
Nemzetes Rendtársak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Vendégek! 

 Tisztelettel és nagy örömmel üdvözlöm kedves vendégeinket:  

v. Molnár Gazsó Jánost, a Vitézi Rend elnök főkapitányát 

v. Varga Lászlót, a Vitézi Rend fő széktartóját 

Stefanidesz Terézt a kapitány úr feleségét 

Gazsó Regina kislányát 

 v. illyefalvi Petke Júlia széktartó asszonyt, valamint minden vitéz-társunkat az anyaországból is, 

akik megtiszteltek jelenlétükkel.  

A Jóisten kegyelméből immár ötödik alkalommal ünnepelünk itt, a Sepsiszentgyörgy 

Szemerjai református templom falai között. Ez a mai nap különösen jelentős, mert Rendünk 

Főkapitánya immár második alkalommal tisztel meg jelenlétével. Főkapitány urunk erdélyi 

látogatása jelzés értékű, azt bizonyítja, hogy a Székelyföld, Nagy Magyarország legkeletibb 

sarka fontos a Vitézi Rendnek, munkánk nem hiába való.  

Mindnyájunk örömére, a mai napon Rendünk 6 új taggal gazdagodik, 6 vitézt avatunk, 

egy közülük már sajnos nincs köztünk, csak az emléke előtt tisztelgünk és 5 székely-magyart, 

akik a jövőt, a folytonosságot jelentik, és akik mind igaz Istenfélő, magyar emberek. Felmenőik 

közt nemzeti hősök voltak, az egységes magyar nemzet hősei és ők az idegen megszállás és 

kommunista diktatúra kegyetlen évtizedeiben is ápolták nemzeti hagyományainkat. Tesszük ezt 

pontosan a rend alapítójának, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr, a 20. század 

legnagyobb magyarja születésének 145. évfordulója után egy pár nappal. Ugyanakkor 9 

háromszéki vitézt kitüntetésben részesítünk. 

A Kormányzó Úr, reményt adva a nemzetnek, 93 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 Istenbe vetett hittel kész élete árán hazáját megvédeni, aki síkraszáll 

olyan konzervatív ötvözetű, haladó, szociális és demokratikus eszményekért, mint: Isten, Haza, 

Család, demokratikus társadalmi rend, független ország, jogegyenlőség, egyben tagadja Trianon 

jogszerűségét és harcol minden szélsőséges parancsuralmi megnyilvánulás ellen.  



A 6 avatandó mind nemzeti hagyományainkat őrző, igaz magyar emberek, akik büszkék 

az elődeikre, akik jeles cselekedeteikkel kitüntették magukat a harctéren. Bizom abban, hogy 

méltó utódok lesznek és Rendünk sorait értékekkel gazdagítják. Post mortem avatottunk néhai 

dr. Dénes István, aki Illyefalváról indult és Csíkszeredában életét az emberek gyóígyításának 

szentelte. Közösségének igen megbecsült tagja volt.  

A vitézi cím nem csupán egy kitüntetés vagy elismerés jele. (Erre ugyanis különböző 

érdemérmek, oklevelek, plakettek stb. valók.) A Vitézi Rend egy azonos eszmét valló, azonos 

szemléletű, elvi felfogású emberek közössége. A vitézi cím egy ilyen közösséghez, egyesülethez 

való tartozás, és az ezzel járó bizonyos elvárások, szabályok, kötelezettségek betartásának 

önkéntes vállalását is jelenti. 

Kétségkívül minden vitézzé avatott személy méltó e büszke, magasztos cím viselésére. Ki 

a saját érdemei, ki az elődei érdemei alapján. Ez utóbbi esetben a cím megelőlegezett személyi 

kiérdemeltséget jelent. Természetesen, mindenkitől elváratik a rend alapszabályának és esküének 

teljes és feltétel nélküli betartása. 

Emlékeztetem rendünk alapszabályának néhány pontját. Eszerint az egyesület tagja 

köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósításában, a konkrét programok 

végrehajtásában. A vitézek magatartási szabályai, normái azonosak azzal, amit a hagyományos 

magyar nemzeti értékrend minden becsületes magyartól elvár, s amit a társadalom a vitézektől 

fokozottan vár el. Ilyen a fegyelem és az önként vállalt tevékenységi kötelezettség a Rend belső 

életében és a Renden kívüli polgári életben. 

A közösségi összetartás a vitézek egyik fő erénye, és kötelessége ennek támogatása, 

erősítése. A vitéz köteles folyamatos, eleven és következetes kapcsolatot tartani a Rend 

szervezetével. 

A Vitézi Rend az egyetlen, magyar alapítású rend, amely nem tévesztendő össze a más 

lovagrendekkel. Az egyes országokban élő vitézek ottani csoportjai működésükhöz egyesület 

keretében, hatósági bejegyzés útján kaptak engedélyt.  

A törvényes kereteket tiszteletben tartva, Rendünk Erdélyben a Vitézi Rend Kulturális 

Egyesület néven működik. Az Isten, Haza, Család hármas egység nevében, nemzeti értékeink, 

hagyományaink ápolását és megőrzését, a Rendtársak és azok családjainak önzetlen támogatását 



tűzte ki célul. Úgy gondolom, hogy a Rend célkitűzései jogosak és célszerűek, mert az 

utódállamok történetírása, így a román, a csehszlovák, illetve a cseh és a szlovák, a jugoszláv, 

azaz a szerb és a horvát, valamint a szovjet, illetve az ukrán, mindegyik a maga szempontjából 

állítja be és értékeli az eseményeket. Ez magában nem is lenne baj, ha tárgyszerűen mutatták 

volna be, illetve mutatnák be a nemzetiségi kérdést, amely a határok mozgatásához vezetett.  

 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 


