
Nemzetes Magyar Gyülekezet! 

 

Meghatottan állok itt Erdélyben és örülök, hogy újra köztetek 

lehetek. Büszkeséggel és szeretettel nézek végig soraitokon. A 

vitézség és az olthatatlan hazaszeretet ünnepségére jöttetek ma ide. 

E két nemes férfi erény volt magyar fajunk legnagyobb büszkesége, 

ezt félték bennünk ezer éven át és szerzett nekünk dicsőséget szerte 

a világban. Mi mai magyarok őrizzük szívünkben és lelkünkben ezeket 

a nemes erényeket. Mert ezek soha el nem évülnek a történelem 

forgatagában.  

Egy nemzet gyermekei vagyunk és egy nagy közös családot alkotunk. 

Ebből csak azok rekesztik ki önmagukat, akik a nemzeti gondolatot 

megtagadják.  

Öntudatos magyar nemzeti életet akarunk élni és ragaszkodunk ősi 

hagyományainkhoz. Ezekre a gondolatokra épülő nemzeti létünk 

zászlóvivője a Vitézi Rend. 

Az évenként megismétlődő vitéz avatás egyike legszebb hazafias 

ünnepeinknek. Mikor várományosból vitézzé lesz valaki az olyan 

mintha új fáklya gyúlna ki a sötét éjben. S ha már rengeteg fáklya 

fénye ragyogja be a magyar éjszakát- akkor virrad fel a Magyar 

Nemzet napja. Ti vitézek vagytok Nemzetünk büszkeségei. S ehhez 

méltón viseljétek magatok. Legyetek éber őrei e sokat szenvedett 

drága Nemzetünknek. Szívetekben a hazaszeretet lángja égjen 

örökké, lelketek legyen erőssé. Mert nem tudhatjuk az Úr még milyen 

próbáknak vet alá minket. Nem hiszem,hogy a magyaron kívül lenne 

még olyan nép akiket az Isten oly sokszor tett próbára. De mi ezeket a 

próbákat rendre ki álltuk. Csapás, csapás után ért minket. De mi a 

turáni faj újra és újra vitézül álltuk a próbát. Isten végtelen kegyelme 



és szeretete megtartotta Nemzetünk. Ma is itt vagyunk és itt is 

maradunk. Őseinkhez méltó módon ragaszkodunk ősi földünkhöz. Az 

Úr ezt a Kárpátok ölelte földi paradicsomot a magyarnak adta. Ezért 

hát drága magyarok, kedves rendtársaim éberen őrködjetek,hogy a 

Sátán praktikái ősi földünkből ki ne vessenek minket. A Bibliában is 

olvasható a Sátán fegyvere a megosztottság. Legyetek bölcsek és 

tisztaszívűek! Ne engedjetek a széthúzásnak! Mi magyarok nem 

vagyunk annyian, hogy a megosztottságot elviselhetnénk. 

Történelmünk során rendre bebizonyosodott, hogy amikor 

megosztott volt nemzetünk akkor mindig idegen népek uralkodtak 

rajtunk. Mi magyarok különösen szeretünk egymásra licitálni, hogy ki 

a jobb vagy a nagyobb magyar. Ez a kurucos virtuskodás csak 

hátráltatja a magyar ügyet. Ne egymással vetélkedjünk- hanem a 

rajtunk élősködő nemzetek fiaival. 

Gyakran hallom az elcsatolt részeken élő magyaroktól – „ mi vagyunk 

az igazi magyarok”. S ha ilyet hallok mérhetetlen düh és indulat 

szaggatja szívem. Mert akkor mi kik vagyunk akik a sors iróniájából a 

Csonka Magyarországon élünk? Pedig tudok olyan bocskaiban járó 

magyarról aki azzal dicsekedett nekem,hogy ő még Jan Slotával is 

üzletel-vagy a Vereckei hágónál hallottam egy magyartól-milyen jó is 

volt itt élni még Szovjetunió volt. S ha házunk szomszédságában élő 

erdélyi magyarra  mit mondjak?! Ki a gyászos kettős 

állampolgárságról szóló kampányban nem vett részt és szavazni sem 

ment el. Magyarország a világon egyedül mondhatja el magáról, hogy 

önmagával van körbe véve. Így én azt mondom a határvonal s más 

körülmény sem tehet különbséget magyar és magyar között. Ezt azért 

mondtam el mert a magyar nép nagy próbatételeinek még nincs 

vége. S több ezer éves történelmünk során számos példa bizonyítja – 

csak akkor tudtunk győzedelmeskedni ha megvalósult a nemzeti 

összefogás. Ne az alapján ítéljük meg egymást,hogy ki hol lakik vagy 



ki melyik nemzeti párt tagja! Ne azt nézzük miben különbözünk. 

Sokkal inkább törekedjünk arra,hogy észrevegyük miben vagyunk 

hasonlóak és ezeket erősítve közeledjünk egymáshoz. A magyar 

népben meg van a teljes nemzeti összefogás iránti igény. Ezt 

bizonyította az világraszóló és példaértékű nemzeti összefogás ami 

árvíz idején megmutatkozott Magyarországon. Jöttek az elcsatolt 

részeken élő magyarok és magyar a magyarral karöltve lett úrrá a 

mérhetetlen áradaton. Az én szemeim előtt ez a gyönyörű nemzeti 

összefogás lebeg. Hiszem,hogy a magyar egy különleges nép. S ha 

megtanulja,hogy nem enged teret a köztünk élő idegenek megosztó 

politikájának akkor e Nemzet lesz még nagy és hatalmas. 

Ti akik itt vagytok és egy rendbe a Vitézi Rendbe tartoztok – járjatok 

elöl jó példával. Mutassunk erős egységet,hogy ebből merítsenek 

bátorságot és hitet magyar testvéreink.  

Ránk vitézekre mindig több és nehezebb feladat vár mint magyar 

társainkra. De mi ezt önként vállaltuk mikor a Rend kötelékébe 

léptünk. S az önként vállalt kötelezettség mindennél nagyobb teher- 

ezt mi vállaltuk és nem ránk erőltették. Hát ennek megfelelően kell 

élni vitézi mindenapjaink. 

Örömmel látom,hogy idén is új tagokkal erősödik a Vitézi Rend. Akik a 

mai napon avatásra kerülnek vegyenek példát a már avatott 

rendtársaikról- szolgálják alázattal a Magyar Nemzetet és legyenek hű 

katonái a Vitézi Rendnek! 

Alapítónk vitéz nagybányai Horthy Miklós egy Vitézi Rendet alapított. 

Ti ma ennek a Vitézi Rendnek tagjaivá váltok. Viseljétek büszkén a 

Rend nagyjelvényét és hirdessétek szerte a világban – a Vitézi Rend 

erősebb mint valaha és mint ilyen a Magyar Nemzet tartó oszlopa. 

Legfelsőbb Hadúr vigyázó szemei rátok tekintenek. Ezért lelketekben 

és testetekben soha meg ne inogjatok. Segítsétek minden erővel a 



magyar feltámadást. Magyarország volt, van és lesz! Én ebben hiszek. 

Ne legyetek kicsinyhitűek! A Magyar Nemzet nem kis nép, hanem 

olyan nemzet aki előtt egyszer a világ összes nemzete meghajol. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek erőt és egészséget a ránk 

váró nehéz időkre. 

Isten áldja Magyarországot! 

Isten óvja Erdélyt! 

Köszönöm,hogy meghallgattak. 

 


