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„Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban
Hiszek Magyarország feltámadásában!”
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A Történelmi Vitézi Rend vitézi avatása alkalmából
szeretettel köszöntjük új rendtagjainkat!

A 20. század egyik legnagyobb magyar politikusa, Magyarország Kor-
mányzója békeidõben is gondolt azokra – és családjaikra, akik harcol-
tak, szenvedtek és sokan az életüket adták szülõhazájukért. Akiknek
munkáját, életét békeidõben is figyelemmel kísérve – megalapította a
Vitézi Rendet. Vitéz nagybányai Horthy Miklósnak, elsõ fõkapitá-
nyunknak 1924. június 15-én, 84 évvel ezelõtt elhangzott ünnepi beszé-
dét idézzük, melyet az akkori avatandókhoz intézett. Ezek a gondolatok
azóta is – most is – minden Rendtagunkhoz szólnak.

Vitéz Bajtársaim!
A vitézség és a tántoríthatatlan

hazaszeretet megjutalmazásának
ünnepségére jöttetek ma ide. E két
legnemesebb férfiúi erény volt min-
denkoron turáni fajunk legnagyobb
büszkesége, ezt tisztelték és félték
bennünk egy évezreden át és ez szer-
zett nekünk hírt, nevet és dicsõsé-
get.

Annak az eszmének, melynek
ezen erények a megtestesítõi, kíván-
tam én a Vitézi Rend életrehívásával
olyan maradandó emléket állítani,
amelybõl erõt meríthetnek az élõk és
okulhatnak, tanulhatnak majdan a
késõi utódok is.

E magasztos pillanatban letett
szent fogadalmatokban látom biz-
tosítékát annak, hogy ezen eszme
fajunkban tovább is élni fog és zá-
loga lesz egy szebb és boldogabb
magyar jövendõnek.

Maradjatok jóban és rosszban
hûséges és áldozatkész fiai ennek a
sokat szenvedett hazának. Véssétek
lelketekbe mindörökre azt az igaz-
ságot, hogy ennek a véráztatta ma-
gyar földnek a szeretete olyan erõt
képvisel, mely egyedül alkalmas ar-
ra, hogy a hazafiatlan törekvések-
nek gátat szabjon.

Mutassátok meg, hogy nemcsak
elsõk tudtatok lenni a tettek meze-
jén, de elsõk lesztek abban a békés
munkában is, mely ezt a nemzetet
feltámasztani és talpraállítani
akarja.

A magyarok Istenének áldása kí-
sérje munkátokat.
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Emlékezés vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Úr
140. születésnapjára, 2008. június 21.

Ezen a napon az istentisztelet kezdetére megtelt a refor-
mátus templom; Cseh Judit lelkipásztor emlékezett Kor-
mányzó úrra. A program a kastély udvarán folytatódott, ahol
felsorakoztak és díszõrséget álltak a Történelmi Vitézi Rend,
a Nemzeti Õrsereg és a Magyar Gárda tagjai. A rendezvény
levezetõje és narrátora Takács Bence elõadómûvész volt, aki
még néhány csodálatos szavalattal is megajándékozta a hall-
gatóságot.

A kulturális mûsor után v. Bogdán Péter polgármester kö-
szöntötte az egybegyûlteket és átadta özv. Horthy Istvánné Fõ-
méltóságú Asszony üdvözletét, majd röviden méltatta Horthy
Miklós életútját. A Magyarok Világszövetségének elnökhe-
lyettese, L. Németh Erzsébet ünnepi beszéde következett,
melynek elején tolmácsolta Patrubány Miklós elnök üdvözle-
tét. Elmondta, hogy a Világszövetség elnöke kezdeményezte az
üdvözlõ táblák felállítását a 4. számú fõútvonal mentén, me-
lyek felhívják a figyelmet a település nagy szülöttjére.

„A gondolatból tett lett. Ilyen az, ha összetalálkozik a jó-
szándék, az akarat és a szeretet, mivel a táblák már állnak. A
költségeket a Világszövetség magára vállalta. Minden erre
elhaladó ember ezután érezni fogja, hogy történelmi telepü-
lésre érkezett, gondolatban fejet hajthat Horthy Miklós
elõtt.” – mondta az elnökhelyettes. Beszédében kitért arra,
hogy ez a nemzedék nem kapott hiteles képet Horthy Miklós-
ról, pedig a Kormányzó Úr fegyelmezett, bátor katona, rend-
párti ember és jó családapa, s igaz, magyar ember volt, aki a
nehéz idõkben tette a dolgát legjobb tudása és hite szerint.

Beszédét így fejezte be: „Legyen végre országunknak is-
mét tiszta kezû, szilárd jellemû, bátor, erõs hitû, nehéz pilla-

natokban helyesen dönteni tudó kormányzója, s a megtartó
emlékezet õrizze örök idõkig hírét, nevét a Kormányzó Úr-
nak itt, szülõhelyén, Kenderesen és szerte a nagyvilágban
tiszteljék úgy, ahogy mi, mindenütt, ahol igaz magyar embe-
rek élnek.”

Végül a Horthy Miklós Történelmi Társaság nevében Vi-
lághy József szólt a jelenlévõkhöz. Emlékeztetett arra, hogy a
szabad és független magyar királyságnak – melyben nevelke-
dett – a vezetõje, szellemi atyja Horthy Miklós volt, aki soha
nem ismert reménytelen helyzetet, soha nem hátrált meg, so-
ha nem nézte a veszélyt, hanem mindig hazája érdekében cse-
lekedett.

A kastély udvarán lévõ Horthy mellszobornál történt ko-
szorúzás után felavatásra és átadásra kerültek az üdvözlõ, kö-
szöntõ táblák a település keleti és nyugati oldalán, a 4. számú
fõút mentén. A táblákat készíttette Kenderes Város Önkor-
mányzata a Magyarok Világszövetsége támogatásával.

Az elkészítõ: Hangyási Attila Karcag, Hatosmédia Bt. A
famunkák, a keret és az oszlopok elkészítõje Kapás Imre
Kunmadaras. A felállítást, rögzítést végezték: a Kenderesi
Vízmû dolgozói Süveges Lajos vezetõ irányításával.
KÖSZÖNET MINDEN KÖZREMÛKÖDÕNEK!

Várunk minden Rendtársunkat, minden érdeklõdõt Ken-
deresre, ahol ez évben a Történelmi Vitézi Rend vitézavatá-
sának ünnepére kerül sor 2008. szeptember 6-án. Szeptem-
ber 7-én Kormányzó úr újratemetésének 15. évfordulójára,
az Emléknapra is várjuk Önöket szeretettel.

vitéz Bogdán Péter
polgármester, Kenderes

VITÉZAVATÁS
Kenderes, Horthy liget, 2008. szeptember 6.

Kenderesen második alkalommal kerül megrendezés-
re az ünnepélyes vitézavatás. Az elsõ kenderesi vitézava-
tást 1998. szeptemberében, 10 évvel ezelõtt tartottuk
ugyanitt.

Néhány rövid év – és mégis egész történelem. Rendünk
megerõsödött. Törzsszékeink számban is gyarapodtak.
Külföldi rendtagjaink egyre többet hallatnak magukról, s
egyre sokrétûbb a kapcsolat elcsatolt területeink Vitézei-
vel, Törzsszékeivel. Egyre több rendezvényen számítanak
ránk – egyre többen érdeklõdnek Horthy Kormányzó úr
által létrehozott Történelmi Vitézi Rendünk iránt.

Ahogy 70 évvel ezelõtt, fiatalon elhunyt erdélyi köl-
tõnk, Dsida Jenõ (1907–1938) írta:

„…így készülünk szelíd háborúra,
Mindig magunkért, soha mások ellen.
Sót párolunk és vásznat szövünk,
S míg kisebbítnek, lassan megnövünk!”

Megköszönöm a Történelmi Vitézi Rend minden tiszt-
ségviselõjének áldozatos munkáját; törekvésüket arra,
hogy Kódexünk szerint egységben, egyetértésben és egy-
más nagyrabecsülésével, egymás iránti tisztelettel dolgoz-
zunk, s így a Kormányzó Úr által megfogalmazott célok
megvalósítását teszik lehetõvé. Példaként állnak Õk min-
den rendtársunk elõtt is.

Megköszönöm minden rendtagunk munkáját, részvéte-
lét rendezvényeinken – s egyben buzdítom is azokat a
rendtársainkat, akik eddig kevesebb alkalmat találtak ar-
ra, hogy bekapcsolódjanak sokrétû, szerteágazó mun-
kánkba: legyenek támaszai elöljáróiknak, legyenek egy-
mást kiegészítõ társak.

Köszöntöm új rendtársainkat az anyaországban – és e
határainkon túl – akik a jövõben erõsítik majd Rendünket
–  és tovább viszik a nemes eszméket.

Isten óvja továbbra is a Történelmi Vitézi Rendet,
annak minden tagját és Családjaikat.

vitéz Hunyadi László fõkapitány
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Hazaérkeztek a II. világháborús dokumentumok

Dr. Holló József Ferenc ny. altá-
bornagy a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõ-
igazgatója 2008. május 22-én az In-
tézmény Tóth Ágoston termében a
Történelmi Vitézi Rend, a Szent
László Lovagrend és Radnóczy Esz-
ter úrhölgy által adományozott, had-
történeti szempontból rendkívül ér-
tékes dokumentumokat vett át ünne-
pélyes keretek között.

Az átvett anyag a dokumentumok
keletkezési idõpontja alapján négy fõ
kategóriába sorolható:

1. a második világháború (1939–
1945) idõszaka alatt keletkezett, ere-
deti, irattározott anyagok, és a hozzá-
juk tartozó segédkönyvek;

2. a metteni magyar tábor életével
kapcsolatos iratok együttese (1947–
1949);

3. a müncheni Magyar Harcosok
Bajtársi Közössége iratai;

4. v. kisbarnaki Farkas Ferenc ve-
zérezredes személyével kapcsolatos
iratok.

Hadtörténeti szempontból az 1.
csoport a legjelentõsebb. Ezekhez az
iratokhoz v. kisbarnaki Farkas Fe-
rencnek közvetlen köze nincs. Kie-
melten értékesek a M. Kir. Fõvezér-
ség hadmûveleti osztályának napi
helyzettájékoztatói 1944. október
16–1945. március 26. között, ugyanis
a Magyar Királyi Honvédség csapa-
tainak magyarországi harctevékeny-
ségérõl a háború végi iratpusztulás
miatt eddig csak elenyészõen kevés
eredeti irattal rendelkeztünk. A most
átvett napi helyzettájékoztatók kivá-
lóan kiegészítik a már korábban is
nálunk õrzött 1944. április 1–augusz-
tus 31. közötti helyzettájékoztatókat.
Most már a magyarországi harcok
csaknem teljes idõszakára rendelke-
zésre áll ez a fontos forrás.

Kiemelten fontos
része továbbá az
anyagnak a m. kir.
honvédelmi miniszter
mellé rendelt szárny-
segéd iktatott iratai
1939–1944 között,
amelyek különleges
kül- és belpolitikai
ügyekkel foglalkoz-
nak. Sajnos, ezen ira-
tok zömét 1944. októ-
ber 25-én megsemmi-
sítették, ahogy arról
az átvett anyag részét

képezõ részletes megsemmisítési
jegyzõkönyv is beszámol.

Számos újdonságot, eddig nem is-
mert részletet tár fel a M. Kir. Hon-
véd Vezérkar Fõnökének (további-
akban: VKF) 5500./M. 1. vkf. – 1943

számú irata, amely az úgynevezett
„Szabolcs” hadrendet részletezi.

Ugyancsak újdonság, részleteiben
eddig még nem ismert a VKF 1. osz-
tály által 1943-ban „O.” (vagyis a
szovjet csapatok Magyarország elleni
támadása) esetére kidolgozott védel-
mi terv elõmunkálatait tartalmazó
irategyüttes.

A HM HIM Hadtörténelmi Levél-
tár számára különösen értékes az a
jegyzék, amely a Honvédelmi Minisz-
térium és a Honvéd Fõparancsnokság
hadmûveleti osztálya által, a Buda-
pestrõl való kitelepülés elõtt, 1944.
október 20-án a m. kir. Hadilevéltár
parancsnokságának átadott irattárak-
ról, könyvekrõl és elõjegyzésekrõl ké-
szült. Ebbõl meglehetõsen pontosan
felmérhetõ, hogy mekkora kár érte a
magyar fegyveres erõk iratanyagát a
háború utolsó hónapjaiban.

A 2–4. csoport iratanyaga (amely
az átvett dokumentumok zömét je-
lenti) elsõsorban a második világhá-
ború utáni nyugati magyar emigrá-
ció, illetve a Magyar Harcosok Baj-
társi Közössége (MHBK) történetét
kutatók számára bír kiemelten fon-
tos forrásértékkel.

Dr. Számvéber Norbert
százados

levéltárvezetõ

A magyar katonai emlékek ápolásáért, kiváló, fá-
radhatatlan munkájáért elismerésül a Történel-
mi Vitézi Rend tiszteletbeli vitézi emlékplakettjét
nyújtotta át dr. Holló József Ferenc ny, altábor-
nagy úrnak v. Hunyadi László fõkapitány.

FELHÍVÁS
Keresem néhai WOTH LÁSZLÓ tartalékos zászlós még élõ bajtársait,

vagy azok rokonait, akik bármilyen emlékkel rendelkeznek Édesapámról.
Keresem azokat, akik a Donnál a Crammer hadtestben a II. Mária Terézia
Gyalogezred gépkocsizó lövészszázadához tartoztak; azokat, akik az erdé-
lyi és az ausztriai harcokban kapcsolatba kerültek Vele.

A legkisebb emlék is érdekel. Jelentkezni lehet a 06-20-499-9782-es tele-
fonszámon és a julcsa92@freemail.hu címen is.

Köszönettel:

Woth Imre
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CSÍKSOMLYÓ – PILISSZENTLÉLEK – 2008. PÜNKÖSD

A csíksomlyói Kegytemplom és a pilisszentléleki
Boldogasszony kápolna közös pünkösdi miséje

A Történelmi Vitézi Rend
tagjai nagy számban vettek
részt a zarándoklaton, mind-
két kegyhelyen.

Csíksomlyó a keresztényi
nemzet összetartozásának év-
százados történelmi zarán-
dokhelyévé vált. 1567-tõl in-
dulnak zarándokok – kereszt-
aljak – Csíksomlyóra, hogy a
pünkösdi szentmisén a Szûz-
anya oltalma alatt együtt
imádkozzanak. Ez a szent za-
rándokút, s a szentmise nap-
jainkra összmagyarságunk

egységének jelképévé lett; szimbólum, elementáris erejû
megjelenés, melynek oka az ország jelenleg is szétdarabolt
állapota, a magyar nemzet szétszakíttatása.

Ezért jelent szívben-lélekben, gondolatban és hitben is
többet ez a zarándoklat, mint egy szentmise, vagy isten-
tisztelet. S ezért üdvözlendõ, hogy a pilisszentléleki Bol-
dogasszony és a csíksomlyói Babba Mária-fohászok égbe
emelkedõ hullámai öszekapcsolódtak: a Hargitán Erdély-

ben és a Pilisben, Csonka-Magyarországon. Az ugyanazon
idõben együtt imádkozók lelki kapcsolata, s a közös imá-
nak ereje segítse nemzetünket az egymásra-találásban, se-
gítse a népeket megtalálni a szeretetet és megértést; adjon
erõt a megmaradáshoz és lelki magunkra találásához.

V.T.
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TRIANON

Megkondultak a harangok. A falióra mutatója fél ötöt mutatott
Alistálon, Búcson, Pápán, Erdôvidéken, Felvidéken, Erdélyben,
Székelyföldön, Délvidéken, Kárpátalján, egész Magyarországon.

1920. június 4-én egy pillanatra megállt a másodperc mutatója,
megállt az élet Nagymagyarországon.

Trianonban rólunk, de nélkülünk döntöttek. Egyszer csak úgy
ébredtek a családok, hogy az ország határain kívül találták magukat.

Õk tudták igazán, mit jelent a szó: TRIANON.
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Emlékezzünk. Ne feledjünk – adjuk tovább
az ifjabb generációnak...

Néhai vitéz dr. id. Béres József – napjaink egyik legnagyobb
kutatója, HUMANISTA, az Ember. A Történelmi Vitézi Rend
tagja. Életét, küzdelmeit az alább következõ néhány sorban
eleveníti fel fia: vitéz dr. ifj. Béres József, ki szintén Rendünk
tagja, Édesapja nyomdokain jár: tudományos munkájával,
újabb szakmai területek nyitásával szinte erején felül szolgálja
Hazáját, Nemzetét.

Erõsítik nemzetünk összetartozását, ápolják a tudást és
mindazt a nemes eszmét, melyet Józsi bácsi, az Édesapa kisu-
gárzott Szeretteire – és ezáltal, Õáltaluk – mireánk is.

Büszkék vagyunk a két vitéz dr. Béres Józsefre – apára és fi-
ára – és Családjaikra, akik példaként állnak elõttünk: nem
szavakkal, de tetteikkel adnak irányvonalat.

Mert a tettek mutatják az Embert!
Kérjük Isten áldását a Család további életére, a munkára,

melyet fáradhatatlan végeznek.
v. Hunyadi László

fõkapitány

Sírkõszentelés – és emlékezés
Már két éve, hogy atyám, Dr. vitéz Béres József 2006.

március 26-án, Budapesten elhunyt, és a kisvárdai régi te-
metõben 2006. április 1-jén örök nyugalmát megtalálta.

Most rövid idõre megállni, elcsendesedni jöttünk itt
össze, hogy emlékez-
zünk rá. Emlékezzünk
és megáldjuk, beszen-
teljük elkészült sírem-
lékét.

Egy síremlék,
mondhatjuk, csupán
egy kõtömb. Mégis
nagyon fontos eszkö-
ze lehet az emlékezés-
nek. Ez a kõtömb
minket arra az ember-
re emlékeztet, aki
szirtfok volt. Szirtfok,
aki rendületlen tartás-
sal állt az élet viharai-
ban; ahogyan az élet-
rajzi könyve is jellemzi
tudományos és embe-
ri nagyságát.

Béres József, atyám, azonban nagyon szerencsés em-
ber, rá nem csak ez a síremlék emlékeztet majd. Mi, akik
ismertük, mindenek fölött az értelmünkkel és a szívünk-
ben kell, hogy õt megõrizzük.

Szerencsés volt azért is, mert nemcsak õ szerette az em-
bert, de az emberek is szerették õt. A szûkebb haza, Sza-
bolcs megye ismerte el legelõször fiát. A szûkebb pátriá-
hoz tartozó települések: Záhony és Kisvárda nyújtottak
neki legtöbbet életében, és ápolták példamutatóan emlé-
két halála után is. Elõbb Záhonynak, majd Kisvárdának
lett díszpolgára. Záhonynak nem csak díszpolgára lett, de
az elsõ díszpolgára volt.

A záhonyi Kandó Kálmán Középiskola tanárai nagy
erõfeszítések árán még életében elérték, hogy iskolájuk
felvehesse a nevét. Ma ennek az iskolának Kandó
Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és
Dr. Béres József Kollégium a neve.

Szeretett öreg barátja, Búza Barna szobrászmûvész
még életében bronzba formázta. A kiváló alkotás meleg,
vidám légkörben készült. A szobor a Béres Zrt. székházát
díszíti és ez év elejétõl már a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeumban, Budapesten is látható. Az, hogy atyám szob-
rot kapott a múzeumban, olyan jelentõs esemény, amely-
hez fogható csak a Béres csepp 2000-ben történt gyógy-
szerré válása volt. Akkor a Béres cseppet rehabilitálták,
hisz küzdelmes, elõítéletekkel terhelt évek után bekerült
megérdemelt helyére, a gyógyszerek közé. 2008-ban pedig
Dr. Béres Józsefet rehabilitálták, hisz bekerült megérde-
melt helyére, a nagy magyar gyógyítók sorába. Mindkét
esemény jelentõs erkölcsi elégtétel.

A Történelmi Vitézi Rend 2005-ben fogadta tagjai kö-
zé atyámat. Ekkor már a nyolcvanötödik életévében járt.
Ez az esemény bearanyozta hátralévõ életét. Nagyon
büszke volt, hogy tagja a Rendnek. Nevét azután mindig
csak a vitéz szóval együtt írta le. Nem véletlen, hogy a sír-
emléken is ez áll: vitéz Dr. Béres József. Köszönjük a kivá-
ló rendtagoknak, hogy segítettek bennünket abban, hogy
atyám a II. világháborús érdemei alapján, mint érdem-
szerzõ, rendi taggá válhatott.

2008 szeptembere óta egy emléktábla – melynek elhe-
lyezését az ott dolgozó kollégák kezdeményezték – hirdeti
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a Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományi
Centrum Nyíregyházi Kutató Központja Kisvárdai Teich-
mann Telepén, hogy 1963–2006 között ott dolgozott Béres
József. Azon a helyen, ahol a nagy eredmények születtek,
és ahol a nagy támadásokat is átélte. Hisz itt állt össze a
Béres csepp, és itt került lakat laboratóriumára, és indítot-
tak ellene bûnvádi eljárást kuruzslás vádjával. De itt dol-
gozott együtt tisztelt fõnökével, Teichman Vilmossal is.

A 2008-as tanév elejétõl az anarcsi Czóbel Minka Álta-
lános Iskola és Óvodában egy tanterem felvette Béres Jó-
zsef nevét. Mi a kötõdésünk Anarcshoz? Nos,
én ott születtem, ebbõl adódik, hogy szüleim is
ott laktak. Szüleim néhány évet éltek a falu-
ban. Jóanyám az általános iskolában tanított.
Az anarcsi iskola és önkormányzat kezdemé-
nyezte az elnevezést.

Emlékét õrzik házi múzeumaink is Budapes-
ten, és a szolnoki is készülõben van. Már életé-
ben a pesti múzeumba gyûjtöttük be a legfonto-
sabb Béres-ereklyéket, kitüntetéseit, a Béres
csepp fejlõdését jellemzõ tárgyakat, írásokat.

Gondosan ügyeltünk arra, hogy életmûve
fennmaradjon az utókor számára is. Életrajzi
könyve, születésétõl a Béres csepp sikertörténe-
téig, végigkíséri életét. Két tudományos könyv-
ben pedig bemutattuk kutatási eredményeit.

Emlékét filmek is õrzik. Az utolsó szó jogán
címû film megalkotása és ismertté válása nél-
kül ma én sem lehetnék itt. A 1989-es cégalapí-
tás után pedig Mészáros Miklós nagy érzé-
kenységgel készített róla portréfilmeket.

A közeljövõben az újjáalakuló kisvárdai
TIT-szervezet is az õ nevét veszi fel.

Ma emlékezni jöttünk itt össze és megálda-
ni e sírkövet. Legyen ez a síremlék emberi és
tudósi nagyságának szimbóluma! Valami hoz-
zá méltót szerettünk volna létrehozni. Elhagy-
va kisstílût, cifrát, mindazt, ami hozzá méltat-
lan. A tervezésben a családtagok és a szent-
endrei kivitelezõ, a Pap Lajos Kõfaragó és Kõ-
szobrász Mûhely jeleskedett. A kõszobrászati
munkákat Stark Béla végezte. A választott kõ
nemes, anröchti kõ. A megformált motívum, a
mindig adó kéz, a cseppet adó kéz, Futó Ta-
más grafikusmûvész eredeti gondolata, amely
a Béres Zrt.-k emblémáinak megalkotása köz-
ben született évekkel ezelõtt.

Ebben a sírban nyugszanak még édesanyám Dr. Béres
Józsefné Papp Katalin, továbbá anyai ági nagyszüleim,
nagyapám, Papp József és nagymamám, Papp Józsefné
Thuróczy Ilona is. A síremlék értük is készült. Róluk meg-
emlékezni nekem, nekünk éppúgy illõ.

Emlékbeszédemet görög katolikusként mi mással is
zárhatnám, mint a görög katolikus ének sorával, amely így
szól halottainkhoz: Boldog nyugalmat és örök emléket.

vitéz ifj. Dr. Béres József

Kisvárda, 2008. március 29.

A záhonyi diákok is lerótták kegyeletüket
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ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI TÖRZSSZÉK

A BÁTORSÁG
vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes

Miskolc az északi régiókra jellemzõ szo-
ciális feszültségek ellenére Északkelet-Ma-
gyarország ma is legnagyobb, 180 000 fõ la-
kosságával legnépesebb városa.

Mégis, Miskolc megyei jogú városban is
csak nagyon kevesen tudják, hogy még a II.
világháború vérzivataros évei elõtt vitéz
nagybányai Horthy Miklós, Magyarország
Kormányzójának elsõszülött fiát, vitéz Hor-
thy Istvánt a Vasgyári Református Temp-
lom Fõgondnokának választották meg.

A T.V.R. Északkelet-Magyarországi
Törzsszék 2005-tõl megvalósult hagyomá-
nya szerint minden évben rendtársaink ko-
szorút helyeznek el a templom elõterében
lévõ márványtáblánál, amely a kormányzóhelyettes Isten-
tõl megáldott szolgálatának hivatott örök emléket állítani.

A koszorúzást követõ vasárnapi istentiszteleten elmondott
ünnepi beszéd (kivonat):

„A mai napon vitéz nagybányai Horthy Istvánra emléke-
zünk, a Miskolc-Vasgyári református gyülekezet 1936-ban
megválasztott fõgondnokára.

A figyelem, amely a Kormányzó-helyettes részérõl az ak-
kor már Európa-hírûvé vált Vasgyár és a gépgyártásáról híres
Újgyár (mai DIGÉP) felé fordult, szinte látni engedte a ma-
gasan kvalifikált mûszaki zseni gondolatmenetét, amely a
Diósgyõr-Vasgyár és Miskolc körzetének felvirágoztatását, a
már évszázadokon át a jól megalapozott ipari tevékenység to-
vábbfejlesztését körvonalazta.

1904. december 9-én született Polában. Iskolaéveit Bécs-
ben végezte, megtanult franciául és angolul. 1922-1928 kö-
zött tanulmányokat folytat és oklevelet szerez a budapesti Jó-
zsef Nádor Mûszaki Egyetem gépészmérnöki karán.
1927-ben szerez repülõvezetõi képesítést. 1929. júniustól
szeptemberig üzemmérnök a csepeli Weiss Manfréd gyárban.
A tervezõcsoport, amelynek élén dolgozik, sok neves fejlesz-
tésben vesz részt. A Kormányzó idõsebb fiának született,
rendkívüli innovációs, konstruktív képességeit kiválóan
szemlélteti az idõsebbek számára még emlékezetes, örökre le-
gendás 424-es gõzmozdony megtervezése. 1929. októberétõl
1930. októberéig a Ford mûveknél van alkalmazásban az
Egyesült Államokban. 1930-1940-ig a MÁVAG fõmérnöke,
majd igazgatóhelyettese, igazgatója, egyidejûleg vezérigazga-
tó helyettes. 1940. június 1-én kinevezik a MÁV fõnökének.
1941 júliusában államtitkár, majd 1942. február 19-én az
Országgyûlés kormányzó-helyettessé választja. 1940. április
27-én köt házasságot gróf Edelsheim Gyulai Ilonával. 1941.
január 17-én megszületik a fia, ifj. Horthy István.

Magyarország kormányzó-helyettese, vitéz nagybányai
Horthy István fõhadnagyi rendfokozatban, mint tartalékos
tiszt 1942. május 1-én vonult be katonai szolgálatra a szolno-
ki repülõtérre az 1. vadászrepülõ-osztályhoz, ahonnan két
hónapos várakozás után július 2-án érkezett meg az orosz
frontra. Rövid idõvel az elsõ bevetéseket követõ légi harcok
gyõzelmei után bekövetkezett: 1942. augusztus 20-án hajnal-
ban 5 óra 07 perckor, az Ilovskoje felderítõ repülõtér közelé-
ben egy magyar repülõtiszt karórája megállt. Horthy István
kormányzó-helyettes, tartalékos fõhadnagy huszonötödik,

szándékai szerint hazatérése elõtti utolsó „bú-
csú” bevetésére indult V-421 jelzésû
Hawk-típusú harci repülõjén. A gép azonban
máig nem tisztázott, szabotázsgyanús körül-
mények között lezuhant, elégett és szétrob-
bant. Az igazi okokat máig nem tudják meg-
állapítani. A magyar nép reménysége, büszke-
sége, vitéz nagybányai Horthy István idõsebb
fia karórájának mutatói azonban kérlelhetet-
lenül jelezték a Szent István-napi tragédia jó-
vátehetetlen, ott – Ilovskoje repülõtér közelé-
ben bekövetkezett tragikus pillanatát.

Isten akarata szerint ekkor újra megtért egy
igaz vitéz a Hadak Útjának csillag milliárdok-
kal övezett, Csaba királyfi által bejárt örökfé-

nyû és dicsõségû ösvényére, amirõl mi, a XXI. század vitézei
hisszük, hogy elvezette Õt a Mindenható kegyelmébõl lett
örök világosságra. Erõs hittel hisszük, hogy a mi Urunk ke-
gyelme szerint való dicsõségben része lesz a sok embert pró-
báló harcot, csatát honvédesküjük szerint megjárt, hõsi ha-
lált halt sok százezer, a Haza védelmében önmagát feláldozó
magyar katonahõsöknek örökkön örökké.

A Don folyónál bekövetkezett tragédiától szinte a második
világháború végéig folyó hõsi harcokban száz- és százezer
magyar honvéd lett hõsi halott a sokszoros létszám és hadi-
technikai fölényben levõ bolsevista ármádia ellen vívott küz-
delemben. Örök dicsõség a hõsöknek, akik valóban halált
megvetõ bátorsággal harcoltak Istenért, Hazáért, Nemzetért.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós, mint Magyarország Kor-
mányzója és Legfõbb Hadúr, v. nagybányai Horthy István
édesatyja valóban megtehette volna, hogy megakadályozza
minden munkájának letéteményesét, fiát a Kormányzó-he-
lyettest, hogy életét az orosz fenevad ellen vívott küzdelemben
feláldozza. Atyai jóakarattal bizonyára többszörösen biztosí-
tott, kényelmes betonbunkerben, jól megvilágított térképasz-
tal mellett teljesíthetett volna katonai szolgálatot, ahol had-
testek, hadseregcsoportok véres ütközetei, támadások és
visszavonulások csupán színes zászlócskák elmozdításával
volt a hozzáértõ számára szemléletes. Minden meglévõ lehe-
tõség ellenére, NEM így történt! Vitéz nagybányai Horthy
Miklós, Magyarország Kormányzója István fiát, a kormány-
zó-helyettest, aki két és fél éves fiúgyermekét odahagyva je-
lentkezik önként frontszolgálatra, atyai áldásával hagyja, en-
gedi az akkor már amerikai fegyverekkel, technikai fölényben
harcoló kegyetlen orosz túlerõ ellen hadba szállni.

A Történelmi Vitézi Rend 1920-ban történt megalapításá-
tól – soha nem feledve elsõ fõkapitányának, vitéz nagybányai
Horthy Miklós Kormányzó urunk Szent Örökségét – minden-
kor rangot, tiszteletet ad és adott a csatatereken nyújtott ki-
emelkedõ haditetteknek, bátorságnak.

Örök dicsõség vitéz nagybányai Horthy Istvánnak, dicsõség
a vitézségnek, dicsõség az igazi bátorságnak, a Hazáért min-
dent feláldozni kész szeretetnek. Mi vitézek mindenkor így bíz-
tatjuk embertársainkat: „Légy bátor és higgy!”

A beszédet elmondta:
lovag vitéz Horváth László, a Történelmi Vitézi Rend

Északkelet-Magyarország Törzsszék területi törzskapitánya.
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ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI TÖRZSSZÉK

Állománygyûlés
2008. március 29-én tartottuk az éves elsõ állománygyû-

lésünket Északkelet-Magyarországon. A rendtársak – szo-
kás szerint – a miskolci Szent Anna-plébániatemplom
Kolping-termében gyülekeztek össze. Az állománygyûlést
lg. v. Litvay Ottó mb. alhadnagy, mint házigazda, a Kol-
ping Család alapító tagja, a Miskolc Alcsoport tisztségvi-
selõje nyitotta meg. A T.V.R. országos vezetésébõl v. Hu-
nyadi László fõkapitány urat, lg. v. Horváth Lászlót,
Északkelet-Magyarország Törzsszék területi törzskapitá-
nyát, v. Szanyó Árpád mb. törzskapitány urat köszönthet-
tük körünkben. Nemzeti imádságunk, a Himnusz elének-
lése után lg. Szarvas Péter róm.kat. esperes plébános atya
(VRNT) tartotta meg a bevezetõ áhítatot.

Elhunyt rendtársainkra emlékeztünk: Horváth Kál-
mánné v. Pálfalvi Margitra, v. Bojtor István református
lelkészre, Pálmay Izabellára – dr. v. Komporday Zoltán, a
Magyarok Világszövetsége megyei elnökének, rendtár-
sunknak feleségére – lg. v. Lovass Sajtos Szilárd reformá-
tus tábori lelkész emlékezett, s imádságban kértük Isten
vigasztaló kegyelmét a gyászoló hozzátartozókra.

Hunyadi László fõkapitány úr méltányolta a törzsszé-
künknél folyó munkát. Kinevezések történtek e jeles na-
pon: lg.v. Horváth László Ék-Mo tkp. felterjesztése alap-
ján lg. v. Lovass Sajtos Szilárdot mb. székkapitánnyá, dr. v.
Kondrács Ágostont mb. vitézi hadnaggyá nevezte ki a
T.V.R. fõkapitánya.

Idõs bajtársaink – a Doni Bajtársak Szövetségének tisz-
tességben megõszült miskolci tagjai, immár vitézeink, – az
alkalomhoz illõ jókívánságokkal együtt átvehették fõkapi-
tány úrtól és az Északkelet-Magyarországi Törzsszék
törzskapitányától a számukra elkészített nagyjelvényeiket.

Történelmi pillanatoknak lehettünk ismét szem- és fül-
tanúi, amikor lg.v. Horváth László tkp. beszámolt arról,
hogy vitéz Hunyadi László, a T.V.R. fõkapitánya saját
költségén a Miskolci Szent Anna-plébániatemplom felbe-
csülhetetlen értékû Szentségtartójának teljes felületre ki-
terjedõ aranyozását elvégezte. A szentségtartó március
18-án került vissza a gyülekezethez.

Az esemény megünneplésének fénypontjaként lg. Szar-
vas Péter esperes plébános atya (VRNT) és lg.v. Horváth
László törzskapitány úr v. Hunyadi László fõkapitány úr
részére mûvészi kivitelben elkészült Emléklapot adott át,
amely szövegében megemlékezik az alkotó soha el nem
évülõ jó cselekedetérõl.

Az elmúlt év gazdasági helyzetérõl jelentést tett Törzs-
székünk kincstárnoka lg. v. Horváthné Bodnár Ilona
(VRNT). Ismertette anyagi helyzetünket, s kérte rendtár-

sainkat a hozzájárulások esetleges elmaradását mielõbb
pótolni. lg. v. Horváth László az Ék-Mo törzsszék területi
tkp. beszámolójában felidézte az elmúlt és az idei év eddi-
gi eseményeit, Rendünk szerepléseit a régió különbözõ
rendezvényein, megemlékezésein. Törzskapitány úr tájé-
koztatott bennünket az egyesületi belépés eddigi helyzeté-
rõl s a jövõbeli feladatokról.

Külön nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötte Törzs-
székünk nevében Szabó Balázs (VRNT) orgonamûvész
rendtársunkat, akit fiatal kora ellenére (2008-ban végzõs
Konzervatóriumi hallgató) Miskolcon az Év Emberének
választottak!

Elõzmény: 2007-ben Svájcban az ország és Európa ha-
tárain túl nyúlóan széles körben került meghirdetésre az
„orgonamûvészek hangversenye”, ahol sok világhíresség –
az orgonamûvészet koronázott és koronázatlan királyai
léptek küzdõtérre a valóban csodálatos orgonamûvészet
jegyében. Ifjú rendtársunkat a zsûri külön jóváhagyással,
fiatal kora ellenére már elért kiváló eredményei, tehetsé-
ge alapján nevezte be a versenyen induló világhírességek
közé. Bekövetkezett a csoda, rendtársunk Szabó Balázs
elsõ helyezést ért el ezen a nemzetközi versenyen.

A Történelmi Vitézi Rend, de mindenekelõtt az Észak-
kelet-Magyarországi Törzsszék minden tagja büszke
Nemzeti Hõsünkre, az elért csodálatos teljesítményre.

Törzsszékünk négy Vitézi Alcsoportjának munkájáról
– a korábban megbízott helyi vitézi alhadnagyok írásbeli
beszámolója alapján – lg. v. Lovass Sajtos Szilárd mb.
székkapitány tett jelentést. Az önálló munka elkezdõdött
alcsoportjainknál, a nehézségek ellenére bizakodóan te-
kintünk a jövõbe e kérdés tekintetében is.

A megjelentek hozzászólásai után dr. Tóth Albert
(VRNT) református lelkész tartotta meg a záró áhítatot.
A Magyar Hiszekegy elmondása és a Szózat eléneklése
után szerény vendéglátás keretében még kora délutánig
együtt maradtunk rendtársainkkal.

lg. v. Lovass Sajtos Szilárd
mb. székkapitány, Északkelet-Magyarországi Törzsszék

v. Zákány János m.kir.honv., v. Terfalecz Ferenc m.kir.honv., v. Radicsai Gyula m.kir.szkv., v. Gyöngy Sándor m.kir.honv., v. Mester István m.kir.õrm.
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ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI TÖRZSSZÉK

KÖSZÖNET
A Történelmi Vitézi Rend

Északkelet-Magyarországi közössé-
gének 2008. március 29-én, szomba-
ton Miskolcon, a Szent Anna-plébá-
nián megtartott ünnepélyes állo-
mánygyûlésének kiemelkedõ ese-
ménye volt, hogy köszönetet mond-
tunk nemzetes vitéz Hunyadi László
úrnak, a Történelmi Vitézi Rend fõ-
kapitányának azért, hogy a Miskolc
– Szent Anna-plébánia Monstranci-

áját, (díszes szentségtartóját) Húsvét ünnepére saját költsé-
gén újra aranyozta.

Számunkra, római katolikusok számára, az Oltáriszent-
ség, hitünk szerint a 2000 éves egyház szent hagyománya
szerint és a Szentírás Utolsó vacsoráról szóló tanítása sze-
rint, Jézus Krisztus valóságos teste és vére a kenyér és a
bor színei alatt. Amikor ünnepélyesen köszöntjük az Oltá-
riszentségben közöttünk lévõ Eucharisztikus Jézus Krisz-
tust, akkor használjuk ezt a díszes Szentségtartót.

Húsvét ünnepén – a feltámadt Krisztus örömünnepén –
a világ számára is szeretnénk tudatni ezt a nagy titkot,
ezért tartunk ünnepi körmenetet.

Erre a szép és felemelõ ünnepre lett megújítva a díszes
Szentségtartó, amelyet ezúton is hálásan megköszönünk
Fõkapitány Úrnak, nem csak a Történelmi Vitézi Rend
Északkelet-Magyarországi állományának vezetõsége és

tagjai nevében, hanem a Miskolc,
Szent Anna-plébánia plébánosa és
hívei nevében is.

A díszes köszönõ emléklap, ame-
lyet átadtunk fõkapitány úr részére,
a következõ szöveget tartalmazta:

„EMLÉKLAP, amely készült az
Úr 2008. esztendejének március idu-
sán, tudtára adva mindenkinek, akit
illet, hogy Nemzetes vitéz Hunyadi
László Úr, a Történelmi Vitézi Rend
Fõkapitánya nemes szándékoktól vezérelt, korábban tett el-
határozásának megfelelve a Miskolci Szent Anna Plébánia
Templom felbecsülhetetlen értékû Szentségtartójának teljes
felületre kiterjedõ aranyozását elvégezte, a kegytárgyat
2008. március 18. napján a római katolikus gyülekezet plé-
bánosa nemzetes lovag Szarvas Péter atya kezeihez vissza-
szolgáltatta.”

A Történelmi Vitézi Rend Északkelet-Magyarországi
törzsszékének vezetése nagy örömmel és szeretettel, Is-
tentõl való küldetésének súlyát átérezve vette ki csekély
részét a befejezett munkából. Kívánjuk teljes szívünkbõl,
hogy az elvégzett munkán legyen Isten áldása, táplálja, erõ-
sítse a gyülekezet minden tagjának hitét a mi Urunknak, Is-
tenünknek Õ dicsõségére.

Szarvas Péter VRNT
esperes plébános

Tiszalúc – Az elsõ Trianon-tér Magyarországon!
„Magyar az, akinek fáj Trianon!”

Tiszalúc község 2008. június 7-én átadta Magyarország
elsõ Trianon-terét. A rendezvénysorozat a református
templomban kezdõdött, ezt követõen került sor a tér ün-
nepélyes átadására. A parkosított teret egy turulmadár
uralja, Ekker Róbert szobrászmûvész alkotása. A téren a
hat darab hatalmas kõtömb a darabokra szakított Magyar-
országot szimbolizálja. A polgármester úr, Majdanics
László rövid megnyitója után Márai Sándor „Halotti be-
széd” c. verse hangzott el, majd Tõkés László püspök úr,
Európa-parlamenti képviselõ mondott avató beszédet, s
kiemelte:

„Trianon nem történelem, hanem valóság. Trianon
nem lezárt múlt, hanem a folyamatos jelen. Hogyha nem
számoljuk fel Trianon következményeit, akkor azok to-
vább fognak rombolni.” Tõkés püspök úr a nemzeti össze-
fogás szükségességét, a hazugság és igazságtalanság elta-
karítását hangsúlyozta Európa, Magyarország és a Kár-
pát-medence biztonsága és nyugalma érdekében.

A Történelmi Vitézi Rend képviseletében többek kö-
zött v. Horváth László területi tkp. úr vett részt az ünnep-
ség-sorozaton, s helyezte el Rendünk koszorúját az em-
lékmûnél.
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KELET-MAGYARORSZÁGI TÖRZSSZÉK

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Debrecen
város állományának állománygyûlése, 2008. június 3.

Az állománygyûlésen v. Fekete Ferenc Zoltán székka-
pitány úr köszöntötte v. Hunyadi László fõkapitány urat és
a T.V.R. nemzetes asszonyait és urait.

Megemlékeztünk v. Miklósi Zsolt Miklós, a T.V.R. Bu-
da törzskapitányáról, aki a hadak útjára lépett f.év május
23-án.

A T.V.R.-t érintõ tájékoztatás és beszámoló után
megemlékeztünk a 88 éve nemzetünkre kiszabott
diktátumról. V. Buczkó Ágnes elszavalta Mentes
Mihály papköltõ „Magyar Címer” címû szerzemé-
nyét.

V. Gál Zoltán meghívta az állományt a június
7-én tartandó esküvõjére.

Ezt követõen mécsest gyújtottunk és megkoszo-
rúztuk Emile Guillaume francia szobrász által váro-
sunknak ajándékozott „Fájdalom” szobrát a Bem
téren, majd a Hõsök temetõjében a 48-as szabad-
ságharc utolsó csatájában elesett hõsökre emlékez-
ve, koszorúzva tisztelegtünk.

A cikket írta, a fényképet készítette v. Fekete Fe-
renc Zoltán székkapitány megbízásából:

v. Nagy Sándor
T.V.R. sajtóreferens

Debrecen

KELET-MAGYARORSZÁGI TÖRZSSZÉK

Jász-Nagykun-Szolnok megyei csoport

Állománygyûlés, május 11.
A Történelmi Vitézi Rend JNK Szolnok megyei csoportja

2008. május 11-én tartotta meg állománygyûlését ünnepélyes
keretek között, a szolnoki görög katolikus templomban.

A fenti dátum pünkösd vasárnapja, a templom búcsú-
napja. A 10 órakor kezdõdõ szentmisére a megye vitézei a
megyei vitézi zászló mögött vonultak be a templomba vi-
téz Hunyadi László fõkapitány úr részvételével. A szent-
misén a parochus úr megemlékezett a hadak útjára tért
két rendtársunkra: vitéz Sándor Jánosra és dr. vitéz Szent-
istvány Józsefre. Mindketten részt vettek a Doni áttöré-
sen. A szentmise után körmeneten vettünk részt, ezt köve-

tõen fõkapitány úr kitüntetéseket adott át. A Történelmi
Vitézi Rend Ezüst Nemzetvédelmi Keresztjének Polgári
fokozatát Szalay Ferenc Szolnok megyei jogú városának
polgármestere és Godó László úr, a Történelmi Vitézi
Rend egyházi kitüntetését Jaczkó György parochus vehet-
ték át. A közös ebédet követõen megtartottuk állomány-
gyûlésünket, majd a templom udvarán rendezett családi
rendezvényekbe bekapcsolódva ünnepeltük a búcsút és
pünkösd napját.

lovag Szerencsés Sándor VRNT
mb. székkapitány
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KELET-MAGYARORSZÁGI TÖRZSSZÉK, BÁCS-KISKUN MEGYE

Méltóságteljes megemlékezés
Nagykõrösön egy kis közösség elhatároz-

ta, hogy emléket állít vitéz nagybányai Hort-
hy Miklósnak, Magyarország Kormányzójá-
nak, a Magyar Vitézeknek és a Nemzetben
gondolkodó 1956-os Hõsöknek és Áldoza-
toknak.

Sok harc és sikertelenség után 2008. má-
jus 24-én tiszteleghettünk emlékük elõtt
kopjafák állításával a Nagykõrösi Reformá-
tus Temetõben.

Isten akaratából szép és nagyszerû ün-
nepség keretében a Történelmi Vitézi
Rend, a Horthy Miklós Társaság, a Törté-
nelmi Vitézi Rend Bács-Kiskun megyei
Szervezete, az ’56-os Vitézek Lovagrendje,
a Magyar Nemzetõrség, a Magyar Tengerész Egyesület, a
Nagykõrösi Református Egyház és az adakozók nagylel-
kûsége révén immár városunkban is teremtõdött lehetõ-
ség az emlékezõ együttlétre.

1920. március 1-jén választotta a Nemzetgyûlés vitéz
nagybányai Horthy Miklóst Magyarország Kormányzójá-
vá, nagy többséggel. Ezzel egy új korszak kezdõdött Ma-
gyarországon, mely akkori állapotában romokban hevert.

Az ország területének kétharmadát elveszítette az
1920. június 4-én, a párizsi Trianon Palotában aláírt béke-
diktátum következtében. A magyarság egyharmada ki-
sebbségi létbe szorult. A magyarok elfogadták és tisztelték
Államfõjüket, aki a lelke mélyén Szent István Magyaror-
szágát tartotta hazájának. Hatalmas munka várt az új kor-
mányra: újra kellett indítani az ország közigazgatási és
gazdasági vérkeringését, kordába kellett szorítani az ön-
kényeskedõ tiszti különítményeket, államkölcsönöket kel-
lett felvenni, fékezni kellett az inflációt, újjá kellett építeni
az oktatási,- az egészségügyi és a közlekedési rendszert, az
egész gazdaságot.

Törekvéseit és szemléletét egyik beszéde is jól példázza:
„A magyar nép önfeláldozó hazaszeretete átsegítette

Nemzetünket egy ezredév harcokban és küzdelmekben
oly gazdag évszázadain. Istenbe vetett Hitünk és Nemze-
tünk jövõje iránt érzett törhetetlen bizalmunk, élni akará-
sunk megadja nekünk az erõt ahhoz, hogy az országra és
egyes polgárokra ma oly súlyosan nehezedõ gondok kö-
zött is tovább küzdjünk és dolgozzunk egy jobb jövõért. E

sok kálváriát megjárt Nemzet bízik sorsá-
nak javulásában és megõrizve erkölcsi in-
tegritását, a Nemzet egységbe forrva, ki fog-
ja vívni a maga igazát.”

Az átadási és avatási ünnepség levezetõ-
je dr. Juharosné, vitéz Molnár Piroska, a
Történelmi Vitézi Rend Bács-Kiskun me-
gyei Szervezetének székkapitánya megnyi-
totta az ünnepséget.

A megemlékezés a kürt felhívó hangjával
vette kezdetét. Ezt követõen a Történelmi
Vitézi Rend díszegységének zászlós bevo-
nulása következett pergõ dobszó kíséreté-
ben. A kopjafák mellett hagyományõrzõ
díszegység állt õrt, korabeli egyenruhában.

A közösen elénekelt Himnusz után köszöntõt mondott
vitéz Kiss János Mihály, a Történelmi Vitézi Rend tagja, a
Kopjafa Bizottság tagja, aki e munkában „motorja” volt a
kis közösségnek.

Kiss János Mihály köszöntötte a megjelenteket. Tiszte-
lettel üdvözölte a Kárpát Hazából és az azon kívülrõl ér-
kezõket, az elöljárókat és tisztségviselõket, valamint a
Horthy család Nagykõrösön élõ leszármazottait, a dévavá-
nyai Halassy családot.

Beszélt arról, hogy öt évig kellett küzdeni ahhoz, hogy
tervük valósággá váljon. Sajnos az engedélyezõk félelmei,
szolgalelkûségük és valós történelmünk ismeretének hiá-
nya akadályozta a megvalósítást. Az utolsó pillanatban ér-
kezett a Nagykõrösi Református Egyház segítsége. A Nagy-
tiszteletû Elnökség és késõbb a Nagytiszteletû Presbitéri-
um pozitív döntése tette lehetõvé, hogy a kopjafák méltó
helyet kaphassanak.

„Megköszönöm Istennek, a támogatóknak és az ado-
mányozóknak, valamint az aranyosszéki székely fafaragó-
mûvésznek, Albert Ferencnek, hogy Eget tartó Szent Osz-
lopokat avatunk most, olyan emberek emlékére, akiknek
hazafiassága, hite, magyarsága példaértékû volt történel-
münkben” – mondta.

Beszélt arról, hogy több ezer éves Kárpát-medencei,
valamint eurázsiai õsbirodalmi létünk és több ezer éve a
Kárpát-medencében kialakult õsnyelvünk alapján a nép-
hagyomány e Szent Oszlopokat úrfáknak, Istenfáknak,
Nimródfáknak, Bábellétráknak, égi lajtorjáknak is
nevezi.

Ezekkel a Jelekkel emlékezünk a Hõsök Napjára, a tri-
anoni békediktátum nyolcvannyolc éves évfordulójára,
Nagy Imre és minisztertársai meggyilkolásának ötvenedik
évfordulójára és vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyar-
ország Kormányzója születésének 140. évfordulójára.

Ajánljuk e Magyar Hõsök Emlékhelyét a magyarok
VII. Világkongresszusa figyelmébe.

Vitéz Kiss János Mihály megemlékezett Trianonról és
felhívta a nemzetközi jog elõírásaira a figyelmet, különös
tekintettel az önrendelkezés kötelezõ jogként való figye-
lembevételére, az utódállamok szerzõdésben foglalt köte-
lezettségeinek be nem tartására, a trianoni diktátum sem-
missé nyilvánítására és Kárpátok – Adria térségének szö-
vetségi újraegyesítésére, valamint a hazug világ és a barbár
Európa vétkeire.Fo
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A szónok kitért a csonka Haza elveszejtési próbálkozá-
saira az ötvenes években, melyet 1956 Forradalma és Sza-
badságharca akadályozott meg és kiemelte, hogy ma egyes
politikus fiak és unokák akarják e csonka Hazát elorozni!...
„…de ezt Teremtõ Atyánk nem akarja és a magyarok nem
engedik! Megjelentek ismét szellemi vezetõink, sokan kí-
vánják megismerni valós történelmünket, ismét világít a
Bálványos és ismét jelez a MAG ÚR!...”

„Ne féljetek!...legyetek készen, ha az idõ eljön…ha el-
jön az idõ, ne találjon benneteket aludva!...”- idézte a Bib-
liából Krisztus Urunknak, az Istenkirálynak üzenetét.

Magyarok! Imádkozzatok! – fejezte be köszöntõ gon-
dolatait v. Kiss János Mihály.

Ezt követõen a Horthy Miklós Társaság alelnöke, vitéz
Kocsis Sándor emlékezõ beszéde hangzott el.

„Társaságunk képviseletében minden olyan helyre
örömmel megyünk, ahol a Kormányzó Úrról szeretettel és
tisztelettel emlékeznek meg.” – mondta.

„Gróf Károlyi Mihály volt az, aki átjátszotta a hatalmat
a bolsevik martalócoknak, a szakadék szélére sodorva ez-
zel az országot… Aradon, majd Szegeden gróf Károlyi
Gyula kormány szervezésébe kezdett. Felkérte vitéz nagy-
bányai Horthy Miklóst, hogy vállalja el a hadügyminiszteri
posztot, próbálja életre kelteni a Kommün romjai alatt
agonizáló országot.

Õ a Nemzeti Hadsereget a hazához hû tisztekbõl szer-
vezte meg, mely harmincezer fõbõl állt.” – részletezte a
megemlékezõ.

„Meg kell szûnnie a széthúzásnak, hogy a kommunisták
által ezer jelszóval agyonagitált lakosság nyugvópontra
jusson” – idézte vitéz Kocsis Sándor alelnök a késõbbi
Kormányzót. Vitéz nagybányai Horthy Miklós lelket le-
helt a népbe, mely rövid idõ után értelmet látott a becsüle-
tes munkában, az újjáépítés megvalósításában.

Az akkor még egészséges lelkületû, többségi keresz-
tény/keresztyén társadalom elemi érdeke volt, hogy se
kommunista, se liberális eszmék ne romboljanak, ne ter-
jedjenek.

„Nekünk és mindannyiunknak feladatunk, felelõsségünk,
hogy e kiváló hazafinak emlékét õrizzük, ápoljuk…, mert Õt
szerették, becsülték, tisztelték és felnéztek Rá.”- fejezte be
megemlékezését a Horthy Miklós Társaság alelnöke.

A Társaság másik alelnöke, vitéz lófõ Kovács György
Antal vitézi alhadnagy, a Történelmi Vitézi Rend tagja, el-
mondta a Tengerész Imát.

A vitéz nagybányai Horthy Miklós képmásával díszített
kopjafát a Történelmi Vitézi Rend fõkapitánya, vitéz Hu-
nyadi László a nemzeti színû szalag átvágásával avatta fel,
vitéz Kocsis Sándor, a Horthy Miklós Társaság alelnöke és

Hegedûs Károly tanár úr, a Kopjafa Bizottság tagja, a Ma-
gánemberek Közösségének képviselõje kíséretében.

Ezt követõen vitéz Wittner Mária országgyûlési képvi-
selõ, a Történelmi Vitézi Rend tagja, 1956-os forradalmár
és szabadságharcos mondta el gondolatait: „A mi orszá-
gunk egy keresztre feszített ország. Ha történelmét néz-
zük, mindig védekeznie kellett, hogy megmaradásunkat
biztosítsuk. Sok hazafi vére folyt történelmünk során. Ez a
vér ma is folyik, hiszen országunk mélyponton van. Ma is a
megosztottság a jellemzõ, de ébredezik a Nemzet. Le-
gyünk hûek a Hazához, kifejezõ magyar nyelvünkhöz, ma-
gyar értékeinkhez. Ahhoz a Hazához, melyet Szent István
királyunk a Boldogságos Szûzanyának felajánlott egykor.
Ehhez Istenbe vetett hit kell, közös akarat és szeretet.”

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Nemzetben
gondolkodó Hõsei és Áldozatai emlékére állított kopjafát
vitéz Wittner Mária a nemzeti színû szalag átvágásával
avatta fel vitéz Rákosi Szilvia vitézi alhadnagy, a Történel-
mi Vitézi Rend tagja, a Kopjafa Bizottság elnöke és vitéz
Varga Péter, az ’56-os Vitézek Lovagrendje és a Kopjafa
Bizottság tagja kíséretében.

A Református Egyház képviseletében imát mondott
nemzetes Nagytiszteletû Pintér Gyula, a Történelmi Vité-
zi Rend tagja, a Kunszentmiklósi Református Egyházköz-
ség lelkipásztora.

A kopjafákat megáldotta Nagytiszteletû Dr. Fodor Fe-
renc lelkészelnök, a Nagykõrösi Református Egyházköz-
ség lelkipásztora.

A kopjafáknál koszorút helyezett el a Történelmi Vitézi
Rend fõkapitánya és az országos törzskapitány, a T.V.R.
Bács-Kiskun megyei Szervezete, a Horthy Miklós Társaság,
a Magyar Tengerész Egyesület, valamint vitéz Wittner Má-
ria és az ’56-os Vitézek Lovagrendjének tagjai. A Magyar
Nemzetõrség és a Kopjafa Bizottság mindkét kopjafánál
tisztelgõ koszorút helyezett el. Vitéz nagybányai Horthy
Miklós kopjafájánál vitéz Bogdán Péter, Kenderes polgár-
mestere, a T.V.R. tagja tisztelgett koszorújával.

Dr. Juharosné, vitéz Molnár Piroska székkapitány bú-
csúztató és elbocsátó szavai után, a Szózat és a Székely
Himnusz eléneklésével zárult a megemlékezõ kopjafaava-
tás Nagykõrösön majd a kürt takarodó hangjai utáni dob-
szóra kivonultak a díszegységek a Magyar Hõsök Emlék-
helyérõl.

Szendrõdi Judit
újságíró

Látogassanak el e kegyeleti helyre – és helyezzenek el
Önök is egy szál virágot a kopjafáknál...
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Szoboravatás – Tisztelgés egy igaz magyar emléke elõtt
gr. Degenfeld Imre (1810–1883)

A Történelmi Vitézi Rend Kelet-Magyarországi Törzs-
széke képviseletében egy igazi szabadságharcos hõs szob-
rának avatásán vehettem részt és koszorúzhattam meg a
felavatott szobrot.

Gróf Degenfeld Imre (1810–1883) Szabolcs vármegye
egykori fõispánja, Kossuth kormánybiztosa volt, halálá-
nak 125. évfordulóján, 2008. március 15-én Baktalóránt-
házán szobrot állított a helyi önkormányzat.

A gróf 1848 márciusától az utolsó percéig harcolt a sza-
badság oldalán, majd megnyugvó lélekkel fogadta Haynau
kötél általi halálra ítélési parancsát, késõbb pedig a kegye-
lembõl kirótt börtönbüntetést. Szabadulása után feleségé-
vel a nyírbaktai kastélyban közel húsz évig rejtegette a sza-
badságharc egyik legvitézebb zászlóaljának, a szabolcsi 48.
zászlóaljnak zászlaját.

Ez a kiváló ember nem csak hazája, hanem egyháza
iránt is hû és odaadó volt. 1860-tól 1883-ig töltötte be a Ti-
szántúli Református Egyházkerület fõgondnoki tisztét.

Nevéhez fûzõdik többek között a roskadozó Debreceni
Református Kollégium tetõszerkezetének átépítése, a
jogakadémia visszaállítása, a tanítóképzõ és a teológiai
akadémia új tanszékekkel történõ gazdagítása.

Gróf Degenfeld Imre olyan leszármazottakkal áldotta
meg országunkat, akikre ma is büszkék lehetünk. Ilona lá-
nya férje a késõbbi miniszterelnök, gr. Tisza Kálmán,
akiknek gyermeke gr. Tisza István, két ízben is hazánk mi-
niszterelnöke lehetett. Emma lányának fia, gr. Károlyi
Gyula szintén Magyarország miniszterelnöke lett.

Boldog vagyok, hogy ennek a hazáért mindent feláldoz-
ni hajlandó, Istenhitében örökre töretlen embernek állí-
tott szobor avatásán részt vehettem és azt a T.V.R. nevé-
ben megkoszorúzhattam! Büszke vagyok, hogy abba a
templomba járhatok, ahová a gróf éveken keresztül eljárt
bizonyságot tenni hitérõl!

v. Bacskó György
mb. vitézi hadnagy

KELET-MAGYARORSZÁGI TÖRZSSZÉK

Állami kitüntetés Dr. Juharosné v. Molnár Piroska székkapitánynak
A 160. Honvédelem napja alkal-

mából állami kitüntetésben részesült
rendtagunk, a Kelet-Magyarországi
Törzsszék székkapitánya, Dr. Juha-
rosné v. Molnár Piroska nemzetes
asszony. Oklevelének szövege: „Dr.
Juharosné v. Molnár Piroska úrhölgy-
nek, a magyar hadisírok, hadi emlék-
mûvek és kegyeleti helyek ápolása és
gondozása érdekében végzett munkája
elismeréséül, a Honvédelem napja alkal-
mából III. osztályú Magyar Hadisírgon-
dozásért kitüntetõ címet adományozok.”

2008. május 21.
Dr. Szekeres Imre

honvédelmi miniszter

Rendünk nevében elismerésünket
fejezzük ki Dr. Juharosné v. Molnár
Piroska székkapitány asszony kiváló
és minden elismerésre méltó munká-
ja iránt.

Szervezõképességének, vezetõi,
kapcsolatteremtõ, kapcsolatokat ala-
kító egyéniségének egy újabb kima-
gasló és maradandó mûve ez, melyért
városán, Kecskeméten kívül egész
Rendünk hálával tartozik.

Isten áldása kísérje további életed,
kedves Piroska!

v. Hunyadi László
fõkapitány



2008/3. VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 15

KELET-MAGYARORSZÁGI TÖRZSSZÉK, DEBRECEN

Gróf vitéz Wass Albert-napok, Debrecen
(2008. június 27–29.)

Wass Albert-napok kezdõdtek 2008. június 27-én, pén-
teken a Debreceni Református Kollégiumban. Az ünnepi
és tudományos ülést az Oratóriumban tartották, ott, ahol
1849 áprilisában az Országgyûlés kinyilatkoztatta Hazánk
függetlenségét.

Az emlékülésen irodalomtörténészek rendkívül színes
elõadásokban méltatták az író életét és munkásságát. Áll-
jon itt egy idézet az elsõ ember Holdra szállásának alkal-
mából írt, hatásosan záruló publicisztikai írásából, ame-
lyet v. Arany Lajos is idézett a Wass-újság cikkeinek reto-
rikájáról szóló elõadásában.

„Véreink élnek a Hargita alatt s a Kárpát-medence más tá-
jain, akiknek bajait, gondjait, nyomorúságait úgy elzárta a tör-
ténelem a civilizált emberi világtól, mintha még a Holdnál is
messzebbre lennének tõlünk. Nekünk azt a szellemi
ûrhajót kell megformálnunk és útjára bocsátanunk,
mely a magyar nemzet felkutatására indíthatja el a
világ közvéleményét.

Amíg ezt el nem végeztük, addig ne legyen gon-
dunk a Holdra.” (Magyar szemmel. Kanadai Ma-
gyarság, 1969. augusztus 2.)

Költõi kérdésként merült fel: Lehet-e román-
gyûlölõ az, akinek a Funtinelli boszorkány c. re-
gényérõl egy magyar-barátsággal „egyáltalán
nem vádolható” neves román író azt mondta,
hogy a havasi román pásztoremberekrõl még
senki nem írt ilyen szépen, mint Wass Albert?
Lehet-e háborús bûnös az, akit Teller Ede az
USA-ból irodalmi Nobel díjra javasolt? Egy há-
borús bûnös fia lehet-e négycsillagos tábornok az
Amerikai Egyesült Államokban?

Wass Albert a Debrecentõl öt kilométerre lévõ
pallagi Mezõgazdasági Akadémia hallgatója volt
1927-tõl három éven át. Június 28-án, szombaton
a Medgyessy sétányon felavatott egész alakos szo-
bor elõtt fejeztük ki tiszteletünket a nagy író elõtt.
A szoborállítást a Gróf Wass Albert Társaság és
az „Adjátok vissza a hegyeimet...” Alapítvány kez-
deményezte. A több, mint két méter magas bronz-
alkotást Gyõrfi Sándor szobrászmûvész civil kez-
deményezésre, közadakozásból készítette. A szo-
bor mellett a Máramarosból hozott köveken az
író mûveibõl idézetek olvashatók.

A szoborállítás célja: kedvet adni az író könyve-
inek olvasásához, amelyekbõl emberséget, ma-
gyarságot és a természet iránti végtelen tiszteletet
lehet tanulni – mondta dr. Vincze Piroska, a Gróf
Wass Albert Társaság elnöke. A szoboravatáson
jelen voltak az író fiai is: Huba, Miklós és Endre.
Huba, az Amerikai Egyesült Államok nyugalma-
zott tábornoka fel is szólalt. Hangsúlyozta, hogy
nem az íróról, hanem az édesapáról szeretne be-
szélni, mert az írót a jelenlévõk jól ismerik. Ezt kö-
vetõen az országgyûlés alelnöke, Áder János, vala-
mint Felföldi József katolikus és Bölcskei Gusztáv
református püspökök tartottak beszédet. Az ün-

nepséget a Debreceni Csokonai Színház mûvészei és a
Debreceni Népi Együttes szereplése tették színessé.

A június 29-i vasárnapi ünnepi istentiszteleten Lukácsi
Éva floridai református lelkész idézte az írót: „Istenfélõ re-
formátus családban nõttem fel. Az idegen elnyomás alatt ez
volt az egyetlen szilárd pont, amire támaszkodni lehetett...”

„Legyünk mi is áldáshordozók, amelynek alapja nem a
félelem, hanem a szeretet!” – hangsúlyozta a floridai lel-
kész. A Wass Albert- napok rendezvénysorozatot vasárnap
ünnepi istentiszteletet követõ – a Nagytemplom Hatvan ut-
cai tornyában lévõ – Rákóczi harang „szavával zárták.”

v. Nagy Sándor
T. V. R. sajtóreferens, Debrecen

A Történelmi Vitézi Rend nevében vitéz Hunyadi László fõkapi-
tány ünnepélyes keretek között adta át néhai vitéz czegei gróf Wass
Albert Magyarországon tartózkodó fiainak az Édesapjuk részére
adományozott legmagasabb rendi kitüntetést és annak emléklapját.

V. T.
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Vitéz Aba-Novák Vilmos életmû-kiállítása, Debrecen
Az 1894-ben született vitéz Aba-Novák

Vilmos a modern magyar mûvészettörté-
net egyik legkiemelkedõbb alakja, az úgy-
nevezett „római iskola” legjelentõsebb
képviselõje volt.

A kimagasló képességû festõmûvész
1941-ben bekövetkezett halála óta a leg-
nagyobb életmû-kiállítását rendezték
meg Debrecenben, leszámítva a Nemzeti
Szalon 1943-as tárlatát, illetve a Magyar
Nemzeti Galéria 1962-es „rehabilitáló”
kiállítását, melyek szintén csak egy részét
mutatták be a nagy mûvész munkásságá-
nak. A Modern és Kortárs Képzõmûvé-
szeti Központban (MODEM) megrende-
zett tárlaton most 180-nál több olajképet,
120 grafikát, pannó terveket és fotókat ál-
lítottak ki.

A mûvész számos értékes mûve külföldrõl, így Lettor-
szágból, Olaszországból, Litvániából és Szlovákiából ér-
kezett Debrecenbe.

A kiállítás egyik szenzációja volt a véletlenül elõkerült
10 perces amerikai filmtekercs, amely a City College-ben,
New York egyik leghíresebb felsõoktatási intézményében
1935. április 12-én készült a mûvészrõl, megörökítve vitéz
Aba-Novák Vilmos egyik festményének születését.

Élete utolsó évtizedében is nagyon termékeny volt, ek-
kor készültek: a pannonhalmi István-kápolna freskója, a
pécsi temetõkápolna, a sikondai és a csornai templomok,
valamint a város-majori templom mennyezet- és szentély
képei. Ezt megelõzõen 1933-ban a jászszentandrási temp-
lom freskóit készítette el, melynek vázlataival 1934-ben
részt vett a római magyar egyházmûvészeti tárlaton, s
amelyeket Benito Mussolini vett meg. A Duce egyébként a mû-
vész tisztelõjeként vitéz Aba-Novák Vilmos több képét is gyûjte-
ményében tudhatta.

A mûvészettörténeti szempontból csaknem teljes kiállítás
szöveges tájékoztató része azonban rendkívül hiányos, végkö-
vetkeztetéseiben ezért félrevezetõ volt.

Mirõl nem szólt a kiállítás? Mit hallgattak el? A festõ-
mûvész 1914-ben a m.kir. 29. honvéd gyalogezredhez vo-

nult be Budapestre, ezredének köte-
lékében 1915. május 1-tõl az orosz
harctéren küzdött szakaszparancs-
nokként.

1915. június 29-én súlyos sebesülés
érte a jobb vállán, felgyógyulása után
tartalékos hadnagyként mûszaki pa-
rancsnok volt Bukovinában, de ugyan-
ilyen beosztásban teljesített szolgálatot
az olasz harctéren is. Ezrede köteléké-
ben hadifestõ is volt, 1918-ban fõhad-
nagyként szerelt le.

Katonai kitüntetései: Bronz Kato-
nai Érdemérem, I. osztályú Ezüst Vi-
tézségi Érem, Károly Csapatkereszt,
Sebesültek Érme. Az Országos
Frontharcos Szövetség rendes tagja
volt, vitéz nagybányai Horthy Miklós

Kormányzó úr, a Vitézi Rend Fõkapitánya vitézzé avatta, szá-
mos mûvét ezért „v. Aba-Novák” szignóval látta el.

Nagyszabású állami és egyházi megbízásokat teljesített,
ezért 1945 után a bolsevik rezsim revizionistának és irre-
dentának bélyegezte, a kommunisták moszkovita „ideoló-
gusa” Révay József (korábban Kahána Mózes) a „legve-
szélyesebb festõ”-nek tartotta, kijelentve, hogy sehol sem
akar találkozni a nevével. Nevét ekkor egyszerûen törölték a
magyar mûvészettörténetbõl, az 1936-ban alkotott szegedi Hõ-
sök Kapuja freskóit – Európa legnagyobb szabadtéri freskóját
– levakolták, a székesfehérvári Szent István mauzóleum
1938-ban megfestett csaknem 130 négyzetméteres, a Szent Ko-
rona és a Szent Jobb történetét bemutató szekkóit lemeszelték.

A debreceni kiállításon kizárólag az 1936-os párizsi vi-
lágkiállításon elnyert Grand Prix elismerésrõl szóltak, me-
lyet a 220 négyzetméteres pannók megfestéséért kapott.
De ezek mellett többek között megkapta 1932-ben a Pádu-
ai Egyházmûvészeti Kiállítás aranyérmét, 1933-ban a Ma-
gyar Királyság Állami kis aranyérmét, 1936-ban a Bécsi Ma-
gyar Kiállítás Vindobona érmét, 1939-ben a Corvin-koszorút,
1940-ben pedig a Velencei Biennálé nagydíját.

A mûvész 1940-ben a Ferenc-hegyen építtetett egy mû-
terem házat, melyet 1945 után államosítottak, majd egy

idõben az ÁVO politikai foglyokat is õrzött az épü-
letben.

Mindösszesen 47 évet élt, de mégis hatalmasat al-
kotott, méltán tartják a magyar freskó és ikonfesté-
szet megújítójának. 1941.szeptember 29-én Buda-
pesten hunyt el.

A hatalmas érdeklõdés hatására a kiállítás idõtar-
tamát két héttel meghosszabbították, mely így 2008.
július 20-án zárta be kapuit.

Ezeket a tényeket ismerve talán más is megütközik
azon, hogy vitéz Aba-Novák Vilmos debreceni életmû
kiállításának hivatalos katalógusát a mûvészt évtizede-
kig elhallgató baloldali rezsim elsõ számú propagandis-
tája, a NÉPSZABADSÁG adta ki.

vitéz Pintér Kornél
észak-dunántúli törzskapitány
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ESEMÉNYNAPTÁR, 2008. február – 2008. június
Törzsszékünk élete ez év márciusa óta is mozgalmasan

zajlott. Rendtársaink szinte hetente vettek részt a Törté-
nelmi Vitézi Rend jó hírét is öregbítõ rendezvényeken. A
sok jelentõs rendi esemény miatt lapunk örvendetes hely-
hiánnyal küzd, így csak igen szûkszavúan, helyenként szin-
te felsorolásszerûen tudunk híradást adni a Törzsszékün-
ket érintõ eseményekrõl.

2008. március 5. Születésnapot köszöntöttünk!
Vitéz Pántis István atyai barátunk „Horthy Miklós ka-

tonája” betöltötte 83-ik életévét.

Ez alkalomból köszöntöttük a gödöllõi rendtársakkal,
tiszteletünk és megbecsülésünk jeléül adtuk át részére a
Vitézi Nagyjelvény bronzba öntött 30 cm-es másolatát.
Reméljük, hogy még sokáig kapunk tõle hasznos informá-
ciókat a II. világháború katonai eseményeirõl. (Lásd itt:
32. o., Visszaemlékezés a Tordai Csatára c. írását.)

2008. március 6.
A KDNP Gödöllõi szervezete meghívására dr. vitéz Bu-

csy László tkp. mintegy másfél órás, bõséges fotóanyaggal
illusztrált elõadást tartott a Történelmi Vitézi Rendrõl.

2008. március 15.
Ragyogó idõben, idén is igen nagy érdeklõdés mellett

zajlott le a hagyományos lovas felvonulás Gödöllõn. A
rendezvényen nyeregben, vagy hintón 19 rendtársunk vo-
nult fel. Törzsszékünk zászlóját a koszorúzást követõen a
vitézi fogaton is megtapsolta a közönség. Örvendetes,
hogy idén már egy másik vitézi alegységünk is koszorúzott
Dunaharasztiban rendi zászló alatt, vitéz Szilasi-Horváth
Csaba székkapitány úr vezetésével.

2008. április 6.
Gróf széki Teleki Pál halálának évfordulóján tisztelõi

évente megemlékeznek hajdani miniszterelnökünk sírjá-
nál a Gödöllõ-Máriabesnyõi temetõben. Ez évben a szer-
tartáson megjelent Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke,

továbbá Vati Eszter a honlevél-okmányiroda vezetõje és
Hompoth Zoltán, a MVSZ Pest megyei elnöke is. Már itt
felmerült: az MVSZ augusztusban esedékes VII. Világ-
kongresszusán Teleki Pál kongresszust is rendezni kíván-
nak, melyhez kérik a gödöllõi Teleki Pál Egyesület és a
Történelmi Vitézi Rend támogatását. Ez ügyben az
MVSZ és a Történelmi Vitézi Rend között dr. vitéz Bucsy
László az összekötõ, mint a Teleki Pál Konferencia szer-
vezõbizottságának tagja.

2008. április 7.
Az 1849-es Dicsõséges Tavaszi Hadjárat Isaszegrõl ér-

kezõ lovasbandériumát rendünk lovasai is fogadták Gö-
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döllõn, majd kísérték a gödöllõi Királyi Kastélyba, illetve
az isaszegi csatában halálos sebet kapott, 48-as honvédek
végsõ nyughelyére, a gödöllõi temetõbe. A város határá-
ban szintén õk búcsúztatták a váci csata bemutatójára in-
duló bandériumot.

2008. április 10.
A Premontrei Szent Norbert Gimnázium, a gödöllõi is-

kolák és a Történelmi Vitézi Rend közösen emlékezett

meg a Muhi csatára, Ár-
pádházi Kálmán herceg
gödöllõi lovasszobránál.
Mintegy 200 diák kezében
lengett nemzeti és Ár-
pád-házi zászló. A zászló-
díszt törzsszékünk bocsá-
totta a fiatalok rendelkezé-
sére. Az esemény hangosí-
tását önzetlen támogatás-
ként vitéz Szentiványi
András váci rendtársunk
vállalta. Köszönet érte!

2008. április 14.
A Tihanyból induló, és a Csíksomlyói Búcsúba tartó

„Feltámadási zarándoklat” településenként felszalago-

zott keresztjét az elõzõ stációtól, Mogyoródtól rendünk
hozta Gödöllõre. A fából faragott, Árpád-házi, kort-idézõ
keresztet a Kastélytemplom elõtti fogadása és megáldása
után Tóth Gyõzõ VRNT rendtársunk és felesége vitték
Hévizgyörkre.

2008. április 15.
Rendünk szervezésében „Õsi írás, õsi nyelv”címmel

Varga Csaba õsmûveltség-kutató tartott érdekfeszítõ elõ-
adást a gödöllõi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ szín-

háztermében. Kiemelte, hogy
„Európában a ma magyarnak
nevezett nyelv õrzi legtisztábban
– lényegét tekintve csaknem vál-
tozatlanul, valóságos élõ kövü-
letként – az õskor szerves mû-
veltségét, nyelvét, gondolkodás-
módját… Itt az ideje magunk és
nyelvünk Kárpát-medence-béli
õshonosságát tudomásul venni!”

Az elõadás után ugyanitt fõ-
kapitány úr jelenlétében került
sor törzsszékünk tavaszi állománygyûlésére, melynek so-
rán három, az ifjúság magyar szellemû nevelésében élen-
járó és a Történelmi Vitézi Renddel példásan együttmû-
ködõ pedagógust tiszteltünk meg egy-egy olyan könyvvel,
melynek ott kellene lennie minden magyar család köny-
vespolcán. Az MVSZ által kiadott Magyarságtudományi
Tanulmányok címû kötetet Bárdy Péter, a Premontrei
Gimnázium igazgatója, továbbá Csobán Pál és Márton
Danku István, a Gödöllõi Református Líceum tanárai ve-
hették át törzsszékünk vezetõitõl.

2008. április 19.
Az isaszegi Mûvelõdési Házban remek Wass Albert-es-

ten vettünk részt, melynek rendezésében törzsszékünk
isaszegi alegysége is kivette a részét. Az est szervezõi kö-
zött többen is vannak, akik régóta és kitartóan kiállnak
nemzeti érdekeink mellett, együttmûködnek Rendünk-
kel. Akár helyük lehetne a Történelmi Vitézi Rend nem-
zetvédelmi tagozatában is.

2008. május 17.
A Bárány István VRNT rendtársunk által alapított

Szittya Kupa részversenyeként rendezték meg ezévben is
a „Margita-Díj” összetett terep- és díjugrató lovasversenyt
a szadai Bárány-tanyán. A verseny – mint mindig – a törté-
nelmi zászlók bemutatásával kezdõdött és végig Rendünk
zászlai alatt zajlott.

2008. május 18.
Mackó Mária VRNT énekesi pályafutásának 25. évfor-

dulóján zsúfolásig megtelt a Máriabesnyõi Kegytemplom,
ahol az ünnepelt egyórás önálló énekes-hálaadó mûsort
adott. Ennek végén dr. vitéz Bucsy László a következõ sza-
vakkal köszöntötte rendtársunkat: „Köszöntöm Mackó
Máriát 25 éves énekesi jubileumán abban a bizonyosság-
ban, hogy ez a 25 év Szûzanya-Boldogasszonyunknak szol-
gálatában telt el. A Boldogasszony szolgálata pedig elvá-
laszthatatlan a magyarság – különösen a magyar ifjúság, –
a nemzet szolgálatától! Kedves Mária, ha most a 25 év el-
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teltével valamiféle számadást szeretnél készíteni, ezt nyu-
godt szívvel megteheted, hiszen példásan el tudsz számol-
ni azzal a talentummal, amelyet isteni adományként a
hangoddal kaptál. Mindannyiunk nevében fogadd el ezt a
virágot, törzsszékünk nevében pedig ezt a bronzba öntött
vitézi címert, mellyel Téged, mint a Történelmi Vitézi
Rend Nemzetvédelmi Tagozatának egyik erre legérdeme-
sebb és leghitelesebb tagját kívánunk elismerni és meg-
tisztelni.”

2008. május 24.
Az elõzõ versenyhez

hasonlóan a fiatalok és
idõsek magyarságtudatát
egyaránt erõsítõ zász-
lós-jurtás hagyományõr-
zõ lovasverseny volt a
Czapp Béla VRNT had-
nagy által rendezett
„Puszták Népe” ügyessé-
gi lovasviadal. Ezen in-
dulni csak valamilyen ha-
gyományos magyar öltö-
zetben lehetett. A ver-
seny elõtt Szentpétery
István VRNT rendtár-
sunk és családtagjai re-
mek dobos produkcióval
pezsdítették fel a lovasok
és a nézõk vérét egyaránt.

A versenyhez kapcso-
lódik a fenti rendtársak ál-
tal késõbb rendezendõ lo-
vastábor, melyen a lovag-
lás mellett Baranta harc-
mûvészet oktatására és a
rovásírás-tudás számon-
kérésére is sor fog kerülni.
A lovasrendezvények fe-
lett törzsszékünk vállal
védnökséget.

2008. május 27.
Törzsszékünk meghívására a gödöllõi Petõfi Sándor

Mûvelõdési Központ színháztermében dr. Varga Tibor jog-
történész, VRNT rendtársunk „Mátyás király igazsága”
címmel tartott elõadást. A trónralépés 550. évfordulójára
rendezett elõadásra, mint egy rendhagyó történelemórára
vártunk minden érdeklõdõt, de különösen a fiatalokat és a
pedagógusokat. Jólesõen tapasztaltuk, hogy megtelt a szín-
házterem. Az elõadás elõtt mutattuk be a Történelmi Vi-

tézi Rend által az évfor-
dulóra készíttetett Má-
tyás király emléktáblát

is, melyet remélhetõleg méltó helyen tudunk majd elhe-
lyezni Gödöllõn.

Az est során megbizonyosodhattunk arról, hogy amikor
elõadásain dr. Varga Tibor beszélni kezd, elindul egy sza-
vak nélküli összekapcsolódás hallgatóságával, s a ráció
tartományán túl egyszerre csak lélektõl-lélekig hatolnak a
gondolatok. Annyi szeretettel, hittel, reménységgel, elkö-
telezõdéssel beszél nemzetünkrõl, hogy neki elhisszük:
„Közel van a feltámadás!” Az elõadó óriási lexikális tudá-
sa és kissé elkalandozó elõadói stílusa miatt õsszel várha-
tóan még egy hasonló témájú rendezvényre kerül majd
sor, melyre minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

2008. június 1.
Magyarországon az elsõk között állítottak új Tria-

non-emlékmûvet Gödöllõn 2004-ben.
Azóta ennél az emlékmûnél emlékeznek Trianon év-

fordulóján a Történelmi Magyarország szétszaggatására a
gödöllõiek és a környezõ települések lakói. Azok, akik
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nem felejtenek, akiknek fáj Trianon, akik nem adják fel és
88 év után is tiltakoznak, igazságot követelnek. A jelenlé-
võk által gyásznapnak megélt rendezvényt minden évben
a rablóbékével foglalkozó színvonalas mûsor vezeti be a
Mûvelõdési Központ színháztermében. Ezután a 64 vár-
megyezászló és történelmi zászlóink karéjában, a Szent
Korona másolata és Koronaõr díszegység jelenlétében ke-
rül sor az emlékmûvet évente elborító koszorúk elhelyezé-
sére. A katolikus, református, evangélikus, görög-katoli-
kus és unitárius egyházak papjainak Trianonhoz is kap-
csolódó rövid beszéde és áldása után a megemlékezés vé-
gén megdöntött zászlók sorfala között vonul el a Szent
Korona másolata és a Koronaõrség.

Ez évben az immár városi rendezvényként tartott meg-
emlékezés gerincét dr. Éva Maria Barki ügyvédnõ, nem-
zetközi jogász másfél órás beszéde adta, melyben Tria-
non elõzményeit, a diktátumot és annak következménye-
it, valamint a jövõ Trianonnal kapcsolatos lehetõségeit
ismertette, kiemelve a nemzetközi jog idevágó vonatko-
zásait. A mûvelõdési központ zsúfolásig megtelt színház-
termében tartott elõadás után dr. Gémesi György polgár-
mester virágcsokorral, a Trianon rendezvények szervezé-
sében élenjáró Történelmi Vitézi Rend nevében pedig dr.
vitéz Bucsy László törzskapitány, rendünk ajándékaival –
az Aranybulla és vitézi jelvény másolataival – köszönte
meg az ügyvédasszony kiállását nemzetünkért –

összmagyarságunkért.
Dr. Éva Maria Barki
nagysikerû beszéde
megerõsítette hallga-
tóságát abban, hogy a
trianoni diktátum jog-
talan, továbbgondolá-
sához azonban Ma-
gyarország külpolitikai
hozzáállásának meg-
változása és kormány-
zati akarat szükséges,
még akkor is, ha ez a
sokak szerint magyar
holokausztnak tartott,

az önrendelkezés elvét semmibe vevõ, a magyar nép hoz-
zájárulását nélkülözõ diktátum a nemzetközi jog mai állá-
sa szerint – amint azt az elõadó egymásután háromszor is
kiemelte – semmis, semmis, semmis!!!

Törzsszékünk egyik alapvetõ feladata, hogy igazságot
követelve Magyarországnak, ne hagyjuk lankadni az
igazságtalan és jogtalan trianoni diktátum elleni tilta-
kozást.

2008. június 4.
A Gyõrben újjáépített

Országzászló Emlékmû
avatási ünnepségén törzs-
székünk tagjai történelmi
zászlóinkkal, s a Történel-
mi Vitézi Rend díszegysé-
gével vettek részt. Nyilván-
való, hogy a közadakozás-
ból újjáépített emlékmû
létrehozása és magasztos
avatása sokak elhivatott
munkájának és részvételé-
nek volt köszönhetõ. Ki

kell emelnünk azonban a „Ne-felejcs” Polgári Egyesüle-
tet és annak elnökét, Fehérné Markó Kamilla VRNT
rendtársunkat, valamint vitéz Fehér Imre Gyõr-Moson
megyei mb. székkapitány urat, aki a Szent László Határ-
õr Hagyományõrzõ Egyesülettel együtt szervezte és ve-
zényelte a katonai tiszteletadással lezajló emlékmû ava-
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tását. Jól ismerve a nagy rendezvények nehézségeit és
buktatóit, mindkettõjüknek elismerésünket fejezzük ki
pontos, lelkiismeretes és eredményes munkájukért. Örü-
lünk, hogy ott lehettünk!

Ugyanezen a napon Dunavarsányban egy másik vitézi
alegységünk vett részt törzsszéki zászlónk alatt: Bial Tibor
VRNT és vitéz Szûcs Gyula rendtársaink vezetésével a
Trianon Emlékpark avatásán.

2008. június 6.
„Emlékezzünk Trianonra”

címmel a 64 vármegyezászlóval
körbevett, világháborús emlék-
mûnél igényes emlékmûsort
rendeztek az Isaszegi Nemzeti
Társaság tagjai, köztük rend-
társaink vitéz Bodrogi Imre,
Gál János VRNT és Gál Teré-
zia VRNT.

A rendezvény szép példája
volt egy együtt alkotó és õszin-
tén együtt gondolkodó közös-
ség munkájának, melyet tovább

erõsített a katolikus és a református egyházak képviselõi-
nek szókimondó beszéde. A megemlékezésen 3 fõs dísz-
egységként törzsszékünk zászlójával is képviselték ren-
dünket Dr. vitéz Bucsy László, Boros Botond VRNT és
Bányai László VRNT rendtársaink.

2008. június 7.
A Vas megyei Rátót községben Wass Albert szobrának

avatási ünnepségén történelmi zászlóinkkal dr. vitéz Den-
gyel Zoltán Nyugat-Dunántúl törzskapitánya képviselte
rendünket.

2008. június 13.
A Rába-parti Fórum Egyesület felkérésére a Történel-

mi Vitézi Rend részt vett az 1950-ben le-
rombolt, majd ez évben közadakozásból
újjáépített körmendi Országzászló avatá-
sán. Rendünket – a törzsszékek együtt-
mûködésének ismét szép példájaként –
történelmi zászlóinkkal és 64 vármegye-
zászlónkkal KÖMA Nyugati Törzsszéke,
vitéz Horváth Domokos és vitéz Virág
Szabolcs nemzetes urak képviselték.

2008. június 14.
A Csömöri Szent Korona Társaság és a

Mogyoródi Nõegylet hívására Szent
Lászlóra emlékeztünk a mogyoródi csata
színhelye felett emelt kilátónál. A kora
délután celebrált szabadtéri szentmise
után lóról szállva hallgattuk meg Molnár
V. József Szent Lászlóról tartott remek

elõadását. Lovas rendtársainkkal nem mulaszthattuk el
„rendteremtõ lovaskirályunk” elõtti tisztelgést, hiszen a
kilátóban elhelyezett hatalmas, fából faragott szobra mel-
lett évek óta ott vannak a törzsszékünk által adományo-
zott Árpád-házi, nemzeti és vitézi zászlók.

2008. június 21.
Buda Törzsszéke, Pest Törzsszéke és Közép-Magyaror-

szág Keleti és Nyugati Törzsszékei közös vitézi esküjén
vettünk részt a Hazatérés Templomában. Törzsszékünk
leendõ 22 rendtársunk esküjét és felvételét készítette elõ.
Közülük négyen más, a lakóhelyük szerinti törzsszékhez
fognak tartozni az eskütétel után. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy a hajdani magyar királyi hadseregnek a doni
hadszínteret megjárt, három katonáját javasolhattuk fel-

vételre. Õket még a fronton a megfelelõ kitüntetésekre
terjesztették fel, azonban a háború befejezése miatt nem
kaphatták meg kitüntetéseiket. Számunkra megtisztelõ,
hogy immár rendtársainkként tisztelhetjük õket, számuk-
ra pedig talán elégtétel, hogy hatvanegynéhány év után
mellükre tûzhették a vitézi nagyjelvényt. Esküt tett doni
frontkatonák: Kovács Béla magyar királyi hadnagy, Kere-
zsy János magyar királyi õrmester, Csengõdi Mácsik Já-
nos, a huszárból lett magyar királyi páncéltörõ szakaszpa-
rancsnok, valamint a Budai Törzsszékben esküt tett Hor-
váth Pál magyar királyi tizedes, az eskütétel elõtt együtt
koszorúzta meg hajdani Legfõbb Hadurának, rendalapí-
tónknak, vitéz Nagybányai Horthy Miklósnak szobrát.

Az eskütétel után törzsszékünk a gödöllõi körzethez
tartozó új rendtársaival és családtagjaikkal egy 50 fõs,

hangulatos baráti-bajtársi ebéden vett
részt a kerepesi Patkó vendéglõben. A kö-
zös ebéd után lovasaink egy része lóra ült,
hogy még elérje a Veresegyházon rende-
zett „Szentiváni Vigalom” tûzgyújtását. A
rendezvényen ezévben is Bárány István
VRNT volt a Szent-Iván éj három ágyúlö-
véssel megválasztott királya, felesége vitéz
Antal Terézia a királyné, fiúk, ifjabb vitéz
Bárány István és az unokák pedig az ud-
vartartás tagjai. Az általuk vállalt közsze-
replésnek ez a formája is segíti rendünk el-
ismertségét és közösségformáló erejét.

Az eseménynaptárt valamennyi közre-
mûködõ rendtársunk segítségét megkö-
szönve összeállította: dr. vitéz Bucsy Lász-
ló törzskapitány. Fo
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DÉL-DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK

Trianonra emlékeztünk Hosszúhetényben

2008. június 07-én, szombaton a hosszúhetényi önkor-
mányzat meghívására a Történelmi Vitézi Rend Dél-Du-
nántúli törzsszékének állománya részt vett a trianoni gya-
lázatos béke-dekrétum 88 évvel ezelõtti megkötésének év-
fordulójára rendezett ünnepségen. Rendtársaink a Törté-
nelmi Vitézi Rend zászlajával vonultak fel és adtak díszõr-
séget a megemlékezés ideje alatt a Trianon-keresztnél. A
harangzúgással kezdõdõ megemlékezésen a Himnusz kö-
zös eléneklése után szívbemarkoló beszéddel emlékezett
meg dr. Tamás Attila szemész fõorvos úr, a Komlói Erdé-
lyi Kör elnöke az igazsástalanul ránk kényszeríttet béke-
szerzõdés döntéseirõl. A beszéd aktualitását fokozta, hogy
dr. Tamás Attila Kolozsváron született és onnan kénysze-
rült áttelepülni családjával Magyarországra, az õt ért atro-
citások miatt. Ez után Bárdos Sándor úr kiváló versmondó
elõadásában verseket, majd a komlói pedagógus kamara-

kórus elõadásában csángó népdalokat hallgathattunk. A
megemlékezés koszorúzással folytatódott. Koszorút helye-
zett el az emlékmûnél a Történelmi Vitézi Rend, a Hosszú-
hetényi Önkormányzat, a Pécs-Baranyai 56-os Szövetség,
az 1848-’56-os alapokon nyugvó Baranya megyei Nemzet-
õrség, a Komlói Erdélyi Kör, Vasasi Szent Borbála Egyesü-
let, valamint az ünnepségen résztvevõ személyek.

A megemlékezés a Szózat és a Székely Himnusz közös
éneklésével fejezõdött be. Külön köszönetet mondunk a
méltó megemlékezés lebonyolításában és megszervezésé-
ben részt vett Faragóné Cseke Blanka polgármester
asszonynak, továbbá vitéz lovag Bocz Árpád Baranya-me-
gyei vitézi hadnagynak és vitéz Petõ Sándor Pécs-Baranyai
’56-os Szövetség elnökének.

v. Szárazajtai János alhgy.
D-Dunántúli Törzssz. sajtóreferens

A Történelmi Vitézi Rend koszorúzDr. Tamás Attila emlékezõ beszéde

Díszõrség a Trianon keresztnélA zászlók bevonulása

...
De hirdessük gúzsba kötött kézzel
Sebes ajkkal, lázadó vérrel
Idézve menny, pokol hatalmait
Hogy béke nincs, hogy béke nincsen itt.
Kezünk bár nem pihen a kardvason
A szíveinkben nem lesz nyugalom.

...
A folyók, a fák, a füvek szelleme
Minden süvít, mi nem nyugszunk bele.
Most Lomnic ormán rakjunk nagy tüzet
Versailles-ig lobogjon az üzenet
Hogy megroppant bár karunk ereje
Nem nyugszunk bele, nem nyugszunk bele!

(Reményik Sándor)
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„Megfogyva bár, de törve nem...”
A népek tengerében immár harmadik alkalommal emlé-

keztünk történelmi sorsunkra a Hosszúhetényi Trianon-ke-
reszt súlyos árnyékában 2008. VI. 7-én, a megvédett Zengõ
lábánál. Közismert, hogy nem ez volt az elsõ és – sajnos –
nem is az utolsó vérzivataros emléknap nemzetünk életében.

Ennek során emlékeztetünk arra, hogy 1241. IV. 11-én el-
veszített muhi csata utáni népirtásban a 2 millió magyarból –
óvatos becsléssel – mintegy 400 000 ember halt meg a tatár-
járásban (csoda, hogy megmaradtunk). Az 1526. VIII. 29-i
mohácsi vész hazánk még súlyosabb romlását hozta, az or-
szág tartósan 3 részre szakadt, népirtó háborúk fenyegették
puszta létünket. A törökdúlás után a nagymajtényi síkon
1711. IV. 30-án letört a zászló, állandósultak a nemzet sebei,
I. Lipót császár elfoglalt birodalmi résznek tekintette az or-
szágot, ámbár – el kell ismerni – a szatmári béke mûködõ
korszakot, de nem önálló nemzetállamot biztosított. Utóbbi-
ra késõbb nyílott halvány remény, de 1849. VIII. 13-án az
osztrák sas és az orosz medve karmai között a függetlenség
reményei sírba szálltak Világosnál.

Fájdalmasan ismeretes, hogy a „mindent megfontoltam
és meggondoltam” uralkodói lépés következtében a vesz-
tes I. világháború utáni igazságtalan, imperialista ún. „bé-
keszerzõdést” 1920. VI. 4-én kényszerítették aláírni Tria-
nonban, a parlament XI. 13-án ratifikálta és az 1921. évi
XXXIII. sz. törvényben ismertük el (VII. 26.). Ebbõl faka-
dóan a 325 311 km2 területbõl 92 833 km2, a 20 886 487 fõ
lakosságból 7 615 117 fõ maradt a diktált politikai határok
között úgy, hogy a megcsonkított országra súlyos jóvátéte-
li kötelezettségek is hárultak.(!!) Azóta a trianoni kereszt
súlya alatt kell itt élnünk.

Az ugyancsak vesztes II. világháború után a Teherán
(1943. XI. 28–XII. 1), Jalta (1945. II. 4–12.) és Potsdam
(1945. VII. 12–VIII. 2.) határkövek alkotta háromszögben
jelölték ki helyünket oly módon, hogy a trianoni határvona-
lak megmerevedtek, „köntösünkre sorsot vetettek", továbbá
a sztálini diktatúra övezetébe kerültünk. Sztálin halála után
(1953. III. 5.) Hruscsov leleplezte a hamis korszak törvényte-
lenségeit (1956. II. 14–25.), ennek ismeretében elemi erejû
felkelés robbant ki Budapesten a félelem nyomasztó légkö-
re, a személyi kultusz és a diktatúra ellen (1956. X. 23.).

Az erõs szovjet világhatalom más hatalmaktól szabad
kezet kapott, fegyveres alakulatai lehengerelték a forra-
dalmat (XI. 4.).

Történelmi kötelezettségünkön túlmenõen a hosszúhe-
tényi kegyeleti megemlékezések arra intenek, hogy:

– súlyos nemzeti sorsot örököltünk, vállunkon a nehéz,
szálkás trianoni kereszttel, mely véresen tapad-ragad, s
nem ereszt el;

– nemes és méltó hagyományt teremtettünk, innen
kezdve jóvátehetetlen hiba lenne a folyamat bármilyen cé-
lú megszakítása;

– a kereszt a tökéletes egyensúly jelképe is: vízszintes
eleme részben lezárja a múltat, egyben új fejezetet nyit a
fejlõdés, a társadalmi haladás számára. Minthogy „a szó
elszáll az írás megmarad”, méltán rögzítjük, ismertetjük a
Hosszúhetényi Trianon-kereszt alapítóit: lovag vitéz Bocz
Árpád a Történelmi Vitézi Rend Dél-Dunántúli Törzs-
székének megyei hadnagya; vitéz Petõ Sándor, az ’56-os
Szövetség Baranya Megyei Elnöke, országos elnökségi
tag; lovag vitéz Barics József.

A hagyományteremtõ történelmi emlékhelyen az eddi-
gi megemlékezéseket tartották, rendre: Faragóné Cseke
Blanka Hosszúhetény polgármestere, dr. Hegedûs Lóránt
református lelkész, dr. Tamás Attila szemész fõorvos.
Gondolatainkat azzal zárjuk, hogy a Trianon-keresztnek
több figyelmeztetõ üzenete is van, például „Rendezni vég-
re közös dolgainkat, ez a mi munkánk és nem is kevés.”
Nemzeti önazonosságunk robusztus jelképével

Hazádnak rendületlenül...
Isten áldd meg a Magyart!

lovag vitéz Bocz Árpád
dr. Turza István

Könyvajánló
Szabó Mátyás: Horthy István repülõtiszt halála

Vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes,
okleveles gépészmérnök, tartalékos repülõfõhadnagy va-
dászpilóta 1942. augusztus 20-án, a keleti hadszíntéren,
harci feladatának teljesítése közben repülõhalált halt. A
rendkívüli esemény híre szélvészként terjedt, s mind a
hadrakelt seregben, mind a hátországban mendemondák-
ra adott okot. Mi az igazság? E kérdést igyekszik megvála-
szolni helyszíni vizsgálatok alapján a szerzõ, aki nem más,
mint Horthy István repülõfõhadnagy egykori bajtársa és
közvetlen elöljárója, a századparancsnoka, Szabó Mátyás.
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Trianonra emlékeztünk Komlón
2008. június 4-én a Trianoni igazságtalan békeszerzõ-

dés megkötésének 88. évfordulója alkalmából a Komlói
Erdélyi Kör dr. Tamás Attila fõorvos úr szervezésében
emlékmûsort rendezett, a színházzal szemben felállított
kopjafánál. Az ünnepi megemlékezés a Himnusz elének-
lésével kezdõdött, majd versekkel és beszédekkel emlé-
keztek meg a résztvevõ szónokok történelmünk e gyászos

eseményérõl. A Történelmi Vitézi Rend Dél-Dunántúli
törzsszék állománya meghívást kapott az ünnepi megem-
lékezésen való részvételre. Állományunk tagjai koszorút
helyeztek el a Történelmi Vitézi Rend nevében a kopjafá-
nál. A Szózat és a Székely Himnusz eléneklésével fejezõ-
dött be a megemlékezés.

2008. június. 8.: Pécs-Vasasi Trianoni megemlékezés
Tõkés László, a Királyhágómelléki Református Egy-

házkerület püspöke is részt vett vasárnap délután a
pécs-vasasi templomkertben, a Vasasi Szent Borbála
Egyesület által megrendezett trianoni megemlékezésen.
Az ünnepség a templomban szentmisével kezdõdött, be-
szédet mondott a püspök úr is. A Történelmi Vitézi
Rend Dél-Dunántúli törzsszék baranyai megyei állomá-
nya is meghívót kapott az ünnepségre; tagjaink a Vitézi
Rend Zászlajával álltak díszõrséget a templomban és a
Trianon-emlékmûnél. Felszólalt Harrag Péter Fideszes
országgyûlési képviselõ is. A fájdalmas megemlékezés

hangulatát a megrázó szavalatok és a vasasi bányász fú-
vós zenekar elõadása tette az eseményhez méltóvá. Tõ-
kés László a gyalázatos békeszerzõdés ma is érezhetõ kö-
vetkezményeirõl beszélt: hangsúlyozta a magyarság
összefogásának szükségességét. Ugyanígy De Blasio An-
tonio, az Európai Parlament Fideszes képviselõje az Eu-
rópában élõ magyarság összefogásának jelentõségét
emelte ki. A koszorúzást követõen az ünnepség a Szózat
és a Székely Himnusz közös eléneklésével fejezõdött be,
majd kötetlen beszélgetésre és baráti poharazgatásra ke-
rült sor.

Vitéz lovag Bocz Árpád (Baranya-megye) vitézhadnagy és vitéz
Hertelendi Gyöngyvér vitézhadnagy elhelyezi a Történelmi Vitézi Rend
koszorúját a kopjafánálDíszõrség a Történelmi Vitézi Rend zászlójával a kopjafánál

Tõkés László püspök úr beszél Történelmi Vitézi Rend koszorúz
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Attila király halálának 1555. évfordulóján
Meghívást kapott a Történelmi Vitézi Rend Dél-Du-

nántúli Törzsszékének Baranya megyei csoportja a Pilisi
Turul Társaság részérõl megrendezésre került Attila ki-
rály halálának 1555. évfordulójára. A T.V.R. Baranya me-
gyei csoportja 20 fõvel jelent meg ezen az eseményen.

Az Attila-ünnepségnek kiemelkedõ jelentõsége van,
hiszen a Kárpát-medencében egyedül itt emlékezünk meg
Attila király halálának évfordulójáról. Ezt az alkalmat
szolgálják a Bánóczy Ferenc barátunk által húsz méter
magasra épített, az ország második legmagasabb zászló-
rúdjai is, amelyek közül a középsõre vonták fel az 5 × 3
méteres Attila-lobogót, a tavaly felvont Árpád-házi és a
piros-fehér-zöld nemzeti színû lobogóink közé.

Az ünnepséget Bánóczy Ferenc köszöntõje nyitotta
meg. Beszédében az esemény aktualitását méltatta és
megköszönte a résztvevõ szervezetek megjelenését. A
program a Tûzmadár Táltos Dobkör tagjainak magával
ragadó elõadásával kezdõdött, amely szakrális élményt
nyújtott a jelenlévõknek. Az Attila királyunkra történõ
emlékezés és a hozzá méltó ünneplés a Vágtázó Csoda-
szarvas zenei bemutatójával folytatódott. A megemléke-
zésen sajnos Nagy Kálmán huszár ezredes, hadtörténész,
a világ legidõsebb huszárparancsnoka egészségi állapota
miatt nem tudott részt venni (99. életévével magyarázha-
tó), így csak telefonos kapcsolaton keresztül tájékozódha-
tott az eseményekrõl.

A Nemzeti Õrsereg és a Történelmi Vitézi Rend dísz-
egységei sorfalat álltak az ünnepség alatt. A Történelmi
Vitézi Rend részérõl vitéz lovag Bocz Árpád Baranya
megye vitézhadnagya jelentést tett, melynek fogadása
után felolvasásra került Nagy Kálmán huszár ezredes úr
levele, ebben köszöntötte a résztvevõket és Kárpát-me-
dencei testvéreinket. Vitéz lovag Bocz Árpád Baranya
megye vitézhadnagya megköszönve a meghívást, röviden
bemutatta a Történelmi Vitézi Rendet. Grandpierre At-
tila elõadást tartott Attiláról, a hun királyról. Elõadásá-
ban méltatta Nagy Királyunk életútját különös tekintet-

tel arra, hogy célja az általa vezetett népek jóléte és fel-
emelkedése volt.

Az elõadó kiemelte, hogy Magyarországon kívül job-
ban megbecsülik és ma is tanítják, illetve alkalmazzák At-
tila királyunk hadvezéri és vezetési elveit. Szomorúan bí-
rálta korunk történészeit, kik mindezeket elhallgatják,
vagy elferdítik, valamint a mai oktatáspolitikát, mely fele-
lõs a felnövekvõ generációk oktatásáért, magyarságtuda-
tának, identitásának kialakításáért.

Kovács Kata (9 éves): Csángó magyar kislány, csángó
népdalokat énekelt. Altorjai Attila színmûvész verssel és
prózával emlékezett nagy királyunkra, Attilára. Történel-
mi lobogónkat felvonás elõtt Vince atya az õsi Magyar Pá-
los Rend szertartása szerint ünnepélyesen megáldotta és
felszentelte. Ez alatt a lobogót Felvidékrõl, Kárpátaljáról,
Erdélybõl, Székelyföldrõl, Csángóföldrõl valamint Délvi-
dékrõl jött testvéreink és az összes gyermek tartotta fesze-
sen. A zászlófelvonás alatt lélekharang kongatása mellett
olvasták fel Attila királyunk õseinek nevét. Ezt a lélekha-
rangot délvidéki barátaink hozták magukkal erre a meg-

emlékezésre, összetartozásunk kifejezése-
képpen.

Szõke István Attila költõ elõadását „Attila
a Pilisben” címmel tartotta meg, melyben sa-
játos szemszögbõl tárta elénk az általa megírt
Attila-mondavilágot. Ezt követõen a költõ
„Esküszünk” címmel megjelent és megzené-
sített versét énekeltük el együtt. Az ünnepség
következõ szónoka dr. Kiszely István a ma-
gyar nép õstörténetének kutatója volt, aki be-
szédében Attila nagy királyunkat a világ és a
magyarok példaképeként mutatta be.

A finom ebéd gulyáságyúban készített jó
hazai pörkölt és lágykenyér volt. Az ebéd
alatt autentikus magyar zenét hallgathattunk.

Az ünnepség zárásaként elénekeltük a Ma-
gyar és a Székely himnuszt. Végül kötetlen,
baráti poharazgatásra és beszélgetésre kerül-
hetett sor.

v. Szárazajtai János alhgy.
D-Dunántúli Törzssz. sajtóreferens
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ESEMÉNYNAPTÁR – 2008. február–július
2008. február 1-jén a Vitézi Rend Veszprém megyei al-

csoportja, a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség és
„Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékéért”
Alapítvány meghívására könyvbemutatót tartott Veszp-
rémben Dózsa László színmûvész és a társszerzõ Borbély
László író. A „Bohóc vérben és vasban” címû kötet az ifjú
szabadságharcos 1956-os emlékeit örökíti meg, melyben
az író megrázó hitelességgel vetette papírra akkori élmé-
nyeit. A nyakán ugyanis súlyos golyótalálat érte, majd egy
tojásgránát robbant fel mellette, melynek szilánkjait a mai
napig õrzi. Kivérzett testét a halottak közé dobták, már
mésszel is leöntötték, amikor egy sírásó észrevette, hogy a
fiú még él. Így maradt életben Dózsa László színmûvész,
56-os szabadságharcos. A könyvbemutatón megjelenteket
vitéz Pintér Kornél törzskapitány köszöntötte.

2008. május 17-én a tihanyi Apátsági Templomban tar-
totta lovagavatását a portugáliai székhellyel mûködõ Jeru-
zsálemi Templomos Lovagrend (Ordo Supremus Militaris
Templi Hiero-solymitani). Az új rendtagok avatásán és a
jelöltek fogadalomtételén részt vett vitéz Pintér Kornél
észak-dunántúli törzskapitány, az OSMTH lovagja is, aki
vitéz Hunyadi László fõkapitány úr képviseletében és nevé-
ben a Vitézi Rend Bronz Érdemkeresztjét adta át Fõtiszte-
lendõ Nagy Károly VRNT. kanonoknak, a Lovagrend ma-
gyarországi fõpriorjának. A fõprior a keresztény értékek
terjesztése érdekében végzett áldozatos munkájával, töb-
bek között a várpalotai Nepomuki Szent János Katolikus
Iskola megalapításával érdemelte ki a Történelmi Vitézi
Rend elismerését.

2008. május 24-én Zircen a helyi Római Katolikus Egy-
házközség és az Országzászló Alapítvány szervezésében
tisztelegtek Hõsök Napján magyar hõseink emléke elõtt.
A kis templomban ünnepi szentmisét mutatott be Fõtiszte-
lendõ Keszthelyi Vazul ciszterci plébános atya, aki szentbe-
szédében a magyarságról és a Haza szerepérõl beszélt,
hangsúlyozva, hogy az ima most a hõsökért és a magyar jö-
võért is szól. Az emlékmûnél Egervölgyi Dezsõ mondott be-
szédet, kiemelve, hogy a Magyarországért életüket áldozó
hõsök mellett meg kell emlékezni a bolsevizmus alatt fizi-
kailag és lelkileg megnyomorítottakról is. Az emlékmûnél
a Történelmi Vitézi Rend képviseletében vitéz Török Ká-
roly vitézi hadnagy koszorúzott.

2008. május 25-én Hõsök Napja tiszteletére fáklyás
megemlékezést szervezett Lovas községben a helyi Ön-
kormányzat, melyen a Történelmi Vitézi Rendet vitéz Pin-
tér Kornél észak-dunántúli törzskapitány képviselte. Keme-
nes Dénes polgármester megemlékezését követõen a helyi
általános iskolások mûsorral tisztelegtek az I. és II. világ-
háborús lovasi hõsök emléke elõtt, melyben többek között
elhangzottak Kisfaludy Károly: Szülõföldem szép határa,
Blaskó Mária: Hõsök emléke és Blaskó Mária: Ima a hõ-
sökért címû versek. A résztvevõk fáklyás felvonulása a II.
világháborús hõsi emlékmûtõl az I. világháborús obelisz-
kig vezetett, a Történelmi Vitézi Rend mindkét helyen el-
helyezte koszorúját.

Veszprémben ugyanezen a napon Veszprém megyei jo-
gú város önkormányzata és a Veszprémi 31-es Gyalogez-
red Hõsi Emlékmûvének Alapítvány Kuratóriuma rende-
zett meg-emlékezést Hõsök napja alkalmából. A Vörös-

marty téri I. világháborús emlékmûnél Szûcs Pál mérnök
ezredes mondott ünnepi beszédet, majd Keresztes Gábor
színmûvész szavalata után a történelmi egyházak képvise-
lõi mondtak imát. Ezt követõen a megemlékezés résztve-
või átvonultak a Komakút téri II. világháborús hõsi emlék-
mûhöz. A Történelmi Vitézi Rend képviseletében mind-
két helyen vitéz Brenner Imre székkapitány, vitéz Török Ká-
roly vitézi hadnagy és vitéz Eckert Emil vitézi alhadnagy ko-
szorúzott.

Szintén ezen a napon a Komárom-Esztergom közigaz-
gatásilag egyesített vármegyében, a Tatához tartozó Agos-
tyánban rendeztek Hõsök napja megemlékezést, mely 10
órakor ünnepi szentmisével a helyi római katolikus temp-
lomban vette kezdetét.

Az I. világháborús hõsi emlékmûnél vitéz Dinga László
vitézi hadnagy, önkormányzati képviselõ mondott Hõsök
Napi megemlékezõ beszédet, majd Fõtisztelendõ Horváth
József tábori lelkész újraszentelte a most felújított emlék-
mûvet. Michl Józsefnek, Tata város polgármesterének ün-
nepi beszéde után az Önkormányzat, a megjelent bajtársi
és civil szervezetek megkoszorúzták a hõsöknek emléket
állító szoborcsoportot, mely Szûz Máriát, a Magyarok
Nagyasszonyát ábrázolja, jobbján a kis Jézussal, bal kezé-
vel pedig megtartja egy haldokló magyar katona fejét. A
rendezvényen az alcsoport számos tagja megjelent.

2008. június 1-jén a Vitézi Rend Veszprém megyei alcso-
portja az elmúlt évek hagyományaihoz hûen az idén is a zir-
ci Országzászló Alapítvánnyal és a Trianoni Társaság Bako-
nyi Tagozatával (TTBT) közösen emlékezett a trianoni tra-
gédia 88. évfordulójára. Egervölgyi Dezsõ köszöntõ szavai
után Juhász Antal VRNT., a TTBT elnöke elszavalta Sajó
Sándor: Magyarnak lenni címû versét. Ünnepi beszédet Fõ-
tiszteletû dr. Hegedûs Lóránt református püspök mondott,
aki megemlékezése végén mély átéléssel elszavalta Vörös-
marty Mihály: A vén cigány címû versét. Könnyeket csalt a
jelenlévõk szemébe, amikor ezt követõen a 8 esztendõs
Detre Csongor részleteket adott elõ vitéz gróf czegei Wass Al-
bert: „Adjátok vissza a hegyeimet” címû mûvébõl. A meg-
emlékezés végén a jelenlévõk kegyeleti koszorúkat helyez-
tek el az Országzászló emlékmûnél. A Történelmi Vitézi
Rendet vitéz Török Károly vitézi hadnagy képviselte.

vitéz Pintér Kornél észak-dunántúli törzskapitány
összefoglalója

1025 Budapest, Csalán u. 34.
Telefon: 200-1973
Bankszámlaszám:
10700378-27035304-51100005
Adószám: 18109386-1-41
Nyilvántartási szám: 8738

Kérjük Rendtársainkat, a Vitézi Tájékoztató kiadásá-
hoz – anyagi lehetõségeikhez mérten – szíveskedjenek
hozzájárulni. Szívesen vesszük hirdetések elhelyezésének
kérését.

Hirdetésre vonatkozó szerzõdésünket elküldjük; az
alapítványi támogatásról kérésre igazolást küldünk.
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15 éves a Magyar Vidék Országos ’56-os Szövetség
1993. április 26-án Veszprémben alakult meg a Magyar

Vidék Országos ’56-os Szövetség. Ebbõl az alkalomból
2008. április 26-án országos ünnepséget rendeztek a
veszprémi Városháza Kossuth termében, melyet
Debreczenyi János, Veszprém polgármestere nyitott meg.

A forradalom nem azért robbant ki – mondta köszöntõ-
jében –, mert azt végre kellett hajtani, hanem azért, mert
valamit nem volt szabad tûrni. Abban az idõben is erkölcste-
len, alkalmatlan vezetõi voltak az országnak, s úgy tûnik, a ma-
gyarság nem tanul a saját hibáiból. Saját emlékeit is felhozta,
hiszen édesapja 1956-ban részt vett a forradalmi esemé-
nyekben. Befejezésül azt hangsúlyozta, hogy az egyre fogyó
magyarságnak erkölcsi, lelki megtisztulásra van szüksége.

Ünnepi beszédet Fónay Jenõ ’56-os halálraítélt, a
POFOSZ alapító elnöke mondott, aki szerint bizonyítékok
kerültek elõ arra vonatkozóan, hogy a forradalom kirobba-
násának veszprémi elõzményei vannak. Két – késõbb letar-
tóztatott, majd 10, illetve 6 évi börtönre ítélt – szovjet katona
ugyanis egybehangzóan állította, hogy 1956 októberének elsõ
napjaiban (!) Szentkirályszabadján leszállt egy szovjet gép, s a
legénységének azt a feladatot adták parancsba: gyakorolják a
forradalmárok szétverését.

Fónay Jenõ beszédének folytatásában utalt az ötvenhatos
bajtársak és a „holocaust túlélõk” által kapott jóvátétel közötti
jelentõs különbségre. Elmondta, hogy 2002-ben az izraeli veze-
tõk elérték a kormánynál 83 milliárd (!) forint kárpótlás kifize-
tését, ami rendkívüli módon megterhelte az ország gazdaságát.
Keményen bírálta a jelenlegi rezsimet is: „Nekünk kellene
elõször felszólítani a társadalmat, hogy elég volt – hangsúlyoz-
ta –, használjunk ki minden lehetõséget, ébresszük fel a falut, a
várost, s a következõ választásokon gyõzni fogunk. Ha meg-
erõsítenénk magunkat, s nem egymásra mutogatnánk, hanem
»feléjük és rájuk«, akkor ez be is következik.”

A nagyhatású beszédet követõen erdélyi fiatalokból a
csonka Hazában megalakult Regélõk együttes magas szín-
vonalú, hazafias hangvételû zenés mûsora következett
Kányádi Sándor, vitéz gróf czegei Wass Albert, Márai Sándor
és Tompa Mihály verseire építve.

Vitéz Pintér Kornél országos elnöknek az elmúlt 15 eszten-
dõ eredményeit értékelõ, illetve az idõközben Hadak Útjára
lépett bajtársakra emlékezõ ünnepi gondolatai után kitünte-
tések és oklevelek átadására került sor. Posztumusz Jubileu-
mi Érdemkeresztet kapott vitéz Németh László ’56-os elítélt, a
Magyar Vidék Országos ’56-os Szövetség alapítója, örökös
tiszteletbeli elnöke. A kitüntetést özvegye vette át.

A Magyar Vidék Országos ’56-os Szövetség Országos
Elnöksége a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség
megalakulásának 15. évfordulója alkalmából 1956 szellemi
örökségének megõrzéséért és a bajtársi közösségnek tett ki-
emelkedõ szolgálataiért a Történelmi Vitézi Rend alábbi
tisztségviselõi és tagjai kapták meg a Jubileumi Érdemke-
reszt kitüntetést, akiknek többsége az ’56-os bajtársi kö-
zösség tagja, tisztségviselõje: vitéz Hunyadi László fõkapi-
tány úr, vitéz krasznai Krasznay Béla ny. ezredes, a Recski
Szövetség elnöke, tb. helyettes-fõkapitány, vitéz Dékány
Ágoston országos törzskapitány, vitéz Hajdú Szabolcs törzs-
kapitány, ’56-os szabadságharcos, vitéz Sz. Kovács Ferenc
központi székkapitány, magyarországi széktartó, Tolnainé
vitéz Szabó Eta vitézi hadnagy, a Vitézi Tájékoztató fõszer-
kesztõje, vitéz Szanyó Árpád mb. törzskapitány, vitéz Dömö-

tör Zoltán ’56-os szabadságharcos, vitéz Ambrus Árpád
56-os szabadságharcos, vitéz Doni Antal ’56-os szabadság-
harcos, vitéz Eckert Emil vitézi alhadnagy, vitéz Fekete Fe-
renc Zoltán székkapitány, Kiss Margit VRNT, özv. Németné
Kiss Éva VRNT, özv. Szafnerné, vitéz Kovács János, vitéz
Radnai József ’56-os szabadságharcos, vitéz Springmann
Mihály, vitéz Szabó János ’56-os szabadságharcos, vitéz Sze-
gedi Mária László ’56-os szabadságharcos, vitéz Torkos Gá-
bor ’56-os szabadságharcos, vitéz Török Károly ’56-os sza-
badságharcos, vitézi hadnagy, Zalai Károly VRNT népi
iparmûvész, vitézi alhadnagy. Jubileumi Emléklap elisme-
résben részesült: Horváth Ferenc VRNT honv. mérnök szá-
zados, Juhász Antal VRNT a Trianon Társaság Bakonyi Ta-
gozatának elnöke, Kincses László VRNT vitézi alhadnagy,
Kun László VRNT vitézi alhadnagy, Mayer Ferenc Sándor
VRNT politikai elítélt, vitéz Pátkai Gyula Sándor reformá-
tus lelkipásztor, vitéz Pintér Károly, vitéz Radnai Róbert
György.

A Magyar Vidék Országos ’56-os Szövetség országos
elnökének vitéz Pintér Kornélnak, illetve a Magyar Vidék
Országos ’56-os Szövetség ügyvezetõ elnökének vitéz
Brenner Imrének Jubileumi Érdemkereszt kitüntetést

Hálaadó
aranymise Székesfehérváron
A székesfehérvári Bazilikában 2008. július 2-án hála-

adó aranymisét mutatott be 11 egykori osztálytársával
együtt Fõtisztelendõ Horváth Imre VRNT kanonok, a Bazili-
ka plébánosa.

A pappá szentelésük 50. évfordulóját ünneplõ egyházi
személyeket elsõként Fõtisztelendõ Spányi Antal székesfe-
hérvári megyéspüspök, majd Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata képviseletében Warvasovszky Ti-
hamér polgármester, a Fejér Megyei Önkormányzat Köz-
gyûlése nevében pedig Balsay István alelnök köszöntötte.

A székesfehérvári Papi Otthon és a helyi Egyházközség
részérõl elhangzott köszöntések után a Történelmi Vitézi
Rend nevében vitéz Smohay Ferenc tb. vitézi hadnagy méltat-
ta rendtársunk, Horváth Imre VRNT kanonok-plébános atya
egyházi és nemzetszolgálatban eltöltött 50 esztendejét. Kü-
lön kiemelve a nagyon emlékezetes 2001. évi országos vi-
tézavatást, melyet áldozatos segítségével a székesfehérvári
Bazilika történelmi falai között rendezett a Vitézi Rend.

A minden hónap elsõ vasárnapján a Történelmi Vitézi
Rend elhunyt és élõ tagjaiért, valamint a magyar hõsök lel-
ki üdvéért szentmisét bemutató Imre atyát ezt követõen
vitéz Hunyadi László fõkapitány úr köszöntötte, majd vitéz
Pintér Kornél területi törzskapitány felterjesztésére átadta a
Történelmi Vitézi Rend Pro Piis Meritis Ezüst Érdemkereszt-
jét, mely elismerésben kizárólag az egyházi szolgálatban
állók részesülhetnek.

Az aranymisén vitéz Hunyadi László fõkapitány úr veze-
tésével vitéz Smohay Ferenc tb.vitézi hadnagy, valamint vi-
téz Gaál Simon dunaújvárosi vitézi hadnagy mellett több
rendtársunk is megjelent.
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Hõsök napja Dégen
A Hõsök napja alkalmából 2008. június 1-jén a Fejér

vármegyei Dégen kegyeleti megemlékezést tartottak a he-
lyi II. világháborús hõsi obeliszknél.

Dég Önkormányzata nevében Szabadiné Petróczki Már-
ta polgármester asszony idézte fel a háború éveit, majd a
Történelmi Vitézi Rend nevében vitéz Pintér Kornél
észak-dunántúli törzskapitány mondott beszédet, melyet
röviden idézünk:

„A magyar nemzet ekkor nem elsõ alkalommal került
szembe a bolsevizmussal, hiszen magyar hõseink már
1919-ben, a szégyenletes Tanácsköztársaság leverésekor,
majd az 1956-os Forradalom és Szabadságharc idõszaká-
ban is fegyvert fogtak az istentelen és embertelen ideoló-
gia csatlósai ellen. Mindannyian tudjuk, hogy ezt a hábo-
rút nem azok robbantották ki, akiket 1945 után Nürnberg-
ben, illetve számos országban bíróság elé állítottak, kivé-
geztek és bebörtönöztek.”

A kegyeleti rendezvény zá-
rásaként a megjelent magyar,
német és osztrák bajtársi
szervezetek, az Önkormány-
zat, valamint Dég lakói meg-
koszorúzták az emlékmûvet
és elhelyezték a kegyelet virá-
gait.

A megemlékezés szervezõi
közül ki kell emelni Vadon
Zoltán VRNT., Dr. vitéz Pencz Kornél és Pencz Rudolf nevét.
A díszelgõ egységben vitéz Szanyó Árpád mb. törzskapi-
tány, vitéz Gaál Dávid és vitéz Gaál Balázs teljesített szolgá-
latot, a Történelmi Vitézi Rend koszorúját vitéz Sz.Kovács
Ferenc központi székkapitány, magyarországi széktartó,
vitéz Springmann Mihály és vitéz Eckert Emil vitézi alhad-
nagy helyezte el.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK

„Békefenntartók napja” – emlékmûavatás, 2008. május 27.
Pákozd, Katonai emlékhely, hama-
rosan: Nemzeti Katonai Emlékhely

Az emlékmû a pákozdi katonai
emlékhelyen hirdeti a magyar kato-
nák helytállását – mindazokban az
országokban, ahol a béke veszélyben
van, s ahol magyar katonák is teljesí-
tenek szolgálatot. A Honvédelmi Mi-
nisztérium képviseletében Vadai Ág-
nes államtitkár, a Honvédség részé-
rõl Tömböl László altábornagy, a
szárazföldi haderõ parancsnoka, s
Székesfehérvár város nevében War-
vasovszky Tihamér polgármester, s
több civil szervezet képviselõje állt a
piros szõnyeges dobogón.

Jelen voltak az életüket veszített
békefenntartó katonák hozzátartozói
is. Ahogy államtitkár asszony említet-
te: már 1897-ben, Kréta szigetén, a
nemzetközi békefenntartó egységben
100 magyar tengerészgyalogos is har-
colt. Ma közel 1000 magyar katona
szolgál a békefenntartó missziókban,
fõként a nyugat-balkáni térségben és

Afganisztánban. Warvasovszky Tiha-
mér kiemelte a magyar katonák min-
denkori helytállását, tá-
vol hazájuktól és sze-
retteiktõl. Rangot és
elismerést szereztek
ezzel Magyarországnak
is. Pákozdon, a katonai
emlékhely területén a
végleges formát öltött
emlékmû hirdeti a bé-
kefenntartói szolgálat-
ban életüket vesztett,
és a jelenleg is szolgála-

tot teljesítõ katonák mindenkori em-
lékét. Fegyveres díszõrség felvezeté-

sével kezdõdött az
emlékmû felavatá-
sa: a nemzetiszínû
szalag átvágását
követõ koszorúzás
a katonai elõírá-
sok szerint történt.
A Történelmi Vi-
tézi Rend nevében
koszorúzott: vitéz
Mordényi Endre
nyáll. szds és vitéz
Smohay Ferenc
tart. fõhadnagy.

A Magyar Vité-
zek Emlékmûve a Békefenntartók
Emlékmûvével szemben található.
Itt mindig van friss virág, megtalálha-
tóak a kegyelet koszorúi. A Vitézek
Emlékmûvénél is elhelyeztük Ren-
dünk koszorúját.

vitéz Smohay Ferenc
tb. vitézi hadnagy

A Magyar Vitézek Emlékmûvénél v.
Smohay Ferenc tb. vitéz hdgy.
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Nemzetes Hölgyeim, Nemzetes Uraim!

A Történelmi Vitézi Rend életében
mindig örömteli és felemelõ érzés, ami-
kor a Rend új tagjai még az avatás elõtt,
az elöljárók, a rendtársak és a megje-
lent hozzátartozók, valamint az eskü-
tételt megtisztelõ vendégek elõtt lete-
szik a Vitézi Esküt és ezzel Rendünk
teljes jogú tagjaivá válnak.

Természetesen ezt az emelkedett
hangulatú és ünnepi pillanatot
hosszú átgondolás, családon belüli
egyeztetés, majd iratok beszerzése és
néha talán gyötrelmes lelki folyama-
tok elõzték meg, hiszen a mai, még
mindig elõítéletes, a második világhá-
ború elõtti történelmet és politikusai-
nak tetteit gyalázó és meghamisító negy-
venöt év (plusz 18!) uszító és agymosó poli-
tikája után, országunkban a magyarságot, a
vitézséget, netán Rendünk alapítóját vitéz nagy-
bányai Horthy Miklós kormányzó urat tisztelettel
emlegetni és felvállalni még mindig komoly tettet és erõs
elhatározást jelent.

Éppen ezért megható, hogy évrõl évre egyre többen ké-
rik – közöttük nagyon sok fiatal – felvételüket Rendünk-
be. Elhatározásukat komolyan veszik, a rendi tagsággal já-
ró, kódexünkben elõírt kötelezettségeiket felvállalják.
Ezért itt és most kell megköszönnöm a mai ünnepségen
esküt tévõk tisztelt családtagjainak, hogy elhatározásukat
segítették és kiálltak Önök mellett.

Tisztelt Esküttévõk!
Ezeket a kötelezettségeket Önök önként vállalták és a

Szent Koronára tesznek fogadalmat, hogy további csele-
kedeteikben, úgy a magán, mint a vitézi életükben az alap-
vetõ keresztény, illetve keresztyén erkölcsi értékeket te-

kintik meghatározónak. „Isten, Haza, Család”,
ez az a három fogalom, melynek meg kell fe-

lelnünk és melynek tudatában kell csele-
kednünk. A Történelmi Vitézi Rend tag-

jait át kell, hogy hassa a hit a Mindenha-
tóban; gondolataikban jelen kell lenni a
Hazáért, a teljes Magyarságért érzett
felelõsségnek és meg kell ragadniuk
minden lehetõséget, hogy tegyenek is
érte; családjukban pedig példásan és
felelõsen kell õrizniük az erkölcsi ér-
tékeket.

Tudom, hogy súlyosak lesznek
ezek a kötelmek, de a mai káoszból
talán ezzel az életfelfogással mutatha-
tunk utat a magyarság jóhiszemû, de

sokszor becsapott és félrevezetett, hitét
és talaját vesztett tagjainak. Arra kérem

Önöket, hogy lehetõségükhöz mérten a
jövõben minden alkalommal vegyenek

részt rendünk hétköznapi és ünnepi esemé-
nyein, természetesen az ünnepségeken díszru-

hában, nagyjelvényüket és kitüntetéseiket kitûzve,
katonás alakzatban, hogy demonstrálni tudjuk azt, ami
rendünk egyik legfõbb célja: „a RENDET”.

Tisztelt Esküttévõk, utoljára, de nem utolsósorban en-
gedjék meg, hogy vitéz Hunyadi László fõkapitány úr, a
Vitézi Szék, valamint a magam nevében rendtársi szere-
tettel köszöntsem Önöket a Történelmi Vitézi Rend tag-
jainak sorában és kívánjak sok erõt, kitartást, felemelõ ün-
nepi eseményeket és sikeres igaz magyar vitézi életet.

A Mindenható áldását kérem további életükre!

Vitéz Dékány Ágoston Országos Törzskapitány Úr
ünnepi beszéde

2008. június 21., Mány (Fejér vármegye)
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Vitézi eskütétel – 2008
Az országban lezajlottak az ünnepélyes eskütételek.

Minden törzsszék életében ezek a legünnepibb, legszebb,
legemlékezetesebb pillanatok. S aztán a vitézi avatás fel-

emelõ szertartása... Sok helyen már tradíciói vannak az es-
kütétel esemény-sorozatának. Két ünnepi beszéddel idé-
zzük fel a 2008. évi vitézi eskütételeket.
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ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK

Vitézi eskütétel – 2008
A Történelmi Vitézi Rend Észak-Dunán-

túli Törzsszéke nevében megkülönböztetett
tisztelettel köszöntöm Önöket Fejér, Veszp-
rém és Komárom-Esztergom közigazgatási-
lag egyesített vármegye 2008. évi avatandói-
nak ünnepélyes eskütételén.

Az esküttevõk nagy napja ez, hiszen örök
életre szóló fogadalmat tesznek a Szent Ko-
ronára, a magyarság szolgálatára és a Törté-
nelmi Vitézi Rend eszmeiségének képvisele-
tére.

Három nappal ezelõtt volt 140 esztende-
je, hogy 1868. június 18-án Kenderesen szü-
letett egy református kisgyermek, akinek ké-
sõbbi áldozatos nemzetszolgálata nélkül ma
nem élhetnénk szeretett magyar hazánkban és valószínû-
leg nem magyarul beszélnénk.

Nagy út vezetett áldott emlékû vitéz nagybányai Horthy
Miklós Kormányzó úr, alapító Fõkapitányunk életében a
fiumei tengerészeti akadémiától a Kormányzóvá választá-
sig. 1882-ben az akadémiára 612 jelentkezõ közül mind-
összesen 42 nyert felvételt, köztük Horthy Miklós. Tenge-
részeti pályáját a sikerek, elismerések, elõléptetések jelle-
mezték. 1909-1914 között I. Ferenc József császár és apos-
toli király szárnysegédje volt, majd az I. világháború kitö-
résekor a katonai szellem, a hazafias érzés és a kötelesség-
tudat a harcban élenjárók közé vezényelte.

A vesztes háború végén IV. Károly király parancsára a
magyar királyi flottát neki kellett átadnia a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Nemzeti Tanács elnevezésû nevetséges tákol-
mánynak. 1919-ben, a 133 napos patkányuralom véreng-
zésének csúcspontján az ellenforradalmi szervezkedés
élére állt és a Nemzeti Hadsereg Fõvezére lett.

1919. november 16-án bevonult a kifosztott
és meggyalázott Budapestre. Kezdetét vette
egy új idõszak, amikor a szellemileg korlátolt
Károlyi Mihály dicstelen országlása és a bol-
sevik terrorista Kohn-Kun Béla rémuralma
után az ország irányítása egy határozott, a tár-
sadalom nagy része által elfogadott hazafi ke-
zébe került.

Kormányzósága csaknem 25 esztendeje alatt
a magyarság a fénykorát élte, a megcsonkított,
kirabolt, szétvert Magyar Királyságot talpra ál-
lította.

A magyarság ellenségei ma is mocskolják,
hazudnak a személyével és nevével fémjelzett
aranykorral kapcsolatosan. Ne hagyjuk, száll-

junk szembe az Õt méltatlanul gyalázókkal!
Néhány napja szomorúan láttam Debrecenben a mél-

tán híres vitéz Aba-Novák Vilmos festõmûvész életmû ki-
állításának megtekintésekor, hogy mennyire elhallgatják
azt a kort, melyben virágzott a magyar mûvészet is.

Akik ma esküt tesznek, azok vitéz nagybányai Horthy
Miklós örökségébe lépnek a nagy múltú Történelmi Vitézi
Rendben. Csatlakoznak a vitézek nagy családjához, mely-
nek tagjai bárhol, bármikor szeretett vendégként fogadják
a hozzá betérõ rendtársat!

Kérem Önöket, mindig lelkiismeretük és a magyarság
feltámadásába vetett törhetetlen hitük szerint cselekedje-
nek! Legyenek apostolai a magyarság ügyének!

Isten áldja és óvja szeretett Hazánkat és a Történelmi
Vitézi Rendet!

vitéz Pintér Kornél észak-dunántúli törzskapitány ünnepi be-
széde az Észak-Dunántúli Törzsszék ünnepélyes eskütételén,

2008. június 21., Mány (Fejér vármegye)

NYUGAT-DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK

Kitüntetés Hõsök napján
Vitéz Donát Ármin nemzetõr dandártábornok, 1956-os

szabadságharcos-forradalmárt 2008. május hó utolsó va-
sárnapján, Hõsök napja alkalmával „Forradalom hõse”
kitüntetésben részesítették Budapesten ünnepélyes kere-

tek között.
A kitüntetést az ’56-os

rabparlament elnöke, Mille
Lajos és az ’56-os Magyar
Nemzetõrség elnöke, lovag
vitéz Dömötör Zoltán –
mindketten a „Szabadság-
harc hõse” – adták át.

A kitüntetett, elõzõ nevén
Dukán Árpád önként átállt
tisztiiskolásként vett részt a
fegyveres harcokban a Rádi-
ótól a Corvin közig terjedõ
szakaszon és más veszélyes
helyeken is.

Róla, mint fegyvertársról az
elmúlt évben Dózsa László
színmûvész a „Szabadságharc
hõse” a „Bohóc vérben és vas-
ban” címû színház- és forrada-
lomtörténeti könyvében emlé-
kezett meg.

Történelmi tény, hogy Vas
megye az elmúlt két évszázad-
ban két szabadságharcos tá-
bornokot adott a hazának, akik
személy szerint a következõk:
1848– 49-ben Vidos József,
1956-ban vitéz Donát Ármin.

Helytállásuk szolgáljon példaképül a jövõ nemzedé-
kének.

v. Dengyel Zoltán
fõkapitány
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Megemlékezések az 1848-as forradalom és szabadságharc 160. évfordulóján Gyergyó-Szék, Csomafalva

A megjelentek többsége Csomafalváról érkezett, s
Gyergyócsomafalván a község többi polgárával együtt em-
lékeztünk.

Az ünnepség mindnyájunk szentmisén való részvételé-
vel kezdõdött, mely után kivonultunk a templom elõtti
térre. Itt található azon Kossuth szobor hû másolata, ame-
lyet a csomafalvi Köllõ Miklós készített (faragott) és Ma-
rosvásárhely fõterén állítottak fel 1900 körül, s melyet
1920-ban a bevonuló románok ledöntöttek. A kicsinyített
makettre ráleltek egy pince mélyén és annak alapján a szo-
vátai Sántha Csaba elkészítette a hû másolatot. Régi he-
lyén (Vásárhely fõtere) nem engedték felállítani. Ezért
Csomafalva hazafias érzelmû lakói összespóroltuk a szük-
séges pénzt, és némi alapítványi támogatással sikerült a
szobrot felállítani. Az ünnepi mûsor: A polgármesteri hi-
vatal nevében az alkalomhoz illõ emelkedett hangvételû
beszédet mondott Márton Szilárd alpolgármester. Amb-
rus Árpád felolvasta a Székely Nemzeti Tanács üzenetét a
község polgáraihoz. A Köllõ Miklós Általános Iskola ün-
nepi mûsorát elõkészítették az iskola diákjaival Vargyas
Rozália és Szõts Margit magyar szakos tanárnõk, valamint
Csiki Enikõ és Tibor zenetanárok. A koszorúzás a Kos-
suth szobornál és a Hõsök Emlékmûvénél történt, ahova a

Történelmi Vitézi
Rend nevében v. Köl-
lõ Ignác és v. Huszár
András helyezték el a
kegyelet virágait. Csi-
ki Enikõ vezényleté-
vel több Kossuth nóta
hangzott el. Végeze-
tül elénekeltük a Ma-
gyar Himnuszt és a
Székely Himnuszt, a
helyi fúvószenekar kí-
séretével, Csiki Tibor
zenetanár és kultúrotthon-igazgató vezényletével. Cso-
mafalva nevezetességeirõl néhány szóban: a templom ke-
rítésében található Szent István kardjának másolata, s a
két világháború hõsi halottainak emelt emlékmû, amelyen
az I. és II. világháborúban elesettek névsora olvasható.
Utólag azoknak a neveit is belevésték, akik az 1848-as sza-
badságharcban életüket áldozták a Magyar Hazáért.

v. Köllõ Ignác
tb. szkp.

Petõfi Sándor: A székelyek

Nem mondom én: elõre székelyek!
Elõre mentek úgyis, hõs fiúk;
Ottan kiván harcolni mindegyik,
Hol a csata legrémesebben zúg.
Csak nem fajult el még a székely vér!
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér.

Ugy mennek a halál elébe õk,
Amint más ember menyegzõre mén;
Virágokat tûznek kalapjaik
Mellé, s dalolnak a harc mezején.
Csak nem fajult el még a székely vér!
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér.

Ki merne nékik ellenállani?
Ily bátorságot szívében ki hord?
Mennek, röpülnek, mint a szél, s üzik
Az ellenséget, mint a szél a port!
Csak nem fajult el még a székely vér,
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér!

Szováta-Sóvidék
Ragyogó napsütés, friss tavaszi idõ köszöntötte az em-

lékezõket. Vitéz Bocskay István székkapitány úr vezetésé-
vel a Történelmi Vitézi Rend Szováta-Sóvidéki Széke, va-
lamint a debreceni és székelyföldi huszárok részvételével
zajlottak az ünnepi események.
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DICSÕSÉG A MAGYAR KATONÁKNAK! EMLÉKÜK ÖRÖK ÉS HALHATATLAN!

A Tordai Csata – Vérfürdõ a sósfürdõben (részlet)
Szerzõ: v. Ravasz Ist-

ván alezredes muzeoló-
gus-hadtörténész

1944. augusztus-szep-
tember fordulóján a Dé-
li-Kárpátok hegyi átjáró-
inak birtoklása minden
harcoló fél számára lét-
fontosságúvá vált. A 2.
Ukrán Hadseregcsoport
jobbszárnya nem volt ké-
pes elég gyorsan átkelni
a Keleti-Kárpátokon,
ezért balszárnya a Ha-
vasalföldrõl a hegység
déli vonulata felé for-
dult, hogy a román kézen
lévõ átjárókon keresztül
juthasson a keleti vonu-
latot védõ magyar-német
csapatok hátába. (a ro-
mán „fegyverfordítás”,
azaz árulás már megtör-
tént… (szerk.) A német
Dél-Ukrajna Hadseregcsoport visszavonulásához ége-
tõ szükség lett volna a déli hegyi átjárókra is, s a M. Kir.
Honvédség kísérletet tett azok lezárására, ill. téli állá-
sok kiépítésére. Az újjászervezett 2. hadsereg szeptem-

ber 5-én megindított tá-
madása azonban elké-
sett, s az Erdély szívében
kialakuló tordai csatá-
ban honvédeink arra vol-
tak képesek, hogy egy
hónapon át megakadá-
lyozzák az egyesült szov-
jet-román seregek áttö-
rését Magyarország bel-
sõ területei felé… Ha
ugyanis az oroszok ott
törnek át, felborul a tel-
jes erdélyi német–ma-
gyar védelmi rendszer,
Kolozsvártól a szovjet
harckocsik könnyen ki-
juthattak volna a Hajdú-
ságba és a Nyírségbe, el-
vágva a visszavonulás útját a Tiszához. Ezt a földrajzi
adottságot értékelve vetett be Torda térségében
több harckocsi-, gépesített- és lovashadtestet a szov-
jet vezetés is. S hogy azok nem törtek át, a magyar 2.
hadsereg szívós ellenállásának tudható be. Ez pedig

a magyar katonák egyik legkiemelkedõbb fegyverténye
volt a II. világháborúban. Talán Apáik hõsi helytállásá-
hoz lehet hasonlítani Pzemyslben, Doberdo alatt, vagy
Caporetto felett…

Visszaemlékezés a Tordai Csatára
a gödöllõi vitézi eskü kapcsán

Nem tudom, szabad-e írni ma valamirõl, ami szép, ami
egy másik dimenzióba repít, amire rezonál a lélek. Ilyen
volt 2007. július 14-én a vitézi eskü Gödöllõn, a Máriabes-
nyõi Kegytemplomban. Dr. vitéz Bucsy László törzskapi-
tány felkért, hogy Közép-Magyarország Keleti törzsszéké-
nek zászlószentelésén képviseljem az 1944-es harcok hõ-
seit. Megtiszteltetésnek vettem! Örömmel vállaltam, már
csak azért is, mert a zászlóanyai tisztségre vitéz Wittner
Mária bajtársnõmet kérték fel.

Nagy öröm volt még számomra, hogy a Kegytemplom
hajdani ferences szerzetesének, vitéz Szabó Piusnak emlé-
kére dr. Bucsyné Prém Katalin nemzetes asszony Schubert
Ave Maria-ját énekelte. Küszködtem a megrendüléstõl,
ugyanis az atya egyik rendtársával együtt ültem valamikor
1947. és 1949. között a budapesti gyûjtõfogházban… Gyö-
nyörû ima volt, köszönjük Katika! Aztán engem is szólítot-
tak a zászlószenteléshez. Amíg ott álltam vigyázzban, ren-
geteg gondolat futott át az agyamon. Minden egykori hon-
véd elõtt meghajoltam. Oly sok keserûség, éhség, megtaga-
dás, hamis vád, gúny ért bennünket és most itt állok és kép-
viselem egyszerû, kötelességüket teljesítõ, hazát védõ baj-
társaimat. Sok emlék maradt meg bennem, mégis a Tordá-
tól Észak-Nyugatra esõ, 429-es magaslat ugrott be legtöbb-
ször. Ezredünk, a nagyváradi 25-ik gyalogezred és annak el-
sõ zászlóalja számára a tordai harcok közül ez az esemény

volt a legemlékezetesebb. Ezt megelõzõen Torda és Eger-
begy között délnek nézve a második páncélos hadosztállyal
és a 26-ik gyalogezreddel együtt harcoltunk. A 25-ik és
26-ik gyalogezredek szenvedték el a legtöbb veszteséget.
Az én ezredemet többször feltöltötték.

Az elsõ zászlóalj parancsnoka Siprák László õrnagy, a
Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem tulajdonosa volt. Egy
állandóan magánál hordott huszár karabéllyal mindig ott
volt közöttünk, irányított, védett vagy rohamra vezényelt
úgy, hogy maga is ha kellett, kézitusában is harcolt. Torda
körül minden magaslatot bevettünk. Emlékezetes csatánk
volt Sósfarnál, ahol egy szovjet ejtõernyõs alakulatot ver-
tünk szét, vagy 300 halottjuk maradt ott a megfutott ejtõer-
nyõsöknek. Még a mi tisztjeink sem értették, hogy minden
fedezéket otthagyva, irtózatos dühvel ütöttünk, szúrtunk,
vágtunk, lõttünk, olyan rémületet keltve, hogy az ejtõer-
nyõsök szinte lebénultak. Igen, egy elit alakulatot vertünk
meg! Ezektõl tisztítottunk meg sok magaslatot Tordánál.
Október elején a 429-es volt az utolsó. Itt már románok is
részt vettek a harcokban. Ha fogságba estek, kérték, ne
küldjük vissza õket, mert a szovjetek agyonlövik õket.

1944. október 2-án engedélyezték a zászlóaljamnak,
hogy visszavonulhatunk a Karácsony völgy felé. Mi nem
mentünk, mert még mindig katona- és menekültkocsik jöt-
tek északra Tordából. Maradásunknak az lett az eredmé-

„ISTEN!
Áldd meg a magyart
Hogy elmúljon éjje
S lelkében lakozzon

Igazságod fénye.”
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nye, hogy a román és szovjet alaku-
latok több ezer emberrel és vagy
negyven harckocsival bekerítettek
bennünket. Még ma is futkos a hi-
deg a hátamon, ha rágondolok.
Öten voltunk diákok a zászlóaljnál,
érettségi elõtt vagy éppen azután.
Összedugtuk a fejünket, hogy mi
lesz? Érdekes, én olyan üres vol-
tam, még imádkozni sem tudtam.
Arra emlékszem, hogy a 43-as sop-
roni szép napok jutottak eszembe
és hogy 19 éves vagyok. Egy betöl-
tetlen élet. Aztán dühös lettem,
majd féltem. Nem szerettem Adyt,
de az õ verssora jutott eszembe: „ s
égtek lelkemben kis rõzsedalok,
füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
arról, hogy meghalok.”

Láttam, ötünk közül ketten ke-
resztet vetettek, az egyik könnye-
zett. Aztán jött Siprák õrnagy és a következõket mondta:
„Aki úgy dönt, hogy nem tör ki, nem elítélendõ. Menjen
félre a sziklákhoz és katonaszerencsét kívánok nekik. Mi
az adott pillanatban dobpergésre eldobjuk az elsõ kézigrá-
nátot. Tíz lépés után a másodikat, de azt teljes erõbõl,
olyan messzire, amennyire csak tudjuk. Utána hurrá vagy
hajrá, ki mit választ, üvöltve rohanunk rá az ellenre, szú-
runk, lövünk, vágunk és északi irányt tartva kitörünk. A
Jóisten, a Hadak Ura legyen velünk, Isten éltesse Kor-
mányzónkat!”

Így ért véget az elõkészület, aztán a kitörés jelére várva
egy helyen mély basszus hangon, csendesen felhangzott a
„Tebenned bíztunk elejitõl fogva….”, majd a másik olda-
lon lágyan – itt már a tenor dominált – a „Boldogasszony
Anyánk.” Ha valaki filmre vette volna a jelenetet, jobban
nem is tudta volna megrendezni. Ezek után én e két éne-
ket egyszerûen nem tudom énekelni, valami szorít, no
meg szégyellném magam öreg veterán létemre sírni.
Apánk nevelte belénk, hogy „a fiúk nem sírnak”. Aztán el-
jött a nagy pillanat. Elindultunk csendben. A sziklákhoz
nem ment senki. Ha jól emlékszem, a dobpergés elõtt
mintha egy-két puskalövés eldördült volna, de nem a mi
részünkrõl. Majd dobpergés és minden ment, ahogy elõ
volt írva. A második kézigránát-dobásnál kezdtem kiabál-
ni, azt hiszem a „hajrát” választottam. Érdekes, nem sok
jelenetre emlékszem, egy ötvenes csoporttal futottam.
Egy bajtársunkra egy ruszki ugrott, én a jobb kezemre erõ-
sített gyalogsági ásómmal vertem fejbe. Ugyanis bal kéz-
ben, mint egy dárdát, a szuronyos puskát vittem, a job-
bomban meg a közelharcban használt gyalogsági ásómat,
amire egy székely cipész fonott szíjból csuklófogót szerelt.
Majd azt vettem észre, hogy az ötvenbõl csak nyolcan-tí-
zen futunk, ezért áthúztam egy másik, nagyobb csoport-
hoz. Elbotlottam, elestem; leesett sisakja mellett egy el-
esett honvéd feküdt mellettem, jobbra oldalt meg egy
baszk sapkás román kezdett tápászkodni. Az ásómmal pá-
nikszerûen, visszakézbõl találtam arcon a szerencsétlent.
Ezek másodpercek voltak, ugrottam és rohantam tovább.
Azt hiszem, keservesen, de kétszer lõttem is, ami – el lehet
képzelni – nehezen ment. Többször hallottam a nagy lö-
völdözésben tisztjeink „Magyarok erre!” vagy „Honvé-
dek, erre!” kiáltását. Egy gépfegyver torkolattüzét vettem

észre, az egyetlen maradék kézi-
gránátomat dobtam oda, de a biz-
tosítót elfelejtettem kihúzni. Dü-
hömben a puskámat egy ágra tá-
masztva, célozva lõttem, a torko-
lattûz közepébe, amire a gépfegy-
ver elhallgatott. Hogy aztán én,
vagy más tette-e, nem tudom. Le-
értem a magaslat aljába, ahol
nyolcvanan, vagy százan jöttünk
össze és négy tiszt vezetésével in-
dultunk a Karácsony völgy felé.
Útközben rendben felsorakozott
oroszokba ütköztünk.

Kézigránát, puskatûz, szurony,
õket elintéztük. Végre holtfárad-
tan megérkeztünk, nem tudtunk
enni, mosakodni, elõrebuktunk,
ahol álltunk és vagy hat órát alud-
tunk, mire életet vertek belénk.

A következõ napiparancsban
közölték, hogy a zászlóalj hetven százaléka ott maradt. Pa-
rancsnokunkat elõterjesztették elõléptetésre, mert az
arany vitézségi érmet másodszorra nem kaphatta meg. A
tisztek különbözõ érmet és keresztet kaptak. Az altiszt,
tisztes és a honvéd meg a „kisezüst vitézségi éremre” lett
felterjesztve.

Október 5-ére törtünk ki, mindezt másfél héten át tartó
súlyos harcok elõzték meg, nem tudtunk tisztálkodni, bü-
dösek voltunk, a földön feküdtünk, ha jól emlékszem, két-
szer esõben. Gyenge fõtt ételt elsején ettünk utoljára, s ek-
kor ugye 5-ét írtunk. Igaz, kaptunk két kenyeret, amit el-
osztva úgy ettünk, mint az ökrök „csendesen kérõdzve”.
Ezek után hajtottuk végre – ó, Boldogasszony Anyánk! – e
fegyvertényt.

Aztán a háború utáni évektõl volt megalázás, nem jö-
hettünk össze még egy pohár borra sem. Beszélni sem volt
szabad katonaidõnkrõl, gúny, nevetés volt osztályrészünk
és ma már – úgymond szabadon – alig van rá esély, hogy az
elmondottakból valamit is igazolhatnánk. 83-84 évesek
vagyunk. Most közölte velünk a Hadtörténelmi Hivatal,
hogy sajnos a papírok eltûntek, még az érem sem jár, csak
a kereszt, amit a szívünkben hordozunk.

Ezért lett szép emlék, szép gesztus a gödöllõi vitézektõl,
hogy újra harsogott a „Tebenned bíztunk elejitõl fogva…”
meg a „Boldogasszony Anyánk”. És az újonnan jöttek fo-
gadalma, hogy tovább éltetik szép eszméinket, meg a kisfi-
úk és lányok büszke zászlós tisztelgése. Mit lehet mondani
egy öreg veteránnak? Köszönjük!

Ti meg kedves bajtársaim, ti gyimesi, ojtozi, Békás-szo-
rosi, csíki hõsök, ti szerémségi honvédek, és ti, akik a pán-
célosok nyitott tornyában álló Koszorús ezredes úrral vo-
nultatok be Aradra, és ti a III-ik hadsereg Temesvárról
Szegedig visszavonuló gyenge fegyverzetû hõsei – kiknek
még reményük sem lehetett a szovjet és román páncélo-
sokkal szemben, és végül ti, tordaiak! Vajon Ti megvagy-
tok-e még? Emlékeztek-e még? Remélem meg voltatok
szerénységemmel elégedve. Nem sírtam! Apám, az öreg
doni veterán géppuskás törzsõrmester belénk nevelte: „ A
fiúk nem sírnak!” Nem sírtam, a lélek viszont zokogott és
ez nagyon fájt.

vitéz Pántis István
m. kir. honvéd
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KÁRPÁTALJA
A turulmadár visszaszállt Munkács várára

Felavatták a munkácsi Turul-emlékmûvet
1896-ban, a millennium évében, Magyarország hét

pontján, köztük a munkácsi várban állítottak fel turul-em-
lékmûvet. A szobor 1924 decemberéig hirdette az ezer-
éves évfordulót, amikor a csehszlovák hatóságok lefûré-
szelték talapzatáról, majd ledöntötték a helyérõl. A bronz-
madarat azonban nem szállították el, a várudvarban várta
további sorsát. A bevonuló szovjet megszállók feldarabol-
ták, majd beolvasztották, és ötágú csillagokat öntöttek be-
lõle a frigyesfalvi vasgyárban 1945 májusában (ez a vas-
gyár öntötte Magyarország elsõ Kossuth-szobrát is). A
Munkácsról Amerikába elszármazott Pákh család mentet-
te meg a barbár kezek elõl a szobor talapzatát, valamint az
ottfelejtett madárlábakat is. Ezek a millenniumi szobor
egyetlen, ma is fellelhetõ eredeti darabjai.

A munkácsi várban ünnepélyes keretek között került
sor a sok vihart megért, a csehszlovák megszállás idején el-
bontott, illetve a szovjet hatalom által megsemmisített Tu-
rulos emlékmû hû másának felavatására.

„A turulmadár visszaszállt Munkács várára, s ezzel
édesapám, Pákh Sándor álma vált valóra!” – jelentette ki a
Munkácsy Mihály gyûjteményérõl híres Pákh Imre, a
munkálatokat finanszírozó mûgyûjtõ annak kapcsán, hogy
több évtized után ismét helyére került az egykori emlék-
mû – áll a Kárpáti Igaz Szó beszámolójában.

Lengyel Zoltán, Munkács megbízott polgármestere a
történelmi igazságtétel pillanatának nevezte a turul szo-
bor avatóünnepségét, amelyet ezúttal szerencsére egyet-
lenegy, magukat ukrán nemzeti szervezeteknek tituláló
szélsõséges csoportosulás sem zavart meg.

A helyreállított emlékmûvet Spányi Antal székesfehér-
vári megyéspüspök és Majnek Antal munkácsi római ka-
tolikus megyéspüspök szentelte fel. Áldást mondott Gulá-
csy Lajos, a Kárpátaljai Református Egyházkerület nyu-
galmazott püspöke.

„Egy létszámában kis nép számára nincs megmaradási
esély, csak akkor, ha minden tagjában benne él a magyar
kultúra és a magyar történelem, annak a tudata, hogy érde-
mes és büszkeség ehhez a néphez tartozni!” – fogalmazott a
pénteki avatóünnepségen Semjén Zsolt, a magyarországi
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke. „A turul-
madár a magyar nemzeti élni akarásnak a szimbóluma: le-
rombolták, de újraépítették. Ez egyben annak a bölcsesség-
nek a jele is, hogy nem irányul senki ellen. Nekünk, magya-
roknak az egyetemes emberiséggel szembeni elsõdleges
kötelességünk saját magyarságunk megõrzése, kimunkálá-
sa és felmutatása, mert ez az a gazdagság, amit csak mi ad-
hatunk az egyetemes emberiségnek” – mondta a politikus.

Az 1896-ban a hét millenniumi emlékmû egyikeként
felállított szobrot a csehszlovák hatóságok 1924 decembe-
rében bontatták le, 1945-ben pedig a Vörös Hadsereg be-
olvasztatta a bronzmadarat. Hû mását Kijevben öntötték
újra, Mihajlo Beleny ungvári szobrász gipszmintája alap-
ján. Az egytonnás turulszobor 2,5 méter magas, a szárnyak
fesztávolsága 6 méter, a turul által tartott kard súlya egy-
magában 70 kilogramm.

Miklós Gábor – Terra Recognita Alapítvány

Köszönet a Pákh család nemes tettéért!

AUSZTRÁLIA
Meghitt, szûk rendi ünnepség színhelye volt a Károly

palota különterme dr. vitéz Mechtler László Ausztráliá-
ban élõ magyar bajtársunk avatásakor, 2008. július 17-én .

Az avatás egy olyan jelentõs kapcsolat betetõzéseként jött
létre, mely kiállta minden idõk próbáját. Rendtársunk átvet-
te megbízólevelét a Történelmi Vitézi Rend ausztráliai
törzsszékének vezetéséhez. Ezúton mondunk köszönetet a
2008-as jubileumi kenderesi avatáshoz nyújtott nagylelkû tá-
mogatásért és az Árpád-Ház Alapítvány részére ajándéko-

zott gépjármûért. Tekint-
ve törzsszékeink rendez-
vényeit, melyek országha-
tárainkon túl is egyre szá-
mottévõbbek – valamint
mindazokat a rendezvé-
nyeket, melyeken meghí-
vott résztvevõkként Ren-
dünk folyamatosan jelen-
tõs létszámmal vesz részt
– bátran kijelenthetjük,
igen hasznos és mondhat-
nánk, igen jókor érkezett
adománya ez Rendtár-
sunknak.

Az avatási ünnepségen v. Hunyadi László fõkapitány úr
mellett a Vitézi Szék következõ tagjai vettek részt: v. Dé-
kány Ágoston országos törzskapitány, v. Imre László
EU-tkp., és Hajdú Szabolcs kp. tkp.

Bízunk abban, hogy dr. vitéz Mechtler László többször
alkalmat talál arra a jövõben, hogy magyarországi mun-
kánkban aktívan részt vegyen – s természetesen várjuk a
további kedvezõ eseményeket Ausztráliából is.

Isten áldását kérjük további munkájára!
V.T.
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94. születésnapot köszöntünk!
Szeretettel köszöntjük a 94. életévében

járó lg. vitéz LABONCZ LÁSZLÓ urat, a
Történelmi Vitézi Rend és a Szent György
Lovagrend tagját. Ahhoz a generációhoz
tartozik, akiknek életébe két világháború
borzalmai szóltak bele. Az a nagy generá-
ció, akiknek fiatalsága az embertelen pusz-
títás szörnyû éveire esett, s akik átélték 56
reménységét – és éltek abban a ránk kény-
szerített politikai berendezkedésben, ahol a
vitézi tettekrõl, a katonai kiállásról, a ma-
gyar királyi honvédségrõl, hazaszeretetrõl,
magyar erényekrõl még említést tenni sem
volt szabad.

De ezek az emberek olyan lelki tartással,
bölcsességgel és erõvel élték életüket – ala-
kították környezetüket, mely példaértékû –
és nem csak a fiatalabbak számára!

Laboncz László 1914-ben született. Könnyen kiszámít-
ható, hogy Laci bácsi 94. életévét tölti be szeptember
14-én. 1939-ben részt vett a Felvidék visszafoglalásában,
1941-ben a Szovjetunió elleni harcokban, 1944-ben, mint

géppuskás századparancsnok a Kárpátok
északi lejtõin. Súlyosan megsérült. Isteni
csoda, a szülõi szeretet – és az Õ vasakarata
hozta vissza az életbe. Harctéri tetteiért
nyolc kitüntetést kapott.

Rendünk nélkülözhetetlen tagja, erõt és
töretlen optimizmust sugárzó egyéniség. A
fiatalok – de nyugodtan mondhatjuk – az
idõsebbek példaképe is!

Csaknem egy évszázad! Élete nem szokvá-
nyos, nem mindennapi, mint ahogy ez a szá-
zad sem volt az. Talán önéletrajzi írásában –
melyet javasolunk megírni és várjuk is ezt a
történeti, hadtörténeti visszaemlékezést –
feleleveníti katonai pályafutását, életét.

Isten éltessen, Laci bácsi, még sokáig!
Kívánunk nagyon jó egészséget, változatlan

jó erõt és frissességet a mindennapokhoz.

Párniczkyné v. Takács Erzsébet
székkapitány

vitéz Hunyadi László
fõkapitány

Sikeres és jelentõs
grafikai kiállítás!

Vitéz Dékány Ágos-
ton országos törzskapi-
tány úr, grafikusmûvész
az idén töltötte be 60.
életévét. Ebbõl az alka-
lomból májusban és jú-
niusban két nagysikerû
jubileumi kiállításon
mutatta be az elmúlt
közel negyven év alatt
készített alkotásait,
szûkebb pátriájában,
Csepelen. A Hricsovi-
nyi Galériában egy kisebb kamara-kiállításon, s a Csepel
Galériában egy válogatott gyûjteményes kiállításon.

Várjuk értesítését újabb kiállításáról, hogy Olvasóinkat
idõben értesíthessük a jeles eseményrõl.

V.T.

60. születésnapot
köszöntünk!

A Történelmi Vitézi Rend nevében tisztelettel köszönt-
jük vitéz Dékány Ágoston Országos Törzskapitány urat
60. születésnapja alkalmából.

Köszönjük áldozatos munkáját Rendünkért, Hazán-
kért. Köszöntjük Önt szeretettel, s kívánjuk, hozza meg
gyümölcsét az a végtelen, türelemmel és odaadással vég-
zett munka, melyet tapasztalunk, s a tehetség, mely csak a
kevés kiválasztott osztályrésze.

Kérjük Isten áldását Családjára, további életére.
v. Hunyadi László

fõkapitány

OLVASÓI LEVELEK
Köszönjük érdeklõdésüket, észrevételeiket, cikkeiket.
Várjuk továbbra is leveleiket, írásaikat!
Szerkesztõségünk igyekszik minden kérésnek eleget tenni.
Elnézést kérünk, ha kéréseik teljesítése esetenként né-
mi idõt veszi igénybe.
Rendtársi üdvözlettel:

Vitézi Tájékoztató Szerkesztõsége
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ÖRÖMHÍR – GÓLYAHÍR

HÁZASSÁGKÖTÉS
A Történelmi Vitézi Rend Debrecen város állományá-

nak tagja, v. Gál Zoltán házasságot kötött Dudás Enikõvel
a földesi községházán és református templomban. A fiatal
pár meghívta a debreceni állományt is életük e nagy
eseményére. Fekete Ferenc Zoltán székkapitány mellett
az állomány öt tagja képviselte a T.V.R-t. Jókívánságain-
kat Pál apostolnak a szeretetrõl szóló Korintusiakhoz írott
elsõ levelének említésével is kifejeztük:

„Szóljak bár emberek, vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengõ érc vagyok és pengõ cimbalom.

….
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De köztük a legnagyobb a szeretet.”

v. Nagy Sándor
sajtóreferens

2008. július 19-én örök hûséget esküdött egymásnak dr.
Orbán László Tibor és Dóri Fanni Bernadett Budapesten,
a Hazatérés templomában. A frigyre Isten áldását ifj. v.
Hegedûs Lóránt református lelkipásztor kérte.

v. Hunyadi László
fõkapitány

„Azért, mert szerettek, jöttem e világra / S lettem új fény, csillag, szülõk boldogsága.
Szeressetek mindig igaz szeretettel, / A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!”

Köszöntjük a legkisebbeket!

Bucsy Klára és Tácsik Dénes
kislánya, Tácsik Noémi Flóra,

született 2006. július 29.
Isten éltessen

kétéves születésnapodon!

Bucsy Katalin és Ágoston István
kisfia, Ágoston Örs,

született 2008. április 29.

Öröm és boldogság legyen mindig
veled, családod szeretete

kísérje életed!

Nagyszülõi szeretet is áll mellettetek:
Dr. v. Bucsy László törzskapitány úr, mint nagyapa Titeket dédelget.
Nagycsaládotok kerülje a bánat, Isten éltesse az Unokákat!
Legyen figyelme szülõre, gyermekre, s ne hagyja ki a Nagyszülõket se!

Vankó József VRNT és Vankóné
Frehr Júlia elsõ gyermeke:

Vankó Annamária
született 2007. július 11-én.

Egy éve már, hogy Családként
éltek, s általad lett így, ezt Te is érzed.
Apa, Anya s minden Felmenõd
neked gügyög, érted élnek.
Kívánjuk, hogy szeretetben,
megértésben teljen élted!

A Történelmi Vitézi Rend nevében szívbõl gratulálunk mindkét ifjú párnak. Sok boldogságot, egymás iránti rendület-
len hû elkötelezettséget kívánunk; s szeretetük kiteljesedését a gyermekáldásban.
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Juhász Gyula: Consolatio
Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Õk itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derûs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek õk tovább, szûz gondolatként.

HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK...

Vitéz Miklósi Zsolt Miklós, Buda Törzsszék törzskapitánya elhagyott bennünket
Búcsúzik a Történelmi Vitézi Rend

II.Timoteus 4:6-8. „Mert én immár megáldoztatom és az
én elköltözésemnek az ideje beállott. Ama nemes harcot meg-
harcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Vé-
gezetre eltétetett nékem az Igazság koronája, melyet megád
nékem az úr, az Igaz Bíró ama napon.” – Jelentés és
testámentum ez az ige, amelyet vitéz Miklósi Zsolt Mik-
lós a Történelmi Vitézi rend Buda Törzsszékének törzs-
kapitánya ravatalánál felolvastam. Jelentés Mennyei
Urának odafent és testámentum a mi számunkra, ami-
kor most felszáll a halál fehér hajójára és az indulástól
megcsobbannak a fekete vizek. Utolsó ’Isten Veled’-et
int felénk, s nõttön-nõ tiszta fénye, amint térben és idõ-
ben távozik. Tudjuk, hogy ez az emberi élet földi sorsa,
tudjuk, eljõ a pillanat, amikor egy kezet el kell enged-
nünk.

Ki volt Õ? „Északfok, titok, idegenség, lidérces messze
fény? Kit sem megérteni, sem megfejteni nem lehet?”
– Ó, nem. Életének íve oly szépen és tisztán, önmagát is

megmagyarázva vonul át a magyar égbolton! Krisztus jó vi-
téze, jó katonája volt: szerette és féltette azokat, akiket a
Jóisten rábízott. Vitézségi kitüntetéseit is ezért kapta. Élet-
elve: nem hazudni szóval – és nem meggyalázni a valóságot
hallgatással, de nagy türelemmel vezetni rá másokat az
igazságra. Egész életét is így irányította…és ezt nem lehet
elválasztani a mi sorsunktól sem: mert ama nemes harcot
értünk vívta, harcolta. Szeretteiért, családjáért, munkatár-
saiért és a Történelmi Vitézi Rendért, s az egyszerû, még
mindig kisemmizett 56-os pesti srácokért, a magyarokért.
Hatalmas szív dobogott keblében. ’A hitet megtartottam.’ –
Hitet a gyermeki hûségben, a hitvestársi szeretetben, az
édesapai gondoskodásban, a nagyszülõi odaadásban, a baj-
társi együttérzésben; hitet Magyarország feltámadásában.

S most megáll teremtõ Ura elõtt, és azt mondja:
„Uram, itt van az, amit Tõled kaptam, itt az életem. Küz-

döttem, harcoltam, futottam. Amit rám bíztál, megtar-
tottam – s most itt van, elhoztam Neked. Barátaim, baj-
társaim megajándékoztak Vitézségi Aranykereszttel,
Ezüst Érdemkereszttel, Nemzetvédelmi Kereszttel, az
56-os Világszövetség Nagykeresztjével, a Honvédele-
mért Emlékplakettel – mert volt erõm az Úr Jézusban
mindent elvégezni. De ez most mind a Tiéd.”

Hiszem és vallom, hogy vitéz Miklósi Zsolt Miklós
törzskapitány úr átvette a legnagyobb kitüntetést az
Igaz Bírótól, az Úristentõl: az Életnek koronáját! Mind-
annyiunknak ezért kell küzdenünk, ezért a koronáért:
így érdemlünk áldott kapcsolatokat családunkkal, bará-
tainkkal, bajtársainkkal.

Törzskapitány Úr! A Nap lement, az éj beállott, álom
jött szemedre.

Én Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre. Legyen
csendes álmod és dicsõséges feltámadásod. Ámen.

vitéz Erdélyi Takács István
törzskapitány, református lelkipásztor
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Tisztelt Gyászoló Család, Nemzetes Hölgyek,
Nemzetes Urak! Kedves vitéz Bajtársaim!
Néhai vitéz Miklósi Zsolt Miklós törzskapitány,
a Vitézi Szék volt tagja!
Erdélyben, a Mezõségben, Széken, ha egy családtag tá-

vozott az élõk sorából, a gyászolók úgy fejezik ki azt, hogy
a halál bekövetkezte ellenére – az eltávozott továbbra is
köztük van: „Õ meg van halva.” A mi bajtársunk, bará-
tunk, „vitéz Miklósi Zsolt Miklós – meg van halva!”

Tudom, ha újra úgy alakul, zászlót és pajzsot tartó alak-
ja velünk lesz: a Kossuth téren vagy máshol. Õ biztosan
köztünk lesz.

Május 23-tól, ha feltekintünk a nyár-esti, tiszta égboltra
Csaba királyfi csillagösvényén a Kentaur csillagkép alfája
(az alfa-csillag mindig a legfényesebb), mely a hun-magyar
lovas nép vitézeinek gyûjtõcsillaga – megint fényesebben
ragyog.

Mi itt lent azonban megint eggyel kevesebben lettünk,
és szomorúság szorongatja torkunkat. Nagyszerû bajtársat
veszítettünk személyedben.

Az égi behívó megmásíthatatlan.
A legfõbb Hadúr döntése alapján, a vitézek égi lovag-

termében a helyed!
Kérjük, ott is pártfogold Szent Hazánk és a magyar vi-

tézek igaz ügyét, mint ahogy azt itt mindig tetted.
Most azért állok itt, hogy a magam és az itt maradt vité-

zek nevében az utolsó parancsot kiadjam. De ez már csak
kérés, vagy inkább fohász.

Nyugodj békében!

vitéz Hunyadi László
fõkapitány

Vitéz KISS CSABA

Havadi református lelkész 1954. július 28-án született
Feketelakon. Várományosként lett Rendünk tagja 2006.
június 4-én.

Igaz magyar ember volt, az igazságérzet, egyháza és
nemzete iránti hûség jellemezte életét.

Rendünknek kiváló tagja és támogatója volt.
2007. december 11-én, életének 53. évében, hirtelen

hunyt el.
Nagyon hiányzik sorainkból.
Rendünk õrzi emlékét! Nyugodjon békében.

Vitéz BOCSKAY LAJOS

Született Szovátán 1943. augusztus 19-én. Váromá-
nyosként lett a Történelmi Vitézi Rend Szováta-Sóvidék
Szék tagja.

Meghalt 2008. január 13-án. 2008. január 15-én he-
lyeztük örök nyugalomra a szovátai katolikus temetõben.

Temetésén vitéz társai jelen voltak, képviselve
Rendünket.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Vitéz Bocskai István

székkapitány, Szováta-Sóvidék

Vitéz MOLNÁR GÁBOR
A Mennyei Atya 2008. július 7-én életének 85. évében

magához rendelte vitéz Molnár Gábort, aki a II. világhábo-
rú alatt a bolsevizmus elleni harcban tanúsított érdemeiért
– a Nagy Ezüst Vitézségi Érem tulajdonosaként – lett a Vité-
zi Rend tagja. Megjárta a szovjet hadifogolytáborokat is,
ahonnan csak 1947-ben tért haza.

Temetésén vitéz Török Károly vitézi hadnagy és Zalai
Károly VRNT. vitézi alhadnagy képviselte a Történelmi
Vitézi Rendet.

Az örök világosság fényeskedjék neki! Nyugodjon bé-
kében!

vitéz Pintér Kornél
észak-dunántúli törzskapitány

Elhunyt dr. vitéz báró paczolai Hellenbach Dénes
Életének 89. évében, 2008. március 21-én a Hadak Útjá-

ra lépett dr. vitéz báró paczolai Hellenbach Dénes, akit 1938.
május 22-én Székesfehérváron vitéz nagybányai Horthy
Miklós Kormányzó úr várományosként avatott vitézzé.

Édesapja dr. vitéz báró paczolai Hellenbach Gottfried
(1892-1985) kenderesi földbirtokos volt. Édesanyja gróf
Bolza Klára 1945-ben Budapest ostromakor halt meg, ami-
kor villájukat szovjet belövés érte.

A Bolza família 1712-ben kapott birodalmi lovagi címet,
majd 1790-ben bárói, 1808-ban grófi rangra emelték a csalá-
dot. A magyar honosságot 1791-ben báró Bolza Péter, a
katonai Mária Terézia-rend lovagja kapta meg.

A paczolai báró Hellenbach család elsõ ismert õse Hel-
lenbach (Czeh) Jeremiás volt, aki a körmöci bányakama-
ránál számvevõ tisztként mûködött, és 1643-ban birodal-
mi nemességet kapott. Fia, Hellenbach János-Gottfried
Jénában folytatott orvosi tanulmányokat, majd hazajöve-
tele után olyan komoly hírnevet szerzett az orvoslásban,

hogy I. Lipót császár és király is udvarába hívatta. Mikor
az uralkodó egyik betegségét az orvos sikeresen kikúrálta,
cs. kir. tanácsosi címet kapott, majd 1686-ban magyar bá-
rói rangra emelték. 1694-ben Hellenbach adományt kapott
a Nyitra vármegyei Atrak, Diós, Tótsók, Gellénfalva és Vá-
sárd falvakra, majd 1702-ben a birodalmi bárói címet is el-
nyerte. A számtalan uralkodói kegy ellenére Hellenbach Já-
nos-Gottfried a Rákóczi-szabadságharc idején a Fejedelem
mellé állt, aki a selmeci bányakamara grófjává nevezte ki. A
szatmári béke után III. Károly király az orvosnak is am-
nesztiát adott, aki így ismét a bányakamara grófja lett.

Az I. világháborúban az orosz fronton súlyosan megse-
besült Gottfried bárót hadi érdemeiért a Fõméltóságú Kor-
mányzó úr már 1930-ban vitézzé avatta.

Dr. vitéz báró paczolai Hellenbach Gottfried a két világhá-
ború között országgyûlési képviselõként is mûködött, nép-
szerûségét jelzi, hogy az 1934-ben megtartott pótválasztá-
son az 1591 kenderesi szavazó közül 1581 rá szavazott. A
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PÉLDAKÉPEINK
Önéletrajzi adatok az újság közepén lévõ színes poszteroldalhoz

GRÓF TELEKI PÁL
1879. november 1. Budapest

1919–21 miniszterelnök, majd a kisebbségek tárca nélküli minisztere, külügyminiszter
A tudományos életben is meghatározó a szerepe: több egyetem tanszékvezetõje, majd dékánja

1922. Magyarország fõcserkésze
1933. A Cserkész Világtalálkozó fõ szervezõje

1936-tól A Collegium Hungaricumok kuratóriumának elnöke
1938. Vallás és közoktatási miniszter (kultuszminiszter)

1939–1941 Miniszterelnök
1941. április 3. Máig nem tisztázottak halálának körülményei...

VITÉZ KISBARNAKI FARKAS FERENC
1892. május 27. Kismarton

Soproni Honvéd Fõreáliskola
Ludovika

1933-as IV. Cserkész Jamboree kormánybiztosa
1930–35. Hadiakadémiai tanár: katonaföldrajz- és tereptanár

A Ludovika parancsnoka
1940. vezérõrnagy

1942–1980. Magyar Cserkészszövetség fõcserkésze
1943. Kárpátok, Tatárhágó védelmének parancsnoka, honvéd vezérezredes

1944. Szálasi országos elhelyezési kormánybiztosa (nemzeti javak védelme!)
1945. Nyugatra menekül

A Vitézi Rend harmadik fõkapitánya
1948. A külföldi Magyar Cserkészszövetség megalapítója (miután Magyarországon a szövetséget ez évben feloszlatták)

1950. Népbíróság életfogytiglanra ítéli
1980. Halála

1998. Az ítélet jogi megsemmisítése
2006. szeptember 15. Teljes rehabilitálása, vezérezredesi rendfokozatának visszaállítása

In memoriam Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin
1918. december 11–2008. augusztus 3.

„A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk,
szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzel-
hetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az
emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret.

A kommunista eltorzult lélek! Egészséges szellemû európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag
bõrt igénylõ hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke, vagy
az elvtársak személyes boldogulása így kívánja.”

Az irodalmi Nobel-díjas, mélyen vallásos orosz író 8 évig sínylõdött Sztálin börtöneiben és koncentrációs táborai-
ban. „EGYÜTT – Oroszok és zsidók a cári birodalomban” c. kétkötetes hatalmas mûve már magyarul is olvasható.
Jelentõsége a „Gulág Szigetcsoport” c. dokumentum-regényéhez hasonló. Mindkettõ kötelezõ olvasmány!

Nem ismerte a megalkuvást. Igaz Ember volt egész életén át. Emlékét mûvein keresztül generációk fogják megõrizni.

lakóhelyén is köztiszteletnek örvendõ földbirtokost
1935-ben és 1939-ben is képviselõvé választották. A Hel-
lenbach házaspár a helyi közéletben is komoly szerepet
játszott, Gottfried báró több helyi egyesület tevékenységét
irányította (Levente Egyesület, Magyar Frontharcos Szö-
vetség), felesége pedig a Stefánia Szövetség elnöke volt.

Az 500 holdas birtokot és a kenderesi õsi családi kas-
télyt a bolsevizmus idõszakában államosították, 1945-ben
pártházat és kultúrházat helyeztek el benne. Több évszá-
zados parkját megcsonkították, leválasztott részén felépí-
tették az új kultúrházat, az épülettõl különálló majorság
gazdasági épületeit és a kiskastélynak nevezett intézõi la-
kot pedig lebontották. Az egykor kiterjedt parkból mára
csak egy öreg fa maradt meg.

A nagy múltú családok sarja, dr. vitéz báró paczolai Hel-
lenbach Dénes rendtársunk több évtizeden át a székesfehér-
vári Bazilika fõkántora volt, és oktatott a kántorképzõn is.

2008. április 2-án 14.00 órakor Székesfehérváron, a Bé-
la úti köztemetõben, a Római Katolikus Egyház szertartá-
sa szerint helyezték örök nyugalomra. A temetési szertar-
tást Fõtisztelendõ Horváth Imre VRNT kanonok, a Bazilika
plébánosa végezte.

A gyászszertartáson a Történelmi Vitézi Rendet vitéz
Smohay Ferenc tb. vitézi hadnagy, vitéz Gaál Balázs, vitéz
Szepesvári Henrik és vitéz Arany Magyar Gyõzõ képviselte.

Emlékét megõrizzük!
vitéz Pintér Kornél

észak-dunántúli törzskapitány
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MAGYAR CÍMER
Szép volt, kemény acélpajzs volt,
Millió magyar ököl védte;
Ezer évnek halálos harcain
Millió magyar meghalt érte.

A balmezõben négy ezüstfolyó:
Duna, Tisza, Dráva, Száva;
A jobbmezõben hármas szent halom:
Tátra, Fátra, Mátra

Hármas halomban a kettõs kereszt,
Mely éggel halmot, folyót összetart,
Mellyel a drága véráztatta földhöz
Odaszegezte Szent István a magyart.

A pajzs fölött Szent magyar Korona:
Tartották gyengéd angyali kezek.
Csillag volt, mely viharban, vészben,
Minden nyomorból, bajból kivezet...

Ki ütötte le a Szent Koronát,
Drága gyöngyét a magyar címernek?
Ki tépte ki hármas halomból
A kettõs keresztet?!

Ki ûzte el az ég követeit,
Hogy a címert ne védje senki többet?
Ki dobta oda a szent hazát,
A pokolbeli ördögnek?

Hogy lehullott a Szent Korona,
S erõs angyal nem állott õrt a vártán:
Magyar hõsök akasztott teste mellett
Kacagott a Sátán.

Aztán öklét a címerbe vágta,
A kettõs kereszt már nem védte azt.
A hármas halom lehullott,
S a négy ezüstfolyóból kettõ maradt.

S ott hevert a szent címer összezúzva,
Leköpve, összezúzva, meggyalázva
A szemétdombon, hogy gyalázatát
Egész világ kárörvendve lássa...

Áldott, aki lehajolt érte,
Letörölte róla a szennyet,
S visszatûzte a hármas halomba
Szent lándzsáját a kettõs keresztnek.

Ezerszer áldott, ha újra rajta lesz
A négy folyó és hármas szent halom,
S a Szent Korona fénye ragyog
Két szárnyas angyalon.

A balmezõben négy ezüstfolyó:
Duna, Tisza, Dráva, Száva;
A jobbmezõben hármas szent halom:
Tátra, Fátra, Mátra.

Hármas halomban a kettõs kereszt,
Mely éggel halmot, folyót összetart,
Mellyel a drága véráztatta földhöz
Odaszegezte Szent István a magyart.

A pajzs fölött Szent magyar Korona:
Tartják újra erõs angyali kezek;
Csillag lesz, mely viharban, vészben,
Új ezredév felé vezet.

Szép lesz, kemény pajzs újra a címer:
A magyar életét adja érte oda.
De összezúzni, meggyalázni,
Nem engedi – soha!...

Mentes Mihály
(papköltõ 1891-1961)

A verset v. Fekete Ferenc Zoltán szkp. küldte
szerkesztõségünknek Debrecenbõl. Vitéz Buczkó
Ágnes tanár-igazgató mondta el a Trianon-megem-
lékezésen.



róf Teleki Pál



itéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes
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