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Kitüntetést vehet át a Magyar Patrióták Közössége
Teleki Pál Érdeméremmel tünteti ki a Magyar Patrióták
Közössége több éves magyarságszolgálatát a Bethlen Gábor Alapítvány. A díjakat június 4-én, a Nemzeti összetartozás napján adja át Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, egyben az alapítvány kuratóriumának elnöke Budapesten, a Magyar Írószövetség Andrássy úti székházának dísztermében.

A Bethlen Gábor Alapítvány és a Magyar Írószövetség közös szervezésében megvalósuló rendezvény résztvevői megemlékeznek a
trianoni békediktátumról, és fejet hajtanak a tragikus sorsú magyar
miniszterelnök, Teleki Pál előtt. A róla elnevezett érdeméremmel
azon személyek és szervezetek munkáját díjazzák, akiket a magyarság szolgálata iránti tevékenységükre tekintettel a kuratórium arra
érdemesnek tart.
Idén a Magyar Patrióták Közösségét érte a nagy megtiszteltetés,
hogy szervezetként a Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész
által készített érmet átvegye. Teleki Pál Érdemérmet kap továbbá
Bata János költő, műfordító, Dr. Hoffmann Rózsa tanár, oktatáskutató, Dr. Horváth László orvos, Zabolai Csekme Éva volt ENSZtisztviselő, magyar érdekvédő és segélyezés-szervező, valamint
Jerzy Snopek hungarológus, egyetemi tanár, Lengyelország nagykövete.
A trianoni békediktátum aláírásának 98. évfordulóján, június 4-én
18 órai kezdettel megrendezendő díjátadáson köszöntőt mond
Szentmártoni János költő, az Írószövetség elnöke. Emlékbeszédet
Házi Balázs történész-levéltáros tart. A Bethlen Gábor Alapítvány
által odaítélt díjakat ünnepélyes keretek között Lezsák Sándor író,
az Országgyűlés alelnöke adja át.
A Magyar Patrióták Közössége nagy megtiszteltetésnek tartja,
hogy a fennállása óta eltelt négy év munkáját ezzel az igen rangos elismeréssel tüntetik ki. A jövőben is törekedni fogunk arra, hogy immáron a Teleki Pál Érdemérem jelentette felelősség
tudatában cselekedjünk közös ügyeink szolgálatában.
Magyar Patrióták Közössége © 2018. május 18.
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Aba Sámuel királyi központjának pusztuló romjainál jártunk
A Mátraalja büszkélkedhet a legtöbb államalapításkori műemlékkel, melyek közül az abasári XI. századi királyi és egyházi központ maradványai végveszélybe kerültek. A Magyar Patrióták Közössége megtekintette a feldebrői és a tarnaszentmáriai templomokat is, melyek
szintén Szent István korából maradtak fenn. A következő kormányzati ciklusban el kívánjuk
érni, hogy Abasáron megtörténjen a romok feltárása és a méltó történelmi emlékhely kialakítása.

Április 22-én vasárnap látogatást tett a Patrióták csoportja a Heves megyei Abasáron és
környékén. A község belterületén, a Bolttetőnek nevezett helyen állnak Aba Sámuel
magyar király (1041-1044) uralkodói és egyházi központjának maradványai. A Gyöngyös
melletti faluban Pető Imre, az abasári kórus
alapító tagja vezette körbe a Patriótákat. Elsőként a jelenlegi formájában barokk, de középkori alapokra épült katolikus plébániatemplomot tekintettük meg. A torony falában látható befalazva az a római kori eredetű kőszarkofág, amely minden bizonnyal Aba Sámuel király földi maradványainak nyughelyéül szolgált, mielőtt a települést a török hadak feldúlták.
A katolikus templom előtt a helyi idősek elmeséltek egy régi mondát, miszerint hajdanán
a „vörös barátok” elrabolták Szent István lányát, és az abasári Petermálon egy kolostorban tartották fogva. Egy koldus, akit szintén a

A Szent Péter és Pál templom Abasáron

tömlöcbe vetettek, meghallotta a királylány
szenvedéseit, és szabadulása után nyomban
az uralkodóhoz sietett. Segítségével ki tudták
menteni a lányt az emberrabló szerzetesek
fogságából. A nép ajkán fennmaradt legenda
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Aba Sámuel feldúlt koporsóját befalazták
az új templom tornyába, a bejárat fölé

Tarnaszentmária ősi templomában

középületek veszik körül, a málladozó falmaradványok között pedig szemetet és elhullott
állati tetemet is találtunk. A jelenlegi helyzet
tarthatatlan, hiszen az abasári rom az államalapítás korának egyetlen ránk maradt, a későbbi időkben át nem alakított királyi udvarháza.
A Magyar Patrióták Közössége idén februárban kezdeményezte az illetékes Nemzeti Emlékhely- és Kegyeleti Bizottságnál az abasári
királyi- és egyházi központ történelmi emlékhellyé nyilvánítását. Erre azonban egyelőre
nem kerül sor, a Bizottság részéről Dr. Boross
Péter elnök levelében arról tájékoztatta egyesületünket, hogy a majdani régészeti kutatási
eredmények tükrében fognak végleges döntést hozni a kérdésben.
Egyesületünk feltett szándéka, hogy még ebben a ciklusban induljon egy átfogó, jelentős
költségvetésű kormányprogram az abasári
királyi és egyházi központ feltárása és az
adottságoknak megfelelő rekonstrukciója érdekében, megteremtve ezzel a nemzet történelme szempontjából jelentős helyszín megismerését és bemutathatóságát. A terület alapos és teljeskörű régészeti kutatása esetén
előkerülhetne Magyarország harmadik királyának máig nem azonosított sírja. Ennek érdekében az új kormány megalakulását köve-

nyilván nem a történeti valóságot, hanem más
korok eseményeit örökíti meg kiszínezve, felcserélt szereplőkkel. A vörös barátoknak nevezett, titokzatos múltú templomokosokról
sokfelé hallhatunk érdekes mondákat, ám
Abasár kiemelkedő múltbéli szerepe miatt ez
figyelemre méltó, még ha tudjuk is, hogy Abasáron nem a templomosoknak, hanem a bencéseknek volt monostora. Ez is arra utal, hogy
az Aba nemzetség ősi földje még sok történelmi érdekességet rejt.
A templomtól néhány száz méterre emelkedő Bolt-tetőn elhagyatott és méltatlan körülmények között leltünk Aba Sámuel egykori
központjának csak részlegesen feltárt, jelenleg
rossz állapotú védőtető által fedett romjaira. A
régészeti lelőhelyet lepusztult, elhanyagolt

Méltatlan környezet
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tően beadványban fogunk az épített örökségért felelős állami vezetőhöz fordulni.
Abasár elhagyásával utunkat a kisnánai vár
érintésével a Tarna völgye felé folytattuk, ahol
további két, államalapításkori műemlékünk
rejtőzik, melyek szintén az Aba nemzetség
örökségéhez tartoznak. Tarnaszentmária kicsiny XI. századi kőtemploma szinte teljes
egészében eredeti formájában maradt fenn.
Jóval jelentősebb történelmi műemlék az
ugyancsak Szent István korabeli feldebrői al-

templom, melynek évezredes falain a régi
freskók töredékeit is megcsodálhatjuk. Feldebrőn szakszerű történelmi és művészettörténeti idegenvezetésben volt részünk Kis István gondnok jóvoltából, aki lelkesen kalauzolja az érdeklődőket.
A Magyar Patrióták Közössége minden honpolgár figyelmébe ajánlja a Mátraalja államalapítás korából megmaradt ősi műemlékeit,
melyek különösen gazdaggá teszik a táj szépségéről és a jó borairól is híres vidéket.

Altemplom Feldebrőn

Magyar Patrióták Közössége © 2018. április 25
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A Kúria megismételteti a Radetzky-pert
A mai napon tárgyalta a Kúria a budai Bem téri volt Radetzky-laktanya perét. A
felülvizsgálati hatáskörben eljárt legfelső bírósági fórum egy jelentéktelen eljárási hiba
miatt elkaszálta a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság első fokon meghozott
ítéletét, amelyben a befektető kérelmét elutasították. A Kúria szerint a bíróság hibázott,
amiért hiányosan tett eleget tájékoztatási kötelezettségének, ezért az eljárást meg kell
ismételni. Ezzel a veszélyeztetett Duna-parti műemlék kálváriája tovább folytatódik.
Az ügy előzménye, hogy 2016-ban a Bem tér
3. alatti ingatlan új tulajdonosa, az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó külföldi hátterű HB Reavis csoport váratlanul megkezdte a Duna-parti
műemlék bontását. A Magyar Patrióták Közössége tiltakozó megmozdulásokat szervezett az 56-os forradalomban és a rendszerváltás idején az MDF székházaként is történelmi
szerepet betöltő épület megvédéséért. Az öszszefogás eredményes volt, a fővárosi kormányhivatal – a kormány döntésére – felügyeleti jogkörében eljárva leállította a Radetzkylaktanya bontását és megsemmisítette a befektető jogelődje által még 2010-ben megszerzett építési engedélyt, továbbá elrendelte
az eredeti állapot helyreállítását.
A tulajdonos HB Reavis ezt nem fogadta el,
és jogi útra terelte az ügyet. A bontást leállító
közigazgatási határozatot a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. január 24én meghozott ítéletében helyben hagyta. A befektető azonban a Kúria elé vitte a pert, az eljárt közigazgatási bíróság jogsértésére hivatkozással.
A Kúria ma meghozott határozata vitatható,
hiszen a bíróságok kioktatási kötelezettsége
elsősorban a jogi képviselő nélkül eljáró felek
védelmét szolgálja, miközben a befektető az
ügyvédek valóságos arzenálját vonultatta fel
az eljárás során. Inkább tűnik a határozat indokolása ürügynek, amire hivatkozással a Kú-

ria lényegében elodázta a végső szó kimondását a választások utánra. Elképzelhető ugyanis, hogy a közéleti erőviszonyok esetleges
megváltozása kihatással lehet az ügy megítélésére is. De azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a pozsonyi székhelyű HB Reavis
csoport egyike Európa 10 legnagyobb ingatlanbefektetésekkel foglalkozó társaságainak,
így ebben a perben valóban fokozott nyomás
helyezkedik az ítélkezőkre.
A Radetzky-laktanya pere hamarosan elölről
kezdődik, így várhatóan idén sem fog lezárulni a két éve húzódó ügy. A megcsonkított műemléket jelenleg ideiglenes védőtető óvja a
károsodástól, aminek az állapotát a Magyar
Patrióták Közössége önkéntesei rendszeresen
ellenőrzik. A Radetzky-laktanya sorsát továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni, mert
történelmi örökségünk elpusztításának útját
kell állnunk!

Magyar Patrióták Közössége © 2018. április 4.
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Leadtuk a Minority Safepackre gyűjtött aláírásokat
A Magyar Patrióták Közössége nemcsak az interneten buzdított az európai kisebbségvédelmi csomag aláírására, hanem az egyesület önkéntesei a fővárosban és vidéki helyszíneken is
gyűjtötték a támogató szignókat. Szervezetünk képviseletében Hetzmann Róbert elnök és
csoportja a mai napon kétszáz aláírást adott át a Rákóczi Szövetség főtitkárának, Csáky
Csongornak.

A Magyar Patrióták Közössége már tavaly
nyáron csatlakozott az őshonos európai nemzeti közösségek uniós szintű jogvédelmét célzó európai polgári kezdeményezéshez. Közleményünkben felszólítottuk támogatóinkat,
hogy írják alá a folyamodványt, ami sikeressége esetén új esélyt jelenthet a határon túli magyar közösségek számára is.

Tavaly még nem gondoltuk, hogy az aláírások a vártnál lassabban fognak érkezni. Néhány hónappal ezelőtt még egyáltalán nem
tűnt úgy, hogy ez a kezdeményezés sikerrel
járhat. Valamiért a „toleranciabajnok” nyugati
társadalmak meg sem mozdultak az őshonos
népek jogvédelme hallatán, holott elvileg a
sokszínűségben hisznek. A nagy tétre való tekintettel egyesületünk úgy döntött, hogy a továbbiakban nemcsak internetes kampányt
folytat a Minority Safepack mellett, hanem
közterületekre kitelepülve is gyűjti az aláírásokat.
Az egyesület tagjai által Budapesten, valamint Fejér, Nógrád és Pest megye falvaiban és
városaiban összegyűjtött kétszáz aláírást a
Patrióták nevében Hetzmann Róbert elnök a
mai napon átadta a magyarországi gyűjtést
koordináló Rákóczi Szövetség főtitkárának,
Csáky Csongornak.
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Szerencsére a közép-európai országoknak
köszönhetően az utóbbi időben gyorsuló
ütemben kezdtek érkezni az aláírások, és ma
már sikerült is átlépni az érvényességi küszöböt jelentő egymillió szignót. Tekintettel kell
lenni azonban a mindig számosan előforduló
érvénytelen aláírásokra is, ezért amíg 1,2 millió aláírás nem gyűlt össze, még nem dőlhetünk hátra.

Magyar Patrióták Közössége © 2018. március 29.

Dráván innen és túl is van még magyar élet
Beszámoló a horvátországi magyaroknál tett látogatásról
A Magyar Patrióták Közössége négytagú csoportja május 9-11. között értékfelmérő utat tartott az egykori Baranya, Verőce és Szerém vármegyékben. Horvátország két magyarlakta vidékén, a Drávaszögben és a Valkó mentén felkerestük a helyi közösségeket és a mára szinte
feledésbe merült magyar történelmi emlékeket. A Dráván túli Harasztiban a horvátországi
reformátusok püspökévé nemrégiben megválasztott Szenn Péterrel találkoztunk. Háromnapos látogatásunkat a Szerémség szerbiai részén, a Száva mentén zártuk.
niel, a helyben működő magyar fiatalokat összefogó Hegyalja Egyesület elnöke és a Horvátországi
Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) alelnöke fogadott minket. A Patrióták csoportja felkereste a református templomot és a temetőt. Hordósi Dániel ismertette előttünk a Drávaszög magyar falvait különösen súlyosan érintő elvándorlás
mértékét, ami a még mintegy 70%-ban magyarok
által lakott településen is érezteti hatását.

Drávaszögi táj (Vörösmart)
A Drávaszög a Duna és a Dráva által bezárt folyamköz neve Mohács alatt. Ősi magyar föld ez,
amely nemcsak 1920 előtt, hanem 1941 és 1944
között is Magyarországhoz tartozott, a történelmi
Baranya vármegye szerves részeként. A tájegységet kettészelő, löszből álló Báni-hegyhát lábánál, a
Duna mentén fekszik Vörösmart, a baranyai borvidék egyik központi települése, ahol Hordósi Dá-

Utcakép Vörösmarton
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Ugyancsak a baranyai hegyalján, közvetlenül Vörösmart mellett található a közel 90%-ban magyarok lakta Csúza, ahol Varga György lelkész körbevezetett minket a református templomban. A
dombra épült templom előtt őrködik a régi országzászlós emlékmű bástyaszerű talapzata, ahol
a helyi magyarság megemlékezéseit tartja. A temetőben megkoszorúztuk a helység nagy szülötte,
Ács Gedeon síremlékét, aki Kossuth Lajos tábori
lelkésze volt, majd szalagot helyeztünk el a partizánok által 1944-ben bestiálisan meggyilkolt csúzai magyar katona, Dávid Lajos sírkövére. A történelem kőbe vésett emlékei arról tanúskodnak,

borosgazda pincéjében zártuk, aki kitűnő baranyai
borokat termel a Báni-hegy déli lejtőin.
Hercegszőllős (horvátul Kneževi Vinogradi, korábbi nevén Herceg Suljoš) középkori temploma a
drávaszögi magyarság egyik legféltettebb kulturális öröksége. A falu Sztárai Mihály prédikátori tevékenysége hatására az elsők között vált reformátussá, a baranyai reformátusok 1576-ban már zsinatot tartottak a gótikus falak között. XIX. századi
átalakításai ellenére az épület mai napig őrzi eredeti formáját, így a Drávaszög egyik legértékesebb
műemléke. Szomorú tény azonban, hogy a

A Kováts család pincéje Csúzán

A hercegszőllősi templom
Trianon előtt még magyar többségű Hercegszőllősön 2001-re a magyarok aránya 16%-ra csökkent.
A templom előtt a jugoszláv partizánterror áldozata, az 1944-ben kegyetlenül kivégzett Faragó Ferenc lelkipásztor emléktáblája áll.
A Drávaszögtől, a történelmi Baranya vármegye
Horvátországhoz került részétől Eszéknél vettünk
búcsút, és utunkat a történelmi Verőce vármegyében folytattuk. A kicsiny Valkó (Vuka) folyó mentén van még három ősi magyar falu, melyek túlélték a törökdúlást: Kórógy, Szentlászló és Haraszti.
A délszláv háború idején sokat lehetett hallani
ezekről a településekről, melyek a szerb-horvát
öldöklés frontvonalába kerültek.
A mintegy 330 lelkes Haraszti lakosainak a legutóbbi népszámláláskor még a fele magyar nemzetiségűnek vallotta magát. A falu református lelkipásztorát, Szenn Pétert tavaly novemberben meg-

A templom Csúzán
hogy a Drávaszög népe lelkesen támogatta a szabadságharcot. Csúzai látogatásunkat Kováts Attila
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választották a horvátországi reformátusok püspökének. A lelkész a gyönyörű festett fakazettás
mennyezetéről is méltán híres, népies barokk református templom kertjében álló parókián fogadott minket. A köszöntést követően személyesen
vezetett minket körbe a környéken és bemutatta a
Valkó mente értékeit. Elsőként a szomszédos Kaporna (horvátul Koprivna) régi református templomát kerestük fel.

temetőben szalagot kötöttünk az ötven esztendős
korában, 1945-ben a partizánok által kivégzett
kapornai magyar méhész, Váci Márton sírkövére.
Kaporna után egy rövid eszéki kitérő, majd a kerek alaprajzú Kórógyvár következett. Ez a késő
középkori tégla erősség nem a mai Kórógy, hanem
Németderzs (horvátul Ivanovac) határában fekszik. A Kórógyi család tagjai építették a hajdan itt
húzódó, csaknem áthatolhatatlan Palacsa-mocsár
közepén. Az épület a megmaradás jelképe, hiszen
a Valkó mente magyar közösségei a környező kiterjedt mocsárvilágnak köszönhetik a viharos századok túlélését. Harasztiba visszatérve, a falu központjában koszorút helyeztünk el Petőfi Sándor
szobránál, majd este Szenn Péter és családja halpaprikást készített nekünk, amit jóízűen fogyasztottunk el egy rendkívül értékes és nagyszerű
eszmecserét követően. Nem mulasztottunk el
püspök úrtól elnézést kérni, amiért a látogatásunkat megelőző napon Budapesten, a nemzet fővárosában megtörténhetett az a szomorú eset, hogy
az új Országgyűlés alakuló üléséről távozó horvátországi magyar református püspökkel szemben
néhány

A kapornai templom

Ennek a falunak a régi gyülekezete ugyan túlélte
a törökdúlást, ám később mégis elnéptelenedett.
Az ortodox szerbek szerezték meg a régi templomot, amit a délszláv háborúban belövések értek és
a teteje is megsemmisült. A pusztán álló templom
falairól elkezdett lemállani a vakolatréteg, így előbukkantak a reformáció idején lemeszelt, értékes
középkori falképek. 1609-ben az egyik református
prédikátor, Nyárádi Ferenc (Franciscvs Naradi) a
szentélyben máig láthatóan bekarcolta a nevét a
falba, ami hűen tanúsítja, kié volt a templom egykoron. A méltatlanul pusztuló műemléket nemrégiben példásan rendbe tették. A templom melletti

Kórógyvár romjai Eszék környékén
önmagából kivetkőzött tüntető gyalázatosan viselkedett, szégyent hozva ezzel az anyaország lakosságára.
Másnap már a Trianon előtti Szerém vármegyéhez tartozó Kórógyon ébredtünk, ahol a helyi fejfás temetőt dokumentáltuk, amiről műsort készített az Eszéki Televízió. A magyarság népi síremlékei utáni kutatást a szomszédos Szentlászlón
folytattuk. A Valkó mente negyedik régi református faluja Tordafalva (Tordinci), amely azonban
már évszázadokkal ezelőtt nyelvet cserélt, így ma
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ez az egyetlen horvát református falu. A magyar
eredetre azonban világosan utal a temetőben álló,
még mintegy két tucatnyi fejfa, és a kőből készült
síremlékeken is rendre feltűnő, népművészetünkből ismerős szomorúfűz díszítés.

ci. Egy főtéri kávé elfogyasztása után a középkori
Szent Illés-templom nyomába eredtünk. A horvát
kutatók a templom ma csak alapfalaiban látható
elődjét 1100 körülre keltezik, míg a ma is álló, gótikus hajó a XIII-XIV. század fordulóján épülhetett,
Szent Illés tiszteletére. A helység védőszentjétől
kapta ősi magyar nevét, amit a törökdúlást követően váltott fel a délszláv Vinkovci névalak. Az újkorban istállóként használt épület nem keltett
nagy feltűnést, így sokáig elkerülte a kutatók figyelmét. Nemrégiben azonban konzerválták és
modern építészeti megoldást választva, kieészítették.

Koszorúzás Szenn Péterrel Petőfi szobránál

Régi híd a Valkó-folyón
A Valkó mente egyik legértékesebb műemléke
Berzétemonostor, azaz Nuštar kastélya, a Khuen
grófok magyarországi ágának fészke. A mai falu
határában, a folyóhoz közel állt a középkorban a
valkói bencés kolostor. Akkoriban Valkószentléleknek írták, későbbi nevének előtagját XIV. századi földesuráról, Berzétéről kapta. Nemsokára a
Garai család birtokába került, akik 1422-ben új,
kéttornyú templomot építettek a monostor mellé.
Akkoriban mezővárosi rangot élvezett, vásáros
település volt vámhellyel, Valkó vármegye két ízben is itt tartotta törvénylátó gyűléseit.
A hódoltsági időket követően a berzétemonostori
uradalmat a szlavnicai báró Sándor család szerezte meg. A kastély a török kort állva átvészelt Szent
Lélek monostor kéttornyú templomának köveiből
épült. Később a báró Sándor családdal való összeházasodás útján a Tirolból származó, 1647-ben
honosított és Magyarországnak miniszterelnököt
is adó belási Khuen – a család egyik ága későbbi
nevén Khuen-Héderváry – család vette birtokba,

A haraszti templom tornya
Tordafalván néhány katolikus magyar család is él,
napjaik azonban meg vannak számlálva az asszimiláció miatt.
A középkori Szerém megye a Duna-Száva közére
terjedt ki, a törökdúlás utáni megyerendezéskor
azonban a letűnt Valkó vármegye jelentős részével
is megnövelték területét. Az első világháború utáni összeomlást megelőzően Kórógynál volt Szerém
vármegye határa, ami így a Valkó mente magyar
falvait kettéosztotta, Szentlászló és Haraszti már a
szomszédos Verőce vármegyébe esett. A Szerémség mai Kelet-Horvátországhoz tartozó részének
egyik központi települése Szentillye, azaz Vinkov-
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akik egészen a II. világháború végéig – a titóizmus
beköszöntéig – lakhatták.

kisebbség helyzetének megerősítéséért. Már csak
azért is több figyelmet érdemelne ez a történelmi
épület magyar részről, mivel nejével, gróf Teleki
Margittal életvitelszerű lakóhelyeik egyike volt.

A szentillyei templom
A kastélyhoz tartozó kápolna lövésnyomokkal
Berzétemonostoron magyarok már nincsenek,
de van a szomszédban egy kicsiny, elfeledett magyar falu, Valkószentmária (Marinci) – vagy
ahogy a helyiek nevezik, Marinca. A legutóbbi
népszámlálás szerint a lakosság mintegy negyede
vallja magát magyarnak, ám – ahogy arról személyesen meggyőződhettünk – már csak az idősebbek beszélnek magyarul. Julián-iskoláját hajdanán
a Khuen család segítette.
A Khuen-kastély Berzétemonostoron
Ma az épületegyüttes kétségbeejtően pusztul, az
egyik szárnyban leromlott állapotú öregotthon –
tulajdonképpen közöséges elfekvő – működik. Falain a délszláv háború idején becsapódott lövedékek fekélyes sebhelyei tátonganak. KhuenHéderváry Károly horvát bánként sokat tett Zágráb fejlesztéséért és a Horvát-Szlavónországban
élő, a társország szervei által elnyomott magyar

A vármegyeháza Valkóváron
A Valkó menti dombokon kanyarogva, hamarosan
megérkeztünk az újkori Szerém vármegye székvárosába, a Duna-partra épült Valkóvárra, melyet
újabban horvátosan Vukovárnak neveznek. Árpád-kori településként hajdan Valkó vármegye
központja volt. A középkorban szászok, magyarok
és szlávok vegyesen lakták. A délszláv háború idején hosszú és elkeseredett harcok folytak a vá-
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rosért. A monarchia korabeli hangulatot árasztó
várost szitává lőtték, miközben a háború előtt még
45 ezer lakosú település népessége csaknem a felére zuhant. A hajdan jelentős magyar közösség
napjainkra egyszázalékos városi szórvánnyá zsugorodott össze.

Vasútállomás Valkóváron
Valkóvárt elhagyva, a búcsújáróhelyként ismert
Szata (Sotin) és Atyavár (Šarengrad) érintésével,
Újlaknál (Ilok) átléptük a szerb-horvát határt, és
utunkat a szerémségi Száva mente felé folytattuk.
Szávaszentdemetertől délkeletre, a nagy folyó
partján van még három magyarlakta falu: Nyék
vagy népiesen Nyékinca (Nikinci), Herkóca (Hrtkovci) és Fényberek (Platičevo). Az itt lakókat a
nyékincai Petőfi Sándor Kultúregyesület fogja öszsze. Elnökükkel, Gudelyevity Annával és tagjaikkal
találkoztunk.

Az Eltz-kastély Valkóváron
Valkóváron még most is zajlik a háború nyomainak eltüntetése. A már szinte jelképnek számító
szétlőtt víztornyot beállványozva láttuk, ám a régi
MÁV-vasútállomás épülete még mindig romhalmaz. A vármegyeháza ugyanakkor, ahol a törökdúlás után a szerémi nemesség megyegyűléseit tartotta, csodálatosan megújult, akárcsak az Eltz grófok kastélya. A német eredetű, magyarrá vált család bírta a török kiűzése után a valkóvári uradalmat. A kastély nemcsak a város egyik fő nevezetessége, hanem egyben a térség legjelentősebb
műemléke. A bejáratnál az ajtó felett Eltz Imre emlékét őrző felirat áll. Szerém vármegye egykori főispánja fényes karriert futott be a korabeli Habsburg birodalomban.

A Száva a Gomolyó-halomnál

Az Igazságügyi Palota

Csoportkép az Arany folyónál
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Harmadik nap a nyéki magyarság képviselőivel
közösen felkerestük az 1907 óta működő Hegedűs
méhészet kaptárait az Arany folyócska vize melletti Bárándi-erdőben. Az idén 79 esztendős Hegedűs János nagyapja az első méhcsaládot az akkori magyar államtól kapta, miután jelentkezett a
Pesti Hírlapban megjelent felhívásra. Elköszönve a
Nyék törzs legdélebbi ismert szállásterületén élő
vendéglátóinktól, utunkat a csodálatos szerémi
tájakon, a Tarcal-hegység (Fruška Gora) völgyeiben folytattuk. Eközben mélységesen egyetértet-

tünk Fényes Elek megállapításával: „Szerem vármegye akár ennek szerfeletti termékenységét,
akár meleg, kies éghajlatát, akár vidékei tündér
szépségét tekintsük, méltán a’ legszebb, természettől leginkább megáldott megyének mondható.”
Mi azonban nemcsak a Szerémséget, hanem a
történelmi Délvidék mai Horvátországhoz csatolt
részeinek felkeresését is bátran ajánljuk minden
hazaszerető honfitársunknak.

A Tarcal-hegység Réva (Rivica) határában
Kép és szöveg: Hetzmann Róbert
Magyar Patrióták Közössége © 2018. május 23.
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Déli körúton a Patrióták
A Magyar Patrióták Közössége három tagja április végén felkereste az egyesület délvidéki és
bánsági partnereit. A küldöttség a Szerémség és a Bánság szerbiai, valamint romániai oldalát
egyaránt érintő látogatás során a pár évvel ezelőtt veszélybe került bánsági templomoknál
és a zsablyai templomnál is járt. Fontosnak tartjuk, hogy a jövőben több figyelmet kapjanak
a határon túli magyar emlékhelyek. Különösen Krassó-Szörény megye értékeire kell nagyobb hangsúlyt helyeznünk.

Április 27-én a Patrióták küldöttsége látogatást
tett a szerémségi Maradékon. A település református lelkészével, Halász Dániellel egyeztettünk az
előttünk álló teendőket illetően. Örömmel tapasztaltuk, hogy a 2015-ben megtartott jótékonysági
estünk óta nagyon komoly előrelépések történtek.
Ha minden a tervek szerint alakul, nemsokára az
egész Délvidék egyik legjobban felszerelt óvodája
nyithatja meg kapuit a református egyház főutcai
telkén. Ez nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a
negyedrészben magyarok által lakott falu, a szerémségi magyarok végvára – nevéhez méltón –
megmaradjon.
Másnap a küldöttség Árpatarló (Ruma) és Ürög
érintésével felkereste a pusztuló zsablyai római
katolikus templomot, a hírhedt Sajkásvidék utolsó
magyar emlékét. Az 1944-45-ös partizánterror

idején három falu – Csurog, Zsablya, Mozsor – lakosságát kegyetlenül kiirtották. Zsablyán a templom a többi mártír településsel ellentétben megmaradhatott, ám az idő vasfoga igencsak kikezdte
a több mint száz éves falakat.
A délutánt már a Bánság területén folytattuk: a
magyarittebei református temető népi fejfáinak
lefényképezése után sorra felkerestük a nagybecskereki püspökség által 2014-ben bontásra
jelölt templomokat. A Magyar Patrióták Közössége
ígéretéhez hűen minden évben ellenőrzi a veszélybe került templomok állapotát. Elégedetten
állapítottuk meg, hogy Németcsernye templomának részleges helyreállítása megtörtént, sőt a gyülekezet rendbetette az istenháza mögötti elhanyagolt területet, ahol – amint az néhány éve váratlanul kiderült – a partizánterror áldozatainak tö-
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megsírja rejtőzik. Fákat is ültettek, így most már
méltónak mondható környezetben pihennek a
névtelen áldozatok. Párdány és Módos templomában sajnos továbbra sincs érdemi előrelépés, ezen
a két helyen az anyaország még nagyobb felelősségvállalására van szükség.

Heinrich József plébánossal
a templom előtt, Óteleken
A délutánt már a történelmi Krassó-Szörény vármegyei tájain töltöttük. Felkerestük a „Bánság
Selmecét”, Oravicabányát. A felvidéki bányavárosok hangulatát és a Délvidék ízét sajátosan ötvöző kisváros hosszan elnyúlik az Aninai-hegység
völgyében. A városka alsó részein még a DélAlföldre jellemző éghajlat uralkodik, míg a felső
végében már a Felvidéket idézi a táj. A bányászati
tevékenység a déli érchegységben csak a XVIII.
században indult virágzásnak, így Oravicabányán
a középkor emlékeit hiába keressük, azonban a
látnivalókat illetően bőségesen kárpótol bennünket a „monarchia kora.” S miközben a helyi szórványmagyarság már gyakorlatilag felmorzso lódott, magyar vonatkozású emlékek még szép
számmal akadnak. Így említésre méltó a katolikus
plébániatemplom, főhomlokzatán Szent István király szobrával. Érdekes, hogy kezéből a jogart itt is
kicsavarták…

A módosi templom
Az estét már a bánsági nagytáj romániai oldalán,
Óteleken töltöttük, ahol Heinrich József atyánál
vendégeskedtünk. A Temes menti település katolikus plébánosa részletesen ismertette a hozzá tartozó falvak demográfiai helyzetét. Óteleken még a
magyarság alkot többséget, de a mnistránsokra
már rá kell szólni, hogy egymás között ne románul
beszéljenek a sekrestyében. A fíliákban ennél is
rosszabb a helyzet, lényegében már csak temetnek, esketés vagy keresztelő alig akad. Ha kedvező
fordulat nem áll be, akkor a magyar iskola be fog
zárni, így Temesváron alul megszűnhet a magyar
élet. A 2005-ös nagy temesi árvíz emléktábláját
megtekintettük, akárcsak a román félsivatagba, a
rettegett Baragánba hurcolt áldozatok emlékművét. Másnap a fíliák közül az elnéptelenedő Magyarszentmártont és a Temes-parti Torontálkeresztest kerestük fel, valamint Csávost, a Csávossy-család központi települését. Meglepetésünkre itt magyarországi kirándulókkal, a Csávossyak oldalági leszármazottaival találkoztunk. A
település szép templomát a kegyuraság építette.
Sajnos, a magyarok mindössze maroknyian maradtak.

Oravicabányai hangulat
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történelmi központjában lévő református házban,
amely egyszerre ad otthont a templomnak és a
lelkészlakásnak, valamint a város magyar óvodájának. Hosszasan beszélgettünk a közösség múltjáról, jelenéről és terveiről, majd esti városnézésre
indultunk. A történelmi bányavárosra roppant
mértékben rányomta bélyegét a román kommunizmus, amely kis híján egyetlen üzemcsarnokláncolattá változtatta a kellemes fekvésű hegyvidéki várost. A Borza (Berzava) völgyét azóta az
idő rozsdahalmazzá formálta: Resica a vas és acél
városa Romániában.

Szent István király szobra
Oravicabánya templomtornyán
Oravicabányáról
utunkat
a
BánságiÉrchegységen keresztül, Stájerlakanina és Krassóvár érintésével folytattuk a megye jelenlegi közigazgatási központja, Resicabánya felé. Eközben
megállapítottuk, hogy a Krassó-Szörénység a történelmi Magyarország egyik legpompásabb, mégis
leginkább elfeledett tája.

Resicabánya a vas és acél városa
Másnap a mielőbbi viszontlátás reményében elköszöntünk vendéglátóinktól és utunkat a történelmi
Krassó-Szörény vármegye két régi városa, Karánsebes és Lugos érintésével folytattuk. Lugos, a
vármegye régi székhelye a jelenlegi közigazgatás
szerint már Temes megyéhez tartozik. Állítólag ez
Románia egyik legprosperálóbb megyéje, az egyes
hazai sajtótermékek által ódákban megénekelt fejlődésről azonban nem sikerült meggyőződnünk.
Különösen bántó szemeinknek, amikor az elmaradottság kirívó igénytelenséggel párosul. Zsombolyánál határt lépve, utunkat a szerbiai oldalon található aracsi pusztatemplommal zártuk. A Törökbecse határában álló monumentális rom a középkori Dél-Magyarország egyik legkomolyabb bencés apátságának maradványa. Az elmúlt évtizedekben ez a pusztatemplom az egész délvidéki
magyarság fontos emlékhelyévé vált: a középkori
virágzás, az azt követő pusztulás, végül a megmaradás jelképe.

Resicabányán, Megyasszai Attila családjával
Nem véletlen, ugyanis az erdélyi részek közül ebben a megyében él a legkevesebb magyar: a teljes
népesség kevesebb, mint 1%-a. A legjelentősebb
magyar közösséget Resicabányán találjuk – a hetvenezres városban még mintegy másfél ezer magyar lakik. Megyasszai Attila, a református gyülekezet lelkésze látta vendégül csapatunkat a város
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A Patrióták déli körútja kitűnően sikerült, és
egyben rávilágított arra, hogy többször kell látogatnunk barátainkat. Elhatároztuk: egyesületünk
is fel fog lépni annak érdekében, hogy a határon

túli magyar emlékhelyek a jövőben több figyelmet
kapjanak, és a magyar állam által hivatalos elismerésben részesüljenek.
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Az aracsi pusztatemplom a Délvidék egyik jelképe
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