekekkel színesítette a műsort.

Az est második felében Kovács Nóri, a Népművészet ifjú mestere díjjal kitüntetett népdalénekesnő
Magyar hazánk fénye címmel adott koncertet. Fellépése során felcsendültek népdaloktól ihletett
művei, valamint népdalfeldolgozásai, mint például
az „Összetartozunk”, „Lelkem szárnyán”, „Repülj
madár, repülj”, „Őshitünket őrző, szép turulmadár”, „Szerelem, szerelem” és a „Várunk haza”. A
közönség átszellemülten hallgatta az ifjú tehetség
előadását.

Kovács Nóri
Az est lezárásaképpen a megjelentek Kovács Nóri
közreműködésével elénekelték a Szózatot. Ezúton
mondunk köszönetet az Országgyűlés Nemzeti
Összetartozás Bizottságának és a Magyarság Házának a szervezés során nyújtott segítségért és különösképpen a díszterem biztosításáért. Köszönet
illeti továbbá mindazon tagtársainkat, akik a szervezésben és az est lebonyolításában segédkeztek.
Erdélyi Márk
Magyar Patrióták Közössége
Fényképezte: Izing Máté.
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Jótékonysági estünk képekben
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A magyarberkeszi közösségi ház megvalósulása nemzeti ügy
Idei magyar kultúra napi jótékonysági rendezvényünkkel az erdélyi Kővárvidékhez tartozó Magyarberkesz református gyülekezetét és a térség magyar közösségi házának megvalósítását támogatjuk.
A közel százötven éves egykori iskolaépület megújulásával egy értékes közösségi műhely jönne létre
az alig hatszáz lelkes, kétharmad részben magyar lakosságú faluban.

A régi református iskola Magyarberkeszen kővárvidéki
magyar szórványközpontként születne újjá
Magyarberkesz (régebbi nevén Sárosmagyarberkesz) református vallású magyarok által lakott település Nagybányától 25 km-re délre, melyet ma
már minden irányból román falvak veszek körül.
Ez a terület a középkorban eleinte Külső-Szolnok
vármegyéhez, majd az önálló Kővárvidékhez, Trianon előtt pedig Szatmár vármegye Nagysomkúti
járásához tartozott. Kővárvidék – ez a csodálatos, dombos táj – egyike hazánk méltatlanul elfeledett tájainak. A történelem folyamán a magyarberkeszi lakosság soraiból kerültek ki Kővár
őrei, akik az 1848-49-es szabadságharcból is kivették részüket. A hajdani mezőváros kicsiny faluvá
zsugorodott, de szinte egyedüliként megőrizte
magyarságát az elrománosodott Kővárvidéken.
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A kis település ezúttal is az életet választja az önfeladás helyett.
A helyi református egyházközség 2015-ben sikeresen visszaigényelte a régi magyar felekezeti iskola épületét, amit a kommunista diktatúra idején
oroztak el a gyülekezettől. A takaros ház még Trianon előtt épült, hűen őrzi a régi világ értékeit.
Mivel alsó tagozatos (1-4. osztály) magyar iskola
már működik Magyarberkeszen, Kovács Péter Zoltán lelkipásztor elhatározta, hogy kővárvidéki
magyar kulturális központot alakítanak ki az
épületben. Célja a Kővárvidék bemutatása, a helyi
magyar szórvány felkarolása és összefogása, egy
olyan hely létrehozása, ahol a berkeszi magyar
gyermekek számára kulturális és művelődési
programokat tudnak szervezni.
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Kép a gyülekezet életéből

A régi iskola épülete komoly felújításra szorul

A régi iskola épületének helyreállítását a helyiek a tiszteletes vezetésével, közmunka keretében már
megkezdték. Ahhoz azonban, hogy az intézmény megkezdhesse működését, sok támogatásra
van szükségük – ezt kívánja a Magyar Patrióták Közössége elősegíteni. Az épület évtizedeken át
üresen állt, ezért ma már meglehetősen rossz állapotú. A helyi szórványmagyarság megmaradása
jelentős mértékben múlik a közösségi ház megvalósulásán, ezért minden magyar patriótát arra kérünk, hogy adományával járuljon hozzá a magyarberkesziek nemes törekvéséhez. Mert a nemzet
ilyen helyi közösségekből épül fel!

Támogassa Ön is a magyarberkeszi közösségi ház
megvalósulását!
Egyesületünk február 15-éig bankszámláján fogad adományokat, melyeket a jótékonysági est bevételeivel együtt fogunk átadni a magyarberkeszi református egyházközségnek.
Kedvezményezett neve: Magyar Patrióták Közössége
Bankszámlaszám: 63200171-11070966
Nemzetközi számlaszámunk (IBAN): HU12 6320 0171 1107 0966 0000 0000
SWIFT-kód: TAKBHUHB
 Megjegyzésnek írja be: „Magyarberkesz”



Köszönjük!
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Győzelem a Radetzky-laktanya perében
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a mai napon ítéletet hirdetett a Radetzky-laktanya
perében, amit a befektető indított a Fővárosi Kormányhivatal 2016. június 2-án meghozott határozata ellen. Ez a hatósági döntés volt az, amelyik leállította a Duna-parti műemlék megkezdődött bontását. A Magyar Patrióták Közössége mint az örökségvédelem iránt elkötelezett egyesület elsőként tiltakozott a külföldi hátterű ingatlanbefektető tulajdonában álló épület elpusztítása ellen. Az ítélet
jogerős, ami azt jelenti, hogy az építési engedélyt visszavonó hatósági döntés továbbra is hatályban
marad, tehát a Radetzky-laktanyát nem lehet lebontani, a tulajdonosnak pedig helyre kell állítania az
eredeti állapotot.

A Radetzky-laktanya. A monarchia laktanyaépítészetének egyik utolsó emléke
Tavaly májusban nagy felháborodást váltott ki, amikor – váratlanul – nekiláttak a munkagépek a II. kerületi
Bem téri volt Radetzky-laktanya (egykori MDF székház) bontásának. Egy 2010 elején jóváhagyott terv alapján modern, nagy tömegű irodaház létesült volna az Országházzal szemközti budai ingatlanon, amely csak
részleteket őrzött volna meg a végleges alakját 1897-ben elnyert kaszárnyából. Az ügyben elsőként megszólaló, tüntetést és sikeres aláírásgyűjtést szervező Magyar Patrióták Közösségét helyben lakó támogatói értesítették a műemlékrombolásról. Különösen azért volt heves a tiltakozás, mivel az 1956-os forradalomban
ikonikus szerepet játszó épület elpusztítását éppen a szabadságharc emlékévében kezdte meg az épület külföldi tulajdonosa.
A per második tárgyalásán, 2017. január 24-én a befektető ismét jelentős számú ügyvéddel képviseltette
magát a fővárosi közigazgatási bíróság Tölgyfa utcai tárgyalótermében. Az első tárgyalást tavaly októberben
tartották meg, akkor azonban a per még nem érett meg az ítélethozatalra.
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A Bem tér, ahogy szeretjük
A befektetőt képviselő ügyvédek előadták, hogy a
2010-ben megszerzett építési és bontási engedély
szerintük érvényes, mivel a jogszabályban előírt
két éves elévülési határidőn belül, 2012 végén
megkezdték az építési tevékenységet. Ezt az építési
napló hiteles másolatával bizonyították. Álláspontjuk alapján a kormányhivatal 2016-os döntése emiatt jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogukat sérti,
ami eljárási akadályt jelentett volna a hatóság számára. A felperes szerint el kell határolni egymástól
három körülményt: az építési engedélyt megadó
határozat megfelelőségét, a jóhiszeműen szerzett
jog tényleges gyakorlásának kérdését, valamint az
építési engedély lejártát. A befektető továbbra is vitatta az épület műemléki minőségét, utalva arra,
hogy a 2010-es műemléki tervtanács dicséretben
részesítette a műemlék lerombolásáról szóló terveket, valamint, hogy a kerületi építési szabályzat
csak részleges védelmet ír elő az épületre.
Az alperes ezzel szemben kiemelte, hogy a befektető úgy kezdte meg az építési engedélyben megszerzett jogainak gyakorlását, hogy nem rendelkezett jóváhagyott kiviteli tervekkel, így joggyakorlása nem lehetett jóhiszemű.
A bíróság zárt tanácskozást követően kihirdette
az ítéletet: a felperes keresetét elutasította. Az ítélet indokolása szerint a 2010-ben megadott építési
engedély valóban jogszabálysértő volt, mivel nem
vette figyelembe az örökségvédelmi előírásokat.
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Ezen az sem változtat, hogy a tervtanácsi állásfoglalás dicsérte a befektető által közzétett terveket,
mivel az nem kötötte a hatóságot, ráadásul a
határozat jóformán nem tartalmazott érdemi indokolást. A bíróság elismerte továbbá, hogy az alperes ellenkérelmében alappal hivatkozott a közérdekre, ami ebben a perben igen nagy súllyal esett
latba. A Radetzky-laktanya műemléki védelmét
minisz-teri rendelet állapította meg, egyedi
tartalommal és komoly dokumentációval, amit a
kerületi szabályozás nem írhat felül.
A fő kérdést az jelentette, hogy ebben az esetben
fennállt-e a felperes által hivatkozott, a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelméhez kapcsolódó eljárási akadály. A bíróság szerint ugyan nem
vitatott a jog megszerzése, de a kiviteli terv
hiányában a felperes nem kezdhette volna meg a
bontási-építési tevékenységet, amint azt tette
2012-ben. Ez a kitétel nemcsak az eredeti engedélyben szerepelt, hanem az építési jogszabályok
is tartalmazták. Ezzel szemben a kiviteli tervdokumentációt csak 2016-ban nyújtották be, így a kormányhivatal
építési
engedélyt
visszavonó
határozata nem sértette a befektető jóhiszeműen
szerzett és gyakorolt jogát. A bíróság továbbá
megjegyezte, hogy bár az építési napló tanúsága
szerint a munkavégzés valóban megkezdődött
2012-ben, ám hosszú éveken keresztül csak előkészítő jellegű tevékenységek folytak (mint takarítás, bútorszállítás, növényzet rendezése).
Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs
helye, de a felperes az ítélet kézbesítését követő
60 napon belül felülvizsgálati kérelmet terjeszthet
elő a Kúriánál. Ennek során azonban a magyar
bírósági szervezet csúcsán álló fórum csak abban
foglalhat állást, hogy a közigazgatási bíróság
eljárása és döntése jogszabályt sértett-e. Ez azt
jelenti, hogy az építési engedélyt visszavonó
hatósági döntés továbbra is irányadó, tehát a Radetzky-laktanyát nem lehet lebontani, a tulajdonosnak pedig a műemlékvédelmi szabályok szerint
helyre kell állítania a jogellenes bontással megsértett eredeti állapotot.
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A Magyar Patrióták Közössége az alábbi közleményt tette közzé a bíróság által meghozott döntés kapcsán:

KÖZLEMÉNY
Egyesületünk üdvözli a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által a Radetzkylaktanya perében meghozott ítéletet, amit jogállami döntésnek tartunk. A mai napon szerencsére ismét bebizonyosodott, hogy a profitérdekeltségek nyomásgyakorlása nem szoríthatja sarokba a kulturális örökség védelmére hivatott jogszabályokat és a – Bíróság
által is nyomatékosan figyelembe vett – közérdeket. Reméljük, ezt a befektető is tudomásul veszi, és véget vet az értékes műemlék épület kálváriájának, tiszteletben tartva a nemzet közös történelmi örökségét.
2017. 01. 24. – Magyar Patrióták Közössége

http://www.magyarpatriotak.hu/gyozelem-a-radetzky-laktanya-pereben/

2017 az első világháborús emlékművek éve
A Magyar Patrióták Közössége rendezvénysorozattal, ismeretterjesztő kiadvánnyal és internetes
kezdeményezésekkel emlékezik arra a száz évvel ezelőtt elfogadott törvényre, amely a nagy háborúban elesett katonák tiszteletére emlékművek állítását rendelte el. Szeretnénk, ha a társadalomban
újra gyökeret verne az emlékezés kultúrája és a háborús kegyelet, ezért kezdeményezni fogjuk a jelentősebb művészeti értéket képviselő alkotások műemléki védelem alá helyezését.

Még komoly harcok dúltak az öreg kontinensen,
amikor 1917. április 19-én szentesítette az uralkodó az 1917. évi VIII. törvénycikket, amely az I. világháborúban a hazáért elesett hősök emlékének
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megörökítéséről rendelkezett. A báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy által kezdeményezett, száz
évvel ezelőtt Tisza István miniszterelnök támogatásával megszületett jogszabály elrendelte, hogy
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minden magyar város és község anyagi erejének
megfelelő, méltó emléket állítson a világháborúban
hősi halált halt lakosainak: „Őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik
életükkel adóztak a veszélyben forgó haza védelmében.” Elsőként Hatvan városa állított katonaszobrot, Finta Sándor művét 1917. november 25-én
Ugron Gábor belügyminiszter jelenlétében avatták
fel. 1924 óta május utolsó vasárnapja a Hősök Emlékünnepe, ami 1946-ig március 15. és augusztus
20. mellett Magyarország harmadik nemzeti ünnepnapja volt.
Az országszerte megindult emlékműállításokat
egy erre a célra létrehozott szakmai szervezet, a
Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság
(HEMOB) segítette. A HEMOB munkásságában
olyan komoly tekintélyek vállaltak szerepet, mint
Alpár Ignác építész, Herceg Ferenc író vagy Kallós
Ede szobrászművész. Nagy gondot fordítottak arra,
hogy lehetőleg igényes művészeti alkotások szülessenek. Ennek köszönhető, hogy a megvalósult
több mint ezer első világháborús hősi emlékmű jelentős része egyben kiemelkedő művészi értéket is
képvisel. A legszebb alkotások között említhetjük a
fővárosban a Ludovika Akadémia előtti Névtelen
Hősök Emlékét, valamint a Margit híd budai hídfőjénél a Przemyśli Hősi Emléket, vidéken a jászberényit, makóit, nagykőrösit, székesfehérvárit. Az is
fontos szempont volt, hogy a települések központi,

forgalmas helyszínein felállított alkotásokon a
nemzeti jelképek megjelenítésén túl lehetőség
szerint a hősök nevei is felírva szerepeljenek.
A századik évforduló alkalmából egyesületünk
elhatározta, hogy készít egy ismeretterjesztő emlékkönyvet, amely mellékleteként kiválasztunk a
legjobban sikerült alkotások közül százat, hogy
azokat fényképesen és szövegesen is bemutassuk.
Távlati céljaink között szerepel egy XXI. századi
követelményeknek megfelelő internetes adatbázis
létrehozása is. Bár a törvény a második világháború után is hatályban maradt, a berendezkedő
kommunista diktatúra a hősök emlékezetét feledésre ítélte, a háborús kegyelet kizárólag a megszálló szovjet katonák és a partizánok irányában
érvényesülhetett. Ennek jegyében az emlékművek
egy részét eltávolították vagy eldugott helyekre,
temetőkbe száműzték.
Sajnos az 1918-as zűrzavaros állapotok és a trianoni országcsonkítás következtében az elszakított területeken csak kevés emlékmű valósulhatott meg, és azok jelentős részét is elpusztították
az utódállami hatóságok. A nemzeti összetartozás
jegyében a Magyar Patrióták Közössége azt is vállalja, hogy összeállítja a határon túli első világháborús magyar emlékművek jegyzékét. Azon államok esetében, amelyekkel hadisíregyezményt kötött Magyarország, ezek az emlékművek nemzetközi jogi védelem alatt állnak.

A móri emlékmű talapzatán a Szent Korona
jelenik meg a koronázási jelvényekkel

Az elsőként felavatott hatvani hősi emlékmű
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Egyesületünk a nemzeti értékek megőrzése és a
háborús kegyelet újjáélesztése érdekében a 2017es évet az első világháborús emlékművek évének
nyilvánította. Az esztendő során megemlékezéseket fogunk tartani a hősi emlékművek témakörében, és vállaltuk egy igényes ismeretterjesztő kiadvány elkészítését az első világháborúban elesett
katonák kultuszát megörökítő köztéri alkotásokról. A nép a pártállami elnyomás idején is évről évre gyertyát gyújtott az elesett katonák emlékére,
ám mivel a szobrokat nem volt ajánlatos karban
tartani, többségük állapota leromlott. Ezért is üdvözlendő, hogy idén a magyar kormány anyagi támogatást nyújt az első világháborús emlékművek
felújításához. A Magyar Patrióták Közössége felajánlja, hogy az érintett önkormányzatok részére a
pályázatok előkészítéséhez segítséget nyújt.
Fontos emlékeztetnünk arra, hogy az 1914-1918
közti világégés attól kezdve, hogy kitört, számunkra egyben honvédő háború is volt. A történelem
szomorú végkifejlete ismert előttünk, de nem fe-

ledhetjük azok emlékét, akik a legdrágábbat, életüket adták hazánkért.
A nagy háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről szóló törvény 2007-ig élt,
amikor a Gyurcsány-kormány mint „szükségtelen”
jogforrást hatályon kívül helyezte. Szeretnénk, ha
e jogszabály szellemisége újból életre kelne a társadalomban, és újra több figyelmet szentelnénk
hőseink emlékezetének. Ennek jegyében a Patrióták internetes közösségi oldalán (facebook) 2017ben minden héten közzétesszük egy emlékmű
fényképét és történetét. Feladatvállalásaink alapjául egy jelenleg is zajló, nagyszabású és költséges
egyesületi program szolgál: személyesen felkeressük és fényképesen dokumentáljuk az előzetesen
kiválasztott műalkotásokat. Mindezt annak jegyében, amit Herceg Ferenc író megfogalmazott:
„Az ilyen emlékművek mint közös dicsőségünk
hirdetői, a jövő Magyarországban a hazafiság
őrtornyai lesznek; a katonasírok fölött pedig,
ahol közös fájdalmaink pihennek, a szeretet vetése fog kikelni.”

http://www.magyarpatriotak.hu/2017-az-elso-vilaghaborus-emlekmuvek-eve/
Magyar Patrióták Közössége – 2017. január 9.
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Madéfalvától Nagyenyedig – Emlékezzünk az erdélyi népirtásokra!
Beszámoló január 7-8-i erdélyi utazásunkról és a koszorúzásokról
A Siculicidium (madéfalvi veszedelem, 1764. január 7.) és a nagyenyedi népirtás (1849. január 8.)
évfordulói alkalmából közösen vett részt a Magyar Patrióták Közössége az erdélyi megemlékezéseken a Székelyföldért Társasággal, az Erdélyi Szövetséggel és a Szent Margit Gimnáziummal. Éhn József felajánlása alapján utaztunk Erdélybe, aki nagyvonalúan vállalta a benzinköltséget, az autója
amortizációját és mindenekelőtt a roppant fárasztó vezetést, oda-vissza. Mindenekelőtt hálásan köszönöm, hogy Vele mehettem és minden szervezet nevében köszönjük ezt az áldozatos felajánlást.

Hosszas tanakodás után, ami az időjárási viszontagságok miatt volt, nekiindultunk, hogy részt vehessünk a magyar-irtás két szomorú évfordulóján.
Január 7-én, hajnali háromkor hagytuk el a Bártfai
utcát. Rövid szünetekkel vágtattunk végig az utat
Madéfalváig. A Királyhágónál világosodott ki, innen
élvezhettük a téli tájat. Átlag mínusz 15-20 fokban
haladtunk, viszont végig sütött a nap és szerencsére
semmi szél nem volt. Madéfalván arra emlékeztünk,
hogy 1764. január 7-én a falut körbefogó császári
csapatok hajnali négy órakor ágyútüzet zúdítottak az
itt összegyűlt székelyek házaira, asszonyokat és
gyermekeket sem kímélve, a -22 fokos télben. Aki
életben maradt, Zöld Péter tiszteletes vezetésével a
Kárpátokon túlig futott. Ők a bukovinai székelyek és
a gyimesi csángók ősei. Néhány csoportjuk rátelepedett a moldvai magyarok falvaira, ezek lettek a székelyes csángó falvak, mint pl. Klézse vagy Pusztina.
A madéfalvi hivatalos ünnepséget éppen csak le-
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késtük, még rengeteg autó állt az emlékmű körül
és épp akkor indultak az emberek hazafelé. Iparkodtunk, bár néhány vontatmány akadályozta az
utunkat, a Hargitán át. Az emlékműnél megismerkedtünk egy idős székely bácsival és az ő kíséretében helyeztük el a négy szervezet megemlékező
koszorúit a csodálatosan megújult emlékműnél.
Közben elgondolkoztunk a Székelység szigorú
sorsán és kemény, konok kitartásán. Azt is megvitattuk, hogy milyen szerepe volt a Habsburg Háznak történelmünkben. Nem győztünk csodálkozni,
hogy miként történhet meg ma a „Habsburg reneszánsz”, a XVII-XVIII. századi magyar történelem
egyoldalú átértékelése a tőlük sokat szenvedett
kis hazánkban. Úgy látszik, sokan nem emlékeznek a madéfalvi rettenetre, az ősi jogok és hagyományok rendszeres lábbal és fegyverrel tiprására.
A „Habsburg reneszánsz” útjának egyengetése helyett inkább a székely autonómiát kellene támo-
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gatni és arra fordítani nagy energiákat.
Innen már hófelhőkkel borított égalja alatt, ködös
időben, visszaindultunk Marosvásárhely felé, ahol
a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács 18 órakor kezdődő központi megemlékezésén vettünk részt a Kultúrpalotában. Útközben - Székelyudvarhelyen - megebédeltünk Gizi
nénénk vendéglőjében, ami közvetlen a Nyírő-ház
mellett van. Jellemző módon, amikor Gizi néni
megtudta, hogy mi járatban vagyunk, nem engedett fizetni.
Időben érkeztünk Vásárhelyre, ahol a Kultúrban
teltházas közönség várta az ünnepi rendezvény
kezdetét. Még becserkésztük Izsák Balázst, hogy a
Székely Nemzeti Tanács elnökének néhány dokumentumot kézbesítsünk, majd következett a pompás, nagyszerű program. A száztagú szentegyházi
gyermek filharmónia Haáz Sándor tanár úr csodálatos vezényletével közel kétórás gyönyörű programot adott. A zsúfolt díszteremben nemcsak a
hölgyek, de az urak is a könnyeikkel küzdöttek. A
nagyszerű koncertet szép beszédek előzték meg.
„A Székelyföld egy és oszthatatlan” – ez a transzparens volt kifeszítve a színpad felett.
Az ünnepség után régi vásárhelyi barátomnál
szálltunk meg. Másnap, vasárnap reggel hétkor
már indultunk is Nagyenyedre. Éppen kivilágosodott, mire elértük Aranyosgerendet. Itt fényképekkel dokumentáltuk a szerencsétlen, beszakadt tetejű Kemény kastély állapotát. Így néz ki a magyar
nemzet közösségi tudata is, borongtam magamban.
Kilenc óra után megérkeztünk a pompásan megújult Bethleniánum elé. Reggeliztünk és mentünk
az Igazgatóiba. Találkoztunk a vezetőséggel, és
együtt mentünk a nagyenyedi Vártemplomba, a
megemlékező istentiszteletre. Jóska Bátyámnak
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van itt egy tizenegyedikes (harmadik gimnazista)
„keresztgyereke”, az erdővidéki Barót közeli Székelyszáldobosról, így különösen jóban van az iskolával. Én sokat szálltam itt meg diákcsoportokkal,
még többet voltam látogatóban és ma is jóban vagyok a régi igazgatóval, Krizbai Jenő Bátyámmal.
Szép és méltóságteljes Istentisztelet következett,
kíméletlen és gyökeres emlékezéssel az 1849. január 8-án – mit tesz Isten, ismét a kegyetlen téli
hidegben – hajnalban végrehajtott román betörésre, az ezt követő egy hetes mészárlásra, Nagyenyed magyar szabadságharc idején történt harmadik elpusztítására. Erre a gyalázatos tettre is a
területet felügyelő, császári osztrák hadseregparancsnok jóváhagyásával került sor, mondván:
„három napig alszik az Úristen”, vagyis három napig gyilkolhattok szabadon! Időutazást tettünk,
hallottuk a gyilkos bunkó-csapások alatt beszakadt kapuk dörejét, a szabadságharcos egységekbe bevonult férfiak hiányában védtelenül hagyott,
menekülő asszonyok és gyerekek sikolyát, a tehetetlenségtől megőrült városvezetők üvöltését. Saját füleinkkel is hallani véltük, ahogy beomlik a
gimnázium teteje, miután a tűz elemésztette a gerendákat. Mindez annak ellenére történt így, hogy
Nagyenyed polgármesterének Axente Sever - a városba betörő, háromezres horda vezetője - személyesen tett ígéretet arra, hogy Nagyenyedet nem
fogják bántani.
A templomból kivonultunk a Várfalhoz a koszorúzásra. Az emléktáblát mindössze öt éve helyezhette el a dr. Szabó Pál Egyesület, addig még emlékezni sem volt szabad! Megdöbbentő érzés volt.
Soha nem felejtem el. Ezután megnéztük a meg-
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újult iskolát: Krizbai Jenő megmutatta a múzeumszobát és ittunk egy kávét az igazgatóságon.
Nagyenyedről sietősen robogtunk Magyarigenbe,
mert útközben már elkezdett esni a hó. Éppen otthon kaptuk Szász Csaba tiszteletes urat, aki megmutatta a templomot. Megkoszorúztuk Bod Péter
sírját és az 1848 őszén legyilkolt 187 magyar hősi
halott férfi emlékoszlopát. A templom különösen
közel áll hozzám, sokszor aludtam is benne, amikor még Gudor Botond volt ott a lelkész. Ma is, ha
este, vagy éjjel imádkozom, mindig Magyarigent látom magam előtt és lélekben ott ülök Bod szobra
mellett.
Csituló havazásban érkeztünk Gudor Botond esperes úr gyulafehérvári házához, amely mint közösségi ház, a magyarság egyik végvára errefelé, a
református templommal szemben. Családiasan elbeszélgettünk, miközben Melinda asszony megebédeltetett minket.

Számomra Gudor Botond jeleníti meg az abszolút
és eszményi erdélyi értelmiségit és lelkészt. Árad
személyiségéből a megfellebbezhetetlen tudás,
hűség és emberség. Otthon! Hát igen!
Közben hatalmas hószakadás kezdődött. 17 km
tejfehér ködben araszoltunk az autópályáig. Nagyon aggódtunk. Már azon voltam, hogy vagy viszszafordulunk és megalszunk a közösségi házban,
vagy esetleg eljutunk Csernakeresztúrig. Az autópályán azonban kitisztult az idő.
Végtelennek tűnő úton érkeztünk haza, Isten segedelmével! A Dél-Erdélyben részben már megépült déli autópályát egy 70 km-es, hegyekben
kanyargó terelési szakasz 'színesítette', végül Lugos, Temesvár és Arad megkerülésével, immár autópályán, Nagylaknál értük el a jelenlegi magyar
országhatárt. Még egyszer elcsodálkoztam Jóska
Bátyám kitartásán. Ez úton is hálás köszönet illeti
részemről és mindannyiunk részéről.

http://www.magyarpatriotak.hu/madefalvatol-nagyenyedig/
Budapest, 2017. január 18.
Lados Balázs
Magyar Patrióták Közössége
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