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Áldott legyen bárhol is él, minden igaz Magyar!

Angyal kísérje lépteit, ki szózatot szaval!

Áldott legyen mindörökre e vérrel szentelt föld,

Áldott legyen minden időkben a piros fehér zöld!

Áldott legyen a Kárpáthaza minden szeglete,

Minden patakja, minden folyója, völgye és hegye!

Áldott legyen mindörökre e vérrel szentelt föld,

Áldott legyen minden időkben a piros fehér zöld!

Áldott legyen Magyarország, a népek Krisztusa!

Töltse be fénye az eget, a földet úgy, mint még soha!

Áldott legyen mindörökre e vérrel szentelt föld,

Áldott legyen minden időkben a piros fehér zöld!

A vérrel szentelt föld!

 Vérrel szentelt föld – Hungarica, 2009.
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Egy évszázad reménye és reménytelensége
egy család történetében

Soha ilyen nehezen nem kezdtem az íráshoz, mint 
e felkérés után, hogy a Vitézi Tájékoztatóba be-
vezető gondolatokat írjak. Nem valami lustaság, 
nemtörődés az oka, hanem a lelkemben tomboló ér-
zések, viharok és emlékek, melyeket szeretnék átül-
tetni az utókor fiataljainak és minket pedig felrázni, 
hogy reményünk ne hamvadjon el.
Legyenek e sorok emlékek felvillanásai, mely bepil-
lantást adhat a múltról és a remény palántájaként 
új hajtást hozhat az élet eseményein keresztül.
Ez a század a magyar nép életében a pokoljárás és 
nemzeti keresztútja volt nemzetünknek.
Pillanatképek, ahogy élnek életemben:
Édesapám a háború után saját maga készítette játékain-
kat. Egyik szórakoztató játéka, mely a jövőbe pillantott, 
szállni tudott vele a fantáziánk egy távcső újságpapírból 
és végén két üveglapocska, közöttük színes összetört 
üvegszemcsékkel. Forgattuk a Nap felé és a sok csillogó 
üvegszemcse képeket rajzolt elénk. Minden a fantázia 

kérdése volt. Mindig így szólt: Csak tervezzetek, és a fény felé forduljatok! - Ő tudta, miért 
mondja. Édesapja az első világháború egyik hőse volt, árván nevelkedett, érezte a hábo-
rús árvák sorsát, már gyermekkorában elvesztette az apát, s azóta a kommunizmus újra és 
újra beletiport lelkébe, Ő ezért bíztatott: a Fény és ne a Sötétség hatalmára hallgassatok!  
Elvitt a Rákoskeresztúri temetőbe, megálltunk sokszor nagyapám hősi sírja mellett, s 
nem gondoltam, hogy amiért Ő szenvedett, majd én kapom meg a vitézi címet...
Karácsonykor hányszor kerültek elő a féltve őrzött kincsek, az elcsatolt magyar városok 
jelképei, mint karácsonyfa díszei... Ilyenkor eljött közénk lélekben nagyapánk, Ő védte, 
harcolt ezekért a magyar városokért. Mégis a kommunizmus alatt titkolni kellett, sőt 
szinte tagadni kellett Őt, a Hőst.

Gyerekfejjel hogyan érthettem meg ezt az áldozatot? - 
Csak a fény felé! - ez a mondat volt világos. Egy régi 
füzet került a családi asztalra, rajta e felírás: Hiszek 
egy Istenben… egy Hazában…Magyarország feltá-
madásában.” Mint katolikus az ereklyét, úgy tisztelte 
apám, csak olvasta, tanította és mindig újra elrejtette. 
Lelkembe mégis belevésődött a feltámadás üzenete. 
Hittem benne, hisz ezt ültette szívembe a családi életet, 
mint példát.
Talán első osztályos lehettem, amikor az első nagy 
pofon ért. Az iskolában házi feladatnak adták, hogy 
a Rákosi arcképet helyezzük el díszes alakban és vi-
gyük másnap az iskolába. Otthon egy márványlapra 
ragasztott Szent Antal képünk volt, azt szerettem volna 
eltávolítani és arra rögzíteni Rákosit. Édesapám meg-
kérdezte, mit csinálok, mondtam, hogy ez a feladat 
holnapra, „Nagyapánk” képét díszesen visszavinni. 

Erre csattant egy pofon, „fiam, neked van becsületes családod” ez az ember ide nem 
kell!  Három napig nem engedtek iskolába, s féltek, hogy ott apám szavait elmondom, 
hiányzásomat alátámasztva. Így találkoztam a Sötétséggel. De apám pofonja a Fény felé 
fordított.
Emlékszem 1956 október 22 estéjére, amikor a hírt kaptuk... apám a Nyu-
gati pályaudvaránál majdnem meghalt, időben beugrott egy kapu alá... 
Ötvös család lévén elkészültek az első Kossuth jelvények gyászkerettel, kiálltam az ut-
cára és kerek sajtosdoboz tetejére szurkáltam és osztottam a szabadság jelvényét. Csak 
november után kezdtek félni Szüleim, mikor visznek el ezért. A Fény ereje megmentett.
Akkor láttam először Mindszenthy bíborost gyertyával kezemben. Ezek az örömteli na-
pok is elmúltak, jött megint a számonkérés...

Augusztus 20.
Az új kenyér szentelése

Szentmisén
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Amikor eldöntöttem, hogy válaszolok Isten meghívására, 
megint beindult a család ellen és ellenem a gépezet. „Mai világ-
ban ilyen pályát választani, mint pap, nevetséges!” - De mégis 
féltek, mert édesapán juttatásait elvették, nyugdíj előtt. Édes-
anyámat is próbálták rábeszélni döntésem megváltoztatására . 
Megjelent a Fény és a Sötétség harca. 
Utolsó emlékem édesapa halála előtt: Erdélybe utaztunk, szo-
kásként egy fenyőágat tűztünk ki a gépkocsim rendszámához. A 
román határőr durva gyűlölettel letépte a magyar határnál. Édes-
apám sírni kezdett. Ezek a könnyek ma is öntözik minden ma-
gyarságért vívott küzdelmemet.
Édesapám nem érhette meg – a Vitézi Rend feltámadását újra 
Magyarországon – s mint pap, így én kaptam nagyapám vitézi 
címét, s két évvel ezelőtt már saját munkám eredményéből lettem 
a Vitézi Rend tagja.
Egy család életén keresztül, pillanatképekben futottam át csak-
nem egy évszázad történelmén.
De befejezésként: lassan 50. évemet töltöm az oltár mellett. 
Sokszor nagyon kétségbe esem. Úgy érzem, mint Louis Aragon 
a versében: „Fenyegető felhők jönnek felénk!” –  Magyarok! 
Vitéz Társaim! A Fény folyamatosan küzd a Sötétséggel!
Elmentem a temetőbe nagyapám sírjához, hogy sírhalmára el-
helyezzem a vitézi keresztet, de a sírt megszüntették. Telefonon 
érdeklődtem, kinevettek, mit gondolok, meddig tartják fenn, de 
információt sem adtak. Ennyi az életáldozat tiszteletéről.
Cserkészeimmel boldogan hoztuk haza Mindszenthy bí-
boros holttestét... Milyen boldog érzés volt, amikor 
gyermekkoromban egy kis gyertyával fogadtuk! Teo-
lógus koromban tanúja voltam Bécsbe menetelének, 
most pedig tanítványaim vállán kísérem hazai földre... 

Emléke éljen elevenen a szívükben! - gondoltam boldogan.  
Fiaim, jó magyarok legyetek! Legyetek azok, az imádkozó ma-
gyarok példája nyomán...
– Ünnepeinken nem látok fiatalt... ha részt vesznek, a hátsó so-
rokban beszélnek, cigarettáznak, ha szóvá teszem, megsértőd-
nek. Hol a Haza és áldozat szeretete? 
– Egymásután olvassuk: különböző vitézi rendek gomba módjá-
ra nőnek ki a földből, s összefogni velük, egyesülni - ezt a gondo-
latot hallom innen-onnan. Nem! Legyünk hűek őseinkhöz, hűek 
az Alapító Kormányzó emlékéhez, s ne engedjük fellazítani a 
különböző egyenruhák, jelvények által a Vitézi Rendet!
Borzalmas világban élünk, a vírus az egész világot behálózta, éle-
teket követel. Borzasztó ez, hiszen még nincs ellenszere, az egyé-
ni felelősségnek nagy jelentősége van a kormányok erőfeszítései 
mellett. A kórokozók jelenléte azonban számunkra nem új, hiszen 
más vírusok is - lelki, szellemi - pusztították sorainkat és Hazánkat.  
Ne feledjük a régi magyar hitvallást! „Hiszem Magyarország 
feltámadását!”
Ezért dolgozzunk, adjunk példát utódainknak, és minden 
erőnket latba vetve, mint Kossuth írta: előveszem harsonám, 
hogy felébresszem az alvókat a sírból… melyet Krisztus bíz-
tatásával egészítem ki: Ne féljetek! Én veletek vagyok! Én 
legyőztem e világot!
Igen! Hiszek egy Istenben! / Hiszek egy Hazában! / Hiszek 
egy isteni örök igazságban! / Hiszek Magyarország feltáma-
dásában! Amen.

Veszprém, 2020. március 19. Szent József ünnepén
vitéz Nagy Károly apátkanonok plébános 
veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház

Karácsonyi élő Betlehem a Bazilika előtt

Hamvazószerda

Fülöp-szigeti promicia itthon
(a fölszentelt pap első,

ünnepélyes szentmiséje)

...és pillanatképek a Szent Mihály Bazilika – és Kanonok úr életéből…

Nyári tábor fiatalokkal.
Tanulás, oktatás – lebilincselő előadás

Pápai audencia után,
Rómában

Készenléti Rendőrség Zenekarának kon-
certje a Főszékesegyházban

Szentmisén
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1848-1849
Amikor „Európa csendes; újra csendes” – a magyar szabadságharc tüze még lángolt...Nem tudtak bennünket le-
győzni az osztrák hadak:

„Európa csendes, ujra csendes,
Elzúgtak forradalmai...
Szégyen reá! lecsendesűlt és
Szabadságát nem vívta ki.

Magára hagyták, egymagára
A gyáva népek a magyart;
Lánc csörg minden kézen, csupán a
Magyar kezében cseng a kard.” (részl.)

Az osztrák hívó szóra egy másik birodalom érkezett Ferenc József megsegítésére: I. Miklós cár több, mint 200.000 kato-
nája alatt rengett a magyar haza vérrel borított, sokat szenvedett földje.

1849.V.21: Ferenc József és I. Miklós Varsóban megál-
lapodik az orosz beavatkozás módozatairól.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc elnyomását a 
győztesek megtorlása követte. A vezető személyiségek sor-
sa kivégzés, hosszú börtönbüntetés vagy száműzetés lett, a 

közkatonákat besorozták az osztrák hadseregbe, és a biro-
dalom távoli vidékeire vitték őket. A személyes megtorlá-
sokon túl a közigazgatás birodalmi irányítás alá vonása, 
minden 1848-ban kivívott jog visszavonása, sárbatiprása 
jelentette a legsúlyosabb terhet Magyarország számára.

Az aradi nap

Jaj, de búsan süt az őszi Nap sugára
az aradi vártömlöcnek ablakára.
Szánja ezt a tizenhárom magyar vitézt,
ki a tömlöc fenekén a halálra kész.

A magyarnál volt mindegyik generális,
diadalmas, győzelmes, száz csatán is.
Bátran néztek szeme közé a halálnak,
hiszen véle szemközt nem csak egyszer álltak.

Uramfia, az ítélet akasztófa,
mintha gyáva útonállók lettek volna.
Mintha nem volnának méltók egy lövésre,
katonához, férfiúhoz méltó végre.

Jaj, de boldog, kit először nevezének,
hogy a halált legelőször ő lelné meg.
Jaj, de bezzeg kit végsőnek hagynak hátra,
bajtársai szenvedését végig várja.

Damjanichot hagyták végső vértanúnak,
hogy érezze terhét, kínját a bosszúnak.
Kegyetlenül haragszik rá minden német,
számtalanszor földig verte őkelméket.

Ott állt köztük mankójára támaszkodva,
mint egy dűlőfélben lévő templom tornya.
Mint vad tigris, mely vas közé vagyon zárva,
ingerkedő gyermeksereg játékára.

És megállt az akasztófa közelében,
megöleli, megcsókolja keservében;
Isten hozzád, szabadságunk keresztfája,
rajtad halok meg hazámért, nem hiába.

Sürög-forog már a hóhér a kötéllel,
számolni egy magyar vitéz életével.
Damjanich meg így kiált fel nyugalmában:
„Vigyázz fattyú, fel ne borzold a szakállam!”

Aradi vár, aradi vár, halál völgye,
híres-neves magyar hősök temetője.
Viruljanak fejük felett zöld koszorúk,
felejthetetlen legyen az ő haláluk!

Lévay József

1849.V.21. Buda ostroma – 
győzelem!

1849. augusztus 13. - Világosi fegyverletétel
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„A kegyetlen megtorlás miatt az egyetemes történetben 
is eladdig szinte páratlanul széles és heves nemzetkö-
zi tiltakozás robbant ki. Még a korántsem lágyszívű 
I. Miklós cár is hangot adott méltatlankodásának ifjú 
pártfogoltja, Ferenc József kíméletlensége miatt. Erre 
Bécs felelete a visszautasítás, a „civilizácíó” érdekeinek 
védelmére, a „rend” helyreállításának szükségességre 
való hivatkozás és nem utolsó sorban a magyar forra-
dalom bemocskolásának a kísérlete volt. /Szabad György
Megjegyzés: Ferenc József – az idővel „Ferencjóskává” 
avanzsált uralkodó – sohasem kért bocsánatot az elköve-
tett bűnökért, a magyar nemzet megaláztatásáért!
A Kiegyezés előtt – és után sem. Sohasem!

A hazáért fegyvert fogók emlékének, a hőstetteknek, 
bajtársiasságnak, önzetlenségnek ragyogása azóta sem 
halványult. A forradalom nemzeti történelmünk mind-
máig egyik legdicsőségesebb fejezete. Például szolgált 
az elnyomás korszakaiban – így 1956-ban is!

A MAGYAR HUSZÁR/ III. (részletek)
(Előző két lapszámunkban megjelent huszár-történelem folytatása)

Petőfit megihlető huszártiszt: János vitéz – a tör-
ténelem valóságában
Nagyságos Horváth Nep. János magyar királyi lo-
vas őrnagy, a szicíliai Szent György, a pápai Krisz-
tus Rend gyémántcsillagos vitéze (1774-1849): Pe-
tőfi róla mintázta János vitéz fantasztikus történe-
tét. 1808-ban Napóleon elfoglalta és Franciaországhoz 
csatolta az egyházi államot. Erre VII. Piusz kiközösí-
téssel válaszolt, amivel Napóleon nem sokat törődött: 
letartóztatta és fogságba hurcolta a pápát. Napóleon 
meggyengül. 1813. március 25-én elengedi a pápát. 
VII. Piusz, hazatérésének napját, május 24-ét Mária, 
a keresztények segítsége ünnepévé tette. Magyar hu-
szárok kísérték Őexcellenciáját a Vatikánba, s ma-
gyar segítőit soha nem feledte el. „...a magyar fegy-
verek oltalma alatt, Horváth N. János lovasszázada 
védelmével vonult be az Örök Városba négyéves 
rabsága után népének ujjongása közt VII. Pius.” 
Emlékül a pápa zászlót adott a Radetzky-ezrednek. A 
zászló egyik oldalán a Boldogságos Szűz, a másikon 
két géniusz; az egyik Rómát jelképezi, ez a magyar 

címert tartja, a másik, a Magyarországot jelképező gé-
niusz a pápai koronát emeli. A zászlón ez a felirat áll: 
„Ungariae Patronae Pium comitatis ad Urbem; O felix 
tanto Roma sub auspicio – Boldog vagy Róma, hogy 
érzed a Magyarok Nagyasszonyának oltalmát, ki Piust 
a Városba kísérte.” 
FONTOS! - E zászlót IS - MÉG MINDIG!! - a bécsi 
fegyvertárban őrzik. Benkéné Jenőffy Zsuzsanna

Vitéz Nagy Kálmán:
A huszárság története szempontjából igen 
jelentős és meghatározó volt az 1848-49-es ma-
gyar szabadságharc. 
A küzdelem az ország szabadságát, függetlenségét védelme-
ző harcokból állt. A Habsburgok által népünk ellen fellázított 
nemzetiségek gyilkos támadásai ellen kellett először védekez-
ni, majd megindult a kamarilla nyílt támadása Jellasics betöré-
sével. Windisch-Graetz nagy támadása után Görgey felvidéki 
hadjáratával és az új honvédség megszervezésével, a győzel-
mes tavaszi hadjárattal lehetett a védekezést megkísérelni, de 
az orosz-osztrák túlerő vérbefojtotta jogos harcainkat. 
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A felállítandó haderőt 
júliusban 200 ezer 
főre tervezték, ebből 
az év végére 18 hu-
szárezred állt fel, és 
harcolta végig önvé-
delmi háborúnkat. A 
huszárok kezdettől 
kivonták kardjukat: 
A Délvidéken a 
Württemberg-ezred 
huszárjai, Pákozdnál 
a Miklós-huszárok 
döntő szerepet vit-
tek. A nyugati hatá-
ron vezéreik katonai tudományának hiányában nem volt 
jelentős szerepük. A téli visszavonuláskor volt néhány lo-
vasroham, de ez sajnos már nem volt meghatározó. A szol-
noki csatában Kászonyi huszárjai Ottinger lovasdandárját 
kényszerítették visszavonulásra, és üldözték Abonyig. A 
Ferdinánd-huszárok a hatvani csatában nagy lovasharcban 

verték vissza Schlik 
csapatait a Zagyva 
hídjánál. A Tavaszi 
Hadjárat győzelmes 
csatáiban - Isaszeg, 
Tápióbicske, Nagy-
salló - kiemelkedő 
eredménnyel támo-
gatták csapatainkat a 
harcokban.
Bem erdélyi hadmű-
veleteiben kiválóan 
alkalmazta a huszá-
rokat. A Mátyás-hu-
szárok a gálfalvai és 

nagyszebeni csatában, Piskinél ők és a Württemberg-hu-
szárok, Medgyesnél még a Vilmos-huszárok ismételt ro-
hamaikkal járultak hozzá Bem győzelmeihez. Bem kiváló 
hadvezetése eredményezte, hogy a Koburg- és Vilmos-hu-
szárok elfoglalták Brassót, és a Vöröstorony-szoroson át 
kiüldözték az osztrákokat az orosz tüzérséggel együtt.

A külföldön állomásozó huszárok hazaverekedték magukat a haza védelmére, 
bizonyítva áldozatos hazafiasságukat.

(Filmkocka Sára Sándor (1933-2019) - a 80 huszár című filmjéből)

Nyergestető – Erdély, Hargita megye,
a Háromszéki-medencét és a Csíki-medencét
összekötő átjáró
1849. augusztus 1-jén Gál Sándor tábornok Tuzson János 
alezredes vezetése alatt huszár honvédekre bízta a szoros 

védelmét. A székelyek élet-halál harcot vívtak az Eduard 
Clam-Gallas osztrák tábornok vezette, 12 000 főt számláló 
osztrák és orosz csapatokból álló ellenséges hadsereg ellen. 
Meg nem adták magukat. Román pásztor árulta el őket – 
szinte mind egy szálig hősi halált haltak...

Szél suhan a Nyergesen (részlet)

Huszár ül a ló hátán,
Mentéje a bal vállán,
Jobbjában a szablyája,
Készen áll a csatára.   

Apró dob, ha megpörren,
Ágyú torka eldörren,
Tuzson János parancsnok
Lova nyargalásba fog. 

Hull, mint kéve az orosz,
Így pusztul színe, a rossz!
Földbe mar a katona,
Föl nem áll onnan soha!
                                                                  
Vereséget szenvedett,
A szemből támadó sereg.
Székely kardja oly éles,
Rátámadni veszélyes!

Suhan - suhan csendesen, 
Déli szél a Nyergesen,
Bánat hull a határra,  
Kard suhint a huszárra. 

Ingyenélők hitványa,
A nagy titkot elárulta.
Hátból támad az orosz,
Nagyot arat a gonosz.

Kétszáz honvéd bátorsága,
Sötét sírba elhantolva,
Örök álmuk ringatja,
Boldogságos Szűz Mária!

Hős haláluk áldozata,
Rá tekint az utódokra,
Hűségükkel példát adva,
Bíztatnak a szabadságra.    

Szél suhan a Nyergesen,
Jön a veszély csendesen!
Vigyázz székely a sírjukra,
Hogy ne maradj magadra!

2018. március
vitéz Orbán Imre, Csíkszék
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Az 1849-es hadi eseményeket az ellenséges túlerő határozta 
meg. Ezekben a harcokban a huszárok önfeláldozóan védték a 
visszavonulókat. Július 2-án a szabadságharc legnagyobb lo-
vascsatája zajlott le Komárom alatt. 40 magyar huszárszázad 
küzdött 50 osztrák-orosz lovasszázaddal szemben. Előző-
leg az összevont huszárerők visszaverték az orosz Panjutin-
hadosztály csapatait. Július 11-én Komáromnál harmadszor 
kellett visszavonulniuk. Az utolsó utóvédharcokban augusz-
tus 5-én Szöregnél, másnap Óbesnyőnél, két napra rá Csatád-
nál még sikerrel mérték össze fegyvereiket a császáriakkal. A 
temesvári nagy csata volt a végső harcuk.

„Viva l’Unione magiaro-italica!” 

1849 tavaszán az immár függet-
lenségét kikiáltó Magyarország 
kötött szövetségi szerződést a 
Velencei Köztársasággal. A dip-
lomáciai kapcsolatok kiépítése 
mellett mindkét oldalon kísérlet 
történt a gyakorlati katonai se-
gítségnyújtás megvalósítására is: 
Piemontban Türr István, Velen-
cében Winkler Lajos szervezett 
magyar légiót, Magyarországon 
pedig Alessandro Monti vezette 
az olasz légiót az 1849. augusz-
tusi harcokban./Pete László

Az itáliai szabadságharc alatt és 1859-ben, az olasz földön 
harcoló huszárok a tőlük megszokott eredményes módon 
tűntek ki. A vesztes magentai csatában a III. olasz had-
testet a nyíregyházi huszárok mentették meg gyilkos kar-
tácstűzben, rohammal szétverve a franciákat. Solferinónál 
Majtényi kapitány 6 századdal vert szét egy egész lovas 
hadosztályt.
 A huszár-egyenruhát a tetszetősségen és kényelmességen 
kívül nagyban befolyásolták biztonságtechnikai elemek is. 
Például: a huszárcsákót a drótkarikák ellenállóbbá tették, 
hogy jobban védjen a kardcsapások ellen. Ugyanez volt a 
szerepe a huszárruhán - főleg a dolmányon - megtalálható 
igen dekoratív sujtásoknak is, mint ahogyan ez a nevük-
ből is kiderül. Sújtások voltak még a mentén is, melyet 
féloldalasan, panyókára vetve, dísz- és menetöltözetben 
nyáron is viselték, hogy a huszárnak a szárakat tartó bal 
kezét is védje.  
Az 1866-os porosz háborúban 10 huszárezred vett részt. 
Itt kezdődött a fegyvernem jelentőségének rohamos ha-
nyatlása az ismétlő- és sorozatfegyverek megjelenésével. 
Legfontosabb feladatukká a felderítés és a biztosítás vált. 
Azért a huszárok még mindig elitnek számítottak a hadse-
regben, alapos és kemény kiképzésen estek át, ahol a ki-
váló lovaglótudás mellett a fegyverhasználatra és sokféle 
egyéb lovas feladatra képezték ki a katonákat. A háború (a 
Nagy Háború - szerk.)kitörése idején 10 lovashadosztály 
(8 közös, 2 honvéd) állt rendelkezésre, amelyek számára 
az Oroszországgal határos Galícia ideális terep volt, így a 
háború elején mindegyiket ide vezényelték. Feladatuk az 
volt, hogy az ellenség lovasságát leküzdve biztosítsák a 
Monarchia gyalogságának zavartalan felvonulását és sze-
rezzenek pontos információkat az orosz erőkről. /Béres At-
tila tanulmányából

1914. december 11-12. LIMANOWA
Galícia, Jabloniec hágó. Masszív orosz túlerő. 
Limanovánál 1914. december 11-12-én pusztító ere-
jű ellentámadást hajtanak végre a magyar huszárok. 
Gyalogosan, hegynek felfelé, karddal, puskatussal, 
puszta kézzel. Együtt küzdenek a 9-es soproni Nádas-
dy-huszárokkal, a 10-es, jász-kun és a 3-as szegedi hu-
szárok, valamint más, gyalogos kiegészítő egységek is. 

Két nagyhatalom túlereje, az európai országok ér-
dektelen közömbössége, mint már annyiszor, hősi 
küzdelmeink lehanyatlását idézte elő. A huszárok a 
szabadságharc küzdelmeiben kimagasló bátorsággal, 
önfeláldozó hősiességgel teljesítették kötelességüket. 
Becsületüket, haza- és szabadságszeretetüket min-
dennél jobban bizonyítják többek között Lenkey és 
huszárjainak példája, akik külföldről verekedték ma-
gukat haza.  Az aradi 13 vértanú közül 6 volt huszár.

1930-as évek: Huszártiszt
társasági egyenruhája

Huszár az I. vh.előtt
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Muhr Ottmár ezredes vezetésével emberfeletti módon 
harcoltak. Bauer Gyula főhadnagy egy hosszú nyelű ásó-
val kezdte aprítani a „muszkát.” Muhr ezredes halálos 
lövést kapott, ami csak még jobban felhergelte a huszá-
rokat. Aznap igen sok tiszt is az életét áldozta, így mutat-
va példát bátorságból, hazaszeretetből. Ekkor vesztette 

életét a 10-es huszároknál Szántay Jenő százados, koráb-
bi olimpikon kardvívó is. A HALHATATLANOK c. do-
kumentumfilm eredeti helyszíneken forgatott felvételek 
mellett színészek és hagyományőrzők közreműködésével 
idézi fel a galíciai hadszíntér harcait, a magyar huszárok 
megdöbbentő önfeláldozását, hősiességét. 
Bár még teljes erővel indultak harcba a huszárok, de az I. 
világháborúban indított lovasrohamok nagy része már vér-
be fulladt a géppuskákkal, drótakadályokkal megerősített 
állóháborúban. Így néhány sikeres lovas- és gyalogroham 
után a lóról leszállva gyalogharcra kényszerültek.
Limanova, majd Asiago és Doberdó sziklapoklában, 
s a Piave partján gyalog is haláltmegvető bátorsággal 
harcoltak a hős huszárok!

A limanowai győzelem már a döntő ütközet más-
napján fogalommá vált, ékes példája lett a háborús 
hőskultusznak, egészen 1945-ig. Utána nevét kisatí-
rozták még a történelemkönyvekből is.  A lengyelek 
a mai napig úgy tartják, hogy a magyar huszárok 
mentették meg őket az orosz uralom alól. Mai napig 
hiányzik a magyar történelemkönyvekből ez a harc, 
melynek eredménye az oroszok visszavonulása, a 
Monarcia seregeinek biztos felvonulása – a közvetlen 
orosz betörés feltartóztatása! 
Limanova szimbólummá vált, a magyar katona I. vi-
lágháborús helytállásának szimbólumává.
A limanovai csata után a keleti front német parancs-
noka, Paul von Hindenburg azt kérte a Monarchia 
vezérkari főnökétől, hogy küldjön minél több ma-
gyar hadtestet a frontra. Conrad erre röviden azt 
felelte, hogyː „mind egyforma”. Hindenburg erre azt 
üzente visszaː „sajnálhatja, ha nem vette észre, hogy 
a magyarok a legjobbak.”

Nádasdy Ferenc Huszármúzeum (Sárvár), Huszártörténeti do-
kumentum. 9. huszárezred, 2. törzsszakasz

Örök emlékezet – és kegyelet a Hősöknek!

 Kiskunfélegyháza 2019

Kecskemét

Kalocsa

Erdély, Nyergestető, 2018.
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Az I. világháború – 1914-1918 – 5 év vérben és vasban
I. A Monarchia ellenfeleinek hadereje

Érdemes összehasonlítást tenni, hogy a háború 
kitörésekor kik álltak szemben a Monarchia haderejé-
vel, mely a mozgósítás után kb. 3,2 milliós volt, s ennek a 
létszámnak kb. harmada Magyarországról származott!

1914 - Oroszország
A mozgósítás után az orosz hadsereg 5,4 milliós létszámú 
volt. A hadsereg 37 hadtestre tagozódott, békében mind-
egyikben 2 gyalog- és 1-2 lovashadosztállyal, ami moz-
gósításkor egy tartalékhadosztállyal bővült. A hadosz-
tályok létszáma 21 000 fő körüli volt, 2–2 dandárra, 4–4 
gyalogezredre tagolódtak. A hadtesthez tartozott még 4–6 
lovasszázad, 8 géppuskás század, 2 tüzérdandár. Az orosz 
hadsereg fölszerelése: A lovashadosztályok (32) ütközet-
létszáma egyenként 24 lovasszázadból, 8 géppuskából és 
12 ágyúból állt. A lövészdandárok (18) alá 8 zászlóalj, 32 
géppuska és 24 ágyú tartozott. „Az orosz flotta, amely az 
osztrák-magyar flottához hasonló erőt jelentett, 9 sorha-
jóval, 5 nehéz- és 7 könnyűcirkálóval, 75 rombolóval és 
22 torpedóvetővel, valamint 20 tengeralattjáróval rendel-
kezett. Csoportosításának súlypontja a Keleti-tenger volt 
(Balti Flotta). Gyengébb volt a fekete-tengeri, a jeges-ten-
geri és a távol-keleti flotta.” (Galántai: Az I. vh., p. 167.)

Szerbia
Ellenfeleihez képest a szerb hadsereg kislétszámú volt, rá-
adásul észak és nyugat felől a Monarchia, keletről Bulgária 
fenyegette, így erőit meg is kellett osztania. Katonái viszont 
a Balkán-háborúk során komoly harci tapasztalatokra tettek 
szert, és erősen motiváltak voltak. „Szerbia hadseregének 
első vonalát 6 gyalog- és 1 lovashadosztály, második vonalát 
5 gyaloghadosztály, harmadik vonalát 15 gyalogezred, 12 lo-
vasszázad és 30 régi típusú tüzérüteg alkotta. [...] Az első vo-
nalbeli hadosztályok (14 000 fő) mindegyike 4 gyalogezred-
del, 3 lovasszázaddal és 9 tüzérüteggel (54 löveg), a második 
vonalbeliek egyenként 3 gyalogezreddel, 4 lovasszázaddal és 
6 üteggel bírtak. A szerb hadsereget összesen 264 000 főnyi 
gyalogos, 11 000 lovas és 828 löveg képezte” (Balla : Az Oszt-
rák-Magyar Monarchia hadereje, pp. 40–41.)

Montenegró
A montenegrói haderő is csekély létszámú volt, ám harc-
edzett katonákból állott.„Montenegró a balkánháború ele-
jén 56 zászlóaljat állított ki 32.000 puskával. A háború fo-
lyamán 1 dandár alakult ujonnan körülbelül 4000 puskával. 
Ez összesen 36.000 puskát tesz ki.
Ennél sokkal többet Montenegró az 1914. évi háború ki-
törésekor sem állíthatott sorompóba, úgy hogy nem igen 
tévedünk, ha annak haderejét 40.000 főre becsüljük, 
amely 4 gyaloghadosztályba (11 dandárba) volt beosztva.” 
 (Bánlaky : Az 1914. évi..., p 11.)

A sereg létszámával kapcsolatban egy másik forrás érdekes 
dologra hívja fel a figyelmet:„De jelentékenyen fokozza 
ennek a hadseregnek harcképes voltát, hogy majdnem az 
egész létszám működő seregnek tekinthető, mert a hadsereg 
körüli szolgáltatások nagy részét elvégzi maga a lakosság, 
nők, s a gyermekek is. A különben gyengén felszerelt és 
kisszámú sereget ez a körülmény, valamint a montenegrói 
harcosnak igénytelensége, szívóssága és bátorsága többre 
képesíti, mint amennyit az ilyen félig szervezett miliciától 
várni lehetne.” (A Nagy Háború írásban és képben.
 1/1.: Északon és Délen, pp. 21-22.)

1915 - Olaszország
1915-ben a Monarchiának új ellenféllel, Olaszországgal kel-
lett szembenéznie. Az olasz hadsereg három vonalból tevő-
dött össze. Az elsőben a sorkatonaság, a másodikban a tartalék 
szolgált, ezek alkották a kiképzett hadsereget, melynek létszá-
ma a hadba lépéskor kb. 1,6 millió fő volt. A harmadik vonal-
ba kb. 3,3 millió fő tartozott, ők viszont korábban nem estek át 
katonai kiképzésen. A haderőt négy hadsereg alkotta. „Minden 
hadsereg 3-4 hadtestből áll, minden hadtest 2-3 hadosztályból, 
melyhez mozgósításkor a mozgó miliciából alakuló harmadik 
hadosztály járul s így tovább, az átlagos európai organizációs 
minta szerint. Ezenfelül minden hadseregnek megvan a maga 
lovashadosztálya. Békében összesen 12 hadtesformáció áll 
fenn és négy lovashadosztály, s az előbbiekhez háború ese-
tén még két friss hadtest, az utóbbiakhoz még egy újonnan 
alakítandó ötödik lovashadosztály járul.”A mai hadviselés: 
Olaszország szárazföldi hadserege. In: A világháború képes 
krónikája, 40. sz. (1915. július 11. p. 29.) Az olasz tüzérséget 
francia mintára szervezték, és francia fegyverekkel szerelték 
fel. Háborús helyzetekben összesen 42 tüzérezred állt fel, to-
vábbá a nehéztüzérség 4 ezrede.
Haditengerészetük két hajórajba szerveződött, hadba lépé-
sükkor 10 csatahajójuk, 10 páncélos cirkálójuk, 9 cirkáló-
juk képezte legfőbb erejét, de természetesen a kisebb hajó-
típusokat is harcba tudták vetni. Említést érdemel még a 13 
tengeralattjáró és a kb. 150 haditengerészeti repülőgép is.

1916 - Románia
Az 1916-os év nyarán Románia is hadat üzent a Monar-
chiának. Az ország igen kedvezőtlen gazdasági helyzetben 
volt, ez hadseregének ütőképességét nagyon negatívan 
befolyásolta. Mivel a haderő anyagiak hiányában csak na-
gyon keveset gyakorlatozott, a vezérkari tisztek csak kevés 
praktikus ismeretet tudtak elsajátítani. Ezt nem tudta ellen-
súlyozni a csapattisztek, altisztek megfelelőnek mondható 
szakmai tudása. A román hadiipar nagyon fejletlen volt, 
minden jelentős hadfelszerelést importálniuk kellett, még-
hozzá olyan körülmények között, amikor egyetlen szövet-
séges szomszéduk volt csak: Oroszország. „A románok 
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377 zászlóaljat, 104 lovasszázadot és 277 üteget, kereken 
900.000 embert mozgósítottak. Erejüket 23 gyalogos és 2 
lovashadosztályba tömörítették. A haderő értéke csekély 
volt, de nem a román katona harci képességei, hanem a te-
hetetlen vezetés miatt.”
 (Aggházy – Stefán : A világháború, p. 217.)
A haderő létszáma és lokációja egy másik forrás alapján az 
alábbiak szerint alakult: „A háború kezdetekor rendelke-
zésre álló mintegy 500.000 főnyi kiképzett román haderő 
négy hadseregre oszlott és pedig három hadsereg Erdély el-
len, egy a Dobrudzsában. [...] Ezenkívül a haderő egy része 
a Duna-vonalnak Bulgária elleni biztosítására használtatott 
fel. A hadsereg belső tagozása nagyban megfelelt az összes 
többi államok katonai rendszerének. A hadsereg két vonal-
ból állott és pedig:
a) a működő hadsereg, melyet a ténylegesen szolgálók és a 
tartalékosok alkottak,
b) a milicia, vagyis a népfelkelés, mely az idősebb elemek-

ből állott. Ez a tagozás azonban csak papiroson volt meg. 
Már az első harcok foglyai mutatták, hogy a románok a 
fenti tagozást nem tartották be, hanem már a háború legele-
jén a két vonalat összekeverték.”

(A Nagy Háború írásban és képben.
1/4.: Északon és Délen, p. 70.)

Az 1. vonalbeli lovasság (11 roşiori ezred) jól képzett, ám 
nagyon gyengén felszerelt fegyvernem volt. Jellemző, hogy 
fegyverzetük többnyire a lándzsa és a kard volt, karabélyt 
elvétve rendszeresítettek. De a 2. vonalba tartozó 9 călăraşi 
ezrednél a lőfegyver része volt az alapfelszerelésnek. A 
tüzérség viszonylag fejlett volt, kivéve a nehéztüzérséget, 
melynél még a lőszerellátással is akadtak problémák. Ér-
dekes tény, hogy a tüzérség a vontatásra használt lovakat is 
kénytelen volt külföldről beszerezni.
A román dunai flottilla 22 nagyobb egységet tudott bevetni, 
ám ezek alkalmazhatósága a bulgáriai parti ütegek miatt 
igen korlátozott volt.

II. „A háború költészete”
A magyar közvitézekről írta a doberdói fennsíkon hősi halált halt hadnagy Szepessy László, családi nevén Szijártó 
László (Dombóvár, 1880. szeptember 8. – 1915. augusztus 1.) tanár, költő, újságíró a következő halhatatlan verset:

„A közlegény az, ki sárban,
Ködben, fagyban, hófuvásban,
Síri csendben, fergetegben,
Sivatagban, rengetegben
Áll a poszton rendületlen,
Támadja bár ezer ellen.
Legszebb szó ez a földtekén,
Legnagyobb cím: a közlegény.

A közlegény az, ki harcban,
Legelső a rajvonalban;
Sortüzeknek céltáblája
Ki a sarat bátran állja,
S ha meg eldől: legutolsó,
Kit eltakar hantkoporsó.
Legszebb szó ez a földtekén,
Legnagyobb cím: a közlegény.

A közlegény vére ára,
Hogy itt ülsz a biztos házba.
Sötét éji harcok vége,
Hogy rád süt a béke fénye.

Kalapot le hát előtte
És babért rá mindörökre,
Mert legszebb szó a földtekén,
Legnagyobb cím: a közlegény.»

A közlegény boldog lehet,
Ha ráhintenek egy kis földet,
Mert legtöbbjét seregszámra
Temeti a holló, kánya...
Messze, messze, idegenben
Sose látott rejtekekben...
Legszebb szó ez a földtekén,
Legnagyobb cím: a közlegény.

A közlegény vére ára,
Hogy itt ülsz a biztos házba;
Sötét éji harcok vége,
Hogy rádsüt a béke fénye...
Kalapot le hát előtte,
És babért rá mindörökre.
Mert legszebb szó a földtekén,
Legnagyobb cím: a közlegény.”

Barátjától búcsúzik Gyóni Géza – de hány- és hány KÖZ-
LEGÉNY helytállását, kitartását, hősi halálát láttatja ez a 
Szepessy-vers – és a baráti búcsúsorok! „Aludj nyugodtan 
ott, az alpesi szurdok jeges sziklasírjába korán beköltözött 
lírikus társam, Szepessy László! A te rettenhetetlen lelked 
már felszállt oda, ahol nincs többé szükség a költők áb-
rándos képzelődésére. Elmentél oda, ahol minden szép, 
minden igaz és minden jó. Ennek az égi honvágynak a lan-
tosa voltál itt az első nagy világégés pokla előtt e siralom-

völgyben. Ezért nagyon szerethetett az Úristen, hogy olyan 
hamar felemelt magához…

-cspb-

Gyóni Géza az ostromlott Przemysl városából repülőkkel 
küldte ki háborús verskötetét a következő sorokkal: 
„Reménykedő magyaroknak / Küldöm át a légen. /Re-
ménykedő magyarokkal / A jó Isten légyen.”
E kötetének két verse:
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HALKABBAN...
Halkabban járjon, aki él,
S dúdoljon csöndes éneket.
Messzi sírdombok fejinél
Ma ezer gyász-szobor mered.

Ezer menyasszony könnye hull,
S eztán már mindig sir szegény.
Mély sirban álomtalanúl
Alszik ezer szép vőlegény.

Lányok, virágot szedjetek,
Diszitsétek a sírokat.
Nem lesz már vőlegényetek,
Ki oly szelíden simogat.

Mind hű volt, s pompás férfi mind,
Kikről legendát sző a tél.
Szemük a sirból ránk tekint:
Halkabban járjon, aki él.

SIRVERS
Hazai domb lesz, vagy idegen árok
Bús sirom fűve amelyen kihajt,
Kopott fejfámon elmosódó írás
Bolygó vándornak ezt hirdesse majd:

Boldog, ki itt jársz, teérted is
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt;
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.

(Krasznojarszk, 1916.)

A háborús évek szenvedéseit és halált, a forradalom vér-
betiprását, az értelmetlen nemzetpusztítást nem feledtet-
hetik a jelenkori békeidők évtizedei.
Emlékeznünk kell, ez kötelességünk és jogunk!
„Isten, áldd meg a magyart!”

III. Az I. VILÁGHÁBORÚ,
a Nagy Háború vége

„A háború, amely véget vet minden háborúnak” – kiin-
dulópontja lett a következő világégésnek!
1918. november 11-én írta alá a vereségét elismerő Né-
metország a franciaországi Compiegne közelében, egy 
vasúti kocsiban a fegyverszünetet az antanthatalmakkal, 
ezzel véget ért az 5 évig tartó I. világháború. 

A német hadsereg jó állapotban volt köteles átadni a nyuga-
ti hatalmaknak 5000 tüzérségi löveget, 25 ezer géppuskát, 
3000 aknavetőt, 1700 vadász- és bombázó repülőgépet, 
továbbá 5000 mozdonyt, 150 ezer vasúti kocsit, 5000 te-
herautót, az összes tengeralattjáróját és 74 korszerű felszíni 
hadihajót. Az eredetileg 36 napra kötött fegyverszünetet az 
1919-es versailles-i békeszerződés megkötéséig sorozato-
san meghosszabbították.
Érdekesség, hogy a II. világháborúban, 1940. június 22-én 
a hitleri Németország bosszúként ugyanebben az erdőben, 
ugyanebben a vasúti szalonkocsiban íratta alá a Franciaor-
szág feltétel nélküli megadásáról, területe kétharmadának 
német megszállásáról szóló fegyverszüneti egyezményt. 

Csajbók Lidia: Ima
Nemzetek Istene! Irgalmas, jó Atyánk!
Hallgasd meg szívünkből fakadó hő imánk:
Óh, legyen a dúló harcoknak már vége,
És szálljon népedre áldást hozó béke.

Beismerjük Atyánk, hogy sokat vétkezénk.
Vedd elégtételül, mit eddig szenvedénk.
Legyen engesztelés a nagy véráldozat,
Amit hazánk Neked, szülötteiben ad.

Férjet sirat a nő, gyermekét a szülő;
Árvák zokogása apákért, - nem szűnő.
Testvér a testvérért kesereg szüntelen…
Ki nyújt vigasztalást, ha Te nem – Istenem!

Óh! hát légy irgalmas hozzánk, nagy Istenünk!
Add meg szent békédet, add meg immár nekünk,
Hogy ez árva nemzet, mely annyit szenvedett,
Szíve hálájával áldhassa nevedet!
Ámen. (1915)
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Csaknem 5 éven át tartó, Európából induló globális 
háború volt, mely öldöklő küzdelem a korabeli gyarma-
ti- és érdekeltségrendszer újrafelosztásával végződött. A 
külügyeiben NEM független hatalomként 1914. július 
28-án üzent hadat az Osztrák–Magyar Monarchia Szer-
biának, miután a belgrádi kormány és I. Péter király (ur. 
1903-1921) elutasította az öt nappal korábbi bécsi ulti-
mátumot. A hadüzenet mozgásba hozta a szemben álló 
európai katonai szövetségeket, ezáltal néhány napon belül 
világméretű háború robbant ki, mely négy év alatt romba 
döntötte Európát. A világ közvéleménye a világháború 
kirobbanásáért a háborút – a hadüzenettel – ténylege-
sen megkezdő Osztrák–Magyar Monarchiát vádolta. A 
britek szerint a háború legfőbb felelőse Magyarország, 
és a „magyarok felelőssége nagyobb volt, mint Ausztri-
áé.” HOLOTT: Egyetlen politikus ellenezte a magyar 
hadbalépést: a magyar miniszterelnök, gróf Tisza Ist-
ván!
Az I. világháború szomorú egyenlege: mintegy 10 
millió elesett katona a frontokon, ugyanennyi ember 
halt meg járványok, főként az 1918-19-es spanyol-
nátha miatt és éhezés következtében. A harcok során 
vetették be először a tankot és a vegyi fegyvert, va-
lamint nagy számban harci repülőgépeket és tenger-
alattjárókat.
A háborúban négy birodalom omlott össze: a német, az 
osztrák-magyar, az orosz és az oszmán, ezek romjain 
ugyanakkor Finnországgal, a balti államokkal, Len-
gyelországgal, Ausztriával, Magyarországgal, Cseh-
szlovákiával és a későbbi Jugoszláviával kilenc „új” ál-
lam jött létre. A háborút követő béke legnagyobb vesz-
tese Magyarország lett, amely elvesztette területének és 
lakosságának kétharmadát, és több mint hárommillió 
magyar került kisebbségi sorba. 

Magyarország háborús katonai embervesztesége:
Az I. világháborúban 660 960 magyar katona halt hősi 
halált, 1 millió 490 ezer megsebesült,  833 ezer katona 
fogságba esett.
A győztesek a békeszerződésekben mit sem törődtek a wil-
soni igazságosság és önrendelkezés meghirdetett elveivel, 
a diktált „béke” nyomán egyenes út vezetett a két évtized-
del később kitört újabb világégéshez. (MúltKor Történlem)

100 éve őrzik a magyarok emlékét egy szicíliai 
kisvárosban

Dr. Kovács Vilmos, a Hadtörténeti Intézet parancsnoka
gyertyát gyújt a Magyar Kápolnában, Vittoriában

(Fotó: Talán Csaba, ORSZÁGKÉP)

Hadifogolyként érkezett több, mint 18.000 magyar ka-
tona Szicíliába, Vittoria városába az I. világháború elején. 
A háború évei alatt azonban barátságot kötöttek az ott élő 
emberekkel. Dolgoztak a helyi családok földjein, de azért 
pénzt kaptak, és ellátást. Amikor vége lett a háborúnak, és 
a katonák hazamehettek, apró ajándéktárgyakat készítettek 
a szicíliai családoknak – így köszönték meg az emberséges 
bánásmódot. A járványok miatt viszont 118 magyar hadifo-
goly Vittoriában halt meg. Emlékük megőrzésére Magyar-
országon adománygyűjtés folyt, amelynek eredményeképp 
magyar pénzből építették fel 1927-ben a Magyar Kápolnát. 
A katonák az épület alatti csontkamrában nyugszanak. Az 
ott meghalt hadifoglyok nevét a kápolna falán gránittáblák 
őrzik. Számos érdekességet, izgalmas részleteket tudtunk 
meg az odahurcolt katonák történetéről, és arról, hogy a 
szicíliaiak hogyan és miért ápolták a magyarok emlékét 
azokban az évtizedekben is, amikor magyarok nem is jár-
hattak Szicília földjén.
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Győrik György: Hazafelé…

Ha majd a béke őrangyala leszáll
A vértől elázott harctérre:
A gépfegyver kattogása elhal,
S elnémul az ágyúk zenéje.

Jönnek majd robogva lármás vonatok
Velük versenyez az őszi szél.
S egyre távolabbról kiált utánunk
Az elhagyott, árva csatatér.

A háborúban kivérzett Magyarország szembesül
a kommunizmussal...
A „dicsőséges” 133 nap – és történelmi vetülete

Részlet Kövér László ünnepi beszédéből A NEMZET 
MÁRTÍRJAI emlékére újraállított szoborkompozíció fel-
avatásán 2019. október 31-én, a budapesti Vértanúk terén

Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke felavatta az 1918-1919-es vörösterror 
áldozatainak emléket állító Nemzeti vértanúknak 
újraállított(!) emlékművét. A mintegy 5 méter magasságú 
kőpillér tetején egy — honfoglaláskori motívumokkal dí-
szített — kőkoporsó nyugszik. A pillér előtt Hungária női 
alakja, hátoldalán egy sárkánnyal küzdő férfialak áll. Az 
emlékművet 1945-ben — egy előre megszervezett akció 
során — ledöntötték, talapzatát szétverték. A Nemzeti 
vértanúk emlékművét korabeli fotók alapján Elek Imre 
szobrászművész alkotta újra. Az V. kerületi Vértanúk 
terén megtartott ceremónián a keresztény történelmi 
egyházak képviselői megáldották a szoboregyüttest, és 
imát mondtak az áldozatokért. Köves Slomó, az Egy-
séges Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija 
röviden szólt arról is: a Tanácsköztársaság az ezeréves 
magyar történelem első olyan eseménye volt, amelyben 
Istent deklaráltan megtagadták.

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Tisztelt Egyházi és Világi 
Elöljárók, Emlékező Honfitársaim! 
„Ennek így kellett történnie!” – a krónikások szerint 
1918. október 31-én ezek voltak Tisza István minisz-
terelnök utolsó szavai. Mire gondolhatott élete utol-
só pillanataiban a meggyilkolt miniszterelnök? Soha 
nem fogjuk megtudni, azonban egy évszázad távlatá-
ból és tapasztalatából mi, mai magyarok már tudjuk, 
hogy a sorsfordító 1918/1919-es esztendőkben – Tisza 
István tragédiáján keresztül is – nem a balsors, a kike-
rülhetetlen végzet érte utol hazánkat, hanem másvala-
mi. Egy következmény. A Tisza István miniszterelnök 
meggyilkolásával színre lépő új hatalom – amely aztán 
1919. március 21-én teljesedett ki és mutatta meg ször-
nyűséges igazi arcát – nem pusztán a háborús vereség 
következménye, és különösképpen nem hazai etnikai 
vagy vallási csoportok üzelmeinek a műve, miként azt 
némely leegyszerűsítő, általánosító és tragikusan félre-
vezető magyarázatok láttatni akarták.
Ami abban a 133 napban történt, az egy tragikus ma-
gyar polgárháború következménye volt. Egy olyan pol-
gárháborúé, amelyet magyar földön született, magyar 
anyanyelvű, többnyire magyar nevet viselő emberek 
vívtak nemzettársaik ellen. Egy olyan polgárháborúé, 
amelyben az Istent, a hazát, a nemzetet és a családot – 
igen, a családot is, egyáltalán: az embert emberhez fűző 
minden érzelmi, erkölcsi köteléket – tagadó emberek 
kíséreltek meg leszámolni az istenhívő, hazaszerető és 
a nemzetet szolgáló, életüket a többezer éves civilizációs 
parancsokhoz igazítani törekvő honfitársaikkal.

Márton Áron – Bérmálási beszéd részlete, 1935.
„A világháború Európát egy irtózatos hullaház-
zá változtatta: kilenc millió Ábel véres teste porla-
dozik a csataterek hantjai alatt; hat millió rokkant 
testtel, élőhalottként vonszolja magát közöttünk; a 
hazajött harmincévesek nemzedéke, amelyiknek az 
iskolapadból a lövészárokba kellett vonulnia, „ölelés 
helyett ölni kellett tanulnia, nehogy őt öljék meg,” 
rokkant lélekkel, fásultan érkezett, s legtöbbje az élet 
bizonytalan útjain vergődik ma is; a mai nemzedék 
pedig, mint egy lelketlen kor történelmi emléke és 
egyben ítélete, felhasználatlanul pusztul el szemeink 
előtt. Még kamasz ujjongásuk sem volt, öntudatra 
tartó lelkük első pillanatában rájuk hullott a dér, túl 
korán meg kellett tudniuk, hogy számukra már nincs 
hely, az egyetemes lelketlen önzés mindent elfoglalt.”
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Az istentelenséget vallók, akik csak önmagukban hisznek, 
kezet emeltek azokra, akik abban hittek, hogy saját em-
beri létük fölött van egy teremtőerő. A világfiak, akik szá-
mára a nagyvilág otthontalan tágassága mindig vonzóbb 
volt, mint a saját szülőföldjük, kezet emeltek a hazafiak-
ra, azokra, akik számára a szülőföld, a haza jelentette az 
egyetlen helyet a nagyvilágban, ahol otthon lehetnek. /.../
Ebben a polgárháborúban a fizikai erőszak kezdőlövé-
sét ugyan Tisza István gyilkosai adták le, de ez a polgár-
háború nem 1918. október 31-én kezdődött, és 1919. au-
gusztus 1-jén nem is ért véget. Ez a keserves polgárhá-
ború szellemi erőszaktétellel kezdődött, még valamikor 
a XIX. század második felében. 1918–19-ben már vérbe 
torkollott, majd – mint egy véráramban szétterjedő kí-
gyómarás – végigkísérte a XX. századi magyar törté-
nelmet. A mi XXI. századi időnkben is itt van velünk, 
hosszú ideje ugyan éppen vértelenül, de változatlanul 
mérgezőn kísérti a jelenünket és jövőnket egyaránt.

Kossuth Lajos 1851-ben még ezt írta: „Nálunk nincs 
szükség a szocializmusra és kommunizmusra, két olyan 
dologra, amelyekről bármennyit is tanulmányoztam 
őket, nem nyertem tiszta képet. […] Nekünk, magya-
roknak semmi közünk nincs ehhez a tanhoz, mert nincs 
rá szükségünk.” A XIX. század derekán ez minden bi-
zonnyal így is volt, Kossuth pontosan ismerte a nemze-
tét. Ám a vérbefojtott 1848–49-es szabadságharc után a 
magyarság védtelenné vált: nemcsak katonai, nemcsak 
politikai, hanem szellemi értelemben is. Nemzetünk ak-
kor nemcsak fizikai és politikai önvédelmi képességét 
veszítette el, hanem a szellemit is. Szerencse, hogy a 
magyarok a nyakukra küldött kultúrügynökök kitartó 
erőfeszítései dacára sem veszítik el sem az anyanyelvü-
ket, sem az életkedvüket a saját hazájukban./.../
A fizikait előkészítő szellemi erőszak talán első puskalö-
vését már 1901-ben, egy nagy tekintélyű jogászprofesz-
szor adta le a pesti jogi karon, aki így szólt a magyar 
diákjaihoz: „Az én célom az, hogy az önök szívéből 
az olyan kicsinyes fogalmakat, mint haza, nemzet, ki-
irtsam.” Egy másik szellemi terroristának, a korabeli 
magyar irodalmi életre évtizedekig nagy befolyást gya-
korló, 1908-ban induló folyóirat főszerkesztőjének a 
jelszava volt: „a múlttal szemben egyedüli kötelezett-
ségünk az, hogy lerázzuk magunkról”. (Ignotus Hugó, 
szül. Veigelsberg Hugó)
A társai által világhírűnek mondott marxista filozófus 
(Lukács György) – aki a XX. században évtizedeken ke-
resztül nyomorította a magyar tudományosságot – már 
fiatalkorában arról elmélkedett, hogy „a lélek megváltá-
sához éppen a lélek feláldozására van szükség, […] nem 
egy mesterséges kényszert, hanem a Ne ölj! abszolút pa-
rancsát kell megszegni”. 1919-ben kulturális népbiztos-
ként ugyancsak ő dolgozta ki a kulturális terrorizmus 
intézkedési programját. Ennek keretében az iskolában 
a monogámia idejétmúltságára, a középosztálybelinek 
mondott erkölcsi értékek elavultságára akarták nevelni 

a magyar tanulókat, mert hitt abban, hogy a szexuális 
ösztönt a forradalmi rombolás hatékony eszközeként 
lehet használni. A szellemnek ezek és hozzájuk hason-
ló emberei ágyaztak meg a fizikai erőszaknak, amely-
nek magyarországi képviselői 1918–19-ben külföldön 
kiképzett és külföldről pénzelt közönséges terroristák 
voltak. Egy részük fehérgalléros politikai felforgató, 
más részük véreskezű, köztörvényes bűnöző. Körülbe-
lül ezer ember túszul ejtette egész Magyarországot, és 
az addig tobzódó szellemi erőszak tömeges fizikai erő-
szakba torkollott.
Dühödt keresztényellenesség, buzgó internacionaliz-
mus, heves nemzetgyűlölet, tudatos családrombolás és 
hazug jelszavak alatt az emberek kíméletlen kifosztá-
sa: ez volt 1919-ben a Tanácsköztársaságnak nevezett 
terrorképződmény! E képződmény vezetői között volt, 
aki (Szamuely Tibor) az uralmukat megalapozó terrort 
szükséges jónak, volt, aki szükséges rossznak és volt, 
aki egyszerűen csak szükségesnek tekintette. A Teréz 
körút 13. (1919-ben a Tanácsköztársaság egyik terror-
különítményének székhelye) szám alatti épületre, egyik 
rablott fészkükre ki is írták nagy betűkkel: „Politikai 
Terrorcsapat”. Néhány nap múlva a politikai vezetőjük 
kiokította őket: „A terrort nem kiírni, hanem csinálni 
kell!” Ezek után a korábbi névtábla helyére kiírták, 
hogy „Belügyi Népbiztosság politikai osztályának kü-
lönítménye”, és vérszomjasan öltek tovább. Az egyik 
bolsevik különítményes szerint „ha az a parancs jönne, 
hogy apádat vagy anyádat meg kell ölni, azt is teljesíte-
ni kell”. Egy másik szerint „ha az elvről van szó, akkor 
száz hulla csak nulla”.
Egy másik 1919-es terrorista (Gerő Ernő) – aki 1953-
ban belügyminiszter is lesz, és aki azt hirdette, hogy a 
proletáruralomhoz rövid távon fizikai, hosszú távon pe-
dig szellemi erőszak szükséges. 
1919 júniusában a terroristák igazságügyinek csúfolt 
népbiztosa (Szántó Béla) így fogalmazott: „A proletár-
diktatúra diktatúra azért, hogy a szocializmus gondo-
latait terjessze. A forradalom terror nélkül lehetetlen, 
a proletárdiktatúra ezért is él a terror fegyverével.” 
/.../A Vallásügyi Minisztériumot átnevezték Vallásügyi 
Likvidáló Hivatalnak, az óvodákat átnevezték játék 
iskoláknak, ahol az „egoisztikusnak” nevezett csalá-
di nevelés hatásait akarták kigyomlálni a gyerekekből 
azért, hogy minél előbb leszoktassák őket például a 
magántulajdonról; az oktatási tantervekből kiirtot-
ták a „nemzet” szót, mert szerintük csak a proletár 
nép létezik; a közoktatás alapelvévé a nemzetköziséget 
tették, mert – mint a Néptanítók május 8-i számában 
írták – „a hazafias szellem volt az a méreg, amellyel a 
történeti és társadalmi igazságokat meghamisították.” 
A közoktatásban a magyar történelmet és a magyar 
irodalmat, mint önálló tantárgyakat felszámolták, és 
a nemzeti színű lobogót mindenhol kötelezően vörös 
zászlóra cserélték. Közellenségnek titulálták a pol-
gári művészetet, és szembehelyezték vele az úgyne-
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vezett „progresszív” művészetet – bármit is jelentsen 
az – színházakat kommunizáló bizottságot szerveztek, 
és 4 (!) nappal hatalomra jutásuk után betiltották a 
keresztény és konzervatív lapokat, csak a bolsevik új-
ságok és a rezsimet kiszolgáló bulvár szennylapok ma-
radhattak meg. 1919. június 11-i számában az Ember 
című lap így rögzítette a tényeket: „A túlnyomó több-
ség az újságírók között szolgálatra készen üdvözölte 
az új rendet. […] Az újságírók szabadszervezete mé-
lyen szocialista lelkesedéssel és rajongással járt elől 
a forradalmi akciókban.” Korabeli elemzők szerint a 
magyar bolsevizmus egész élettana, eredete és bukása 
benne foglaltatik a magyarországi sajtó élettörténeté-
ben; a külföldről pénzelt magyarországi bolsevizmus 
tulajdonképpen a hazai zsurnalizmus egy részének 
államalkotó kísérlete volt. Erről a rendszerről mond-
ta 1958-ban a kommunista minisztertanács elnöke, 
(Münnich Ferenc) hogy „a Tanácsköztársaság messze-
menő türelmet tanúsított az ellenségeivel szemben. Ha 
hibát követett el, akkor a hiba nem az volt, hogy túl 
keményen, hanem hogy a kelleténél enyhébben járt 
el az ellenségeivel szemben.” Erről a rendszerről írta 
2010-ben egy balliberális magyarországi történész, 
(Ormos Mária) hogy a vörösterror „progresszív volt 
és utópista. Egy olyan világot akart tűzzel és vassal 
megvalósítani, amely gyökeresen eltért minden addig 
létezett világtól. Ennek az emberibb világnak a vízió-
jáért pedig akár konkrét embereket is hajlandó volt 
feláldozni.” Igen, jól hallották, mindezt 2010-ben írták 
Magyarországon.
Ma a politikai terror áldozataira emlékezünk. Volt mi-
niszterelnökre és volt házelnökre, katonákra és polgári 
személyekre, értelmiségiekre és kétkezi munkásokra, 
földművesekre, férfiakra, nőkre és gyermekekre, ma-
gyarokra és mindazon zsidó, német és egyéb származá-
sú honfitársainkra, akik 1919-ben osztoztak a magyar 
áldozati sorsban. Több mint félezer ismert áldozat – és 
ki tudja, mennyi ismeretlen van még, – akiknek az em-
lékét a XX. század második felét uraló kommunista ha-
talom igyekezett egyszer és mindenkorra eltörölni vagy 
befeketíteni.
 A Nemzeti Vértanúknak 1934-ben felállított emlék-
művét a kommunisták 1945-ben lerombolták, majd fél 
évszázad múltán 1996-ban a posztkommunisták egy, az 
elődeik által kivégzett kommunista (Nagy Imre) szobrá-
val foglalták el a helyét, mérhetetlen arroganciával azt 
üzenve: még a kommunisták által meggyilkolt nemzeti 
mártír is csak az lehet, aki korábban maga is osztozott 
a kommunisták bűneiben. Mások számára még a vérta-
núk dicsősége sem jár!
A XX. századi második magyarországi kommunista 
uralom 1990-ben történt bukásának 30. évfordulójához 
közeledve, a rendszerváltoztatásból fakadó múlhatatlan 
erkölcsi adósságunk volt a Nemzeti Vértanúk 
emlékművének újraalkotása és helyreállítása, mely 
adósságot ma a nemzet lerója.

/.../  Mi, magyarok – akiket a kommunisták bűnös nép-
nek neveztek, s akiket szellemi, politikai örököseik ma 
is annak tartanak – nem hagyjuk beteljesedni az elle-
nünk elkövetett bolsevista bűnöket.
Honfitársaim! Az 1919-ben felszínre tört véres polgár-
háború hazánkban más formában – szellemi és politikai 
küzdelemként – ugyan, de napjainkban is zajlik. Az Is-
tent, hazát és nemzetet tagadók 1919-ben burzsujok-
nak nevezték nagyapáitokat! 1956 után retrográdnak 
nevezték apáitokat! 1990 után mucsainak neveztek 
valamennyiünket, akik hittünk a demokrácia erejében. 
Ma nacionalistának, populistának, Európa-ellenesnek, 
xenofóbnak, iszlamofóbnak, homofóbnak és ki tudja, 
még mi mindennek neveznek bennünket, csak azért, 
mert ragaszkodunk közösségeinkhez, kultúránkhoz, 
hagyományainkhoz.
Honfitársaim, ne legyenek kétségeitek! Ha engeditek ne-
kik, visszatérnek, és meg fogják bélyegezni a gyermeke-
iteket és az unokáitokat is! A Lenin-fiúk utódai ma is itt 
állnak velünk szemben, és – egyelőre még csak a virtuális 
világban – ott folytatják, ahol a szamuelyk és csernyk 
száz éve abbahagyták. Az 1919-es magyarországi polgár-
háborúban gyökerező XXI. századi szellemi és politikai 
küzdelmeket azonban nem azzal nyerhetjük meg, ha 
nagyobb ütést mérünk a velünk szemben állókra, mint 
amekkorát kapunk tőlük. Szükséges, de nem elégséges, 
hogy országunkban a választópolgárok 1990-ben nem-
csak a kommunista korszakot, hanem 2010-ben a poszt-
kommunista korszakot is demokratikus módon le tudták 
zárni. Ezt a küzdelmet Magyarország véglegesen csak 
akkor nyerheti meg, ha a velünk szemben állók megta-
pasztalják, hogy a külföldről pénzelt istentelenséggel, ha-
zaárulással és nemzettagadással Magyarországon soha 
többé nem lehet többséget szerezni! Az előttünk álló küz-
delmeket a magyarság csak akkor tudja megnyerni, ha a 
demokrácia eszközrendszerével meg tudunk őrizni egy 
olyan cselekvőképes politikai többséget, az igazságosság 
erejével fenn tudunk tartani egy olyan társadalmi több-
séget, és a szellem erejével biztosítani tudunk egy olyan 
erkölcsi többséget, amely az istentelenekkel, a hazaáru-
lókkal és a nemzettagadókkal szemben meg tudja védeni 
önmagát, nemzetét és a hazáját.
Pál apostollal valljuk, hogy mi nem a meghátrálás em-
berei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy 
életet nyerjünk! Erre kötelez bennünket az elődeink ál-
dozata és az utódaink reménysége.
Köszönet az adófizető polgároknak és mindenkinek, 
akinek munkája által mára újjászülethetett és vissza-
kerülhetett a helyére az 1918–1919-es Nemzeti Vérta-
núink emlékműve!
Kegyelet az áldozatoknak, hála a hősöknek! Isten óvja 
és segítse Magyarországot! Adjon mindannyiunknak 
erőt, kitartást és bölcsességet, hogy ebben eszközei le-
hessünk!

Dr. Kövér László,
Magyarország Országgyűlésének elnöke
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A 2. magyar hadsereg helytállása a Donnál 
„Dicsőség nevüknek, hála és elismerés...”

A 2. magyar hadsereg 1942 április 17 –én indult el Ma-
gyarországról a keleti frontra, mégpedig Jány Gusztáv ve-
zérezredes vezetésével, hogy részt vegyen a németek Kék 
Hadműveletében (Fall Blau) és Sztálingrád elfoglalásáig 
biztosítson egy 200 km hosszúságú frontszakaszt, a Don 
folyó mentén. Csapataink július második hetére érték el a 
Dont és foglalták el állásaikat, Voronyezs városától délre, a 
2. német, és a 8. olasz hadsereg között. 
Hadseregünk – bár a magyar hadvezetéstől a lehetőségek-
hez mérten szinte mindent megkapott – de mind minőség-
ben, mind mennyiségben erősen elmaradottnak számított 
a korabeli nemzetközi haditechnikai színvonalhoz képest 
(főként a német és szovjet hadseregekhez mérve). A leg-
nagyobb hiányosságok a páncéltörő fegyverek terén mu-
tatkoztak. 

Felszereltségünkbe tartoztak a Csaba páncélgépkocsik, 
Nimród páncélvadászok, illetve Toldi könnyű harckocsik, 
de sajnos mind nagyon kis tűzerővel rendelkeztek. /.../ A 
Donnál voltak még vadászgépeink is (26 db) illetve bom-
bázóink (az ilovszkojei reptéren), sőt teherautók, fogatok, 
melyekből nagy számban használtunk. (A csapatmozgá-
soknál például többnyire a fogatokat alkalmazták a felsze-
relés szállítására.)
Összességében a 207 500 fős 2. magyar hadsereg csak a 
22 db Panzer IV –es harckocsi és az 50 db 75 mm-es löveg 
révén jelentett némi ütőerőt (a többi fegyverzetünk elavult 
és kis hatásfokúnak számított), s még hozzá kell tegyük, 
ez a csökkentett haderő óriási frontszakaszon volt eloszt-
va, hiszen 200 km-t kellett biztosítanunk, nagyon elvéko-
nyított arcvonallal. (Taktikai kényszer-visszavonuláshoz 
használható második vonalat ki sem tudtunk alakítani.) A 
Don menti magyar hadműveletek „hídfőcsaták” néven 
vonultak be történelmünkbe, mégpedig a folyó nyuga-
ti partján, három orosz település: Uriv, Korotojak és 
Scsucsje térségében. A júliusi és augusztusi harcokban 25 
ezer magyar katona esett el. Közben Sztálingrádban a né-
metek egyre súlyosabb harcokra kényszerültek. Bár 1942 
őszén (november elején) a németek már csak 100 méterre 

álltak a Volgától (így közel volt Sztálingrád bevétele), vé-
gül a szovjetek jelentős tartalékokat mozgósítva, november 
21 -re bekerítették a várost. Egy katlan alakult ki, melyben 
300 ezer német katona rekedt, ráadásul 1943 január 12 –
én megindult a szovjetek nagy ellentámadása is, mely már 
érintette a doni magyar hadsereget is. 

A 40. szovjet hadsereg, Kirill Moszkalenko marsall veze-
tésével, T-34 –es harckocsikkal és óriási túlerővel gyakor-
latilag legázolta a könnyű-fegyverzetű magyar haderőt. 
Előbb január 12 -én az urivi, majd január 14-én a scsucsjei 
hídfőből is óriási erejű orosz harckocsi-rohamok indultak 
ellenünk. Január 15-re bekerítés lett a sorsa a Stomm 
Marcell vezette III. hadtestnek, a többi alakulatunk pedig 
- a tőlünk délre állomásozó olaszok megfutását követően 
- megkezdte a kényszerű hátrálást, majd visszavonulást. A 
magyar hadvezetés eleinte bízott a Hans Cramer vezérez-
redes vezette „Cramer-hadtest” felmentő bevetésében - és 
abban, hogy Maximilian von Weichs tábornok azonnal a 
magyarok megsegítésére küldi a «B» hadseregcsoport 
legfőbb tartalék erejét - de a remények hamar elszálltak. 
A németek ugyanis vonakodtak Voronyezs alá küldeni 
Cramer alakulatát és később is csak részletekben - túl ké-
sőn - irányítottak a térségbe felmentő csapatokat.
Veszteségeink: a Jány Gusztáv vezérezredes vezette 2. 
hadsereg 120 000 katonát vesztett, amiből 100 000 a doni 
ütközetben esett el, sebesült meg, tűnt el, vagy került ha-
difogságba. 
Végső értékelés: A magyar honvédek számára kijelölt 
feladathoz képest esélytelenül kevés fegyverzetet és ellát-
mányt kaptak katonáink. (Szövetségesünk konkrét ígérete-
it nem tartotta be, sem emberi, sem technikai megerősítést 
nem adtak. A visszavonulást zömében a magyar hadtestek 
biztosították. szerk.) Létszámukhoz mérten háromszor 
hosszabb folyószakaszt kellett biztosítaniuk (és több 
hídfőállásait elfoglalniuk) miközben sokszoros túlerővel 
és páncélosokkal támadták őket. Esélytelen helyzetük 
dacára napokig kitartottak és az olasz katonák elme-
nekülése után is helyben maradtak. Csak a legvégső 
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reménytelenség idején vonultak vissza. Ugyanakkor a 2. 
magyar hadsereg és a támogató német erők 1943 január-
jában mintegy 191 szovjet tankot lőttek ki (105-öt a ma-
gyarok, 86-ot a németek), vagyis a Donra támadó orosz 
harckocsik 40%-át az elégtelen eszközállomány dacára 
mégiscsak megsemmisítették. Bár Jány Gusztáv 1943 
január 24-én még méltatlan megfutamodásnak tartotta 
a 2. magyar hadsereg visszavonulását, 6 héttel később, 
1943 március 12-én, 30. számú hadseregparancsában már 
elismerte a magyar katonák reménytelen helyzetben is 
hősies és bátor helytállását:

„A m. kir. 2. honvéd hadsereg a Don 
mentén mélység nélküli, gyéren meg-
szállt, nagy kiterjedésű védőállásban 
a januári nagy orosz támadás elleni 
küzdelemben becsülettel állta a har-
cot. A hadsereg színe-java ott veszett 
a nagy túlerővel szemben vívott csa-
táiban, de elérte azt, hogy ellensége 
is felmorzsolódott. … Hódolattal áll-
junk meg hősi halottaink, sebesült-
jeink ezrei előtt, dicsőség nevüknek, 
hála és elismerés illesse őket. ...”

(Harmat Árpád)

1956
„Hogy magyar ne ölje többé a 
magyart...” 
1956 a normalitás forradalma 
volt; akkor senki nem akart töb-
bet, mint békét a családjának és 
magának, a normális mindennapi 
élet lehetőségét akarta mindenki 
visszakapni. Ma is ugyanezt, a 
józanész uralmát kell megvéde-
nünk!

Minden fotóról fiatalok tekintenek ránk...

 

dr. Békefy Lajos memoárjából: ... a (győri) börtönnel szem-
ben utcahosszat mély árkot ástak, vízvezetéket vagy elektromos 
vezetéket fektettek le. Miközben e különös „szabadítás” zajlott, 
hirtelen távolról lövések remegtették meg a levegőt. Ilyet sem 
hallottam még. Beleremegtem. A tömeg meglódult, ki rohan-
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ni kezdett, ki beleugrált a kiásott gödörbe. Kicsi gyerek lévén, 
engem löktek be először, fölém nehéz testek hasaltak. „Vigyáz-
zatok, feküdjetek le, jön az ÁVO!”. Erre milyen a gyerek? A 
kíváncsiságtól kipréseltem valahogyan a fejemet a felnőttek 
testei között, s láttam, a főútról tényleg befordul egy sötétzöld 
Csepel teherautó, a sofőrfülke tetején rém nagy gépfegyvert 
láttam, mögötte marcona képű, durva ballonkabátba öltözött 
férfit, amint a dobtárat igazítja a fegyver tetején. És egyszer 
csak elkezdte ő is remegtetni a levegőt: majd kiesett a szívem. 
Levegőbe lőtt, adott le sorozatot. Iszonyatos dübörgés - ratatata 
-remegtette a levegőt. Aztán eltűnt az állomás előtt a teherautó. 
Csend lett. Nagy csend. A döbbenetes lövéssorozat utáni átlőtt 
csönd. S bennem egy életre mélyen bevésődött ott a döbbenet 
csöndjében az izzó félelem-fájdalom közben megszülető kér-
dés: „Magyar öli a magyart? Magyar lövi a magyart?” (Vagy 
magyar egyenruhában idegen ország katonái?…)

‘56 megtorlói
Földváryné Kiss Réka: 110.000 oldalnyi anyagot dolgoztak 
fel, és körülbelül ezer, a kommunista rendszerhez több szálon 
is kötődő ember tevékenységét, életútját mutatják be. Az adat-
bázisból kiderül többek között:egy rendszerhez hű személy 
mit csinált ‚56 előtt, hogyan vettek részt a forradalom leveré-
sében és mit kaptak “jutalmul” 1956 után a megtorlásokban 
való részvételért. 2018. februárban már felkerült a NEB hon-
lapjára 450 kommunista “életútja”, mely bázis az 1956 utáni 
szűkebb és tágabb értelemben vett pártvezetést tartalmazta. A 
friss adatokban pedig most már megjelennek azoknak a nevei 
is, akik a megtorlás végrehajtásában részes tárcák és fegyveres 
testületek vezetői voltak (az 1963-as amnesztiáig) – beleértve 
a forradalom résztvevőivel szemben indított büntetőperekben 
ítélkező bírák életrajzát is.
– a pártvezetők (1956-1962),
– a Központi Bizottság (MSZMP) tagjai (1956-1962),
–  a Központi Bizottság adminisztrációjában részt vevő dolgo-

zók (1956-1966),
– a belügyi vezetők (1956-1963),
– az állambiztonság vezetői (1956-1962),
– a vizsgálótisztek,
– a katonai felső vezetés tagjai (1956-1960),
– az Igazságügyi Minisztérium felső vezetése (1956-1963)
– egy lista a bírákról,
– egy összegzés azokról, akik a sortüzekért felelősek,
– végül egy lista a munkásőrökről.

A NEB adatbázisa közel sem teljes, és alapvetően csak a 
rendszerhez hű klientúra felsőbb köreit mutatja. Hozzáte-
hetjük még, hogy Kádár ‘63-as amnesztiája nem hozta el a 
“teljes megtisztulást,” a megtorlásban résztvevő káderek, 
bírák, tisztek a ‘89-es rendszerváltásig, vagy még azon túl 
is “körforgásban” maradtak…

A Magyar Forradalom és Szabadságharc legtöbb hőse, 
hősi halottja, áldozata nem katona volt. Nem katonaviselt, 
komoly felnőtt – hanem az események kapcsán felnőttként 
harcoló fiatal, akik az “első szöget verték a kommunista 

birodalom koporsójába.” Ezt a helytállást csodálta a vi-
lág – de a nagy ígéretek után semmit sem tett. Magunkra 
maradtunk! Mindig és minden körülmények között csak 
magunkra számíthattunk. Ne felejtsük el ezt sem…

„Mártírjaink emléke örök!”/Kisfogház

2019. október 23. MEGEMLÉKEZÉSEK
63 évvel ezelőtt történt meg Mindszenty hercegprímás 
kiszabadítása, amelynek vitéz Varga Péter Pál nagykőrösi 
rendtársunk is tevékeny részese volt. A nagy eseményről 
emlékezvén helyezzük el lapunkban e kettő fotográfiát, 
amelyeken vitéz Varga nemzetes úr is látható.

TVR. v.Vörösváczky Csaba

 Archív fotó: A fényképen balról a második katona vitéz Varga 
Péter Pál ismerhető fel 1956. X. 30.-án Felsőpetényben.
A jelenkori kép jobb oldalán a kalocsai vitézi állománygyűlésen, 
2019. X. 12.-én.
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Fáklyás felvonulás a Műegyetemtől a Bem térig - Kárpát-medencei fiatalok és idősebbek részvételével!
Szervezte: Rákóczi Szövetség. (Fotók: MVSZ Sajtószolgálat), s rendtársaink

Kecskemét

Budapest

Kalocsa

Kiskunfélegyháza Százhalombatta

1956 október 23-ra emlékeztünk 2019 október 23-án
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HŐSÖK NAPJA Minden magyar Hősért, kik a Hazáért haltak...
Sírok, hantok
Hősök, sírok, horpadt hantok;
Málló betonkeresztek,
Korhadt, porló fejfák,
Föld, melyet szentelt véretek.
Rajta szegett fejjel botladozok,
Mint szimpla, földi halandó…

Vajon mit adhatnék néktek?
Főhajtás, tisztelet, lobogó fáklya?
Mert szótáramban nincs rá szó,
Hogy rekviemet, dicshimnuszt
Regéljek, hisz hazáért adtátok
Hősként, apai, s fiúi véretek.
A JÓISTEN ÁLDÁSÁVAL
- BÉKE VÉLETEK!          /Albert Ferenc

2019. június 25.
Emlékművet állítottak a Ludovika Campuson
a kommunizmus ellen fellázadt kadétoknak
Éppen 100 évvel ezelőtt, 1919. június 24-én, a Ludovika 
Akadémiáról indult el a Tanácsköztársaság ellen szervezett 
legjelentősebb ellenforradalmi kísérlet, amelyhez az 
Akadémia számos tisztje és növendéke csatlakozott. Az ese-
ménynek emléket állító oszlop – amely a második világhá-
borút követően megsemmisült – újraállított hiteles másolatát 
leplezték le egy ünnepi megemlékezés keretében. Az esemé-
nyen – amelyen beszédet mondott Gulyás Gergely, Minisz-
terelnökséget vezető miniszter – Sára Botond polgármester 
helyezte el Józsefváros koszorúját. Koltay András, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem rektora köszöntőjében felidézte a 100 
évvel ezelőtt történteket. „Aznap délután a Róbert Károly-
körúti laktanya udvarán 20 ágyúlövés dördült el. A Ludovika 
Akadémia parkjában felállított üteg 10 lövéssel továbbította a 
jelet, erre a dunai flotilla három hajójának legénysége árbócra 
húzta a magyar királyság címerével ellátott lobogót. Kezdetét 
vette a felkelés” huszonkilenc tiszten és kétszázötvenhét 
akadémikuson kívül, altisztek és civilek fegyveresen szálltak 
szembe a vörös hadsereg katonáival. A felkelés elbukott – de 
a tanácsköztársaság is elbukott! 1920-ban állították fel azt az 
emlékoszlopot, amelynek másolatát felavattuk. A díszes kő-
oszlop oldalára a kivégzett ludovikás felkelők nevét vésték 
fel: Lemberkovics Jenő, Ivándai Karátson István, Mildner 
Ferenc századosok, Erődy Ödön tartalékos főhadnagy és 
Pogány Jenő akadémikus. „ A ludovikás hagyományok, 
tisztek és növendékek élnek az emlékezetünkben, részei 
mindennapjainknak!” 
Gulyás Gergely: A politika cserbenhagyta a kommunisták-
kal küzdő rendőrséget és az ezeréves határainkat megtartani 
akaró katonákat, a létrejövő hatalmi vákuum a kommunis-
ta diktatúrához vezetett. A Ludovika Akadémián végzettek 
számára magától értetődő volt 1919 júniusában, hogy vál-
lalják ez ellen a harcot – fejtette ki. „Amikor az ország nagy 
része bénultan vette tudomásul a kiépülő diktatúrát, az élet 
egyre nagyobb területére kiterjedő terrort, a magántulajdon 
elrablását, az állami vagyon eltékozlását, az egyházak zakla-
tását, a keresztyénségen alapuló ezeréves kultúránk alapvető 
értékeinek megtaposását, egyéni és közösségi jogaink eltör-
lését, akkor ezek a fiatalok megtették, ami erejükből telt.”

Fotó: Ványi Ákos/Józsefváros újság;
Szöveg(rész): Bányai Rudolf
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Augusztus 20.
Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás

és az államalapító,  I. István király emlékére; Magyarország egyik fővédőszentjének tiszteletére tartott – főünnep
  

1083. augusztus 20-án 
Szent László király a 
Nagyboldogasszony ün-
nepe utáni első vasárnap 
emeltette oltárra I. István 
király maradványait nyug-
helyén, a székesfehérvári 
Nagyboldogasszony-ba-
zilikában, Imre herceg és 
Gellért püspök ereklyéi-
vel együtt, ami az akkori 
szokások szerint a szentté 
avatást jelentette. A magyar 
történelemben az államala-
pító király 1083. augusztus 
20-i szentté avatásától sze-
repet játszik Szent István 
emlékezete, amit koron-
ként eltérően értelmeztek 
és ünnepeltek.1686-ban XI. 
Ince pápa Buda visszafog-
lalása alkalmából elrendel-
te, hogy a katolikus világ 
évente emlékezzen meg 
Szent Istvánról. 1771-ben 
Mária Terézia országos ün-
neppé minősítette Szent Ist-
ván napját és Bécsből Bu-
dára hozatta a Szent Jobbot. 
Az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc leverése 
utáni habsburg elnyomás 

korszakában nem engedélyezték a független magyar államot 
jelképező első király ünneplését, de 1891-ben Ferenc József 
munkaszüneti nappá nyilvánította augusztus 20-át. A két vi-
lágháború között újra a nemzeti értékrend került előtérbe, így 
az 1938. évi székesfehérvári országgyűlés törvénybe iktatta 
Szent István emlékét és a nemzeti ünnepet. A kommunista 
hatalom ezt nem törölte el – annál körmönfontabb módját vá-
lasztotta az eredeti jelentés eltüntetésének: 1950-től a népköz-
társaság, ill. az alkotmány ünnepének, s az új kenyér ünnepé-
nek nevezte. A rendszerváltás után, 
1991-ben az Országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve 
állami ünneppé nyilvánította, visszaadva az ünnep eredeti je-
lentéstartalmát. /Wikipédia nyomán
Országszerte tartott ünnepségek közül néhány pillanat – a 
Szent Koronával és a Magyar Királyi Koronaőr Egyesület 
tagjaival!

Szent István felajánlja Magyar-
országot Szűz Máriának (Ben-
czúr Gyula festménye)

Koronaőrök a Szent Korona hi-
vatalos másolatával a debreceni 
városi ünnepség nyitó-pillanatai- 
ban

Szent István királyunk szobra/Budai Vár
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VITÉZAVATÁSRA 
„A haza minden előtt!”

„Horthy Miklós Szögedében fehér zászlót bontott –
Könnyeivel mögírta a toborzó parancsot.
Írás közben kihallatszott nehéz sóhajtása:
Egész ország elvész, ha nem lösz katonája”
(1919-es toborzódal részlete)

Nemzetes Bajtársaim!
Rendalapítónk, vitéz nagybányai Horthy Miklós ma a Vitézi 
Rend által bontja ki minden nap zászlaját és írja meg minden 
törzsszékünk által toborzó parancsát az arra érdemes és méltó 
magyarok számára, hogy lépjenek be seregének hadsoraiba. 
Mert erre a seregre a magyar élet összes területén égető szük-
ség van. 
Ugyanúgy, mint néhai Főméltóságú urunk idején, ma is az élet 
minden területét, hazánk minden talpalatnyi részét át meg át kell, 
hogy szője a vitézek aktív, alkotó, elöljáró jelenléte, mint az ere-
zet a testünket. A Horthy Miklós Társaság elnöke mondta, hogy 
kizárólag a tényleges, alázatos, erőt sugárzó, Istenbe kapaszko-
dó, alkotó tettek tesznek 
valakit vitézzé, úrrá-úr-
hölggyé, magyarrá. Igaza 
van. Ez az egyszerű titok 
a Rend megújulásának is 
az életvíz-forrása, a vitézi 
életfa egyetlen gyökere. 
Mindenkire szükség van 
a magyar élet frontjain. A 
legfiatalabbaktól a legidő-
sebbekig, közvitézektől 
a főkapitányig bezárólag. 
És azokra is, akik a mai 
magyar életből tekintenek, 
figyelnek fel zászlainkra, 
egy-egy rendtársunk tevé-
kenységére, egy-egy rendi közösségünk fegyelmezett, összetar-
tó, mégis családias életére – és talán várják, hogy valaki odalép-
jen és megszólítsa őket. És ha megszületett a belépési szándék 
és azt megkoronázta a rendi döntés befogadása, akkor őt be kell 
építenünk rendi életünkbe azzal, hogy képességének, végzett-
ségének megfelelő szolgálatot adunk és minden általános rendi 
eseményen is elvárjuk aktív jelenlétét. Ez vonatkozik minden 
felvett rendtársunkra, különösen vonatkozik fiatal és középko-
rú jelöltjeinkre, bajtársainkra. Nem elég szigorúan megszabni a 
felvételt, önmagában nem elég a Kódex, a méltóságteljes megje-
lenés, a dicsőséges jelvény, a rendi szertartásos állománygyűlés, 
a nemzeti dísz. Gyarapodó, növekedő, dinamikus és szerteágazó 
rendi életre van szükség mindenhol. Ez pedig csak a fiatalok és 
középkorúak komoly munkát és felelősséget bátran rájuk bízó 
Rend gesztusa által valósulhat meg. Harmónia, együttműködés 
és bölcs feladatmegosztás szükséges az életkorok, és rendi be-
osztások világán túl – a megújulásért és mai magyar életünkben 
való rendi talponmaradásunkért. Egy új hajnalért.

Bajtársi tisztelettel: vitéz Vankó József v.hdgy.
középiskolai tanár, központi ifjúsági előadó

VITÉZAVATÁS, ERDÉLY, Kézdivásárhely,
2019. április 27.
A Történelmi Vitézi Rend Erdély Törzse április 27-én a 
Kézdivásárhely-Kantai Szentháromság római katolikus 
templomban tartotta 2019 évi vitézavatási ünnepségét. A 
ceremóniát a hagyományoknak megfelelően a Történel-
mi Vitézi Rend avató pallosának, országvédő pajzsának, 
zászlóinak és a Szent Korona másolatának az ünnepélyes 
bevonulása nyitotta meg, a Vitézi Rend főkapitánya, a 
Vitézi Szék tagjai és a Koronaőrök Egyesülete képvise-
lői kíséretében. A Vitézi Szék, a Vitézi Rend és az egy-
ház képviselőit, valamint az avatandókat és a megjelent 
vendégeket v. Lázár Elemér főkapitány-helyettes, az Er-
dély Törzs országos törzskapitánya és v. Máthé Lóránt 
Pál, a V. Lakatos Géza székely törzs törzskapitánya kö-
szöntötte. Nemzeti imánk és a vitézi hitvallás elhangzá-
sa után az egyház képviselői szentmise keretében kértek 
áldást a nemzet ügyét szolgáló Történelmi Vitézi Rendre 
és az avatandó vitézekre.

dr. v. Ambrus Ágnes, Kézdiszék szkp.

Ft. Msgr. Dr. v. Darvas-Kozma József pápai káplán, a csíksze-
redai Szent Kereszt Felmagasztalása főplébániatemplom cím-
zetes esperes-plébánosának, Rendünk székkapitányának és a 
concelebráló paptársaknak áldása.
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Vitéz Lázár Elemér főkapitány-h., Erdély otkp. köszönti a Törté-
nelmi Vitézi Rend minden megjelent tagját, s az új rendtársakat

A Székely Törzs két törzsszékének törzskapitányai az avatási ün-
nepen: vitéz Máthé Lóránt Pál, a vitéz Lakatos Géza Törzsszék 
törzskapitánya, s a vitéz Veress Lajos Törzsszék törzskapitánya, 
Bartha Imre VRNT. törzskapitány

A vitézavatás magasztos pillanatai

Percze László konzul úr/Csíkszereda - és családja a szentáldo-
zásnál

1.kép: Konzul úr, édesapja, v. Béres Ferenc otkp, a koronaőrök az 
ünnepi díszebéd megnyitóján
2.kép: Konzul úr vitéz Lázár Elemér főkap.h, Erdély otkp. úrral 
és feleségével a megnyitón

Az ünnepséget követő bajtársi ebéd keretében kitünteté-
sek, tisztségviselői megbízások és kinevezések átadására 
is sor került. (Fotók: Héjja Béla)



24 2019VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ ÉVKÖNYV

2019-ben az újonnan avatottakat a történelmi egyházak 
részéről köszöntötték: Dr. Szalai Gábor rk plébános, v. 
Monostory Marcell görögkeleti parókus, dr. Varga Pál 
ref. lelkész. A Történelmi Vitézi Rend Erdélyt, Felvidé-

ket, Délvidéket és az Anyaországot tekintve több, mint 
100 fővel gyarapodott. Bízzunk abban, hogy a világ mo-
rális válságában megőrizzük az igaz emberi értékeket. 
„Isten bennünket úgy segéljen!”

Vitézavatás, Budapest, 2019. szeptember 21.
Nagyboldogasszony Főplébániatemplom

(Fotó: v. Szabadi Attila)

Tisztelt Rendtársaink,
Tisztelt Barátaink!

Köszönetemet fejezem ki mindannyiuknak, hogy 2019-es 
adójuk 1%-át a TVR számára ajánlották fel. Ezzel tá-
mogatták rendi célkitűzéseinket, hozzájárultak terveink 
megvalósításához. Bízom abban, hogy a veszélyhelyzet el-
múltával a személyes találkozásoknak nem lesz akadálya, 
s nem csak a most is megtartott kis létszámú rendezvénye-
ket, hanem rendi életünk nagyobb eseményeit is újra meg-
valósíthatjuk.
Tartson meg bennünket az isteni kegyelem, maradjon meg 
ez a rendi összetartozás, elhivatottság, hogy minden időben 
vitézül helytállhassunk.

v. Hunyadi László főkapitány
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VITÉZI BÁLOK

FELVIDÉKI VITÉZI BÁL
Vitézi bál „tegnap” - 1939-ben, Budapesten.
80 évvel ezelőtt a központi Vitézi Bált vitéz nagybányai 
Horthy Miklós Kormányzó Úr Őfőméltósága és a Fő-
méltóságú Asszony részvétele mellett a Vitézi Rend a 
Felvidék visszacsatolásának örömünnepeképpen ren-
dezte.

„A felvidéki magyarokat külön meghívással tisztelték 
meg, és a bálon megjelenteknek külön figyelmet szen-
teltek. A bálra a Vitézi Rend úgy készült, mint valami 
szeretetteljes találkozóra, amelyen a 20 esztendő óta 
leszakított magyarságnak fiatalsága, előkelősége, szí-
ne-virága megjelent.”– írja a korabeli szerző. E Bálon 
a Felvidék településeiből nagy számban, úgy 4-500-an 
jelentek meg. Eljöttek Komárom, Kassa, Ungvár, Léva, 
Rimaszombat magyar asszonyai és leányai. A Rendbé-
liek közül az új székkapitányok és a járási hadnagyok, 
szinai Szinay Béla felvidéki törzskapitány és a vitézek 
főkapitányának helyettese, vitéz tiszabeői Helebront 
Antal. 
A megjelent felvidékiek három emelvényen foglaltak 
helyet, ahol a háziasszony szerepét vitéz nagylaki Rátz 
Jenőné ny. honvédelmi miniszter felesége töltötte be: fo-
gadta a vendégeket, ismertette a bevonuló résztvevőket 
és a Főméltóságú Asszonynak bemutatta a 20 első bá-
lozó felvidéki leányt. A Bál folyamán az emelvényen 
több előkelő személyiség jelent meg, hogy üdvözölje 

a felvidéki magyarokat, közöttük volt v. Szombathelyi 
Ferenc kassai hadtestparancsnok, v. Jányi Gusztáv, az 
1. hadtest parancsnoka, v. Lubkovich Miklós ny. tüzér-
tábornok, v.Ludvig Gyula ny.gy.tábornok, v.Igmándy-
Hegyessy  Géza ny. testőrtábornok. Itt ismerték meg a 
felvidéki minisztert, Jaros Andort. Az üdvözlő vendégek 
feleségestől jöttek a felvidéki magyarok közé. „Végtele-

nül el vagyunk ragadtatva – mi, vendégül látott felvidé-
kiek, mindennel, amit láttunk, ahogyan bennünket talán 
érdemen felül megbecsültek, nagyon hálásak vagyunk 
a vitézeknek ezért a kitüntető fogadtatásért.”- mondtak 
köszönetet a felvidéki bálozók.

Felvidéki vendégek a Vitézi Bálon

Fordulj a fény felé, ha a kedved sötét;
az árnyék, a bánat eltűnik majd mögéd.

Napod ne legyen borús, vagy keserű,
lakjon lelkedben vidámság és derű,

mert mindig történik valami nagyszerű.
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Vitézi bál „ma”  - 2019.február 9. 
Felvidék, Béla község
VIII. Felvidéki Polgárok és Vitézek Bálja, a Történelmi 
Vitézi Rend Nyugat-Felvidéki Székkapitánysága rende-
zésében.
Helyszín: Hotel Chateau Béla, barokk főúri kastély 
bálterme. A bál mottója bibliai idézet volt: ”Minden-
nek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden 
akaratnak.” 

A bál főrendezője és házigazdája, ma már hagyományosan 
vitéz Smíd Róbert a Rend Nyugat-Felvidék Székkapitány-
ságának székkapitánya és felesége, v. Smídtné v. Nitrai Ma-
rianna nemzetes asszony. Fővédnök: vitéz Hunyadi László 
főkapitány úr, aki ünnepi köszöntőjével a bált megnyitotta.
Az 1771-ben, francia vidéki barokk stílusban épült, ódon - 
ma már korhűen felújított – kastély több terme is a bálozók 
rendelkezésére áll. A megújult épületben - újraéledt a régi 
magyar nemességi vigasságok színessége, lelke, a régmúlt 
szelleme. A báli vidám hangulatot a GOLD együttes zenéje 
és a Zákányi Vázsonyi Pincészet bora emelte. Műsort Pilák 
Evelin/ének/ és v. Smíd Nikolasz /basszusgitár/ szolgáltat-
tak. A bálozók ma már nemcsak Felvidékről, de az anyaor-
szágból is nagy számban érkeztek.
Az archív anyagot és a 2019-es hírt v. Hrala Gyula küldte 
lapunknak. Köszönet érte!

ERDÉLY, Csíkszereda, 2019. február 3.
Vitézi Farsangi Bál!
Hagyománytisztelet, kellemes társasági esemény

A Vitézi Rend hagyománya a Vitézi Bál koreográfiájában 
is megmutatkozik. A bevonuló elöljárók előtt haladnak a 
Vitézi Székek vitézi zászlai. A Zászló szimbólum: az ösz-
szetartozás, az egymásért való hűséges kiállás, a bajtár-
siasság, nemzeti öntudatunk szimbóluma. A felcsendülő 
Himnusz, s a Székely Himnusz dallamai mindezt erősítik. 
Összetartozunk, egyet akarunk! – A hazafias, s vidám ver-
sek, a nemzeti operából felcsendülő dallamok, a fiatalokat 
is magával ragadó dalok, énekek már a báli hangulatot 
alapozzák. S miről is vagyunk híresek, ha mulatságról van 
szó? – Számlálatlan gyönyörűséges népdalunk van, melye-
ket ismétlések nélkül, napokig tudunk énekelni, határtalan 
lelkesedéssel, szívvel. Isten megáldjon minden jóravaló vi-
téz székely-magyar nemzetes urat és hölgyet, hogy vitézi 
közösségünk nemes hagyománya tovább éljen, leljék ked-
vüket ebben fiatalok-idősebbek egyaránt!

Erdély Törzs vitézi elöljárói: vitéz Lázár Elemér Erdély országos 
törzskapitánya, a Történelmi Vitézi Rend főkapitány-helyettese, 
s a Székely Törzs két törzsszékének törzskapitányai, vitéz Mát-
hé Lóránt Pál és Bartha Imre VRNT. megnyitják köszöntőikkel 
a Bált.

A keresztény világ népi hagyományaiból kialakult farsan-
gi bál újból elérkezett a Történelmi Vitézi Rend, Székely 
Törzséhez. Csíkszék meghirdette a mulatságot, amelynek a 
csíkszeredai - Sapientia Tudomány Egyetem nagy fogadó-
terme adott helyt. A szájhagyományból fennmaradt Koncz 
király és Cibere vajda párbaja jelenti a farsang kezdetét, a 
bőséges étkezést és végét, a böjt kezdetét. A monda szerint 
e két állapot közti - képzeletbeli - karddal vívott harc hatá-
rozza meg további hitünket és egész éves magatartásunkat, 
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mely követendő 
példa marad a 
vitézi élet min-
dennapjaiban is. 
Nagy siker kö-
vette a 2010-ben, 
Csíkmadéfalván, 
12 fővel alakult 
Rokolya Népi 

É n e k e g y ü t t e s 
előadását, Regián 
Melinda karmes-
ter közreműködé-
sével, 
aki alapítója is 
a csoportnak. A 
bál alkalmával 
Bartók Béla 
1907-es, felcsíki 

gyűjtéséből szólaltatattak meg egy - már feledésbe merült 
nótacsokrot, amelyet a közönség többször visszatapsolt. A 
vacsora után a szokásos tombolasorsolás következett, majd 
megkezdődött a hajnalig tartó vidám farsangbúcsúztató 
mulatság. Ki bírta, járhatta a modern és a hagyományos 
táncok sokaságát!

vitéz Orbán Imre szkp.

VITÉZI BÁL – Budapest, 2019. március 2.
Hotel Flamenco****

 Szinte már történelminek 
is mondható, XXIII. ren-
dezvényünk volt (a Vitézi 
Rend magyarországi visz-
szaérkezésétől számítva, 
néhány év kihagyást is te-
kintve), a hagyományos, 
ünnepi vitézi báli koreo-
gráfia szerint megrende-
zett budapesti Vitézi Bál. 
A Himnusz felcsendülése, 
a főkapitányi köszöntő – 
és a pezsgőspoharakkal 
való koccintás lélekeme-

lő pillanatait követte Mészáros János Elek énekművész 
mély átéléssel előadott nemzeti dalcsokra. 

Dr.v. Bucsy László tkp. megemlékező mondatai a 2019  
évi Vitézi Bál megnyitása kapcsán:
Nemzetes Hölgyek, Nemzetes Urak, Kedves Vendégeink!
Tisztelettel Köszöntöm Önöket ezen a szép estén. Enged-
jék meg, hogy felhívjam figyelmüket egy évfordulóra, a 
magyarság viharos XX. századának egy sorsdöntőesemé-
nyére. 99 évvel ezelőtt, 1920. március elsején választot-
ta meg a Nemzetgyűlés Magyarország kormányzójának 
nagybányai Horthy Miklós altengernagyot, 141 szavazat 

mellett 141 igen 
szavazattal. Ezzel 
vehette kezdetét - a 
nevével fémjelzett 
- csaknem negyed-
százados korszak, 
melynek már az 
első éveiben meg-
történhetett a cso-
da, egy Trianon-
ban feldarabolt, 

halálraítélt ország feltámadása. Emellett 1920-ban történt 
még egy, bennünket különösen közelről érintő esemény 
is: a Kormányzó - mint maga mondotta - „ örökké égő 
oltárt” emelt a magyar vitézség emlékére és tiszteletére: a 
Vitézi Rendet. Neki köszönhetjük, hogy ennek az oltárnak 
lehetünk magunk is tagjai és védelmezői, lehetünk ma is 
ennek a lángnak elhivatott őrzői. Ezért hát, amikor a kor-
mányzóválasztás évfordulóján közösen elmondjuk majd a 
Magyar Hiszekegyet, gondoljunk ennek a kormányzóvá-
lasztásnak sorsfordító  jelentőségére és emlékezzünk tisz-
telettel, köszönettel és hálával rendalapító első főkapitá-
nyunkra, vitéz nagybányai Horthy Miklósra.

A Maaner Eulen Tánccsoport és a vitéz Mihályi testvérek – 
Mária, Katalin és Borbála – vidám műsorát az asztali áldást 
követően a bőséges vendéglátás követte. 

A tánchoz zenét szolgáltatott Pelles Péter Pál és zenekara. 
Éjfélkor a tombolahúzás izgatott percei előtt Bacsa Péter 
verses vitézi köszöntőjét hallhattuk, s ezzel is köszöntöttük 
az előttünk álló új évet:
„Ha vége a Bálnak, feladatok várnak! / Hirdessük min-
denkinek, a hazug világnak, - hogy
„Hiszek egy Istenben, / Hiszek egy Hazában, / Hiszek egy 
Isteni Örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! Amen”
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A Vitézi Szék 2019. évi határozataiból
ÁTMINŐSÍTÉSEK
Saját érdem alapján átminősítve VRNT-ből
Fehér Endre 
Dr. Seres Irén, Magyar Vilmosné 
Turay Tamás

Várományosnak átminősítve VRNT-ből 
Szabó Zoltán v.hdgy.
Csergő István
Baksa Katalin, Oláhné
Dr.Vizi László 

TISZTELETBELI VITÉZI CÍMET KAPTAK 
Máday Norbert
Marcello Alberto Cristofani della Magione

LEMONDÁS-FELMENTÉS-KINEVEZÉS
Felmentések
•  Dr. v. Dengyel Zoltán törzskapitány rendfokozatából és 

Nyugat-Dunántúl Törzsszék vezetéséből, saját kérésére
•  v. Huszár István törzskapitány a megszűnt Kárpát-me-

dence Törzsszék központi törzskapitányi beosztásából és 
rendfokozatából 

•  Dr. v. Ambrus Ágnes székkapitány Kézdiszék területéről 
és rendfokozatából, saját kérésére

•  v. Bakó Árpád székkapitány Németország területéről és 
rendfokozatából, 2019. dec. 31-i hatállyal, felső korhatár

•  v. Farkas László székkapitány Kelet-Kanada területéről 
és rendfokozatából, felső korhatár

•  v. Percze Ilona Mária székkapitány Gyergyószék területé-
ről és rendfokozatából, saját kérésére

•  v. Szerencsés Sándor székkapitány J-N-Szolnok m. te-
rületéről, saját kérésére, rendfokozata megtartásával (új 
beosztást kap) 

•  v. Bereczki Judith v.hadnagy kultúrfelelősi beosztásából 
és rendfokozatából 

•  Beke Ernő VRNT v.hadnagy Kézdiszék területéről és 
rendfokozatából 

•  v. Bocz Csaba v.hadnagy Baranya megye területéről és 
rendfokozatából 

•  v. Borbély Sándor v.hadnagy a megszűnt Kárpát-medence 
Törzsszék területéről és rendfokozatából

•  v. Bordás Attila v.hadnagy Sepsiszék területéről és rend-
fokozatából, felső korhatár

•  Farkas Gáspár VRNT v.hadnagy a megszűnt Kárpát-me-
dence Törzsszék területéről és rendfokozatából

•  Hadnagy Jolán VRNT v.hadnagy kultúrfelelősi beosztá-
sából és rendfokozatából, saját kérésére

•  v. Kiss Lajos v.hadnagy Kézdiszék területéről és rendfo-
kozatából, felső korhatár

Kinevezések
Törzskapitány rendfokozatban
•  v. Balog Barna mb. tkp. - Pest Törzsszék területére
•  Bartha Imre VRNT mb. tkp. - a vitéz Veress Lajos Szé-

kely Törzsszék területére
•  Dr. v. Domonkos István mb. tkp. - Dél-Alföld Törzsszék 

területére
•  v. Tiszavölgyi István mb. tkp. - Dél-Közép Mo. Törzsszék 

területére

Székkapitány rendfokozatban
•  v. Ambrózy Árpád mb. szkp. - KÖMAK Törzsszék terü-

letére
•  Harsányi Jenő VRNT mb. szkp - ÉKEMA Törzsszék te-

rületére
•  v. Kiss Sándor mb. szkp. - Békés m. területére
•  Morvay István VRNT mb. szkp. - J-N-Szolnok m. terü-

letére 
•  v. Ősz Zoltán mb. szkp. - Tolna m. területére
•  v. Szerencsés Sándor szkp.  - szabadságharcos előadónak 

a Főkapitányi I. törzsbe
•  Ugray Tamás VRNT mb. szkp. - Kelet-Kanada területére
•  v. Vörösváczky Csaba mb. szkp - Bács-Kk. m. területére
 

Vitézi hadnagy rendfokozatban
•  v. Bagaméri László mb. vhdgy. - Buda III. kerületre
•  Dr. v. Galambos Péter mb. vhdgy. - Buda XII. kerületre
•  v. Gyarmati Gábor mb. vhdgy. - J-N-Szolnok m. terüle-

tére
•  Dr. v. Harmat Péter mb. vhdgy. - Buda II. kerületre
•  v. Holvai Mihály mb. vhdgy. - Pest XVII. kerületre
•  v. Horváth Domokos mb. vhdgy. - Budakeszi és körzetére
•  v. Kiss Norbert mb. vhdgy. - Bács-Kk. m. területére
•  Kirs Attila VRNT mb. vhdgy. - Buda XXII. kerületre
•  Kovács Ferenc VRNT mb. vhdgy. -Hódmezővásárhely és 

körzetére
•  v. Mácsai Lajos mb. vhdgy. - Bács-Kk. m. területére
•  v. Nagy István László mb. vhdgy. -Buda XXII. kerületre
•  v. Székely László mb. vhdgy. - Buda II. kerületre
•  v. Szokolai Ágnes mb. vhdgy. - Sopron és körzetére
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•  v. Tóth Lajos mb. vhdgy. - Békés m. területére
•  v. Várady Attila mb. vhdgy. - Békés m. területére

Tiszteletbeli kinevezések
•  v. Huszár István - tiszteletbeli törzskapitánynak
•  Dr. v. Ambrus Ágnes - tiszteletbeli székkapitánynak
•  v. Farkas László - tiszteletbeli székkapitánynak 
•  v. Bakó Árpád - tiszteletbeli székkapitánynak
•  v. Percze Ilona Mária - tiszteletbeli székkapitánynak
•  v. Bordás Attila - tiszteletbeli vitézi hadnagynak
•  v. Kiss Lajos - tiszteletbeli vitézi hadnagynak

TÖRLÉSEK A VITÉZI REND ÁLLOMÁNYÁBÓL
•  v. Kőhegyi Dániel - vitézhez méltatlan magatartásért
•  v. László Tibor - esküszegésért, bomlasztásért
•  v. Lipovniczky Kázmér - saját kérésére 
• v. Ökrös István - saját kérésére
•  Rápolti Csilla Éva VRNT - saját kérésére

KITÜNTETÉSEK 
Arany Érdemkereszt: v. Hollai Márton tb. vhdgy. 
Ezüst Érdemkereszt:  
•  v. Szárazajtai János tkp.
•  v. Csák Attila szkp.
•  v. Gimesi István Miklós szkp. 
•  v. Madaras Ágnes vhdgy. 
•  v. Arany Magyar Győző
•  v. Juhász Gábor 

Bronz Érdemkereszt:
•  v. Smídt Róbert mb. szkp.
•  Beke Ernő VRNT vhdgy
•  v. Link Lajos v.alhdgy.
•  v. Maczkó Erzsébet  
•  v. Mácsai Annamária 
•  v. Mácsai Lajos István vhdgy.  
•  v. Paulisz Zsuzsanna Miklósné 
•  v. Szabovlyev József 
•  v. Ternai Zoltán
•  v. Ujj Sándor (posztumusz)
•  v. Takáts Emőke, Gálosné
•  v. Villám Ildikó
•  v. Zentai István

Piis Meritis:
•   v. Kelemen Imre ny. ref. táb. lelkész - 2.o., 
•  Koszta István e. lelkész - 2.o.

Kitüntető Vitézi Cím: 
•  Mayer Ferenc VRNT vhdgy.
•  Mogyorós Attila VRNT vhdgy. 
•  Szantner Gábor VRNT vhdgy. 
• Szomor Ferenc VRNT 
•  Vasadi Gusztáv VRNT

SZERVEZETI HATÁROZATOK
2019. december 1-től megszűnik a Nyugat-Dunántúl Törzs-
szék és egyidejűleg létrejön két új törzsszék az alábbiak szerint: 
1. Északnyugat-Dunántúl Törzsszék: Győr-Moson-Sopron 
megye, Vas megye; 
2. Délnyugat-Dunántúl Törzsszék: Zala megye, Somogy 
megye 

A főkapitány által adományozott kitüntetések
Ezüst Nemzetvédelmi Kereszt:
•  v. Ősz Zoltán mb. szkp.
•  v. Cseh József Tamás VRNT vhdgy.
•  v. Hunyadi Péter
•  v. Kishonti Klára, Jantnerné vhdgy.
•  v. Kovács Klára vhdgy.
•  v.Márton Danku István

Bronz Nemzetvédelmi Kereszt:
•  Nagy Zoltán István VRNT vhdgy.
•  v. Besse Aladár
•  Búzás István VRNT
•  Csellár Ádám VRNT
•  Lados József VRNT
•  Lados Tamás VRNT
•  László Tibor VRNT (KÖMAK) 
•  Oláh István VRNT 

Okirati dicsérő elismerés:
•  Benkő László VRNT
•  Elek András
•  v. Katona János alezr. 
•  Molnár Sándor
•  v. Nagy László Szabolcs
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KÖZLEMÉNY – SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁS
A Nyugat-Dunántúl Törzsszék átszervezési javaslatát a 
Vitézi Szék egyhangúan megszavazta. 
Észak-Nyugat Dunántúl Törzsszék vezetésére v. Fehér 
Imre Győr-Moson-Sopron megye eddigi székkapitánya 
kapott megbízást mb. törzskapitányi rendfokozatban. 
Dél-Nyugat Dunántúl Törzsszék vezetője Kámán Géza 
VRNT. mb. tkp.
Tisztelettel:
 vitéz Soltész Gyula
 főszéktartó törzskapitány

KÖZLEMÉNY
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KITÜNTETÉSEK, TÁRSADALMI ELISMERÉSEK
Prof. Dr. vitéz SZAKÁLY SÁNDOR Dsc.

Történész, az MTA doktora. A 
Nemzeti Emlékhely és Kegye-
leti Bizottság, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Történet-
tudományi Bizottságának tag-
ja. A Veritas Történetkutató 
Intézet vezetője. Több állami, 
katonai kitüntetéssel ismerték 
el kutatási, szakmai tevékeny-
ségét.

Professzor úr legutóbbi kitüntetései
2020 Somogy Polgáraiért Díj
2019 Somogy megyei Prima-díj
2019 Közép-Európai Kutatásért Díj Életmű fokozata
2019 Honvédelemért Kitüntető Cím Babérkoszorúval 
ékesített fokozata
2019 Eötvös József Collégiumért emlékérem és oklevél
Szeretettel gratulálunk! TVR Vitézi Széke

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr előterjesztésére 
Áder János köztársasági elnök úr Magyar Arany Ér-
demkereszt kitüntetést adományozott rendi vezetőink-
nek. Az elismerést nemzeti ünnepünk, március 15. al-
kalmából Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrtól 
vehették át:

vitéz ERDÉLYI
TAKÁCS ISTVÁN, 
az Érdi Református 
Egyházközség lelki-
pásztora,  Közép-Ma-
gyarország Nyugat 
Törzsszék törzskapi-
tánya;

vitéz PINTÉR
KORNÉL, a Magyar 
Vidék Országos 56-
os Szervezet országos 
elnöke, az Észak-Du-
nántúli Törzsszék 
törzskapitánya;

vitéz MAYER
FERENC SÁNDOR, 
a Magyar Vidék Or-
szágos 56-os Szer-
vezet alelnöke,  az 
É s z a k - D u n á n t ú l i 
Törzsszék központi 
vitézi hadnagya, iro-
davezetője.

Az állami kitüntetések ünnepélyes átadására 2019.már-
cius 12-én a Budai Várban, az egykori Karmelita Ko-
lostorban, a Miniszterelnökség dísztermében került sor. 

Kásler Miklós, a magyar irodalom területén nyújtott 
kiemelkedő teljesítménye elismeréseként, Magyaror-
szág Babérkoszorúja díjat adott át vitéz DÖBRENTEI 
KORNÉL József Attila-díjas író, költő, újságíró, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére. 

2019. február 25. Bur-
genland tartomány ki-
tüntetése Prof. dr. vitéz 
lovag JENEY JÓZSEF 
tartományi képviselő úr 
részére, elismeréséül a 
tartomány érdekében 
kifejtett tevékenységé-
ért.   
Győr Város rangos elis-
merését, kitüntetését is 
átvehette Rendtársunk, 
2019. augusztus 22-én.
Szeretettel gratulálunk!

Vitéz VÖRÖSVÁCZKY CSABA szkp. kitüntetése 2019. 
február 17.

2019. március 15-e alkalmából nemzetes KOVÁCS FE-
RENC, a Dél-Alföld TSZK. Hódmezővásárhelyi Vitézi 
Hadnagyságának mb. v. hadnagya részére 2019. 03. 12-
én dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Fe-
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renc altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkar főnöke 
által aláírt parancs szerint megkapta a Honvédelemért 
Kitüntető Cím III. fokozatát az eltelt 12 év során a helyi 
hadisírkutatás, -gondozás és a nemzetvédelem területén 
kifejtett tevékenysége elismeréseként. A kitüntetést a Ste-
fánia palotában ünnepélyes keretek között vette át.

Petri Mór díjat kapott vitéz BIKFALVY GYÖRGY 
szkp. (Petri Mór /1863-1945/ Ady Endre egykori ta-
nára, költő és történész. Főműve a 6 kötetes Szilágy 
vármegye monographiája.) 2011-ben a szülőfaluban, 
Tasnádszarvadon v. Bikfalvy György kezdeményezésére 
állított Rendünk emléktáblát a ref. templomban. Szék-
kapitány úr azóta is ápolja és különböző konferenciá-
kon népszerűsíti Petri munkásságát. 2019. május 10-én, 
Hadadon az Erdélyi Múzeum Egyesület Zilah és vidéke fi-
ókszervezete, ill. több civil és egyházi szervezet égisze alatt 
került sor a tudományos szimpóziumra, ahol v. Bikfalvy 
György előadás keretében bemutatta a Vitézi Rendet, 
s átvette a Petri Mór nevét viselő díjat. A laudációt  
v. Kocsis László É-Erdély tkp. tartotta.

A Magyarok Vi-
lágszövetsége élő 
embernek oda-
ítélhető egyik 
l e g m a g a s a b b 
kitüntetésével, a 
Magyar Nemze-
tért Ezüstérem-
mel tüntette ki 
vitéz MOLNÁR        
V. JÓZSEF nép-
lélek kutatót. A 
kitüntetést vitéz 
Molnár V. József 

otthonában adta át a Magyarok Világszövetségének 
küldöttsége, élén Patrubány Miklós elnökkel
2019. augusztus 27-én. 

Vitéz HUNYADI PÉTER részesült 2019-ben a Vámos-
pércs Városért Díjban
„Akinek nincs múltja – annak jövője sincs!”

Büszkeséggel tölt el 
bennünket is ez az el-
ismerés, együtt örü-
lünk kitüntetésének! 
A város szülöttje, 
támogatója. Aktív  
tenniakarásának, se-
gítőkészségének ered-
ménye is ez az elisme-
rés. A Vitézi Rendhez 
való hűségét, bajtár-
siasságát nagyra érté-
keljük.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése meg-
becsülését és együttérzését fejezi ki a kommunista dik-
tatúra alatt elszenvedett üldöztetésért:
2019. évben 7 fő részesült Dr. Szobonya Zoltán Emlék-
lap elismerésben, köztük két rendtagunk
 

- A kiskunhalasi ille-
tőségű vitéz Szanyi 
János a Történelmi 
Vitézi Rend tagja, a 
legénységi Arany Vi-
tézségi Éremmel ki-
tüntetett, néhai vitéz 
Szanyi János unoká-
ja.
-A kalocsai illetőségű 
v. Lakatos Lászlóné, 
a Magyar Csendőr 
Bajtársi Egyesület 
tagja, akinek édesap-
ja v. Értékes József, 
a szilágy vármegyei 
Sarmaság községben, 
magyar királyi csend-
őrtörzsőrmesterként 
több zsidó család éle-

tét is megmentette a németektől, azután a kommunis-
ták 1946-ban Kistarcsára internálták, ahonnan csak a 
sarmasági zsidó rabbi kérvénye szabadította ki.

2019.évben 17 fő részesült Dr.Szobonya Zoltán Posz-
tumusz Em-
léklapban kö-
zöttük néhai 
dédnagyapám, 
a homokmégyi 
illetőségű Rom-
sics Szilveszter 
Lajos (1905-
1960) is, akit egy 
ma jól ismert, 
gyurcsányista 
történész nagy-
apjának a «köz-
benjárására» 
hurcoltak el 
1945-ben az 

oroszok 187 nap kényszermunkára. 1948-ban 192 na-
pig internált volt, 1949-ben 324 napig közbiztonsági 
őrizet alatt állt, 1951 decemberétől 629 napig elítélt volt 
és halálát is a kommunistáknak „köszönhetjük”. 1958.
évi kuláklistán is a politikailag megbízhatatlanok kö-
zött szerepelt.

Történelmi Vitézi Rend, Magyar Csendőr Bajtársi
Egyesület v.Vörösváczky Csaba szkp.
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2019. X. 28.-án Budapesten, a Magyar Politikai Foglyok 
Szövetsége fennállásának 30. évfordulója alkalmából 
dr. Boross Péter a Szabadságharcosokért Közalapít-
vány Elnöke kitüntetéseket adományozott a Történelmi 
Vitézi Rend tagjainak is:

Tóth Lászlóné v. Fejes Erzsébet részére, a POFOSZ 
Bács-Kiskun Megyei Elnökének, v. Kákonyi Mátyás-
nak, v. Gombár Józsefnek, Gyöngyösi Imrének, a 
POFOSZ Kalocsa Városi Elnökének, Vörösváczky 
Jánosné v. Bolvári Margit részére, a POFOSZ Mun-
kaszolgálat 1951-1956 Tagozat Elnökének.

VITÉZ KOVÁCS GYÖRGY FERENC 1895-1991
Emléket állítunk ezúton a 
gyimesbükki születésű vitéz 
KOVÁCS GYÖRGY nem-
zetes úrnak. Emlékezik fia, 
vitéz Kovács György és az 
unoka. Az I. világháborús 
érdemek, a fogság és haza-
térés: 
 

v. Kovács György kitüntetései

Az első: Magyar Háborús emlékérem karddal és sisak-
kal: 1929 után kapták meg azok, akik részt vettek az I. 
világháborúban. A második Bolgár Háborús Emlékérem. 
A harmadik a Károly Csapatkereszt: 3 hónapos frontvo-
nalban eltöltött szolgálatért, helytállásért, 1916 és 1918 

között adták. Az utolsó Osztrák 
Háborús Emlékérem.
Vitéz Kovács György 1944. 
március 28-án kelt személy-
igazolványa. Hazatérte után 
a trianoni diktátum szerint 
rendelt országban folytatta 
munkáját, feleségével nevel-
ték gyermeküket. Magyarsá-
gát mindvégig megőrizte, s 
örökül hagyta fiának, unoká-
jának. Emléke él, mert emlé-
keznek Rá; s példája akarat 
és erő a mai korban is.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
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Vitéz SZENTLÁSZLÓI (GREKSA) Sándor
(1899-1966) 

A Kalocsai Vité-
zi Járás egykori 
hadnagya. Pol-
gári foglalkozása 
városi adótiszt, 
anyakönyvveze-
tő, majd főpénz-
táros. Kalocsán 
született 1899 má-
jus 3-án, később 
a Jézustársasági 
Atyák Gimnázi-
umában érettsé-
gizett, 2 évig jog-
hallgató volt. 

I. világháború:1917-ben vonult be katonai szolgálatra a 
Császári és Királyi 38.Honvéd Gyalogezredhez és 2 éven 
keresztül az olasz fronton teljesített hadiszolgálatot.  
Vitéz Szentlászlói Greksa Sándor főhadnagyi rangot 
elért katonatisztnek – a világháborúban tanúsított bátor 
magatartásáért – Nagyezüst-, Kisezüst-, Bronz Vitéz-
ségi Érmet és Károly Csapatkeresztet adományoztak. 

1925. június 21-én Horthy kormányzó úr őfőméltósá-
ga vitézzé avatta. 1927-ben kötött házasságot a kerek-
egyházi André Ilonával, három gyermekük született; 
1928-ban Sándor, 1930-ban Ilona, 1931-ben László. 
II. világháború: 1941, 42, 43-ban megszakításokkal, 
mint tartalékos főhadnagy, munkaszolgálatos zászló-
aljparancsnok, 1944 augusztusától részt vett a II. világ-
háborúban. 1944-48 között szovjet hadifogságba került.  
Hazatérése után a kommunisták „B” listára tették és 
ettől kezdve nem kaphatott hivatalosan állást. Család-
jával Kerekegyházára, felesége volt szülői házába köl-
töztek, majd 1951-ben államosították ezt a lakásukat, 
az André Lajos által épített jelenlegi könyvtár épületét. 
Két nappal kilakoltatásuk előtt v. Szentlászlói Sándort 
letartóztatták, ezt követően internálták, felesége kór-
házba került. Az idegen megszállók által támogatott 
kommunista párt üldözte a magyar, keresztény nemzeti 
alapon álló embereket, ezért vitéz Szentlászlói is ártat-
lanul járta meg Rákosi és Kádár gyilkos diktatúráinak 
börtöneit. Az elszenvedett politikai üldöztetés kettétör-
te életét és megrontotta egészségét, melynek következ-
ményeként, 1966-ban idegösszeomlás  végzett életével. 
Emlékeznünk kötelesség!

vitéz Vörösváczky Csaba szkp.

A Vitézi Rend – és nemzettörténelmünk
összekapcsolódása

Gróf BETHLEN ISTVÁN m. kir. miniszterelnököt idézzük:

„A magyar Vitézi Rendet, mely fennállásának 10. 
esztendejét ünnepli, olyan nemzeti erők hívták élet-
re, amelyek történelmünk legsötétebb korszakában 
tettek bizonyságot elhivatottságukról. A megsem-
misülés szélén állott az ország, de felemelte fejét a 
porból lesujtott Géniuszunk s a régi nagy ideálok 
soha meg nem szűnő sugárzással világítanak ismét 
a magyar jövő felé. Vitézség, nemcsak a harcban és 
küzdelemben, de munkában és alkotásban is, éber őrt-
állás a nemzet legszentebb erkölcsi és anyagi javai 
felett, a haza javának és üdvének keresése, olyan célok 
utáni törekvés, amelyeknek elérése Magyarország 
boldogulását jelenti, ezek az eszmények támadtak új 
életre akkor, amikor talán a legsivárabb volt sorsunk 
alakulása. Bizonyos törvényszerűséget kell látnom ab-
ban, hogy ez lett s ez mai is a Vitézi Red programmja.  
Csak az összes elhivatott magyar erők történeti össze-
fogásával és azon erények ébrentartásával, amelyek 
ezer éven keresztül Magyarországot erőssé tették, biz-
tosíthatjuk államiságunkat s tölthetjük be hivatásunkat 
Európának ezen a legexponáltabb területén. Ez elemi 

igazság, követése nemzeti parancs. Legyen a Vitézi 
Rend ennek a parancsnak törhetetlen és megalkuvást 
nem ismerő harcosa és zászlóvivője.”

A Vitézi Rend fennállásának 100. évfordulóján eleve-
nítsük fel az egykori miniszterelnök jelenkorunkra is 
érvényes gondolatait, melyek megfontolandóak, köve-
tendőek. Az első 10 év nem volt egyszerű a Vitézi Rend 
életében – csakúgy, mint hazánknak sem a világhábo-
rú után, s Trianon összeroppantani szándékozó vég-
ítélete után. De túlélte a Rend – megerősödött a Haza. 
Vajon milyen történelemre tekinthetünk vissza – az elmúlt 
90 évet tekintve? Sokszor a megsemmisülés, a nemzet-
pusztítás szélén, aztán az ideológia-terror időszakai követ-
keztek, de nem adtuk fel. Megmaradtunk. A megsemmi-
sítés szándékát túlélő és hazatért Vitézi Rend segítette a 
nemzet önmagára-találását, közössége nemzeti elkötele-
zettséggel áll a nemzeti kormány politikája mellett, követ-
ve az alapító és nemzeti kormánya elvárásait, megfelelve 
a mai kor nemzeti elvárásainak. Véletlen lenne ez a párhu-
zam? (V.T.)
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KORTÁRSAINK

VITÉZ HARMAT LAJOS nyá.ezredes,
a Történelmi Vitézi Rend tb. székkapitánya
Vitéz Harmath Lajos tb. székkapitány úrra fia,
Dr. vitéz Harmath Péter emlékezik:

A Ludovika elvég-
zése és az eskütétel 
után (1944. aug.) 
hadnagyként kezd-
te meg szolgálatát a 
hadseregben és had-
nagy is maradt a há-
ború végéig, tehát a 
hadifogságban is.
A Ludovika elvégzé-
se, az eskütétel, s az 
avatása után azonnal 
a frontra vezényel-
ték. 1944. augusztu-
sától december 24-ig 
a fronton „normál” 
csapattestnél volt sza-

kaszparancsnokként: először a Duna mentén, Ercsi táján, 
aztán végül Tata-Környe táján, ott volt az a páncélos támo-
gatású ütközet, amit sikeresen vezetett az ottani szovjet át-
karolás ellen. Ezért a tettéért kapta a kitüntetést és később a 
vitézi címet. Ebben az ütközetben meg is sebesült a vállán 
és kórházba került.
Felgyógyulva Pápára vezényelték: az ottani ejtőernyősök 
egyik szakaszának vezetője volt. Pápától az ejtőernyősök 
visszavonulása alatt ő vezette az utóvéd szakaszt. Ausztria 
területén érte a háború vége. De mivel ők voltak az utó-
véd, ezért ők sokkal keletebbre voltak, mint az ejtőernyő-
sök zöme, akik az angoloknál „fejezték be” a háborút - ő és 
szakasza ezzel szemben a szovjeteknél... Ennek megfelelően 
1945. májusától volt hadifogoly, főleg Tambovban, ahonnan 
szerencsére 1946. decemberében - betegsége miatt viszony-
lag hamar - már visszakerült Magyarországra. A hadifogság 

„élményei” alapján ugyanakkor nem gondolt arra, hogy ab-
ban a szovjet hadsereg által megszállt országban ő folytassa 
a katonatiszti pályáját. Szülei ekkor még Gyömörén, egy kis 
faluban éltek, de jóval idősebb bátyja és nővére családos-
tul már Mosonmagyaróváron éltek, ő is odatelepült. Velük 
együtt – Jani bátyjával és Laci sógorával, ők mindhárman 
katonatisztek voltak a háború alatt - kezdett bele egy zöld-
ségkereskedés vállalkozásba, ami 1-2 évig jól is ment nekik. 
Csakhogy eljött az államosítás és a B-listázás ideje, amikor az 
ilyen vállalkozást be kellett zárni és állást sem lehetett köny-
nyen kapni az ilyen „horthysta-ludovikás katonatisztnek”. A 
Magyar utca végén levő malomban fizikai munkát végeztett, 
de a port a tüdeje nem bírta. Szerencsére a jövendőbeli apósa 
– aki korábban királyi fővegyészként a helyi élelmiszer-el-
lenőrzési állomás igazgatója volt, ekkor már onnan kirúgva a 
Tejgazdasági Kutatóintézet kutatója volt – el tudta helyezni a 
közeli tejüzemben. 1948-ban kezdődött meg a tejipari „kar-
rierje”. Bár kannamosóként kezdte, főnökei hamar rájöttek, 
hogy egy érdeklődő, friss szellemű, szervezni és adminiszt-
rálni egyaránt jól tudó katonatisztet sok minden másra is tud-
nak használni, anélkül, hogy vezető állásba kerülne. A régi 
rendszer katonatisztje ugye „osztályidegen” volt, és így nem 
volt megbízható, és persze nyilvánvalóan nem volt kommu-
nista, tehát a „nép tulajdonát képező” üzemben nem lehetett 
vezető. Ez a tejipar maradt a munkahelye végig, amíg nyug-
díjba nem ment: eleinte körzetellenőr volt, majd művezető, 
sajtmester, végül főművezető. 
E tejipari pályafutás elején, 1949-ben megnősült, felesége – 
anyám – ekkor az apai kapcsolatnak köszönhetően szintén 
már a Tejgazdasági Kutatóintézetben dolgozott, mint tech-
nikus, miután a család egzisztenciális helyzetének meggyen-
gülése miatt tovább már nem tudott Budapesten az Orvos-
tudományi Egyetemre járni. (A család egyes tagjainak véle-
ménye szerint ebben a váltásban az is nagyban közrejátszott, 
hogy beleszeretett a Mosonmagyaróváron két évvel előbb 
felbukkant fess katonatisztbe…). Egyedüli gyermekükként 
rá három évre, 1952. januárjában születtem meg. 
Nem akart felsőfokú végzettséget szerezni, azt remélte, né-
hány évet kell csak „guggolva” kibírni, úgyis jönnek majd 
az amerikaiak és Magyarország nem marad szovjet gyarmat, 
akkor majd a katonatiszti pálya megint megnyílik előtte. Ké-
sőbb, 1956 után ez a reménye elszállt. Beletörődve a hely-
zetbe, tejipari technikusi végzettséget szerzett. A korabeli 
ejtőernyős szakkönyv nyitott oldalait azonban továbbra is az 
otthoni asztalán láttam… 1956: Annak ellenére, hogy tevéke-
nyen részt vett a tragikus mosonmagyaróvári sortűzhöz kap-
csoló eseményekben, valamint ő lett a munkástanács elnöke 
a Tejüzemben, megúszta a számonkérést. Pedig a család Ma-
gyarország elhagyására bíztatta, óvatosságból. Apu segített a 
határ zárása táján, decemberben még átcsusszanni sok 1956-
os menekültnek, kihasználva, hogy jól ismerte a környéket a 
nyugati határ felé, nem szólva a katonatiszti terep-ismeretéről. 
Anyai nagybátyám feleségével és fiával is az ő segítségével 
lett „disszidens”. Ő maga azonban nem akart feleségével és 
fiával elmenni az országból. 1989-ben kérhette már felvételét 
Münchenben a Vitézi Rendbe, saját jogon, a tatai harcokban 
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mutatott helytállásáért 
felterjesztett / jóváha-
gyott kitüntetése alapján. 
Ekkor kezdett kapcso-
lódni az Ejtőernyősök 
Bajtársi Szövetségéhez. 
Ekkor alapíthatta meg a 
Honvéd Hagyományőr-
ző Egyesület mosonma-
gyaróvári tagozatát. A 
Vitézi Rend, a régóta dé-
delgetett eszmény igen 
közel került hozzá. Ren-
di elöljáróként fontos-
nak tartotta, hogy kérjék 
felvételüket a Rendbe az 

alkalmas emberek. Támogatta, egyengette az útjukat abban 
is, hogy a rendi tagság keretében szolgálatot vállaljanak és 
büszke volt rájuk akkor is, ha akár nálánál magasabb beosz-
tásig jutottak el a Vitézi Rendben. Nem elégedett meg azzal, 
hogy a Rendnek van „belső élete”, hanem a Vitézi Rendet, 
ezzel együtt a „vitéz” címet ismertté és elfogadottá tette ab-
ban a Rendnél sokkal szélesebb közéletben, ahol ő mozgott, 
elsősorban Mosonmagyaróvár városban, de a katonai, ejtő-
ernyős és többféle hagyományőrzők köreiben országosan is. 
Az 1990-es rehabilitálása után először őrnagyi rangot kapott, 
majd évekkel később alezredessé léptették elő. Rendünkben 
székkapitány, majd tiszteletbeli székkapitány volt. Mosonma-
gyaróváron - és tágabb értelemben, osztrák-magyar viszony-
latban is - végzett tevékenységének fő keretét a Honvéd Ha-
gyományőrző Egyesület Mosonmagyaróvári Tagozata adta. 
Ennek ő volt az alapítója, elnöke, később pedig a tiszteletbeli 
elnöke. (Sajnos, ez a Mosonmagyaróvári Tagozat mostanában 
nem igazán működik.) Ez a Honvéd Hagyományőrző Egye-
sület (HOHE) mint országos szervezet a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetsége (BEOSZ) része. Aktív tagja volt még a 
Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének is, annak pápai 
szervezetében tevékenykedett. Mosonmagyaróváron tagja 
volt még a helyi Szent László Emlékbizottságnak, itt is a prog-
ramok szervezésében vett részt.  Még utolsó éveiben is öröm-
mel járt fel Budapestre, az újjáalakult Ludovika Zászlóalj és a 
Ludovika Kávéház rendezvényeire, amikor azok elkezdődtek.

2019. január 
19-én Moson-
magyaróvá-
ron, a Hanság 
Múzeumban 
nyílt kiállí-
tás Édesapám 
– a magyar 
katona - éle-
tét bemutató 
relikviákból. 
(A meghívón 
lévő magyar 
katona nem 

az Édesapám, csak egy régi katonakép.)
Kitüntetései: (bal o.) A Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztje katonai szalagon, Magyar Koronás Ezüstérem 
hadizsalagon, kardokkal, Magyar Koronás Bronzérem, hadi-
szalagon, kardokkal, Csapattiszti jelvény, Tűzkereszt I.o., 1 
sebesülési pánttal, Tűzkereszt I.o., (a hadjárat évével), Arany-
kor Érdemérem, Honvédelemért kitüntető cím I.o.,, Honvéde-
lemért kitüntető cím, III.o., Ejtőernyős csapatjelvény.
Jobb o. A Vitézi Rend nagyjelvénye. A Történelmi Vitézi 
Rend Aranykeresztje, a Történelmi Vitézi Rend Nemzetvé-
delmi Keresztje, a TVR. 56-os Emlékkeresztje, a HOHE 
(Honv.Hagyományőrző Egyesület) Érdemérem, Osztrák és 
német veterán szövetségek kitüntető jelvényei.
Igazi társasági ember volt. Nagy átéléssel, tehetséggel szavalt 
rendi eseményeken, nemzeti ünnepeken. S mint minden „bé-
kebeli” magyar katonatiszt, kiválóan táncolt: a Vitézi Bálokon 
megtáncoltatott minden hölgyet. Családjáért, unokáiért élt. 
Rendkívül büszke volt sikereikre, s a szeretetre, tiszteletre, 
mely összefogja a Családot. Élete végéig katona maradt, a 
szó legnemesebb értelmében. Isten-Haza-Család szent egysé-
ge határozta meg életét. Akik ismerhettük, mindig szeretettel 
gondolunk Rá.

Meghurcoltatás, megalázás, ... helytállás!

Ft. BOROS KÁROLY főesperes, szentszéki
tanácsos, a Felcsíki Főesperesi Kerület Főesperese
Szül. Csíkszentdomokos, 
1940. márc. 1. Középis-
kolai és teol. tanulmá-
nyait Gyulafehérváron 
a kántoriskolában, va-
lamint a Hittud. Főisk. 
végezte. Psz: Gyulafe-
hérvár, 1965. ápr. 25. 
Márton Áron pk. Szolg: 
1965: Madéfalván 
pászt., de államilag aka-
dályozva, majd szülőfa-
lujában és Balánbányán 
megtűrten. 1966: 
Gyergyóalfaluban kp. 
1968: Kapnikbányán, 
1981: Petrillán és Lónyaitelepen, 1984: Csíktaplocán 
pléb. 1980: szentszéki tanácsos, 1992: tb. esp., 2000: 
főesp. F. GYÉNY.
Szüleim: Boros Imre és Karda Ida földműves család, 
akik nyolc gyermeknek adtak életet. Magam a hete-
dik szülött vagyok. Elemi iskoláimat szülőfalumban 
végeztem 1946 - 1953-as években. Miután Istenszol-
gája Márton Áron püspök úr kiszabadult a börtönből 
és megnyitotta 1955-ben Gyulafehérváron a katolikus 
kántoriskolát, amely középiskolának felelt meg, de 
a román kommunista állam nem ismerte el egyenlő 
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jogú végzettségnek az érettségi vizsgát, ez azzal a hát-
ránnyal is járt, hogy aki nem folytatta iskoláit a teo-
lógián, sem szakképzett kántorként nem kívánt elhe-
lyezkedni, csak a 7 osztályos iskolai bizonyítvánnyal 
maradt, kezdhette úgymond elölről az állami elméleti 
vagy szaklíceumokban. Magam tehát folytattam isko-
láimat Fehérváron a teológiai fakultáson, ahol 1965-
ben végeztem felszentelt papként. A teológiáról való 
kikerülésem után †Áron püspök úr ideiglenes jelleg-
gel Madéfalvára küldött, mivel ott májusban elhunyt 
Ft. Erőss József plébános. Az állami hatóságok egy hét 
után megvonták madéfalvi működésemet, még az ide-
iglenes letelepedésemet sem hagyták jóvá. Augusztus 
végéig szülőfalumból láttam el Madéfalvát, amíg azt 
is megtiltották. 1965 novemberétől 3 hónapra megtűr-
tek Madéfalván, de aztán letartóztatással fenyegettek 
meg, ha még továbbra is Madéfalvát ellátom lelkipász-
tori teendőimmel. Így aztán szülőfalumban húzódtam 
meg. Besegítettem okkal-móddal a plébániai teendők-
be. 1966. október 25-től nevezett ki megyés püspököm 
Gyergyóalfaluba segédlelkésznek, amelyhez az állami 
megerősítés is hozzájárult. Itt két évig tevékenyked-
hettem, a hittantanítás következetessége miatt többször 
zaklatva. Innen 1968. október 1-vel kerültem a mára-
marosi Kapnikbányára plébánosnak. Itt 13 évet töltöt-
tem.  Az elején igen szokatlan és ismeretlen, úgymond 
idegen népcsoport között kellett feltalálnom magamat, 
de a jó Isten kegyelme velem volt.
Talán nem árt, ha néhány maradandóbb eseményt ki-
emelek kapnikbányai ott-tartózkodásom, lelkipásztori 
tevékenységemről, illetve sorsomról. A hívek egy része, 
és lehet, hogy besegített a kommunista vallásellenes 
propaganda is, ellenséges szemmel fogadott. Ez a rossz-
indulatú magatartás végigkísérte minden ottani tevé-
kenységemet. A gyermekek és ifjúság körében kifejtett 
munkámat azzal igyekeztek gátolni, hogy a gyerekeket 
és ifjakat megszégyenítették, pellengérre állították az 
iskolában. A szülőket a pártgyűléseken kérdőre vonták, 
hogy miért engedik gyermekeiket a népbutító egyház 
által befolyásolni, hisz a „magyaroknak sem ad Isten 
máshonnan kenyeret, mint csak az állami Alimentárából, 
stb.” 1972-ben bérmálás kapcsán még inkább felfoko-
zódott a zaklatás. Ehhez hozzájárult a szomszédos egy-
házközség papjának Bokor Sándor plébánosnak eltűné-
se is, aki 1972. június 5-én Erzsébetbányáról elutazott 
Nagybányára autóbusszal, azzal a szándékkal, hogy a 
bérmálás eseményét jelezze a nagybányai kultuszins-
pektornak. Nagybányán azonban nyoma veszett. Az 
inspektor azt mondotta, hogy nála nem járt. Nagybá-
nyáról Kolozsvárra kívánt utazni Bokor Sándor, hogy 
meghívja a Kolozsváron lakó húgát és férjét bérmálá-
sokra való előkészületek érdekében, a konyhára besegí-
teni. Kolozsvárra sem érkezett meg. Teljesen titokzatos 
Bokor Sándor eltűnése és elhalálozása. Ugyanis 1972. 
november 4-én vitte el Erzsébetbányára Bokor Sándor 
ruhadarabjait az egyik belügyi alkalmazott. Nevezete-

sen cipőjét, nadrágjának egyik darabját, belső zsebé-
ben úgymond el nem ázott 1200 Lejét, és az állítólagos 
nagybányai mozijegyét, ami úgymond nem ázott el zse-
bében. Úgy mondták, a Duna Chilia ágából fogták ki 
holttestét, szovjet határőrök találták meg a víz-színén 
úszva. Nagyon körülményesen és nagyon elhúzódottan 
engedték sógorát, hogy a holttestet agnoszkálja, azono-
sítsa. És csak két évre rá szállították haza Kolozsvárra 
eltemetni. A helikopter megérkezése után 20 percre el 
kellett legyen hantolva. - Kapnikbányai tartózkodásom 
alatt három ízben törtek be a plébánia épületébe, de a 
tetteseket soha sem találták meg. A harmadik betörés 
után azt mondottam a helyi őrnagyi rangban lévő tiszt-
nek: „Mivel nem találják meg a tettest, aki a plébániára 
betört, ellentétesen máshol mindig megtalálják, feltéte-
lezem, hogy önök hajtották végre!”
Hozzávetőlegesen hány papot hurcoltak meg az er-
délyi, gyulafehérvári egyházmegyéből?
Hozzávetőlegesen tudok számot mondani, mintegy 150 
papot. Papokon kívül sok civil embert, főleg férfia-
kat. Hosszabb - rövidebb időtartamra elhurcolt papok. 
„Megverem a pásztort, és a nyáj szétszéled.” Jézusi 
mondás alapján tudták terrorizálni a széles népréte-
geket. Így tudták beindítani a kommunista diktatúra 
gépének működését. 

Erdélyben miért nem tudta a kommunista állam 
megtörni a papság erejét, hogy beindítsa az ún. Ál-
lamegyház, vagy az ún. Békepapi mozgalmat?

ISTEN KEGYELMÉNÉL FOGVA, de Isten szolgája, 
MÁRTON ÁRON püspök előrejelzései, világos meglá-
tásai és a papság fegyelmezettsége folytán nem sikerült 
megtörni az erdélyi papság erejét. Emlékszem, 1949-
ben, mint 9 éves gyermek bérmálkoztam, többek között 
a bérmáló püspök beszédéből megjegyeztem azt a ki-
jelentését, miszerint: „A kommunizmusnak az alapja 
a  hazugság. Ezért arra figyelmeztetlek titeket, mint 
szülőfalum híveit, amely figyelmeztetést elmondottam 
már 150 egyházközségben és itthon is elmondom: En-
nek a rendszernek az alapja a hazugság! Ezért arra 
kérlek, ne dőljetek be mindenféle ámításnak. Ki kell 
tartani keresztény hitünk és egyházunk tanítása és el-
vei mellett.”A kitartásnak és az Egyház elvei mellett 
való kiállásnak ő maga volt a legszebb példája. Az öt és 
félévnyi kemény börtön, majd a 11 évnyi szobafogság 
sem tudta megtörni erejét. A fenti kérdésre válaszolva, 
valóban aránylag kevés pap lett elkötelezett az álla-
mi hatóságok felé. 2010-ben hozzájutottam a magam 
szekus dossziéihoz, az öt dossziéból hármat mutattak 
meg. Az 1969-1974 közöttieket nem mutatták meg, bár 
arra nagyon számítottam és még számítok, hogy kézhez 
kapjam. Az informátorok felfedését is kértem, de csak 
egyet fedtek fel, aki már meg van halva. Egyéni megíté-
lésem szerint egyházmegyénk papságából mintegy 10 
%-át lehetne mondani kollaborátor papnak.
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A Főesperes Úrnak volt-e, vagy voltak-e életveszé-
lyeztetett helyzetei?
Igen, voltak. Három esetet különösen ki szeretnék emel-
ni. Éppen ebben az évben értesültem hiteles forrásból, 
hogy én is szerepeltem ama 18 személy között, akiket 
el szerettek volna tétetni láb alól, mint †Pálfi Géza pap-
testvéremet is. Az első Kapnikányán 1973. november 
1-re volt kitűzve, amikor el szerettek volna üttetni Tra-
bant autómmal. A nagybányai militiára voltam rendelve 
1973. november 1-én 15 órára.  Véletlenek nincsenek! 
Kb. két nappal előtte a Trabant üzemképtelenné vált, az 
egyik henger dugattyújának gyűrűje összeszakadt...de 
15-órakor a temetőben kellett szolgálatot teljesítenem, 
halottakért való világítás  miatt...„Hát akkor holnap,” 
mondták. Holnap is ugyanez a helyzet, üzemképtelen-
ség és még öt temetőben kell szolgálatot teljesítenem a 
három szentmisén kívül.
A második, ugyancsak Kapnikbányai koromban volt. 
Mivel a szomszédos Erzsébetbányán 1972 júniusában 
eltűnt az ottani plébános, Bokor Sándor, a magyarláposi 
plébánossal együtt láttuk el Erzsébetbányát a Kohóvöl-
gyi filiájával egyetemben. Egy esős vasárnap délután 
Zündapp kismotorral mentem Erzsébetbányára. A Ko-
hóvölgyön át, ahol nincs település és nagyon rossz 
útviszonyok között, az egyik beláthatatlan kanyarban 
hét ember ugrott elő kőzáport zúdítva rám, kb. fél kiló 
nagyságú kövekkel. Három kő a fejemet érte, de kivédte 
a bukósisak, a többi a hátamat, oldalamat és lábaimat, 
na meg a kis motort ütötték-verték két oldalról. Vissza-
menni már azon az úton nem mertem, főleg mert késő 
estére járt az idő. A harmadik Zsil-völgyi koromban tör-
tént. Gyulafehérvárra igyekeztem vonattal eljutni. Hát-
szegen, amelynek román megnevezése Subcetate, 4-5 
perces állomásozása helyett kb. 50 percig álltunk. Öm-
lesztett vagonban ültem másokkal együtt. Bóbiskoltam. 
Egyszer csak puskalövés erősségével a fejem fölött 4-5 
cm. magasságban átsüvített egy öklömnyi nagyságú kő-
darab, amely még az átellenben lévő biztonsági üveg 
ablakát is átlyukasztotta, majd széthullva leesett a pad-
lózatra. A felocsudásom után körülnéztem, a vagonban 
egyes-egyedül találtam magam, pedig úgy az előző, 
mint az utánam következő vagonokban többen tartóz-
kodtak. Feltűnő volt az is, mint ilyenkor szokás, senki 
sem jött ellenőrizni a történteket, az ablakbetörést. /.../
Gondolom, mint általában a régebbi papok, nagy 
tisztelői Istenszolgája Márton Áron püspöknek, úgy 
gondolom a főesperes úr is.
Igen.  Attól eltekintve, hogy Csíkszentdomokoson szü-
lettünk, de mint ember, mint pap és annál inkább, mint 
főpásztort nagyon tudtam tisztelni, szeretni és nagyra 
értékelni. Egyrészt az Ő elvhűsége, akaratereje, más-
részt rendületlen kitartása az anyaszentegyház, beleért-
ve Rómát is, és ugyanakkor magyarsága mellett. Nem 
politizált, de mégis kiállott az igazság és népe érdeke 
mellett. Nem ment el érzéketlenül népe fájdalmai mel-
lett. Nem volt kozmopolita! Ő mondotta nekünk, nö-

vendékeinek: „Fiaim! A papnak a helye mindig az igaz-
ság és az elnyomott nép oldalán van! Megismétlem, a 
papnak a helye mindig az igazság és az elnyomott nép 
oldalán van!” Ezt a magatartását a hívek és az egész 
társadalom megérezte és tudta róla./.../
A ma embere kaotikus zajban él, felgyorsult az élet-
vitele. A hétköznapok káoszában hogyan juthat el 
arra a meggyőződésre, hogy Isten létezik?
Az Isten nélküli világban, már úgy értve, hogy gyakorla-
tilag az emberek kizárják életükből Isten akaratát, elég-
gé megtapasztaljuk a saját bőrünkön. „Nincs üdvösség 
senki másban...” Pedig „minden ember boldog akar len-
ni” éneklik a fiatalok, az egész élet boldogságkeresés. 
Az Isten nélküli ember nyugtalan, telhetetlen, mindig 
többre, jobbra vágyik, és azt hiszi, hogy az anyagiak-
ban vagy csak az evilágiakban megtalálja. „Keressétek 
először az Isten országát és annak igazságát, a többit 
mind megkapjátok hozzá.” mondja Jézus. Ha bárki elő-
ítéletek nélkül és elfogulatlanul keresi Istent, meg fogja 
találni.
Van egy szó, amelyet az elmúlt húsz esztendőben töb-
bet használtak, mint az elmúlt száz évben. Ez a szó: 
SZABADSÁG. Értik-e eléggé az emberek a fogalom-
nak a lényegét, vagy helyesen értik-e?
A nagyobb hányada nem jól értelmezi. Akik börtönt, 
zaklatást, fenyegetettséget vészeltek át, azok talán job-
ban és helyesebben tudják értékelni a szabadságot. A 
mai fiatalok szabadságban születtek, jobban értelmez-
ve szabadosságba születtek bele, ezért nehezen tűrik 
a korlátokat, fegyelmet. Parttalanná vált az életük. A 
parttalansággal minden szétesik, értéktelenné válik, el-
pusztul. Itt is nagy szerepe van a vallásos életnek. De 
ezt be is kell látni, fel kell fogni szükségességét./.../ 
„Isten nélkül nincs semmi magyarázata az életünknek, 
és semmi kilátás arra vonatkozóan, hogy embertársa-
mat emberként kezeljem. Ha nincs Isten, akkor az em-
bert sem tudom értékelni.” mondotta az egyik év Szent 
István-napi budapesti szentmiséjében egyik püspök. A 
szenvedéstől, betegségektől nem tudunk létezni. Velünk 
együtt járó valóság. Kiküszöbölni a világból sajnos nem 
tudjuk. Számolnunk kell vele. Misztérium. De Jézus 
megmutatta, hogyan lehet és kell felhasználni és értéke-
síteni a szenvedést, megpróbáltatást. Ha Istennel, Isten-
ben viseljük el, egészen más tartalmat kap, és eszközzé 
válik, méghozzá örök életet kieszközlő lehetőséggé.

Ferenczi Sándor: A GYULAFEHÉRVÁRI (ERDÉLYI) 
FŐEGYHÁZMEGYE

Vitéz MAJZIK KLÁRA nemzetes asszony
Családjának története – s az Ő élete is regénybe illő. 
Minden élethelyzetben, minden körülmények között 
helyt állt. „Születtem, szerettem hazámat, s dolgoztam 
érte. Ez az én életem története.” – mondja Klárika, 
idézve Virág Benedeket.
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Rendünk nevében köszön-
töttük Őt 75. születésnapja 
alkalmából is, s megköszön-
tük áldozatos, önzetlen mun-
káját!

Rövid családtörténet: Majzik 
(Tarcsai) hevesi birtokos család 
volt. Őse Fügedi György, Dobó 
István segédtisztje az Egri vár 
ostrománál 1552-ben. A címe-
res nemeslevelet III. Ferdinánd 
német-római császár- és magyar 
királytól 1639 aug.18-án Maj-

zik András (neje Krisztina) fiai György, Mihály nyerték 
el. György fia Simon fia II. Mihály 1782-ben Árokszál-
lásra költözött, unokái közül IV. Mihály Kurcorán tűnt 
fel. A családnak előnevet adó Tárcsa pusztát egyik fele 
Dorogffy Istváné, a másik Széky család volt, de Széky 
Péter és neje maguk részét 1656-ban záloga adták Majzik 
Györgynek, akinek Miklóstól való II. András  Zsádonyi 
és Jánosról való Ignácz Gyöngyösi lakos a 1735-ben 
királyi adományt is nyertek rá. 1747-ben II. András fia 
III. András és I. József (a családra vonatkozó jelölések. 
szerk.) Gyöngyösi lakosok új adományt kaptak a királytól 
a puszta másik felére. I. Józsefnek csak egy fia maradt, 
III. János, aki papi pályára lépett, s mint egri tábori kano-
nok, kunszentmártoni esperesként halt meg. Az ő örököse 

testvére, II.György, akinek 
egyetlen fia I. Imre táblabí-
ró, főadószedő, inszurgens 
kapitány.

Fia, Majzik Viktor (1825-
85) Heves megyei alispán 
és országgyűlési képvise-
lő. Fia II. Viktor is Heves 
megye alispánja Tarcsai, 
Tarnamérai és Hevesi föld-
birtokos. Majzik I. Sándor 
utódai Majzik Leó (sz1816) 
(sz1848) csendbiztos majd 

útbiztos volt, fia IV. Miklós kataszteri főmérnök, IV. Já-
nos, magyar királyi számvizsgáló. Az adományos tarcsai 
birtokon kívül voltak a családnak más birtokai is: Kom-
polton, Alatkán, Sülyön, Tarnazsadányban, Domaházán, 
Nagyúton, Zaránkon, Nagyfügeden, Mikófalván, Disznó-
son, Arlón és Csányon 1724. és 1754-55 évi nemesi ösz-
szeírás szerint. 
A címerükön látható a kék pajzson piros ruhás, sárga 
csizmás vitéz, a címerpajzs tetején pedig páncélban 
várvédő harcos az egyik kezében levágott, véres tö-
rök fejjel a másik kezében kard. Ezek szimbolizálják 
az elődeik a török harcokban vívott hősies csatáit és 
ezeknek érdemeiért kapott nemesi címet.

Majzik Klára születet 1944. február 14-én, édesapja Buda 
legnagyobb bőr és szőrme nagykereskedője volt, a Donát ut-
cában laktak. 1951. május 21-én, a kitelepítések során a csa-
ládot Gyöngyöspatára száműzték őket, egy paraszt ember ta-
nyájának kimeszelt disznóóljába kellett lakniuk. Mindenüket 
elvesztették. Gyermekkorából egyetlen egy fényképe maradt. 
1956-ban tudtak visszaköltözni Budapestre, de édesapja kü-
lön volt elszállásolva. A család, apa nélkül a VI. kerültben, a 
Szondi utcában élt, itt érte őket 56 forradalma. Édesanyja ke-
nyérért küldte Klárikát. Az utcákon már folytak a harcok, s ő 
a tömeggel a Sztálin szoborhoz sodródott. A szobor ledöntését 
végignézte. Aztán azt kiabálták sokan: „Menjünk a rádióhoz!” 
– őt is egy teherautóra húzták, így ott élte át a kommunisták 
sortüzét 12 évesen. – Iskola, munkás évek. Megismerte Né-
meth Árpádot, későbbi férjét és született meg Zoltán gyerme-
kük, akikkel hosszú életük során boldogan, de küzdelmekkel 
teli életet éltek. Klára közgazdasági és munkaügyi diplomát 
szerzett és egész életében munkaüggyel foglalkozott. 2000-
ben ment nyugdíjba az Adidas Hungáriától. A POFOSZ ala-
pító tagjaként és gazdasági vezetőként munkálkodott a jogaik 
elismertetéséért. 2001. szeptember 8-án avatták a Történelmi 
Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatának tagjává. Érdemei 
alapján, saját jogon átminősítették. A XXII. kerület vitézi had-
nagyként folyamatosan munkálkodott a kerületi megemléke-
zések méltó lebonyolításában.   
Hosszú tervezés és munka során Budapest összes kerületé-
nek polgármesterével felvette a kapcsolatot, hogy megva-
lósíthassa álmát: egy szoborcsoport megalkotásával, amely 
emléket állít a kitelepítetteknek. 2011-ben Budafokon az 
evangélikus templom kertjében került felállításra ez az al-
kotás: távoli rokona, vitéz Majzik Mária szobrászművész 
alkotása, a Kitelepítettek emlékműve.
(Vitéz Majzik Mária alkotta a Budakeszin felállított Himnusz 
szobrot is, s a testvérvárosban, Csíkszeredában a Szent Ágos-
ton Római Katolikus Plébániatemplom szentélyének a falán 
az „Angyali üdvözlet” és a Himnusz” című alkotásokat.)
2019. szeptember 20-án Budafok-Tétény polgármestere 
Karsay Ferenc, vitéz Monostori Péter vitézi hadnagyok 
és nemzetes Kirs Attila XXII. kerületi vitézi hadnagy ja-
vaslatára kis ünnepség keretén belül vitéz Majzik Klára 

nemzetes asszonyt 
az 56-os hagyo-
mányok ápolásáért 
és a kitelepítettek 
emlékének megőr-
zéséért, továbbá a 
XXII. kerületben az 
56-os közösségért 
tett szolgálataiért a 
kerület díjával tün-
tette ki polgármester 
úr, felkeresve Őt az 
otthonában. 

Kirs Attila XXII. 
kerület,

vitézi hadnagy
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Polgármester úr és Kirs Attila VRNT. átadják a díjat

Csoportkép az ünnepelttel. Polgármester úr, rendtagok, barátok: 
Klárika mellett balról Karssay Ferenc XXII. ker polgármester, mel-
lette v. Dudás Károly. Jobb o.: v. Vígh Tímea KMVR.(térdel). Álló 
sor, bal o.: Markó Katalin Nagy Istvánné vrnt, Kirsné Becsei Etelka 
vrnt, v.Nagy István XXII. ker.v.hdgy, Kirs Attila vrnt  XXII ker.v.hdgy. 
v.Monostori Péter KMVR. törzskapitánysági v.hdgy, v. Sáfári János 
KMVR, özv. Priska József Tamásné nt.asszony

 

A DÍJ, melyet
Klárika

meghatottan
vett át.

Szinte családjának 
tartott és szeretett 

Kirs család
tagjaival:

Kirs Attiláné
Becsei Etelkával

és Pankával

Vitéz ORBÁN IMRE mb.székkapitány
Székkapitány úr rendi munkája figyelemre méltó. Kiváló 
szakember, életében a kötelesség- és a felelősségtudat volt 
a meghatározó. Értékrendjét az Isten-Haza-Család egysé-
ge határozta meg. Szíve mélyén művész, aki Édesapjához, 
vitéz Orbán Ferenchez hasonlóan, művészi kő-, és fafara-
gásaival nyert méltó elismerést. S talán az sem meglepő, 
hogy írásai, versei révén egyre inkább ismerik – és elisme-
rik.  Jelenleg nyugdíjas, de folyamatosan tele van megva-
lósítandó tervekkel. Boldog Nagyapa, büszke Családjára.
Legyünk büszkék arra is, hogy Nemzetes Úr a közelmúlt-
ban megajándékozta egyházát egy gyönyörű imával.

vitéz Lázár Elemér Erdély országos törzskapitánya, h. 
főkapitány 

Életemről – röviden: Szüleim megtanítottak az ízes be-
szédre, verset mondani, énekelni, az esti harangszóra tér-
den imádkozni. Ötéves koromban, a gyermekparalízis le-
bénította mind a két  kezem. A hitem, Isten segítsége, meg 
Adler doktor szaktudása gyógyított meg! Ritka eset volt 
abban az időben. Ekkor volt életem első újjá születése! 
Az igaz történelmet apámtól hallottam, amelyet nem felej-
tettem el soha. Erre építettem életem további felfedezéseit. 
Szerettem az irodalmat, a zenét, sokat olvastam. Vonzott a 
vers, első írói kísérletem, 1965-ben volt, 14-éves koromban, 
- Tavasz – című kötött rímű nyolc - sorosommal. Ez volt a 
kezdet, mely folytatást kívánt. Elvégeztem iskoláimat, jött a 
katonaság. Mivel orvosnak készültem, kaptam egy ajánlatot 
a hadsereg részéről, amelyet természetesen nem fogadtam el. 
Ez kihatással volt rám egészen a rendszerváltásig. Az iroda-
lom mellett megragadott a fafaragás művészete. Szakosítot-
tam magam a szobrászatban. Mindkettőt örömmel végeztem.   
Családot alapítottam, feleségemmel együtt három gyerekkel 
áldott meg az Úr, akiket szeretetben neveltünk! Mindannyi-
an itthon maradtak! Ezekből az évtizedekből a legterméke-
nyebbek a 70-es évek voltak. Sok versem és írásom maradt 
fenn. A kemény politikai élet arra kényszerített, hogy ne 
publikáljak, inkább magamnak és az asztalom fiókjának ír-
tam! De most hogy meg vannak, nagyon örülök. Van, miből 
tallózzak! Lehet, hogy abban a stílusban ma nem tudnék írni!  
1989 után minden összesűrűsödött! Munkahely, bírtok, 
egyetemek, egyéni vállalkozás, nagyon leterhelt. Nem 
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győztük a munkát. Szerencsére a feleségem jobban bírta, 
de engem letepert egy súlyos koszorúér-károsodás, amely 
csaknem az életembe került! A hitem, az Úr, és az orvosok 
tudása, megmentett! Másodszor is újra születtem! Nagy 
kegy ez nekem! Miután másodfokban nyugdíjaztak, jöttem 
rá, még nem végeztem el a munkám, Istentől feladatot kap-
tam, itt van szükség rám! Elfogadtam az első égi - sugal-
latot, és rájöttem, mi a dolgom. Ahogy erőm engedte, fa-
ragtam. Ekkor születtek kültéri és beltéri szobraim, kötetre 
szóló verseim, elbeszélő költeményem, elbeszélések, törté-
netek, riportok. Mindezek kiadásra várnak.  Tevékeny tagja 
vagyok a Történelmi Vitézi Rendnek, 2007-től. Örömmel 
végzem a rám háruló megbízatást. Hálával tartozom a Te-
remtőnek, hogy kegyelemben részesített és segített mun-
kámban, megerősített hitemben. 
„Áldott légy hitedért, Szent Ilona” c. vallásos versemet meg-
zenésítették. Szent Ilona tiszteletére írtam egy imát és egy 
zsoltárt, melyeket a püspökség elfogadott, és egy csíksze-
redai zeneszerző megzenésített. Szülőfalumnak írtam, ahol 
van egy Szent Ilona mellszobrom is hársfából, megboldogult 
édesanyámról mintázva. Már 4 éve díszíti a csíkajnádi temp-
lomot. Nagy Konstantin császár édesanyja volt Szent Ilona, 
akit kevéssé ismernek. Ezért is foglalkoztatott a gondolat, 
hogy kis falumban, Csíkajnádon méltó elismerésben része-
süljön Krisztus Urunk keresztjének megtalálója!

Részletek az imából:
Áldott légy hitedért, Szent Ilona,
Nagy Konstantin császár szülőanyja,
Megkínzott keresztények óvója,
Igazság magasztos Nagyasszonya.
...../.....
Megtaláltad Jézus Szent Keresztjét,
Arra feszíték fájdalmas Testét,
Légy üdvös örökkön Szent Ilona,
Miként jó Megváltónk ezt akarja.

Nyugodjon porod Róma földjében,
Megosztott kereszttel békeségben,
Erőssé tegye e szövetséget,
Mellyel Krisztusunk minket megmentett! /2o18.

Dr. vitéz SERES IRÉN MAGYAR VILMOSNÉ
Gyermekorvos rendtársunk életének,
munkájának elismerése

Vitéz Fehér Imre székkapitány adta át doktornőnek a vitéz 
Hunyadi László főkapitány úr aláírásával hitelesített okle-
velet, mely szerint 2019. szeptember 21-én a Vitézi Szék a 
doktornőt a Nemzetvédelmi Tagozatból saját jogú vitézzé 
minősítette át. Dr. vitéz Seres Irén gyógyítás iránti elkötele-
zettsége, keresztény értékrendje, a saját maga által felállított 
morális elvárása egész életét befolyásolta. 1940-ben Horthy-
ösztöndíjat kapott, a Kormányzó iránti tisztelete egész életét 

áthatotta. A városért tett lelkiismeretes és odaadó szakmai 
munkájáért 2008-ban Pro Urbe díjjal tüntették ki. Sokat tett 
a polgári, nemzeti közösségek kialakulásáért, működéséért 
Győr városában. Még idős korában is aktívan gyógyított. Ma 
is, 98. életévében is a család-, a nemzet- és hazaszeretet, s a 
keresztény értékek a legfontosabbak számára.
A saját jogú vitézzé való átminősítését v. Fehér Imre szkp. 
és v. Markó Kamilla, Fehérné törzsszéki v.hdgy javasolta a 
Vitézi Széknek.
        

Szeretettel gratulálunk Doktornőnek, s további megelé-
gedett, boldog életet kívánunk, megköszönve Rendünk 
érdekében kifejtett minden munkáját.

Nagy tisztelettel: vitéz Hunyadi László főkapitány

A VITÉZ TAKÁTS CSALÁD
Vitéz TAKÁTS TIBOR nyugalmazott cs. gt. főhadnagy, 
szolgálaton kívüli magyar királyi honvéd százados

 

Takáts Emőke írja: Szüleim. 1938/39-es fotó
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Takács Tibor született Bácstopolyán 1894-ben. Bevonul 
a 6. honvéd gyalogezredhez. Orosz harctér.
Kitüntetései: 1. Legénységi I. oszt. Ezüst Vitézségi 
Érem, 2. Károly csapatkereszt, 3. S1 =  sebesülési érem, 
4. Magyar háborús emlékérem karddal, sisakkal.
Vitézzé avatták 1928-ban. A Vitézek Albumának 369. 
oldalán található Róla a rövid adat-összeállítás. 1944-
ig rum- és likőrgyáros. 1944-ben bekövetkezett halála 
után 1949-ig édesanyám, Salczer Amália vezette a likőr-
gyárat 1949-ig, az államosításig. Ez után csak egyetlen 
lehetőség adatott: szövőnőként dolgozott, 3 műszakban, 
nyugdíjazásáig. 

Vitéz Takáts Emőke – Emlékeim Édesapámról
A történelem viharai sok ember életét megkeserítették, 
így a mi családunkét is. Édesapám az I. világháborúban 
harcolt, az orosz harctéren sebesült meg, mely javarész-
ben oka lett halálos betegségének, a kétoldali vesezsu-
gorodásnak. Születésemtől csak 7 évet tölthettem Vele, 
de azt sem az aktív élet örömei jellemezték, hanem a 
betegségével, hiú reményekkel való küzdelem. Néhány 
emlékkép: a balatonfüredi Erzsébet Szállóban (ma Ál-
lami Szívkórház) töltött néhány nap is, amelyet kivéte-
lesen együtt töltöttünk. Reménykedett, hogy az itteni 
orvos valamilyen „csodaszerrel” meggyógyítja. Uzson-
na után a Tagore sétányon bandukoltunk, s nagyokat 
lélegeztünk a friss levegőből; vagy amikor budapesti 
kórházban meglátogattam, odakucorodtam a beteg-

ágyában mellé. 1944-
ben ezek a látogatások 
már igen rövidek lehet-
tek. Otthon, ha délidő-
ben a rádióban meg-
hallotta a harangszót, 
odaült a zongorához, s 
eljátszotta a Himnuszt, 
s csak ez után ebédel-
tünk. Halála előtt vala-
mivel történt (október 
15-én): Hallani akarta 
Kormányzó úr rádióbe-
szédét, a Proklamációt 
a magyar nemzethez. 
Ott találtak rá, a rá-

dióra borul-
va, és ezeket 
m o n d t a : „ I g y 
kell nekem 
m e g h a l n i , 
hogy nem me-
hetek az én 
édes magyar 
hazámért har-

colni!” – ezek voltak az utolsó szavai. Rövid idővel ké-
sőbb elhunyt. A Kerepesi temető első sorába temettük, 
1944. november elején. Ma munkásmozgalmi panteon. 
Az „útban lévő” sírokat eltakarították...
Édesapám a civil életében is büszkén viselte a vitézi nagy-
jelvényt, névjegykártyáján ez állt – a nagyjelvény alatt: vi-
téz Takáts Tibor százados, likőrgyáros. 

Vitéz TAKÁTS EMŐKE 
– bármilyen megpróbálta-
tást mért is rá az élet – Ő 
„vitézi lány” maradt, mél-
tó Édesapja emlékéhez, 
Édesanyja makacs kitar-
tásához, szüleinek rendít-
hetetlen magyarságához. 
Árosztályvezető, Ferrog-
lobus Vállalanál (Fotó: 
1978/79)
Születési anyakönyvi ki-
vonatán bejegyzés: „Atyja 
...sz. igazolványa szerint a /

gyermek/ saját személyére nézve a vitézi cím viselésére jogo-
sult. Ilosvai Pál s.k.
1937-ben születtem Budapesten. A Stefánia-úti Orsolyáknál 
nevelkedtem (Édesapám igen súlyos beteg volt már ekko-
riban), majd a budai Szent Margit bentlakásos intézetben 
végeztem az elemi iskolát. Végig kitűnő tanuló voltam, de 
nem vettek fel egyetlen iskolába sem, csak nagy nehezen 
jutottam be a Dobó Katalin Közgazdasági Technikumba, 
1956-ban érettségiztem. Még ez évben mentem férjhez, de 
sajnos, 1969-ben elváltunk. 1985-ben kötött házasságom-
ból született egyetlen lányom, aki boldog házasságban él, s 
két fiúunokával örvendeztetett meg. Iskolai végzettségem: 
Közgazd. Technikum ipari tagozati érettségi, középfokú 
postaforg. szakvizsga, mérlegképes könyvelői ipari tanfo-
lyam, számítógép- és kalkulátori tanf. /KGM,  okl. árszak-
értői szakvizsga /KGM. 1956-68-ig a budapesti Távbeszélő 
Igazgatóságon dolgoztam, könyvelőként. 1968-tól nyugdí-
jazásomig a Ferroglobus TEK Vállalatnál belső ellenőrként, 
ügyvitelszervezőként, majd árosztályvezetői beosztásban, 
s mint üzemgazdasági főosztályvezető-helyettes mentem 
nyugdíjba. Munkámhoz tartozott még a vaskohászati ter-
mékek kódrendszeres adatainak többirányú értékelése, gépi 
feldolgozásra való szervezése. Zuglóban, rendezett, szolid 
életet élek, adósságom nincs. Soha, semmiféle pártnak tagja 
nem voltam. Vezető beosztásaim a munkám elismeréseként 
kaptam.
A Vitézi Rendnek Édesapám várományosaként 1998-óta va-
gyok tagja. A Rend kincstárnoki megbízatásának sok éven át 
tettem eleget szakértelemmel, lelkesedéssel és rendi elismerés-
sel. Idős koromra való tekintettel nem tudok megjelenni rendi 
eseményeken, de lélekben mindig „Vitéz lány” maradok! A 
Történelmi Vitézi Rend, Pest Törzsszékének tagjaként köve-
tem figyelemmel a Rend munkáját.

vitéz Takáts Emőke okleveles árszakértő, vitézi hadnagy

Néhány likőrfajta, árukísérő etikett, melyekből 1-1  db maradt 
meg. A színesek, arany-nyomatosak elvesztek.

Volt Emőke likőr is, szép cimkével...
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KIMAGASLÓ SPORTSIKEREK!

TÖBBSZÖRÖS VILÁGBAJNOKUNK
Vitéz NAGY SZILVESZTER szkp., koronaőr!

Gratulálunk a nagyszerű sporteredményekhez!

2019 07.07. Magyar Országos Bajnoki cím, 3 arany, 1 ezüst.
Helyszín: Budapest Ikarus Atlétikai pálya.

2019.08. 2-3-4. Speciális Dobó Világbajnokságon elért
eredményem:  1 arany, 3 ezüst

Sérülésekből felgyógyulva, 
nagy öröm volt számomra ez az 
eredmény! A 3 napig tartó világ-
bajnokság: Minden sportoló a 
legfényesebb éremért jött, ez a 
versenyen meg is mutatkozott! 
Törés, izomszakadás, rándulá-
sok, 35 fok meleg, aztán az eső 
- de ez senkit nem tartott vissza. 
Egy sportoló nehezen viseli, 
amikor csak centik választják 
el a legfényesebb éremtől, a 
győzelemtől... és megint „csak” 
ezüst... De a mai nap: amiért 
küzdöttem, ami fáj, ami meghú-
zódott... Nem érdekes... Mert a 
legfényesebb érmet tartom a ke-
zemben és már semmi sem fáj.. 

Mert Világbajnok lehettem ismét, és csak ez számít!!!!
Szeretettel gratulálunk Rendünk legkiválóbb sportolójá-
nak! Érezd, hogy a versenyeken Veled vagyunk, a győzel-
medért szurkolunk!

LEGIFJABBAK

Vitéz Szanyó Árpád tb. tkp. unokája Szanyó Tamás Árpád 
(14) a 2019. augusztus 3-4-én, a Sukorón megrendezett Ko-
lonics György Ifjusági Kajak-Kenu Magyar Bajnokságon 
a családi tradíciókat követve – a dobogó legmagasabb fo-
kára állhatott! A Honvéd versenyzői a K1 Férfi Kölyök U14 
- 3 x 200 m-es fiúváltó tagjaként érték el a kimagasló sikert! 
Tehetségére büszkék vagyunk! Óbudán kitűnő tanulmányi 
eredménye kapcsán „Jó sportoló, jó tanuló”- polgármesteri ki-
tüntetésben részesült. Reményteljes sport- és tanulmányi ered-
ményei alapján a továbbiakban is sikeres jövőjéért drukkolunk.

Dr. v. szárazajtai Bakó Botond /Németország/ két lánya si-
keresen szerepelt az Európai Unió Ifjúsági Sakkversenyén! 
Szeretettel gratulálunk! További szép sikereket kívánunk in-
nen, az anyaországból is!
Az augusztus 15- és 24. között a csehországi Kouty nad 
Desnou-ban tartott ifjúsági sakkversenyen az Európai Unió 
fiatal sakktehetségei mérkőztek meg egymással. A német válo-
gatott 10 szereplője között volt Bakó Evelin Csengele és Bakó 
Izabella Csilla.

Evelinnek az 
U10-es csoport-
ban igen erős 
játszmákban nála 
jóval erősebb el-
lenfeleket sikerült 
legyőznie. Ezáltal 
felfejlődve, a 7. 
játszma után vi-
lágos lett, hogy a 
továbbiakban az 

első helyekért küzdhet! A két legerősebb játékos ellen nagy 
önbizalommal játszott és sikerült mindkét esetben döntetlent 
elérnie, ezáltal a 3. helyen végzett, bebiztosítva magának a 
bronzérmét.
Izabella az U8-as csoportban elég gyengén kezdett, hiszen 
az első 3 játszmáját elvesztette. Ezután azonban egymásután 
5 játszmát megnyerve, előretornászta magát. Utolsó játszmá-
jában sikerült döntetlen elérnie lengyel ellenfelénél, aki addig 
minden partiját megnyerte. Ezáltal ezüstérmés, második helye-
zést ért el.
Szeretettel gratulálunk! További szép sikereket kívánunk!
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ERDÉLY TÖRZSSZÉKEK
A Székely Törzsszék szer-
vezeti átalakítása után 
két területi törzsszék jött 
létre, a rendi közösségek 
munkájának egyszerű-
sítését és hatékonyságát 
szem előtt tartva:

Vitéz Lakatos Géza Szé-
kely Törzsszék, hozzá tar-
tozó Vitézi Székek: 
Csík, Gyergyó, Maros, 
Régen Szováta, Udvar-
hely Székek 

Vitéz Veress Lajos Székely 
Törzsszék, hozzá tartozó 

Vitézi Székek:
Bardoc–Miklósvár, Brassó–Hétfalu, Kézdi, Sepsi Szé-
kek
Évkönyvünk is ennek figyelembevételével tudósít e két 
törzsszékünk tevékenységéről. 

VITÉZ LÓFŐ LAKATOS GÉZA
TÖRZSSZÉK

Csíkszék Székkapitánysága
1848/1849. – Szabadságharcunkra emlékeztünk Csíkban
Csíkban sem maradt el a megemlékezés az 1848/49 – 

es  szabadságharcról, amely a  XXI. században is igen 
helytálló példa az összmagyarságnak! A Kárpát-meden-
cét most is fenyegető társadalmi, kulturális és etnikai hát-
rányok veszélye itt lebeg a magyarság felett! 170  év után 
is üzenete van annak a harcnak, kitartásnak, amellyel hazá-
ját védte a minden oldalról megtámadott Nemzet. A csaták 
véráldozatai, a megtorlás kivégzettjeinek lelkei - itt vannak 
közöttünk - és mutatják az utat, abba az irányba, amelyet 
nem érhettek el az árulás és katonai túlerőtől elszenvedett 
vereségek miatt. Reményt és fényt sugallnak a jelennek: ne 
féljünk és végezzük el kitartással azt a feladatot, amely a 
ma nemzedékére vár! A Nemzet, a Haza az első! 
Csíkszéki Székkapitányságunk is emlékezett a Nyerges-tetői csa-

tára, ahol árulással, több mint 300 (!) honvéd-huszár lelte halá-
lát. A megemlékezés Csíkszeredában, Gál Sándor mellszobránál, 
majd a Vár téren folytatódott.

Még nyolc napig Magyarország!  - Bilibók tetői emlék-
mű – és emlékhely!           
Abból az emlékemből indulok ki, hogy édesapám gyerekko-
romban sokszor emlegette halkan, csak nekünk, a családnak 
- még nyolc napig Magyarország volt a Bilibók tetőn! Sokat 
szorongott, önvádja volt, mert nem tudták megvédeni szere-
tett hazájukat, s Székelyföldet. Emlegette, hogy szeretne em-
léket állítani az ütközetek színhelyére. Az idő 2004-re jött el. 
1999-ben csak egy árva keresztet talált a hegytetőn. Semmi 
felírat, utalás a harcokra. Elhatározta, készít egy emléktáb-
lát, rávési a csata időpontját. El is készült, tölgyfadeszkából, 
ráfaragott egy honvéd sisakot, keresztet, a borzalom idejét. 
Egy tucat helyi lakós, Gergely István csíksomlyói plébános 
– Tiszti - Antal Tibor hegedűs, Antal Beáta gordonos, jelen-
létében megtörtént a tábla - avatás. Kőből rakott oltárról ál-
dotta meg az atya az emléktáblát, meg az elesettek emlékét. 
Apámban egyre érlelődött a gondolat, nagyon ragaszkodott 
egy emlékhely létrehozásához. Fölkereste Gyímesbükkben, 
Ádomás patakán élő és egyben az utolsó öreg gyímesi har-
cost, aki vele együtt vett részt a csatában. (Azóta már meg-
halt szegény.) A helyi fogadó tulajdonosa, v. Deáky András 
nyugalmazott magyar-német szakos tanár segítségével talált 
egy megfelelő kőtömböt. Néhány hét alatt kifaragta, fölszál-
lították a Bilibók tetőre, az 1195 m. magas hegyre. 69 év 
előtt iszonyatos harcok dúltak itt, vér áztatott minden tenyér-
nyi földet! Ismeretlen sírok rejtik elesett hőseink csontjait. 

Vajon mit jelent Március 15. Magyarországon – és mit 
jelent Erdélyben, Délvidéken, Kárpátalján, az elsza-
kított részeken? Egy nemzet, egy történelem – mégis 
más-más érzelmi töltés! Más politikai körülmény, hang-
súlyosabb jelentés; és, bár azonos nemzeti üzenet, mégis 
bátrabb kiállást jelent, sajnos, mind a mai napig, ha 
elcsatolt területen szól a magyar Himnusz, lobognak 
a magyar zászlók, s piros-fehér-zöld koszorúk nem-
zeti szalagjait lengeti a tavaszi szél... Köszönet min-
den Rendtársunknak, minden Barátunknak! Tud-
notok kell, hogy lélekben együtt vagyunk ezekben a 
pillanatokban IS!
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Nemcsak honvédek, az ellenség áldozatai is örök álmukat 
alusszák, akikről már nem emlékezik meg senki. Talán már 
nem élnek rokonaik sem, az orosz honban. Az emlékmű egy 
100 cm x 70 cm nagyságú kőtömb. A 
közeli Sánc-pataka vizéből emelték 
ki. Az egész felületet elfoglaló kettős 
kereszt felső részén a Történelmi Ma-
gyarország határai. Középen a Szent 
Korona. Fölötte hegycsúcsok. A ket-
tős apostoli kereszt alatt két egymással 
szemben álló katona, egy szuronyos 
magyar és szemben egy géppuskás 
orosz katona. Az esélytelenség szim-
bóluma! De mégis kitűnik mindkét 
fegyveresből, hogy parancsra vannak 
itt. Lelkükben egyik sem ellenség! A 
kereszten található szöveg a kemény 
székely erkölcsöt, mély lelkivilágot, 
igazságérzetet fejez ki: TRIANON – ,,KEGYELET A 
HŐSÖKNEK, VÉDŐK ÉS TÁMADÓK BÉKÉSEN PI-
HENNEK 1944.”
A felső részen székely rovásírással: - Hiszek Magyaror-
szág Feltámadásában - Mindezt töviskoszorú szegélyezi. 
Úgy fest a hegy ormán, akár egy oltár a nemzet templo-
mában. E szent hely mögött volt legtovább egy maroknyi 
föld Magyarország. Igazi kegyelem! Nem szabad elfeled-
ni, 1944. szeptember 1-től  szeptember 8-ig a Bilibók tető 
még magyar föld! Vérrel öntözött ősi föld! Az emlékmű 
felszentelése 2006. szeptember 1-én volt. Kiterjedt nagy 
megemlékezés. Részt vett a helyi egyházközség papja, Sa-
lamon József atya, a település hívei templomi zászlókkal, 
Székelyföld segédpüspöke, nagytiszteletű Tamás József 
püspök úr,vendégpapok, a Történelmi Vitézi Rend közel 
100 tagja, v. Hunyadi László főkapitány úr vezetésével, az 
Erdélyi Törzs, v. Lázár Elemér országos törzskapitány úr és 
sok érdeklődő a környékről. Azóta is minden évben zarán-
dokúttal egybekötött engesztelő szentmise és megemlékezés 
van a Bilibók tetőn, azon a helyjen, ahol 1944. Szeptember 
1. és 1944. szeptember 8. a között, egy maroknyi hős honvéd 
nem adta fel: vitéz Deáky Béla zászlós irányításával és hoz-
záértésével megkísérelték fenntartani az 1000 éves magyar 
határ védelmét. Annak ellenére, hogy az ellenséges szovjet 
erők benyomultak Csík vidékére, lent a határon egy talpa-
latnyi föld még magyar volt. De már ekkor szeptember 6–9. 
között, Csíkajnád hegyeiben véres harcok dúltak, és a falu 
lángokban égett! 
Édesapám, v. Orbán Ferenc kitartó egyénisége, akarata, jó 
magyar érzelme, ragaszkodása szülőföldjéhez, szétszab-
dalt hazája darabkáihoz és székely-magyar nemzetéhez - 
hozta létre az utókornak az emlékhelyet.
Hajlott korában is, 89 évesen is elhelyezte a kegyelet 
virágait, egykori bajtársai utolsó leheletének helyén. 
Imáival Isten áldását kérte a megsemmisítő háború 
minden hősi halottjára. Vitéz Orbán Ferenc azóta már 
a 96. életévét tapossa, ha egy kissé meggyengülten is, de 
Isten kegyelméből egészségben!

Koszorúzás a gyimesi – Bilibók tetőn
– 2019. augusztus 31.

A Történelmi Vitézi Rend vitéz lófő Lakatos Géza Szé-
kely Törzsszék tagjai újra koszorúztak a Bilibók tetőn! 
2019. augusztus 31-én a rendtársak, összegyűlve a gyi-
mesi Deáky Panzió udvarán, az ezerszáz éves magyar ha-
tár közelében. A hosszú, meredek hegyi úton fáradtan, de 
mégis jókedvvel haladt a csapat az emlékezés helye felé, 
ahol 1944  szeptember 1-én megindult a lehengerlő szovjet 
haderő, az átállt egykori szövetséges román hadsereggel 
együtt a Magyar Királyi Határvadász alakulatok ellen. A 
szentmise után törzsszékünk és a résztvevő helyi lakosok 
is elhelyezték a tisztelet koszorúit az emlékkőnél.

v. Orbán Imre Csíkszék

Marosszék Székkapitánysága
– 2019-es év Krónikája
Petőfi megemlékezés - Marosvásárhely – 2019.  január 1.
Olaszul is köszöntöttük Petőfit születésének évfordulóján, 
2019. január 1-én. A szicíliai városban, Notóban élt és al-
kotott, illetve ott nyugszik Giuseppe Cassone költő, aki 
olasz nyelvre fordította Petőfi Sándor összes versét. Az ő 
fordításában hangzott el január 1-én, Petőfi születésnapján, 
a marosvásárhelyi szobra előtt az, Egy gondolat bánt en-
gemet című költemény olaszul. A verset, a szobrot alkotó 
művész, Hunyadi László (nem a főkapitány úr), Notoban 
élő unokája, Chiara Civello Zsófia adta elő.  Kilyén Ilka, 
az EMKE megyei elnöke Illyés Gyula, Petőfi-monográfiá-
jának bevezetőjéből olvasott fel részletet. Az esemény Pe-
tőfi-dalokkal, illetve a magyar és székely himnusz elének-
lésével, koszorúzással ért véget.  

Marosvásárhely – Katolikus temető – Don kanyar
– megemlékezés  2019. január 13.
1943. január 12-én indította meg támadását a szovjet Vö-
rös Hadsereg a Don-kanyarban, melynek következtében 
a 2. magyar hadsereg óriási veszteségeket szenvedett. 
A Don-kanyari offenzíva 76. évfordulójára emlékezve a 
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Marosvásárhelyi 23. Határvadász Hagyományőrző Cso-
port és az EMKE Maros megyei szervezete szervezésé-
ben január 13-án emlékeztünk a hős magyar katonákra. 
Székkapitányságunk tagjai szép számban voltak jelen az 
eseményen, gyertyát gyújtottunk, koszorút helyeztünk el 
az emlékműnél.

2019 márciusi megemlékezések,
Marosvásárhely március 10.  

Noha a Székely Szabadság Napját megelőzően a helyszín 
átalakítása, a marosvásárhelyi Postaréten található Székely 
Vértanúk Emlékművének térrendezése borzolta a kedélye-
ket, ez a helyszínre gyűltek-
nek köszönhetően vasárnap 
délután nem látszott, meg-
töltötték a teret a megem-
lékezők. A magasba emelt 
kék-arany volt a domináns. 
Tagjaink szép számban részt 
vettek a megemlékezésen.
 
Marosvásárhely, március 
15.  Ifjak emlékeztek a forra-
dalomra Petőfi Sándor szob-
ránál.  Szűkösnek bizonyult 
Marosvásárhelyen a Petőfi 
Sándor-szobor előtti tér, a 
Kossuth- és Arany János ut-
cák találkozásánál lévő kis 
park, olyan sokan gyűltünk 
össze, hogy március 15-ét, 
az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseit 
ünnepeljük. A szervező az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
Maros megyei szervezete volt, s a teret átadta az ifjúságnak: 
gimnazisták, általános iskolai diákok és egyetemi hallgatók 
idézték fel a márciusi ifjak szellemét versben, énekben, ze-
nében és táncban. Márton István hatodéves teológiai egye-
temi hallgató ünnepi beszédében hangsúlyozta, mennyire 
fontos, hogy alázattal közeledjünk a múlthoz és tisztelettel 
emlékezzünk annak eseményeire. De ugyanilyen fontos az 
is, hogy a szülők, nagyszülők meséljenek! Illetve az, hogy 
legyen, akinek mesélni. Meséljék gyermekeiknek és uno-
káiknak azt, ami a múltban történt, a gyermekek és uno-

kák pedig hallgassák meg azt! A tanárok tanítsák, oktassák 
tanítványaikat! – szólított meg mindenkit a teológus hallga-
tó, majd úgy fogalmazott: Addig él a nemzet, amíg van ki 
meséljen, és van akinek mesélni a múltról, a hősökről.  

Orbán Viktor magyar miniszterelnök március 15-i 
üzenetét Flender Gyöngyvér, Magyarország csíksze-
redai konzulja olvasta fel, majd a Művészeti Gimnázi-
um, a Bolyai Farkas Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc 
Római Katolikus Teológiai Gimnázium, a Református 
Kollégium és a Bernády György Általános Iskola ta-
nulói mutatták be alkalmi műsorukat. A megemlékezés 
koszorúzással, a magyar és székely himnuszok elének-
lésével ért véget. 

 Tagjaink a mezőpaniti rendezvényen lerótták kegyeletüket a 
hősök előtt

v. id. Albertini Zoltán médiafelelős,
Marosszék

Ugyanaznap a Történelmi Vitézi Rend Marosszéki állománya részt vett a Postaréti megemléke-
zésen is
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Marosszentgyörgy,
május 3-5.
Vasárnap este zárult 
az idei Szent György 
Napok rendezvény-
sorozat, amely már 
április 24-én elkez-
dődött sokszínű kul-
turális, szociális és 
sportrendezvénnyel, 
majd szabadtéri ren-
dezvényekkel csú-
csosodott a május 
3-5. közötti hétvégén. 
Akárcsak a korábbi 
években, nemcsak a 
marosszentgyörgyi 
közösséget sikerült megmozgatni a programokkal, hanem az 
egész megyéét is. Rendünk tagjai is részt vettek az esemény-
sorozaton. A rendezvényt követően szokásunkhoz híven ko-
szorút helyeztünk el a település védőszentjének szobránál.

Nemzetközi Összetartozás Napja – június 4.
Harangszó emlékeztet. Többek között egyszerre kon-
dult meg a harang fél ötkor Marosvásárhely történel-
mi magyar egyházainak templomában, ez emlékeztet 
ugyanis a trianoni döntés időpontjára, és hangsúlyozza 
az összetartozást!

A trianon megemlékezésen:

Vitéz Orbán Sarolta székkapitány
marosvásárhelyi rendtársakkal

A háromperces harangszó után a marosvásárhelyi Bolyai-
téri Unitárius Egyházközség templomkertjébe hívják az 
emlékezni vágyókat, ahol rövid énekes, verses műsorral 
készültek a szervezők. Fellépett a Kistemplomi evangéli-
kus kórus, a Bolyai Zenekör, Jánosi Orsolya, a művészeti 
iskola diákja pedig szavalattal készült. Jelen voltunk ezen 
az eseményen is.

Jubileumi faluünnepség Sáromberkén – július 20.
Vasárnap zsúfolásig megtelt a templom Sáromberkén, 
több száz helybéli és elszármazott sereglett össze találkoz-
ni, együtt ünnepelni. A jubileumi faluünnepség számos helyi 

értékkel, tartalmas és változatos programokkal, finom falatok-
kal várta mindazokat, akik számára fontos a település.

A templom bejáratánál a szervezők mindenkinek ki-
tűzőt ajándékoztak Sáromberke (1319–2019) – 700 év 
Erdélyben felirattal. A rendezvényen a meghívott politi-
kusok, közméltóságok, elszármazott lelkészek mellett jelen 
voltak a Marosszéki és Régenszéki Vitézi Székek tagjai, 
a marossárpataki és mezőpaniti hagyományőrző huszárok.

Mezőpanit, augusztus 4.
A mezőpaniti na-
pok keretén belül  
a hagyományőrző 
huszárok mellett 
a mezőpaniti vité-
zek is részt vettek 
a vasárnapi isten-
tisztelet utáni ko-
szorúzáson a Rá-
kóczi szobornál.

Marosvásárhely,  augusztus 20.
Marosvásárhelyen a Színház-téren ünnepelte a város ma-
gyarsága Szent István napját, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
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Tanács szervezésében.  Az új kenyér ünnepét hetedik alka-
lommal szervezték meg szabadtéren, az idén nagyon sokan 
mentek ki a térre ünnepelni. 
Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügy-
vezető elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Arra bizta-
tott: Mindenki legyen büszke a magyarságára, arra, 
hogy Marosvásárhely központjában ennyi magyar ösz-
szegyűlt. Van remény, nem kell feladni, de hátradőlni 
sem, csak kitartóan haladni előre!

Marosszentgyörgy, szeptember 21.
Márton Áron szoboravatás
300 éve alakult újra a marosszentgyörgyi katolikus egy-
házközség. A templom udvarán felállított Márton Áron-szo-
bor leleplezésével emlékeztek a helyi katolikus egyházbeli-
ek és a hívek szombaton délelőtt: 300 éve, 1719-ben került 
vissza a marosszentgyörgyi templom a római katolikus egy-
ház tulajdonába és alakult meg újra az egyházközség. Bálint 
Károly szobrászművész alkotását Csíki Dénes pápai káplán, 

kanonok-plébános áldotta meg, aki hosszú ideig Márton 
Áron püspök munkatársa volt.„Márton Áron püspök csak 
egy van, és hála Istennek ő a miénk.” A vértanú püs-
pökre emlékezett, aki „Isten csodálatos teremtménye és 
ajándéka volt az ő egyházának, népének, rendkívüli volt 
mint ember, pap és püspök. Tudása, műveltsége megbá-
mulandó volt, egyenes jelleme miatt ellenségei is becsül-
ték”.  Márton Áron mellszobrának megkoszorúzásával és 
himnuszaink eléneklésével ért véget az ünnepség. Koszorút 
helyeztünk el a Történelmi Vitézi Rend nevében.

Régenszék Székkapitánysága
Május 29. Kopjafaavatás Nagyernyében
„A hazáért haltak hősi, szép halált”
A nagyernyei Gazda család Magyarországra és Ame-
rikába elszármazott tagjai, az itthon maradottakkal 
karöltve kopjafát állíttattak a Nagyernyei köztemető-
ben hőseik emlékére. A közelgő Magyar Hősök Napjára 
is gondolva, a kopjafát 2019. május 26-án leplezték le a 
család és a Történelmi Vitézi Rend Erdélyi: régenszéki és 
marosszéki tagjainak jelenlétében. Istentisztelettel vette 
kezdetét az eseménysor. Ezt követően a helyi köztemetőbe 
vonultunk ki, a már felállított kopjafához. A Himnusz el-
éneklése után a jelenlévőket vitéz Harsányi Jenő szkp. 
(Észak-Kelet-Magyarország Törzsszék) köszöntötte a kö-
vetkező szavakkal: «Két székely-magyar, első világhábo-
rúban hősi halált halt katonára emlékezünk, akik a legdrá-
gább kincsüket, az életüket adták a haza védelmében. Csa-
ba királyfi leszármazottai híven őrizték a magyar határt, 
megesküdtek arra, hogy védelmezik szeretteiket, családju-
kat, a Magyar Nemzetet. Sokan meghaltak a hazáért, hogy 
még többen élhessenek a hazának! Ez az emlékükre állított 
kopjafa bizonyítja, hogy egy országot szét lehet szakítani, 
de egy nemzetet soha!...» 
Vitéz Krupa Sándor szkp. (Közép-Magyarország Kele-
ti Törzsszék) meghatóan, lélekmelengetően énekelte a 
,,Rákóczy megtérése,, című dalt. Nemes és nt. vitéz Gaz-
da Miklós tartalékos százados (Eger) ismertette a kopjafa 
állíttatásának indítékait és körülményeit. Ifj. Szász Attila 
nagyernyei református lelkész megáldotta a kopjafát és a 
jelenlevőket, amit követően v. Harsányi Jenő, Gyóni Géza 
,,Csak egy éjszakára...,,című, alkalomhoz illő versét szaval-
ta el. V. Krupa Sándor ,,Ha kimegyek a doberdói harctérre,, 
című katonadalt énekelte, majd a Székely Himnusz közös 
éneklésével ért véget a rövid, de tartalmas esemény. Együtt 
emlékeztek az anyaországi törzsszékek képviselői a TVR. 
maroszéki képviselőivel: dr. vitéz Huszti Orbán Sarolta 
szkp. asszonnyal, nt. Bereczki Sándorral,  Régenszék kép-
viselőivel: vitéz Vayda Domokos szkp, nt. Nemes Gyula 
mb. v.hdgy. (a Nagyernyei Református Egyházközség fő-
gondnoka) és nt. Budai István Antal urakkal. A nagyernyei 
köztemetőben felállított kopjafa dísze a helynek, a ráerősí-
tett kis plakett pedig a következőket adja az utókor tudtára: 
„HŐSEINK GAZDA ELEK ÉS GAZDA FERENC – Csak 
a nevük szerepel az emlékművön a temetőkertben, testük 
nyugszik valahol messzi idegen földben. Lelkük valami-
kor hazaszállt. A hazáért haltak szép hősi halált. Elbúcsúzni 
nem tudtunk, de Istennél találkozunk.”   

Augusztus 16. Disznajón koszorúztak
Rendünk régenszéki tagjai
A Történelmi Vitézi Rend V. Lakatos Géza Székely 
Törzsszéke, Régenszék Székkapitányságának 7 tagja 
vett részt Disznajón, a település első írásos említésé-
nek 700. évfordulóján szervezett rendezvénysoroza-
ton. Helyi elöljárók, pedagógusok, iskolás gyermekek, 
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Marossárpataki hagyományőrző Mátyás-huszárok és nagy-
számú érdeklődő közönség társaságában vonultak ki a vi-
tézek is a régi temetőbe, ahol dr. Fráter Béla (1870-1935) 
dalszerző felújított síremlékének felavatására került sor. 
Régenszék Székkapitányágának tagjai: v. Vayda Domokos 
szkp., v. Bozsoky- Soós Zoltán v.hdgy, v. Berekméri Miklós 
VRNT, Nemes Gyula mb. v.hdgy, Budai István Antal VRNT, 
Csősz Irma VRNT. és Simon Szabolcs VRNT. a v. Miholcsa 
József hő. huszár alezredes által vezetett Mátyás-huszárokkal 

álltak díszőrséget a sírnál, az ott elhangzó köszöntések és ko-
szorúzások idején. Az ünneplő közösség a faluban felállított 
hősök emlékművéhez vonult le, ahol tovább folyt a megem-
lékezés. Ördög Ferenc polgármester, Vita István alpolgármes-
ter és Páll Botond ref.lelkész tartottak beszédet, ezt követően 
a vitézi egységünk elhelyezte koszorúját. V. Vayda Domokos 
székkapitány köszöntötte a Vitézi Rend nevében a jelenlévő-
ket, majd a helyi iskola diákjai és pedagógusai által előadott 
ünnepi műsorra került sor. Vitézi egységünktagjai szeretetven-
dégségen vettek részt, amely után Csősz Irma nt. asszony, ny. 
óvónő, a Disznajói tájház-múzeum létrehozója és működtető-
je, a falu néphagyományait bemutató – újra kiadott – könyvé-
nek egy-egy dedikált példányával ajándékozta meg rendtársait.

„Dicsőség a tordai csatában elesett hősi halottak
emlékének. 1944 szept. 13 – okt. 8.” 

A Tordai Magyar Kulturális Egyesület és a Tordai Hon-
véd Hagyományőrző Bizottság szervezésében 2019. ok-
tóber 6-án a tordai csata 75. évfordulója alkalmából a 
Tordáról elhurcolt, szovjet fogságban meghalt 216 is-
mert nevű magyar polgári személy emlékére állított, 
gránittömbös-kopjafás emlékoszlopnál emlékeztek a 
csatában elesett hősökre. Az eseményen törzsszékünk ré-
széről v. Vajda Domokos, Régenszék székkapitánya és Bu-
dai István Antal VRN., a Rend nevében koszorút helyezett 
el az emlékoszlopnál. 
Nemes Gyula VRNT. mb. v.hdgy, Régenszék, sajtóreferens

Szováta-Sóvidékszék Székkapitánysága
2019 március 15. „A haza minden előtt!”

Március 15. jelkép-
pé vált. Nemzetünk 
szabadságszerete-
tét, szabadság utá-
ni vágyát fejezi ki. 
Hogy mit is jelent 
ez az ünnepély? 
Miért is jelképes? 
Talán arról a ko-
kárdáról, mely 

mellünket ékesíti, talán megtaláljuk a választ. Az a kokárda 
sok mindent elmond, de talán az az érzés, amely a szívünk-
ben dobban meg, többet elárul. Talán minden magyar azt 
érzi legbelül: áldozatot vállalni minden körülmények között, 
egymásért, a hazáért. Ez az esemény arról kell, hogy szól-
jon: tiszteletünk mindennél többet mondó, tisztelet azokért 
a hős hazafiakért, akik életüket áldozták a hazáért, akik nem 
menekültek a keserves, embertelen körülmények között. Ők 
azok, akik mindent megtettek azért, hogy egy igaz és nemes 
jövőt biztosítsanak nekünk. „A haza örök, s nem csak az 
iránt tartozunk kötelességgel, amelyik megvan, hanem 
az iránt is, amely lehet, s lesz.”- ebben a hitben rótták 
le tiszteletüket a Szováta-Sóvidék Székkapitányságának 
vitézei is.

Vitéz Bocskai István szkp.
és lánya, v. Bocskai Boglárka mb. v.hdgy. 

Az esemény a római ratolikus templomban vette kezde-
tét, mely ünnepi szentmisével kezdődött, s a felvonulással 
folytatódott, amelyen a Szováta város polgármesteri hiva-
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talánál lévő kopjafát koszorúztuk meg. A felvonulás a Für-
dőtelepre irányult, ahol ünnepélyes keretek között tartották 
meg a megemlékezést. Az ünnepi műsor után a vitézek is 
lerótták tiszteletüket, elhelyezve az emlékezés koszorúját.

Székely majális a Sóvidéken!

Rendi zászlónkkal v. Bereczki Domokos v. hdgy, egy Szent György 
lovagrendbeli rendtárssal. Mögötte v. Bocskai István szkp.

Rendi zászlóval v. Bereczki Domokos v.hdgy, jobb o.: v. László 
János v.hdgy., középen nt. Csonta Ferenc István v.hdgy

2019. szeptember 14.
Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe
Szováta-Sóvidékszék Székkapitányságának tagjai részt 
vettek a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe alkal-
mából tartott búcsús szentmisén a Tyúkászdombi kápol-
nánál. Ft. Köllő Tibor plébános igehirdetése hangsúlyoz-
ta: tudatossá kell tennünk, hogy Jézus mit vállalt értünk, 
és milyen úton kell haladnunk. A keresztek és a 14 stáció 
megmutatják, hogy az áldozatvállalásnak értéke van.

Október 8. Magyarok Nagyasszonya ünnepe
A Történelmi Vitézi Rend Szováta-Sóvidékszék rendi tag-
sága Edőszentgyörgyön részt 
vett a Magyarok Nagyasszo-
nya, Szűz Mária tiszteletére 
szentelt főünnepen. Imáink-
ban Szűz Mária közbenjárá-
sát kértük a magyar nemzet-
re. Az egyházi ünnepség után  
elhelyeztük a kegyelet koszo-
rúját Kiss János altábornagy 
emléktáblájánál.

November 30. Kopjafaállítás és felavatása
Emlékezzünk, ne feledjük, adjuk tovább az ifjú gene-
rációnak!
Ezt tartotta szem előtt a Történelmi Vitézi Rend 
Szováta-Sóvidék Székkapitánysága, amikor elhatároz-
ta, hogy a rendtagok közadakozásából kopjafát állíta-
nak néhai sóváradi születésű Farkas Dénes szakaszve-
zetőnek halála 100. évfordulója alkalmából a sóváradi 
református temetőben. Farkas Dénes szakaszvezető 
a 100 éve történt sóvidéki lázadásnak volt az áldoza-
ta. Mert az I. világháború nem akkor ért véget, mikor 
1918-ban aláírták a fegyverszünetet! 
A nemzetközi jog szerint a román hadseregnek nem volt 
semmilyen jogcíme arra, hogy a Maros folyótól északra 
behatoljon, sőt a folyótól délre eső területeken is csak rend-
védelmi feladatot láthatott volna el, megtartva a magyar 
közigazgatást. A román hadsereg, ahogy bevonult Erdély-
be, eltávolította a magyar polgári adminisztrációt és min-
denkit felszólított arra, hogy szolgáltasson be mindenféle 
lőfegyvert. A felszólítást atrocitások követték a helybéli 
lakosok ellen. Az I. világháború borzalmai azonban ezt kö-
vetően is folytatódtak, magyarok ezrei véreztek el az értel-
metlen háborút követő embertelen atrocitásokban.

Sóvidéki lázadás  1919 tavaszán
(1919. márc 29.-április 6.)
Előzménye az 1916-os román pusztítás, kegyetlenkedé-
sek sora, amely még élénken élt az itt lakó magyarok 
emlékezetében.
A sóvidéki lázadás a fegyverszünet és a békeszerződések 
közötti időszak szomorú eseménye. 1918. december 1-jén 
Gyulafehérváron az erdélyi románok kinyilvánították, 
hogy a hegyeken túli  királysághoz akarnak csatlakozni, 
aminek erőt a bevonuló román királyi hadsereg adott. Az 
első román egységek november 26-án vonultak be Csík-
szeredába. Székelyudvarhelyre december 6-án érkeztek. 
Ebben a reménytelen helyzetben  tört ki a „sóvidéki lá-
zadás”, ennek esett áldozatául Farkas Dénes is. A háború 
frontjait megjáró sóváradi katona megszervezte az ellen-
állást, a román csendőrségtől, a laktanyából fegyvereket 
vettek el. „A szovátaiak közben elfoglalták a csendőrséget, a 
vasútállomást és a postát is. A mozgalom hírére a Sóváradiak 
is feljöttek Szovátára. Farkas Dénes szakaszvezető a szovátai 
állomáson „egy vadászfegyverrel rálőtt Donetea román had-
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nagyra, ... a lövés célt tévesztett és egy pár serét a tisztiszolga 
lábába fúródott, nagyobb sérülést nem okozott.” (Laár Fe-
renc: A sóvidéki székely felkelés. Erdélyi mártírok és hősök 
aranykönyve. Pécs 1941. 18.) Ennek ellenére nem sokkal ké-
sőbb Farkas Dénes ezért a tettéért életével fizetett. A szovátai 
középületek elfoglalása után a remetei felkelők nagy része 
hazaindult, hogy később az udvarhelyszékiekkel együtt indí-
tandó támadásra a felső-nyárádmentiek seregét megszervez-
zék. /../ Román zászlóaljat vezényeltek – még a lázadás előtt 
a Sóvidékre. A zászlóalj megérkezésekor azonban fegyveres 
ellenállás már nem volt, így a katonákra főleg rendőri felada-
tok vártak: a vétkesek felderítése, összegyűjtése és átadása a 
büntető hatóságoknak. A megszállók igen egyszerű és hatásos 
taktikát választottak. Sorra vették a Sóvidék településeit, majd 
a katonaság és az ágyúk látványos felvonulása után, a falu 
elpusztításával és lakói kivégzésével fenyegetőzve kérték a bű-
nösök kiadását....”
(kieg.Szekeres Lukács Sándor: A sóvidéki lázadás 1919 ta-
vaszán (1919. márc 29.-április 6.)
A lázadók a csendőrök ellenében a szülőföldjüket véd-
ték. Farkas Dénesnek az ad-hoc összeállított, rögtön-
ítélő hadbíróság sommás ítélete nyomán a Parajdon 
összeterelt nép előtt oltották ki az életét. Halála, ketté-
tört élete része volt Nagy-Magyarország tragédiájának. 
A végső áldozatot vállaló katonának mostanig csak a 
„névtelen katona” dicsősége jutott. 
November 30-án Székelyföld vitézei részt vettek Farkas 
Dénes emlékére szolgáltatott istentiszteleten a sóváradi 
református templomban, ezután vitéz Bocskai István 
székkapitány vezetésével kivonultak a református te-
metőbe, ahol sor került a kopjafa felavatására. 

v. Bocskai Boglárka mb. v.hdgy.
Szováta- Sóvidékszék

Udvarhelyszék Székkapitánysága
Március idusa Székelyudvarhelyen
Több ezer székely-magyar gyűlt össze Székelyudvar-
helyen a „Vasszékely” szobor árnyékában, az egykori 
országzászlónak is helyet adó Márton Áron téren, hogy 
megemlékezzenek a 1848-1849-es szabadságharcról. 
Ezen a megemlékezésen a Történelmi Vitézi Rend Vitéz 
Lakatos Géza Székely Törzsszék Udvarhelyszéki állomá-
nyának több, mint 20 tagja vett részt. A megemlékezés idei 
mottójává a huszárok köszöntését „Erőt, tisztességet!” 
választották. A Vasszékely szobornál több, mint 40 szer-
vezet helyezte el az emlékezés koszorúit, törzsszékünk ne-
vében vitéz Máthé Lóránt-Pál törzskapitány, vitéz Dávid 
Ferenc székkapitány és vitéz Kővári Gábor hadnagy he-
lyezték el az emlékezés koszorúját. Gálfi Árpád, Székely-
udvarhely polgármesterének ünnepi köszöntője követke-
zett, Németh Szilárd, a magyar Honvédelmi Minisztérium 
parlamenti államtitkára, a Fidesz alelnöke mondott beszé-
det. A romániai magyar politikai pártok vezetőinek: Mezei 
Jánosnak, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnökének és Szi-

lágyi Zsoltnak, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnö-
kének beszédei hangzottak el. Tóth László, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja tolmácsolta 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök ünnepi üzenetét. Az 
ünnepség Keresztes Ildikó és zenekara koncertjével, a Szó-
zat és a Székely Himnusz eléneklésével és egy rendhagyó 
nemzeti színekben pompázó nappali tűzijátékkal zárult.

2019. augusztus 31. Bilibók-tetői megemlékezés
75 évvel ezelőtt, szeptember 1-jén sikeresen vissza-
foglalta és még 8 napig tartotta a Bilibók-tetőt és a 
Gyimesi ezeréves határt a 4. székely határőr-zászló-
alj és a 32. határvadász-pótzászlóalj 1 százada. Erre 
a hősies harcra és helytállásra emlékezünk meg min-
den évben a Bilibók-tetőn felállított emlékműnél. A 
megemlékezésen több, min 35 rendtag vett részt a Tör-
ténelmi Vitézi Rend V. Lakatos Géza- és V. Dálnoki Ve-
ress Lajos Székely Törzsszékekből. Az eseményen jelen 
volt v.Lázár Elemér h.főkapitány, Erdély otkp., valamint 

v.Máthé Lóránt-Pál tkp. A megemlékezés után v. Deáky 
András meleg étellel fogadta a megemlékezőket.
V. Máthé Lóránt Pál tkp. koszorút helyezett el a Deáky 
Panzió udvarán felállított v. Sebő Ödön főhadnagy mell-
szobránál.



52 2019VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ ÉVKÖNYV

2019. szeptember 7. Megemlékezés a Gac-oldali vé-
rengzésről
1944 szeptember 7-én végzetes hajnalra virradt a szé-
kesfehérvári Magyar Királyi 3. Szent István Gyalogez-
red 159 katonája, akit álmukban gyilkoltak le a vörös 
hadsereg előőrsének katonái. Az ezt követő két napban 
életét vesztette 20 gyergyószentmiklósi polgár, köztük 
2 gyerek és több, mint 285 ház vált a tűz martalékává 
a „felszabadító” vörös hadsereg vérengzésének követ-
keztében. - 2019 szeptember 7-én, szombaton a Gac-
oldalban összegyűlt maroknyi, ám lelkes tömeg a 75 
évvel ezelőtt bekövetkezett végzetes eseményekről em-
lékezett meg. Ünnepi beszédet mondott Nagy Zoltán, 
Gyergyószentmiklós polgármestere, aki köszöntötte a 
jelenlévőket, köztük a Történelmi Vitézi Rend jelenlevő 
tagjait is. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának 
nevében Soós Zoltán konzul mondott beszédet, a Hon-
védség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szer-
vezetének képviseletében dr. Görög István megköszön-
te a gyergyószentmiklósiaknak, hogy 75 éven keresztül 
gondozták a hősi halált halt katonák sírjait azokban az 
időkben is, amikor ez tilos volt. A beszédeket követően 
áldást mondott és a jelenlevőkkel együtt imádkozott Ft. v. 
Korom Imre a Munkás Szent József templom plébánosa és 
Mátyás István református lelkész. Az emlékezés koszorúi-
nak elhelyezése következett az emlékmű-
veknél, valamint a tömegsírokat jelképe-
ző két kopjafánál. A megemlékezésen a 
Történelmi Vitézi Rend mindkét székely 
törzsszéke képviseltette magát: v. Máthé 
Lóránt-Pál a Vitéz Lakatos Géza Székely 
Törzsszék, valamint nt. Bartha Imre a Vi-
téz Dálnoki Veress Lajos Székely Törzs-
szék törzskapitányainak vezetésével. Az 
esemény nemzeti imánk és a Székely 
Himnusz eléneklésével fejeződött be.

Ötödik Jubileumi zarándoklat
az Apostoli Kettős Kereszthez
Ötödik éve zarándokolunk a csicsói Hargita tetején álló 
Pálos kolostor romjai melletti Apostoli Kettős Kereszt-
hez. A Történelmi Vitézi Rend a Kettős Keresztet 2015-

ben állította fel és azóta, minden évben, a hargitafürdői 
pálos rendi atyák zarándoklatot szerveznek a hegyen, 
mely a hagyományoknak megfelelően, a Szent Kereszt 
felmagasztalásának napjához legközelebb eső szomba-
ton van. A zarándokok a pálos atyák vezetésével az Ózon 
Szállótól indulnak, amely 1400 méterrel van a tenger-
szint felett és egy 4 km-es gyalogtúra valamint 356 mé-
teres szintkülönbség leküzdésével érik el a pálos kolostor 
romjait és az Apostoli Kettős Keresztet. A zarándokok 
– ezután - szabad ég alatti szentmisén vesznek részt. Az 
idei szentmisét Bátor Péter Botond atya a hargitafürdői 
konvent elöljárója és plébánosa mutatta be. A szentmise 
alapgondolata: ima a családokért és a magyar nemze-
tért. A szentmise befejeztével Botond atya megköszönte 
a Történelmi Vitézi Rendnek, hogy a Pálos Renddel ösz-
szefogva zarándok-hagyományt teremtettek. Vitéz Mát-
hé Lóránt-Pál tkp. elszavalta Tóth Mária „A kivéreztetett” 
(Az én hegyem) című versét. nemzeti imánk és a Székely 
Himnusz eléneklése után v. Máthé Lóránt Pál tkp., v. Dávid 
Ferenc szkp. és v. Kovács Albert v.hdgy. koszorút helyeztek 
el az Apostoli Kettős Keresztnél.

Székelyudvarhelyi megemlékezés a 13 aradi vértanúról 
2019 október 6-án kis tömeg gyűlt össze a Székelyud-
varhely szívének számító Márton Áron téren, hogy 

megemlékezzünk az 1848-49-es magyar forradalom és 
szabadságharc 170 évvel ezelőtt, Aradon kivégzett 13 
tábornokára és a Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos 
miniszterelnökre. Berze Imre székelyudvarhelyi képző-
művész által készített és a téren felállított modern alkotás 
átadása után nemzeti dalokból álló színvonalas összeállítást 
hallhattak a megemlékezők. A rendezvényen a Történelmi 
Vitézi Rend, vitéz lófő Lakatos Géza Székely Törzsszék 
Udvarhelyszéki állományának 18 tagja vett részt. Átvo-
nultunk a közelben levő Szent Miklós-hegyi rk. temető-
be, ahol v. Máthé Lóránt Pál tkp. úr méltatta az 1849-es 
eseményeket. Végül elhelyeztük a kegyelet koszorúját Kis 
Ferencnek, az 1848-as honvédnek, Bem József ezredtrom-
bitásának sírjánál.

2019. október 18. Szentmise az elhunyt vitézekért 
Szent Lukács evangélista napján a székelyudvarhelyi 
Szent Miklós-hegyi római katolikus plébániatemplomban 
megemlékező gyászmisét celebrált Ft. Mátyás Károly fő-
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esperes-plébános, szentszéki tanácsos a Történelmi Vitézi 
Rend Hadak Útjára lépett rendtársainak lelki üdvéért. A 
szertartáson részt vett a Történelmi Vitézi Rend v. lófő Laka-
tos Géza székely törzse udvarhelyszéki állományának rend-
tagjai, az Erdélyi Országos Törzs vezetősége, v. Lázár Elemér, 
a Történelmi Vitézi Rend főkap. h., Erdély otkp., v. Máthé Ló-
ránt-Pál, törzskapitány, Bartha Imre VRNT. törzskapitány, v. 
Kocsis László-Levente, az Észak-Erdélyi Törzsszék törzska-
pitánya, v. Geréb Miklós mb. törzskapitány, v. Kalamár Janka 
központi kincstárnok asszony, valamint dr. v. Ambrus Ágnes, 
tb. szkp., az erdélyi törzs kommunikáció felelőse.

„Ha mi vigyázunk a Szent Koronára, a Szent Ko-
rona is vigyáz ránk!”
Vitéz Máthé Lóránt Pál törzskapitány és az udvar-
helyszéki állomány kezdeményezésére 2019. október 
19-én szobrot állított Őfelségének, a Szent Koroná-
nak Székelyudvarhelyen, a Szent Miklós-hegyi római 
katolikus plébániatemplom parkjában. Az ünnepség 
koncelebrációs szentmisével vette kezdetét, amelynek 
főcelebránsa, Ft. Mátyás Károly, a Szent Miklós temp-
lom főesperes-plébánosa, szentszéki tanácsos volt, részt 
vett Ft. Kiss Endre lelki igazgató, a papnevelő intézet 
lelki vezetője, Ft. Ferencz Antal gyergyócsomafalvi plé-
bános, v. T. Ilyés K. Imre esztelneki plébános, valamint a 
papi otthon atyái, Tubák László, Hajdú Vilmos és Egyed 
Gábor. Az ünnepi szentmisén Ft. Mátyás Károly főespe-
res-plébános köszöntötte a jelenlévő híveket, valamint a 
szoboravatással egyidőben zajló egyházi kórustalálko-
zón résztvevő kórusokat és kiemelten a Történelmi Vité-
zi Rend erdélyi állományának tagjait. 
A szentisét követően a plébánia melletti parkban a szobor-

avatási ünnepségen vettünk részt. Ünnepi beszédet mon-
dott v. Máthé Lóránt Pál, a V. Lófő Lakatos Géza Székely 
Törzsszék törzskapitánya, kiemelve, hogy Őfelsége, a Szent 
Korona a Vitézi Rend jogforrása és legfőbb védnöke. Gon-
dolatait v. bankói Pajtás Ernő ezredes, posztumusz vezérőr-
nagy mondatával zárta: „Mi vigyázunk a Szent Koronára, 
Ő pedig vigyáz ránk”. Az ünnepi beszédet követően Máthé 
Gyopár Bíborka, Bús magyar ének c. József Attila-verset 
szavalta el, és elénekelte Sík Sándor: Az andocsi Máriához 
c. megzenésített versét, gitáron kísérte Forgács Rudolf ze-

neszakos diák. A 
szobrot leleplezte 
v. Lázár Elemér, 
a Történelmi Vi-
tézi Rend főkap. 
h., Erdély otkp. és 
Ft. Mátyás Károly 
főesperes-plébá-
nos, szentszéki 
tanácsos, aki az 
emlékjelet és a 
jelenlevőket is 
megszentelte és 
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áldásában részesítette. Koszorút helyezett el az emlékmű 
talapzatánál v. Lázár Elemér. Őt követték a székely törzs-
székek törzskapitányai, valamint v. Kocsis László-Levente 
Észak-Erdély Törzsszék tkp., v. Geréb Miklós mb. tkp. A 
két székely törzsszék jelenlévő tíz székének képviseletében 
is koszorúztak rendtársaink. Nemzeti imáink eléneklésével 
zárult az ünnepi rendezvény. Őfelségének, a Szent Koro-
nának szoboravatásán a két székely törzsszékből több mint 
140 rendtárs vett részt.

v. Csergő István udvarhelyszéki mb. v.hngy.  

VITÉZ DÁLNOKI VERESS LAJOS
TÖRZSSZÉK

Bardoc-Miklósvárszék Székkapitányság
Beszámoló tevékenységünkről – 2018/2019

KATROSAI MEGEMLÉKEZÉS
2018. január 13-án  Kézdiszék szervezésében került sor a 
Don kanyarban elesett kősök emlékére állított, Apostoli ke-
reszt avatására, ahova minden évben elzarándokolunk és 
megemlékezünk hőseinkről.

Február 10, Csíkszereda - VITÉZI BÁL
Vitézi Székünket kilenc rendtagunk és hozzátartozóik kép-
viselték. Értékes műsorral, többek között énekekkel és ver-
sekkel szórakoztatták a bál résztvevőit. A jó hangulatot és a 
talpalávalót a zenekar biztosította.

Bardoc-Miklósvárszék báli  résztvevői

MEGEMLÉKEZÉS
1848-49-es SZABADSÁGHARC
Március 14-én a bodvaji vashámornál tartottuk meg-
emlékezésünket. Gábor Áron itt kezdte meg az ágyú-
öntést. Leírások szerint kettő készült itt, majd áttértek az 
ágyúgolyók öntésére. A megemlékezést Bacon község ön-
kormányzata szervezte, melyen 16 rendtagunk vett részt. 
Az ünnepi megemlékezés után a bibarcfalvi temetőben 
Borbáth László, 1848-as huszár százados síremlékénél 
róttuk le kegyeletünket. Nt.Bartha Imre székkapitány 
tartott ismertetőt életéről, s egyperces néma csenddel 
adóztunk emlékének a Székünk által állított sírköve előtt, 
majd a kegyelet koszorúit helyeztük el. Sajnos, a március 
15-i véczeri ünnepi megemlékezés az árvíz miatt elma-
radt, mert az emlékmű méteres vízben állt.

Április 21. ERDÉLYI ORSZÁGOS VITÉZAVATÁS 
Sepsiszentgyörgy, Krisztus Király római katolikus 
templom. Ez alkalommal Székünk négy új taggal gya-
rapodott: v.Krizbai Irén, v. Dimény László, nt.Kusztos 
Vilmos, nt.Ferencz István Róbert, valamint PU.Bözödi 
István.
A bajtársi díszebéd alkalmával adták át a kitüntetése-
ket és kinevezéseket. Vitézi Székünkből v. Szabó Kinga 

mb.hadnagyi ki-
nevezést vehetett 
át, v.Kósa Ilona 
Imola v.hdgy. asz-
szonyt Bronz Nem-
zetvédelmi Ke-
reszttel tüntették 
ki. Nt.Bartha Imre 
székkapitány meg-
bízott törzskapitá-
nyi kinevezést ka-
pott.

Újonnan avatottak és résztvevő rendtagok az avatáson

Április 22. KOPJAFAAVATÁS CSíKDELNÉN
Vitéz lófő Kovács György szkp, a Horthy Társaság al-
elnöke tiszteletére  állított kopjafa avatási ünnepségén 
vettünk részt. Székünket tíz rendtagunk képviselte.
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Nt. Bartha Imre szkp., mb.tkp,
Wass Albert „Levél” című versét szavalta

Április 23. Rendtársunk temetése – Tragikus hirtelenség-
gel hunyt el Csíkszék székkapitány, v. Illyés László, ked-
ves rendtársunk, kinek temetésén vettünk részt, megadva a 
végtisztességet rendtársunknak, barátunknak.

Április 29. MAKK-FÉLE ÖSSZEESKÜVÉS
BIBARCFALVI ÁLDOZATAI

Emlékeztünk a három bibarcfalvi vértanúról, kopja-
fájuknál: Bartalis Ferenc, Benedek Dániel, Bertalan 
László. A megemlékezés református istentisztelettel kez-
dődött, majd átvonultunk a Bartalis Ferenc nevét viselő is-
kola udvarára, a kopjafához. Rendi imánk elmondása után 
nt. Bartha Imre szkp. üdvözölte a megjelenteket hangsú-
lyozván, hogy az akkori bátor kiállás példa kell legyen a 
ma emberének, jogaink kiharcolása érdekében. Nt.Szabó 
Miklós felelevenítette a szájhagyomány által őrzött 1854-
es anekdotákat, majd énekek és szavalatok tették szebbé a 
megemlékezést.

Május 27. VITÉZ LÓFŐ NAGYBACONI NAGY VIL-
MOS - NAGYBACON
Mint minden évben, idén is megemlékeztünk a magyar 
katonatisztről, vezérezredesről, honvédelmi miniszter-

ről, hadtudósról, aki „ember maradt az embertelenség-
ben” 135-ik születésnapján. 1965 decemberében a Jad 
Vasem Intézet – a magyarok közül az elsők között – a 
„világ igazának” ismerte el. Bár Parajdon született, de 
felmenői mind nagybaconiak voltak. A szervező Bardoc-
Miklósvárszék mellett Sepsiszék, Kézdiszék és Brassó-
Hétfaluszék képviselői is szép számban jelen voltak. A 
templomi istentisztelet után vonultunk az emléktáblához, 
amely a régi kultúrotthon falára van elhelyezve. Rendi 
imánk után nt.Bartha Imre szkp, a V. Veress Lajos Törzs-
szék mb.tkp. köszöntötte a jelenlevő rendtagokat és civi-
leket, méltatva a nagybaconi gyökerekkel rendelkező v. 
nagybaconi Nagy Vilmost, ki az Észak-erdélyi bevonulás 
főparancsnoka volt, mint vezérezredes. Olyan tábornokok-
ra bízta a gyorshadtest vezetését, mint v. primor dálnoki 
Veress Lajos, v. primor Miklós Béla, v. feltorjai Kozma Ist-
ván, v. Magyaros Jenő és Heszlényi József. Vezetésükkel 
e gyorshadtest eljutott a történelmi Magyarország legke-
letibb településéig, az ojtozi szoroson át Sósmezőig. To-
vábbá ismertette a szintén nagybaconi gyökerekkel rendel-
kező huszártábornoknak, v. sepsibaconi Toókos Gyulának 
rövid életútját is, aki 1883-ban Vajasdon született, s kire 
méltán lehet büszke Nagybacon népe. Mivel május utolsó 
vasárnapja a Hősök Napja az 1924. évi XIV. törvénycikk 
értelmében, felkérte a jelenlevőket, hogy adózzanak egy 
egyperces néma csenddel a hősök tiszteletére. A továbbiak-
ban v. Dimény János ismertette v. nagybaconi Nagy Vilmos 
„Végzetes idők” című könyvét. Ezt követően szavalatok és 
az alkalomhoz illő énekek hangoztak el.

Június 4. - TRIANON - Megemlékezésünket idén is 
Vargyason tartottuk az emlékkopjafánál, a H.V.I.M. er-
dővidéki szervezete, a V.A.D.F.I.E.-vel közösen. Nt. Bart-
ha Imre szkp. - Magyar sors Romániában Trianon után - 
témával tartott beszédet, s v. Szabó Kinga szavalata zárta a 
megemlékezést, melyen 17 rendtagunk vett részt.

     Július 22 - VITÉZ DÁLNOKI
MIKLÓS BÉLA vez. ezr. miniszterel-
nökre emlékeztünk
Sepsiszék Széke és a Vitéz dálnoki 
Veress Lajos Törzsszék által szerve-
zett eseményen részt vett a törzsszék 
mind a négy vitézi széke. Nt. Bartha 
Imre szkp, mb.tkp üdvözölte a meg-
jelenteket, majd a község polgármes-
tere mondta el köszöntő beszédét.  
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V. Nagy Zoltán ismertette v. dálnoki Miklós Béla életét, 
v. Kajcsa Tibor v.hdgy saját versét szavalta. A megem-
lékezést állófogadással zártuk a helyi önkormányzat 
jóvoltából.

Augusztus 4. – HONVÉDTALÁLKOZÓ,
Magyarhermány
Az idei veterán-honvéd találkozót nagytiszteletű v. 
Krizbai Imre ny. ref. lelkipásztor immár 20. alkalom-
mal szervezte. Sajnos, már csak ketten tudtak részt ven-
ni a megemlékezésen, a valamikori több mint 300 veterán 
honvéd közül: a 94 éves Boér Imre nyugalmazott tanár és 
a 95 éves Román Jenő veteránok. Az istentiszteletet és a 
megemlékezést követően az apostoli kettős kereszt avatá-
sával zártuk.

Augusztus 14. VITÉZ MEZŐ  FERENCRE
EMLÉKEZTÜNK – KÉZDIVÁSÁRHELY
A református temetőben emlékeztünk v. Mező Ferenc tar-
talékos zászlósra, a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem 
tulajdonosára. A megemlékezést Kézdiszék szervezte és 
hat szék képviseltette magát.  Bardoc-Miklósvárszékről ki-
lencen vettek részt. A megemlékezés keretén belül, melyet 
v.Ambrus Ágnes szkp vezetett, nt. Bartha Imre mb.tkp a 
Történelmi Vitézi Rendről tartott tájékoztatót.

Augusztus 26. ÚZ-VÖLGYI MEGEMLÉKEZÉS
Több mint 40 rendtagunk vett részt a V. Veress Lajos 
Törzsszék 4 Vitézi Székéből az Úz völgyi sírkertben a 
hősök emlékére tartott szentmisén és megemlékezésen. 
Jelen volt még az Úz völgyében harcolt honvéd, neve-
zetesen Bartha Mihály. A csíkszentmártoni polgármester 
beszéde után katonadalok hangoztak el a műsor keretében. 
Székünkből hatan voltunk jelen. A megemlékezés záró pil-
lanatai a kegyelet koszorúinak elhelyezése és himnuszaink 
eléneklése volt.

Szeptember 15. HONVÉD BEVONULÁS
ERDŐVIDÉKRE

Három eseményre emlékeztünk emléktúrával. 
Először a vargyasi temetőben róttuk le kegyeletünket 
az Úz völgyében hősi halált halt Bodor Sándor sírjánál: 
1944. augusztus 30-án halt hősi halált; 1945. áprilisában 
hozták haza földi maradványait és újratemették szülő-
falujában. Nt.Bartha Imre szkp. röviden ismertette hősi 
halottunk szomorú életútját. Innen a Vargyas - Olasztelek, 

Székelyszáldobos - Felsőrákos keresztúthoz vonultunk, 
mert 1940. szeptember 12-én itt fogadták a bevonuló 
honvédeket a tiszteletükre állított díszes székelykapu 
alatt. 

E kapu „Horthy kapu” néven ma-
radt meg az itteni emberek em-
lékezetében. Szintén nt.Bartha 
Imre szkp ismertette a kapu tör-
ténetét, mely 1942 nyaráig állt a 
keresztútnál, mert ekkor átvitték 
Kenderesre és a Horthy-kastély 
bejáratához állították fel. A har-
madik eseményre az olaszteleki 
temetőben került sor, ahol szintén 
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kegyelettel emlékeztünk Bálint László tizedesre, Úz 
völgyi hősi halottunkra, aki szintén 1944. augusztus 
30-án halt meg együtt a már említett Bodor Sándor-
ral, és őt is 1945. áprilisában hozták haza és temették 
újra szülőfalujában. 
A Történelmi Vitézi Rend Bardoc-Miklósvárszéke 
2016-ban kopjafát állított Bálint László tizedes sírjá-
hoz. E megható megemlékezésen 12 rendtagunk vett részt 
és helyezte el a kegyelet koszorúit a hősök sírjára.

Szeptember 26. SZÁRAZAJTAI TRAGIKUS
ESEMÉNYEK
74 éve, hogy a Gavrila Olteanu vezette vérszomjas 
Maniu gárdisták kivégeztek tizenhárom ártatlan 

magyar embert Szárazajtán. Az istentisztelet után a 
nagybaconi rézfúvósok vezetésével vonultunk a tizen-
három mártír emlékművéhez. Benkő Emőke, a Magya-
rok Világszövetsége Erdélyi Országos Tanácsának al-
elnöke szerint még a történelmi román források sze-
rint sem volt más bűnük a mártíroknak, mint a ma-
gyar mivoltuk. A Maniu gárda máshol is gyilkolászott: 
Belényesen, Gyantán, Csíkszentdomokoson, Gyergyó-
szentmiklóson, Egeresen és Bánffyhunyadon. 
Nt.Szabó Miklós v.hdgy. beszélt az akkori internáló 
táborokról, és a román hatalom 100 éves beolvasztási 
kisérleteitől. Pap Attila sepsiszentgyörgyi református 
lelkész, az egyik áldozat dédunokája felolvasta a ti-
zenhárom áldozat nevét: Elekes Lajos, Gecse Béla, 
Nagy András, Nagy D. József, Nagy Sándor, Málnási 
József, Németh Gyula, Németh Izsák, Szabó Béniám, 
Szép Albert, Szép Albertné Málnási Regina, Szép 
Béla és Tamás László. A kegyelet virágait előbb a hoz-
zátartozók, majd az emlékezők helyezték el. Az ese-
ményen a TVR V. Dálnoki Veress Lajos Törzsszékének 
mind a négy Vitézi Széke képviseltette magát.

Október 13. HONVÉD KERESZT LELEPLEZÉSE
SZOVÁTÁN
A szovátai Szarvas utcában, Bordi Vilmos honvéd emléké-
re állított Honvéd Kereszt leleplezésére, Vitézi Székünk is 
hivatalos volt. A helyszínen még található egy első világhá-

borús honvéd síremléke. Az ünnepély után bajtársi ebéden 
vettünk részt. Székünket nyolc rendtársunk képviselte.
Olasztelek, 2018-10-25.      

v.Kósa Ilona Imola v.hdgy.

Bardoc-Miklósvárszék Székkapitányság 
2019-es tevékenyége

2019.01.12. Katrosa
A doni áttörés áldozataira emlékeztünk e szép téli na-
pon a Kászon völgyében, Katrosán a Kézdiszék által 
felállított stilizált apostoli keresztnél. A megemlékezést 
Kézdiszék szervezte, Bardoc-Miklósvárszékből 5 rendtag 
vett részt.

nt. Szabó Miklós koszorúz (Fotó: Péterfi István)
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2019.02.02. Vitézi bál
A Vitézi bált Csikszeredában tartottuk Csíkszék és vitéz Lázár 
Elemér h.főkapitány, Erdély országos törzskapitányának szer-
vezésében. A jó hangulatú bálban vitézi székünkből 11 rend-
tag és hozzátartozóik  vettek részt.

Bardoc-Miklósvárszék-i bálozók

2019.03.06. Farcád
Vitéz Vajda Lajosnak,  Kormányzó urunk első székely test-
őrének temetésén vettünk részt Farcádon, megadva a vég-
tisztességet a 99 évet megélt honvédnek. Vitézi székünkből 
négy rendtag vett részt a temetésen.

2019.03.14-15. Szabadságharcunkra emlékezve
Az 1848-49-es szabadságharc történelmi nevezetességei 
Bardoc-Miklósvárszéken a bodvaji vashámor és a véczeri 
csaták helyén emelt emlékmű. Itt róttuk le kegyeletünket és 
koszorúztunk március 14-én Bodvajban, Gábor Áron első 
két ágyúja megöntésének színhelyén, a vashámornál. Innen 
átmentünk a bibarcfalvi temetőbe, ahol megkoszorúztuk 
Borbáth László huszárszázados síremlékét.
Március 15-én a véczeri keresztútnál emlékeztünk az 
1848 december 9-i és 13-i August von Heydte báró ve-
zette császári seregek ellen vívott csatákra. Rendünkből 
nt. Bartha Imre mb.tkp elmondta  Ábrányi Emil – Él a 
magyar! - című versét és elhelyeztük a kegyelet koszo-
rúját. Törzsszékünk jelentős létszámmal képviseltette 
magát!

Bodvaji vashámornál

 A bibarcfalvi temetőben Borbáth László huszárszázados
sírjánál

A Véczer-i emlékműnél. Balról jobbra: v.Farkas Árpád, Bartha 
Imre VRNT, a v.Dálnoki Veress Lajos Székely Törzs törzskapitá-
nya, Szabó Miklós VRNT. v. hdgy, v.Dimény János, v.Kósa Ilona 
Imola, Bardoc-Miklósvárszék v.hdgy., Hoffmann István VRNT.

v. Kósa Ilona Imola v.hdgy.

Október 6. Küzdelem a szabadságért
és emberi méltóságért
A Történelmi Vitézi Rend bardoc-miklósvárszéki állo-
mánya október 6-án Bardocon részt vett a református 
templomban és annak udvarán az aradi vértanúkra és 
Cserey Ignác honvédezredes emlékére szervezett ren-
dezvényen. „Inkább karddal a kézben meghalni, mint 
láncban hosszú ideig élni!” – ilyenek voltak elődeink! 
– hangzott el az eseményen. V. Bartha Imre VRNT. törzs-
kapitány Cserey Ignác honvédezredesnek és bajtársainak 
áldozatvállalását hangsúlyozta: nem saját érdekeiket mér-
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legelve cselekedtek, hanem az ország javát szem előtt tart-
va vállalták, hogy akár vérük ontásával is érte cselekednek. 
A törzskapitány a kopjafaállítások lényegére is rámuta-
tott: „A történelem hét utódállamba szórta szét nemze-
tünket, s szolgáltatott ki azok beolvasztó politikájának. 
Fontos tehát, hogy lépten-nyomon kopjafák idézzenek 
fel egy-egy pillanatot történelmünkből”. Balázsi Zoltán 
református lelkész honvédeink harcát a bibliai Gedeon har-
cához hasonlította: a kicsi, de elszánt sereg, ha Istenbe ve-
tett hittel él, győzni tud. A templomkertben a Cserey Ignác 
emlékére két éve állított kopjafánál a himnuszaink elének-
lését követően a kegyelet koszorúit helyezték el.

Szeptember 26. Megbocsátani, de emlékeztetni

Szárazajtán a Iuliu Maniu Erdélyi Önkéntes Ezred 
Gavril Olteanu vezette brassói különítménye által 75 
évvel ezelőtt elkövetett vérengzés ártatlan áldozataira 
emlékeztünk, mely a református templomban istentiszte-
lettel kezdődött. Kelemen-Karikás Árpád lelkipásztor ige-
hirdetésében egyebek mellett arra kereste a választ, hogy 
lehetséges-e Isten végtelen szeretetében bízni, hogy szo-
rult helyzetben megtartja életünk, amikor olyan gyalázat 
fordulhat elő, mint ami 1944. szeptember 26-án, az iskola 
udvarán történt: 13 ártatlan embernek kellett meghalnia 
úgy, hogy csak „az életükért tudtak könnyek közt könyö-
rögni, ártatlanságukat kiáltva a puskalövések zajában” 
(138. zsoltár). Az istentiszteletet követően a falu központ-
jában található, Vargha Mihály szobrászművész alkotta 
emlékműnél az egyházközség IKE csoportjának fiataljai 
szavaltak és énekeltek, majd törzsszékünk részéről Bart-
ha Imre VRNT. tkp. szólt az emlékezőkhöz. Beszédében 
arra emlékeztetett, hogy 75 évvel ezelőtt újabb keresztet 
vett a vállára Szárazajta népe, melyet azóta is hordoz a ki-
sebbségi lét máig göröngyös útján. Úgy vélte, a jövő sem 
túl biztató egy olyan országban, mely a 100 évvel ezelőtti 
ígéreteit nem tartja be, a jelenlegi román politikai vezetés 
pedig egymást túllicitálja a magyarellenes megnyilvánulá-
sokban. A törzskapitány úr bírálta a magyar pártok meg-
hunyászkodó, kis-lépéses politikáját, valamint a kisebbségi 
kérdésekben Románia által alkalmazott kettős mércéről 
is szólt. Záróüzenetében hangsúlyozta: a magyarság nem 
határmódosítást, hanem önrendelkezést követel, de ehhez, 
úgy tűnik, nincs kellő összetartás, széthúzás jellemzi a 
közösséget. Szavait Wass Albert Nagypénteki sirató című 
versének soraival nyomatékosította. Az emlékmű megko-
szorúzásának felvezetőjeként Pap Attila, a sepsiszentgyör-

gyi belvárosi református gyülekezet lelkipásztora, az egyik 
áldozat leszármazottja felolvasta a meggyilkoltak neveit, 
arra szólítva fel a közösséget, hogy ne engedjenek az erő-
szaknak és a gyűlöletnek: „Meg kell bocsátani, de nem sza-
bad feledni. Emlékezni és emlékeztetni kell mindenkit arra, 
hogy 75 évvel ezelőtt mi történt egy szeptemberi napon.” 
Elsőként az egyik áldozat, Elekes Lajos lánya, Málnási Gé-
záné Elekes Irma helyezte el a kegyelet koszorúját a bazalt-
oszlopokból kialakított emlékműnél.     
dr. v. Ambrus Ágnes

November 4. Emlékezés a barcaföldvári haláltábor ál-
dozataira  

Minden évben megrendítő érzés a rendszerváltás után 
nyilvánosságra hozott barcaföldvári történésekre emlé-
kezni. A Történelmi Vitézi Rend V. Dálnoki Veress Lajos 
Székely Törzsszékének több mint 30 képviselője idén is 
részt vett az egykori barcaföldvári 2. fogolytábor utolsó 
tömegsírja fölött kialakított emlékkertben tartott meg-
emlékezésen. Beszédet mondott a házigazda Hidvégi Re-
formátus Egyházközség nevében Kristály László Zsolt, aki 
kifejtette: az összes nép közül talán a magyar az, amelyik a 
huszadik század viharaiból a legviharvertebben került ki, a 
legtöbbet szenvedett az igazságért. Az emlékműállító Ung-
vári Barna András volt hidvégi, jelenleg uzoni református 
lelkész hangsúlyozta: ez a nap nemcsak a megemlékezés-
nek, hanem a mai helytállásnak is a napja. A szónok ízelítőt 
nyújtott a II. világháború alatti és utáni barcaföldvári törté-
nésekből: a barcaföldvári haláltáborba hurcolták 1944-ben 
nemcsak a magyar és német hadifoglyokat, hanem a hábo-
rú utáni első félévben az őslakos magyar és részben szász 
ajkú erdélyieket is, akik közül sokan itt haltak meg, máso-
kat a Szovjetunióbeli haláltáborokba vittek, ahonnan soha 
nem tértek haza. A lelkész az igehirdetés után a zalánpataki 
13-as határvadász, a néhai Kádár Józsefnek a barcaföldvári 
tábor túlélőjének visszaemlékezéseiből olvasott fel: „(…) 
október közepén Szárazajtáról átaljöttek a román csend-
őrök, s azt mondták, hogy csomagoljunk kétnapi élelmet, 
mert visznek répát szedni a szászoknak. (…) Igen, de egy 
szép nap bélágeroztak Földvárra. (…) Meg voltam kö-
tözve, leütöttek a földre, rúgtak, vágtak, a fejemen ilyen 
golyókák voltak, ne, mint az öklöm. Addig ütöttek, míg 
eltörték a karomat, betörték az oldalbordámat. Amikor 
végeztek, bevetettek egy pincébe. (…) Zalánpatakról a 
földváriak közül egyedül én jöttem haza.” Ungvári Bar-
na András után Andrási Benedek brassó-óvárosi unitárius 
lelkész hirdetett igét, majd Tóásó Imelda, Brassó Megye 
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Tanácsának alelnöke, az RMDSZ Brassó megyei szerveze-
tének ügyvezető alelnöke szólt az emlékezőkhöz. A meg-
emlékezésen közreműködött az ürmösi unitárius dalárda. 
Himnuszaink eléneklése után a résztvevők – köztük a 
Történelmi Vitézi Rend Bardoc-miklósvárszéki, Sepsi-, 
Kézdi-, Brassó-hétfalusi vitézi székeinek képviselői – el-
helyezték a kegyelet koszorúit az emlékmű talapzatánál.

dr. v. Ambrus Ágnes, mb. központi szkp.

Brassó-Hétfaluszék Vitézi Hadnagysága
Április 6. Történész vitéztársunk könyvbemutatója 
Csíkszerdában
Brassó-Hétfaluszékhez tartozó, dr.vitéz Kovács Lehel 
István: ,, A székely nemzet atlasza”  című könyvbemu-
tatójára került sor Csíkszeredában, a városháza gyű-
léstermében. 
A bemutatott terjedelmes alkotás térképekkel segíti a szé-
kely nemzet öntudatának erősítését. 
Kiss András kiadónak, Faragó Imre térképésznek és csapa-
tának munkája. A Rovás Alapítvány együttműködése nyo-
mán az alábbi témák kaptak helyet az atlaszban:
Székely szimbólumok magyarázata; Székely helynevek; Szé-
kelyföld tájai és vizei; A székely önigazgatás és közigazgatás; 
A székely-magyar rovás; Kárpát-medencei rovástábla rendszer
A kiadvány helyben megvásárolható volt, nagy érdeklődés 
övezte.

2019. április 28. Márton Áron és Kratochvil Károly em-
léktábla Brassó-Hétfaluszék körzetében

A Székely Hadosztály két jeles személyiségének, tiszt-
jének állítottunk emléket a kézdivásárhelyi vitézavató 
ünnepség másnapján, 2019. április 28-án, vasárnap, a 

brassói magyar evangélikus templom udvarán, a főka-
pu belső homlokzatán. A vörösmárvány táblán két nevet 
örökítettünk meg, amelyet minden magyarnak szívébe kell 
zárnia és  példájukból,  hazaszeretetükből, áldozatkészsé-
gükből, hitükből merítenie a mindennapokban való helyt-
álláshoz, gúnyhatáron innen és túl. Egyike szentemléke-
zetű Márton Áron, internálása idején főhadnagy, majd  
számunkra a legnehezebb időkben, 1938 és 1980 között, 
gyulafehérvári római katolikus püspök, aki mondhat-
ni saját szabadságát és testi épségét helyezte védőpajzsul 
az említett időszakot fémjelző, alig berendezkedett, majd 
zsarnokoskodó román hatalom és az erdélyi magyarság 
közé. A másik név: szentkereszthegyi Kratochvil Ká-
roly, aki, mint a Hadosztály parancsnoka, úgymond „érté-
kes” fogolyként vonult be a brassói Fellegvár vaskos falai 
közé, hogy - minő abszurdum - utólag egy, a román állam 
elleni bűncselekmény vádjával indított, halálbüntetést is 
kilátásba helyező eljárást is indítsanak ellene...

 A megemlékezés a Ko-
ronaőrség védő karjaiban 
pihenő Magyar Szent Ko-
rona bevonulásával vette 
kezdetét, majd nagytiszte-
letű nt. Koszta István lel-
kipásztor igehirdetésével 
folytatódott, aki - protes-
táns lelkészek közt talán 
elsőként - prédikációját 
Áron püspök archív hang-
felvételről szóló szavaival 
zárta. A felszólalók sorát 
vitéz Rab Sándor székka-
pitány követte, aki érdek-
feszítő történelmi vissza-
tekintésében a Hadosztály 
megalakulását, harcait, 
valamint Kratochvil és 
Márton Áron életútjának 

mérföldköveit méltatta. Következett a Történelmi Vi-
tézi Rend kitüntetéseinek átadása. A Rend vezérkara, v. 
Hunyadi László fkp.  és v. Lázár Elemér fkph., Erdély 
otkp., nt. Bartha Imre tkp., nagytiszteletű, nt. Koszta 
Istvánnnak, a magyarságért, illetve a Vitézi Rend érdeké-
ben tett szolgálatáért, Piis Meritis lelkészi érdemkeresz-
tet nyújtott át. Vitéz Kicsi Etelka nemzetes úrhölgynek, 
nemrég öröklétbe szenderült drága testvérünknek, immár 
posztmortem, a Bronz Nemzetvédelmi Emlékkeresztet 
vitézi ékítményekkel adományozták, a kitüntetést unokái 
vehették át, majd egy perc néma csenddel adóztunk ked-
ves rendtársnőnk emlékének. V. Vass Vince Ferenc v.hdgy. 
felvezetésével az emléktábla leleplezésének mozzanata 
következett: v. Máthé Lóránt Pál tkp.úr a V. Lakatos Géza 
Törzsszék élén, valamint Bartha Imre VRNT. tkp.úr, a V. 
Veress Lajos Törzsszék elöljárója vezetésével, a jelenlévő 
kilenc erdélyi vitézi szék zászlaja alatt az egész gyüleke-
zet kivonult a templomkertbe, a főbejárat elé, ahol a fő-
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kapitány úr és a főkap.h. úr, valamint v. Soltész Gyula 
főszéktartó úr végezték el  a márványlap felfedését. 
Az emléktáblát a házigazda lelkipásztor mellett v. 
Krizbai Imre nyugdíjas református lelkész is megáldot-
ta a 60. Zsoltár szavaival: Istennel győzedelmet nyerünk, 
s Ő tapodja el ellenségeinket. A Székely Hadosztály in-
dulójának eléneklése után, v. Vesztergám Miklós tárogató-
művész szívmelengető muzsikájának kíséretében, a vitézi 
székek képviselői főhajtással adóztak a  nagyok emléke 
előtt. Vitéz Szima Csaba hagyományőrző zászlós rendtár-
sunk méltóságot és feszességet kölcsönzött a koszorúzási 
szertartásnak azáltal, hogy korabeli egyenruhában,  kato-
nai tiszteletadással teljesített szolgálatot a koszorúk egyen-
egyenkénti elhelyezéskor. Hálás köszönettel tartozunk a 
rendi elöljáróknak, a házigazdáknak, a résztvevőknek, a 
támogatóknak, mindazoknak, akik lehetővé tették e becses 
emlékhely létrehozását. Végezetül álljon itt a plakett szö-
vege, hogy minél több nemzettársunkhoz eljusson az ősök 
üzenete, a végeken küzdő magyarság élniakarása: „Isten 
szolgája Márton Áron 1896-1980, Első Világháborús 
főhadnagy, Kratochvil Károly altábornagy 1869-1946. 
Brassói internálásuk emlékére 1919-1920. „Aki azért 
vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást 
teszek az én mennyei Atyám előtt.” Mt. 10:32.  Állíttatta 
a Történelmi Vitézi Lovagrend Erdély 2019”.
Fotók: Miklós Levente VRNT.

vitéz Vass Vince Ferencv.hdgy.

Kézdiszék Székkapitánysága
2019. január 12. A doni hősökre emlékeztünk
A Történelmi Vitézi Rend (TVR) kézdiszéki székkapi-
tánysága január 12-én a magyar történelem egyik legna-
gyobb véráldozattal járó ütközeteinek emlékére Doni Hő-
sök Emléktúrát és Megemlékezést szervezett. A 44 km-es 
emléktúra résztvevői reggel fél nyolckor indultak a kéz-
divásárhelyi Gábor Áron térről a Kászonok-völgye felé, 
majd csatlakoztak hozzájuk néhányan Kézdiszentléleken 
és Szárazpatakon is. A zord téli időjárás és 24-es határva-
dász-zászlóalj hagyományőrzőinek – v. Szima Csabának és 
v. Préda Barnának –  korhű katonaruházata és felszerelése 
hitelesen idézte meg az akkori honvédeket. Az emléktúra 
résztvevői és a Történelmi Vitézi Rend kézdi, csíki, sep-
siszentgyörgyi, bardoc-miklósvárszéki, Brassó-Hétfalu 
széki állományának közel ötven tagja és ugyanennyi 
történemi hagyományt tisztelő civil fél 12-kor találko-
zott a katrosai csárda előtt, és együtt folytatták útjukat 
a 2018-ban Kászonaltíz határában felállított apostoli 
kettős keresztig. Az apostoli keresztnél v. Bartha Imre 
törzskapitány részletesen felidézte az 1943. január 12-
én induló ütközetet. A szónok a doni hősök helytállásá-
nak mához szóló üzenetét is hangsúlyozta: a kitartást, 
a hűséget és a hazaszeretetet.„Az ő példájuk kell hogy 
erőt adjon a kisebbségi lét nehézségeinek a leküzdésé-
hez, a közösségépítés ma sem könnyű feladatának a tel-
jesítéséhez.” – zárta a beszédét a törzskapitány. Dr. v. 

Ambrus Ágnes székkapitány hangsúlyozta:„A köteles-
ségteljesítés, a bajtársiasság hősei ők, akik emberként 
és magyarként is kitűntek.” 
A jogtalanul bebörtönzött székely fiatalok helytál-
lására kitérve: Szőcs Zoltánt és Beke Istvánt sem 
csak áldozatoknak kell tekintenünk, hanem a nem-
zet ügyét szolgáló, tudatosan cselekvő fiataloknak, 
akik szabadon és szabadságuktól megfosztottan is a 
méltóságteljes, emberi tartást, a bajbajutottak meg-
segítését, az identitásépítést képviselték. A megfélem-
lítés ellen emelték fel szavukat, s mertek felelősséget 
vállalni önmagukért és közösségükért”. Záró gondo-
latként azt is megemlítette a szónok, hogy egyre erő-
teljesebben folytatódik az erdélyi magyar közösség 
megfélemlítése napjainkban, hiszen megpróbálták 
megakadályozni a doni megemlékezés megszervezé-
sét, és az ünnepség alatt is erődemonstrációt tartot-
tak a Kászon-völgyében autókkal felvonuló rendőrök 
és csendőrök.  A Történelmi Vitézi Rend főkapitány-
helyettese és az Erdélyi Törzs országos törzskapitá-
nya, v. Lázár Elemér az összefogás szükségességéről 
szólt az emlékezőknek, hiszen „csak ez tarthatja meg 
a kisebbségben élő magyar közösségünket.” Az em-
lékező beszédek után a Történelmi Vitézi Rend vitézi 
székeinek a képviselői elhelyezték a kegyelet koszorúit 
az apostoli keresztnél. A rendezvény ünnepélyességét 
emelte Gáspár Zalán, a kézdiszentkereszti Trefán Leo-
nárd Általános Iskola negyedik osztályos tanulójának a 
közreműködése, aki az alkalomhoz illő katonadalokat 
adott elő. A megemlékezés egész ideje alatt az apostoli 
keresztnél díszőrséget álltak a 24-es Határvadász-zász-
lóalj hagyományőrző katonái, v. Szima Csaba és v. Pré-
da Barna. A megemlékezés himnuszaink eléneklésével 
zárult.  Az ünnepség után  v. Benkő László, a Kézdiszéki 
Székkapitányság nevében –  a hagyományokhoz híven 
– sült szalonnával és forralt borral vendégelte meg az 
emlékezőket.

dr. v. Ambrus Ágnes, kézdiszéki székkapitány

Augusztus 11. - Emlékezés a 24-es határvadász-
zászlóalj hősies harcaira

A Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya au-
gusztus 11-én - a székely határvadász zászlóaljak 
1944. augusztus-szeptember hónapokban vívott hon-
védő harcainak 75. évfordulója alkalmából - emlék-
túrát és megemlékezést szervezett. A kézdi-, csík- és 
bardoc-miklósvárszéki állományok képviselőihez csat-
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lakoztak a X. alkalommal megrendezésre kerülő 32-es 
határvadászok emlékútjának – amely egyben a Hazajáró 
Kupa túrája is – magyarországi és székelyföldi résztve-
vői. 

Az emléktúra a 24/2. erődszázad katrosai völgyzárába 
vezetett, ez a Kézdi-medencét északról lezáró erődje 
volt az Árpád-vonalnak. A v. Szima Csaba által vezetett 
túra mintegy 60 résztvevője, a Bellő-tető déli oldalán 
megtekintette a fennmaradt bunkereket és lőállásokat, 
majd a tetőn, a 24/2. határvadász erődszázad megtalált 
támpontján 2013 augusztusában felállított kettős ke-
resztnél megemlékezett a hősiesen harcoló honvédekről 
és a nem messze található Nyírponkon elesett v. Mező 
Ferencről. Vitéz Ambrus Ágnes kézdiszéki székkapitány 
ünnepi beszédében az emléktúrák és megemlékezések 
fontosságát hangsúlyozta: „Mi, akik itt vagyunk, ma 
is megtapasztaltuk, hogy a hadszínterek végigjárása, 
a megmaradt lőállások, lövészárkok, figyelő- és tüze-
lő-állások, bunkerek látványa felidézi bennünk azo-
kat a nehézségeket, amelyeket elődeink először ezek 
megépítésével, majd a harcokban elviseltek. Minden-
nek a felidézése pedig erőt ad a jelen küzdelmeinek 
a vállalásához, éberségünk megtartásához. Hogy fi-
gyeljünk fel időben arra, ha emlékhelyeinket elfog-
lalják, emlékjeleinket eltávolíttatják, ha új és új ro-
mán emlékhelyeket létesítenek, szobrokat állítanak 
ősi szülőföldünkön, mint idén augusztus 4-én, a Bu-
dapestet elfoglaló Gheorghe Madarescu tábornoknak 
Kolozsváron.  

A székkapitány a Sepsiszentgyörgyön élő, Kossuth-díjas 
magyarországi költőt idézve az ősök harcainak a megtartó 
erejére hivatkozott: „Hiába kenték be a füves rétet/ jelsza-
vakkal és piros borjúvérrel,/ mert felzúg makacs hajuk az 
éjben/ és erdőtűzként világít,/ forradalmas-szép arcuk fosz-
foreszkál,/ hogy megleljük az utat hazáig.” 
Mike Bernadett egyetemi hallgató, akinek a későbbi har-
cokban elesett dédapja, dr. vitéz Laczkó László a katrosai 
völgyzárban harcolt, József Attila Nem! Nem! Soha! című 
versét mondta el, majd v. Lázár Elemér, a TVR. főkapi-
tány-h. zárta a megemlékezést: „Kitartás! Mert lesz egy 
boldogabb jövő is!” A magyar és a székely himnusz el-
éneklését, majd a koszorúzást követően a résztvevők egy-
más kezét megfogva elmondták a Miatyánkot.

dr.vitéz Ambrus Ágnes

Október 4. Megemlékezés az aradi vértanúkról 

A Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya ok-
tóber 4-én, pénteken kegyelettel emlékezett az aradi 
tizenhárom vértanúra és Sujánszky Eusztákra, a kéz-
divásárhelyi kantai gimnázium volt tanárára, aki a 
mártírok gyóntatópapja volt. A kantai római katolikus 
templomban szervezett emlékezési ünnepség Aulich 
Lajosnak a kivégzése előtt mondott szavai jegyében 
zajlott: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgál-
tam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szere-
tett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a 
szolgálatot.” A Nagy Mózes Líceum és a Református 
Kollégium diákjainak ünnepi műsora után a résztvevő 
szervezetek, köztük a Történelmi Vitézi Rend képvise-
lői az iskola falán elhelyezett, az aradi vértanúkat és 
gyóntatópapjukat megörökítő emlékplaketteknél elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit.

dr. v. Ambrus Ágnes szkp.

Sepsiszék Székkapitánysága, beszámoló

2019. január 12. Doni megemlékezés
Sepsiszentgyörgyön
10. alkalommal emlékezett a Doni áttörésre a Történelmi 
Vitézi Rend sepsiszéki rendi egysége, a sepsiszentgyörgyi 
belvárosi református templom udvarán állított II. világhá-
borús emlékműnél.

Megemlékező rendtagjaink
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Hegyi István segédlelkész és v. Nagy Zoltán rendi díszőrség 
mellett, az emlékműnél. Fotók: v. Péterfi István v.hdgy 

A Magyar Férfidalárda jóvoltából felcsendülő, korabeli 
katonanóták elhangzása után a jelenlévők fáklyás felvo-
nulással mentek a templomkertbe.Az emlékezés virág-
koszorúit  először a Történelmi Vitézi Rend sepsiszéki 
állománya  részéről vitéz Erdélyi Béla szkp. és Váncsa 
Albert VRNT. v.hdgy. helyezték el. Koszorúztak még a 
hősi halált halt katonák utódai. A résztvevők létszáma 
meghaladta a 150 főt, köztük 17 rendtagunk vett részt 
a szombat esti istentiszteleten, s a templomkertben álló 
hősi emlékműnél zajló fáklyás megemlékezésen és ko-
szorúzáson.  Az istentiszteleten igét hirdetett Hegyi Ist-
ván segédlelkész, ezután vitéz Nagy Zoltán nemzetes úr 
ismertette a Don menti csata szomorú eseményeit. Az el-
telt 76 esztendő sem boríthat fátylat erre a nagy magyar 
tragédiára.  A 2. magyar hadsereg felállítása és keleti 
frontra történő kivezénylése nem a magyar vezetőség 
felelőtlen döntésének, hanem a német nyomásgyakor-
lásnak volt a következménye. Az adott helyzetben en-
nek ráadásul még örülhettek is, mert kompromisszumos 
megoldást jelentett, Hitler ugyanis a teljes magyar had-
erő bevetését követelte. A 200 km hosszú frontszakaszt 
tartó magyar tisztikar és legénység pedig példát mutatott 
az önfeláldozásig elmenő helytállásból. A − 40 °C fokos 
hideg és a többszörös túlerő azonban végül összeroppan-
totta őket.

Március 10. Sepsiszentgyörgyön a Székely Szabad-
ság Napjára emlékeztünk
AUTONÓMIÁT SZÉKELYFÖLDNEK!
Március 10-én vasárnap a Történelmi Vitézi Rend 
Sepsiszéki állománya 6. éve emlékezik  meg a székely vér-
tanúkról  a sepsiszentgyörgyi Turul szobornál .
Antal Árpád András polgármester bejelentette: a teret „A 
Székely Szabadság terének” fogják hívni. A megemlékezé-
sen Zelenák József evangélikus püspökhelyettes mondott 
áldást, közreműködött az unitárius egyház „Kriza János’’ 
kórusa. A megemlékezés a himnuszok eléneklésével  és ko-

szorúzással ért véget. Rendünk nevében nemzetes Bardocz 
István VRNT és nemzetes Balázsi Bardoc Csaba VRNT 
nemzetes urak helyezték el a kegyeleti koszorút a Turul 
szobornál. v. Molnár Zsolt v.hdgy, Sepsiszék

Július 22. Dálnoki falunapok
A templomtérről a jelenlevők a művelődési központ elé vo-
nultak, s a Történelmi Vitézi Rend sepsiszéki, kézdiszéki 
és brassó-hétfalusi állományának tagjai, két magyarországi 
testvértelepülés vezetői, az önkormányzat és a Harmónia 
kórus képviselői megkoszorúzták vitéz lófő Dálnoki Mik-
lós Béla (1890–1948) vezérezredes, miniszterelnök emlék-
tábláját, majd ugyanott a falu legnagyobb szülötte, Dózsa 
György 2014. július 6-án felavatott domborműves emlék-
tábláját. A rövid ünnepség a magyar és a székely himnusz 
eléneklésével ért véget. A tizennegyedik falunap tegnap 
este tűzijátékkal és utcabállal zárult. Háromszék

Augusztus 26. Úzvölgyi megemlékezés 
Mintegy 5000 ember zarándokolt el augusztus 26-án 
Úzvölgyébe, hogy a hagyományoknak megfelelően, de 
az idén történt erőszakos temetőfoglalásra adandó vá-
laszként is részt vegyen a szovjet betörés 75. évforduló-
ján tartott megemlékezésen. A rendezvény szónokai a 
kitartás és a bátorság jeleként értékelték azt, hogy ilyen 
sokan eljöttek imádkozni. 

A Történelmi Vitézi Rend székely törzsszékeinek állomá-

Fotó: v. Péterfi István v.hdgy
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nyából  nagy számban vettek részt  a  25 éve folyamatosan 
szervezett  megemlékezésen. A délután 16 órakor kezdődő 
szentmise fő celebránsa Tamás József segédpüspök, meg-
hívott szónoka Böjte Csaba ferences rendi szerzetes volt. 
A mise után felszólaltak a protestáns egyházak lelkészei. 
A kegyelet koszorúját a Rend nevében v. Lázár Elemér fő-
kapitány-helyettes, az Erdély Törzs otkp. és Bartha Imre 
VRNT., a v. Dálnoki Lajos Székely Törzsszék tkp. helyez-
ték el a Hősök Temetőjében emelt emlékműnél.
 v. Molnár Zsolt hdgy, Sepsiszentgyörgy  

1848.december 23. A véres karácsony”

December 22-én a hétfalusi Bácsfaluban, az evangéli-
kus templomban és a templom udvarán állított kopjafá-
nál a Történelmi Vitézi Rend Brassó-hétfalusi állománya 
megemlékezett a „véres karácsonyról”. 1848. december 
23-án, karácsony szombatján 17 bácsfalusit lelőttek, má-
soknak kövön vágta le a nyakát az osztrák elnyomókkal 
tartó és felbujtott román népfelkelők serege. A 17 vérta-
nú a bácsfalusi evangélikus templom mögött közös sírban 
pihen. Ezt az eseményt emlegetik „véres karácsonyként” 
a helybéliek. A gyülekezet 2003-ban emlékjelet állított az 
áldozatoknak. A hősök nevét őrző emléktábla és emlékmű 
a templomkertben áll.

Emlékezés az irtózatra: gyilkolások, kínzások
Az 1848-as szabadságharc idején a forróbb időpontokban, 
amikor hol az orosz, hol a román sepert végig a falun, a 
hosszúfalusiak pincékbe bújtak, vagy az erdőkbe menekül-
tek. Kikapták a kemencéből még a sültelen kenyeret is és a 
hátukon vitték az erdőbe.

(Vajda Jánosné, Csabai Róza,
Hosszúfalu, G. Moroianu utca, 94. sz.) 

A forradalom alatt az emberek 
a hegyek felé vonultak. Én ezt 
nagyanyámtól hallottam.

(Bandi Vilma, 82 éves,
Hosszúfalu, G. Moroianu utca, 

157. sz.)

Mikor felmész egészen az 
erdőn, ott ágazik el a Kőba. 
Jobbra kell menni. A Ci-
negekőt most nem találja, 
mert elbokrosodott, tele van 
csihánnyal nőve. Egészen 

kinn van a völgynek ahol vége van, a víztől jobbra. Ott 
patakocskák jönnek le. Ott a völgynek a végiben van a 
szikla. Rajta írás: 1849. Annak idején Karácsony napján 
mikor az asszonyok készültek, sütötték a kalácsot, rá-
juk törtek. A férfiakat, akiket el tudtak csípni, legényt és 
öregembert, legyilkolták. A többiek, akik el tudtak me-
nekülni, oda a ’48-as kőhöz menekültek. Több napig ott 
voltak.

(György Papp Margit, 77 éves, Bácsfalu)  

ÉSZAK-ERDÉLY TÖRZSSZÉK
A Margittai Székkapitányság jelenti

2018. december 15. Emléktábla az Arany Vitézségi Ér-
mes katonáknak
Felavattuk a nagykárolyi ref. temetőkápolna falán azt 
az emléktáblát, amely a nagykárolyi születésű, az I. vi-
lágháborúban Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett hő-
söket örökíti meg.
 
Ők a következők: 

Komlódi István tizedes (született 1893-ban, Nagykároly,) 
Szolgált: Magyar királyi 12. honvéd gyalogezred. Fegyver-
tény ideje és helye: 1915. október 8–9. Boguslawka (orosz 
hadműveleti terület)
Az Arany Vitézségi Érem adományozási éve: 1916.
Fejlövés következtében hősi halált halt: 1915. október 
9-én. Eltemetés helye: Boguslawka.
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Kosztich Ágoston Antal János egyévi önkéntes címzetes 
őrmester (Nagykároly, 1897. 06. 24,) Szolgált: Császári és 
királyi 5. gyalogezred. Fegyvertény ideje és helye: 1918. 
május 15. Piave mentén (olasz hadműveleti terület). Az 
Arany Vitézségi Érem adományozási éve: 1919.

dr. Nemestóthi Szabó Albert tartalékos zászlós (Nagy-
károly, 1877. 03. 03.) Szolgált: Császári és királyi 7. huszár-
ezred. Fegyvertény ideje és helye: 1915. május 7. Kalenó, 
Zemplén vármegye (orosz hadműveleti terület). Az Arany 
Vitézségi Érem adományozási ideje: 1915. Hősi halált halt: 
1915 .05. 07. (Zemplén megyében temették el, majd még ab-
ban az évben, június 18-án szülei hazahozatták a holttestét és 
a nagykárolyi mesterrészi római katolikus temetőben temették 
újra 1915. június 18-án.)

Január hónapban VII. Emlékmenet a Doni Hősökért! 
A Rend margittai tagjai közül v. Bódis Károly, n. Kocsis 
Levente és v. Katona Nándor részt vettek a doni meg-
emlékezésen, amely a Nagykároly-Kaplony-Kálmánd-
Mezőfény útvonalat követte. 
Baráti sétának indult a téli, friss levegőn, mára azonban 
hagyománnyá nőtt a megmozdulás. Évről-évre nagyobb 
számban jönnek a résztvevők, s egyre több fiatal is be-
kapcsolódik. Január 12-én kb. 80-an teljesítették a túrát. 
Rendőri felvezetést is kaptunk, ami kifejezetten megnyug-
tató volt, tekintettel arra, hogy még napkelte előtt, a sötét-
ben indult a menet, s az első kilométereket közúton kellett 

megtenni. Mindegyik településen koszorúzással és egyházi 
szertartással emlékeztünk a világháború hőseire, s élveztük 
a helybeliek vendégszeretetét, akik forró teával, forralt bor-
ral és kaláccsal fogadtak. A túra végén bajtársi vacsora 
mellett nyújtotta át v. Berei Károly v.hdgy., főszerve-
ző az okleveleket és a teljesítményt igazoló felvarrókat. 
Külön kiemelném az anyaországi Honvédsuli kadétjait, 
a margittai rendtársakat, és a 151. Gr. Károlyi Gyula 
Cserkészcsapat tagjait, akik jelenlétükkel megtisztelték 
és színesítették a túrát.

Március 15-én mind az istenházában, mind a koszorú-
zási helyszínen jelen voltunk és a vitézi zászlóval dísz-
őrséget álltunk. 

Amikor fáklyás menettel vonultunk a templomból a Pető-
fi-szoborig, a vitézi zászló a menet élén haladt. Rendünk 
tagja, v. Szőke Ferenc minden évben a megemlékező ün-
nepség moderátora és ő szavalja el a szobornál a Nemzeti 
dalt is. A vitézi zászlóval felváltva álltak díszőrséget n. Ko-
csis Levente és n. Tatár Attila. A megemlékezés koszorúját 
hagyományosan v. Bódis Károly székkapitány helyezte el 
a Petőfi-szobor talapzatán. 

Emléktábla-felújítás, 2019. április 16. - 100 éve történt: 
a hadadi csata. 
1919. április 16-án a Székely Hadosztály a tövisháti tele-
pülés határában szállt szembe az okkupáló román hadse-

reggel. Kaszta András 
írja a Művelődés c. lap-
ban: „A veszteségről a 
következő adatokat tud-
juk: saját részről 27 ha-
lott, ebből 7 katona, 11 
polgári személy, köztük 
két asszony és közel 20 
sebesült. Román részről 
halottakban és sebesül-
tekben kb. 450 fő a vesz-
teség, aránylag sok tiszt.” 
Az Erdélyi Múzeum 
Egyesület révén felújított 
emléktáblát a ref. temető-
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ben a 100. évforduló alkalmából leplezték le. Rendünket v. 
Kocsis László tkp., v. Bikfalvy György tb. szkp., valamint 
a hajdúsági vitézi szék tagjai képviselték.

Kora ősszel több zsáknyi jó minőségű ruhát és sok édes-
séget vittünk a Böjte Csaba testvér által működtetett 
gálospetri gyermekotthonba, amelyet ott nagy örömmel 
és szeretettel fogadtak. 

 Az otthon fiatal lakói szívesen segítettek a bepakolás-
ban. A jelenlévő vitézek: v. Bódis Károly szkp., valamint 
n. Kocsis Levente és v. Szőke Ferenc elbeszélgettek az 
otthon vezetőivel és lakóival. Kilátásba helyezték, hogy 
kapcsolataik révén megszerveznek egy jótékonysági elő-
adást, amelynek bevételét az otthon számára ajánlják fel.

Wass Albert Emlékjelt avattak Nagyszántón
Nemzetes Sipos Béla v.hdgy. alkotását a Bihar me-
gyei település református egyházközségének aján-
lotta fel, s a Nagyváradi Vitézi Szék tagjai jelenlé-
tében avatták fel június 6-án. Bátor tettnek számít, 
mivel Romániában máig a kommunista népbíróság 
ítéletével bélyegzik meg az írót, így köztéri szobrot 
egyelőre nem kaphat.

Október 6-án a hagyományoknak megfelelően díszőrség-
gel és koszorúzással vettünk részt a helyi megemlékezésen.
A moderátor ezen ünnepségen is v. Szőke Ferenc volt, 

továbbá megemlékező beszédet is mondott. A fáklyás 
felvonulás élén a magyar és a vitézi zászló lengett.

Kökényesden megújult Kovács Lajos (1886-1916) 
első világháborús hős síremléke. A volhiniai ütközet-
ben hősi halált halt honvéd holttestét özvegy édesanyja 
hazahozatta a frontról, s emlékére egy büsztöt állíttatot 
a sírhantra. Végrendeletében három harangot öntetett 
azoknak a helyére, amelyeket a háborúban rekviráltak: a 
kökényesdi görög katolikus templomnak, a fertősalmási 
(ma: Kárpátalja) és halmi református templomoknak. A 
felújítást v. Berei Károly szkp. végezte.

Tiszti állománygyűlés Margittán. Szeptember 14-én a 
Margaréta Vendéglőben találkoztak a törzsszék tisztség-
viselői, hogy megbeszéljék a különböző rendi egységek 
munkáját, problémáit, s egyeztessék a jövőbeni terveket, 
elképzeléseket. A gyűlést v. Lázár Elemér h.fkp. úr és ked-
ves felesége is megtisztelték jelenlétükkel.

November 2-án a Krasznán felállított ’56-os emlék-
műnél tartott ünnepségen is jelen voltak a margittai 
vitézek – v. Bódis Károly, v. Bordás István, n. Kocsis 
Levente - és koszorút helyeztek el. V. Bódis Károly 
székkapitány meghatározott időközökben vitézi gyűlést 
hív össze, amelyen kielemezzük tevékenységünket és 
megbeszéljük a jövő teendőit. Ezek a rendszeres gyűlések 
kötetlen, jó hangulatú beszélgetéssel zárulnak. Eseten-
ként közös szabadtéri sütés-főzéssel erősítve a közösségi 
összetartást.
Dr. primor szentmihályi Geréb Miklós VRNT. mb. tkp., 

vitéz Szőke Ferenc 

A kolozsvári Tokay Rozália nemzetes asszony, fafa-
ragó művész kiállítása; Bély, Sennyey Kastély, Fel-
vidék. Gratulálunk Nemzetes Asszony munkásságá-
hoz, művészetéhez, sikeréhez!
2019. szeptember 27 és október 26 között volt látha-
tó a Sennyey Kastély nagytermében Tokay Rozália ko-
lozsvári fafaragó művész kiállítása. Rozália az MVSZ 
Erdélyi Országos Tanácsának volt elnöke, a Szent Ka-
mill és az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonok alapító 
elnöke.
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„Tokay Rozália fafara-
gó művész szülőföld, 
család és nemzet iránti 
szeretete, az elesettek 
védelme Istentől kapott 
tehetségének köszön-
hetően fába vésett köl-
tészet. Faragványainak 
hagyományos motí-
vumkincse, témavilá-
ga: Isten, nemzet, haza, 
a magyar történelem, 
nagy költőink üzene-
te, erkölcsi parancsok 
– sajátos, egyedülálló 
művészi formában öl-
tenek testet. Valameny-

nyi alkotásának titka az őseinktől örökölt, a magyarság lelké-
hez közel álló szimbolikus életfa mély értelmének kibontása 
a vésők által: megtalálva a nemes fa lelkét, mely évezredek 
óta őrzött titkait feltárva üzen nekünk.” – írja a művészről az 
Agopcsa Andrea szerkesztésében megjelent ismertető.

Hírek, események, évfordulók
Ferenc pápa 2019. december 24-én elfogadta mons. 
dr. Jakubinyi György  érsek egészségügyi okok mi-
att benyújtott lemondását a Gyulafehérvári Római 
Katolikus Érsekség éléről.
 
A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség örömmel 
hozza mindenki tudomására, hogy Ferenc pápa kine-
vezte mons. dr. Kovács Gergelyt a Gyulafehérvári Ró-
mai Katolikus Érsekség élére, és ugyanakkor hálásan 
megköszöni mons. dr. Jakubinyi György érsek 29 éves 
vezetői szolgálatát a főegyházmegye élén. Mons. dr. 
Kovács Gergely az 1009-ben alapított Gyulafehérvá-
ri Római Katolikus Érsekség 84. főpásztora. A Gyu-
lafehérvári Római Katolikus Érsekség területe 58 234 
négyzetkilométer (lakosainak száma 3 590 500), a ró-
mai katolikusok száma 355 500. A főegyházmegye ti-
zenöt főesperességében 253 plébánia található, 332 pap 
(ebből 33 szerzetespap) teljesít lelkipásztori szolgála-
tot.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye sajtószolgálata

(Fotó: Sennyey-kastély
Facebook-oldala) 

FELVIDÉK
KAVA, Újkenyér ünnepe 2019.május 29.

A kavai (Felvidék) CSEMADOK helyi szervezet meg-
tisztelő meghívására a Történelmi Vitézi Rend Nyugat-
Felvidék Székkapitányságának és a Komárom Esz-
tergom Székkapitányságának vitézei részt vettek az I. 
KAVAI ÚJKENYÉR ÜNNEPÉN. Kava ősrégi magyar 
falu, 1071-ben már említik, ma 350 lakost számláló, Komá-

romhoz csatolt település. A volt falu megtartotta magyarsá-
gát és a régi hagyományokat. A helyi CSEMADOK szer-
vezet - visszatérve a hagyományokhoz - rendezte meg az 

v. Smidt Nikolasz, v. Smidt Róbert szkp.,v. Smidt Marianna, v. 
Vén Zsolt, v.Molnár Balázs, v. Míchac Szilvia, v.Simonyics Béla, 

Hrala Gyula vitézi hadnagy lelkipásztorunkkal
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Meghajtom fejemet hősök emlékének- 2019. május 31. 
Szőgyén

Ha erősödik összetartozásunk, erősödik a haza! A Nem-
zeti Összetartozás Napja! Az 1920-as trianoni békeszer-
ződés aláírásának évfordulójára emlékeztünk
Hagyománnyá vált, hogy minden évben ünnepélyes keretek 
között megemlékezünk a hősökről, akik a két világégésben 
a legdrágábbat, az életüket áldozták. Tavaly a  Bagotán, 
(Felvidék) tartott megemlékezés után ez év májusában 
az ünnepet Szőgyénben tartottuk. Közösen emlékeztünk: 
„Hol sírjaik domborulnak...”-jelmondattal. /M7.sk.
Szőgyén önkormányzata, a lakosok és a Történelmi Vitézi 
Rend Komárom-Esztergom megyei és Nyugat-Felvidéki 
Székkapitánysága a magyar hősökre emlékezvén járta végig 
a temetőket és a világháborús emlékműveket Szőgyénben. 
Méri Szabolcs, Szőgyén község polgármestere rámutatott, 

az ünnep eredete egy 1917-es törvényre vezethető vissza, 
melyben Abele Ferenc vezérkari őrnagy levelet intézett 
gróf Tisza István miniszterelnökhöz, a következőkkel: 
„Őrizze meg a késői utókor hálás kegyelettel azok áldott 
emlékezetét, aki az életükkel adóztak a veszélyben forgó 
haza védelmében.” Egy 1924-es törvény pedig nemzeti 
ünnepként határozta meg a hősök emlékünnepét – mondta 
a polgármester, majd így folytatta: „A mai nap folyamán 
tisztelettel adózunk nemcsak az I. és a II. világháborúban 
elesett hozzátartozók emlékének, de azoknak a világégést 
túlélő honvédeknek is, akik becsülettel helytálltak és pár 
évvel ezelőtt még velünk élték idősödő napjaikat. Köte-
lességemnek érzem megemlíteni, hogy az I. világháborús 
mozgósítás a lakosság többségét a mezőkön érte, mert 
még javában folyt az aratás. A behívottak a templom előtt 
gyülekeztek, ahonnan cigányzene kíséretében Köbölkútra 
vitték őket, itt vártak a vonatok. Csak a nők, az öregek és 

a gyermekek maradtak otthon, akiktől nemsokára az állat-
állományt is elkobozták. A férfiak, akik a gyors győzelem 
reményében vonultak ki a harctérre, piszkosan, kiéhezve és 
rongyos ruhákban tértek haza – mármint azok, akik egyál-
talán túlélték és nem estek fogságba. A háború Magyar- és 
Németszőgyénben 58, illetve 56 halálos áldozatot követelt, 
tiszteletükre a község 1924-ben állította ezt az emlékmű-
vet. Mivel a hozzátartozók egyre fogynak, a kollektív em-
lékezet feladata megadni a tiszteletet mindazoknak, akik 
történelmünk során életüket adták népünkért, nemzetün-
kért.”

 Legyen példa nekünk hőseink élete, kötelességtudata és 
az, hogy mindenekfelett szerették a hazájukat.” – hangsú-
lyozta a polgármester. A hősök és vitézek tetteit Smidt Ve-
ronika könyvtáros ismertette.

A magyarszőgyéni temetőben nyugvó Trombitás Sán-
dor magyar királyi őrmester hősi tette mára már 
szélesebb körben ismert. Kimagasló vitézi magatar-
tásáért megkapta a Magyar Arany Vitézségi Érmet. Az 
1944. szeptember 12-19-ig tartó harcokban lélekjelen-
létét megőrizve, bátran szembeszállt a jókora túlerővel, 
amikor a lövészárokból kiugorva intenzív tüzeléssel 
teljesen megsemmisítette az ellentábort. Életében talán 
csak a családja tudott arról, hogy ilyen fokozatú kitün-
tetést kapott. Ugyanebben a temetőben nyugszik Vitéz 
Kurcz Mihály Tűzkereszttel és Magyar Bronz Vitézségi 

ünnepséget.Szentmise után a Szent László kavai kápolnában 
szentelték meg a kenyereket, melyeket a szentelő tisztelen-
dő úr és a Történelmi Vitézi Rend díszegysége ünnepélyes 
keretek között a megjelent vendégeknek szétosztotta. A ren-
dezők hálájukat fejezték ki a Vitézi Rendnek a részvételért 

és szolgálatukért. Megjegyzésként: Megértettük, hogy mint 
vitézeknek, nemcsak a nagyvárosi rendezvényeken kell 
résztvennünk, de kisebb településeket is meg kell látogatni, 
ott él a felvidéki magyarság jelentős része, s megtisztelőnek 
veszik a részvételünket. v.Hrala Gyula

Emlékezés vitéz Kurcz Mihály sírjánál 
(Fotók: Berényi Kornélia, Felvidék.ma)
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Éremmel kitüntetett magyar királyi honvéd. Az érmet az 
ellenség irányában tanúsított vitézi magatartásával érde-
melte ki 1945. január 21-én. 

 Az emlékezők ezután a németszőgyéni temetőbe vonul-
tak, koszorút helyeztek el a II. világháborúban Szőgyénben 
hősi halált halt magyar honvédek sírjánál. A négy ismert 
és a két ismeretlen honvédnek vitéz Smidt Róbert készített 
emlékoszlopot. Ő minden évben sokat tesz azért, hogy a 
hősök emléke fennmaradjon. A síroknál való megemléke-
zés után a résztvevők imát mondtak és elhelyezték a meg-
emlékezés virágait az I. és a II. világháborús emlékműnél.

Szantner Gábor VRNT. v.hdgy, v.Kaszál József szkp., v. Gróf Ka-
talin, v. Smidt Marianna, v. Smidt Nikolasz, v. Fülöp Dezső és 
neje

Emlékezés a II. világháborús emlékműnél. Közreműködtek: a 
Magyar Királyi Szent István 3. Gyalogezred Hagyományőrző 
Egyesület tagjai, a 9. Vörössipkás Zászlóalj felvidéki hagyo-
mányőrzői, a Szőgyéni Dalárda, valamint a 32. számú Szent Mi-
hály cserkészcsapat.

Végezetül a II. világháború áldozatainak emlékművénél 
rótta le kegyeletét az emlékező közösség, ahol a Szőgyéni 
Dalkör háborús dalokat énekelt, majd virágok, mécsesek 
elhelyezésével és a nemzeti imádság eléneklésével fejező-
dött be az emlékezés magyar hőseinkre, apáinkra, nagyapá-
inkra, dédapáinkra. /Bokor Klára, M7.sk; Berényi Korné-
lia, Felvidék.ma

BART, 2019.június 19. - Ahol hőseinkért megszólalt a 
harang

A II. világháborúban, 
a Felvidéken hősi ha-
lált halt magyar ka-
tonákra emlékezve, a 
felvidéki Bart község 
sírkertet alapított, s 
az életüket feláldozó 
katonák tiszteletére 
emlékművet álitatott. 
Az emlékmű ünne-
pélyes leleplezésé-
nél és megszentelése 
alatt a Történelmi 
Vitézi Rend Nyugat-
Felvidék Törzsszé-
kének Székkapitány-
sága díszőrséget állt. 
Vitéz Smídt Róbert 
székkapitány, Hrala 
Gyula v.hadnagy ko-
szorút helyeztek el. 
Az ünnepség ágyú-
lövéssel kezdődött, 
az elhangzott hozzá-
szólásokban a Ma-
gyar Nagykövetség 
nevében a katonai 
attasé, szlovák rész-
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ről a Szlovák Tábornagyi Klub elnöke méltatta a magyar 
katonák hősiességét. Az emlékművön ma még csak a Fel-
vidéken harcoló hadosztályokat, vagy ezek részei-alakula-
tait név szerin tüntették fel, többek között a Szent László 
Hadosztály, az ezredek között a 22. Komáromi Gyalogez-
red, Székesfehérvári 3-as és sok más alakulatot. Idővel a 
sírkert magába fogadja majd a hősi halált halt katonák földi 
maradványait is.   

Kismácséd, 2019. október. 20.

Jobbról: Hrala Gyula v.hdgy, Babos Marek VRNT, Fülöp Dezső 
VRNT, Simonics Béla VRNT, v. Smidt Marianna, Smidt Nikolas 
VRNT, vitéz Smidt Róbert székkapitány, továbbá a feleségek és 
pártolók

Felvidéki magyar falu, korát Árpád-házi temploma bizo-
nyítja. A település Hősök terét a magyar történelemhez kö-
tődő emlékművek díszítik. Kismácséd község Önkormány-
zata, a Történelmi Vitézi Rend Nyugat-Felvidéki Székka-
pitányságának közreműködésével rendezte meg az 1956-os 
forradalomra és szabadságharcra való ünnepi megemléke-
zést, koszorúzással.

A résztvevők lerótták tiszteletüket Bilicky András emlé-
ke előtt is, aki a falu szülötte volt, s az 56-os események 
áldozatává vált. A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója 
volt és 1956 október 31-én Kistarcsán, a Deák Ferenc utcán 
összegyűlt tüntetők közé lőtt sortűz áldozata lett, tüdőlö-
vésbe halt meg.  Az 1956-os kismácsédi emlékmű v.Smidt 
Róbert szobrászművész, székkapitány alkotása. A koszorút 
a helybeli nemzetes Babos Marek VRNT. rendtársunk he-
lyezte el nemzetes Hrala Gyula v.hdgy kíséretében.

A Kossuthok  Komáromban - kiállítás 
Dél-komáromi Klapka György Múzeum 
 
Hogy jött létre ez a nagyszabású kiállítás? 
Hrala Gyula nemzetes úr meséli az érdekfeszítő törté-
netet:  Ha az ideje megengedte, Kossuth Ferenc a nejével 
gyakran megjelent az Ordódy kúrián Bagotán, családi lá-
togatásra. Mivel a két házasságából se született utód, az 
Ordódy keresztgyerekeit látogatta. Még életében kijelen-
tette, hogy egyenes leszármazók hiányában úgy döntött, 
hogy halála esetén a vagyonát a feleségének Kvassay ágon 
rokon keresztgyerekei örökölik, beleszámítva az édesapja, 
Kossuth Lajos Torinóból hazahozott hagyatékával együtt. 
Így kerültek a Kossuth ereklyék Bagotára.

A Kúria utolsó lakója Ordódy Mária, nekem csak Marica 
néni, a háborús zavargások alatt ezeket a nemzeti ereklyé-
ket megvédte, későbbiekben a Ceglédi Kossuth Múzeum-
nak ajándékozta. Egy részét pedig, hogy a Felvidéken is 
maradjanak magyar emlékek, Hrala Gyula nemzetes úrra 
hagyta.
Sajnos, a mai időkben azt, ami a magyarságnak szent, - 
sértegetik. Egy magyarországi színész, szerepében Szé-
chenyit alkotta, annyira beleélte magát a szerepbe, hogy 
országszerte dehonesztálja Kossuthot. A komáromi piacon 
gombát árusító idős Aranka néni megszólított: – Hrala úr, 
maga a történelemben is tájékozott, olvasott ember, mond-
ja meg nekem, miért viszik el tőlünk a nagyjainkat? Kos-
suthról iskolában annyit tanultunk, annyira megszerettük, 
versekben, dalokban gyakran apánknak szólítottuk, hát ma 
mi-minden rosszat mondanak róla! Hogyan kell ezt érte-
ni? Elmondtam az én gondolataimat ezzel kapcsolatban. 
Akkor született bennem az az elhatározás, hogy a Kossuth 
gyűjteményemnek nem a sublótban van a helye, közzé kell 
tenni. A gondolathoz csatlakozott a Ceglédi Kossuth Mú-
zeum és a Magyar Komáromi Klapka György Múzeum. 
Kossuth Lajos halálának 125. évfordulója tiszteleté-
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re 2019. november 29-én a komáromi Klapka György 
Múzeum megrendezte - főleg a gyűjteményem anyagá-
ból - a kiállítást, Kossuthok név alatt, mivel ez Kossuth 
Lajosról és fiáról, Ferencről szól. 
Nagy előkészületek után érkeztünk az ünnepi pillanathoz: 
Reznák Erzsébet történész, a ceglédi Kossuth Múzeum 
igazgatója, telt ház előtt nyitotta meg a kiállítást

Számadó Emese asszony, a Klapka György Múzeum igazgatója 
vitézeinkkel a megnyitón: nemzetes Hrala Gyula v.hdgy, v. Ka-
szál József szkp, v. Vizi Lászó v.hdgy, a Komárom-Esztergom me-
gyei Székkapitányság képviseletében

Számadó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatója 
méltatta a magángyűjteményt, mint nemzeti kincsünk egy 
részét. Hrala Gyula nemzetes úr történeti visszatekintést 
tartott szak-hozzászólásában. A kiállítás tárlata vegyes: 
Kossuth Ferenc iskolai rajzai, vagy Kossuth Lajos családi 
fényképei, fényképek ajánlással tisztelőitől, vagy a sze-
mélyes tárgyaik. Talán nem mindennapos élmény a kiál-
lításon meghallgatni a kormányzó hangját egy régi hang-
felvételről. „A kiállított anyagom között van egy tépett, 
régi papírdarab, rajta egy befejezetlen vers: Honvágy” 
címmel, s egy megjegyzés Kossuth Lajos hagyatékából. 
Nem tudom, ki írta, de feltételezhető, hogy maga a Nagy 
Úr, Kossuth Lajos tollából született, mert aki jobban is-
meri KOSSUTH Lajost, megérzi, hogy a szöveg az ő lel-
két tükrözi:
 
Szép hazámtól messze távol, Nem derül egy vígnap sem rám
Lelkemben a bánat honol, Mióta onnan távozám. 
Vérző szívem mást nem kíván, Csak az édes viszontlátást,
Oda vágyom hol a napot, Legelőször megpillantám.
Hol feledve bút és gondot, Most megfosztva
mindezektől, Hazátlanúl barangolok.
Távol esve nemzettől, Csak a remény él bennem még 
Vérző szívem mást nem kíván, Csak az édes viszontlátást.
 
Így a szól hozzánk – fájó szívvel - a világban elismert poli-
tikusunk, volt kormányzónk, Kossuth Lajos.

A „velünk élő történelem” - Hazatérés. Komárom visz-
szacsatolása. Részlet v. Hrala Gyula v.hdgy életéből
Általában a reflektorok vakító fényében csak a „nagyok” 
jelennek meg, pedig a „kis” ember írja a történelmet, nevük 
tetteik csak itt-ott, a családi albumokból kerülnek elő.  
Komárom 1938. november 6. A város járdáit ellepték a tö-

megek. Komárom utcái feldíszítve, mindenhol magyaros 
jelvények, a Kormányzó képei.  A polgárok is előszedték 
rejtekükből a zászlókat és a magyaros öltözeteket.
Újra szabad lesz, újra magyar lesz Komárom!  - hangzott 
a Baross utcai járdákat elfoglaló emberek szájából. Az elő-
készületek már előző nap elkezdődtek. 1938.noveber 6-án 
délután 2 órakor ünnepélyes keretek között vonultak be a 
városba a magyar csapatok. 

A polgármester, Fülöp Zsigmond, akkor még városbíró-
nak nevezték, már kiadta az utasításokat nagybányai Hor-
thy Miklós Kormányzó Úr és a csapatok fogadására. Még 
csak az újságírók jöttek át a hídon, még tán folytak a tár-
gyalások.. A várakozó tömegek közül az újságírók elé lé-
pett három kisgyerek, kezükben nemzeti színű zászlóval és 

köszöntötték: „A jó Isten 
hozta magukat!” - Há-
rom kisgyerek, három kis 
hős: a négyéves Németh 
Laci, az ötéves Vili és a 
hét éves Takács Margit.

Magyarruhás höl-
gyek virágcsokrokkal 
várakoztak, közöttük 
díszmagyaros ruhában, 
barátnéjával   Turbacs 
Valéria komáromi ha-
jadon.
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Vasárnap, november 
6-án 2 órakor megjött 
a katonaság, Horthy 
Miklós kormányzóval 
az élen. Átmasírozva a 
Nádor utcán, a Klapka 
térre vonultak, itt már 
minden el volt készítve 
az ünnepélyes fogadásra. 
A tömegek lassan össze-
vegyültek, a polgárság és 
a katonák, köztük a csa-
patokkal érkezett Hrala 
Gyula tizedes.

Komáromban pedig hónapokon át folytatódtak az ismerkedési esték a polgárság és a magyar katonaság között.

Megjegyzés: Fiúkból jó magyar embert neveltek szüleim. A templomban, ahol házasságot kötöttünk, 2016. június 
18-án a magyarságnak tett szolgálatért a Történelmi Vitézi Rend kitüntetésben részesített: Bronz Nemzetvédelmi 
Kereszt kitüntetést adományozott, melyet büszkén viselek a magyar férfiak legszebb díszöltönyén, a Bocskain.

nemzetes Hrala Gyula v.hdgy. sajtófelelős

A kivilágított városban a la-
kosság késő estig vigadott.  
Másnap, hétfőn a vallási fele-
kezetek templomaiban hála-
adó istentiszteletet tartottak. 
Vigadalom közben a két fia-
tal, Hrala Gyula tizedes és a 
Turbacs Valéria komáromi ha-
jadon szemet vetett egymásra. 
A kötelességet teljesítve a ti-
zedes részt vett Erdély egy 
részének a visszafoglalásában. 
Hazajövet a két magyar egybe-
kelt, a Komáromi Szent And-
rás templomban örök fogadal-
mat esküdtek egymásnak. Magyar katonák a komáromi vár falán
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NÉMETORSZÁG TÖRZSSZÉK
Az alábbiakban ismertetjük törzsszékünk ezévi fonto-
sabb eseményeit:
2019 március 1.
Németországi útja alkalmából Szíjjártó Péter külügyi- és 
külgazdasági miniszter előadásával tisztelte meg a stutt-
garti és környékbeli magyarokat. A Stuttgarti Szent Gel-
lért egyházközség udvarán ezután dr. Tempfli Imre atyá-
val egyetemben megkoszorúzta Mindszenty József bíbo-
ros hercegprímás, esztergomi érsek felújított mellszobrát. 
Törzsszékünk képviseltette magát ezen eseményen.
 

Tisztelgés a Mindszenty szobornál

2019 március 13.
Törzsszékünk több tagja jelen volt a Stuttgarti Magyar 
Konzulátus által az 1848-as szabadságharc 171. évforduló-
ja alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen.
Dr. Berényi János főkonzul köszöntője után meghallgattuk 
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ün-
nepi beszédét.  Az ünnepi műsorban felléptek Brassói-Jörös 
Andrea operaénekes és Taraszova Krisztina zongoraművész. 
Mindkét magyar művész életének közös vonása, hogy Kár-
pátalján születtek és Magyarországon tanultak, többek kö-
zött a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Mindketten 
számos bel- és külföldi verseny díjával büszkélkedhetnek.

Baráti beszélgetés v. szárazajtai Bakó Árpád székkapitány, Szé-
kely Enikő VRNT (jobbszélen) és a művésznők részvételével az 

ünnepség állófogadásán

2019 április 27.
A Stuttgarti Napvirág Magyar Kultúregyesület és Törzs-
székünk közösen emlékezett meg a kultúregyesület fennál-
lásának 20 éves évfordulóján „Az avardomb kincse“ című 
zenés irodalmi operettestén. A Történelmi Vitézi Rend 
tagjai a Törzsszék zászlójával vonultak be a színpad-
ra, majd ezután magyar és német nyelven ismertettük a 
Kultúregyesület és a Történelmi Vitézi Rend rövid tör-
ténetét (ugyanis a német lakosság körében kevésbé is-
meretes a TVR), vázolva sikeres  együttműködésünket. 
Közreműködtek a zongoránál Hegedüs Szabolcs zenetanár, 
Bánáthy Dona énekesnő, Szitás Balázs moderátor, vala-
mint Ferenczy-Vass Éva VRNT és Riester Árpád VRNT. 
Előadásra kerültek a magyar történelem kiemelkedő ese-
ményei (mint például az 1224-i kisebbségi törvény, az 
1568-ban meghirdetett vallásszabadság) és felcsendültek 
az operett-világ  gyöngyszemei. Az előadást megtisztelte a 
stuttgarti Balassi Intézet igazgatója, dr. Szabó Dezső, kép-
viselve dr. Berényi Jánost, Magyarország stuttgarti főkon-
zulját.

A szereplők az előadás végén

2019 május 31 – június 7.
Törzsszékünk több tagja elutazott Erdélybe a csíksomlyói 
búcsúra. Május 31-én megkoszorúztuk az Úz-völgyi ma-
gyar hadisírokat őrző temetőt (tehát kb. egy héttel az omi-
nózus temetőrombolás előtt).
 

1. kép: Székely Enikő  VRNT és a székkapitány a temető bejáratánál
2. kép: Bancik Medve Ferenc, a Magyar Királyi 10. Honvéd 
Gyalogezred hősi halott katonájának  sírjára telepített román be-
tonkereszt, a következő  felirattal: „Ismeretlen román hős”.
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Ugyanazon a napon tiszteletünket tettük Csíkszék és Há-
romszék határán, a Nyerges-tetőn az 1849 augusztus 1-én 
hősi halált halt, Gál Sándor által vezetett székely hősök 
emlékművénél, megkoszorúzván azt. Mint tudható, az 
orosz-osztrák csapatokat itt egy moldvai pásztor vezette 
a kis székely csapat hátába, ugyanúgy, mint ahogyan a 
Brassó melletti Tömösi-szorosban 1849. június 19-20-án 
a Kiss Sándor huszárezredes-vezette maroknyi csapat há-
tába kalauzolta az oroszokat Gebauer  brassói szász er-
dész.

Június elsején részt vet-
tünk a pápai látogatáson, s 
ez után egy héttel a Csík-
somlyói búcsún, ahol sok 
moldvai csángó-magyar 
volt jelen igen szép népvise-
letben. Felemelő érzés volt 
a világ minden tájáról idese-
reglett többszázezer magyar 
hívővel együtt imádkozni a 
Szűzanya kegyszobra előtt, 
elénekelni a Himnuszt, a 
Boldogasszony Anyánkat  
és a Székely Himnuszt.

Ferenc pápa misézik, mellén a kegyszobor, a Babba Mária képe

Csoportkép néhány résztvevő vitézzel

2019 június 29-30.
Az Ulm városán áthaladó Trianon-menet résztvevőit 
szeretettel fogadtuk az Ulmi Magyar Kultúregyesület 
termeiben és megvendégeltük az elfáradt, de elszánt 

kis csapatot. Egy éjszakára szállást biztosítottunk ne-
kik tagjainknál. Másnap elkísérte őket az aznapi, kb. 
30 km-es útvonalon gyalogosan Stuttgart felé többek 
között Székely Enikő VRNT és Ferenczy-Vass Éva 
VRNT.

2019 szeptember 21.
Az ezévi vitézavatáson saját jogon avattuk vitézzé Nt. 
dr.Varga Pál lelkész urat, aki immár majd 40 éve vég-
zi a Nyugat-európai magyar diaszpórában az önkéntes 
lelkigondozói munkát. Különböző magyar szervezetek 
és szövetségek alapításában és vezetésében igen gyü-
mölcsöző tevékenységet fejtett és fejt ki mind a mai na-
pig.

Dr. v. Varga Pál a Belvárosi templomban

Dr. v.Varga Pál az oltár előtt, a Szent Korona mellett,
a koronaőrökkel, a vitézavatás után

A koszorúzás után Székely Eni-
kő VRNT és a székkapitány

A menetelők találkozása az ulmi magyarokkal
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2019 október 6.
A Rákóczy-év alkalmából a stuttgarti Szent Gellért magyar 
egyházközség miséje után Riester Árpád VRNT forgató-
könyv-íróval és rendezésével nagysikerű előadást tartot-
tunk „A nagyságos fejedelem emlékére“ címmel. Felléptek 
az idén felavatott budapesti zenetanár, Hegedüs Szabolcs 
VRNT, mint zenei rendező (zongora-orgona) és fiatal pró-
zai kórusa: Hugauf Dorka, Bajáky Boglárka, Rezsek Fanni 
és Németh Anna. Énekelt Szombathelyi Eszter és Hegedüs 
Szabolcs VRNT. A további zenei kíséret: Drevenka Sára 
klarinét és Domsits Olivia fuvola. Moderátor: Dávid Me-
linda, szavalt Ferenczy-Vass Éva VRNT, Szitás Balázs pe-
dig Rákóczyt idézte. Az előadás a következő verssel zárult:
In MEMORIAM - Vagyis, mit üzent nékünk a nagysá-
gos fejedelem. (Riester Árpád verse)

Mit üzent Rákóczy a ködös messzeségből,
mit üzent nékünk a száműzetésből:
Üzente tárogatók hangjával,
kuruc lovak lábának dobbanásával,
üzente libertás zászlajával,
üzente a „Zborow”-i kiáltvánnyal.
Üzente, hogy kell a szabadság,
üzente, hogy kell a bátorság.
 Üzente, hogy csak együtt nemzet a nemzet,
 üzente, hogy merre menjek.
 Üzente, hogy fogy az ország, fogy a nemzet,
 üzente, hogy forrjunk szorosan egybe!
 És végül jelszavával üzente:
 „Cum Deo pro Patria et libertate”.

Utána a közösségi teremben a stuttgarti magyarok megven-
dégelték a Budapestről ide fáradt kedves művészeket.  

A szereplők az előadás végén

vitéz szárazajtai Bakó Árpád székkapitány

Alább küldöm a csíksomlyói pápalátogatásról írt cikke-
met. Szeretettel, Székely Enikő VRNT.

„Jól csak a szívével lát az ember.” 
(Antoine de Saint-Exupéry)

A csíkszeredai pápalátogatás margójára 
Várakozással telve indultunk útnak Haza, Csíkszere-
dába, ahol kedves szülővárosom történelmi eseményre 

készült. Ferenc pápa látogatásának híre Csíksomlyón 
hónapokkal korábban megmozgatta a helyieket és ez-
zel egyidőben a médiát is. /.../ Vendéget vártunk! Olyan 
vendéget, amilyenre még nem volt példa Csíkországban. 
S milyen a székely nép, ha vendéget vár? Kinyitja szí-
vét, s kitesz mindent az asztalra, amivel kedveskedhet 
vendégének. Nemcsak szívüket nyitották ki, hanem egy 
óriási székelykaput is állítotttak, amely alatt százával 
térhettek be a zarándokok a zöld katedrálisba. A helyi 
székelyek és a ferences barátok is tárt karokkal fogad-
ták a vendégeket, s bízva a Jó Istenben, kitették minden 
gazdagságukat az asztalra: ételt, italt, jó szót, útbaiga-
zítást s azt az alázatos szeretetet, amelyet mindenki ta-
pasztalhatott. Az időjárás nem szegte kedvét az imádko-
zó zarándokoknak. A ferences szerzetesek a rózsafüzért 
imádkozták, amelyhez csatlakoztunk mindannyian, s 
csodák csodájára, a felhők kezdtek felszakadozni. Meg-
nyílt az égbolt, kitisztult, láthatóvá vált a Hargita, a 
hegykoszorú, amely nem mindennapi látványt nyújtott 
a nyeregben lévő zarándokoknak. Az idő teltével érez-
hető volt a felfokozott hangulat, a Szentatya érkezésére 
várt mindenki.
Amikor fehér autóján begurult a zarándokok közé, azt 
hiszem, hogy egy pillanatra megállt az idő. Hívő és 
kétkedő egyaránt tanúja volt annak, hogy ez valóban 
megtörtént, a Szentatya a magyarok, székelyek nemzeti 
zarándokhelyén személyesen van jelen. Elfogultságnak 
tűnhet, de biztos vagyok benne, hogy ebben a zöld, fe-
nyőerdők által körülölelt természetes katedrálisban Fe-
renc pápa is érezhette a hely rendkívüli kisugárzását, 
egyediségét. Mint utólag kiderült, a Jó Isten gondosko-
dott arról, hogy Ferenc pápa meglátogassa Székelyföl-
det, a tervezettel ellentétben Marosvásárhelyen szállt 
le a repülője, így kénytelen volt Csíkszeredáig autóval 
utaznia, áthaladva Szovátán, Parajdon, Korondon, Szé-
kelyudvarhelyen, Homoródfürdőn és a Hargitán.
A pápai szentmise is székely volt: székelyruhába öl-
tözött kórus énekelt, székely felolvasó olvasott román 
nyelven, a megszokott Mária-énekeket énekeltük, 
hisz időtlen idők óta ezeket ismerjük. Székely család 
nyújtotta át a jellegzetes, helyi ajándékokat: parajdi 
sót, csíki borvizet és kürtőskalácsot. Nem volt megját-
szás, magukat adták, amilyenek valójában.
„Íme, eljövök, Uram, hogy megtegyem a te akaratodat.” 
– énekeltük a szentmisén. Eljöttünk mi, akiket hívott az 
Úr, s eljött a Szentatya is, akit küldött az Úr. Isten jelen-
léte erősen érezhető volt annak, aki kinyitotta a szívét, 
hogy befogadja mindazt az áldást és kegyelmi ajándé-
kot, amelyben részesülhettünk.Vendégünk, Ferenc pápa 
ajándékkal érkezett, de még több ajándékkal távozott. 
Szívében magával vitte a csíksomlyói Szűzanya oltal-
mazó szeretetét, a székelyek vendégszeretetét.
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BUDA TÖRZSSZÉK  - 2019. évi eseményei 
1/ 2019. 01 11. Mátyás Templom. Részvétel a Doni Em-
lékező Szentmisén és az azt követő megemlékezésen a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszudvarán. Ismét 
Pest Törzsszékével közösen szerveztük a megjelenést 
mindkét helyszínen. Az előző évekhez hasonlóan fegyel-
mezett és szervezett volt megjelenésünk, rendi köpenyben, 
Rendünk Tengerész alegységével kiegészülve. A temp-
lomban a szentélyben biztosítottak számunkra helyet, míg 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Udvarán díszsorfallal 
tiszteltük meg a rendezvényt. A rendtársakat vitéz Balog 
Barna Pest Törzsszék törzskapitánya vezette.

          
2/ 2019.01.19. Mosonmagyaróvár, Hanság Múzeum. 
Kiállítás vitéz Harmat Lajos személyes hagyatékából. 

Budai rendtársunk, vitéz Harmat Péter az édesapja, néhai 
vitéz Harmath Lajos m.kir.hdgy, Rendünk tb. szkp. ura 
személyes hagyatékának jelentős részét, köztük Rendünk-
kel kapcsolatos anyagokat is, átadta a mosonmagyaróvári 
Hanság Múzeumnak, a városvezetés kérésének megfelelő-
en. Ezekből és a város saját anyagaiból elkészült a kiállítás, 
amely néhai rendtársunk egész élettörténetét átfogta, ben-
ne a katonai és vitézi élet bemutatásával. A családon kívül 
Budáról többen is megjelentek a kiállítás megnyitóján. 

3/ 2019.01.20. Margitsziget. A kolostor romjainál a ha-
gyományos Szent Margit mise. Folytatva az újjáélesztett 
hagyományt, ismét részt vettünk a misén, melyen rendező-
ként és szereplőként két rendtársunk, vitéz Hermann Esz-
ter, Domszky Andrásné és vitéz Harmat Péter segítették 
felállásunkat. A misét dr. Erdő Péter bíboros celebrálta. 
Ennek az évnek a szép aktualitását az is adta, hogy két 
hónappal előtte, 2018. november 22-én, szentté avatásá-
nak 75. évfordulóján avatták fel Szent Margit egész alakos 
szobrát, Bakos Ildikó szobrászművész alkotását, éppen ott, 
a romok mellett, melyet a misén résztvevők meg is tekin-
tettek.

4/ 2019.02.02. Székesfehérvár, Ciszterci Templom, majd 
utána az Országzászló tér. Az előző év nagy sikere volt 
Rendünk életében a Székesfehérvári Ereklyés Országzász-
ló felújításának és felállításának támogatása. Ezt Rendünk 
egyes egységei és Rendünkhöz kötődő magánszemélyek 
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összesen 1 millió Ft-tal, és az eseményen kiemelt létszám-
mal való részvétellel és díszegységgel támogatták. Az Or-
szágzászló felszentelésére került sor, melyet a Ciszterci 
Templomban megrendezett Szentségimádás előzött meg. 
Végül a már megszentelt Országzászló újbóli elhelyezésé-
re került sor.
          
5/ 2019.02.09. Mány. Az 1945-ös budavári kitörés áldo-
zataira, a Mányt elérő katonákra és a Mányról bevo-
nult doni áldozatokra emlékeztünk. A rendezvény, mely 
a Történelmi Vitézi Rend központi Kitörés megemlékezé-
se is egyben, a szokásos négy helyszínen került megren-
dezésre. A kezdő helyszínen a református templomban a 
Veszprémi Légierő Zenekar magas színvonalú egyházi 
szolgálatával folyt a megemlékezés. Ezt követték a Hősi 
Emlékműnél, majd a Kitörés Kövénél való felállások és ko-
szorúzások. A rendezvény a szokásos jó hangulatú bajtársi 
ebéddel ért véget. Törzsszékünk kiemelt létszámmal volt 
jelen.

6/ 2019.02.11. Budapest XII. ker. Turul szobor. Megem-
lékezés a budavári kitörés áldozataira. A több szervezet 
által is támogatott megemlékezést hagyományosan a XII. 
kerületi KDNP Szervezete rendezi, melyet díszegységgel 
a Történelmi Vitézi Rend Buda Törzsszéke támogat. Ez a 
rendezvény törzsszékünk hivatalos Kitörés megemlékezé-
se, melyen közel 20 fővel vettünk részt. Felállásunkat most 

is vitéz Kardos László székkapitány úr, díszegység-pa-
rancsnok irányította. Vezénylésével zászlós, koszorúzó és 
felsorakozó díszegységgel emeltük a megemlékezés szín-
vonalát. Sajnos, a kitörés áldozataira való megemlékezés 
még mindig tabu téma, ezért is fontos, hogy emlékeztes-
sünk.

7/ 2019.02.16. MVSZ Magyarok Háza Csontváry terem. 
Kolozsvári rendtársunk, Tokay Rozália VRNT. nemze-
tes asszony kiállításának megnyitója. A művésznőnek, 
Rendünk hadnagy-asszonyának kiállítás-megnyitóján 
törzsszékünkből többen is jelen voltunk. Több mint 30 cso-
dálatos faragott fatáblakép volt látható.

8/ 2019.02.24. Bp. XXII. kerületi Önkormányzat. 
Megemlékezés a Kommunizmus áldozataira. A XXII. 
kerületi Önkormányzat rendezvénye Buda Törzsszék hi-
vatalos megemlékezése is, mely a Városháza dísztermé-
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ben kezdődött, mely két külső helyszínen koszorúzással 
folytatódott.

9/ 2019.03.02. Budapest, Hotel Flamenco. A 2019. évi 
központi Vitézi Bál. A tavalyi sikeres helyszínválasz-

tás és a Hotel által is az év egyik legjobb rendezvényé-
nek tartott elismerésük után, könnyen megkaptuk a leg-
alkalmasabb időpontot. Máshonnan is több visszajelzést 
kaptunk, mely szerint Vitézi Bálunk a legszínvonalasabb 
bálok közé tartozik. Ebben az évben is sikerült méltón 
megrendezni a vitézi élet hagyományaihoz tartozó ünnepi 
eseményt. A műsor kicsit változott a tavalyi évhez ké-
pest, de a sok új elemmel tarkított este ismét elnyerte a 
bálozók tetszését.

10/ 2019.03.14. Budapest II. ker. Gábor Áron emlékmű. 

Részvétel a II. kerületi Önkormányzat 1848-49-es meg-
emlékezésén, mely Buda Törzsszék hivatalos 48-as meg-
emlékezése is. Ez évben is díszegységgel vettünk részt az 
eseményen. A központi rendezvényekkel való ütközések 
elkerülése miatt, a munkanapi megrendezés ellenére, Buda 
Törzsszékből szép számban voltunk jelen. Az ünnep szó-
nokai, mint tavaly is, dr. Láng Zsolt polgármester és a II. 
kerület két országgyűlési képviselője, dr. Gulyás Gergely 
miniszterelnökséget vezető miniszter és Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter voltak.

11/ 2019.03.15. Budapest, XXII. kerület. Részvétel a 
XXII. kerületi Önkormányzat 1848-49-es megemléke-
zésén. A rendezvényen a XXII. kerületi alegységünk vett 
részt, akik koszorúzással tisztelegtek az 1848-49-es hősök 
emlékének.

12/ 2019.03.15. Budapest, XII. kerület MOM Művelődé-
si Ház és Gesztenyés kert az 1848-as obeliszknél. A XII. 
kerületi Önkormányzat 1848-49-es megemlékezésén való 
részvétel. Ebben az évben először már a MOM Művelődési 
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Házban tartott ünnepségen is részt vettünk. A megemléke-
zés végén hagyományosan a Gesztenyés Kertben álló 48-
as obeliszknél volt a koszorúzás.

13/ 2019.03.16. Budapest, Andrássy út. A magyar zászló 
és címer napja. Az Országgyűlés 2014.december 16-án a 
magyar zászló és címer napjává minősítette március 16-
át. Az 1848 méter hosszúságú, 2 méter széles zászlót az 
Andrássy úton az Opera és a Hősök tere között tervezték 
kifeszíteni.

Méltón és látványosan emlékeztünk meg nemzeti lobo-
gónkról. A Hősök terén ünnepi köszöntővel és a műsorral 
várták a szervezők a zászlóvivőket és az ünneplő közönsé-
get. A zászlóvivők között Rendünk több tagja is jelen volt 
rendi köpenyben.

14/ 2019.04.13. Bp. I. ker. Budavári Művelődési Ház 
Színházterme. Buda Törzsszék tavaszi állománygyű-
lése, mely változatlan helyszínen, az I. kerületi Budavári 

Művelődési Ház színháztermében került megrendezésre. 
A majdnem három órás program alatt megemlékeztünk 
elhunyt rendtársainkról, meghallgattuk Buda törzskapitá-
nyának országos és törzsszéki beszámolóját, ill. megnéz-
tük az előző fél év eseményeit bemutató vetítést. Kitün-
tetések, megbízatások és emléklapok is átadásra kerültek. 
A hivatalos rész után kötetlen bajtársi beszélgetésre került 
sor.

15/ 2019.05.23. Óbudai Temető. Néhai vitéz Miklósi 
Zsolt törzskapitány úrra emlékeztünk Halálának 11. 

évfordulóján. 
Mint minden 
évben, most is 
megem lékez -
tünk Buda né-
hai törzskapitá-
nyáról sírjánál. 
Az eseményen 
özvegye, Ildikó 
asszony is jelen 
volt. A törzska-

pitányi visszaemlékezés után a rendtársak is visszaidéz-
tek néhány történetet törzskapitány úrral kapcsolatban. A 
virágok elhelyezése után a megemlékezést most is imával 
zártuk.

16/2019.05.24. Páty. Vitézek Hídja-avatás

A rendezvény első részében az I. világháborús emlék-
műnél tartottunk megemlékezést és koszorúzást a pátyi 
áldozatokra emlékezve. Az ünnepség 2. részében került 
felavatásra a Vitézek Hídja. A hat pillérből álló híd öt pil-
lérét Páty öt vitézéről nevezték el. A 6. pillér a „Minden 
vitéz emlékére” című táblát kapta.

17/ 2019.05.25. Belvárosi Plébánia Templom. Megem-
lékező szentmise az I. világháború hőseire és áldo-
zataira. A megemlékezés szervezője és lebonyolítója a 
Történelmi Vitézi Rend és a Magyar Királyi Koronaőrök 
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Egyesülete volt. A szentmisét dr. Osztie Zoltán plébános 
úr celebrálta. 

18/2019.06.04. Bp. XII. kerület Turul szobor. A KDNP 
XII. kerületi szervezetének Trianon megemlékezése. A 
XII. kerületi KDNP szervezet rendezvényét most is meg-
jelenéssel és a díszegységgel támogattuk. A szép napsüté-
ses napon a megemlékezésen közel 30 fővel vettünk részt, 
mely az ünnepi beszédek és műsor után koszorúzással ért 
véget. A rendezvény után kávézással, süteményezéssel 
egybekötött beszélgetést tartottunk ez egyik közeli cuk-
rászda kertjében.

19/ 2019.06.22. Budapest, XXII. kerületi Evangé-
likus Templom kertje. Megemlékezés a Budapesti 
Kitelepítettekre. A budapesti kitelepítések 60. évfor-
dulójára elkészült emlékműnél róttuk le kegyeletünket 
a kitelepítés áldozatai előtt. 68 évvel ezelőtt kezdődött 

az érintett budapesti emberek kisemmizése, elhurco-
lása. A megemlékezés egyik szervezője és résztvevője 
volt rendtársunk, vitéz Majzik Klára vitézi hadnagy, 
egykori kitelepített, az emlékmű megálmodója. (Ez volt 
sajnos az utolsó alkalom, amikor betegsége miatt meg 
tudott jelenni.) Beszédet mondott többek között Boros 
Péter volt miniszterelnök úr. Együtt emlékezett velünk 
dr.vitéz Domonkos István törzskapitány úr, Dél-Alföld 
Törzsszékünk vezetője. A koszorúk elhelyezését dísz-
egységünk tagjai végezték. A rendezvény állófogadás-
sal zárult.

20/ 2019.06.24. Budapest, Lágymányosi rakpart. Meg-
emlékezés a Monitor-lázadás 100. évfordulóján. A 
centenáriumi ünnepség a Lajta monitor fedélzetén került 

megrendezésre. A megemlékező beszédek után a hajón 
elhelyezett koszorúkkal tisztelegtek a bátor hajósok hősi 
cselekedeteire. A rendezvény egyik fő szervezője és részt-
vevője Tengerész Alegységünk volt.

21/ 2019.07.06. Bp. VII. ker. Dohány u. 2. Megemlé-
kezés Koszorús Ferenc vezérkari ezredesre és páncé-
losaira, a budapesti zsidó gettó megmentésének 75. 
évfordulóján Koszorús Ferenc emléktáblájánál, mely a 

Zsinagógával szemben lévő épületen található, a Törté-
nelmi Vitézi Rend és a Horthy Miklós Társaság tartott 
megemlékezést. Rendünket ez alkalommal is több törzs-
szék képviselte. A megemlékezésen beszédet mondott dr. 
Hantó Zsuzsa történész, a Koszorús Ferenc Emlékbizott-
ság elnöke. Újra elhangzott szándékunk, miszerint 2020-
ban a Vitézi Rend 100. évfordulóján szeretnénk felavatni 
a magyar nyelvű tábla mellett a német, az angol és a héber 
nyelvű táblákat is. Fontos, hogy az ide látogató külföldi-
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ek is megismerjék a magyar történelemnek a II. világhá-
borúval kapcsolatos egyik legnagyszerűbb és legbátrabb 
tettét.

22/ 2019.07.07. Bp. Oktogon tér – Hősök tere. A Pozso-
nyi csatára való egész napos megemlékezés kezdete. A 
nagyszabású rendezvény az Oktogonnál kezdődött, innen 
indult a menet. Az egyik szervező vitéz Zentai István ül-
lői rendtársunk volt, akinek vezetésével külön vitézi sza-
kaszt is felállítottak a menethez. A látványos menetben 
felvonultak zászlósok, karikás ostorosok, barantások, csi-
kósok, hagyományőrzők, a Regélő Fehér táltos dobkör és 
hagyományőrzők megfelelő viseletben. Egy idézet a szer-
vezőktől hallott szép gondolatból, a rendezvény céljáról: 
„A rendezvény emlékeztetni akar minden magyar embert 
őseink első és győzedelmes honvédő csatájára, mely szi-
lárd alapot teremtett a Kárpát-hazában élő Nemzetünk 
felemelkedéséhez. Fontos, hogy a magyar emberek tuda-
tában legyenek ennek, így állítva méltó emléket Atyáink 
nagyságának, hősiességének. Az Ő szövetségük erejéből 
vegyünk példát, és mi is kössünk szövetséget egymással, 
hogy történelmünk e nemes, méltatlanul elfeledett napja-
it együtt emeljük a nemzet egyik legfőbb ünnepnapjává. 
Emeljük, hogy fiaink, leányaink, unokáink szívében a 
„MAGYAR” szó hallatán szeretet, hála és büszkeség szü-
lessen és éljen a mindennapokban! E szeretet és büszkeség 
vezesse népünk összefogását, mely egységet teremt és a 
jóslat szerint újra naggyá teszi nemzetünket és segítheti a 
vészterhes időkben is!”

23/ 2019.07.24. Zászlóállítás az Uz völgyi katonai teme-
tőben A helyszínen a román meggyalázás után járt rend-
társunk, vitéz Bagaméri László néhány erdélyi barátjával 
és az alábbiakról számolt be: „Az idei, Tusnádfürdőn való 
hivatalos tartózkodásom alatt, szerét ejtettem, hogy az Úz-

völgyében, az oláh támadás, majd temetőfoglalás miatt 
látogatást tegyek. Jó kapcsolatban vagyok azokkal, akik 
szívükön viselik ennek az ügynek a folytatását, jól isme-
rik ezt a területet, a temetőt, valamint annak környékét, 
és nem utolsósorban az első- és második világháborúban 
ott történt harci cselekményeket. Ennek során elmentünk 
az Úz völgyének több olyan helyére, ahol több ezer ma-

gyar és német katona van 
jeltelen, pontosabban, az 
értő szemek részére mi-
nimális jelöléssel ellátott 
közös sírokba nyugalomra 
helyezve. Természetesen 
felkerestük magát a katona-
temetőt is. Láthattuk a tör-
vénytelenül, kegyeletsértő 
módon felállított kereszte-
ket, a betonkolosszust és a 
temetőfoglaláskor történt 
rongálásoknak a felületes 
helyreállítását. Általam, és 

ilyen módon a Történelmi Vitézi Rend által egy régi zász-
lórúdra, újra elhelyeztük a nemzetiszínű zászlót, a helyiek 
segítségével és egyetértésével. Csak nagyon kalandos úton 
tudtuk ezt megtenni, de túlzás nélkül állíthatom, Isten aka-
rata volt, hogy éppen legyen nálam zászló, és annak ott 
helye legyen a temető központi részén, a régi emlékművön. 
A zászlóállítás után két verset is elmondtam.”
          
24/ 2019.08.16. Gödöllői Királyi Kastély Parkja. Meg-
emlékezés a tragikusan elhunyt Kiskormányzóra, vi-
téz nagybányai Horthy Istvánra. A Kiskormányzónak a 
Kastély parkjában található szobránál minden évben meg-
emlékezést szervez a Történelmi Vitézi Rend Közép-Ma-
gyarország Kelet Törzsszéke, dr. vitéz Bucsy László törzs-

kapitány úr vezetésével. A megemlékezésen Rendünk több 
törzsszéke is részt vett, köztük Buda Törzsszéke is, ill. öt 
fővel külön is képviseltette magát Tengerész Alegységünk. 
A rendezvény után egyik gödöllői rendtársunk vendéglá-
tásának köszönhetően ismételten egy kellemes bajtársi be-
szélgetésre került sor.

25/ 2019.09.13. Dunafok, Szabadidőpark (Dunapart a 
XXII. kerületnél). Megemlékezés a Szent Korona 1853. 
szeptember 15-i Budafok-Nagytétényi látogatásáról. A 
rendezvény olyan eseményről szólt, melynek később törté-
nelemformáló szerepe is lett. Fő szervezők a KÉSZ XXII. 
kerületi szervezete és a helyi Önkormányzat volt. Helyi al-
egységünk a jövőben egy emlékművet is tervez felállítani 
erre a Budafok-Nagytétény életében jelentős eseményre. A 
szobrot vitéz Csák Attila szobrászművész, Rendünk szék-
kapitánya alkotja meg, ha az engedély és a támogatás meg-
születik az Önkormányzat részéről.
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 26/ 2019.09.21. Budapest Belvárosi Plébánia Templom. 
Vitézavatás Buda Törzsszék állománya 7 új rendtárssal 
bővült. Egy fő posztumusz, egy fő saját jogon, két fő vá-

rományos és 3 fő a VRNT tagjaként. Összesen közel 70 
fő avatására került sor. Az Erdélyi Törzsszékekkel együtt 
2019-ben több mint 100 főt avattunk. 

27/ 2019.09.23. Budapest I. kerület Budavár. Megemlé-
kezés Koszorús Ferenc ezredesre. A rendezvény, melyet 
a Honvédelmi Minisztérium és a Koszorús Ferenc Emlék-
bizottság szervezett, az Esztergomi-rondellánál találha-
tó Koszorús-szobornál kezdődött. Megjelenésünket több 

törzsszék is támogatta. Emlékező beszédet mondott dr. 
Hantó Zsuzsa történész, a Koszorús Ferenc Emlékbizott-
ság elnöke és Szabó István, a HM honvédelmi államtitká-
ra. A rendezvény után kötetlen beszélgetésre került sor a 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermében.

28/ 2019.09.28. Budapest XII. kerület Mindszenty tér. 
Megemlékezés Mindszenty József bíboros úrra,  posz-

tumusz díszpolgárrá avatása alkalmából. A 4 szervező 
társaságból az egyik most is a Történelmi Vitézi Rend volt. 
A díszegységet törzsszékünk tagjai adták, vitéz Kardos 
László székkapitány, díszegység- parancsnok vezetésével. 
Sajnos, a rendezvényen nagyon kevesen voltak, de Buda 
Törzsszéke jelentős létszámmal megjelent.

29/ 2019.10.05., Budapest V. ker. Szabadság tér. Megem-
lékezés Harry Hill Bandholtz tábornokra a téren álló 
szobránál. Az amerikai tábornok 100 évvel ezelőtt, ezen 
a napon, 1919. október 5-én megakadályozta, hogy a meg-
szálló román csapatok kifosszák a Magyar Nemzeti Mú-
zeumot. A rendezvényt a Magyar Királyi Koronaőrség, a 
Magyar Cserkészkürt Alapítvány, a Honvédsuli Egyesület 
Pest megyei Tagozata és a Történelmi Vitézi Rend szer-
vezte, ill. támogatta.

30/ 2019.10.06. Érd, Kálvin tér, az Aradi Vértanúk Em-
lékműve. Megemlékezés a 13 aradi tábornokra mártír-
haláluk 170. évfordulóján. Az érdi Önkormányzat által 
szervezett ünnepség Rendünk központi megemlékezése is 
az aradi 13 tábornokra. Budáról most is szép létszámmal 
vettünk részt a megemlékezésen. Az érdiek hagyományo-
san méltó megemlékezést tartottak, melynek ünnepi mű-

sorát az érdi általános iskolások adták. Beszédet mondott 
T. Mészáros András, Érd polgármestere. A rendezvény az 
aradi tábornokok emlékművének koszorúzásával záródott. 
Az este ebben az évben is vitéz Soltész Gyula főszéktartó 
törzskapitány úr családi házánál folytatódott, ahol nagyon 
kellemes bajtársi beszélgetésre került sor.

31/ 2019.10.22. Bp. XI. kerület Műegyetem rakpart, az 
1956-os Műegyetemi Emlékműnél. A Nemzeti Örökség 
Intézete és a Szabadságharcosokért Közalapítvány közös 
megemlékezése az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 
63. évfordulója alkalmából. A rendezvényre való meghí-
vást a Magyar Állam ez évi első hivatalos 56-os rendez-
vényén való részvételére most is megkaptuk. A megemlé-
kezés négy helyszínen zajlott. A Műegyetemi 1956-os em-
lékműnél kezdődött, a Műegyetem aulájában folytatódott, 
majd fáklyás felvonulás következett a befejező helyszínig, 
a Bem térig. A rendtársaink által kezelt egyik Csepel teher-
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autót Pest Törzsszék tagjai ismét elhozták a felvonulásra, 
mely az előző évhez hasonlóan másik két korabeli Csepel 
teherautóval együtt szolgált a rendezvényen. A teherautó 
mellett velünk volt néhai vitéz Kellner Lajos Nemzeti Mú-
zeumban őrzött eredeti 56-os zászlójának tökéletes má-
solata és másik két, eredeti 56-os zászló. Rendünket a 
koszorúzáson és a további rendezvényeken a zászlókkal 
vitéz Balog Barna Pest törzskapitánya és vitéz Béres Fe-
renc Buda törzskapitánya képviselte a zászlók vitelével. A 
befejező Bem téri rendezvényen zászlóinkkal ismét aktív 
résztvevői lettünk a Magyar Állam megemlékezésének. A 

fáklyás felvonuláson Rendünket nem csak a budapestiek 
képviselték, hanem a Rákóczi Szövetségnek köszönhető-
en Erdélyből is voltak velünk rendtársak, akik a fiatalokat 
kísérték.
  
32/ 2019.10.23. Budapest XII. kerület Gesztenyés Kert. 
A XII. kerületi Önkormányzat koszorúzása az 56-os 
forradalom 63. évfordulóján. Az Önkormányzati válasz-
tások után a szokásos Széna téri megemlékezés elmaradt, 
ezért Buda Törzsszék hivatalos 56-os megemlékezése a 
XII. kerületi Önkormányzat megemlékezése lett. A ren-
dezvény hagyományos módon a MOM Művelődési Ház-
ban kezdődött, majd a Gesztenyés kertben lévő 56-os em-
lékműnél koszorúzással fejeződött be.

33/ 2019.10.23., Budapest II. kerület, Széna tér. Önálló 
megemlékezés az 56-os forradalom 63. évfordulóján. 
Mivel a Széna tér egyik kiemelkedő helyszíne volt az 56-
os eseményeknek, ezért természetesen itt is helyeztünk el 
koszorút az itt harcolt hősök emlékére. Az új baloldali vá-
rosvezetés ezt nem tartotta fontosnak.

34/ 2019.10.23. Bp. XXII. kerület, Budafok-Tétény Vá-
rosháza. A XXII. kerületi alegység részvétele a helyi 
Önkormányzatnak az 56-os forradalom 63. évfordu-
lóján rendezett megemlékezésén, mely két helyszínt is 
érintett. Az ünnepi műsor után a rendezvény az Önkor-
mányzat épülete előtt fejeződött be, az 56-os emlékmű 
megkoszorúzásával.
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35/ 2019.10.25. Szentendre. Rendtársunk, vitéz Baga-
méri László II. Rákóczi Ferencről szóló előadása. Saj-
nos, a munkanap és a távolság miatt csak néhányan tudtak 

jelen lenni törzsszékünkből. Nemzetes úrtól az érdi meg-
emlékezés utáni bajtársi összejövetelen már hallhattunk 
„egy kis előzetest”. Az előadás nagyon jól sikerült, a szer-
vezők szép létszámot biztosítottak hozzá. Több, általáno-
san nem ismert történelmi tény, esemény ismertetése, ösz-
szefoglalója volt hallható, a Nagyságos fejedelemről és a 
szabadságharcról.

36/ 2019.10.27. Bp. XXII. ker. Őrtűzgyújtás a székely 
autonómiatörekvések melletti kiállásért. A XXII. ke-
rületi Önkormányzat már évek óta a székelyföldi őrtüzek 
meggyújtásának időpontjában Budafok-Nagytétényben is 
gyújtanak jelképes tüzet az autonómiatörekvések mellet-
ti kiállásért. Helyi alegységünk pedig rendszeresen aktív 
résztvevője az eseménynek.

 37/ 2019.10.29. Fővárosi Nagycirkusz. Jótékonysági Gá-
laműsor a „Magyar Családok az árvíz- és viharkáro-
sultakért” címmel. Rendtársunk, nemzetes Szőnyi Kinga, 
mint a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke, fő 
szervezője volt az Észak-Kelet magyarországi árvíz- és vi-
harkárosultak megsegítésére indult támogató akciónak. A 
több hónapon át tartott gyűjtés zárása volt ez a rendezvény, 
melynek fő védnökei Herczegh Anita assszony, a köztár-
sasági elnök felesége, Mádl Dalma asszony, a katolikus 
karitász jószolgálati nagykövete és Schmidtné Makray 
Katalin asszony, olimpiai ezüstérmes tornász voltak. Ren-
dünk tagjai rendszeresen támogatják a jótékonysági kez-
deményezéseket, s ezt jónéhányan Buda Törzsszék tagjai 
közül most mi is megtettünk.

38/ 2019.11.04. Újköztemető, 301-es parcella. Szoká-
sos megemlékezésünk a forradalom leverésének nap-
ján az áldozatok sírjainál. Ez a rendezvényünk Buda 
és Pest törzsszékeinek közös rendezvénye, melyet 14. al-
kalommal szerveztünk meg. Már a parkolóból alakzat-
ban vonultunk fel vitéz Cseh Tamás helyettes díszegy-
ség-parancsnok vezetésével a 301-es parcella táblájához, 
ahol a hagyományoknak megfelelően megtartottuk a 
megemlékezést és a koszorúzást. Az emlékező beszédet 

vitéz Balog Barna Pest Törzsszék törzskapitánya tartot-
ta, aki Buda Törzsszék vezetőjével, vitéz Béres Ferenc 
országos törzskapitánnyal együtt helyezett el koszorút 

az emlékműnél. Tengerész Alegységünk a Horthy Mik-
lós Társaság nevében is helyezett el koszorút. A koszo-
rúzás után átvonultunk a lélekharanghoz, melynek meg-
kongatásával és egy ima elmondásával tisztelegtünk az 
áldozatok előtt. Rendezvényünk második felében, a sí-
rok közötti séta közben virágokat és mécseseket helyez-
tünk el. Zárásként ismét alakzatban vonultunk vissza a 
parkolóba, majd egyénileg megnéztük az emlékház ki-
állítását is.

39/ 2019.11.08. de. Budapest, III. ker. Laktanya u. 33. 
Az Óbudai Tengerészlaktanya emléktáblájánál.

Az Magyar Dunai Flottilla hőseire emlékeztek immár 21. 
esztendeje Tengerész Alegységünk tagjai, rendtársaink és 
barátaink.
A koszorúzással egybekötött megemlékezésen Buda Törzs-
szék is képviselte magát, elhelyeztük a kegyelet koszorúját. 
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40/ 2019.11.08. du. Bp. XII. kerületi Apor Vilmos tér. 
Megemlékezés néhai boldog gróf vitéz Apor Vilmos 
püspökre, szobránál. A szervező Apor Vilmos Emlékbi-
zottságtól és a XII. kerület Hegyvidék Önkormányzattól 
ebben az évben is megkaptuk a meghívást a rendezvényen 
való részvételre. Ezt a meghívást a tavalyi évhez hason-

lóan díszegységgel is támogattuk, vitéz Kardos László 
székkapitány, díszegység-parancsnok vezényletével. 22 
évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa ezen a napon avatta 
boldoggá a mártír püspököt a római Szent Péter téren. Be-
szédet mondott Lázár Csaba színművész, rendező. Buda 
Törzsszék több kerületéből is érkeztünk a megemlékezés-
re. A szervezők külön köszönetüket fejezték ki felénk a 
rendezvény „színvonalas támogatásáért”.

41/ 2019.11.11. Csepeli Szabadkikötő „Répa Ház”. Meg-
emlékezés az I. és II. világháború hajós áldozataira. Az 
eseményt évek óta szervezi és megrendezi a MATE és a 
MAHART Zrt. Ebben az évben külön is meghívást kaptak 
a Történelmi Vitézi Rend tagjai.

42/ 2019.11.16. Buda Törzsszék őszi állománygyűlése. 
A közel három órás program elején megemlékeztünk az 
előző fél évben elhunyt rendtársainkról. Meghallgattuk 
Főkapitány úrnak közöntőjét, Buda törzskapitányának or-
szágos és törzsszéki beszámolóját. Ezt követően megtekin-
tettük az előző fél év eseményeit bemutató fotóvetítést. Az 
állománygyűlés emléklapok, kitüntetések és kinevezések 
átadásával folytatódott. Ebben az évben is bővült Buda 
Törzsszék állománya, 7 új taggal, akik díszes oklevelük 

átvétele után bemutatkoztak az állomány előtt. A hivatalos 
rész után egy kis beszélgetéssel ért véget a rendezvény.
   
43/ 2019.11.17. Hazatérés Temploma. Megemlékező isten-
tisztelet Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg budapesti 
bevonulásának 100. évfordulóján. A rendező Horthy Miklós 
Társaság meghívására díszegységi támogatással vettünk részt 

a Rendünk számára is kiemelkedően fontos megemlékezésen. 
Az egy éven belüli „100. évfordulók” első nagy eseménye volt 
ez a megemlékezés. Az ökumenikus istentisztelettel egybe-
kötött ünnepi programot gyönyörű zenei és irodalmi műsor 
gazdagította. A templom előtt megkoszorúztuk Kormányzó 
úr szobrát, majd átvonultunk a Vértanúk terére, s megko-
szorúztuk az újonnan visszaállított, csodálatos emlékművet. 

Az idő is kegyes 
volt hozzánk, s a 
lélekemelő esemé-
nyek után igencsak 
fennkölt hangu-
latban indultunk 
haza e történelmi 
helyszínekről.
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PEST TÖRZSSZÉK

Fotó: Tóta Krisztián 
2018.10.22. Ez a fotó nyert díjat a Sajtófotó kiállításon

2019.07.22. Duna ünnepe, Pest Törzsszék új zászlója;
tisztelgés a Tengerészek díszegységével

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK
VESZPRÉMI SZÉKKAPITÁNYSÁG
Az Észak-Dunántúli Törzsszék Veszprémi Székkapitány-
sága két alcsoportban végzi a vitézi munkát a Veszpré-
mi és Pápai Alcsoportokban. Pápán és körzetében vitéz 
Gajárszky-Galántai Márta Edit vitézi hadnagy vezetésével 
működik a Pápai Alcsoport. Minden városi és környékbeli 
rendezvényen részt vesznek. Kiváló kapcsolatokat ápolnak 
a helyi Huszár Hagyományőrzőkkel, akik között több vité-
zi rendtagunk van. Az Alcsoportban kiemelkedő kulturális 
munkát végző személy vitéz Sántha Csaba, az Edvy malom 
fogadó tulajdonosa, aki helyet ad rendi eseményeknek, is-
meretterjesztő előadásoknak, melyek főként a magyarság 
múltjával foglalkoznak.

A Veszprémi Alcsoport együttműködik a Magyar Vidék Or-
szágos 56-os Szervezettel; többek között havonként történelmi 
tárgyú könyvbemutatókat rendeznek. Mindkét alcsoport tagjai 
jelen vannak az állami ünnepeken, s elhelyezik az emlékezés, 
a kegyelet koszorúit. Több esetben kapunk országos rendezvé-
nyekre meghívót, így azokon is képviseljük Rendünket.
Több megemlékezésen is részt vettünk a Doni áttöréshez kap-
csolódóan, pl. Veszprémben, Pápán, Zircen, Tapolcán, Bala-
tonfüreden és Ajkán is, több községi megemlékezés mellett.
Januárban vitéz Ambrus Árpád és Suri Kálmán 56-os szabad-
ságharcosok beszéltek közösségünknek az 1956-os forrada-
lomban való részvételükről és a Szovjetunióba való deportá-
lásukról.

Január 5-én Balatonfüreden mutatták be a felvidéki, 
szőgyéni rendtársunk, vitéz Smídt Róbert szkp. „Him-
nusz” című monumentális táblaképét. 
A kiállítást dr. Bóka István polgármester nyitotta meg. Pintér 
Huba Csanád és Pintér Zselyke Ida versekkel színesítette a 
programot.

Február 5-én szomorú eseményen vettünk részt: vitéz 
Eckert Emil vitézi hadnagy temetésén voltunk Balaton-
füreden. Utolsó útjára kísértük kedves rendtársunkat.

Februárban részt vettünk Budapesten, a Terror Háza Mú-
zeumban, a Kommunista  Diktatúra Áldozatainak Emlék-
napján rendezett konferencián, valamint Veszprémben, 
a Várbörtön udvarán tartott megemlékezésen. Itt Hollik 
István kormányszóvivő tartott emlékbeszédet.  Megyénk 
több városában a városi vezetők, polgármesterek emlékez-
tek: Ajkán Fülöp Zoltán önkormányzati képviselő, a Fidesz 
városi elnöke mondott beszédet Hamusics János, az utolsó-
nak kivégzett 56-os bányász emlékoszlopánál.

Március 15-höz kapcsolódóan magas állami kitüntetésben 
részesült Rendünk három tagja, ketten törzsszékünkből: vitéz 
Pintér Kornél törzskapitány, a Magyar Vidék Országos 56-os 
Szervezet elnöke, nemzetes Mayer Ferenc törzsszéki v. had-

Vitéz Pintér Kornél, az Észak-Dunántúli TSZK. törzskapitánya 
ismerteti a mű keletkezésének körülményeit
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nagy a Magyar Arany 
Érdemkereszt kitün-
tetést vehette át vitéz 
Erdélyi-Takács István 
érdi református lelkész, 
a Közép-Magyarország 
Nyugat Törzsszék törzs-
kapitányával együtt.

A havonként megrendezett könyvbemutatók sorában 
Ritter György levéltáros a német és magyar kényszer-át-
telepítésekről tartott előadást. Ismertette a felvidéki ki-
telepítéseket, a svábok elüldözését és az országon belüli 
kényszerű áttelepítéseket, internálásokat. Nemes János 
„Légbefagyott sikoly” című könyvében a szovjet katonák 
kegyetlenségeiről számolt be Dunaszentmiklós környéké-
ről. Ezt követte Dr. Nagy Szabolcs főlevéltáros előadása. 
A „Vörös és fehér - a vörös és fehér uralom hátországa 
1919 - vidéken” című könyvét nagy érdeklődés kísérte 
veszprémi vonatkozásai miatt is.

Az első félévi vitézi állománygyűlésre május 25-én került 
sor, vitéz Soltész Gyula főszéktartó tkp. úr jelenlétében. Eb-
ből az alkalomból rendtársunk, vitéz Nagy Károly székes-
egyházi apátkanonok tartott vetített-képes előadást Fülöp-
szigeteki útjáról. Az állománygyűlést bajtársi ebéd zárta.

Hősök napja Ajkán – rendi részvételünkkel

Koszorúz v. Csicsics Péterné és Kósa Zoltán
56-os ajkai elnökségi tag

Balassagyarmaton részt vettünk az országos Hősök Napi 
megemlékezésen.

Budapesten özvegy Horthy Istvánné gr. Édelsheim-
Gyulai Ilona emléke előtt tisztelegtünk emlékmiséjén, a 
Belvárosi Főplébániatemplomban.

Vitézi Eskütétel

Az Észak-Dunántúli Törzsszék eskütételére vitéz Hunya-
di László főkapitány, vitéz Béres Ferenc országos törzskapi-
tány, vitéz Kaszál József Komárom-Esztergom megye szék-
kapitánya, vitéz Kun László veszprémi székkapitány és vitéz 
Beregszászi-Hegyi László vitézi alhadnagy jelenlétében június 
29-én került sor Veszprémben, a Várban. Vitéz Pintér Kornél 
tkp. köszöntője után szentmisére került sor, vitéz Nagy Károly 
székesegyházi kanonok, esperes plébános celebrálásával.

Az eskütétel utáni csoportképünk a Vár mellvédjén, Szent István 
és boldog Gizella szobra előtt készült. Bajtársi ebéddel zárult 
emlékezetes rendi ünnepi eseményünk. (középen) Kanonok úr 
mellett Felker Zsolt káplán áll, aki a Szent Mihály bazilikában 
szolgál. Balra tőle, civilbenaz esküt tett dr. Szalai Gábor plébá-
nos Komárom megyéből.

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egy-
házügyekért és nemzetiségekért fele-
lős tárca nélküli miniszterrel a kitün-
tetést követően v. Pintér Kornél tkp. 
és gyermekei

dr. Szalai Gábor, Szabó Csaba Gábor, Nagy Zsuzsanna dr. Rácz Mihályné, Juhos Norbert és 
Horváth Géza esküt tévő leendő rendtársaink
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Törzsszékünk képviseletében Budapesten részt vettünk 
Nagy Imre és társainak újratemetési állami ünnepségén. 

Nyár folyamán - korábbi évekhez hasonlóan vitéz Pintér 
Kornél törzskapitány a hortobágyi kitelepítettek szokásos 
megemlékezésén vett részt.

Augusztus 20-án több rendtársunk részt vett a budapesti 
Szent Jobb körmeneten.

Augusztus 25. Sátoraljaújhely, koszorúzás a Börtönnél: 
nemzetes Csicsics Péterné és Mayer Ferenc VNRT törzsszéki 
hadnagy részvételével

Szeptember folyamán folytattuk a Magyar Vidék Országos 
56-os Szervezettel közös programjainkat, a havi könyvbemu-
tatókat. Ezek közül kiemelkedett Újvári László „Kisemmizve 
– a rendszer ellenségeként” – címmel megtartott könyvbemu-
tatója, melyben családja példáján át mutatta be a kommunista 
rendszer működését.

A szeptember 21-i országos vitézavatáson vitéz Pintér 
Kornél törzskapitány úr vett részt, míg az ugyanezen a na-
pon megrendezett recski megemlékezésen vitéz Mayer 
Ferenc törzsszéki hadnagy képviselte Rendünket.

56-os megemlékezésen

Decemberi vendégünk Nádasdy-Nikolits Andrea, gróf 
Nádasdy Ferenc özvegye mutatta be korán elhalt gyerme-
kéről szóló „Márti könyve” című alkotását. Ezen közremű-
ködött Marsall Ágnes szerkesztő, újságíró és Sz. Csordás 
Éva előadóművész, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpadá-
nak vezetője is.

Sajnos az ősz folyamán váratlanul elhunyt vitéz Varga Imre 
rendtársunk, aki a pápai csoport aktív tagjaként több egyesü-
letben, így a Huszár Hagyományőrzőknél is képviselte Ren-
dünket. Temetésére november 7-én került sor Pápakovácsiban.

Október 2: Veszprém, Alsóvárosi temető, 56-os sírok 
felkeresése. Csicsics Péterné VNRT és Mayer Ferenc 
törzsszéki hadnagy rendtársaink, megemlékezők

Recski megemlékezés

Október folyamán Pápán és Veszprémben is részt vettünk 
az aradi vértanúkra való megemlékezéseken és az 56-os 
forradalom eseményeit felidéző rendezvényeken, koszorú-
zásokon.

Újvári László könyvbemutatója

Budapest, Műegyetem, 56-os megemlékezés



2019 89VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ ÉVKÖNYV

Kiemelkedő rendezvény volt október 23-án a veszprémi 
Rendőr Főkapitányságon kezdődő megemlékezés, ami 
után a temetőkben helyeztük el a megemlékezés virágait az 
1956-os forradalmárok sírjainál.

November 4-én    és 11-én a veszprémi Várban folytatód-
tak az 56-os megemlékezések, ahol koszorúkat helyeztünk el 
a deportáltak, majd a veszprémi nőtüntetés emléktábláinál.

December: Nádasdy-Nikolits Andrea könyvbemutatója

Őszi állománygyűlésünket november 30-án tartottuk, 
melyen vitéz Béres Ferenc Országos Törzskapitány úr vett 
részt. Ekkor került kiosztásra a Vitézi Tájékoztató 2018-as 
száma.

Mayer Ferenc VRNT, törzsszéki v. hadnagy

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
SZÉKKAPITÁNYSÁG

Januári főhajtás a doni Hősök előtt

Március 15-én Környebányán és Környén vettünk részt 
az ünnepségen

Májusban, a Magyar Hősök Emlékünnepén a környei 
római katolikus templomban a szentmisét követően a Tör-
ténelmi Vitézi Rend tagjaiként koszorút helyeztünk el a vi-
lágháborús emléktáblánál.

Trianon bűnére emlékeztünk. Környe jún.2.

Az emlékmisét követően a 2018-ban felszentelt Trianon-
emlékműnél folytatódott a megemlékezés. Rendezvényün-
ket megtisztelték Önkormányzatunk, a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat vezetői, Veres Zoltán megyei jegyző, 
Kutschi András prépost atya és Nagy Péter tiszteletes úr, 
tardoskeddi testvértelepülésünk küldöttei, férfikara, cserké-
szei, a Római Katolikus Egyházközség, a Három Királyok 
Alapítvány, a Környei Németek Baráti Körének vezetői és 
községünk igen sok lakója. Rendünket v. Kaszál József mb. 
szkp., v.Dinga László György tb.szkp, v. Zeidler Sándor 
szkp. urak és számos rendtársunk képviselte.

Fotó: Salamon Gyöngyi

A jelenlévők köszöntése után nemzetes dr. Árendás József 
beszélt a békediktátumhoz vezető előzményekről, a szi-
gorú értelemben vett tárgyalás nélküli döntéshozatalról, 
többek között idézve a magyar küldöttség vezetőjének, 
gróf Apponyi Albertnak a diktátum megfogalmazóihoz 
intézett szavait: „Önök most megásták Magyarország 
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sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon 
országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország 
sírját.” Veszteségeink összegzését követően arról beszélt, 
hogy a trianoni békediktátum hatásait tekintve a magyar 
történelem legsúlyosabb tehertétele volt, és Trianon az-
óta is Nemzetünk örökös gyásznapja. A továbbiakban a 
Tardoskeddi Férfikar elénekelte a Kimegyek a doberdói 
harctérre és a Kárpátokban megfújták a trombitát című 
dalokat, majd Szántó Csongor szavalta el nagyon meg-
győzően Juhász Gyula Trianon című versét. Ezt követően 
tardoskeddi barátaink a Magyarok Világhimnuszát adták 
elő. A Magyar Hiszekegy közös elmondása után az em-
lékmű lábánál, a még meg nem csonkított Magyarországot 
ábrázoló alapon a templom harangjának zúgása mellett az 
előzőekben felsoroltak és a szervezők elhelyezték az em-
lékezés koszorúit. A Székely Himnusz eléneklése után Dr. 
Molnár András tolmácsolásában trombitán elhangzott a 
Magyar Takarodó, majd a magyarokra Isten áldását kérve 
ért véget megemlékezésünk.

A u g u s z t u s b a n 
Szent István ün-
nepén részt vettünk 
községünk köz-
ponti ünnepségén. 
Környebányán és 
Környén is koszo-
rúztunk Rendünk 
nevében

Októberben 23-án, 
a Nemzeti Ünnepen 
vettünk részt. Ren-
dünk nevében ismét 
Környebányán és 
Környén helyeztük 
el a tisztelet virágait 

Dr. Árendás József VRNT sajtóreferens

SZÉKESFEHÉRVÁRI
SZÉKKAPITÁNYSÁG

A Történelmi Vitézi Rendet képviselve a városban és 
környékén megrendezett eseményeken, rendezvénye-
ken részt veszünk, ill. több rendezvény társszervezője-
ként vagyunk jelen.

2019.01.18.  Székesfehérvár, Országzászló tér
Megemlékezés a párizsi békekonferencia 100 éves év-
fordulóján.
Az Országzászló Védnöki Testületének felhívására az 
Országzászló leszerelésével hívtuk fel a figyelmet egy 
olyan történelmi döntésre, amely Magyarország sorsát 
döntően befolyásolta a XX. században.

2019.01.18. Székesfehérvár, Városháza, Díszterem
“Szent László nyomában, Erdélyben” c. dokumentum-
film bemutató.
Az alkotás 13 településen kalauzolta végig a nézőket, fó-
kuszban a Szent László-legendát bemutató templomokkal 
és falfestményekkel. A rendezvényen dr. Cser-Palkovics 
András polgármester mondott köszöntőt. A bemutatót kö-
vetően Smohay András művészettörténész (v. Smohay 
Ferenc m. kir. fhdgy. v. hdgy. unokája) beszélgetett Vakler 
Lajossal, a film szerkesztő-rendezőjével, valamint Kovács 
Istvánnal, a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség lel-
készével és Lángi József restaurátorral.

2019.01.19. Pákozd, Don-kanyar emlékkápolna. 
Emléktűzgyújtás az Urivi áttörés 76. évfordulóján. A 
hagyományokhoz hűen idén is, díszegység felállításával 
vettünk részt a megemlékezésen. A méltóságteljes ünnep-
ségen mintegy 200-an tisztelegtünk a 130 ezer magyar ka-
tona emléke előtt. Emlékbeszédet mondott Vargha Tamás 
Székesfehérvár országgyűlési képviselője, államtitkár, 
Bobory Zoltán fehérvári költő, a Doni Bajtársi és Kegyeleti 
Szövetség tiszteletbeli és ügyvezető elnöke. A katonahősö-
kért Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, Szász 
Zoltán székesfehérvári református lelkész, Bencze András 
székesfehérvári evangélikus lelkész imádkozott.
Az ünnepségen részt vett rendtársunk, v. Smohay Ferenc ma-
gyar királyi zászlós, tartalékos főhadnagy, doni veterán.

2019.01.26. Gánt-Vérteskozmai út
Megemlékezés a II. világháborúban, a Vértesben hősi 
halált halt katonákról

A világégés iszonyú pusztítást okozott Fejér megye északi 
részén, hiszen a főváros felszabadítását célzó német-ma-
gyar ellentámadás miatt hetekig tomboltak a harcok a te-
rületen. A Konrád II fedőnevű hadműveletben részt vettek 
magyar huszárok is. A Vértesben 1945 januárjában hosszú 
ideig ádáz küzdelem dúlt, katonáktól és civilektől egyfor-
mán hatalmas áldozatokat követelve hullámzott a front.
A Vértesi Erdő Zrt. a történtek emlékére 2013 januárjában állí-
tott fakeresztet, emléktáblát Vérteskozma közelében. Kocsis 
Mihály, a Vértesi Erdő Zrt. vezérigazgatója felidézte, olyan 
emlékhelyet hoztak létre, amely méltó arra, hogy tisztelegjen 
a hősök áldozata előtt. Beszédében leszögezte, az utókor fele-
lőssége, hogy az eseményeket soha ne fedje el a feledés homá-
lya. Az új nemzedéknek nem lehet más célja, mint az emberi 
méltóság védelme. -tette hozzá. Bejelentette, hogy egy törté-
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nelmi emlékpark és tanösvény létrehozását határozták el, 
amely a II. világháború, Vértesben lezajlott összecsapásainak 
állít majd emléket. A megemlékezésen velünk együtt a Ko-
márom-Esztergom Megyei Székkapitányság és a Kárpát-
medencei Vitézi Rend több tagja is részt vett, koszorút he-
lyezett el az emlékműnél. /Forrás: Vértes Erdő Zrt.

2019.02.02. Székesfehérvár Ciszterci Teplom, Országzászló 
tér; Országzászlószentelés- és felvonása a Trianon Emlék-
műre. Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, T. Mária (Véd-
nöki Testület) felkérésére ünnepélyes keretek között Brückner 
Ákos Előd atya megáldotta, s megszentelte az Országzászlót. 
A kifeszített zászlót az Országzászló térre kísértük, s ott fel-
vonták az apostoli keresztben végződő zászlórúdra.
    Forrás: Fejér Szövetgség honlapja

2019.02.04. Trianon Centenáriumi Emlékbizottság 
konferenciái
Székesfehérvár, Megyeháza
1./1. Magyarország, Fejér megye és Székesfehérvár 1918-
1919 fordulóján címmel rendezte első konferenciáját a Tria-
non Centenáriumi Emlékbizottság.Rendkívűl izgalmas elő-
adásokat hallgattunk, olykor megdöbbentő eseményekről, 
melyek 100 évvel ezelőtt meghatározták a város, a megye és a 
nemzet életét. Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár pol-
gármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy az akkor élt embe-
rek, családok biztosan nem álmodtak maguknak olyan jö-
vőt, amit meg kellett élniük. Mementóként idézte Velinszky 
Lászlót aki az alábbiakat mondta az őszirózsás forradalom 
után:„Szűcs Jenő alispánt dobják ki a Vármegye házáról, 
Dr. Szűcs Gedeon főűgyészt Prohászka püspökkel együtt 
akasszák fel, Károlyi József és Széchenyi Viktor grófokat 
le kell tartóztatni, a Vármegye házát, azt a régi bagolyvá-
rat pedig fel kell robbantani.” Szerencsére ilyen nem történt, 
de ezért is fontos nekünk emlékeznünk és tanulságokat levon-
ni továbbá ennek megfelelően alakítani a saját sorsunkat.

2019.02.10. Székesfehérvár, Városháza Díszterem
1./2. Az 1919-es fehérvári tavasz, “Evangéliumot hírdettek, s 
Apokalipszis jött...” A koncepció szerint ezúttal is az általá-
nostól, vagyis az országos eseményektől haladt az előadások 
témája a helyi konkrétumokig, azaz a fehérvári tanácsköztár-
saság történései felé. Az előadók bemutatták, hogyan hatott a 
kommün a magyarkérdés alakulására Versailles-ban, mi jelle-
mezte a tanácsköztársaság kultúrpolitikáját, de megkerülhe-
tetlen téma volt a számonkérés, az úgynevezett vörösterror is.

2019.06.04. Székesfehérvár, Városháza Díszterem
1./3. Trianoni “békeszerződés. A szakmai előadásokból az 
antanthatalmak politikáját és Magyarország helyzetét 1919 
nyarán-őszén, valamint a Trianon utáni magyar történetírás 
alakulását ismerhettük meg. A nap folyamán bemutatták 
még annak a hétkötetesre tervezett, átfogó munkának az 
első részét, amely a Trianon Nagy Háború alatti előzmé-
nyei, az Osztrák–Magyar Monarchia bukása 1914–1918 
címet viseli, valamint az 1927-ben Juhász Viktor tollából 
megjelent,  A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehér-
várott - reprint kiadását.

2019.11.13. Székesfehérvár, Városháza, Díszterem
1/4. „Politikai útkeresés és konszolidáció 1919-1920 fordu-
lóján” címmel ötödik tudományos konferenciáját rendezte 
a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság és Székesfehérvár 
Önkormányzata. Az előadások megvizsgálták, hogy 1919 
ősze és 1920 tavasza között a különböző kormányok mit 
próbáltak tenni a konszolidáció érdekében.
E konferenciákon jelentős létszámmal vettünk részt.

2019.02.25. Székesfehérvár, Ötvenhatosok tere. Kom-
munista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Több rendtárs jelenlétével vettünk részt az emléknap alkal-
mából szervezett megemlékezésen.
„Ahogy a vírusok a testet, úgy rombolják a téves, hamis 
eszmék a lelket. A kórokozók pedig nem tűntek el, köztünk 
élnek. Arra várnak, hogy feledéseinken, közömbösségün-
kön vagy hanyagságunkon erőre kapjanak.” - hangzott el 
Fehérvár polgármesterének megemlékező beszédében.

v. Kováts Tibor v.alhdgy, v. Csernay Ádám ’56-os Pesti Srác 
elhelyezi a megemlékezés koszorúját.

(Fotó: Simon Erika Ökkfeférvár)
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2019.03.09. Pákozd, KEMPP Nemzeti Emlékhely.
Jubileumi évadnyitó
10. évadát nyitotta meg a Katonai Emlékpark Pákozd – 
Nemzeti Emlékhely, melyen Magyarország NATO-csatla-
kozásának 20. évfordulójáról is megemlékeztek. A prog-
ram  az „Emlékfutás a hősökért” elnevezésű kegyeleti 
futás résztvevőinek beérkezésével kezdődött. Köszöntőt 
mondott  Dr. Görög István, a KEMPP ügyvezetője, Tessely 
Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos, 
majd Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A rendezvé-
nyen részt vett a fehérvári alcsoport tagjaival, rendtársunk, 
v. Hajdú Szabolcs tb. tkp.

2019.03.10. Székesfehérvár, Székelykapu, Országalma, 
Országzászló tér
Tisztelgés a vértanúk előtt. Székely Szabadság Napja

Forrás: 64 Vármegye,
(jobb o.) v. Kováts Tibor v.alhdgy. a szervezők körében

A székesfehérvári megemlékezések a központi, maros-
vásárhelyi megemlékezéssel szinte egy időben, délután 
kezdődtek Maroshegyen, a Balatoni úti körforgalomban 
található székelykapunál.
Később a Belvárosban, az Országalmánál demonstrál-
tunk a Székelyföld önrendelkezése mellett, majd az Or-
szágzászló térre vonultunk ahol beszédek hangzottak 
el.„Minden magyar felelős minden magyarért, éljen 
bárhol a világban, így székely testvéreinkért is. A jövő 
“szempontjából különösen fontos, hogy hidat teremt-
sünk az anyaországban és a külhonban élő fiatalok kö-
zött, ez az egyik kulcsa a magyarság megmaradásának és 
gyarapodásának.”-hangsúlyozta Deák Lajosné, a határon 
túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka az 
Országzászló téren mondott beszédében. A rendezvényen 
jelentős létszámmal részt vettünk.

2019.03.15. Székesfehérvár, Országalma, Fekete Sas 
Szálló Márciusi Ifjak, - DIÁKOK UTCAszínHÁZI 
ELŐADÁSÁVAL ÜNNEPELT A VÁROS

Idén is minden ízében fiatalos, különleges, látványos 
összművészeti produkcióval ünnepelte Székesfehérvár az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját. A 

nemzeti ünnepen forradalmi kávéházzá vált a Városház tér. 
Ezt követően ünnepi beszédek hangzottak el, majd koszo-
rúzás következett.

(Fotó: Székesfehérvár városportál: Simon Erika)

2019.04.06. Székesfehérvár, Királykút Emlékház.
Állománygyűlés
Előadást tartott dr Ligeti Dávid a Veritas Intézet tudomá-
nyos munkatársa  „A katonatanácsok szerepe Magyar-
ország bolsevizálódásában”címmel. Hogyan készítették 
elő hazánkban a tanácsköztársaság 1919. március 21-i 
kikiáltását a szovjet-orosz befolyás által létrejött kato-
natanácsok. Ez az egész társulat morálisan bomlasztotta 
szét a társadalmat. Azt mondták, hogy hazára már nincsen 
szükség, és mindegy, hol lesznek a határok, mert úgyis 
egy nagy testvéri köztársaságban egyesülünk majd! – fo-
galmazott, s felhívta a figyelmet arra, hogy hasonló esz-
mék a mai napig terjengnek. Emiatt is érdemes vizsgálni 
a százéves múltat!

2019. 04.12. Székesfehérvár, Jávor Ottó tér. Megemlé-
kezés Lengyelország nemzeti tragédiájának áldozataira

Székesfehérvár Városportál
Fotó: Molnár Artúr ÖKKFEHÉRVÁR

Az eseményen Marcin Sokołowski, Lengyelország buda-
pesti konzulja és Székesfehérvár polgármestere mondtak 
beszédet és emlékeztek meg a mintegy 22.000 lengyel ér-
telmiségiről, tisztről, akik 1940 tavaszán, a Katyñ környéki 
erdőkben vesztették életüket.
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2019.04.24. Székesfehérvár, Városi Rendőrkapítányság. 
Családi relikvia felajánlása, adományozás. A Fehérvári 
Alcsoport tagja, v. Kováts Tibor vitézi alhdgy a fehérvári 
Rendőrkapítányság részére felajánlotta nagyapja „Vitézsé-
gi Kisezüst” érdeméremét.
Az adományozó gondolatai: „Sok-sok gondolkodás után 
úgy döntöttem, hogy a Rendőrség napján én is teszek vala-
mit. Ezért nagyapám I. világháborús “Vitézségi kis Ezüst” 
érdemérmét azon rendőröknek adományozom a kitüntetés 
igazolványának másolatával együtt, akik hozzá hasonlóan 
határaink védelmét szolgálják és szolgálták, mint ahogy 
azt Ő is tette az Uzsoki hágónál, valamint az Isonzó-nál is. 
Úgy gondolom, hogy ez a kitüntetés városunk Rendőrkapi-
tányságán olyan emberek birtokába jutott, akik méltóak a 
további megőrzésre.

2019.05.20. Székesfehérvár, Vörösmarty Színház. Ma-
gyar Honvédelem Napja
“Fehérvár köszönti katonáit” címmel gálaesttel ünnepelték 
a városunkban szolgáló katonákat. A z önkormányzat meg-
hívására, a rendezvényen rendünk 7 fős csoportja is jelen 
volt. A gálán a fennállásának 70. évfordulóját ünneplő Alba 
Regia Táncegyüttes „A magyar huszár” műsorát láthattuk.

2019.06.04. Székesfehérvár, Ereklyés Országzászló és 
Trianon Emlékmű
Nemzeti Összetartozás Napja. 99’ díszőrség

A megemlékezés az Országalmánál kezdődött, innen vo-
nultunk át az Országzászló térre.
A téren 16 óra 32 perckor, - a belvárosi harangok zúgá-
sa közepette - a diktátum aláírásának időpontjában kez-
detét vette a megemlékezés, melyen valamennyi elszakí-
tott országrész képviseltette magát. Rendtársunk v. Gróf 
Katalin, vitézi alhadnagy, Kisgyarmat polgármestere, 
Felvidék képviseletében szólt. „A Gondviselés útjai ki-
számíthatatlanok. Mindenhonnan van felemelkedés.” – 
emelte ki megemlékező beszédében.
Kedves Katalin! Megtisztelő volt hallgatni gondola-
taidat, ezúton, ismételten köszönjük, hogy elfogadtad 
meghívásunkat.

2019.06.22. Pákozd, KEMPP, Nemzeti Emlékhely. 
“Béke Lángja” emlékmű avatása

A Béke Lángja Emlékművet az osztrák Béke Lángja Alapít-
vány adományozta a Pákozdi Katonai Emlékparknak. Az 
alapítvány elnöke, Herta Margarete Habsburg Lothringen 
asszony adományozó beszédében kiemelte, hogy az emlék-
mű arra emlékezteti a látogatókat, hogy mindig a béke je-

gyében és a béke szándékával beszéljünk, cselekedjünk 
és tervezzük a jövőt.

2019.07.06. Székesfehérvár, Bregyó - közi honvédségi 
objektum. Összefogás Napja
Lévay Miklós ny. állományú alezredes, HOHE elnökségi 
tag, Fejér Megyei Szervezet elnöke meghívására az idén 
harmadik alkalommal vettünk részt az “Összefogás nap-
ján”, melyen  a Magyar Tartalékosok Szövetsége, a Repü-
lők és Ejtőernyősők F. Megyei Egyesülete és a Wathay F. 
Bajtársi Egyesület vezetői és családtagjai is jelen voltak. 
Jó hangulatú bográcsozás, kötetlen beszélgetés keretében 
zajlott a rendezvény, melyen az idei évben is szép számmal 
voltunk jelen. Ezúton mondunk ismételten köszönetet  
alezredes úrnak, aki jeles eseményeken gondoskodik v. 
Smohay Ferenc vitézi hadnagy rendtársunk rendszeres 
szállításáért.

2019.07.18. Székesfehérvár, Zichy liget. Megemlékezés 
a 17-es gyalogezred katonáira

A Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred július 
18-i emléknapja alkalmából idén is részt vettünk a Zi-
chy-ligetben szervezett megemlékezésen az „oroszlá-
nos” emlékműnél, hogy a csatatereken maradt déd- és 
ükapák hősies katonai helytállása, küzdelme ne me-
rüljön feledésbe. Sipos Antal ezredes az  ünnepsé-
gen kiemelte: az ezred tagjainak emberi nagyságáról 
tanuskodik az is, hogy a háború végeztével, a testben, 
lélekben meggyötört katonák első dolga volt, hogy a 
mai emlékmű helyén álló emlékjelnél felsorakozva 
tisztelegjenek azon bajtársak emléke előtt, akik már 
nem térhettek haza.
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2019.07.19. Székesfehérvár, Országzászló tér. A Nemze-
ti Hadsereg zászlóbontásának 100. évfordulója, 100 per-
ces díszőrség az emlékműnél
Megemlékező beszédet mondott v. Zetényi Csukás Fe-
renc, a Horthy Miklós Társaság elnöke: egy visszaemlé-
kezésből idézett:: „Szegedet anno francia csapatok szállták 
meg, ezután alakult meg a napfény városában a Nemze-
ti Hadsereg. Ettől a pillanattól kezdve nem lehetett mást 
hallani a szegedi utcákon, csak hogy éljen Horthy Miklós, 
éljen a Nemzeti Hadsereg! –Ma viszont Szeged városában 
csak halkan lehet kiejteni Horthy nevét! - A Horthy Miklós 
Társaság elnöke ajándékul felajánlotta Csák Attila szkp. 
Horthy-mellszobrát Székesfehérvár városának.

2019.08.04. Székesfehérvár, Öreghegy.
Szent Donát kápolna búcsúnapja

Sokan vetteünk részt a Szent Donát kápolna búcsúján, me-
lyen Spányi Antal megyéspüspök celebrált ünnepi szentmi-
sét Fehérvár legmagasabb pontján, ahol 1733-ban építettek 
először Szent Donát tiszteletére kápolnát, a helyi szőlőmű-
ves polgárság kérésére. „Az emberi fáradság, az emberi 
munka Isten áldása nélkül nem hozhat eredményt, nem 
hozhat sikert.” Forrás: Székesfehérvár Városportál

2019.08.14. Székesfehérvár, Szent Imre templom. 
Országfelajánlás, fogadalmi ünnep
Az idei évben is részt vettünk a Szent Istváni 
országfelajánlás napján, a Székesfehérvári Egyházme-
gye hagyományos fogadalmi ünnepén. A szertartás előtt a 
Püspöki Palotából körmenetben kísértük a Magyar Szent 
Család (Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre 
herceg) ereklyéit.

2019.08.15. Székesfehérvár, Lánczos Kornél Gimnázi-
um. Megemlékezés a 3. Szent István Gyalogezred kato-
náira, kiállításmegnyitó
A Magyar Királyi 3. Szent István Gyalogezred katonáira 
emlékeztünk a Budai úti egykori laktanyánál.
Dr. Babucs Zoltán hadtörténész az ünnepségen felidézte, 
hogy az ezred 81 éve, 1938. augusztus 15-én kapta meg 
csapatzászlaját Székesfehérvár városától. Szólt az 1938-as 
Szent István jubileumi évről is, amikor is Székesfehérvár 
az ország fővárosaként működött. Elmondta: ebben az év-

ben indult meg a magyar királyi honvédség minőségi és 
mennyiségi fejlesztése is.Az ezred még élő tagjaként  rend-
társunk, vitéz Smohay Ferenc magyar királyi zászlós helye-
zett el a koszorút. A rendezvény végén ünnepélyes keretek 
között  az ezred történelmét bemutató tárlat megnyitására 
került sor, „80 év hadban és békében” címmmel, amely 
a Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred 
csapatzászlójának történetét dolgozza fel. A korabeli fotó-
kat rendtársunk, v. Bőhm Martin történész, a Magyar Ki-
rályi “Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred Hagyomány-
őrző Egyesület tagja rendezte kiállítás alá.
 
2019.09.03. Székesfehérvár, Belváros. Megemlékezés a 
Varkocs szobornál

Koszorúznak: v. Mihályi Katalin, v. Kováts Tibor,
v. Mihályi Mária Keszei Endréné 
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Varkocs Györgyre, a törökök elleni harcban hősi halált 
halt fehérvári várkapitányra emlékeztünk a Belvárosban. 
Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum in-
tézményvezetője beszédében felidézte a történelmi esemé-
nyeket, majd Varkocs György példáját a következőképpen 
összegezte: „összefogás nélkül nincs eredmény...”

(www.szekesfehervar.hu)

2019.09.11. Székesfehérvár, Magyar Királyi Szent Ist-
ván Gyalogezred Tábori Pótezredének emlékparkja. 
Megemlékezés a fehérvári kadétokra

A TVR rendtagjai körében v. Smohay Fernc, Deák Lajosné
önkormányzati képviselő (bal. ol. 2.)

Forrás:Székesfehérvár Városportál, Fotó: Simon Erika

75 esztendeje haltak hősi halált a fehérvári honvédek: 159 
hazáját védő katona vesztette életét a Gac oldalban egy 
szovjet előőrs betörése nyomán. A gyergyói emberek a 
hősöket két tömegsírba temették. 1990-ig nem volt szabad 
megemlékezni róluk, de mindig voltak bátor emberek, akik 
gondoskodtak arról, hogy halottak napján gyertya égjen a hős 
katonák nyughelyén. Megemlékező beszédében Dr. Simon 
László, kormánymegbízott hangsúlyozta:”Mert a 159 ka-
tona története szimbolizálja a történelem viharában hősi 
halált halt egykori katonáink sorsát. Jelképezi egyben 
azt is, hogy nem feledünk. Székesfehérvár városa, Fejér 
megye, 75 év múltán is fájó szívvel emlékezik elveszett 
fiaira.” A történethez hozzátartozik, hogy 160-an voltak. 
Találkoztunk a szerencsés túlélő özvegyével, aki elmondta, 
hogy férje, sosem mesélt az átélt eseményekről, s “jutalmul” 
másfél évnyi kényszermunkára hurcolták Oroszországba.

2019.09.29. Pákozd, KEMPP Nemzeti Emlékhely, X. 
Honvédfesztivál.
Tartalmas, szívet melengető rendezvényen vettünk részt, 
melyen részt vett v. Béres Ferenc otkp, s v. Hajdú Szabolcs 
tb. tkp. is. Elsőként Szent László aranyszínű, magas talap-
zaton álló szobrát avatták fel, melyet Nagy Benedek készí-
tett. Az avatáson Benkő Tibor honvédelmi miniszter mon-
dott ünnepi beszédet. Kiemelte: ezzel a szoborral a Katonai 
Emlékpark még erősebben reprezentálja a magyar katonák 
hősiességét és bátorságát. Szent László király, akit lovag-
királyként is emlegetnek, példát adott helytállásból és a 
haza iránti elkötelezettségből. Dr. Gyuricza Béla altá-
bornagy emléktáblája előtt folytatódott a rmegemlékezés. 
Az altábornagy alapító tagja volt a Honvédség és Társada-
lom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének és ő álmod-
ta meg a pákozdi Katonai Emlékparkot is. Munkásságát és 
eredményeit L. Simon László országgyűlési képviselő mél-
tatta. Az obeliszkhez meghirdetett pákozd–pátka–sukorói 
csata emlékünnepégére és a koszorúzásra már száznál is 
többen voltak kíváncsiak. A megemlékezés koszorúját v. 
Béres Ferenc tkp., v. Hajdú Szabolcs tb. tkp., v. Mihályi 
Katalin Mohosné vitézi hadnagy helyezte el. A délelőtti 
programok sorát a pákozd–pátka–sukorói csata feleleve-
nítése zárta. Minden évben ez a legnagyobb érdeklődésre 
számot tartó bemutató, amelyen több száz résztvevő segít-
ségével” kelnek életre” a magyar és az osztrák csapatok, és 
játszódik le újra az összecsapás.

2019.10.04. Székesfehérvár, Halesz ligeti ‘48 emlékmű. 
Aradi vértanúk napja
A Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskola diákjai színvonalas mű-
sorral emlékeztek meg az aradi 13 vértanúra. Műsorukkal 
az elszenvedett kegyetlenségre is felhívták a figyelmet. 
Koszorúzással tisztelegtünk 170 évvel ezelőtt elhunyt hő-
sök emléke előtt.

2019.10.22. Székesfehérvár, Pákozd. Imádságos meg-
emlékezés az 1956-os hősökért
“Mindent túléltünk és megmaradtunk!” A székesfehérvá-
ri püspökség meghívására az 1956-os hősökért mondott 
imádságos összejövetelt idén ismét a székesegyház oldalá-
nál lévő emlékkeresztnél tartották meg, melyen szép szám-
mal köpenyben képviseltük a Történelmi Vitézi Rendet. A 
megemlékezésen jelen voltak városi és megyei közéleti ve-
zetők, a város különböző intézményeinek képviselői, a tör-
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ténelmi egyházak vezetői és még számos emlékező. Részt 
vettünk az ünnepség végére szervezett, áldozatok emlékére 
történő koszorúzásban.

Koszorúzás v. Bartók József emléktáblájánál

Pákozd, KEMPP Nemzeti Emlékhely, 56- os megemléke-
zés.
A rendezvényen díszegységgel és koszorúzással tisztelegtünk 
a hősök előtt. A megemlékező beszédet v. Hajdú Szabolcs 
tb. tkp. tartotta. -  Kedves Szabolcs! Köszönjük a gondola-
taid, Isten áldását kérjük, hogy minnél többet hallgathas-
sunk Téged.

2019.10.23. Székesfehérvár, Belváros. ‘56-os megemléke-
zések.
“Egy hazug világ áldozata” - emléktábla őrzi
Skorka Károly nevét.
Az Ady Endre utcában, a Fejér Megyei Hírlap épületének fa-
lán ünnepélyes keretek között avatták fel Skorka Károly új-
ságíró és költő emléktábláját, aki 56 évvel ezelőtt, 1963-ban 
hunyt el a börtönben, ahová a kommunista ítészek vetették 
hazaszeretetéért, bátor kiállásáért. A legszebb és legnehezebb 
idők újságírójaként vezette Skorka Károly a Fehérvár újságot 
1944-ig. A 30-as évek megújuló és történelmi rangját ismét 
visszakapó Székesfehérvár kiváló krónikása volt. A háború 
hazug világa Skorka Károlyba fojtotta a tudósító szót, ezért 
visszabújt versei közé. A trianoni diktátumkor az elvesztett 
haza iránti szeretete 1948-ban bosszulta meg magát, mert 
koncepciós per indult ellene: „Igazságot Magyarországnak! 
című verse, valamint Prohászka Ottokár melletti kiállása mi-
att.
„A domborművet nem fogjuk leleplezni, mert az a korszak, 
ami oda juttatta Skorka Károlyt, hogy 1963-ban meg kellett 
halnia a börtönben, az a korszak már egyszer lelepleződött.” 
- mondta az ünnepség kezdetén Nagy Zoltán Péter, a Fe- 
jér Megyei Hírlap főszerkesztője, aki felidézte Skorka Károly 
életének legfontosabb pillanatait. V. Wittner Mária szabad-
ságharcos Márai Sándor szavait idézte ünnepi beszédében, 
aki szerint a “gyilkosnak is hamarabb meg lehet bocsátani, 
mint az árulónak”.  Wittner Mária az 56-os árulók szellemi 
örököseiről is szólt, akik a “  minősített hazaárulást”  ma is 
magas szinten gyakorolják: “Mindegy, hogy kinek árul-
ják a hazát, a nemzetet, csak a júdási ezüst gyarapodjon a 

számlán, mert a pénz csörgése zene fülüknek. Nem törőd-
nek azzal, hogy hányan adták életüket a szabadságért, ők 
ma is szemérmetlenül dobra verik a hazánkat.” 

2019.11.02. Pákozd, Don – kanyar Emlékkápolna.
Halottak napi emlékmise
Halottak napján Pákozdon, a Don-kanyar Emlékkápolnánál 
az elhunyt katonák lelki üdvéért szólt a szentmise. Engesztelő 
szentmisét tartott Spányi Antal megyés püspök az I. és a II. 
világháború során hősi halált halt katonákért és hozzátartozói-
kért. Az emlékhely, ami előtt egy ismeretlen katona nyugszik, 
az ország első ökumenikus imahelye, nemzeti zarándokhely.

2019.11.03. Székesfehérvár, Belváros. Néma koszorúzás a 
Fekvő katonánál

Pontosan 101 éve, 1918. november 3-án Padova közelében 
írták alá a Monarchia képviselői azt a fegyverszüneti egyez-
ményt, amely nemcsak az I. világháború végét jelentette ha-
zánk számára, de az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását 
is. Az évforduló alkalmából Székesfehérváron a Fekvő ka-
tonánál koszorúzással emlékeztünk meg a Nagy Háborúban 
hősi halált haltakról.

2019.11.04. Székesfehérvár, Országalma. Mécsesgyújtás a 
nemzeti gyásznap alkalmából
Az 1956-os forradalom és szabadságharc elfojtásának, a 
szovjet csapatok egykori bevonulásának 63. évfordulóján, 
mécsesgyújtással emlékeztünk az Országalmánál, az 56-os 
forradalom és szabadságharc mártírjaira.

2019.11.11.Székesfehérvár Belváros. Fegyverszünet napja
Az idei évben is csat-
lakoztunk a Krajczáros 
Alapítvány szervezé-
sében hirdetett csen-
des megemlékezéshez, 
melyen a harctereken 
hősi halált halt katonák 
emlékére gyújtottunk 
gyertyát, s koszorút he-
lyeztünk el a Magyar 
Vitéz szobránál 11 óra 
11 perckor.

 
A Székkapitányság beszámolóját összeállította:

Reinerné v. Mihályi Borbála v.alhadnagy
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II. világháború - Rövid hadtörténeti írás a székesfehér-
vári katonákról. A GAC-oldal

Székesfehérvár a történelem évszázadai során számos ezred 
állomáshelyéül szolgált, hol átmeneti, hol hosszabb ideig. A 
II. világháború idején Székesfehérvár egy háziezreddel ren-
delkezett: a magyar királyi „Szent István” 3. gyalogezreddel. 
Az ezred lényegében az I. világháborúban hősiesen harcoló 
császári és királyi 69. gyalogezredből és a székesfehérvári 17. 
honvéd gyalogezred – a három Székesfehérváron állomásozó 
ezred közül az egyetlen háziezred – kötelékeiből állt össze. 
Ezen kívül 1944-ben a tartalékok mozgósítása eredményekép-
pen létrejött a 3. gyalog tábori pótezred is, amit a 2. gyalog 
tábori póthadosztály részeként állítottak fel városunkban. Az 
ezred három zászlóaljából kettő Székesfehérváron, egy pedig 
Tatán állomásozott. 
A 3. gyalog tábori pótezred 1944 szeptemberétől egészen 
1945 februárjáig a történelmi Magyarország határain és azon 
belül harcolt az ellenséggel. A három zászlóalj közül egyet (a 
harmadikat) Gyergyószentmiklósra helyezték át vitéz Fűrész 
Gyula tartalékos alezredes parancsnoksága alatt, mert Romá-
nia átállását követően a szovjet erők akadály nélkül előrenyo-
mulhattak az ország egész területén egészen az erdélyi magyar 
határig. A szovjetek már a Békás-szoros előterében vonultak 
föl, amikor szeptember 4-én a pótzászlóalj megérkezett Gyer-
gyószentmiklósra. Az egyik legszomorúbb esemény is ekkor 
történt, amikor a 2. gyalog tábori póthadosztály részeként a 3/
III. gyalog tábori pótzászlóaljat Gyergyószentmiklósra vezé-
nyelték, ahol a Gac-hegy lábánál „… 159 hazáját védő magyar 
katona…” hősi halált halt. 
Bár sok az ellentmondás az eseményekkel kapcsolatban, még-
is több olyan tényt ismerünk, amelyek ehhez a tragikus ese-
ményhez elvezettek. Ide tartozik, hogy szeptember 5-én – egy 
nappal a megérkezésük után – a pótzászlóaljat éleslövészetre 
vezényelték ki a német fegyverek belövése céljából. Ekkor 
vált bizonyossá az a feltételezés, hogy a Gac-hegyen szovjet 
és román alakulatok ásták be magukat felderítés céljából. Ezek 
az alakulatok a fegyverek belövését harci cselekménynek hi-
hették és így viszonozták a tüzet. Ezek után a pótzászlóalj pa-
rancsnoka vitéz Fűrész Gyula elrendelte az 1093-as magaslat 
ellenségtől való mielőbbi megtisztítását. A feladatot Szádvári 
János hivatásos főhadnagy kapta, aki egy századdal és némi 
erősítéssel a magaslat bevételére indult, ám az pár órás harc 
után kiderült, hogy túlerővel állnak szemben, ezért a vállal-
kozást fel kellett adniuk. Mégis, ahogyan Szádvári írja: „… 
századom igazi katonai erényekről tett tanúbizonyságot.” A 
század hősies viselkedése mellett fontosabb az a tény, hogy 
megakadályozták az ellenség támadását Gyergyószentmiklós 
ellen, aminek komoly harcászati jelentősége volt.            
A szovjet és román felderítő egység erejét és elszántságát az is 
mutatta, hogy aznap még egy német zászlóalj is megpróbálko-
zott a magaslat elfoglalásával, de ők sem jártak sikerrel, nagy 
veszteségeik voltak. Másnap reggelre (szeptember 7.) a német 
és a magyar parancsnokok közös támadást terveztek a magas-
lat elfoglalására, mivel sejtették, hogy a védekező harcokban 
az ellenséges egységek felhasználták lőszerük javát és az után-
pótlás hiánya miatt már nem sokáig tarthatnak ki. Emiatt is 

dönthettek úgy, hogy Gyergyószentmiklós éjszakai védelmére 
egy 159 fős alakulatot vezényelnek ki a Gac-hegy keleti lábá-
hoz dr. Veres László alezredes parancsnokisága alatt. Ezeket 
a katonákat a különböző, helyben kialakított hadvezetési iro-
dákból rendelték ki. Feltehetően inkább ügyviteli feladatokat 
láttak el, minthogy harcoló alakulat lettek volna. 
A szovjet felderítők támadása „pirkadatkor” indult meg, aho-
gyan azt vitéz Fűrész Gyula feljegyzéseiből tudhatjuk. Így ír 
róla: „Pirkadott. Hirtelen istentelen durrogás hallatszott dr. 
Veres alezredes csoportja felől. Mondtam Répási századosnak, 
hogy támadnak az oroszok. Azt felelte, hogy a mieink támad-
nak. Ezt kizártnak tartottam. Várunk, várunk. Látom ám, hogy 
már a védőket túlhaladva rohannak előre az oroszok. Kiadtam 
a parancsot a támadóoszlop kettévágására, és gyülekezőül egy 
nem távoli hegyet jelöltem meg.” Az a „durrogás”, amit a tar-
talékos alezredes hallott a páncélöklök tölteteinek becsapódási 
hangja volt, amiket az ellenség a szeptember 6-i sikertelen né-
met támadás alkalmával zsákmányolt. A támadás tehát nem az 
éj leple alatt, csendben történt – ahogyan azt sokan állították –, 
hanem egy elkeseredett kísérletnek bizonyult. A támadás való-
di célját máig nem lehet tudni, valószínűleg a lőszerhiány vagy 
az éhség hajtotta őket, de akár a zavarkeltés is vezérelte őket. 
Maga a támadás, bár meglepte a magyar és német alakulatokat, 
hamar felszámolták azt. Sajnos, az csak a támadás utáni kár-
felmérés közben derült ki, hogy az őrségbe kiküldött katonák 
közül senki sem élte túl a harcot. Dr. Szabó József János ezre-
des, hadtörténész szerint a katonákat hősöknek kell tekinteni, 
mert saját életük feláldozásával nagyobb bajtól mentették meg 
bajtársaikat, de főleg Gyergyószentmiklóst és civil lakosságát. 
A szovjet és román felderítők a zsákmányolt páncélöklökkel 
vélhetőleg súlyos károkat okoztak volna – zavarkeltés céljából 
– mind a középületekben, mind emberi életben.  (Hadtörténe-
lem)

A gyergyói emberek a hősöket két tömegsírba temették. 
1990-ig nem volt szabad megemlékezni róluk, de mindig 
voltak bátor emberek, akik gondoskodtak arról, hogy ha-
lottak napján gyertya égjen a hős katonák nyughelyén. 
1990 után gyergyóiak és székesfehérváriak közösen, sza-
badon emlékeznek meg róluk. 2014-ben társadalmi ösz-
szefogással emlékparkot alakítottak ki Székesfehérváron 
a Királysor és a Géza utca kereszteződésénél annak a 159, 
a II. világháborúban elesett fehérvári katonának az emlé-
kére, akik Gyergyószentmiklós határában vesztették éle-
tüket.
 (Székesfehérvár)
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KÖZÉP-MAGYARORSZÁG KELET TÖRZSSZÉK
ESEMÉNYNAPTÁR 

2018. decemberétől 2019. novemberéig terjedő időszak 
törzsszéki eseményeit hagyományosan fotóbeszámoló-

ként adjuk közre.

Nemzetes László Tibor átveszi
dr. vitéz Bucsy László törzskapitánytól az alhadnagyi

megbízólevelet a kartai alegység vezetésére

Isaszegi Alegységünk hagyományos,
színvonalas megemlékezése
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KÖMA-KELET TSZK Dabasi és Dunaharaszti Alegységek részvételével:

Dunaharaszti
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Gödöllő, Művészetek Háza. Teltházas előadás Kormányzó úr életútjáról

BECSÜLET NAPJA, Mány. Megemlékezés a doni harcok hőseire és a Budai Várból való Kitörésre
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VITÉZI BÁL, március 2.

Dr. vitéz Bucsy László törzskapitány megemlékezése rendalapítónk 
kormányzóvá választásának évfordulóján (1920. március 1.)

Március 15. Gödöllő – Lovas felvonulás rendtársaink szer-
vezésében

Nemzetes Nagy János rendtársunk,
a Váci Huszárbandérium képviseletében

Vitéz Gémesi Csaba átveszi alhadnagyi megbízólevelét Mány község hagyományos bajtársias vendéglátása
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Nemzetes Jánváry Zoltán (Bal o.kép, 1.)kiállításának 
megnyitója Esztergom, Vármúzeum. A kiállítást Somo-
gyi Győző, a Nemzet Művésze nyitotta meg. Képek a 
kiállításról (hagyományőrző vitézek korhű fegyverzet-
tel és viselettel:

Megemlékezés az 1848-as Tavaszi Hadjárat Isaszegi Al-
egységünk által, Hanák Ede nemzetes úr vezetésével fel-
újított emlékhelyén
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Vitéz Bodrogi Imre v. hadnagy úr 
hagyományőrző szabadcsapatá-
val, Isaszeg

Megemlékezés és koszorúzás a gödöllői 1848-as honvéd-
síroknál

Törzsszékünk 
szolgálata a 
Zetényi Csu-
kás Ferenc 
k i e m e l k e d ő 
támogatásá-
val állított 
s z o b o r n á l . 
Képünkön az 
alkotó Turi 
Török Tibor, 
Vásári Tamás 
karnagy, Dr. 
vitéz Bucsy 
László tkp úr, 
Mónus József 

világrekorder tradicionális távlövő íjász, Barabás Já-
nos a Baltazár-kastély tulajdonosa és Zetényi Csukás 
Ferenc

GÖDÖLLŐ
Megemlékezés a Premontrei Gimnázium diákjaival

Április 12. Isaszeg, Tóth Árpád Nezeti Társaskör

Magyarságismereti szabadegyetemi sorozat keretén be-
lül dr. Töll László ezredes, a Nemzeti Örökségvédelmi 
Intézet társadalmi kacsolatokért felelős igazgatója tar-
tott előadást „Ezer év magyar ősei. A hőskultusz helyes 
értelmezése” címmel.
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Vitéz Székely András Bertalan, a Nemzeti Társaskörünk
alapítója és szerverzője köszöni meg a remek előadást

Rendtársaink munkában... Dr.vitéz Bucsy László tkp., 
vitéz Gémesi Csaba v. alhdgy, nemzetes Dmbrádi János 
és v.Lovas Károly v.hdgy. Csoportkép a Blaháért Tár-
saság tagjaival.

TRIANON

  

Albert Gábor nagytiszteletű úr áldást mond
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Köszönet vitéz Zentai István üllői v.alhadnagyunk 
szervező munkájáért.

(Fotók: vitéz Bozóki István)
A Zetényi Csukás István által szervezett nagysike-
rű konferencia előadói között hangzott el Dr.v.Bucsy 
Lásztló tkp. úr előadása is: Szegedtől Siófokig címmel.

Megemlékezés és kopjafa-állítás vitéz Berekszászi Ba-
lázs rendtársunk vitézi felmenőinek sírjainál és a II. 
világháborús hősi halottak emlékhelyénél
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 Vitéz Berekszászi Balázs koszorúz

TRIANON ELLENI ZARÁNDOKLAT a békediktá-
tum aláírásának helyszínére, Franciaországba.

A Magyarok Világszövetsége által szervezett, a gyalá-
zatos trianoni diktátum ellen tiltakozó zarándoklat ha-
zaérkező tagjait fogadták rendtársaink is az Országház 
előtt.

Megújultak Szlovéniában a soproni 76-os hősök sírkö-
vei 

Vitéz Márton Danku István két éves előkészítő szer-
vezésének köszönhetően valósulhatott meg 2019. júli-
us 17. és 21. között a szlovéniai Voljca Draga város I. 
világháborús császári és királyi katonai temetőjének 
karbantartó felújítása. A temetőben tizennyolc gödöllői 
és Gödöllő környéki személy dolgozott, köztük v. Már-
ton Danku István mellett a Közép-Magyarország Ke-
let Törzsszék tagjai: v. Besse Aladár, n. Csellár Ádám, 
n. Lados József, n. Lados Tamás, n. László Tibor és n. 
Búzás István. Kezük munkáját a soproni 76. közös gya-
logezred temetőjének 507 megtisztított sírköve dicséri.

   (fotók a következő oldalon)
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A rendi egységre való törekvés jegyében a rendi ágak 
évente közösen koszorúznak a Kiskormányzó szobrá-
nál. Képünkön a koszorút vitéz Ambrózy Árpád szkp. 
viszi, mögötte a Kárpát-medencei Vitézi Rend részéről 

vitéz Solymoskövi Péter tkp. a Történelmi Vitézi Rend 
részéről v. Béres Ferenc otkp. és a József Károly-vezette 
I.C.O.C. Vitézi Rend részről v. Horváth Csaba ügyv.
tkp. koszorúz.

2019. augusztus 21. Budapest, Kiskormányzó megemlékezés

Törzsszékünk részéről üllői Alegységünk tagjai, v. 
Zentai István v.alhdgy és v. Kerékgyártó József koszo-
rúzott

Rendtársaink munkájának is köszönhetően kerülhe-
tett sor az Úrréti tó felújított környezetének avatására. 
A város egyik legkedveltebb rendezvényét dr. Gémesi 
György polgármester mellett Dr.v. Bucsy László tkp. 
nyitotta meg.
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VITÉZAVATÁS, Budapest, 2019. szeptember 21.

  
 
  

  

Vitéz Máday Norbert tiszteletbeli vitézzé avatása
és díszes oklevelének átadása

Nemzetes Venyige Károly
avatása

Vitéz Pokorádi Andrea
avatása
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OKTÓBER 23.

 Kartali Alegységünk tagjai Wass Albert szobránál

 

     

Zetényi Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság elnöke,
az Attila Hotel-beli szobrok állításának kiemelt támogatója

ünnepi beszédét tartja

Megemlékező beszédet tart vitéz Máday Norbert
 

 

 

 (Fotó: 56-os Magyar Nemzetőrség)

Nemzetes Bárdosy Ferenc,
az Attila Hotel tulajdonosa
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Rendezvény az I. és II-. világháború hősi halottainak 
emlékére

2019. novermber 4.
TELEKI PÁLRA EMLÉKEZTÜNK

 

Törzsszékünk őszi állománygyűlése 2019. november 22. 
Gödöllő, Premontrei Gimnázium aulája
Ezen alkalommal számolunk be törzsszékünk egész évi 
szerteágazó rendi munkájáról.

Díszvendégeink

Főkapitányi köszöntő

Új rendtársaink bemutatkozása

Törzskapitányi 
megnyitó

Vitéz Gergely Szilárd koro-
naőr és várományos jogon 
avatott koronaőr fiai:
vitéz Gergely Kolos
és Hunor
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Vitéz Kiss László átveszi díszes oklevelét

Vitéz Turay Tamás a 
PRO VIRTUTE KI-
TÜNTETÉS alapján 
kardos vitézzé átminő-
sített rendtársunk

vitéz Ambrózy Árpád átveszi
székkapitányi kinevezését

Az Isonzó-front Voljca Draga katonatemetőjének felújításáért 
kitüntetett rendtársaink

Együttműködési aláírás a Történelmi Vitézi Rend és a Vitézi Rend 
I.C.O.C. részéről: vitéz Hunyadi László főkapitány és vitéz Hor-
váth Csaba ügyvezető törzskapitány

Nemzetes Szekeres 
Sándor és nemze-
tes Tömör Magdol-
na leánya Viktória 
veszi át a TSZK. 
elismerését kiemel-
kedő nemzetközi 
kerékpáros sport-
teljesítményéért

Nemzetes Szabadi Attila rendtársunk, a RegioPlusz TV-társaság 
tulajdonosa és stábja veszi át TSZK-ünk és Rendünk elismerését, 
a TVR. rendezvényeinek média-támogatásááért

Törzsszékünk tisztikara az állománygyűlés zárópillanataiban

2019. december 14.
BAJTÁRSI ÉVZÁRÓ
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Remek hangulatú bajtársi évzáró összejövetelünk vitéz Ambrózy Árpád vadászházában.
Köszönjük a különleges vadételeket és a vendéglátást.
(Fotók: vitéz Bárány István, vitéz Lovas Attila Károly,

nemzetes Tószegi Lajos, Tóth Péter Csaba.)

Törzsszékünk valamennyi rendtársának, kiemelten az Alegységek tisztségviselőinek köszö-
nöm az egész éves áldozatos rendi munkát. Bízom abban, hogy a 2020-ban, Rendünk  megala-
pításának 100. évében ugyanilyen lelkesedéssel és elhivatottsággal szolgáljátok cékitűzéseinket 
és a Történelmi Vitézi Rend hivatását.

Dr. vitéz Bucsy László törzskapitány

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG NYUGAT TÖRZSSZÉK
Pátyi Székkapitányság

Emlékkő vitéz Kányádi Sándor tiszteletére és emlékére: 
I.ker. Budavár

Nagy Gábor Tamás polgármester és az alkotó, vitéz 
Csák Attila szkp., szobrászművész
(Fotó: Várnegyed, 2018.október 11.)
Kányádi Sándor azt mondta: A magyarságnak két „apója” 
van: Bem apó, aki a szabadság hőse és Elek apó, az igaz-
ság hőse, mivel az igazság a mesében mindig győz. Elek 
apó kútja Kányádi Sándor kezdeményezésére jött létre itt, 
a Fátyol parkban. A hargittai sziklatömbbe faragott kút Me-
locco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész tervei alapján 
készült.  Az avatáson vitéz Csák Attila, az emlékmű alkotó-
ja, a Kányádi-portré megalkotója mondta: „A szeretetteljes 
tiszteletet szerettem volna megörökíteni. Ez az emlékmű 
egyfajta személyes búcsúm Sándor bácsitól...”

Asztrik érsek szobra készül!
A Szent Koronát hozó Asztrik, Kalocsa első érsekének car-
rarai márványból faragott mellszobra, Kalocsa első temp-
lomának egykori bejárata előtt lesz majd felállítva.

A mű alkotója 
vitéz Csák Atti-
la szobrászmű-
vész, a Történel-
mi Vitézi Rend 
székkapitánya.
„2020 nyarán 
faragom carra-
rai márványból. 
2020 november 
12-én szente-
lik Kalocsán, a 
Nagyboldogasz-

szony Főszékesegyház előtti Szentháromság téren.” – vitéz 
Csák Attila szobrászművésszel, székkapitányunkkal be-
szélgettünk e nagy alkotásról.

Május 23. Hősök Napja - Vitézek Hídja őrzi a pátyi vi-
tézek emlékét

 A pátyi Pol-
g á r m e s t e r i 
Hivatal és a 
M ű v e l ő d é s i 
Ház előtti pa-
takon átveze-
tő híd 2019. 
május 23-től a 
Vitézek Hídja 
nevet viseli. Az 
önkormányzat 
vitéz Csák At-
tila javaslatát 
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támogatva dön-
tött erről, aki a 
korábbi, egy-
szerű kivitelű 
hidat áttervezte 
és átépítette. A 
hat új hídpillé-
ren réztáblákra 
került Páty öt 
é rdemsze rző 
vitézének neve, 
és a hatodik 
táblára a „Min-
den vitéz emlé-
kére” felirat. A 
magyar hősök 

emléknapi ünnepség keretén belül történt hídavatáson két 
pátyi háborús hős ma is élő leszármazottai is jelen voltak. 
Díszőrséget álltak a Történelmi Vitézi Rend tagjai és az 
1848/49. budai 2. honvéd zászlóalj hagyományőrzői, akik 
díszsortűzzel is tisztelegtek.
 (Fotók: Koczkás Erzsébet)

 

 
 

(Fotók: BK TV és 1848/49-es Budai 2-es Hnv.zászlóalj)

2019. június 16. Családi nap Budakeszin
Vitézi családi napot tartottak 2019. június 16-án a Közép-
Magyarország Nyugat Törzsszék tagjai Budakeszin, v. 
Virágh Szabolcs házigazda birtokán. A hagyományőrző tü-
zérek ágyú- és elöltöltős feketelőporos kézifegyver-bemu-
tatója mellett v. Sz. Kovács Ferenc katonai felszerelésének 
bemutatóját is megtekinthették, kipróbálhatták a résztve-
vők. Az üstben főzött ízletes ebéd után íjász lőgyakorlatot 
tartottak a vitézek. 
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2019. október 6-án leplezték le Damjanich János hon-
védtábornok, aradi vértanú  emléktábláját, v. Csák Attila 
szobrászművész, Rendünk székkapitányának alkotását 
Pátyon. 

Százhalombattai Vitézi Hadnagyság

ÜLTESS FÁT AZ UTÓKORNAK!

Örömmel számolok be - mint  Kisgörgényből elszárma-
zott: szülőfalumnak egy fehér eperfa csemetét adomá-
nyoztam (Százhalombattán vásároltam).

 

Vitéz Kelemen Kálmán, Székely Árpád kisgörgényi lakosok és 
jómagam a volt iskolaudvaron ültettük el 2019. nov. 2-án. Köszö-
nöm az mindenható Istennek, hogy részesei lehettünk a felemelő 
pillanatnak.
A felújított kisgörgényi református templom. Főhajtás 
az elődök előtt.
 

Kisgörgényi kopjafa feliratának felújítása 2019.nov. 2.
Segítőim, köszönöm szépen!

Edit, és fia, Hunor – készségesen segédkeztek a munkában.

Október 23. városi ünnepi megemlékezés, Százhalom-
batta 

Az 56-os kopja-
fánál a Himnusz 
elhangzása után 
a polgármester 
nevében Szi-
getvári József 
(BKK igazga-
tója) helyezte 
el koszorúját, 
majd intézmé-
nyek, politikai 
pártok, civil 
s z e r v e z e t e k , 

polgárok helyezték el a megemlékezés virágait. A rendez-
vény a kopjafánál a Szózat, Székely Himnusz eléneklésé-
vel zárult. Este gyertyagyújtással emlékeztünk az 56-os 
forradalom és szabadságharc leverésének 63. évfordu-
lóján. 

2020. 01. 08. Vitéz Wass Albertre, a nagy magyar íróra, 
hazafira és vitézi rendtársunkra koszorúzással emlé-
keztünk, születésének 112 évfordulóján. A megemléke-
zést a Történelmi Vitézi Rend Százhalombattai Vitézi Had-
nagysága szervezte. A Nemzeti Ima eléneklése után az em-
lékműnél elszavaltam „Üzenet haza” c. Wass Albert-verset. 
A koszorúzást követően, a Székely Himnusz és a Szózat 
eléneklésével zártuk ünnepi megemlékezésünket.
Hazámat, Nemzetemet, a Magyar Szent Koronát szol-
gálom!
Rendtársi tisztelettel:

v. Ádámosi-Sipos Albert VRNT v.hdgy
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DÉL-NYUGAT DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK (Vas, Zala és Somogy megyék)
NYUGAT-DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK
(KÖMA-NY. részeként)

ZALAI SZÉKKAPITÁNYSÁG
– BESZÁMOLÓ, 2018. 

2018. 02. 13.Vitéz Kósa Miklós Csaba kiállítása Nagy-
kanizsán, a városi könyvtárban

V. Kósa Miklós Csaba és v. Papp Gábor v.hdgy. a kiállításon

Részlet a kiállításról

V. Bartal György szkp. úr érdemszerzőjének dícsérő oklevele, 
melyet v. nb. Horthy Miklós kormányzó úr adományozott részére.

2018. 03. 13. Alsónemesapáti, március 15. Felavatásra ke-
rült a Túri Török Tibor szobrászművész által alkotott és a 
településnek ajándékozott Petőfi-dombormű. A megemléke-
zésen részt vettek a Zala megyei Székkapitányság vitézei.

A megemlékezés résztvevői a község kultúrtermében

Az emlékműnél koszorúz Kámán Géza VRNT. szkp., mögötte 
balról jobbra vitéz Cziráki Katalin, Pereszteginé a község pol-
gármestere, Manninger Jenő országgyűlési képviselő. Díszőr-
ségben balról jobbra: vitéz Mecséri József, Peresztegi Norbert 
VRNT.

A Vitézi Szék e törzsszéket a közösségépítés egysze-
rűsítése, a rendi tevékenység hatékonysága érdeké-
ben 2019-ben két területi egységre osztotta:

DÉL-NYUGAT DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK:
Zala és Somogy megyék

ÉSZAK-NYUGAT DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK:
Győr-Moson-Sopron és Zala megyék
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Koszorúznak a Zala megyei Székkapitányság vitézei

Az emlékmű előtt balról jobbra: Túri Török Tibor szobrászmű-
vész, Manninger Jenő országgyűlési képviselő, vitéz Cziráki Ka-
talin Pereszteginé polgármester, Szalai Annamária, vitéz Kustos 
János Kálmán v. hdgy.

2018. 03. 15. Megemlékezés Nagykanizsán

A nagykanizsai huszárokat vezénylő tiszt engedélyt kér a város 
polgármesterétől a zászló felvonására, előtérben a város vezetői 
és három vitézünk

Turul szobor, Deák tér. Díszőrséget adnak vitézeink. / A Petőfi 
szobornál díszőrséget adott vitézi egységünk és koszorúzunk TVR 
Zala megyei Székkapitányság nevében. 

Vitézeink elvonulása, mögöttük Nagykanizsa város vezetői

Megemlékezés - Himnusz

Székkapitány úr részére írt köszönő levél a Kanizsai Kulturális 
Központ igazgatójától
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2018. 04. 18. Zala megyei Székkapitányság állomány-
gyűlése Nagykanizsán

Az állománygyűlés díszasztala: vitéz Bartal György András 
székkapitány, vitéz Hunyadi László főkapitány,

vitéz Kustos János Kálmán v. hadnagy

Az állománygyűlésen 56-os kitüntetéssel elismert rendtag-
jaink: vitéz Fehér Gábor 1956 Magyar Nemzetőrség Ju-
bileumi Kereszt; vitéz Kósa Miklós Csaba 1956 Magyar 
Nemzetőrség Jubileumi Nagykereszt, vitéz Mecséri József 
1956 Magyar Nemzetőrség Nagykeresztje,  vitéz Szabadi 
Tibor József nőr ezredes 1956 Magyar Nemzetőrség Be-
csületrend Lovagkeresztje, Németh Ferenc VRNT. 1956 
Magyar Nemzetőrség Jubileumi Kereszt, Németh Ferenc 
VRNT. 1956 Magyar Nemzetőrségbe nemzetőr főhadnagy-
gyá előléptetése.

A Balaton megkoszorúzásával nyitották meg hivatalo-
san az évadot és egyúttal így fejezték ki a tó meghatározó 
szerepét. Rendtársaink részvételével zajlott az esemény.

A „magyar tengeren” húsvétkor indult el a személyhajó-
zás. Nyáron összesen 18 kikötőből indulnak a különböző 
hajójáratok.

2018. 05. 28. Hősök napi megemlékezés Nagykanizsán a vá-
ros Kiskanizsa nevű városrészében felállított hősi emlékmű-
nél, a katolikus templom mellett. A megemlékezésen a TVR 
Nagykanizsai Vitézi Hadnagyságának vitézei vettek részt

vitéz Papp Gábor vitézi hadnagy vezetésével vonulnak vitézeink 
az emlékműhöz díszőrséget adni.

Koszorúzás az 
emlékműnél közé-
pen vitéz Bartal 
György András 
székkapitány, mel-
lette jobbról vitéz 
Devecseri István,
balról vitéz Fehér 
Gábor

2018. 06. 02. Trianoni megemlékezés, Nagykanizsa

Vitézi koszorúnk az emlékműnél



118 2019VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ ÉVKÖNYV

2018. 06. 16. Hortobágyra elhurcoltakra emlékezés. 
Nagykanizsa, vasútállomáson elhelyezett emléktáblánál.

Díszőrségben balról jobbra vitéz Mecséri József,
vitéz Harcz Endre 

v. Bartal György szkp. koszorúz

2018. 06. 16. Nagykanizsai ’56-os emlékkert. Megem-
lékezés

Orbán Nándor szobra, aki az 1956-os forradalom nagykanizsai 
nemzetőr-parancsnoka volt. A Rend nevében Székkapitány úr is 
elhelyezte a kegyelet virágait. Tiszteletadás – zászlóval. Vitéz 
Harcz Endre, tiszteleg vitéz Mecséri József

2018. 07. 07. Pozsonyi csata-emlékmű, Zalaegerszeg

A TVR Zala megyei Székkapitányságának vitézei vonulnak Zala-
egerszeg utcáin, parancsnok Kámán Géza VRNT v. hdgy, a zász-
lót viszi vitéz Papp Gábor v. hdngy

Koszorúz vitéz Kustos János Kálmán v.hdgy, nőr altábornagy és 
Szalai Annamária, koszorúvivők: vitéz Mecséri József és VRNT 
Peresztegi Norbert. 2. kép: Vitézeink díszőrségben a Pozsonyi 
csata emlékműnél

2018. 08. 20. Megemlékezés. Nagykanizsa, a TVR Zala 
megyei Székkapitányságának vitézi részvételével

Ünnepélyes zászlófelvonás
Főhajtás, koszorúzás az állomás falán lévő emléktáblánál a 

város és a MÁV vezetőivel
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A Deák téren felállított Turul-madár emlékműnél vitézeink dísz-
őrsége a zászlófelvonáson. Elvonulás, parancsnok: vitéz Papp 
Gábor v.hdgy.

 Városunk polgármestere, Dénes Sándor megszegi az új kenyeret, 
mögötte Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő.

Vitézeink az ünnepség után koccintanak a város borával

2018. 09. 09. Letenyén, a Kurta-hegyi birtokon baráti 
vitézi találkozó a Zala megyei vitézek és a Németország-
ban élő vitéz rendtársainkkal

Házigazdáink: Riester Árpád VRNT és felesége Ulmból, vitéz 
szárazajtai Bakó Árpád németországi székkapitány és felesége 
Stuttgartból

Beszélgetés és műsor – késő estig – a sátorban

2018. 10. 05. Veszprém, Magyarságért Érdemrend át-
adóünnepség az 56-os szabadságharc 62. évfordulóján

Kitüntetettek (balról jobbra): v. Kustos János Kálmán v.hdgy, 
v.Szabadi Tibor József törzsszéki v.hdgy, főtisztelendő v.Nagy 
Károly címzetes apát, székesegyházi kanonok, a veszprémi Szent 
Mihály Bazilika Főszékesegyház plébánosa, v.Bartal György 
András szkp.

2018. 10. 23. Alsónemesapáti. Megemlékezés a hősök 
kopjafájánál az 56-os forradalom 62. évfordulóján. 
Műsort a helyi iskola diákjai adtak.

A polgármesterasszony, vitéz Cziráki Katalin, Pereszteginé 
mondja megemlékező beszédét, mögötte a helyi iskola diákjai
 

Koszorúz v. Cziráki Katalin, Pereszteginé, tisztelegnek Pereszte-
gi Norbert VRNT és Kámán Géza VRNT szkp.

2018. 10. 23. 1956-os megemlékezés Nagykanizsa, az 56-
os emlékkertben felállított emlékműnél. A TVR Nagy-
kanizsai Vitézi Hadnagyság vitézei vettek részt 

Vitézeink a város vezetőivel az ünnepélyes zászlófelvonáson a 
Deák téren
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Az ünnepélyes zászlófelvonáson díszegységünk

Koszorúznak: v.Szabadi Tibor József v.hdgy, v.Kiss Kármen 
Lovkóné, v.Bartal György András szkp, díszőrségben v.Kósa 
Miklós Csaba.

Az 56-os emlékműnél díszőrségben (balról jobbra): v.Mecséri Jó-
zsef, v.Harcz Endre, Németh Ferenc VRNT, v.Kósa Miklós Csaba

2018. 10. 28. Sitke. I. és II. világháborús emlékpark. I. 
világháborús szoboravató. Alkotója rendtársunk, Török Ti-
bor nemzetes úr. A talapzat felirata: 
A világháborús hősök emlékére. Alkotója: Vitéz Turi Tö-
rök Tibor felajánlása, 2018.

Az emlékmű előtt áll v.Kustos János Kálmán v.hdgy, nőr altbngy 
és Szalai Annamária

2018. 11. 01. Nagykanizsai sírkert. Az I. világháborús 
obeliszknél mindenszentekkor a TVR Nagykanizsai Vitézi 
Hadnagyság vitézei díszőrséget adnak.

  

V. Harcz Endre, Németh Ferenc VRNT. Őrségváltás,
vezénylő v. Kósa Miklós Csaba

A Zala megyei Székkapitányság fényképeit készítette: 
v.Szakonyi Mária, v.Harcz Endre, v.Devecseri István 
Károly. A képeket szerkesztette, a szöveget írta: v.Bartal 
György András szkp., v.Szabadi Tibor József v.hdgy.

ZALA MEGYEI SZÉKKAPITÁNYSÁG
- BESZÁMOLÓ 2019. 

2019. 01. 14. Zalaegerszegen is megemlékeztek a 76 év-
vel ezelőtti Doni áttörésről 

A megemlékezésen rendtagjaink:
v. Cziráki Petra és Kámán Géza VRNT szkp.

2019. 03. 14. Badacsonytomaj Petőfi szoboravatás. A 
mellszobrot v.Túri Török Tibor keszthelyi szobrászmű-
vész alkotta és adományozta a községnek.

A szobrászművész avatóbeszédét tartja. Székkapitányságunk né-
hány tagja az ünnepségen. Az ifjabb generáció is képviselteti ma-
gát rendezvényeinken, a megemlékezéseken.
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2019. 03. 15-i ünnepség Nagykanizsán

A Zalai Székkapitányság, Nagykanizsai Vitézi Hadnagyság vité-
zeinek vonulása, élükön vitéz Papp Gábor v.hdgy, bal oldalon 
vitéz Bartal György András szkp.

A Deák téren felállított emlékműnél díszelegnek vitéz Papp Gá-
bor v.hdgy és a város huszárjai

2019. 03. 15. Tornyiszentmiklós, megemlékezés

Rendi koszorúnkat tartja: vitéz Kiss László és fia,
vitéz Kiss Norbert

2019. 04. 26. Nagykanizsa Városnapja. Díszőrségadásra 
felkérték Nagykanizsai Vitézi Hadnagyságunk vitézeit

Vitézeink az ünnepélyes zászlófelvonás helyére vonulnak,
élükön vitéz Papp Gábor v.hdgy.

2019. 05. 18. Első félévi állománygyűlés Nagykanizsán

Vitéz Hunyadi László főkapitány úr fogadása, szablyával tiszte-
legve, parancsnok vitéz Papp Gábor v.hdgy.

vitéz Kustos János 
Kálmán nőr altbngy. 
nemzetőr kitüntetést 
ad át Kámán Géza 
szkp. nőr alezredesnek

2019. 05. 19. Tornyiszentmiklós
Meghívást kapott a Nagykanizsai Vitézi Hadnagyság a 
„Bátor legények” emléktábla avatására és Goór Zoltán: 
Kincsek című helytörténeti könyvének bemutatójára.

Vitéz Papp Gábor v.hdgy, a tornyiszentmiklósi vitéz Kiss László, 
Goór Zoltán a kötet írója, Szervező: vitéz Szabadi Tibor József 
v.hdgy, vitéz Harcz Endre
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A már leleplezett emléktáblánál vitézeink és Goór Zoltán

Magánkezdeményezés keretében a hozzátartozók hozzá-
járulásával állították a főutcán felavatott emléktáblát, 
amellyel azoknak a kerkaszentmiklósi és lendvaújfalui 
hősöknek állítottak emléket, akik 1919-ben kiűzték a te-
lepülésről a délszláv betolakodó katonákat.
A rendezvényen először az első világháborúból hazatérő, 
majd falujukat védő hősökről, az emléktábla állításának 
körülményeiről a kezdeményezést elindító Goór Zoltán be-
szélt, majd Jánosi Ferenc, a lovászi Kerka-völgye Baráti 
Kör Egyesület elnöke mondott ünnepi beszédet. A betola-
kodó délszlávok elleni harcokból a helyiek mellett a lová-
sziak is kivették részüket. Jánosi Ferenc az akkori esemé-
nyeket részletesen felidézte történeti kutatásai alapján. A 
Bátor legények nevet viselő emléktáblát a harcok két 
résztvevőjének, Gyurán Józsefnek és Gyurán Ferenc-
nek a lányai, Gyurán Anna és Gyurán Ida leplezték le.
 (ZAOL cikke nyomán)

2019. 06. 02. Nagykanizsán, Kiskanizsa városrészben 
történt a hősök napi megemlékezés

A Nagykanizsai Vitézi Hadnagyság vitézei – felkérésre – az em-
lékműnél díszőrségben

A megemlékezésen megjelent vitézeink a megkoszorúzott
emlékmű előtt

2019. 06. 02. Nagykanizsai temetőben Hősök-napi meg-
emlékezés a Doni emlékműnél

Koszorúzott vitéz Bartal György András szkp
és vitéz Kósa Miklós Csaba

2019. 06. 04. Nagykanizsa, Trianon emlékmű

Az emlékmű előtt, a megemlékezésen megjelent vitézeink 

2019. 06. 15. Megemlékezés a kommunizmus áldozata-
iról Nagykanizsán

Vitézeink szablyával és zászlóval tisztelegnek
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2019. 06. 20. A Zala megyei Székkapitányság, Zalaeger-
szegi Vitézi Hadnagysága meghívást kapott: Feketéné 
Kovács Judit amatőr festőnek, a zalaegerszegi Olajipa-
ri Múzeum kiállítótermében megrendezett galériájá-
nak megnyitójára. Művésznő megfestette Horthy Miklós 
portréját. Az ünnepség keretén belül emlékeztünk meg, ko-
szorúzással egybekötve, Kormányzó Urunk 151. születés-
napjáról. A rendezvényen Kormányzó Urunk munkásságát 
Paál István a Zalai Nemzeti Szövetség Elnöke méltatta

Kámán Géza VRNT szkp. és Peresztegi Norbert VRNT

Koszorúzás és tisztelgés: vitéz Cziráki Katalin, Peresztegi-
né, vitéz Kámán-Cziráki Petra, Peresztegi Norbert VRNT, 
Kámán Géza szkp.

2019. 07. 06. 1112 évvel ezelőtt: Pozsonyi csata. Megem-
lékezés Zalaegerszegen

Díszőrségben a Zalai Székkapitányság vitézei Kámán Géza szkp. 
vezetésével

Az emlékmű előtt, közöttünk, a többszörös íjlövő világbajnok, 
Mónus József

2019. 08. 20. Nagykanizsa
A Zala megyei Székkapitányság felkérést kapott a város 
vezetőitől, hogy díszőrséggel vegyen részt az ünnepélyes 
zászlófelvonáson és az utána következő ünnepségen.

Vitézeink a zászlófelvonás helyszínére tartanak, v. Kámán 
Géza szkp. vezetésével. 2-es kép: A katolikus, evangélikus, 
református egyházak papjai megáldják az új kenyeret az Er-
zsébet téren, melyeket a város ajándékaként szétosztanak a 
jelenlévők között

2019. 09. 04. Aradi vértanúkra emlékeztünk:
Nagykanizsa, Aradi udvar

A megemlékezésen részt vett vitézek gróf Batthyány Lajos mell-
szobra előtt

2019. 09. 28. „Vitézlő Rendek Családi Napja Nagykani-
zsán,” a város sétálóutcájában (Ady utca) 

Vitéz Kósa Miklós Csaba a rendi zászlóval.
Gyűjteményének egy része 

Az eseményen a Nagykanizsai Vitézi Hadnagyság egysége
v. Bartal György szkp. úrral (jobb. o.)
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2019. 09. 29. Szepetnek község: „…harctér és hátor-
szág… Szepetnek és a régió szerepe az első világháború-
ban” című ünnepélyes megemlékezés, kiállítás-megnyitó, 
koszorúzás. Vitéz Kósa Miklós Csaba magángyűjteményé-
nek bemutatása.

Vitézeink díszőrségben

2019. 09. 21. Vitézavatás Budapesten

Szablyával tiszteleg a Szent Korona hivatalos másolata előtt 
vitéz Török Zoltán és vitéz Mecséri József

2019. 10. 23. Nagykanizsa, megemlékezés a szabadság-
harc és forradalom 63. évfordulója alkalmából: Az 56-
os Magyar Nemzetőrség Országos Elnöksége, a Magyar 
Hazáért és Nemzetért végzett áldozatos munkásságuk el-
ismeréseként a Történelmi Nemzetőr Emlékérem kitün-
tetést adományozta: Szalay Anna Sára nőr kadétnak, 
Strázsai Zoltán nőr ezredes úrnak, vitéz Bartal György 
András nőr vezérőrnagy úrnak, báró v. l. Kustos Já-
nos Kálmán nőr altábornagy, főparancsnok-h. úrnak, a 
Nagycsillag Kereszttel-kitüntetést v. Szabadi Tibor Jó-
zsef nőr ddártábornok úrnak. A megemlékezés a város 
Deák terén felállított Turul-emlékműnél zászlófelvonással 
vette kezdetét. A koszorúzás alatt vitézeink díszőrséget ad-
tak és koszorúztunk a Vitézi Rend Zala megyei Székkapi-
tányság és a Magyar Nemzetőrség nevében.

Vitézeink az ünnepség után. Vitéz Bartal György András szkp. 
mellett jobbról városunk polgármestere, Balogh László úr 

Közös kép az 56-os emlékműnél, középen a rendi koszorúnk. 

Kanizsa újságban 2019. 10. 25-én megjelent képmontázs
az ünnepségről

2019. 01. 01. Nagykanizsa köztemető, Mindenszentek. 
Vitézeink díszőrséget adtak az I. világháború hőseinek 
obeliszkjénél

Vitéz Harcz Endre vezetésével vonul vitézi egységünk
a temetőben felállított obeliszkhez 

Díszőrség, tisztelgés, koszorúzás.
Vitézeink az esti „mécses-világításban” az obeliszk előtt
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Mindegyik, hősök nevével ellátott „fejkövön”
egy-egy gyertya ég

1918. november 11. Lengyelország függetlenségének ki-
kiáltása, 123 évnyi idegen elnyomás után 
Ezen az évfordulón tartják lengyel testvéreink legna-
gyobb nemzeti ünnepüket. A megemlékezés és koszo-
rúzás 2019. 11. 11-én, Nagykanizsán, a Csengery 88-as 
háznál, mely az evakuációs emlékhely lett.

Balogh László polgármesterünk beszéde után elhelyezte
a kegyelet koszorúját

A TVR koszorúját helyezi el és tiszteleg v.Szabadi Tibor József 
v.hdgy és v.Harcz Endre

2019. 11. 18. Zalaegerszeg, Zrínyi-emlékmű. Zrínyi Mik-
lós költő és hadvezér halálának 355. évfordulója tisztele-
tére rendezett emlékünnepség, melyen meghívásra a Zalai 
Székkapitányság vitézei is részt vettek.

Vitézeink díszőrségben

2019. 12. 15. A Zalai Székkapitányság Alsónemesapáti-
ban megtartotta második félévi állománygyűlését

A díszasztalnál v.Bartal György András szkp, nőr vezérőrnagy, 
b.v.l.Kustos János Kálmán v. hdgy, nőr altábngy, v. Soltész Gyula 
főszéktartó tkp, v.Béres Ferenc otkp.

Vitéz Cziráki Katalin Pereszteginé nőr kitüntetést vesz át b. v. l. 
Kustos János Kálmán nőr altábornagytól

A Zala megyei Székkapitányság fényképeit készítette: 
v.Szakonyi Mária, v.Harcz Endre, v.Devecseri István 
Károly. A képeket szerkesztette, a szöveget írta: v.Bartal 
György András szkp., v.Szabadi Tibor József v.hdgy.
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ÉSZAK-NYUGAT DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK
NYUGAT-DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK 
(KÖMA-NY. részeként)

ÉVES BESZÁMOLÓ

Beszámoló a Történelmi Vitézi Rend Győr-Moson-Sop-
ron Egyesített Vármegyék Székkapitánysága 2018. évi 
programjairól, tevékenységéről 
(Alkalmazva az új szervezeti elnevezést, az egyszerűség ér-
dekében. Szerk.)

A Történelmi Vitézi Rend területi Székkapitánysága leg-
több rendezvényét a Szent László Határőr Hagyományőrző 
Egyesülettel közösen tartotta. (Továbbiakban Szent László 
HAHE) Az alábbiakban az események kronologikus sor-
rendben következnek.

2018. január 12. A Doni áttörés emlékére rendezett városi 
megemlékezésen Rendünk és a Szent László HAHE közö-
sen koszorúzott.

2018.január 28. 10 éves lett a Szent László Határőr Ha-
gyományőrző Egyesület. A kerek jubileumot az egyesület 
a Történelmi Vitézi Rend civil tagjaival együtt ünnepelte 
egy vacsora keretében, annál is inkább, mivel az egyesület 
tagjai között sok rendtársunk is van. 

Az ünnepi vacsora díszvendége, az egyesület fővédnöke 
Széles Sándor kormánymegbízott úr volt, aki méltatta a 
Szent László HAHE 10 éves tevékenységét. További jó 
munkát, a hazáért való önzetlen kiállást kívánt a tagság-
nak. 

2018.február 7. Kapuvár. Igazi, havas, téli napon ünne-
pélyesen felavatták és megszentelték az I. világháborús hő-
sök sírjait a kapuvári Szent Kereszt köztemetőben. Ünnepi 
beszédet mondott Gyopáros Alpár fideszes országgyűlési 
képviselő.

  

A hősöket méltatta dr. Holló József nyá. altábornagy, a 
Honvédelmi Minisztérium kegyeleti diplomáciáért felelős 
miniszteri biztosa. Az ünnepélyen főkapitányunk kérésére 
rendünk is képviseltette magát, v. Fehér Imre székkapi-
tány és v. Fehérné Markó Kamilla vitézi hadnagy a ke-
gyelet virágait helyezte el a síroknál.

2018.február 15. Területi székkapitányságunk v.Soltész 
Gyula főszéktartó úr jóváhagyásával a 2017.évi támogatói 
díjat, 160.000 Ft-ot v.Soltész József csendőrezredes sop-
roni sírjának megváltására fordíthattuk, amely 1994-ben 
lejárt. A Katolikus Konvent kérésünkre eltekintett az 1994 
– 2018 közti időszak díjának megfizetésétől, ezért a sírhe-
lyet 2018-tól kezdődően váltottuk meg. Így 2043.02.15-ig 
a sírhelyet kifizettük. 2019-ben lesz a csendőrezredes halá-
lának 60. évfordulója, soproni rendtársaink vállalták a sír 
rendbetételét tavasszal, így az évforduló évében megtör-
ténhet az újbóli megszentelés is. 

2018. február 22. A két szervezet közösen emlékezett vi-
téz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr halálának 
61. évfordulójára és a kommunizmus áldozataira. A kor-
mányzó úrról v. Fehérné Markó Kamilla emlékezett meg, 
a kommunizmus áldozatairól v. Fehér Imre székkapitány. 
Előadását a gyökereknél kezdte, amely a felvilágosodással 
Isten trónról való letaszításával vette kezdetét. Kiemelte az 
illuminátusok és szabadkőművesek szerepét. A nagy Fran-
cia Forradalom vérengzését, amelyet a jakobinus diktatúra 
emelt tökélyre. E diktatúra mintája volt a proletárdiktatú-
rának is. A Kommunista Kiáltvány adta meg a programját 
a több, mint 100 millió áldozatot jelentő eszement rend-
szernek. Magyar vonatkozásban Martinovich mozgalmát is 
kiemelte, akit az első magyar „kommunistának” tekintettek 
Kun Béláék. De Táncsics Mihálynak is dicstelen a szerepe 
a magyar történelemben. Ő is a kommunisták eszmény-
képe lett. Mindezek a személyek által terjesztett eszmék 
vezettek a magyar Galilei körhöz, Jászi Oszkárékhoz a 
„vörös gróf,” Károlyi Mihályhoz. Mindez egyenes út volt 
a „patkány forradalomhoz”, a vörös terrorhoz, Kun Béla 
és a vérengző Szamuely Tibor dicstelen tevékenységé-

A Vitézi Szék e törzsszéket a közösségépítés 
egyszerűsítése, a rendi tevékenység hatékonysága 
érdekében 2019-ben két területi egységre osztotta: 
 
DÉL-NYUGAT DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK: Zala 
és Somogy megyék

ÉSZAK-NYUGAT DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK: 
Győr-Moson-Sopron és Vas megyék
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hez. Megemlékezett 1945-ről, az 50-es évek borzalmairól: 
Recsk, kitelepítések, 1956 és a megtorlás nehéz éveiről.
2018. március 15. Nemzeti ünnepünkön, a városi ren-
dezvényen rendtársainkkal és a Szent László HAHE –vel 
közösen koszorúztunk.

balról jobbra: v. Rónafői József, v. Méry László, v. Fehérné Mar-
kó Kamilla vitézi hadnagy, Újhelyi Sándor VRNT, v. Bojnárné 
Ötvös Zsuzsa, v. Fehér Imre székkapitány,Takács Norbert VRNT

2018. március 27. A Szent László Határőr Hagyomány-
őrző Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend Területi Szék-
kapitánysága a győri bazilikában szentmisével egybekötve 
ünnepelte – immár hagyományosan - Győr egyik legjelen-
tősebb történelmi eseményét, a város töröktől való vissza-
foglalásának 420. évfordulóját.  

v.Fehér Imre szkp, Horváth Árpád VRNT, Bognár István plébá-
nos, Németh János VRNT, köpenyben: v.Méry László, v. Fehérné 
Markó Kamilla v.hdgy, Bóka László VRNT 

Ez a történelmi esemény, Pálffy Miklós és Schwarzenberg 
Adolf tábornokok haditette, győzelme európai hírű és je-
lentőségű volt, őket méltatta v. Fehér Imre székkapitány. 
Beszédében párhuzamot vont az akkori iszlám hódítás és a 
jelenkori migrációs válság, a muszlim veszély között. Ak-
kor is Magyarország volt Európa védőbástyája és most is 
az.
Az ünnepi szentmisét Bognár István városplébános, püs-
pöki irodaigazgató celebrálta. A szentmisén felolvasott v. 
Fehérné Markó Kamilla vitézi hadnagy.  Az istentisztelet 
után a résztvevők közösen megkoszorúzták a hős táborno-
kok szobrát.

2018.április 28-29. Hagyományosan, immár 8. éve vettek 
részt a Szent László HAHE és a Történelmi Vitézi Rend 
tagjai a nagyváradi Szent László ünnepségen. Méltó mó-
don díszelegtek és kísérték a Hermát a nagymise utáni kör-
meneten.

2018.május 25 - június 3. A győri Szent Imre templom 
felszentelésének 75. évfordulóján ismét Győrbe látogatott 
a Magyar Szent Család /Szent István, Szent Imre és Bol-
dog Gizella/ ereklyéje. A Szent László HAHE Történelmi 
Vitézi Rend tagjai díszőrséget álltak a szentmisén, majd kí-
sérték a Győr-Nádorvárosban megtartott körmeneten.

2017. május 27. Hősök napja. A győri Bazilikában szent-
misével kezdődött a megemlékezés az I. és II. világháború, 
valamint a magyar történelem valamennyi hőséről. A szent-
mise végén Simon Róbert Balázs fideszes országgyűlési 
képviselő méltatta az említett hősöket és utalt a rendezőkre 
is, miszerint megemlékezésünkkel keresztény módon gon-
doltunk a háborúk és a történelem valamennyi hősére.   

Balról jobbra: Hodossy Péter VRNT, Bóka Lászlóné Zsuzsa 
VRNT, v. Rónafői József, v. Fehér Imre székkapitány,

v. Méry László; csop.kép szélein: nemzetőrök



128 2019VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ ÉVKÖNYV

A Radó szigeten lévő Hősi emlékműnél dr. Szabó János 
tárogatómuzsikája fogadta a megemlékezőket, köszöntőt 
mondott v. Fehér Imre székkapitány. Ezután a jelenlévők 
koszorúztak, mécseseket helyeztünk el az emlékműnél.  

2018. június 4. TRIANON

A gyalázatos trianoni békediktátum aláírásának 98. évfordu-
lóján szintén közös megemlékezést tartott a Történelmi Vi-
tézi Rend és a Szent László HAHE a 10 éve, 2008-ban újra 
felépült győri Országzászló emlékműnél. Az Országzászló 
avatásának 10. évfordulóján v. Fehérné Markó Kamilla 
v. hadnagy, az emlékmű újraépítését kezdeményező, a volt 
„NE-felejts” Polgári Egyesület, alapító elnöke beszélt arról a 
harcról, mellyel egyesületük szembenézett, végigvitt az em-
lékmű felépítéséért. A megemlékezés szónoka Szász Jenő, a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, korábbi székelyud-
varhelyi polgármester volt. Méltatta az Országzászló atyjá-
nak,  az erdélyi Urmánczy Nándornak a  tevékenységét, be-
szélt a széleskörű, határokon átívelő nemzeti összefogásról, 
összetartozásról, nemzeti megbékélésről és pozitív jövőké-
pet vizionálva, a nemzettestvéri kötelék jótékony hatásáról. 
A rendezvényen közreműködött Balogh Eszter énekművész 
és a Pannon Kvartett színvonalas énekekkel, verset mon-
dott v. Fehér Imre székkapitány. 

2018. június 16.  A Pozsonyi csata emlékezete. A sági 
Kiáltóhegyen 2017-ben felállított emlékműnél tisztelgett 
és díszőrséget adott a Szent László HAHE, -  köztük rend-
társaink- örömmel eleget téve Dunst Eszter, a Győrságért 
Polgári Egyesület elnöke megtisztelő felkérésének.

Díszelgő határőrök. (balról jobbra): Újhelyi Sándor VRNT,
Németh János VRNT, zászlóval Pethő Ferenc VRNT,

v. Fehér Imre székkapitány

2018. június 27. A Határőrök 26. alkalommal kísérték a 
Szent László Hermát. 

Az ünnepi szentmisét tisztelt rendtársunk, v. Bábel Balázs 
Kalocsa- Kecskemét Főegyházmegye érseke celebrálta. 
A díszőrséget a szentmisén, majd a körmenetben a Herma 
kíséretét, díszkardokkal v. Fehér Imre elnök/székkapitány 
vezényletével kísérték a Szent László HAHE-beli rendtár-
saink. Még a szentmise előtt a városi és megyei elöljárók-
kal és egyéb civil szervezetekkel együtt, közösen megko-
szorúztuk Szent László szobrát a Káptalandombon.

2018. július 1. Horvátzsidányban, a Peruska Mária kegy-
helyen hagyományosan ismét megrendezésre került a 
rendvédelmi szervek és a hagyományőrzők zarándoklata. 
A „Tűzoltó, hagyományőrző, tradicionális és fegyveres 
szervek” idei zarándoklatán a horvátországi, sziszeki 
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püspök és Dumovits István horvátzsidányi plébános 
celebrálta. A szentmise közben a szoborállító szervezetek 
megkoszorúzták védőszentjeik szobrát, így a Szent László 
HAHE díszőrséget álló tagjai Szent László és v. Fehérné 
Markó Kamilla v.Boldog Apor Vilmos szobrát.  

2018. augusztus 20. A győri Szent István-napi városi és 
megyei ünnepség Díszközgyűlésén meghívottként vettünk 
részt, koszorúztunk, ill. a kulturális programot megtekin-
tettük.

Koszorúz:  v. Fehér Imre szkp,  v. Fehérné Markó Kamilla
törzsszéki v.hdgy és Újhelyi Sándor VRNT.

2018. augusztus 20. 

Délután Győrújfalun a Szent László HAHE vitézi rendi 
tagjai Országzászló avatáson vettek részt, díszelegtek az 
új emlékműnél. Ünnepi beszédet mondott Dr. Nagy István 
mezőgazdasági miniszter, aki megemlékezett államalapító 
Szent István királyukról, s arról, hogy 1000 éve itt vagyunk, 
igaz csonkán, azonban az Országzászló emlékművek a szé-
leskörű nemzeti összetartozás jelképei szerte az országban.

2018. október 6.  A városi, gyásznapi megemlékezésen, a 
Batthyány téri emlékműnél emlékeztünk a hős, aradi vér-
tanúkra. Rendünk is koszorúzott az emlékműnél, v. Fehér 
Imre székkapitány és v. Fehérné Markó Kamilla vitézi had-
nagy.

2018. október 23. Nemzeti ünnepünkön rendünk képvi-
selői és a Szent László HAHE közösen koszorúzott a vá-
rosi ünnepségen, a Golgota emlékműnél.

2018. november 2. Kunszigeten, hagyományosan a temp-
lomban, a szentmisén és az emléktábláknál, a Halottak-na-
pi megemlékezésen díszelegtek az első és második világ-
háborúk helyi hősei és áldozatainak emléke előtt a Szent 
László HAHE Vitézi Rendi tagjai.

2018. december 1-én tartotta a Győr-Moson-Sopron 
Egyesített vármegyék székkapitánysága az állománygyű-
lését, melyen részt vett, ill. a Vitézi Széket képviselte v. Bé-
res Ferenc országos törzskapitány. A győri-mosoni terület 
tevékenységéről v. Markó Kamilla, Fehérné, a soproniról 
pedig v. Szokolay Ágnes számolt be.

Győr, 2018. november  4.
v. Fehérné Markó Kamilla törzsszéki vitézi hadnagy
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
2019.évi programjai, tevékenysége

Törzsszékünk a legtöbb rendezvényét a Szent László Ha-
tárőr Hagyományőrző Egyesülettel közösen tartotta. (To-
vábbiakban Szent László HAHE)

2019.  január 12. Hagyományosan megemlékezünk a Doni 
harcok emlékére rendezett városi rendezvényen. Rendünk 
és a Szent László HAHE együtt koszorúzott.
2019.január 19. Mosonmagyaróváron, a Hanság Mú-
zeumban nyílt meg néhai v. Harmat Lajos tb. szék-

kapitány, nyugállományú ejtőernyős alezredes „Ma-
gyarnak lenni büszke gyönyörűség!” című emlékki-
állítása. 

A köszöntőt Dr.Ivanics János mondta, a tárlatot megnyi-
totta Tóth Máté történész. Édesapjáról v. Harmat Pé-
ter emlékezett meg. A Történelmi Vitézi Rend központi 
zászlóját v. Kovács Ferenc a helyi rendi és a Honvéd 
Hagyományőrzők összevont zászlaját rendtársunk, v. 
Rónafői József vitte. Ő, valamint Horváth Dénes VRNT 
kíséret-parancsnok, a zászlók mellett álló Bóka László 
VRNT és Szóládi Zsuzsanna, Bókáné VRNT területi 
csoportunk részéről tisztelegtek a néhai tb.székkapitány 
emléke előtt. Rendünket többek között v. Fehér Imre 
szkp. és v. Markó Kamilla, Fehérné törzsszéki v. hdgy. 
képviselte. 

Az emlékkiállítás bemutatta v. Harmat Lajos életét, 
családját, munkásságát, a Történelmi Vitézi Rendben 
végzett jelentős tevékenységét. Városában, Mosonma-
gyaróváron köztiszteletnek örvendett, megérdemel-
ten kapta meg a Pro Urbe díj kitüntetést. Tb. Székka-
pitány úr, barátunk 93 évesen lépett a Hadak Útjára. 
Emlékét méltón megőrizzük.

2019. február 21. A két szervezet közösen emlékezett meg 
vitéz nagybányai Horthy Miklós halálának 62. évforduló-
járól, valamint a kommunizmus áldozatairól. Kormányzó 
úrról v. Markó Kamilla, Fehérné v.hdgy. emlékezett. Be-
szédében utalt arra, hogy „A magyar történelem „zivataros 
századait tekintve,” talán egyetlen kormányzónak sem kel-
lett olyan kilátástalan helyzetben átvennie hivatalát, mint 
Horthynak, talán egyetlen kormányzónak sem kellett ki-
kormányoznia a hont olyan mély süllyedésből, mint neki.”
A kommunizmus áldozatairól v. Fehér Imre székkapitány 
szólt, többek között beszélt személyes tapasztalatairól is. Idéz-
te Szamuely Tibor húsvéti beszédét, amely legjobban tük-
rözi a kommunizmus mibenlétét: „A hatalom a kezünkben 
van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kí-
méletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a 
torkába! Mert…/.../a vértől nem kell félni. A vér acél: erősíti 
a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni ben-
nünket a vér. A vér lesz az, amely az igazi kommünhöz elve-
zet minket.” A kommunizmus magyar halálos áldozatainak 
számát a történészek kb. 200.000-re becsülik. Ehhez még hoz-
zá kell adnunk a borzalmak túlélőinek lélekszámát: a Gulág, 
Recsk, Kistarcsa, Hortobágy és az Andrássy u. 60. áldozatait 
– s az 56 után elmenekült több, mint 250.000 magyart!

2019.március 15. Nemzeti ünnepünkön, a városi rendez-
vényen rendtársainkkal és a Szent László HAHE-vel közö-
sen koszorúztunk.

2019. március 29. Győr városa tö-
röktől való visszafoglalásának 421.
évfordulóját ünnepelte közösen a két 
szervezet. Hagyományosan szentmi-
sével egybekötött rendezvény volt a 
győri Bazilikában. Az ünnepi szent-
misét Bognár István városplébános 
celebrálta, majd v. Markó Kamilla, 
Fehérné v.hdgy méltatta hős táborno-
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kaink – Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf -  haditet-
tét, európai hírű és jelentőségű győzelmét. Az istentisztelet 
után a jelenlévők közösen megkoszorúzták a hős táborno-
kok szobrát.  

2019. május 18-19. Hagyományosan 9. éve vesznek részt 
a Szent László HAHE és a Történelmi Vitézi Rendi tagjai a 
nagyváradi Szent László ünnepségen, ahol méltó módon 
díszelegtünk és kísértük a lovagkirály hermáját a körmene-
ten. Zarándoklók, köztük sok anyaországi ünnepelt.

 

2019. május 26. Hősök napján a győri bazilikában szent-
misével kezdődött a megemlékezés az I. és II. világháború, 
valamint a magyar történelem valamennyi hőséről, melyet 
a két szervezet közösen rendezett. A szentmisét dr. Pápai 
Lajos nyugalmazott püspök celebrálta. A mise végén Né-
meth Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 
elnöke mondott ünnepi beszédet, méltatta elhunyt hőse-
inket, s a rendezőkre utalva pozitívumként említette a ke-
resztény gondolkodást és az ehhez méltó megemlékezést. 
Ezután a jelenlévők levonultak a Káptalan dombról a Radó 
szigeten lévő Hősi emlékműhöz, s elhelyezték a megemlé-
kezés koszorúit, mécsest gyújtottak.

 

2019. június 4. A trianoni békediktátum aláírásának 99. 
évfordulóján ismét közös megemlékezést tartott a Törté-
nelmi Vitézi Rend területi székkapitánysága és a Szent 
László HAHE a győri Országzászló emlékműnél. 
V. Fehér Imre szkp. beszédében utalt arra, hogy „99 
éve ezen a napon elszakították tőlünk ragyogó magyar 
városainkat: kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, 
a koronázó Pozsonyt, az iparosodó Temesvárt, a vérta-
núk városát, Aradot és hosszan lehetne sorolni a drága, 
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magyar centrumokat…A 
világ urai e tettükkel ha-
zátlanná tették véreink 
sokaságát, béklyót rak-
va dolgos kezükre. Nagy 
művük eredménye egy 
megcsonkított, kifosz-
tott és kirabolt ország. 
Valamennyi szomszédos 
nép részesedett az 1000 
éves Magyarországból. 
A lakosság 64%-a került 
idegen uralom alá, s ami 
még fájóbb, az új határok 

mélyen belevágtak a magyar nemzet testébe…. Még a ba-
ráti Lengyelország és a távoli Olaszország, de a vesztes 
Ausztria is. Hazánk elvesztette területének 71 %-át, he-
gyeinek, erdőinek és ásványi kincseinek valamint vizei-
nek és vasútvonalainak zömét. Sok magyarázat született 
arra, hogy mi vezetett Trianonhoz. A Trianonhoz vezető 
úthoz külső és belső tényezők egyaránt hozzájárultak. 
2010 óta a Nemzeti Összetartozás Napja jún.4., nekünk 
a mai nap elsősorban a fájdalom napja. De „Hiszünk Ma-
gyarország feltámadásában!”

2019. június  20. Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett 
vitéz Tóth Imre ezredes úr sírjának felújítása, újraszen-
telése

Vitéz Tóth Imre ezredes. Sírfelirata: Itt nyugszik VI-
TÉZ TÓTH IMRE EZREDES (1889-1972) a Magyar 
Királyi „Kinizsi Pál Honvéd Altisztképző és Nevelő 
Intézet utolsó parancsnoka, aki az I. világháborúban 
hősies magatartásáért az Arany Vitézségi Érmet is kiér-
demelte.”

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormány-
zata méltó 
módon meg-
rendezett ün-
nepséget szer-
vezve szentel-
tette újra vitéz 
Tóth Imre 
ezredes sírját, 
melyet a kormány katonasírok felújítási programja kereté-
ben, a Honvédelmi Minisztérium támogatásával újítottak 
fel. A kegyeleti ünnepségen a családtagok, önkormány-

zati tisztségviselők, s Székkapitánysá-
gunk tagjai vettek részt. Rendünket Bóka 
László VRNT, Szóládi Zsuzsanna Bókáné 
VRNT, Pethő Ferenc VRNT és Újhelyi 
Sándor VRNT képviselte és koszorúzta 
meg a felújított sírt.

2019.június 21. A Szent László HAHE 
„Határőrség 1989” címmel Hegyesha-
lomban tartott konferenciát. A fővédnök 
Széles Sándor kormánymegbízott volt. 

Előadást tartottak többek között: Németh Miklós volt mi-
niszterelnök, Nováky Balázs, Vidus Tibor, Kovács Gyula 
ny. tábornokok, Dr. prof. Sallai János r.ezredes, a MKE 
tanszékvezető egyetemi tanára. A Történelmi Vitézi Rendi 
tagjai is szép számmal vettek rész a rendezvényen és annak 
előkészítésében. A konferencia gazdája, főszervezője v. Fe-
hér Imre elnök/székkapitány volt.



2019 133VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ ÉVKÖNYV

2019. június 22. Gyirmóton, a Szent Lászó templom 250. 
évfordulójának ünnepén a Szent László HAHE és egyesü-
leti rendtársaink részt vettek és díszelegtek a püspöki szent-
misén, melyet dr. Veres András megyéspüspök celebrált. 
A mise után 
a Szent Ko-
ronát ábrá-
zoló köztéri 
alkotásnál is 
díszelegtek, 
melyet a me-
gyéspüspök 
megáldott.

2019. június 27. Szent László napja. Az ünnepi szentmise 
előtt a városi és megyei elöljárókkal és civil szervezetekkel 
együtt koszorúztuk meg Szent László szobrát a Káptalandom-
bon. Egyenruhás rendtársaink mellett vitézi köpenyben három 
rendtársunk is koszorúzott. A határőrök immár 27. alakalom-
mal kísérték a Szent László hermát Győrben. Ünnepi szent-
misét Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök celebrált. 
A díszőrséget a misén, majd a körmenetben a Herma kíséretét 
díszkardokkal v. Fehér Imre elnök/székkapitány vezényle-
tével kísérték a Szent László HAHE-beli rendtársaink.

2019.július 7. Horvátzsidány, Peruska Mária kegy-
hely. Hagyomános esemény a rendvédelmi szervek és a 
hagyományőrzők zarándoklata. A tűzoltó, hagyományőr-
ző, tradicionális és fegyveres szervek idei zarándoklatán 
Mogyoróssy Ányos bencés atya celebrálta a szentmisét, 
koncelebrált az egyházi rendező, Dumovits István, plé-
bániai kormányzó. A szoborállító szervezetek megkoszo-
rúzták védőszentjeik szobrát, így a Szent László HAHE 
díszőrséget álló tagjai Szent Lászlóét és v. Markó Kamilla, 
Fehérné pedig rendtársunk, v.boldog Apor Vilmos vértanú 
pöspök szobrát.

 

2019.augusztus 18. Albertkázmérpusztán, a vasfüggöny 
által elzárt településen a határnyitás 30. évfordulója alkal-
mából rendezett megemlékezés egyik előadójának felkér-
ték v. Fehér Imre nyá.hör. őrnagyot, a Szent László HAHE 
elnökét, Rendünk székkapitányát. Az esemény egybeesett 
a falu búcsújával, így természetesen részt vettünk a szent-
misén, majd azt követően székkapitány úr szakmai beszél-
getést vezetett le.

2019. augusztus 20. A győri Szent István napi városi ün-
nepségen közösen koszorúzott a Történelmi Vitézi Rend 
és a Szent László HAHE. v. Fehér Imre elnök/székkapi-
tány úr meghívottként részt vett a megyei díszközgyűlé-
sen is.

2019. október 6. A Győr városi, gyásznapi megemléke-
zésen a Batthyány téri emlékműnél emlékezett városunk 
az aradi vértanúkra. A megemlékezésen Rendünk is 
koszorúzott, v. Fehér Imre székkapitány és v. Markó 
Kamilla, Fehérné vitézi hadnagy.
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2019. október 23. Nemzeti ünnepünkön Rendünk képvi-
selői, v. Rónafői József, v. Tallián István , v. Markó Kamilla 
Fehérné és a Szent László HAHE rendi tagjai, Németh Já-
nos VRNT, Takács Norbert VRNT, Újhelyi Sándor VRNT, 
v. Fehér Imre közösen koszorúztak a Golgota emlékműnél.
2019. október 25. A győri börtönnel szembeni emlékhe-
lyen mécsest gyújtottunk a hősi halált halt fiatal győri 56-
os szabadság-
harcosokért, 
mártírokért: 
Halász Ödö-
nért, vitéz 
Máthé Mári-
áért és Szabó 
Béláért. 
 
2019. október 31. Budapest  Dr. Seres Irén Magyar 
Vilmosné VRNT. gyermekorvos rendtársunk életének, 
munkájának elismerése. (Részletesen az Akikre büszkék 
vagyunk! – rovatunkban.) 

2019. november 4. Kunsziget. A Nemzeti gyásznapon, az 
I. és II. világháború helyi áldozataiért, valamint az 56-os 

hősökért és áldozatokért tartott ünnepi szentmisén és az 
emléktábláknál, hagyományosan a Szent László HAHE vi-
tézi rendi tagjai is díszelegtek. A szentmisét Winkler Zsolt 
esperes celebrálta. 

 Győr, 2019. november 8.
v. Markó Kamilla,Fehérné törzsszéki vitézi hadnagy

KELET-MAGYARORSZÁG TÖRZSSZÉK 

2019. év eseményei

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MEGYEI SZÉKKAPITÁNYSÁG

2019 01.20.  Szatmárcseke  „A Magyar Kultúra 
Napja” - 1989. január 22.-től ünnepeljük. Amikor a 
Magyar Művészeti Akadémia vezetőinek fejében meg-
született az elhatározás, akkor arra gondoltak, hogy ez 
a nap ne csak egy országos rendezvény legyen, hanem 
minden kis magyar közösség, falu, város otthoni ünnepe 
is. A cél: a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld irán-

ti hűség kifejezése és anyanyelvünk ápolása. E nemes 
feladatnak teszünk eleget minden évben hazánkban és 
határainkon túli területeken. Hogyan? Képzőművészeti 
kiállításokkal, színházi előadásokkal, hangversenyek-
kel, könyvbemutatókkal, irodalmi estekkel, helytörténe-
ti munkák bemutatásával stb.
A Himnusz születésének helyén, Szatmárcsekén pedig 
átadásra kerül a Kölcsey Társaság által odaítélt Kölcsey 
emlékplakett és oklevél. Az idén ezt Zsigmond Dezső, 
Balázs Béla díjas filmrendező kapta meg, aki ezer szállal 
kötődik Szatmárhoz, megigézte őt az itt lakó emberek 
természetessége, a táj érintetlensége. Legutóbbi nagy si-
kerfilmje is megyénkben és Kárpátalján játszódik, címe: 
A sátán fattya. Bemutatja, hogy a „Málenkíj robot” ho-
gyan tette tönkre generációk életét. Az alkotás a Los An-
gelesi magyar filmek fesztiválján is külön díjat nyert. A 
rendezvény a Cantemus kórus műsorával és Kölcsey Fe-
renc sírjának koszorúzásával ért véget.
 
2019 03.24.  Borsi - „Isten az igaz ügyet sohasem hagyja el”
Ünnepség II. Rákóczi Ferenc születésének 343. és Erdély 
fejedelemmé választásának 315.évfordulóján 
A 2019.-es évet az országgyűlés Rákóczi emlékévvé 
nyilvánította. Ifj. dr. Lomniczi Zoltán, az ötletgazda, 
úgy gondolta, hogy a leghosszabb szabadságharcunkat 
vezető Rákóczi példát állít a mai kor emberének is. Gaál 
Zoltánt, a Rákóczi-emlékév Testületének elnökét bízták 
meg az egész éven át tartó rendezvénysorozat koordi-

Az eseményen részt vettek a Kelet-Magyarországi Törzsszék tag-
jai. A képen v.Szabó Zsolt v.hdgy., n. Fruttus Erzsébet v.alhdgy 

és v. Hunyadi Péter
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nálásával. A Borsiban tartott ünnepet mindketten meg-
tisztelték személyes jelenlétükkel. Az emlékév megnyi-
tására március 27-én került sor a Hősök Terén, ahová 
a Kárpát-medence minden részéről rengeteg fiatal érke-
zett. Ahogyan Gaál Zoltán elmondta: „A magyarok kül-
detése ma is az, mint évszázadok óta: Európa határai-
nak biztosítása, az európai civilizáció és a keresztény 
kultúra védelme.” Nagy örömünkre ezen az ünnepen 
is nagyon sok iskola és ifjúsági szervezet képviseltet-
te magát. Popovics Béla helytörténész érzelmekre ható 
előadásából, a gyerekek szívhez szóló verseiből és éne-
keiből töltekezhetünk jövő év márciusáig, amikor újra 
együtt leszünk.

V. Böszörményi Valéria, n. Gál Sándorné, n. Fruttus Erzsébet 
v.alhdgy és kuruc hagyományőrző viseletben n. Runyó József

Gaál Zoltán, dr.Lomniczi Zoltán, Kósa Zoltán (a Rákóczi Szö-
vetség tagja) és vitéz Böszörményi Valéria a Borsi emlékparkban

A Történelmi Vitézi Rend képviselői: v. Böszörményi Valéria, v. 
Bacskó György v.hdgy. feleségével, dr.v.Bába László feleségével 
és v. Bába Ágnes férjével

Főhajtással tisztelegtünk a „Nagyságos Fejedelem” szobra 
előtt: dr.v.Bába László és v. Böszörményi Valéria koszorúz

2019 04.06.  Bodaszőlő-Zelemér
Misztikus hely Zelemér. A Csonkatorony szépsége még 
lepusztultságában is tettenérhető. Számos legenda köthe-
tő ehhez a helyhez. Árpád-kori temploma egy kunhalomra 
épült, de a monda szerint állt itt egy vár is, amelyben egy 
Vaszil nevű gazdag rác élt leányával, a szép Mariczával. A 
leány szépsége lett tragédiájának oka. A másik történet sze-
rint Attila, hun fejedelem 406. körül itt született Zelemér 
környékén, és feltehetőleg egy darabig itt is nevelkedett. 
Ennek emlékére kérte meg Túri Török Tibort a Horthy Mik-
lós Társaság, hogy készítsen szobrot Attila dicsőségére, emlé-
keztetni a magyarságot hősi múltjára, példát venni az ősökről. 
Szabadságunk, nemzeti függetlenségünk állandó veszélyben 
van, amiért minden generációnak meg kell küzdeni.

Díszőrség: Közép-Magyarország Kelet és Kelet-Magyarország 
Törzsszékeinek képviseletében a történelmi zászlókkal

2019 05.04.  Állománygyűlés Kisvárdán
Az állománygyűlésen vitéz Béres Ferenc országos törzska-
pitány tartott Rendünkről beszámolót.
A Főméltóságú Kormányzó Úr, Nagybányai Vitéz Horthy 
Miklós és Vitéz Böszörményi Ferenc szobrát avattuk vitéz 
Böszörményi Valéria és nemzetes Runyó József családi há-
zának udvarán. A házigazdák a szobor felszentelésére vitéz 
Monostory Marcell görögkatolikus parochus urat kérték fel.
Megkoszorúztuk vitéz Böszörményi Ferenc és a kisvárdai 
kórházban 1915-ben elhunyt dragonyosok sírját. Tisztele-
tünket tettük a 2018-ban állított első világháborús emlék-
műnél is.
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A Történelmi Vitézi 
Rend tagjai megko-
szorúzták az I. vi-
lágháborúban hősi 
halált halt dragonyo-
sok sírját. Koszorút 
helyez el nemzetes 
Kujbus János

Az I. világháborús 
emlékműnél koszorúz 
v. Böszörményi Va-
léria és v. Hunyadi 
Péter

V. Béres Ferenc országos törzskapitány vezetésével a Történelmi 
Vitézi Rend Kelet-Magyarországi Törzsszék képviselői tiszteleg-
nek a kisvárdai I. világháborús emlékműnél

Koszorúzás a Béres-csepp feltalálójának, vitéz Béres Józsefnek 
sírjánál

2019 07.10.  „Noblesse oblige” A nemesség kötelez - Or-
szágos Honismereti Akadémia Nyíregyháza. 1950-1989-
ig a történészek nem kutathatták a nemesség szerepét, vagy 
torzítva mutatták be. Tunya, népét kizsákmányoló, léha, 
élősködő, likvidálandó társadalmi osztályként értelmezte a 
marxista történetírás.

De mire is kötelezett a nemesség? Nemes, erényes mó-
don viselkedjen, értékteremtő, értéknövelő legyen, 
amelynek lényege a szolgálat. A nemesség jogait az 
Aranybulla rakta le 1222-ben, amely szerint fölöttük 
csak a király ítélkezhetett, honvédelmi kötelezettséggel 
tartoztak, amiért cserébe földbirtokot, címeket kaptak, 
adómentességet élveztek, birtokaikat tovább örökíthet-
ték. Idővel gazdasági különbségek alakultak ki köztük. 
A főnemesek részt vettek a királyi tanácsban, a törvény-
hozó és végrehajtó intézetekben is ők ültek. Létre hozták 
a nemesi fegyveresek előkelő szervezetét: a lovagrende-
ket. Így közülük kerültek ki a nádorok, főkancellárok, 
országbírók stb.  A köznemesség pedig a vármegyék ve-
zetésében játszott döntő szerepet. 
A 19. században már nemcsak születési előjogként kapha-
tott valaki nemességet, hanem a háborúban, politikában, 
diplomáciában megszerzett tényleges érdemei alapján. 
Pl. Korányi Frigyes bárói rangot 1908-ban kap a TBC el-
leni harc megindításáért. Báró vitéz Szurmai Sándor, az 
uzsoki hős IV. Károlytól az orosz gőzhenger megállítá-
sáért. A XX. században mind az első-és másod vonalbeli 
nemesek sokat tettek hazájukért és településükért. Iskolá-
kat, templomokat, utakat, kórházakat építettek, a művé-
szet mecénásai voltak. A Nagy Háborúban a tuzséri Ló-
nyai Pálma grófnő kastélyát szükségkórházzá alakította 
át, gróf Edelsheim Gyulai Ilona, a kormányzóhelyettes úr 
özvegye több nemes asszonnyal együtt a Sziklakórházban 
volt ápolónő.
A századfordulón új arisztokrácia jelent meg: a polgár-
ság, akik a kereskedelmi, pénzügyi hatalmat és a médiát is 
magukhoz ragadták. Újabb csapás volt Trianon, így lettek 
földnélküli arisztokraták gróf Apponyiak, Degenfeldek, 
Bethlenek. Végül a királyság megszűnt 1918-ban, mint 
jogforrás. A végső csapást a kommunizmus mérte rájuk. 
A B-listázás, kitelepítés, osztályidegenként csak segéd-
munkát kaphattak, az államosítással minden vagyonukat 
elvesztették. Az Akadémia zárónapjára meghívták egy 
nagy múltú erdélyi család leszármazottját: báró Bánffy 
Farkast, aki a család visszaperelt fugadi rezidenciáján él. A 
restitúciós törvény alapján a család föld-és erdőterületeiért 
is harcol. A szórvány magyarság életét segíti: oktatási és 
sportközpontokat hoz létre. A neveltetésére a legbüszkébb.
A jövő generációinak méltó megbecsüléssel kell emlékezni 
azokra, akik életükkel, helytállásukkal mint magyar neme-
sek, ezt valóban megérdemlik.

 2019 07.14.  Rákóczi ünnep Tiszaújlakon
A tiszaújlaki csata 1703. júl. 14.-én a szabadságharc első 
győztes összecsapása, melyben Rákóczi seregének sike-
rült a Tisza bal partjára átkelnie. A tét óriási volt, itt dőlt 
el ugyanis, hogy Rákóczi mozgalma nem egy, az 1697-
es hegyaljai felkeléshez hasonló, korlátozott kiterjedésű, 
könnyen leverhető parasztfelkelés, hanem országos mére-
tű, társadalmi csoportok összefogásával létrejött Habsburg-
ellenes szabadságharc lesz.
Az ünnepre mindig nagyon sokan eljövünk. A ruszin szer-
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vezetek is nagy számmal képviseltetik magukat, emlékez-
tetve arra, hogy őket a Fejedelem a „leghűségesebb nép-
nek” nevezte.           

A Kárpátaljai hagyományőrzők őrt állnak a legendás Turul em-
lékműnél, a koszorúzáson a Rákóczi Szövetség és a Történelmi 
Vitézi rend is részt vett

2019 07.22.  Megemlékezés a Hortobágyi kitelepítések-
ről - Emlékhelyet létesítenek a Hortobágyra deportál-
taknak 
A kommunista diktatúra áldozatai ellen elkövetett törvény-
telenségek kiemelt helyszínén, a hortobágyi zárt táborok 
területén, a méltó megemlékezés és a jövő nemzedékének 

oktatás-nevelése céljából látogatóközpont épül 2022 év vé-
géig. A kiállítás modern technikákat felhasználó, interak-
tív lesz, amelyre nemzeti kormányunk 495 millió forintot 
szán. Az ünnepen Rendünket nemzetes Fruttus Erzsébet, 
n.Kujbus János és vitéz Gaál Csaba képviselte.

2019 08.11.  A kitelepítettek találkozója Tiszafüred-
Kócsújfalu
Tizenkét gyertya gyújtásával emlékeztünk azokra azd ár-
tatlan honfitársainkra, akik 1950-53 között tizenkét kény-
szermunkatáborban szenvedtek a kommunista önkényura-
lomtól. 

Jegyezzük meg a táborok nevét: Árkus, Borzas, Ebes, 
Kócspuszta, Kónya, Tedej, Kormópuszta, Lászlómajor, 
Lenintanya, Elep, Borzas-Mihályfalva, Erzsébet tanya.
A megemlékezéseken rendszeresen részt vesz Zsákai Pi-
roska, aki Kónyán élte meg 8 éves korában a kitelepítés 

3 évét. Őt az egész ország ismeri, történelmi folyóiratok 
hiteles krónikása a „magyar Gulágról”. Életéről könyvet 
jelentetett meg „Kaptam egy világot” címmel. Az ünnepsé-
gen rendünket nemzetes Fruttus Erzsébet, v. Kujbus  János, 
v. Gaál Csaba és v. Szabó Zsolt képviselte.

2019 09.08. Kenderes. Horthy-emléknap az újratemetés 
26. évfordulóján
Az ökumenikus istentiszteletet koszorúzás követte a Hor-
thy család mauzóleumánál. Emlékező beszédet mondott 
Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr. A család le-
származottai is jelen voltak: Horthy Éva, Horthy Emese 
és Horthy Csaba. A Tengerész Múzeumban postatörténeti 
kiállítást nézhettünk meg; egy 19. század végén épült, ere-
deti postahivatalt újítottak fel, udvarán korabeli öntöttvas 
kúttal, homlokzatán „Magyar Királyi Posta” felirattal, ol-
dalfalán az egykori magyar királyi címer, domborműként 
megformázva. Látványa a Monarchiába repít vissza.

Ökumenikus istentisztelet, Kenderes, református templom
2. kép: A Horthy család leszármazottai
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2019.09.13.   Nyíregyháza - Vitéz Mikecz Kálmán (1895-
1974) huszár-ezredes, posztumusz dandártábornok ha-
lálának 45. évfordulója
Egy nemesi család sorsában vé-
gigkísérhető az egész magyar 
történelem. Izsák nevű ősüket 
említi a krónika, aki az 1100-as 
években élt. Az elődök kitűntek 
a törökök és bosnyákok elleni 
harcokban, majd a napóleoni 
háborúk idején kaptak nemes-
séget. Ezt a harcos múltat viszi 
tovább Mikecz Kálmán is, aki 
a nyíregyházi Hadik András 
huszárezred parancsnokaként 
harcol az orosz hadszíntéren, 
az I. világháborúban. 1924-ben 
Horthy Miklós vitézzé avatta. 
1941. augusztusában ő vezette 

azt a lovasrohamot, amelyet a hadtörténelem utolsó sikeres 
huszárrohamként tart számon. Ezért a tettéért huszár-ezre-
desnek léptették elő.1943-ban szovjet hadifogolytáborba 
kerül, majd itthon jön a B-listázás, éhezés, segédmunka és 
a megaláztatások sora. A megváltozott politika - így „hálál-
ta meg” a szinte egész életén át tartó nemzetvédő harcait. 
Holtában térhetett vissza Nyíregyházára, 1974-ben a csalá-
di sírboltba temették.
A megemlékezésen részt vettek a család leszármazottjai: 

Mikecz László és unokája, András. Az emlékező beszédet 
Komiszár Dénes tartalékos főhadnagy tartotta. A Vitézi 
Rend nevében koszorúzott vitéz Böszörményi Valéria és 
nemzetes Runyó József.

Vitézi Rendünk képviselői a leszármazottakkal
  Szerkesztette: vitéz Böszörményi Valéria

és nemzetes Runyó József

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI CSOPORT

Március 15-én  a Debrecen Megyei Jogú Város által 
szervezett hivatalos megemlékezésen vitéz Gál Csaba 
székkapitány vezetésével vitéz Hunyadi Péter bajtár-
sammal vettünk részt. A megemlékezés során Rendünk 
nevében megkoszorúztuk Kossuth Lajos kormányzó úr 
szobrát.

Március 16-án vitéz Gál Csa-
ba székkapitány úr és fia, vitéz 
Gál Zoltán nemzetes úr, vala-
mint családjuk megemlékezett 
vitéz Póti Károly Arany Vitéz-
ségi Éremmel kitüntetett hősi 
halott határvadász sírjánál. A 
hősi sírt és annak környezetét 
gondosan megtakarították, vi-
rágokat ültettek, és koszorút 
is helyeztek el hős rendtár-
sunk kopjafájánál.

 Bajtársi üdvözlettel vitéz Szabó Zsolt Lajos v.hdgy.

Katonai tiszteletadás vitéz Mikecz Kálmán sírjánál

Áldást mondott vitéz Lovass 
Sajtos Szilárd őrnagy, pro-
testáns tábori lelkész, szék-
kapitány

A megemlékezés szervezője, vitéz Komiszár Dénes tartalékos 
főhadnagy, hadisírgondozó a rokonokkal és szkp. úrral
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ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁG TÖRZSSZÉK
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
Miskolc, Doni emlékmise. 2019. január 13.

Vitéz Szarvas Péter esperes celebrálta
az ökumenikus istentiszteletet

Kézdivásárhely, 2019. 04.27.

A Történelmi Vitézi Rend kapitányai az avatási ünnep előtti 
kiránduláson a helytörténész előadását hallgatva

  

Díszőrség és készülődés az estebédhez

Állománygyűlés, 2019. május 4.
 
 

Lelki útravaló Dr.vitéz Tóth Albert nagytiszteletű úrtól

Szalagtűzés a Törzsszék zászlajára
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Vitéz Kissunyi István tb. törzskapitány imája:
Fohász nemzetért, hazáért

Uram, Jézus Király! Drága Pártus Herceg! Drága Bol-
dogasszony Anyánk! 
Szép Szűz Mária! Drága Magdalai Mária! Édes Babba 
Mária!
Árasszátok kegyelmeteket sokat szenvedett, sokat pró-
bált nemzetemre, szétdarabolt édes hazámra! A világon 
élő összes tisztességes magyarra, hogy erőnket egyesít-
ve, összefogva visszaszerezhessük igazságtalanul elra-
bolt ősi szállásterületeinket, kincseinket, helyreállít-
hassuk több mint 1100 éves jogfolytonosságunkat, hogy 
újra Szent Koronánk védő boltozata alatt élhessünk! 
Ősi hatálytalaníthatatlan történelmi alkotmányunk 
szellemében, annak védelme alatt építhessünk egy 
szebb, boldogabb magyar jelent és jövendőt! Kérlek, 
szabadítsatok meg nemzet- és hazaárulóinktól, nem-
zetünket, hazánkat tönkretevő senkiházi bitangoktól, 
s nyerjék el méltó büntetésüket, mert méltók a bünte-
tésre! A magyarok Istene, s drága Szent Fia, a mi Jézus 
Kresztosz Urunk által, az Ő szándéka és akarata sze-
rint, aki él és uralkodik mindörökkön örökké, Ámen!

Füzérradvány, Hősök Napja, 2019. május 25.

Dr. Nagy-Bozsoky József Emlékére

Hősöknek, napjánál,
Radványban, – templom-
nál,
Kopjafa mellett
Őrt állót pillanták.
Láttál már kősziklát?
„Kövültet”... keményet!
Példát és kitartást,
Csak tőle remélhetsz.

 Ép ész és ép lélek,
Példakép… eleven,
Tanulhatsz, meríthetsz,
Tudása végtelen.
 
Szigor vagy... teremtő,
Lélekben, serkentő…
Jelenés, lelkemben...
Szavad is rettentő.
 
Áhítat, formálás
Tanítás, okítás,
Tőled jött szavaid,

Röpít az égen át.
Orvosként, cserkészként
Vitézként alkottál
Versben vagy esszében,
Népedért kiálltál.
 
Testedben elfogytál,
Nem féltél, kiálltál,
Szavakban pengeként,
A világgal harcoltál.
 
Maradj velünk kérlek,
Nagy-Bozsoky József,
Idősként, öregként,
Az Istenre kérlek!
 
Testedben elfogytál,
Nem féltél, kiálltál,
Szavakban pengeként,
A világgal harcoltál.

Szerző: Pandák Pál
(polgármester)

„Füzérradvány verselő polgármesterével”,
v. Juhász Béla törzskapitány úr
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Köröm, Rákóczi Fesztivál,  2019.05.31.
 

Kárpátaljai vendég fiatalokkal

A Rákóczi Szövetség, a Körömi Rákóczi Hagyományőr-
ző Egyesület és Köröm Önkormányzatának rendezésében 
tartották 2019.05.31-én a XXI. Körömi Rákóczi Fesztivált 
és Emlékfutást. A programot a Rákóczi Emlékparkban 
vitéz Tóth Tibor polgármester nyitotta meg. Tállai And-
rás országgyűlési képviselő köszöntőt, Csáky Csongor, a 
Rákóczi Szövetség elnöke ünnepi beszédet mondott, majd 
azt követően megkoszorúzták a Rákóczi-emlékművet.  A 
délután folyamán hazai és külhoni települések iskolásai és 
művészeti csoportjai léptek színpadra.  v. Juhász Béla tkp.

RECSK, szeptember 21.
 

Dr. Orbán Balázs államtitkár: 
A kényszermunkatábor bezárásának 66. évfordulóján 
egyszerre kell emlékezni és ünnepelni!

– Emlékezni mindazokra, akiket itt a szocializmus ide-
jén, világboldogítónak hazudott eszme nevében megkínoz-
tak, testileg és lelkileg megtörtek, vagy meggyilkoltak. 
– Arra a mérhetetlen szenvedésre, amin az itt fogva tartott 
másfél ezer rab a Rákosi-diktatúra legsötétebb évei alatt 
keresztülment.
– Ünnepeljük, hogy a diktatúra elporladt és vele együtt 
a világboldogító ideológia is a történelem szemétdomb-
jára került!
Az államtitkár rámutatott: A recski rabok és hozzátarto-
zóik, tisztelőik a jelenlétükkel, személyes történetükkel 
tanúsítják, hogy ami itt történt, az valódi történelem. En-
nek része a tábor működése éppúgy, mint a rá való emléke-
zés jogának és lehetőségének kiharcolása is. Mindez nem 
múlik el, nemzetünk életének része marad! A történelem 
megismerése nélkül nem érthetjük meg, mivé formált ben-
nünket a 20. század és ez az, ami örök időkre figyelmeztet 
minden embert: az elképzelhetetlennek hitt igazságtalan-
ság is megtörténhet velünk, ha nem tartunk össze és nem 
vagyunk képesek megvédeni hazánkat, a szabad Magyar-
országot! Origó, részl.

Állománygyűlés, 2019. 11.30.

Törzskapitány úr megnyitja az állo-
mánygyűlést

Új házigazdánk:
Gubala Róbert esperes-plébános úr 

 

Vitéz Tóth Tibor 
polgármester

Díszőrség
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Újonnan avatott rendtársaink:

HEVES MEGYEI SZÉKKAPITÁNYSÁG

Doni megemlékezés, Eger, 2019. január 14.

Kenderes, Horthy-kripta, szeptember

Rendtársaink díszegysége a zászlókkal, és a zsidó küldöttség ke-
gyelettel emlékezői

Szeleczky Zita-est, Eger, szeptember 8.
A Hun Fokos Szövetség, s 
a Történelmi Vitézi Rend 
Szeleczky Zita-estet ren-
dezett, melyen a Szent 
György Lovagrendben 
lévő rendtársaink is közre-
működtek.

Dr. l. Nemes András (harmonika), nemzetes Dr. Pócs Alfréd, 
nemzetes Hegyesi Hudik Margit, nemzetes Juhász Szabolcs, lo-
vag dáma, Orgoványi Anikó, aki a Himnusz-faliképeket hozta el

Kárpátok Őre, Szilvásvárad, szeptember 14.
A Történelmi Vitézi Rend Tagjai a Kárpátok Őre szobránál 
tartott megemlékezésen vettek részt. Nemzetes Hudik Mar-
git rendtársunk gyönyörű énekével színesítette a műsort
 

1. kép: v. Kámán Árpád úr, az abasári katonadal-fesztivál főszervezője és kórusvezető; 2. kép: v. Trembenszki Gyula, a Magyarok Vi-
lágszövetségének aktív tagja; 3. kép: v. Oláh István aki 80. évét betöltötte, és a M.V.Szövetségének Kárpát-medencei alelnöke; 4.kép: 
vitéz Petercsák Katalin átveszi díszes oklevelét; 5. kép: Dr. Rózsa György főlevéltáros előadása: Rákóczi a magyar hagymományban

Svella Adél /v.Gergely István felesége/ v. Oláh István,
Csete Margit (Hegyesi Hudik Margit Édesanyja), Barta József, 

nemzetes Hegyesi Hudik Margit, nemzetes Juhász Szabolcs
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RECSK, 2019. szeptember 21. 10:30 - A Recski Szövet-
ség Egyesület megemlékezése Rendünk hagyományos 
részvételével

Vitézavatás, Budapest, szeptember 21.
  

Vitéz Harsány Jenő szkp. az avatandók bevonulásakor
Törzsszéki csoportkép a Szent Korona hiv. másolatával,

a szentély előtt

Az egri 14-es, Dobó István Gyalogezred emléknapján, 
okt.13-án tartott megemlékezésen részt vettek: a HUN 
FOKOS Szövetség, a Szent György Lovagrend, s a Tör-
ténelmi Vitézi Rend Tagjai

Balról jobbra: v. Török János, nemzetes Juhász Szabolcs, v. Szé-
kely Csaba György, v. Juhász Béla törzskapitány, v. Papler Pál, 

nemzetes Hegyesi Hudik 
Margit, Daragó Károly,  
nemzetes Dr. Pócs Alfréd 
László

Koszorúznak: v. Székely 
Csaba, v Juhász  Béla 
törzskapitány, nemzetes 
Szemerey László

ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁG
TÖRZSSZÉK,

NÉMETORSZÁGI ALCSOPORT

44. Magyar Jótékonysági Bál!

2019. január 26-án kerül megrendezésre a Stuttgarti 
Jótékonysági Bál a katolikus misszió szervezésében, 
melyet 1975-ben először Fejős Ottó lelkész indított 
útjára, hogy a tiszta bevételből az otthon maradott 
rászorulókat segíteni tudja, ez a rendezvény azóta ha-
gyománnyá vált!

Nekem jutott e nemes feladat, hogy a Kárpát-medencé-
ben és a nagyvilágban élő rendtársaimnak pillanatképet 
nyújtsak, hogyan éli meg a nyugati diaszpórában élő 
magyarság ezt az egyedülálló rendezvényt. Nyugodt 
lelkiismerettel állíthatom, hogy ez a Stuttgarti Bál a 
diaszpórában élő magyarság legnagyobb összejövetele 
1300 résztvevővel!
Mint mindig, ahogy lenni szokott, voltak jobb évek, és 
kevésbé sikeresek. A 2008-as esztendő nyarán azzal a 
kéréssel keresett meg Dr. Tempfli Imre atya, hogy elvál-
lalnám-e a bál szervezését, mert ez a hagyomány éppen 
hanyatlóban van. Imre atyával, Jablonkay Lydiával, 
és Horváth Ottóval kezdtük el a munkát. Az elején 
több nehézségbe ütköztünk, amelyeket az évek folya-
mán sikeresen áthidaltunk, hisz a célunk egy volt és ez 
a mára is érvényes: „vonzóvá tenni” mindenki számára.
Lydia lett a programfelelős, Ottó, mint zenetanár a ze-
nei részt vette kézbe, majd 2015-ben a korára (70 éves) 
való tekintettel visszalépett. A helyét nagy örömünkre 
Tepper János vette át. Az emberek a munkában ismerik 
meg egymást, mondja egy közmondásunk, ezért is ala-
kult köztünk egy életre szóló barátság Lydiával, Imre 
atyával, Jánossal és Ottóval. A bál egész éves munkát 
jelent számunkra, bál előtt és bál után.  Február végén 
(bál után) kritikusan kiértékeljük a bál pozitív és nega-
tív eseményeit, majd január 2-án (bál előtt) az első jegy-
árusítási napon eladunk kb. 800 belépő jegyet. Ismer-
tetni szeretném veletek a fellépőket: Számunkra fon-
tos, hogy a Stuttgartban működő csoportok kapjanak 

Nemzetes Hegyesi Hudik 
Margit művészi előadása

A KÁRPÁTOK ŐRE EMLÉKMŰ
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minden évben fellépési lehetőséget, mint pl. Dobó Ist-
ván Cserkészcsapat Lydia vezetésével és a Csöbörcsök 
Néptánccsoport. Két zenekart minden évben mindig 
más helyről hívunk a Kárpát-medencéből. Azért a két 
zenekar, mert két nagy teremből áll a bál színhelye. A 
fő terem, ahol a műsor folyik, 800 férőhelyes. A kisebb 
terem 500 férőhellyel, a népzenészek és a néptánccso-
port  szórakoztatják a jelenlévőket. Az ülőhelyektől 
függetlenül mindenütt lehet tartózkodni és szórakozni. 
Van külön játszóház, ahol szórakoztató programok vár-
ják legkisebb vendégeinket. Belépés számukra díjtalan, 
ezáltal próbáljuk a kisgyermekes szülőket is mozgósíta-
ni, mert itt kint nincs lehetőség a nagyszülőknél hagyni 
a gyerekeket. A bál látogatóinak összetétele vegyes.

Fontos, ha csak egy pár órára is, mindenki otthon 
érezze magát. A siker és megmaradásunk titka: 
Mindegy, hogy a történelmi Magyarország melyik 
részéből érkeztél, „közénk tartozol”, egy Magyar 
közösséghez. A bál tiszta bevételét az Egyházköz-
ség szocio-karitatív tevékenységének támogatására 
fordítja. Remélem, sikerült a Magyar Jótékonysági 
Bálról a pillanatkép.

Maradok tisztelettel és rendtársi üdvözlettel, a 
Stuttgarti Magyar Jótékonysági Bál főszervezője

nemzetes Szegi Oszkár

Vitézek Stuttgartban: “Hittel, sporttal és kultúrá-
val”
Külföldön járva és az ottaniakkal beszélgetve, sok-
szor az az érzésünk, hogy keveset, vagy még attól is 
kevesebbet tudnak Magyarországról. Ami viszont so-
kaknak mégis dereng – a gulyás, a paprika és a csár-
dás mellett – az a magyar foci. Természetesen nem a 
mai nemzeti válogatott játékaira gondolok, hanem a 
híres ARANYCSAPATRA. Sokak szerint a leghíre-
sebb magyarok között van PUSKÁS ÖCSI neve is, aki 
akkoriban a magyarok csodacsatára volt. Erre emlé-
kezve 2019 május 18.-án Stuttgartban megszerveztük 

az 1. Aranycsapat Emléktorna kispályás labdarúgó 
bajnokságot.
Egy sikeres rendezvény előkészítésére egy jó év kell, 
most sem volt másképp. Telefonon egyeztetés, majd Bu-
dapesten egy személyes találkozó nemzetes Kű Lajos-
sal az Aranycsapat Alapítvány elnökével. Lajos nagyon 
lelkesen teszi önként vállalt feladatát, amit így lehet 
röviden jellemezni: “Hittel, sporttal, kultúrával”.
A bajnokság meghirdetését lázas készülődés követte. 
Meg kellett szervezni a teljes hátteret ahhoz, hogy a 
rendezvényhez minden rendelkezésre álljon és minden-
ki jól érezhesse magát. Többek között szükségünk volt 
pályára, öltözőkre, bírókra, de lelkes támogatókra is.  
Plakátokat nyomtattunk, mindenfelé hirdettük, hogy 
milyen nagy esemény készülődik Stuttgartban!
Péntek este a magyar kultúrintézetben Kű Lajos tartott 
nagyszerű előadást az Aranycsapatról, de a mai sport 
helyzetéről és az Alapítvány munkájáról is. Az est 
végén a várva-várt sorsolás következett. Két csoport-
ra osztottuk a 11 benevezett csapatot. A sorsolást Dr. 
Márfi Gyula veszprémi érsek, Dr. Berényi János stutt-
garti főkonzul és díszvendégünk, Kű Lajos végezték 
el. Az előadást és a csapatok sorsolását sokan és igen 
nagy érdeklődéssel látogatták meg. Másnap délelőtt 
lázas munka kezdődött. Nagyobb egyházi és gyerek-
programot is terveztünk arra a napra, valamint büfét, 
amelyet a cserkészek üzemeltettek. Volt lángos és Csíki 
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sör, édesség és sok más finom dolog. Mintegy 250-300 
vendéget sikerült mindennel ellátni!
A 11 benevezett csapat Stuttgartból és egész Dél-Né-
metországból érkezett. Jó volt nézni, hogy komolyan 
vették a csapat - együtt - sport szavakat: egyforma csa-
patpólókban játszottak egymás ellen. A hangulat kiváló 
volt, bár délután nagy esőt kaptunk, ami kicsit lehűtötte 
a már helyenként igen forró helyzetet…Végül sor került 
Mindszenty József hercegprímás mellszobrának meg-
koszorúzására és az eredményhirdetésre. 

Dr. Berényi Já-
nos főkonzul úr 
köszöntő szavai 
után nemzetes 
Kű Lajos adta át 
a győzteseknek a 
nemzeti szalag-
gal átkötött ér-
meket és a kupát.

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek és Dr. Tempfli Imre 
atya közös imájával és áldásával, majd a Himnuszok 
eléneklése után véget ért az 1. STUTTGARTI ARANY-
CSAPAT EMLÉKTORNA.
A rendezvényt a Történelmi Vitézi Rend Észak-Ma-
gyarországi Törzsszék tagjai szervezték és támogatták.
S hogy ezt a bajnokságot követi-e majd a második vagy 
sem, az még a jövő zenéje! Ahol van akarat, ott segítő 
kéz is akad. Legyen így!

Írta: vitéz Jablonkay Lydia és nemzetes Szegi Oszkár,
a bajnokság szervezői

Kű Lajos - 1972-ben 8 alkalommal szerepelt a válogatott-
ban és 1 gólt szerzett illetve háromszor játszott az olimpiai 
válogatottban. A müncheni olimpia ezüstérmese, majd a 
belgiumi labdarúgó-Európa-bajnokság negyedik helye-
zettje, ahol a magyar csapat egyedüli gólját ő szerezte meg 
(11-esből).
Aranycsapat Alapítvány - Elmondhatjuk, hogy még min-
dig különleges varázsa van az „Aranycsapatnak”. Már 
majdnem minden csapattag emlékét stadionok nevei is őr-
zik, azonban közel 50 évnek kellett eltelnie az első nagy 
siker, az olimpiai győzelem után, míg valakinek eszébe 
jutott: intézményes formában, az Aranycsapat egészének 
is emléket kellene állítani. Az ötletgazda Kű Lajos, a Fe-
rencváros korábbi válogatott játékosa, aki 2002. decembe-
rében létrehozta az Aranycsapat Alapítványt. Az alapítók 

között találjuk a Wembley-ben aratott 6:3-as diadal két hő-
sét, Puskás Ferencet és Grosics Gyulát is. Kű Lajos célja 
az volt, hogy elindítson egy – szavaival élve – soha véget 
nem érő történetet, hogy kezdetét vegye a Kárpát-meden-
cei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság.
A www.aranycsapatalapitvany.com honlapunk bemutatja 
ennek az unikumnak számító bajnokságnak történetét, és 
bepillantást nyújt az Aranycsapat Alapítvány szerteágazó 
tevékenységébe is.

CSERKÉSZET! Csillagösvényen jártunk - vagyis cser-
késztábor a Hargita tövében!
Két busz reggel hatkor indult Budapestről Székelyföld 
irányába, közel 100 cserkész, akik az idei nyári tábor-
ba készültek. Úticél Csíkmadaras, a Hargita tövében. 
A nagy távolság ellenére többen voltunk, mint máskor: 
Svédországból, Angliából – Londonból és Brüsszelből 
jöttek  a legtávolabb élő cserkészeink, ahol nem régóta 
működnek csapatok.  Jöttek továbbá német, svájci és 
osztrák csapatoktól.  (Csapataink vannak a követke-
ző városokban: Bern, Zürich, Genf, Innsbruck, Wels, 

Bécs, Berlin, Frankfurt, Heidelberg, Mainz, Mün-
chen, Nürnberg és Stuttgart.) És természetesen jöttek 
a helyi cserkészcsapatokból: Szepsiszentgyörgyről, 
Csikszeredából és Csíkmadarasból is kis- és nagy cser-
készek.
Az első napokban a tábort kellett felépíteni. A 220 cser-
kész 5 altáborban táborozott. A legkisebbek, a 10 év alatti-
ak  a vadászházban aludtak, a felnőtt cserkésztábor pedig 
a házhoz közel volt, hisz ők segítettek az ebéd kiosztásánál 
is.  A nagyobb cserkészek sátortáborban laktak a távolabbi 
legelőkön és telkeken. A roverek táborhelyét csak úgy lehe-
tett megközelíteni, hogy egy keskeny pallón átkeltek a pa-
takon. Erről a patakról még szólok.  A ház körül ébédlőket 
állítottak a roverek, hogy eső esetén is tudjunk enni. Meg 
kell mondani, hogy bár sokat esett az eső, az étkezések 
alatt sosem zavarta meg az eső és nem is volt szükség a 
sok építményre. Két jurta is épült.  Az egyik volt az íjász 
jurta, a másik a Szer-jurta, amiben  egy kis HUN kiállítás 
volt berendezve. 
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A tábor kerettörténete idén a hunok voltak. Ponto-
sabban a hunok élete Atilla előtt és Atilla uralkodása 
alatt. Alapul Cey-Bert Róbert könyve “ Atilla a Hun 
üzenet” szolgált , mely nagyon részletesen kitér a hun 
életre és szokásokra . Elemzi Atilla életét és harci si-
kereit. Kitér a hun táltosok és  sámánok szerepére és a 
hun ételekre is.  
A hunok életéhez híven, mi is mindennap íjászkodtunk. 
Három íjászpályát építettünk fel, ahol egyszerre 20-25 
cserkész tudott gyakorolni Barsi Attila vezetésével, 
Gaál Imre és a roverek segítségével. Attila harci íjá-
szatot oktatott, mely nem csak abból állt, hogy egysze-
rűen célbalőjjünk. Meg kellet tanulni több nyilat kéz-
ben tartani, vakon betölteni a nyilakat és előre, oldalra 
és hátrafelé lőni a célra. A legügyesebbek a végén ezt 
mind futásból is véghezvitték: ők lettek a sas-íjászok, 
- Atilla testőrsérege -  és kitüntetésként megkapták a 
fekete sastollat.
A táborépítés után indultunk kirándulni.  Több ki-
rándulást terveztünk, hogy egy kicsit megismerjük 
a környéket. Megnéztük Csíkmadarason a ványolót, a 
templomot és a régi malmot.  A legnagyobb sikere vi-
szont a kürtöskalácsnak volt. A Madéfalvi veszedelem 
emlékműnél megemlékeztünk az áldozatokról. Csík-
somlyói nyerget is meglátogattuk. A roverek és a felnőtt 
cserkészek felkapaszkodtak egy hihetetlen meredek 
úton az Egyes kőre, ahol az utolsó 50 métert  drótköte-
lekbe kapaszkodva kellett megtenni. Igen nagy sikere 
a tusványosi medvelesnek volt. Ez egy fordított állat-
kert, mert az ember ül egy ketrecben és meglesheti a 
medvéket. De még vaddisznó is akadt, mely felzavarta 
a medvét a fára.  Aztán persze a Hargitára is felmen-
tünk. Sajnos csak a roverek jutottak fel, mert a többit 
egy nagy eső visszazavarta félútról. Még a vezetőjük is 
azt mondta, hogy ekkora esőt nem élt meg a Hargitán. 
A roverek viszont nem csak megnézték a sok kopjafát 
a Hargita tetején, de ott rengeteg áfonyát is szedtek és 
ettek, amit a kék ujjak és nyelvek árultak el.
A patak volt a tábor titkos kincse.  Szerencsére nem 
volt túl nagy meleg, de a déli pihenő alatt többször ki-
sütött a nap, és hirtelen nagy lett a meleg. No, nem is 
kellett több, pillanatok alatt a patak tele volt hancúrozó 
gyerekekkel, mert nincs jobb, mint a 15-16 fokos vízben 
lubickolni. Ráadásul egy kis vízesés alatt felduzzasz-
tották és a kis medencében a bátrak még alá is merül-
tek. A legjobb élményfürdő eltörpült ez egyszerű hegyi 
patak mellett!
Esténként tábortüzet raktunk a nagy rét közepén, a 
Csillagösvény alatt.  Megismerkedtünk a hun táltos-
sal és a sámánokkal, akik – pl. Atilla koronázásakor 
- csontból jövendöltek és füsttel elűzték a rossz szelle-
meket. Megéltük a holdfogyatkozást a gyönyörű, csilla-
gos ég alatt és világosan lehetett látni a Tejutat is. Ott 
áltunk és csodáltuk az égi látványt, közben énekeltük 
a régi népdalainkat. Csodálatos élmény, amikor ilyen 

messziről összejövünk és együtt tudunk – magyarul 
- énekelni!
A tábor 10 napja alatt nem voltak komolyabb gondok. 
Nagyon finom ellátásban részesültünk, melyet a dán-
falvi Szőcs Ilona és csapata biztosított. Így hát meg-
ismerkedtünk helyi finomságokkal is. Vasárnap közös 
misét tartott nekünk a csíkszeredai csapatparancsok és 
kilátogatott több cserkészvezető is. A helyi erdészet na-
gyon nagylelkű volt velünk és engedte, hogy vágjunk ki 
fát az épületeink építéséhez.  A buszosok végig ott vol-
tak velünk és vittek minket a különböző helyekre.  De 
a legszebb tábornak is valamikor eljön a vége... Szeren-
csére az utolsó két napon gyönyörű napsütés volt, így 
az összes sátort szárazon tudtuk elpakolni. A nagy bú-
csúzkodás után újra elindultak a buszok a 12 órás útra, 
Budapest felé. Egy ilyen tábor szervezése már 2 évvel 
a kitűött datum előtt megkezdődik, többek között ren-
geteg logisztikai és biztonsági feladatot kell megoldni. 
Köszönet Szőcs Lászlónak, aki nem ijedt meg a nagy 
feladattól és elvállalta a tábor parancsokságát. Kö-
szönet minden vezetőnek és segítőnek, aki hozzájá-
rult a tábor sikeréhez. Táborparancsok: Szőcs Lász-
ló cst. (Jonköping), Táborpk. Helyetes: Bálint Lajos 
Lóránt cst. (Csikmadaras). Kiscserkésztanya: Varga 
Emese st. (London). Cserkész 1: Ferenczy Evelyn st. 
(Stuttgart) és Forgách Lóránt st. (London)
Cserkész 2: Schenk Júlia st. (Innsbruck), Molnár 
Gergely st. (Budapest)
Rovercserkészek: Jablonkay Péter cscst. (Stuttgart), 
Felnőtt cserkészek:  Kulcsár Levente cst. (Frank-
furt) - Ha érdekel a munkánk, akkor  keress meg a 
világhálón: www.cserkesz.de

nemzetes Jablonkay Péter

A cserkészek írták…
Legendák ott születnek, ahol Isten kezét véljük lát-
ni a dolgokban, hisz a legendák lényege mindig is a 
csoda, a megmagyarázhatatlan. Ahogy a Hargita tö-
vébe érkeztünk, úgy éreztem, mintha Isten tenyerén 
lennénk, és a tábor során ez az érzés egyre inkább 
fokozódott. Az alábbi történetek ezért nyugodtan el-
mennek Legendának.

A csiksomlyói eső
Aki járt már Csiksomlyón a búcsún, az tudja, hogy min-
den évben esik az eső. Ez lehet a mise előtt, alatt vagy 
után, de valamikor mindig elázik a társaság, és nem le-
het ezt másképp magyarázni, hogy a Jóisten így áldja 
meg az összegyűlt Magyarokat. Az Egyeskő után mi 
is igyekeztünk buszunkkal Csiksomlyóba. Míg az úton 
esett az eső, Csíksomlyóban kiszállva meleg napsütés 
fogadott. Mindenki kiteregette a vizes ruháját és élvez-
te a meleg napsütést. A kegytemplomot megnéztük és 
utána indultunk volna fel a meredek Kálváriahegyen. 
Akkor vettük észre a fekete esőfelhőt, ami a medence 
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túlsó oldaláról közeledett. Igyekeztünk fel a nyeregbe, 
de még mielőtt elértük volna a kápolnát, a nyeregben 
már ránk zúdult az eső és jól eláztunk újra. A kápol-
nába érve nagy meglepetésünkre egy szivárvány jelent 
meg. Úgy látszik, a Jóisten minket sem akart áldás nél-
kül engedni a szent helyre.

Isten esője
Indultak volna a cserkészek fel a Hargitára. Kicsik-
nagyok egyaránt, vagy 150 cserkész. Nem jól indult 
az egész, mert a sok gyerekekre csak egy túravezető 
állt rendelkezésre. A gyerekek pedig azt hitték, hogy  
csupán egy órás sétára indulnak, ezért kevés víz volt 
náluk. Már induláskor mondta a helyi vezető, hogy a 
Hargitán eső várható, de azért elindultak. Mentek is, 
de nagyon nehezen haladtak. Nagy meleg volt és a ke-
vés víz gyorsan elfogyott. A kis karaván elkeseredve 
kínlódott tovább. Az Isten, látva a kilátástalan küzdést, 
hatalmas esőt zúdított a Hargitára. Az útból hömpölygő 
patak lett és a gyerekeknek vissza kellett fordulni. Mire 
visszaértek a táborba, bőrig áztak. Az Isen megmutat-
ta, hogy felkészületlenül nem lehet meghódítani a szé-
kelyek nagy szent hegyét, s vissza kell még térni oda. 
Hazaérve kisütött a nap és gyorsan megszáradt minden.

A Szent Korona útja 
István-koronázásra gyűltek a magyar cserkészek 
Kastlban (Németo. Bajorország)
A Történelmi Vitézi Rend tagjai a Szent Koronával és 
annak történetével ismertették meg a magyar gyere-
keket Németországban.

Ha gyerekeknek és ifjaknak akarunk valamit megtaní-
tani, az a legegyszerűbb, ha nem is veszik észre a taní-
tást. Ezért eljátsszuk, előadjuk a dolgokat. A cél mindig 
a játszva tanulás, s a cserkészet egy nagy játék. Figyel-
jünk csak!!

2019. szeptember 20-22. között rendezték meg a Hárs-
hegy Cserkészparkban (Bajorország, Kastl) a 31. Kerületi 
Akadályversenyt. 190 cserkész vett részt, akik változatos 
programok során akadályok és nehézségek sorát legyűrve 
segítettek Asztrik püspöknek, hogy ő végül királlyá ko-
ronázhassa Istvánt. 
Péntek este, ahogy egymás után érkeztek a csapatok, 
öröm volt nézni azt a boldogságot, amivel rég látott ba-
rátaikat üdvözölték a főleg Németország és Ausztria ma-
gyar cserkészcsapataiból érkezett cserkészek. Ezt követő-
en a 18+ korosztály éjszakába nyúlóan összesítette a hét-
végi programok terveit – alakítottak, finomítottak rajtuk, 
hogy minden tökéletes legyen a másnap reggeli kezdésre. 
Szombaton a bőséges reggelit követően került sor a prog-
ram hivatalos megnyitására. A zászlófelvonást követően 
az udvari történész tartott ismertetőt a Szent Koronáról, 
majd megérkezett István fejedelem és Asztrik püspök. 

Miután a nép egy emberként kinyilvánította az akaratát, 
hogy Istvánt szeretnék országuk élére, megkezdődhettek 
a koronázási ceremónia előkészületei. Össze kellett gyűj-
teni a kellékeket, például a jogart és az országalmát – ezt 
a feladatot a legfiatalabb cserkészek vállalták, és el kellett 
hozni Rómából a koronát – erre a veszélyes küldetésre 
az idősebb cserkészek jelentkeztek. Azonban mielőtt ne-
kivágtak volna a nagy útnak, Koppány vezér jelent meg 
harcosaival. Megfenyegette Istvánt, hogy mindent meg 
fog tenni a ceremónia megakadályozása érdekében.
Az izgatott cserkészek számára világossá vált, hogy fel-
adatuk nem lesz egyszerű. Azért, hogy valóban felké-
szülten vághassanak neki a kalandnak, a délelőtt folya-
mán Asztrik püspök tudástárában átismételhették a szük-
séges ismereteket. - Az ízletes ebéd elfogyasztása után az 
őrsök egymás után nekiindultak – ki-ki a maga korosz-
tálya szerinti irányba – és mind sikeresen megtették az 
elméleti és gyakorlati próbatételekkel teletűzdelt utat. A 
cserkészek számot adtak a teljesség igénye nélkül csomó-
zási, nyomolvasási, népdaléneklési és elsősegély-nyújtási 
tudásukról is, miközben megszerezték a koronázáshoz 
szükséges kellékeket. A visszaérkezést követően a nép 
megvacsorázott, majd a közös tábortűzhöz vonult. Itt az 
udvari krónikás és Asztrik püspök vezetésével megkez-
dődhetett a koronázási ceremónia. Felcsendült a Boldog-
asszony, Anyánk kezdetű himnusz, István kezébe került 
a jogar és az országalma, azonban, amikor a püspök a 
koronát István fejére tette volna, berohant Koppány, ki-
csavarta Asztrik kezéből, és megszökött vele. Igen, olyan 
sötét volt, hogy nem vették észre a veszélyt!
Az első döbbenetből felocsúdva a vezérkar magához hív-
ta az őrsvezetőket, akikkel közösen eldöntötték, hogy 
azon nyomban Koppány nyomába erednek, és vissza-
szerzik a szent ereklyét. Az éjszakai csata során a lelkes 
cserkészeknek sikerült felülkerekedni Koppány seregén, 
és kőkemény harcok árán megszerezték a korona ládáját. 
Amikor azonban kinyitották, és a történész megvizsgál-
ta, kiderült, hogy Koppány átverte a népet, és egy hamis 
koronát helyezett el a ládába. A közelgő hideg éjszakára 
való tekintettel a fiatal cserkészek nyugovóra tértek – az 
őrsvezetőik vállalták a rizikós küldetést, hogy a ravasz 
vezér nyomába erednek. Az úton előbb csellel megsze-
rezték Koppány őreitől a koronát, majd legyűrve a lesből 
rájuk támadó harcosokat, sikeresen visszatértek a tábor 
területére.
Másnap, a reggelit követően még egy utolsó nehézséget 
kellett legyűrni a cserkészeknek – megvolt ugyan a koro-
na, és minden kellék, az ország azonban megosztott volt. 
Koppány megmaradt harcosai még mindig ellenálltak. Fel-
ajánlották azonban a cserkészeknek, hogyha különböző 
próbatételek során bizonyítják rátermettségüket, akkor el-
ismerik, hogy István és népe méltó arra, hogy az országot 
vezesse. Több sem kellett a fiataloknak, rendkívüli ügyes-
séggel vetették bele magukat az újabb kalandokba, és ha-
marosan kétség sem fért hozzá, hogy itt bizony koronázás 
lesz, méghozzá egyöntetű támogatottsággal! Felsorakozott 
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tehát minden gyerek, fiatal és a nemrégen még fiatal, és 
áhítattal énekelték a Boldogasszony, Anyánk himnuszun-
kat, miközben Asztrik püspök királlyá koronázta Istvánt.
Természetesen nem véletlenül került a program nevébe a 
„verseny” szó, az őrsök a hétvége folyamatos próbatételei 
során egymással is versengtek, hogy megmutassák, ki a leg-
jobb. A koronázás után István segítői a legmeggyőzőbb tel-
jesítményt nyújtó őrsöket busásan megjutalmazták. 

Hálával gondolunk v. Jablonkay Lydiára és Barcsay 
Ádámra a hétvége megszervezésért, a pályaparancsnokok-
ra (Jung Anna-Maria, Jablonkay Kinga, Jablonkay János, 
Varga Árpád), a szakácsokra, és azokra a felnőtt vezetők-
re, segédtisztekre, akik nélkül ez a program nem jöhetett 
volna létre. Isten áldását kérjük további munkájukra!
 cserkész-csapatok

„Szépen összegyűlve, királyra szavazni!” – stuttgarti 
cserkészek emlékműsora Mátyás királyról
Ki is volt valójában Mátyás királyunk? - Erre a kérdésre 
nem is olyan egyszerű válaszolni.
Nem királyi ágról származott, és mégis közös akarattal vá-
lasztották királlyá az akkor igen csak fiatal legényt. Hon-
nan volt ez a nagy bizalom?

Melyik jelző a legtalálóbb rá? Igazságos, művelt, jó hadve-
zér, szerelmes természetű úr, Isten hű követője? - Aztán a 
híres fekete serege mellett volt egy fehér serege is: a Bol-
dog Özséb által alapított Pálos rend a Pilisben! - Mindkét 
“hadsereg” címerében benne van a holló. Véletlen lehet 
csupán?
Ez csak egy pár kérdés, amiket méltán felteszünk, ha Hu-
nyadi Mátyásról van szó.
Azért is szerveztük ezt a megemlékezést, mert az emlékek 
igen csak halványulnak, gyermekeink pedig alig tudnak 
már valamit híres királyunkról. 
Október 7-én, vasárnap, az idei Mátyás király-emlék-
év keretében a stuttgarti 81. sz. Dobó István Cserkész-
csapat cserkészei műsorral készültek a stuttgarti Szent 
Gellért magyar katolikus egyházközség számára, melyre 
a vasárnapi szentmise után került sor a templomban. Elő-
ször Dr. Tempfli Imre atya köszöntötte a híveket, beszélt 
röviden Mátyás király történelmi, kulturális szerepéről. Ez 
után a cserkészek vetítéssel és Mátyásról szóló legendák 
előadásával emlékeztek meg királyunkról. Elhangzott több 
vers és ének is az uralkodóról, majd pedig a cserkészek 
szülei egy agapéval vendégelték meg a nézőközönséget.

A műsort összeállította és a beszámolót írta:
vitéz Jablonkay Lydia

DÉL-KÖZÉP MAGYARORSZÁG TÖRZSSZÉK
Bács-Kiskun Megyei Székkapitányság
Vitézi rendezvényeink 2019. évben

Január 3. Kecskemét, Carol Wojtyla Barátságközpont. 
Jótékonysági ebédosztás. 
- Már hagyományosan, több éve főzünk rászoruló embertár-
sainknak tartalmas egytálételt, kenyérrel, desszerttel. 2019. 
év elején is ott voltunk: rendtársaink adományaiból ebédet 
osztottunk, s ez alkalommal több, mint 100 főt sikerült fi-
nom ebéddel ellátni. Nem egyedüli esemény volt, amikor 
csaknem 200 embernek adtunk finom meleg ételt. Idősek-
nek, akik nem tudtak érte jönni, helybe vittük az ebédet. 
2019-ben 4 alkalommal tudtunk segíteni adományainkkal. 
A 2020-as évből még három nap sem telt, de már tevékeny-
kedett alcsoportunk. A Carol Wojtyla Barátságközpontban 
adományainkból sikerült ismét 120 főt megvendégelni. Jó 
érzés volt látni, a sok rászoruló ember hálás tekintetét.

Hogyan lehetséges ezt évről-évre több alkalommal is 
megszervezni, s meg is valósítani? 
– V.Tiszavölgyi István törzskapitányt kérdeztem. 
– Állománygyűléseinken hirdetjük meg ezt a jóté-
konysági eseményt és ott is gyűjtjük össze az ado-
mányokat. Ezt átadjuk a Carol Wojtyla Barátság-
központ vezetőjének, Farkas P. József úrnak. Ők 
osztják be, hogy a hét melyik napján, kinek az ado-
mányából főzik az ebédet. Ők általában 120 fő rá-
szoruló emberen tudnak segíteni, minden nap. Az 

adományozó, vagy képviselője az adott napon jelen 
van az ebédosztáson. Jómagam minden alkalommal 
ott voltam eddig, több barátunkkal, rendtársunkkal 
együtt. Pár szóban ismertetem az ott lévő emberek-
nek, mit jelent a TVR, mi a célja, feladata stb. Majd 
az ebéd előtti ima után kiosztom az ebédet a rászo-
rulóknak.

Főbb adományozóink, a teljesség igénye nélkül:
v. Bánó Eszter Szajkiné
n. Gréczi Lajos
v. Kiss János Mihály
v. Kiss Norbert hadnagy
v. Mácsai Annamária
Dr. v. Palotás Nóra
n. Patka István
n. Szabó Zoltán v.hadnagy
v. Szabolyev József és neje
v. Tiszavölgyi István tkp.
v. Tiszavölgyi Gábor és fiai
v. Varga Péter Pál
v. Vörösváczky Csaba szkp.
– és kisebb adományokkal sok rendtársunk is. Így éven-
te több alkalommal tudunk segíteni embertársainkon. 
„Cserébe” a C. W. Barátságközpont ingyenesen bizto-
sítja a vitézi klubunknak a helyszínt, amit általában 
havi gyakorisággal veszünk igénybe.
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Cikk a megyei „civilnapló” elektromos újság honlap-
ján: Ebéddel szolgáltak a Történelmi Vitézek
A Történelmi Vitézi Rend Bács-Kiskun megyei tago-
zatának „bakái” a historikus hagyományok ápolása 
mellett hátrányos helyzetű embertársaik megsegítésére 
is komoly hangsúlyt fektetnek. Évek óta kapcsolatban 
állnak a Wojtyla Barátság Központtal, ahol hétfő dél-
ben ismét ebédlőasztalhoz hívták a szociális intézmény 
gondozottait. Az étkezdében vitéz Tiszavölgyi István 
törzskapitány osztotta ki a mára rendelt ízletes, tartal-
mas menüt, mégpedig 120 adag rizseshúst kenyérrel, 
süteménnyel.

Január 13. Doni évforduló
A kecskeméti Nagytemplomban, a 10.30-as mise kereté-

ben tartották meg. Hagyományőrző katonákkal, huszárok-
kal közösen vettünk részt a megemlékezésen. Zászlóinkkal 
díszőrséget álltunk a templomban. Ezt követően a II. világ-
háborús emlékhelynél közösen koszorúztunk a város veze-
tőivel. A szózat eléneklésével zárult a szép ünnepi műsor.

Január 25. Wass Albert országos és nemzetközi, 25 órás 
felolvasó maraton Kalocsán, melyen a helyi rendtársak is 
részt vettek.

olWASSunk Együtt 2019! A rendezvényen vetített fel-
olvasás: Dr.Juharosné vitéz Molnár Piroska tb.szkp 
asszony felolvas otthonában, melyet levetítettek a 
felolvasó-maratonon. (Fotó: Csernus Lajos)

Február 11. Budavári Kitörés emlékezete Budapest Hős 
védőire emlékeztünk megyénk több városában, s helyeztük 
el az emlékezés és kegyelet virágait.
 
Február 25. Kommunizmus áldozatainak emléknapja, 
megemlékezéseken vettünk részt Kalocsa, Kecskemét, 
Kiskunfélegyháza városokban.

Március 2.
Megyénkből több rendtársunkkal részt vettünk Budapes-
ten, a Danubius Hotel Flamencoban megrendezett Vitézi 
Bálon.
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Március 15. Kalocsa, Kiskőrös, Kecskemét, Kiskun-
félegyháza. Megyénk városaiban Rendünk részt vett az 
ünnepi műsorokon, koszorúkat-virágokat helyeztünk el a 
megemlékezések helyszínén.

Március 27. Szomorú eseményen vettünk ma részt. Egyik 
legkedvesebb rendtársunkat, v. Gebei Gyula 92 éves korá-
ban kapta meg az égi behívóparancsot. Temetésén nagyon 
sok megyei vitéz is megjelent (A Hadak Útja-rovatunkban 
búcsúzik egységünk Gyula bátyánktól.)
 
Március 30.
Összevont tavaszi állománygyűlésünket Kecskeméten tar-
tottuk, a református egyház konviktusában. Rendtársaink 
nagy számban jelentek meg rendezvényünkön. Közös, baj-
társi ebéddel fejeztük be gyűlésünket. Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei rendtársak nagy része is jelen volt.

Április 12. Wass Albert városi és járási vers- és próza-
mondó verseny. A Kalocsán rendezett eseménynek aktív 
tagjai és résztvevői voltak a helyi rendtársak.

Május 11. Magyar Kard Napja Kecskeméten. Kalocsai 
rendtársak részt vettek az ünnepségen.

Május 24. Hősök Napja. Városunkban több napon ke-
resztül, több helyszínen tartották meg a Hősök Napi meg-
emlékezés-sorozatot. Rendünk minden egyes alkalommal 
képviseltette magát, virágokat, koszorúkat helyeztünk el. 
Megyénk több városában is részt vettünk a megemlékezé-
seken.

Június 1. Pápalátogatás, Csíksomlyó
Vitéz Vörösváczky Csaba székkapitányunk részt vett a 
Csíksomlyói pápalátogatáson és a szentmisén. Felejthetet-
len élményeiről beszámolt rendtársainak is.

Június 4.  A Trianoni megemlékezéseken alcsoportunk 
tagjai is jelen voltak, több városban is képviselték Rendün-
ket. Kalocsán a központi megemlékezésen több rendtár-
sunk is megjelent.

Június 24. Üldözöttek emléknapja 
Szintén a központi ünnepségen vettünk részt, a „kulák” 
szobornál. A vörös terror áldozataira emlékeztünk me-
gyénk több városában, kalocsai rendtársak nagy számban 
vettek részt az ünnepségen.

Augusztus 20. 
Szent István 
király ünnepe  
Több városi ren-
dezvényen is részt 
vettünk. Kalocsán, 
az érseki misén is 
képviseltük Ren-
dünket.
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Augusztus 29. „Tomori büszke vezér” emlékmiséjén 
vettek részt kalocsai rendtársaink. Díszőrségünk a To-
mori-emlékhelyen

Szeptember 7. Ludasszállás, vadászati megnyitó. A ba-
ráti összejövetelt nagy létszámú ebéd követte, mely késő 
délutánig tartott.

Szeptember 16. Kecskemét, Szentháromság temető. A 
szépen felújított I. világháborús emlékhely megszentelésére 
került sor. Az ünnepségen és az azt követő szentmisén részt 
vettek a kecskeméti, kalocsai és kiskőrösi rendtársak is.

Szeptember 21. Vitézavatás, Budapest Számunkra talán 
a legfontosabb eseményünkön nem csak az avatandó rend-
társaim jelentek meg, hanem törzsszékünkből sok rendtár-
sunk és családtagjai is jelen voltak.

Ünnepi emlék-fotó a Szent Korona mellett, a szentély előtt
v.Tiszavölgyi István tkp, v.Mácsai Lajos István v.hdgy, 
v.Vörösváczky Csaba szkp, Títl Gábor és v.Szanyi Szilvia Johan-
na új rendtársaink, v.Mácsai Annamária. A kép közepén a Szent 
Korona, mögötte a Magyar Királyi Koronaőrség parancsnoka, 
vitéz Woth Imre tkp. és a koronaőrök: vitéz Kerecsen László tkp, 
vitéz Nagy Szilveszter szkp.

Szeptember 27. Dr. Szobonya Zoltán Emléknap Kecs-
keméten. Vitéz Vörösváczky Csaba részt vett a kecskeméti 
megemlékezésen.

Október 6. Aradi vértanúinkra emlékeztünk megyénk 
több településén is. Kalocsán, Kecskeméten több rendtár-
sunk is képviselte Rendünket.

Titl Gábor, v.Mácsai Annamária v.Vörösváczky Csaba szkp., az 
1956 Magyar Nemzetőrség tagjai: v.Kákonyi Mátyás nőr. altá-
bornagy, Gyöngyösi Imre nőr. altábornagy, a TVR tagja.

Október 12. Összevont őszi állománygyűlésünk, Kalo-
csa

A Miasszonyunkról elnevezett Kalocsai Iskolanővérek Intéze-
tének Színháztermében tartotta őszi állománygyűlését a Tör-
ténelmi Vitézi Rend Dél-Közép Magyarország Törzsszékének 
aktív állománya, közel 100 rendtag részvételével. Állomány-
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gyűlésünket jelenlétével tisztelte meg dr. Bábel Balázs ér-
sek úr őexcellenciája a Történelmi Vitézi Rend tiszteletbeli 

tagja, aki a jelenlévő vitézeknek bemutatta a szakszerűen 
felújított Főszékesegyházat és a Szent Koronát hozó Szent 
Asztrik első kalocsai érsek nyughelyét, majd kiváló orgo-
namuzsikát hallgathatott a rendi állomány. 
 (Fotó: Kalocsai Néplap)
Kegyelmes Érsek Atya ismertette a megyei rendtagsággal 
és az országos elöljárókkal: a kalocsai Főszékesegyház, 
Magyarország legkifinomultabb barokk stílusú templo-
ma, amelynek megújult Angster-orgonája többezer féle 
hangot képes megszólaltatni. A Főszékesegyház felújítása 
közben azonosították a Szent Koronát hozó első kalocsai 
érsek, Asztrik relikviáit. Korábban a Szent István-kori 
székesegyház szentélyének közelében megtalált főpapi sír-
leletet, a vörösmárvány szarkofágban lévő csontmaradvá-
nyokat a Győr-nembéli Saul (1193-1202) egykori kalocsai 
érsek maradványainak feltételezték. Azonban most már 
az AMS radiokarbon vizsgálat alátámasztja a csontma-
radványból vett kettő ujjcsont szénizotópos vizsgálat ered-
ményét, melynek kalibrált naptári kora 1001-1030 évekre 
tehető. Ez a rendkívüli felfedezés nem csupán régészeti 
szenzáció, hanem az egész magyar kereszténységünknek, 
benne a Kalocsai Főegyházmegyének is hitet erősítő ör-
vendetes ténye. A felújított Székesegyházban már megte-
kinthettük Szent Asztrik első kalocsai érsek sírhelyét.

Az állománygyűlést Érsek Atya örökérvényű keresztényi 
gondolatai nyitották meg. Ezt követően a rendi elöljá-
rók: vitéz Hunyadi László főkapitány, vitéz Soltész Gyu-
la főszéktartó, vitéz Béres Ferenc országos törzskapitány 
és vitéz Tiszavölgyi István törzskapitány köszöntötték a 
rendtagokat, ismertették a Vitézi Rend eddig elért eredmé-
nyeit és az előtte álló feladatokat. A helyi székkapitány ka-
locsai mintás, porcelán, vitézi címeres dísztányérokat aján-
dékozott Kegyelmes Érsek Úrnak és a jelenlévő rendi elöl-
járóknak.Vitéz Hunyadi László főkapitány úr kitüntetéseket 
és okleveleket nyújtott át az arra érdemeseknek, majd az ál-
lomány színe előtt bemutatkoztak a 2019.évben felavatott új 
rendtársak. Szóba került a 2020.évi centenáriumi vitézavatás 
megrendezésének lehetősége, esetleges kalocsai helyszínnel, 
amelyet az állománygyűlés támogatott, ezért felkérték a he-
lyi székkapitányt az illetékes hatóságokkal való egyeztetésre. 
Az állománygyűlésen a Horthy Miklós Társaság három fős hi-
vatalos delegációja is részt vett, nemes Zetényi Csukás Ferenc 
elnök úr vezetésével, akik a helyi székkapitányt, a Nemzeti 

Hadsereg megalapításának centenáriuma alkalmából alapított 
Arany Emlékéremmel tüntették ki. A vitézi állománygyűlés 

díszebéddel zárult, ezt 
követően vitéz Machay 
Lajos István kalocsai 
v.hadnagy városnézésre 
invitálta a rendtárainkat. 
Az eseményről a Kalo-
csai Néplap is beszámolt.

v.Vörösváczky Csaba 
székkapitány 

Október 23. Forradalmunk évfordulója alkalmából részt 
vettünk a városi megemlékezéseken, koszorúzásokon.

November 2. Halottak napja alkalmából rendezett meg-
emlékezésen vettünk részt temetőinkben.

November 4. Az 56-os forradalom leverésének gyász-
napja. Kalocsa, Kiskunfélegyháza. A rendezvényeken 
jelentős létszámmal, rendi egységekkel vettünk részt. Ke-
gyeletünk jeléül elhelyeztük koszorúinkat az emlékművek-
nél, emlékhelyeknél.
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November 11. Kecskemét, Katona József születése al-
kalmából rendezett megemlékezés
Kecskeméti, kalocsai rendtársak is jelen voltak a megem-
lékezésen.

November 12. Kalocsa, Szent Asztrik Ünnep. A szentmi-
se keretében papszentelésre is sor került. Fotónkon kalo-
csai rendtársaink egysége.

November 30. Részt vettünk a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei rendtársaink állománygyűlésén. Megyénkből 9 
fővel érkeztünk Szolnokra, a Megyeházán tartott rendez-
vényre. A színvonalas, kulturális programmal bővített ese-
ményt közös bajtársi ebéddel zártuk, baráti beszélgetések-
kel, ismerkedésekkel.

December 3. Évzáró kibővített törzskapitányi értekez-
let, Budapest. Törzsszékünkből 5 fővel vettünk részt az év 
végi tisztségviselői megbeszélésen.

December 13. Évzáró klubestünk a Carol Wojtyla Köz-
pontban tartottuk, hagyományosan, mint már minden 
esztendőben. Megyénk távolabbi pontján lakó rendtársaink 
is eljöttek, ebben a rendi-baráti körben együtt búcsúztattuk 
az óévet.

Kecskemét, 2019-12-29
vitéz Tiszavölgyi István tkp.

KALOCSAI SZÉKKAPITÁNYSÁG
 
Emléktábla-avatás
V.11. Magyar Kard Napja – Kecskemét. Vitéz Orbán 
Nándor (1910-1981) magyar királyi százados, élsporto-
ló emléktáblájának felavatása és a Magyar Szablyavívó 
Iskola bemutatója. Életének két történelmi korszakából: 
Sportolóként többszörös magyar bajnok, 1936-ban 4. helye-
zést ért el a Berlini Olimpián modern pentatlonban (öttusa). 
Az első, nemzetközileg is sikeres magyar öttusázóként tartja 
számon a sporttörténet. Csapata a 3. helyezést érte el!
Vitéz Orbán Nándor százados, mint az ezrednek volt visz-
szamaradó különítmény-parancsnoka, önként jelentkezett a 
mozgósításkor 1942. március 27-én az orosz harctérre. Mint 
a 9./7. üteg parancsnoka a nyári hadművelet alatt az orosz 
vonal áttörésénél és a timi csatában kiváló teljesítményéért 
és vitéz magatartásáért a Magyar Érdemrend Lovagkereszt-
jét hadiszalagon és kardokkal érdemelte ki. A doni védelem 
alatt ütege működésével kimagaslóan kitűnt. A téli nagy 
orosz támadás alatt ütegének nagy szerepe volt abban, hogy 
a 9. hadosztály előtti sávban az oroszok  minden átkelési kí-
sérlete kudarcba fulladt.(Fiának kutatási anyagából.)

Orbán Nándor az előkelő 4. helyet szerezte meg, csapatban a 
magyarok a   harmadikak lettek! 2.kép, bal o.: a Donnál
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A Szablyavívó Egyesület tagjaival

Ifjúsági bemutató
(Fotó: HIROS.HU)

Orbán György édesapjáról szóló írásából: 
Miért tartom fontosnak, hogy ezeket az iratokat nyilvá-
nossá tegyem? Mert a „másik oldalhoz” tartozóként az 
én sorsom is részben-egészben igazodott az ő sorsához. 
Mert megtanultam, hogy mindig van „másik oldal”, 
és nincsenek egyoldali igazságok. Mert egyetlen nem-
zet, egyetlen generáció sem elég gazdag, hogy nyom-
talanul, sőt büntetlenül kiradírozhasson egész csopor-
tokat. Nem szokás számolni sem a közbeszédben, sem 
a tudományos elemzésben a polgári jogban nagyon is 
használt elmaradt haszon kategóriájával. Orbán Nándor 
egész háború utáni életében arra törekedett, hogy a sport-
ban kapaszkodjon meg. Ha esélyt kapott, akkor bizonyí-
tott, de – rövid időszakokat leszámítva – ezeket a kísérle-
teket a „szervek” meghiúsították: ezért nem lett vívóedző 
Nagykanizsán, sportvezető Balatonfenyvesen, lovas edző 
Somogysárdon, lovasiskola vezető Siófokon, öttusa edző 
Győrben, lövészedző Budapesten. Ezek azok a kísérletek, 
amikbe belefogott, ahol biztosan és garantáltan jobbat-töb-
bet tudott, mint ami nélküle megvalósult. Orvos barátjával 
a 60-as években (!) beteg gyerekek lovagoltatásáról álmo-
doztak, láttam terveit a Nagybereki Állami Gazdaságban 
létrehozandó turista lovas centrumról./.../ 
A történelmi-társadalmi kataklizmák-változások-
forradalmak-reformok egyik „költsége” az elveszte-
getett emberi tőke. Azok az értékek, amit az előzőek 
képviseltek tudásban, mentalitásban, képességekben, 
tapasztalatokban. Ennek a tőkének a gondozása, át-

mentése, fejlesztése, kritikai szemlélete – szerintem – a 
növekvő társadalmak talán legfontosabb eszköze.
A hallgatás-elhallgatás az egyik legnagyobb terhünk: 
nem csak a múlttal, a jelennel sem vagyunk szinkron-
ban feltett kérdések és megfelelő válaszok nélkül. Ha 
cserbenhagyjuk a védteleneket, ha tényleg elfelejtjük a 
felejtésre ítélteket, akkor saját sorsunkat modelezzük: 
velünk se bánnak majd másként.
Orbán Nándor 1981-ben halt meg. Temetésén – a csalá-
don kívül – részt vett pár öreg legény, valaki hozott egy 
kis, olcsó koszorút is, nemzeti színű szalaggal…

Kalocsa – emlékezünk!

A Duna-menti fehér népfelkelés kalocsai vonatkozásai 
1919 június 17-22:
Számtalan népelnyomó rendelkezése után a vörösök 
kongresszusa eltervezte, hogy egy évre, fejenként csak 
75 kg/fő gabonát hagynak a földműveseknél (másfél 
kg/hét/fő) - mert ahol jóltartják a rengeteg léhűtőt, ott 
nyúzni kell a parasztot. Erre a hírre Solt, Harta, Duna-
pataj lakossága fellázadt és még sebtében 17.-én lefegy-
verezték a vörösőrséget, majd tőlük 3 ágyút is zsákmá-
nyoltak. 19.-én már Bátya, Foktő, Kalocsa és a szállások 
népe is csatlakozott a nemzeti felkeléshez. Szury elvtárs 
a vörös diktátor, az Érseki Palotában remegve, fegyve-
res őrökkel vetette magát körül. Kunszentmiklóson fel-
szedték a vasúti síneket, a Dunapatajra befutó vonatot 
már gépfegyveres nemzeti erők várták, és fegyverezték 
le az odaérkező vöröskatonákat.
Június 20.-án Kalocsát körülvették a nemzeti népfelke-
lők, és fél órai harc után a kommunisták már a vasút-
állomás felé menekültek, Dóra és Szury direktóriumi 
tagoknak sikerült elszökniük. A felkelők a Városháza el-
foglalása után leverték az ott éktelenkedő vörös zászlót, 
embereket nem találtak az épületben, csak később a pin-
cében lapuló Csupó Imre kalocsai vezérkommunistát, 
akit a kúthoz állítottak, majd ott egy halomi legény 
távolabbról célbavette és homlokon találta. A nemzeti-
ek, a Kisszemináriumban lévő vörös raktárból kb.600 
puskát és sok gránátot zsákmányoltak, ezután már csak a 
vasútállomás megtisztítása volt hátra. A vörösök ellen-
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állása után hét halott és több sebesült maradt az állo-
más körül. Fogságba esett Rigó elvtárs a vörös törvény-
szék elnöke, elmenekült Klein elvtárs, Gaudényi korcs-
máros és a proletárnők elnöknője Travnik Julis, akire a 
kalocsai asszonyok szörnyen haragudtak. 22 óra körül, 
a nemzetiek visszavertek 80 vöröst, akik gépfegyverrel 
Foktő felől próbáltak Kalocsára betörni.
Június 21.-én éjszaka még Miske, Drágszél mellől űz-
ték el a vörösöket, Foktőn, Uszódon még ekkor vol-
tak vörös alakulatok, de délután már csak Kiskőrösön 
és a hajósi borpincékben lapultak meg. Budapestről 
is győzelmes fehér harcokról érkezett hír; estére már 
Soroksárig minden terület nemzetiszínű volt, a Du-
nántúlon Paks és Dunaföldvár is. Elfogták Gaudényi 
korcsmárost a vörös vádbiztost egy híd alatt, a vízben 
lapulva, miután a házában senki sem akarta elbújtat-
ni. (A kommunisták országos szesztilalmat vezettek 
be, de Gaudényi kocsmájában volt a vörös vezetőség 
pezsgőraktára.) Klein elvtárs lova egyedül jött haza, 
lovasa a Duna felé menekült el. (Lakásán 200.000.-ko-
rona kékpénz felvételéről szóló írást is találtak.) Szury 
elvtárs Uszódon át menekült, majd egy monitor vette 
fedélzetére.
Forrás: Lányi Ede S.J. Vörös naplóm c. írásából

Történelmi Vitézi Rend, v.Vörösváczky Csaba szkp.

VI.25. Megemlékezés az 1919.évi vörösterror kalocsai 
áldozatairól 
A megemlékezés szónoka vitéz Machay Annamária 
rendtársunk, az 1919-ben meggyilkolt Vargacz Gergely 
egykori halomi áldozat rokona volt. Székkapitányságunk 
díszegységgel képviselte Rendünket.

Érseki Szentmise 2019. VIII. 20-án, Kalocsa
Őexcellenciánja Dr. vitéz Bábel Balázs kalocsa-
kecskeméti érsek celebrálta Szent István királyunk em-
lékére tartott szentmisét.

Szent István király napi szentmise és megemlékezés 
(VIII.19-20.)

Szent István király és Asztrik ereklyéi. (Szent Asztrik esztergomi, 
s az első kalocsai érsek, térítő pap. Szent István 1000-ben Szent 
Asztrikot küldte Rómába II. Szilveszter pápához koronáért és ál-
dásért.)

2019. VIII. 29. Mohácsi csata- és Tomori-megemléke-
zés, Kalocsa
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Szeptember 16. 
A megújult I. világháborús hősi sírokat és a központi 
emlékművet áldották meg a történelmi egyházak kép-
viselői, a kecskeméti Szentháromság temetőben. Az ün-
nepség a temető mellett lévő Szentháromság kápolnában 
Szentmisével folytatódott, amelyen a Történelmi Vitézi 
Rend tagjai is részt vettek. (Fotók: HIROS.HU)

v.Bánó Eszter, Bereczki Károlyné v.hdgy, Bereczki Károly, 
v.Vörösváczky Csaba szkp., Kenyeres Dénes, Monsignore 
dr.Finta József pápai káplán, ált.érseki helynök, v.Tiszavölgyi 
István tkp. Süli Csontos Ottó, v.András Etelka, Tóth Sándor

Október 12.  Zetényi Csukás Ferenc úr, a Horthy Miklós 
Társaság elnöke kalocsai látogatása alkalmával, Horthy-
portrét ajándékozott részemre. Magam, a Vitézi Rend kalo-
csai dísztányérjával ajándékoztam meg Elnök Urat.

 
 Fotó:Matos Katalin
56-ra emlékeztünk. A Magyar Vidék Országos 56-os Szö-
vetség Bács-Kiskun Megyei Szervezete megemlékezést 
rendezett november 4-én Kalocsán, az 56-os Emlékkőnél, 

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc vérbefojtásának 
63.évfordulóján.

Az 56-os Magyar Nemzetőrség, Magyar Csendőr Bajtár-
si Egyesület, Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák 
Országos Nemzeti Szövetsége, Történelmi Vitézi Rend
képviseletében 3 koszorúval koszorúztunk

Fotó: Kisházi Erika
Nemzetünk e gyásznapján tartott megemlékezésen meg-
jelentek, koszorúztak, mécsest gyújtottak és a megemlé-
kezés virágait helyezték el többek között az egykori ál-
dozatok hozzátartozói, ismerősei, dr.Filvig Géza Kalocsa 
Város Polgármestere, dr.Körmendy Szabolcs, Mészáros 
István és Szabó Balázs önkormányzati képviselők, az 
1956-os Magyar Nemzetőrség, a Történelmi Vitézi Rend 
és a nemzeti oldalon álló civil szervezetek és pártok kép-
viselői.

November 17 – 
Szent Erzsébet 
mise, Harta. Szent 
Erzsébet élelemmel 
segítette a rászoru-
lókat. A szentmisét 
követően – immár 
hagyományosan 
- friss zsemlét osz-
tunk a szentmisén 
résztvevő hívek-
nek.

A beszámolót
összeállította:
v. Vörösvácky

Csab szkp.
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
SZÉKKAPITÁNYSÁG
Beszámoló – 2018
Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr halálá-
nak évfordulója

Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr halálának 
61. évfordulója tiszteletére megemlékezést tartottak Ken-
deresen 2018. február 9-én. Az ünnepségen vitéz Szeren-
csés Sándor Dél-Közép Magyarország TSZK. Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye székkapitánya vezetésével, díszegy-
séggel képviseltük Rendünket. A megemlékezés a Kende-
resi református templomban istentisztelettel vette kezdetét. 
Nagy Kálmán tiszteletes úr megemlékezett Kormányzó úr 
országmentő munkásságáról, kiemelve szűkebb hazájáért - 
Kenderesért végzett áldásos tevékenységét.

Vitéz Szerencsés Sándor szkp. vezetésével átvonultunk 
a kenderesi temetőben lévő Horthy család kriptájához, s 
megkoszorúztuk vitéz nagybányai Horthy Miklós kor-
mányzó úr síremlékét.
 
Ilovszkoje hősei és hős parancsnoka
A Rep-tár Szolnok Nonprofit Kft. a szolnoki repülő múze-
um területén ” Ilovszkoje hősei és hős parancsnoka” cím-

mel időszaki kiállítást rendezett. Az ünnepélyes megnyitó-
ra 2018. március 15-én került sor a repülőmúzeum Szol-
nok, Indóház utcai kiállítócsarnokában. Vitéz Szerencsés 
Sándor zkp. vezetésével, díszegységünkkel képviseltük 
Rendünket. A kiállítás megnyitójaként koszöntőt mondott 
Kovács Ákos, a Rep-tár Szolnok repülőmúzeum ügyveze-
tője és Koller József dandártábornok az MH. 86. Szolnok 
Helikopter Bázis parancsnoka. A kiállítást Magó Károly 
zászlós, az MH. 86 Szolnok Helikopter Bázis kutatója mu-
tatta be.

Tavaszi állománygyűlés - A Történelmi Vitézi rend Dél- 
Közép Magyarország Törzsszéke Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Székkapitánysága 2018. I. félévi állománygyűlé-
sét május 25-én tartotta meg a megyeszékház márvány-
termében, melyen részt vett vitéz Hunyadi László, a Rend 
főkapitánya is. Az állománygyűlés Morvay István VRNT 
v.hdgy. által vezetett zászlóbevonulással vette kezdetét.
V. Szerencsés Sándor szkp. köszöntője után a 2017 évi 
pénzügyi gazdálkodásról szóló beszámoló hangzott el nem-
zetes Kiss János v.alhdgy. előterjesztésében. A meghívott-
ként az állománygyűlésen jelenlévő Magó Károly zászlós, 
az MH. 86 Szolnok Helikopter Bázis kutatója tartott elő-
adást „Szolnoki Hősök nyomában a Don mellett”címmel. 
Ezt követően vitéz Hunyadi László főkapitány szólt az 
egybegyűltekhez a Történem Vitézi Rend aktuális kérdése-
iről. Vitéz Hunyadi László főkapitány úr nemzetes Morvay 
István v.hdgy, nemzetes Kiss János v.alhdgy. és nemzetes 
F. Molnár Sándor megyei zászlóőr részére kitüntető vitézi 
címet adományozott. 

Az állománygyűlés utolsó mozzanataként felkerestük, s 
megkoszorúztuk vitéz Szathmári István őrnagy emléktáb-
láját, aki 1956-ban egyedül a szovjet tankok tüzében, kato-
náinak és a város lakosságának az életét mentette meg. Az 
állománygyűlést követően egy közeli étteremben ebéden 
vettünk részt. 
 
Megemlékezés vitéz nagybányai Horthy Miklós kor-
mányzó úr 25 évvel ezelőtti újratemetéséről
Ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Horthy Emléknap 
2018. szeptember 2-án a kenderesi református templomban. 
Az istentisztelet után zászlónkkal átvonultunk a Horthy ma-
uzóleumhoz. A megjelenteket köszöntötte Pádár Lászlóné 
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polgármester és Kovács Sándor országgyűlési képviselő. A 
köszöntők elhangzása után elhelyeztük koszorúinkat vitéz 
nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr síremlékén. Ezt 
követően a tengerész parcellában felavatták vitéz lófő Ko-
vács György Antal fedélzetmester, vitézi szkp. emlékére és 
tiszteletére állított kopjafát, amelynél leróttuk kegyeletünket. 
Kenderesen a nap tudományos konferenciával fejeződött be, 
amelyen állományunk tagjai is jelen voltak.

Beszámoló - 2019.

Doni katasztrófa emléknapja Abonyban. 

76 éve, 1943. január 12-én indította meg támadását a szov-
jet Vörös Hadsereg a Don-kanyarban, melynek következté-
ben a 207 ezer fős 2. magyar hadsereg több, mint százezer 
katonája vesztette életét. Ennek a tragédiának az emlékére 
Abony városa megemlékezést tartott, amelyen Rendünk 
díszegységgel képviseltette magát.
 
Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Szolnok Megyei Jogú Város több éve megemlékezik 
az 1919-es Tanácsköztársaság vészterhes napjaiban a 
Szolnokon meggyilkolt áldozatokról. A megemlékezé-
sen vitéz Morvay István székkapitány vezetésével, dísz-
egységgel képviseltük Rendünket, melynek befejezése 
után Rendünk jelenlévő tagjai megkoszorúzták a szolnoki 
Tisza Szálló falán elhelyezett emléktáblát.

2019. március 10. Székely Szabadság Napja. 
A Székely Nemzeti Tanács hét esztendővel ezelőtt hirdet-
te meg a nemzeti megemlékezést a Székely Szabadság 
Napja tiszteletére, egyben követelve az autonómia meg-
adását Székelyföldnek. Az emléknap dátum-meghatáro-
zásánál Bágyi Török János tanárember, Martonosi Gálfi 

Mihály ügyvéd és Nagyváradi Horváth Károly földbir-
tokos 1854. március 10-én, Marosvásárhelyen, a Pos-
taréten történt kivégzésük időpontját jelölték meg. Ők 
voltak azok, akik évekkel az 1948-49-es magyar forra-
dalom és szabadságharc után igyekeztek annak lángját 
újra izzítani Székelyföldön. Nevüket a Makk-féle össze-
esküvéssel kötötték össze. Szervezkedésüket elárulták. 
Mára már az egész világon megemlékeznek a magyarok 
tragikus hősies, tragikus forradalmáról, mely egyben az 
önfeláldozás, a hazaszeretet, az áldozathozatal tiszta pél-
dája az utókor előtt is. A Székely Szabadság Napja alkal-
mából rendezett megemlékezésen Szolnokon is, a Belvárosi 
Nagytemplom előtti Szent Háromság téren rendezett meg-
emlékezésen díszegységünkkel részt vettünk. Az ünnepség 
végén a Törzsszék részéről is elhelyeztük a Székely Sza-
badság tiszteletére a megemlékezés és tisztelet koszorúját. 

2019. március 30. Dél-Közép Magyarország Törzsszék 
Bács-Kiskun Megye és Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
2019. I. félévi összevont állománygyűlése Kecskemét, 
református egyházközség ebédlője. 

Az állománygyűlésen részt vett vitéz Hunyadi László, a 
Rend főkapitánya is. Vitéz Morvay István szkp. által veze-
tett zászlóbevonulás nyitotta meg állománygyűlésünket. 
Vitéz Tiszavölgyi István tkp. köszöntötte a rendtársakat. 
Főkapitány úr szólt a Történem Vitézi Rend elmúlt évben 
végzett tevékenységéről, s a Rend előtt álló feladatokról, 
kiemelten a jövő évben esedékes trianoni békediktátum 
100. éves megemlékezésének aktuális kérdéseiről. Kitün-
tetéseket és okleveleket adott át több rendtagunknak. Az 
állománygyűlést követően átvonultunk a kecskeméti Vá-
rosháza épületébe, megtekintettük a nevezetes freskókat. 
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A hivatalos rész befejezéseképpen egy közeli étteremben 
ebéden vettünk részt.
 
Június 4. – TRIANON. A Nemzeti Összetartozás Napja 
az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordu-
lóján. Nemzeti emléknap Magyarországon.
Az Országgyűlés az erről szóló törvény elfogadásával 

kinyilvánította: „A több állam fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tagja és közössége része az egységes 
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetar-
tozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közös-
ségi önazonosságának meghatározó eleme.”
Szolnok Megyei Jogú Város a törvény hatálybalépését 
követően minden évben megemlékezik az Összetartozás 
Napjáról. 

Augusztus 10. Rákóczifalva, Rákóczi-szobor avatása
II. Rákóczi Ferenc 
egész alakos szobrá-
nak avató ünnepségét 
tartották Rákóczifal-
ván, a Városháza előt-
ti téren. Rákóczifal-
va polgármesterének, 
Kósa Lajosnak a meg-
hívására vitéz Morvay 
István Dél-Közép Ma-
gyarország Törzsszéke 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye székkapitánya 
vezetésével, díszegy-
séggel képviseltük ren-
dünket.

Szeptember 8. Vitéz nagy-
bányai Horthy Miklós kor-
mányzó úr újra temetésének 
26. évfordulója, Kenderes. 
A megemlékezés ökumeni-
kus istentisztelettel kezdődött, 
majd zászlónkkal átvonultunk 
a Horthy-mauzóleumhoz. A 
megjelenteket köszöntötte Pá-
dár Lászlóné polgármester és 

Kovács Sándor országgyűlési képviselő. A köszöntők el-
hangzása után elhelyeztük a megemlékezés virágait.

Szeptember 21. Vitézavatás. Budapest, Belvárosi Nagy-
boldogasszony Főplébániatemplom. Dél- Közép Magyar-
ország Törzsszéke Jász-Nagykun-Szolnok Megye részéről 
három fő került avatásra nemzetes Boldog István VRNT, 
nemzetes Budai Ferenc VRNT, és nemzetes Szilágyi Erik 
VRNT. Az avatottakon kívül az avatáson részt vett még v. 
Szerencsés Sándor székkapitány, v. Morvay István szkp, v. 
Gyarmati Gábor v. hdgy, v. F. molnár Sándor és nemzetes 
Csicsman György VRNT.
 
Október 6. Az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfor-
dulója alkalmából, az előző évek hagyományainak megfe-
lelően Szolnok város ebben az évben is megemlékezést tar-
tott a Zagyva parti sétányon az Aradi 13 vértanúk emlékére 
kialakított emlékparkban. A városi rendezvényen Rendünk 
is képviseltette magát ahol is elhelyeztük a megemlékezés 
koszorúját.

Október 12. A 2019. évi őszi összevont állománygyűlés 
Kalocsán. 
A Történelmi Vitézi Rend Dél-Közép Magyarország 
Törzsszéke Bács-Kiskun Megye és Jász-Nagykun-
Szolnok Megye a 2019. II. félévi összevont állomány-
gyűlését a Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium színháztermében tartotta. Az állo-
mánygyűlés előtt a résztvevők Őexcellenciája, vitéz 
Bábel Balázs kalocsai érsek úr vezetésével megtekin-
tették a Főszékesegyház nevezetességeit, s megtekint-
hettük a nemrégiben feltárt Szent Asztriknak, az első 
kalocsai érseknek földi maradványait. Mindezek után 
kezdődött az állománygyűlés, amelyet megtisztelt je-
lenlétével Őexcellenciája, vitéz Bábel Balázs kalocsai 
érsek úr, s Rendünk főkapitánya, vitéz Hunyadi László 
úr is. (Bács-Kiskun m. Beszámolóban részletesebben. 
Szerk.)

v. F. Molnár Sándor v. alhdgy, v. 
Gyarmati Gábor v. hdgy, v. Morvay 
István VRNT. szkp, n. Csicsman 
György VRNT.
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Október 23. Szolnok városában az 1989. évben a régi 
vár területén felállított 1956-os kopjafánál minden év-
ben megemlékezünk a forradalomról és a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyében elhunyt hősökről. Az ünnep-
ségen rendünket vitéz Morvay István szkp, vitéz Morvay 
Istvánné és vitéz Gyarmati Gábor v.hdgy. képviselte. Az 
megemlékezés bejezését követően elhelyeztük a megem-
lékezés koszorúit.

November 30. Őszi állománygyűlés. A Történelmi Vité-
zi Rend Dél-Közép Magyarország Törzsszéke Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Székkapitánysága 2019. II. félévi 
állománygyűlését tartotta a megyeszékház Márvány ter-
mében. Nemzetes Lázár Tibor VRNT v.hdgy által vezetett 
zászlóbevonulással vette kezdetét a rendezvény. Morvay 
István VRNT szkp. köszöntötte a rendtársakat. A Rákóczi-
évre emlékezve „Vivát, Rákóczi! Vivát, kurucok!” címmel 
Terenyei Attila, a Rákóczi Szövetség elnöke előadást tartott 
Rákóczi fejedelem és kurucainak éltéről. Ezt követően vi-
téz Tiszavölgyi István területi törzskapitány szólt az egybe-
gyűltekhez a Történelmi Vitézi Rend aktuális kérdéseiről. 
Végül a törzskapitány a Rendbe újonnan felvételt nyert 
tagok részére átadta a díszes oklevelet. A hivatalos rész 
befejezéseképpen az állománygyűlés résztvevői egy közeli 
étteremben közös ebéden vettek részt ahol már kötetlenül 
beszélgettek az elhangzottakról. 

nemzetes Csicsman György VRNT. sajtóreferens

DÉL-ALFÖLD TÖRZSSZÉK
Beszámoló a Csongrád megyei Székkapitányság esemé-
nyeiről
Csongrád megye 2020. június 4-étől érvényes új nevén: 
Csongrád-Csanád megye

2018 szeptemberében a megye vitézi állományát 67 sze-
mély alkotta, ebből a Szegedi Vitézi Hadnagyság 37 fő-
vel, a Hódmezővásárhelyi Vitézi Hadnagyság 16 fővel, 
míg a Megyei Vitézi Hadnagyság 19 fővel rendelkezett. 
A tavalyi avatás során került az állományba Dr. vitéz 
Valkai Sándor szegedi, vitéz Horváth Csaba hódmező-
vásárhelyi, továbbá id. Link Lajos VRNT, Szabó László 
VRNT és Szekeres László VRNT délvidéki rendtársunk. 
A vitézavatáson 8 törökbecsei és két temesvári rend-
társunkkal szaporodott a délvidéki csoport, mely ettől 
kezdve hadnagyságként folytatja eddigi eredményes 
munkásságát. 
A megszűnt Kárpát-medence törzsszék állományából négy 
személy Szegeden lakik: Dr. v. Bánki Károly, Dr. v. Bene 
Gábor, v. Bozóki István és v. Nagyszegi Gábor József, aki-
ket a Vitézi Szék döntése alapján a szegedi V. Hadnagyság 
állományába soroltunk.

Sajnos, két rendtársunktól vettünk örök búcsút: vitéz 
Trembeczky István és vitéz Tóth Péter a Hadak Útjára lép-
tek. Vitéz Trembeczky István csanádpalotai rendtársunk, 
egykori m. kir. ejtőernyős 97 évesen hunyt el. Temeté-
sén vitézi egységünk lerótta kegyeletét. Vitéz Tóth Péter 
rendtársunk, MÁV mérnök 79 évesen távozott sorainkból. 
Koporsóját négy rendtárs díszkíséretével helyezték nyuga-
lomra a szőregi temetőben.

Október 17-én a szabadkai Sárga Házban állítottak 
emléktáblát az 1944-45-ben ott megkínzott és kivégzett 
áldozatok emlékére. A táblaavató beszédet a Szabadkai 
Kegyeleti Bizottság elnöke, dr. vitéz Bogner István mondta 
el, melyről a sajtó és több TV csatorna is tudósított.

Október 23-án, a püspöki szentmisét követően a Megyei 
Kormányhivatal által szervezett megemlékezésen vettünk 
részt, melyet Dr. vitéz Domonkos István törzskapitány úr 
is megtisztelt jelenlétével. 

November 1-jén az évek óta jó munkakapcsolatban lévő 
Szegedi Bajtársi Klubbal és a Honvéd Hagyományőrző 
Egyesülettel közösen a Belvárosi temető I. és II. világhá-
borús emlékműveinél, valamint az előző évben felállított 
székely kopjafánál koszorúztunk. 

A tordai csatában való vitéz helytállásáért Tiszti Arany 
Vitézségi Éremmel kitüntetett vitéz Siprák László őrnagy 
hamvai előtt gyújtottunk mécsest. Az emlékbeszéd megtar-
tására Rendünket kérték fel.
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Ugyanekkor Szabadkán Dr. vitéz Bogner István, mint a sza-
badkai Kegyeleti Bizottság alelnöke képviselte Rendünket 
a délvidéki vérengzések áldozatainak emlékművénél. 

November 4-én a szegedi Dóm téri Pietá szobornál tartott 
megemlékezésen vettünk részt.

December 6-án a Dóm oldalánál a szegedi 5. gyalogezred 
emléktáblájánál a Bajtársi Klub tagjaival, valamint a Ved-
res István Szakközépiskola és a Belvárosi Egyházközség 
részvételével tartott megemlékezésen koszorúztunk.  

A korábbi évek gyakorlata szerint, karácsony előtt az egész 
megyében végiglátogatjuk idős rendtársainkat, illetve azok 
özvegyeit, szerény ajándékcsomag kíséretében. Ennek 
megszervezésében, a csomagok összeállításában és nem 
utolsó sorban a fuvarozásban külön köszönet illeti Mogyo-
rós Attila VRNT, megyei v.hadnagy urat.

2019. 
Január 6-án a doni eseményekre emlékezve tartott 
szentmisét a jezsuitáknál Kis Rigó László megyéspüs-
pök úr, majd a társlovagrendekkel és a Bajtársi Klub 
tagságával koszorúztunk a Megyeháza előtti emlékmű-
nél. A szentmisén, majd a koszorúzáson 6 rendtársunk vett 
részt; e megemlékezésről a helyi televízió is beszámolt.

Február 26. Vitéz Fekete Pál könyvbemutatója, Békés-
csaba, Városháza

2019. május 25. Volt szegedi laktanyák emléktábláinak 
koszorúzása

Dr. vitéz Bogner István, vitéz Ocskó Zsuzsanna,
Nagy Zoltán pv. alezredes

Május 26. Hősök napi megemlékezés, Szeged, Hősök 
kapuja: a Porta Herorum. (A freskók alkotója vitéz Aba 
Novák Vilmos, 1936.) 

A megemlékezésen részt vett: a Liszt Ferenc kamarakórus, 
Gulyás Jenő flottillás hőr. Rendünk képviseletében vitéz Ocs-
kó Zsuzsanna, vitéz Gimesi István Miklós szkp., vitéz Hárs 
László, Szeged város hadnagya, dr. vitéz Valkai Sándor, vitéz 
Kürti János, Szent György lovagok, Nagy Zoltán pv. alezredes

1. kép: Halottak napja. Sze-
ged, belvárosi temető. Beszé-
det mond vitéz Gimesi István 
Miklós, Csongrád-Csanád és 
Torontál vármegyék székkapi-
tánya
2. kép: Helyszín,időpont u.a.: 
A hadifoglyok tömegsírja fö-
lött emelt székely kopjafánál 
Csepi László őrnagy, a Szege-
di Bajtársi Klub elnöke, vitéz 
Nagyszegi Gábor József és vi-
téz Ocskó Zsuzsanna v.Gimesi 
szkp.úrral
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46-os gyalogezred emlékmű-felújításának előkészülete
Sikeres kezdeményezésünk volt a világháborúkban és az 
1956-os forradalomban hősi halált halt piarista diákok emlék-
kövének felújítása. Ekkor merült fel a gondolat, hogy a város 
egykori háziezredének, a 46-os közös gyalogezrednek romos 
emlékművét is helyre kellene állítani. A tizenkét Isonzó-csa-
tában viaskodó 46-osok nagy véráldozatot hoztak a hazának. 
Az emlékmű restaurálásával-helyreállításával kapcsolatban a 
szegedi Toborzó Iroda parancsnoka megbeszélést hívott ösz-
sze: Szeged város kultúráért felelős önkormányzati képviselő-
jét, a Móra Ferenc Múzeum történész-igazgatóhelyettesét, a 
Meritum Hadszíntérkutató Egyesület képviselőjét, a Szegedi 
Bajtársi Klub elnökét és a Történelmi Vitézi Rendtől vitéz Gi-
mesi István Miklós megyei székkapitányt. Költséges és nagy 
munka lesz, reméljük, sikerül véghezvinni.

December 5-én a Bajtársi Klub tagságával, a Belvárosi 
Egyházközséggel és a Vedres szakközépiskola diákjaival - 
az év utolsó hivatalos rendezvényeként - koszorúztuk meg 
a szegedi 5. gyalogezred emléktábláját a Dóm oldalában. 

2019. év végi állománygyűlésünk
Tárgyévben került felvételre Délvidékről várományosként 
vitéz Link Mária. A nemzetvédelmi tagozatot Cseh Tibor, Ju-
hász Mihály, Farkas Tibor, Farkas László, Korenchy László, 
Micsik Béla, Erdei Lajos Árpád, Benedek Áron és Horvát Ru-
dolf, nyolc törökbecsei és két temesvári honfitársunk erősíti. A 
jelentős számú létszámnövekedés elsősorban vitéz Link Lajos 
alhadnagy úr érdeme, aki a délvidéki magyarság kultúrájának, 
hagyományainak és nemzettudatának szószólója. Munkássá-
ga elismeréseként az eddigi délvidéki alhadnagyságot a továb-
biakban mint délvidéki hadnagy vezeti.

Mogyorós Attila VRNT, Csongrád megye vitézi hadnagyát 
eddig végzett odaadó munkája elismeréseképpen Főkapi-
tány Úr kitüntető vitézi címmel jutalmazta. Kovács Ferenc 
VRNT, a hódmezővásárhelyi hadnagyság eddig megbízott, 
most már kinevezett vezetője számára a hadisír-kutatás- és 
gondozás, valamint a nemzetvédelem területén kifejtett te-
vékenységéért a honvédelmi miniszter a Honvédelemért 
kitüntető cím III. fokozatát adományozta.
Vitéz Ternai Zoltán a Történelmi Vitézi Rend Bronz Ér-
demkeresztje kitüntetésben részesült.
Benkő László VRNT hadisírgondozásért, valamint helytör-
téneti, gasztronómiai területen végzett publikációinak elis-
meréseként Dícsérő Oklevél kitüntetésben részesült, vitéz 
Nagy László Szabolcs korábbi hódmezővásárhelyi vitézi 
hadnagy korábbi munkáját szintén Dícsérő Oklevéllel ho-
norálta a Rend.
Egészségi állapota, idős kora miatt számos rendtárs az 
állománygyűlésen nem tudott megjelenni. Otthonukban 
kerestük fel Mogyorós hadnagy úrral dr. vitéz Vekerdyné, 
Veress Márta VRNT és dr. vitéz Ila-Tóth Ferenc rendtár-
sainkat. Szerény karácsonyi ajándékcsomag kíséretében 
átnyújtottuk a 90, illetve 80 évüket köszöntő emléklapokat. 
Rajtuk kívül vitéz Fekete Pált, dr. vitéz Vekerdy Sándort, 

vitéz Kürti Jánost, vitéz Kókai Dezsőt, valamint vitéz Bo-
kor András korábbi székkapitány özvegyét és vitéz Kertész 
Ferenc özvegyét látogattuk meg Karácsony előtt, áldott ün-
nepeket kívánva, szerény ajándékcsomag kíséretében. 

vitéz Gimesi István Miklós székkapitány

Hódmezővásárhelyi Vitézi Hadnagyság
Éves tevékenység 2018.10.30-2019.10.31.

2018. november 2-án a Történelmi Vitézi Rend Hódme-
zővásárhelyi Vitézi Hadnagyságának tagjai a Szent Ist-
ván királyról elnevezett plébániatemplom falán lévő em-
léktáblánál helyeztek el mécsest és koszorút a Felvidék 
visszatérésének 80. évfordulóján. Az emléktábla érdekes-
sége, hogy Hódmezővásárhely egyetlen irredenta emléke, 
ahol a Felvidék 1938-as visszatéréséről is megemlékeznek a 
Szent Jobb országjárásának emléket állító táblán.

2018. november 15-én jelent meg nemzetes Kovács Fe-
renc VRNT, megbízott vitézi hadnagy és Bihari László 
„Vásárhelyiek a Nagy Háborúban” című könyve, ami 
fotókon keresztül mutatja meg az első világháború vérzi-
vatarában harcoló vásárhelyi katonák életét a frontokon és 
a hátországban, s bemutatja, mi történt velük a háború után.

A kiadvány megjelenését, melyet a városi könyvtárban mutattak 
be a nagyközönségnek, nagy érdeklődés övezte. Ugyanekkor 
mutatták be Makó Imre főlevéltáros által szerkesztett „Huszár-
ként az első világháborúban 1914-1918” című naplót. A köte-
teket dr. Marjanucz László történész, tanszékvezető mutatta be.

Nemzetes Benkő László VRNT rendtársunk szintén egy 
könyvvel jelentkezett, mely a helyi gasztronómiáról ad 

átfogó képet, ecsetel-
ve a helyi ételekhez 
kapcsolódó szokáso-
kat, néprajzi adatok-
kal színesítve azt, s 
bemutatja elkészíté-
sük módját, sok eset-
ben többféle verziót 
felvonultatva. 
A kötet igen gazda-
gon illusztrált kora-
beli fotókkal is, me-
lyet szintén a Városi 
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Könyvtárban mutattak be 2018. december 05-én óriási ér-
deklődés mellett. Nagy sikert aratott a helyi és távolabbról 
érkezett, helytörténet és gasztronómia iránt érdeklő közön-
ség körében.

2019. március 15-e alkalmából nemzetes Kovács Ferenc 
mb. hadnagy és vitéz Szabó György képviselte Rendünket 
a város által szervezett, az 1848-49-es szabadságharc em-
lékére tartott rendezvényen, s helyezett el virágot a főtéren 
álló Kossuth szobor talapzatára.

A helyi hagyományos éves kolbásztöltő versenyen is 
nevezett a Rend helyi csoportja, a minket támogató bará-
tainkkal egy csapatban. A verseny végén öt kategóriából 
kettőben hoztuk el az első helyezést, s egy esetben a má-
sodik helyet. 

Hadisír-felújítás – újraszentelés
A katolikus temetőben korábban elkezdődött hadisír-hely-
reállítás második fázisaként egy nagyformátumú hősi sír, 
Dömsödi Bálint sírjának helyreállítása kezdődött el 2018. 
év végén. 2019. május utolsó vasárnapján, Hősök napján 

avattunk fel a városi rendezvények harmadik állomásaként. 
Először az első világháborúban hősi halált halt katonák fő-
téri emlékművénél, utána a második világháborús hősök 
emlékénél koszorúztunk. Ezt követte Dömsödi Bálint sírjá-
nak avatása. Márki-Zay Péter polgármester után nemzetes 
Kovács Ferenc mb. vitézi hadnagy tartotta az avatóbeszédet. 

A sírnál a honvédség, a Pálffy Huszáregyesület tagjai, il-
letve Rendünkből nemzetes Benkő László VRNT állt dísz-
őrséget. A beszédeket követően koszorút helyeztünk el 
Dömsödi Bálint felújított sírjára, aki népfelkelőként vonult 
be 1915. augusztus 26-án, 39 évesen a 7. utászzászlóalj-
hoz Szegedre. Az oroszok ellen harcolt először Volhínia 
környékén. Az orosz harctérről betegen jött haza, felgyó-
gyulása után Albániába vezényelték. Egy újsághír szerint 
onnan hosszas harctéri szolgálat után, veszélyes belső 
betegséggel –maláriával- az eszéki kórházba került, ahol 
1918. aug. 29-én meghalt. Eszékről szerettei hazahozatták, 
s itthoni földben temették el 1918. szeptember 3-án ebbe a 
sírba.
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A trianoni diktátum 99. évfor-
dulóján
A város egyetlen eredeti ország-
zászlójánál, mely a volt Magyar 
Királyi Mezőgazdasági Iskola 
udvarán áll, s 2001-ben lett új-
raavatva, mikor a Szent Korona 
ismét felkerült az emlékműre, tar-
tottunk megemlékezést. Beszédet 
a város polgármestere után vitézi 
hadnagyunk mondott a félárbócra 
húzott lobogó alatt. A megemlé-

kezés végén koszorút helyeztünk az emlékmű talapzatára.

Kegyelet a Hadak Útjára tért 
bajtársaknak
2019. július 6-án rendtársaink-
kal Pécsre utaztunk, hogy a fia-
talon elhalt néhai hadnagyunk, 
dr. vitéz Farka Zoltán vitézi 
hadnagy, ügyész előtt rójuk le 
kegyeletünket, ki 10 éve lépett 
a Hadak Útjára. Sírjára csokrot 
és mécsest helyeztünk el. Ezt 
követően felkerestük a temető-

ben lévő hősi parcellát, ahol tisztelegtünk hőseink előtt is.
Leróttuk kegyeletünket vitéz lippahorai Pillepich Rezső tá-
bornok, a Katonai Mária Terézia Rend lovagjának sírjánál.

Román megszállás áldozatainak sírjai
2019. július 20-án, a korábban felkutatott, a város 1919-es ro-
mán megszállásakor általuk kivégzett 56 vásárhelyinek még 
fellelhető síremlékeit takarította le a helyi református Kincses 
temetőben és az  Izraelita temetőben vitéz Nagy László, nem-
zetes Kovács Ferenc és Elek András támogatónk. A sírok és 
fejkövek rendbetétele után nemzetiszínű szalagot kötöttünk 
rájuk. A kivégzésük 100. évfordulóján a kivégzés helyén ál-
lított emlékműnél helyeztük el az emlékezés virágait, majd a 

temetőben fellelt sírokon virágot helyeztünk el. 
A sajtó ekképp számolt be erről:„A Történelmi Vitézi Rend 
hódmezővásárhelyi csoportja néhány évvel ezelőtt kutatta fel 
és hozta rendbe – a két világégés katonai parcellái és hon-
védsírjai mellett – az 1919. évi vérengzés áldozatainak nyug-
helyeit. A száz évvel ezelőtt, július végén a Kutasi út menti 
Nagy Dezső-féle tanyánál legéppuskázott vásárhelyieket a 
megszálló románok sebtében megásott gödörben földelték 
el, exhumálásukra a tömeggyilkosság után bő egy héttel ke-
rült sor. Ezt követően temethették el a családtagok a város 
temetőiben az áldozatokat. A jelenlegi kutatások és korabeli 
nyilvántartások alapján a kivégzettek zöme a Kincses temető-
ben nyugszik, de található és fellelhető egy-egy sír a Dilinka-, 
az Arany- és az izraelita sírkertben is. Ez utóbbiban különö-
sen érdekes a 24 évesen legyilkolt Strasser Gábor sírfelirata, 
ugyanis fejfáján: Áldozata a vörös uralomnak - áll. A beazono-
sítatlan, ismeretlenként eltemetettek a görögkeleti parcellában 
leltek örök békességre. A tegnapi napon a Történelmi Vitézi 
Rend hódmezővásárhelyi csoportjának tagjai a református te-
metőben tisztelegtek egy-egy szál virággal a román vérontás 
áldozatai előtt, újrakötve a sírkövek nemzetiszín szalagjait.”
2019. július végén Rendünk tagjainak munkája és kezde-

ményezése alapján elindult a katolikus temető hősi parcel-
lájában található sírok felújítása, mely pályázati pénzből 
valósul meg e temetőben, a felújítások harmadik üteme-
ként. Az újraavatás 2020-ban várható.
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Könyvbemutató
2019. augusztus 17-én mutat-
ták be nemzetes Benkő Lász-
ló VRNT rendtársunk újabb 
munkáját, mely a „Vásárhe-
lyi bor, sör, pálinka” címmel 
jelent meg, s ismerteti a he-
lyi italkultúra történetét. Ez 
a munka szerves folytatása a 
korábbinak.

Bográcsbajnokság - Szeptember 14-én Maroslelén vitéz 
Makra Ferenc és nemzetes Benkő László rendtársunk, va-

lamint Molnár Sándor barátunk képviselte Rendünket a 
maroslelei bográcsbajnokságon, ahol a II. helyezést érték 
el, emelve ezzel Rendünk jóhírét, amit vitéz Makra Ferenc 
helyi tevékenységével folyamatosan öregbít.

Kincses temető – hadisír gondozás - 2019 október 05-e 
és 19-e délelőttje a Kincses temetőben talált bennünket, 
ahol a Bethlen Gábor Református Gimnázium és a Németh 
László Gimnázium tanulóival és Renden kívüli barátaink-
kal karöltve folytattuk azt a hadisírgondozói munkát, me-
lyet már 12 éve végzünk e téren. Ezeken a napokon a te-
mető hősi parcelláján kívüli katonai sírokat tettünk rendbe. 

Ismét kiváló munkát végeztek a diákok, a barátaink 
és rendtársaink is. A sírok megtisztultak, a fejkövek 
kifehéredtek és új nemzetiszínű szalagok kerültek a 
hősök sírjaira. A munka végeztével az Arany temető-
ből korábban itt újratemetett hősi parcella sírjainál 
készítettünk csoportképeket.
Köszönet a munkátokért!

2019. október 23-án a Belvárosi Szentháromság római ka-
tolikus templom miséjén vettünk részt.

       
Kovács Ferenc VRNT. mb. v.hadnagy
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DÉL-DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK
BARANYA MEGYEI
SZÉKKAPITÁNYSÁG, 2019

2019.01. 12.  A doni katasztrófa áldozataira
emlékeztünk Pécsett

 A Köztemető legszebb világháborús emlékművénél talál-
koztunk, melyet a közelmúltban újítottak fel néhai vitéz dr. 
Várnagy Elemér rendtársunk családja nagylelkű felaján-
lása nyomán. Himnuszunk elhangzása és a köszöntés után 
Maráczy Tibor VRNT adott rövid történelmi áttekintést a 
magyar hősök küzdelméről. Honvédeink esküjükhöz híven 
teljesítették a parancsokat abban a tudatban, hogy szeren-
csés esetben Hazánk javára válik majd hősies helytállásuk. 
Sajnos, a szerencse elpártolt mellőlük. Így maradtak a hősi 
halottak, az özvegyek az árvák és a megcsonkított Magyar-
ország! Ekkor is kiderült, mint történelmünk során többször, 
annak ellenére, hogy nem saját elhatározásunk volt hábo-
rúzni, mégis mi sínylettük meg azt legjobban! Tehetséges 
versmondónk Bárdos Sándor úr szavalata és az egyházak 
képviselőinek áldása után a megemlékezők elhelyezték a 
koszorúkat. A Szózat hangjaival fejeztük be az ünnepet.

2019. 02. 09.  Kormányzó Úr halálának évfordulója al-
kalmából istentisztelettel emlékeztünk
A pécsi belvárosi református templomban istentisztelet 
keretében Kisóvári - Németh Norbert tiszteletes úr az év-
forduló kapcsán beszédében kitért arra, Horthy Miklós ha-
zaszeretetének és katonai tehetségének köszönhetjük azt, 
hogy itt még magyarul beszélhetünk. Az istentisztelet után 
többekben felmerült a kérdés, vajon van-e Pécsett még egy 
templom, ahol hasonló módon megemlítik a huszadik szá-
zad legnagyobb államférfijának a nevét? Természetesen el-
énekeltük nemzeti imánkat, a Himnuszt!

2019. 02. 25. A Kommunizmus Áldozatai Napján, Ko-
vács Béla kisgazda politikusra emlékeztünk
Pécshez tartozó település Rácváros. Itt működik egy általá-
nos iskola, amely felvette az intézmény közelében született 
Kovács Béla nevét. A kommunizmus éveiben börtönbe ve-
tették a «másként gondolkodó», gerinces, magyar politikust. 
Mintegy 8 évig sínylődött börtönben. Dr. Őri László pécsi 
alpolgármester, dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő és 
vitéz Wittner Mária ‹56-os forradalmár részvételével leplez-
ték le csütörtökön azt a domborművet, amely a kommunista 

diktatúrák áldozatainak egyik alakját, Kovács Bélát ábrázol-
ja. A műalkotás az egykori, kommunisták által, a 40-es évek 
közepén elhurcolt kisgazda politikus patacsi szülőházának 
falát ékesíti. Köszönet a tantestületnek, itt minden évben, a 
tanulók által előadott műsorral tisztelegnek a kommunizmus 
áldozatainak, illetve Kovács Bélának. Megható, hogy a meg-
hívottakon kívül Kovács Béla leánya, Irén asszony is mindig 
részt vesz az ünnepségen. Igen hasznosnak tartjuk, hogy a 
diákok a kötelező tananyag mellett megismerik a közelmúlt 
történelmi eseményeit is! Az iskola falán elhelyezett emlék-
tábla megkoszorúzása után egy kis „szeretetlakomával” egy-
bekötött beszélgetésre voltunk hivatalosak.
A rendtagok egyöntetű véleménye, hogy a kisdiákok ven-
déglátó udvariassága példaértékű. Köszönet érte!

2019. 03. 15. Nemzeti Ünnepre emlékeztünk Pécsett

Hasonlóan az ország összes településéhez, Pécsen is mél-
tó megemlékezéseket tartottak március 15-e jegyében. A 
megemlékezésen nem csupán Petőfi Sándort, Táncsics Mi-



2019 167VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ ÉVKÖNYV

hályt és a márciusi ifjakat idézték, a magyar hagyományőr-
zés különböző formáiban is gyönyörködhetett az ünneplő 
közönség. Felvonultak huszárok, felléptek néptáncosok 
és népzenészek, elhangzottak az alkalomhoz illő szavala-
tok. Felemelő érzés volt látni, hogy a legnagyobb egysé-
ges csapat benyomását keltette a pécsi vitézek csoportja, 
mivel mindannyian köpenyben jelentünk meg és rendezett 
sort alkottunk. A koszorúzás szokott módon, Kossuth Lajos 
szobránál történt.

2019. 03. 22. Jekelfalussy Piller György kétszeres olim-
piai bajnok, többszörös magyar bajnok, vívóedző emlé-
kére táblát avattak

A Pécsi Szablyavívó Iskola meghívására részt vettünk az 
avatáson. Jekelfalussy Piller György életét és sporttevé-
kenységét vitéz Máday Norbert ecsetelte olyan lelkes ha-
zafisággal, hogy azt hallgatva néhányunk szeme könnybe 
lábadt.

2019. 05. 26.  Hősök Napja megemlékezés

Rendünk hagyományosan a pécsi temető I. világháborús 
emlékművénél emlékezik meg a magyar hősökről. Ebben 
az évben is méltó, kegyelet virágait elhelyező megemlé-
kezést szerveztünk, amelyen más szervezetek képviselői is 
megjelentek.

2019. 06. 04.  Trianoni megemlékezés. Pécs
Ebben az évben a Kálvária-hegy tövében tavaly felállított 
Trianoni Keresztnél volt az Önkormányzat által szervezett 
megemlékezés. A jó szervezésnek és a tökéletes helyszín-

nek köszönhetően több száz ember – köztük szép számban 
iskolások – hallgatták végig a színvonalas műsort. Érde-
mes azon elgondolkodni, mennyire jelképes a helyszín, a 
Kálvária-hegy! Merthogy Trianonban Magyarországot 
is keresztre feszítették! A gondosan összeállított műsor-
ban dr. Hernádi László hajdani könyvtárigazgató elszavalt 
egy alkalomhoz illő költeményt. Őt annyira megérintette 
a Rend tagjainak látványos, fegyelmezett felvonulása és 
ténykedése, hogy a rendezvény után a székkapitányt meg-
keresve, érdeklődött az esetleges felvétele érdekében.

A mai napon is úgy tűnt, hogy igaz a mondás: „magyar 
ember az, akinek fáj Trianon!”

2019. 06. 18.  Kormányzó Úr születésének évfordulójá-
ra istentisztelettel emlékeztünk
Az emlékezés alkalmából rendezett istentiszteleten vettünk 
részt. Az istentiszteleten Kisóvári - Németh Norbert refor-
mátus lelkész, Rendünk megbízott vitézi hadnagya méltat-
ta a Kormányzó úr nagyságát a haza iránti és a magyarság 
iránti szeretetét. Példabeszédében utalt hős cselekedeteire 
és rámutatott arra, hogy egy olyan ember kezébe került a 
kormányzás, aki felvirágoztatta a haza sorsát és kivezette a 
sötét nyomorból. 

2019.  09.  01. Vitéz Igmándy-Hegyessy Géza testőr altá-
bornagy születésének évfordulója
Hagyományainkhoz híven ebben az évben is megemlékez-
tünk vitéz Igmándy-Hegyessy Géza testőr altábornagy úr 

Koszorúz vitéz Szárazajtay János törzskapitány
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születésének 137. évfordulójáról Domolos-pusztán, a családi 
kápolna kertjében és a lakóházánál elhelyezett emléktáblánál. 
Itt tettük le a megemlékezés koszorúit. Ezen koszorúzások 
szervezője mindenkor Szomor Ferenc VRNT rendtársunk. Az 
ő nevéhez fűződik a családi kápolna kertjének felújítása is.

2019. 09. 08.  Zrínyi Napok, Ünnepség POTE Pécs  
aok.pte.hu

A Pécsi Orvostudományi Egyetem, valamint a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület közös rendezésében megtartott 
Zrínyi-napi ünnepségen vettünk részt. A köszöntő beszéd 
elhangzása után koszorút helyeztünk el a Történelmi Vitézi 
Rend nevében a hős hadvezér szobránál. Ezután átvonul-
tunk a központi épület falán elhelyezett, a hajdani Katonai 
Nevelőintézet és a 6. Hadosztály emléktáblájának megko-
szorúzása céljából.  

Az aulában a Hadapród Iskolára vonatkozó rövid tör-
ténelmi áttekintéssel zárult az ünnepség.

2019. 10. 06. Emlékezés az Aradi Vértanúkra Pécsett
Az 1848-49-es vesztes szabadságharcot követően Aradon 
kivégzett tizenhárom honvéd tábornokra, gr. Batthyány La-

jos miniszterelnökre és a Habsburg megtorlás áldozataira 
emlékeztünk Pécsett az Aradi Vértanúk útján tartott koszo-
rúzáson. A szónok beszédében kitért a hazaszeretet állandó 
időszerűségére.

2019. 10. 19. 1956-os megemlékezések

Hosszúhetény Község Önkormányzatának Képviselőtes-
tülete nevében meghívást kapott a Történelmi Vitézi Rend 
az 1956. október 23-i forradalom és a Köztársaság kiki-
áltása évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségre. A 
Rend nevében koszorút helyeztünk el az emlékhelyen lévő 
kopjafánál.

2019. 10. 20. 1956-os megemlékezés a PTE-ÁOK emlék-
táblájánál
Ezt az emléktáblát 1991-ben avattak fel, mely emléket állít 
az 1956.október 22-én összehívott diákparlamentnek. Ez 
volt a pécsi forradalom nyitánya.  A TVR nevében koszorút 
helyeztünk el az emléktáblánál.

2019. 10. 23. Ünnepi megemlékezés az 1956-os forrada-
lom 63. évfordulója alkalmából Pécsen
Az ünnepség az 56-os pécsi munkástanácsok emlékművé-
nél volt a Színház téren. A Pécsi Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata meghívta a TVR Baranya megyei csoportját 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója 
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alkalmából rendezett városi ünnepségre és koszorúzásra. A 
Rend tagjai a szokott külsőségek között megjelentek, majd 
az ünnepet méltató beszéd után megkoszorúzták az emlék-
művet.

2019. 11. 04. Megemlékezés a Nemzeti Gyásznap alkal-
mából

Forradalmunk vérbefojtására emlékezni felvonultunk a 
várfalnál felállított kopjafához. Még egy szomorú ünnep! 
A XX. században sajnos ez adatott a Magyarságnak!  A fáj-
dalmas visszaemlékezések után a résztvevők égő mécse-
seket helyeztek el az áldozatokra gondolva, a szebb jövő 
reményében.

2019.11.16. A Nemzeti Hadsereg budapesti bevonulásá-
nak 100 éves évfordulójára emlékeztünk

Kisóvári-Németh Norbert 
VRNT megbízott vitézi 
hadnagy úr komoly törté-
nelmi tudásról tanúskodó 
előadást tartott a megjelent 
tagoknak a Nemzeti Hadse-
reg budapesti bevonulásá-
ról. A korabeli filmrészletek 
és egyéb szemelvények be-
mutatása újból meggyőzött 
bennünket arról, hogyha 
akkor Horthy Miklós nem 
veszi kezébe megcsonkított 
országunk irányítását, vé-
günk van! 

Az érdekfeszítő előadást szeretetvendégség követte,
mellyel tiszteletes úr és családja lepte meg a rendtársakat.

2019.12.01.  Megemlékezés a Világháborúk Pellérdi ál-
dozataira

A Pellérdi Hősök Napja 2017. december 1-én 11:00 órakor 
szentmisével kezdődött. Erre a megemlékezésre meghívást 
kapott a Történelmi Vitézi Rend Baranya megyei Székka-
pitánysága. A megemlékezésen részt vettünk és koszorút 
helyeztünk el a templomkertben a hősök emlékére állított 
emlékműnél.  A koszorút v. Nyárfás Csaba székkapitány és 
Tarr Péter VRNT helyezték el

2019.12.04.  Az esemény „Egy vérből valók vagyunk! – 
Kiállás a nemzeti összetartozás mellett”
Fáklyás felvonulást szerveztek 2019.12.04.-én csütörtökön 

18 órától. A menet a Dóm térről indul, a Szepessy-szobortól 
a Trianoni-keresztig (alagút). Megemlékezés 2018. június 
4-én, a trianoni békeszerződés 98. évfordulóján Pécsett, a 
Kálvária-domb lábánál felállított Trianoni keresztnél feje-
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ződött be. 15 évvel ezelőtti népszavazás évfordulója adja 
az apropót a legújabb pécsi Fideszes polgári kör által szer-
vezett eseményhez. Az esemény címe: „Egy vérből valók 
vagyunk! – Kiállás a nemzeti összetartozás mellett”.

2019. 12. 21.  Karácsonyi családi teadélután
A megszokott keretek közt és a megszokott kedélyes han-
gulatban telt el a hagyományos karácsonyi teadélután. A 

Nemzetes Hölgyek kézimunkákkal és édességgel töltött 
csomagocskákkal kedveskedtek a Nemzetes Uraknak és 
családtagjainak. Ezek után a kötetlen beszélgetések és 
poharazgatások lehetőséget adtak arra, hogy egymást még 
jobban megismerjük, megszeressük.

Pécs, 2020.02.03
v. Szárazajtay János

A tudósítást szerkesztette:
Vitéz Nyárfás Csaba székkapitány

A fényképeket készítette:
Vadász István VRNT

MAGYAR KORONARŐRÖK EGYESÜLETE
A Szent Korona tisztelete a Kárpát-medencében
A Koronaőrség fennállásának 555. éves évfordulója

A magyarok Szent Koronája a világon egyedülálló módon, 
kezdettől fogva, közvetlenül Istentől eredő közjogi tarta-
lommal, sőt személyiséggel bírt, ezért úgy is kezelték min-

dig, mint a hatalom főbirtokosát, olyan független személyt, 
aki az uralkodó és a nemzet fölött áll. Emiatt jött létre a 
magas rangú ereklye fizikai épségéért felelős koronaőri 
intézmény, ami a XIV. századig az egyház fennhatósága 

alatt állt. Mátyás koronázását követően törvényt hoztak a 
Szent Korona védelméről, őrzési helyeként a pozsonyi vár 
öregtornyát jelölték ki. Gondoskodtak a koronaőrök meg-
választásáról: a király által kijelölt négy főúr közül kettőt 
választott meg a mindenkori országgyűlés, ami előtt esküt 
kellett tenniük. Tulajdonképpen ezzel a törvénnyel alakult 
meg az első, önálló, két tisztből és hatvan gyalogosból álló 
koronaőr-alakulat. 

Szent Jobb körmenet, 2008./ v. T.E.

Rendőrtisztek avatása, Budapest
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SZIMŐ, 2019. május 19. – Felvidéken a Szent Korona
„A korona 2015. szeptember 12-én Szilas községből 
indult körútjára, hogy a magyarlakta településeken 
érezhessék melegségét, meg- és összetartó erejét. Úgy 
tapasztaljuk, nem csak az idősebbek, de a fiatalok körében 
is tiszteletnek örvend, hiszen iskolások, óvodások, cserké-
szek, fiatalok is eljönnek a korona bemutatására. Itt is sok 
fiatalt látok az ünneplők soraiban” – nyilatkozta portálunk-
nak v.Szukola István a Magyar Királyi Koronaőrség felvi-
déki kapcsolattartója.

A Szent Koronát fogadták Szímőn /2019. május 19.
Hagyományőrzők, lovagrendek, vendégek, helybeliek soka-
ságától kísérve körmenetben vitték a Magyar Királyi Korona-
őrség tagjai a Szent Korona hiteles mását a Károlyi Ház elől 
indulva a Jedlik Házba, ahol ünnepi köszöntők, előadás és kul-
túrműsor keretében állították ki. Ezt követően hálaadó szent-
misére került sor a helyi Szent Márton templomban Bób Já-
nos, Szímő község polgármestere elmondta, a Magyar Királyi 
Koronaőrség évente két felvidéki településre viszi el az erek-
lyét és nagy elismerés Szímőnek, hogy a koronát szeptemberi 
alsóbodoki bemutatása előtt községükben fogadhatták. /.../
„Elismerése az annak, hogy a község lakosai sokat tettek kö-
zösségünk megmaradásáért, falunk fejlődéséért, szépüléséért. 
Ősrégi, több mint 900 éves településünk felett sok történelmi 
vihar söpört végig, de abban, hogy a lakosok a bajokból kikec-
meregtek és mindig újat tudtak alkotni, nem kis szerepe van 
a Szent Korona oltalmának. Mikor az ezredfordulón új oltárt 
építettünk a templomban, annak tetejére is felkerült a korona.” 
Az ünnepi szónokok közt volt Csáky Pál Európai Parlamenti 
képviselő, Szímő község díszpolgára is. Beszédében rámuta-
tott, furcsa dolgok történnek ma Európában és a világban, s 
nekünk támpontokat kell keresnünk, hogy el ne sodródjunk. 
„Mikor István királynak meghozták a borzasztó hírt, hogy a 
remény, az esély a jövő, akire a nemzet jövőjét akarta építeni, 
egyetlen fia, Imre herceg halott, reálpolitikai szempontból egy 
elképzelhetetlen lépést tett - Szűz Mária oltalmába ajánlotta 
az országot. És igaza lett, török, tatár, Habsburg ellen szűzmá-
riás zászlók alatt győztünk a csatákban…. Ez az Istenre való 
hagyatkozás az, ami felemelhet. /.../A rendezvényt megtisz-
telte részvételével Márvány Miklós, a Magyar Köztársaság 
Pozsonyi Nagykövetségének titkára, Csáky Pál EP-képvise-
lő, Csenger Tibor Nyitra megye alelnöke, Bóna Bertalan az 
érsekújvári járási hivatal vezetője, a Most-Híd járási elnöke, 
több EP képviselőjelölt, a környék polgármesterei és Szímő 
testvértelepüléseinek – Tab, Mosonszolnok és Pered – kül-
döttségei. /Bokor Klára, Ma7 cikkéből.

Szent Korona-menet, Nagykaposon,
Kassai kerület Nagymihályi járás

Tisztavatás, 2019. Budapest

Szent István-ereklyekörmenet, Székesfehérvár
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Budapest, Amerikai Nagykövetség előtt. Harry Hill Bandholtz 
amerikai tábornok, az I. világháború után az amerikai katonai 
misszió parancsnoka Magyarországon. 1919. október 5-én meg-
akadályozta, hogy a megszálló román csapatok kifosszák a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumot. Közösen tisztelegtünk emléke előtt.

Veszprém. Megemlékezés a Szent Korona-emlékmű előtt:A Szent Ko-
rona és a koronázási relikviák menekítése a II. világháború végén.

Csákvár. Nagyjókai Farkas Vince egykori koronaőrparancsnok 
síremlék-felújítása és újraszentelése

Csákvár. Kiállítás a Koronaőrségről, s Nagyjókai Farkas Vince 
koronaőrparancsnok életéről (Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei 
Hírlap)

Erdély, Hármasfalu – A Szent Korona tisztelete. Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke tartott ünnepi beszédet. A hármasfalusi 
Székelyszentistván volt az idei házigazdája a Szent Király Szö-
vetség hagyományos találkozójának. Az erdélyi, anyaországi és 
felvidéki falvak képviselői 23. alkalommal gyűltek össze augusz-
tus 9–10-én megünnepelni névadójukat, Szent István királyt. A 
szombati ünnepi istentiszteleten a Szent Korona hiteles másolata 
fölött hangzottak el az imák, köszöntők.
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Székesfehérvár, fogadalmi szentmise, augusztus 14.

Gyál, Augusztus 20.

Debrecen. Sokezer ünneplő tisztelgett a Szent Korona hivatalos 
másolata előtt

 

Erdély, Makfalva 

(Fotók: v.Nagy László koronaőr, Fejér m. Hírlap,
v. Nagy Szilveszter szkp. koronaőr)

MAGYAR TENGERÉSZEK EGYESÜLETE
Már az Árpád-házi és Anjou magyar királyok is tartottak fenn 
hosszabb-rövidebb ideig hadiflottát az Adrián, csakúgy, mint a 
német római császárok, majd a mindkét trónt megszerző Habs-
burgok. E többnyire bérelt hajókból álló, idegen legénységű, 
alkalmi hajóhadak azonban legfeljebb funkcionális elődei 
voltak az Osztrák-Magyar Monarchia flottájának. A tényleges 
és „majdnem jogfolytonos” elődöt Habsburg-Lotharingiai ház 
első uralkodója, II. József német-római császár (1765-90) és 
magyar király (1780-90) alapította, 1786-ban. Ekkor szüle-
tett a flotta piros-fehér-piros sávozású lobogója is, amelyet 
végleg csak 132 év múltán, 1918. november 6-án vonták 
be itt, nálunk Óbudán. (A folytonosság 1809-től 1813-ig, a 
napóleoni idők flottanélküliségében átmenetileg megszakadt.)
A flotta igazi fejlődése azonban csak 1854-ben kezdődött 
meg, amikor az addig hol Triesztben, hol Velencében lévő 
flottaközpontot Pólába helyezték át. Az addig álmos kis part 
menti település, pezsgő életű katonai központtá nőtt, melyben 
a rendkívül jól védett biztos flottabázis modern, nagy kapaci-
tású hajó- és fegyvergyárat kapott. Ez volt a nagyhírű Arsenál. 
E gyors fejlődés elindítója és motorja az uralkodó öccse, Fer-
dinánd Miksa főherceg (Erzherzog Ferdinand Max), aki ellen-
tengernagyi rangban 1854 és ´64 között a flotta parancsnoka 
volt. Neki köszönhető a flotta első tengerész jellegű egyenru-
hája, és szolgálati szabályzata. Kisebb változásokkal mindket-
tő 1918-ig kitartott.

1868-71-ig Wilhelm von Tegetthoff volt a parancsnok, aki el-
lentengernagyi rangban az egész flotta parancsnoka lett. 1786-
tól 1867-ig tartott az Osztrák Császári Hadiflotta története. Az 
igaz, hogy szolgált benne néhány rendkívül tehetséges és si-
keres magyar tengerésztiszt is, de Magyarországnak semmi 
köze nem volt ehhez a fegyvernemhez. És valljuk be, nem is 
igen érdekelte. Az 1867-ben megkötött kiegyezés előírása sze-
rint azonban a továbbiakban a flotta költségvetésének 30 %-át 
Magyarországnak kellett biztosítani. Ettől a haditengerészet 
un. közös alakulattá vált. 1889-től már nevében is megmutat-
kozott. Uralkodói rendeletre a közös intézmények jelzője az 
addigi „császári, királyi” (cs.,kir.) helyett ettől kezdve „csá-
szári és királyi” (cs. és kir.) lett. Eleinte a magyarok nem túl 
jelentős számban szerepeltek a flottában. 1913-ban azon-
ban a legénységi és altiszti állományban már 20,4 % volt 
a magyarok aránya az osztrákoké pedig 16,9 %. A német 
anyanyelvű tisztek viszont, még ekkor is 85,%-ot képvisel-
tek. A flotta nem csak az Adrián szolgált. Hajói körbeutazták 
a földet, elsőként a NOVARA fregatt 1857-59-ig, diplomáci-
ai küldetésben, udvariassági látogatáskor, kiképzésgyanánt, 
nyersanyagkeresés céljából, vagy egyszerűen un. „lobogómu-
togatás”-ként számos Távol-keleti, óceániai, Afrika-körüli, 
Észak-közép és Dél-amerikai utat tettek. Több alkalommal 
vettek részt nemzetközi flottatüntetésben, kisebb katonai ak-
ciókban. A világ lassan tudomásul vette, hogy az Osztrák-Ma-
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gyar Monarchia hadihajói rendszeresen járják a tengereket, és 
számolni kell velük. A Monarchia gazdasági ereje nem tette 
lehetővé, külpolitikai irányvonala pedig nem igényelte egy 
hódító jellegű, gyarmatosításra alkalmas hadiflotta létre-
hozását. Fő feladat a hazai partok és felségvizek védelme, 
a saját kereskedelmi flotta biztosítása, emellett a Biroda-
lom tekintélyének növelése, balkáni törekvéseink támoga-
tása volt.

A DUNA FLOTTILLA
Ugyanezeket a célokat szolgálta a flotta 1870-ben léte-
sített dunai részlege is, melynek központja Óbuda lett. 
Létrehozását a már akkoriban is bonyolult és fenyegető bal-
káni helyzet indokolta. A széthullóban lévő Török Birodalom 
helyén bizonytalan határú, agresszív nemzetállamok jöttek 
létre, melynek nem titkolt célja a nemzettársaik által lakott, 
Monarchia-beli területek megszerzése volt. Törekvéseiket 
Oroszország is támogatta, mert balkáni hatalmi terveit a Mo-
narchia veszélyeztette.
Az új részleg létrehozásakor egy új hadihajó «altípusa» is ke-
letkezett, melyet a «dunai monitor» néven ismert meg a vi-
lág, és az 1862-ben Amerikában született, rendkívül sikeres 
hadihajó típus az un. «monitor» dunai változata volt. Az új 
konstrukció annyira bevált, hogy néhány példánya még a II. 
világháborúban is harcolt. A két első dunai monitor az SMS 
MAROS és az SMS LEITHA 1871 tavaszán került vízre, 
és 1872-ben állt szolgálatba.
Ahogy az adriai flotta mindennapjaiban főleg az olasz és hor-
vát hagyományok érvényesültek, a dunai flottillánál az oszt-
rák és a magyar hajózás hatott. A legénységnek több mint 40 
%-a volt magyar.
Az I. világháború előtti magyar flottilla parancsnokok közül 
négy személyt érdemes kiemelni:
Gyulai Gaál Jenő (1837-1884), Ferenczy Béla (1857-1918), 
Kászoni és Jakabfalvi László Elemér (1864-1941), Lucich 
Károly (1868-1952)

A FLOTTA A NAGY HÁBORÚBAN
A háború kitörésekor Németország és Törökország a szö-
vetségesünk. Ellenfelünk Anglia és Franciaország, a velünk 
szemben fellépő Oroszország, a tenger nélküli Szerbia és a 
flotta nélküli Montenegró. 1913-tól a flottaparancsnok Anton 
Haus tengernagy.
A flotta feladata kezdetben, a hazai partok védelme mellett, 
Szerbia és Montenegró fegyver, lőszer és élelmiszer után-
pótlásának megakadályozása, területük támadása, ottani csa-
pataink utánpótlásának biztosítása, az angol és francia flotta 
zavarása volt. Rendkívül fontos lett volna, Törökország és az 
ott állomásozó német hadihajók biztosítása is, ám a flotta erre 
nem volt képes. Ez a feladat a németekre maradt. Nekünk a 
dunai szállítási útvonal felszabadítását kellett erőltetnünk, 
amelyben komoly szerep várt a flottillára.
1914. augusztus 16-án az Adriára akkor befutó francia és 
angol hadihajók elsüllyesztették a Montenegró blokádját 
végző ZENTA cirkálónkat. Ezzel megszűnt a hajókkal fenn-
tartható vesztegzár lehetősége. Helyette aknazárral, a kikötői 

berendezések szétlövésével, a szállítóhajók elsüllyesztésével 
próbálkoztunk - jelentős eredményekkel.
A Dunánál és a Szávánál egész ősszel folyt a harc, a flottilla 
meghatározó részvételével. Szeptember 28-án Wulff Olaf 
Richárd vezetésével a TEMES és a KÖRÖS monitor a 
belgrádi erődök tüzében, aknazár megbontásával áttört a 
Dunáról a Szávára, kisegítve az ottani hajóinkat, és meg-
akadályozva Baranya szerb megszállását. Október 1-jétől 
Lucich Károly lett a flottilla parancsnoka. December 20-án 
Pólában elsüllyesztették a CURIE francia tengeralattjárót, 
másnap Lerch Egon az U 12-es parancsnoka torpedóval sú-
lyosan megrongálta a JEAN BART francia csatahajót.
1915. április 17-én Georg von Trapp az U5-ös parancsno-
ka elsüllyesztette a francia LEON GAMBETTA páncélos 
cirkálót. A franciák ez után a háború végéig nem mertek 
nagy hadihajóval bejönni az Adriára. Május 23-án Olasz-
ország hadat üzent nekünk. Flottánk új feladata az olasz kikö-
tők, vasutak, hidak és hajók pusztítása. Ezt már a hadüzenet 
másnapján megkezdték hajóink. A HABSBURG csatahajó 
vezetésével szinte az egész flotta kivonult, és végigpusztította 
az új ellenség teljes adriai partvonalát. A TÁTRA és a CSE-
PEL rombolók elsüllyesztették a TURBINE rombolót. Július 
18-án az U4 elsüllyesztette a GIUSEPPE GARIBALDI pán-
célos cirkálót.
Szeptember eleje: Bulgária mellettünk lépett be a háborúba, 
és megtámadta Szerbiát. Október 9-én elesett Belgrád. A 
rendkívül heves harcban nagy szerepet játszott a LEITHA 
monitor. A Duna átmenetileg felszabadult, megindulhatott 
az utánpótlás Törökországba. December 5-én a szerb kézen 
lévő San Giovanni di Medua albán kikötőben Horthy szétlőtte 
a szerbeknek szánt, utánpótlást szállító hajókat.
1916. január 13-án Montenegró békét kért. A Balkán északi és 
keleti része a miénk lett, de az albániai Valonában olasz, Gö-
rögországban pedig angol és francia csapatok állomásoztak. A 
part menti utak és vasutak hiányában, flottánknak kellett biz-
tosítani harcoló csapataink utánpótlását. Az ellenséges flották, 
tengeralattjárók és aknazárak között ez rendkívül nehéz, és 
sok áldozatot kívánó szolgálat volt.
Tengerészeti repülőink hatékonyan támogatták olaszországi 
szárazföldi csapatainkat az Isonzó menti csatákban. Augusz-
tus 17-én hadat üzent nekünk Románia. Gerenda és aknazá-
rakkal hajózhatatlanná tették a Dunát, megbénítva utánpótlá-
sunkat. Október 1-jén pontonhidat létesítettek Rjahovónál, és 
átkeltek a bolgár oldalra. A flottilla hatékonyan zavarta őket, 
de az átkelést nem tudta megakadályozni. Október 3-án az 
átkelt románok, miután vereséget szenvedtek a bolgár - né-
met - török seregektől, a hídon menekültek volna haza, ám azt 
addigra flottillánk megsemmisítette. A román sereg fogságba 
esett. A pontonhíd szétszakításában a LEITHA és a SZA-
MOS monitorok játszottak főszerepet.
December 6-án Bukarest elesett, s 9-én Románia fegyver-
szünetet kért. December 16-a és 31-e között folyamaknász 
osztagunk rendkívül nehéz időjárási viszonyok között 252 
km hosszú Duna-szakaszt tett újra hajózhatóvá, 113 aknát 
szedve ki a folyóból.
1917. február 8-án meghalt a flotta parancsnoka, Anton Haus 



2019 175VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ ÉVKÖNYV

vezértengernagy. Utóda, Max Njegovan altengernagy lett. 
Február 28-tól a németek megkezdték a totális tengeralattjáró 
harcot. Ez azt jelentette, hogy ezentúl Anglia és Franciaország, 
Olaszország vizein, valamint a Földközi-tengeren minden el-
lenséges és semleges hajót elsüllyesztettek. A Monarchia kö-
vette példájukat.
Az ANTANT ellenlépése: megerősítették az Adria kijára-
tában, az Otrantoi-szorosban lévő műszaki zárat. Május 15-
én Horthy Miklós a NOVARA, a HELGOLAND és a SAIDA 
cirkálókkal, a BALATON és a CSEPEL rombolókkal meg-
semmisítették ezt a zárat.
1918. február 1. Matrózfelkelés Cattaroban, amely febr. 
3-ra összeomlott. Február 27-én a flottaparancsnokot le-
váltották, helyére nagybányai Horthy Miklós ellentenger-
nagy került.
1918. március 17-e: a teljes Duna a miénk, és aknamentes. 
Az egész flottillát kivezényelték Szulinánál a tengerhez. Ez 
volt a LEITHA monitor utolsó akciója, melynek során el-
érte a legtávolabbi szolgálati pontját. Április 1-je: a végleg 
elöregedett két veteránt, a 47 éves MAROS és LEITHA 
monitorokat Orsovától Budapestre indították leszerelés-
re. Úgy tűnt, pályafutásuk befejeződött. Ugyanezen a na-
pon indult a Fekete-tengeren Odesszában a négy monitorból, 
két őrnaszádból, és két vontatóból álló un. Wulff különítmény. 
Odesszából bejárták az ukrán folyókat, és biztosították a bú-
zaszállításokat. Május 7: békekötés Romániával. Június ele-
jén Horthy ellentengernagy új csapást tervezett a jobban meg-
erősített otrantoi zár ellen. Ezúttal csatahajók is részt vettek 
az akcióban, az ERZHERZOG osztály és a TEGETTHOFF 
osztály valamennyi hajója. A jól indult akciót a SZENT IST-

VÁN június 10-én történt elsüllyesztése miatt le kellett fújni. 
Június 17-e, Ratkovich Marius lett a flottilla új parancsnoka. 
Október 3-án Bulgária megadta magát. Területén át Görög-
országból francia csapatok törtek a Dunához, majdnem meg-
akadályozva flottillánk visszavonulását. Október 19-e, a SZÁ-
VA monitor csak ekkor indult vissza Szulinából, ahol addig a 
torkolatot őrizte. A parton álló francia tüzérség zárótüzén 
áttörve, minden lehetséges átkelési eszközt elpusztítva jött 
végig a Dunán. Október 29-én a flottillaparancsnokság 
már Újvidéken volt. Itt kaptak hírt a flotta feloszlatásá-
ról, átadásáról. Az uralkodó utasítása szerint a flottillát 
Magyarország kapta. A harcban együtt töltött négy esz-
tendő bajtársiassága erősebb volt, mint a nemzeti önérzet 
szította ellentét. Ratkovich a tisztikarral és a legénységgel 
egyetértésben úgy döntött, hogy a parti szerb ütegekkel 
ágyúpárbajt vívva, együtt mennek fel Vukovárig. Ezzel le-
hetővé tette a hajók és a cseh, osztrák, magyar személyzet 
békés hazatérését. Október 31-én az uralkodó parancsára 
Horthy ellentengernagy, flottaparancsnok átadta az adri-
ai flotta hajóit a Délszláv állam képviselőinek. November 
elsején olasz békaemberek megtorpedózták a már délszláv 
tulajdonú VIRIBUS UNITIS csatahajót.
November 2-án a király fegyverszünetet kért az Antanttól. 
November 3-án Ratkovich és a horvátok Vukovárnál kiszáll-
tak a flottilla hajóiról, az új parancsnok Wulff Olaf korvettka-
pitány lett. November 6-án a flottilla megmaradt személy-
zetével a piros-fehér-piros hadilobogó alatt befutott Bu-
dapestre. A Császári és Királyi Haditengerészet 132 éves 
története végetért.

2019. november 9. Tisztelet a Hősöknek!
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ÚJ ELNÖKÖT VÁLASZTOTT A HORTHY MIKLÓS TÁRSASÁG
– 2019. december 8-án –

A patinás Szent Margit Gimnázium Bocskai terme adott 
otthont a közel ezerháromszáz fő tagot számláló Horthy 
Miklós Társaság ötévente megrendezésre kerülő tisztújító 
közgyűlésének, ahol ünnepélyes keretek között – elisme-
rések és kitüntetések átadása mellett – új elnök és elnök-
ség megválasztására is sor került. A Társaság elismerését 
a 2019-es esztendőben a következők kapták:
–  Bogdán Péter, Kenderes város polgármestere
–  Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os 

Szervezet elnöke
–  Mónus József, többszörös világrekorder tradicionális 

távlövő íjász
–  Sziránszki József, hagyományéltető regős
–  Tóth Tünde Pásztortűz Hagyományéltető Egyesület 

elnöke
–  Vásáry Tamás, Kossuth-díjas zongoraművész

–  Szepesi Jenő, fotós
Az elismerések átadását követően a Horthy Miklós Tár-
saság közgyűlése új elnökséget választott. Elnökként vi-
téz Hegedűs Lóránt református lelkész, alelnökökként, 
vitéz Konja Miklós és vitéz Balogh Barna viszi tovább a 
szolgálatot. A rendezvényen szép és példás gesztusként a 
Társaság örökös tiszteletbeli elnökévé választotta a lekö-
szönő elnököt, Zetényi Csukás Ferencet, ill. tiszteletbe-
li alelnöki címmel ismerte el Horthy Csaba munkáját is. 
A közgyűlés méltó, bajtársias légkörben zajlott, a tagság 
egybehangzóan szavazott. Az új elnökség munkájára Is-
ten áldását kérjük, míg a leköszönő elnökségnek szívből 
jövő köszönetünket fejezzük ki!

Budapest, 2019. 12. 11.

SZÜLETÉSNAPOT KÖSZÖNTÜNK!
E rovatunk jelmondata lehetne: „A haza szolgálatában!” 
– mint ahogy az itt köszöntöttek éltek, harcoltak, küzdöttek 
békeidőben is nemzetükért, magyarságukért – a megmara-
dásért.

Rendünk legidősebb vitéze betöltötte 102. életévét!
Vitéz DETRE GYULA m.kir.százados,
Kanada tb.törzskapitánya

2019. március 19-én 102 éves volt Gyula Bátyánk! Isten 
éltessen erőben, egészségben!
Díszoklevél-átadás Montrealban! 

Különleges alka-
lomnak örvendett 
Montrealban vitéz 
Detre Gyula ma-
gyar királyi szá-
zados, a Magyar 
Királyi Honvéd Lu-
dovika Akadémia 
egykori hallgatója, 
akit 1943-ban avat-
tak hadnaggyá! 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a 77 évvel ezelőtti 
tisztavatás emlékére – megújítva az 1943-ban, a Ma-
gyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia által kibo-
csátott diplomát, a magyar felsőoktatás történetében 
a 2. ZAFÍR-DIPLOMÁT bocsátotta ki vitéz DETRE 
GYULA részére, aki Rendünk Kanada tb. törzskapi-
tánya.
 Az átadás ünnepélyes keretek között történt: Magyar-
ország Montreálban működő konzulátusának vezetője, 
Szentmihály Gyula tiszteletbeli konzul nyújtotta át vi-
téz Detre Gyula m.kir. századosnak ezt az egyedülálló 
dokumentumot. (Fotó: Miklósy Erzsébet, Kanada)
Korom Ferenc altábornagy a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen történt ünnepélyes jubileumi díszoklevél-
átadás során írta: „Az ünnepeltek a történelem viharait 
túlélve tettek tanúságot bátorságukról, személyes példa-
mutatásuk pedig felbecsülhetetlen, hatásukra néhányuk 
gyerekei, unokái is a katonai hivatást választották. Ez a 
nap szól a köszönetről is!” – utalt az altábornagy arra, 
hogy a jubiláló tisztek példásan ápolják a bajtársi ha-
gyományt.

Drága Gyula Bátyánk!
A Történelmi Vitézi Rend Vitézi Széke és természetesen 
a magam nevében is szeretettel gondolunk Rád és kedves 
Feleségedre. Ha egészséged engedi, várunk HAZA. Szinte 
hihetetlen, hogy utolsó találkozásunk óta 3 év röppent el 
– de Veled épp olyanok a telefonbeszélgetéseink, mintha 
tegnap utaztál volna el: naprakész, tájékozott vagy politi-
kában, művészetekben, rendi dolgokban, minden magyar-
országi eseményben. Őrizd meg továbbra is ezt a szellemi 
frissességed, életerőt, energiát, mert ez a Te Nagy Gene-
rációd a mostaniaknak is sok tekintetben lehet útmutató: 
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Mikor, milyen helyzetekben kellett azonnali döntéseket 
hozni, lépni, s az életeteket folytatni.Megbecsülést, tiszte-
letet vívtál ki a fogadó országodban is, s szülőhazádban is 
példakép voltál és mindmáig az is maradtál.
Ezen a történelmi évfordulón lélekben Veletek vagyunk, 
s minden jót kívánunk tisztelettel, baráti szeretettel!  

vitéz Hunyadi László főkapitány

Vitéz ORBÁN FERENC tb.v.hdgy. 1924 február 3-án 
született. Szűkebb hazája Erdélyen belül a Csíkvidék.
A csaknem egy évszá-
zad, mely részéül adatott, 
Magyarország történel-
mének is háborúktól, 
kommunista önkénytől 
sújtott, sötét évszázada 
volt melyből kiemelke-
dik az 1920-1945-ös alig 
25 év építkezés időszaka. 
Át kellett élje az ország 
szétdaraboltságából fa-
kadó megalázó és aláve-
tett helyzetet, a kirekesz-
tést, a magyar anyanyelv 
használatának tiltását 
– és a következmények nélküli meghurcoltatást. Em-
beri nagyságát mutatja: művész lelke, dacos székely-
magyarsága, nemzeti elkötelezettsége erősebb volt az 
idegenszívű támadásoknál. 
Ő győzött. Ő volt, aki annyi sok kortársával együtt a 
helyén maradt, családot alapított, tovább adta nem-
zettudatát, történelem- és hazaszeretetét. Helytállása, 
helytállásuk és bátorságuk, kitartásuk nélkül vajon ma 
milyen volna ez a nem éppen szeretetteljes trianoni ha-
zában, kisebbségben élők sorsa? – Tudatosították, hogy 
a hely, ahol élnek, nem a kisebbség, hanem az őslakos 
székely-magyarság többségének hazája, akik hasznos 
tagjai az országnak, amelynek őket a békediktátum 
ítélte. 

Feri bácsi Dr. v. 
Bucsy László törzs-
kapitánnyal Csík-
szeredában. Mindig 
szeretettel gondol 
vitéz Bucsy Lász-
ló m.kir. hadnagy 
úrra, törzskapitány 
úr Édesapjára, a 
gyimesfelsőloki kato-
nai kiképzőtábor pa-
rancsnokára, elöljá-
rójára, akivel éppen 
egyidősek voltak, s 
aki mindig szívén 
viselte valamennyi 
katonája sorsát. 

A II. világháborúban „A halálra ítélt zászlóalj” kato-
nájaként, vitéz Sebő Ödön főhdgy. irányítása alatt har-
colt. Az 1100 éves határon, a Bilibók tetőn áll az általa 
faragott emlékkő, mely a székely határvadász, hátvéd-
ként harcoló katonáknak, s a háború áldozatainak állít 
emléket. 
Isten éltessen körünkben vitéz Orbán Ferenc tisztelet-
beli vitézi hadnagy úr, kedves Feri Bátyánk, erőben, 
egészségben, családod szeretetteljes gondoskodásában!

vitéz Hunyadi László főkapitány

TISZTELT RENDTÁRSAIM!
Febr. 3-án töltötte 96. évét vitéz ORBÁN FERENC, 
Rendünk egyik legidősebb tagja, aki 1924 február 3-án 
született Csíkszentmihályon. Fiatalon, 1944-ben, a gyi-
mesi harcokban szerzett érdemei, s példás élete alapján 
lett Rendünk megbecsült tagja. Szerény, példás, becsü-
letes munkás élete legyen világító fáklya számunkra. 
KEDVES FERI BÁCSI, A JÓ ISTEN ÉLTESSEN  
SOKÁIG ERŐBEN, EGÉSZSÉGBEN!
Tisztelettel a TVR erdélyi állománya nevében
 vitéz Lázár Elemér tkp.Erdély,h-fkp.

Vitéz CSERESNYÉS PÁL - A Pali Bácsi - 1925 ápr. 4-én 
született, Buda Törzsszékünk aktív tagja.

Mennyi minden jut 
eszünkbe, ha Rád, s az 
eltelt több évtizedre gon-
dolunk! Barátunk, baj-
társunk, munkatársunk,  
– és példaképünk vagy! 
Követtük és követjük ta-
nácsaidat, bölcs gondo-
lataid mindig valamiért 
és nem valami ellen szü-
lettek: legyen az munka, 
vagy politika, vagy a Vi-
tézi Rend egyesítése érde-
kében kifejtett munkásságod. Abban a szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy barátoddá fogadtál bennünket, 
fenntartások nélkül, nyílt szívvel közelítesz minden-
ki felé, de átlátsz az őszintétlenségen és hazugságon. 
Ezért dolgozol még mind a mai napig – betegséged el-
lenére, azzal küzdve is – hogy a Vitézi Rend története 
az igazságot tükrözze, s ne az egyéni érdekek évtizedes 
hamisságát. Adja Isten, hogy ez a Te nagy munkád, 
szinte lexikális tudásod eredményre jusson, mindnyá-
junk érdekében. Mint a Ludovika Akadémia utolsó 
évfolyamán tisztté avatott magyar katona, mindvégig 
esküdhöz hűen harcoltál a fronton, s vállaltad az élet-
kihívásokat békeidőben. Ha talán másként alakítja a 
politika az életed, katonatiszt vagy ismert előadómű-
vész, drámai színész lehettél volna, vagy kiváló tanár, 
akire sokszáz diák emlékszik vissza szeretettel. 
Számunkra Te mindezt megtestesíted, s ehhez a teljes 
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élethez egészséget kívánunk, hogy kitűzött terveid meg-
valósulhassanak. Isten éltessen még sokáig!  

vitéz Hunyadi László főkapitány

Március 17-
én, néhai Rácz 
S á n d o r r a l 
egyazon na-
pon ünnepelte 
születésnapját 
MOLNÁR V. 
JÓZSEF nép-
lélek kutató, 
1956-os elítélt, 
akit a 2008-ban alakult Magyarok Szövetsége szakrális 
vezetőjévé választott.

Józsi bácsi üzenete:
„Szeresd a Teremtői rendet!
A FÖNT és a LENT harmóniáját!
Szeresd a gyermekeket,
akik az angyalok, az ég üzenetét közvetítik!

Szeresd Atyáid és Anyáid hagyatékát,
tudását, műveltségét!
Szeresd Hazádat, a Kárpát-hazát!
„Szeressétek egymást!”
Élő kincse a Magyarságnak!!”

Molnár V. József Marcali: 1930. március 17. Néplélek- 
és Néprajz kutató, Grafikusművész, 1956-os szabadság-
harcos, a Történelmi Vitézi Rend tagja 2009. Magyar 
Örökség díjas 2010. a Magyar Kultúra Lovagja 2016. 
Régi, magyar falusi család sarja, s így mind ősei jogán, 
mind tanult tudás révén lett a magyar lélek képének be-
avatott ismerője.
Molnár V. József szerint: A hagyomány egyetlen célja a 
hagyomány folytatása. Hintalan Lászlóval és Pap Gá-
borral létrehozta az Örökség Népfőiskolát. A Kárpát-
medencét járva a Magyar hagyomány műveit népsze-
rűsítő rádiósorozatokat, előadásokat tart.
1956-ban az ELTE Bölcsész Karának hallgatójaként az 
egyetem forradalmi diákbizottságának egyik vezetője, 
november 4-e után az Október 23 című lap szerkesztő-
je. Újságíró szakos egyetemi hallgatóként részt vett a 
budapesti harcokban. Ezért később 3 év börtönre ítél-
ték. /MVSZ.Sajtószolgálat
„Ha nem lennénk agymosottak, a sátáni nagytőke hatal-
ma összeomlana.” Molnár V. József

A Kalocsai Székkapitányság köszönti a 88. életévét be-
töltött vitéz KÁKONYI MÁTYÁS kedves rendtársun-
kat! 
 1932 augusztus 29.-én született Homokmégyen, 3 gyer-
mekes, 86 kateszteri holdas földműves családba. Édes-
apját ezért a kommunisták évekre bebörtönözték, őt 

magát pedig 1953-
1955 között munka-
szolgálatos katonai 
szolgálatra kötelez-
ték. 
Az 1956-os Forrada-
lom idején növény-
védő szakmunkás 
munkatársaival Bu-
dapesten keresztül 
jöttek hazafelé, ami-
kor géppuskával rá-
juk lőttek. A Duna 
felé próbáltak fedezéket találni a Kilián Laktanyáig, 
ahol egy főhadnagy fogadta őket. A katonaviselteket 
ott fogták és este elküldték őket a Rádióhoz gépkocsi-
val, ahonnan lőttek rájuk az ÁVO-sok. A főhadnagyot 
agyonlőtték és Kákonyi Mátyást is egy golyó könnyeb-

ben megsebesítette. A kórházban ellátták, de innen el 
kellett tűnnie, mert az ÁVÓ-sok időnként elhurcolták 
a gyanús sérülteket. Ezután egy tehervonaton kiszökött 
Budapestről, majd Kiskőrös érintésével hazatért Ho-
mokmégyre. Vitéz Kákonyi Mátyásnak egy leánygyer-
meke született, kettő leányunokája és egy fiú déduno-
kája van.
Foglalkozása termelőszövetkezeti könyvvizsgáló, fő-
könyvelőként dolgozott.
2003 szeptember 27.-én Budapesten avatták vitézzé.
Tisztelettel köszöntjük Rendünk – és Székkapitánysá-
gunk nevében Nemzetes Urat!
   vitéz Vörösváczky Csaba szkp.

Vitéz szárazajtai BAKÓ ÁRPÁD tb.székkapitány (Né-
metország) betöltötte 76. életévét
Rövid visszapillantás: 
Nagyenyeden éltek szüleim. Édesapám a Bethlen Kollé-
gium tanára volt. A családi emlékezet szerint 1944 au-
gusztus 23-án a román király bejelentette, hogy Romá-
nia átpártol a szovjetekhez. Ez a hír bizonyára sokkolta 
a családot, én pedig másnapra megszülettem...Édesapám 
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életét a testnevelés 
szeretete határozta 
meg, rendkívül jó 
sportoló volt, töb-
bek között Románia 
magasugró bajnoka 
lévén. 1950-ben át-
helyezték Brassóba, 
így ebben a barcasá-
gi városban nőttem 
fel. Itt jártam a re-
formátus elemi isko-
lába, s a volt Római 
Katolikus Főgimná-

ziumban érettségiztem. Egyetemi tanulmányaimat a 
Brassói Műszaki Egyetem elektrotechnika szakán vé-
geztem, s mint okleveles villamosmérnök végeztem. Tu-
datosan választottam munkahelyül Székelyudvarhelyt, 
itt a székely közösségben igazán otthon éreztem magam 
(akkortájt kezdtük építeni az ottani cérnagyárat). Ez-
után különböző brassói vállalatoknál dolgoztam, hi-
szen családom minden tagja e városban élt. Ezen évek 
folyamán sikerült kikerülnöm a kommunista pártba 
való becsalogatást, példát véve Édesapámtól. 1966-ban 
vettem feleségül Balogh Katalin iskolatársamat. Házas-
ságunkból két gyermek született: Tünde Éva (1972) és 
Botond Zsolt (1976). Ezután következtek évről évre a 
mind kegyetlenebb és már-már elviselhetetlen magyar-
ellenes intézkedések, aminek az lett a vége, hogy jövő-
képünk beszűkült. Ebből a csapdából egyetlen kiutat 
láttunk annakidején: áttelepülni az Anyaországba. A 
Bukaresti Magyar Követség illetékese elutasított, Buda-
pesten pedig Köpeczi Béla miniszter elvtárs (aki külön-
ben szintén nagyenyedi születésű volt, mint én) lekeze-
lő-elutasító szavait hallván, kénytelen voltam 1986-ban 
Németországba disszidálni. Itt azonnal bekapcsolód-
tam a magyar diaszpóra munkájába: Beléptem az Ulmi 
Magyar Kultúregyesület tagjai közé, éveken keresztül 
alelnökként dolgozván, esztendőnként megtartván a 
Trianon-emléknapokat illetve más eseményeket az  itt 
élő magyarok  kulturális  igényeinek megfelelően. Az 
amerikai székhelyű MKCsBK (Magyar Királyi Csend-
őr Bajtársi Közösség) akkori központi vezetője, vitéz 
Kiss Gábor munkám elismeréséül 1999-ben tiszteletbeli 
csendőrré nevezett ki. Tagja lettem a Magyarok Világ-
szövetségének, éveken keresztül fővédnöke voltam a 
„Magyarságtudományi Füzetek“-nek. Az Erdélyi Vi-
lágszövetség tagjaként ebben a szervezetben is sok évig 
tevékenykedtem, többször tüntettünk a román követsé-
gek előtt. Megalapítottam a Nagyenyedi Bethlen Kol-
légium Segélyszervezetét, a „Hilfsorganisation für das 
Collegium Academicum Bethlenianum e.V.“ bejegyzett 
egyesületet, ami által a fordulat első éveiben teherau-
tónyi élelmiszert indítottunk Nagyenyedre, majd több 
tízezer márka adományt is juttattunk az iskolának. Az 
Ulm Környéki Protestáns Gyülekezet presbitereként 

és pénztárosaként két évtizede végzem felelősségtel-
jes munkámat. 2002-ben az a megtiszteltetés ért, hogy 
várományosi alapon a Vitézi Rend tagja lettem. Előbb 
vitézi hadnagyként átvettem a tagsági lista aktualizálá-
sának feladatát, ami azt jelentette, hogy mindenkit meg 
kellett keressek személyesen, vagy telefonon. Ez nem kis 
feladat volt, hiszen sokan szétszóródtak, avagy meghaltak. 
Később, mint székkapitány két dologgal szembesültem: 
az egyik az itteni magyar diaszpóra sajátos hátránya az 
anyaországival szemben, a másik pedig azoknak a tevé-
kenysége, akik belső bomlasztó tevékenységükkel a Rend 
egységét veszélyeztették, semmibe véve a Rendi Kódex 
előírásait. Szerencsére az utóbbi években igen gyümöl-
csöző tevékenységet folytattunk, amiről minden évben 
megemlékeztünk a Vitézi Tájékoztató hasábjain. Midőn 
az Ulmi Magyar Kultúregyesületet a megszűnés fenye-
gette (Németország egyetlen magyar szervezete, amely 
saját termekkel rendekezik), közbeléptem és összegyűjtöt-
tem az érdeklődőket, megbeszélvén, mit kell tennünk. Az 
ezutáni munka eredményes volt, a szervezet a mai nap is 
müködik. Időközben meghívtuk dr. Berényi János stutt-
garti főkonzul urat Ulmba és Székely Enikővel VRNT 
elértük, hogy itt is megnyíljon a Konzuli Magyar Iskola 
az itteni magyar gyerekek részére. Itt Németországban 
folytattam szakmámat, és mint épületgépész tervező vil-
lamosmérnök dolgoztam nyugdíjazásomig („Projektleiter 
und Bauleiter“) többek között az AEG-nél. Fiamat, dr. 
szárazajtai Bakó Botond Zsoltot 2018-ban avattuk vitéz-
zé várományosi alapon. Rendezett családi életem kincsei 
négy unokám: Liv Kristin, Evelin Csengele, Izabella Csil-
la és Tímea Kinga. Születésemtől fogva meggyőződéses 
nemzeti érzelmű vagyok, magyarságomra büszke és né-
pemért mindenkor dolgozó személy, vitézi tagságom előtt 
és alatt is. Érdekes, hogy erre nem tanított senki, ezt bizo-
nyára örököltem. Azokhoz tartozom, akik fel tudják so-
rolni elődeik nevét hatodiziglen. Büszke vagyok arra, hogy 
ősömet, Sepsiszék kapitányát Bocskai István erdélyi feje-
delem az 1606 október 5-ik napján kiadott primipiláris 
levelében kiemeli a közszékelyek sorából, méltányolva 
„Bakó István, a Sepsi székely széken levő Szárazajta szü-
löttének irántunk és a haza iránt tanusított elismerésre 
méltó hűségét és hű szolgálatait“ ( többek között Radul 
moldvai vajda betörésekor tüntette ki magát). Továbbá az 
is büszkeséggel tölt el, hogy anyai nagyapámat, Schupiter 
Elemért (a későbbiekben dr. Zalotay Elemér), a kolozs-
vári cs. és kir. 62. gyalogezred tartalékos tisztjét 1916 ok-
tóberében az erdélyi román betörés elhárításáért vívott 
harcokban századparancsnokként mutatott vitéz maga-
tartásáért a 3. oszt. Katonai Érdemkereszttel tüntették ki 
a hadidiszítményekkel és kardokkal. Az indoklás szerint: 
„Bewies als Kompagniekommandant in den Gefechten 
am 5. Oktober 1916 bei Görgeny-Szentimre und in den 
Waldgefechten südlich Putna am 15. Oktober Tapferkeit 
und Umsicht“. 
Ne feledjük  Trianon 100. évfordulója kapcsán az örök 
lelki „hadparancsot“:



180 2019VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ ÉVKÖNYV

 „Ha kiegyenesítjük gerincünket, Trianon keresztje le-
hull a vállunkról!“  Így legyen!
Végezetül köszönetet mondok eddigi munkájukért va-
lamennyi tagtársunknak és elöljáróimnak!
Ulm, 2020.02.17.     

vitéz szárazajtai Bakó Árpád tb.szkp.

Székkapitány Úrnak is köszönetet mondunk ezúton is 
elkötelezettségéért, Rendünkben végzett kimagasló, ál-
dozatos munkájáért. Kívánunk egészséget, változatlan 
jókedélyt – és személyes találkozásokat az anyaország-
ban! vitéz Béres Ferenc országos törzskapitány

lg. vitéz ÉRCZHEGYI ISTVÁN, Ausztria törzskapitá-
nya 75-éves

1944.03.21. született Gyer-
gyószentmiklóson. Nagy-
apja, néhai v. Érczhegyi 
István magy. kir. székes-
fővárosi számvevőségi 
főtanácsos, emléklapos 
huszárszázados, kinek 
várományosaként avat-
ták vitézzé 2002.09.21.-én 
Budapesten.  Édesapja, v. 
Érczhegyi István magy. 
kir. ezredes, Erdély erődí-
tési csoportparancsnoka, 
az Árpád-vonal építője. 
Édesanyja, muzsnai Gábor 
Kamilla, Gábor Áron lófő nemzetségéből származik. 
Gyerekkora óta zenei pályára készült,  mint csellista, de 
érettségi után nem vették fel a Zeneművészeti Főiskolá-
ra. Sorkatonai 2-éves szolgálatát (1964-1965) a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia szimfonikus zenekarában 
töltötte, mint csellista. Itt a próbajátékon a tudása még-
is, mint x-es osztályidegen, megfelelt! Leszerelése után 
további tanulmányok elvégzése után informatikus lett. 
1968-óta él Ausztriában, Bécsben. Informatikus, Bécs 
városháza számítóközpontjában, mint IT-szaktanács-
adó 40-éves munkaviszony után 2009-ben ment nyug-
díjba. Nős, két gyermeke és két unokája van. A Szent 
László társaság (1861) és Rend, EU-törzsszéktartója, a 
Káptalan tagja. Mint volt Ferences diák, harmadrendi 
Ferences. Ausztriában a Szent István Egylet tagja. Az 
MHBK (Magyar Harcosok Bajtársi Közössége) - HU 
ausztriai kézbesítője. Lovagol, evez és versenyszerűen 
teniszezik. 

Tisztelt Törzskapitány Úr! Kedves István! Szeretettel 
köszöntünk Rendünk nevében, Isten áldását kérjük 
életedre, Családodra, s minden további munkádra, 
megköszönve eddig is kifejtett tevékenységed Rendünk, 
nemzetünk érdekében. 

vitéz Hunyadi László főkapitány

ERDÉLY, SZÉKELY TÖRZS, Vitéz Veress Lajos 
Törzsszék törzskapitánya
Nemzetes BARTHA IMRE 
törzskapitányt köszöntjük 
70. születésnapján!
1949. október 21-én szület-
tem egy erdővidéki kis falu-
ban, Olaszteleken, a kom-
munizmus által leépített, de 
magyarságát meg nem ta-
gadó családban. Édesapám 
tisztviselő, míg édesanyám a 
mezőgazdaságban dolgozott. 
Bartha nagyapámat nem is-
merhettem, mert 1934-ben a románok által felbérelt 
ellenségei megölték, így állítva félre az útjukból az er-
dővidéki Magyar Párt elnökét, az Udvarhely vármegye 
Mezőgazdasági Kamara szaktanácsadóját. Ezért suly-
kolták belém otthon a családban már kis gyermekko-
romtól a magyarságtudatot, mely végigkísért eddigi 
életemen.
Iskoláimat Olaszteleken kezdtem, de mivel itt csak 
4-osztályos elemi iskola volt, így az 5. és 6. osztályt 
Vargyason, a 7-iket pedig Baróton jártam. Itt felvé-
teliztem a líceumba, melyet 1967-ben az érettségivel 
zártam. Líceumi éveim alatt nagyon sok délutáni te-
vékenységen vettem részt, úgymint énekkar, sportkör, 
színjátszócsoport és népi tánc.
Édesapám hegedűt vett nekem, és azon is meg kellett ta-
nulni játszani. Már akkor úgy tartottam, hogy mindent, 
amit tanulok, azt próbáljam a legjobban elsajátítani. A 
sorkatonaságot Temesváron végeztem, a vezérkarhoz 
tartozó rádiós alakulatnál. Itt is sportoltam, de a rádiós 
tevékenységem, no meg a morze-jelek kitűnő ismerete 
folytán én, a magyar gyerek, a temesvári vezérezredes 
rádiósa lettem, kivel számos hadgyakorlaton vettem 
részt. Ekkor 1968-at írtunk, amely a Prágai Tavasz 
néven vált ismertté a történelemben. (Emiatt elég ne-
héz életünk volt a kaszárnyában.) Leszerelésem után a 
köpeci Bányavállalatnál álltam munkába, mint villany-
szerelő, de közben felkészültem a sporttanár-képző főis-
kolára, melyet Nagyváradon végeztem el. Itt keményen 
sportoltam, mint leigazolt atléta és 1973-ban országos 
6. voltam a távugrók rangsorában.
1973-tól kezdődött a tanári pályafutásom, egy évet Ba-
róton, majd címzetes tanárként 16 évet Bardocon és 26 
évet ismét Baróton tanítottam, mint sporttanár. Ez 43 
év tanári tevékenység, amely alatt Bardocon már 1974-
ben megalakítottam egy iskolás tánccsoportot, majd a 
felnőttekkel egy népi együttest, egy gyermek- és egy fel-
nőtt citerazenekart, melyekkel országos II. és III. díjat 
nyertünk a „Megéneklünk Románia”-fesztiválokon. 10 
évig voltam községi kultúrigazgató, majd iskolaigazgató, 
de a szókimondó modoromért hála Istennek, 1989-ben 
leváltottak. Tanári karrierem alatt sikeresen elvégeztem 
minden kategória-vizsgát, 1989-től I-es fokozattal ren-
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delkeztem. Pályafutásom alatt számos elismerésben volt 
részem, sport-csapataim kitűnő eredményei után. Két-
szer is megkaptam az Érdem Tanári fokozati címet, és 
nyugdíjazásomkor Országos Ezüstgyopár kitüntetésben 
részesített a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
(RMPSZ). 1980-ban megnősültem. Ez időtől fogva végig-
jártam az akkori Szekuritáté kálváriáját és tudom, hogy 
azóta figyelve voltam az államhatalom részéről. E házas-
ság eredménye egy fiúgyermek, aki Sárospatakon refor-
mátus papnak tanult, de végül a szolnoki önkormányzati 
irodában dolgozik. 2000-ben elváltam. 
2002-től feleségem vitéz Kósa Ilona Imola. Neki is van 

egy lánya az első házasságá-
ból, akit együtt neveltünk fel.
Ismerve magyarságért kifej-
tett tevékenységemet, 2011-
ben, az akkori székkapitány, 
vitéz Benkő Emőke javasolta 
felvételemet a Történelmi Vité-
zi Rend Nemzetvédelmi Tago-
zatába. Az Ő lemondása után, 
2013-ban javasoltak megbí-
zott székkapitánynak a TVR 
Bardoc-Miklósvárszékbe. 
Igyekeztem e feladatnak is 
eleget tenni, mint a jelenlegi 
többi feladataimnak is, me-
lyek: presbitériumi jegyző, 

Közbirtokossági Vezetőtanácstag és jegyző, olaszteleki 
Messzelátó Egyesületi alapító tag, falunk Hajnalcsillag 
néptánccsoportjának vezetője. Úgy gondolom, feladatai-
mat a Vitézi Rendben is becsületesen végzem, igyekszem 
teljesíteni Rendünk célkitűzéseit, ellőttem lebegve jelsza-
vunk: HAZÁMAT SZOLGÁLOM!       

Nemzetes Bartha Imre testnevelő tanár 2011-től Ren-
dünk tagja, Erdővidék szülötte, ismerője és Rendünk-
nek megbízható, aktív és konstruktív tisztségviselője. 
Törzskapitányi megbízatását példásan végzi, sokévi 
emberi és pedagógiai tapasztalatának eredménye Ren-
dünk és közösségünk érdekében kifejtett önzetlen mun-
káján tükröződik vissza. Nemzeti irányú elkötelezettsé-
gét, a hit és a család, közösségeink meghatározó jelentő-
ségét tevékenységén keresztül élteti, erősíti.
Tisztelt Nemzetes uram! 70. életéved betöltése alkal-
mával az erdélyi állomány nevében kívánok minden 
jót, Isten éltessen sokáig erőben, egészségben családod, 
nemzeted és Rendünk örömére.

Tisztelettel v.Lázár Elemér otkp.Erdély,h-fkp.

Tisztelt Törzskapitány Úr! Szeretettel köszöntünk ezen 
a neves kerek születésnapodon. Adjon Isten erőt, egész-
séget, betöltött tisztségedben örömteli, sikeres rendi 
együttműködést, baráti támogatást, s még sok jeles és 
emlékezetes eseményt!   

vitéz Hunyadi László főkapitány

Ing. vitéz IZAY GÁBOR rendtársunkat köszöntjük 70. 
születésnapja alkalmából! 

Sopronban született 
1949.12.27.-én. Édesapja, néhai 
v. Izay János magy. kir. hegyiva-
dász százados, Rendünk Auszt-
ria TSZK. korábbi törzskapi-
tánya.  Izay Gábort Édesapja 
várományosaként, 1995.07.01-
én avatták Münchenben. Édes-
anyja, Vanek Mária, a híres 
soproni kenyérgyár egykori 
tulajdonosai voltak. Gyermek-
ként a világhírű bécsi Wiener 

Sängerknaben fiúkórusnak tagja volt. Nős, három 
gyermeke és unokái vannak. 
Kémikus, a Nivea gyár igazgatójaként ment nyugdíjba. 
Ausztriában a Szent István Egylet tagja.
Művész lélek, zenerajongó, kiválóan zongorázik. Törzs-
székünk aktív tagja.
A jó Isten áldja és éltesse nagyon sokáig erőben, egész-
ségben, szeretteivel együtt. 

lg. vitéz Érczhegyi István tkp. Ausztria 

DÉL-KÖZÉP MAGYARORSZÁG TÖRZSSZÉK 
Törzsszéki, kerek évfordulós, Bács-megyei vitézeink:

v. FEJES ISTVÁN 90 (1929. 09. 02. Kecel)
Kulák üldözés részese, három évig munkaszolgálatos 
volt. Földjeiket elvették, államosították. POFOSZ tag.
Magyarságát, soha nem tagadta, ezért nehéz élete volt a 
„szocializmusban”

v. VARGA PÉTER 85 (1934. 01. 02. Bócsa)
nemzetőr alezredes, 1956-ban személyesen részt vett 
Mindszenty bíboros úr kiszabadításában. Ezért üldöz-
ték, Kanadába menekült. Éttermet alapított, de honvá-
gya hazahozta 1960-ban. Nem tartóztatták le, de megfi-
gyelés alatt állt 1989-ig. Hetente többször ellenőrizték.
A templomi automata harangozás megalapítója! MDF 
megalapításának részese.

v. KOVÁCS ISTVÁN ATTILA 80 (1939. 09. 15. Baja)
Több fényképen látható, hogy a Kormányzó úr avat egy 
féllábú vitézt. Ő a rendtársunk Nagyapja! I. világháború-
ban sebesült súlyosan. Tanárember, diákjai nagyon szeret-
ték hű magyarságáért, igazságos, emberi magatartásáért.

v. SZAKONYI JÓZSEF 80 (1939. 08. 05. Kecskemét)
Kecskeméten avatták, 2017-ben. Egész életét a haza-
szeretet, s a hagyományőrzés jellemezte. Több hagyo-
mányőrző szervezetnek is tagja. Rendünk aktív vitéze.

Mind a négy rendtársunk aktív tagja Rendünknek. 
Isten áldását kérjük további életetekre, s kívánjuk, még 
sokszor legyen alkalmunk a megemlékezések és közös-
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ségi összejöveteleink, ünnepeink során a személyes ta-
lálkozásra.

vitéz Tiszavölgyi István törzskapitány

BUDAPEST
Jávor Zoltán Árpád VRNT. Nemzetes úr májusban töl-
tötte be 80. életévét

v. Kőrösi Kálmán szkp.  - Augusztusban töltötte be 
Nemzetes úr a 80. életévét.

Köszöntünk Titeket ezen a kerek évfordulón, kíván-
juk, még sok éven át legyetek aktív tagjai Rendünknek, 
Törzsszékünknek. Adjon Isten egészséget, erőt, sok ba-
ráti találkozást Veletek!

Szeretettel vitéz Béres Ferenc tkp., otkp.

DÉL-DUNÁNTÚLI-TSZK - Évfordulós Rendtársain-
kat köszöntjük! 
 

2019.10.26.-án 90 éves vitéz FEHÉR ENDRE,
Baranya megye

2019.07.14.-én 85 éves vitéz CSEPREGI IRÉN,
Baranya megye 

2019.11.15.-én 80 éves VADÁSZ 
ISTVÁN VRNT, Baranya megye
 
A születésnapjukat ünneplő idős vitéz társainknak, mint 
a Történelmi Vitézi Rend szeretett és megbecsült tagja-
inak erőt, egészséget és még sok közös, boldog együtt 
töltendő éveket kívánunk rendtársaimmal együtt. 

vitéz Szárazajtai János DDDT.TSZK. törzskapitány

v. ILA-TÓTH FERENC, Szeged – májusban volt 80. 
Isten éltesse Nemzetes  Urat ezen a kerek évfordulón!  
Kívánunk jóegészséget, erőt, hogy még sok-sok alka-
lommal találkozzunk, eszmét cseréljünk.

Tisztelettel v. Gimesi István Miklós szkp.

ERDÉLY - ÉVFORDULÓS RENDTÁRSAINKAT KÖ-
SZÖNTJÜK!

VITÉZ LAKATOS GÉZA TÖRZSSZÉK
Udvarhelyszék
Dr.v.OLÁH BÁNYAI IRMA 7o
Dr.v.RÁCZ ILLÉS ZOLTÁN 75
v.LÁSZLÓ ALBERT 75
v.BALÁZS DÉNES 8o
v.BERKI SÁNDOR 85

Gyergyószék
v.SZABÓ ÁLMOS RUDOLF 75

Szováta-Sóvidékszék
Dr.v.BERTHA ANDRÁS 75
v.MADARAS GERGELY 8o
v.BECZE BÉLA 85

Marosszék
v.GAGYI JÓZSEF FERENC 7o
v.SZAKÁLL ISTVÁN 75

Régenszék
v.BOZSOKI SOÓS ZOLTÁN v.hdgy. 7o

VITÉZ VERESS LAJOS TÖRZSSZÉK
Kézdiszék
v.LACZKÓ ÁRON v.hdgy. 75
v.BECSEK KATALIN 7o
v.DUNDLER TERÉZIA ILDIKÓ 7o

Sepsiszék
v.KOMÁN LÁSZLÓ 75
v.KÓSA SÁNDOR 89 
v.BEDŐ GÁBOR 8o
N.SIKLODI FERENC 7o
5.v.Szotyori NAGY ÁRON 75

Bardoc-Miklosvárszék 
v. KRIZBAI IMRE 7o
v.SZABÓ PÁL 75
N.BARTHA IMRE tkp. 7o

Brassó-Hétfaluszék
1.N. JÓNÁS KLÁRA 8o

ÉSZAK-ERDÉLY
v.DÉZSI SÁNDOR (Hajduság) 7o
N.GELLÉRT GYULA(Nagyvárad) 7o
v.BARÓTI SÁNDOR(Érmellék) 75
v.GÖNCZY TIBOR LAJOS (Torda) 75
v.T.BALOGH LAJOS(Hajduság) 8o
v.SZIGETI KÁROLY(Hajduság) 8o
N.FÁBIÁN ZSIGMOND(Torda) 85
v.BOLDIZSÁR-ZÉYK IMRE(Torda)       89
v.SIKOLYA IMRE(Nagykároly)                92
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KANADA TÖRZSSZÉK: 
v. Kölley Zoltán 96 éves. (1923.04.21.)
Nyugat Kanada: v. Hangodi János 85 éves (1934.06.11)

Szeretve tisztelt Kedves Rendtársaink – Erdélyben, Ka-
nadában, de szívünkben mindig ITTHON! 
Köszönjük munkátokat, rendi közösségi tevékenységete-
ket. Életetekkel példát adtok nekünk, a nyomdokaitok-
ban haladóknak. Kérjük Isten áldását rátok, s családja-
itokra.
Egészséget kívánunk, s hosszú életet, töretlen barátsá-
got, szeretetet.

vitéz Hunyadi László főkapitány,
vitéz Lázár Elemér főkapitány-h.

KÖMA-K. TSZK.

V. DÖMÖTÖR ZOLTÁN 
avatva 1997.IX.20. saj.ér-
dem. Szül. 1934.I.21.; Kitün-
tetései: EÉK 2001, ANVK 
2014, 56JKE 2016. Nőr vez.
ezr., 56-os Nemzetőrség orsz. 
partancsnoka, az egri forra-
dalom fegyveres harcosa, az 
R-osztag tagja.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TSZK.

V. AMBRUS ÁRPÁD av. 
2003.IX.27. VRNT-ből 
átminős. 1939.I.14.; 56JKE, 
2016. Veszprém m.

v.HERMANN LÁSZLÓ várományos, av. 2007.IX.15. 
szül.1939.VIII.1. Komárom-Esztergom m.

A Történelmi Vi-
tézi Rend Komá-
rom-Esztergom 
Megyei Székka-
pitánysága ne-
vében a lakásán 
köszöntöttük fel 
vitéz Hermann 
László nemzetes 
urat születésének 

80. évfordulója alkalmából.
Isten éltesse közöttünk Laci bátyánkat erőben és egész-
ségben, az emberi élet legvégsőbb határáig! A képen vi-
téz Hermann László nemzetes úrral és kedves feleségével 
Rózsikával

Rendtársi üdvözlettel:
 vitéz Kaszál József székkapitány

Rendünk aktív, örökifjú tagjai vagytok, kérjük a Jóis-
tent, tartson meg Titeket erőben, egészségben. Szere-
tettel gratulálunk, s kívánjuk, legyen minden találko-
zásunk örömteli, eseményekben gazdag, emlékezetes! 
Megköszönöm Rendünk nevében is minden eddigi 
munkátokat, segítségeteket, önzetlen barátságotokat.

Tisztelettel vitéz Pintér Kornél törzskapitány

FELVIDÉK

2019.dec 30-án vitéz 
HRALA GYULA v. had-
nagy betöltötte a 80. évét.
Kedves Rendtársunk 
gondolatai e kerek 
számmal kapcsolatban: 
„Ezt valahogy így le-
hetne leírni: Könyörte-
lenül múlnak az évek, 
magam sem hiszem, 
hogy ez év december 30-
án betöltöttem a 80-at! 
Hajamon - amely még 
megmaradt - csillog a 
dér, az éveket pedig to-
vább nem is számolom, 
ez csak matamatika. Az 
életben még sok munka 
vár rám. Közben azért 
az Élet ablakán vissza-
vissza nézek, mi minden 
marad utánam, mennyi az érdemem... Életerőmmel pe-
dig nem dicsekedem, ez nem az én érdemem, ezt a Jóis-
tentől kaptam.” – 

Köszönjük barátságod, nemzethez-hazához való hűsé-
ged; történeti kutatásaid, melyeket önzetlenül megosz-
tasz velünk, olvasókkal, rendtársaiddal. Ne fogyjon ki 
mesélőkedved, dokumentálj, írj és valósítsd meg min-
den elképzelt, s közös jövőnk szempontjából fontos ter-
veidet!

vitéz Pintér Kornél ÉDT.tkp.
Szeretettel és köszönettel v. Tolnai Eta v.hdgy, szerk.

Rossz a világ? Légy jó tehát magad. 
Üres a lét? Adj tartalmat neki! 
Az ember szolga mind? Légy te szabad! 
Hívd sorsodat bátor versenyre ki!
/ Lupsánné Kovács Eta: Mindig a fény felé

Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis me-
legért, fényért érdemes tövig égni,  mert a kis dolgok fénye 
az, ami bevilágítja életünket. Molnár Ferenc
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ÖRÖMHÍR! HÁZASSÁGKÖTÉS! 
„Jó érezni, hogy szeretlek.
Nagyon és egyre jobban,
Ott bujkálni két szemedben,
Rejtőzködni mosolyodban.

Érezni, hogy szemeid már
Szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép
És csak veled teljes az élet.”
 Juhász Gyula

Örömmel tudatjuk, hogy 2018. november 17-én Isten 
színe előtt örök hűséget esküdött egymásnak vitéz Kraft 
Helmut és Balázs Erzsike, Székelyudvarhelyen.

Rendünk nevében sok boldogságot kívánunk! Teljen 
életetek egymás önzetlen támogatásával, megbecsülé-
sével, szeretetével! Az esküvőn megjelent rendtagjaink 
díszsorfala tette még emlékezetesebbé az ünnepi pilla-
natot. Isten áldjon meg Titeket! 

vitéz Máthé Lóránt-Pál tkp.

2018. Vitéz Hunyadi Rózsa Stefánia és Stolba Károly 
György házasságot kötöttek. 

„Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy em-
bert, akinek a lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titka-
it, akiben megbízunk, akinek kedves arca elűzi lelkünk 
bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és 
nagyon boldogok legyünk.”  Ernest Hemingway

Rendünk nevében szeretettel gratulálunk, sok boldog-
ságot kívánunk!

vitéz Soltész Gyula főszéktartó

Isten színe előtt is hűsé-
get esküdtek egymásnak 
Csíkszéken vitéz Bene 
Zsófia Mária, született 
Orbán Zsófia Mária és 
Bene Szabolcs. 
Az Úr Áldása a 
csíkgyimesi Boros pata-
kán a Skanzen panzió kis 
kápolnájában szállt elkö-
vetkezendő életükre. Sok 
boldogságot, egészséget 
és hosszú életet kívánunk 
nekik sokasodó gyermek-

áldással, a Mindenség Égi Urának közbenjárásával. 
Történelmi Vitézi Rend, Székely Törzse.    

Vitéz Orbán Imre Csíkszék

„Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre…”
 (Énekek Éneke 8:6)

Ö r ö m m e l 
t u d a t j u k , 
hogy Bardoc-
miklósvárszéki 
rendtagjaink, 
v. Kósa Ilona 
Imola székka-
pitány és Bart-
ha Imre VRNT. 
törzskapitány 
úr lánya, Imo-
la és Ruzsics 
Norbert 2019. 
július 27-én 
örök hűséget 
esküdött egy-
másnak. Ren-
dünk nevében 
kívánunk az 
új párnak bol-
dogságot, meg-
értést, egymás 
önzetlen támo-
gatását. Telje-
sedjék ki a csa-

lád a jövő ígéretével, a gyermekek kacajával.  
Szülői jókívánságainkat fogadjátok szeretettel.

v. Kósa Ilona Imola, mb. szkp.
Szeretettel gratulálunk az ifjú párnak, a Jóisten áldá-
sát kérjük reájuk, s kívánjuk a család kiteljesedését a 
gyermekekkel.

vitéz Lázár Elemér Erdély otkp. h.főkapitány
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ÖRÖMHÍR! GYERMEKSZÜLETÉS!
A világ minden gyermekkel újrakezdődik...
Megszületett vitéz Bene Zsófia és Bene Szabolcs első 
gyermeke, Bene Gábor. A boldog család: vitéz Orbán 
Imre, Orbán Zsuzsanna nagyszülők; Orbán Anna uno-
ka, vitéz Bene Zsófia Mária, Bene Szabolcs szülők; Bene 

Gábor és Bene 
Mária nagyma-
ma.  
Az örömhírt to-
vábbította a bol-
dog Nagyapa: 
vitéz Orbán 
Imre Csíkszék
G r a t u l á l u n k 

kisfiatok születéséhez! Boldogságot, egészséget kívá-
nunk a Családnak!

Történelmi Vitézi Rend Csíkszék csapata

2019. március 26-án 
megszületett Stolba 
Panna, vitéz Hunya-
di Rózsa Stefánia és 
Stolba Károly György 
első gyermeke.
Kérjük Isten áldását a 
gyermekre, a Családra. 
Legyetek nagyon boldo-
gok. Rendünk nevében 
gratulálunk kislányo-
tok megérkezéséhez!
vitéz Béres Ferenc otkp.

Vitéz Szabó Madaras 
Emőke és férje, Sza-
bó Levente házassága 
gyermekük megszületé-
sével teljesedett ki. Sza-
bó Hunor 2019. április 
5-én született nagy örö-
möt, boldogságot hozva 
szülei életébe.
A következő idézettel 
kívánunk minden el-
képzelhető szépet, jót, 
örömteli gyermekkort 

az újszülötteknek, a szülőknek pedig sok türelmet gyer-
mekük felnevelésében:

„Azért, mert szerettek jöttem a világra / Lettem új fény, 
csillag, szülők boldogsága / Szeressetek mindig igaz sze-
retettel / A kincsetek vagyok: kicsi kincs, de ember” 

Isten éltesse sokáig a szülőket valamint gyermeküket!
vitéz Bocskai István székkapitány
 Tudósítás: v. Bocskai Boglárka
 

2019. június 4- én, Székely-
udvarhelyen megszületett 
vitéz Balázsi Arnold és Ba-
lázsi Imola második gyer-
meke, kislányuk Balázsi 
Evelin.
Rendünk nevében Isten 
áldását kérjük az immár 
négy tagú családra, örömet 
és boldogságot kívánunk!

vitéz Máthé Lóránt Pál tkp.,
v. lófő v. Lakatos Géza

Székely TSZK.

Szeretettel tudatjuk minden rendtársunkkal, hogy első, 
várva-várt kis unokánk, Sas Editke, 2019.08.30-án, 
4003 g súllyal, 55 cm hosszal megszületett. Szülei: v. Sas 
Krisztián, és Sasné Simon Edit. Nagyszülei:  v. Nemes 
Tünde Mária Sas Tiborné és Sas Tibor.

A boldog családdal a keresztelő után

Dél-Közép Magyarország Törzsszéke, Jász-Nagykun 
Szolnok Megye Székkapitánysága nevében gratulálunk 
első gyermeketek születéséhez. A jó Isten áldása legyen 
rajtatok!

v.Szerencsés Sándor székkapitány
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Vitéz Kardos László szkp. úr harmadik unokája szüle-
tett 2019. nyarán. A büszke nagyapa boldogan küldte 
Zia megérkezéséről az első fotókat. 

Isten éltesse a kislányt – és Családját!
vitéz Béres Ferenc országos törzskapitány

A Vitéz Dálnoki Veress 
Lajos Székely Törzsszék, 
Sepsiszékről küldött öröm-
híre:
2019. november15-én világ-
ra jött v. Péterfi Gizella nem-
zetes hölgy első unokája, Pál 
Norbert, aki Szigetváron lát-
ta meg a napvilágot.

 
2019. december 10-én meg-
született Nagy Bíborka, Nagy 
Béla Csaba VRNT. nemzetes 
úr és felesége, Nagy Piroska 
első gyermeke.
Rendünk nevében gratulá-
lunk mindkét családnak, a 
szülőknek és a nagyszülők-
nek. Isten áldását kérjük a 
Családra, sok boldogságot 
és örömet kívánunk!

nt.Bartha Imre
VRNT. törzskapitány

2019. október 27-én megszületett Kámán-Czirá-
ki Róza 3020gr-al és 49cm-el, az édesanyja Ká-
mán vitéz Cziráki Petra és édesapja Kámán Géza 
VRNT. v.hdgy. nagy örömére.
 A Zala megyei Székkapitányság tagjai nevében is sze-
retettel gratulálunk, sok boldogságot kívánunk!

Vitéz Bartal György székkapitány

Tisztelettel jelentem, hogy 2019.01.08. napján, délután 
háromkor megszületett Pintér Gyula Csanád (3680 
gramm súllyal és 51 cm-es hosszal).
Üdvözlettel – az édesapa: vitéz Pintér Gyula Botond 

Dsida Jenő – Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel. 

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
– itt e földön senki sem szerethet jobban! – 

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

KÖSZÖNET az együtt töltött évekért, az együtt töl-
tött életért!
„Az évek végtelen-
nek tűnnek, amíg 
ott állunk a for-
gatag közepén, és 
bizonytalanul tapo-
gatózunk tovább az 
ismeretlen jövő felé, 
de ha visszatekin-
tünk a múltra, az az 
érzésünk, hogy az 
idő viharos sebes-
séggel robogott el.”

„Ne csak élni hagyjuk egymást, segítsük élni is a mási-
kat, hogy a maga útját járhassa, még akkor is, ha ez az 
út éppen tőlünk elvezet. Tanuljunk meg lemondani ar-
ról, hogy minden úgy történjék, ahogyan elgondoljuk, 
és ahogyan szeretnénk.” Simon András
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Az életet véges végig együtt kell leélni, / Úgy válik el mit 
ér a nő és a férfi. / Jót és rosszat megosztani, kacagni és 
sírni, / A szerelem dal, melyet együtt kell megírni.
 (Végh M.)
Vörösváczkyné vitéz Bolvári Margit nemzetes asszony 
és Vörösváczky János VRNT. nemzetes úr aranylako-
dalmát ünnepelte 2019-ben.
Szeretettel gratulálunk kedves rendtagjainknak, ba-
rátainknak! További boldog, egészséggel teljes, hosszú 
életet kívánunk, megköszönve munkátokat, minden ed-
digi együttműködéseteket, szereteteteket! 

Tisztelettel vitéz Soltész Gyula főszéktartó,
vitéz Tiszavölgyi István törzskapitány

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek. 
Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.”

Pázmány Péter 

H I R D E T É S
GYERMEKEKNEK! CIKCAKK MAGAZIN!

Mi a CikCakk magazin? Új, kéthavonta megjele-
nő, keresztény értékeket közvetítő gyermekúj-
ság. Tű a szénakazalban? Egy újabb újság a gyer-
meklapok rengetegében? Hisszük, hogy nem. 
Valami más, valami új, ami még nem volt: egy 
olyan keresztény szellemiségű magazin, amely 
korunk információs áradatában segítséget 
próbál nyújtani az alsó tagozatosoknak, hogy 
könnyebben felismerhessék és mindennapjaik 
részévé tehessék az örök értékeket. A CikCakk 
magazin magja minden esetben Isten üzenete, 
a Biblia tanítása, amely köré úgy építjük fel a 
cikkeket, hogy a valós élet izgalmas kérdéseire 
keressünk válaszokat, adjunk iránymutatást. A 

lapszámokat az etikatanterv témaköreire épí-
tettük, így írásainkat használhatják a pedagógu-
sok etikaórán, vagy a szülők, nagyszülők egy-egy 
problémás kérdés megbeszélésénél. Pedagógiai 
és didaktikai alapelveink közé tartozik mind-
emellett az interaktivitás és a gyermekközeli 
kommunikáció. Cikkeinkhez izgalmas feladatok 
kapcsolódnak, amelyeket a korosztály életkori 
sajátosságait figyelembe véve pszichológusok-
kal és fejlesztőpedagógusokkal dolgoztunk ki. 
Humoros feladatokkal, pályázatokkal, rejtvé-
nyekkel szeretnénk bevonni a kis olvasókat a 
lap további szerkesztésébe.

Miklya Luzsányi Mónika
főszerkesztő

KÖSZÖNET!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rendtársa-
inknak, akik az év folyamán látogatják idősebb rend-
társainkat, megőrizve velük a kapcsolatot Rendünk-
kel, a társasággal és környezetükkel. Nem is áldozat-
nak lehet ezt tekinteni, hiszen, ha jószívvel tesszük 
ezt, akkor természetes és örömteli is ez a szolgálat. 
Érdemes lenne fiatalabb korosztálybeli rendtársakat is 
megismertetni az idősebb rendtagjainkkal, s nem csak 

a személyes találkozás érdekében, hanem a beszélge-
téseik során elmesélt történetek, életutak megismerése 
érdekében is. 

vitéz Hunyadi László főkapitány
 
Ezekről a találkozásokról várjuk Rendtársaink írásait, 
tudósításait.

Szerkesztőség

50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ!
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CSERKÉSZET
A cserkészet mindmáig a világ legnagyobb ifjúságnevelő 
mozgalma. Pedagógiai alapjait több mint 100 éve fektette le 
az alapító Robert Baden-Powell. Az általa kidolgozott cser-
kész módszer, annak minden eleme, a mai fiatalok számára 
aktuálisabb, mint valaha. A világon 216 országban közel 40 
millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyerme-
keket és fiatalokat, hogy hívő, aktív és elkötelezett felnőttek-
ké váljanak. Magyarországon 300 csapatban, több mint 10 
ezer cserkész tevékenykedik, Erdélyben a magyar cserké-
szek létszáma 2000 körül mozog. A cserkészet saját, nem for-
mális nevelési módszerével – a cserkészmódszerrel – életmo-
dellt nyújt, melynek középpontjában a kisközösségi nevelés, 
a cselekedve tanulás, illetve az ösztönző és vonzó programok 
állnak.
Néhány híres cserkész:
•  Horthy István kormányzóhelyettes 
•  Mádl Ferenc köztársasági elnök (2000-2005) 
•  Maléter Pál az 1956-os forradalom katonai vezetője 
•  Teleki Pál földrajztudós, miniszterelnök 
•  Beer Miklós váci püspök
•  II. Albert belga király 
•  Václav Havel, Csehország első köztársasági elnöke 
•  II. Margit dán királynő
•  II. Erzsébet brit királynő 
•  Tony Blair korábbi miniszterelnök (Anglia) 
•  John Major korábbi miniszterelnök (Anglia) 
•  Jacques Chirac, Franciaország elnöke 
•  Jan Peter Balkenende miniszterelnök (Hollandia) 
•  Beatrix holland királynő 

•  Dr. Antall József miniszterelnök 
•  Gimes Miklós (Nagy Imre titkára) 
•  Lámfalussy Sándor közgazdász, „az euró atyja” 
•  Latinovits Zoltán színész
•  Rubik Ernő repülőgép-tervező mérnök  
•  Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós, a C-vitamin felfe-

dezője 
•  Szerb Antal író, irodalomtörténész 
•  Sinkovits Imre színész, a Nemzet Színésze 
•  Szokolay Sándor zeneszerző 
•  Zenthe Ferenc színművész, a Nemzet Színésze
•  Juhász Árpád geológus
•  Rétvári Bence politikus 
Sajnos, a kommunista idők igen hatékony gyermek- és 
ifjusági „átnevelő” szervezeteinek megszűnését nem követte 
a CSERKÉSZMOZGALOM megerősítése. Ezért vált lehet-
ségessé, hogy a szocializmus korszakában még nem-élt, ma 
már középkorú generáció – és ezek gyermekeinek jelentős 
része – elveszítik nemzeti identitásukat, nemzeti önbecsü-
lésüket és a hangzatos névvel, agresszióval, törtetőkként je-
lentkező jelenlegi pártpolitikának áldozatul esnek – s ez már 
rövidtávon is érzékelteti káros hatását a nemzetpolitikában. 
Az eddig megjelent ifjusági szervezeti formációk közül egyik 
sem hatékony, s változatlan az űr etéren, melyet a globalista 
erők gátlástalanul ki is használnak. HOLOTT! – nem kell 
kitalálni semmi újat, a meglévő CSERKÉSZETET kellene 
haladéktalanul a gyermek- és ifjusági közösségi élet előterébe 
állítani. Ha kell, szívesen segítünk, a civilek összefogásának 
ez egyik legszentebb feladata.

KÖNYVAJÁNLÓ
Dr. vitéz Huszár Pál: Nagy Károly, a frankok királyából 
lett római császár és az európaiság - című könyvét ajánl-
juk olvasásra. – Az író történész, a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinatának világi elnöke, a Dunántúli Református 
Egyházkerület főgondnoka.

M.TÓTH GYÖRGY: A KATONABÁRÓ
Az életrajzi kötet vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor nyug-
állományú vezérezredes, egykori honvédelmi miniszter 
életútját idézi fel.

Stefánia Palota, a könyvbemutatón/fotó, írás: Snoj Péter

A könyvbemutatón a szerző beszélgetőpartnerei prof. dr. Sza-
kály Sándor, tanszékvezető egyetemi tanár, a Veritas Történet-
kutató Intézet főigazgatója és a kötet lektora, dr. Balla Tibor 
alezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténé-
sze és osztályvezetője voltak.

Megrendelés: mtothgyorgy@gmail.com

Nemzetes Rendtársak!
Jó szívvel ajánlom Önöknek Nemzetes Czékmási Csaba 
rendtársunk kiadványait. Rendtársi üdvözlettel:
 vitéz Pintér Kornél,
 Észak-Dunántúli TSZK. tkp.

Nemzetes Czékmási Csaba vagyok, a REGÉLŐ KINCSEK 
megálmodója és főszerkesztője. Remek ajándék Karácsonyra, 
születésnapra, névnapra. Kiadványainkban a magyar múlt kö-
zelebbi- és igen távoli rétegeiben keresgéljük elődeink nyomait, 
amelyek kétségkívül ma itt bennünk és általunk élnek. Kérjük, 
támogassák munkánkat mindannyiunk épülésére, szépülésére. 
Szeretettel és baráti üdvözlettel

Nemzetes Czékmási Csaba főszerkesztő
regelofolyoirat@gmail.com;  regelokincsek@gmail.com

+36 30 594 1405
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HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula, Consolatio)

Nekrológ – Búcsú vitéz BALOGH ÁDÁMTÓL,
Ausztria tb. törzskapitányától

Tisztelt Rendtársunk, 
Kedves Barátunk! 
Tudtunk betegségedről, 
de ismertük akaraterőd, 
energiád, tudtuk, Te leszel 
az erősebb. Megdöbbentő 
volt a hír. Terveink nem 
valósulhatnak meg, s már 
csak múlt időben gondol-
hatunk Rád. Velünk ma-
rad azonban mindannak a 
nagyszerű, sokrétű tettnek 
és eseménynek az emléke, 
melyeket Te szerveztél. 

Rendünk érdekében munkálkodtál szinte egész élteden át. 
Az országhatár sem választhatott el Téged Magyarország-
tól, hűséges voltál magyar nemzetedhez, a „ludovikás” ér-
tékrendhez. Tisztelőid voltunk – és maradunk. Életeddel, 
elvhűségeddel példaként maradsz meg valamennyiünk em-
lékezetében.
Rendtársaid, barátaid nevében is kegyelettel búcsúzom. 
Nyugodj békében.

vitéz Hunyadi László főkapitány

Prof. lg. vitéz Balogh Ádám m.kir. főhadnagy, majd 
gimnáziumi tanár. 1921 május 27.-én született Szombat-
helyen. 2019 szeptember 1-én szólította magához a Min-
denható. 1942-ben a Ludovika Akadémián főhadnaggyá 
avatták. A háborúban kétszer megsebesült. A háború után 
kommunista és szovjetellenes tevékenysége miatt 25-év 
börtönre ítélik, amiből nyolc és fél évet szenvedett el. Hat 
és fél évet töltött Szibériában, különböző gulágok hírhedt 
munkatáboraiban, ahol a parancsnokok azt mondták; ne-
künk nem a munkátok kell, hanem a kínszenvedéseiteket 
akarjuk látni. 1954-ben a Szovjetunió-beli fogolytáborok-
ból magyarországi börtönbe hurcolták, két évet töltött le 
1956 novemberéig, szabadulásáig, ezután Ausztriába me-
nekült. Továbbképezte magát és mint gimnáziumi tanár, 
testnevelés és orosz szakon Bad Ischl-ben 30-évig eredmé-
nyesen tanított. Több lovagrendnek volt a tagja, tiszteletbe-
li törzskapitánya a  Történelmi Vitézi Rendnek. Munkáját 
Rendünk a legmagasabb kitüntetésekkel ismerte el. Tagja 
volt a Szent Lázár Rendnek, a Szent György Rendnek, a 
Szent László Társaság (1861) és Rendnek; s több egyesü-
letnek, úgymint az MHBK-nak is aktív tagja volt. Állami 
kitüntetésben részesítette dr. Orbán Viktor, első miniszter-
elnöksége alatt. Ausztriában dr. Ratzenbök tartományi kor-
mányzó és dr. Pühringer tartományfőnök magas tartományi 
kitüntetésben részesítette. Bad Ischl-ben nagy baráti köre 

volt, amely kontinenseket ölelt át. Diákjai is tisztelték, sze-
rették. A Jó Isten adjon Neki örök nyugodalmat és az 
örök világosság fényeskedjék Neki. 
Nyugodjék békében. Emlékedet megtartjuk. Rendtársi 
és baráti szeretettel

lg. vitéz Érczhegyi  István törzskapitány, Ausztria

A Hadak Útjára lépett vitéz MECHTLER LÁSZLÓ, 
Ausztrália Törzsszékének törzskapitánya

2020. január 31-én, 86 föl-
di esztendő után hunyt el 
Mosman városi otthonában 
(Új-Dél-Wales, Ausztrália) vi-
téz MECHTLER LÁSZLÓ, 
az ausztrál fegyveres erők 
nyugállományú vezérőr-
nagya, a Történelmi Vitézi 
Rend törzskapitánya, a Vi-
tézi Szék tagja. 1934-ben 
született Budapesten. Az 

1956-os szabadságharcban testvérbátyjával együtt részt 
vett, annak bukása után menekültek el Magyarországról. 
Ausztráliában telepedett le, ahol katonai pályára lépett. 
2008-ban várományosként avatták vitézzé. Haláláig a 
Történelmi Vitézi Rend Ausztráliai Törzsszékét vezette. 
Búcsúztatása 2020. február 13-án volt North Ryde város 
Macquarie Park temetőjének kápolnájában. 

Tisztelt Törzskapitány Úr! Kedves Barátunk!
A keresztény emberek tudják – ez a földi léttől való bú-
csú, az Isten által megszabott út végéhez érve fájdalmas 
elköszönés, de egyben vigasz is az itt maradóknak: lelke a 
Teremtőhöz érkezett, s a Nagy Magyar Pantheonban elfog-
lalta az Őt megillető díszhelyet. Bármilyen messze vetette 
is Őt az Élet, s az új, befogadó hazája elismert, kimagasló 
egyénisége is lett, a szíve mindvégig magyar maradt. Ma-
gyar – a kommunista uralom megtorló intézkedései elől 
való menekülésre kényszerítés ellenére, a hazáját nyomo-
rító idegen uralom ellenére, melyek életét a nemzeti elkö-
teleződés felé irányították. Bajtársunk voltál, segítőkész, 
őszinte Barát. Részvétünket küldjük a Családnak, osz-
tozunk gyászotokban! Adjon Isten örök nyugodalmat. 
Emléked híven megőrizzük.

vitéz Hunyadi László főkapitány 

2019.12. 08.  Elhunyt BARICS JÓZSEF VRNT rend-
társunk
Temetésén 2019. 12. 18-án, méltó tisztelettel kísértük utol-
só útjára bajtársunkat. Életében tiszteletet adó, hívő magyar 
emberként sok barátja, ismerőse és tisztelője volt.  Példás 
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családi életet élt feleségével. Gyermekeit és unokáját a ha-
zaszeretetre és nemzeti öntudatra nevelte. Köszönjük a Jó-
istennek, hogy a Vitézi Rendünk tagja lett, így a miénk is 
volt és az is marad. 
Búcsúzunk Tőled, Nemzetes Uram! Emléked híven 
megőrizzük.

vitéz Szárazajtay János D-Dtúli TSZK,tkp.

In memoriam  nemzetes BECZE TIBOR FERENCZ 
VRNT. v.hadnagy

Nemzetes BECZE TIBOR FE-
RENCZ VRNT., v. hadnagy, 
született 1952. február 21-én 
Csíkszentsimonban, Hargita me-
gye. Kitanulta a szabómesterséget 
és a marosvásárhelyi Divat Ház-
ban főmesteri beosztásban dolgo-
zott. 1978-ban házasságot kötött 
a görgényüvegcsüri származású 
Finna Szidóniával aki ugyanott 
dolgozott, mint varrónő. Két fiú-
gyermekük született. 2017-ben 
nyugdíjba vonult. 2007-ben avat-

ták vitézzé, a Rend Nemzetvédelmi Tagozatában. Egysé-
günk aktív és lelkiismeretes tagja volt. Utóbbi időben több-
nyire Magyarországon tartózkodott a nagyobbik fiánál. 
Hosszú, nehéz szenvedés után, 2019. július 31-én vissza-
adta lelkét Teremtőjének. A család Bakonyszűcs faluban 
temettette el, Veszprém megyében, ahol nagyobbik fia tele-
pedett le. A Marosszéki Vitézi Állomány elveszített egy 
igaz, nemzetszerető bajtársat, rendtársat. 
Isten veled. Nyugodjál békében.

Dr.v.Huszti Orbán Sarolta szkp.Marosszék-Erdély

Megrendülten búcsúzunk vitéz CSIKI ISTVÁN bará-
tunktól, aki 2018. szeptember 5-én hunyt el

Életéről: Édesapját 1 éves korában veszítette el, de Őr-
nagy úr hazafias szelleme uralkodó volt a Csiki család-
ban: már bemutatkozásnál is el kellett mondania: Primor 
alsócsernátoni csikdelnei Csiki Bocskor István Károly Já-

nosnak hívják. 1929. X.5-én 
született Mezőtúron. Iskolá-
it a kőszegi „Hunyadi Má-
tyás” Honv.Középiskolában 
végezte, melyet a háború 
végén Németországba te-
lepítettek. Ő itthon maradt. 
1949-ben hívták be kato-
nának, a hadapródiskolát 
elkezdte, de nem fejezhette 
be. A katonaságnál szerzett 
jogosítványt, leszerelése 
után ez lett a kenyérkerese-
te. Legtöbbet az OTSH – Orsz. Testnevelési és Sporthiva-
talnál - dolgozott: több országba vitte a magyar sportoló-
kat, fegyelmezett, szívélyes, kellemes ember volt. 1962-
ben kötött házasságot, egy lánya született. 2004-ben lett 
a Vitézi Rend tagja, édesapja várományosaként, aki az I. 
világháborúban véghezvitt hőstetteiért posztumusz vitézi 
címet kapott 2004-ben. Antónia lánya is ekkor lett a Rend 
tagja. Katonás szellem, egyenes jellem, pontosság. Ilyen 
volt vitéz Csiki István kedves Barátunk, kit nem feledünk. 

A Jóságos Úr adjon örök nyugodalmat Neki!
Szívünkben örökre tovább él.           

vitéz Béres Ferenc otkp.  vitéz Takács Emőke v.hdgy.

Szomorú kötelességemnek teszek eleget, mikor bejelentem, 
hogy vitéz FÁBIÁN EDIT, VÁRHELYI SÁNDORNÉ 
(1955-2019) Pécs város 
nagyra becsült, szeretett tb. 
vitézi hadnagyasszonya 64 
éves korában, türelemmel 
viselt, hosszú betegsége 
után tért meg Teremtőjé-
hez 2019. február 26-án. 
Temetésén 2019. március 
25-én, méltó tisztelettel 
kísértük utolsó útjára rend-
társunkat. Amíg egészségi 
állapota engedte, minden 
rendezvényen jelen volt. 
Egy igaz magyar hazafit 
ismertünk meg személyé-
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ben, aki minden tettével a magyarságért és hazánkért cse-
lekedett. Nagyon fog hiányozni mosolygós, kedves arca. 
Az utóbbi időben már sokat betegeskedett, de minden ta-
lálkozás alkalmával élénken érdeklődött a Baranya megyei 
csoport életéről. Emlékét és kedves személyét szívűnkben 
örökké őrizni fogjuk. Lelkiismeretes, alapos, szorgalmas 
munkája hiányzik törzsszékünknek! Nyugodjék békében. 
Örökké emlékezni fogunk kedves arcára és személyére.
A Vitézi Rendbe 1998-ban nyert felvételt anyai nagyapja, 
vitéz Kurucsai Imre (avatva 1927-ben) várományosaként. 
A Vitézi Rend nevében vitéz Szárazajtai János, Dél-Du-
nántúl törzskapitánya búcsúzott. 
Szeretett és tisztelt rendtársunk, emléked megőrizzük! 

vitéz Szárazajtay János Dél-Dunántúli Törzsszék
Területi Törzskapitány

Dr. FÁBRY MIHÁLY TA-
NÁR ÚRTÓL, a gödöllői 
testvérszervezetünk, a Te-
leki Pál Egyesület alapító 
elnökétől búcsúztunk 2019. 
november 5-én.
Városunk köztiszteletben álló 
díszpolgára nem volt Ren-
dünk tagja, de a Teleki Pál 
Egyesület és a KÖMA KE-
LET TSZK közötti rendkívül 
szoros, bajtársias kapcsolat-
ra való tekintettel Őt teljes 
egyetértéssel tartottuk rendta-
gunknak.

 

Azon kevesek közé tartozott, akiktől utolsó útján rendi, 
törzsszéki zászlós díszegységünkkel búcsúztunk. Ember-
ségből, tisztességből példát adott. Sokat tanultunk Tőle. 
Nyugodjék békességben. Emlékét megőrizzük.

Dr. vitéz Bucsy László KÖMA KELET TSZK.
törzskapitánya

TISZTELT RENDTÁRSAIM!
Szomorúan tudatom: vitéz tasnádi FEKETE MIKLÓS 
ZOLTÁN, Rendünk Régenszék Székének  tb.székkapiánya 
85. életévében, hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése 
2019 június 19-én volt a magyarrégeni ref.temetőben.

Vitéz tasnádi FEKETE 
MIKLÓS ZOLTÁN Ér-
káváson született 1934. 
november 9-én. Szülőfalu-
jában végezte az elemi osz-
tályokat, majd a zilahi Wes-
selényi Miklós Református 
Kollégium tanulója lett. 
1949. március 4-én föld-
birtokos szüleit kilakoltat-
ták és Marosvásárhelyre 
irányították kényszerlak-
helyre. A családot Horváth 

László magyarrégeni református lelkipásztor fogadta be, a 
parókia irodájában alakítva ki számukra otthont. Itt éltek 
15 éven keresztül, amíg sikerült saját lakást szerezniük. 
Fekete Miklós Zoltán megszakadt tanulmányait a Szász-
régeni Tanító Képzőben próbálta folytatni, de hamarosan 
innen is távoznia kellett származása miatt. Katonai szolgá-
latát Bârladon töltötte le, mint munkaszolgálatos. 1964-ben 
vette feleségül Horváth Katalint, házasságukból két gyer-
mek született. A szászrégeni Lenmetal vállalatnál töltött 
be beszerzői munkakört, innen is vonult nyugdíjba. 1989. 
december 19-én egy vállalati gyűlésen felszólalásában el-
ítélte a kommunista rendszert, amiért a rendőrségre vitték 
és csak 22-én engedték szabadon. Az 1990-es évek derekán 
származása révén tagja lett a Castelumnak (Erdélyi Magyar 
Történelmi Családok Egyesülete), majd 2005-ben a Törté-
nelmi Vitézi Rendnek, a nagyapja után, mint várományos. 
Bejárta Szászrégent és környékét, felkutatva a még élet-
ben lévő (1940–44 közt avatott) vitézeket és azok leszár-
mazottait, létrehozva a Régeni Vitézi Széket, amely aztán 
betagolódott a Történelmi Vitézi Rendbe. 2006–2014 kö-
zött Régenszék megbízott székkapitánya volt, ezt követően 
tiszteletbeli székkapitány. Kimagasló rendi munkája mel-
lett további érdeme: Régenben, a magyarrégeni református 
templom előtti téren - Gráma János és a Politikai Foglyok 
Egyesületének segítségével, - többnyire saját költségén ál-
líttatott emlékművet a kommunizmus áldozatainak. Baróti 
Ádám szobrászművész alkotása egy négyszögesített, kőből 
faragott fatörzset ábrázol, amelynek letörték a lombkoro-
náját. A kőtömb mind a négy oldalán bronzplakett talál-
ható, amelyeken a kommunizmus áldozatainak szenvedé-
seit ábrázolták. A Történelmi Vitézi Rend Fekete Miklós 
Zoltánt, érdemeire való tekintettel a Bronz Nemzet Védelmi 
Kereszt Vitézi Ékítményekkel, Bronz Érdemkereszt és Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetésekkel tüntette ki. 
Temetésén részt vett és végtisztességet tett v. Lázár Elemér 
h.főkapitány, v. Máthé Lóránt Pál tkp. valamint Sóvidékszék, 
Csíkszék, Marosszék és Régenszék székkapitányai és vitézei. 

AZ ÚR ADJON ÖRÖK NYUGODALMAT meghurcolt, 
meggyötört testének.
Rendtársi tisztelettel v.Lázár Elemér otlp. h-fkp. Erdély

v. Vayda Domokos székkapitány és Nemes Gyula mb. v. 
hdngy. médiafelelős.
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Dr. vitéz GÁL ATTILA ezredes EMLÉKÉRE 
A Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület szomorú szív-
vel, a család mély gyászá-
ban osztozva tudatja, hogy 
az elnökség egyik vezető 
munkatársa Dr. v. GÁL 
ATTILA ezredes 2019. 
július 31-én, életének 91. 
évében elhunyt. 
Kalocsán született 1927. 
augusztus 9-én. Középisko-
lai tanulmányait a szegedi 
Klauzál Gábor (ma Radnóti 
Miklós) Gimnáziumban és 
a pécsi M. Kir. Zrínyi Miklós Honvéd Gyalogsági Hadap-
ródiskolában végezte. 1945. március 29-én Németországban 
hadifogságba került, majd a franciaországi hadifogolytábor-
ból hazatérve jogi diplomát szerzett a Szegedi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1951-ben. Szakmai 
pályafutását a Kiskunfélegyházi Járásbíróságon kezdte meg, 
innen a Kecskeméti Államügyészségre helyezték át, ahol 
közvádlói feladatokat látott el. 1953-ban államügyész lett, 
a közlekedési ügyek intézését végezte, majd a Hajdú-Bihar 
Megyei Ügyészségre került. 1961-ben csoportvezető ügyész, 
később főügyész helyettese lett, feladata a büntető szakág 
irányítása volt. 1980-ban a Legfőbb Ügyészség megbízta a 
Büntetőbírósági Főosztály vezetésével. Hatáskörében in-
tézte a háborús bűntett miatt koncepciós ügyekben elítélt 
tábornokok, honvédtisztek, és egyes polgári személyek 
felülvizsgálatát. Tíz tábornok, köztük Jány, Szombathe-
lyi, kisbarnaki Farkas Ferenc, Bilnitzer vezérezredesek 
és több száz személy esetében eredményes indítványt tett 
törvénysértő elitélésük miatti felmentésükre, rehabili-
tációjukra. Itt dolgozott nyugdíjba vonulásáig, 1995. dec-
ember végéig. Nyugdíjasként a legfőbb ügyész főtanácso-
si címet adományozott neki és a büntetőjogi helyetteséhez 
osztotta be. Ezt követően szerződéssel 2002. december 31-ig 
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának büntetőjo-
gi szaktanácsadója lett, a panaszügyeket intézte. 2003-2006 
között az Igazságügyi Minisztériumban az új BTK elő-
készítésével járó feladatokat látta el. 2007. január 1-től a 
Honvéd Hagyományőrző Egyesületben napi rendszeresség-
gel tevékenykedett, mint vezetőségi tag és jogi szakértő. Es-
küjéhez híven élt és betegsége ellenére még a halála előtti 
napon is dolgozott.
Elismerései: 
Számos szakmai elismerést kapott. Legbüszkébb volt az 
1993-ban kapott ”Kozma Sándor Díj”-ra. A honvédelmi 
miniszter ny. főhadnaggyá léptette elő. 1994-ben a törvény-
sértően elítélt katonák felmentése és rehabilitációs ügyeik-
ben végzett tevékenysége elismeréseként „Honvédelemért 
kitüntető cím I. fokozata - kitüntetést kapott és előléptet-
ték ny. alezredessé. Megkapta a „Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tisztikeresztjé”-t, valamint a Vitézi Rend Ju-
bileumi Érdemkeresztjét. 2005-ben HOHE Emlékplakett; 

2006 MHBK Díszoklevél és mellé MHBK Pajzs; Bolyai 
Emlékérem tulajdonosa lett. 2007-ben nyá. ezredessé lép-
tették elő és HM. Aranykor Kitüntető Cím arany fokozata 
és a HOHE Jubileumi Emlékérem kitüntetésekkel ékesítet-
ték. Szakmai tevékenysége elismeréseként a Szegedi Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Karától Arany-, 
Gyémánt- és Vas Díszoklevelet vehetett át.
Drága Bajtársunk, emlékedet megőrizzük!
„A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG!”

Rendtársaid, barátaid

93 esztendős korában, 2019. március 15-én hunyt el Kecs-
keméten vitéz GEBEI GYULA. Tiszaugon született 1926. 

április 15-én. 1944-ben va-
dászpilóta kiképzést kapott, 
amelyet hasznosítva 60 éves 
koráig sportrepülést oktatott. 
Emellett földműveléssel és sza-
bómesterséggel is foglalkozott. 
Betegsége kapcsán ismerte 
meg és sajátította el a gyógynö-
vények alkalmazását. Miután 
önmagát meggyógyította, kita-
nulta a természetgyógyászatot 
és teafű-keverékeivel számta-
lan hozzá forduló beteget segí-

tett. 2015-ben nyert felvételt Rendünkbe atyja, vitéz Ge-
bei Balázs várományosaként. A Vitézi Rendnek avatásától 
kezdve aktív tagja volt. 2018-ban az Ezüst Érdemkereszttel 
tüntették ki. 

Temetése 2019. március 27-én volt a kecskeméti Békefa-
sori temetőben. A Dél-Közép Magyarország TSZK. szin-
te minden egysége delegálta tagjait, hogy együtt kísérjük 
utolsó útjára kedves Rendtársunkat.
Gyászbeszédet mondott vitéz Tiszavölgyi István törzskapi-
tány, a Dél-Közép Mo. Törzsszék törzskapitánya.
Nyugodj békében. Emléked kegyelettel megőrizzük.

Búcsúzunk...
2020. január 7-én rendi díszegységgel vettünk végső bú-
csút vitéz IGNÁCZ PAULA, KAISERNÉ rendtársunk-
tól. Törzsszékünk megbízható, Rendünk iránt elkötelezett 
tagja volt. Csendesen, de meglepő erővel  - mondhatnánk 
vitézül - állt helyt életének kihívásaival szemben. Példás 
házassága és férjét mindenben támogató szeretete is kellett 
ahhoz, hogy nemzetes Kaiser Ferenc rendtársunk oly aktí-
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van vehessen részt törzsszékünk életében. Paula, vadász-
pilóta édesapja várományosaként szerényen, hitelesen és 
példamutatóan viselte a vitéz nevet.
 Örök nyugodalmat kívánva mindig szeretettel fogunk gon-
dolni Rá.

Dr.vitéz Bucsy László
törzskapitány

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hi-
tet megtartottam...” Szent Pál apostol, (2Tim 4,7)

Nemzetközi hírű nagy tu-
dóstól, igaz magyar Em-
bertől  – és baráttól vet-
tünk búcsút.
Prof. Dr. hc. Dr. JUHÁSZ 
JÓZSEF okl. mérnök, a 
műszaki tudományok dok-
tora, ny. egy.tanár, prof.
emeritus, a hazai hidro-
geológus képzés megala-
pítója, a Hidrogeológiai-
Mérnökgeológiai Tan-
szék volt vezetője, 
Kvassay Jenő-, Vásárhe-
lyi Pál-, Signum Aureum 
Universitátis-, Szent-Györ-

gyi Albert-díjas, Miskolc város Gálffy Ignác, s még több 
jelentős elismerés, kitüntetés és emlékmű díjasa 2018. 
november 6-án, életének 91. évében visszaadta lelkét 
Teremtőjének.
Búcsúztak Professzor úrtól: volt hallgatói, kollegái, ba-
rátai. 
A Történelmi Vitézi Rend nevében

vitéz Hunyadi László főkapitány

Gyászhír
Fájdalommal tudatjuk, 
hogy életének 79. évében 
a  Hadak útjára lépett vitéz 
KATONA BÉLA rendtár-
sunk, régi jó barátunk. Szé-
kelyudvarhelyen született 
1941-ben, árván nőtt fel 
két fiútestvérével, édesapja 
hősi halált halt  a II. világ-
háborúban. Aktív és meg-
határozó polgára volt vá-
rosunknak, amely részben 
neki köszönheti, hogy újra 
áll a Márton Áron téren a 

Vasszékely szobor. 2006-ban nyert felvételt a Rendbe, és 
ameddig egészsége megengedte, aktív tagja volt az udvar-
helyszéki állománynak. 
A Történelmi Vitézi Rend udvarhelyszéki állománya őszin-
te részvétét fejezi ki a gyászoló családnak. 
Nyugalma legyen csendes, pihenése áldott!

v. Máthé Lóránt-Pál tkp.,
V. Lófő Lakatos Géza Székely Törzsszék

Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy vitéz  
KÁKONYI MÁTYÁSNÉ, szül. VARGACZ ILONA 
hosszas betegség után, 2019 május 29.-én, életének 81.évé-
ben jobblétre szenderült. Temetésére a kalocsai temetőben 
június 1.-én, katolikus szertartás szerint került sor. Istenben 
boldogult Vargacz Ilona nagyapja, a Szamuely-brigád által 
1919-ben kivégzett Vargacz Gergely halomi földbirtokos 
volt, kinek emlékét híven őrizte.
Requiescat in pace. Emléked is is híven őrizzük.

v. Vörösváczky Csaba mb.székkapitány

In memoriam  Dr. vitéz. KENDREY GÁBOR
1929. október 6. – 2019. február 3.

Pótolhatatlan veszteség érte 
a magyar orvostársadalmat. 
2019. február 3-án eltávozott 
közülünk vitéz KENDREY 
GÁBOR patológus profesz-
szor.
1929. október 6-án szüle-
tett Budapesten. Felmenői 
Erdélyből, Maros megyé-
ből származtak. Édesanyja 
dédunokája volt Czetz Já-
nosnak, az erdélyi hadsereg 
vezérkari főnökének, akit 
Bem József nevezett ki tá-

bornokká. Szüleit olyan elismert férfiak tanították, mint 
gróf Teleky Pál, későbbi miniszterelnök, vagy Klebersberg 
Kuno, későbbi kultuszminiszter. Keresztény hitét, erős ha-

1927-2018
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zafias elkötelezettségét és segítőkészségét is első példaké-
peitől hozta, vagyis édesanyjától és édesapjától. 
Középiskolai tanulmányait Komáromban, a Szent Be-
nedek–rendi gimnáziumban végezte, ahol magasan kép-
zett pedagógusoktól tanulta meg és tette magáévá a Rend 
jelmondatát:„Ora et labora” (Imádkozzál és dolgozzál) ér-
tékrendet. „Magad mögött csak magad állsz” hozzáállást 
is a bencésektől sajátította el.  Ezt követte egész életében, 
soha nem mások segítségével érte el céljait, hanem saját 
erejéből, kitartásából és hite által. 16 évesen megtapasztal-
ta milyen családfenntartónak lenni. A háború utolsó hónap-
jaiban egy hadiüzemben végzett munkájáért hadijegyeket 
kapott, amiért cukrot, zsírt és szalonnát tudott vásárolni 
családjának. Átélte a „Sztálin-gyertyák” támadását és az 
amerikai „Liberátorok” bombázását a szőnyi olajfinomító 
ellen. A bombázás éjszaka történt és az „amik” így vilá-
gították ki a célpontokat. A nyilasok a házuk előtt hajtot-
ták a zsidókat Ausztria felé. Édesanyját megfenyegették a 
nyilasok, amiért enni adott egy éppen gyermekét szoptató 
zsidóasszonynak. Történelem iránti vonzódása saját ta-
pasztalatai, szüleitől hallott történetekből és a felmenőkben 
található hősöktől eredt. A Pázmány Péter Tudományegye-
tem Orvosi Karán orvosdoktori diplomát szerzett 1953-ban 
„Summa cum laude” eredménnyel.Gazdag patológiai mun-
kásságát az 1 sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet-
ben kezdte. A diagnosztikus patológia, a daganatkutatás és 
a patológia oktatása területén egyaránt maradandót hagyott 
számunkra. Hosszú ideig az Orvostovábbképző Egyetem 
Patológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, va-
lamint az egyetem első dékánja, a Magyar Patológus Tár-
saság elnöke, a Patológus Szakmai Kollégium elnöke, a 
Magyar Onkológiai Társaság örökös és tiszteletbeli tagja, a 
Pathological Society of Great Britain and Ireland tisztelet-
beli tagja (egyetlen magyar), az Orvostovábbképző Egye-
tem doktori iskolájának elnöke stb. volt, csupán a legfonto-
sabbakat említve. Közel 200 tudományos munkája (ebből 
9 könyv) után írt három monográfiájából ismerhető meg 
életszemlélete és szerény, de határozott egyénisége.
„Az orvosi hivatás hazánkban az ezredfordulón” a tri-
lógia első kötete a „homo sapiens” átalakulásával, a vár-
ható „homo globalis” megjelenésével foglalkozik, hangsú-
lyozva kötelességünket az első megóvásában. „Küzdelmes 
hivatásunk szépségének és élni akarásának bemutatásával 
ad erőt nekünk, hogy képesek maradjunk hinni az orvosi 
szolgálat művészetében.”
A májpatológia klinikusoknak” a második kötet. Igazi 
szakkönyv. Előszavában írja, hogy a könyv „az én szakmai 
adósságom és patológusi törlesztésem”. Egy interjúban 
mondta, hogy „A kapott talentumokkal mindenki elszámol 
egyszer…” „Baló József patológus professzor és isko-
lája. Egy orvosegyetemi intézet a diktatúrában 1950-
1969” a trilógia harmadik kötete. Kitűnő előadókészség, 
magával ragadó retorika, igényes magyar mondatszerkeze-
tek, választékos kifejezések, stilárisan és lexikálisan meg-
győző felkészültség jellemezte. Hatalmas tudású, széles 
szakmai és humán műveltségű ember volt. Egész életen 

át tartó pártatlansága és hazafias cselekedetei által a Rend 
2011 szeptemberében avatta fel. 1 hónappal később pedig 
átvette gyémánt diplomáját a Semmelweis Egyetem Pro-
fesszor Emerituszaként. Szakmai pályafutása során számos 
díjjal ismerték el tudását. Az utolsó, a 2017-ben, a Dies 
Academicus ünnepségen a „Pro Universitate” díj volt.
„A kör bezárult, teljes életet éltem. Megismertem ha-
zámat. A nehézségeket vállaltam, kompromisszumokat 
kötöttem, megalkudni nem tudtam. A magam útját jár-
tam.” Búcsúzott el utolsó írásának egyikében.
Professzor Úr, kedves Rendtársunk és Barátunk – nyu-
godj békében!

Történelmi Vitézi Rend, rendtársaid

Elhunyt vitéz KICSI ETELKA nemzetes asszony, Brassó 
– Hétfalú szék oszlopos tagja.

2019. április 23-án végső 
búcsút vettünk vitéz Kicsi 
Etelka rendtársunktól. A re-
formátus egyház szertartása 
szerint, szülőfaluja, Málnás 
falu temetőjében, ősei sírjá-
ban helyezték örök nyugo-
dalomra kihűlt porait. Moz-
galmas, tevékeny élete fe-
lejthetetlen nyomot hagyott 
maga után családjának és 
Brassóban élő nemzettársai-
nak! Utolsó erjéig részt vett 
a családi és közösségi élet 
küzdelmeiben, örömeiben. 

Utolsó kívánságát teljesítve, teste a szeretett szülőföld 
lágy ölelésében tért végső pihenésre.
Nyugodjon csendesen.

vitéz Orbán Imre   Csíkszék

Prof. dr. vitéz KOSZTKA MIKLÓS ny. egyetemi ta-
nár, a soproni alcsoport korábbi vitézi hadnagya, a Sopro-
ni Egyetem Erdőmérnöki Kar volt dékánja, a Geomatika 
és Mérnöki Létesítmények Intézet volt intézetigazgatója, 
méltósággal viselt, hosszú betegségét követően 2019. má-
jus 23-án, 74-ik életévében visszaadta lelkét teremtőjé-
nek. Sopronban született1944-ben. Az Erdészeti és Faipari 
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Egyetemen 1968-ban 
szerzett oklevelet. 1971-
től az egyetem tanszéki 
mérnöke, 1973-tól tanár-
segéde, 1980-tól adjunk-
tusa, 1989-től docense 
volt. 1995 óta kinevezett 
főállású egyetemi tanár. 
1979-ben erdőmérnöki 
oklevele mellé közúti 
építő és útüzemeltető 
szakmérnöki okleve-
let, 1985-ben „summa 
cum laude” minősítéssel 

egyetemi doktori címet, 1987-ben a mezőgazdasági tudo-
mány kandidátusa tudományos fokozatot szerzett, majd 
1995-ben habilitált. Az erdészeti útépítés, útfenntartás és 
erdőfeltárás területén elért kutatási eredményei révén elis-
mert hazai szaktekintély volt. Több hazai tudományos és 
szakmai szervezet, testület tisztségviselője, illetve tagja 
volt. Pályafutása alatt több szakmai elismerésben részesült, 
többek mellett 2011-ben vehette át a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tiszti Keresztjét. Édesapja vitéz Kosztka Vil-
mos m.kir. százados (sz: 1912) várományosaként avatták a 
Vitézi Rendbe 2005-ben. 2019. június 4-én helyezték örök 
nyugalomra a soproni evangélikus temetőben, katolikus 
szertartás szerint. Nyugodjon békében.

vitéz Fehér Imre,
Győr-Moson-Sopron m. székkapitánya

A Történelmi Vitézi 
Rend Észak-Dunántúli 
Törzsszéke
Isten akaratában meg-
nyugodva tudatja: vi-
téz KOVÁCS IMRE 
hagyományőrző hu-
szár őrmester rend-
társunk, életének 60. 
évében rövid betegség 
után megtért terem-
tő Istenéhez. Temetése 
2019.november 7-én, a 
pápakovácsi temetőben 

volt. Előtte engesztelő szentmisét mutattak be lelkiüdvéért 
a pápakovácsi római katolikus templomban. Vitéz Kovács 
Imre 1959. március 25-én született Pápán. Alapító tagja 
a Pápai Lovas Clubnak, a Pápai Huszáregyesületnek és a 
Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesületnek. Kétsze-
res területi bajnok, egykori lovas határőr, lovas túraveze-
tő. Két gyermek édesapja. Pótolhatatlan űrt hagyott maga 
után.  
Rendtársunk emlékét megőrizzük!   

vitéz Pintér Kornél
Észak-Dunántúli TSZK. törzskapitány

„Az Emberfia sem 
azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem 
hogy ő szolgáljon má-
soknak…”
 (Máté ev., 20: 28) 
Folyó év október 13-án 
visszaadta lelkét terem-
tőjének vitéz KUNA 
JÓZSEF JENŐ, a Tör-
ténelmi Vitézi Rend 
kézdiszéki állományá-
nak tagja. Egész életé-
re és tevékenységére a 
„Nemzetemet szolgá-
lom!” vállalás  volt jel-
lemző. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csende!

Kézdiszéki bajtársaid, rendtagok

Elhunyt vitéz LÉVAI ISTVÁN (+83) tb. szkp.
2019. december 14-én 
hunyt el Békéscsabán 
vitéz Lévai István, 
a Történelmi Vitézi 
Rend tb. székkapitá-
nya, a Magyar Politikai 
Foglyok Országos Szö-
vetségének (POFOSZ) 
Békés megyei örökös 
tiszteletbeli elnöke. Bé-
késen született 1936. ja-
nuár 24-én, foglalkozása 
MÁV kocsirendező volt. 

1956 október 26-án este a forradalom hírére Békéscsabán a 
Jókai Színház művészei tüntetést szerveztek, melyen v. Lé-
vai vitte a nemzeti zászlót. Egy nappal később, a forradalmi 
bizottság megalakulásakor MÁV dolgozóként részt vett a 
lőkösházi sín felszedésében és a békéscsabai állomásról in-
duló szerelvény összeállításában. A Nemzetőrség megala-
kulása után belépett a testületbe. November 4-én hajnalban 
a szintén a MÁV alkalmazásában álló Szelezsán Mihály-
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lyal és egy békési rendőrrel volt szolgálatban az orosházi 
úton. A hajnali orosz támadást – amelynek szemtanúja volt 
– jelentette a rendőrségnek. Ezt követően letartóztatták, de 
pár nappal később lakhelyelhagyási tilalommal szabadon 
engedték. A vasútállomáson kapcsolatba került a katonai 
Kommendáns Hivatal tisztjeivel. Fölvették a kapcsolatot 
a békéscsabai BARNEVÁL Baromfifeldolgozó Válla-
lat munkástanácsával és elhatározták, hogy az ellenállást 
tovább folytatják. Megszervezték a röpcédulagyártást és 
-terjesztést, majd november 18-án Polgár János, Szelezsán 
Mihály és Szlancsik János segédletével elvágták a MÁV 
és Posta hírközlő távvezetékeit, szám szerint negyvennyol-
cat, amely több napra megbénította a hírközlést. Ez később 
erősen súlyosbította az ítéletüket. Nevéhez fűződik az eskü 
szövegének a megszerkesztése; a későbbi vádirat szerint 
ő volt a csoport szellemi irányítója. 1957. február 28-án 
tartóztatták le. Húsz évesen összesen húsz év börtönbün-
tetésre ítélték. Gyulán, Szegeden, a Gyűjtőben, Vácott és 
Sátoraljaújhelyen raboskodott. Szabadulása után munkahe-
lyein különböző hátrányokat szenvedett. A rendszerváltás 
előtt elsőként alakította meg vidéken, Békés megyében a 
Politikai Foglyok Szövetségét. A POFOSZ felhatalmazásá-
val a romániai forradalom idején gyógyszert és ruhaneműt 
szállítottak Aradra. A forradalom győzelme után segítséget 
nyújtott az aradi politikai foglyok szövetségének megszer-
vezésében és részt vett a romániai politikai foglyok szö-
vetségének bukaresti kongresszusán. A rendszerváltáskor 
aktívan vette ki részét a pártok és hazafias szervezetek 
szervezésében. A rendszerváltás után a POFOSZ küldöt-
tekként a Nemzetbiztonsági Hivatalban felügyelő. 1998-
ban avatták vitézzé. A Vitézi Rendben Békés megye vitézi 
hadnagyaként, majd székkapitányaként tevékenykedett. 
Temetése 2019. december 21-én volt a békéscsabai Vasúti 
temetőben. Nyugodjon békében!

A Törzsszék rendtagjai

Vitéz MORDÉNYI ENDRE ny. tüzér százados
BÚCSÚZUNK…
Megdöbbenve értesültünk arról, hogy v. Mordényi Endre 
nyugállományú tüzér százados, Barátunk, 2019.10.05-
én, tragikus hirtelenséggel, 89. évében eltávozott közü-
lünk.
1930-ban sok generációs katonacsaládban született. Moz-
galmas fiatalkora volt, melyet a háború irányított: 1944 
őszén felvételt nyer a Magyar Királyi Gábor Áron Hadap-
ród Iskolába, Nagyváradra, de már Sümegre vonul be. Az 
iskolát átirányítják először Lengyelországba, majd tovább, 
Németországba, Égerbe. Itt estek amerikai fogságba. A ha-
difogolytábor Mailly le Camp-ban volt. 1945. novemberéig 
tartott a fogság. Hazatérés. 1950-53-ig kötelező sorkatonai 
szolgálaton vett részt, 1953-ban avatják tisztté, alhadnagy-
ként szerelt le. „Elvégeztem a gépipari technikumot. 1956 
őszén jelentkeztem szülővárosom, Gödöllő nemzetőrsé-
gébe, s a Gödöllői Járási Nemzetőrség helyettes parancs-
nokává neveztek ki. November 4-én hajnalban az orosz 

támadás hírére, 300 
géppisztolyt hoztam 
az Egyetemi Nemzet-
őr Zászlóalj részére, 
akik a közelgő orosz 
csapatok fogadásá-
ra harcálláspontot 
vettek fel a település 
határában. 20 óra kö-
rül arról értesültünk, 
hogy nem gépkocsis 
harcoló támadó egy-
ség, hanem 35 harc-
kocsi közeledik. Mi-
vel a nemzetőrök csu-

pán gyalogsági fegyverrel voltak ellátva, parancsnokom-
mal együtt kiadtuk a „Tüzelni tilos! Elvonulni!”parancsot. 
Így megmentettük saját embereinket – s a várost az áldo-
zathozataltól. A szabadságharc leverését követően elbocsá-
tottak munkahelyemről, évekig segédmunkásként dolgoz-
tam. Lefokoztak honvéddé. Helyzetem 1978 körül kezdett 
oldódni. Először művezető, később üzemvezető lettem. 
1982-től vállalkozó voltam, 2000-ben mentem nyugdíjba. 
Fő területem a fémipari innováció volt. 3 szabadalmam, 6 
innovációs díjam van. 1960-ban megnősültem, két gyer-
mekem van. 1991-ben rehabilitáltak hadnagyi, 2001-ben 
századosi rendfokozattal. Számos társadalmi szervezet-
ben tevékenykedem, legfőként a Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend szervezetein belül.” 
Kitüntetései: Előléptetések: 1993. hadnagy, 1998. százados. 
Kitüntetések: Gödöllői lakosok hálás elismerő emléklapja, 
1991. Europa-Medaille /Rajna-Pfalz Tartomány/, 1995.
II.vh.Emlékérem, 1998.Tűzkereszt II.o, 1998.Hadifogoly 
emlékérem, 1999. Tartalékos Katonák ezüst érdemkereszt , 
2000 Köztársasági Elnök Nemzeti Helytállásért emléklap, 
2000.VR.Ezüst Érdemkereszt, 1956. Jubileumi kereszt. 
Könyve társszerzőként: Sepetán Róbert Mordényi 
Endre: Gödöllő, 1956. A forradalom és szabadságharc 
krónikája /Gödöllői Városi Múzeum, 1999
 
Törzsszékünk kegyelettel búcsúszik drága Bandi bátyánk-
tól. Kedves, szeretetreméltó egyéniséged hiányozni fog 
rendezvényeinkről, baráti találkozásainkon. Feledhetetlen, 
ahogy katonás kiállással, büszkén tartod a zászlót – csak-
úgy, mint ifjabb korodban. Jelképpé, példává emelkedtél 
– egykori katonatársaidnak, vagy az általad a Vitézi Rend-
be kerültek emlékezetében. Az általad mentorált ifjú tör-
ténész-jelölt minden nehézséget leküzdve halad életcélja 
felé; barátaid Rád való hivatkozással ragaszkodnak az így 
már hagyományossá váló események részleteihez. S bár 
észrevétlen járjuk a Te általad kitaposott utat – neved, em-
léked sokszor emlegetjük. S amíg lélekben velünk van, aki-
re hivatkozunk, vagy idézzük szólásait, anekdotáit, addig 
nem hal meg igazán az, akit szerettünk. Isten nyugosztaljon 
Vitéz Zászlótartónk, Kedves Barátunk! 

vitéz Pintér Kornél tkp. Észak-Dunántúőli TSZK.
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2019. október 24-én elhunyt dr. vitéz NAGY-BOZSOKI 
JÓZSEF ny. kórboncnok főorvos, a Történelmi Vitézi 
Rend tb. székkapitánya, volt cserkészvezető, országgyűlési 
képviselő. 

 Aszófőn, 1938. február 22-én szü-
letett egy nyolcgyermekes család 
elsőszülött fiaként. A sárospataki 
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium-
ban érettségizett, 1963-ban a Deb-
receni Orvostudományi Egyete-
men diplomázott. 1956-ban részt 
vett a forradalomban, letartóztat-
ták, 3-havi fogságot szenvedett, 
de bűncselekmény hiányában fel-
mentették. 1963-68 között a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kór-

ház kórbonctani és kórszövettani osztályán segéd-, majd 
szakorvos. 1969-ben lett a Sátoraljaújhelyi Városi Kórház 
patológus osztályvezető főorvosa, s szeretett munkahe-

lyén aktívan dolgozott még 2016-ban is. 1970-től a BAZ 
Megyei Bíróság igazságügyi orvosszakértője. 1961-ben 
kötött házasságot dr. Kérdy Máriával. Feleségében méltó 
szövetségesre talált, aki munkájában önzetlenül támogatta. 
Három gyermekük született. Kiterjedt társadalmi kapcso-
latai révén több regionális szervezetben is területi veze-
tőként tevékenykedett (Nagycsaládosok Országos Egye-
sülete Zempléni Csoport, Zempléni Orvoskamara, Máltai 
Szeretetszolgálat, Páneurópai Unió Egyesület.) 1990-94 
között MDF-támogatással országgyűlési képviselőnek vá-
lasztották, tagja volt a Honvédelmi Bizottságnak. Keresz-
tény szellemiségét minden körülmények között fenntartva 
és gyakorolva foglalkozott a fiatalokkal. Megszervezte a 
sátoraljaújhelyi 768. sz. Csepellényi György cserkész-
csapatot, melynek parancsnoka lett. 1992-től a Magyar 
Cserkészszövetség Nagytanácsának tagja és a II. Miskolci 
Cserkészkerület elnöke. Tevékenysége kiterjedt a felvidéki 
és kárpátaljai magyar cserkészekkel való kapcsolattartásra, 
illetve segítésükre. A Vitézi Rendbe anyai nagyatyja, vitéz 
Nagy Lajos (avatva: 1925) várományosaként avatták 1994. 
szeptember 10-én Szegeden. 1999-től törzsszéki hadnagy, 
később székkapitány. Nemzeti, hagyományőrző rendezvé-
nyeink elmaradhatatlan résztvevője, szereplője, versmon-
dója.
 

Kedves Nemzetes Úr, Kedves Jóska Bátyám!
Megrendülten vettük tudomásul, hogy örökre itt hagytál 
bennünket. A szél a harangok szavát, határainkat átjárva 
viszi tovább. A Vitézi Rend tagjaiként tisztelgünk előtted, 
hogy e földi létben még egyszer, utoljára találkozzunk ve-
led, végső búcsút vegyünk tőled. Kapcsolatunk nem évti-
zedekre nyúlik vissza, hiszen megismerkedésünk a Rend-
be történő állományba vételemmel, 2005-ben kezdődött. 

A pallos, mely mindkettőnk vállát megérintette, ugyanaz 
volt, ami elődeink esetében is, szimbolizálva ezzel a fo-
lyamatosságot és azt az eszmeiséget, melyet a Vitézi Rend 
első főkapitánya ezrek avatásán hirdetett. Tudatosan lettél 
tagja és hűséges, következetes szószólója annak a Rend-
nek, melyet Magyarország Kormányzója alapított, azt a 
magyar törvényhozás megerősített, s melynek céljait, kon-

zervatív ötvözetű szociális és demokratikus eszményeit há-
rom szóval foglalhatom össze: ISTEN, HAZA, CSALÁD! 
- Jellemed, emberi tartásod talán születésed óta megfelelt 
ennek a szellemiségnek, életedben ápoltad, megtartottad 
és folyamatosan megvallottad ezt az értékrendet. A gyö-
kerek erősek voltak, hiszen a család elhivatott nemzettu-
data erősített és adott erőt, eltántoríthatatlan meggyőződést 
szilárd magyarság tudatodhoz. Keresztény szellemiségedet 
minden körülmények között fenntartva és gyakorolva fog-
lalkoztál a fiatalokkal. Önmagadról 2000-ben így vallottál: 
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„Ha az ember egyszer rádöbben, hogy többféle képes-
séget kapott, kötelességének érzi azt is, hogy ezeket át-
adja környezetének, megossza másokkal is. Aki nem 
használja ki a képességeit, az nem teljes értékű ember. 
A másokért való életnek van csak emberi értelme, az 
önmagunkért létezésnek nincs életről szóló indítéka. 
Az indulás, a kezdetek szempontjából meghatározó az 
a miliő, ahol az ember eszmélni kezd. Az pedig, hogy 
milyen eredménnyel tesszük meg a választott utat, 
alapvetően a társ, a társak, a barátok függvénye. Két 
elkötelezettségem volt és van: a HAZA – minden előtt! 
A másik: az Istennel való dialógus, a teremtés csodája. 
Ez a két érték segít abban, hogy ne tartsunk fontosnak 
lényegtelen dolgokat. A legnagyobb dolog, hogy dolgoz-
ni tudjunk és a munkában örömet találjunk.” Rendünk 
magáénak vallja ezt az eszmeiséget. Te felvállaltad, és hű-
ségesen gyakoroltad életed során. Köszönet érte. Nyugodj 
békében.  

  vitéz Juhász Béla törzskapitány
 ÉKEMA TSZK.

VITÉZ NYÁRFÁS BENCE LÁSZLÓ EMLÉKÉRE
 

A VITÉZ ÉS LOVAG
Néha előfordul, hogy találkozunk olyan hírrel, amely-
nek lényegét első pillanatban fel sem tudjuk fogni. És 
ha már megértettük mi is történt, hosszú időnek kell 
eltelnie ahhoz, hogy lelkileg feldolgozzuk annak igazi 
jelentését. Ez történ akkor is, amikor kaptuk a rövid, de 
mindenkit sokkoló értesítést:”Tudatjuk, hogy szeretett 
Rendtársunk, vitéz Nyárfás László élete 26. évében a 
Hadak Útjára lépett.” - Ez a hír mindannyiunk lelkében 
mély nyomot hagyott. Hosszú percekig csak néztük a 
levelet és a döbbenettől nem tudtunk magunkhoz térni. 
Újra és újra elolvastuk a tragikus hírt és kérdeztük: „Is-
tenem, mi történt ezzel a derék fiatalemberrel?” - Mie-
lőtt megkísérelnénk erre válaszolni, felidézünk néhány 
dolgot és az azokhoz fűződő gondolatot rövid, de annál 
tartalmasabb életéből.

Bence minden „kötelező” 
és „szabadon választott” 
tevékenységét teljes tu-
dással és energiával vé-
gezte. 
Technikumi tanulmányait 
kiemelt képesítéssel vé-
gezte el. Munkahelyén a 
világszerte ismert Hauni 
Gépgyárban is mindig 
arra törekedett, hogy a 

rábízott feladatokat elöljárói megelégedésére a legjobb 
tudása szerint végezze el.  Munkája elismerése során né-
hány hónapot különböző országokban dolgozott, mint 
üzembehelyező technikus. 

Kevesen tudtuk, hogy a legkedvesebb elfoglaltsága, mond-
hatni szenvedélye volt egy hagyományőrző csoportban 
dolgozni. Igen, dolgozni, mivel az összes felszerelést, kar-
dokat, szablyákat, vérteket, sisakokat maguk készítették el. 
Hazaszeretete nemcsak a harci hagyományok ápolásában 
merült ki. Amikor hazánkra zúdult a muszlim áradat, ön-
kéntes katonai szolgálatra jelentkezett.  Hazaszeretete má-
sik fontos megnyilvánulása, hogy dédapja várományosa-
ként, nagybátya példája nyomán és azt követve jelentkezett 
a Történelmi Vitézi Rendbe. Előéletét, gondolkodásmódját 
ismerve, a Vitézi Szék döntése alapján Ő is elmondhatta 
a vitézi eskü szövegét 2017-ben a kecskeméti Nagytemp-
lomban. 

Az elmúlt rövid két évben minden feladatot pontosan, lel-
kesen teljesített és lelkiismeretesen végezte, elöljárói szép 
jövőt jósoltak Neki a Vitézi Rendben. Sajnos a könyörtelen 
sors áthúzta számításainkat! A korábban feltett kérdésre a 
válasz: a derék fiatalember közlekedési baleset áldozata 
lett!
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Bence, szeretett fiatal rendtársunk, maradjon velünk 
értelmes, fiatal életed szép világossága. Őszinte lelke-
sedésedet, derűs mosolyodat nem felejtjük soha. Példa 
maradsz mindörökre! Nyugodj békében!

Rendtársaid, barátaid

Gyászjelentés; Észak-Dunántúli Törzsszék, Fehérvári 
Alcsoport
Szomorú szívvel tudatjuk, 
hogy rendtársunk, dr. vi-
téz PAPP ATTILA éle-
tének 92. évében, 2019. 
július 10-én csendesen 
megpihent.
1927-ben született Ara-
don. Továbbtanulási vá-
gya miatt 1943 augusz-
tusában Magyarországra 
szökött. Sopronban be-
iratkozott az 5. gimnázi-
umi osztályba. Tanulmá-
nyait az 1944. márciusi 
német megszállás félbe-
szakította. Hónapokon 
keresztül dél - erdélyi 
menekült diákként munkaszolgálatos volt a TODT német 
műszaki alakulat vezetése alatt. Aradra 1945. június köze-
pén tért vissza. 1947-ben érettségizett. Marosvásárhelyen 
szerezte meg orvosi diplomáját, majd falusi körzeti orvos-
ként dolgozott. Nyolcévnyi faluszolgálat után Lippa váro-
sában tüdőgyógyász szakorvosként, nyugdíjba vonulásáig 
(1987.), 15 éven át osztályvezető főorvosként tevékeny-
kedett. 1988-ban (házkutatás, megaláztatások kihallgatá-
sok után) távozott szülőföldjéről, gyermekei után Német-
országba költözött.  „… súlyos honvágy lett úrrá rajtam, de 
ez alkalommal nem a szülőföld, hanem a haza iránt. Ma-
gyarországra vágytam!”-  Nyolc hónap múlva Magyaror-
szágon, Enyingen telepedett le és találta meg lelki békéjét 
szeretett feleségével.
„Emelt fővel, tiszta lelkiismerettel éljük ráadás-éveinket, 
mögöttünk tudva apáink hitével leélt életünket, melyben 
nem volt más, csak hivatástudat, kötelesség és becsület.»
Tisztelt Főorvos úr, kedves Rendtársunk! Életed a példa – 
emléked megőrizzük. Rendtársaid.

Vitéz lovag nemzetőr SIMON ÁRPÁD 97. születése 
napján lépett a Hadak Útjára (1922. 01. 23.  meghalt 
2019. 01. 23.) 
Eleken, gazdálkodó családban született. Édesanyja Pusztai 
Etelka, édesapja Simon György, aki az eleki grófi család 
birtokán gazdatisztként dolgozott. 1927-ig Eleken élt, ek-
kor  Édesapja (a családból hárman is) kivándorolt Ameri-
kába a nehéz gazdasági helyzet miatt. Édesanyjával nagy-
szüleihez költöztek a gerendási tanyára. Az elemi iskolát 
Orosházán végezte, ezt követően Hódmezővásárhelyre 

került egy mezőgazdasági 
szakiskolába, melynek el-
végzése után az Országos 
Magyar Tejszövetkezeti 
Központ újkígyósi tej-
csarnokában  dolgozott, 
onnan Sarkadkeresztúr-
ra került, később Geiszt 
Gyula birtokán, Kondoro-
son kapott gazdasági se-
gédtiszti beosztást. Min-
den munkahelyén kiváló 
munkát végzett, és így 
került a Magyar Királyi 
Honvéd Kincstári Gaz-
daság Hajmáskér-Csősz-
pusztai gazdaságába gazdatisztnek.
1942. szeptember 20-án megkapta katonai behívóját, Pá-
pára került és ejtőernyős kiképzést kapott. 1944. június 
26-án az oroszországi hadszíntérre vezényelték csapatával 
együtt. Megsebesült, tábori kórházba került. Felgyógy-
ulása után hazatérhetett Orosházára, és gazdálkodásba fo-
gott. AZ 1956-os  a forradalom alatt Orosházán nemzet-
őr  parancsnok volt, a szabadságharc leverése után izgatás 
bűntette  - a népi demokratikus államrend megdöntésére 
irányuló mozgalomban való tevékeny részvétele - miatt 
egy évi börtönbüntetést kapott. Szabadulása után a Csor-
vási Állami gazdaságban dolgozott, mint gépszerelő, innen 
Orosházára került a Magyar Szovjet Olajfúrási Központba, 
a gépműhelyben dolgozott egészen a nyugdíjazásáig.
2003. június 16-án felvették a Dunamenti Magyar Nemzet-
őrségbe, 2004. október 25-én a Nemzetközi Szent György 
Lovagrend tagja lett, lovaggá avatták. 2005. szeptember 
17-én tagja lett a Történelmi Vitézi Rend Nemzetvédelmi 
Tagozatának. 2009. június 4-én a Vitézi Szék az 1956-os 
forradalom alatt tanúsított bátor magatartása és cselekede-
tei alapján a Nemzetvédelmi Tagozatból saját érdeme alap-
ján átminősítette vitézzé. 2016-ban  megkapta az 1956-os 
Ezüst Jubileumi Kereszt kitüntetést. A Vitézi Rend mun-
kájában, rendezvényein idős kora ellenére is rendszeresen 
részt vett, jelentős összegekkel támogatta az országos és 
megyei szervezet működését. Az orosházi kórházban érte 
a halál 2019. január 23-án. 2019. január 30-án temették az 
orosházi felvégi temetőben lévő családi sírboltjukba, evan-
gélikus szertartás szerint. Temetésén a székkapitányság 
képviselői is részt vettek.(Élettörténetét a T. V. Rend „Em-
lékeinkben élnek” c. könyve megörökíti.)
„Adj Uram, örök nyugodalmat Neki, És az örök vilá-
gosság fényeskedjék Neki.”
Vitéz Simon Árpád nyugodj békében.

Dr. vitéz Domonkos István törzskapitány

A Történelmi Vitézi Rend Dél-Közép Magyarország Törzs-
széke, Jász-Nagykun-Szolnok m. Székkapitánysága 2018. 
augusztus hónap első napjaiban tudta meg, hogy rendtár-
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sunk, nemzetes SZENDREI ANDRÁS VRNT. kenderesi 
lakos, tragikus hirtelenséggel, 55 éves korában elhunyt.

Búcsúztatására 2018. augusztus 14-én került sor reformá-
tus szertartás szerint. Végső útjára több rendtársa is elkísér-
te. Kedves Rendtársunk! Nyugodj békében.

v. Szerencsés Sándor szkp.

Életének 65. évében váratla-
nul hunyt el 2019. március 
11-én vitéz UJJ SÁNDOR 
PÁL a Békés megyei alcso-
port tagja. 1953. október 
1-én született Orosházán, 
iparos családban. Édesany-
ja Süle Mária, édesapja Ujj 
István asztalosmester volt. A 
családban három leány után 
született. Az általános iskolát 
és a mezőgazdasági techni-
kumot Orosházán végezte. 
Megnősült, házasságából 
egy fia – István – született. 
Nyugdíjazásig az Oroshá-
zi Dózsa Zrt-ben dolgozott, 
mint főraktáros. 2012-ben 
avatták vitézzé Budapesten 
nagyatyja, néhai vitéz Ujj 
Sándor várományosaként, 
aki az orosz hadszíntéren 
halt hősi halált 1917. dec-
ember 30-án. Ugyanekkor 
lett vitézzé avatva nővére dr. 
vitéz Ujj Veronika, dr. v. Do-
monkosné, és unokahúga dr. 

vitéz Domonkos Veronika Rita is. A Vitézi Rend munká-
jában részt vett, aktív tagunk volt, rendezvényein mindig 
jelen volt, mint zászlótartó és koszorúzó.
A reá emlékező fényképen az utolsó koszorúzása látha-
tó 2019. január 10-én Tótkomlóson, a doni áttörésre való 
megemlékezésen. Nem volt beteg, hirtelen rosszul lett, el-
ájult, kórházba vitték (2019. február 6.) az orvosok stroke-
ot állapítottak meg, kómába került, és 2019. március 11-én 
meghalt. 2019. március 19-én temették az orosházi alvé-

gi temetőben, evangélikus szertartás szerint. Temetésén a 
székkapitányság képviselői is részt vettek. 
Vitéz Ujj Sándor Pál, kedves Rendtársunk, hiányod fáj-
dalmas. Emlékedet megőrizzük, nyugodjál békében.

Dr. vitéz Domonkos István,
a Dél-Alföld Törzsszék mb. törzskapitánya

BÚCSÚZÁS 
2019 Kikelet hava (március) 6-án, vitéz VAJDA LAJOS 
testőr úrtól, Kormányzó úr utolsó - Gyalogos Székely 
Testőrségének - tagjától. 

Nehéz a búcsúzás pillanata. 
Vegyes érzelmek kavarognak 
ilyenkor az ember fejében, 
valahogy megakad a szó, az 
üzenet közvetítése a gyászo-
ló család és a hozzátartozók 
felé nem akar mondattá ösz-
szeállni. Amikor értesültem 
és megkaptam a gyászhírt, az 
első hatása a szótlanság, az 
elnémulás volt, a kételkedés, 
hogy talán csak álhír.  Aztán 
lassan-lassan felidéztem az 

arcképét v. Vajda Lajos testőr úrnak, ismét láttam az egész 
alakját, ahogy ült az ágya szélén Fehéregyházán, találko-
zásunk alkalmával. A magas, szikár ember alakja, még 
ülve is tekintélyt parancsolt. Kemény, érces hangját hal-
lom a fülemben, és látom, kereső-fürkésző szemeit, ahogy 
a hangforrás irányát kereste.2018 tavaszán kerestük fel, v. 
Dávid Ferenc székkapitánnyal, azzal a céllal, hogy anyagot 
gyűjtsünk első kézből a katonai, testőri szolgálata idejéből. 
Nagyon készséges volt, nem tudott leállni a meséléssel, 
emlékeit őszintén tárta fel nekünk, olyan hévvel mesélt, 
mintha minden tegnap történt volna, néha meg- meg állva, 
egy pillanatra gondolatait rendszerezve.

Nagyon nehéz egy ilyen Emberről búcsúztatót írni, életét 
méltatni, tetteit feleleveníteni, annak ellenére is, hogy csak 
egyszer találkoztam és beszéltem vele. Ez az egyszeri ta-
lálkozásunk nagyon mély nyomot hagyott bennem, feltár-
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va előttem nagyságát, emberségét, végtelen hazaszeretetét 
és hűségét a Magyar Haza és megboldogult Kormányzó úr 
iránt, akit több éven át szolgált. Eddig nem ismertem em-
bert olyan mély tisztelettel beszélni a Kormányzó úrról, mint 
v. Vajda Lajos bácsit. Csak „főméltóságú úrnak” szólította 
beszédében. Amikor a nevét kiejtette, még a hanghordozása 
is megváltozott. Mélységes tisztelettel őrizte emlékét. Mon-
datait megszínezte jó székely bölcsességekkel, a szó ízes 
játékával, amely sok mosolyt csalt arcomra. Fáradhatatlan 
volt.  Amikor úgy két óra elteltével rákérdeztem, fáradt-e, 
azt mondta: „Beszélnék én fiam egy hónapig is, csak lenne 
kivel!” Tudta, hogy bajtársai közül már csak ő van az élők 
sorában, s amikor reájuk terelődött a szó, szomorúsággal a 
hangjában mondta: „A Jóisten elfelejtette a Mennyországi 
behívót, alulra került valahová.” - Készültem és vártam az 
idei évi találkozásunkat, amit az Új Kenyér havára tervez-

tem, meglepve őt az Egy-évszázados születése napján...de 
elkéstem...  Mindannyian elkéstünk... Utolsó búcsúzásunk-
kor azt mondta nekünk: ,,Nagyon meg vagyok elégedve az 
életemmel, az ember magának csinálja az életét. Amit tilt az 
Isten törvénye, azt ember ne gyakorolja.” 

Tisztelt vitéz Vajda Lajos Testőr Úr! 
A Történelmi Vitézi Rend nevében kívánok neked ál-
dott pihenést a hazai anyaföldben, Farcádban, szülő-
faludban, amelyről mindig kedvesen és meghatottan 
beszéltél. Megtiszteltetés volt megismerni téged. A ma-
gyarság zivataros történelemkönyvében egy korszak 
zárult le haláloddal. Emléked legyen áldott, pihenésed 
csendes és zavartalan. Ámen.

Tisztelettel, v. Máthé Lóránt Pál tkp.
v. Lakatos Géza Székely Törzsszék.

 v. nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr Gyalogos Testőrségének utolsó testőrét búcsúztattuk...

Vitéz Koszorús Ferenc ezredesre emlékeztünk
Országház, Koszorús-konferencia, 2019. nov.14.

Posztumusz vezérezredes 1991. március 15.

ifj. Koszorús Ferenc, az Embermentők konferencián 2019. nov-
ember 14-én (Parlament) (Fotó: Aspektus)

Az Amerikai Egyesült Államokban élő ifj. Koszorús Fe-
renc annak a vitéz Koszorús Ferencnek a fia, aki névadója 
a budapesti zsidóság deportálását megakadályozó 1944. 
július elején megvalósított Koszorús-akciónak. Hogy mi-
ért kellett erről hosszú időn keresztül mélyen hallgatni 
Magyarországon, már több cikkben is foglalkoztunk. A 
Népszava egyik, 2019. november 14-i cikke volt, ami ifj. 

Koszorús Ferencet arra ösztönözte, hogy levelet írjon a cikk 
szerzőjének és a főszerkesztőnek, kérve, hogy közöljék az 
ő észrevételeit is. Íme az írás: 
Nagy B. György Főszerkesztő Úr részére/Népszava
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Azonnali helyreigazítást kérek történelemhamisítás és 
hitelrontás miatt!
Czene Gábor november 14-én Karsai Lászlóra hivat-
kozva írta:
„Koszorús Ferenc vezérkari ezredes kétségkívül vitatott 
személyiség. Mértékadó történészi körökben már legalább 
tizenöt éve konszenzus van arról, hogy ez csak legenda, 
mítosz. Koszorús felesküdött Szálasi Ferencre, harcolt a 
nácik oldalán.” 
2019. november 14–én az Országház Főrendiházi 
Üléstermében az Országgyűlés Hivatala, a Koszo-
rús Ferenc Emlékbizottság, és az Amerikai Magyar 
Szövetség konferenciát rendezett a 75 évvel korábbi 
embermentésről „Embermentők sorsa a diktatúrák-
ban” címmel. Az előadások az embermentéssel, és a 
mentők sorsával foglalkoztak a náci, majd a kommu-
nista diktatúra évtizedeiben. A tényeket személyes 
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vallomásokkal és dokumentumokkal támasztották 
alá.
Azzal a csúsztatással most nem foglalkozom, hogy az 
Önök újságírója Czene Gábor nem a konferencián 
elhangzott előadásokról tájékoztatta a Népszava ol-
vasóit, amit joggal vártak, hanem egyetlen történész 
szavait idézte, immár harmadszor, csupán az édesapá-
mat dehonesztáló szavakkal. „Ez az ember (Koszorús) 
a magyar hadsereg egyik legmagasabb rendű tisztje 
volt, akinek tiszta a múltja, sem a nácizmus, sem a 
kommunizmus nem ejtett foltot becsületén.” (2006-
ban a titkosítás alól feloldott 1951, december 6-i ame-
rikai hivatalos jelentés)
Cvi Erez izraeli történészt idézem: „Dokumentált tény, 
hogy a Budapestről történő deportálások megelőzésé-
hez vezető események sorozatában július 2-a döntő 
nap volt. Horthy megkerülve saját megbízhatatlanná 
vált vezérkari főnökét, a hozzá hű erők (akinek a pa-
rancsnoka Koszorús ezredes önként ajánlotta fel szol-
gálatait) segítségével hiúsította meg a magyar nácik 
puccskísérletét. Ez a manőver sikeresen semlegesítette 
a zsidók elszállítására elszánt embereket és nagyban 
segítette Horthyt abban, hogy leállítsa a deportáláso-
kat. Mai tudásunk szerint egyetlen olyan eset fordult 
elő, amikor a tengelyhatalmak katonai erő segítségé-
vel akarták megakadályozni a zsidók deportálását. Ez 
Budapesten, a Magyar Királyság fővárosában történt, 
és aki elrendelte az Első Páncélos Hadosztály beveté-
sét a „Végső megoldást” alkalmazók ellen, nem volt 
más, mint a kormányzó, Horthy Miklós ellentenger-
nagy (1868-1957).”
Tom Lantos, néhai amerikai demokrata kongresszusi 
képviselő szerint Koszorús ezredes „példa nélkül álló, 
kockázatos hőstette, amit igen veszélyes körülmények 
között hajtott végre, eredményezte azt, hogy Budapest 
nácik általi végleges birtokba vétele három és fél hó-
nappal kitolódott. Ez az időszak számtalan zsidónak 
tette lehetővé, hogy biztonságot találjon Budapesten, 
és megmeneküljön a biztos haláltól. Ez tette lehetővé 
Raoul Wallenbergnek is, hogy sikeres és eredményes 
mentő küldetését megvalósíthassa. Mindezekért nagy 
tisztelettel és büszkén szólok Koszorús hősies, hazafias 
erőfeszítéseiről. Sok ezer család él ma, akik életüket az 
ő hősies cselekedetének köszönhetik, egy embernek, aki 
kitartott meggyőződése mellett a bizonytalan és vesze-
delmes időkben.” 
Záró gondolatként Czene Gábor által nem idézett, 
de hivatkozott John Lukács valamint életét ugyan-
csak a Koszorús akciónak köszönő Charles Fenyve-
si szavait közlöm.: „1944 volt Magyarország újkori 
történelmének legszomorúbb és legtragikusabb éve.  
Akkor is voltak becsületes, jó magyarok, de nevük 
majdhogy ismeretlen.  A jó Isten persze tudta és tud-
ja.  De egy-két hősre hadd emlékezzünk.  Ilyen volt 
Koszorús Ferenc ezredes.  Számtalan életet mentett 
meg, de mindennek mélyén létezett az ő valódi em-

berszeretete, olyan mértékben, hogy az ő munkája 
nem csak a magyar politikai történelembe tartozik, 
hanem mindenkori nagy magyar érték.”

John Lukács történész
„Hitler, Sztálin és tanítványaik átírták a történelmet, 
hogy uralják a jelent és a jövőt. Akik túlélték démoni 
terveiket, tartoznak az utókornak azzal, hogy terveiket 
meghiúsítsuk és ez a könyv fontos része ennek a törek-
vésnek.” Charles Fenyvesi, író újságíró

Az elmúlt napokban a médiában megjelent és elhang-
zott téves információk, hamis állítások nem maradhat-
nak helyreigazítás nélkül.  Nem csak Koszorús ezredes 
személyét érte hamis vád, de az életmentő bátor ma-
gyarokat is. Kérem édesapám becsületének tisztelet-
ben tartását és a hamis, történelmileg hibás, tudatosan 
megtévesztő, igaztalan és hamis állítások kiigazítását. 
Mivel november 27-én visszautazom Amerikába, azon-
nali helyreigazítást kérek, valamint a helyreigazítás 
időpontjának közlését. Természetesen ragaszkodom az 
általam leírtak szó szerinti közléséhez.
Budapest, 2019. november 22.     

Üdvözlettel, ifj. Koszorús Ferenc

Könyv:
Hantó Zsuzsa–Szekér Nóra szerk: Páncélosokkal az 
életért. Koszorús Ferenc, az embermentő. Koszorús Fe-
renc Emlékbizottság, Budapest, 2017.

Komment: A hős vitéz Koszorús Ferenc posztumusz 
vezérezredes nagyszerű tette mellett meg kell említeni, 
hogy Budapesten kb. egyszázezer (100,000) zsidónak 
minősülő személyt mentettek, bujtattak, a felkoncolási 
fenyegetést semmibevevő barátok, üzlettársak, roko-
nok, házastársak. Ezekről a mai napig senki nem írt 
könyvet vagy nagyobb beszámolót.
http://www.aspektus.eu/content/sajtoszabadsag-de-
kinek-nepszava-es-az-embermentok#sthash.Oy31vzzi.
dpbs/Aspektus
https://demokrata.hu/magyarorszag/embermentok-a-
diktaturakban-183084/ Demokrata

Vitéz Koszorús Ferenc szobra a Budai Várban. 2015. 
július 7./Magyar Hírlap cikke nyomán

 Fotó: Horváth Péter Gyula
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„A haza érdekében nincsenek megoldhatatlan feladatok, 
legfeljebb megoldásra alkalmatlan emberek”.
Kövér László szerint ezt az állítását Koszorús Ferenc maga 
is bizonyította. Mint Kövér László felidézte: Koszorús 
Ferenc erdélyi magyar református családba született. A 
debreceni református kollégium után a Ludovika hallgatója 
lett, majd hadnagyként első ezredparancsnoka Tisza István 
egykori miniszterelnök volt.
A házelnök azt mondta: a vezérezredes emberségének, be-
csületességének mély keresztény hite volt a forrása. Koszo-
rús Ferenc mondta: „A bajok gyökerét ott találjuk meg, 
ahol és amikor ki merték mondani az Isten tagadását!” 
- idézte a vezérezredest a 
házelnök. „Isten és törvé-
nyei nélkül nincs megbíz-
ható irányadó és mérték.” 
- hangsúlyozta Kövér 
László, aki szerint így a 
„hőn áhított szabadságot 
is meggyalázzák.”
Koszorús Ferenc páncé-
losaival 1944. július 5-6-
án meghiúsította az úgy-
nevezett csendőrpuccsot, 
amivel akadályozni tudta 
a budapesti zsidóság de-
portálását. Koszorús Fe-
renc 1899. február 3-án 
született Debrecenben és 
1974. március 8-án hunyt 
el a virginiai Arlingtonban. Göncz Árpád köztársasági el-
nök 1991. március 15-én posztumusz vezérezredessé lép-
tette elő.

2015. v. lófő Kovács György szkp., ifj. Koszorús Ferenc, v.Lovag 
Viktória, v.Schneider József, a Tengerész Csoport képviseletében, 
a Hadtörténeti Intézet udvarán

2015. Moóri László (tengerész), dr. v. Abonyi Mátyás, v. lófő Ko-
vács György szkp., v. Hajdú Lajos, v. Székely László, v. Szabó La-
jos (tengerész), v. Schneider József (tengerész), v. Bánlaky Balázs 
Fotók: v. Lovag Viktória

2019. ifj. Koszorús Ferenc a Par-
lamentben, a Koszorús Ferenc 
Konferencián.
Fotó: v. Lovag Viktória

NOSZTALGIÁZZUNK! NOSZTALGIÁZUNK?
„…A hagyomány formái változhatnak, de lényege ugyan-
az marad, amíg él a nép, melynek lelkét kifejezi… S eljön 
az idő, mikor a művész a néptől átvett hagyományt új, mű-
vészi formába öntve újra átadhatja a nemzeti közösség-
nek, a nemzetté vált népnek…”  Kodály Zoltán

Művészi ihletésű, aprólékos, szemet gyönyörködtető, 
pazar díszítésű épületeink szerte Magyarország váro-
saiban, falvaiban. A trianoni határokon is túl...
Melyekről elsősorban NEM hiányzott a Szent Korona. 
Csak néhány fotóval illusztrálva:

Hősök tere, Műcsarnok, épült 1895-96. (A régi épületen az And-
rássy úton: Országos Magyar Képzőművészeti Társaság Mű-
csarnoka. Épült:KÖZADAKOZÁSBÓL)  Gödöllő, Királyi kastély, a bejárat felett
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Egészen a XX. század elejéig épültek úgy közintézmények, 
családi paloták, hivatali épületek úgy, hogy homlokzatu-
kon, vagy a bejárat felett, vagy az épületnek egy jól lát-
ható, védett főhelyén a magyar címert ábrázolták a Szent 
Koronával, melyet a legtöbb helyen angyalok tartottak. Ez 
az egész Kárpát-medencében, a történelmi Magyarország 
területén tapasztalható volt, mai napig is megfigyelhető.
Ma már sokan úgy gondoljuk, nem épülnek olyan épületek, 
mert nem törekszenek arra az építtetők, közintézmények, 

hogy az épületekre felkerüljenek történelmünket, nemzeti 
sorsunkat meghatározó szakrális jelentőséggel bíró díszít-
mények, vagy jelentős történelmi személyiségeink. De ta-
lán a Szent Korona nem idejétmúlt. Talán még elbírja bár-
mely modern épület a magyar címert a Szent Koronával, 
mely nem csak nemzeti szimbólumunk, hanem védőpaj-
zsunk, melyre minden korban így is tekintettünk.
Talán elviselné ezt a „terhet” bármely „stílusban” épült 
modern épület is…

Budapest, Vörösmarty-tér, Futura-ház. (2019. áprilistól:
a MAHART-házzal együtt 5*-os szállodává alakították.)

Budapest, Vigadó. (Helyén 1849-ig, a budai várostromig az oszt-
rákok által a várból ágyúzott, tönkretett Redoute épülete állt.)

Csíkszereda, Márton Áron Főgimnázium
felújítása után teljes díszben pompázik a 

Szent Koronás magyar címerKecskemét, épületfelújítás után,
a már modern épület homlokzatán

Szarvas, Bolza kastély
mellett, Kőrös-holtág

Buda Palota az 1920-as években 
épült a Magyar Királyi Posta iro-
daházaként, 2016-ban a Magyar 
Nemzeti Bank tulajdonaként került.
Felújítása hamarosan befejező-
dik. A torony homlokzati részén 
a gyönyörű, a városra néző Szent 
Korona a magyar címeren. Kö-
szönjük!

Vajdahunyad vár, torony
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VÉDJÜK, SZERESSÜK ANYANYELVÜNKET!
„Vedd el a nemzet nyelvét, s a nemzet megszűnt az len-
ni, ami volt: nyom nélkül elenyészik, beleolvad, belehal 
az őt környező népek tengerébe.”
 (Tolnai Vilmos: Halhatatlan magyar nyelv)
Remélhetőleg NEM CSAK nosztalgia a szép magyar beszéd! 
Az ízes-szép magyar szavak, szófordulatok alkalmazása, a 
szleng elvetése, az idegen szavak kerülése, az alpári szavak, 
kifejezések kitiltása beszédünkből MA MÁR komoly odafi-
gyelést igényel! Lehet, hogy ez csak álom, de nagy próba-
tétel előtt állnak idősebb és főként a fiatalabb generációk! 
Szókincsünk megőrzése, a nyelvhelyesség melletti követ-
kezetes kiállás már csaknem vég nélküli harcnak számít az 
élet minden területén, mely már talán az óvodában kezdő-
dik... MÁR NEM az a trendi, aki korlátlanul elfogad minden 
idegen szót – lehet 
az akár számítógép-
használattal össze-
függő, akár a média 
más területeiről ránk 
zúduló sekélyesítő, 
egyszerűsítő, hitünk-
kel, hagyománya-
inkkal, eredeti szép 
magyar nyelvünkkel 
össze nem egyeztet-
hető támadás-sorozat.  
Ma már az a trendi, 
vagyis: divatos, köz-
kedvelt, felkapott, ha 
valaki szépen, választékosan beszél! Arra már jobban odafi-
gyel a társaság, mert kirí, elüt, kimagaslik, eltér az átlagosan 
leegyszerűsített, külföldi filmadaptációkból vett jópofiságon, 
vagy durvaságon alapuló beszédtől. Lehet több nyelven be-
szélni – ez ma már szinte elvárás is – de a legszebben, a 
leggazdagabb szókinccsel anyanyelvünkön kell megszólal-
nunk. Erre kell tanítanunk a gyermekeinket, unokáinkat is.
Hogyan vélekednek a magyar nyelvről írók, költők, zene-
szerző, politikus:
„A mesebeli árva gyermek a magyar nyelv. Még az 
ág is húzza. Pedig gyönyörű tartományai vannak. A 
legszebb országon húzódnak folyamai. A vadmada-

rak, csillagos égboltozat alatt lakó pásztorok és rajon-
gó költők vigyáztak ez árva gyermek lépéseire, amíg 
járni tanult. Néha eldugdosták, mint a bujdosó kuru-
cot vagy honvédet. Szőlőhegyek borházaiban, kollé-
giumok üres padlásain, a bedőlt pusztai kutak felett 
szárnyaló szél zúgásában élt.” (Krúdy Gyula: Felhő) 

„Akkor válik igazán veszedelmessé, amikor az idegen sza-
vak - az idegen gondolkodás jelképei - magyar álarcot ölte-
nek, s úgy honosodnak meg.
 (Kosztolányi Dezső, Nyelv és lélek)

„Minden nemzetnek főkincse a nyelve. Bármit elveszt-
het, visszaszerezheti, de ha a nyelvét elveszti, Isten se 

adja vissza többé. 
Aki a jó magyar szót 
elhagyja az idege-
nért, akinek a korcs 
magyar szó nem fáj, 
HAZAÁRULÓ!”
 (Gárdonyi Géza,
 (1863 - 1922)
 
„Ami megtartott 
Európában idáig, 
majd csak megtart 
ezután is. Mi lehet 
az? Nem az, amiben 
alkalmazkodtunk, 

hasonlók lettünk környezetünkhöz, hanem, amiben kü-
lönböztünk tőle. Hisz, ha mindenben hasonlókká lettünk 
volna, eltűnt volna a magyarság. Így is sokat letett régi 
mivoltából ezer év alatt. De megtartotta külön lelkisé-
gét. Annak két legmegfoghatóbb nyilvánulása: a nyelv 
és zene.” (Kodály Zoltán, 1974, Visszatekintés.) 

„Az egészséges nemzetnek ... egy főkísérője a nemzeti 
nyelv, mert míg az fennmarad, a nemzet is él, bármi 
sínylődve is sokszor ... , de ha az egyszer elnémul, akkor 
csak gyászfűzt terem a hon, mely a voltakért szomorúan 
eregeti földre ... lombjait.” (Széchenyi István: Hitel)

Magyar szavakat kirekesztő – csak néhány - ma már nyelvünkbe szinte 
beépült idegen szó:

Márai Sándor: Olyan világ jön

Olyan világ jön,
amikor mindenki gyanús, aki szép.
És aki tehetséges.
És akinek jelleme van…
A szépség inzultus lesz.
A tehetség provokáció.
És a jellem merénylet!…
Mert most ők jönnek…

A rútak.
A tehetségtelenek.
A jellemtelenek.
És leöntik vitriollal a szépet.
Bemázolják szurokkal és rágalommal
a tehetséget.
Szíven döfik azt, akinek jelleme van...
 A vers megszületésének éve: 1980.
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HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK
540 éve - 1479. október 13-án ütköztek meg Kenyérmezőnél 
Mátyás király hadserege Báthory István erdélyi vajda, Kinizsi 
Pál főkapitány és Branković szerb vajda egyesült hadtestei az 
Isza bég vezette oszmánokkal, akik a csatát megelőző néhány 
napban végigfosztogatták Erdély déli részét. A véres ütközetben 
a vajda és a főkapitány egyesült seregei megsemmisítő győzel-
met arattak a törökök felett. /Tarján M.Tamás/

390 évvel ezelőtt hunyt el - Iktári Bethlen Gábor (Marosillye, 
1580 – Gyulafehérvár, 1629. november 15.) erdélyi fejedelem 
(1613–1629), I. Gábor néven megválasztott magyar király 
(1620–1621), a 17. századi magyar történelem egyik legjelentő-
sebb személyisége. Pályafutása kezdetén híven szolgálta Báthory 
Zsigmondot, Székely Mózest, Bocskai Istvánt és Báthory Gábort, 
majd amikor ez utóbbi a Habsburgokkal akart szövetségre lépni, 
szembefordult vele, és magát választatta fejedelemnek. Uralko-
dása alatt megszilárdította Erdély helyzetét, az ország gazdasága 
és kulturális élete egyaránt fejlődésnek indult – ezt az időszakot 
gyakran „Erdély aranykora” néven említik.

360 évvel ezelőtt hunyt el: Apáczai Csere János, születési ne-
vén Csere János, (1625.június 10(?)Apáca – 1659.dec.31. Ko-
lozsvár) erdélyi magyar pedagógus, filozófus, kálvinista teoló-
gus, a magyar nevelésügy és az anyanyelvi tudományos ismeret-
terjesztés előfutára, az erdélyi puritánus mozgalom kiemelkedő 
alakja, az első magyar enciklopédista.  Házastársa Aletta van der 
Maet.

320 éve: A stratégiai fontosságú Nándorfehérvár csak két évig 
volt keresztény kézen: 1690-ben Köprülü Musztafa hatvanezres 
serege visszafoglalta, de az 1699. évi karlócai béke török ké-
zen hagyta, és az 1791-es béke is visszajuttatta az oszmánoknak. 
(Habsburgoknak köszönhetően.) Ezek alatt az évtizedek alatt 
több tízezer szerb család vándorolt ki a Habsburg Birodalomba, 
nagy részük a Vajdaságban, Szlavóniában és Szentendre környé-
kén telepedett le. A 19. század elejei felkelések után 1841-ben 
Mihajlo Obenovic fejedelem Belgrádot nyilvánította Szerbia fő-
városának, de a félhold véglegesen csak 1867-ben tűnt el a fel-
legvár falairól, amikor kivonult a török helyőrség.

270 éve - Bél Mátyás (1684– 1749) a legtipikusabban hungarus-
író: munkásságával az ország három akkori legnagyobb népcso-
portjának, a magyarnak, németnek és szlováknak részrehajlás 
nélkül igyekezett szolgálni, tudományos munkásságával itthon 
és külföldön egyaránt nagy nevet és tekintélyt vívott ki magának. 
Teljesítményeivel a 18. század valamennyi magyarországi tudó-
sát felülmúlta, sem a jezsuiták, sem mások nem versenyezhettek 
vele. Úttörő pedagógiai módszerei, dogmaellenes, pietista vallá-
sossága, valamint világi érdekű tudományos művei miatt mind a 
jezsuiták, mind saját hitfelei sokat zaklatták ugyan, tudós pályá-
ját azonban senkinek sem sikerült kereszteznie. Tagjává válasz-
totta több külföldi akadémia és tudós társaság

260 éve - Árva Betleni Bethlen Kata a barokk korszak első író-
női közül az egyik legismertebb. 
(1700. november, Bonyha - 1759. július 29. Fogaras vármegye). 
Családja: két férje, négy gyermeke halt meg, két gyermekét el-
vették tőle; ekkor írta neve elé: Árva Bethlen Kata.

250 évvel ezelőtt - 1769. november 25. Magyarországon először 
indul szakszerű orvosképzés.
A stúdium Egerben kezdődik 10 hallgatóval. A nagyszombati or-
vosi kar felállítása után, 1771-ben megszűnik.

225 évvel ezelőtt, 1794. március 14-én született Józef Zachariasz 
BEM Tarnówban, Lengyelországban. BEM APÓ az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc legendás tábornoka (Erdély felsza-
badítását követően altábornagy.)

160 évvel ezelőtt született a Nagy Mesemondó, Benedek apó: 
Benedek Elek (Kisbacon, 1859. szeptember 30. – Kisbacon, 
1929. augusztus 17.) magyar újságíró, író, országgyűlési képvi-
selő. 90 évvel ezelőtt hunyt el.

Sírkövének felirata, melyet Ő írt: „Jézus tanítványa voltam,/
Gyermekekhez lehajoltam,/A szívemhez felemeltem/, Szeretetre 
így neveltem.”

145 évvel ezelőtt egyesítették Pest-Buda-Óbuda városokat – 
1874-ben.

140 évvel ezelőtt született Móricz Zsigmond magyar író, újságíró, 
szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja. 
(1879. július 2., Tiszacsécse- 1942. szeptember 5., Budapest)

130 évvel ezelőtt született Dálnoki Veress Lajos, m. kir. honvéd 
vezérezredes, hadtörténész.  1889. október 4., Sepsiszentgyörgy, 
Magyarország - 1976. március 29. London, Anglia

125 évvel ezelőtt halt meg udvardi és kossuthfalvi Kossuth La-
jos magyar államférfi, a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, a 
Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzó-elnöke.

125 évvel ezelőtt született vitéz Aba-Novák Vilmos (Budapest, 
1894. március 15. – Budapest, 1941. szeptember 29.) magyar 
festő, grafikus, a modern magyar festészet egyik legeredetibb 
tehetsége.

120 évvel ezelőtt, 1899. március 11-én hunt el THAN MÓR, 
történeti festészetünk kimagasló alakja.

120 éves a magyar filmgyártás! 1896-ban, a millenniu-
mi ünnepségek alkalmával készült el az első mozgókép 
Magyarországon.1899-ben vetítették az első filmet Budapesten, 
s megnyílt az első mozi.
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100 évvel ezelőtt hunyt el báró vásárosnaményi Eötvös Lo-
ránd Ágoston (1848. július 27. Buda - 1919. április 8. Budapest) 
magyar fizikus, politikus, akadémikus, egyetemi tanár, hegymá-
szó. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 1889-től 1905-ig, 
Magyarország kultuszminisztere 1894–1895-ben, a Matematikai 
és Fizikai Társulat alapító elnöke. Egyik legismertebb alkotása a 
nevét viselő torziós inga.

100 évvel ezelőtt - A Ludovika ostroma 1919. június 24.-én 
délután 4 órakor kezdődött a Tanácsköztársaság elleni ifjú 
ludovikások ellenforradalma; a Cinkotán állomásozó vörös 
csapatokat gyűjtötték össze és a ludovikások ellen küldték. A 
Ludovika bevétele súlyos áldozatokat követelt. A 24 éves kom-
munista Lőwy Béla hadnagy 30 újoncával behatolt az Akadémia 
épületébe, Bartha őrnagyot felelősségre vonta a fegyveres ké-
szenlét miatt és Haubrich kommunista hadügyi népbiztos nevé-
ben követelte a géppuskák azonnali átadását. Az ellenforradalom 
megbukott, azonban a letartóztatott kadétok közül az ügy kap-
csán egyetlen tisztet sem végeztek ki, a fellázadt növendékeket 
pedig „internálásban eltöltendő nevelési munkára” ítélték. A rend 
helyreállítása után, a bátor kezdeményezés még jobban növelte 
az akadémia tekintélyét. Hadfy Hermann őrnagy zeneszerző a 
„Ludovikás ellenforradalmi indulónak” a szerzője. 

80 esztendővel ezelőtt, 1939. szeptember 1-jén, Lengyelor-
szág német lerohanásával vette kezdetét a II. világháború.

75 évvel ezelőtt, 1944-ben született Rubik Ernő Kossuth- és 
állami díjas építészmérnök, tárgytervező, a világsikerű bű-
vös kocka megalkotója. Munkásságát számos kitüntetéssel is-
merték el, 1983-ban Állami Díjat kapott, 1995-ben életművéért, 
innovációs tevékenységéért Gábor Dénes-díjjal, 2007-ben Kos-
suth-díjjal tüntették ki. 2008-ban Moholy-Nagy-díjat, 2009-ben 
Esztergomban díszpolgári címet és Magyar Örökség-díjat ka-
pott, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 
a csillaggal kitüntetést vehetett át. 2010-ben Prima Primissima 
Díjjal, 2012-ben Hazám díjjal és az Amerikai Magyar Alapítvány 
George Washington-díjával ismerték el, 2014-ben Budapest dísz-
polgára, s a legmagasabb hazai állami kitüntetés, a Magyar Szent 
István Rend tulajdonosa.

70 évvel ezelőtt, 1949. január 5-8. között Moszkvában írták alá 
a Szovjetunió, valamint 5 szocialista ország - Bulgária, Cseh-
szlovákia, Lengyelország, Magyarország és Románia - állami 
és pártvezetői a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) 
Alapokmányát. 

60  éve - Jávor Pál (1902 – 1959) minden idők egyik legismer-
tebb, legkedveltebb magyar színésze, az első magyar férfi film-
sztár. Végtelen szomorú az élettörténete...

55 éve: 1964-től Költészet Napja: április 11-én, József Attila 
születésnapján ünnepeljük.

50 évvel ezelőtt, 1969. május 30-án, Budapesten hunyt el Be-
nedek Marcell (Budapest, 1885. szeptember 22.) tanár, író és 
műfordító; Benedek Elek fia. (23 évvel ezelőtt hunyt el Bene-
dek István (Budapest, 1915. január 17. – Velence, Olaszország, 
1996. június 9.) magyar orvos, író, művelődéstörténész, polihisz-
tor. Benedek Elek unokája, Benedek Marcell fia.)

30 évvel ezelőtt hunyt el Márai Sándor (1900. április 11. Kassa 
(Magyar Királyság) - 1989. február 21. San Diego, Kalifornia, 
USA.) világhírű írónk.

30 évvel ezelőtt - Páneurópai Piknik: békedemonstráció az 
osztrák-magyar határon, Sopronhoz közel. Mindkét ország be-
leegyezésével 3 órára szimbolikusan megnyitották a határka-
pukat St. Margarethen és Sopronkőhida között. 1989. augusz-
tus 19.-én, a tervezett 15 órai programkezdés előtt keletnémet 
menekültek tűntek fel a rendezvény helyszínén, akik több hul-
lámban törtek át a határon. A magyar határőrök nem akadá-
lyozták meg őket az átjutásban, amely a német újraegyesítés 
első igazán látványos akciójaként vonult be a történelembe. 
Magyarország megnyitotta a vasfüggönyt és átengedte a 
kelet-német menekülteket a szabadságba. Akik felnőttként 
megéltük, tudjuk, mit jelentett, amikor nulla órakor felnyílt a 
sorompó, és a Trabantok és Wartburgok végeláthatatlan sora 
indulhatott meg a szabadságba! Ezzel Magyarország, melynek 
teljes lakossága ott állt a döntés mögött, vállalva a kockázatot, 
az esetleges kedvezőtlen következményekkel együtt, destabi-
lizálta az NDK-t, és az egész szovjet tábort. A magyarok támo-
gatták, ellátták, és ezer módon segítették a nálunk menedékre 
találókat.

30 évvel ezelőtt - 1989-ben létrejött magyar alkotmány: Az 
Alkotmány módosítása 1989. október 23-án lépett hatályba, „a 
többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piac-
gazdaságot megvalósító jogállamba való békés átmenet elősegí-
tése érdekében”.

20 évvel ezelőtt halt meg „A nemzet kishúga” vitéz Szeleczky 
Zita színművésznő. (1915. április 20. Osztrák–Magyar Monar-
chia - 1999. július 12. Érd). A Nemzeti Színház, később az Ope-
rettszínház, rövid ideig a Madách Színház tagja, 1944-ig kb. 24 
film szereplője. 1945-ben emigrálni kényszerült. Élt Ausztriá-
ban, Olaszországban, Argentínában és az Egyesült Államokban 
is. A magyar emigráció kimagasló egyénisége. 1998-ban tele-
pült vissza Magyarországra, egy évvel később, 84 éves korában 
hunyt el.

20 évvel ezelőtt lett Magyarország a NATO tagja. (Észak-
atlanti Szerződés Szervezete, angol rövidítése: NATO North 
Atlantic Treaty Organisation)
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15 éve: 2004. május 1. Magyarország az Európai Unió tagja.

5 éve – ATILLA hun király-szoborcsoport Ausztriában. A 
Tullnban (Alsó-Ausztria) felállított Attila szoborcsoport-
ban: elöl Attila (v. Atilla), a szakrális király, mögötte Buda, 
a főtáltos. A jelenet: a Passau felől érkező Krimhildát, 
menyasszonyát és kíséretét fogadja Atilla. A gótok törzse 
(germánok egy törzse) is a Hun birodalom része, alkotója 
volt. A szövetséget a frigy szentesítette. A magyar fejedel-
mi fogadó-delegáció tagjai között Csaba királyfi látható. 
(Krimhilda fia volt Aladár, akit a német törzsek lázítottak 
fel Csaba királyfi ellen, Atilla halála után. Aladár győzte 
le Csaba királyfit, tragikusan meggyengítve a (hunokat) 
magyarokat!)

Atilla a Napkirály, kezében a Rózsával

SPORT

2019. január 1-től Budapest volt Európa sportfővárosa 
egy évig, ezalatt legalább 365 sporteseményt rendeztek, 
beleértve a helyi, közösségi, regionális, országos, illetve 
nemzetközi versenyeket is.
2019. július 12-28. –  Az úszó-világbajnokság (úszó-, műug-
ró-, szinkronúszó-, nyílt vízi úszó és vízilabda-világbajnok-
ság) a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) szervezése, Dél-
Korea, Kvangdzsu. Nyílt vízi úszásban az 5 kilométeres 
távon Rasovszky Kristóf a magyar úszósport első felnőtt vi-
lágbajnoki címét szerezte a szakágban. A női vízilabdatornán 
a magyar válogatott 64–0-ra verte Dél-Koreát, ami a sportág 
történetének legnagyobb arányú győzelme. A férfi vízilab-
datornán a magyar válogatott 24-4-re győzte le Új-Zélandot, 
története legnagyobb különbségű világbajnoki győzelmét 
aratva. Aranyérem: Milák Kristóf (200 m.pillangó), Hosszú 
Katinka (200 és 400 m.vegyesúszás), Kapás Boglárka (200 
m. pillangó). Magyarország az 5. helyen!(előtte: Kína, USA, 
Oroszország, Ausztrália!)
Július 15-23. – Vívó-világbajnokság, Budapest. Magyar-
ország = 4. helyen: 1 arany. 2 ezüst (Siklósi Gergely egyéni 
párbajtőr; Szatmári András egyéni kard, Magyar Kardcsapat. 
(Előttünk: Oroszo., Franciao., Dél-Korea. (118 nemzet, 1071 
versenyző, 12 versenyszám!)
Augusztus 21-25. – Kajak-kenu világbajnokság (Szeged)

85 évvel ezelőtt: Kékszalag. 1934. július 27. óta, ma már 
évente, megrendezik a Kékszalag Vitorlásversenyt. Euró-
pa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlásversenye. A 
balatoni hajózás kezdetei is a Balatonfüred-Balatonkenese 
távhoz kapcsolódnak. Széchenyi István is ennek a távnak a 
megtételével indította útjára a Kisfaludy gőzöst 1847. már-
cius 29-én.

A KÁRPÁT-MEDENCE VERSENYKÉPESSÉGÉT 
ERŐSÍTIK A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ GAZDASÁGI 
KAPCSOLATOK - Az elmúlt évek kormányzati döntése-
inek, és annak köszönhetően, hogy nagyon sokan – embe-
rek és vállalkozások – tesznek érte, mára ismét élővé vált 
az összeköttetés a külhoni és az anyaországi magyarság 
között. 2019-ben 30. alkalommal megrendezett Bálványo-
si Nyári Szabadegyetem és Diáktábor „Versenyképesség a 
XXI. században – mit hoz a jövő?” témájú kerekasztal-be-
szélgetésén a Kárpát-medencei gazdasági tér előtti kihívá-
sokról mondtuk el véleményünket Mátis Jenővel, az Erdé-
lyi Magyar Néppárt országos választmányának elnökével, 
Szász Jenővel, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökével, 
Gyerkó Lászlóval, a Romániai Versenytanács tagjával, Ba-
csa Györggyel, a MOL-csoport stratégiai és üzletfejlesztési 
ügyvezető igazgatójával, Várady Zoltánnak, a kecskeméti 
Városi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójának kérdéseire vá-
laszolva Tusnádfürdőn. /.../A kormány kiemelt figyelmet 
fordít a külhoni magyarok szülőföldön való boldogulásának 
támogatására és az egységes Kárpát-medencei gazdasági tér 
kialakítására is. Ennek erősödését szolgálja a Határ Menti 
Gazdaságfejlesztési Program is, amelynek keretében eddig 
több milliárd forinttal támogatott helyi vállalkozásokat a 
magyar kormány. /Varga Mihály pénzügyminiszter képvi-
selői hírleveléből/
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TRIANON
 Kis Gábor: Miénk lesz megint 

Vágmenti Trencsén nagy-íves hídja,
Pozsony, Zoborhegy és a híres Nyitra,
Zsolna, melyet a zsebrák megrabolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Tátrán a csúcs, hegyormán lucfenyő,
Hernád, mely hozzánk rabhegyen lejő,
Hamv-őrző Kassán Dóm felett a hold,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Erdély, hol most a bús kétség dobol,
Várad terén a Szent László szobor,
Ady városa, Zilah, a karolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Szatmár mellett a szomorú Szamos,
A meggyalázott Csík és Aranyos,
Petőfi csontjai, Kolozsvár, az Olt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Szabadkán szüzek fején a párta,
Zomborban víg tánc, Zentán a várta,
Bácskán a dal, a hajnalig dalolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Vesztünk csak álom, rémes-rút lidérc,
Légy átkozott, ha menni és dúlni félsz!
Állj őrt, s ha óránk új tettekre int,
Ez mind magyar lesz,

Mind, mind magyar lesz, miénk lesz megint!

Juhász Gyula: Pozsony
Ha alkonyatkor ballagtál a ködben, 
Mely lágy fátylával a Dunára hullt, 
A zsongó zajban és a méla csöndben 
Fáradt szívedbe muzsikált a mult. 

A vén utcákon szinte visszazengett 
A régi léptek kongó moraja, 
Széchenyi járt itt és honán merengett, 
Amely nem volt, de lesz még valaha. 
  
Csokonait itt várta a diéta, 
Petőfit is és az a nyurga, méla, 
Szelíd diák, Reviczky, itt merengett, 
  
Hol most új bánat árvul a ligetben, 
S a márványszép királynő téli estben 
Magyarjaira vár a Duna mellett.
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IDE SZÜLETTEM!
Ezüstös gyöngy,
Lombon a harmat, 
Kibontva szirmát, 
Minden virág 
Nekem köszön. 

Hova is mennék, 
Ideköt minden, 
Akármi jön,
Kivárom itt,
Vihar se mozdít.  

Helyéből sziklát
Semmilyen szél 
Nem vihet innen. 
Nem űzhet el 
Se szó, se fegyver! 

Nem űzhet el... 
Ideköt minden, 
Nem vihet innen, 
Idegen földre semmilyen szél! 
Nem űzhet el, 
Se szó, se fegyver!

Szívet cserél, aki hazát cserél... 
Harang szavától, 
Távoli helyre 
Miért kísérne útlevél? 
Bölcsőm, és sírom is 
Itt volt, és itt lesz. 
Ide születtem.

(Hungarica, Pusztai Zoltán)
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