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AZ ORSZÁGOS TÖRZSKAPITÁNY KARÁCSONIYI ÜZENETE 

 
          Szent Karácsony ünnepe, a mi Urunk Jézus Krisztus 
születése  mindig új reménnyel  töltötte el szivünket. Még akkor 
is, ha minden elveszettnek látszott.   Betlehem csillaga újra és 
újra utat mutatott mindazoknak akik az Úrban bízva keresték a 
béke, testvériség és a szeretethez  vezetõ  utat.  
          Urunk 2O11. éve meghozta mindazt amire már hosszú 
éveken át vártunk. Új vezetővel áldotta meg Rendünket, aki 
rövid időn belül lebontotta azokat az akadályokat melyek a 
Vitézi Rendek egyesülését évről ever hátráltatták. Ez év július 
29.-én megszületett az egység a három mindeddig külön 
működő Vitézi Rend között..    Rendünk megerősödve folytatja 
a kijelölt utat, azoknak a megtévesztett vitézeknek 
meggyőzésére akik továbbra is az idõ útvesztõjében keresik 
boldogulásukat.          
          Nemzetes Hölgyeim és Uraim. a Vitézi Rend Egyesült 
Államokban müködõ Törzsszéke lelkesen üdvözölte a Vitézi 
Rend új Főkapitányát, vitéz Molnár-Gazsó János urat és kéri a 
Legfőbb Hadurat, hogy adjon neki erőt, egészséget és 
bölcsességet az előtte álló feladatok megoldásához.   
           Törzsszékünk, aktivan támogatja a Vitézi Rend 
törekvéseit és azt a testvéri kapcsolatot amely Törzsünk 
jövõjének és békéjének érdekében újra helyreállt.. 
          Ma újra együtt ünnepelhetjük Szent Karácsony ünnepét. 
magyarországi Rendtársainkkal  
          Mint az Egyesült Államok országos törzskapitánya, 
kérlek Benneteket, hogy Elöljáróitokat támogatva  kérjétek a 
Mindenhatót, hogy adjon mindannyiunknak akaraterõt ahhoz, 
hogy címet, rangot és személyes célokat feledve Rendünk 
érdekeit szem elõtt tartva tovább munkálkodhassunk az  
egységes  Vitézi    Rendért. 
          Az Úr áldását kérve, kivánok Mindannyiatoknak  áldásos 
Karácsonyi Ünnepeket és egy erõben, egészségben gazdag 
békés Vitézi Új Esztendõt. 
 
Alexandria, 2011  Karácsonyán 
                                                   vitéz  Waldner  Tibor  CSR 
                                                     Országos Törzskapitány 

 

 

 
 

 
 
Dr. v. Jónás János, ny. Székkapitány a Hadak Útjára Lépett 
 
1914. december 9. án született és a szülöi házban nevelkedett 
fel.  Elemi iskolás éveit és  középiskolai tanulmányait a 
Rózsadomb környéki iskolákban végezte. 
1932-ben éretségizett, majd a Pázmány Péter Tudomány 
Egyetemen kémia, fizika és matematikai tanulmányokat 
folytatott.  1937-ben doktori oklevelet nyert.  Tanársegédként 
müködött az egyetem I. számú kémiai intézetében.  
Tudományos munkáját 1937-1943 évek között gyakran 
megszakitotta a Magyar Királyi 101. légvédelmi tüzér osztály 4. 
gépágyus ütegében való szolgálati kötelezettsége, amelyböl 12 
hónapot harctéri szolgálaton töltött a 2. Hadseregben, az orosz 
fronton. 
1943-ban hadiüzemi munkája folytán felmentést nyert és 
katonai szolgálata hadnagyi rangban véget ért. 
1944 decemberében a hadiüzem részben kitelepült 
Németországba.  1946-1951 között a németországi Max 
Planck Kutatóintézetben dolgozott.  1951-1977 között a U.S.A.-
ban, a Kraft Foods, Inc. kutató osztályán tudományos vezetö 
volt. 
1994-1999 között a Vitézi Rend U.S. Törzsében mint Sajtó 
Elöadó müködött.  Nyugdijas éveiben közegészségiügyi 
intézmények megszervezésén és felépitésén dolgozott 
Virginiában, lakhelye környékén. 
Legidösebb fia, v. Jónás István, Székkapitány a U.S.A. Vitézi 
Törzsszékében. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
IM MEMORIAM Dr.v.Jónás János 

 
A MAGYAR IRODALOM VÉSZKIÁLITÁSAI 

SZÉCHENYI :    “MAGYARORSZÁG NAGY PARLAG” 
HITEL, 1830. 

 
                   A HITEL jelentösége a múltban és ma. 
 
Széchenyi a HITEL cimü müvében elkeseredett aggodalmát fejezi ki 
hazánk elmaradt társadalmi szerkezete miatt, amely az “IPARI 
FORRADALOM”  gyors haladást követelö korszakában veszélyeztette a 
magyarság  jövöjét.   
 
E vészkiáltása a mostani ezredforduló idejében ismét új meglátásokra és 
feladatokra hivja fel hazánk szellemi vezetöinek figyelmét. 
 
A 2000. évben nem történelmünk elavult, feudális törvénymaradványai 
teszik Széchenyi vészkiáltását idöszerüvé, hanem gazdasági 
visszamaradottságunk.  Ezt a Szovjet Unio reánk kényszeritett csödbe 
vezetö iparositási rendszere okozta a 45 évig tartó megszállása alatt. 
 
Az “IPARI FORRADALOM” korában Széchenyi reformjai és útmutatásai 
néhány évtized késésével, de végülis egy pezsgö, új Magyar életbe 
vezettek.  Jelen korunkban, az “INFORMÁCIÓ FORRADALMÁNAK” 
küszöbén, Magyarország ujraépitését és gazdasági-társadalmi fejlödését 
új utak felismerésén át kell vezetni.  A “kimüvelt magyar emberfök” 
hivatása az lesz, hogy a Magyar nép munkájának gyümölcse a világ-
gazdaságban ismét versenyképes és jövedelmezö legyen. 
 
A HITEL termövé tette a Parlagot. 
 
Széchenyinek az volt a szándéka, hogy a HITEL uj eszméivel öntudatra 
ébressze a magyarságot: 
 

“ A MULT elesett hatalmunkból, a Jövendönek urai vagyunk.  
Ne bajlódjunk ezért hiábavaló reminiszcenciákkal, de birjuk 
inkább elszánt hazafiságunk és hiv egyesülésünk által drága 
anyaföldünket szebb virradásra.  Sokan gondolják: 
Magyarország—volt -, én azt szeretném hinni: lesz”. 
 

Ezt irta Széchenyi 170 év elött, mikor az “IPARI FORRADALOM” 
társadalomformáló ereje ellepte Európát.  Széchenyi kezdeményezésére 
országunkban a Hid épitése, a folyamszabályozások, gözhajózás, 
vasutépités és gözmalomipar pedig bontogatta szárnyait.  Mindezek a 
tervek eredményekre is vezettek a XIX. század végére. 
 
Például A Magyar malomipar világgazdasági tényezövé vált:  a Magyar 
mérnökök, a Magyar szabadalmak alapján épitették fel Északamerika 
malomiparát a Mississippi mentén.  Magyar mérnökök tervezte 
transzformátorok tették lehetövé a villamositás hálózatainak kiépitését 
világszerte.  Az Eötvös inga a Magyar fizikusok és müszerészek kezében 
vezetett az olajmezök feltárására Ázsiától Texasig. 
 
A Magyar haditechnikusok a XX. század elsö felében analog 
komputerekkel tették hatásossá az ország légvédelmét:  ez Csonka-
Magyarország részére életbevágóan fontos biztonsági eredmény volt. 
 
Népünk tehetsége és a XIX. századvégén kialakitott kiváló köz és 
felsöoktatási rendszerünk a magyar tudósok és kutatók képzettségét 
világszintre emelte majd minden tudomány terén az atomfizikától az 
orvostudományig.   
 
 

  
Magyarország megértette a HITEL tanitását és utólérte a világot. 
 
A HITEL eszméje utat mutat a jövöre. 
 
Amint 1455-ben, a Gutenberg által megiditott “KÖNYVNYOMTATÁSI 
FORRADALOM”, ugy a jelenkort vezérlö  “INFORMÁCIÓS 
FORRADALOM” is a tudás jegyében fog kiteljesülni. 
 
A számitógép (computer) csupán az alkotóeröt nem igénylö, 
mindennapos munkát teszi gépesithetövé.  A logikai elemzést, a 
találmányokat és alkalmazásokat, az új adathalmazok 
kihasználásával, a programomozás (software) teszi lehetöve.  Itt lép 
be a Széchenyi által sürgetett “magyar kimüvelt fök” szerepe, akik 
“nemzeti közértelmiségi” eltökéltséggel dolgoznak. 
 
Ezek a “kimüvelt emberfök” céltudatos hazafiságuk, méltányos 
együttmüködésük, felkészültségük és világgazdasági jártasságuk 
segitségével, képesek lesznek hazánk természeti értékeit a világpiac 
szintén ismét felvirágoztatni.   Müködési területük közül 
legfontosabbak a magyar mezögazdaságot magas értékü  termékek 
elöállitására átalakitani, gyógyszer iparunkat versenyképessé tenni, és 
még meg nem álmodott új produktumokat piacra hozni az elektronika 
és az energia gazdálkodás terén.  Ezeken a vonalokon a magyar  
talentum máris müködésbe lépett, csak további fejlesztési terveit kell 
finanszirozni ugy az egyetemeken, mint a vállalkozók 
kezdeményezéseiben. 
 
Ilyen utat mutatott Széchenyi lángesze Magyarország jövöjére a 
HITEL-ben.  Az emberi méltóság a szabadság tiszteletén és nem a 
kapzsiságot törvényesitö szabadosságon alapszik.  Az emberi 
kapcsolatok békés és törvényes fenntartása biztositja a szabadságot. 
 
Széchenyi a “hitel” szót választotta müve ciméül, mert ez a szó, bár 
szükebb értelmében a kikölcsönzött pénz és kamat fogalmát fedi, 
tágabb értelmében az egyén adott szavának kölcsönös 
megbizhatóságát fejezi ki.  És minél megbizhatóbb az adott szó, annál 
alacsonyabb a kamat. 
 
A HITEL ma is idöszerü tanitást ad társadalmunk összességének:  
szerzöje tovább él, serkent és mint Arany János irta: 
 
“…egy éltetö eszmévé finomult…” 
 
MAGYARORSZÁG NEM VOLT HANEM LESZ. 
 
Dr. v. Jónás János 
Meadows of Dan, VA 
 
szeptember 2006. 
 
Az Egyesült Államok Vitézi Törzsszéke 
 
ORSZÁGOS TÖRZSKAPITÁNY:   v..WALDNER TIBOR CSR 
KÖZPONTI TÖRZSKAPITÁNY:     v. PÁKH IMRE CSR 
TÖRZSKAPITÁNY USA-NY.:         v. HORVÁTH GYULA 
TÖRZSKAPITÁNY USA-K. :          v. GERLEY GYÕZÕ 
 
SZÉKKAPITÁNYOK:                     v. KEMES LÁSZLÓ 
                                                       v. JÓNÁS ISTVÁN 
                                                       v. OLÁH KÁROLY 
                                        v. NYÁRÁDY PABLO 
                                                       v. KULCSÁR ISTVÁN 
 

 
 


