
Vitézek Lapja XVII. évfolyam 1-2. szám, 2011. december

2011. évi Vitézavatás a Fóti Székesegyházban

A tavalyi, 2010-es avató ünnepség után, az idei, 2011. október 1-jén tartott ceremónia is emlékezetes marad. 
Idén ugyanis az egyesült és csaknem teljes egységet alkotó Vitézi Rend avatta fel legújabb vitézeit!

 „A vitézi rend s a vitézi gondolat két nagy emberi értéket 
foglal magában, ezek a vitézség és a nemzethűség. 1920-
ban, az alapítás évében nagy szükség volt e fényekre a 
gonosz sötétségben, de a jelen korunkban is” – mondta 
vitéz Molnár-Gazsó János 2011. október 1-jén a fóti szé-
kesegyházban, a Vitézi Rend Vitézavató Ünnepségén

Rendünk főkapitánya felhívta a figyelmet, hogy az idei 
ceremónia is jelképes értékű. Tavaly a Rend alapításának 
kilencvenedik évfordulója tette nagyszabásúvá az ese-
ményt, az idén pedig a rendi ágak egyesülése. 

Mint ismeretes, a Honvédelmi Minisztérium tá-
mogató közreműködésével a nyáron egyesültek a vi-
tézi rendek. Az így már szinte teljesen egységes vi-
tézi rend 114 főt fogadott soraiba, s húsz elhunyt 
hazafit avatott posztumusz vitézzé. Jeles tényező, 
hogy Horthy Éva, alapítónk, vitéz nagybányai Hor-
thy Miklós kormányzó úr bátyjának, Horthy István lo-
vas tábornoknak a leszármazottja is a rend tagja lett. 

A díszbeszédben a főkapitány figyelmeztetett arra, hogy 
tudnunk kell helyesen megítélni a múltat, és értékelni 
kell hős elődeinket. „Éppen ezért a Vitézi Rend a ma-
gyar társadalom régi adósságát kívánja leróni: szándé-
kunkban áll egy budapesti közterületi szobor felállítása, 
amely Horthy Miklós kormányzó emléke előtt tiszteleg 
majd” – tette hozzá.

Az ünnepi szentmisét celebráló vitéz Ajtós József Lász-
ló esperes prédikációjában ugyancsak kiemelte, hogy a 
Horthy-korszakot méltánytalanul feledik el, s színezik 
sötétre. „Pedig iskolák, kórházak, vasútvonalak épül-
tek. Több mint ezerötszáz sajtótermék jelenhetett meg, 
a szélsőséges pártok működésének gátat szabtak. Ezek a 
tények nem azt támasztják alá, hogy ez az időszak dik-
tatórikus lett volna” – nyomatékosította az esperes. (A 
Horthy-korszak háborúmentes 17 évéről szóló összeállí-
tást a Vitézek Lapja is közli!) 

 v. Sereg László

Kegyelemteljes, békés és áldott karácsonyi ünnepeket kíván a Vitézéi Rend!



Nemzetes Magyar Gyülekezet!
Dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus!
Áldás, Békesség!
 
Köszönöm,hogy ilyen sok tiszta szívű magyar ember el-
jött a Vitézi Rend legnagyobb ünnepére a Vitézavatás-
ra. A Vitézi Rend főkapitányaként köszöntöm a Horthy 
család képviseletében megjelent Horthy Éva úrhölgyet, 
püspök, esperes és tisztelendő urakat, gróf Károlyi László 
urat és kedves feleségét, polgármester urakat, képviselő 
urakat, tábornok urakat, főtiszt és tiszt urakat, rendtár-
sainkat és családtagjaikat! Külön köszöntöm az itt meg-
jelent idős rendtársainkat és kedves vendégeinket az 
idősek világnapján!
 
A vitézi gondolat megvalósítása a Vitézi Rendben öltött 
testet. Nem véletlen az, hogy éppen legválságosabb nap-
jaiban, legnagyobb elesettsége idején menekült a nemzet 
ehhez a gondolathoz. A vitézi gondolat két nagy emberi 
értéket foglal magába:a vitézséget és a nemzethűséget. 
Mindkét érték magától értetendő volt ezer évig a Magyar 
Nemzetben. Addig amíg a vitézség és a nemzethűség je-
len volt e nemzetben, nem volt szükség a Rend alapítá-
sára. A Vitézi Rend megalapítása akkor vált szükségessé, 
amikor drága hazánkat olyan Isten tagadó emberek gya-
lázták meg akik a vitézség és a nemzethűség eszmeiségét 
sárba tiporták. A Vitézi Rend, mely a nemzeti öntudat 
szunnyadó tüzét lobbantotta lángra, kifejezetten törté-
nelmi hivatású nemzeti intézményünk. Magyarországot 
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A Főkapitány úr beszéde vitéz őseink vérük hullatásával megvédték és nekünk 
örökül hagyták. Nekünk, mai vitézeknek szent kötelessé-
günk tovább őrizni és védeni minden reá leselkedő külső 
és belső veszélytől. Egy nemzet gyermekei vagyunk, és 
közös családot alkotunk. Ebből azok rekesztik ki önma-
gukat, akik a nemzeti gondolatot megtagadják. Öntuda-
tos nemzeti életet kívánunk élni és ragaszkodunk az ősi 
hagyományokhoz, amelyek hajdani nagyságunk alapjai 
voltak. Nemzeti életünk zászlóvivője a Vitézi Rend, mely 
soha meg nem inoghat. Belőletek kell szétáradnia az 
egész magyar társadalomba egy nemzetfenntartó szel-
lemnek. Legyünk mi a magyar hit fáklyái, melynek fé-
nyei bejárják sok millió csüggedő magyar szívét. Sokszor 
elmondtam és most is elmondom. Azt mondják, Isten 
azokat teszi próbára, akiket szeret. Minket, magyaro-
kat az Isten nagyon szeret. Újra és újra olyan próbáknak 
veti alá szeretett nemzetünk, mely próbák alatt már más 
nemzetek rég elbuktak  és a feledés homályába vesztek. 
Hiszem, hogy Istennek tervei vannak velünk, magyarok-
kal. Nekünk, vitézeknek az a feladatunk, hogy éberen őr-
ködjünk a Magyar Nemzet felett és honfitársainknak az 
élet minden területén példát mutatva éljünk.

Magyarország most is nagyon nehéz időket él. Sokszor 
csüggedten és fásultan vesszük tudomásul az életünkben 
újra és újra felbukkanó nehézségeket, mely gondok meg-
keserítik minden napi életünk. Még is újra és újra felsze-
gett fejjel, Istenbe vetett hittel és mérhetetlen haza sze-
retettel úrrá leszünk életünk nehézségein és országunk 
bajain. A magyar ember különleges ember a világ oly sok 
népe között. És nem csak az örökítő génjeink különle-
gesen erősek és tiszták, de szívünkben és lelkünkben is 
különlegesek vagyunk mi magyarok. Nem rég egy ma-
gát talán magyarnak valló ember Kertész Ákos azt írta 

Amerikában, hogy a magyar genetikusan alattvaló. Ké-
rem, engedjék meg, hogy idézzek ebből a gyalázatosan 
ocsmány írásból!

„A magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez 
egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra há-
rít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a 
diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem 
akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni se dol-
gozni nem akar, csak irigyeli, és ha módja van legyilkolni azt, 
aki munkával, tanulással viszi valamire.

 
Ma már a II. világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül 
a magyar a felelős, mert a magyar nép az, amelyik se be nem 
vallotta, meg nem gyónta bűneit, se töredelmes bűnbánatot 
nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűn-
bocsánatért nem esdekelt.”

Kérem, nézzek el nekem, hogy ezen az ünnepi napon eb-
ből a förtelemből idéztem! De szükségesnek tartottam, 
hogy lássák nekünk, magyaroknak nem kell messzire 
mennünk, ha nemzetünk megrontására törekvő embe-
reket keresünk. Mindent meg kell tennünk, hogy hamis 
gyalázkodó, gyűlölködő szavaik és tetteik ellen oltalmaz-
zuk hazánkat. Ránk, magyarokra egyes nemzetek gyű-
lölködve néznek. Mert nem tudják elfogadni azt a tényt, 
hogy az Úr szeretett népe vagyunk. Önöknek, vitézeknek 
élen kell járniuk hazánk védelmében. Példát kell mutatni 
minden magyarnak rendíthetetlen haza szeretetünkről!

Nemzetünk nehéz talán mondhatni válságos időket él. 
De ahogy idegen népek dúlásait, majd betelepüléseiket 
- úgy ezeket a nemzet fojtogató időket is túléljük, és újra 
magasba emeljük a magyar zászlót. Ezt a magyar lobogót 
a Vitézi Rendnek olyan magasra kell tartania, hogy min-
den barátunk, testvérünk és ellenségeink is jól lássák.

Ma ezekben az embert próbáló nehéz időkben ismét 
nagy szükség van a Vitézi Rendre! Ezért az alapítónk, 
szeretett kormányzó urunk vitéz nagybányai Horthy 
Miklós szándékának és végakaratának megfelelően kell 
élnünk, dolgoznunk, és ha kell, halnunk.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós egy Vitézi Rendet ala-
pított és az emigrációban az volt a kívánsága, hogy amint 
az ország visszanyerte függetlenségét itthon Magyaror-
szágon, haza települve működjön a Rend. Végakaratának 
és parancsának megfelelően a Vitézi Rend itthon Ma-
gyarországon él és dolgozik Nemzetünk felemelkedésé-
ért. A haza települést követően, sajnálatos emberi gyen-
geségeknek köszönhetően a Rend több részre szakadt. Ez 
az állapot nem volt méltó a Vitézi Rendhez. Ezt belátva 
az idén a Honvédelmi Minisztérium segítségével összeül-
tek a rendi ágak vezetői.

Tisztelt ünneplő magyar gyülekezet! Örömmel jelen-
tem Önöknek, hogy a tárgyalások eredményeként a 
Vitézi Rend egyesült a Vitézi Rend Kárpát-medencei 
Kormányzóságával és hozzánk csatlakozott a Vitézi 
Rend Horthy Miklós Alapítvány. Ennek eredménye-
ként a Vitézi Rend társadalmi megítélése oly mértékben 
megerősödött, hogy a Honvédelmi Minisztérium partne-
rének tekinti. A Vitézi Rend katonai rend! Ennek meg-
felelően kell a jövőben dolgoznia a magyar társadalom 
megelégedésére.

Úgy vélem a Vitézi Rend tekintélyét nem tudja vissza 
adni sem herceg, sem miniszter és külföldön élő magu-
kat mindenkinél vitézebbnek tartó vitéz urak sem. Régi 
dícsőségünket és elismertségünket csak mi, vitézek sze-
rezhetjük vissza. Mindig és mindenkor a Magyar Nemzet 
hű katonáiként az ország érdekeit szolgálva kell élnünk 
és halnunk! A vitézség nem csupán rang, hanem annál 
inkább szolgálat. Mely szolgálatot a Szentkoronára feles-
küdve kell végeznünk. Nektek vitézeknek ragyogó csil-
lagként kell ragyognotok a magyar égbolton!

Ezért a Rend a jövőben aktív katonai rendként kíván 
működni. Mi nem gyászhuszárok vagyunk, hanem hazá-
jukat óvó katonák.

Megerősödve az ez évben végbe ment változásoknak 
köszönhetően, a Rend fel fog állítani egy katasztrófavé-
delmi századot és részt kívánunk vállalni a Magyar Hon-
védség önkéntes tartalékos képzésében.

Engedjék meg, hogy bejelentsem: a Vitézi Rend a magyar 
társadalom régi adósságát kívánja leróni alapítónknak vi-
téz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úrnak. A Vité-
zi Rendnek szándékában áll Budapesten a kormányzó 
úrnak köztéri szobrot állítani. Tudom jól, hogy ezen 
szándékunkat ezer helyről fogják támadni és gátolni. 
Még is, Istenbe vetett hittel, magyar szívvel biztos va-
gyok benne,hogy az igaz magyar emberek ügyünk mel-
lé fognak állni és a rég esedékes vitéz Horhty Miklós 
szobor felállításra kerül. Ez a ragyogó emlékmű örökkön 
emlékeztetni fog minden magyart arra az emberre, akit 
Magyarország megszűnésének pillanatában Isten vezérlő 
csillagként küldött nekünk, magyaroknak. Az ilyen Kertész 
féléknek üzenem, hogy kormányzó urunk nem volt fasisz-
ta, csak a hazájáért aggódó államférfi. Aki a két diktátor 
között nem a nácik mellett fogott fegyvert, hanem a vörös 
rém, a kommunizmus ellen harcolt. És, hogy a kommuniz-
mus mit jelent, azt sajnos volt időnk megtapasztalni.

Nemzetes magyar gyülekezet, tisztelt rendtársaim! Kérlek 
benneteket, ezt a szándékunkat úgy képviseljétek, hogy a 
csillagok közül reánk tekintő Legfelsőbb Hadúr gyönyör-
ködhessen az általa alapított Vitézi Rendben! 
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Tisztelt avatandók! Olyan évben kerültök avatásra mely-
ben a Rend egysége már szinte teljesen helyre állt. Hallot-
tátok milyen feladatok várnak ránk. Ezeknek az elvárások-
nak mindig és minden körülmények között tegyetek eleget 
és a Magyar Nemzet hű vitézeiként szolgáljátok Magyaror-
szágot, a Hazátokat.  Ezt a földet kaptuk Istentől, ez a mi-
énk. Nekünk itt kell élnünk és boldogulnunk. Vitézekként 
álljatok helyt az élet minden területén. Segítsétek egymást 
bajtársiasan, nyújtsatok egymásnak kezet, ha valaki el-
gyengül, vagy nehéz helyzetbe kerül. Mert Isten segítségé-

vel mi magyarok, akik genetikusan erősek vagyunk újra vi-
rágzó és régi fényében tündöklő országgá tehetjük hazán-
kat. Ha mi magyarok össze fogunk olyan dolgokra vagyunk 
képesek, amit az egész világ elismeréssel ünnepel. Én nem 
hiszek a turáni átokban, az örök megosztottságban, de. Hi-
szek egy Istenben, Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni 
örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában!

Isten áldja Magyarországot!
Köszönöm, hogy meghallgattak!
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Beszéd a vitézzé 
avatottak nevében

Kitüntetések, elismerések

(vitéz Zetényi Csukás Ferenc)
Tisztelt Főkapitány Úr, Főszéktartó Úr, Nemzetes urak és 
hölgyek, családunk tagjai, rokonaink és barátaink!

Mi, valamennyien hónapok, évek óta vártuk ezt a 
percet, amikor ezen szép napon, a nyárra emlékeztető 
természetnek, ünneplőruhában, ünneplő lélekkel, 
szívünkben áhítattal mondhattuk el a Vitézi-eskü szavait.

Avatott testvéreim nevében ígérem, hogy szerető 
szívünk legmélyébe zárjuk a mai nap felemelő emlékét és 
büszkén dagadó kebellel, és erős hittel készülünk arra, hogy 
a Vitézek nagycsaládjának tagjaiként segíthessük Rendünk 
munkáját és hasznos fiai lehessünk ezen dicső közösségnek.

Nekünk, ma – szerencsére – nem karddal és fegyverrel 
kell tennünk nemzetünkért, hanem példamutatással és 
kitartással. A Horthy Miklós őfőméltósága által alapított 
Vitézi Rend szellemiségének mezsgyéjén haladva, 
bizonyítva azt, hogy méltán viseljük a Vitézi jelvényt a 
szívünk alatt.

Az öröm óráján sem szabad azonban megfeledkeznünk 
elődeink dicső emlékéről, akik vérüket hullatták, életüket 
adták oda a magyar hazáért.

Emlékezzünk meg azokról, akik hősiesen küzdve, 
példátlan kitartással, szívósan tűrték a háború borzalmait, 
szenvedéseit, ezer és ezer veszély között! Ne feledkezzünk 
meg azokról a Vitéz-társainkról sem, akiknek hitük és 
meggyőződésük miatt külhonba kellett menekülniük és 
idegen földön kellett új életet kezdeniük. És azok, akik 
itthon maradtak? Az elnyomásban, az illegalitásban is 
nagynak, nemesnek és erősnek bizonyultak és kitartottak!

Az újjá szerveződött Vitézi Rend fáradságos munkával, 
áldozatkészséggel megteremtette annak lehetőségét, 

hogy évről-évre összegyűlhessünk, és szent fogadalommal 
erősítsük meg a hitünket a Vitézi Rendben!

Hiszek abban, hogy vitézi eleink lelkei itt lebegnek 
felettünk és hallják, amit mondunk és látják, amit érzünk! 
Nézik, miként hódol emlékük előtt tisztelegve – kegyeletben 
és hálában – az utódok sokasága.

Tisztelt Vitézi Rend! Főkapitány és Főszéktartó Úr!
Engedjék meg, hogy valami igazán személyes módon 
köszönhessem meg a számomra – már régen várt – 
megtisztelő Vitézi-címet és így világossá válik, hogy mindez 
mit is jelent nekem:

Őseim, Csanád vezértől, Doboka hadúrtól származtatják 
magukat és nagyon büszkék hagyományainkra. Minden 
nemzedékből kikerült egy-egy kiemelkedő szerepet játszó, 
„vitéz” Zetényi Csukás.

Az oklevél, melyből felolvasok, az Úr 1439. esztendejében, 
Budán, Boldog György napján íródott és egyik „vitéz” 
ősömhöz szólt:

„Ulászló, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország 
királya és Morvaország grófja, Neked hívünknek, 
nemes Csukás Györgynek, szebeni kamarásgrófunknak, 
boldogságot királyi pártfogásunk és jóakaratunk 
növekedését kívánjuk!

A Te kiemelkedő baráti segítséged és hűséged, melyeket 
irányunkban mindig tanúsítottál, arra sarkalltak Minket, 
hogy téged méltó tisztelettel megajándékozzunk, és 
neved fényesen adjuk át az utódoknak. Ugyanis Te oly 
nagy becsületességgel és igyekezettel, továbbá állhatatos 
hűséggel szolgáltál szüntelenül – nemcsak a fenséges 
uralkodónak – néhai Mátyás királynak, közvetlen 
elődömnek, de Királyi Felségünket is, miként az számunkra 
nyilvánvalóvá vált, miután az isteni rendelés minket az 
ország seregeinek élére szólított, úgyhogy azt gondoljuk, 
hogy illően cselekedünk, hogy rólad és vitézségedről és 
híres cselekedeteidről, valamiféle módon ezen oklevéllel 
megemlékezzünk…

Mindenekelőtt az ötlik eszünkbe, hogy amikor a török 
császár a keresztény nép örök ellensége a még a néhai és 
megdicsőült Mátyás király uralkodásának idején a török 
csaknem határtalan sokaságát küldte az erdélyi részekbe Ali 
bég és igen sok vezérek vezetése alatt, hogy oda betörjenek 
és pusztítsanak, és a törökök egész hada állt a kenyérmezei 
síkon, és közben a jeles Báthory István erdélyi vajda és Kinizsi 
Pál temesi gróf megütközni kész seregükkel odamentek 
a háború oly nagy veszedelmébe, rólad az a hír járja, hogy 
többek közt részt vettél nemcsak a harcban, hanem 600 
lovas élén álltál és derekasan harcoltál. Végül ennek az lett 
az eredménye, hogy a törököket részint megöltétek, részint 

pedig igen súlyos futásra kényszerítettétek és így az ország a 
Te és más híveinek révén megszabadult a törökök hadaitól.

Biztos tudomást szereztünk arról, hogy Te ezeket 
tetted, és más igen nagy számú dicső cselekedeteket is 
végrehajtottál és mindig is készen álltál és állsz a haza 
védelmére, a vitézi erőny iránti, bajtársaidat meghaladó 
páratlan lelkesedéssel.

Ezért erős elhatározással elrendeltük, hogy mint hős és 
vitéz katonát minden tiszteletre méltósággal és az ilyenkor 
szokásos ünnepséggel, királyi akaratnyilvánításunkkal és 
hatalmunk teljességénél fogva kitüntetünk és előléptetünk, 
hogy Te, mostantól fogva képes legyél minden méltóságot 
és kiváltságot vitézségedért birtokolni és képes legyél  
ennek örülni”…

Eddig az idézet!
Mi ma, tetteinkben válhatunk igazán nemesekké és 

vitézekké, nem a címeinkben! Nem fontos a dicső származás 
és nincs helye a „múltidézésnek”, a jelen cselekedetei 
szabják meg az ember értékét. Ki a múltjával tud csak 
dicsekedni, az olyan, mint a krumpli: az értékes része, már 
a föld alatt van!

Tisztelettel köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldja 
Magyarországot és a Vitézi Rendet!

Fót, 2011. október 01.     
 vitéz Zetényi-Csukás Ferenc

A BAjoR KATonAI SzÖVeTSég KITünTeTéSeIT v. Rainer 
Schmitt, a Bajor Katonai Szövetség Würtzburg Tartomány el-
nöke, Frankofonia-érdemkereszt I. osztály  kitüntetést ado-
mányozza vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány úrnak.

FSZ_6779 – Franz Fritsch úr az IRC (Nemzetközi Tartalékos 
Testület) elnöke adja át a Német Tartalékos Szövetség BA-
joR TARToMányI PARAncSnoKSág ARAny eMléK-
éRMéT vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány úrnak.

4 5

2011. december 2011. december



FRAnKoFonIA-éRdeMKeReSzT szalaggal kitüntetést 
adományozta vitéz Váry József nemzetes úrnak vitéz Varga László főszéktartó úrnak vitéz Rainer Schmitt úrnak

ezüST FRAnKoFonIA-éRdeMKeReSzT kitüntetést ado-
mányozta vitéz Pintér Árpád Zoltán törzskapitány úrnak

vitéz Kiss László nemzetes úrnak vitéz békei Koós Ottó nyá. főszéktartó úrnak vitéz Tengedi-Magyar Ferenc székkapitány úrnakBRonz FRAnKoFonIA-éRdeMKeReSzT kitüntetést ado-
mányozta vitéz Sándor Miklós hadnagy úrnak

vitéz Mikecz András székkapitány úrnak
Dr. vitéz Tóth Csaba alezredes, rendi ügyész úrnak vitéz Klaus-Dieter Krüger úrnak

Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyomány-
őrző egyesület kitüntetéseit, a névadó győztes lovasro-
hamának 70. évfordulója alkalmából vitéz Mikecz András 
elnök és vitéz Kiss László kapitány úr eMléKéRMeT ado-
mányozott vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány úrnak

ARAny FRAnKoFonIA-éRdeMKeReSzT kitüntetést ado-
mányozta vitéz Varga László főszéktartó úrnak vitéz Pintér Árpád Zoltán törzskapitány úrnak Otto Väthröder úrnak
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vitéz illyefalvi Petke Julianna széktartó asszonynak, aki 
Dr. vitéz Székely Zsolt törzskapitány úrnak adományo-
zott emlékérmet is átvette

A VITézI Rend HoRTHy ezüST eMléKéRMéT adomá-
nyozta Frank Schmitt úrnak és

A VITézI Rend ARAny éRdeMKeReSzTjéT vitéz Mol-
nár-Gazsó János főkapitány úr adományozta át Franz 
Fritsch elnök úrnak

A VITézI Rend KÖzéPKeReSzTjéT adományozta vitéz 
Rihmer Aurél törzskapitány úrnak.

vitéz Molnár József vitézi hadnagy úrnak Otto Väthröder úrnak

A VITézI Rend ezüST éRdeMKeReSzTjéT adományozta 
vitéz Rainer Schmitt elnök úrnak, akit a Vitézi Rend tiszte-
letbeli németországi székkapitányává is kinevezett

A VITézI Rend HűSég jelVényéT adományozta vitéz 
Ajtós József László törzskapitány úrnak és

vitéz Kovács Ildikó nemzetes úrhölgynek

Munkácsy Anna úrhölgy az AMeRIKAI TÖRzSKAPI-
TánySágnAK AdoMányozoTT KITünTeTéSeKeT 
vette át. (A Főkapitány úr a Vitézi Rend Hűség Jelvényét 
adományozta vitéz Waldner Tibor, vitéz Pákh Imre törzs-
kapitány uraknak; a Vitézi Rend Ezüst Érdemkeresztjét 
adományozta vitéz Kulcsár István székkapitány úrnak és 
vitéz Nyárády Elemér és vitéz Nyárády Pablo nemzetes 
uraknak; a Vitézi Rend Horthy Arany Emlékérmet ado-
mányozta vitéz Jónás István székkapitány úrnak.)

A VITézI Rend BRonz éRdeMKeReSzTjéT adományoz-
ta vitéz Tengerdi-Magyar Ferenc székkapitány úrnak és

vitéz Bercsényi Miklós nyá. főkapitány úrnak és

vitéz Kissné Kúdó Andrea nemzetes asszonynak
A Vitézi Rend helyettes főkapitányi kinevezését adomá-
nyozta vitéz Vad László törzskapitány úrnakvitéz Klaus-Dieter Krüger úrnak
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vitéz békei Koós Ottó nyá. főszéktartó úrnak és vitéz Dezső Mihály nemzetes úrnak és
A VITézI Rend juBIleuMI ezüST nAgyKeReSzTjéT 
adományozta vitéz Mikecz László nemzetes úrnak

vitéz Kolcsár Géza székkapitány úrnak, aki a szolgálat-
ban lévő vitéz Szilágyi András vitézi hadnagy úrnak ado-
mányozott ezüST éRdeMKeReSzTeT is átvette és

vitéz Váry József nemzetes úrnak vitéz Papp László nemzetes úrnak és

A VITézI Rend ARAny éRdeMKeReSzTjéT adomá-
nyozta vitéz Kiss László törzskapitány úrnak és

vitéz Pintér István székkapitány úrnak és

Sebők Sándor plébános úrnak és

vitéz Sass Lajos nemzetes úrnak

vitéz Kováts Rita Hanczné nemzetes asszonynak és

vitéz Sinkó Éva, Koi Béláné vitézi hadnagy asszonynak és

vitéz Varga László főszéktartó úrnak
A VITézI Rend ezüST éRdeMKeReSzTjéT adomá-
nyozta Dr. vitéz Erdős Tamás törzskapitány úrnak ésDr. vitéz Tóth Csaba alezredes, rendi ügyész úrnak és

vitéz Szél István székkapitány úrnak és

A VITézI Rend TISzTIKeReSzTjéT adományozta vitéz 
Sándor Ervin törzskapitány úrnak és

vitéz Balogh Mihály, vitéz Marosvári István, vitéz 
Vesztergám Miklós nemzetes uraknak.
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A VITézI Rend BRonz éRdeMKeReSzTjéT adomá-
nyozta vitéz Mikecz András székkapitány úrnak és

vitéz Tajthy Árpád széktartó úrnak és
a szolgálatban lévő vitéz Szénási Tamás hadnagy úrnak.

gróf Pállfy Erzsébet asszony, akik egy ereklyét, 
özvegy Horthy Istvánné által aláírt fényképes levelet 
adományoztak rendünknek.

Jelen volt ugyanis Horthy Éva is, alapítónk, Horthy 
Miklós bátyjának, Horthy Istvánnak a leszármazottja, aki 
csatlakozott is Rendünkhöz és 

Az ünnepségen vitéz Ajtós József László esperes, főka-
pitány-helyettes úr felszentelte a Komárom-Esztergom 
megyei Törzskapitányság zászlaját. A képen jelen van vi-
téz Bányay István Károly, megyei törzskapitány és Nagy 
Anita zászlóanya is.

vitéz Szatmáry László nemzetes úrnak és
vitéz Misits György nemzetes úrnak.

vitéz Pintér Árpád Zoltán törzskapitány úrnak és
A VITézI Rend HoRTHy ARAny eMléKéRMeT ado-
mányozta ifj. vitéz Tarnóczi József polgármester úrnak

A VITézI Rend HoRTHy ezüST eMléKéRMeT ado-
mányozta a szolgálatban lévő vitéz Berta Csaba őrmester 
úrnak és vitéz Nagy András Gergely hadnagy úrnak.

vitéz Huszár István vitézi hadnagy úrnak és

A VITézI Rend HoRTHy BRonz eMléKéRMeT ado-
mányozta vitéz Bányai István Károly törzskapitány úr-
nak és

Dr. vitéz Lehoczky László székkapitány úrnak és

vitéz Kovács Jenő székkapitány úrnak és

A VITézI Rend egyHázI éRdeMKeReSzTjéT adomá-
nyozta Albert András és Kis János uraknak.

A VITézI Rend MAgyAR cSAládéRT éRdeMéR-
MeT adományozta Parádi Erzsébet, Tóth Mária Valéria 
Komlósi Vencelné nemzetes asszonyoknak.

A VITézI RendéRT éRdeMéRMeT adományozta Bálint 
Éva úrhölgynek, Vogáromi János, Kalapos István, Kastély 
Attila, Kiss Ferenc Kálmán, Lendvai Sándor, Miszlik Zol-
tán, Németh Antal és Szabó József uraknak.

Különleges vendégei voltak idén Rendünk vitézavató ünnepségének.

Zászlószentelés
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Posztumusz vitézzé avatottak:
néhai BALOGH ZOLTÁN
néhai CSÍZI MOLNÁR ISTVÁN
néhai CSOBOD BÉLA
néhai DIÓSI PÁL
néhai DRAHOS ISTVÁN 
néhai DUBER ISTVÁN 
néhai ENDRESZ GYÖRGY
néhai GULYÁS KÁLMÁN 
néhai ILLÉS LAJOS
néhai KERESZTSZEGHY SÁNDOR, DR 
néhai MAGYAR SÁNDOR
néhai MAKAY JÁNOS  
néhai RÉDVAY ISTVÁN
néhai SAS ZOLTÁN
néhai SEREG GYULA SÁNDOR 
néhai SOMOGYI GÉZA LÁSZLÓ
néhai SZABÓ JÁNOS
néhai TÓTH IMRE 
néhai TÓTH SÁNDOR 
néhai nemes ZETÉNYI-CSUKÁS KÁLMÁN

avatottak névsora:
AGÁRDI NORBERT ZSOLT
AGÁRDI TAMÁS GÉZA
ABONYI TAMÁS
BÁLINT LAJOS
BALOGH MIHÁLY LÁSZLÓ
BALPATAKI BÉLA
BÁNYI OLIVÉR
BÁRDOSSY PÉTER GÁBOR
BARSY KÁZMÉR BÉLA
BESENYEI GÁBOR 
BODÓ-NAGY NORBERT
BOGNÁR IMRE TIVADAR
BUBENKÓ GÁBOR 
CSÁTHY TAMÁS
CSERNÁTH ERZSÉBET
CSERNÁTH GÁBOR
DÉR NORBERT
DIÓSI PÁL
DUBER ISTVÁN
EKE KATALIN
ERDŐSI-BODA KATINKA ESZTER
FUK LÓRÁNT
GALAJDA JÓZSEF
GARAMSZEGI KATALIN; EKE SÁNDORNÉ

GÖNC LÁSZLÓ 
GYÖRGYI JÁNOS
GYÖRÖK BÉLA
kiskunsági HAJDÚ GYULA LÁSZLÓ
HAJGATÓ ZSOLT
dr. HOFFMAN OTTÓ JÁNOS
HOMONYIK SÁNDOR
HORTHY ÉVA
INCZE LÁSZLÓ
INCZE MÁRTA GYÖNGYI, SZÉKELY MÁRTA
IRSAY-NAGY DÉNES
KÁNTOR RÉKA
KÁRÁNDI ERZSÉBET CSERNÁTHNÉ
KERESZTSZEGHY MARGIT, DR.
KISS ERNŐ CSABA
KISS FERENC KÁLMÁN
KISS JÓZSEF
KISS LAJOS 
KOCSI TAMÁS
KORB TIBOR
KORB ZSOLT
KULCSÁR SÁMUEL
LAPOSA DEZSŐ
LENDVAY SÁNDOR
LENKEI MAGDOLNA, NYEVERECZ LÁSZLÓNÉ
LENKEI VERONIKA, SEREG LAJOSNÉ
LUKÁCS GYULA
LUKÁCS VIKTOR
LUKÁCS ZOLTÁN GYULA
MAJOR MIKLÓS
MARTON JÓZSEF ZOLTÁN
MEDVE ALBERT
MÉSZÁROS ALFRÉD
MOLNÁR GÁBOR
MOLNÁR GERGELY
MOLNÁR MELINDA
NAGY GYÖRGY
NAGY ROLAND
NAGY SÁNDOR
ORSZÁG NIKOLETT
PFEIFAUF JÓZSEF
PINTÉR ANDRÁS
POSTA KATALIN
PUSKÁS LEVENTE
RÁKOSFALVI NÓRA
rakoi RAKOVSZKY ZSOLT
SAS ZOLTÁN

SCHILD MIHÁLY
SEBŐ LANCE HUBA
SEBŐ SHANE SZABOLCS
SEBŐ TROY ÁRPÁD
SEREG GYULA
SEREG LAJOS
id. SEREG LÁSZLÓ
ifj. SEREG LÁSZLÓ
SINDEL OTTÓ IMRE
SOMOGYI ZSOLT  BALÁZS
SOOS LÁSZLÓ
SZALAY ZOLTÁN
SZANISZLAI ISTVÁN
szentmiklósi PONGRÁCZ ZOLTÁN
SZENTMIKLÓSSY BERTALAN
SZŰCS ZOLTÁN FERENC
TAKÁCS LAJOS
TAKÁCS PÁL

TAKARÓ ANDRÁS SIMON
TAKARÓ JÁNOS LAJOS
TAKARÓ MIHÁLY 
TAKARÓ TAMÁS SÁNDOR ENDRE 
TOPLAK TÓVÁRI ISTVÁN
TÓTH BARNA 
TÓTH BÉLA
TÓTH CSABA
TÓTH IBOLYA ERZSÉBET, VARGA LÁSZLÓNÉ
TÓTH KÁROLY ANTAL
TÓTH LÁSZLÓ
TÓTH PÉTER
VARGA CSABA ISTVÁN 
VEREBÉLYI ÁRPÁD
VESSZŐ ISTVÁN
WAGNER JÓZSEF
WANDRASCHEK FERENC ANTAL
ZETÉNYI-CSUKÁS FERENC

RENDÜNK SORAIBA LÉPTEK
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Képek az avatásról

Vitézavatás Sepsiszentgyörgyön 2011. június 18-án
A Vitézi Rend Erdélyi Törzskapitánysága, június 18-án, 
szombaton, 10 órától vitézavatást tartott a Sepsiszent-
györgy Szemerjai Református templomban. Az ünneplő 
gyülekezet, az orgona hangjaira állva fogadta a Zászlót, 
a Vitézi Rend központi törzsének vendégeit, valamint az 
avatandókat. Ezután elhangzott a Székely Himnusz, majd 
a gyülekezet közösen elmondta a Magyar Hiszekegyet.

Vitéz dr. Székely zsolt, erdélyi törzskapitány a kö-
vetkező köszöntő beszéddel üdvözölte a résztvevőket: 

„nemzetes Rendtársak! 
Tisztelt Hölgyeim és uraim!
Kedves Vendégek!

Tisztelettel és nagy örömmel üdvözlöm kedves vendége-
inket: 

vitéz Varga lászló Főszéktartó urat,
vitéz Pintér árpád zoltán, központi törzskapitány 
urat,
vitéz Mikecz András, irodavezető törzskapitány, pa-
rancsőrtisztet

A Jóisten kegyelméből újra ünnepelünk itt, a Sepsi-
szentgyörgy Szemerjai református templom falai között. 
Mindnyájunk örömére, a mai napon Rendünk 10 új tag-
gal gazdagodik, 10 vitézt avatunk, négyen közülük már 
sajnos nincsenek köztünk, csak az emlékük előtt tisztel-

günk és hat ifjat akik a jövőt, a folytonosságot jelentik, 
és akik mind igaz magyar embereket. Tesszük ezt ponto-
san a rend alapítójának, vitéz nagybányai Horthy Miklós 
kormányzó úr születésének 133-ik évfordulóján. Ugyan-
akkor 10 háromszéki vitézt kitüntetésben részesítünk.

A Kormányzó Úr, reményt adva a nemzetnek, 91 évvel 
ezelőtt hívta életre a Vitézi Rendet, melynek célja, hogy 
tagjai családjukkal erős keresztény erkölcsű, békében 
bölcs és dolgos, háborúban erős, Hazájához mindenkor és 
minden körülmények között hű, nemzetfenntartó, a ma-
gyar társadalmat erősítő szervezetet képezzenek. A Vitézi 
Rend eszménye az a magyar nemzettárs, aki Istenbe ve-
tett hittel kész élete árán hazáját megvédeni, aki síkraszáll 
olyan konzervatív ötvözetű, haladó, szociális és demokra-
tikus eszményekért, mint: Isten, Haza, Család, demokra-
tikus társadalmi rend, független ország, jogegyenlőség, 
egyben tagadja Trianon jogszerűségét és harcol minden 
szélsőséges parancsuralmi megnyilvánulás ellen. 

2011-et írunk és nyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk, 
hogy a Trianon-i békediktátum utáni 91-ik évben, végre 
megértük azt, amiről egy pár évvel ezelőtt még álmodni 
sem mertünk, éspedig, hogy szülőföldünkön, szükebb pát-
riánkban, annélkül, hogy elhagynánk azt, magyar állam-
polgárok lehetünk. Úgy gondolom, hogy ezzel lezárúlt a 
magyar történelem egyik legsötétebb korszaka, napjaink-
ban megvalósúl az, ami a Kormányzó Úr álma is volt, hogy 
békés revízióval, újra egyesülhet a magyar nemzet. 
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Schmitt Pál köztársasági elnök, Sepsiszentgyörgy 
város 550 éves évfordulója alkalmából a következőket 
mondta: .. „a magyarságnak küldetése van ezen a tájon, 
együtt élve a sokféle nemzetiséggel, együtt teremve kincseket. 
Nem is olyan régen még szigorú határ választott el minket 
egymástól. Ma már nemcsak az érzések és gondolatok köz-
lekednek szabadon, körülöttünk minden az összetartozásról 
szól. Kötődésünket a jog nyelvén is meg tudtuk fogalmazni. 
A nemzeti összetartozás napjának kihirdetésével, a gyorsí-
tott honosítási eljárásban adható magyar állampolgársággal, 
Alaptörvényünk „szellemi és lelki egységet”kinyilvánító hit-
vallásával.”

A mai napon 4 jeles személyiséget post mortem ava-
tunk vitézzé. Néhai Kovács György mindkét világégésben 
frontharcos ként vett részt, többször is kitüntették, a M. 
kir. 24. honvéd gyalogezredben szolgált és az I. oszt ezüst 
vitézségi érem tulajdonosa. Bogyor Gyula a Kormányzó 
úr kormányosa volt, akit maga vitéz nagybányai Horthy 
Miklós tüntetett ki. Nagy B. Viktor a II. Világháború hősi 
harcosa, akit azért, mert a román kommunista diktatú-
ra szerint rossz oldalon harcolt, többször meghurcoltak. 
Fábián Ernő a toll harcosa volt, aki írásaiban, életvitelé-
ben példaképe marad minden igaz magyar embernek. 
Meghajlunk emlékük előtt, mert Rendünk tagjai számá-
ra szent a dicsőséges múlt. Olyan igaz magyar nemzet-
társaink voltak ők, akik fegyverrel, vagy tollal, legjobb 
tehetségük szerint szolgálták a magyar hazát, a magyar 
nemzetet. Emlékük legyen áldott. 

A többi 6 avatandó mind fiatal, nemzeti hagyománya-
inkat őrző, igaz magyar emberek, akik büszkék az elő-
deikre, akik jeles cselekedeteikkel kitüntették magukat 
a harctéren. Bizom abban, hogy méltó utódok lesznek és 
Rendünk sorait értékekkel gazdagítják. 

Tehát, a mai napon fejet hajtunk a dicsőséges múlt 
emléke előtt és bizakodva fordulunk a jövő felé. Nagyon 
fontos a folytonosság biztosítása, a Rend szellemiségé-
nek tovább vitele az ifjú nemzedék soraiban.

Ezen rövid köszöntő szavak után, felkérem Nemes 
Emil tiszteletes úrat, hogy tartsa meg az ünnepi Isten-
tiszteletet.”

Ezt követően, nemes emil református lelkész megtar-
totta az ünnepi istentiszteletet.

Az istentisztelet után következett vitéz Molnár-ga-
zsó jános vitézi dandártábornok, a Vitézi Rend Főkapi-
tányának köszöntő beszéde, melyet vitéz Varga lászló 
főszéktartó tolmácsolt.

Az ünnepi beszéd után az elismerések, kinevezések át-
adása következett. 

Vitéz Varga lászló, Főszéktartó II. Világháborús em-
lékérmet adott át v. Vass Ferencnek,

Nemzetes Magyar Gyülekezet!
Dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus!
Áldás, Békesség!
 
Köszönöm,hogy ilyen sok tiszta szívű magyar ember el-
jött a Vitézi Rend legnagyobb ünnepére a Vitézavatás-
ra. A Vitézi Rend főkapitányaként köszöntöm a Horthy 
család képviseletében megjelent Horthy Éva úrhölgyet, 
püspök, esperes és tisztelendő urakat, gróf Károlyi Lász-
ló urat és kedves feleségét, polgármester urakat, kép-
viselő urakat, tábornok urakat, főtiszt és tiszt urakat, 
rendtársainkat és családtagjaikat! Külön köszöntöm az 
itt megjelent idős rendtársainkat és kedves vendégein-
ket az idősek világnapján!
 
 A vitézi gondolat megvalósítása a Vitézi Rendben öltött 
testet. Nem véletlen az, hogy éppen legválságosabb nap-
jaiban, legnagyobb elesettsége idején menekült a nem-
zet ehhez a gondolathoz. A vitézi gondolat két nagy em-
beri értéket foglal magába:a vitézséget és a nemzethű-
séget. Mindkét érték magától értetendő volt ezer évig a 
Magyar Nemzetben. Addig, amíg a vitézség és a nemzet-
hűség jelen volt e nemzetben, nem volt szükség a Rend 
alapítására. A Vitézi Rend megalapítása akkor vált szük-
ségessé, amikor drága hazánkat olyan Isten tagadó em-
berek gyalázták meg akik a vitézség és a nemzethűség 
eszmeiségét sárba tiporták. A Vitézi Rend, mely a nem-
zeti öntudat szunnyadó tüzét lobbantotta lángra, kife-
jezetten történelmi hivatású nemzeti intézményünk. 
Magyarországot vitéz őseink vérük hullatásával meg-
védték és nekünk örökül hagyták. Nekünk mai vitézek-
nek szent kötelességünk tovább őrizni és védeni min-
den reá leselkedő külső és belső veszélytől. Egy nemzet 
gyermekei vagyunk, és közös családot alkotunk. Ebből 
azok rekesztik ki önmagukat, akik a nemzeti gondolatot 
megtagadják. Öntudatos nemzeti életet kívánunk élni és 
ragaszkodunk az ősi hagyományokhoz, amelyek hajdani 
nagyságunk alapjai voltak. Nemzeti életünk zászlóvivő-
je a Vitézi Rend, mely soha meg nem inoghat. Belőle-
tek kell szétáradnia az egész magyar társadalomba egy 
nemzetfenntartó szellemnek. Legyünk mi a magyar hit 
fáklyái, melynek fényei bejárják sok millió csüggedő 
magyar szívét. Sokszor elmondtam és most is elmon-
dom. Azt mondják, Isten azokat teszi próbára akiket 

szeret. Minket, magyarokat az Isten nagyon szeret. Újra 
és újra olyan próbáknak veti alá szeretett nemzetünk, 
mely próbák alatt már más nemzetek rég elbuktak  és a 
feledés homályába vesztek. Hiszem, hogy Istennek ter-
vei vannak velünk, magyarokkal. Nekünk, vitézeknek az 
a feladatunk, hogy éberen őrködjünk a Magyar Nemzet 
felett és honfitársainknak az élet minden területén pél-
dát mutatva éljünk.

Magyarország most is nagyon nehéz időket él. Sok-
szor csüggedten és fásultan vesszük tudomásul az éle-
tünkben újra és újra felbukkanó nehézségeket, mely 
gondok megkeserítik minden napi életünk. Még is újra 
és újra felszegett fejjel, Istenbe vetett hittel és mérhe-
tetlen haza szeretettel úrrá leszünk életünk nehézsége-
in és országunk bajain. A magyar ember különleges em-
ber a világ oly sok népe között. És nem csak az örökítő 
génjeink különlegesen erősek és tiszták, de szívünkben 
és lelkünkben is különlegesek vagyunk mi magyarok. 
Nem rég egy magát talán magyarnak valló ember Ker-
tész Ákos azt írta Amerikában, hogy a magyar genetiku-
san alattvaló. Kérem, engedjék meg, hogy idézzek ebből 
a gyalázatosan ocsmány írásból!

„ A magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem 
érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent 
másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldo-
gan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és za-
bálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fog-
ják szúrni. Hogy se tanulni se dolgozni nem akar, csak 
irigyeli, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, 
tanulással viszi valamire.

 
Ma már a II. világháború borzalmaiért, a Holocaustért 
egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az, ame-
lyik se be nem vallotta, meg nem gyónta bűneit, se töre-
delmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, 
hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt.”

Kérem, nézzek el nekem, hogy ezen az ünnepi napon 
ebből a förtelemből idéztem! De szükségesnek tartot-
tam, hogy lássák nekünk, magyaroknak nem kell mesz-
szire mennünk, ha nemzetünk megrontására törekvő 
embereket keresünk. Mindent meg kell tennünk, hogy 
hamis gyalázkodó, gyűlölködő szavaik és tetteik ellen 
oltalmazzuk hazánkat. Ránk, magyarokra egyes nemze-
tek gyűlölködve néznek. Mert nem tudják elfogadni azt 

A Vitézi Rend Horthy arany emlékérmét
vitéz Molnár józsef vitézi őrmesternek,
A Vitézi Rend Horthy ezüst emlékérmét
vitéz erdő ernő vitézi székkapitánynak,
vitéz Kanyó Albert vitézi hadnagynak,
vitéz Kovács Ildikó nemzetes úrhölgynek

dr. vitéz Székely zsolt kinevezte 
vitéz nyáguly Vilmos nemzetes urat a Vitézi Rend 
Örmesterévé
Több nemzetes úr Köszönő Diszoklevetet kapott.

Ezután az ünnepélyes avatási szertartás következett, 
melynek levezetését dr. vitéz Székely zsolt, erdélyi 
törzskapitány vállalta. 

Vitéz Pintér árpád, központi törzskapitánya megad-
ta a jelt az avatási szertartás megkezdésére. 

Az avatásra kerülő vitézek letették az ünnepélyes es-
küt, amelyet a pallóssal történő avatás követett. Az ava-
tásra kerülőket, egyenként a zsámolyra térdelve, dr. vi-
téz Székely zsolt, erdélyi törzskapitány vitézzé ütötte. 
Az újonnan vitézzé avatottak névsora: 

Post mortem vitézek: 
1. Bogyor gyula
2. Fábián ernő
3. Kovács györgy
4. nagy B. Viktor

avatottak: 
1. Bartalis zoltán Szabolcs
2. Benedek árpád András
3. Bogyor árpad
4. jakab István
5. józsa Ferenc
6. Richter zoltán

Az avatás végén, az újonnan avatottak nevében köszöntő 
beszédet mondott vitéz Benedek árpád András.

Az ünnepély végén, nemes emil lelkész végső áldását 
adta az ünnepség résztvevőire. Ezt követően, Incze zsolt 
györgy református lelkész méltatta az ünnepi eseményt. 
Végül az orgona hangjaira, a gyülekezet elénekelte a Szó-
zatot, a Székely Himnuszt, majd állva maradva megvárta a 
zászló, a pajzs és a pallos kivonulását. Az ünnepi szertartás 
alatt, a zászló mellett a cserkészek díszőrséget álltak.

A vitézavatást követően, az ünneplő gyülekezet, vitéz 
Varga lászló főszéktartó vezetésével kiment a sepsi-
szentgyörgyi Hősök temetőjébe, ahol megkoszorúzta a 
Vitézi Rend emlékművet. 

Az ünnepélyt egy közös, ünnepi ebéd zárta. 

A Főkapitányi beszéd vitéz Varga László, 
Főszerkesztő Úr tolmácsolásában
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a tényt, hogy az Úr szeretett népe vagyunk. Önöknek, 
vitézeknek élen kell járniuk hazánk védelmében. Példát 
kell mutatni minden magyarnak rendíthetetlen haza 
szeretetünkről!

Nemzetünk nehéz talán mondhatni válságos időket él. 
De ahogy idegen népek dúlásait, majd betelepüléseiket 
– úgy ezeket a nemzet fojtogató időket is túléljük és újra 
magasba emeljük a magyar zászlót. Ezt a magyar lobo-
gót a Vitézi Rendnek olyan magasra kell tartania, hogy 
minden barátunk, testvérünk és ellenségeink is jól lás-
sák.

Ma ezekben az embert próbáló nehéz időkben ismét 
nagy szükség van a Vitézi Rendre! Ezért az alapítónk, 
szeretett kormányzó urunk vitéz nagybányai Horthy 
Miklós szándékának és végakaratának megfelelően kell 
élnünk, dolgoznunk és ha kell, halnunk.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós egy Vitézi Rendet 
alapított és az emigrációban az volt a kívánsága, hogy 
amint az ország visszanyerte függetlenségét itthon Ma-
gyarországon, haza települve működjön a Rend. Vég-
akaratának és parancsának megfelelően a Vitézi Rend 
itthon Magyarországon él és dolgozik Nemzetünk fel-
emelkedéséért. A haza települést követően, sajnálatos 
emberi gyengeségeknek köszönhetően a Rend több 
részre szakadt. Ez az állapot nem volt méltó a Vitézi 
Rendhez. Ezt belátva az idén a Honvédelmi Minisztéri-
um segítségével összeültek a rendi ágak vezetői.

Tisztelt ünneplő magyar gyülekezet! Örömmel jelentem 
Önöknek, hogy a tárgyalások eredményeként a Vitézi 
Rend egyesült a Vitézi Rend Kárpát-medencei Kormány-
zóságával és hozzánk csatlakozott a Vitézi Rend Horthy 
Miklós Alapítvány. Ennek eredményeként a Vitézi Rend 
társadalmi megítélése oly mértékben megerősödött, 
hogy a Honvédelmi Minisztérium partnerének tekinti. 
A Vitézi Rend katonai rend! Ennek megfelelően kell a jö-
vőben dolgoznia a magyar társadalom megelégedésére.

Úgy vélem a Vitézi Rend tekintélyét nem tudja vissza 
adni sem herceg, sem miniszter és külföldön élő magu-
kat mindenkinél vitézebbnek tartó vitéz urak sem. Régi 
dicsőségünket és elismertségünket csak mi, vitézek sze-
rezhetjük vissza. Mindig és mindenkor a Magyar Nem-
zet hű katonáiként az ország érdekeit szolgálva kell él-
nünk és halnunk! A vitézség nem csupán rang, hanem 
annál inkább szolgálat. Mely szolgálatot a Szentkoroná-
ra felesküdve kell végeznünk. Nektek vitézeknek ragyo-
gó csillagként kell ragyognotok a magyar égbolton!

Ezért a Rend a jövőben aktív katonai rendként kíván 
működni. Mi nem gyászhuszárok vagyunk, hanem hazá-
jukat óvó katonák.

Megerősödve az ez évben végbe ment változásoknak 
köszönhetően, a Rend fel fog állítani egy katasztrófavé-
delmi századot és részt kívánunk vállalni a Magyar Hon-
védség önkéntes tartalékos képzésében.

Engedjék meg, hogy bejelentsem: a Vitézi Rend a 
magyar társadalom régi adósságát kívánja leróni ala-
pítónknak vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
úrnak. A Vitézi Rendnek szándékában áll Budapesten 
a kormányzó úrnak köztéri szobrot állítani. Tudom jól, 
hogy ezen szándékunkat ezer helyről fogják támadni és 
gátolni. Még is, Istenbe vetett hittel, magyar szívvel biz-
tos vagyok benne, hogy az igaz magyar emberek ügyünk 
mellé fognak állni és a rég esedékes vitéz Horhty Miklós 
szobor felállításra kerül. Ez a ragyogó emlékmű örökkön 
emlékeztetni fog minden magyart arra az emberre, akit 
Magyarország megszűnésének pillanatában Isten vezér-
lő csillagként küldött nekünk, magyaroknak. Az ilyen 
Kertész féléknek üzenem, hogy Kormányzó urunk nem 
volt fasiszta, csak a hazájáért aggódó államférfi. Aki a 
két diktátor között nem a nácik mellett fogott fegyvert, 
hanem a vörös rém, a kommunizmus ellen harcolt. És, 
hogy a kommunizmus mit jelent, azt sajnos volt időnk 
megtapasztalni.

Nemzetes magyar gyülekezet, tisztelt rendtársaim! Kér-
lek benneteket, ezt a szándékunkat úgy képviseljétek, 
hogy a csillagok közül reánk tekintő Legfelsőbb Hadúr 
gyönyörködhessen az általa alapított Vitézi Rendben!

Tisztelt avatandók! Olyan évben kerültök avatásra 
melyben a Rend egysége már szinte teljesen helyre állt. 
Hallottátok milyen feladatok várnak ránk. Ezeknek az 
elvárásoknak mindig és minden körülmények között 
tegyetek eleget és a Magyar Nemzet hű vitézeiként 
szolgáljátok Magyarországot, a Hazátokat.  Ezt a földet 
kaptuk Istentől, ez a miénk. Nekünk itt kell élnünk és 
boldogulnunk. Vitézekként álljatok helyt az élet minden 
területén. Segítsétek egymást bajtársiasan, nyújtsatok 
egymásnak kezet, ha valaki elgyengül, vagy nehéz hely-
zetbe kerül. Mert Isten segítségével mi magyarok, akik 
genetikusan erősek vagyunk újra virágzó és régi fényé-
ben tündöklő országgá tehetjük hazánkat. Ha mi magya-
rok össze fogunk olyan dolgokra vagyunk képesek, amit 
az egész világ elismeréssel ünnepel. Én nem hiszek a tu-
ráni átokban, az örök megosztottságban, de. Hiszek egy 
Istenben, Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök 
igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában!

Isten áldja Magyarországot!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Nemzetes Rendtársak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégek!

Tisztelettel és nagy örömmel üdvözlöm kedves vendége-
inket: 

vitéz Varga László Főszéktartó urat,
vitéz Pintér Zoltán Árpád, központi törzskapitány 
urat,
vitéz Mikecz András, központi székkapitányt, sajtóre-
ferenst,

A Jóisten kegyelméből újra ünnepelünk itt, a Sepsiszent-
györgy Szemerjai református templom falai között. Mind-
nyájunk örömére, a mai napon Rendünk 10 új taggal gaz-
dagodik, 10 vitézt avatunk, négyen közülük már sajnos 
nincsenek köztünk, csak az emlékük előtt tisztelgünk és 
hat ifjat akik a jövőt, a folytonosságot jelentik, és akik mind 
igaz magyar embereket. Tesszük ezt pontosan a rend ala-
pítójának, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr 
születésének 133-ik évfordulóján. Ugyanakkor 10 három-
széki vitézt kitüntetésben részesítünk.

A Kormányzó Úr, reményt adva a nemzetnek, 91 évvel 
ezelőtt hívta életre a Vitézi Rendet, melynek célja, hogy 
tagjai családjukkal erős keresztény erkölcsű, békében 
bölcs és dolgos, háborúban erős, Hazájához mindenkor 
és minden körülmények között hű, nemzetfenntartó, a 
magyar társadalmat erősítő szervezetet képezzenek. A 
Vitézi Rend eszménye az a magyar nemzettárs, aki Is-
tenbe vetett hittel kész élete árán hazáját megvédeni, 
aki síkraszáll olyan konzervatív ötvözetű, haladó, szo-
ciális és demokratikus eszményekért, mint: Isten, Haza, 
Család, demokratikus társadalmi rend, független ország, 
jogegyenlőség, egyben tagadja Trianon jogszerűségét és 
harcol minden szélsőséges parancsuralmi megnyilvánu-
lás ellen. 

2011-et írunk és nyugodt lelkiismerettel elmondhat-
juk, hogy a Trianon-i békediktátum utáni 91-ik évben, 
végre megértük azt, amiről egy pár évvel ezelőtt még 
álmodni sem mertünk, éspedig, hogy szülőföldünkön, 
szükebb pátriánkban, annélkül, hogy elhagynánk azt, 
magyar állampolgárok lehetünk. Úgy gondolom, hogy 
ezzel lezárúlt a magyar történelem egyik legsötétebb 
korszaka, napjainkban megvalósúl az, ami a Kormányzó 
Úr álma is volt, hogy békés revízióval, újra egyesülhet a 
magyar nemzet. 

Schmitt Pál köztársasági elnök, Sepsiszentgyörgy város 
550 éves évfordulója alkalmából a következőket mondta: 
.. „a magyarságnak küldetése van ezen a tájon, együtt élve a 
sokféle nemzetiséggel, együtt teremve kincseket. Nem is olyan 
régen még szigorú határ választott el minket egymástól. Ma 
már nemcsak az érzések és gondolatok közlekednek szabadon, 
körülöttünk minden az összetartozásról szól. Kötődésünket a 
jog nyelvén is meg tudtuk fogalmazni. A nemzeti összetartozás 
napjának kihirdetésével, a gyorsított honosítási eljárásban ad-
ható magyar állampolgársággal, Alaptörvényünk „szellemi és 
lelki egységet”kinyilvánító hitvallásával.”

A mai napon 4 jeles személyiséget post mortem ava-
tunk vitézzé. Néhai Kovács György mindkét világégésben 
frontharcos ként vett részt, többször is kitüntették, a M. 
kir. 24. honvéd gyalogezredben szolgált és az I. oszt ezüst 
vitézségi érem tulajdonosa. Bogyor Gyula a Kormányzó 
úr kormányosa volt, akit maga vitéz nagybányai Horthy 
Miklós tüntetett ki. Nagy B. Viktor a II. Világháború hősi 
harcosa, akit azért, mert a román kommunista diktatú-
ra szerint rossz oldalon harcolt, többször meghurcoltak. 
Fábián Ernő a toll harcosa volt, aki írásaiban, életvitelé-
ben példaképe marad minden igaz magyar embernek. 
Meghajlunk emlékük előtt, mert Rendünk tagjai számá-
ra szent a dicsőséges múlt. Olyan igaz magyar nemzet-
társaink voltak ők, akik fegyverrel, vagy tollal, legjobb 
tehetségük szerint szolgálták a magyar hazát, a magyar 
nemzetet. Emlékük legyen áldott. 

A többi 6 avatandó mind fiatal, nemzeti hagyománya-
inkat őrző, igaz magyar emberek, akik büszkék az elő-
deikre, akik jeles cselekedeteikkel kitüntették magukat 
a harctéren. Bizom abban, hogy méltó utódok lesznek és 
Rendünk sorait értékekkel gazdagítják. 

Tehát, a mai napon fejet hajtunk a dicsőséges múlt 
emléke előtt és bizakodva fordulunk a jövő felé. Nagyon 
fontos a folytonosság biztosítása, a Rend szellemiségé-
nek tovább vitele az ifjú nemzedék soraiban.

Ezen rövid köszöntő szavak után, felkérem Nemes 
Emil tiszteletes úrat, hogy tartsa meg az ünnepi Isten-
tiszteletet.

A háromszéki törzskapitány úr, 
Dr. vitéz Székely Zsolt beszéde
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Tisztelt Keresztény és Keresztyén gyülekezet!
Tisztelt Törzsszék Vezetősége!
Tisztelt Vitézek, Nemzetes Asszonyok!
Hölgyek es Urak!

A most felavatott vitézek nevében kívánok szólni. Egy 
felemelő es szívet megdobogtató esemény tanúi voltunk 
mindannyian a mai napon.  Most már mi is büszkén el-
mondhatjuk magunkról, hogy annak a nagy múltú, dicső 
rendnek vagyunk a tagjai, amelyet vitéz nagybányai Hor-
thy Miklós, a Magyar Királyság frissen választott harmadik 
kormányzója alapított 1920-ban, hogy “örökké égő oltárt“ 
emeljen a lángoló, s ha kell, önfeláldozó hazaszeretetnek.

A Vitézi Rendbe felvételre azok jelentkezhettek, akik a 
szervezeti szabályzatban előírt kitüntetéssel rendelkeztek 
(ez legénységi állományúaknál legalább a Nagyezüst Vitéz-
ségi Érem volt), feddhetetlen előéletűek, erkölcsösek, test-
ben-lélekben egészségesek és lélekben ízig-vérig magyar 
érzelműek. A felvételt kérelmezni kellett, a jóváhagyást a 
Vitézi Szék mondta ki. A honvédség tagjai és az állami al-
kalmazottak tekintetében meghatározták, hogy ki mikor 
nyújthatja be a felvételi kérelmét.

Az első avatásra 1921. május 22-én, vasárnap, a Királyi 
Vár Szent Jobbról elnevezett kápolnájában került sor, ami-
kor is a kinevezett nyolc törzskapitányt és további 23 sze-
mélyt, zömében telkes vitézeket, avattak vitézzé. 90 evvel 
később, pontosan a Kormányzó Úr születésnapján, minket 
is ez a megtiszteltetés ért, hogy ebbe a válogatott társa-
ságba tartozhatunk, szolgálatainkat felajánlhatjuk a Vitézi 
Rendnek, vagyis a magyarságnak.

Horthy Miklós Kormányzó Úr beszédéből:
“A magyar nép önfeláldozó hazaszeretete átsegítette nemzetün-

ket egy ezredév harcokban es küzdelmekben oly gazdag évszázada-
in. Istenbe vetett hitünk és nemzetünk jövője iránt érzett törhetetlen 
bizalmunk, élni akarásunk megadja nekünk az erőt ahhoz, hogy az 
országra es az egyes polgárokra ma oly súlyosan nehezedő gondok 
közepette is tovább küzdjünk es dolgozzunk egy jobb jövőért. E sok 
kálváriát megjárt nemzet bízik sorsának javulásában és megőrizve 
erkölcsi integritását, a nemzeti egységben összeforrva, ki fogja vívni 
a maga igazat.“ 1931. július 18, Országgyűlés Felső Háza

Dr. vitéz Várhelyi András nyugállományú Főkapitány 
Urat idézve: “Őrizzük meg lángoló hűségünket, gyémánt 

Beszéd a vitézzé 
avatottak nevében 
(vitéz Benedek Árpád András)

Nagy sikert aratott az USA 
Törzsszék első vitézi 
találkozója Oyster Bay-ben

kemény becsületünket és szent anyanyelvünkre, szent 
anyaföldünkre máig vigyázó nemzeti lelkiismeretünket! 
Csak e hármasságért lehet ma, Magyarországon valaki is 
VITÉZ! “

Sajó Sándor „Magyarnak lenni” című verséből idézek egy 
par sort. A vers végsője legyen üzenet mindazoknak, akik 
értik, s mind azoknak, akiket illet! Így szól:
,,...de ezt a lelket itthagyom örökbe, 
S ott víjjog majd Kárpát havasán,  
és belesírom minden ősi rögbe: 
el innen rablók! ez az én hazám.!”

A Vitézi Rendnek hármas célja van: jutalmazni a vitézséggel 
párosult honfi erényt, megtartani a nagy idők legjobbjait 
és biztosítani a hősök nemzetségének fennmaradását, vé-
gül bennük és utódaikban a magyar fajnak olyan hatalmat 
biztosítani, amely rettentő erővel sújt le minden felforgató 
állam- és nemzetellenes törekvésekre.

Juhász Gyula - Trianon című versében a következőképpen ír:
„Nem kell beszélni róla sohasem,  
De mindig, mindig gondoljunk reá.  
Mert nem lehet feledni, nem, soha,  
Amíg magyar lesz és emlékezet,  
Jog és igazság, becsület, remény,  
Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 
Melyet magyar erő szerzett vitézül,  
S magyar szív és ész tartott meg bizony.  
Egy ezer évnek vére, könnye és  
Verejtékes munkája adta meg  
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.”

A hónap elején volt a Trianoni gyalázat 91. évfordulója. 
Ébredő hazánk ezt a napot, június 4-ét hivatalosan is em-
léknappá nyilvánította, ezzel tanújelét adva, hogy 15 mil-
lió magyart vállal. A fiatalokat is rá kell ébreszteni, hogy a 
Haza a szülőföld, amely felnevelt, nem az a hely, ahol jól 
megy sorom.  A nemzeti gondolat, mely ismét megérin-
tette Hazánkat, lassan egy szebb, boldogabb jövő felé viszi 
nemzetünket.  

Mi, Erdélyben, itt, a Kárpátok kanyarulatában próbáljuk 
gyerekeinknek, barátainknak, fiataloknak és időseknek 
egyaránt ezt a szellemiséget átadni, magyarságunkat meg-
őrizni bármi áron, és valljuk:

Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Ámen.

Isten áldja Magyarországot, köszönöm, hogy meghallgattak!

Az Egyesült Államokból érkezett jelentés szerint a szept-
ember 11-én, Oyster Bay-ben megtartott első vitézi talál-
kozó állást foglalt vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány 
úr egyesítési politikája mellett.

Vitéz Waldner Tibor Országos Törzskapitány levélben 
üdvözölte a Főkapitány urat és az USA Törzs teljes támo-
gatásáról biztosította a Vitézi Rend főkapitányát.

A Vitézi Rend Főkapitányának, vitéz Molnár-Gazsó 
János Úrnak levele az USA Törzs Vitézeihez
Tisztelt Nemzetes Hölgyek és Nemzetes Urak!

Baráti szeretettel üdvözlöm minden kedves rendtársun-
kat, akik az USA területén élnek és onnan segítik szere-
tett Rendünk életét.

Úgy gondolom, az első gondolat nem lehet más, mint 
köszönet. Köszönöm, hogy magyarságunkat nem feled-
ve mindig készen állnak, hogy a Vitézi Rend hű vitéze-
iként a Rendet segítsék, és ha kell, oltalmazzák. Külön 
köszönöm az USA Törzs vezetőinek kiemelkedő mun-
káját és a Vitézi Rendhez hű kiállásukat. Hálás szívvel 
gondolok az általam személyesen ismert és nagyra be-
csült törzskapitány urakra vitéz Waldner Tibor és vi-
téz Pákh Imre törzskapitány urakra, akik élen járnak a 
rendi munkában és a magyarság ügyeit hitelesen kép-
viselik e nagyvilágban. Az USA törzs kiemelkedő helyet 
foglal el a Vitézi Rend határon túli törzsei között. Ezért 
örülök, hogy az amerikai vitézeink jó kezekben, helyes 
vezetés alatt állnak.

Rendünk minden tagja nevében köszönöm áldozatos 
segítségüket, mely támogatásukat erkölcsileg és anyagi-
lag is kimagaslóan teljesítik. Őszinte tisztelettel és barát-
sággal gondolok arra a munkára, amit végeznek és, hogy 
ennek folyamán minden évben új és új vitézek kerülnek 
avatásra. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Vitézi Rend 
minden évben tovább erősödjön.

Második gondolatként engedjék meg, hogy tájékoztas-
sam Önöket a Vitézi Rend életében bekövetkezett fon-
tos változásokról. Az USA törzs vezetőinek. vitéz Pákh Imre 
és vitéz Waldner Tibor törzskapitány urak felvetései kapcsán 
a magyar politikai elit úgy döntött, hogy tenni kell valamit a 
Rend egységének helyreállítása érdekében. A nehéz feladat 
végrehajtásának koordinálásával a Honvédelmi Minisz-
tériumot bízták meg. A HM 2011. április 19-én a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeumban vitézi konferenciát hívott 
össze. Erre a megbeszélésre négy vitézi csoportot hívtak 
meg: Habsburg csoport, Vitézi Rend Kárpát-medencei 
Kormányzóság, Vitézi Rend és Történelmi Vitézi Rend 
Egyesület. A konferencián a rendi ágak vezetői bemu-
tatták a saját csoportjaikat, majd a konferencia második 
felében elmondták jövőre való elképzeléseiket.

Tájékoztatom Önöket, hogy az általam felvázolt elkép-
zelések nagy tetszést vívtak ki a rivális csoportoknál és 
a HM jelenlévő képviselőinél. A HM igen magas szinten 
képviseltette magát. A Honvédelmi Minisztérium részé-
ről beszédet mondott vitéz Fodor Lajos nyugállományú 
vezérezredes és vitéz Szarka Gábor kabinetfőnök úr.

A konferencia végén személyesen gratuláltak a feltevé-
seimhez a HM vezetői és a többi jelenlévő vitézi csoport 
vezetői. Amit azért tartok fontosnak megemlíteni, mert 
az ezt követő napokban a rivális csoportok vezetői külön-
külön megkerestek és tárgyalni kívántak az egyesülésről, 
amit a Honvédelmi Minisztérium nagy örömmel fogadott.
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Hosszú és nehéz tárgyalások eredményeként jelenthe-
tem Önöknek, hogy a Vitézi Rend nagy lépést tett a teljes 
rendi egység helyreállításának érdekében. Tárgyalásaink 
eredményeként a Vitézi Renddel egyesül a Vitézi Rend 
Kárpát-medencei Kormányzóság, illetve a Rendhez csat-
lakozik a Horthy Miklós Vitézi Rend Alapítvány. Ennek 
eredményeként közel 1000 fővel erősödött a Vitézi Rend. 
Sajnálatos módon a Történelmi Rend és a Habsburg-féle 
vitézi csoport vezetőivel nem tudtunk megegyezni. Bí-
zunk abban, hogy az imént említett két csoport tagsága 
egyenként csatlakozik Rendünkhöz.

A Honvédelmi Minisztérium a napokon belül ki ad egy 
hivatalos sajtónyilatkozatot, mely szerint kizárólagos part-
nerének minket, azaz a Vitézi Rendet tekinti. Úgy vélem ez 
nagy elismerés a sokszor mellőzött Vitézi Rend számára.

Megkezdődött egy folyamat, amit Isten áldása kísér és 
újra régi fényében fog tündökölni

szeretett Rendünk. Nekünk, vitézeknek, kinek-kinek a 
saját területén mindent meg kell tennünk, hogy a nem-
zetközi társadalom úgy tekintsen a Vitézi Rendre, mint 
egykoron tette! 

Nagy terveink, talán mondhatom, nagy álmaink van-
nak! Ezek megvalósításához mindenki áldozatos vitézi 
munkájára szükség van. Egymást erősítve kell halad-
nunk a céljaink felé. A Vitézi Rend egységét megőrizve, 
erejét növelve kell előre haladnunk. Régi valós vagy vélt 
sérelmeinket félre téve kezet kell nyújtanunk minden 
vitéznek. Olyan világban élünk, ahol nem mindenki örül 
a törekvéseinknek. Ezért kiemelten fontos a vitézi baj-

társiasság és összetartás. Én ezekhez a nemes és nehéz 
feladatokhoz kívánok minden kedves rendtársamnak jó 
egészséget, erőt és kitartást.

Végezetül engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket: 
az USA Törzs vezetője vitéz Waldner Tibor által felter-
jesztett beosztásokhoz rendelt rendfokozatokat mind tá-
mogatóan és örömmel jóváhagytam. A rendi tiszteknek 
erről szóló okleveleit 2011. október 1-jén a Magyaror-
szágon történő vitézavatás napján aláírom és elküldöm 
Önöknek. Vitéz Waldner Tibor országos törzskapitány 
úr javaslatára az általa felterjesztett tiszturak kitünte-
tésben részesülnek 2011. október 1-jén, mely kitünteté-
seket az Önök által kijelölt személy átveszi és eljuttatja a 
kitüntetett rendtársainak.

Nagy örömmel mondhatom, hogy vitéz Waldner Ti-
bort áldozatos munkája elismeréséül kitüntetem és ké-
rem Önöket, hogy segítsék vitézi munkáját!

Búcsúzóul: kérem, ne haragudjanak rám ha levelem 
hosszúra sikerült! De úgy írok Önöknek, mint régen nem 
látott barátaimnak. Mert én mindenkit annak tekintek, 
akik vitézi esküjükhöz híven élnek és dolgoznak a Ren-
dért.

Isten áldását kérem az USA törzs valamennyi tagjára és 
azok szeretetteire!

Tisztelettel:
Vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány

Hadak útjára léptek
v. Almássy Ildikó Debrecen
v. Avemária Brúnóné Budapest
v. Balogh Zoltán Szeged
Dr. v. Bánfalvi János Zalaegerszeg
id. v. Bátki József András Nagykanizsa
v. Borovszky István Budapest
v. Csákány György Budapest
v. Devecseri József Nagykanizsa
ifj. v. Fodor Vince Budapest
v. Gecse Imre Kovászna
v. Gyürky Károly Budapest
v. Horváth János Keszthely
v. Jakab Istvánné Székesfehérvár
v. Kecskés Mihály Budapest
v. Kristóf László Kanada

v. Mándy Pál Miskolc
v. Mogyoróssy Gyula Mezőberény
v. Nagy Sándor Budapest
v. Sághegyi Ferenc Zalaegerszeg
v. Szénásy József Budapest
v. Szőcs Huba Levente Sepsiszentgyörgy 
v. Temesvári Andor Nagykanizsa
v. Vargha Béla Sepsiszentgyörgyön

Új Főkapitány a rend élén

Egyesültek a vitézi rendek

Mint arról bizonyára a tisztelt Rendtársak többsége már 
értesült, idén tavasszal rendünk új Főkapitányt válasz-
tott. Korábbi vezetőnk, Dr. vitéz Várhelyi András meg-

romlott egészségi állapota miatt kényszerült felállni a 
vezetői székből, de nyá. főkapitányi címét megtartotta 
és nyá. vitézi dandártábornoki rangot is kapott. Azonban 
a tavaszi rendkívüli küldöttgyűlés vitéz Molnár-Gazsó 
János törzskapitány úrnak, korábbi főkapitány-helyet-
tesnek szavazott bizalmat!

Tisztelt Nemzetes Hölgyek és Nemzetes Urak!

Hosszú évszázadokon át szenvedtünk idegen hatalmak 
elnyomása alatt. Valljuk meg őszintén. Tehették ezt 
azért velünk magyarokkal mert megosztottságunk ki-
szolgálta az idegen magyarellenes hatalmakat. Nemze-
tünk megosztottsága a mai napig tart. Magyarország ma 
rendkívül nehéz időket él meg. Nekünk, akik nemzetben 
gondolkodunk példát mutatva kell az összefogást építe-
nünk. Nem hiszek a turáni átokban, de hiszek Magyaror-
szág feltámadásában. S ebben a nemzet építő munkában 
fontos szerep vár a Vitézi Rendre.

A Vitézi Rend helyzete ma Magyarországon méltatlan, 
alapítónk vitéz nagybányai Horthy Miklós végakaratához. 
Kormányzó Úr egy Vitézi Rendet alapított azzal a szán-
dékkal, hogy a Rend a Magyar Nemzet érdekeit képviselő 
keresztény, nemzeti erő legyen. Országunkra oly jellemző 
megosztottság a Vitézi Rendet is elérte. Ezt a sajnálatos 
megosztottságot minden vitéz bánja és hiszem, hogy min-
den vitéz óhaja ezt megszüntetni. Úgy hiszem az egységes 
Vitézi Rend hasznára válik a nemzetnek. Ezért a Vitézi 
Rend ágainak vezetőire nagy felelősség hárul.

A Rend egységének helyre állításához és annak koordi-
nálásához a Honvédelmi Minisztérium segítséget nyújt. 
A Honvédelmi Minisztérium 2011.április 19-én összehí-
vott egy vitézi találkozót a különböző csoportok vezető-
ivel. Ezen a megbeszélésén a HM kifejezte sajnálkozását 
a Rend megosztottsága miatt és felajánlották segítségü-
ket az egység helyre állítása érdekében. A konferencián 
részt vevő csoportok:

 – Vitézi Rend (mely Magyarországon törvényesen be-
jegyezve működik vitéz Molnár-Gazsó János vezetésével)

– Történelmi Vitézi Rend Egyesület (vitéz Hunyadi 
László vezetésével)
– Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága (vitéz 
Vad László vezetésével)
– Vitézi Rend I.C. O.C. (lovagrend) Svédországban ma-
gánszemély által bejegyzett csoport).

 Elhangzott a hivatalos álláspont, mely szerint kívánatos, 
hogy a Rend egysége féléven belül helyre álljon és így 
szolgálja a Magyar Nemzet érdekeit. A találkozó máso-
dik részében minden csoport vezetője elmondhatta az 
elképzeléseit az egység helyre állítását illetően. A Hon-
védelmi Minisztérium megjelent képviselői és a Vitézi 
Rend ágainak vezetői nyilatkozatott tettek arról, hogy a 
tárgyalásokat tovább folytatják.

A találkozót követő pár napban megkeresés érkezett 
hozzám a Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága 
vezetője részéről. Vitéz Vad László Úrral folytatott tár-
gyalások eredményeként a Vitézi Rend és a Vitézi Rend 
kárpát-medencei Tartománya egyesül. Az erről szóló do-
kumentum aláírása 2011. júliusban megtörténik.

Napokban történt tárgyalások eredményeként - Vitézi 
Rendhez csatlakozik a Horthy Miklós Vitézi Rend Alapít-
vány - vitéz Ajtós József László, vitéz Sándor Ervin és dr. 
vitéz Erdős Tamás vezetésével.

Tiszta szívből köszöntök minden vitézt, akik felismer-
ték, hogy a Vitézi Rend megosztottsága idegen érdeke-
ket szolgál és ezt belátva a Rend egységén dolgozva a 
Vitézi Rend tagjaiként végzik tovább vitézi munkájukat. 
A Vitézi Rend őszinte, magyar barátsággal vár minden 
vitézt soraiba.

Az egység megteremtése érdekében tárgyaláson vet-
tem részt vitéz Habsburg József Árpád nemzetes úrral. 
Sajnálatos módon álláspontjuk merevségét megőrizték, 
mely szerint csak az tekinthető vitéznek, akit ő maga 
vagy elődje avatott vitézzé. El nem ismernek más rendi 
ágakat és úgy gondolják, minden csoportnak lehetőség 
van a hozzájuk való visszatéréshez.

Tisztelt vitézek! Az alapítónk végakaratát ismerve aján-
latukat elutasítottam. A Vitézi Rend Magyarországon 
működő katonai rend. Alapítónk vitéz nagybányai Hor-
thy Miklós végakaratának megfelelően működünk és mi 
itthon szolgáljuk hazánkat, védjük magyar érdekeinket. 
Tárgyaláson elhangzott javaslatunkat továbbra is tartjuk 
és reméljük, a Rend egysége érdekében egyesülhetünk.
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A Történelmi Vitézi Rend Egyesület vezetőjével, vi-
téz Hunyadi László nemzetes úrral több megbeszélésen 
is részt vettem. Megállapítottuk, hogy a megosztottság 
nem szolgálja a Rend és Nemzetünk érdekeit. Úgy gon-
dolom, a tárgyalásokat az egyesülés reményében folytat-
nunk kell. Megállapodtunk abban, hogy a Vitézi Rend és 
a Történelmi Vitézi Rend Egyesület főszéktartói közösen 
dolgoznak az azonos felvételi szabályzaton. 

Megemlékezéseken, ahol ezt a körülmények lehetővé 
teszik, közösen jelenünk meg. Az elkövetkező időkben 
szorgalmazzuk, hogy tagjaink közös rendezvényeken 
vegyenek részt. Úgy hiszem, minden vitézi csoportban 
függetlenül attól, hogy ki avatta őket – derék magyar 

emberek vannak. Remélem, hogy a vitézekhez nem mél-
tó torzsalkodásoknak vége szakad! 

Kérek minden Magyarországon és külföldön élő vitézt, 
hogy hazája sorsára tekintve a Vitézi Rend egységére tö-
rekedjen. Tegyék félre valós, vagy vélt sérelmeiket. Nem-
zetünk és szeretett Rendünk léte a tét. Tanuljunk a múlt 
hibáiból! Hiszem, hogy nem a történelem szeszélyének 
köszönhetően élnek még magyarok és köztük vitézek. 
Istennek terve van a magyarokkal és velünk, vitézekkel!

Isten áldja Magyarországot és a Vitézi Rendet!

vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány s.k.
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Szobrot a Kormányzó úrnak

Brüsszeli látogatás

2011. augusztus 20. 
Szent Jobb-körmenet

Hagyományőrző Találkozó Karbachban

Ahogyan a Főkapitány úr is többször említette, a magyar 
társadalom egyik legnagyobb történelmi adóssága, hogy 
méltóképpen megemlékezzen arról az emberről, aki 1919-
20-ban megmentette Magyarországot a biztos megsem-
misüléstől, és aki ezt követően a nemzetért való aggódás 
és tenni akarás zászlóvivőjeként több mint két évtizedig 
kormányozta hazánkat. Ő vitéz nagybányai Horthy Mik-
lós… Az az ember, akit az utókor méltatlanul és arcátla-
nul el akar felejteni, be akar sározni és meg akar fosztani 
nagyszerű érdemeitől. Nem tisztem és nem is feladatom, 
hogy felsoroljam, illetőleg bizonygassam a Kormányzó 
úr páratlan tetteit, hiszen e lapot hála a Jóistennek olyan 
ember, a rendtársaim olvassák, akik előtt ez mind világos, 
és akik hozzám, és szeretett Rendünkhöz hasonlóan azért 
küzdenek, hogy Horthy Miklós végre a méltó és jogos he-
lyére kerüljön „nemzeti nagyjaink panteonjában”.

Az, hogy eddig nem állítottak sehol Budapesten meg-
emlékező szobrot, köszönhető a négy évtizedes kommu-
nista rezsimnek, és a két évtizedes Demszky-uralomnak. 
Tudjuk ugye? „Liberális város.”

Úgy gondolom a méltó emlékezés mellett azért is kü-
lönösen fontos az emlékszobor állítása Horthy Miklós-
nak, Rendünk alapítójának, mert talán elindíthat egyfajta 
fejekben történő megtisztulási folyamatot. Ebben pedig 
Rendünknek élen kell járnia, s amit csak lehet, megtenni, 

Köztársasági Elnöki Hivatal felkérésére Brüsszelbe az Uniós 
Elnökség átadásakor vitéz Kiss László pest megyei törzs-
kapitány, vitéz Kovács Krisztián hadnagy és vitéz Kovács 
Péter őrmester nemzetes urak kik a vitéz Mikecz Kálmán 
Huszáregyesületet tagjai ként kérték fel az átvadási cere-
mónián való katonai tiszteletadás részvételére.

2011. június 29-én hajnali repülőgéppel indultunk ki, 
ahol szerda este a Magyar Kultúra Házában egy Kárpát-
medencét bemutató rendezvénysorozaton vettünk részt. 
Meghívott vendégek között voltak Muravidéki nótázók, 
Kárpátaljáról a Kokasi népzenekar, Csángó Földről egy 
népdalénekes és Szekszárdról egy helyi elismert borász. 
A meghívott vendégek, nagykövetek részt vettek egy 
Kárpát-medencét bemutató előadássorozaton, ami egy 
magyar bor és magyar ételkóstolással zárult, ahol a Ban-
dérium is bemutatkozott és díszőrséget adott. Majd a ren-

vitéz nagybányai Horthy Miklósnak szobrot állítunk! 
 
 
Számunkra minden forint fontos, kérjük támogassák elhatározásunkat, hogy közel hét 
évtized elteltével méltó módon emlékezhessünk szeretett Kormányzó urunkra, 
szoborállítással tisztelegve emléke eltt! 
 
A Vitézi Rend fkapitánya, vitéz Molnár-Gazsó János úr megalapította a "Horthy szobor 
támogatásáért" emlékérmet. Ezen emlékérem azoknak adható, akik adományaikkal 
támogatni kívánják eme magasztos célt. 
 
Az emlékérem három osztályban került megalapításra – bronz, ezüst és arany:  
 

             
 
 
Az emlékérmek sorszámmal lesznek ellátva. Az arany fokozat limitált példányszámban 
kerül kibocsájtásra, átadásukra egy központi ünnepség keretében kerül sor. 
 
Azok számára, akiknek anyagi lehetségei nem engedik meg, hogy 50.000 Ft összeg felett 
adományozzanak, emléklapot adunk, melyen tanúsítjuk az adományozás tényét és 
összegét. 
 
 

Adományaikat a következ számlaszámra várjuk: 
 

Bank neve : 
Magyarországi Volksbank Zrt.  
1410 0464-91347449-01000000 

 
 

Aki milliós tétellel járul hozzá a Horthy Miklós-szobor elkészíté-
séhez és felállításához, annak az utókor előtti tanúbizonyságként 
rákerül a neve a majdani szobor alapzatára!

hogy a társadalom egésze – csak úgy, mint akkoriban – is-
mételten felnézzen a Kormányzó úrra! vitéz Sereg László

2011. május 5.-8.-ig a Vitézi Rend és a Mikecz Kálmán 
Huszárbandérium küldöttségei a BSB (Bajor Katonai Szö-
vetség) meghívására Németországba utaztak. Vitéz Rai-
ner Schmitt, a BSB würzburgi tartományi titkára és vitéz 
Wolfgang Güßregen, a BSB karbachi parancsnoka fogad-
ták a Rend és a Bandérium képviselőit. 

A négy napos látogatás alatt részt vettünk a IV. Ha-
gyományőrző Találkozón, melyet Karbachban rendeztek 
meg. A találkozó központi megemlékezésére a BSB szinte 
összes egyesülete összegyűlt, és a karbachi templomban 
egy közös mise keretében megszentelték az új zászlójukat. 

A nap további része kellemes hangulatban telt el, egy 
ünnepi vacsorával zártuk a rendezvénysorozatot. A bő-
séges ételek után a Vitézi Rend és a Bajor Katonai Szö-
vetség vezetői, vitéz Molnár-Gazsó János főkapitány úr 
és Jürgen Reichardt elnök úr egy, a két szervezet közötti 
együttműködési szerződést írtak alá.

A résztvevők a kellemesen eltöltött napok után szomorú 
szívvel vettek búcsút a vendéglátóktól. A 2011. október 1-jén  

tartott Vitézavatásra meghívott bajor küldöttséget négy 
napra a Vitézi Rend és a Mikecz Kálmán Huszárbandérium 
tagjai látták vendégül és a közös programokkal tovább erő-
sítették a bajor-magyar barátságot.

vitéz Kiss László 
Pest megyei törzskapitány

A 2011. augusztus 20-i Szent Jobb-misén és körmeneten 
Rendünk szokásához hűen képviseltette magát. Megkö-
zelítőleg kétszáz rendtársunk vett részt a jeles esemé-
nyen, s a körmenet alatt a közönség vastapssal fogadta és 
köszöntötte Rendünket, amit a Főkapitány úr vezetett.

dezvény végén, 10 órakor, mint egy lakodalmas menet a 
Brüsszel főterére vonultunk huszár kísérettel, nótaszóval, 
beszélgetve, kínálgatva finom jó magyar borokkal, ismer-
tettük meg az embereket hazánk értékeivel. A csütörtöki 
napon a Mini Európa Parkban a nagykövetek előtt, katonai 
tiszteletadás mellett, a bandérium nagyszerűen helytállt 
és díszőrséget adott. Este a magyar Kultúra Házában a Köz-
társasági Elnöki Hivatal zongorahangversenyt renvdezett, 
a meghívott Magyarországi és külföldi vendégek részére, 
ahol huszárjaink fogadták a vendégeket. A rendezvény 
után sétáltunk Brüsszel városában, ahol örömmel fogad-
tuk a brüsszeliek érdeklődését a magyar huszárság iránt. 
A Vitézi Rend tagjakét nagy megtiszteltetésnek érezzük 
hogy képviselhettük a Rendet.

Bővebben: www.mikeczbanderium.hu

Tisztelettel:
vitéz Kiss László
Pest Megyei Törzskapitányv
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Kopjafa avató Bíbarcfalván, 2011. szeptember 11-én
A Vitézi Rend Háromszéki törzskapitánysága 2011. szept-
ember 11-én, a bíbarcfalvi református templom cinter-
mében egy kopjafát avatott Szent István királyunk emlé-
kére. Az ünnepi eseményen részt vett vitéz Pintér Árpád 
Zoltán, központi törzskapitány, valamint vitéz Mikecz 
András, irodavezető törzskapitány, parancsőrtisztet. Az 
ünnepség előtt a Vitézi Rend tagjai zászlós felvonulással 
érkeztek az ősi templomjba, melynek falait Szent Lász-
ló legendáját ábrázoló freskók díszitik. Az ünnepi Isten-
tiszteletet Székely lajos, bíbarcfalvi református lelkész 
celebrálta. A zsúfolásig megtelt templomban a Vitézek 
felválltva díszörséget álltak a Rend zászlója mellett. 

Az Istentisztelet után, a cinteremben elhelyezett kopja-
fát vitéz Molnár József őrmester, a kopjafa megállmodoja 
és dr. vitéz Székely Zsolt törzskapitány leplezték re. Ezt 
követően ünnepi beszédet mondott dr. vitéz Székely 

Zsolt, méltatván az esemény jelentőségét, kiemelve, hogy 
a magyarság történetében lezárult egy sötét korszak, a 
Trianon utáni 90 évvel és a gyorsított honosítási eljárással, 
megélhettük, mi, határon túli magayrok, hogy annélkül, 
hogy elhagynánk szükebb pátriánkat, újra magyar állam-
polgárok lehetünk. Amint azt a Kormányzó úr valamikor 
megállmodta, békés revízióval, újra egyesülhet a nemzet. 

A kopjafát vitéz Ferenc Botond faragta, vitéz Molnár 
József és neje, vitéz Molnár Aranka anyagi támogatásá-
val. vitéz Molnár Józsefet, ezen alkalomból, kiemelkedő 
tevékenységének elismerésül, dr. vitéz Székely Zsolt ki-
nevezte Erdővidék vitézi hadnagyává. 

Az ünnepi beszédet szavalatok, valamint a bíbarcfalvi 
egyházi férfikórus rövid műsora követte. Az esemény 
egy ünnepi ebéddel zárult, melyet a jeelnlevő 42 Vitéz, 
családjaikkal, Baróton fogyasztott el. 

Tizenhét év. Ez a történelemben semmicske, apró idő 
néha megtelik nemzetpusztító tragédiákkal, mint egy-
kor Mohácstól a török berendezkedéséig, de megtelhet 
nemzetet felemelő építkezéssel, mint máskor: az 1832-
es reform-országgyűléstől a szabadságharcig eltelt több 
mint másfél évtized.

 
Épp ennyi, tizenhét évünk adódott - hatalmas csapások 
sora után - végre újból egy független Magyarország fel-
építésére. Nem volt könnyű: infláció, munkanélküliség, 
válságok, kis háborúk, merényletek környékeztek ben-
nünket, nagyhatalmak és kelletlen szomszédaink acsar-
kodtak ránk. De sikerült. Hazánk lakossága e másfél év-
tizednél alig több idő alatt 1.639.479 fővel növekedett. 
Alap- és középfokú iskoláink száma 7418-ról csaknem 
a duplájára: 13780-ra; óvodáinké 975-ről 1140-re emel-
kedett. Új kórházat 160-at is építettünk a kezdetekkor 
meglévő 187 mellé, s bennük megkétszereződött az or-
vosok száma. 2628 km. elsőrendű országutat építettünk, 
vasútvonalaink hossza 8671 km-re nőtt, ebből 243 km-t 
villamosítottunk - magyar találmány alapján. Dieselmoz-
donyok gyártásában pedig világelsők lettünk! Duna-ten-
gerjáró flottánk összeköti vízi útjainkat a világtengerek-
kel. Államadósságunkat az időszak felére kifizettük, sőt 
el tudtuk engedni a gazdák összes tartozását. Megterem-
tettük a mindenkire egyaránt vonatkozó szociális ellátó-
rendszert, biztonságos működéshez szükséges vagyon-
nal látva el a nyugdíj- és betegségbiztosítókat. Ingyenes 
gyógyszert kapnak az egyre növekvő számú cukorbete-
gek. Budapest (gyógy)fürdővárossá vált. Nyaralótelepe-
ket építettünk a munkásoknak a Dunakanyarban, a So-
roksári Dunaágban; a tisztviselőknek a hegyvidékeken 
és a Balatonnál. Filléres vonatok szolgálják a hétvégi 
kikapcsolódást. A köz szolgáinak (közüzemek dolgozó, 
köztisztviselők, közalkalmazottak) vasúti, üdülési, bizto-
sítási, közüzemi díjbéli és egyéb kedvezményekkel hono-
ráltuk áldozatos munkáját. Mindehhez a világ egyik leg-
értékállóbb valutájának megteremtése is járult. Politikai 
téren önállóságra törekedtünk. Korlátok közé szorítot-
tuk a szélsőséges pártok működését, megtiltottuk a ho-
rogkereszt használatát, és az Egyesült Államokat másfél 
évtizeddel megelőzve (!) eltöröltük a máskülönben csu-
pán ideiglenesen bevezetett numerus clausust.

No persze nem az 1990-2007 közötti tizenhét évről 
szólnak ezek az adatok, hanem egy másik időszakról. 
Horthy Miklós kormányozta ekkor a világháborút el-
szenvedett, spanyolnáthát, eszeveszett vörös terrort, és 

Trianont elszenvedő Magyarországot - vagyis a 1920 és 
1937 közötti, a még új világháborútól mentes korszakról 
szól az írás. Adataim pontosak. A boldog Kádár-korszak 
alatt kiadott enciklopédiafélékből szemelgettem őket, 
legfőképp az 1982-ben megjelent Magyar Történelmi 
Kronológiából (Akadémiai Kiadó). A milliószámra előfor-
duló munkás-mozgalmár szócikk közé nyilván nem a gaz 
horthy fasiszta érát dicsérendően pöttyentették ezt a né-
hány adatot, így bátran elfogadhatjuk hitelesnek mindet. 
Természetesen felhasználtam saját jegyzetanyagomat is. 
Lássunk ezekből is egyet! Nagyanyám, Sárközy Istvánné, 
született Bleszkányi Irén - a Csobánc utcai elemi iskola 
tanítónője -275 pengő nyugdíjra volt jogosult. Egy pengő 
ma 1200-1300 Ft-nak felel meg, bár az írásom megjele-
nésig ez még változhat gyurcsányilag. Unokája (kétszer 
hosszabb munkaviszonnyal, néhány diplomával és egy 
vasas szakmával) mintegy a negyedét-ötödét kapja en-
nek a nyugdíjnak. Jó-jó - mondhatja az iskolázott olvasó 
- de az elnyomó értelmiség (tanítónő) kivételezett hely-
zetben volt, a szegény munkások pedig folyamatosan 
nyomorogtak. No, jómagam egy megbélyegzett osztály-
ban érettségizvén (Antall József volt az osztályfőnökünk) 
kényszerűségből Angyalföldön dolgoztam évekig, s ta-
nultam szakmát. S nemcsak szakmát tanultam az öreg 
szakiktól, hanem azt is, hogy az esztergályos kétszeres 
úr volt (Herr Dréher/r/), és glaszékesztyűben, kemény-
kalapban ment be dolgozni a Lángba, Ganz-Mávagba - s 
az általa gyártott diesel-vonatok máig vidáman szolgál-
ják a dél-amerikai közlekedést.

Üres óráiban nem maszekolt, hanem énekelt a gyár 
kórusában, evezett a gyár csónakházában, sportolt a kö-
telezően (úgy bizony!) előírt s felépített gyári sportpá-
lyán - tehette, mert a feleségének nem kellett dolgoznia. 
Gyermekei pedig - óh, borzalom! - a hazáról tanultak az 
iskolában. A hazáról. Természetesen - mai szóval - „vesz-
tesei” is voltak e kornak. Gyámolításukra ott voltak az 
ONCSA-házak, az ínség-akciók, a tehetségmentő szolgá-
latok... Tehettünk, amennyit tehettünk. Hisz ne feledjük: 
ebből a tragédiákkal induló 17 évből 3-4 év a Nagy Gaz-
dasági Világválság - épp a közepén! Hogyne lettek volna 
„vesztesek”! Hisz az egész Magyarország vesztes volt!

És hogyan is állunk azzal a rémületes Horthy-fasiz-
mussal? Mindenekelőtt szögezzük le: a fasizmus és ná-
cizmus két különböző dolog, elemi tudatlanság és go-
nosz indulat összekeverni a kettőt. Horthy alatt nálunk 
se fasizmus, se nemzeti szocializmus nem volt! Szálasi 
más eset: az valóban náci típusú rendszer volt. Később, 

Október 23. Hódmezővásárhely
2011. október 23-án 10 órakor kezdődött el az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 55. évfordulójára való megemlé-
kezés Hódmezővásárhelyen. A beszédet Dr. Lázár János pol-
gármester, országgyűlési képviselő tartotta. A megemléke-
zést versek és irodalmi műsor színesítették. A rendezvény 
katonai tiszteletadás mellett zajlott. A rendezvény után a 
pártok, társadalmi, civil szervezetek helyezték el koszorú-
ikat az ‚56-os hősök előtt tisztelegve. Ezek között a szerve-
zetek között természetesen a Vitézi Rend is képviseltette 
magát. Vitéz Wágner József, vitéz Pintér István Csongrád 
megye székkapitánya, valamint a fiaik helyezték el a koszo-
rút és hajtottak  fejet a hősök előtt.

Számvetés a Horthy-korszakról
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és idegen hatalom katonai megszállása alatt. (Csupán zá-
rójelben, dőlt betűkkel fűzöm ide: ma Magyarországon új 
politikai fogalom született meg: a nemzeti szocializmus 
ikertestvére, a nemzetellenes szocializmus). Nem volt 
hivatalos ideológia a történelmi jog- és szokásrendszer 
durva leváltására, majd erőszakolt helyettesítésére. Nem 
uralta egy, egyetlenegy politikai irányzat a médiumokat, 
és hallatlan választék: 1500 lap, s ebből mintegy 400 poli-
tikai jellegű jelent meg e korban! És bizony nem tartotta 
rettegésben semmiféle terrorrendszer a lakosságot. Csu-
pán az értékeket tisztelő, azokat megőrző s továbbadó 
konzervatív világ volt. Beszélő a neve: értékkonzervatív.

Természetesen nem volt XXI. századi értelemben vett 
demokrácia, már csak azért sem, mert a XX. század elejé-
ről van szó. A mai fogalmak visszavetítése egy más korra 
elemi tudatlanság vagy gonosz indulat - valószínűleg mind 

a kettő! Mai politikailag korrekt mércénk szerint valóban 
antidemokratikus a szélsőséges pártok korlátozása. Akkor 
nemzetet mentett. Valóban volt cenzus (1920-tól 50 %), 
viszont nem döntötte el végzetesen az ország és a nem-
zet sorsát néhány tányér levessel vagy lejárt szavatosságú 
tésztacsomaggal, esetleg a nyugdíjasoknak adott 500 Ft-os 
utalvánnyal vásárolt szavazat. Tekintélyuralmi rendszer? A 
Kormányzó csupán egyszer küldhette vissza megfontolás-
ra a képviselőháznak a törvényjavaslatokat - emlékezzünk 
Göncz papára, mit művelhetett az Antall-kormány törvé-
nyeivel! A puszta tekintélyt pedig megérdemelte, mint tisz-
takezű, becsületes, erős akaratú magyar vezető!

Barátaim! Egyszer végre el kellett mondani mindezt. 
Csak azt kérem: adjátok tovább!

 forrás: www.horthymiklos.eoldal.hu

A Vitézi Rend jelvényeinek és jelképeinek története
A VITézI Rend
A Vitézi Rend-nek elnevezett szervezet létrehozásának 
gondolata 1919-ben merült fel Szegeden, amelyet Horthy 
Miklós altengernagy az osztrák-magyar monarchia hadi-
tengerészetének utolsó parancsnoka, mint a szegedi kor-
mány hadügyminisztere javasolt. „…hogy a Nemzet a hábo-
rút vitézül végigküzdött katonák iránt méltóképpen lerója hálá-
ját.” A kormánynak szüksége volt egy viszonylag jelentős 
tömegbázisú szervezetre, amely lojális az ország vezetése 
iránt, nemzeti érzelmű valamint úgy a belső mint a külső 
ellenség ellen támogatást nyújt a mindenkori magyar kor-
mánynak, továbbá képes legyen beavatkozni egy esetle-
ges újabb bolsevista forradalom megakadályozásába.

 A szervezet alapítási dátuma 1920. augusztus 10. (a 
Budapesti Közlönyben 1920. augusztus 29-én jelent meg 
a 6650/1920 M. E. rendelet), amely alapítását az 1920 
XXXVI törvénycikk 77.§ erősítette meg. Az Országos Vi-
tézi Szék, melynek vezetője a Vitézi Szék elnöke, vagyis 
a Főkapitány, akit a Vitézi Szék tagjai választottak. Ez a 
szervezet alkotta a Vitézi Rend alapját.

1920. szeptember 25-én a Vitézi Szék kinevezett tagjai 
megtartották első ülésüket a királyi várban.

A Vitézi Szék 1920. október 7-én tartott ülésén az úgy-
nevezett Főszéktartóság hivatalát hagyták jóvá, melynek 
vezetője a Főszéktartó lett, valamint néhány héttel ké-
sőbb megszületett a szervezet célkitűzéseinek végleges 
formája:

A vitézi intézmény az alábbi alapcélkitűzéseket határoz-
ta meg:

„1. Jutalmazni, lekötni és az ország iránti hűségben megtar-
tani mindazokat, akik az elmúlt világháborúban és a lezaj-
lott forradalmak alatt egyéni vitézségükkel és nemzeti érzé-
seikkel kitűntek.
2. Az így szerzett, igaz érdemek teljes méltányolásával ápolni 
a harci erényeket és egyúttal állandó értékű nemzetvédelmi 
szervezetet teremteni.
3. Megbízható alakulatot állítani az állam rendelkezésére, 
úgy a kívülről jövő támadások, mint a belső destruktív erők 
újbóli forradalmi kísérletével szemben.
4. A vitézi intézmény tagjai különleges állásuk és tekinté-
lyüknél fogva nevelőleg, példájuk által serkentőleg álljanak 
a nép előtt, annak természetes vezetői gyanánt.”

A VITézI TeleK
1920. augusztus 29-én gróf Teleki Pál miniszterelnök ren-
deletben szabályozta a vitézi telek alapításának és ado-
mányozásának feltételeit. A vitézi telkek és tulajdonosa-
ik felügyeletével az Országos Vitézi Szék lett megbízva, 
mint hivatal. A rendelet kimondta, akik a haza védelmé-
ben kitűntek bátorságukkal és helytállásukkal vitézi te-
lekhez juthatnak. A vitézi telket az államfő adományoz-
ta a Rend számára fölajánlott földterületből – amelyhez 
Pethely Gy. László által készített díszes adománylevél 
tartozott. Az adománylevél hátoldalára került a vitézi 
telek tulajdonosának telekkönyvi bejegyzése az Országos 

Vitézi Szék hitelesítésével ellátva. Az adománylevelet a 
„M. Kir. Állami Térképészeti Intézet” gyártotta. A birtok 
vitézzé avatott tulajdonosa maga is alapíthatott vitézi 
telket, amihez a kormányzó engedélyére volt szükség. 

A VITézI HázjelVény
A vitézi házakat a vitézi jelvény domború, színesre festett 
(vagy zománcozott) képével ellátott 64x40 centiméteres 
betonból, műkőből, kerámiából készült „vitézi házjelvény”-
nyel kellett ellátni. A házjelvény a „Vitézi Telek/Kiérde-
melte”/ és az adott vitézi neve szerepelt háromsoros szö-
vegben. A vitézi házjelvényt az Országos Vitézi Széknél 
lehetett megrendelni, de egyedileg legyártott darabok is 
előfordultak. Aki nem tudta egyben kifizetni a megrendelt 
házjelvény árát az részletben is kifizethette az összeget, 
de ebben az esetben is a teljesen kifizetett vételár ellené-
ben került a házjelvény elkészítésre. 

A házjelvényeket a Zsolnay Porcelángyár gyártotta az 
Országos Vitézi Szék jóváhagyásával, vitéz Süldy József 
sarkadi kőfaragómester és 1936 októberétől Tavaszi Jó-
zsef budapesti iparművész készítette. A műkőből (be-
tonból) készült darabok 36 pengőbe kerültek. Az Orszá-
gos Vitézi Szék 1936-ban engedélyezte, hogy a vitézek a 
fentebb leírt, de szöveg nélküli vitézi jelvényt mintázó 
házjelvénnyel díszítsék egyéb ingatlanjaikat (nem vitézi 
telek) is. Ez a házjelvény 30 pengőbe került.

A VITézI Rend jelVénye
A Vitézi Szék 1920. november 25-ei ülésén lett megvitat-
va azon javaslat, hogy jelvényt rendszeresít a szervezet 
a vitézek számára. A Főszéktartóság pályázatot írt ki a 
jelvény megtervezését illetően, valamint pénz díjat álla-
pított meg a három legjobbnak ítélt munka elkészítője 
számára – 5000, 3000 és 2000 korona díjazással. A felhí-
vás 1920. december 11-én került kihirdetésre, valamint 
ugyan ezen a napon a Budapesti Közlönyben rendelt for-
májában jelent meg, hogy a felavatott vitézek a nevük 
előtt használhatják a „vitéz” jelzőt, valamint megszólítá-
suk „nemzetes úr” míg feleségüké „nemzetes asszony”. 
A pályázat határideje 1921. február 21. lett. Február 6-án 
a testület, melynek tagja volt Horthy Miklós kormány-
zó, dr. Csánky Dezső az Országos Levéltár igazgatója, dr. 
Fejérpataky László a Magyar Nemzeti Múzeum igazga-
tója és Nádler Róbert a Képzőművészek Egyesületének 
elnöke a legjobb pályamunkának Szilasi József iparmű-
vész alkotását ítélte meg. A Huszár Lajos és Procopius 
Béla által írt és 1932-ben megjelentetett „Medaillen und 
Plakettenkunst in Ungarn” c. kiadvány Pethely Gy. Lász-
ló nevéhez köti a vitézi jelképek tervezését. 

A jelvény legyártása viszonylag hamar megtörtént, a 
korszak neves jelvénykészítői (Boczán, Jerouschek, Gál, 

Morzsányi és Walther – az utóbbi kettő a Csapattiszti 
jelvényt is gyártotta) foglalkoztak a gyártással. A gyár-
tó cég „emblémája” – ha van a jelvény hátlapjára vagy a 
hátlapján lévő két pántra került. A Vitézi Rend jelvényét 
3 pengőért (1935-ös adat) vásárolhatták meg a vitézek az 
Országos Vitézi Szék gazdasági hivatalától (1938-as árfo-
lyam 1 pengő = 4,4 USA dollár). 

 A jelvény 56x38 mm függőlegesen domború, rétegelt 
felépítésű bronz kitűző. A jelvényen lévő kard arany és 
ezüstszínű változatban készült. Az arany színű karddal 
ellátott jelvény minden bizonnyal az „érdemszerző” ré-
szére készült, míg az ezüst színű az érdem szerző vér sze-
rinti hozzátartozójának készült, mint aki várományos-
ként örökölte a vitézi címet. Valamint létezik egy olyan 
változat is a kardok színét illetően, hogy az aranyszínű 
karddal ellátott jelvényt a tiszti állományban lévő kato-
na kapta, míg az ezüstszínűt minden bizonnyal a legény-
ségi állományban szolgálatot teljesítő katona kapta meg. 
Valószínűsíthetően van jelentősége a jelvényen lévő kar-
dok színének.

 „A vitézi jelvény pajzs formája a haza védelmének jelképe. 
A jelvény függőleges tengelyén elhelyezett kard a megalku-
vást nem ismerő harcot szimbolizálja és a győzelem kivívásá-
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nak eszköze. A pajzsra helyezett kis címer jelképezi a magyar 
egységet. A címer felett lévő magyar Szent Korona a Vitézi 
Rend jogforrása és legfőbb védnöke, a Szent Korona tana és 
a rend közötti kapcsolat jelképe. A szent Korona hátterében 
lévő nap korongjának sugarai beragyogják a magyar Szent 
Koronát és termékennyé teszik a magyar rónát, amelyet a 
jelvény jobb oldalán látható búzakalászok jelképeznek. A jel-
vény bal oldalán lévő tölgylombok, a hazát hősiesen védők 
jutalmának jelképe.”

A vitézi jelvényhez vitéz Szatmáry Imre nagykőrösi 
műesztergályos készítette a kör alakú fa dobozt, mely-
nek a felső részét a jelvény képe díszítette. Október 29-én 
kelt rendeletben szolgálati szabályzat jelleggel meghatá-
rozták a jelvény viselését – a vitézi jelvényt a zubbony 
vagy a zakó bal melle alá, középre kellett tűzni. 

A SzeRVezeT KIS jelVénye
Az Országos Vitézi Szék az 1927. november 27-én meg-
tartott ülésén engedélyezte a vitézi jelvény kisebbített 
alakban gyártott változatának a viselését a polgári zakó 
vagy kabát baloldali hajtókáján. Az eredeti méretű és a 
kis vitézi jelvény együtt nem volt hordható. A jelvényt 
önmagában, vagy a kiérdemelt állami kitüntetések kis 
jelvényeivel együtt lehetett viselni. Az Országos Vité-
zi Szék gazdasági hivatalánál a Vitézi Rend kis méretű 
gomblyuk-jelvényét 2 pengőért lehetett megvásárolni. 

 Ismeretes a pallos (kard) nélküli vitézi jelvény is, amely-
nek a viselését 1928-ban engedélyezte az Országos Vitézi 
Szék a nem vitéz széktagok, az úgynevezett Nemzetvé-
delmi Tagozat számára. 

HoRTHy MIKlóS KoRMányzó álTAl 
AdoMányozoTT „VITézI PecSéT gyűRű”
 Az eredeti gyűrűt, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormány-
zóadományozta az arra érdemes személyeknek, érdemei elis-
merése alapján.
A gyűrű férfi és női változatban készült. Leírása : Anyaga14 Kr. 
középszínű arany , a kő, ovális fekete Onix ,12 x 7 mm – 15 x 10 
mm -es

A gyűrű „Pecsét gyűrű” formát ölt oly módon, hogy a fejrész 
mely a kő maga, egy

foglalat öleli közre, Afoglalat magassága 4 mm. Ez a foglalat 
sima oldalfalú. Ehhez az oldalfalhoz csatlakozikaz újat körül 
vevő gyűrű sin. A sin két oldala a foglalattal való találkozás-
nál akantusz levél díszítésű, gazdag ornamentikájú. Az onix 
kő mértani közepe fúrt . Ezen a furaton keresztül van rögzítve 
„foglalással” a vitézi címer, „mérete 8 x 4 mm –es”.Ez a vitézi 
címer szintén aranyból készül, teljes részlet gazdagsággal. 

 A VITézI Rend zRínyI cSoPoRTjánAK jelVénye
A Zrínyi Csoport létrehozásáról vitéz Rózsás József őr-
nagy emlékiratai szolgáltatnak bővebb információt. 
Gömbös Gyula miniszterelnök, egyben honvédelmi mi-
niszter 1936. február 4-én hagyta jóvá a Csoport létreho-
zásának tervezetét. Mellesleg Gömböst is akár csak vitéz 
uzsoki báró Szurmay Sándort 1929-ben avatták vitézzé, 
innentől a teljes neve vitéz jákfai Gömbös Gyulára vál-
tozott. A magyar katona eszmény szolgálata érdekében 
felállított szervezet az érdemi munkát 1937-ben kezdte 
meg a Vitézi Rend keretein belül. A Zrínyi Csoport mű-
ködési tervezetét az Országos Vitézi Szék 1938. októ-
ber 9-én hagyta jóvá. Ezt a döntést a honvédelmi tárca 
54.012/Eln. A. 1938. H.M. számú, a miniszterelnökség 
pedig a 8043/1938. M.E. rendeletével hitelesítette. A 
Csoport vezetőségét azOrszágos Vitézi Szék nevezte ki, 
a szervezet a Rend egyik szerveként működött azonban 
tagjainak nem tette kötelezővé, hogy a Vitézi Rend-nek 
is tagjai legyenek. A Zrínyi Csoport „a magyar katonaesz-
mény intézményes szolgálatát” felvállaló társadalmi szerve-
zetként határozta meg önmagát: „A Zrínyi Csoportnak az a 
rendeltetése, hogy a magyar faji, nemzeti és katonai erőtudatot 
minél szélesebb rétegekben kifejlessze és megszilárdítsa, sígy az 
egészséges hősi szellem, az áldozatra kész honvédő közlélek ki-
alakításával a magyarság szellemi és erkölcsi megújhodásának, 
valamint a magyar testvéri sorsközösség megteremtésének és 
fenntartásának hathatós előmozdítója legyen.” Céljait irodal-
mi, tudományos művészeti tevékenységekkel, valamint 
előadások, rendezvények tartásával és könyvkiadással 
kívánta megvalósítani. Egyébként vitéz Madarasi Gábor 
hadapród őrmester 1939-ben történt bevonulása előtt a 
Zrínyi Csoport főtitkára volt néhány hónapon keresztül 
(Madarasi őrm. 13.-ént részesült a Magyar Arany Vitézsé-
gi Érem-ben). A szervezet adta ki 1939-ben a Felvidékünk 
– Honvédségünk /Trianontól – Kassáig/, valamint 1941-
ben Erdélyünk és Honvédségünk c. emlékkiadványokat a 
visszatért területeknek emléket állítva ezzel. A Délvidéki 
(Vajdasági) bevonulási emlékalbum elkészüléséről nincs 

adatunk. Továbbá lehetőséget kapott a csoport, hogy a 
Vitézek Lapjában és népszerűsítse az általuk hirdetett 
eszméket. A szervezet jelvénye 1940. augusztusában 
készült el, két különböző változat ismert: a függőleges 
tűvel szerelt darab, és a gomblyuk bújtatós. A függőle-
ges tűvel szerelt darab „1,5 cm-es négyzet alakú keretben 
elhelyezett zománcozott jelvény külső kerete piros; fehér mező-
ben a négylevelű lóhere körvonala zöld; a két keresztben fekvő 
markolatos kard, valamint a „Z” betű aranyozott”. A jelvény 
gyártója és a legyártott mennyiség jelenleg nem ismert. 
A jelvény viselésére jogosító igazolvány 8x12 cm méretű 
volt és a Madách Nyomda készítette, továbbá szerepelt 
rajta a Zrínyi Csoport központi ovális bélyegzője és vitéz 
Rózsás József őrnagy mint csoportvezető aláírása.

 A VITézI Rend VITéz-AVATáSI KelléKeI
1920. december 11-én a Főszéktartóság két szobából álló 
irodát kapott a budai várban, továbbá a hivatal megbízta 
sepsibaczoni Toókos Gyulát a vitéz avatás szertartásának 
kidolgozásával. Ő a megelőző korok hasonló jellegű ava-
tásainak tanulmányozása után összeállította az avatási 
szertartás lebonyolításának menetét.

 1921-ben elkészítették a vitéz avatások kellékeit: az 
„eskü-könyv”-et, az „eskü-asztalterítő”-t, az „avatási dísz-
pajzs”-ot és az „avatási díszkard”-ot. A díszkardot a kor 
ismert kardgyártója Pacholek György budapesti kardgyára 
készítette. A kard hossza 100,5 cm. Pengéje egyenes és két élű. 
A penge egyik oldalán az „ElSŐ VITÉZZÉ ÜTÉS” majd egy vi-
tézi jelvény képe és „1921” gravírozott szöveg látható, a másik 
oldalon a „NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS A VITÉZEK ELSŐ 
FŐKAPITÁNYA” gravírozott szöveg olvasható. A kard kereszt 
vasa aranyozott rézlapból készült, amelynek végei csigavo-
nalban vissza vannak hajtva. A markolat cápabőr bevonatú 
és kétszálas drót sodronnyal hét részre van osztva. A marko-
lat végén aranyozott markolat gyűrű található, amelyen egy 
bordázott gomb van, amit egy fél makk alakú gomb zár le. 
Az avatási kard hüvelye 91 cm hosszú és cápabőrrel van bo-
rítva amit aranyozott rézveretek, illetve azokon elhelyezett 
türkiz és gránitkövek díszítenek. A hüvely tetejének egyik 
oldalán egy zománcozott, a másik oldalán egy gravírozott 
vitézi jelvény található. Az avatási díszpajzs egy alul csú-
csos, felül két hullámvonalban végződő, fémből készült ívelt 
pajzs, amelynek elején egy nagyméretű, színes vitézi jelvény 
látható. A pajzs szegélyét körben szegecsfejek díszítik.A pajzs 
hátoldalán a megfogásához szükséges fül található. Az eskü-
könyv bőrborítású könyv, amelynek sarkait veretek díszítik. 
A könyv borítójának közepén a vitézi jelvény látható. Az es-
kü-asztalterítő zöld selyemből készült. Mind a négy sarkába 
a vitézi jelvény képe van belehímezve, míg a közepét – a vitézi 
jelvényt is díszítő – egymást alul keresztező tölgyfalombok és 
búzakalászok ékesítik. 

KITünTeTéSeK A RendBe VAló FelVéTelHez

I. VIlágHáBoRú VeTeRánjAI

Tábornokok, Törzstisztek (ezredes, alezredes, őrnagy): 
Lipót rend lovagkeresztje hadidíszítménnyel és kardok-
kal.

Tisztek (hadnagy, főhadnagy, százados): Vaskorona 
rend III. oszt. hadidíszítménnyel és kardokkal, Arany 
Vitézségi Érem tisztek számára, I. osztályú (nagy ezüst) 
Ezüst Vitézségi Érem.

Közkatonák: Arany Vitézségi Érem legénységi állo-
mányúak részére, I. osztályú (nagy ezüst) Ezüst Vitézségi 
Érem.
II. VIlágHáBoRú Idején

Tábornokok, Törzstisztek: Magyar Érdemrend tiszti-
keresztje hadidíszítménnyel és kardokkal.

Tisztek: Magyar Érdemrend lovagkeresztje hadiszala-
gon kardokkal, Arany Vitézségi Érem tisztek számára, I. 
osztályú (nagy ezüst) Ezüst Vitézségi Érem.

Közkatonák: Arany Vitézségi Érem legénységi állomá-
nyúak részére, I. osztályú (nagy ezüst) Ezüst Vitézségi Érem.

Rendkívüli esetek itt is előfordultak és voltak különbö-
ző változtatások a kitüntetések követelményét illető-
en. Azonban a tisztek között is volt olyan eset, amikor 
az Ezüst Katonai Érdem Érem hadiszalagon kardokkal 
tulajdonosa is pozitív elbírálást kapott a Rend-be való 
felvételhez. A közkatonai állományúaknál is előfordul-
tak olyan esetek, amikor a II. osztályú (kis ezüst) Ezüst 
Vitézségi Érem tulajdonosa is felvételt nyert a Rend-be. 
Ferenc József és IV. Károly úgy a I. és II. osztályú Ezüst 
Vitézségi Érméi ezüstből készültek, a tiszti és a közkato-
nai adományozású Arany Vitézségi Érem anyaga szintén 
ezüst volt aranyozott kivitelben. 1939. április 14-én a há-
borús előkészületeknek köszönhetően felújították az I. v. 
h. Vitézségi Érmét, amely a Magyar Vitézségi Érem nevet 
kapta, tervezője Berán Lajos volt 5 fokozata – változata 
lett meghatározva:

1939-1945
Bronz Vitézségi érem (bronzolt hadifém 35 mm átmé-
rőjű) – 40 000 fő (másodszori adományozáskor 620 fő, 
harmadszori adományozáskor 22 fő érdemelte ki)

II. oszt. (kis ezüst) Vitézségi Érem (ezüstözött bronz 35 
mm átmérőjű) – 11 000 fő (másodszori adományozáskor 
131 fő, harmadszori adományozáskor 6 fő érdemelte ki)

I. oszt. (nagy ezüst) Vitézségi Érem (ezüstözött bronz 
40 mm átmérőjű) – 1900 fő (másodszori adományozáskor 
37 fő, harmadszori adományozáskor 2 fő érdemelte ki)
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A I. Bécsi döntésnek köszönhetően (1938. november 
02.) miután visszatértek a felvidéki területek és Kárpát-
alja az első Abaúj vármegyei vitézeket 1939. augusztus 
01-én avatták fel. A törzskapitányok és a székkapitá-
nyok végezték a vitéz-avatást. 1939. október 01-én 
Ungváron 7 vitézt avatott fel vitéz Becskeházi Sándor 
székkapitány (a 7 vitéz neve egyenlőre nem ismert). A 
későbbiek folyamán a területgyarapodásnak köszön-
hetően növelték a Törzsszékek számát, a 7. sz. lett az 
Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros vármegyéké – Ungvár 
központtal. A székhely az ungvári Kormányzósági Palo-
tában volt.

1942. szeptember 12-én Horthy felújította a IV. Károly 
által alapított Tiszti Vitézségi Érem,arany fokozatát. A 
neve Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem lett. 
Magyar Arany Vitézségi érem közkatonai állomány 
részére (aranyozott ezüst 40 mm átmérőjű) – (1939 – 
1945) 40 fő érdemelte ki.
Magyar Tiszti Arany Vitézségi érem tiszti állomány 
részére (aranyozott ezüst 40 mm átmérőjű) – II. v. h. so-
rán 22 magyar tiszt és 1 német katona Hans-Ulrich Rudel 
ezredes érdemelte ki.

A szalagok egyformák minden fokozatnál 40 mm széles 
háromszögletű vörös mellszalag, szélén keskeny zöld-fe-
hér sávokkal, ez az úgynevezett hadiszalag. 

 Előfordultak olyan estek is, mivel a már említett Vi-
tézségi Érmék a Horthy rendszerben főleg bronzból ké-
szültek (ez valószínű gazdasági okokkal magyarázható), 
hogy a katonák közül néhányan önköltségi alapon a ki-
tüntetést készítő gyártóval elkészítették a kiérdemelt, 
úgy az I. és II. osztályú Ezüst Vitézségi Érmeket ezüstből!

Az elSő VITéz AVATáS

TÖRzSKAPITányoK: 
Az első vitéz avatásra 1921. május 22-én került sor a 
budai királyi várban. Az avatási ünnepségen a Mátyás 
teremben a kormányzó telek adományban részesített 
24 vitézt: Kássa Béla tart, tiszth. (15 hold Pusztamonostor), 
Bagi Mátyás tiszth. (12,5 hold és belsőség Tiszaföldvár), Já-
vorka Sándor tiszth. (15 hold Kisszálás), Déri Pál tart. őrmes-
ter (15 hold Dobozgerlapuszta), Kurunczi András npf. közvitéz 
(8 hold Feldeák), Bajnai István tart. szakaszvezető (15,5 hold 
Bajna), Palásti Béla, Palásti János hősi halált halt hiv. őrmes-
ter 13 éves fia (15 hold Dobozgerlapuszta), Tordasi Antal tart. 
tűzmester (14 hold Tordas), Sági István tiszth. (15 hold Bajna), 
Gergely József tiszth. (10,5 hold Vértesacsa házzal és gazd. épü-
lettel), Szabó György tart. szkv. (12,5 hold Tarján), László tart. 
őrm. (15 hold Dég), Orbán Ferenc törm. (15 hold Sárpentele), 
Erdelyi Ferenc tiszth. (15 hold Dobozgerlapuszta), Csótár Ká-

roly tart. őrm. (15 hold Figyeháza), Kardos Béla tiszth. (17 hold 
Kajászószentpéter), Rigó József tiszth. (14 hold Baracska), Ha-
lász Ferenc volt npf. fhdgy. ( 14 hold Vál), Halasi Albert tiszth. 
(10 hold Kiskunhalas), Csengeri Imre tart. tiszth. (15 hold Vaja), 
Horváth Mihály tart. tiszth. (15 hold Ócsa), Székely Frigyes 
tart. tiszth. (15 hold Miskolc), Köves Pál tart. törm. (15 hold 
Dobozgerlapuszta), Dégi Imre tart. törm. (15 hold Dég). .Azon-
ban az ő vitézzé avatásukra augusztus 21-én került sor. 
Május 22-én az előzőleg kiválasztott 8 törzskapitány es-
kütétele játszotta a fő szerepet. A nyolc törzskapitány: 
nemes Nagy Pál altábornagy, szandai Sréter István tá-
bornok, semjénfalvi Siménfalvy Tihamér ny. vkszt. ezre-
des, tapolyucskai és kükemezei Bánó Kálmán alezredes, 
bilkei Lipcsey Márton őrnagy, sepsibaconi Toókos Gyula 
szkv. Vkszt. őrnagy, Igmándy – Hegyessy Géza testőr őr-
nagy és Magasházy László őrnagy. 

VITézI eSKü 
„Én ……………………… ünnepélyesen esküszöm az élő Istenre, 
aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy igaz Isten 
és mindenre, ami előttem szent, hogy a csonkítatlan ezeréves 
Magyarországhoz és annak alkotmányához, a magyar nemzeti 
eszméhez, a magyar törvényekhez és jószokásokhoz, nagybá-
nyai Horthy Miklós úrhoz, Magyarország Főméltőságú Kor-
mányzójához, a Vitézek Főkapitányához mindhalálig hű leszek. 

Esküszöm, hogy a Vitézi Rend törvényeit megtartom, elöljá-
róim parancsainak feltétlen engedelmes-kedem, magyar hazá-
mért, nemzetemért, elöljáróimért, derék honfitársaimért, úgy 
külső, mint belső ellenséggel szembeszállok, érettük ha kell, 
életemet is feláldozom.

 Esküszöm, hogy bajtársaimnak mindenben jó példát muta-
tok, őket a hazafiasság és az erények útján vezetni szent köte-
lességemnek tartom. 

 Isten engem úgy segéljen.

Halljad esküszómat Hadak-Ura-Isten!
Boldog én úgy legyek, mint igazán eskem,
 Úgy áldjál, vagy verjél, életemben, holtomban,
 Segítsél, vagy átkozz, minden utódomban,
 Hogy e szent eskütől soha el nem állok,
 Becsülettel élek és vitézként halok!

Ámen.”

Az elhangzása után vitéz nemes Nagy Pál (a vitézek Főka-
pitányának helyettese) átadta az avatási kardot a vitézek 
Főkapitányának, amivel Horthy kormányzó megérintet-
te a térdelő vitézek jobb vállát, ezek után a vitézek Főka-
pitányának helyettese rövid beszéd kíséretében feltűz-
te vitéz nagybányai Horthy Miklós zubbonyára a vitézi 
jelvényt. Ezek után a törzskapitányok járultak Horthy 

kormányzó elé aki mellükre tűzte a vitézi jelvényt. (vitéz 
nemes Nagy Pál gyalogsági tábornok 1927. február 10-én 
hunyt el Budapesten, sírja a kerepesi temetőben találha-
tó 39. parcella 1/131 sz. sírhely.)

Vitézek tízparancsolata

1. A nemzeti gondolatot valljuk (nacionalizmus). Szem-
behelyezkedünk tehát minden olyan törekvéssel, amely 
nemzetközi kötelékekben igyekszik felolvasztani a nemzeti 
egységet. 
2. A társadalom szerves felépítését állítjuk (organizmus). Ta-
gadjuk tehát, hogy társadalmi intézményeink mechaniszti-
kus összetételűek. Ezek az intézmények tehát máról-holnap-
ra nem darabolhatók fel és nem változtathatók meg: ellenke-
zőleg a szerves, fokozatos fejlődés útján kell haladniuk. 
3. Csak a fokozatos fejlődést helyeseljük (konzervativizmus), 
történeti értékeink lehető megőrzésével. Az átmenet nélküli, 
hirtelen és gyökeres (radikális) társadalmi újításokkal szem-
behelyezkedünk. 
4. A fokozatos fejlődés módja alkotmányos legyen 
(konstitucionalizmus). Az ezeréves Magyarország és minden 
társadalmi intézménynek alkotmányát tiszteletben tartjuk. 
5. Az önző érdek helyett a bajtársi önfeláldozás (szolidarizmus) 
elveit hangsúlyozzuk. Valamennyien mindegyikünkért és 
mindegyikünk valamennyiünkért. 
6. A családban látjuk nemzeti életünk legerősebb pillérét és a 
várományosokon át későbbi nemzedékekre is meg kívánjuk 
szilárdítani a család erejét (dinasztizmus). 
7. A magyar nép felemelkedéséért és emelkedéséért harco-
lunk (hungarizmus). Elvetünk mindent, ami a magyarság 
életerőjét csökkenti. 
8. A keresztény és keresztyén eszme alapján állunk 
(chrisztianizmus). Más vallások felfogásait és az ú.n. szabad-
gondolkodást mellőzzük. 
9. A katonai erényeket tiszteletben tartjuk (militarizmus). 
Egyaránt tesszük ezt a múltra, a jelenre és a jövőre nézve is. 
10. Minden erőnkkel Magyarország feltámadásért harcolunk 
(revizionizmus). Üldözzük tehát a Trianonba való kishitű 
megnyugvás álláspontját. 
 (Vitézek Albuma. Budapest, 1939.)

1921. AuguSzTuS 21-I VITéz AVATáS
Ezen a napon 204 (143 legénységi és 61 tiszti) vitéz ke-
rült felavatásra. vitéz Igmándy-Hegyessy Géza felolvasta 
az avatandók neveit, ezután vitéz gálócsi Gálócsy Zsig-
mond főszéktartó háromszor megkongatta az avatási 
pajzsot az avatási karddal és elmondta a szertartásos 
üdvözletet: „Tisztelet adassék az igaz Istennek, akit a mi őse-
ink hadúrnak neveztek.”. Horthy kormányzó és kísérete, 
valamint József és József Ferenc királyi hercegek elfog-

lalták helyüket a díszemelvényen. Mind két herceg már 
viselte zubbonyán a vitézi jelvényt, ez azért érdekes mi-
vel a május 22-i vitéz avatáson ők nem vettek részt. Va-
lószínűsíthető, hogy később lettek vitézzé nyilvánítva.

HoRTHy KoRMányzó BeSzéde 
„Vitéz BAJTÁRSAIM!
Meghatottan nézek végig soraitokon. Szeretettel üdvözöllek 
Benneteket, mint nagy és nehéz idők közepette fajunk leg-
jobbjait. Melleteken a csillogó érdem-rendek idegen országok 
harcairól beszélnek és egy sincs közöttetek, akinek hőstette 
magyar helységnévhez fűződnék. Ez mutatja legjobban, hogy 
minket nem győztek le soha! A mi diadalmas fegyverünket 
nem is az ellenség, hanem saját áruló honfitársaink orozva, 
hátulról ütötték ki kezünkből, azután meggyilkolták, gúny 
tárgyává tették győzhetetlen, büszke hadseregünket, nevetsé-
gessé a magyar vitézséget.

Én pedig örökké égő oltárt emelek, mikor a nagy háború 
legjobbjait hozzákötöm a hazai röghöz, amely évtizedeken ke-
resztül nemcsak tovább táplálja a hősök nemzetségét, hanem 
megteremti, fennen hirdeti és ápolja a magyar vitézség kultu-
szát is.

A Vitézi Rendnek hármas célja van: jutalmazni a vitézséggel 
párosult honfi erényt, megtartani a nagy idők legjobbjait és 
biztosítani a hősök nemzetségének fennmaradását, végül ben-
nük és utódaikban a magyar fajnak olyan hatalmat biztosíta-
ni, amely rettentő erővel sujt le minden felforgató állam- és 
nemzetellenes törekvésre.

A Vitézi Rendet a véráztatta televény magyar földbe ülte-
tem; adja Isten, hogy mihamarabb gyökeret verjen benne. Le-
gyen belőle hatalmas tölgyerdő, amely dacolhasson a második 
ezredév viharaival; legyen a Vitézi Rend turáni fajunk és ha-
zánk büszkesége, de ha kell, élesen vágó kardja is.

Egész erőmet és véremet elárult, kifosztott, meggyalázott 
hazánk szolgálatába állítottam; tudom, hogy Ti, kiknek múlt-
ja tiszta, mint a kristály, kik bővelkedtek a férfi erényekben, 
kikre mindig büszkéséggel és meleg szeretettel gondolok, min-
dig lelkesedéssel haladtok velem a becsület és az önzetlenség 
útján.

Isten áldása kísérje a Vitézi Rend működését!” 

A Vitézi Szék 1922. május 25-i gyűlésén döntés szü-
letett arról, hogy avatási-oklevelet rendszeresítenek a 
vitézek számára. A díszes avatási oklevelet az egy évvel 
később, 1923-ban avatott vitéz Pataki Ferenc festőmű-
vész, a Vitézi Rend tisztviselője tervezte és a „M. Kir. 
Állami Térképészeti Intézet (majd a „M. Kir. Állami Tér-
képészet”) gyártotta le. Az oklevél mérete 43x53 cm (ki-
sebb eltérések előfordultak a méretben). 

Az avatási oklevelet egyes esetekben papírhengerben 
adták át. Az oklevélhez nemzeti díszítésű aranyozott 
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képkeretet lehetett vásárolni, amelyen felül a vitézi jel-
vény körbe tölgyfalombokkal szerepelt, alul a történel-
mi Magyarország térképén keresztbe tett kard és kettős 
kereszt volt látható. A keretet vitéz Rozvány György és 
vitéz Márton József iparművész tervezte. Az 1920-as 
években Drexler Rezső budapesti aranyozó és képkere-
tező üzeme 10 pengőért árulta üveg nélkül, majd utó-
dánál az 1930-as években Gürtler Mihálynál 8 pengőért 
lehetett megvásárolni. 

VITéz nAgyBányAI HoRTHy MIKlóS 
FIAInAK VITézzé AVATáSA 
Az 1922. évi avatás augusztus 15-ére, keddre lett kitűz-
ve. A Vitézi Rend történetében ez volt az egyetlen ava-
tás, amely nem vasárnap, hanem hétköznap került le-
bonyolításra. A több ezer főnyi érdeklődőre való tekin-
tettel a Vitézi Szék új helyszínt jelölt ki a vitéz avatásra. 
Ez az ünnepélyes avatás volt az első, amit a „Magyar 
Athlétikai Club” margitszigeti sportpályáján rendeztek 
meg. Innentől kezdve az 1930-as (királyi várpalota ud-
vara) és az 1938-as (Székesfehérvár, romkert) esemény 
kivételével az avatási ünnepségek itt kerültek megren-
dezésre. 1922-ben 367 legénységi és 342 tiszti vitézt 
avattak, illetve vitézzé nyílvánítottak 5 hősi halált halt 
legénységi állományú katonát és 9 hősi halált halt tisz-
tet (összesen 723 fő) 

Horthy kormányzó ekkor avatta vitézzé időseb-
bik fiát, ifjabb nagybányai Horthy Istvánt (későbbi 
kormányzóhelyettest), aki a kormányzó bátyja, vitéz 
nagybányai Horthy István lovassági tábornok „jogán” 
volt várományos. A kormányzó kisebbik fia nem az 
édesapja „jogán”, hanem az I. v.h.-ban hősi halált halt és 
1921-ben vitézzé nyilvánított vitéz nagybányai Horthy 
Szabolcs pusztakakati „vitézesített” telek örököseként 
és várományosaként lett 17 évesen, 1924-ben vitézzé 
avatva. 

A VITézI Rend 1944. éVI AdATAI

A Rend 1944. évi statisztikai adatai:
Tiszti állomány: 4358 fő
Legénységi állomány: 11136 fő
Várományos: 7326 fő
Telkes vitéz: 5561 fő 157.990kh (88.000 ha) – adatok pon-
tossága kérdéses 

A harmincas években nem tartottak minden évben ün-
nepélyes avatást, a vitézek évenkénti felavatását a szék-
kapitányok végezték. A vitéz avatások ily módon egé-
szen 1944. október 13-ig folytak, valamint ezen a napon 
jelent meg utoljára a Vitézek Lapja.

A VITézI Rend MAgyARoRSzágI MűKÖdéSéneK 
MegSzünTeTéSe
A Vitézi Rend budapesti Üllői út 8. szám alatt lévő szék-
házát 1944 őszén szövetséges bombatalálat érte, a levél-
tár és a tárgyi emlékek szinte teljesen megsemmisültek.

1945. február 23-án az Ideiglenes Nemzeti Kormány, 
melynek vezetője vitéz dálnoki Miklós Béla tábornok 
volt (a m. kir. I. Gyorshadtest egykori parancsnoka) szov-
jet nyomásra feloszlatta a Vitézi Rendet.

1947. évi IV. törvény 
1.§ A magyar nemesi és főnemesi rangok (nemes, her-

ceg, gróf, báró, őrgróf, primór, lófő) - használatának be-
tiltása.

2.§ Nemesi előnevek, nemesi címerek és jelvények és 
más nemesi származásra utaló kifejezések használata ti-
los.

3.§ a „vitéz”-i cím - használatának betiltása.
Az 1948. december 19-én elfogadott (dec. 10-én írták 

alá) törvény érvénytelenítette a Vitézi Rend magyaror-
szági törvényes működését.

Tehát, minden ami „a magyar katonaeszmény intézmé-
nyes szolgálatát képviselte”, sértette az akkori „magyar” 
kormány érdekeit.

 vitéz Berta Csaba

Felhasznált irodalom:
1. Szemelvény Szurmay Sándor életrajzából 
2. Botlik József - A nemzeti önfeladás politikája (a Károlyi kor-
mány pacifizmusának csődje 1918 november – december) (1. old)
3. Linder Béla életrajzából.
4. Hornyák Árpád - „Nem akarok több katonát látni!” Linder Béla – 
Egy politikai kalandor portréja Rubicon 2005/9 (28-31. old)
5. Ács Tibor, Balogh Gyula, Bence László, Hegedűs Zoltán, Liptai 
Ervin, Móricz Lajos, Szakály Sándor - Honvédelmi Miniszterek 
1848 – 1994 Zrínyi kiadó Bp. 1994.
6. Fekete Ferenc - A Vitézi Rend története HK Hermanos kiadó 
2011 (17-31, 37-41, 67 old.) a továbbiakban: ugyan ott - U. o. 
7. Kiss Ferenc ötvös mester feljegyzései alapján.
8. Tátrai Szilárd – A Vitézi Rend története a harmincas évektől a 
felszámolásig (7-8.old.)
9. Virágh Ajtony – Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának jelvénye, Kato-
naújság 2011/2 (40-41. old)
10. U. o.
11. Bodrogi Péter, Molnár József, Zeidler Sándor - Nagy Magyar 
Kitüntetéskönyv (A magyar állam rendjelei és kitüntetései) Rubi-
con – könyvek 2005 (155, 158. old.)
12. A tízéves Vitézi Rend 1921 – 1931 (Országos Vitézi Szék szer-
kesztő bizottsága Bp. I.ker Királyi Vár /kiadja Wodianer F. és Fiai/ 
(Reprint) Pytheas kiadó Bp. (81-82. old.)
13. Vitézek Albuma (Országos Vitézi Szék szerkesztő bizottsága 
Bp. I. ker Királyi Vár/ Bp. 1939) (Reprint) Pytheas kiadó Bp. 2003 
dec. (5., 23. old.)
14.  U. o.

Megrendelhető: HK Hermanos Kiadó 6725 Szeged, Petőfi Sándor 
sugárút 43. www.hkhermanos.hu, hkhermanos.edina@gmail.com 
0670/378-4081
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FelHíVáS!
Tisztelt Rendtársak!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket a tagdíjak befizetésé-
nek fontosságára. Mint az köztudott, Rendünk az e cí-
men befolyó pénzösszegekből tudja fenntartani magát, 
s a különböző rendezvények anyagi hátterének biztosí-
tása is így lehetséges. Azonban sajnálatosan a nagyjából 
4500 tagunk hozzávetőleg 40 százaléka fizeti be évenként 
rendszeresen ezt – az egyéb iránt kötelező, s magasnak 
sem mondható – összeget.

Kérünk minden nemzetes Urat és nemzetes Úrhölgyet, 
hogy viseljék jobban szívükön Rendünk anyagi sorsát is! 
Köszönettel tartozunk azonban mindenkinek, aki egyéb 
adománnyal is támogatta Rendünket!

További fontos fejlemény ezzel kapcsolatban: a jövő esz-
tendőtől emelkedik a tagdíj összege, mégpedig 5000 fo-
rintra! A 80 év feletti és nappali tagozatos tanuló Rend-
társak tagdíja pedig 1000 forintra emelkedik.

Adószámunk: 18043224-1-41

Bankszámlaszámunk: 11991102-02911463-00000000

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a tagdíj befizetésére 
az általunk leginkább preferált mód a sárga, postai csek-
kel történő utalás, továbbá arra, hogy a központi pénz-
tárban nincs lehetőség a befizetésre!
Köszönjük!

HIRdeTMény
Képek és videofelvétel a Vitézi Rend 2011. évi Avatási 
Ünnepségéről CD-n és DVD-n!
DVD ára: 5000 forint
CD ára: 1500 forint
Ezek ára a Rend központjában (1134 Budapest, Gidófalvy 
utca 1/b.) befizethetők, s a lemezek átvehetők.
Kérjük érdeklődjön a level@vitezirend.com elektronikus 
levélcímen!

KÖzleMény
Megújult Rendünk internetes oldala!
Örömmel ajánljuk minden Rendtársunk figyelmébe, hogy 
internetes oldalunk komoly megújuláson esett át, s szinte 
minden nap történik rajta valamiféle változás, frissítés!
Külön köszönet érte v. Bárdossy Péter, v. Fehér Csaba 
és v. Mikecz András (törzskapitány) nemzetes uraknak, 
akik idejüket és erejüket nem kímélve egy nagyszerű ol-
dalt készítettek!
www.vitezirend.com 

KIAdjA A VITézI Rend
1134 Budapest, gidófalvy u. 1/b, Tel/fax: 239-3094
Szerkesztésért felel: v. Sereg lászló sajtóreferens
www.vitezirend. com

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk visz-
sza. A cikkek a rendtársak személyes véleményét 
tükrözik, s nem feltétlen azonosak sem a Rend hi-
vatalos, sem a szerkesztőség álláspontjával.

lapzárta: 2011. november 25.
ISSn 1419 – 1792
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