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ÁLDOTT, FELTÁMADÁSOS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN A VITÉZI REND! 

V I T É Z A V A T Á S  A  B U D A V Á R I   

M Á T Y Á S - T E M P L O M B A N  
 

  

 

2007 október 6–án szombaton a zsúfolá-
sig megtelt Budavári Mátyás templomban 
került sor a legutóbbi vitézavatásra.  

A Szent Korona fogadása és a Himnusz 
eléneklését követően vitéz Bősze József 
ügyvezető törzskapitány köszöntötte a 
megjelenteket és felkérte Kozma Imre pá-
pai protonotárius atyát a szentmise bemu-
tatására. A szentmisét Dr. vitéz Várhelyi 
András főkapitány ünnepi beszéde és ki-
tüntetések átadása követte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  A vitézek avatása közös eskütétellel vette 
kezdetét, majd halk orgonaszó kíséretében, 
nevük felolvasásának sorrendjében a Szent 
Korona előtt elhelyezett imazsámolyra térdel-
tek, hogy a Vitézi Rend főkapitánya a pallos-
sal vállukat érintve, „vitézzé fogadom” el-
hangzásával, Őket rendtársainkká avassa.  
  A kegyeletes ünnepséget jelenlétével megtisz-
telte Harrach Péter úr, a Magyar Országgyű-
lés alelnöke, a Bajor Katonai Szövetség kül-
döttsége Rainer Schmitt úr, valamint az Egye-
sült Királyság küldöttsége Dr. vitéz Zsigmond 
András főkapitány-helyettes úr vezetésével. 
   Az ünnepség keretében került felszentelésre 
a Budapesti Törzskapitányság zászlója, mely-
re Harrach Péterné úrhölgy, zászlóanya az 
alábbi feliratú szalagot kötötte fel:  
„A kötelesség az életnél is fontosabb!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Dr. vitéz Várhelyi András főkapitány úr 
részére a Bajor Katonai Szövetség az Európai 
Katonai Védelmi Szövetség Szent Mihály Ér-
mét, vitéz Hellebronth Gusztáv nyugállomá-
nyú főkapitány úr részére pedig az 1874-ben 
alapított Bajor Katonai Szövetség Nagyke-
resztjét adományozta, melyet Rainer Schmitt 
úr nyújtott át. 
   Dr. vitéz Várhelyi András a Vitézi Rend fő-
kapitánya a Bajor - Magyar testvéri katonai ha-
gyományok ápolása terén kifejtett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként Rainer Schmitt 
urat a Vitézi Rend Lovagkeresztjével tüntette ki, 
valamint a Bajor Katonai Szövetség részére 
Horthy Miklós Emlékplakettet adományozott. 
   Az ünnepség a Szózat, a Székely Himnusz 
és a Pápai Himnusz eléneklésével ért véget, 
melyet a hosszantartó beszélgetések és fény-
képezések követtek.                               
                                           vitéz Drahos István 
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Dr. Várhelyi András főkapitány  
ünnepi beszéde 

 

Dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus! 
Áldás Békesség! 
Tekintetes Magyar Gyülekezet,  
Ünneplőbe Öltözött Lelkű Testvéreim, 
Főtisztelendő és Főtiszteletű Urak, 
Tábornok és Főtiszt Urak, Vitézek, 
Nemzetes  Hölgyeim és Uraim! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Jóisten nem kér senkitől helyfoglalási enge-
délyt, és nem akar tüntetni – s ha bebocsáttatik, szí-
vesen marad. Így van ma is velünk, Boldogasszony 
Anyánk Budavári Templomában, e tekintélyes, 
csaknem ezer ünneplő magyar családdal. Szokat-
lanságnak és tényleg furcsaságnak vélhetnők, hogy 
mi, a Vitézi Rend, éppen nemzetünk egyik „gyász-
napjára”, október 6.-ára tette Rendünk avatandó 
újoncainak ünnepélyes befogadását.  

Pedig az éppen nem az! Éppen, hogy október 
6-a A MAGYAR HŰSÉG, BECSÜLET, NEM-
ZETI LELKIISMERET NAPJA. 

 Kénytelenségből és egyelőre, kezdeményez-
zük, mi, a Vitézi Rend, hogy a Magyar Köztár-
saság Országgyűlése, nyilvánítsa e három meg-
nevezés egyikévé ezt a mai napot, s ne gyászol-
tasson bennünket, magyarokat, lelki gyászunkon 
túl, magyar hőseink üzenetes áldozatán! 

Mert ezt a napot, „hivatalos gyásznappá” nem 
a magyar nemzet tette, hanem annak szabad és 
kőmíves szellemei által reánk küldött építőmes-
terei, kik is, amúgy is nehéz, nemzettartó sor-
sunk és életünk fölébe, iparkodnak mennél több 
gyásznapot törvényre emeltetni. 

Protestálunk, s íme a mai napon is, Magyaror-
szág Örökös Királynéja, Boldogasszony Buda-
vári Templomában – ünnepelünk!! 

Örömünk oka, - a nemzet mostani ösz-
szes állapotát tekintve – csekélynek tűnhet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igencsak öröm és bíztatás, hogy hetven 

magyar család úgy döntött: felveszi, újra ősei 
vitézi kardját, magyar érdemszerző ivadéka-
ként, avagy vitézi érdeme alapján, belép a 
VITÉZI RENDBE, s összetart azzal a több, 
mint négyezer vitézzel, rendtársaival, akik 
szerte az csonka Magyarországban, s szerte a 
világon, Európa szinte minden országától, 
Észak-Amerikán, Dél-Amerikán át, Ausztráliá-
ig, a magyarságot, a magyar vitézséget, a ma-
gyar katonai hűséget, becsületet és lelkiismere-
tet képviselik és hirdetik tovább! 

Ez önmagában öröm, ez önmagában büszke-
ség, ez önmagában hit-erő. Magunk közt mond-
juk, helyesen, biztatásképpen is: azért hátrább 
az agarakkal, rabló uraimék! Egy olyan nemzet-
tel, amelyiknek, önkéntes alapon, két dandárnyi, 
katonai fegyelmet tartó VITÉZI REND-je van, 
nem „tanácsos” cinikusan játszadozni!  

Mégis játszódnak velünk, önkéntesen, vagy 
ide-küldötten, nem tudjuk, de erkölcstelen, ha-
zugság-hálókban rúgkapáló politikusok, hit nél-
kül, istentelenül, arcátlanul teszik tönkre nemze-
tünket, maradék kórházainkat, eladják nemzeti 
javainkat, földönfutókká akarnak tenni bennün-
ket, magyarokat, Európa közepén, az Európai 
Unió, a NATO tagjaként. 

 

KI SZÓLAL MEG EZ ELLEN A MAGYAR 
HOLOKAUSZT ELLEN? 
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„Itt nincsen alku, nincsen semmi de….” írja 
Dsida Jenő erdélyországi költő. Ne tessék meg-
illetődni: valóságosan a Vitézi Rend főkapitá-
nya, négy és félezer rendtárs elöljárója, ezen az 
ünnepi vitézi avatáson teszi fel a kérdést! 

Mert ami ma, szolíd Magyaroszágon történik, 
az tovább – nem történhet! Ne kérje számon a 
Vitézi Rendtől senki, hogy „micsoda dolog, ho-
gyan merészel politizálni….?” – mert nem poli-
tizál. Csupán, immár, kardja markolatára  csúsz-
tatta a kezét. Ebből elég volt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi nem a mindenkori kormányzat, ”csendes,  
koszorúzó, hagyományőrző katona-temetője” 
vagyunk, nem katonai panoptikum, nem 
lelkiismeretpótlék a büszke  MAGYAR 
HONVÉDSÉG szétverése után támadó hiány-
érzetre, hanem VALÓSÁGOS KATONAI 
REND, szervezett, fegyelmezett, felkiáltó. S 
mindezen szavakat azért én mondom most, 
mert a Vitézi Rend azt a MAGYAR vezény-
szót ismeri, hogy: „UTÁNAM!” – S nem azt 
az idegent, hogy :”ELŐRE’”- 

Hazug és képmutató, alkalmazkodó és nem-
zetvesztő, simulékony és sunyi lenne mai, vitéz-
avató ünnepségünk, ünnepünk, ha úgy tennénk 
mi, VITÉZI REND, úgy tennének Önök mind e 
szent templomban, mintha „minden rendben” 
volna, s csak a vendéglősökön múlik majd az 
ünnepnap boldogsága, a családi ünnepi ebéd, a 
felavatott új vitéz tiszteletére…. 

Nem! Mert nincs megterítve a nemzetnek 
asztala, s bár körülállják azt százezerszám a 
lelkesek, mindenki, mint valami titkot, ki nem 
mondja, magában őrzi, haza viszi nemzete sze-
retetét, őrzi némán a tényt: becsapják és be-
csapnak minket, ízléstelen, műveletlen, mos-
datlan beszédű emberek forognak rajtunk, fe-
lettünk, üressé téve a nemzeti asztalt, noha 
MINDEN NAPUNK ünnep kellene, hogy le-
gyen, hiszen: MI MAGYAROK VAGYUNK! 
S ÍME: VAGYUNK!!! 

Nemzetes és Tisztelt Gyülekezet,  
Magyar Testvéreim! 

Ma, 2007. október 6-án, a MAGYAR HŰ-
SÉG, BECSÜLET, NEMZETI LELIISMERET 
NAPJÁN, csupán e háromságot kérem avatandó 
vitézeinktől! De ezt a hármat: mindörökké! „Ki 
nemzete hagyományait nem őrizendi, árnyéka 
önmagának….” – így a költő. 

Ez mai napra kissé, kénytelenségünkben, 
megélesedett! Ismert a VITÉZI REND állás- és 
lovon való üléspontja szerint: aki nem őrzi saját 
nemzetét, az leszen árnyéka önmagának. Mert 
immár nem csupán a hagyományok, de a MA-
GYAR NEMZET maga került végveszélybe! 
Védjék meg ! Mozduljanak, mert a resten az Úr-
isten sem segít! 

Ha lehet az Amerikai Egyesült Államok ki-
emelt ünnepnapja, a Hálaadás Napja – legyen a 
mi, mai magyar ünnepnapunk, a „Magyar Hű-
ség, Becsület, Nemzeti Lelkiismeret Napja!” 
Gyászoljuk aradi vértanú tábornokainkat és le-
gyünk büszkék hősei, nyomot hagyó áldozatuk-
ra! Őrizzük meg lángoló hűségünket, gyémánt-
kemény becsületünket és szent anyanyelvünkre, 
szent anyaföldünkre máig vigyázó nemzeti lel-
kiismeretünket! Csak e hármasságért lehet ma, 
Magyarországon valaki is VITÉZ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minden más: ünnepség, egyenruhák, temp-

lom, kitüntetések, rangok és imádságok, EM-
LÉKEZTETŐK! A kötelességre! A kötelesség 
pedig: „HŰSÉG, BECSÜLET, NEMZETI 
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LELKIISMERET” - a haza védelmében. Vé-
delmében még azoknak is, akik sokszor nem is 
tudják, hogy mit cselekszenek – pedig ugrottak 
volna egy jó szóra, nyomban, „de tudtam, ott-
hon anyám, rokonom van – ezek idegenek !” – 
mindazok védelmében, akik meg akarnak ma-
radni – MAGYARNAK! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nemzetes Egybegyűltek, 
Hölgyeim és Uraim ! 

 

Köszönöm az édesanyáknak, a nagymamák-
nak, hogy évre-év szeretetben felnevelik, áldo-
zatosan hit-tartják mindegyre gyarapodó Vitézi 
Rendünk, rohamosan megifjodó állományát! 
Köszönöm az érdemszerző édesapáknak, nagy-
apáknak, s minden MAGYAR érdemhez valók-
nak, kik a Vitézi Rend taglétszámát gyermekeik, 
unokáik, véreik révén gyarapítják, hogy lélek-
kel, példával átadják a vitézséget és a hazaszere-
tetet azoknak, akik az imént felemlített szelle-
miség szerint tartják és őrzik meg azt! Isten bő-
séges áldását kérem életükre és vállalásukra!  

Köszönöm az Úristennek, hogy megint adott 
egy keserű esztendőt a magyaroknak, hogy el-
gondolkodjanak: mi is az, hogy MAGYAR 
voltaképpen? 

Köszönöm a magyarságot végképp tönkre 
tenni szándékozó, avagy szándékukon kívül és 
alul, tehetségtelen, a megélhetés mezsgyéjén 
botorkáló úgynevezett „nemzeti oldali politiku-
soknak”, hogy iszonyú tévedéseik, simulékony 
egyezkedéseik, egyéni túlélési rikkantásaik ré-
vén, egyre többen döbbennek rá a magyarok kö-
zül, hogy NEM! őket küldte – az Isten, hogy 
Magyarország megmaradjon – magyarnak!! 

Elárulóinknak, galambárusaiknak köszönöm, 
hogy kimennek a templomból! „ A szolgálatok 
különfélék, de az Úr ugyanaz.” írja Szent Pál, a 
korinthusiakhoz írott II. levelében. ”És végül 
megmarad a szeretet” – ezt is Szent Pál írja. 
Igen, a szeretetnek meg kell maradnia…. Ezért 

merem hirdetni a jelenvaló magyar testvérek-
nek, hogy gyűjtést tartunk a Vitézi Rend támo-
gatására, mit is beszédem befejezéseként, ma-
gam kezdek el, bedobván az üvegburába ado-
mányomat. Kérem, kövessenek! 

Kérem, ne tartóztassák meg magukat, ezt a 
katonai rendet, csak önmaga és CSALÁDJAI 
támogatják!  

 

Nemzetes Hölgyeim és Uraim! 
Magyar Testvérek! 

 

Kisgyermek-koromban, midőn apám megsza-
badulván Kistarcsáról, állást kaphatott a bányá-
ban, s édesanyámat újra tanítani engedték, vol-
tak szép, családi karácsonyaink, Farkaslyukban. 
Odakünn sűrűn hullott a hó. Bent, a bányászla-
kás „nappali szobájában„ gyönyörű karácsonyfa 
állt, égtek az összes fehér gyertyák, sejtelmesen 
megvillant egy zúgató autó, egy zúgató moto-
ros-játék, néhány ólomkatona körvonala, mi, 
három fiúk csak álltunk, anyánk a rövid, barna, 
páncéltőkés versenyzongorához ült – és kísérte 
a Jézuska-köszöntő énekeket… 

Azután, később, - midőn mi, három fiúk már 
Jézuska ajándékainak örvendeztünk – apánk ült 
a zongorához, míg anyánk a vacsorához terített. 
Darabosan játszotta Chopin-t, de örömet akart 
szerezni…. Egy bányamunkára engedett csend-
őr és egy bárónő  három fiújának karácsonyai 
voltak ezek. De túl zongorán, ólomkatonákon és 
csöndes szentestei vacsorán, volt még, történt 
még valami: apánk, vacsora után, verset mon-
dott. Hol Sík Sándort, hol Reményik Sándort, hol 
pedig Sajó Sándort… Úgy emlékszem, Sajó 
Sándor: Magyarnak lenni – című versét mondta 
el legtöbbször. Nehezen. Néha sírva. A vers vég-
sője legyen üzenet mindazoknak, akik értik, s 
mind azoknak, akiket illet! Így szól: 

 

 „…de ezt a lelket itthagyom örökbe, 
S ez ott vijjog majd Kárpát havasán, 
és belesírom minden ősi rögbe: 
el innen rablók ! ez az én hazám…!” 

 

Szóljon erről a hitvallásról egész életünk, mi 
magunk, imádságaink! Jóisten áldását kérem e 
Tisztelendő Magyar Gyülekezetre, Családjaik-
ra, mindenhol való magyar helytállóinkra, s a 
Vitézi Rendre! 

Isten segítse meg nemzetünket, hazánkat, 
magyarjainkat mindenütt! 

 

Dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus! 
 

Áldás Békesség!
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 Az avatottak – új rendtársaink 
 

Posztumusz lettek Rendünk tagjai: 
 

v. Fésű Lajos 
v. Fincza Gyula 
v. Fülöp József 
v. Gajdán Lajos 
v. Gebauer Ferenc 
v. Horváth István 
v. Hüvelyi József 
v. Kovács Miklós 
v. Mosolits  Kálmán 
v. Nagy Ferenc 
v. Oláh Miklós 
v. Pető János 
v. Szabó Sándor 
v. Tánczos István 
v. Tantalics József 
v. Tóth Ferenc 
Dr. v. Zachár László  
 

Avatott vitézek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v. Alan Hutchinson 
v. Almássy Ildikó Patrícia, Cserpákné 
Dr. v. Almássy Irén Erzsébet  
ifj. v. Almássy Károly Zsolt  
v. Ángyán Imre 
v. Ángyán József 
v. Balogh Tibor 
v. Bene János 
v. Bene Lilla 
v. Bodnár Attila 
v. Bodnár Márk 
v. Bóta Pál Sándor 
v. Bozsits Tamás 
v. Buthy Éva, Horváthné 
v. Buthy Gyöngyi, Sármányné 
Dr. v. Dávid Tamás. 

v. Debreczeni Lajos 
v. Domonkos Ilona, Oláhné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v. Dózsa László 
v. Éliás István 
v. Fehér Csaba 
v. Fésű Lajos 
v. Fésű Lajos Vendel 
v. Füzy Annamária Tímea 
v. Füzy József 
v. Glávits Róbert 
v. Göndör János 
v. Hadházy Sára Borbála 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
v. Holbis Mónika, Mikeczné 
v. Hillebrand Rudolf Endre 

 v. Horváth Csaba László 
v. Horváth Imre 
v. Horváth Lajos Ferenc 
v. Horváth Szabolcs 
v. Horváth Zsolt 
v. Hüveli Zoltán Attila 
Dr. v. Jakó Ronald  
v. Jovicic Bojana 
v. Jovicic Zorán 
v. Kalamár Szilvia 
ifj. v. Karácsony Ernő  
v. Kecskeméti Norbert László 
v. Kis Béla 
v. Kósa Miklós Csaba 
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v. Kovács Antal 
v. Kovács Krisztián 
v. Kovács László 
v. Könnyű Melinda 
v. Kővári Armand 
v. Kudó Andrea, Kissné  
v. Kustos János Kálmán 
v. Mándoki Margit, dr. Keményné  
v. Michna György  
v. Mógor Tamás 
v. Mosolits Kálmán 
v. Nagy Anita 
v. Nagy János László 
ifj. v. Nagy Sándor  
v. Nánási István 
v. Papp József 
v. Pető Attila 
v. Rack Gabriella, dr. Stefikné 
v. Sárközi János 
v. Simári László Ignác 
v. Solti Dezső 
v. Stefik Gabriella, Márkóné 
v. Stefik Ildikó, dr. Szabóné 
v. Szabó Sándor 
v. Szász Ottó 
v. Szilágyi Imre 
v. Szmolnik Károly 
Dr. v. Tánczos Frigyes Attila  
Dr. v. Tánczos Frigyes  
v. Tantalics Béla 
ifj. v. Tantalics Béla  
v. Tantalics Boglárka 
v. Tantalics József 
ifj. v. Tantalics József  
v. Tóth Gyula 
v. Tóth László 
v. Tömböly István 
v. Urweiss Benedek Károly 

v. Várallyai Tamás 
v. Varga Ferenc 
v. Varga Károly 
Dr. v. Varga Vanda Anna  
v. Vata Antal 
v. Zachár László Gyula 
v. Zilahi Zoltán 

 

Kitüntetések 
az avatási ünnepségen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rainer Schmitt úr átveszi a Vitézi Rend  
Lovagkeresztjét 

 

A Magyar Nemzet és a Vitézi Rend érde-
kében kifejtett áldozatos  tevékenységük el-
ismeréseként a  Vitézi  Rend főkapitánya az 
alábbi elismeréseket adományozta: 

 

Vitézi Rend Tisztikeresztje 
 

  Dr. Ináncsy Miklós 
   v. Kiss László 
   Selmeczy Erzsébet 
   Somogyi Győző 
   Tolcsvay Béla 
   Dr. v. lemhényi Zsigmond András 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tolcsvay Béla művész úr átveszi 
a Vitézi Rend Tisztikeresztjét
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Dr. vitéz Zsigmond András a Vitézi Rend 
Tisztikeresztjének kitüntetettje 

 

Vitézi Rend Jubileumi Arany Érdemkeresztje 
 

   v. Gazsó János 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v. Gazsó János átveszi a Vitézi Rend  
Jubileumi Arany Érdemkeresztjét 
 

 

Horthy Miklós Arany Emlékérem 
 

   v. Dienes Lóránd 
   Gere József     
   Gerhát Imre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerhát Imre  a Horthy Miklós Arany 
Emlékérem kitüntetettje 

 

Horthy Miklós Ezüst Emlékérem 
 

   v. Dienes Dániel 
   v. Hillebrand György 
   v. Pintér Árpád 
   v. Zsilinszky Emília 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v. Zsilinszky Emília a Horthy Miklós Ezüst  

Emlékérem kitüntetettje 
 

Dicsérő Oklevél 
 

   v. Buthy Lajos 
   Dr. v. Déri Mária Magdolna 
   v. Fülöp Ferenc 
   ifj. v. Horváth István 
   v. Lacz Gábor Csaba 
   ifj. v. Miltényi Dénes 
   Dr. v. Tóth Csaba 
   v. Tuba Zoltán 
   Bárdos Balázs 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. v. Déri Mária Magdolna átveszi 
 a Dícsérő Oklevelet 

 

   Erőss Gábor 
   Éger Csaba 
   Kovács Péter 
   Mátyás Sándor 
   Molnár Sándor 
   Szilágyi Tibor 
   Őry József                                    részére. 
 

 

Az avatási ünnepségen bejelentették, hogy az 
USA-ban szeptember 15-16-án ünnepélyes vitéz-
avatás volt. A vitézavatást a Vitézi Rend főkapi-
tánya nevében Dr. vitéz lemhényi Zsigmond 
András nemzetes úr, a Vitézi Rend határon túli 
területek helyettes főkapitánya végezte, amely 
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ünnepségen 3 főt avattak vitézzé, valamint az 
USA törzskapitányság javaslata alapján „ Egy 
igaz magyar életút” elismeréséül vitéz Simon 
István tb. törzskapitány úr részére „ Főkapitá-
nyi Dísztőr” került adományozásra.   

 

Képes összeállítás a vitézavatást  
követő fogadásról 
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vitéz Drahos István 

Néhány gondolat  
Horthy Miklós kormányzóról  

és a Vitézi Rendről 
 

II.Rész 
 

   A kormányzó nemzetvédelmi elképzelése 
nemzetgazdasági és népjóléti intézkedéseivel 
párosult. Kiválóan ismerte az ország állapotát, s 
jól tudta, hogy Magyarország mezőgazdasági 
jellegű ország különösen Trianon óta. Azt is 
számításba vette, hogy a béketárgyalások ren-
delkezései mellett mégis ki kell építeni a haza 
védelmi rendszerét. Ezek ismeretében alapította 
meg a Vitézi Rendet úgy, hogy tagjai földado-
mányokban részesültek. 
   A Vitézi Rendbe felvették mindazokat az er-
kölcsileg kifogástalan magyarokat és magyarul 
érző más származásúakat, akik a legmagasabb 
katonai vitézségi kitüntetéseket kiérdemelték. 
Minden felvett vitéz igényjogosult lett „ vitézi 
telekre”, amely 15 kh-ra terjedt, továbbá házra, 
istállóra, két lóra és egy tehénre. A vitézi telket 
és címet az első szülött fiú örökölte. 
   A Vitézi Rend alapelvét a magyar királyi mi-
nisztériumnak 6650/1920. M.E.sz. rendelete tar-
talmazza: „A magyar állam védelmében kitűnt 
feddhetetlen honfiak részére, a haza el nem mú-
ló hálája jeléül ingatlanok adományozhatók úgy, 
hogy az adományozott ingatlanhoz meghatáro-
zott közszolgálatok teljesítésének  kötelezettsé-
ge fűződik…” 
   A Vitézi Rend tagjait különleges állásuknál 
és tekintélyüknél fogva példaként kellett állíta-
ni a nép elé, mint annak polgári és nemzetvé-
delmi vonatkozású dolgokban erős, hatalmas, 
magyar és keresztyén erkölcsű, békében bölcs, 
háborúban erős és hazához mindenkor hű nem-
zetfenntartó erőt. 

A Vitézi Rend célja: utódaikban is jutalmazni 
és az ország hűségében megtartani mindazokat, 
akik a világháborúban és forradalmak alatt egyé-
ni vitézségükkel és nemzeti érzésükkel kitűntek.     
   Mikor kiderült, hogy a Vitézi Rend azonnal 
nem tud minden tagja számára telket biztosítani, 
rendezni kellet a nem telkes vitézek problémáját. 
Az 1927. november 27-én kelt Országos Vitézi 
Szék határozata szerint a nem telkes várományo-
sok is felavathatók, ha egyébként erkölcsileg és 
egészségileg alkalmasak. 1931 és 1943 között 
4311 folyamodót és 8000 várományost avattak 
fel. Az 194o-es években visszacsatolt országré-

szekből tömegesen jelentkeztek az arra jogosul-
tak a Vitézi Rendbe. A rendelkezés szerint nem 
kell tartaniuk, hogy nem vétetnek fel, ha annak 
idején rajtuk kívül álló okok miatt idegen szolgá-
latba kényszerültek. Így azok is felvételt nyertek.  
   A Vitézi Rend szervezetére nézve jól átgon-
dolt alapokon nyugszik. A Vitézi Rend élén a 
Vitézi Szék áll. A Vitézi Széket az elnök, ké-
sőbb a Vitézek Főkapitánya irányította. A Főka-
pitányi tisztet vitéz nagybányai Horthy Miklós 
töltötte be. Az országban nyolc területi egységet 
alakítottak ki, melyek élén a Törzsszékek álltak, 
alattuk pedig a vármegyei szervezetek a Szék-
kapitányok irányításával. 
    Vitéz nagybányai Horthy Miklós negyed szá-
zadon át vezette az országot. 1919-ben törté-
nelmünknek legtragikusabb állapotából emelte 
fel. Mikor június 5-én megjelent a szegedi kor-
mány előtt, ezt mondta: „Itt vagyok, kemény 
lelki tusa után úgy döntöttem, hogy vállalom a 
rám háruló feladatot, bár családom Kenderesen 
életveszélyben forog, mivel birtokom a vörösek 
és oláh vonalak között fekszik…de nem hall-
gathatom a fű növését Kenderesen, amidőn Sze-
geden a magyar géniusz bontja ki szárnyait egy 
második honfoglaláshoz.” 
   Horthy Miklós nem csak a nemzeti hadsereg-
nek, hanem valóban az egész nemzetnek elis-
mert vezére volt. Hunyadi János és Kossuth La-
jos után Horthy Miklós Magyarország harmadik 
kormányzója, akinek szilárd vezetése az egész 
nehéz korszakon át az európai változások, kor-
mányok és államok múlásának idejében válto-
zatlan erőként biztosította a nemzet egységét és 
egyensúlyát. 

(Kosáry Domokos: Magyarország története Bp. 1943.391.) 
 

Emlékezés az otrantói csatára 
 

(1917. május 15) 
 

2007-ben volt 90 éve, hogy vitéz nagybányai 
Horthy Miklós, az otrantói csatának nevezett 
ütközettel, hozzá méltóan fejezte be sikeres üt-
közeteinek sorát. 

Nem tisztem a csata részletes elemzése, ha-
gyom a tengerészekre. Az otrantói csatának ne-
vezett és így ismert akciót számtalan tudomá-
nyos és népszerű munkában, tengerész szakértő 
és történész feldolgozta, értékelte és elemezte. 

 Mindenkinek az a véleménye, hogy az első vi-
lágháborúban, ez volt az Adrián a legnagyobb 
összecsapás az antant és a császári és királyi ha-
ditengerészet között. 
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Horthy sorhajókapitány megsebesült, de hordágy-
ról tovább vezette az ütközetet. A Novara cirkáló 
megsérült vontatásra szorult. Az ütközetet, mely 
dicsőségesnek mondható, szeretném egy-két ki-
emelkedő, ellenséges és társparancsnok nyilatkoza-
tával alátámasztani, melyek megerősítik Kormány-
zó urunk kiváló katonai hadvezetési képességét és 
lovagias, bátor, emberséges magatartását. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A parancsnoki hídon 
 

Például Guido Milanesi, az ellenséges olasz 
flotta tengernagya így ír: „Ővele összeütközni 
valami régmúlt idő lovagi ízét kölcsönözte a vál-
lalkozásnak, amikor még minden páncél heroiz-
must, önmegtagadást zárt magában, amikor min-
den kard hegyén ott csillogott az egyetlen köte-
lességteljesítés tudata. Biztosak voltunk abban, 
hogy olyan ellenfél áll velünk szemben, akinek 
ha legyőzzük, kezet nyújtottunk volna…”. 

Horthy az ellenség szemében fogalommá vált. 
Franz von Hipper tengernagy a német csatacir-
káló flottilla parancsnoka: „ Különösen kiemel-
kedőnek tartom a cirkálók bátor és lovagias ma-
gatartását, amikor tengeralattjárók részéről és 
máshonnan is fenyegetve, az életben maradt el-
lenség megmentésére siettek. 1917.május 15. 
időtlen időkig fényes napja marad a cs. és kir. 
haditengerészet hadtörténetének.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sebesült parancsnok a fedélzeten 
ű 

Sorolhatnám még a dicsérő véleményeket, de 
még utolsónak álljon itt dr. Szabó Istvánnak a 

Tengermagyar szakfolyóiratban 1917-ben megje-
lent írása, melyben többek között a következőket 
írja az otrantói csatáról: ”Jelentősége áthozva az 
arányokat az Adria flottáira, csak Skagerrakéval 
mérhető…Az őrvonal tehát szét van zúzva, mi 
több, meg van semmisítve, s a tegnap még 
csöndesen pipázó hajókémények helyén néhány 
úszó roncs és még gyűrűző örvény mutatja, hol 
volt bezárva az Adria, tengerünk kapuja. A 
Novara hídján egy nemes magyar tengerész áll, 
nagybányai Horthy Miklós sorhajókapitány, 
akinek neve nemcsak flottánk annaleseiben, de a 
magyar vitézség szívekbe zárt aranykönyvében 
is jól elől van már…” 

Ezzel szemben a magyar történészek a második 
világháború utáni műveikben meg sem említik. 
Ezért kell nekünk emlékeznünk Rendünk alapító-
jára, példaképünkre, aki harctéri helytállása után, 
becsületes, jellemes, bátor, erélyes és okos szel-
lemiségével és határozottságával, talpra állított 
egy sárba taposott, romokban heverő országot. 

Emlékezzünk tetteire, és reménykedjünk, hogy 
ismét eljön egy hozzá hasonló ember, aki az 
élünkre áll, és feltámasztja Hazánkat!  

                                     vitéz békei Koós Ottó 
 

Emlékezés  
a Kormányzóhelyettesre 

 

2007. augusztus 25-én a gödöllői Királyi Kas-
tély parkjában, az egykori kormányzó helyettes 
szobránál tartottak megemlékezést a Vitézi 
Rend tagjai, vitéz nagybányai Horthy István ha-
lálának 65. évfordulója alkalmából.. 

Ifj. vitéz Szentgyörgyi Dezső, aki ma is aktív 
pilóta - a MALÉV első tisztje – az alábbiakban  
elevenítette fel a kormányzó helyettes életútját, 
kiemelve a repülés terén elért eredményeit és a 
magyar vasút fejlesztésében játszott szerepét: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Honfitársaim! 

Tisztelt Pintér Zoltán alpolgármester úr! 
 

Emlékezni gyűltünk össze, és fejet hajtani. 
Emlékezni egy férfira és egy korszakra. 
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vitéz nagybányai Horthy István 
kormányzóhelyettes 

 

Az a kor – bár sokan még nem éltünk – ismerős 
a számunkra is. Mi is átéltük. Népünk - addigi 
legnagyobb, bár nem vesztes de elárult háborúja 
után – földjét idegen katonacsizmák tapossák, 
területét mohó szomszédai a nagyhatalmak cin-
kos egyetértésével széttépik. Lakosságát új gaz-
dái - korra, nemre való tekintet nélkül - pusztít-
ják és üldözik. Verejtékes munkával megszer-
zett javait idegen kezek orrozzák el. Iparát tönk-
reteszik, út-, vasúthálózatát szétszaggatják. Ön-
védelmi lehetőségeit nemzetközi szerződésekkel 
gúzsba kötik. Gyönyörű repülőgépeit szétfűré-
szelik, szárnyát tiltó paranccsal földre szegezik. 
Végül maradék testében válogatás nélkül kéjjel 
gyilkolják, aki magyarnak meri vallani magát – 
egy világmegváltó torz eszme nevében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úgy tűnik, bevégeztetett. Nem csak a törté-

nelmi Magyarországnak, de népének is. Ebben 
a kétségbeejtő helyzetben küldi a sors azt a ve-
zetőt, aki szembeszáll a bábáskodó nagyhatal-

makkal, területrabló szomszédokkal, kiűzi a vé-
reskezű kufárokat. Nem fél mindenek fölé he-
lyezni a jogos magyar érdekeket. Arra bíztat: 
Jogunk, hogy felemelt fejjel élhessünk saját ha-
zánkban. Merjünk nagyok lenni. Mondjuk a vi-
lág szemébe: Igazságot Magyarországnak! Ad-
játok vissza a hegyeimet! Az eszköz pedig nem 
elkorcsosított operetthadsereg, hanem egy öntu-
datos, erős, elismert demokratikus berendezke-
dés. Nem elvtelen körbehajbókolás a világban, 
hanem okos külpolitika. Nem szemethúnyás a 
kis- és nagystílű tolvajok megélhetési bűnözése 
felett, hanem a rend és a törvényesség. És mind-
ezek előtt: munka, rengeteg munka. És lám: a 
haza fényre derült. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A sors nagy adománya: fiában találja meg a 

segítőtársát. Abban a férfiban, akinek a szobra 
előtt most fejet hajtunk. Vitéz nagybányai Hor-
thy Istvánnak hívják. Nem használok múlt időt. 

 Nékünk Ő él. 
1904-ben Pólá-ban születik. Iskoláit Bécsben, 

Bádenben, amíg létezik, a fiumei Haditengeré-
szeti Akadémián, majd a Budapesti Toldi Gim-
náziumban végzi. Kitűnik a matematika, geo-
metria és a technikai tárgyak iránti készségével. 
Kiválóan beszél németül, franciául, angolul. 

Szigorú, következetes nevelést kap. Kánikulá-
ban, hóban – fagyban gyalog jár a várból az is-
kolába. Innen – Gödöllőről -, hévvel. Nincs kí-
séret, nincs páncélozott csodaautó. 

1920. Repülőnap. Megismerkedik első és szó 
szerint halálos szerelmével – a repüléssel. A 
csillogó kék égben fürdő  - táncoló gépmadár, a 
fülszaggató dübörgéssel földöntúli erőt sejtető 
motor és az a csoda, amit eddig csak a madár élt 
át – lenyűgözi. 

Életét a párkák most már két szálon fonják. 
Az egyik a repülés, a másik a technikai tudomá-
nyok. És tudja: ez a két szál az, mellyel hozzájá-
rulhat megtaposott hazája felemelkedéséhez.
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A sorstól kapott kivételes tehetsége és születé-
se által biztosított lehetőségek édesapja nagy 
céljainak a szolgálatába állítja. Hihetetlen tem-
pót diktál önmagának. 

A budapesti Műszaki Egyetem elvégzésével 
párhuzamosan katonai szolgálatra jelentkezik. A 
még titokban szerveződő légierőnél 1927-ben 
átveheti a koronás– sasos pilóta jelvényt. Kiváló 
műrepülőtehetségnek bizonyul. 

 Repülőhadnaggyá léptetik elő. Nem ajándék-
ba kapja. Felettese, az I. világháborús légi-hős, 
Háry Tata nem egyszer közli szárazon a főmél-
tóságú asszonnyal, hogy fiacskája most vasár-
nap sem megy haza – dutyiba ül. Szerinte – fe-
gyelmezetlenség miatt. Azon kevesek egyike, 
aki világosan látja: hazája jövőjének záloga a 
technikai haladás. Mégpedig a közúti – vasúti – 
repülőgép motorok és hordozóik fejlesztése, 
tervezése, gyártása. Plusz a pilótaképzés.  

Műegyetemi évei alatt kapcsolatait latba vetve 
támogatásokat szerez a Műegyetemi Sportrepü-
lő Egyesületnek. Kiváló kisrepülőgépeket ter-
veznek, kiváló pilótákat képeznek, - alapját ad-
va a későbbi tömeges pilótaképzésnek. A dip-
loma átvétele után a csepeli Gépgyárba kerül a 
Jupiter repülőgépmotor gyártó osztályra. Ter-
mészetesen tanoncnak. Rá egy évre kimegy az 
amerikai Ford Művekbe dolgozni és tanulni. 
Természetesen egyszerű munkásként. Idegen 
környezetben is rövid idő után a fejlesztő rész-
legbe emelik ki. Nyitott szemmel szívja magába 
az akkor legfejlettebb csúcstechnológiát. 

1930-ban hazatér. A MÁVAG főmérnökként 
alkalmazza. A friss technikai szemléletű, mo-
dern mérnök kitűnő nyelvismeretével, külföldi 
tapasztalatával hamar kézbeveszi a gyár export 
ügyeit. Ami addig soha nem történt meg: német 
– svéd – holland- francia – perzsa – török meg-
rendelések özönlenek a kis ötezer fős vállalat-
hoz, mely a vezetése alatt 2l ezer fős gyáróriássá 
nőtte ki magát. Megalapozva a világban a ma-
gyar munkás és termék nevét. Még a szocialista 
nagyipari szállítások is az általa négy földrészen 
megteremtett nimbuszból éltek. Adalékként: az 
egyiptomi köznyelv a gyorsvonatot ma is a ma-
gyar szóval jelöli. 

1939-re ő a vezérigazgató. Emberfeletti telje-
sítményt produkál. 

Ez évben mozdonyeladási versenytárgyalás In-
diában. A konkurencia felvásárolja az összes re-
pülőjegyet a heti egy alkalommal induló járatra, 
lehetetlenné téve a MÁVAG vezérigazgatójának 

a részvételét. De számára nincs lehetetlen. Júli-
us 18-án egy kis egyszemélyes, 100 lóerős – ma 
minden középkategóriás személygépkocsi erő-
sebb ennél – Aradó típusú géppel világraszóló 
sportteljesítményt nyújtva, 5 közbenső leszállás-
sal – egyedül repülve – navigálva – rádióössze-
köttetés nélkül – trópusi időjárásban – 4 nap 
alatt Bombay-ban terem. Megnyeri a verseny-
tárgyalást, majd 3 és ½ nap alatt hazatér. Hét és 
fél nap alatt 12.860 km-t repült, 2 ezer kilométer 
feletti, 12 órás szakaszokkal megtűzdelve. Elő-
fordult, hogy a vacsora egy szelet csokoládé, pár 
korty tea. Az ágy a sivatag homokja a gép szár-
nya alatt. Ma, midőn számítógép vezérelt, robo-
tokkal ellátott repülő óriásgépek százai naponta 
többször megteszik ezt az útvonalat, több, ezek 
segítségére szakosodott, világot átölelő hálózatok 
támogatásával, borsódzó háttal kell gondolnunk a 
kis lélekvesztőben győztesen hazatérő férfira, 
akinek a teljesítményén az akkori repülősvilág is 
csak hüledezett és kalapot levéve gratulált. 

De a magyar repülőtársadalom nem ezért tar-
tozik hálával. Mint a Magyar Aeroszövetség el-
nöke, azóta sem látott széleskörű képzési lehe-
tőségeket hoz létre az azt megfizetni képtelen 
ifjúság számára. Megszervezi és vezeti a Horthy 
Miklós Repülő Alapot, mely a semmiből hangá-
rokat teremt Farkashegy, Esztergom, Gyöngyös, 
Gödöllő repülőtereire. Felépül Hármashatárhegy 
Repülőkomplexuma a Pilóta Otthonnal. Az Esz-
tergomi Aero-Ever Repülőgépgyár ontja az okta-
tó vitorlázórepülőgépeket, a MÁVAG a motoro-
kat. A magyar fejlesztésű típusok adják a képzési 
alapot a jól bevált német és olasz gépek mellett. 

Újabb feladat: A Magyar Királyi Államvas-
utak igazgatóságának elnöke lesz. Vezetése alatt 
megoldják a MÁV forgalmi, technikai és mű-
szaki problémáit is – fejlesztéssel. Ezen idő alatt 
alakítják ki az itt dolgozók országosan irigyelt 
szociális helyzetét, mely a tegnapjainkig tartott. 
Sajnos, nem tovább. 

1940-ben megnősül. Felesége Edelsheim – 
Gyulai Ilona Mária grófnő. Nászút – na ez egy 
másik repülő sportteljesítmény. A kis kétszemé-
lyes géppel 17 nap alatt 8000 km-t repülve be-
járják a Földközi-tenger medencéjét. Velence- 
Dél- Olaszország – Észak-Afrika – Tunisz – Lí-
bia – Palesztina – Szíria – Törökország – Bulgá-
ria, majd haza.  

Ahol a halált osztják, ott is az első vonalban 
van. Beosztott pilóta a felvidék felszabadítása 
alatt, Kárpátalján már rajparancsnok. 
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Eredményei, tehetsége, jelleme, hazája iránti 
elkötelezettsége nem hagy kétséget, hogy midőn 
1942-ben az országgyűlés kormányzó-
helyettessé választja, az ország távlati jövője a 
legmegfelelőbb kézbe került. Ekkor már tombol 
a háború. A keleti fronton találjuk, az egyik leg-
több bevetésben résztvett vadászpilóta. 
Légigyőzelmet is arat. Bajtársiassága – közszá-
jon forgott. Bevetés előtt körbekínálta a teás-
termoszát – és habozás nélkül elfogadta a vi-
szont kínálatot. Osztozott velük jóban-rosszban, 
dicsőségben és a halálban. Igen a halálban. Ma-
gyarország ezidőre eléri célját. Az elcsatolt or-
szágrészek visszatértek – számunkra a háború 
folytatása felesleges veszteségekkel jár, célta-
lan. Visszarendelik a frontról. Otthon van szük-
ség a széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkező államférfiúra. De a vérbeli pilóta ki-
harcol még egy bevetési lehetőséget. 

És mind oly sokszor a magyar történelemben 
a párkák nem akarják tovább fonni ezt a csillogó 
tehetségből – erényből – vasakaratból álló fona-
lat – elvágják azt. Utolsó bevetésén – felszállás 
közben lezuhanva – hősi halált hal. 05h 7-et mu-
tat összetört karórája. A Don mellett,    
Illovszkoje repülőterén, 1942. augusztus 20-án. 
38 évesen.  

Becsapódása előtt még kilő egy jelzőrakétát. 
Üzen a bajtársainak. Hogy mit, soha nem tudjuk 
meg. Hogy kit veszítettünk el, azt viszont igen. 
A magyar jövő nagy Államférfiát –így a magyar 
jövőt is. Meg nem valósított elképzelése a hábo-
rúnk befejezését illetően csak jobb jövőt ered-
ményezett volna. Nem csak családja, kisfia ma-
radt árván, de népe is. 

Éjszakánként felnézve a csillagok között Csa-
ba királyfi visszatértét lessük. 

A nappali kék ég egy másik ifjút idéz. Talán 
egyszer visszatér. 

Mi ugyanis várjuk! 
 

A Vitézi Rend Küldöttgyűlése 
 

A Vitézi Rend 2007.szeptember 15-én tartotta 
éves rendes küldöttgyűlését az alábbi napirendi 
pontokkal: 

1. Főkapitányi beszámoló 
2. Pénzügyi beszámoló, felmentvény megadása 
3. Személyi kérdések 
4. A hatályos törvényeknek megfelelően 
    átdolgozott szabályzatok jóváhagyása. 

A főkapitány beszámolójában sikeresnek ítélte 
meg az elmúlt év eseményeit. Szólt a doni meg-
emlékezésről, a Kormányzó úr halálának félév-
százados évfordulóján megtartott templomi 
megemlékezésről, valamint az Ónodi Ország-
gyűlés 300. évfordulóján avatott ónodi vitézek 
emlékkövének felavatásáról. Megköszönte a Vi-
tézi Rend Díszegységének aktív részvételét a 
megemlékezéseken. Bejelentette, hogy a 2007. 
évi Vitézavatást október 6-án tartjuk a budavári 
Mátyás templomban. 

A pénzügyi beszámoló kitért a tagdíjfizetési fe-
gyelem és aktivitás növelésének szükségességére 
és ismertette a következő év gazdasági tervezé-
sét. A küldöttek jóváhagyták a hatályos törvé-
nyeknek megfelelően átdolgozott szabályzatokat.  

Személyi kérdésekben a Küldöttgyűlés a Vité-
zi Rend érdekében éveken át kifejtett áldozatos 
tevékenységük elismeréseként: 

 

nyugállományú helyettes főkapitányi címet 
adományozott 

 

vitéz Mezey Ervin nemzetes úr, 
 

nyugállományú törzskapitányi címet adomá-
nyozott 

 

vitéz Dani András nemzetes úr 
 

nyugállományú hadnagyi címet adományozott 
 

 vitéz Kecskés Mihály nemzetes úr 
 

 vitéz Mosonyi Ernő nemzetes úr, 
 

 vitéz Szimon Hedvig nemzetes asszony 
részére .  

Határozattal további egy évre megerősítette a 
választott rendi vezetőket tisztségükben. 

Megválasztotta dr. v. Zsigmond András urat 
a határon túli területek helyettes főkapitányává, 
v. Kiss László urat Pest megye, v. Varga László 
urat Fejér- és Veszprém megye törzskapitányává, 
és mindhármukat egyben a Választmány tagjává. 

Határozott a törzskapitányságokon a széktartói 
tisztségek rendszeresítéséről, akik a főszéktartó 
alá tartoznak és feladatuk a törzskapitányságok 
adminisztrációjának, valamint a tagdíjbefizeté-
sek regisztrációjának vezetése. 

Bejelentésre került, hogy a Krasznai Béla által 
2000-ben a Vitézi Rend ellen indított pert jog-
erősen megnyertük és az eddig megítélt perkölt-
ségeket bírósági végrehajtó útján behajtjuk. 

A Vitézi Rend által Hunyadi László I. rendű és 
az általa jegyzett „Történelmi Vitézi Rend Egye-
sület” II. rendű alperes ellen indított névhasználat 
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eltiltásáról szóló pert jogerősen megnyertük, de 
mivel a jogerős ítéletet azóta sem tartják be felje-
lentéssel élünk a társadalmi szervezetek tevé-
kenységét felügyelő Fővárosi Főügyészség felé, 
kérve intézkedését a jogerős ítélet betartatására. 

 

Adventi Tiszti Értekezlet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Vitézi Rend 2007. december 8-án tartotta 

meg Adventi Tiszti Értekezletét a Belvárosi 
Kisgazda és Polgári Egyesület klubhelyiség-
ében. Dr. vitéz Várhelyi András főkapitány kö-
szöntötte a megjelent tisztségviselőket és közö-
sen elmondták a Magyar Hiszekegyet. Értékelte 
a mögöttünk lévő esztendő eredményeit és ki-
emelkedő eseménynek tartotta a budavári Má-
tyás templomban megtartott Vitézavatást, ahol 
felszentelésre került a Budapesti Törzskapitány-
ság zászlója, melyre Harrach Péterné zászlóanya 
kötött szalagot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megköszönte a Vitézi Rend Díszegységének 

helytállását az évközi eseményeken és bejelentet-
te, hogy a Díszegység kardokkal lesz felszerelve. 

Értékelését követően vitéz Kovács Gábor ré-
szére a Vitézi Rend Díszegységében történő ki-
emelkedő részvétele elismeréséül Horthy Mik-
lós Ezüst Emlékérmet adományozott, valamint 
Dr. vitéz Dévényi Ferencet kinevezte a Köz-
ponti Törzs székkapitányának, egyben az egy-

házi ügyek referensévé, továbbá vitéz Molnár-
Gazsó János budapesti törzskapitányt megbízta 
főkapitány-helyettesi teendők ellátásával. 

Az Adventi Tiszti Értekezlet csoportfénykép 
készítésével és állófogadással fejeződött be. 

 

Huszártalálkozó Nyíregyházán 
 

Augusztus 25.-én immár tizedik alkalommal 
országos huszártalálkozóra gyűltek össze bel- és 
külföldről egykori huszárok, hozzátartozóik és 
azok az idős bajtársak (veteránok), akik valami-
kor a „legmagyarabb” fegyvernemnél, a huszár-
ságnál szolgáltak. 

A Hadkiegészítő Parancsnokságon gyülekez-
tek a vendégek és a huszárbandériumok, kik ér-
keztek Jászfényszaruból, Nyírtelekről, Ózdról, 
Pápáról, Tökölről és Tunyogmatolcsról. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Az ünnepség 1430-kor kezdődött az Ország-

zászló téren a Huszárszobornál. A meghívott 
vendégek és a nyíregyháziak a zenekar és a 
huszárbandériumok kíséretében vonultak a 
térre. A Mikecz család csapatzászlót adomá-
nyozott a Tököli vitéz Mikecz Kálmán Hon-
véd és Huszár Hagyományőrző Egyesületnek. 
A beszédek után ünnepélyes zászlóátadás és -
szentelés következett. A zászlót vitéz Mikecz 
András, a névadó unokája adta át vitéz Kiss 
Lászlónak, a bandérium parancsnokának.  
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Vitéz Mikecz Andrásné Holbis Mónika 
nemzetes asszony „zászlóanya” kötött szala-
got a zászlóra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A huszártalálkozón a Vitézi Rendet v. Kiss 

László  és  v. Mikecz András képviselte. 
Várjuk sorainkba  azokat a rendtársakat vagy 

ismerőseiket, akik szívesen foglalkoznának ka-
tonai hagyományőrzéssel. 

Bővebben a www.mikeczbanderium.hu olda-
lon olvashatnak rólunk. 
                                              vitéz Kiss László 
 

Hogyan született  
a Székely Himnusz? 

 

Az eredeti kotta és szöveg a Szegedi Móra Fe-
renc Múzeum Levél és Diplomatárában találha-
tó. ĺme a teljes 4 versszakos Székely Kivándorló 
Himnusz. Ebből láthatjuk, hogy ez nem népdal, 
hanem egy műdal, szerzővel és szövegíróval 
rendelkezik, tehát ehhez a szerzők jogának és 
szerzeményének megcsonkítása nélkül nem na-
gyon illik hozzákölteni. 

A dalról annyit kell tudni, hogy nem a székely-
ség dala volt eredetileg, hanem az 1901-ben Fi-
ume kikötőjéből az ADRIA  nevű utasszállító 
hajón Amerikába indult 600 főnyi Csík-megyei 
székely kivándorló számára írta a szegedi kántor 
Mihalik Kálmán, akinek rokonai is ezzel a hajó-
val mentek ki Ohio államba. Az ADRIA utasai-
nak 95%-a Ohio államba került, a többiek New 
York és Boston városában maradtak. Akik itt sej-
tik rokonaik kivándorlását, azok az Ellis Island-i 
bevándorló múzeum irattárának 1901/NY-AD-
HUN/122-21/1 számú bevándorló hajó utas  név-
sorát és befogadó (caranten-checklist) listáját 
nézzék meg,  ha arra járnak egyszer. A Székely 
Himnusz első elhangzása a hajó indulásakor volt 
Fiume kikötőjében 1901. április 7-én este. Tehát 
az amerikai székely származású magyaroknak 

sokkal több közük van hozzá, mint a székelyek-
nek, persze csak jelképesen. Hiszen kit nem üt 
szíven ez a gyönyörű ének? 

Ezért van az a furcsa helyzet, hogy a dalt egé-
szében meglehetősen kevesen ismerik még Szé-
kelyföldön is. 
                         Kálló Róbert kutatása nyomán 

 

Legyél büszke magyarságodra, ne hagyj el ha-
zát, hitet, testvért! Őrizd a nyelved tisztaságát, 
add tovább gyermekeidnek és másoknak nemze-
ted kultúráját! Maradj Magyar Mindenáron! 
                               vitéz Bornemissza György 

 
 

Székely kivándorlók himnusza 
 

Ki tudja, honnan, merre visz a végzet? 
Göröngyös úton, sötét éjjelen. 
Vezess még egyszer, győzelemre minket, 
Csaba királyfi, csillagösvényen. 
Maroknyi székely porlik, mint a szikla, 
Népek harcának zajló tengerén. 
Fejünk az ár...jaj!...százszor elborítja, 
Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk! 
 

Ameddig élünk magyar ajkú népek, 
Megtörni lelkünk nem lehet soha! 
Szülessünk bárhol, földnek bármely pontján, 
Legyen a sorsunk, jó vagy mostoha. 
Keserves múltunk, ezeréves balsors. 
Tatár, török dúl, labanc leigáz. 
Jussunk honban, magyar-székely földhöz, 
Szabad hazánkban éljünk boldogan! 
 

Ki tudja? Én nem! Merre visz a végzet? 
Országhatáron, óceánon át! 
Jöjj jó királyunk, itt vár a te néped, 
Székely nemzeted, Kárpát bércein! 
Maroknyi székely, porlik, mint a szikla, 
Háborgó szélben, zúgó tengeren. 
Fejünk az ár...jaj!...százszor elborítja, 
Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Istenünk! 
 

Édes Szűz anyánk, könyörögve kérünk! 
Mentsd meg a néped, vérző nemzeted. 
Jussunk e honban, magyar székely-földön, 
Szabad hazához és éljünk boldogan. 
Maroknyi székely, porlik, mint a szikla, 
Haláligában, meggyötörten él. 
Szemünk a korbács százszor eltalálja. 
Hagyd meg minékünk Erdélyt Istenünk! 
 

Szöveg: Csanády György 
Keletkezési hely:1901. Szeged  
Zene: Mihalik Kálmán 
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MEGEMLÉKEZÉSEINK 
 

56-os megemlékezés a Tabánban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v. Vecsey András és v. Menyhárt János 
a Vitézi Rend nevében koszorúz 

 

 

Testvérkapcsolatok ápolása 
 

A Belváros-Lipótvárosi Önkormányzat 
Nemzeti Ünnepünk évfordulóján egy Szent Ko-
ronával ékesített nemzeti zászlót adományozott 
a délvidéki Mohol község Szent György római 
katolikus templomának, melyet Dr. vitéz Bartal 
Sándor szentmise keretében adott át Baráth 
Gábor plébánosnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Látogatás  
Történelmi Emlékhelyeken 

 

A Kelenföldi Református Egyházközség ki-
rándulást szervezett a kárpátaljai történelmi em-
lékhelyek látogatására. A kiránduláson vitéz 
Erőss Gábor a családjával vett részt, és az em-
lékhelyeken koszorút és nemzeti színű szalagot 
helyezett el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Vereckei hágónál 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Munkács várában 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emlékezés a szolyvai hadifogoly temetőben 
 

Halottaink Ünnepére 
 

Ezen a napon fokozottan Rájuk emlékezünk, 
Akik sajnos már nem lehetnek itt velünk. 
Mindenki gondoljon most kedves szerettére, 
Lobbantson lángra egy , egy gyertyát érte. 
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Szívünkben nem haltak meg, kikre emlékezünk, 
Sírjukhoz virággal megyünk amikor tehetjük. 
S HŐSEINK? Akik jeltelen sírokban pihennek, 
A mi gyertyáink ő érettük is égjenek! 
 

Amíg lobognak a kegyeleti gyertyák, 
Mindnyájunkért mondjunk el egy imát. 
Aztán éljük tovább kölcsönkapott életünket, 
Hisz nem haltak meg ők,- csupán megelőztek. 
                           

                            Lukácsné v. Földes Magdolna 
 

Főhajtás katonahőseink emléke előtt 
 

Koszorúzási ünnepség a Farkasréti temetőben. 
vitéz Aggházy Kamil magyar királyi ezredes, a 
Hadtörténeti Múzeum alapító igazgatója sírjánál. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Holló József Ferenc nyá. altábornagy 

 megemlékező beszédét mondja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Vitézi Rend koszorújának elhelyezése 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Díszőrség a megkoszorúzott síremléknél 

Központi megemlékezés az új köztemetőben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
vitéz Drahos István koszorúz az 
„Imádkozó Katona” szobránál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virág és mécses erdő a pécsi temető I. Világ-

háborús emlékhelyénél, ahol vitéz Bornemissza 
György törzskapitány helyezte el az emlékezés 
virágait. 

 

Kegyeleti tevékenységünk 
 

A Vitézi Rend Kegyeleti Bizottsága október 
15-én négy – a II. Világháborúban hősi halált 
halt – ismeretlen magyar repülő katonát helye-
zett végső nyughelyére Kaposvár Hősi temető-
jében. Ennek megvalósítását adományokkal 
támogatta Dr. v. Varjú László, Dr. v. Húth 
József, v. Szentgyörgyi Dezső, Dr. v. Szilák 
Endre, v. Hollósy Csaba, v. Bornemissza 
György, Bárdosy Ferenc, a Vitézi Rend, vala-
mint áldozatos tevékenységével segítette a So-
mogy megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. 
igazgatója és munkatársai, melyért ezúton kö-
szönetünket fejezzük ki. Vitéz Bornemissza 
György törzskapitány az alábbi idézettel adta 
meg a végtisztességet a hős magyar katonáknak. 

 „Nyugodj el immár örök békességben, 
Harcos útjaink fáradt vándora, 
Álmodd a szabadság napsugaras álmát, 
Mi fájdalmas hősünk magyar katona” 
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Koszorúzás v. Gidófalvy Lajos  
ezredes emléktáblájánál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Vitézi Rend nevében  
v. Gazsó János és v. Drahos István  
helyezte el a megemlékezés virágait 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Díszőrség a megkoszorúzott emléktáblánál 

Emlékezés  
a doni hősök emléktáblájánál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A díszegység tagjai a megemlékezésen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Vitézi Rend nevében v. Koós Ottó, 
v. Gazsó János és v. Tóth Béla koszorúznak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A megkoszorúzott emléktábla 
* 

Emlékezzünk 
a kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapján 

 

2001. óta február 25-ike a kommunizmus ál-
dozatainak emléknapja. 

A magyar Államvédelmi Hatóság (ÁVH) Bu-
dapesten 1947.február 25-én tartóztatta le és ad-
ta át a szovjet katonai bíróságnak Kovács Bélát 
a Független Kisgazdapárt főtitkárát.  A bíróság 
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25 év javító-nevelő munkatáborban kitöltendő 
szabadságvesztésre ítélte. 

 A kormány ezért jelölte meg február 25-ét. 
Emlékezzünk! 
Emlékezzünk! A 133 napos tanácsköztársaság 

áldozataira, hisz e rövid idő alatt több mint 600 
kivégzés történt- Kun Béla, Szamuely Tibor és 
Cserny József „ Leninfiúknak” a vezérletével. 

Emlékezzünk! 
A II. világháború után az ÁVH és az NKVD 

áldozataira, a megkínzottakra, a kitelepítettekre, 
a Gulág rabtáboraiba hurcoltakra, és az 
istenciájuktól és vagyonuktól megfosztottakra, a 
hazájukat kényszerűségből elhagyókra. 

Ez az eszme még ma is jelen van. Hisz a ke-
gyetlen rendszer kiszolgálói és utódaik, irányít-
ják az országot. Nem akarják belátni, hogy hely-
telen úton járnak. 

Engedjék meg, hogy ezen alkalommal tényle-
ges adatokkal támasszam alá, e diktatúra tör-
vénytelenségeit. 

Az adatokat a volt Kárpótlási Hivatal mellett 
működő Társadalmi Kollégium elnökének 
Menczer Gusztáv úr könyvéből merítsem. Ki 
maga is 9 évig volt a Gulág rabtelepeinek lakója. 

 Áldozataink 1945-1963 között: 
Magyar bíróságok politikai ítélettel kivégez-

tettek: 1108 magyart 
Szovjet hadbíróságok politikai ítélettel 

kivégeztettek: 2.700 magyart 
Magyarországon elítélt (átl.6év)     38.500 fő 
Szovjet elítélt (átl.17év)                  39.500 fő 
Magyar internált (átl.36hó)             23.800 fő 
Szovjet internált (átl.36hó)              39.600 fő 
Magyar kitelepített (átl.36hó)          23.600 fő 
Szovjet hadifogoly kényszermunkás (átl. 38hó  
ebből meghalt 300.000 fő) 
Összesen: 845.900 fő 
 

Még egy csoportosítás: 
Szovjet bíróságok által elítéltek száma: 1944- 
1952 között: 40.129 fő 
 A hazahozott túlélők száma:1953. novembe-

rében hazaengedett   1.503 fő 
 1955. novemberében hazaengedett     370 fő 
A jászberényi börtönben itthon tovább fogva 

tartottak : 271 fő 
Összesen: 2.154 fő 
Kivégzett: 2.911 fő 
Elhalálozott: 35.064 fő 
Említsük még meg: 1 400 000 embertől vették 

el vagyonát. A lakosság 20% - nak seperték le 
padlását, vették el igás és lábasjószágait. 

Ennyi magyar embert gyilkoltak és gyaláztak 
meg. Mi pedig emlékezzünk és ne felejtsünk! 

Zárszóként, 1946. 05. 16-án  a gyöngyösi 
gimnáziumban tanóra alatt letartóztatják 
Kassay Kázmér 1930-ban született diákot, Ró-
nai Kálmán gimnáziumi tanár feljelentésére. 
Vádak között szerepelt, hogy a később kivég-
zett Páter Kiss Szalázt kiakarták szabadítani. 
Szovjet hadbíróság 7 évre ítélte majd ítéletének 
letöltése után száműzetésben, meghatározott 
körzetben kellett letelepednie. 1956.februárjára 
tudott hazajönni. 

 Visszaemlékezését, amit „ A vörös pók háló-
jában, az arany Kalimán”, címen adta ki 1993-
ban az alábbiakkal zárja: 

 „Mi tudtuk mi a kötelességünk 
Mi tudtuk miért harcolunk 
Mi tudtuk miért áldozzuk életünket 
Mostohánk átadott az oroszoknak 
Testvéreink kiterítve kint maradtak 
A hírmondók megmaradtak” 

Hamis magyaroknak, orosz labancoknak, zsol-
dos vezéreknek Isten parancsára megbocsátottunk. 

Emlékezek és emlékezzünk! Én is megbocsá-
tok, de NEM FELEJTEK. NEM LEHET FE-
LEJTENI! NEM SZABAD!! 

Egy volt gulág rabtábor lakója: kinek álmai-
ban a mai napig is megjelenik a szögesdrót és 
rács mögött eltöltött 12 év borzalma, és hazájá-
ban a politikai rendőrség 33 évig tartó megfi-
gyelése és megalázottsága.                                 

                                     vitéz békei Koós Ottó 
 

    Hadak Útjára léptek 
 

v. Aszalós Bálint  Fehérgyarmat  
v. Bélavári Vilmos  Budapest 
v. Bernáth Károly  Budapest 
v. Bíró József  Budapest 
v. Dívós László  Szombathely 
v. Galgóczy Sándor dr. Komárom 
v. Illyés Domokos id. Budapest 
v. Jármy Amelin Tihamér Bécs 
v. Ladó László dr.  Budapest 
v. Nagy György  Polány 
v. Nagy József  Komló 
Dr. v. Pajor Jánosné Velence 
v. Rétfalvi Gábor  Szombathely 
v. Szecsi Lajos  Fegyvernek 
v. Szerencsi Mihály  Mátészalka 
v. Szoboszlai Károly Debrecen 
v. Takács Nagy Lóránd dr. Budapest 
v. Temesvári Andor Nagykanizsa 
Velenceiné v. Bótfy Éva Székesfehérvár 
v. Wolf Henrik  Vecsés 
v. Zseli Ferenc  Mesteri 
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Ülésezett a Vitézi Szék 
 

2008. február 2-án az alábbi napirendi pon-
tokkal tartotta ülését a Vitézi Szék: 

 

 1. személyi kérdések 
 2. A júniusi küldöttgyűlés előkészítése 
 

Dr. vitéz Várhelyi András főkapitány úr kö-
szöntötte a megjelenteket, majd közösen el-
mondták a Magyar hiszekegyet. 

 A Vitézi Szék személyi kérdésekben az alábbi 
döntéseket hozta. 

- Vitéz Szoboszlai Endre Hajdú-Bihar és Sza-
bolcs-Szatmár megye törzskapitánya lemondott 
beosztásáról. A Vitézi Szék egyhangú szavazattal 
lemondását elfogadta, azonban nem járult hozzá 
nyugállományú törzskapitányi cím viseléséhez. 

- Vitéz Kocsis Lajos irodavezető törzskapi-
tányt megromlott egészségi állapotára figye-
lemmel, egyhangú szavazattal felmentette tiszt-
ségéből, egyben engedélyezte nyugállományú 
törzskapitányi cím használatát. 

- Vitéz Krempl Ferenc és vitéz Tóth Béla 
nemzetes urakat felmentette pénztárellenőri be-
osztásukból, egyben többségi szavazattal mind-
kettőjüktől megvonta a nyugállományú törzska-
pitányi cím használatát. 

- Vitéz Kovács Imre törzskapitányt a számvi-
teli fegyelem és a Vitézi Rend pénzkezelésre 
vonatkozó szabályzatának huzamos ideig tartó 
megsértése, valamint a Vitézi Rend szabályza-
tába ütköző, bizonyított zendülés szervezése 
miatt beosztásából felfüggesztette és elrendelte 
etikai és fegyelmi eljárás lefolytatását. 

- Vitéz Kovács Jenő nemzetes urat megbízott 
törzskapitányi rangban megbízta Vas-Zala me-
gyék törzskapitányi feladatainak ellátásával. 

- Az USA Országos Törzskapitányság előter-
jesztésére vitéz Pákh Imre nemzetes urat meg-
bízta az USA Országos Törzsben központi 
törzskapitányi feladatok ellátásával. 

- A Vitézi Szék a 2008. évi küldöttgyűlés idő-
pontját június 14-re tűzte ki, melyen tisztségvi-
selők választására kerül sor. A Vitézi Szék a Je-
lölő Bizottság elnökének vitéz Pintér Lajos, 
tagjainak vitéz Mikecz András és vitéz Dienes 
Lóránt nemzetes urakat választotta meg.  

Dr. vitéz Várhelyi András főkapitány úr beje-
lentette, hogy folytatni kívánja elnök-főkapitányi 
munkáját. Erről a Vitézi Székben szavazást kért, 
mit a Vitézi Szék egyhangúlag támogatott és je-
lölte a főkapitányt a főkapitányi tisztségre. 
A Széki Ülés szerény állófogadással fejeződött be. 

Köszönetnyilvánítás 
 

A Vitézi Rend vezetése köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik idén vagy a korábbi években személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át a Rendnek ajánlották fel. A 
támogatást valamennyi esetben a Vitézek Lapja 
megjelentetésére fordítottuk. Egyúttal kérjük Rend-
társaink közreműködését a következő esztendőben 
is! Köszönettel veszünk bármilyen egyéb jellegű tá-
mogatást is. 

Adószámunk: 18043224-1-41 
Bankszámlaszámunk: 
11991102-02911463-00000000 

Aktuálissá válik a 2008. évi tagdíj fizetése. A terü-
leti elöljáróktól lehet csekket kérni. Ezekkel a befize-
tésekkel a Rend vezetése az éves küldöttgyűlésen 
elszámol. Minden más tagdíjbevétel szabálytalan és 
törvénytelen 

 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket minden rendtár-
sunknak, akik önzetlen adományaikkal hozzájárultak 
a Budapesti Törzskapitányság Zászlójának elkészí-
téséhez. A gyönyörű hímzett zászlót a Budavári Má-
tyás Templomi vitézavatáson Kozma Imre pápai 
protonotárius atya szentelte fel, és Harrach Péterné 

zászlóanya kötött rá szalagot. 
 

 „Tolcsvay Klub” Gárdonyban 
 

 

Tolcsvay Béla a Vitézi Rend Tisztikeresztjével kitün-
tetett énekmondó művész zenés klubesteken hirdeti 
dalaival és prózáival a magyarság, a haza, és a ma-
gyar nyelv szeretetét. 

Február 8-án vitéz Bobory Zoltán költő, a székes-
fehérvári Szent István Művelődési Ház igazgatója 
volt a meghívott vendég. Minden hónap második 
péntekén megtartott klubesten ismert művész vagy 
közéleti személyiség a vendége. A rendezvény há-
zigazdája v. Varga László.  
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