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Történelmi emlékhely lehet Abasár
A Magyar Patrióták Közössége az év elején beadvánnyal fordult a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsághoz (NEKB),
hogy Aba Sámuel király (1041-1044) abasári királyi és egyházi
központját vegyék fel a történelmi emlékhelyek jegyzékébe. A
XI. századi romok a korai Árpád-kor felbecsülhetetlen értékű
tanúi, ezért a nemzet közös örökségének kiemelkedő részét
képezik. A NEKB operatív és adminisztratív feladatait ellátó
Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, Radnainé dr. Fogarasi Katalin levélben tájékoztatta egyesületünket arról, hogy a
NEKB 53/2018. számú határozatával támogatta az abasári
egykori királyi központ történelmi emlékhellyé nyilvánítását.
Ahhoz, hogy az Aba Sámuel földi maradványait rejtő romok
véglegesen elnyerjék az emlékhely-státuszt, a kormány döntésére van szükség. A Magyar Patrióták Közössége bízik abban,
hogy a helyszín történelmi súlyának közjogi elismerése megnyitja az utat egy méltó, színvonalas emlékhely kialakítása
előtt.

Patrióták Krónikája
III. évf., 3. szám
(2018. augusztus 16.)
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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Teleki Pál Érdeméremmel tüntették ki munkánkat
A trianoni békediktátum aláírásának 98. évfordulója alkalmából a Magyar Írószövetség dísztermében megrendezett emlékesten adta át a Teleki Pál Érdemérmeket Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke, a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumának elnöke.
jában elmondta, hogy már régóta nagy örömmel követi a Magyar Patrióták Közössége tevékenységét. A 30 év alatti átlagéletkorú fiatalok és „régebb óta fiatalok” által négy évvel
ezelőtt megalapított egyesületre Bakos István
kurátor hívta fel figyelmét. A budai várban
megtartott alakuló ülés óta eltelt néhány év
alatt jelentős eredményeket értek el a Patrióták, többek között felhívták a figyelmet a délvidéki Maradékra, a kővárvidéki Magyarberkeszre és a kárpátaljai Huszton élő magyar
szórványra. Lezsák Sándor kiemelte a bánsági
templomokért indított kezdeményezésünket
is, aminek köszönhetően a templomok megmenekülhettek a lebontástól.

A díjazottak / Kép: Ficsor Márton, Magyar Hírlap

A Bethlen Gábor Alapítvány 2006 óta minden évben a magyarság érdekében végzett
szolgálatért ítéli oda a névadó portréját ábrázoló bronzérmet, amely Rieger Tibor Kossuthdíjas szobrászművész alkotása. Idén a díjátadás tiszteletére egybegyűlt népes közönséget
a Magyar Írószövetség Bajza úti székházának
dísztermében ifj. Arató György történész, az
est műsorvezetője köszöntötte. A Himnusz eléneklését követően Szentmártoni János költő,
a Magyar Írószövetség elnöke szólt az egybegyűltekhez a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. Köszöntőjében a nagy elődök
nyomdokairól letért mai írótársadalom felelősségéről beszélt. Házi Balázs a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet levéltárosa – és
egyben a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora –
Juhász Gyula Trianon című verséből ihletet
merítve a folyamatos emlékezés fontosságáról
szólt. Az estet a Nemzeti Fórum Népdalköre
által előadott régi magyar népi és szakrális
énekek tették még emelkedettebbé.
Az emlékbeszédeket követően Lezsák Sándor átadta a Teleki Pál Érdemérmeket a díjazottaknak, melyet elsőként egyesületünk vehetett át. Az Országgyűlés alelnöke laudáció-

Lezsák Sándor laudációja / Kép: Berki Edith, Magyar
Patrióták Közössége

A Rákosi-diktatúrában felrobbantott városligeti Regnum Marianum-templom ügye számára is fontos, Lezsák Sándor azonban lélekben
az újjáépítést is támogatná. „Amit leromboltak, azt nekünk újjá kell építeni” – mondta az
Országgyűlés alelnöke, hozzátéve, hogy ennek
szükségességéről az egyházi vezetőket még
nem sikerült meggyőzni. A Bem téri Radetzkylaktanya sokat jelent az egykori MDF-eseknek,
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ezért nagy eredménynek tartja, hogy a műemlék épület a Magyar Patrióták Közössége határozott kiállásának köszönhetően megmenekült. „Továbbra is az Önök felelőssége, hogy
figyelemmel kísérjék az ügyet” – hangsúlyozta
Lezsák Sándor.
A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumának
első embere elmondta: Ilyen fiatalokból álló
közösségekre van szükség szerte a Kárpátmedencében, és akkor a nemzet fenn fog maradni. „Legyen jelkép, hogy június 4-én, az emléknapon a fiatalok, a jövő kap kitüntetést!” –
zárta a Magyar Patrióták Közössége méltatását Lezsák Sándor, majd átnyújtotta Rieger
Tibor szobrászművésszel közösen a kitüntetésről kiállított oklevelet és az emlékérmet az
egyesület elnökének, Hetzmann Róbertnek.

közíró, a felvidéki Bánkeszi szülötte, valamint
Jerzy Snopek hungarológus, műfordító, Lengyelország nagykövete. A díjazottak közül Zabolai Csekme Éva evangélikus lelkész, volt
ENSZ tisztviselő egészségügyi okokból később
tudja csak átvenni kitüntetését.
Az emlékérmek átadását követően a szervezők részéről ifj. Arató György megköszönte a

„a magyar kulturális örökség megóvója, eredményes közösségi védelmezője részére”

figyelmet, majd zárásként az egybegyűltek elénekelték a Szózatot.
A Magyar Patrióták Közössége hatalmas
megtiszteltetésnek tartja, hogy munkáját Teleki Pál Érdeméremmel ismerték el. Tevékenységeinket a kitüntetéshez méltó módon,
még nagyobb felelősségtudattal fogjuk folytatni, a tudós államférfi szállóigévé vált gondolata jegyében: „Merjünk magyarok lenni!”

Hetzmann Róbert átveszi a Teleki Pál Érdemérmet a
Magyar Patrióták Közössége nevében Rieger Tibortól /
Kép: Ficsor Márton, Magyar Hírlap

Idén hat személy, illetve szervezet munkáját
ismerte el Teleki Pál Érdeméremmel a Bethlen Gábor Alapítvány. Egyesületünk mellett
díjazásban részesült Bata János Horgoson élő
költő, a délvidéki Aracs folyóirat szerkesztője,
Dr. Hoffmann Rózsa tanár és oktatáskutató,
volt államtitkár, Dr. Horváth László orvosMagyar Patrióták Közössége © 2018. június 9.
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Ne hagyjuk a templomot!
Értékőrző kiadvány a veszélybe került bánsági templomokról
A Magyar Patrióták Közössége 2014-ben elsőként adott hírt arról, hogy a délvidéki szórványban, a Bánság szerbiai részén működő Nagybecskereki Püspökség több műemlékjellegű templomának lebontását tervezi. Egyesületünk gyors és hatékony fellépésének köszönhetően sikerült megakadályozni az értelmetlen rombolást, és egyúttal azt is elértük,
hogy a magyar állam támogatásával megújult a leginkább veszélyeztetett németcsernyei
templom. Négy év elteltével még mindig bőven akad teendő, ezért a dokumentált értékekről
kiadványt jelentettünk meg.
tatások alapján, külön tekintettel a helytörténet feldolgozására. A kiadvány nyolc tagtársunk önkéntes munkájának gyümölcse, aminek köszönhetően minőségi fényképek segítségével tudjuk szemléltetni, hogy a történelmi
Torontál és Temes térsége nem „üres terület”,
hanem kulturális értékekben bővelkedik, melyek azonban egy óvatlan pillanatban eltűnhetnek, ha nem vigyázunk rájuk.

A magyar közvéleményt és a helyi híveket
egyaránt megrázta a hír, hogy az egyházmegye vezetése – gazdasági okokra hivatkozással
– lemondott több értékes templomáról. Olyan
műemlék-jellegű épületek lebontása merült
fel, mint a Csekonics grófok által épített németcsernyei vagy a barokk párdányi, nem is
beszélve a századfordulón emelt, katedrálisok
építészeti színvonalát is elérő módosi templomról. A Patrióták kutatócsoportja a lehetséges indítékot illetően arra jutott, hogy az elhibázott döntés a ma Nyugat-Európában „divatos” templomrombolások sorába illik: legalább annyira az önfeladásról, mint a pénzhiányról szól. Szerencsére a tiltakozás és a segítség nem érkezett későn, így a templomok
megmenekültek a lebontástól.
A 44 színes oldalból álló füzet a templommentő kezdeményezés ismertetetésén túl öt
település, Galagonyás, Módos, Németcsernye,
Párdány és Perlasz templomát mutatja be a
fellelhető történeti források és a helyszíni ku-

A módosi templom belső tere

Az egykor Temes-vidéknek nevezett, a török
időket követően soknemzetiségűvé vált vidéket kettévágta a trianoni határ: nyugati részét
a délszláv állam, keleti térségeit Románia kebelezte be. A katolikus lakosság elsőként akkor csappant meg, amikor Tito partizánjai elűzték a svábokat és sok helyről a magyarokat
is. A fokozódó elvándorlás ellenére mai napig
számottevő magyar közösség él a bánság
szerbiai részén, így Módoson is, ahol a legutóbbi (2011-es) népszámlálás alkalmával a
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2373 lakosból 288-an (12%) magyarnak vallották magukat. Jól tükrözi a még meglévő feladatok súlyát, hogy az itt található templom
megmentésére továbbra sem sikerült forrást
találni.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával megjelentetett kiadvány betekintést enged a Bánság sokat szenvedett földjének múltjába, jelenébe azzal a céllal, hogy leporolja a

táj elfeledett értékeit. A Magyar Patrióták
Közössége elsőbbséget adva a társadalmi
érdeknek, a kiadványt honlapjáról is elérhetővé tette, amelyet innen lehet díjtalanul
letölteni és böngészni. Azt reméljük ettől az
ismeretterjesztő kiadványtól, hogy ha minél
többen elolvassák, a bánsági templomokat
nem lehet egyszerűen eltörölni a föld színéről,
még a divatos korszellem jegyében sem.

A három legismertebb templom: Németcsernye, Párdány és Módos

Magyar Patrióták Közössége © 2018. július 31.
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Rekord összeg: 1,4 millió forint a korláthelmeci óvodáért
Hivatalosan is lezárta a Magyar Patrióták Közössége idei Nemzeti Összetartozás Programját,
amelynek keretében jótékonysági estet és adománygyűjtést rendezett egy kicsiny
kárpátaljai magyarlakta falu, Korláthelmec óvodája számára, hogy a szórványban is
megmaradjon a magyar szó.
sának köszönhetően az általuk biztosított 354
ezer forintos juttatás teljes mértékben fedezte
a program kiadásait (rendezvényköltségek),
így a beérkezett adományokat teljes egészében a korláthelmeci óvoda korszerűsítésére
tudjuk felajánlani. Az összeget a Magyar Patrióták Közössége önerőből kiegészítette 1,4
millió forintra. Egyesületünket örömmel tölti
el, hogy ilyen jelentős összeg még sohasem
gyűlt össze a Nemzeti Összetartozás Program
céljaira.
A támogatást a korláthelmeci új magyar
óvoda kivitelezőjének, az Ökumenikus Segélyszervezetnek fogjuk átadni a közeljövőben.
Természetesen a Magyar Patrióták Közössége
a kezdeményezést ezután is figyelemmel fogja
kísérni, és a korláthelmeci magyar közösséggel is kapcsolatban marad.

Összesen nettó 1.387.270 forint adomány
érkezett, többsége banki átutalással, s csak
kisebb része gyűlt össze a márciusban Budapesten, a Duna Palotában megrendezett jótékonysági esten. Több mint százan küldtek
adományt, a Kárpát-medencén kívülről, a
nyugati emigrációból is érkeztek felajánlások.
A Hun In Eu Alapítvány nagylelkű felajánlá-

Még sohasem gyűlt össze akkora összeg, mint az idén

Magyar Patrióták Közössége © 2018. július 16.
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Kárpátalja miniszteri biztosával találkoztunk
Dr. Grezsa István, Kárpátalja megye fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési
programért felelős miniszteri biztos fogadta budapesti irodájában a Magyar Patrióták Közössége képviselőit. A megbeszélésen egyesületünk nevében Hetzmann Róbert elnök és
Izing Máté Antal, a Patrióták kárpátaljai ügyekért felelős tagja, a térség fiatal kutatója vett
részt. A találkozón elsődlegesen a Nemzeti összetartozás program keretében támogatott
Korláthelmec magyar óvodájáról és a Patrióták további kárpátaljai szerepvállalásáról
egyeztettünk.

A kelet-ukrajnai válság kirobbanása óta a
Kárpátalján élő magyarság a leghányatottabb
sorsú nemzetrész, ezért az anyaországi társadalomnak is kiemelt figyelmet kell fordítania
ott élő honfitársaink megsegítésére. A Magyar
Patrióták Közössége a helyi közösségek támogatásával és a Kárpátaljára irányuló örökségturizmus elősegítésével kíván részt venni a
kárpátaljai magyarság megsegítésében.
Sajnálatos módon Kárpátalja továbbra is a
történelmi Magyarország kevéssé ismert vidéke, holott csodálatos tájai, nemzeti emlékhelyei miatt méltán érdemelne több figyelmet.
A jelenleg Ukrajna részét képező térség joggal

nevezhető a Székelyföld „testvérének”, hiszen
területe (12,8 ezer km2), lakosságszáma (1,2
millió fő) és táji adottságai alapján nagy hasonlóságot mutat vele. Különbség azonban,
hogy Kárpátalján a magyarság csak a határ
menti sávban alkot többséget, a hegyvidéki
részen inkább szórványközösségeket találunk.
A legutóbbi (2001) hivatalos adatok szerint
lakosságának 12%-a, mintegy 150 ezer fő magyarnak vallja magát. Noha már Trianon előtt
is soknemzetiségű vidéknek számított, a történelem során mindvégig a patrióta eszme híve volt.

Magyar Patrióták Közössége ©

8

PATRIÓTÁK KRÓNIKÁJA

www. magyarpatriotak.hu

Kárpátaljára kirándulni feltöltődés és kötelesség
Beszámoló kárpátaljai értékőrző kirándulásunkról
Négynapos kárpátaljai kiránduláson vett részt júliusban a Magyar Patrióták Közössége csapata. A látogatás célja a leghátrányosabb sorsú nemzetrészt alkotó helyi közösségek felkeresése, a kárpátaljai kulturális örökség feltérképezése és az örökségturizmusban rejlő lehetőségek vizsgálata volt. Megfogalmazódott bennünk, hogy minden magyar kötelessége életében legalább egyszer ellátogatni Kárpátaljára. A kiválóan sikerült kirándulás a Rákóczi Szövetség és a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány támogatásával valósulhatott meg.
Rákóczi-kastélyt, a gótikus római katolikus
plébániatemplomot, az egykori beregi vármegyeházát, a magyar tanítási nyelvű II. Rákóczi
Ferenc Főiskolának otthont adó volt törvényszéki palotát, majd elfogyasztottunk egy jó
ebédet a magyar tulajdonú Sörkert vendéglőben. A délután folyamán az 1657-es lengyeljárás idején elpusztult Kismuzsaly pusztatemplománál is jártunk. A napot a Borzsa-parti Benén zártuk, ahol Orbán Sándor református
lelkipásztor körbevezetett minket a falu középkori eredetű, szépen felújított református
templomában.

Július 21-én szombaton kora reggel indult
csoportunk Budapestről egy húszszemélyes
autóbusszal, hogy ellátogassunk – többek közülünk életükben először – Kárpátalja földjére. Ezt az ősi magyar területet egy epizódnyi
román megszállást követően 1920-ban Csehszlovákia szerezte meg, 1938/39-ben visszakerült Magyarországhoz, majd 1944-ben a
sztálini Szovjetunió ragadta el tőlünk. A vörös
birodalom 1991-ben bekövetkezett szétesése
óta ez Ukrajna legnyugatibb megyéje, ahol
mintegy 150 ezres magyar közösség él. Egyesületünk már évek óta részt vesz Kárpátalja
támogatásában, azonban az ott élő magyarok
évről évre romló, kiszolgáltatott helyzetére
tekintettel az idei évben még inkább erre a
nemzetrészre kívánunk összpontosítani.
Értékőrző kirándulásunk első állomása a határ túlsó oldalán fekvő huszonötezer lakosú,
magyar jellegét máig őrző Beregszász volt, a
kárpátaljai magyarság kulturális és oktatási
központja. Városnéző sétánk során felkerestük a város főbb nevezetességeit: a Bethlen-

Kismuzsaly templomromjánál

Szállásunk a háromezer lakosú, csaknem
színmagyar Salánkon volt családoknál, az éledező falusi turizmus keretében. Az Alföld és a
Kárpátok lábánál települt község református
lelkésze, Balogh Attila és felesége, Ágnes már
visszatérő vendégekként üdvözölték a Patrióták csoportját. Tavaly júniusban ismerkedtünk meg Magyarberkeszen, azóta találkozásunk barátsággá ért.
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lerombolt középkori katolikus templomot és a
Perényiek pompás kastélyát, Perényi Zsigmond 1849-es vértanú egykori lakóhelyét. Az
ebéd elköltését követően felkapaszkodtunk a
város fölé tornyosuló Fekete-hegy oldalába, a
Kankóvárnak nevezett romokhoz, melyek a
régi Ugocsavár és a ferencrendiek 16. századi
kolostorának maradványai. A történeti források szerint ezek közös kútjába dobták be a
vallási villongások idején Kapisztrán Jánosnak
a Szerémségből, a törökök elől ide menekített
holttestét és ereklyéit. Délután a Nagyszőlőssel szomszédos Királyházán, Kárpátalja másik
festői omladékánál, a Nyalábvárnál tettünk
látogatást. A Várhegyen álló Kisboldogaszszony-kápolnát a szovjetek lerombolták, de a
kilencvenes években a királyházi polgárok újjáépítették, így napjainkban is a kárpátaljai
katolikusok fontos búcsújáróhelye.

Bene temploma

Mivel Salánk már a történelmi Ugocsa vármegye része, másnap a reggeli elfogyasztását
követően ennek a térségnek az értékeit kerestük fel. Elsőként Csetfalva festett fakazettáiról
és fazsindellyel fedett népi haranglábáról ismert középkori templomát (képünkön) néztük
meg. Következő megállónkon, Tiszaújlakon a
Rákóczi-szabadságharc első győzedelmes csatájának tiszteletére emelt Turul-emlékműnél
koszorúztunk. A cseh megszállás alatt elpusztított monumentum a rendszerváltozás után a
kárpátaljai magyarok társadalmi összefogása
révén épült újjá.

A vármegye hajdani székhelyére, a magyarlakta terület peremén fekvő Nagyszőlősre a
déli órákban érkeztünk. Sorra vettük a város
látnivalóit, így a kommunizmusban majdnem

Nagyszőlős

Visszafelé úton Szőlősvégardón, az egykor
magyar többségű, mára azonban már elukrá-
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nosodott faluban álltunk meg. A Patrióták két
évvel ezelőtti útja során derült k, hogy a falu
temetőjében nyugszik a nagybányai Horthy
család több tagja. Deak Andrij, a község volt
polgármestere készségesen megmutatta nekünk a kormányzó néhai oldalági rokonainak
sírköveit. Szeretnénk elérni, hogy ezek a síremlékek újra álljanak, amiben reményeink
szerint a helyi lakosság is partnerünk lesz. A
nap végét borkóstolóval zártuk Salánkon, a
híres Rákóczi-pincében, amelyben állítólag a
fejedelem is járt hajdanán. Tudniillik II. Rákóczi Ferenc Salánkon tartotta 1711. február
11-18. között a szabadságharc utolsó országgyűlését az itteni kastélyban, amely már nem
látható, mivel az 1717-es krími tatár betörés
idején földig rombolták. Ha lehet hinni a népi
hagyománynak, a Rákóczi-pince ennek a kastélynak az utolsó – nem lebecsülendő – hírmondója.

Délelőtt tíz órakor már Munkácson várt
bennünket Popovics Béla helytörténész. Az ő
kalauzolásával fedeztük fel a híres munkácsi
várat, Kárpátalja egyik kihagyhatatlan összmagyar emlékhelyét. A bevehetetlennek tartott erősséget hősiesen védelmező Zrínyi Ilona, a dicső emlékű Rákócziak, Lórántffy Zsuzsanna és az 1849 utáni diktatúra idején itt
raboskodó Kazinczy Ferenc mind-mind a
munkácsi várhoz kötődnek. Koszorúnkat Zrínyi Ilona és gyermeke, a kis Rákóczi Ferenc
szobránál helyeztük el, amely Matl Péter
helyben lakó szobrászművész megható alkotása. Innen nem messze, a vár fokán újra áll és
Vereckét kémleli a kiterjesztett szárnyú Turul,
a hét ezredévi emlékmű egyike.

Borkóstoló a Rákóczi-pincében

A vidám hangulatú estét követően másnap
reggel megtekintettük Salánk belső felújítás
alatt álló, középkori eredetű református templomát és a gyülekezet által fenntartott ifjúsági
házat, ahol már megkezdődött az értékmentés
a régi tárgyak összegyűjtése és a nemzeti hagyományok továbbadása formájában. Bibliaórákat, hétvégi foglalkozásokat, táncházat kívánnak rendezni a falak között, amihez elengedhetetlen szükség lenne a lelakott állapotú
épület felújítására.

Munkács várában

A város másik végébe, a Kendereske fölötti
domboldalra is elzarándokoltunk, ahonnan
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Kárpátalja egyik legszebb körpanorámája tárul elénk. Popovics Béla helytörténész felfedezése révén ma már tudjuk, hogy Feszty Árpád
erről a pontról festette meg nevezetes körképét, A magyarok bejövetelét. Munkács szélén
még egy történelmi emlékhely várja a magyar
kirándulókat: a Latorca partján áll a mai Kárpátalja területén lezajlott legjelentősebb
1848-49. évi ütközet, a podheringi csata emlékműve. Nem mulasztottuk el a koszorúzást,
jelezve ezzel önmagunknak és a külvilágnak
is, hogy nem feledhetjük el múltunkat, nem
tagadhatjuk meg gyökereinket.

tértünk le, hogy bejárhassuk az Árpád-vonal
bunkereit Felsőgereben határában. A magyar
állam a második világháború idején (amikor
ez a terület újra Magyarországhoz tartozott) a
Keleti-Kárpátok koszorúján védelmi vonalat
létesített, hogy a keletről várható támadást
megállíthassa. Románia kiugrása miatt ez a
természeti akadályok összekötésével megépített védvonal sohasem tölthette be valódi
rendeltetését. Maradványait máig nem tudta
eltüntetni az utódállami akarat, Felsőgerebennél a rendszerváltozás után múzeumot is
létrehoztak a nem mindennapi határvédelmi
erődrendszer bemutatására.

Innen már nincs messze a Vereckei-hágó,
ahová a rossz út ellenére is feltétlenül megéri
felkapaszkodni. A nemzeti hagyományt megörökítő krónikák szerint Árpád vezér főseregei ezen az útvonalon érkeztek meg a Kárpátmedencébe. Az akkoriban Orosz-kapunak nevezett átjáró ezer éven keresztül Magyarország határa volt. A hegyen álló, stilizált fenyőt
megformáló alkotás Matl Péter műve. A Magyar Patrióták Közössége koszorút helyezett
el az elmúlt években számtalanszor megrongált emlékműnél, amely a hazaszeretet és a
múlt tiszteletének zarándokhelye.

Kendereske fölött a domboldalban
feltárul a Feszty-körpanoráma

A kora délutáni órákban már távol a nyelvhatártól, a Kárpátok vadregényes tájain jártunk. Verecke híres útjáról csak rövid időre
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így a görög katolikus székesegyházat és a
Drugeth-várat érintette, udvarán az eredeti
tiszaújlaki Turullal. A ma Ungvárhoz tartozó
faluban, Gerényben áll a térség egyik legrégebbi, a feltételezések szerint mintegy ezer
éves körtemploma. A középkori falképeiről
ismert épület mai napig tükrözi az Árpád-kori
magyar kultúra magas színvonalát.
Útban Korláthelmec felé, Börvingesnél Egán
Ede emlékhelye mellett vezet el az UngvárMunkács országút. A századforduló legendás
kárpátaljai kormánybiztosa ezen a helyen, a
lázi domboldalon vált orvgyilkosság áldozatává. Nagyon sokat tett a történelmi Magyarország legszegényebb vidékének felkarolásáért.
Igyekezett a hegyvidéki lakosság körében az
okszerű gazdálkodás fortélyait meghonosítani, és őket az akkoriban kazároknak nevezett,
Galíciából frissen bevándorolt zsidó uzsorások szorongatásából kiszabadítani. Ténykedése súlyosan sértette azok érdekeit, akik a zavarosban szerettek halászni, ezért jól előkészített merényletet hajtottak végre ellene,
komoly liberális sajtótámogatással, amely
igyekezett az esetet öngyilkosságként beállítani. Egán Edére az őslakosság tájékozottabb
része mai napig hálás szívvel emlékezik viszsza. Eredeti emlékkeresztjét a Szovjetunió
utolsó évében útszélesítésre hivatkozással eltávolították, de az ezredfordulón ungvári értelmiségiek újat állítottak helyette.
Koszorúnk elhelyezése közben vettük észre,
hogy az emlékmű előtt lévő két szikla közül
azt, amelyik eredetileg a magyar nemzeti színeket viselte, szélsőségesek az ukrán radikálisok vörös-fekete színeire átmázolták. (Az esetet jelentettük az illetékes helyi önkormányzatnál. Az ungvári főkonzulátus példátlan
gyorsasággal intézkedett, azonban néhány
nappal később megismétlődött a szomorú,
szánalmas eset.)

Verecke híres útján „befelé” jövet még egy
koszorúzás erejéig megálltunk a Szolyvai Emlékparknál, a Kárpát-medence legfontosabb
Gulag-emlékhelyén.
1944
novemberétől
kezdve a sztálini terror jegyében Kárpátalja
térségéből több mint tizenötezer embert – főként magyarokat és németeket – hurcoltak az
itt létesített gyűjtőtáborba, akik embertelen
körülmények között, hónapokig tartó szenvedés után a Szovjetunió gulágjaiba kerültek
kényszermunkára. Az emlékparkot a rendszerváltozás után, 1994-ben hozták létre, azóta rendszeresek a megemlékezések. Este már
szálláshelyünkön, Kárpátalja „fővárosában”,
Ungváron tértünk nyugovóra.

Gerény temploma felér egy időutazással

Kirándulásunk utolsó napján a hajdani Ung
vármegye értékeit vettük sorra. Délelőtti városnéző sétánk Ungvár történelmi látnivalóit,
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A hromadában Korláthelmecet Tóth Éva képviseli.)

Egán Ede emlékműve napjainkban
festékharc színhelye
Vendégségben Korláthelmecen

Az Ungvártól 14 km-re délkeletre, a Kárpátok lábainál található Korláthelmec neve már
ismerősen cseng a Magyar Patrióták Közössége tagjai és barátai fülében. Idén hagyományos nemzeti összetartozás-programunk keretében ennek a nyelvhatári településnek az
új magyar óvodáját támogatjuk. A kilencszáz
lakosú, felerészben magyar Korláthelmecet
ma már jobbára ukrán települések veszik körül, ezért a Kárpát-medencei óvodaprogram
keretében, az Ökumenikus Segélyszervezet
beruházásában megépülő intézmény lehet a
korláthelmeci magyarság megmaradásának
kulcsa. A falu központjában Tóth Éva, a 2017
végéig önálló község utolsó polgármestere fogadott minket. (2017 végén Korláthelmec hét
másik – ukránajkú – faluval egyesült, és létrehozták a nagyobb anyagi mozgásteret ígérő
„új típusú önkormányzatot”, az ún. hromadát.

Elsőként a jelenlegi óvoda két régi, leromlott
épületét jártuk körbe a falu főutcáján. A gyermekek kedves versekkel és egy megható meglepetéssel készültek látogatásunkra: lerajzolták, milyennek képzelik el az új óvodát. Majd
felkapaszkodtunk a domboldalra, ahol a falu
római katolikus és református templomai állnak. Utóbbi egészen a falu fölött, a temető bejáratánál, szép környezetben rejtőzik. A temetőben nemcsak régi népi fejfákat fényképeztünk, hanem a középkor óta birtokosként jelen lévő, a névadó Korláth család leszármazottjainak sírjaira is rábukkantunk. A művelődési házban a korláthelmeci asszonyok finom
töltött káposztával és süteményekkel készültek. Az ízletes házi ételek mellől nem hiányozhatott a jól aszúsodó, és ezért a tokajival közeli rokonságot mutató helmeci bor. Találkoztunk Gazda Erzsébet nyugdíjazott korláthel-
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meci tanítóval, aki nagy idők tanújaként felidézte nekünk a rendszerváltozás körül Kárpátalján végbement eseményeket. Végül a
művelődési ház mögötti üres telket kerestük
fel, ahol reményeink szerint hamarosan megkezdődhet az óvodaépítés. Ezt követte a búcsúzás – ami a határátkelőkre jellemző hosszú
sorok miatt talán idő előtti volt – bízva abban,
hogy mire legközelebb jövünk, már elhárulnak
az adminisztratív akadályok az új óvoda megépítése elől.

tott, hogy itt is emberek élnek. A gyalogos határátkelő megnyitására egészen 2005-ig kellett várniuk a szelmencieknek. Így ma mintegy
félórás sorban állás árán át tudnak menni a
szomszédba…

Két félbevágott székelykapu a szelmenci határon

A határon a minden elképzelést meghaladó
sorban állás ellenére csapatunk minden tagja
jókedvűen és a visszatérés reményében hagyta el Kárpátalját. Négy feledhetetlen napot töltöttünk itt, amely során igyekeztünk a tájegység főbb nevezetességeit sorra venni. Jól mutatja Kárpátalja értékekben való gazdagságát,
hogy mindez nem sikerülhetett számunkra,
hiszen a térség legnagyobb részén nem is jártunk. Kárpátalja igenis nemzeti minimum,
ahová – a XXI. században, amikor a távolságok
már leküzdhetők – minden magyarnak életében legalább egyszer el kell zarándokolnia.
Az ott élő magyar közösségnek lelkileg és
anyagilag is sokat jelent, ha az anyaországiak
felkeresik őket. Bár kétségtelenül nyomasztó
volt a nép kínkeserves mindennapjait, a családokat szétszakító elvándorlás elképesztő
mértékét szemtől szembe megtapasztalni,
mégis feltöltődést jelentettek számunkra a
kárpátaljai találkozások. Nekünk Salánk, Korláthelmec és a vereckei hegyek üzenik: Kárpátalja
él
és
élni
is
fog!

A korláthelmeci református templom

Mielőtt a Csap-Záhony határátkelőt célba
vettük volna, úgy éreztük, van még Kárpátaljának egy története, amit személyesen át kell
élnünk. Értékőrző kirándulásunk utolsó állomása a Csehszlovákia és a Szovjetunió közötti,
második világháború utáni osztozkodáskor
barbár módon felprédált Szelmenc volt. Az
egymással teljesen egybeépült, színmagyar
testvérfalut kettévágta a trianoni határ: kisebbik része ma Ukrajnához, Nagyszelmenc
Szlovákiához tartozik. A gúnyhatár valósággal
széttépte a falut, a győztes nagyhatalmakat
azonban nem érdekelte, hogy a családtagok,
rokonok, barátok évtizedekig nem tudták
egymással tartani a kapcsolatot. Az afrikai
gyarmatokra jellemző módon, vonalzóval húzták meg a határt, mert egyáltalán nem számí-
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