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90 éves a Vitézi Rend!
Köszöntõ

„Ünnepélyesen esküszöm az élõ Istenre,
aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szenthá-
romság, egy igaz Isten és mindenre, ami
elõttem Szent, hogy az ezeréves Magyaror-
szághoz és annak Alkotmányához, a ma-
gyar nemzeti eszméhez, a magyar törvé-
nyekhez és jószokásokhoz, vitéz nagybányai
Horthy Miklós Úrhoz, Magyarország Fõ-
méltóságú Kormányzójához, a Vitézek Fõ-
kapitányához, mindhalálig hû leszek. Es-
küszöm, hogy a vitézi szervezet törvényeit
megtartom, elöljáróim parancsainak feltét-
lenül engedelmeskedem; magyar hazámért,
nemzetemért, elöljáróimért, derék honfitár-
saimért, úgy külsõ, mint belsõ ellenséggel
szembeszállok; érettük, ha kell életemet is
feláldozom. Esküszöm, hogy bajtársaim-
nak mindenben jó példát mutatok, õket a
hazafiasság és az erények útján vezetni
szent kötelességemnek tartom.

Isten engem úgy segéljen!”
Tiszta gyökerû bölcsességgel és

múlt-õrzõ szelídséggel került sor a his-
toriális megemlékezésre, a Vitézi Rend
alapításának 90. évfordulója alkalmá-
ból. A magyar nemzet hosszú, zivataros
évszázadok során sokszor tanúsította a
lovagiasság, a tisztesség, az önzetlen se-
gítõkészség, a kultúrapártolás dicsõ jel-
lemvonásait. A Vitézi Rend létrehozá-
sának alapgondolata az ezeréves törté-
nelmi múlt alapjára épült, gyökerei
visszanyúlnak nemzeti fejlõdésünk leg-
régibb korszakaiba. A vitézi tetteket, a
hûséges királyi, katonai szolgálatot
Szent István kora óta nemességgel és
földbirtokkal jutalmazták. A lovagi eré-
nyek, valamint a lovagi szellem térhódí-
tásával a XI. században létrejöttek az
egyházi alapítású lovagrendek, majd ezt
követõen a XIV. század hajnalán a vilá-
gi lovagrendek is.

Az elsõ magyar alapítású világi lovag-
rendet, a Szent György Lovagrendet öt-
ven vitézzel Károly Róbert 1326-ban ala-
pította a Haza és a lovagi erények védel-

mére. Követve ezt a tettet Luxemburgi
Zsigmond királyunk, aki egyébként né-
met-római császár is volt, 1408-ban meg-
alapította a vitézségen alapuló második
rendet, a magyar Sárkány Lovagrendet.
A lovagi és a vitézi szemlélet egybefonó-
dott. A magyar nemzet évszázados vi-
szontagságai folytán a vitézi eszme er-
kölcsi magasztosulása tovább emelke-
dett történelmünkben.

A XX. században a „Nagy Háború”
viszontagságait követõen nagybányai
Horthy Miklós kormányzó a hõsi maga-
tartás erényének jutalmazása, valamint a
nemzettudat erõsítése érdekében
1920-ban újra életre hívta nemzeti-lova-
gi hagyományainkat a Vitézi Rend meg-
alapításával.

Az I. világháborút derekasan végig-
küzdõ magyar katonákból megalkotta az
ország legszélesebb rétegein nyugvó új
rendet, amelyre büszke lehetett a Haza,
hiszen „minden tagjának dísze a magyart
fenntartó erény: a vitézség, a közösségért
személytelenül vállalt áldozatos köteles-
ségteljesítés, s a legigazibb vérségi kapcso-
latot jelentõ kard szeretete”. A rend tagjai-
vá olyan személyeket választottak, akik
hõsies tetteikkel a csatatereken vagy
egyéb módon tûntek ki a magyar nemzet
szolgálatában.

„Magyar nemeztünk ezeresztendõs di-
csõsége, gyásza, bukása és többszöri feltá-
madása után elérkezett a nagy világhábo-
rúhoz mely öt éven keresztül századokra
való szenvedéseket zúdított reá. … jöttek a
demarkációk és az idegenek beözönlése,
megkezdõdött az otthonából kiûzött erdé-
lyi, felvidéki és délvidéki magyarság mene-
külése és kálváriája” Olvashatjuk a Vitézi
Rend Kis Kátéjának megtört és meggyö-
tört sorait, amely a Hazát siratja. Jól tud-
juk, mire utalnak e sorok. A Magyar Bi-
rodalom környezõ államainak irredentái
megerõsödtek. Ebben a helyzetben dön-
tõ súllyal esett latba az I. világháborút
követõen a gyõztes nagyhatalmak akara-
ta. A nemzetiségi kérdések tisztázatlan-
sága, a Birodalom északi, déli és keleti
határai mentén létrejött új államok –
Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia
irredenta politikája, az I. világháború ki-
menetele, valamint a világháborút köve-
tõ forradalmi magyar politika belsõ
problematikái mind ahhoz a tragikus
eseményhez vezettek, amit Trianoni bé-
kediktátumnak nevezünk.

1920. június 4-én délután fél ötkor a
Nagy- és Kis-Trianon palotát összekötõ
csarnokban a magyar vezetés képviselõi
aláírták a Trianoni-békeszerzõdést,
amely döntõ történelmi változások elé
állította a Magyar Birodalmat. A béke-
szerzõdés eredményeképpen a 325.411
km2 összterületû Magyar Királyság elve-
szítette területének több, mint kéthar-
madát, a lakosságának több, mint a felét,
az 1910-ben még 20.886.487 fõs ország
lakossága 7.615.117 fõre esett vissza a
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békeszerzõdés következtében. Erdély,
Partium, Bácska, Bánát, Kárpátalja, Fel-
vidék, Csallóköz, Szerémség, Drávaköz,
Muraköz, Vendvidék, Fiume a békedik-
tátum szerint már nem tartozott a Ma-
gyar Szent Koronához. Ebben a történel-
mi korszakban kialakult a magyar irre-
dentizmus vagy más szóval élve revizio-
nizmus kultusza, amely a magyar politi-
kában, a társadalmi életben, a kultúrá-
ban, az építészetben, tehát az Élet min-
den terén egységesen jelentkezett. Írók,
költõk, festõk, mûvészek alkottak e gon-
dolat hevében.

„Mert nem lehet feledni, nem, soha,

Amíg magyar lesz és emlékezet,

Jog és igazság, becsület, remény,

Hogy volt nekünk egy országunk e földön,

Melyet magyar erõ szerzett vitézül,

S magyar szív és ész tartott meg bizony.

.....

És nem lehet feledni, nem, soha,

Hol királyokat koronáztak egykor,

S a legnagyobb magyar hirdette hévvel:

Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!

És nem lehet feledni, nem, soha,

Hogy a mienk volt legszebb koszorúja

Európának, a Kárpátok éke,

.....

Ma fogjatok kezet, s esküdjetek

Némán, csupán a szív veréseivel

S a jövendõ hitével egy nagy esküt,

Mely az örök életre kötelez,

A munkát és a küzdést hirdeti,

És elvisz a boldog föltámadásra.

(Juhász Gyula: Trianon)

Nagy-Britanniában már a húszas évek
elején kampány indult a magyar igények
támogatása érdekében. Ennek elsõ szá-
mú szószólója Lord Rothermere volt,
akirõl a korabeli sajtó így nyilatkozik:
„Magyarország nagy barátja, aki elõször
irányította rá a világ figyelmét Trianon
igazságtalanságára…”

A nagybányai Horthy Miklós kor-
mányzó által létrehozott Vitézi Rend vi-
tézi eskü szövegének, valamint a vitézek
életének fontos részét képezi a Hazához,
az Alkotmányhoz, a nemzeti eszméhez, a
magyar törvényekhez és jogszokások-
hoz, valamint „az ezeréves Magyarország-
hoz” tartozó hûség. A Vitézi Rend ere-
deti célja „utódaikban is jutalmazni, s az
ország hûségében megtartani mindazokat,
kik a világháborúban és a forradalmak
alatt egyéni vitézségükkel, s nemzeti érzel-
mükkel kitûntek; érdemeik méltánylásával
ápolni a hazai erényeket s egyúttal állandó
értékû nemzetvédelmi szervezetet teremte-
ni úgy a kívülrõl jövõ, mint a belsõ rombo-
ló erõk újbóli forradalmi kísérleteivel
szemben.”

Társadalmi rangra való tekintet nél-
kül a Vitézi Rend tagja lehetett bárki,
aki a Hazáért olyan katonai, társadalmi,
tudományos, vagy kulturális tevékeny-
séget folytatott, ami kitûnik társai kö-
zül, és a történelmi eszmék, valamint a
Szent Korona szellemében úgy tevé-
kenykedik, hogy „az utókornak tündöklõ
példaképül szolgálhat”. Ezenkívül tiszta
és egyenes jellemû, erkölcseiben fedd-
hetetlen emberek válhattak e történel-
mi rend tagjaivá.

Horthy Miklós kormányzó gondolata
is híven tükrözi a vitézi rend tagjainak
jellemvonását: „Hírnév, kincs, dicsõség
nem adhat földi boldogságot, önmagunk-
ban kell azt keresnünk, a szív nyugalmá-
ban, s az erkölcsi tiszta érzet ártatlan örö-
meiben.” Tagjai vitézi telket, azaz föld-
birtokot is kaptak, és a „vitéz” elõnevet
használhatták. A cím használatára a
Rend alapszabálya szerint a legidõsebb
férfi leszármazott is jogosulttá vált.

Horthy 1957. februárban bekövetke-
zett halálát követõen a Vitézi Rend nyu-
gaton élõ tagjai felkérték az 1921. au-
gusztus 21-én elsõként avatott vitézt, vi-
téz József Ágost tábornagy királyi herce-
get, hogy választás céljából hívja össze a
nyugaton élõ vitézeket. A Vitézi Szék
megválasztását követõen a Rend újra
megkezdte tevékenységét. A Vitézi Szék
vitéz József Ágost tábornagyot választot-
ta meg a Rend fõkapitányának. Az õ ér-

deme, hogy a Vitézi Rendet 1962-ben
felvették a nemzetközi lovagrendek so-
rába. Hivatalos elnevezése: The
Knightly Order of Vitéz – A Vitézek Lo-
vagrendje. A Vitézi Rend tagjai a honfi-
úi erényeknek mintaképei, az igazi
nemzeti élet tántoríthatatlan „zászlóvi-
või”. Tevékenységükkel, hazaszerete-
tükkel példát mutatnak a modern társa-
dalom számára.

2010-ben ünnepeljük a Vitézi Rend
megalapításának 90. évfordulóját. A
Rend jelenlegi letéteményese, nemes
hagyományainak továbbvivõje és megõr-
zõje a Történelmi Vitézi Rend. Öröm
számunkra, hogy a Történelmi Vitézi
Rend példaképként erõsíti az elõbbiek-
ben idézett vitézi eskü szövegének tartal-
mi elemeit, azaz megjelenésükben, visel-
kedésükben, felfogásukban és fõként
nemzeterõsítõ tevékenységükben és cse-
lekedeteikben példaképül szolgálhatnak
a mai magyar társadalom számára.

A koszorúzási ünnepségek, az emlék-
mû- és szoboravatások, a könyvbemuta-
tók, a bajban megmutatkozó helytállás,
pl. az árvízi mentésben, vagy a határon tú-
li magyarok támogatása, a vitézi-baráti
összejövetelek, de még a vitézi bál meg-
rendezése is egy célt szolgál: tevékenysé-
gük nemzeti összefogásra serkentsen,
igaz hazafiúi érzést tápláljon egészséges
tartással – van okunk rá.

A múlt nemes emlékeinek ápolásá-
ban, a vitézi szellem fennmaradásának és
jövõbeni folytatásának biztosításában
történõ munkájukhoz kívánok katonai
terminológiával élve: Erõt, egészséget!

„Kié e hon, ha nem miénk?
Ha érte mindent megtevénk,

Ha tiszta kézzel áldozánk
S lettünk, mi eddig nem valánk:

Nincs hatalom,
Mely visszanyom.

És még neked virulnod kell, oh hon,
Mert Isten, ember virraszt pártodon.”

(Vörösmarty Mihály)

Dr. Csáky Imre alezredes;
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Évforduló, köszöntõ
„…Isten segítse a Vitézi Rendet, hogy

a nemzet életében azzá lehessen, aminek
a magyarság egyetemességének óhaja
szerint lennie kell: az õsi magyar szel-
lembõl táplálkozó, régi jogokat védõ s
azoknak folytonosságát kiépítõ, nemzeti
léleknek fáradtságot nem ismerõ ápolója
és eredményes megõrzõje.”

Serédi Jusztinián (1884–1945)
bíboros hercegprímás, esztergomi érsek

Serédi bíboros hercegprímás úr 80 év
elõtti fohásza meghallgatásra talált. A
Vitézi Rend él; eszmeisége töretlen. Há-
la és elismerés azoknak, akik Kormányzó
úr által megjelölt úton haladtak és mind-

máig töretlenül ezt az utat járják. 90 év –
Trianon: a haza csonkítása, a nemzet
pusztításának szándékával. 90 év – a Vi-
tézi Rend alapítása: A haza megmenté-
sének és a nemzet megújításának erõs
szándéka. Történelmünk bizonyított.
Magyar nemzetünk él; Isten segítségével
és áldásával összekapaszkodtunk, segítõ
kezet nyújtunk egymásnak. Bízunk ab-
ban, hogy békés és nyugodt, dolgos hét-
köznapok következnek, nemzeti kormá-
nyunk erõfeszítései révén. Erõs hitben,
egységben, vitézi helytállással tekintsünk
az elõttünk álló feladatokra.

vitéz Hunyadi László fõkapitány

MAGYAR VITÉZEK BÁLJA!

2011. február 19-én,
a Stefánia Palotában

megrendezzük
a Történelmi Vitézi Rend
Magyar Vitézek Bálját!

Szeretettel várjuk!

Jelentkezés:
v.Madaras Ágnes v.hdgy.

Tel: +36-20-824-9506

nemzetes Debreczenyné
Pósa Katalin.

Tel.: +36-20-331-0240
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VITÉZAVATÁS, Budapest 2010. Szeptember 25.
Vitéz Bajtársaim!
Ezen az avatáson a
várományosok van-
nak túlsúlyban,
mely élénk bizony-
ság arra, hogy apá-

ink megtették kötelességüket nem
csak a múlt nemes emlékeinek ápolá-
sában, hanem a vitézi szellem fennma-
radásának és jövõbeli folytatásának
biztosítására is. Bûnt követ el saját fa-
jával szemben az, aki másnak engedi
át a helyet és nem gondoskodik arról,
hogy ivadékai megõrizhessék és továb-
bíthassák azt a nevet, amelynek õ ma-

ga egykor dicsõséget szerzett. Nem
szabad engednünk, hogy a jövõben
bárhol is elnémult harangok halálos
csöndje váltsa fel a magyar életet. … A
vitéz fõ jellemvonása a hûség a haza és
a nemzet iránt. A vitéz erénye nem
csak a bátorság, hanem a kitartás is a
nagy nemzeti célok szolgálatában áll.
…Sem a világ sorsának alakulása,
sem a gazdasági válság jobbra fordítá-
sa nem egyedül tõlünk függ. De min-
denkinek meg kell tennie azt, ami raj-
ta áll. Gyenge jellem az, akiben az aka-
dályok csüggedést és a bajok elkesere-
dést váltanak ki. Az aggodalmak, a bi-

zalmatlanság, a kétely rossz tanács-
adók, mert aláaknázzák a lélek erejét
és megbontják a sorokat éppen akkor,
amikor az összetartásra a legnagyobb
szükség lenne.

Dacos elszántsággal menetelünk a
magyar igazság országútján, nyitott
szemmel, elõvigyázatosan, de kitartó-
an és csüggedés nélkül. Ezen az úton
nektek, vitézeknek, zárt sorokban,
nyugodt erõvel, mindig tettre, munká-
ra készen kell követnetek.”

vitéz nagybányai Horthy Miklós
fõkapitány

(1934. június 3.)

2010. október 25. A Történelmi Vi-
tézi Rend vitézeinek ünnepélyes vitéz-
avatása a Belvárosi templomban.

A Rend fiataljaiból álló díszsorfal
között bevonultak a Szent Korona és a
történelmi zászlók a Magyar Korona-
õrök, a Magyar Tengerészek Egyesüle-
tének, az egyházak képviselõinek és a

Vitézi Szék tagjainak díszkíséretével.
Az avatási ökumenikus istentiszteletet
v. Dévényi Ferenc katolikus, v. Monos-

tori Marcell görög-katolikus és v. Sipos
Bulcsú Kadosa református lelkipászto-
rok celebrálták. Vitéz Hunyadi László
fõkapitány úr az avatást követõ pillana-
tokban szólt az avatandókhoz: „Elsõ

Fõkapitányunk által kitûzött célok
megvalósítása ma is aktuális feladat.
Számunkra, vitézekre, könnyebbség az
útmutatás, hiszen szinte látható útjel-
zõkként lángolnak a szavak. Másrészt
kemény próbatétel ezeket megvalósíta-
ni. S bár a két korszak problémái félel-
metesen összecsengenek, elõdeink egy-
ben példát is mutatnak nekünk helytál-
lásból és emberségbõl. Összefogás, egy-
ség és szeretet. Hûség elveinkhez és
elõdeink becsületes nevéhez – kisugá-
rozva ezt a hûséget gyermekeink és
unokáink életére. Legyen támaszunk a
mindennapokban is a Rend, lelkiek-
ben, tetterõben. Isten hozott minden
kedves Rendtársat a Történelmi Vitézi
Rendbe!”

Rendünk több, mint száz új rend-
társsal erõsödött.

Az ünnep a Pilinszky Kávéházban,
bajtársi ebéddel, ünnepi köszöntõkkel
ért véget.

V.T.

Köszöntjük Rendünk új tagjait!

Õexcellenciája vitéz Sándor Habsburg von Lotharin-
gen királyi fõherceg, vitéz Herta Margarete Öfferl –
Mag.Hc. A Béke Rend elnöke, nagyméltóságú vitéz Esz-
terházy II. Antal von Galanta herceg és felesége; Pro-
fesszor Dr. vitéz Gróf Jeney József, felesége vitéz Jenei
Hermine asszony, lovagi aranykereszt hordozó, vitéz gróf
Jeney József Krisztián. Az újonnan avatottak az Eszter-
házy-huszárokkal. Középen: vitéz Béres István v. hdgy.

Elismerés:

Herta Margaret Öfferl Asszony és vitéz
Sándor Habsburg v. Lotharingen õexcel-
lenciája a „Béke Lángja” kitüntetést és el-
ismerõ oklevelet nyújtott át Fõkapitány
úrnak: „Az egymást megértés határokon
átnyúló, egymás között így hidakat terem-
tõ” Rend vezetõjének.

A minden-
napok

megoldása

Köszönet!
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Mattsee; a Szent Korona megmentése, 1945–2010
Mit jelent ma a Szent Korona?
…Különleges helyet foglal el a ma-

gyar történelemben Szent István mûve,
az államalkotás során a magyarság sor-
sához kapcsolódott korona. Az állami
fõhatalmat szimbolizálva Szent Koroná-
vá lényegült,… A magyar államnak a
kezdetektõl sajátossága volt a szokásjogi
alkotmány, miként a mai napig az igen
alkotmányosnak tartott angolnak is szo-
kásjogi alkotmánya van. A jogtörténet a
Magyar Szent Korona ezen, az európai
uralkodók hatalmát szimbolizáló ékít-
ményektõl jelentõsen meghaladó szere-
pét Szent Korona-tannak nevezi. A Szent
Korona-tan ismerete nélkül a magyar al-
kotmányosság és a magyar állam fejlõ-
dése nem érthetõ meg…S enélkül az sem
érthetõ meg, hogy a második világhábo-
rú utolsó heteiben miért fordítottak a
nemzet legjobbjai olyan nagy figyelmet és
energiát a Szent Korona elmenekítésére
a háborús pusztítás elõl. Mint a nagy ó-
kori bölcs, Cato írta: „Quod iustum est
petito vel quod videatur honestum!
(Tisztességes, igaz célon kívül ki ne tûzz
mást!)”A nemzet örökös jelképe, az álla-
miság megtestesítõje, Szent Koronánk.

Dr. Holló József Ferenc altábornagy

Vitéz Somorjai Béla tb.tkp., a svájci
emigráció kiemelkedõ egyénisége a
Szent Korona 1945. évi menekítésének
körülményeit tárta fel tudományos
alapossággal; a mattsee-i Szent Koro-
na emlékmûállítás kezdeményezõje és
megvalósításának lelkes szorgalmazó-
jaként ’pénz és taps nélkül’, maradan-
dó munkával gazdagította a magyar
hadtörténelmet. „Magyarságunk meg-
maradásának egyik szimbóluma!”

Megtiszteltetés volt a Szent László
Rend részére is, hogy küldöttsége részt
vehetett ezen a rendezvényen. Minden
esetben felemelõ érzés, amikor külföl-
dön magyar vonatkozású eseményen
vehetünk részt. A mattsee-i ünnep külö-
nösen fontos, mert megnyilvánul a ma-
gyar összetartozás, bárhol is élnek a
résztvevõk a nagyvilágban. A Szent Ko-
rona minden nemzetben gondolkodó
magyarnak az együvé tartozás szent
szimbóluma. Köszönjük a szervezõk-
nek, mindenkinek, aki idõt, pénzt, fá-
radtságot nem kímélve, hozzájárult a
csodálatos két nap magyar ünnepéhez,
sikeréhez.

vitéz Imre László h. fõkapitány,
Szent László Lovagrend

Wir haben uns sehr über die vielen
Gäste aus unserem Ungarischen Nach-
barland gefreut. Sehr erfreulich war für
unser der positive Zuspruch für den neu-
en attraktiven Standort für unser geme-
insames Denkmal der Krone des Heili-

gen Stefans. Glücklich macht uns die
Erfahrung, dass wir durch jedes Treffen
unsere Freundschaft vertiefen und wir
erwarten schon heute wieder den Besuch
beim nächsten 70-Jahrjubiläum. Alles
Gute unseren Ungarischen Freunden
und dem ganzen Ungarischen Volk.

Nagyon örülünk a szomszédos Ma-
gyarországból érkezett sok vendégnek.
Örvendetes volt számunkra a Szent
István-i Korona közös emlékmûvének
új, attraktív helyszínét illetõ pozitív fo-
gadtatás. Boldoggá tesz bennünket,
hogy minden találkozással mélyül ba-
rátságunk és már várjuk a következõ
látogatást a 70 éves jubileum alkalmá-
ból. Minden jót kívánunk magyar bará-
tainknak és a megyar népnek.

Matthäus Maislinger
Mattsee város polgármestere

Fõkapitányi köszönõlevélbõl

Jetzt, dass wir nun von einer Gedenk-
stätte sprechen können, die – Dank Ihrer
Entgegenkommen auf einem würdigen
schönen und feierlichen Teil des See-
ufers eine endgültige Errichtung fand,
das zeugt davon, dass auch die Einwoh-
ner der Stadt Mattsee unsere heiligen Re-
liquien ehren, und sich an diese für uns
beinahe tragischen Ereignisse der Ge-
schichte erinnern. Die Geschichte vom
20. Jahrhundert der Krönungsinsignien
und der Heiligen Rechte bedeuten für
uns einen engen Kontakt mit der Stadt
Mattsee. Wir erinnern uns an diejenigen,
die mutig und uneigennützig geholfen
haben, auf Befehl ihres Gewissens, und
wir bedanken uns bei den Vorgesetzten,
Einwohnern von Mattsee, dass sie sich –
würdig der damaligen Vorgängern – an
diese wichtige Periode der Geschichte
der ungarischen Nation, an die histori-
sche Ereignisse und an deren Bedeutung
erinnern. Jetzt, dass wir nun von einer
Gedenkstätte sprechen können, die –
Dank Ihrer Entgegenkommen auf einem
würdigen schönen und feierlichen Teil
des Seeufers eine endgültige Errichtung

fand, das zeugt davon, dass auch die
Einwohner der Stadt Mattsee unsere hei-
ligen Reliquien ehren, und sich an diese
für uns beinahe tragischen Ereignisse
der Geschichte erinnern.

Most, hogy immár emlékhelyrõl be-
szélhetünk, mely a tópart egy méltóan
szép és ünnepélyes részén talált végle-
ges elhelyezésre az Önök jóvoltából,
arról tanúskodik, hogy Mattsee város
lakosai is tisztelik a mi szent ereklyéin-
ket, emlékeznek a történelem e szá-
munkra csaknem tragikus eseményei-
re. Számunkra pedig a koronázási jel-
vények és a Szent Jobb XX. századi
történelme kapcsolódik össze szoro-
san Mattsee városával. Azokra emlé-
kezünk, akik bátran és önzetlenül segí-
tettek, a lelkiismeretük parancsára, s
megköszönjük a mai Mattsee elöljárói-
nak, lakosainak, hogy az akkori elõ-
dökhöz hasonlóan emlékeznek a ma-
gyar nemzet történelmének e fontos
idõszakára, az eseményekre, azok je-
lentõségére.

Szent Koronánk a Kárpát-medence
magyarságának történelmi-területi
együvé tartozását jelenti. Nem csak
elvont szimbólum: Beavató korona,
mely Magyarország koronázott kirá-
lyainak a tényleges hatalmat biztosí-
totta. Ismernünk kell a Szent Korona
igaz történelmét. Segíthet bennünket
abban, hogy a jelenkor és a jövõ kihívá-
sait megértsük, értékeljük, s ezekre a
megfelelõ válaszokat adjuk. A Szent
Korona ugyanakkor ma is a Történel-
mi Magyarországot uralja, s ez függet-
len minden politikai változástól. Hi-
tünk és eszményünk: általa kerültünk
Szûz Mária védelme alá. Sugározza a
megértésnek, a nemzetiségek összefo-
gásának és a szeretetnek mindennél
erõsebb igényét. Kötelességünk meg-
felelni ennek az elvárásnak, mely jövõ-
beni megmaradásunk feltétele.

v. Hunyadi László fõkapitány

A Magyar Koronaõrség Egyesület
minden tagját áthatja XX. századi elõ-
deinek az esküjükhöz méltó történel-
mi helytállása, mellyel megmentették
Magyarország államiságának szimbó-
lumát: a koronázási jelvényeket. Az a
világégés, melyben bizonyítaniuk kel-
lett, remélhetõleg nem ismétlõdik
meg. Napjaink történelmében azon-
ban fontos a Szent Korona történeté-
nek széles körû megismertetése; fon-
tos a Szent Korona jogállamiságunk
szimbólumakénti elismerése és megje-
lenése.

Szolgáljuk a Szent Koronát.
v. Woth Imre,

a Koronaõrség parancsnoka,
Magyar Koronaõrség Egyesület elnöke



A Szent Korona Magyar Emlékmû és a két erdélyi kopjafa felszentelé-
se; az új Emlékhely felavatásának pillanata

Erdély képviselõi az emlékezés, az összetartozás és hûség koszorújával

A mattsee-iek akkor is, most is kitüntettek bennünket õszinte barátságukkal

A HM. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Korona-
õrség, a T.V.R., s a Szent László Lovagrend képvi-
selõinek koszorúzási szertartása az I. és II. vh. Hõsi
Emlékmûnél

(balról) v. Erdélyi Takács István tkp., v. Gergely István (Tiszti) plébános úr, v.
Patrubány Miklós MVSZ. elnök úr, v. Hunyadi László fõkapitány úr, v. Woth
Imre tkp., koronaõr-parancsnok és Matthäus Maislinger úr, Mattsee polgár-
mestere köszöntik a baráti-bajtársi ebéd vendégeit: az évfordulót ünneplõ oszt-
rák és magyar-székely vendégeket

Zászlók felvonulása – HM Hagyományõrzõ
díszegység felvezetésével

Mattsee-i lövészegylet díszlövésekkel tiszteleg

Legtávolabbról érkezett rendtagunk: v. Mechtler László tkp.úr  Ausztráliából
családjával, képünkön fõkapitány úrral

Üzemben a tábori konyha!

Az emlékmisét Mag. Franz Lusak, Mattsee plébá-
nosa celebrálta; concelebráltak: v. Gergely István
csíksomlyói plébános és Simon Ferenc ausztriai
magyar esperes-plébános

Történelmi Vitézi Rend díszegysége

Tengerész tisztelgés a Magyar
Szent Korona Emlékhelynek
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ERDÉLY

Emlékmûavatás Ajnádon
a II. világháborúban elesett hõsök emlékére

Szent István napján az ajnádi katolikus templom belsõ ud-
varában emlékmûvet avattak a II. világháborúban elesett hõ-
sök emlékére. A Történelmi Vitézi Rend Erdély törzsszéké-
nek csíkszéki állománya v. Lázár Elemér, Erdély országos
törzskapitány vezetésével koszorút helyezett el az emlékmû-
nél. Verset szavalt v. Orbán Ferenc (Gyõzelmes Bilibók-tetõi
tüzér, a magyar visszavonulást biztosító székely hadosztály ka-
tonája.(szerk.), beszédet mondott v. Rafain K. Gábor, csík-
szék székkapitánya, aki felidézte az 1944 március-szeptem-
ber idõszak harci eseményeit, ezt követõen elszavalta a ’Két
Testvér’ címû verset:

Hõsök voltak õk, a Nemzetért, a Hazáért haltak. Örökké
emlékezünk rájuk. Az emlékmû leleplezése és felszentelése
következett, melyet Dr.v. Huszti Orbán Sarolta v. hadnagy
állíttatott, kinek szülõfaluja Ajnád. Az ünnepség a megemlé-
kezés koszorúinak elhelyezésével és a Himnusz, valamint a
Székely Himnusz eléneklésével zárult.

v. Rafain K. Gábor, Csíkszék szkp.

Köszönet nemzetes Dr.v. Huszti Orbán Sarolta v. hadnagy
asszonynak e nemes gesztusáért!

v. Lázár Elemér Erdély otkp.

,,Két testvér indul a harctérre,

Mindkettõ bátor fiatal,

Nem a hír csalta el õket

Nem hír, nem diadal.

A Haza szent hivó szavára

Midkettõ készen állt.

Halált megvetõ bátorsággal,

Az ellenséggel szembe szállt.

Harcoltak künn a csatatéren.

Nyomukban ellenség vére

Patakzott, míg egy napon

Mindkettõ keresztet kapott.

feltûzték dicsõ mellére,

A másiknak egyszerû fából

PETÕFIRE EMLÉKEZTÜNK

Erdõvidéki meghívottak is
részt vettek azon az ünnepé-
lyen, amelyet a Petõfi Mûvelõ-
dési Egyesület szervezett Fe-
héregyházán a költõ halálának
161. évfordulójára emlékezve.
Az ünnepséget megtisztelte je-
lenlétével Kiskunfélegyháza
polgármestere, Ficsor József,
Kiskõrös alpolgármestere Lasz-
tovicza László, valamint vitéz
báró Emõdy Dániel István, a
Pro Patria Alapítvány elnöke
Debrecenbõl. A megemlékezés a református templomban
tartott istentisztelettel kezdõdött. Az 1440-ben épült csúcs-
íves gótikus templom megtelt az Erdélybõl és az anyaország
különbözõ helységeibõl érkezett vendégekkel. Köztük volt
Nagy Ferenc 90 éves unitárius lelkész Segesvárról, az
udvarhelyszéki és az erdõvidéki vitézi rend tagjai, egyházi és
világi méltóságok. A fehéregyházi születésû, Fiátfalván szol-
gáló református lelkész, Páll Attila hirdette az igét. Múltunk
tiszteletére, keresztény értékeink megõrzésére biztatott,
szembeállítva a mulandó anyagi kincseket a szellemi-lelki ér-
tékekkel. Az igehirdetés után a megemlékezõk a Múzeum-
kertben koszorúkat helyeztek el a turulmadaras emlékmû-
nél. A Petõfi Mûvelõdési Egyesület részérõl Jakabházy Béla
segesvári tanár mondott ünnepi beszédet. Petõfit és korát ál-
lította példaképnek: „Akkor egy eszme egybekovácsolta a
nemzetet. Most nemzetünkre a széthúzás, a pártosodás jel-
lemzõ… Nekik volt nemzeti büszkeségük, minket más érté-
kek motiválnak: a pénz, az érvényesülés, akár embertársaink
rovására is. A rosszul értelmezett szabadság önzõvé tesz. Õk
határozottan, nagy-nagy elszántsággal cselekedtek úgy,
ahogy kell. Mi még mindig az (ahogy lehet) elvét hirdetjük,
és hagyjuk, hogy sodorjon az ár. „Példakép nélkül nem emel-
kedhetünk ki a mélységbõl – hangsúlyozta a szónok…
Lasztovicza László alpolgármester a résztvevõk nevében úgy
fogalmazott: „Amíg együtt ünnepelhetünk, addig él a sza-
badság megõrzésébe vetett hitünk, de mikor már ünnepein-
ket is feláldozzuk a közöny, az anyagiasság oltárán, gyökér-
telen idegenek leszünk.” Vitéz báró Emõdy Dániel, akinek
meghívására érkeztek Fehéregyházára az erdõvidékiek, v.
Benkõ Emõke székkapitány és v. Kádár Edit hadnagy, a
márciusi ifjak egyikének, Petõfi és Jókai barátjának déduno-
kája, Emõdy úr megkoszorúzta a 2008-ban állított emléktáb-
lát a múzeum falán. Mint a Pro Patria Alapítvány elnöke,
húsz éve honismereti táborokat szervez az anyaországon kí-
vül rekedt gyermekek számára. Idén, augusztusban kilenc
gyermeket fogad ingyenes táborozásra Debrecenben az er-
dõvidéki Nagybaconból és a Brassó megyéhez csatolt Szé-
kelyzsomborról, valamint Kõhalomról és Nagymoháról.
„Tusványoson alig lehetett átjutni a sûrû tömeg miatt, Fe-
héregyházára egyre kevesebben jönnek el emlékezni.” – je-
gyezte meg keserûen a nyolcvan éves báró, aki nyolc gyer-
mek édesapja. Gábos Dezsõ az egyesület tiszteletbeli elnöke
mindannyiunknak megköszönte a ’Hazámban’ c. Petõfi-vers
elõadása után a részvételt. A mûsort a segesvári egyház kó-
rusa zárta.

v. Benkõ Emõke szkp.

SZÉKELY TÖRZSSZÉK, CSÍK VITÉZI SZÉK

Olvasásra ajánljuk:

Vidékünk
Erdõvidéki polgári hetilap
Kiadja a Bardoc-Miklósvárszék Egyesület
Munkatársak többek között:
v. Benkõ Emõke
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Visszapillantás a pünkösdi búcsúra
„Van jövõ, van remény!”

Ezzel az üzenettel bocsátja útjára az idei pünkösdi búcsú-
ra érkezõ zarándokokat a Kis- és Nagy-Somlyó közötti nye-
regbõl Böjte Csaba atya, az ünnepi szentmise szónoka.

Az idei „Most segíts meg, Mária” jelmondatú hitünnepély-
re is sok ezer hívõ zarándokolt el Csíksomlyóra, hogy a Szûz-
anyához imádkozzon. A két Somlyó-hegy közötti nyeregben,
a zarándokok között képviseltette magát mind a külföldi,
mind pedig az itthoni magyarság, köztük a T.V.R. tagjai is.

A búcsú szónoka Böjte Csaba dévai ferences szerzetes volt,
de a szentmisén más fontos egyházi elöljárók, így Francis-
co-Javier Lozano apostoli nuncius és a világ ferenceseinek
legfõbb elöljárója, Fr.Jose Rodriguez Carballo miniszter ge-
nerális is megjelentek. Az idei rendezvény legfontosabb üze-
nete: A keresztény ember a nehézségek közepette nem elke-
seredik, hanem imádkozik és tanul Istentõl, s az õ drága Édes-
anyjától, valamint nemzetünk szentjeitõl. A dévai ferences
szerzetes felszólított: a nehézségek közepette ne korlátainkat
nézzük, hiszen az élõ Isten azért teremtette az embert, hogy
legyõzze a nehézségeket. A szónok követendõ példaként állí-
totta az egybegyûltek elé Jézus, illetve Szent István király
alakját, akik a nehézségek ellenére is tettek dolgukat és egy új
világot, a szeretet világát teremtették meg.

Zarándoklat az Ezeréves Határhoz
Gyimesbükkön 2010. május 23-án vasárnap minden ko-

rábbinál színesebb programok várták az érdeklõdõket. A
szûk közutakon csak nagy nehézségek árán lehetett eljutni

az õrházhoz. A programsorozat a magyarországi zarándoko-
kat szállító Székely Gyors és Csíksomlyó Expressz megérke-
zésével vette kezdetét. A gyimesbükki palyaudvaron a tele-
pülés népe és az elöljárók fogadták a zarándokokat, majd a
kontumaci kápolnánál, mely a Gyimes-völgy elsõ római ka-

tolikus temploma, szentmisét mutattak be és felavatták a há-
borúban elesett magyar hõsök emlékmûvét. A Történelmi Vi-
tézi Rend tagjai sorfalat álltak a megemlékezés ideje alatt.

A 2009-ben felújított kontumaci kápolna melletti szabad-
téri színpadon a marosvásárhelyi színház elõadásában be-
mutatták a Hiszek a romokon címû mûvet.

Dr. v. Huszti-Orbán Sarolta v. hdgy.

KÖNYVAJÁNLÓ
„A gyimesfelsõloki Árpád-házi Szent Erzsébet

Líceum születése” c. könyv hiánypótló a maga
nemében. Páratlan teljesítmény krónikája ez a
kötet. Megbolydult, értékeit veszni hagyó vilá-
gunkban, a szónoklatok és „szép remények” ha-
mis világában mutat fel egy olyan civil kurázsit,
amelyet elvileg bárki felmutathatott volna, ám még-
is csupán Berszán Lajos atya vállalkozott erre a fel-
adatra. A trianoni veszteségeket – egyebek mellett a teljes
egyházi oktatás megsemmisítését, ellehetetlenítését–azóta
sem heverte ki az erdélyi magyar oktatásügy, ma is folyama-
tos utóvédharcra kényszerül, miközben újra és újra fogalma-
zott „román nemzeti stratégiák, kurrikulák” fogságában ver-
gõdik. Ilyen körülmények között ma, 2010-ben csak vágy-
álom marad a Katolikus Státus egy évszázaddal korábbi is-
kolahálózatának helyreállítása. Aztán mégis jött egy ember,
egy katolikus pap, aki iskolát álmodott és épített. Olyan he-
lyen, ahol senki nem remélte, olyan idõben, amikor annak

„nem volt aktualitása”. A sziklára épített házat létre
hívta Berszán Lajos atya. Vállalkozása a Szentlélek

és a Szûzanya pártfogását bírta, cselekvõ társként
mellette álltak a debreceni keresztény értelmisé-
giek és még sokan mások. A kicsiny mustármag
mára terebélyes fává növekedett. A Gyime-
sek-völgyében olyan egyházi oktatási intézmény

indult útjára, amely ma már több, mint 15 éves,
eredményeivel helyet követel az erdélyi magyar ok-

tatási hálózatban. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Gim-
názium története éppen ezért egyértelmûen sikertörténet,
az itt végzettek százai nyugtázzák elismeréssel és büszkeség-
gel Alma Materüket, ma is szeretettel és hûséggel emlékezve
az Iskola oltalmazó falai között eltöltött évekre.

Balog László történész, a Sapientia Egyetem csíkszeredai
könyvtárának igazgatója. E könyve megvásárolható a Csoda-
szarvas Cserkészboltban is (H-1137 Budapest, Radnóti Miklós
u. 38. alatt). A bevétel jótékony célt szolgál: Árpád-házi Szent
Erzsébet Gimnázium tornacsarnokát szeretnék felépíteni.
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A VITÉZI SZÉK ERDÕVIDÉKI VENDÉGEI GÖDÖLLÕN
Erdõvidéki meghívottai is voltak a Történelmi Vitézi

Rend legfelsõ szervének, a Vitézi Széknek, mely ünnepi ülé-
sét Gödöllõn tartotta, megemlékezve hazánk 90 esztendõvel
ezelõtti tragédiájára, valamint a Vitézi Rend megalapításá-
nak 90. évfordulójára. A rendezvényt a Magyarország meg-
maradása szempontjából döntõ jelentõségû, 907. évi pozso-
nyi csata emlékmûvének felavatása koronázta meg, amelyet
a gödöllõi Nemzeti Együvétartozás Parkjában lepleztek le.
A gödöllõi ünnepségre meghívottakat: v. Lázár Elemér Er-
dély Országos Törzskapitányát, v. Kocsis István Észak-Er-
dély törzskapitányát feleségeikkel, s jómagamat, Bar-
doc-Miklósvárszék székkapitányát a vitézi hadnaggyal, v.Ká-
dár Edittel együtt fogadták rövid itt-tartózkodásunkon a
vendéglátók Budapesten. Az Országházat 162 ezren felüli
belépõkként látogattuk meg. A Magyar Szent Korona és ko-
ronázási jelvények elõtt, a koronaõrök tisztelgése mellett ré-
szesülhettünk a Szent Korona misztériumában. Látogatá-
sunkat a gödöllõi királyi kastélynál, Magyarország legna-

gyobb beépített barokk kastély-együttesénél folytattuk. Az
épület 1867 és 1916 között I. Ferenc József és Erzsébet ki-
rályné kedvelt pihenõhelye, majd 1920-tól 1944-ig Horthy
Miklós kormányzó nyári rezidenciája.(A szovjet hadsereg ve-
gyiraktárat, istállókat rendezett itt be, a gyönyörû épület-együt-
tes lepusztult, felújítása a rendszerváltást követõen indult.
szerk) A Rend ünnepi Vitézi Széki Ülését a Kiskastély Étte-
rem dísztermében rendezték meg. Vitéz Hunyadi László fõ-
kapitány köszöntötte a jelenlévõket, köztük az Erdélybõl,
Székelyföldrõl, nevezetesen Erdõvidékrõl érkezett vitéze-
ket; érkeztek rendtársaink Ausztráliából, Ausztriából és Né-
metországból is e jeles eseménysorozatra. A továbbiakban
ünnepi beszédek hangzottak el a trianoni gyásznapra, vala-
mint a Vitézi Rend megalapításának 90. évfordulójára emlé-
kezve. 1920 és 2010 éve sokban hasonlít egymásra: akkor és
most is megérett a helyzet az ország szellemi, lelki felemel-
kedésére. A világtörténelem legnagyobb szégyene és igaz-
ságtalansága: a kegyetlen trianoni döntés 1920. június 4-i
nemzeti gyásznapját elevenítette föl beszédében v. Cseresz-
nyés Pál tb.tkp. úr is: „A vitézi címet kiérdemelni azt jelenti,
hogy szembe kell szállni az ellenséggel… Kiraboltak, elta-

gadták múltunkat. A nemzetellenes tevékenység, a magyar-
ság szétszaggatása ma is folyik, ma négy vitézi rend mûködik.
A Történelmi Vitézi Rend jogfolytonos és képviseli azt a
szellemiséget, melyet Kormányzó Úr elgondolt.” Dr. v. Csá-
ky Imre beszédében kihangsúlyozta „a legigazibb vérségi

kapcsolatot jelentõ kard szeretetét.” Felidézte a történelmi
Magyarország, a Magyar Korona országainak egyesített cí-
merét a hozzátartozó országokkal: a mai Magyarország,
Burgenland, Felvidék, Kárpátalja, Dalmácia, Horvátország,
Szlavónia, Erdély és Fiume, felettük a Magyar Szent Koro-
nával.

Vitéz Balogh Ádám nyolc éves politikai fogságát letöltve,
mint 56-os, a templom és iskola fontossága mellett a szeretet
parancsát hangsúlyozta: „Központosítás, felszámolás helyett
iskolát a legeldugottabb tanyára is! A Szent Korona Tan le-
gyen benne az Alkotmányban!” „Új idõk, nagy idõk, rajtunk
múlik, mivel töltjük ki.” – végezte beszédét. Az ünnepség a
Gödöllõi Nemzeti Együvétartozás Parkjában folytatódott,
ahol a 907. évi pozsonyi csata emlékére a Történelmi Vitézi
Rend, a város Önkormányzata, s a Szent György Lovagrend,
emlékmûvet avatott. Az ünnepségen az avatandó szobor

elõtt nem csak a helyi vitézek, hagyományõrzõ alakulatok,
de a moldvai csángó gyermekek is jelen voltak, elénekelve a
Csángó Himnuszt. Székely zászlóval és hagyományos nõi
székely népviseletben õrt állt az erdõvidéki v. Kádár Edit
v.hdgy is. Az ünnepi beszédek sorában felszólalt Dr. Gémesi
György Gödöllõ polgármestere is. A szónokok hangsúlyoz-
ták, hogy a pozsonyi diadal (907. júl. 4–6.) a legnagyobb
gyõztes csatáink közé tartozik, itt harcoltak Árpád fejedelem
és fiai. Ez a csata megmutatta a honfoglaló magyarok erejét,
mely képes volt határait megvédeni. A 60 ezres magyar sereg
gyõzelme Magyarország születésnapját jelentette. A való-
ságban Árpád fejedelem tekinthetõ a kárpát-medencei ál-
lam megalapítójának, aki csak az „Utánam!” vezényszót is-
merte. A szónokok bizakodásukat fejezték ki, hogy a pozso-
nyi diadal gyõztes napját nemzeti ünneppé nyilvánítja a
nemzeti szívû kormány.

v. Benkõ Emõke szkp./Erdõvidék

Dr. Gémesi György polgármester úrral, valamint v. Érczhegyi István Ausztria
tkp. úrral az erdélyi delegáció

v. Cseresnyés Pál tb.tkp. és v. Kocsis László Észak-Erdély tkp.

Olvasásra ajánljuk! Székely Újság hetilap

Kiadja a Pro Kézdi Egyesület
Fõszerkesztõ: dr. v. Ambrus Ágnes
Munkatársak többek között:
v. Benkõ Emõke, v. Kádár Edit
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IV. VITÉZI TALÁLKOZÓ – TÖRTÉNELMI ÚTVONAL, ZARÁNDOKLAT
Az augusztus vége talán már hagyományosan az erdélyi és magyar vitézek találkozó-

ja; egyúttal zarándoklat nevezetes történelmi helyszíneinken, fõhajtás történelmünk
több meghatározó személyiségének emlékhelyén, vagy síremlékénél. Erdélyi rendtár-
saink, v. Lázár Elemér, Erdély országos törzskapitánya vezetésével azonban új emlék-
helyeket hoznak létre a méltatlanul elfeledett, vagy a nagypolitika által elhallgatott ki-
váló magyar katonáknak. Lélekben életre keltjük azokat, akik mindvégig esküjükhöz
híven harcoltak, akik Hazánkért, nemzetünkért haltak hõsi halált: mert hittek abban,
hogy ez az áldozat nem hiábavaló. Hitték, hogy a következõ generációk már élni tud-
nak a kivívott szabadsággal. „Mert az idõ igaz. S majd eldönti, ami nem az.”(Petõfi )Eb-
ben hiszünk, ebben erõsít bennünket történelmi példájuk. Megismerhettük e találko-
zókon napjaink hõseit is, akik magyarként viszik tovább a magyar értékeket. S amit
megtapasztaltunk Rendtársainktól, családtagjaiktól, barátainktól: az önzetlen, õszinte
vendéglátást és szeretetet, melyekért hálával tartozunk. Köszönjük Nektek!

V.T. Díszõrség az Aradi Vértanúk emlékmûvénél

Arad, a SZABADSÁG jelképévé vált
Szabadság-szobornál

Dr. Balla Géza Arad-hegyaljai, ménesi pincészetében, Bálint Zoltán ker. ig., a
borkóstolás vezetõjével

Gyulafehérvár, díszõrség Hunyadi János kormányzó-hadvezér szarkofágjánál

Balog György úr csíkszeredai magyar konzul és v. Hunyadi László fõkapitány úr
Dálnokon

v. Lázár Elemér Erdély otkp és az emléktáblát megáldó nt. Marosi Károly ref.
pap és Pakó Benedek rk. címz. kanonok.

Dálnok, erdélyi magyar törzsszékek felvonulása

Megtisztelték az ünnepet jelenlétükkel Balog György úr konzul, v. Patrubány Miklós, MVSZ elnöke,Tamás Sándor Ko-
vászna m. tanácsa elnöke és Demeter János úr, Kovászna m. tanácsának alelnöke,  is.

Bocskai István fejedelem gyulafehérvári
síremléke elõtt a vitézi koszorú
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A csomakõrösi református templom: piros-fehér-zöldben.

Díszõrség Kõrösi Csoma Sándor emlékmûvénél

Gábor Áron tekint le az emlékezõkre
Bereckben

Nyergestetõ, a Vitézi Kopjafa felszentelése és koszorúzás

Vén Árpád költõ v. Lázár Elemér otkp-al.

... utolsó búcsúnóták, utolsó koccintások

Nagyvárad, Tempfli József ny.püspök úr áldását
vettük hazatérõ utunkra.

Zágon, Mikes Kelemen emlékmûve elõtt hajtottunk fejet. Bal-
ról a 4.: Balog György úr, csíkszeredai magyar konzul, aki vé-
gigzarándokolta velünk e nap történelmi helyszíneit.

Zágoni rész-csoportkép.

Magyar és székely vitézek
Vitézi Találkozónkra írta e verset a Székelyföld
egyre elismertebb költõje, Vén Árpád.

(részlet)

„Itt, a Székelyföld közepén, a Bálványosvár alatti téren,

Összetalálkoznak a magyar és székely vitézek úgy, mint régen.

Tudtára adják egymásnak, hogy mi történt az eltelt idõ alatt,

Beszámolnak mindarról, ami az életükbõl lassan kimaradt.

Ezután legyen évente a Vitézeknek ünnepi napja,

Amikor a Bálványosfürdõ azt a megtiszteltetést kapja,

Hogy itt találkozik a magyar és székely vitézek hada,

S rájönnek arra, hogy minden vitéz nevûnek itt van a haza!

Tehát gyertek haza mindnyájan, kik Vitézek vagytok,

A székely Vitézek szívében egy szép emléket hagytok.

Testvérként térjetek itthonról haza,

Lehet, ez volt életeteknek a legszebbik nyara.”

Bálványosfüdõ, 2010. augusztus 27.

A kegyelet és emlékezés koszorúinak elhelyezése

Tisztelgés
a hõsöknek
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AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK!

…akit nem törtek meg!
Az 1956-os Forradalom és szabad-

ságharc 54. évfordulója alkalmából vi-
téz Krasznay Béla ny. ezredes, h. fõ-
kap. ’a Magyar Köztársaság Érdem-
rend középkeresztje katonai tagozatá-
val’ – kitüntetésben részesült, melyet
Schmitt Pál köztársasági elnök adott
át az Országházban.

Hende Csaba honvédelmi miniszter
’I. osztályú Honvédelemért’ kitünte-
tést adományozta, melyet Simicskó
István, a Honvédelmi Minisztérium
államtitkára nyújtott át a Stefánia Pa-
lotában.

1923. július 23-án születtem Ceglé-
den. Gimnáziumi tanulmányaimat
részben a piaristáknál, részben a Zri-
nyi Miklós reálgimnáziumban végez-
tem. Érettségi után felvételiztem a m.
kir. honv. Ludovika Akadémiára. Fel-
vételem után behívtak az 1. tábori tü-
zér osztályhoz, mint akadémikus jelöl-
tet csapatszolgálatra. Az újonckikép-
zés, a tartalékos tiszti iskola I. évfolya-
ma, majd a nyári gyakorlat után (egy év
idõtartam) miután az elõírt feltétele-
ket teljesítettem, behívtak az Akadé-
miára. 1944-ben avattak hadnaggyá je-
les diplomával, ezután a 18. táb. tü.
osztályhoz vezényeltek. 10 hónapot
voltam hadmûveleti területen, a fegy-
vert 1945 május 12-én tettük le. Ez
után másfél évet voltam hadifogolytá-
borban. Hazaérkezésem után a kato-
napolitikai osztály letartóztatott, négy
hónap után engedtek ki. Beiratkoztam
a Mûszaki Egyetem gépészmérnöki
karára. Ekkor még két évet beszámí-
tottak a tüzér és a mûszaki végzettségû
Ludovika Akadémiát végzetteknek.

Csatlakoztam az akkor már erõsen
szervezõdõ ellenállási mozgalomhoz.
1948 szeptemberében az ÁVÓ letar-
tóztatott, egy hónapig hallgattak ki,
majd internálási határozattal átszállít-
ottak a buda-déli internáló táborba.
Ezek az idõk még – névleg legalább is –
a koalíciós idõk voltak és sem a bírósá-
gok, sem a büntetésvégrehajtás nem
volt a kommunista párt kezében, csak
a rendõrség által fenntartott internáló
tábor. Miután a bírósági eljárás lefoly-
tatására nem volt elegendõ bizonyíté-
kuk, azért, hogy a kezükbe maradjak,
internáltak. Pótnyomozásra visszavit-
tek az akkor már ÁV-ra változott And-
rássy út 60-ba, onnan a Katona Politi-
kai Osztályra. Másfél hónap után
visszakerültem a táborba. Idõközben a
tábort átszállították Kistarcsára. Az
akkor megalakuló un. büntetõ ezredbe
kerültem. 1950 nyár végén sokunkat
felolvastak, hogy összes holminkkal

vonuljunk le az udvarra. Itt már elõre
elkészített ruhakupacok voltak.

Saját ruhánkat és egyéb holminkat
egy halomba dobálva fel kellett venni
az elhasznált ÁVÓ-s ruhákat, amin a
nadrágon elöl- hátul, a zubbonyon és a
köpenyen hátul kb.10 cm-es minium-
festék-sáv volt. Minden helyen, ahol a
civil ruha levetése után rabruhába kel-
lett átöltözni, a leadott holmikat leltár-
ba vették és raktározták. Miután itt ez
nem történt meg, egyértelmûvé vált,
hogy innen nem lesz szabadulás. Te-
herautókon Gödöllõre vittek, s vago-
nokba raktak. Elõször azt hittük, hogy
a SZU-ba szállitanak, de hajnalban
megállt a vonat egy állomás elõtt és ki-
zavartak a vagonokból. Lovas ÁVÓ-
sok vettek körül minket és futásban
felzavartak egy hegy felé, kb. 5 km után
egy kapun áthajtva megérkeztünk egy
félig kész táborba. Ez volt a recski
kényszermunkatábor.

Elõször erdõt irtottunk, majd barak-
kokat építettünk, aztán elkezdtük a kõ-
bányát feltárni. Késõbb beindult a kõ-
bányászat, a legprimitívebb kézi szer-
számokkal. Télen-nyáron esõben, hó-
ban napi 14 órát dolgoztunk emberte-
len körülmények és bánásmód mellett.

Ehhez a munkához mintegy ezer ka-
lóriás étkezést kaptunk. Aki nem tudta
a normát teljesíteni, éjszaka a fogdán
volt, két órai gúzsbakötéssel – másnap
pedig dolgozni kellett újra. Egy év után
sokan éhen haltak, a primitív munka-
végzés miatt sok halálos baleset tör-
tént. Csak azok maradtak életben,
akiknek belsõ tartása nem adta fel a
küzdelmet. A harmadik év felénél
Sztálin meghalt és pár hónap után
érezhetõvé vált az enyhülés. A verések
egyre ritkábbak lettek, a gúzsbaköté-
sek is ritkultak, az élelmezés is javult
valamit. 1953 augusztus végén egyik
este tisztek jöttek le és neveket olvas-

tak fel. Mintegy 90-en voltunk. Elkülö-
nítettek bennünket és éjjel rabomobi-
lokon Kistarcsára vittek vissza. Napo-
kig nem tudtuk, mi lesz velünk, de az-
tán reggelente 5-10 fõt kiszólítottak és
õk nem jöttek vissza. Csak, amikor en-
gem szólítottak, tudtam meg, hogy a
táborba kiszállt bíróság elé kerülök. A
hírhedt vérbíró, Olty Vilmos lett a bí-
rám. Tizenöt percnyi tárgyalás után
felolvasták a már elõre elkészített íté-
letet: a hûtlenség vádja alól felmentet-
tek, de bûnösnek találtak összeeskü-
vésben, így hét év börtönre ítéltek,
amibe beszámították a már internálás-
ban eltöltött öt évet. Pár nap múlva át-
szállítottak a váci börtön magánzár-
ka-osztályára, egy év után pedig Pestre
vittek a Gyûjtõfogházba. A hét év le-
teltével innen szabadultam. Szabadu-
lásom után csak fizikai segédmunkát
végezhettem.

1956-ban végig részt vettem a har-
cokban, egy harccsoport katonai taná-
csadójaként.

Nagy szerencsém volt, mert a meg-
torlás ideje alatt nem vallott rám senki.
De a börtönt nem kerülhettem el, mert
1957-ben röpcédulázásban vettem
részt, amiért másfél évet kaptam. Sza-
badulásom után újra csak segédmun-
kát végezhettem 13 éven keresztül, de
az utolsó pár évben már bújtatottan
mûszaki munkát kaptam. A 70-es
években már mûszakiként dolgozhat-
tam, estin be tudtam fejezni abbaha-
gyott tanulmányaimat, majd okleveles
árszakértõi képesítést is kaptam.
1975-tõl már tervezõintézetben dol-
gozhattam. Innen mentem nyugdíjba
1984-ben, de még tíz évig dolgoztam a
szakmában. Közbejött az un. rendszer-
váltás és egyre több társadalmi munkát
végeztem különbözõ szervezeteknél.
Budapesti elnöke voltam a tartalékos
és nyugdíjas katonák szövetségének.
Majd a POFOSZ alelnökeként a kül-
és katonai ügyekért voltam felelõs.
1998-ban Berlinben a Kommunizmus
Rabjai Nemzetközi Szervezet Elnöké-
nek választottak. 1994-ben saját érdem
alapján a Vitézi Rend vitézzé avatott,
rövid idõ múltán a Rend Magyarorszá-
gi Törzskapitányává neveztek ki.

Végigcsináltuk a szakadással kap-
csolatos majdnem vert helyzetbõl a
Történelmi Vitézi Rend életben mara-
dásáért vívott küzdelmeket, akkori tár-
saimmal közösen. Utolsó beosztásom
a Rend fõkapitány-helyettesi beosztás
volt. Nyolc évvel ezelõtt súlyos operá-
ción mentem keresztül, úgy nézett ki,
hogy nem tudom tovább ellátni felada-

v. Krasznay Béla tb. h. fõkapitány úr a Történelmi
Vitézi Rend fõkapitányával, v. Hunyadi László úr-
ral és a Rend ukrajnai diplomáciai képviselõjével,
vitéz Gróf Igor Mazepa úrral Kenderesen, a Hor-
thy kastély kertjében.
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taimat, ezért minden tisztségemrõl le-
mondtam. A Rend azonban megtisz-
telt azzal, hogy tiszteletbeli h. fõkapi-
tány lettem.

A Szent Lázár Jeruzsálemi katonai
és Ispotályos Rend parancsnoki rangú
lovagja vagyok. Utóbbi idõben a Sza-

badságharcosok Közalapítvány kurá-
torává neveztek ki, s a Recski Szövet-
ség Elnökének tisztét töltöm be.

Katonai rehabilitálás során ny.
honv.  ezredes a rendfokozatom.

vitéz Krasznay Béla ny. ezredes,
tb h.fõkapitány

Tisztelt Rendtársunk, Barátunk és
Harcostársunk elõtt fejet hajtunk.

Köszöntünk Téged, Béla bátyám,
87. születésnapod alkalmából – továb-
bi jó egészséget, változatlan jó erõt, kí-
vánunk!

vitéz Hunyadi László fõkapitány

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK!

vitéz Czófalvi Csia Lajos (1887–1962)
v. Czófalvi Csia Lajos 1887 február

18-án Királyházán született Kárpátal-
ján, Ugocsa vm. A Czófalvi Csiák Er-
délybõl, a háromszéki Czófalváról
származnak. Elemi iskoláit Nyíregyhá-
zán, Debrecenben és Budapesten vé-
gezte, majd a budapesti Református
Gimnáziumban végezte került. Érett-
ségi után nem a mérnöki pályát, ha-
nem a lelkészi hivatást választotta. Te-
ológiai tanulmányait 1905–1909-ig vé-
gezte, papi vizsgát 1911. szeptember
13-án tett. Segédlelkészként szolgált
Marosvásárhelyen, Déván, Pécsett,
Érsekcsanádon. Berlinbe meghívták
elõadónak. Hazatérve frontszolgálatra
került az olasz frontra, ahol bátorságá-
ért vitézzé avatták. Beiratkozott az
egyetemre, történelmet, latint, ókori
irodalmat,germán és angol filológiát
hallgatott. 1924-ben a kölni
egyetemen angol és német iro-
dalmat hallgatott. 1923 szep-
tember 1-tõl budapesti hitok-
tatási állást kapott. Emellett
kórház lelkész és javítóintézet-
ben is szolgálatot vállalt. Csa-
ládi örökségbõl létrehozta a
Berea Könykiadót, kiadta sa-
ját könyveit és fordításait. Ál-
landóan szolgált különbözõ
gyülekezetekben, egyesüle-

tekben és közösségekben. Bátyja, Dr.
vitéz Czófalvi Csia Sándor MÁV fõor-
vos lakásán úgynevezett orvosi biblia-
órákat tartott.

Vitéz Czófalvi Csia Lajos igen elmé-
lyülten foglalkozott a bibliafordítás és
a biblia magyarázatával. Több élõ
nyelven beszélt és ezek mellett tökéle-
tesen beszélte a Biblia héber, ógörög
és arám nyelvét olyan fokon, hogy ezen
nyelveket tanította is. Fordítói munká-
ja során lefordította a teljes Bibliát gö-
rög nyelvrõl, de csak az Újszövetséget
sikerült teljesen befejeznie, mely meg
is jelent.

Hitoktatói munkájával függ össze a
Bibliai Múzeum megalkotásának gon-
dolata. A makettek elõször az Izabella
utcai kereskedelmi iskolában, majd a
Skót Misszióban, a II. világháború

után Miskol-
con, utána a Sa-
létrom út 5
szám alatt vol-
tak kiállítva.

A bibliai
helyszínek ki-
csinyített mása-
it 25 db makett és a hozzá tartozó 58 db
festmény mutatja be, melyek barátja,
Tichy Kálmán felvidéki festõmûvész
(1888–1968) alkotásai. A restaurált
makettek és a festmények állandó ki-
állítása a Debreceni Nagytemplomban
látható. Ilyen mûvészi múzeuma csak
a magyar nemzetnek van.

v. Czófalvi Csia Lajos eddig megje-
lent könyvei: Újszövetség – Bibliafor-
dítás; Az örök reformáció; Jelenések
könyve a mai kor tükrében; Beteg val-

lásosság, egészséges keresz-
ténység; Bálvány, babona, va-
rázslás; Rendelt-e valakit Isten
kárhozatra? Bibliai káté; Az Úr
közel!; Kegyelem; Dániel köny-
vének magyarázata; Zakariás
könyvének magyarázata; Az
ezeréves uralkodás.
Forrásmunka: Sándor Gábor,
v. Czófalvi Csia Lajos unokája.

v. Czófalvi Csia Attila

KÖSZÖNET
Tisztelt Rendtársak!
A vitéz Lovas-Sajtos Szilárd tiszteletes úr által indított

gyûjtés, melynek célja a kárpátaljai iskolák magyar nyelvû,
gyermekeknek szükséges könyvekkel való ellátása, megaján-
dékozása, nagyon jól sikerült.

Ehhez a gyûjtéshez ajánlottam fel az általam és feleségem,
Lacza Márta festõmûvész által jegyzett „Történelmi lapozó”
címû könyvünket, és kértem a rendtársak támogatását az
újabb kiadáshoz. Az akció várakozáson felül sikerült, nagyon
sok rendtárstól kaptunk támogatást, így közel kettõszázötven
darab könyv készült el. Ezúton szeretnék köszönetet mondani
a magunk és nem utolsósorban az elszakított területünkön ki-
tartó tanítók és gyermekek nevében a támogatóknak. Minden
könyvet elláttam egy nemzeti színû szalaggal, mely nemcsak
könyvjelzõként, hanem kiemelve, kisebb kokárda elkészítésé-
re is alkalmas lehet, valamint a könyvekbe, aki igényelte, bele-
került a támogatók neve és rangja is, amint az a képen látható,
a legnagyobb támogatást nyújtó ausztráliai törzskapitányunk
etikettkártyáján is.

Tisztelettel köszönöm minden rendtársamnak a támogatást.
vitéz Dékány Ágoston országos törzskapitány
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AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK!

Vitéz Horváth Lajos református lelkipásztor, magyar királyi tábori lelkész fõhadnagy

Az Édesapám volt. A XIX. század végén született, 1899.
augusztus 28-án Veszprém vármegyében, a Pápa melletti
Nagygyimóton. Édesapja Horváth Pál, református kántorta-
nító, édesanyja régi középnemesi család sarja: Csajthay
Krisztina. Heten voltak testvérek, apám a hetedik, a legfiata-
labb. Már öt éves korában ott ült az iskolában, majd amikor
az elemi iskolát befejezte, a híres pápai Református Kollégi-
umban tanult tovább és itt tett – akkoriban, a háborúban
gyakori – hadiérettségi vizsgát, majd jelentkezett katonának.

1917. januárjában bevonult a veszprémi Magyar Királyi
31-es honvéd gyalogezredbe, önkéntes tizedesként. Az
orosz frontra ment az ezred, ám a nagy hidegben tüdõgyul-
ladást kapott, kórházba került. Gyógyultan már nem a saját
ezredébe, hanem „ideiglenesen” egy bosnyák ezredbe ke-
rült vissza. (Bosznia-Hercegovina annektálása következté-
ben a Monarchiában innen is soroztak a hadseregbe.) Itt
kapta – rajparancsnokként – azt a feladatot, hogy menjenek
elõre éjszaka és „szerezzenek nyelvet”. Ez magyarul annyit
jelentett: ejtsenek foglyot, lehetõleg tisztet. A szakaszpa-
rancsnoka, egy õrmester kíséretében elindult a sötétben a
raj. Tudni kell, a bosnyákok félelmetes harcosok voltak, fa-
natikusak, ahogy ma is azok. Amikor az elõretolt orosz õrs
közelébe értek, lehasaltak, a – mindegyikük saját tulajdo-
nát képezõ – görbe kést, bicskát a szájukba fogták kereszt-
be és hason kúszva közelítettek a tanyához, melyben az elõ-
retolt õrség békésen szendergett. A két õrszemnek egy pil-
lanat alatt vágták át a nyakát, majd az egész raj berohant az
orosz körletbe és õrült vérengzésbe kezdett. Az õrmester-
nek és apámnak nagy nehezen sikerült két embert meg-
menteni, a többi nyolc-tíz a bosnyákok áldozata lett. Sze-
rencsére az egyik megmentett egy hadnagy volt, így a fel-
adatot sikerült teljesíteni. Parancsnoka felterjesztette a
II.osztályú, (kisezüst), az õrmestert az I.oszt. (nagyezüst)
vitézségi éremre, amit mindketten meg is kaptak. Leszere-
lésekor ezen kívül még a Károly-csapatkereszt és a Hábo-
rús emlékérem tulajdonosa volt, hadapródõrmester-jelölti
rendfokozatban. A háború végén beiratkozott a Pápai Re-
formátus Teológiai Akadémiára, majd annak elvégzése
után különbözõ helyeken szolgált segédlelkészként, míg
1927-ben a Pápa melletti Mihályházán a gyülekezet lelké-
szévé választották, ahol nyugdíjazásáig, 1960-ig szolgált.
1923-ban tábori lelkészi kinevezést kapott, a második világ-
háború idején ennek következtében három alkalommal is

katonai, tábori lelkészi szolgálatot
teljesített. 1942-ben a Kormányzó
úrtól megkapta a Nemzetvédelmi
Keresztet.

1927. január 4-én feleségül vette
a szomszéd község, Nyárád refor-
mátus gyülekezete kántortanítójá-
nak lányát, Kovács Lenkét, édes-
anyámat. Házasságukból három
gyermek született, Pál nevû bátyám,
akit egyéves korában tüdõgyulladás
vitt el, jómagam és húgom. 1966-ban Százhalombattára köl-
tözött. Életének 74-ik évében, keringési elégtelenség követ-
keztében halt meg 1972. szeptember 24-én, Budapesten, az
ORFI- kórházban.

Már diákkorában kitûnt irodalmi tehetségével. Kereszt-
apámmal, az osztálytársával, dr. Tóth Endre (késõbb a deb-
receni ref. teológia professzora) örökös riválisok voltak az
Önképzõkörben. Az elsõ verseskötete 1926-ban jelent meg,
Muzsikaszó címmel. Jelentõs szépirodalmi és egyházi irodal-
mi munkát végzett, egyházi versei, mûfordításai a pápai re-
formátus egyházmegyében ismertek voltak.1945 elõtt or-
szágszerte játszották drámáit (Csopaki szüret, Balatoni vi-
har, Vándormadarak) valamint népszínmûveit, vígjátékait.
A háború utáni darabjai azonban az íróasztalfiókban marad-
tak: elküldéséért börtön járt volna (pl. Jób harca). Közismert
volt: a pápai egyházmegyében két nagy szónok-óriást tartot-
tak nyilván: apám barátját, esperesét, Császár Károly bácsit
és apámat.

Nem tûrt megalkuvást. Nem lehetett megfélemlíteni. Min-
dig, minden körülmények között kiállt az igazságért. A mások
igazságáért is. És az elesettekért, a bajban lévõkért. A község-
ben mindenki hozzá járt kérvényt íratni, pártfogást kérni; akin
csak tudott, mindig segített... És mindig ingyen! Soha nem fo-
gadott el egy fillért sem – nagyon mérges volt, amikor megtud-
ta, hogy a hálás emberek az anyámnak néhány tojást, vagy egy
csirkét hoztak „ajándékba”.

1943-ban úgy adódott, hogy egy pápai ügyvéd barátja, dr.
Györki (Gottlieb) Imre megkérdezte tõle:

– Lajos, úgy érzem, nehéz évek következnek ránk, nem
tudnál segíteni valahogyan?

– Imre, minden magyar embernek kötelessége, hogy se-
gítsen a másikon. De hát én hogy tudnék segíteni?

– Papír kellene, Lajos, amivel bizonyítani tudnánk, ha
szükséges, hogy nem vagyunk zsidók. Magyarul: keresztle-
véllel talán életben maradhatnánk.

Apám erre késznek mutatkozott, ám kihangsúlyozta, hogy
neki az egyházi elõírásokat is be kell tartania, azaz: ad min-
denkinek keresztlevelet, de ehhez az is szükséges, hogy aki-
nek ad, azt meg is keresztelje. Ebben egyeztek meg.

Ettõl kezdve késõ este, vagy éppen éjjel jöttek a delikven-
sek és az éjszaka sötétjében átvonultak a templomba, ahol
apám megkeresztelte õket és kiadta a keresztlevelet.

Az elsõ három az egyházi anyakönyvben is szerepel. Ami-
kor a negyedik keresztelendõ is megjelent, Györki Imre bá-
csi is jött velük, lehet hogy az illetõ ismerõse, vagy rokona
volt. A keresztelés után, amikor a hivatalos dolgokat intézni
a lelkészi hivatalba mentek, az ügyvéd elhûlve látta, hogy
apám – annak rendje és módja szerint – az illetõ adatait be
akarja vezetni a matrikulába.
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Te Lajos, te beírod õket az anyakönyvbe? Hát így akaratla-
nul is rávezeted ellenségeinket a nyomunkra! – Hát innentõl
kezdve már apám nem írt be senkit, hanem egy pepita füzetbe
vezette a továbbiakban a megkeresztelt zsidó atyafiakat. Mi-
vel aztán ez a füzetke elveszett, így a mai napig sem tudjuk,
hány embert keresztelt meg édesapám Mihályházán azalatt,
amíg ott szolgált. Aztán, hogy ezek közül mennyinek sikerült
életben maradnia, hány emberen segített végül is a keresztle-
vél, azt nem lehet tudni. Egy részüknek azonban bizonyosan.
Többen kijutottak ugyanis az Egyesült Államokba és az ötve-
nes években – nyilván hálából – minden évben küldtek apám-
nak száz dollárt. Nagy pénz volt ez akkoriban. Négy részlet-
ben érkezett, 25-25 dolláronként, amit természetesen nem
kaptunk kézhez, hanem az un. UNNRA csomagküldõ szolgá-
lat juttatta el címünkre a kiválasztott tárgyakat, élelmiszere-
ket. A másik bizonyítékot, hogy többeknek sikerült megma-
radniuk, a már azóta elhunyt pápai szemész-fõorvos, dr. Pén-
zes Tibor barátom szolgáltatta, aki lelkendezve közölte ve-
lem, hogy a televízióban egy mûsorban látta az apám nevét Je-
ruzsálemben, a Jed Vashem kertben, egy fa alatt, fehér zo-
mánctáblán: Horváth Lajos, Magyarország. Ott ugyanis min-
denkinek ültetnek egy fát, aki zsidókat mentett, Vallenbergtõl
a legkisebbekig. Aztán másoktól is hallottam ugyanezt, ám
magam, személyesen ezt nem láttam.

A másik ilyen esemény, amely határozottságát, megingat-
hatatlanságát tanúsította, az a háború vége felé történt. Hoz-
zánk az oroszok 1944. virágvasárnapja utáni hétfõn érkeztek
el. Elõtte való napon, vasárnap reggel, az apám már készült a
virágvasárnapi istentiszteletre, amikor megjelent két fekete
egyenruhás nyilaskeresztes és elõadta, hogy a helybeli német
parancsnoknak az a kívánsága, hogy az apám a templomban
olvassa fel a kiürítési parancsot. Természetesen ezt az apám
kategorikusan visszautasította, mondván: a templomban, a
szószékrõl õ kizárólag a bibliából olvas és a püspöki körlevél
még az, ami onnan felolvasható. A két „testvér” azonban ma-
kacsul ragaszkodott a kérés teljesítéséhez, mondván, nem len-
ne jó, ha a német tiszt személyesen jönne el hozzánk, amit ter-
mészetesen az apám sem szeretett volna, így valami olyasmit
mondott, hogy majd megoldjuk...A két nyilas beült a templom
utolsó sorába, ellenõrizendõ, hogy végrehajtja-e a pap az uta-
sítást, vagy szembe mer szállni a még meglévõ hatalommal..

Hát végrehajtotta...Csakhogy: nem a szószékrõl, ahogy
azt meg is mondotta, hanem az istentisztelet végén, lejõve a
szószékrõl, a templom kövezetérõl... Elõzõleg meg más is
történt... Apám megváltoztatta az elõre eltervezett textust,
az alapigét és prédikációja a zsidók ki-vonulásával foglalko-
zott, amikor Egyiptomból menekültek. Kitért azokra a ne-
hézségekre, amivel a menekülõknek szembesülniük kellett,
a napi tíz-tizenöt várható szülés útközben, az éhezés, a szom-
júság kínjaira, melyet a zsidók akkoriban elszenvedtek, az
idõsek szenvedéseire, a halálos betegek szállításának gond-
jaira... Nos, egy ilyen prédikáció után olvasta fel a kiürítési
parancsot – és az emberek ott a templomban megértették,
hogy mirõl is van szó. Majd pedig azt mondta: most pedig
énekeljük el a Szózatot... És amikor odaértünk, hogy itt él-
ned, halnod kell, sokan sírva fakadtak... Másnap senki nem
ment el a faluból... Csak a németek és a nyilasok...

A harmadik emlékezetes – és számomra ma is félelmetes –
esemény a háború után esett meg, 1950 elején. Nagyon hideg
volt, emlékezem: a templomban annyira fázott a fülem, hogy
dörzsölgettem... És megjelent nálunk vasárnap délelõtt két
bõrkabátos ávós. Akárcsak a németek idejében.

1949. karácsony másnapján Mindszenty József bíborost,
Magyarország hercegprímását, az Ország Elsõ Zászlósurát a

kommunista banda letartóztatta. A két ávós spicli azt óhaj-
totta, hogy a tiszteletes úr a szószékrõl ítélje el a hazaáruló
katolikus briganti papot. Természetesen tudtuk – anyámmal
együtt – hogy ebbõl nagy baj lesz, mert ezt az apám semmi-
lyen körülmények között nem fogja vállalni. Persze, nekik is
hiába mondott akármit, nem nyugodtak bele, végül: Majd
valamit mondok! – aztán elküldte õket. Amikor bementünk
a templomba, a két ávós pontosan ott ült, ahol évekkel ko-
rábban a nyilasok. Én a szószékkel szemben, a karzaton he-
lyezkedtem el. Félelmeink valóra váltak...Ennyi idõ távlatá-
ból nem emlékezhetem pontosan, de a mondat valahogy így
hangzott:

Ha pedig valaki ennek a népnek, ennek a nemzetnek árt,
ellenére tesz, vagy az életére tör, sújtsa az Isten büntetése és a
nemzet megvetése, függetlenül attól, hogy az a kereszt, vagy a
vörös csillag nevében történik! Akkor ott azt hittem, leszakad
a mennybolt...A két ávós sietve távozott. Amikor kijöttünk,
már az autójuk sem volt sehol. Talán csak nem megúsztuk?
Aztán jöttek. Éjjel, talán éjfél körül. De nem ketten, négyen...
És elvitték... Azt az éjszakát nem kívánom senkinek sem.
Másnap délelõtt lélekszakadva mentünk Dénes bácsihoz. Dé-
nes bácsi egy egyszerû falusi ember volt. Korábban az apám
harangozója, de késõbb felvitte az Isten a dolgát: párttitkár,
késõbb tanácselnökként segítette a községet – és ezt most jó
értelemben kell érteni, mert Varga Dénes jóindulatú ember
volt, ahol tudott, segített. Harangozó korában apám több al-
kalommal is mellé állt, kezesként, amikor házát tatarozta,
vagy amikor mérnökök mellé figuránsként beajánlotta. Min-
dent elmondtunk és Dénes bácsi délelõtt vonatra ült és beuta-
zott Pápára, ahol akkoriban az Államvédelmi Hatóság pápai
részlege a Kórházzal szemben, a Kovács huszárezredestõl ál-
lamosított (elrabolt) szép házban székelt. Azt nem tudjuk –
apám errõl soha nem beszélt, – hogy mi zajlott le az ÁVÓ iro-
dában, de aznap délután az apám és Dénes bácsi együtt jöttek
haza a vonattal. Dénes bácsinak ezért – világnézetétõl függet-
lenül – mindig hálás voltam. Ma már õ sem él...

1929-ben megjelent egy könyv, „Veszprém megyei fejek”
címmel, melyben szócikkekkel a megye kiválóságait ismer-
tették, fényképekkel, a veszprémi római katolikus megyés-
püspöktõl, az alispánon át a városi tisztviselõkön keresztül a
falusi jegyzõk, papok, bírók és egyszerû, de elismert paraszt-
gazdák tevékenységeinek felsorolása mellett. Ebben a
könyvben apám is szerepel.

1995-ben, a Pécsi Székesegyházban – post mortem – a Vi-
tézi Rend felvette tagjai sorába és – születésének századik
évfordulóján – 1999. augusztus 28-án egykori templomában,
ahol harminc-három éven át hirdette Isten igéjét,
Mihályházán a templom elõcsarnokában a gyülekezet és a
Vitézi Rend emléktáblát helyezett el az emlékére.

2001-ben megjelent a „Veszprém megyei életrajzi lexi-
kon” címû könyv, amelyben édesapám életútját, munkássá-
gát elismerõen méltatják.

* * *

Utolsó kívánságuknak megfelelõ-
en a mihályházi temetõben nyugsza-
nak, bátyám sírjától néhány méter-
re...

Az Édesapára, a hazafira,
a katonára, lelkészre,
barátra, irodalmárra,
rendtársunkra
emlékezett

vitéz Horváth László
tb. törzskapitány
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KITÜNTETÉSEK
Dr. v. Kassay Lajos

központi törzskapitány
urat fõkapitány úr a
Történelmi Vitézi
Rend Arany Érdemke-
resztjével tüntette ki,
tisztségviselõi mun-
kássága elismeréséül.
A Vitézi Szék a felsõ
korhatár elérése miatt
2010. szeptember
11-én Törzskapitány

Urat felmentette kp. törzskapitányi rangjából és feladatai
alól, és a kitüntetõ tiszteletbeli törzskapi-
tányi címet adományozta részére.

2010. június 26-án, Gödöllõn az ünnepi
Vitézi Széki Ülésen fõkapitány úr az Ezüst
Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetést ado-
mányozta vitéz Mordényi Endre ny. száza-
dos úrnak, az Észak-Dunántúli TSZK tag-
jának rendi helytállásáért, magyarságunk
érdekei melletti harcos kiállásáért.

2010. október 16-án fõkapitány úr a
Kárpátia Nemzeti Rock-
zenekar vezetõjének, Petrás
János VRNT rendtársunk-
nak, Pest Törzsszék tagjá-
nak a magyar nemzetért, a
nemzeti egységért, nemzeti
kultúránkért tett kimagas-
ló szolgálatáért a Történel-
mi Vitézi Rend Ezüst Nem-
zetvédelmi Keresztjét ado-
mányozta.

2010. június
26-án, Gödöllõn
megtartott ünnepi
Vitézi Széki ülésen
fõkapitány úr Ezüst
Nemzetvédelmi Ke-
reszttel tüntette ki
dr. vitéz Bucsy László
KÖMA Kelet törzska-
pitányát az örömteli módon egyre nagyobb létszámú törzs-
szék irányításáért, a nemzeti értékek és hagyományok ápo-
lásáért, összetett és szerteágazó rendi és lokálpatrióta tevé-
kenysége példaértékû megvalósításáért.

Vitéz Deáky Imre székkapi-
tány urat, a Székely Törzs-
szék, Csíkszék székkapitá-
nyát a felsõ korhatár elérése
miatt a Vitézi Szék – rendi
munkáját messzemenõen el-
ismerve és értékelve – fel-
mentette székkapitányi
rangjából és feladatai alól,
és részére a kitüntetõ tiszte-
letbeli székkapitányi címet adományozta. (2008-ban székka-
pitány úr a Rend Ezüst Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetésé-
ben részesült.)

Rendünk nevében köszönetünket fejezzük ki munkáto-
kért, magyarságotokért, rendi helytállásotokért. A felsõ kor-
határt elért Tisztelt és Kedves Rendtársainkra számítunk a
jövõben is minden rendezvényünkön, a rendi eseményeken –
hogy továbbra is együtt építhessük a Jövõt a fiatalokkal,
nemzetünk javára.

Istennel a Nemzetért és Hazáért!
vitéz Hunyadi László fõkapitány

A Kárpátia zenekar tagjaival

Születésnapot köszöntünk!
vitéz Thurzó Frigyes tb. törzskapitány úr, a Történelmi

Vitézi Rend nagyrabecsült tagja, betöltötte 85. életévét. Ez
szinte hihetetlennek tûnik, hiszen fiatalos, energikus megje-
lenése révén nyugodtan letagadhatna ebbõl jó néhány esz-
tendõt. Rendünk idõsebb generációjának reprezentáns
alakja. Személye önmagában a történelem: a Vitézi Rend
hazakerülésének, itthoni mûködésének viszontagságaiban
mindig az igazság vezérelte. A még számûzetésben, külhon-
ban mûködõ Vitézi Rend Vitézi Széke 1992. január 2-án

megválasztotta elnökségi tag-
jaként az Archívum Gondno-
kának. Lelkiismeretes szakér-
tõi munkája révén feltétlen tá-
masza Rendünknek és a Szent
László Rendnek. Ott látjuk Õt
Kenderesen, Kormányzó úr
újratemetésén, emlékmû-ava-
tásokon, rendi események so-
rán. Kiemeljük ezek közül az
éves ünnepi vitézavatásokat:
Kormányzó Úr avatópallosá-
val v. Thurzó Frigyes tb. törzs-
kapitány úr vonult be immár
18 éve a rendi tisztségviselõk
elõtt a székesegyházba, majd
sújtotta a három csapást az or-
szágvédõ pajzsra. Köszönettel tartozunk sokéves áldozatos
munkájáért, szolgálatáért, lojalitásáért, segítõkészségéért.
Kívánunk változatlanul jó erõt és egészséget, hosszú-hosszú
életet magyar nemzetünk, s Rendünk javára, valamennyiün-
ket megtisztelõ barátságoddal.

Történelmi Vitézi Rend, Vitézi SzékFo
tó
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BUDA TÖRZSSZÉK

Eseménykrónika

2010. június 25. Szentendre Skanzen, Szabadtéri Népraj-
zi Múzeum. Az Észak-magyarországi falu tájegység ünnepé-
lyes megnyitója, melynek része a Palóc Tájház. Ezt az épüle-
tet Domaházáról hozták a Skanzenbe, mely vitéz Kissunyi
Erzsébet nemzetes asszony nagyszüleié volt. Testvéreivel
együtt ebben a házban születtek õk is. Mindenkit szeretettel
fogadott törzsszékünk tagja, Erzsébet.

2010. június 26. Gödöllõ Nemzeti Együvétartozás Parkja.
A Történelmi Vitézi Rend Közép-Magyarország Keleti Törzs-
széke adományokból
és sok-sok munkával
hozta létre a méltatla-
nul elhallgatott, a ma-
gyarság megmaradása
szempontjából jelen-
tõs 907-es pozsonyi
csata emlékmûvét. Az
ünnepségen a Törté-
nelmi Vitézi Rend Vi-
tézi Széke teljes létszámmal vesz részt. Buda Tszk jelentõs
létszámmal képviseltette magát.

Ausztria. A koronázási
jelvények megmentésé-
nek 65. évfordulója. Im-
pozáns központi rendez-
vény, a Magyar Korona-
õrök Egyesületével. Kö-
szönetünket fejezzük ki a
törzsszék minden tagjá-
nak, akik megtisztelték e
történelmi eseményt jelenlétükkel.

2010. augusztus 20. vitéz nagybányai Horthy István kor-
mányzóhelyettes úrra, az orosz fronton hõsi halált halt repü-
lõ-fõhadnagyra, kormányzó-helyettesre emlékeztünk a
Vámház körút és Pipa utca sarkán álló emléktáblájánál.

2010. szeptember 25. Rendünk avatási ünnepsége, hely-
szín: Belvárosi Plébániatemplom, Erzsébet-híd pesti hídfõje.
Az avatás után most is sor került a hagyományos bajtársi
Ebédre, a Pilinszky Kávéházban. Köszönettel tartozunk

2010. május 2. tartottuk az Óbudai temetõben megemlékezésünket és a sírkõava-
tást vitéz Miklósi Zsolt törzskapitány úr halálának 2. évfordulóján.

2010. július 2–4. Mattsee

minden rendtársunknak, akik az ava-
tási ceremónia elõkészítésében, s a
bajtársi ebéd elõkészítésében, annak
lebonyolításában részt vettek.

2010. október 6. Érd, Kálvin tér, Re-
formátus Templom kertje. Megemlé-
kezés az Aradi Vértanúkra és Tria-
non-emlékmû avatása.

2010. október 16. Magyarok Háza,
Budapest V. ker., Semmelweis u. 1–3.
A Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend
október 16-án az árvízkárosultak javára jótékonysági estet
rendezett v. Almási Szabó Attila v.hdgy szervezésében; az est
védnöke v. Jókai Anna Kossuth-díjas író volt.

2010. október 23. szombat, 10 óra, II. ker., Széna tér.
Részvétel az I. és II. kerületi önkormányzatok közös ’56-os
megemlékezésén. Ez a rendezvény Buda Törzsszék hivata-
los ’56-os megemlékezése is.

2010. október 23. szombat, 14 óra, Corvin köz. Az ’56-os
Magyarok Világszövetsége, a Corvin-közi Bajtársak Szövet-
sége és a Pesti Srác Alapítvány hagyományos közös megem-
lékezése az ’56-os harcok egyik jelképének is tekintett hely-
színen, a Corvin közben. A történelmi Vitézi Rend központi
zászlójával évek óta képviseltetjük itt magunkat.

v. Béres Ferenc tkp.

Kitelepítettek Emlékmûve Budapesten!
2010. október 24. Sorstársak, barátok és volt budapesti ki-

telepítettek részvételével zajlott a budapesti központi em-
lékmû avatása. Ez az elsõ eset 20 évvel a kommunizmus bukása
után, hogy állami pénzbõl köztéri emlékmûvet kaptak a hortobá-
gyi kényszermunkások és a budapesti kitelepítettek. Sorstársak
és barátaik nagy számban jelentek meg az avatáson, ezzel is
súlyt és jelentõséget adva az eseménynek. Az emlékmûvet az
I. kerületi Szarvas téren lévõ parkban állították fel. Az ava-
tást az október 23-i állami ünnepségek sorába felvették,
szervezését a kommunikációs államtitkárság végezte. Az
avató beszédet a kormány részérõl Dr. Rétvári Bence állam-
titkár mondta.

vitéz Eötvös Péter

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, NYUGAT TSZK

Hõsök napja Százhalombattán
A T.V.R. helyi csoportja eddig is minden évben részt vett

az óvárosi, Szent László rk. templom elõkertjében lévõ elsõ-
és második világháborús emlékmûvek elõtt tartott ünnepi
megemlékezésen. Az idén azonban–elõször – nem, mint
meghívottak, hanem mint rendezõk jelentünk meg a város

lakossága elõtt. Az ünnepséget megelõzõ szentmisén Illéssy
Mátyás plébános úr is megemlékezett a jeles napról, majd vi-
téz Horváth László tb.tkp. és – törzskapitány úr felkérésére –
dr. Aradszki András, a KDNP országgyûlési képviselõje
mondott ünnepi beszédet. A koszorúzáson a Történelmi Vi-
tézi Rend, a Fidesz, KDNP, Jobbik, a helyi civil szervezetek
és a város lakosai helyezték el az elesett hõsök emlékmûvei
elõtt a kegyelet koszorúit, virágait.

vitéz Horváth László tb.tkp.



18 VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 2010/3.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK

Veszprém vármegyei alcsoport hírei
2010. május 20. Balatonfüreden az Arácsi Népház nagy-

termében a Magyar Hõsök Emléknapja alkalmából nyitot-
tak kiállítást, melyen a helyiek közadományiból korabeli ru-
hák, fegyverek, elsõ világháborús levelek, régi fényképek és
egyéb hadi relikviák voltak láthatók. A megjelenteket Nt.
Császár Attila VRNT. református lelkész, majd Dr.Bóka Ist-
ván országgyûlési képviselõ, Balatonfüred polgármestere
köszöntötte, az Emléknap eszmeiségérõl vitéz Jókai Anna
Kossuth-díjas író szólt: „Az emberi élet nem mérhetõ rang
és pozíció szerint, ezért a mindennapi hõsökre, akiket csak
családtagjaik sirattak meg, kötelességünk emlékezni. Az a
nemzet, mely nem adózik a múltjának, nem remélhet sem-
mit a jövõtõl.” A kiállítást Havasi János, a Magyar Televízió
szerkesztõségvezetõje, a Háborús Keresõszolgálat honlap
megalkotója nyitotta meg. A Történelmi Vitézi Rendet Ec-
kert Emil VRNT. vitézi alhadnagy és vitéz Springmann Mihály
képviselte.
Megemlékezés Hortobágyon, a magyar „GULAG”-on

A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak
Egyesülete szervezésében 2010.június 19-én a hat évtizeddel
ezelõtti kitelepítésekre emlékeztek a hortobágyi ökumeni-
kus templomban. A faluházban már reggeltõl gyülekeztek az
egykori sorstárak, hozzátartozóik, illetve leszármazottaik,
ahol átvehették a hortobágyi kényszermunkatáborok áldo-
zatainak emlékére kiadott „60 év 1950–2010” címû jubileu-
mi kötetet, mely az eddigi legteljesebben tartalmazza az ül-
döztetést elszenvedettek névsorát. A megemlékezés hármas
jubileum köré szervezõdött: 60 esztendõvel ezelõtt, 1950. jú-
nius 23-án kezdõdött meg az ártatlan családok Hortobágyra
hurcolása. 20 éve, 1990.június 23-án állították fel a mára za-
rándokhellyé vált Hortobágy Emlékkeresztet, 10 éve pedig
egymásra találtak a 12 egykori kényszermunkatábor csak-
nem 10.000 rabja közül az akkor még életben lévõk. Ekkor
kezdõdött meg a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba El-
hurcoltak Egyesületének szervezése, valamint ekkor szüle-
tett W.Balassa Zsuzsa egykori hortobágyi kitelepített meg-
rendítõ fohásza, a “Hortobágyi Imádság” is. Szintén 2000-ben
kezdõdött el a hortobágyi ökumenikus “Jó Pásztor” templom
építése, mely mára a volt rab családok számára a kiengeszte-
lõdés központi emlékhelyévé vált.

A megjelenteket vitéz Eötvös Péter, a Hortobágyi Kényszer-
munkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének elnöke köszön-
tötte, majd Dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium államtitkára mondott beszédet. Figyelmeztetett
arra, hogy még most is kevesen tudnak az egykori kényszer-
munkatáborokról, ezért fontos, hogy az oktatás és a filmkészí-
tés mellett a túlélõk is elmondják azokat a rémségeket, amelye-
ket átéltek. Emlékbeszédében vitéz Eötvös Péter arról szólt,
hogy „hatvan éve mutatta ki elõször intézményes formában a
szovjet típusú diktatúra a foga fehérjét”, hiszen a polgári csalá-
dok ellehetetlenítése mellett sok esetben a fizikai megsemmisí-
tés volt a kommunista diktatúra célja. A templomi megemléke-

zés végén a történelmi egyházak képvise-
lõi felszentelték, illetve megáldották azt
az emlékfalat, mely megörökíti azokat,
akiknek nevét az egykori rabok közül si-
került felkutatni, illetve azonosítani. A
résztvevõk megkoszorúzták a 33-as fõút
mellett, az egykori kitelepítettek emléké-
re vasúti sínekbõl felállított Hortobágy Emlékkeresztet. A 12
egykori tábor túlélõi táboruk nevének elhangzásakor kü-
lön-külön koszorút helyeztek el. A Történelmi Vitézi Rend ne-
vében vitéz Kintzly Péter kp. Tkp., vitéz Pintér Kornél észak-du-
nántúli tkp., a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség orszá-
gos elnöke és vitéz Fekete Ferenc Zoltán ter. szkp. koszorúzott.

Ünnepi állományülés és eskütétel Alsóörsön

2010. július 10-én A Történelmi Vitézi Rend Észak-Du-
nántúli Törzsszéke a Veszprém vármegyei Alsóörs XIII. szá-
zadi mûemlék református templomában rendezte meg al-
csoportjainak ünnepi állományülését, melynek keretében
sor került a Törzsszék 2010. évi avatandóinak eskütételére.
Az állományülésen megjelenteket vitéz Pintér Kornél
észak-dunántúli tkp. üdvözölte, majd nt. Rásky Miklós refor-
mátus lelkipásztor tartott áhítatot a tékozló fiú bibliai törté-
nete alapján. Az áhítatot követõen vitézi Hunyadi László, a
Történelmi Vitézi Rend fõkapitánya mondta el köszöntõ

gondolatait, majd vitéz Dömötör Zoltán nemzetõr vezérezre-
des, az 1956-os Magyar Nemzetõrség fõparancsnoka emel-
kedett szólásra. Nagyhatású beszédében kiemelte, hogy a vi-
tézek azok, akikre a Nemzet mindenkoron számíthatott,
akik akkor is küzdöttek a Hazáért, amikor már minden vesz-
ni látszott. Külön felhívta az esküt tevõk figyelmét, hogy
mindig és minden körülmény között tartsák meg magyarsá-
gukat, esküjükhöz pedig egész életükben legyenek hûek
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A kádári diktatúra idõszakában éveket börtönben töltõ
1956-os szabadsághõs szavait követõen Nt. vitéz László Tibor
Fejér vármegyei szkp., református lelkész tartott megemléke-
zést. Ünnepi gondolataiban megemlékezett a Vitézi Rend 90
esztendõvel ezelõtti megalapításáról, majd vitéz Dinga László
Komárom-Esztergom közigazgatásilag egyesített vármegye
vitézi hadnagya szólt arról a kilenc évtizeddel ezelõtti nemzeti
tragédiáról, melyet az 1920.június 4-i trianoni diktátum oko-
zott. A rendezvény méltóságát Kovács Adél Sára, Kovács Gitta
és vitéz Juhász Antal hazafias szavalatai emelték. Az ünnepé-
lyes eskütételt követõen a jelenlévõk a templom oldalán meg-
koszorúzták Alsóörs község I. és II. világháborús hõsi halotta-
inak emléktábláját.

Emléktábla az 1919-es tolnai mártíroknak

Mártíromságuk után 91 esztendõvel emléktáblát avattak
a Kun (Kohn) Béla és bûntársai nevével fémjelzett elsõ kom-
munista diktatúra Tolna városi áldozatai, az 1919. június
29-én kivégzett Dr. Baranyai László és Vass József tiszteleté-
re. 2010.augusztus 20-án a Polgármesteri Hivatalnál össze-
gyûlt helyi polgárokat Dr. Sümegi Zoltán, Tolna város polgár-
mester köszöntötte, majd az emléktábla létrehozását kezde-
ményezõ szervezetek nevében vitéz Pintér Kornél észak-du-
nántúli tkp., a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség or-
szágos elnöke mondott emlékbeszédet. A korabeli jelenté-
sek alapján felidézte többek között a két hazafi mártíromsá-
gát is: „Bogyiszló orvosa, a huszonkilenc éves dr. Baranyai
László az elõzõ napokban beöltözött tartalékos huszárfõ-
hadnagy egyenruhájába, s mellén hordta világháborús kitün-
tetéseit. Faddon Vass József tizenkilenc éves földmûves, ko-
rábban pénzügyõr, szintén viselni kezdte régi uniformisát.”
A keresztény nemzeti Magyarország melletti helytállásukat
a „tanácsköztársaság” nevet viselõ patkányuralom helyi kor-
mánybiztosa ellenforradalmi cselekménynek minõsítette és
a fiatalembereket a Petõfi laktanya udvarán kivégeztette.
„dr. Baranyai László és Vass József két áldozat abból a 100
millióból, akiket az emberiség történetének leggonoszabb
eszmerendszere, a kommunizmus gyilkolt le. Ez az emlék-
tábla pedig eleven élõ, kõbe vésett vádirat. Emlékeztet és
nem enged feledni! ”

Kitelepítettek találkozója Kócsújfaluban

Tiszafüred Önkormányzata évrõl évre megszervezi a vá-
roshoz tartozó Kócsújfaluban az egykori hortobágyi kitelepí-
tettek találkozóját. 2010. augusztus 14-én már nyolcadik alka-
lommal gyûltek össze az egykori Kócspuszta kényszermunka-
táborának lakói, hogy a 60 esztendõvel ezelõtt kezdõdött tra-
gikus eseményekre emlékezzenek. 1950. június 23-tól a kom-
munista hatóságok ugyanis 2500-nál is több családot, mintegy
10 000 magyar honfitársunkat hurcolták lágerekbe, akik közül
626-an – egészen 1953-ig – a 12 kényszermunkatábor egyiké-
ben, a kócspusztaiban raboskodtak. A rendezvény fõvédnöke
Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum
elnöke és Varga Mihály, Miniszterelnökséget vezetõ államtit-
kár, a térség országgyûlési képviselõje volt. A találkozót Pintér
Erika, Tiszafüred polgármestere nyitotta meg, aki megemlé-
kezésében kitért arra, hogy a hortobágyi táborrendszerrel
kapcsolatos fogalmakat meg kellene végre változtatni, hiszen
itt nem egyszerûen kitelepítés történt, hanem a táborokba
zártak teljes jogfosztásáról volt szó.

A kommunista rezsim szörnyûségeit felelevenítõ emlék-
beszédét Lezsák Sándor az egykori rabok tiszteletére eme-
lendõ kápolna alapja melletti téren mondta el. A kápolna
alapjait 8 éve rakták le az elsõ találkozó alkalmával, de az
1990-es „rendszerváltás”-hoz hasonlóan – a bûnöket elköve-
tõ kommunista hatalom jogutódja, az MSZP elmúlt 8 évi
uralma miatt – ezt sem sikerült befejezni. A szónok és a meg-
jelentek is azon reményüknek adtak hangot, hogy a magyar-
ság közös összefogásával az elkövetkezõ években az elma-

radt rendszerváltás végrehajtása
– és a kápolna építése is befeje-
zõdik. Az embertelen körülmé-
nyek közé, birkahodályokba és
disznóólakba elszállásolt egyko-
ri ártatlan rabok közül sokan a
betegségektõl meggyengülve
nem bírták az erõs kényszer-
munkát, így a 12 táborban meg-
közelítõleg 300 rabtársuk számára ez a halált jelentette. Az õ
emléküknek is adózott a kápolna alapjának oldalán elhelye-
zett emléktábla, mely felavatásra, illetve felszentelésre ke-
rült. A megemlékezés végén elhangzott W. Balassa Zsuzsan-
na egykori kitelepített „Hortobágyi Imádság” – a, a táborok
nevének említésekor pedig a túlélõk egy-egy mécsest helyez-
tek el az emléktáblánál. A koszorúzáskor vitéz Pintér Kornél
észak-dunántúli törzskapitány, a Magyar Vidék Országos
56-os Szövetség országos elnöke és vitéz Fekete Ferenc Zoltán
területi székkapitány helyezte el a kegyelet virágait.

Ez is vitézi tett!
Nyolc éve vagyok tagja a Történelmi Vitézi Rendnek, vá-

rományosként avattak, melyre büszke vagyok nagyapám és
édesapám saját jogú vitézek voltak. Nagyapámat, vitéz Virág
János tartalékos szakaszvezetõt Kormányzó urunk avatta vi-
tézzé. Az I. világháborúban arany vitézségi éremmel tüntett-
ék ki, kétszer sebesült. Édesapámat várományosként vitézzé
avatták, majd mint hivatásos katona fõtörzsõrmesteri rang-
ban vett részt a II. világháborúban és kitüntetései alapján sa-
ját jogú vitézzé minõsítették át. Nekem – szerencsére – nem
kell harci cselekményekben részt vennem, de úgy érzem,
hogy nagyapám és apám múltja kötelez engem valamilyen
olyan jótétemények és cselekedetek megtételére, melyek
nyugdíjas koromban erõmbõl kitelnek. Vitéznek lenni nem-
csak annyit jelent, hogy részt veszünk egy avatáson és legjobb
esetben megjelenünk az állománygyûléseken, hanem kötele-
zettségekkel is jár. A kötelezettség teljesítését észre kell ven-
ni életünkben és a körülöttünk zajló eseményekben. Ilyen
gondolatokkal és érzésekkel avatkoztam be egy látszólag
nem is vitézi közbenjárást igénylõ eseménysorozatba, azzal,
hogy minden érdekelt vegye tudomásul, hogy itt egy Törté-
nelmi Vitézi Rendhez tartozó személy intézkedett.

Televíziós híradásból és újsághírbõl tudtam meg, hogy a
vasadi Állatotthon Alapítvány Menhelyén 150 kutyát tartanak
és anyagi fedezet hiányában már nem tudnak ellátni, etetni.
Felmerült annak a valószínûsége, hogy ezeket az állatokat el
kell altatni. Úgy éreztem, itt segíteni kell és, hogy ehhez le-
gyen erõm, azt vitézi mivoltomból merítettem. Évtizedek óta
járok a Budapest Fehérvári úti Vásárcsarnokba és nagyon sok
kereskedõt megismertem. Ezeket felkeresve, arra kértem
õket, hogy minden olyan élelmet, amely már emberi fogyasz-
tásra alkalmatlan, de egy kutyamenhelyen még az állatok ete-
tésére felhasználható, ne dobják ki a szemétbe, ne semmisít-
sék meg, hanem adják át a vasadi kutyamenhelynek. Az Állat-
otthon Alapítványnak kurátora, Nagy Oszkárné vállalta az
összegyûjtött termékek elszállítását. Sikerült megszerveznem,
hogy az állatmenhely ellátása nemcsak egyszeri alkalomból
történhet, hanem folyamatosan biztosítható.

Lehet, hogy állatotthonnak ellátást biztosítani nem vitézi
cselekmény. Ezt a történetet azért írtam le, hogy rendtársaim
érezzék át, a Vitézi Rendhez való tartozás a segítségnyújtás és
bajtársiasság minden fajtájának a kézbentartását és a jóindu-
latú beavatkozás megnyilvánulását kívánja. Ez egész életünk
folyamán arra kötelez bennünket, hogy valamilyen megoldás-
ra váró feladatot ne engedjünk el a fülünk mellett, de avatkoz-
zunk be az események sorába, ha arra lehetõségünk van.

vitéz Virágh Katalin v. hdgy.
Buda TSZK
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Munkaszolgálatosok (MUSZ 1951–1956)
találkozója Siójuton

2010. augusztus 28. A Somogy megyei Siójuton már a 17.
alkalommal gyûltek össze az egykori 72–18. számú munka-
szolgálatos alakulat tagjai, akiket a kommunista rezsim poli-
tikai okokból rabmunkára kényszerített. A Rákosi (Rosen-
feld) rendszer hivatalosan „a hadsereg kötelékében fegyver
nélküli szolgálat”-nak nevezte, hogy csupán a társadalmi
helyzetük miatt 1951. július 28. és 1954. november 16-a kö-
zött, 9 turnusban „belföldi” kényszermunkára hurcolták 16
163 magyar honfitársunkat. Nesz Ernõ egykori munkaszolgá-
latos évrõl-évre összehívja bajtársait, akik az idén Nagy Gyu-
la tabi sorstársuk leányának és vejének siójuti birtokán gyûl-
tek össze. A találkozóra az ország minden részébõl, illetve az
emigrációból is érkeztek egykori munkaszolgálatosok. A kö-
zös bajtársi ebédet követõen Nagy Ferenc József, az An-
tall-kormány volt földmûvelésügyi, majd tárca nélküli mi-
nisztere mondott vidám borverset. A házigazda Horváth csa-
ládnak Dr. Hasznos Miklós, a Kereszténydemokrata Néppárt
egykori alelnöke és országgyûlési képviselõje, a Munkaszol-
gálatosok Szövetsége (MUSZ 1951–1956) elnöke – Szent
Pál szavait idézve – mondott köszönetet a vendéglátásért. A
bajtársi összejövetelen megjelent Boemelburg Lajos, a
POFOSZ–MUSZ 51–56 tagozatának elnöke, Berreg István,
a Független Kisgazdapárt volt országgyûlési képviselõje és
Fodor Károly, a Veszprém megyei Aszófõ egykori polgár-
mestere is. A baráti beszélgetéseken felidézõdtek a nehéz
évek közös emlékei, melyek azonban egy életre szóló baráti,
bajtársi kapcsolatot hoztak létre.

2010. szeptember 3. Könyvbemutató
A Történelmi Vitézi Rend Veszprém megyei alcsoportja,

a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Veszprém megyei
szervezete és „Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
emlékéért” Alapítvány meghívására Harmati Miklós, bada-
csonyi lokálpatrióta, költõ mutatta be „Az új napszámoshoz”
és a „Badacsonyi tavasz” címû köteteit. A dedikálással egybe-
kötött bemutatót a költõ saját termelésû badacsonyi boraival
kísért bajtársi találkozó zárta.

2010. október 1. Katyn-megemlékezés
A Történelmi Vitézi Rend Veszprém megyei alcsoportja,

a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Veszprém megyei
szervezete és „Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
emlékéért” Alapítvány szervezésében. Matthaeidesz Kon-
rád újságíró „Katyn magyar áldozatai" címmel tartott vetítés-
sel egybekötött elõadást. Az elõadó megemlékezett – a Szov-
jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának 1940.
március 5-én hozott titkos határozata értelmében – az
NKVD által végrehajtott tömegmészárlásról, melynek során

Katyn, Tver és Harkov térségében összesen kb. 22 000 len-
gyel értelmiségit, fõtisztet, tartalékost, a lengyel hadsereg
szinte teljes vezetését kivégezték. A bolsevista vérengzések-
nek magyar áldozata is volt Korompay Emánuel Aladár tarta-
lékos százados, a Varsói Egyetem magyar lektora, az elsõ
lengyel-magyar szótár szerzõjének személyében. Katyn má-
sik áldozata Prof. Dr. Orsós Ferenc patológus, egyetemi ta-
nár, a Magyar Tudományos Akadémia és a Felsõház egykori
tagja volt. A nemzetközileg elismert szakember 1943-ban ki-
emelkedõ patológiai módszereivel bebizonyította, hogy a
moszkvai bolsevik pártvezetés hazugságaival szemben a tö-
meggyilkosságot nem a Harmadik Birodalom, hanem a szov-
jet rezsim követte el. Ezért a szovjet megszállók kiadatását is
kérték az amerikaiaktól, de ezt megtagadták, viszont már
1945-ben eltávolították az MTA tagjai közül. Az emigráció-
ban hunyt el. Rehabilitációja sajnálatosan a mai napig nem
történt meg.

2010. október 13. Vitéz Joó Katalin tartott nagysikerû elõa-
dást Veszprémben, a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános
Iskolában „A Kárpát-haza szakrális és spirituális földrajza”,
valamint „Az archaikus természeti és kulturális kincseink”
témakörökben. Javasoljuk rendtársunk elõadásait figyelem-
mel kísérni.

vitéz Pintér Kornél Észak-dunántúli tkp.

MÁNYI ALCSOPORT
Hõsök napja;

II. világháborús hõsök újratemetése

Emlékeztünk falunk szülötteire, nagyapáinkra, édesapá-
inkra, akik legdrágább kincsüket, életüket adták a Hazáért.
Az I. Világháború 115 hõsi halottjára, kiknek áldozata hiá-
bavalónak tûnt az elvesztett háború miatt. A gyõztes nagyha-
talmak Magyarországot zsarolással rávették a békeszerzõ-
dés aláírására. A fegyverszüneti megállapodás után a Káro-
lyi gróf vezette magyar kormány dilettáns módon feloszlatta

a hadsereget. Hatalmát nem
tudta megtartani, így a kom-
munista csõcselék kezébe
került az ország. 133 napos
véres terror következett. A
határokat nem védte senki.
A szövetségesek azzal fe-
nyegették Magyarországot,
hogy ha megtagadja a béke-
szerzõdés aláírását, akkor a
román hadsereget rászaba-
dítják az akkor már védeke-
zésre képtelen országra, ami
részben meg is történt. Bu-
dapestig nyomult a román
hadsereg, egyes csapatok
Mányig is eljutottak.
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A nemzetet vitéz nagybányai Horthy Miklós altengernagy
a Vitézi Rend alapítója, mint kormányzó felemelte nyomo-
rából. Országunk kényszerûségbõl belesodródott a Német-
ország által kirobbantott II. világháborúba. Mányi hõsi ha-
lottaink: 45 fõ katona, 125 fõ (!) mányi civil áldozat. Emlé-
kezzünk rájuk, különösen 4 katona – az ellenség elõtt tanúsí-
tott – vitéz és önfeláldozó magatartásáról, amiért haláluk
után vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyarország kor-
mányzója vitézségi érmet adományozott részükre.

Név szerint:
– Berka Mihály honvéd (szívlövés, Szeverinovka, 1941.

07. 26.) 14. kerékpáros zászlóalj, 2. század, Kitüntetve kis-
ezüst vitézségi éremmel.

– Majda András honvéd (fej- és kézlövés, Korotojak,
1942. 08. 13.) 48/I. zászlóalj, bronz vitézségi érem.

– Mann János honvéd (eltûnt
a doni visszavonulásnál) 3. gya-
logezred, bronz vitézségi érem.

– Zatykó György tartalékos
õrvezetõ (fejlövés, Ohalovicze,
1944. 07. 06.) 2/I. huszár osztály,
kisezüst vitézségi érem.

Ezeket a katonákat Istenbe
vetett hitük, a Hazáért, és szülõ-
falujukért, Mányért, itthon ha-
gyott családjukért érzett köteles-
ségtudatuk vitte elõre a nehéz,
embert próbáló helyzetekben.
Az õ példamutatásuk adjon erõt
nekünk mindennapjainkban. Emlékezzünk rájuk, mert amíg
ezt tesszük, addig velünk tovább élnek és csak akkor halnak
meg igazán, ha elfelejtjük õket.

Hozzátartozók megbízásából kutattam egy, a harctéren
eltûnt honvéd után. Sok munkával sikerült a család által 65
éve keresett édesapát az orosz hadifogoly adatbázisban meg-
találni, amibõl kiderült, hogy fogságba esett, majd meghalt
és valahol Oroszországban van eltemetve. A Hõsi emlékmû-
vön is 21 olyan honvéd neve szerepel, akiket a mai napig is
eltûntként tartanak nyilván, csak reménykedni lehet abban,
hogy legalább rendes temetést kaptak. A református sírkert-
ben négy, a környéken hõsi halált halt ismeretlen katonának
adtuk meg katonai tiszteletadással a végtisztességet. Szebe-
nyi István, a Hadtörténeti és Kultúrtörténeti Egyesület el-
nöke megható szavakkal idézte a katonák hõsiességét. Meg-
köszönte Óbarok-Nagyegyháza polgármesterének nevében
is Mány és Óbarok községnek, s Rendünknek, hogy az el-
esett katonák végsõ nyughelyre találhattak a mányi reformá-
tus temetõben. Kérem önöket, tekintsenek úgy e négy kato-

na sírjára, mintha az saját – a harctereken eltûnt – hozzátar-
tozójuk nyughelye lenne. Õket is biztosan kereste, hazavárta
családjuk, de mostmár itt örök nyugalomra találtak.

v. Sz. Kovács Ferenc kp. széktartó, ter.szkp.

Köszönet v. Sz. Kovács Ferenc nemzetes úrnak a megem-
lékezés és a Hõsök újratemetésének komoly szervezõ mun-
kájáért.

v. Pintér Kornél tkp.

Koltay Gábor: Mindszenty – A fehér vértanú c.
filmjét mutatták be!

A Szent László Határõr Hagyo-
mányõrzõ Egyesület és a Történelmi Vi-
tézi Rend Ny.-Dunántúli TSZK-e 2010.
október 17-én a gyõri Petõfi Sándor
Mûvelõdési Ház Richter termében dísz-
bemutatót rendezett. A vetítésen jelen
volt a film rendezõje, Koltay Gábor.

Fehérné Markó Kamill
Ny-Dtúli TSZK

Vállalok levéltári kutatásokat megbízás alapján.
Katonai, ’56-os, illetve megfigyelési ügyekben.
A Történelmi Vitézi Rendbe való felvételhez;
’56-os Emlékéremhez; Családtörténethez.

A felkutatott anyagról digitális másolatot, hiteles másolatot készítek,
igény szerint.

Saját adatbázisomban lévõ adatokról hiteles másolatokat készítek.

Bõvebb felvilágosítás:
vitéz Sz. Kovács Ferenc törzsszéki kapitány
Telefon: 06 (20) 9190-578 (9–20 óra között)

VÁROM MEGKERESÉSÉT, HÍVJON BIZALOMMAL!

A Korona Filmstúdió legújabb filmjét ajánljuk figyelmükbe. Koltay Gábor: Mindszenty
– A fehér vértanú. A 138 perces film Budapesten az Uránia Filmszínház vetíti október 6-a óta!

OLVASÓI LEVELEK
Köszönjük érdeklõdésüket, észrevételeiket, cikkeiket.
Várjuk továbbra is leveleiket! Szerkesztõségünk igyek-
szik minden kérésnek eleget tenni. Elnézést kérünk, ha
kéréseik teljesítése esetenként némi idõt vesz igénybe.
Rendtársi üdvözlettel:

Vitézi Tájékoztató Szerkesztõsége
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Tisztelgés 159 székesfehérvári magyar hõsi halott honvéd elõtt Gyergyószentmiklóson
Harmadik alkalommal lehe-

tett jelen székesfehérvári kül-
döttség Gyergyószentmiklóson,
az 1944. szeptember 7-én, a
Gac-hegy oldalában hõsi halált
halt székesfehérvári 3.sz gyalog-
ezred III.pótszázada 159 kato-
nájának tömegsírja felett elhe-
lyezett emlékmûvénél. 2008-ban
Székesfehérvár fõterén katonai
– egyházi tiszteletadással útra in-
dított márványemlékmûvet a
Honvédség és Társadalom Bará-
ti Kör székesfehérvári szerveze-
te készíttette el. Gyergyószent-
miklós népének szívében min-
denkor kegyelettel éltek az ott
életüket áldozó magyar katonák.
Sírjaikat és emléküket – annak
ellenére, hogy hosszú évtizede-
ken keresztül hivatalosan erre nem kerülhetett sor, sõt még
beszélni sem lehetett róluk –, mégis kegyelettel õrizték,
imádságaikban megemlékeztek róluk. A gyergyóiak közül is
sokan meghaltak a harcok és várost ért három napos szabad
rablás ideje alatt. Errõl tanúskodnak azok a nevek, melyeket
márványba vésett a róluk emlékezõ kegyelet. Megemlékezõ
beszédében Csergõ Tibor történész, a Tarisznyás Márton
Múzeum igazgatója elevenítette fel a tényeket. Blénessi Je-
nõ világháborús katonai emlékei közül beszélt a Gac-hegy
oldalán történt eseményekrõl. E megemlékezõ gondolatok
után ökumenikus szertartás keretében, imádságokban kér-
tek megnyugvást az élõknek és békés pihenést az elesettek
számára. Vitéz László Tibor a Történelmi Vitézi Rend Fejér me-
gyei székkapitánya, lelkipásztor, a hõsiességrõl szólt, Pál apos-
tol gondolata alapján: „Semmivel sem gondolok, még az éle-
tem sem drága nékem, csakhogy elvégezzem futásomat”.

E szomorú helyen állva, a II. világháborúban elesett
magyar katonákra gondolunk. A hõsi életrõl és hõsi halálról
ma a történelem beszél. A hõsök egész sora áll elénk, halált
túlélõ emlékezettel. Érdemes volt élniük és érdemes volt
meghalniuk, mert vérükbõl gyümölcsígérõ virágok fakad-
tak. Életük és haláluk hitelesítette a hazaszeretet eszméjét,
melyért életük sem volt drága. A szabadság hõseit tisztelet-
tel veszi körül minden nép, méltán, mert a hõsök példája hõ-
söket nevel. Ma is vannak eszmék, amikért érdemes küzde-
ni, hõsi bátorsággal kiállni.

De vannak-e hõsök? – Nevelõdnek-e a történelmi példá-
kon hivatásuk tüzében égõ lelkek, akik örökkévalóságba
nyúló célokért készek és mernek életet áldozni? – Istennek
hála, vannak! – Õ ma is nevel ilyeneket minden nép fiai kö-
zött. Szomorú aktualitást ad az afganisztáni példa, a ma-
gyar katonák megtámadásának eseménye. Az életüket áldo-
zó békefenntartók névsora egyre bõvül. Mégis vannak, akik-
nek nem a félelem lelkét adta az ISTEN. A sebesülten is fel-
adatát ellátni akaró katona példája mutatja ezt. Ilyen hõsö-
ket vár itt ma minden. Az egész magyar élet, az egész kétség-
beesés örvényében kavargó világ várja azokat a hõsöket, akik
tudnak és mernek bizonyságot tenni Isten kegyelmének
evangéliumáról. Ilyen jó vitézeket vár az élet, egymásért
szolgálatot vállalni képes seregeket, melynek tagjai számára
fontosabb e szolgálat, mint saját életük kényelme és bizton-
sága. Legyen bármilyen népszerûtlen és ésszerûtlen és sokak szá-
mára kényelmetlen a hõsiesség gondolata, mi hirdetjük a hõsi-
esség gondolatát, mi hirdetjük az igazi hõsiesség hódító igazsá-

gát: Valaki meg akarja tartani az
életét, elveszti azt, valaki elveszti az
életét énérettem, megtalálja azt.
Hirdetjük, hogy nem lehet kiirtani
azt a népet, amelynek hõsei van-
nak, de meghal az a nemzet, az a
nyelv, az a gondolat, amelyért senki
soha nem tud, ha kell, életet felál-
dozni.

Jövõt építeni csak olyan nemze-
dék képes, amelynek lelke Pál
apostol szavait visszhangozza:
„Semmivel sem gondolok, még éle-
tem sem drága nékem, csakhogy el-
végezhessem az én futásomat öröm-
mel.” Ha sokan lesznek ilyenek, ha
akadnak hõsei a hitnek és a krisz-
tusi szeretetnek, a hivatásnak és a
szolgálatnak, nem alszik el a nem-
zeti lélek sem: Akkor lesznek hõsei

hazánk és nemzetünk szolgálatának is.  – Ámen.
A megemlékezés végén koszorút helyeztek el az el-

esettek elõtt fejet hajtva dr. Fodor Lajos nyá.vezérezredes, a
HM. Közigazgatási államtitkára, Székesfehérvár MJV Ön-
kormányzata nevében vitéz Horváth Miklós Csaba képvise-
lõ, valamint a HTBK nevében Györössy Ferenc nyá. altábor-
nagy, dr. Görög István ezredes és Tóvári Róbert hadnagy. A
gyergyószentmiklósi polgári áldozatok emlékmûve elõtt Dé-
zsi Zoltán, a román kormány elõbbi államtitkára, Pál Árpád
parlamenti képviselõ, valamint a gyergyószentmiklósi társa-
dalmi szervezetek tagjai és a gyergyói polgárok, – akik ma-
guk is mindig kegyelettel emlékeztek az elhunyt hõsökre és
áldozatokra – helyezték el a megemlékezés virágait. A meg-
emlékezés a Szózat és a Székely Himnusz közös eléneklésé-
vel zárult. Székesfehérvár és Gyergyószentmiklós városok
közötti kapcsolatok elmélyítésében a polgármesterek, az ön-
kormányzatok és a HTBK. tisztségviselõi látható módon,
eredményesen munkálkodnak.

Fodor Lajos államtitkár úr újságírói kérdésre a követke-
zõket mondta: Édesanyám gyergyószentmiklósi születésû,
1956 nyarától itt töltöttem gyermekkorom nyarait. Csak
szûk családi körben, a férfiak emlegették maguk között, mi
is történt itt 1944. szeptemberében. A megemlékezés komoly
érzelmeket váltott ki belõlem. Most szembesültem azzal,
hogy mi a jelentõsége annak, hogy az a 159 magyar katona,
aki hõsi halált halt, Székesfehérvárról származott és póttar-
talékosként érkezett. Amikor a világháború a vége felé köze-
ledett, s gyakorlatilag minden veszni látszott, ezek a kato-
nák – önfeláldozó módon – védték a számukra kijelölt front-
szakaszt és Gyergyószentmiklós térségét. Ha mindezt kato-
nai szempontból nézzük, el kell ismerni, nem voltak megfe-
lelõen felkészítve a hozzájuk képest –a ma oly divatos szó-
használattal kifejezve – „profibb módon kiképzett szovjet
felderítõ katonákkal szemben. Sajnos, ennek estek áldoza-
tul. Mindezt nagyon tanulságosnak tartom és egyúttal üze-
net-jelentõséggel bír a jövõ nemzedékek számára. A honvé-
dek életüket adták hazájukért, mindenfajta feltétel nélkül.
A mának szóló üzenet az, hogy példaképnek kell tekinte-
nünk ezt a fajta helytállást: nincs elveszett helyzet. Szá-
munkra kiemelt fontosságú, hogy ismét egy nemzeti haderõt
kell megalapoznunk, egyúttal a társadalomban is változást
kell elérni ahhoz, hogy megbecsüljék a katonákat, akik a ha-
za honvédõi.

vitéz László Tibor szkp. ref. lelkipásztor



NYUGAT-DUNÁNTÚLI TSZK.

A felújított gyõri, Radó-szigeti
Hõsi emlékmû avatása

„…ez a mûvészi emlék, melyet most a Hõsök terén létesítet-
tünk, bármilyen szép, az Õ áldozatukkal szemben kicsiség, külsõ-
ség csupán, jelképe a rájuk gondolásnak. Vannak áldozatok, me-
lyek emlékét csak könnyekkel öntözni, de azokért hálát leróni so-
ha nem lehet!… Ez az alkotás mindegyikünk kegyeletes érzését
egyformán õrzi, a márvány, amely mindannyiunk fájdalmának,
mindannyiunk büszkeségének kõben maradt örök hirdetõje…

A 72 évvel ezelõtti, a gyõri, Hõsi emlékmûvet építtetõ
Späth Gyula, akkori polgármester az avató ünnepségen el-
hangzott gondolatait idézte Fehér Imre VRNT ter. szkp., egye-

sületi elnök, nyá.hõr õrnagy. A gyõri
Szent László Határõr Hagyományõrzõ
Egyesület, látva a város szívében lévõ Ra-
dó szigeti, valamikor impozáns Hõsi em-
lékmû–mely Horvai János szobrászmû-
vész egyik legszebb alkotása volt–lerom-
lott, elhanyagolt állapotát, 2008. dec.
12-én levélben – melyet 9 civil szervezet
támogatóan aláírt – kérte Borkai Zsolt polgármestert, hogy
eredeti formájában újítsa fel az önkormányzat az emlékmû-
vet. Kérésünk sajnos sikertelen volt, mivel a városvezetõk a
gazdasági válságra hivatkozva elutasították azt. Az egyesület
nem adta fel, már a kezdetekkor hozzájuk csatlakozott töb-
bek között a Történelmi Vitézi Rend Területi csoportja is és

aláírásgyûjtésbe kezdett. Ekkor már vállalkozók, civil szer-
vezetek magánszemélyek ajánlották fel segítségüket. Vitéz
Csák Attila szobrászmûvész, v. hdgy és Bánfi Gábor restau-
rátor áldozatos munkájának köszönhetõen az alkotás fõ
alakjának helyreállítása csodálatosan sikerült. A felújítás
teljes költségének mintegy 10%-át vállalta csak fel az önkor-
mányzat. Minden természeti csapás (árvíz, esõzések) és
rosszindulatú szervezkedések ellenére is 2010. június 30-án
este a Hõsi Emlékmû obeliszkjén felgyulladhatott a 72 év óta
nem látott örökláng, a hõsök emlékét idézõ szent láng.

A szúnyoginváziótól sem mentes estén, több száz gyõri
polgár jelenlétében, a nívós kulturális mû-
sorral színezett ünnepségen Fehér Imre el-
nök, VRNT. ter.szkp. köszönetét fejezte ki
a támogatóknak, hangsúlyozta e csodálatos
civil összefogás erejét, fontosságát és ered-
ményességét. Avató beszédet mondott Dr.
Ottófi Rudolf alpolgármester, aki a kezde-
ményezõ civil szervezettõl átvette a város
nevében az elkészült emlékmûvet. Az ün-
nepi szónok, v.l. Erdõs László nyá. honv. ez-
redes többek között a hõsök emlékezetére,
a hazaszeretetre, a hazáért érzett felelõssé-
günkre hívta fel a figyelmünket emlékeze-

tes beszédében.
A Történelmi Vitézi Rend Nyugat-Dunántúli Törzsszéke

és a Szent László Határõr Hagyományõrzõ Egyesület díszal-
egységei jelenlétükkel emlékezetessé, ünnepélyessé tették
az avatóestet.

Fehérné Markó Kamilla VRNT

FELVIDÉK, IPOLYBALOG – A SZENT KORONA FALUJA

VI. Szent Korona ünnep, 2010. aug. 1.
A Szent Koronát 1304. aug,. 14-én

egy éjszakán át az ipolybalogi temp-
lomban õrizték.

A község templomtornyát ezért
Mátyás király 1464-es rendelete után
nem kereszt, hanem a Szent Korona
másolata díszíti. A Kárpát-medencé-
ben csak 2 szakrális épület tetejét éke-
síti a Szent Korona mása. Az egyik a
pozsonyi Szent Márton székesegyház,
a másik az ipolybalogi Szent Miklós
templom tornya. Míg azonban az
ipolybalogi templomon már 1464-tõl,
a pozsonyi templom tornyán csak a tö-
rök kiûzését követõen került fel az
ereklye másolata. (A templom a
XI.szdtól szolgálja a magyar hívõket.)
2010-ben Spányi Antal székesfehér-
vári megyéspüspök celebrálta a szent-
misét, concelebrált György Ferenc
ipolybalogi plébános. A Szent Korona
mását az ünneplõ hívõk kíséretében,
körmenetben, a koronaõrök vitték a

szabadtéri mise helyszínére.”A
Szent Koronára minden magyar,
mint Szent István királyunk emlé-
két idézõ, s a magyarokat egymás-
hoz fûzõ szent emlékre, mint egy
nemzet folytonosságát megjelení-
tõ emlékre tekint.” Egy korábbi,
2008-as ünnepi szónok, Hrubik
Bélának, a CSEMADOK elnöké-
nek gondolata: „Vajon lehet-e
Ipolybalog a felvidéki magyarok-
nak híres zarándokhelye, mint
Csíksomlyó a Székelyföldön? – El-
tûntek a határok. Itt volna a lehetõség
arra, hogy az Ipoly mentén, s a tágabb
régiókban élõk a régen létezõ, de mára
benõtt ösvényeken, átpallózva az
Ipolyt, a templomi zászlók alatt, a ha-
rangszó hívására újra elinduljanak, hi-
tet téve a ragaszkodásról a Szent Koro-
na ölelésében. Ha elhisszük, hogy ezt a
hazát fel tudjuk építeni, és szívünkbe
rejtve megtartani, már nem éltünk hiá-

ba…” Az ünnepen a Történelmi Vitézi
Rend méltón képviseltette magát.

Ipolybalog / Palóc Társaság – 10. al-
kalommal hirdette meg a Magyar Vers
Ünnepe – Versek a magyarságról –
magyar költõk hazafias verseinek
szemléjét, Sajó Sándor születésének
142. évfordulója alkalmából, 2010. no-
vember 12-ére. Helyszín: a költõ szülõ-
városa, Ipolyság!

Fotó és írás: v. Harsányi Jenõ
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KÖZÉP-MAGYARORSZÁG KELETI TÖRZSSZÉK

ESEMÉNYNAPTÁR 2010. április 1–szeptember 25.
Sajnos, vagy inkább hála Istennek, ismét a bõség zavará-

val és helyhiánnyal küzdünk. Az elõzõ Vitézi Tájékoztató-
ban hasonló okok miatt fontos eseményeinkrõl is csak pár
sort tudtunk közölni. Egyik rendtársunk ezért jó szándékkal
jegyezte meg, hogy a sok rendezvény miatt olyan az ese-
ménynaptárunk, mint egy szûkszavú brigádnapló. Ezért
most néhány hírrõl még rövidebben, másokról viszont bõ-
vebben szólunk.

2010. április 7. és 14. A Történelmi Vitézi Rend és a Tarso-
lyos Lovasegylet zászlaja alatt hagyományainknak megfelelõ-
en lovasegységünkkel vettünk részt az 1848-as Tavaszi Hadjá-
rat és a Muhi csata emlékére szervezett rendezvényeken.

2010. április 9. VITÉZI KASZINÓ!
Vitéz Bodrogi Imre vitézi alhadnagy úr kezdeményezésé-

re és szervezésében került sor a Vitézi Kaszinó zászlóavatá-

sára és nagysikerû nyitóestjére, melynek a gödöllõi Montágh
Iskola adott otthont. A rendtársak pedig szép számmal,
mintegy nyolcvanan eljöttek és felemelõ estében volt részük,
mely során az alábbi igazán tartalmas mûsort élvezhették a
zászlóavatás után: A „Három harang” és a „Kell még egy
szó” címû betétdalok. (Prém Katalin VRNT nemzetes
asszony); Réka dala az „István, a király” címû rockoperából
és a „Fényes nap immár lenyugodott” c. dal (Almási Zita
nemzetes kisasszony), Wass Albert „Pogány újévi köszöntõ”
címû verse (v. Bodrogi Imre); Petõfi Sándor, „A magyar
nemzet” és vitéz Somogyvári Gyula „Magyar Miatyánk”c.
verse (Galambos Tibor VRNT), „Ének boldog Özsébhez” c.
összeállítás és dr. Papp Lajos „Az én Miatyánkom” c.verse
(vitéz Almási László). Az ikonfestõ, Szmolicza József

VRNT. (képünk) negyven saját mûvét
mutatta be vetített képes elõadással,
szépen harmonizáló zenei háttérrel. Az
egész estét vitéz Bodrogi Imre prózai
szöveggel fogta egybe, majd „vitézi da-
lárdát” alakítva huszárnótákkal jól
megénekeltette az egybegyûlteket. Az
estet remek hangulatú baráti-bajtársi
állófogadás zárta, mely során nyilván-
valóvá vált a folytatás iránti igény.

2010. április 16. Szinte állománygyûlésnek beillõ Tu-
rán-est, a Magyar Õstörténeti Kutató és Törzsszékünk rende-
zésében. Program: A készülõ Pozsonyi Csata Emlékoszlop
vetített képes bemutatása (v. dr. Bucsy László tkp), a Turán
címû lap legújabb számának bemuta-
tása v. Esztergály Elõd fõszerkesztõ
által, akit 2010. szeptember 25-én vá-
rományosi jogon avattak vitézzé (ké-
pünk), a „Pozsonyi diadal” és az „
Árpád nyomában Deutsch Alten-
burgban” címû érdekfeszítõ elõadá-
sok (Tóth Sándor a téma elhivatott
kutatója).

2010. április 17.
A gödöllõi civil élet évente visszatérõ eseménye az Úrréti

tó és környéke tavaszi rendbetétele. Törzsszékünk mindig
derekasan kiveszi a részét ebbõl a városszerte elismert kör-
nyezetvédõ munkából is.

2010. május 10.
A gyermekek és fiatalok lelki és fizikai védelme terén

szakmájából eredõen is elkötelezett gyógypedagógus, Prém
Katalin VRNT nemzetes asszony a gödöllõi „Montágh Imre
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Képességfejlesztõ
Speciális Szakiskola igazgatója. E munka általa felkarolt ki-
csiny, de esetleg gyermekéleteket mentõ területe a gyerme-
kek kutyatámadásoktól való védelme. A helyi kutyakiképzõ
iskola vezetõjével együttmûködve iskolájában Gödöllõn el-
sõként tette lehetõvé „kutya-gyermek kommunikációs tré-
ningek” megtartását: a kutyákkal való helyes bánásmódot és
viselkedést ismertetik meg a gyermekekkel, felkészítve õket
arra is, hogy egy „kutyás” vészhelyzetben hogyan kerülhetik
el a kutyatámadást. Az iskola mind a 13 osztályában „a ku-
tyások” részérõl is kimagasló pedagógiai érzékkel megtar-
tott, osztatlan sikert elérõ foglalkozások után a város képvi-
selõtestülete megszavazta, hogy Gödöllõ valamennyi általá-
nos iskolájának valamennyi osztályában finanszírozza az ok-
tatásnak ezt a speciális formáját.

2010. május 16. A Domonyvölgyi Lázár Lovasparkban
„Nemzet, család, sport” címen Gödöllõ évente megszervez
egy rendezvényt, mely „a megjelenteknek segít nemesen to-
vább õrizni magyarságukat, jó kedvvel örülni egymásnak és
bõséggel megáldandó országunknak, tudatosítani, hogy ez
az ország a Miénk!” A rendezvényen e cél érdekében a Tar-
solyos Lovasegylet és törzsszékünk lovasegysége közösen

A kutyatámadások 98%-a emberi mulasztás miatt törté-
nik! Az áldozatok 60%-a GYERMEK!

A balesetek 100%-a szülõi felelõsség!
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tartott történelmi zászlóbemutatót, melyen a felvonultatott
zászlókat dr. v. Bucsy László tkp forgatókönyve alapján Rad-
nóti Miklós sportriporter ismertette.

2010. jún. 4. Verõce, Lósi-völgy.
A Bethlen Farkas verõcei polgármester kezdeményezésé-

re közadakozásból épült Kárpát-Haza Templomának fel-
avatása, átadása. A felszentelésre sajnos nem került sor, csu-
pán a templom megáldására (részben vitéz Csuka Tamás re-
formátus tábori püspök, ny. dandártábornok részérõl), mert
a történelmi egyházak püspökei közös nyilatkozatukban
csak „emlékhelynek” minõsítették a templomot, a magyar-
ság eredetmondáját megelevenítõ, Emese álmát ábrázoló
gyönyörû turulos üvegablakot pedig „pogány mitológiai
alaknak”. Ezen állásfoglalás ellenére a templom megálmo-
dójával, tervezõivel és építõivel együtt reméljük, hogy a fel-
szentelésre mégis sor kerül majd, hiszen õk a püspök urak-

nak írt levelükben is kifejtették azt az eredeti szándékukat,
hogy „ezt a megépült házat kezdettõl fogva igazi Isten-haj-
léknak képzelték. Olyan megszentelt helynek, melyet az
összes történelmi egyház egyformán magáénak érez.” Sze-
rintük „ez a templom, ahogy a neve is mutatja, a Kárpát-me-
dencében élõk összetartozását hivatott segíteni. A benne al-
kalmazott szimbólumrendszer is természetesen a keresz-
ténységünkben gyökerezõ egységünket ábrázolja.” Törzs-
székünk tagjai, hozzátartozóink és barátaink is ezzel az öko-
menikus, keresztény/keresztyén Kárpát-hazát összefogó ma-
gyar szellemiséggel vettünk részt több mint százan, teljes
rendi és történelmi zászlódíszünkkel a templom megáldá-

sán. Reméljük, hogy valóban a hívõ magyarság egyik szakrá-
lis találkozóhelyévé válik ez a gyönyörû, méltóságteljes, Ár-
pád kort idézõ kis templom.

Bethlen Farkas polgármester úr Dr.v. Bucsy László tkp
úrhoz intézett köszönõ szavaiból idézünk: „Az Úr mindent
megtesz értünk, de semmit nem tesz meg helyettünk.” – Sze-
rény Isten-hajlék ápült Verõcén, egy dombtetõn. Közadako-
zásból, kalákamunkában, a világ minden táján élõ magya-
rok összefogásával. Hitvallásunk volt, hogy építeni kellene
ebben az erkölcsiekben, szellemiekben, anyagiakban egya-
ránt lepusztult hazában egy olyan templomot, amelyet a re-
mény és a fölemelkedés szimbólumának szánunk,… A haj-
lék, a Kárpát-Haza Temploma alapkövét 2009. március

21-én raktuk le, átadására 2010. június 4-én ünnepélyes ke-
retek között került sor. Ezúton szeretném megköszönni a
Történelmi Vitézi Rend nemes gesztusát és mindazt a segít-
séget, amelyet az avatóünnepségen nyújtottatok….Hálásan
köszönöm Neked és a Történelmi Vitézi Rend tagjainak!”

2010. jún. 23.
Szerény anyagi lehetõségeinkhez mérten idén is támogat-

tuk a moldvai Lészpedrõl Gödöllõre érkezett gyermekek
anyaországi üdültetését.

2010. jún. 26. Gulyka József  Nemzetes Atya köszöntése
Isaszegi Alegységünk teljes díszben, az esti mise után az

isaszegi katolikus templomban
látogatta meg Gulyka József c.
prépost atyát, a Történelmi Vi-
tézi Rend tiszteletbeli tagját, aki
éppen másnapi aranymiséjére
készülõdött. Az eltelt ötven év
szolgálatát méltatva tolmácsol-
tuk törzskapitány urunk jókí-
vánságait. Nemzetes Atya meg-
hatódva fogadta a köszöntést,
kézfogásunkat többszörösen vi-
szonozva. A Jóisten áldását kér-
ve további munkájára, s min-
dehhez jó egészséget kívánva búcsúztunk a még mindig me-
gilletõdött atyától.

Kiállítás-megnyitó Isaszegen
Isaszeg Város Napja elõestéjén a Múzeumbarátok Köre

kiállítást rendezett „Testvértelepüléseink képekben” cím-
mel. A kiállí-
tást rendtár-
sunk, a „Kul-
túra Lovag-
ja” dr. vitéz
Székely And-
rás Bertalan
nyitotta meg,
utalt a test-
vértelepülési
kapcsolatok fontosságára, elsõdlegesen a magyar nemzetré-
szek összetartozása szempontjából. A rendezvényen a szép-
számú közönség mellett jelen volt Isaszeg város polgármes-
tere, alpolgármestere, a helyi képviselõk egy része, valamint
Rendünk két tagja.

vitéz Bodrogi Imre Endre mb.v. alhdgy
2010. jún. 26. A Pozsonyi Csata Emlékoszlopának felava-

tása Gödöllõn a Nemzeti Együvé Tartozás Parkjában. Az
emlékmûvet a Történelmi Vitézi Rend, valamint a Szent
György Lovagrendet is képviselõ v. Füredi Gábor mb. vitézi
hadnagy, fafaragó mûvész adományozta Gödöllõ városának.
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Mint errõl már elõzõ lapszámunkban is beszámoltunk, a mû-
vész több hónapos megfeszített munkával faragott meg egy
kb. 4 méter magas, méteres átmérõjû törökmogyorófa tör-
zset, annak teljes felületét a honfoglalás kort idézõ régészeti
leleteink faragványaival borítva. A három fõ motívum a
Nagyszentmiklósi kincs gyõztes fejedelme, a rakamazi turul
és a tiszabezdédi tarsolylemez, melyek mellé kétoldalt
egy-egy honfoglaláskori öltözetû férfi- és nõábrázolás került

László Gyula régész professzor ruharekonstrukciói alapján.
Az alkotó, v.l.Füredi Gábor mondja: „A fának érdekes az élet-
útja, hiszen Szigetvár környékén állt egykoron, ahol egy villám-
csapásütötte ki. Az erdészek a fa korát 430-450 évre tették; el-
képzelhetõ, hogy a török korban ültették, onnan nagy része elke-
rült Békéscsabára, ahol új életformát kapott a faragással. Azátn
Gödöllõretávozott, hogy hirdesse a Pozsonyi Csata dicsõségét.
Örömmel közlöm mindenkivel, hogy ez az elsõ moniumentális
munka, mely Árpád vezérnek a Pozsonyi Csatájára emlékeztet.
Büszkeséggel tölt el, hogy ezt a munkát én csinálhattam meg. A
motívum-világát Dr.v. Bucsy László tkp.úrral együtt állítottuk
össze” Bízvást hihetjük, hogy e monumentális emlékoszlop
felállításával valóban méltó emléket állítottunk a 907-ben le-
zajlott, a magyarság Kárpát-medencei megmaradását bizto-
sító gyõztes Pozsonyi csatának. Annak a hadtörténeti szem-
pontból is egyedülálló diadalnak, mely idegen országokban
tananyag lehet, de a mai hivatalos magyar történelemírás és
oktatás szinte eltagadja.

„Megkérdezhetnénk, hogy egy honfoglaláskori csata em-
lékhelyén mit keresnek a történelmi zászlók ? A válasz egy-
szerû! Ezek a zászlók reprezentálják a magyar történelem
azon eseményeit, melyek a gyõztes Pozsonyi Csata nélkül be

sem következhettek volna. E gyõzelem nélkül az egyesített
európai haderõ megvalósította volna IV. Gyermek Lajos ke-
leti frank király (893-911) dekrétumát, miszerint: „Ugros eli-
minandos esse”–„A magyarok kiirtassanak!” A Pozsonyi
csata nélkül nem kerülhetett volna sor Szent István államala-
pítására, nem uralkodhattak volna Árpád-házi királyaink,
egy olyan dinasztia, mely a legtöbb szentet és boldogot adta a
keresztény világnak. III. Béla királyunk idején, az 1100-as
évek végén nem születhetett volna meg a kettõs keresz-
tes-hármas halmos királyi címer és zászló, a mai címer heral-
dikai bal mezõje. És nem sokkal késõbb, Imre királyunk ide-
jén nem jelenhetett volna meg az Árpád-házi királyaink csa-
ládi színeit megjelenítõ, hétszer vágott, sávozott, Árpád-házi
zászló, mely mai címerünk jobb felét adja és napjainkban a
nemzeti összetartozás egyik jelképévé vált. E zászlók végig-
vezetnek történelmünkön. A Pozsonyi Csata nélkül nem jö-
hettek volna az Anjouk, majd Kapisztrán és a Hunyadiak,
Mátyás és a fekete sereg. A Pozsonyi Csata nélkül Bocskai
oroszlánja nem téphetné zászlóin a császári sast, talán nem
lett volna Erdélynek aranykora, nem uralkodhatott volna
Bethlen Gábor, és nem emelkedhettek volna magasba Thö-
köly és Rákóczi zászlai. Bizony nem születhetett volna meg
Rákóczi ma is kívánatos és élõ jelmondata: „Cum Deo pro
Patria et Libertate!”–„Istennel a hazáért és a szabadságért!”
Ha nincs Pozsonyi csata, akkor nincs 1848-as szabadságharc
és a trianoni rablóbéke után nem támadhatott volna fel ez a
halálraítélt nemzet vitéz nagybányai Horthy Miklós kor-
mányzó angyalos, középcímeres zászlai alatt. És nem ismer-
hette volna meg a világ azt a lyukas zászlót, mely 1956-ban
még egy, a Pozsonyi csatához méltó nemzet összefogását hir-
dette.

Ha nincs Pozsonyi csata, akkor feltehetõen ma nincs Ma-
gyarország! Mert megvalósulhatott volna az 1103 évvel eze-
lõtt kimondott és azóta is sokszor fenyegetõ döntés: „Ugros
eliminandos esse”.

Miután a gödöllõi Városi Múzeum igazgatója ismertette a
Pozsonyi csata történelmi vonatkozásait, a város polgármes-
tere, dr. Gémesi György elismerését és köszönetét kifejezve

méltatta az emlékmû jelentõségét. Annak leleplezése után
az egybegyûltek nevében virágokból készült Árpád-házi cí-
mert ábrázoló közös koszorút helyezett el dr. v. Bucsy László
tkp, mellette két-két viseletbe öltözött , moldvai csángó és
anyaországi fiú és leány, mögötte pedig a város polgármeste-
re, az alkotómûvész és Rendünk fõkapitánya, v. Hunyadi
László haladtak. A Történelmi Vitézi Rend vezetõ tisztség-
viselõi és más törzsszékekhez tartozó rendtársaink is szép
számmal vettek részt az eseményen, Erdélybõl, Ausztrtiából,
Németországból, Ausztráliából! Rendünk ugyanis az emlék-
mûavatásra tekintettel Gödöllõn tartotta soros Vitézi Széki
Ülését. A nagyszámú érdeklõdõ között megjelentek a rövid
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mûsort is adó moldvai csángó gyermekvendégeink és a ma-
gyar harci hagyományainkat õrzõ Dobogó Baranta Csoport
tagjai is. Az ünneplõ közönséget hagyományõrzõ lovasaink
végig fegyelmezetten álló impozáns sorfala vette körül.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik anyagi, er-
kölcsi támogatásukkal, vagy fizikai munkájukkal segítették a
Történelmi Vitézi Rendet abban, hogy felállíthassa a Pozso-
nyi csatában nemzeti megmaradásunkért életét adó, Árpád
vezérhez és három fiához méltó emlékoszlopot.

(A Pozsonyi Csata hivatalos tananyag az Egyesült Államok
összhaderõnemi katonai akadémiáján, ismertebb nevén a West
Point-on. Azaz: minden hivatásos tiszt évtizedek óta vizsgázik
belõle! Magyarországon az iskolákban nem tananyag…szerk.)

2010. júl. 3. A Bodrogközi Napok keretében törzsszékünk
4 fõs delegációval vett részt Árpád fejedelem ünnepén a Ka-
rosi Nemzeti Sírkertben. Megindító élmény volt megállni és
koszorúzni hon(vissza) foglaló eleink régészet által feltárt
sírjainál, köztük egy sír felett, melyben egy olyan honfoglaló

vezérünk nyugszik, akinek sírmellékleteit, viseletét, fegyver-
zetét, pl. az egyik „karosi” tarsolylemezt jól ismerjük és an-
nak másolatát ma is viseljük. A rendezvény szervezõje az a
Petraskó Tamás kisrozvágyi polgármester volt, aki hagyomány-
õrzõ társával együtt a mi Pozsonyi Csata emlékmûvünk fel-
avatásakor állt díszõrséget. Köszönet érte, hogy szolgálatu-
kat ilyen messzirõl ideutazva is vállalták.

2010. júl. 12. A Magyar Gárda egy évvel ezelõtti brutális
feloszlatásának évfordulóján a „Bajtársiasság Napján„ ke-
rült sor a Magyar Nemzeti Gárda eskütételére a budapesti
Erzsébet téren. Törzsszékünkbõl két fõ (dr.v. Bucsy László
és dr. Boros Botond VRNT) a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat
megfigyelõjeként vett részt a rendezvényen.

2010. júl. 16. Szada és Gödöllõ határán, a Margita domb-
ján áll – Trianon emlékmûvel, egy hatalmas kereszttel és a
Szent Margit Kápolnával – egy sokunk számára kedves em-

lékhely. A gyönyörû kilátással bíró, általunk szinte szakrális-
nak tekintett hely megálmodói, létrehozói és tisztelõi közös
szellemiségük és összetartozásuk jeleként itt alakították meg
a Margitáért Védegyletet. Lovasainkkal és történelmi zász-
lódísszel vettünk részt ezen az eseményen. Sok ilyen közös-
séget kívánunk nemzetünknek !

2010. aug. 6. Lovasainkkal
meglátogattuk a 212-es, 309-es
és 812-es sz. cserkészcsapatok
2010. évi nyári táborát, melyet

aug. 1. és 12. között tartottak a gödöllõi szentjakabi erdõben.
A tábort v. Turba László tkp. úr vezette, akinek õszinte elis-
merésünket fejezzük ki a fiatalok neveléséért és a velük való
önzetlen foglalkozásért. Reméljük, hogy lovas egységünkkel
egy kissé nekünk is sikerült hozzájárulnunk ahhoz, hogy a
cserkészek számára emlékezetes legyen ez a táborozás.

2010. aug. 5-6-7 és aug. 13-14-15.
Az ezévi Kurultáj Bugacon és az idei Magyarok Országos

Gyûlése Bösztörpusztán. A 2008. évi elsõ Kunszentmik-
lós-Bösztörpusztai Kurultájban gyökerezõ, abból fejlõdõ két
remek, óriási érdeklõdésre számot tartó magyar rendezvény
– sajnos, két külön helyszínen. A szétválás okait nem tisz-
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tünk kutatni, de bízunk abban, hogy a két rendezvény mie-
lõbb egymásra talál. Rendtársaink közül többen ezért is vol-
tak/voltunk ott mindkét, v. egyik helyszínen, idén gyalogos
hagyományõrzõként erõsítve a barantások remek táborát.

2010. aug. 20. Legnagyobb sajnálatunkra a Szent Jobb kör-
menet szervezõitõl Rendünk írásbeli kérelme ellenére idén
nem kaptunk szektor- és gépkocsi-belépõt. Így szervezetten, a
szokásos impozáns zászlódísszel nem vehettünk részt a Szent
István Bazilika elõtti szentmisén és az azt követõ körmeneten.
A Történelmi Vitézi Rendet így koronaõr bajtársaink és az
egyénileg részt vevõ rendtársaink képviselték.

2010. aug. 21. Vitéz nagybányai Horthy István hõsi halált
halt repülõ fõhadnagy, kormányzóhelyettes évfordulóján a
Gödöllõi Királyi Kastély parkjában álló szobránál gyûltünk
össze. A pesti törzsszéket is képviselte egy 6-fõbõl álló dele-
gáció, v.Turba László tkp. vezetésével. Minthogy a Kor-
mányzó-helyettesre leghitelesebben édesapja szavaival em-
lékezhettünk, dr.v. Bucsy László tkp a Kormányzó úr emlék-
iratainak idevágó fejezetébõl olvasott fel egy általa készített

összeállítást, mely kellõképen megvilágította ennek a remek
magyar embernek kivételes emberi, katonai, szakmai és ál-
lamférfiúi jellemvonásait. Kormányzó-helyettessé választá-
sáról édesapja a következõket írta: „Az volt a kívánatos,
hogy olyan erõs jellemû férfiút válaszunk, aki az egyre erõsö-
dõ német nyomással szemben kellõ ellenállásra képes… El-
fogult apai büszkeség nélkül megállapítható, hogy Õ jellem
képzettség és józan politikai gondolkodás tekintetében
mindazzal rendelkezett, amit e magas tisztségben kívánni le-
hetett tõle.” Valószínûsíthetjük, hogyha tragikus halála nem
következik be, akkor a II. vh. után Magyarország sorsa talán
másként alakul. Az országban egyedüli szobrát nagy örö-
münkre a kastélypark teljes átrendezése után – részben köz-
benjárásunkra – ismét felállították és így évente lehetõsé-
günk van elõtte méltó emlékhelyen tisztelegni.

Médiakapcsolat!
FÚSZ – Független Újságírók Szövetsége levelébõl idé-

zünk: „Látva az Önök tevékenységét, szeretnénk szoros kap-
csolatot kialakítani a Történelmi Vitézi Renddel. Ennek ér-
dekében szeretnénk felajánlani média-hátterünket, újságíró
kollegáink munkáját a két szervezet közötti közös együttmû-
ködés reményében. Újságíró szövetségünk több honlappal
rendelkezik, s folyamatban van egy nyomtatott sajtótermék
megjelenése. A www.fusz.hu weblapunkon – késõbb a meg-
jelentetni kívánt újságunkban is – külön rovat biztosításával
tudnánk segíteni az Önök média-szereplését, tevékenysé-
gük, programjaik bemutatását.” Galambos Tibor VRNT, el-
nökségi tag; Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna FUSZ elnöke.
A T.V.R. az együttmûködés felajánlását örömmel fogadta,
v.Hunyadi László fõkapitány úr és Dr.v. Bucsy László tkp. úr
az együttmûködési kérelmet ellenjegyezte.

Nemzetközi bajuszverseny.
Kunsági bajuszkirály-választás.

Kiskunfélegyháza, pünkösd szombatja. Ez a májusi nap
neves gyõzelmet hozott rendtársunknak, a szadai vitéz
Szentpétery Istvánnak. Kiskunfélegyházán, a 7 kategóriá-
ban megrendezett versenyre 50-en jelentkeztek, a hazai ba-
juszosokon kívül Ausztriá-
ból, Németországból és
Franciaországból is érkez-
tek versenyzõk. A fesztivál
díszvendégei Háromszék
bajuszbajnokai voltak, õk
két kategóriában lettek elsõ
helyezettek. A 2010. évi
Kunsági Bajuszkirály pedig vitéz Szentpétery István lett,
egyöntetû szavazás eredményeként. (www.bajuszkiraly.hu)
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Vitézi Lovas Híradó
A Tarsolyos Lovasegylet: Tagjai a lovassport szeretetén, a kö-

zös lovas élményeken és bajtársias lovas barátságon túl a ma-
gyarságunkról, történelmünkrõl és a lovas hagyományõrzés
fontosságáról alkotott azonos vélemény fogja össze. Különösen
fontosnak tartjuk nemzeti jelképeink, Szent Koronánk, címe-
rünk, természeti kincseink és környezetünk tiszteletét, védelmét.
Az íjfeszítõ lovas õseink hagyományait tisztelõ, a lóval való
kapcsolaton alapuló természet közeli életformát isteni ado-
mánynak tekintjük és hálával fogadjuk. A lovaglásban magyar-
ságunk kifejezésének és megélésének lehetõségeit is látjuk. Õriz-
zük és védjük a magyar hagyományokat, és ezt a hagyományos
magyar öltözet viselésével is kifejezésre juttatjuk. Mind lóháton,
mind a hétköznapi gyalogos életben ezért viseljük a magyarsá-
gunkra utaló tarsolyt, övet, ékszert, kitûzõt. A belsõ érték mellett
így a külsõ is kötelezi a tagokat a… magyar emberhez méltó ne-
mes viselkedésre. Célunk a fenti értékrend szellemében össze-
fogni a gödöllõi térség lovasait, fogathajtóit és egyletünk párto-
lóit.

Tarsolyosok Lovasfutár Versenye és Puszták Népe Lovas
viadala. Szada, 2010. május 29.

Ez évi lovas programjaink egyik legsikeresebb rendezvé-
nye, Dr.v. Bucsy László tkp. által szervezett lovasfutár ver-

sennyel indult, mintegy 40 résztvevõ lovassal: 2-2 lovas –
mint hajdan a katonai lovas futárok – lehetõleg vágtában jut-
tatott el egy levelet a rajttól a célig, fák között kanyargó erdei
pályán, 12 természetes akadályt, „vadász-ugrást” és 2 pa-
tak-átkelést leküzdve. A verseny gyõztes párosa volt, amely-
nek mindkét tagja célba ért és leggyorsabban juttatta el a le-
velet a célbírónak. Nem gondoltuk, hogy ezt a nehéz, gyors
és nem is veszélytelen pályát (a mentõ készenlétben állt) fia-
tal lovasaink is ilyen huszárosan teljesítik. A párosok rövid
idõ után máris a Czapp Béla VRNT hdgy által szervezett
Puszták Népe Lovas viadalon folytatták a versenyt. Próbaté-
teleik: pl. kelevéz-hajítás, rönkhúzás, törökfej-vágás, lóhát-
ról koszorú-szúrás és 2 akadály-ugrás után fergeteges vágtá-
ban elhagyni a pályát. Feladatát mindenki kiválóan teljesí-
tette, megérdemelve a Történelmi Vitézi Rend által átadott
nemzeti színû szalagon függõ érmeket. A versenyek alatt zaj-
lott a Szentpétery István VRNT rendtársunk által vezetett
Dobogó Baranta Egyesület szintén egész napos edzése is,
mely során bárki kipróbálhatta az íjászatot, kelevéz-hajítást,
csatacsillag-dobást, v. a karikás ostort. Szép, és tartalmas
nap volt. Adjon az Isten sok hasonlót nekünk!

Fotó:v. Bodrogi Imre Endre, Dr.v.Bucsyné Prém Katalin
VRNT, Debreczeni Zsolt, Lovas Károly VRNT, Tóth Péter,
Winkler Csaba.

Az eseménynaptárt összeállította: Dr.v. Bucsy László tkp.
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KÖZÉP-MAGYARORSZÁG KELET DUNAHARASZTI ALEGYSÉG – BESZÁMOLÓ
2010. május 30. Hõsök napja, Dunaharaszti
A Szent Imre kápolna elõtt gyülekeztek a vitézek, hogy

megemlékezzenek a harctereken és szabadságharcokban el-
esett hõsökrõl. A Dunaharaszti Polgári körrel közösen szer-
vezett ökumenikus Istentisztelet után Gál Sándor elnök úr
mondott beszédet. Ezután helyi mûvészek elõadásában hall-
gattunk meg verseket és énekeket. A mûsor után az udvaron
felállított Hõsök keresztjét vitézi díszõrség mellett vitéz Szi-
lasi-Horváth Csaba Székkapitány és Gál Sándor elnök úr kö-
zösen koszorúzták meg, majd a résztvevõk a megemlékezés
gyertyáit helyezték el a kereszt tövében.

2010. június 19. Dunavarsány;
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr emlékmûvé-
nek avatása

Õfõméltóságú kormányzó
urunkra emlékezve állított em-
lékmûvet Dunavarsány Önkor-
mányzata, talán az Országban
egyedülállóan egyhangú szava-
zással döntöttek a kivitelezés-
rõl. A meghívásnak eleget téve
rendi zászló alatt érkezett alegy-
ségünk a községbe. Jelenlétünk
mellett felkérést kaptunk Ren-
dünk nevében egy emlékezõ be-
széd megtartására, e megtiszte-
lõ feladat rám, mint székkapi-

tányra várt. A leleplezés és beszédek után vitézi díszkíséret-
tel helyeztük el a tisztelet és emlékezés koszorúját Kormány-
zó Úr és az emlékmû elõtt, ezután állófogadáson és kötetlen
beszélgetésen vetünk részt. Helytállásunkat a szervezõk
megköszönték.

2010. augusztus 20. Dunaharaszti – Szent István emlék-
mûavatás és szentmise

Városunk megújulásának részeként a római katolikus
templomkert átalakításával lehetõség nyílt államalapító
Szent Királyunk emlékmûvének felállítására. A szobor Szent
István napjára készült el. A nagytemplomban tartott szent-
mise után vonultunk ki a szobor mellé, ahol elsõként váro-
sunk polgármestere mondott beszédet. Ezután mûvészettör-
ténész méltatta az alkotást, majd a szobrászmûvész ismertet-
te mûvét. A himnusz eléneklése után helyeztük el koszorún-
kat.

Alcsoportunk részletes rendezvénynaptára bizonyítja,
hogy méltón képviseltük Rendünket és Közép-Magyaror-
szág Keleti Törzsszékét, melyeknek büszke tagjai lehetünk.
Emellett köszönetünket kell kifejezni a segítõ fiatalságnak,
akik önzetlenül, szabadidejüket feláldozva szolgálnak ren-
dezvényeinken és megemlékezéseinken. E fiatalok név sze-
rint a következõk: Prekup Bernadett, Kiss Evelin, Újvári Ba-
lázs hagyományõrzõ honvéd.

Rendünk és alegységünk munkájára Isten áldását kérem,
bízzunk a jövõben és Nemzetünk felemelkedésében.

Vitéz Szilasi-Horváth Csaba szkp.

KELET-MAGYARORSZÁGI TÖRZSSZÉK, BÁCS-KISKUN MEGYEI CSOPORT – ESEMÉNYEK
Kötönypuszta – Kõkereszt-állítás 2010. július 26.
Régebben õseinknek ter-

mészetes volt, hogy életükre,
munkájukra,földjeikre Isten
áldását kérjék, mert tudták,
hogy az Õ áldására szükségük
van az eredményes munká-
hoz. Amikor elhaladtak
egy-egy kereszt elõtt, meg-
emelték a kalapjukat,keresz-
tet vetettek, elmondtak egy
fohászt, vagy csak annyit,
hogy „Isten segíts”, mert hit-
tek abban, hogy a nehéz mun-
kában szükségük van erre a
segítségre. vitéz Szanyi János
elhatározta, hogy vitézhez il-
lõ, nemes gesztussal egy kõ
keresztet állít az út szélére, Isten dicsõségére. Azért, hogy
aki elhalad mellette, felnézhessen rá, megállhasson elõtte
néhány percre, virágot tehessen Jézus lábához, vagy ha a hite
úgy diktálja: letérdeljen elé és elmondhassa kérését, imáját.
Legyen áldott ez a szép, nemes, vitézhez illõ megvalósult
szándék! Legyen áldás vitéz Szanyi János és családja munká-
ján!

Hõsök napja – 2010. május 27-én a kecskeméti Szenthá-
romság temetõ hõsi parcellájában, a Történelmi Vitézi
Rend kecskeméti csoportjának tagjai, a Nemzetõr Szövet-
ség, a Katona József Gimnázium, a Kodály Zoltán Ének-ze-
nei Iskola, a Ward Mária (Angolkisasszonyok) Gimnáziu-
ma, a Vörösmarty Ált. Iskola tanulóinak közremûködésével
megemlékezést és koszorúzást tartottak a Hõsök napja al-

kalmából. A ta-
nulók ének és
zeneszámokkal,
versekkel és fú-
vós számokkal
tették felemelõ-
vé a megemlé-
kezést, amelyet
vitéz Molnár Pi-
roska dr. Juha-
rosné szkp. ve-
zetett le. Em-
lékbeszédet
mondott Mol-
nár János a
Nemzetõr
Egyesületek
Orsz. Szövetsé-
ge hagyomány-
õrzõ szekciójá-
nak parancsno-
ka.

Az én búcsúm….
…Székkapitánnyá történt kinevezésemkor, 10 évvel eze-

lõtt megkaptam az engedélyt arra, hogy a hadnagyi munkát
is végezhessem, székkapitányi rangban. Az eltelt idõ alatt –
azokkal, akik kezdettõl a csoport tagjai – és azokkal is, akik
közben, minden évben szaporították a létszámot, sok szép
érdekes állománygyûlést, néha szomorú eseményt, búcsú-
zást is átéltünk, miközben a Történelmi Vitézi Rend tekinté-
lyét és hírnevét is öregbítettük. Több száz fotó, írások õrzik a
kirándulások, elõadások emlékét, de szívünkben, emléke-
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inkben beszélgetéseket, együtt
munkálkodásokat is õrzünk,
amelyek emberi, bajtársi kapcso-
latokkal gazdagították életünket.
Mindennek ideje van. A vetés-
nek, a növekedésnek és az aratás-
nak, de elérkezik a pihenés ideje
is. A pályámon kapott sok szép
kitüntetés között a legszebbet
nem régen, telefonon kaptam vi-
téz Eichhardt Ernõ 91 éves rend-
tagunktól, aki hála Istennek, itt
lehet közöttünk. Õ elmesélt né-
hány epizódot a II. világháborús
emlékeibõl és a név szerint tiszte-
letével és elismerésével megemlí-
tett katonai elöljárói után engem
is besorolt ezek közé. Köszönöm
szépen!

Megköszönöm az elöljáróim
eddigi bizalmát és elismerését.
Köszönöm rendtársaimnak, hogy
együttmûködõ szeretettel és biza-
lommal fogadták el vezetõi elkép-
zeléseimet, segítettek azok megva-
lósulásában, mert mindenkor han-
goztattam és vallom, hogy legény-
ség nélkül nincs tábornok sem!
Szívbõl kívánom, hogy ez a jövõ-
ben se változzon!

A telefonszámom, e-mail cí-
mem, sõt a lakáscímem is változat-
lan maradt, ahol aki szükségét ér-
zi, hogy velem beszéljen megtalál.

Kecskemét 2010-09-09

Állománygyûlés Kunszentmiklóson

A Bács-Kiskun megyei Alcsoport
2010. október 2-án Kunszentmikló-
son tartotta õszi állománygyûlését a
református közösségi házban, mely-
nek vendégei voltak vitéz Hunyadi
László fõkapitány, vitéz Soltész
Gyula fõszéktartó és vitéz Cseres-
nyés Pál tb. törzskapitány. Bemutat-
kozott az alcsoport új vezetõje, vitéz
Suhajda Krisztián mb. székkapitány.
A fõkapitány megköszönte vitéz
Molnár Piroska, Dr. Juharosné tb.
székkapitány asszony hosszantartó
eredményes munkásságát és az al-
csoport támogatását kérte az új
tisztségviselõk részére, mivel a vité-
zi hadnagyi poszton is változás tör-
tént: vitéz Walthier Julianna, Mo-
hauptné v.hadnagy asszonyt vitéz
Tiszavölgyi István váltotta. Bemuta-
tásra kerültek az idén avatott rend-
társak is, majd a fõkapitány kitünte-
téseket adott át. A találkozó házi-
gazdája, nagytiszteletû nemzetes
Pintér Gyula rövid elõadást tartott a
város büszkeségérõl, Virágh Gede-
on szabadsághõs huszár õrnagyról.
Ezt követõen megtekintettek egy
rendkívül gazdag, Petõfi Sándorral
kapcsolatos relikviákat bemutató
helyi magángyûjteményt. Az állo-

mánygyûlés bajtársi ebéddel ért véget.
vitéz Molnár Piroska Dr. Juharosné szkp.

Nemzetes Pintér Gyula ref. lelkész, Rendünk tagja és Dr.v.
szilágysomlyói Szilágyi László kunszentmiklósi rendtagunk kitün-
tetést vehetett át.(képünkön Dr. v. Szilágyi László)

Fõkapitányi köszönet

Köszönetem fejezem ki vitéz Molnár Piroska Dr. Juha-
rosné székkapitány asszonynak, Rendünk érdekében tett
minden tettéért, elõrevivõ gondolataiért, csapat-építõ, egy-
séget megõrzõ munkájáért. Emlékeztetünk a vitézi bálok
szervezésére, az avatási ceremóniák elõkészítésére, több
nagyszabású rendezvény szervezésére, elõkészítésére. To-
vábbra is kérjük, hogy kedves és határozott egyéniségét Ren-
dünk munkájában kamatoztassa. Segítse a fiatalok tevé-
kenységét – akik számítanak is arra, hogy sokéves tapasztala-

tával a nehéz pillanatokban, döntés-helyzetekben irányt mu-
tasson. Jó egészséget, pihenést – de erõt és harcos szellemet
kívánok továbbra is Önnek, kedves Piroska!

Megköszönjük v. Walthier Julianna, Mohauptné v. had-
nagy asszony eddig kifejtett munkáját, szolgálatkészségét,
Rendünk és a Bács-Kiskun megyei Alcsoport érdekében tett
minden lépését. Nem elköszönünk – megköszönjük eddigi
munkáját; s kérjük, lehetõségeihez mérten továbbra is ve-
gyen részt Rendünk életében.

vitéz Hunyadi László fõkapitány

Bemutatkozás:
Megköszönöm Dr. Juharosné vitéz Molnár Piroska Szék-

kapitány Asszony sok éves áldozatos munkáját, amit Ren-
dünkért és egyben a nemzet felemelkedéséért tett. Ezúton
kérem tisztelettel, hogy a jövõben is támogassa a Bács-Kis-
kun megyei alcsoport (állomány) munkáját.

Köszönöm v. Hunyadi László fõkapitány úr bizalmát. Elõ-
döm „magasra tette a lécet,” de minden tudásommal azon le-
szek, hogy feladatomat a lehetõ legjobban lássam el. Akasztói
születésû vagyok, jelenleg Soltvadkerten élek családommal,
Szervánszky Judittal, feleségemmel és két leány gyermekem-
mel Csengével és Kincsõvel. Szakmám szerint borász vagyok,
saját vállalkozást vezetek, szõlõtermesztéssel, borpalackozás-
sal foglalkozom. Soltvadkerten szervezem az Attila Király
Népfõiskolát, ahol keresztény erkölcstanról, rovásírásról, va-
lós magyar történelemrõl, a Szent Koronáról és elhallgatott
nemzeti költõkrõl, neves elõadóktól hallhatnak elõadást a lá-
togatók. Fontosnak tartom az emberi kapcsolatok, az együtt-

mûködés és a kompromisszum-
készség mellett a Rendi Kódex elõ-
írásainak szigorú betartásával vég-
zett felelõsségteljes munkát. Úgy
gondolom, nagyon sok még a tenni-
valónk. A Történelmi Vitézi Rend
feladata Magyarország igaz törté-
nelmének, kiváló hírnevének ter-
jesztése az egész világon, a fiatalok
nemzeti öntudatra nevelése, hogy
büszkék legyenek történelmükre,
elõdeikre és át tudják adni gyerme-
keiknek, unokáiknak, sok generáción keresztül a magyar szel-
lemiséget, hogy õk vigyék tovább a lángot.

v. Suhajda Krisztián mb.székkapitány
v. Tiszavölgyi István a Bács-Kiskun megyei Alcsoport

újonnan kinevezett vitézi hadnagya. Munkájához sok sikert
kívánunk!
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DÉL-DUNÁNTÚLI TÖRZSSZÉK

Hõsök napja, zászlószentelés
Találkozásom Farkas Bertalannal
A Magyar Veterán Repülõk Pécsi Szervezete a Hõsök

Napján emlékmûvüknél ünnepi megemlékezést és adomá-
nyozásból eredõ zászlószentelést tartott május 30-án.

Tekintettel arra, hogy a fent említett szervezet tiszteletbe-
li elnöke és egyben a rendezvény levezetõje Fehér Endre
VRNT tagtársunk, régi ismeretségünk okán meghívott, s
megjelentem az ünnepi rendezvényen. Az ünnepi beszéd és
szavalatok után v. Somody Ferenc m.kir.honv.ales. özvegye,
mint zászlóanya kötött szalagot a zászlóra, úgyszintén dr.
Papp Judit Pécs Megyei Jogú Város címzetes fõjegyzõje. Ezt kö-
vetõen a tábori lelkészek a zászlót megáldották és felszentel-

ték. A város nevében dr. Papp Judit koszorúzott, én is elhe-
lyeztem piros rózsákból álló nemzetiszín szalaggal átkötött
csokromat a magam és a T.V.R. részérõl.

Fehér Endre tagtársunk a jelenlévõk rövid türelmét kérte
és bejelentette, hogy ûrhajós delegáció jelezte érkezését
Farkas Bertalan vezetésével. Rövidesen meg is érkezett az el-
sõ hazai asztronauta, kíséretében egyik ûrhajós társa, Valerij
Rjumin és felesége, a szintén ûrhajós Jelena Kondakova, vala-
mint a NASA-tól Loren Acton. Rövid beszélgetést folytat-
tunk Farkas Bertalannal, majd felkérésének örömmel eleget
téve fotózkodtunk dr. Papp Judit fõjegyzõ asszonyt közre
fogva.
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Örömhír! 114 év után magyar tábla a torinói Kossuth szobron!
A T.V.R. tagja, Dr. vitéz Szentgyör-

gyi Miklós kp.szkp. gondolatát tett kö-
vette, s munkája, kitartása révén, vala-
mint Pécs város polgármesterének, Pá-
va Zsolt úrnak, a kárpátaljai származá-
sú pécsi Romaszky László úrnak, a Fó-
rum Sopianae szervezetnek, s többek-
nek támogatása eredményeként végre
magyar nyelvû tábla került a Kossuth
emlékmû talapzatára. Így az arra járó
magyar zarándokok anyanyelvünkön is
olvashatják a feliratot, mely pontos
fordítása az olasz szövegnek. A „turini
remete” halála után két évvel (Kos-
suth: Monok, 1802. IX. 19.–Torino,

1894. III. 20.) Cegléd lakossága állít-
tatta a szobrot, olasz felirattal.

„Határtalan város, Határtalan színház” – A Pécsi Harmadik Színház 2008-ban indult programja, melynek célja, hogy a
határainkon túl mûködõ magyar nyelvû színtársulatoknak folyamatosan bemutatkozási lehetõséget kínáljon. Fellépõ volt:
Kassai Thália Színház, a szerb Déli Kulturális Övezet társulatai, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata, a szabadkai
Kosztolányi Dezsõ Színház, a nisi Szerb Népszínház. Az õsz pedig az erdélyi, román és magyar nyelvû társulatok elõadásai-
val köszöntött be: Kolozsvári Állami Magyar Színház, sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház, a bukaresti Komédia Szín-
ház és az aradi Ioan Slavici Színház vendégjátéka színesíti a pécsi kulturális életet.
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Vitézavatás Nagykónyiban
Nem mindennapi esemény keltette fel Nagykónyi lakosai-

nak érdeklõdését 2010. augusztus 8-án: ünnepi vitézavatást
rendeztünk. V. Kovács János nyugállományú honvéd alezredes,
a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület Szekszárd Városi Szervezet
elnöke tudomást szerzett egy doni katasztrófát átélõ volt ma-
gyar katonáról, ki Nagykónyiban él. Horgos Jeges Józsefet, a
90 éves veteránt felkereste lakásán, és a viszontagságos, ka-
landos út megismerése után fejében megfogalmazódtak a
további tennivalók. A gépezet elindult. Annak rendje és
módja szerint kéréssel fordult a T.V.R. prominens illetéke-
seihez Horgos úrnak a Rendbe való felvétele érdekében.
Elõterjesztését megerõsítette néhány hagyományokat ápoló

egyesület pecsétjével, valamint nem utolsó sorban dr. Holló
József Ferenc altábornagy úr HM Hadtörténeti Intézet és Múze-
um fõigazgatójának ajánló soraival. Horgos Jeges József fel-
vételét a V.SZ. támogatta. A doni áttörés túlélõje hõstetté-
ért vitézségi érmet kapott: a 35-40 fokos hidegben emberte-
len körülmények között biztosította csapatának a lõszer-
utánpótlást. Hazakerült 1943 nyarán, 1400 km gyaloglás
után. A civil életet nem sokáig élvezte, mert tartalékos szol-

gálatra hívták be, a fõváros védelmére. Kõbányán megsebe-
sült, fogságba esett, Resicára vitték bányamunkára. Három
és fél év után, 1948 nyarán tért ismét haza. Több, mint ötven
évig szolgálta a Katolikus Egyházat a község templomában
sekrestyésként és harangozóként, ezért Mayer Mihály püspök
úr elismerését, köszönetét és fõpásztori áldását vehette az
ünnepelt. Gyulai István a Volt Hadifoglyok Szövetségének me-
gyei elnöke Hadifogoly emlékérmet adományozott Horgos

Jeges József úrnak. Megismerve hõsünk nacionáléját, v. Hu-
nyadi László fõkapitány úr készséggel állt az ügy szolgálatá-
ba. Tekintettel azonban az avatandó vitéz hajlott korára,
egészségi állapotára, az ünnepélyes vitézavatást lakhelyén,
Nagykónyiban tartottuk meg. A benépesült katolikus temp-
lomba pontban 10 órakor bevonultak a vitézi zászlók, az
országvédõ pajzs, a Rend több vezetõ tisztségviselõje, fõka-
pitány úrral az élen, kiket v. Decleva Ferenc mb.v.hdgy foga-
dott. Jelentést tett fõkapitány úrnak, engedélyt kért az eskü-
tétel és a vitézavatás megtartására. Elhangzott a felhívójel
trombitán, a vitézek hitvallása, a Magyar és Székely Him-
nusz. Szabó Péter polgármester úr és dr. Hadházy Árpád a Tol-
na Megyei Közgyûlés elnökhelyettese köszöntötték a jelenlévõ-
ket Kiváltképpen a Történelmi Vitézi Rend újonnan avatott

vitézének, vitéz Horgos úrnak szóltak a méltató szavak. Az
avatási ünnepet követõen fõkapitány úr kezdeményezésére
felkerestük Nagykónyi világháborús emlékmûvét és tisztelgõ
fõhajtás mellett helyeztük el a kegyelet virágait. Az ezt köve-
tõ ünnepi fogadáson kötetlen beszélgetés közben tanúbi-
zonyságot szerezhettünk avatottunk szeretettõl, tisztelettõl
övezett megbecsülésérõl, a rokonság, a község vezetése, ba-
rátok és nem utolsó sorban az egyház részérõl. v.Kovács Já-
nos az ünnepi esemény befejezéseként annyit mondott: „aki
bajtársaiért az életét kockáztatja, megérdemli a vitézi cí-
met.” Tisztelet a hõsöknek!

v. Decleva Ferenc mb.v.hdgy

ARCHÍVUM
A Történelemi Vitézi Rend

archívuma számára
köszönettel fogadunk fényképeket,

rajzokat, képeslapokat, tábori levelezõla-
pokat, személyes dokumentumokat

a katonaéletrõl.

Postacím:

Történelmi Vitézi Rend Egyesület
1095 Budapest, Soroksári út 46.
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KELET-MAGYARORSZÁGI TÖRZSSZÉK, HAJDÚ-BIHAR, SZABOLCS-SZATMÁR M., DEBRECEN VÁROS

Árvízi védekezés

Sajnos, az árvíz az Észak-Magyarországi régióban nagy
pusztítást végzett. A védekezési munkában önkéntesen, töb-
ben részt vettek a Történelmi Vitézi Rend részérõl. Kiemel-
jük v. Lovas-Sajtos Szilárd szkp. tábori lelkész úr tevékenysé-
gét, aki az árvízzel sújtott településeket járva a segélyezést
végezte. Munkája során több tonna élelmiszert, fertõtlenítõ-
szert juttatott el a rászorulóknak. Többen segítettek a
T.V.R. részérõl az adományok gyûjtésében is, mely során
tartós élelmiszereket tudtunk átadni. Tanévkezdés után jut-
tattuk el a szintén segélyként érkezett kb. 800 db tankönyv-
bõl álló csomagot egy árvíz sújtotta település általános isko-
lájának.

Hol sírjaink domborulnak…

A Történelmi Vitézi Rend Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei székkapitánysága 2009 év végén a követ-
kezõ évre kiemelt feladatnak határozta meg a Magyar Arany
Vitézségi éremmel kitüntetett és területünkön eltemetettek
sírjainak felkutatását és szükség esetén a sírok gondozását.
A rendelkezésre álló információink szerint két ilyen sír talál-

ható a megyéinkben: Polgáron Enczi István és Nagyszekeresen
Póti Károly szakaszvezetõ sírjai. Nagyszekeresen nem volt
könnyû dolgunk, hiszen Póti Károly posztumusz kapta a ki-
tüntetést, 1939. március 15-én a hadak útjára lépett. Leszár-
mazottja nem volt, s az eltelt 70 év alatt a sír és a tett feledés-
be merült. Rendtársunk, v. Gál Csaba családi kötõdése ré-
vén vállalta a sír felkutatását, mely nehézkes, körülményes
volt, de sikerrel járt. A több évtizeddel ezelõtt felhagyott régi
nagyszekeresi református temetõben próbálták megtalálni a
sírhelyet. Végül a szülõi sírtól több, mint száz méterre, egy
öreg tölgyfa alatt találták meg a hant maradványát. A hely
pontosságát erõsítettet meg, hogy a földön a régi fejfa ma-
radványa hevert. Miután a helyszínt sikerült azonosítani,
Csaba felkereste Csûri Lajos református lelkészt, hogy a Re-
formátus Egyházközség hozzájárulását kérje a református
temetõben levõ sir gondozásához; ezek birtokában május
15.-én indult a munka. Kora reggel hatan érkeztünk szerszá-
mokkal felfegyverkezve a nagyszekeresi régi temetõ kapujá-
hoz, ahol szomorú látvány fogadott. Gondozatlan temetõ,
hatalmas gazzal. Az elsõ feladat az úttörés volt a sírhelyhez.
A helyszín bejárása után két csapatra oszlottunk. Az elsõ
csapat a bejárattól a sírig motoros kaszával utat készített, a
másik csapat a sir rendbetételét végezte. Elõször a bokroktól
fejszével-csákánnyal szabadítottuk meg a hantot, kapákkal
az aljnövényzetet és futónövényeket irtottuk ki és szabadí-
tottuk ki a sírt. Félve, hogy a borostyán gyorsan visszanõ, fel

is ástuk és a gyökerektõl-indáktól megtisz-
títottuk a helyet. Felállítottuk az új fejfát,
amit szintén v. Gál Csaba nemzetes úr ké-
szített, rajta új sírfelirattal, valamint a régi
fejfa maradványát is ezen rögzítette. Virá-
gok kerültek a friss-tiszta hantra, a nemze-
ti színeket jelképezve, majd kaviccsal kerí-
tettük körbe a most már elkészült sírt. A
munka végeztével a sírt körbeállva közö-
sen imádkoztunk és mondtuk el a Vitézi
Rend hitvallását. Csûri Lajos lelkész úrral
közösen. A T.V.R. keleti állománya vállal-
ta a sír gondozását, de ígéretet kaptunk a családtól is a segít-
ségre és lelkész úr is vállalta, hogy a konfirmandusok minden
évben gondozni fogják a sírt. Azt a sírt, melyet a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007. szeptember 12-én
68/2007. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti
Sírkert részévé nyilvánított. Azt a sírt, ahol hazánkért életét
áldozó hõs fekszik. Azt a sírt, melyben a nyugvó hõst nem
szabad soha felednünk, példaképpé kell állítanunk az ifjú-
ság elé. A sír felkutatásában, rendbetételében és gondozásá-
ban részvettek: v. Gál Csaba, v. Fekete Ferenc Zoltán szkp.,
v. Gál Zoltán, Kujbus János VRNT, dr. Bába István László
várományos és v. Bacskó György.

Hõstette: vitéz Póti Károly szakaszvezetõi rendfokozatig
lépett elõre. Továbbszolgáló szakaszvezetõként a 24. Határ-
vadász Zászlóalj portyázó század 24/4 feketeradói õrsének
ideiglenesen megbízott pa-
rancsnoka volt 1939-ben. A
zászlóalj parancsnoka ek-
kor vitéz Könczöl Pál õr-
nagy. Az 1938. november
2-án kihirdetett elsõ bécsi
döntés Kárpátalja akkor
cseh ellenõrzés alatt levõ
területinek egy részét nem
juttatta vissza Magyaror-
szágnak. A határok õrzésé-
re, ellenõrzésére, megtar-
tására és keleten az át nem
adott részek visszafoglalá-
sára 1938-ban kezdõdött a
határvadász alakulatok lét-
rehozása. A 24. Határvadász Zászlóalj 1939. januárjában
alakult beregszászi helyõrséggel. Az alig felállt zászlóalj ha-
mar átesett a harcérintkezésen és a tûzkeresztségen. A fegy-
veres harcok március 15-én kezdõdtek, hajnali 3 órakor: A
feketeardói õrs 25 fõs szakasza õrsparancsnokukkal, Póti
Károly tsz. szakaszvezetõvel az élen elõre elkészített terv
alapján megtámadta a cseh kézen lévõ Szászfalu drótakadá-
lyok mögé betelepült helyõrségét. A szakasz a községet négy
irányból közelítette meg, de a géppuskákkal megerõsített
helyõrség erõs tûzzel fogadta a magyar csapatot. Póti Károly,
mint parancsnok, magához ragadta az egység golyószóróját
és a legelsõk között tört elõre az ellenség felé. A túlerõben
levõ ellenség tüzétõl megsebesült; a magyar támadás el-
akadt. „Az a hõsiesség, bátorság és önfeláldozó kötelességérzet,
amellyel a szakaszparancsnok még a legnagyobb tûzben is ve-
zette az õrsöt, a legénységre erõsítõleg hatott.”( Magyar Katona-
újság 1939 május 21). A helyettes parancsnokot magához
rendelte és neki újabb utasításokat adott. A csehek harcko-
csival támogatva ellentámadásba kezdtek, de a szakasz nem
hagyta magára parancsnokát. Hõsi kitartása során újra meg-
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sebesült, de még ekkor is buzdította alárendeltjeit. Tartották
állásukat az ellentámadás alatt és védték a határt életük árán
addig, míg a szomszédos õrs erõsítése meg nem érkezett. Pó-
ti Károly egy cseh harckocsi ellentámadásakor közvetlen
irányzással a harckocsi géppuskájából közvetlen közelrõl ki-
lõtt, több, fejét ért lövés következtében életét vesztette. A
véres küzdelemben 13 magyar katona halt hõsi halált, köz-
tük Póti Károly tsz. szakaszvezetõ. A holttesteket a tiszabe-
csi általános iskolában terítették ki. Póti Károly holttestét a
szülei és testvérei azonosították, majd a koporsót a holttest-
tel lovasszekérrel szállították haza Nagyszekeresre, a ma uk-
rán-román határ mellett fekvõ kis faluba. A harcban tanúsí-
tott vitéz és bátor magatartásáért vitéz Horthy Miklós kormány-
zó úr az 1939. áprlilis 11-én kelt felterjesztés alapján posztu-
musz Magyar Arany Vitézségi érem a hadi szalagon kitüntetést
adományozta. Õ volt, aki harmadikként kapta meg ezt a kitün-
tetést.

A sír felkutatásában és a családi emlékek felelevenítésben
unokatestvére, Tamás Zsigmondné Irénke segített. Az élet-
rajz összeállítását a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
munkatársai, a még egyetlen élõ testvér, Kovácsné Póti Má-
ria, valamint a dr. Szentváry-Lukács János által gondozott
honlap segítette. Hálás köszönet érte!

Berekfürdõ, Nyári Református Ifjusági Tábor
„Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisz-

tus jó vitéze.”II. Timóteus levél:2:3
Ez az idézet volt a Baktalórántházai Református Egyház-

község által szervezett 2010. július 19–23-a közötti Nemzet-
közi Református Ifjúsági Tábor jelszava Berekfürdõn . A tá-
bor megrendezésének pénzügyi alapját a baktalórántházai
trianoni megemlékezésen befolyt adományok biztosították.
Erre szükség is volt, hiszen több, mint ötven fiatal volt része-
se az egyhetes együttlétnek határon innen és túl. A határon
túli: kárpátaljai, parciumi, erdélyi és délvidéki fiatalokat el-
kísérték lelkészeik is. Ezen az eseményen kapott felkérést a
Történelmi Vitézi Rend és a Tábori Lelkészi Szolgálat, hogy
egy esti közösségi foglalkozás keretében mutassuk be a két
szervezetet, azok történetét, mai munkáját és a célokat. A
HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ágáról v.
Lovas-Sajtos Szilárd fhdgy. tábori lelkész, a Vitézi Rendrõl v.
Bacskó György v.hdgy. tartott elõadást. A fiatalok nagy érdek-
lõdéssel hallgatták az elõadásokat és aktívan részesei voltak
a beszélgetésnek. Munkánkat segítette Szenn Péter lelkész úr,
aki Rendünk VRNT tagjaként és meghívott délvidéki lelkész-
ként tagja volt a táborozóknak. Az elõadáson részt vett Csûry
István nagyváradi református püspök úr is. Az elõadásokat vi-
deók és képek színesítették, melyek Rendünk életét és a tá-
bori lelkészek koszovói békefenntartásban végzett munkáját
mutatta be. Az est végén a T.V.R. nevében könyvjelzõket
ajándékoztunk emlékeztetõül a fiataloknak, rajta a Rend cí-
merével és a tábor bibliai idézetével. A kísérõ lelkészek
könyvet kaptak a Tábori Lelkészi Szolgálattól. Külön köszö-
net dr. Kovács Kálmán lelkésznek, aki ismét gondolt ránk és
elvárt bennünket erre az elõadásra.

v. Bacskó György v.hdgy.

A LEGVITÉZEBB HUSZÁR
A 12. Debreceni Simonyi Napo-

kat tartották városunkban 2010.
május 13-16. között, itt nem rész-
letezhetõ igen gazdag és látványos
programokkal. A szervezõk fõ cél-
kitûzésüknek tekintették Simonyi
Óbester (ezredes) és a magyar hu-
szárság emlékeinek ápolását, a ré-
gi debreceni hagyományok felele-
venítését, újak megteremtését és a kor hõsi alakjainak fel-
idézését. Báró vitéz Simonyi József a legvitézebb huszár az utol-
só török, majd a napóleoni háborúk hõse volt. A tûzkereszt-
ségen 1788. november 11-én esett át. 1792-ben, rövid béke-
idõ után, megkezdõdött a francia háborúk, csaknem negyed-
századig tartó korszaka. A jóvágású huszár szinte egész férfi-
korát a harctereken töltötte. Hamar felhívta magára a figyel-
met felderítõ járõrként végrehajtott bravúrjaival. Például ti-
zenhat huszárjával megtámadott és szétugrasztott egy hat-
vanfõs francia õrjáratot, szabályos párviadalban levágva pa-
rancsnokukat. Az 1795-ös rajnai hadmûveletek végén õr-
mesterré léptették elõ. A következõ év Észak-Itáliában talál-
ta. Augusztus elején a Garda-tó melletti, menekülésre is be-
illõ visszavonulás közben szakaszával visszaszerezte az ellen-
ségtõl a tartalék tüzérség harminc ágyúját. Hõstette tiszti
elõléptetést eredményezett. A Rajna vidékén harcolt
1799-tõl. A vakmerõ fiatal hadnagy egy járõrözés során 50
katonájával egy nap leforgása alatt több száz franciát ejtett
fogságba, továbbá több lovat zsákmányolt, mint amennyi egy
huszárzászlóalj teljes lóállománya. Ezért a tettéért 1802-ben
elnyerte a Mária Terézia Rendet, aminek alapján osztrák,
majd magyar bárói címet és ehhez tartozó birtokot kapott
Arad megyében. A kulmi csata után 1813-ban alezredessé
léptették elõ. A lipcsei „népek csatájában” egy lövedék a szí-
ve fölött lévõ tárcában akadt meg. A csata után ezredessé és
ezrede parancsnokává nevezték ki. Utolsó bravúrját 1814.
február 20-án hajtotta végre. Ezredével éjszaka átúsztatta a
megáradt jeges Rhone folyót és rajtaütésszerûen elfoglalta
Lyon városát. A magyar lovasvezér mintaképének nevezett
Simonyi hírnevét a vakmerõségig menõ bátorságával és vil-
lámgyors döntéseivel vívta ki. Fején és testén kardvágások
tanúskodtak vitézségérõl. Katonái, akiket személyes példá-
jával, bõkezû jutalmakkal és drákói büntetésekkel fanatizált,
gondolkodás nélkül követték a tûzbe vagy a jeges áradatba.
Katonai szolgálata során 72 kitüntetést kapott.

Békeidõben: 1818 áprilisában Nagyváradról Debrecenbe
települt át. Huszárjaival a Nagyerdõben rengeteget gyakor-
latozott, elhatározta, hogy az odavezetõ utat megjavíttatja:
„báró Simonyi József 200 forintot és megfelelõ munkáskeze-
ket ajánl fel, hogy a városból a Nagyerdõig alkalmas töltés,
sétaút és a sétaút mentén fasor, vagyis allé létesíttessék.” Az
út elkészült, amelynek mentén két oldalt nem kevesebb,
mint 600 akáccsemetét ültettek, hogy a debreceni polgárok a
fasor árnyékában tudjanak kisétálni, kikocsizni a Nagyerdõ-
re. Javasolta: a város hozzon létre egy fürdõt és vigadót, ahol
a debreceni cívisek a Nagyerdõ hûs fái alatt, kellemes kör-
nyezetben tudjanak felüdülni. 1826-ban felépült a Fürdõház
és a Vigadó. Ez utóbbi a legnagyobb múltra visszatekintõ
polgári vendéglátóhely a debreceni Nagyerdõ szívében. Ma
is várja vendégeit a mögötte lévõ gyógy- és élményfürdõvel
egyetemben. Simonyi Óbester azt is megmutatta tetteivel,
hogyan lehet hõs békében egy katona. Az õ nevét õrzi a Bem
tértõl a Nagyerdõig vezetõ út és a Simonyi Óbester Lovas
Fesztivál.

v. Nagy Sándor sajtóreferens

Báró vitéz Emõdy Dániel, a Pro Patria Alapítvány el-
nöke – önfeláldozó tevékenysége: szerte a Kárpát-meden-
cében, Nagykállótól Nagykárolyon, Székelyhídon, Be-
rettyóújfalun át Simonyifalváig a Regionális Simonyi Na-
pok keretében éveken keresztül helyezett el márványtáb-
lákat „a legvitézebb huszár” emlékére, mert Simonyi
ezredes nem csak a háborúban, de a békeidõben is hazáját
szolgálta minden erejével.
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ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI TÖRZSSZÉK

Körömi Rákóczi Fesztivál
Néhány nappal ezelõtt Köröm község egy tengerbe nyúló

félszigeten feküdt. Így volt ez 303 évvel ezelõtt is. Most már

világosan láthatja mindenki, miért volt községünk határa az
ónodi országgyûlés tényleges színhelye. Miért verték fel az
ország sátrát ezen a fennsíkon? És miért itt ünnepeljük év-
rõl-évre ezt a történelmi eseményt.

Ebben az emlékparkban a Nagyságos Fejedelem személye
mellett meg kívánjuk örökíteni az õ „zászlóvivõit”, vagyis fõ-
tanácsosait és hadvezéreit is. Az õ üzenetük számunkra:

Mindannyiunknak a
Magyar Nemzet
zászlóvivõinek kell
lennünk, kinek-ki-
nek a maga helyén és
tisztségében, de a
Fejedelem jelmon-
data szellemében:
Cum Deo pro patria
et libertate – Istennel
a hazáért és szabad-
ságért!

vitéz Tóth Tibor, a Rákóczi Szövetség megyei elnöke

VITÉZAVATÁS EGERBEN

2010. augusztus 15-én Egerben a Szerviták templomában
avatták vitézzé Dr. Juhász István rubin diplomás jogászt. Az

avatáson – a családtagokon kí-
vül – megjelentek: a Történelmi
Vitézi Rend központi és Észak-
kelet-Magyarország Törzsszék
képviselõi zászlóval; a Honvéd
Hagyományõrzõ egyesület kép-
viselõi az 1940-es évek katonai
egyenruhájában a helyõrség
zászlójával; a Magyar Gárda

Hagyományõrzõ Egyesület tagjai nemzeti színû és Árpádsá-
vos zászlókkal; az 56-os Szövetség Heves m. elnöke; a Jeru-
zsálemi Lovagrend; a Templomos Lovagrend és a Szent
György Lovagrend képviselõi. Díszõrséget adott egy cser-
készlány és egy cserkészfiú, s jelen voltak a meghívott isme-
rõsök, valamint az eseménnyel szimpatizáló városi polgár-

ság. Az avatás be-
fejeztével laudá-
ciót dr. Cs. Varga
István professzor
úr mondott. A
sok széptõl és jó-
tól nem gyõztünk
csodálkozni, min-
denki az átélt él-
ményeket próbál-
ta feldolgozni.

Kolos atya sötéten látó szavai jól utalnak erre:
„Ennek a kornak embere abban különbözik valamennyi elõd-

jétõl, hogy bedeszkázta az eget. Szakított Istennel, de ettõl Isten
még tovább létezik! Az ember törölte az életcélok közül az üdvös-
séget, hogy a szellemiek rovására anyagi erõket nyerjen. A hite-
hagyott ember nem épített többé katedrálisokat sem városaiban,
sem lelkében. Az isteni javak: igazság, szépség, jóság, szeretet és a

belõlük fakadó emberi értékek: család, hûség, közösség, stb. föl-
áldozásával nyert mérhetetlen energiát mozdonyokra, tankokra
és bankokra fordította.” Ez a felemelõ, szívet-lelket melenge-
tõ ünnepség és a megtelt templom ennek ellenkezõjét bizo-

nyította. Bizonyítot-
ta, hogy vannak még
olyan magyarok is,
akik nem kíváncsi-
ságból, hanem Te-
remtõnk iránti sze-
retetbõl jelennek

meg az Isten házában.
A kipirosodott arcú és
csillogó szemû résztve-
võk fegyelmezett ma-

gatartása azt su-
gallta, hogy mi
nem mondunk le
nemzeti önren-
delkezésünk és
egységünk meg-
teremtésérõl,
zsivány módra

elrabolt területeink visszaszerzésérõl! Az ünnepségen el-
hangzott beszédek és énekek azt bizonyították, hogy Isten,
Haza, Nemzet és nyelv olyan összekötõkapocs, amelynek se-
gítségével a magára talált magyarság bízvást nézhet a jövõbe.
Az avatás és az azt követõ ünnepség hangulata hûen tükröz-
te Kossuth Lajosnak városunkban elhangzott mondását:
„Egerben nem hirdetni, itt tanulni lehet a hazafiságot!”

Dr. Csank István
v. Juhász Béla szkp.

Harsányi Jenõ VRNT
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HÕSÖK TEMETÉSE 66 ÉV UTÁN

A boldog szunnyadókhoz

„Ne zúgjon harangszó, sem ágyuk orgonája!

Csak egy könnycsepp, síró anyaszív

Nyilalljon be a porladó szívekbe,

Mit megérez fia, a boldog szunnyadó.

Ezért hát csitt…csak fojtva, lopva fájjon.

Hogy azóta nincs árvább a világon,

Mióta oly messze földeken némán fekszenek.

Keresztjük korhadt, vagy sírjuk már jeltelen.

Aludjatok hát, Isten katonái,

Aludjatok, Ti boldog pihenõk!

Ringasson szelíden, mint az álom.

Idegen földek, távoli temetõk.”

MEZÕTÁRKÁNY elsõként a hevesi települések között
újratemeti hõseit, útszélén elhantolt és kiásott katonáit.
Szeptember 4-én ez történt. Megható együttlét fûzte egybe
ma a magyarokat egy kisközség templomában, s a temetõ-
ben. E példaadó heves megyei községrõl elsõ okleveles emlí-
tés 1263-ból maradt fenn, ekkor még Tottarkan néven volt is-
meretes. A 15. században a falu az egri káptalan birtokába
került, Eger 1552. évi ostroma során a felvonuló török hadak
Mezõtárkányt is elpusztították. A 17–18. század fordulóján
többször is elnéptelenedett, majd ismét betelepült. A napó-
leoni háborúk idején a vármegye nemesi felkelõ lovasságá-
nak egyik állomáshelye volt. A szertartás a Hevesi Fõespe-
resség Kápolnájában kezdõdött, mely zsúfolásig megtelt.

Ott voltak a település
elöljárói és felvonultak
a történelmi zászlók is.

Egy névsoron a két
világháború áldozatai-
nak száma 133 fõ. És a
most temetendõ két
hõs, akiknek lelki üdvé-
ért most imádkozik az
Úr földi szolgája, kik-
nek lelke 1944 óta, 66

éve bolyong, mert temetetlen holtak. Mint a kutyákat, úgy
kaparták el õket 1944-ben a 33-as út melletti árokban, az
orosz invázióban hazájukért hõsi halált szenvedõket. Bese-
nyõteleknél találtak rájuk. Itt érte a halál a honvédet és a
zászlóst, Füzesabony elõtt Besenyõtelken, akiket az örökké-
valóságnak adtak át a szentmise keretében. A csontokat állí-
tólag nem fogadta be a besenyõteleki polgármester, hát ván-
dorolt még néhány évet a maradék földi dokumentum, míg a
mezõtárkányi polgármester asszony lehajolt értük. Ehhez
persze kellett az akkumulátor is, rendünk tagja, nemzetes
Harsányi Jenõ, aki a mozgatója lett ennek a lelki kútnak, a
kimerhetetlen szomorú történetnek

A második világháború nagy károkat okozott Besenyõtel-
ken is. A többnapos helyi harcok következtében a település
középületeit, lakóházait óriási károsodás érte. A községhá-
zán lévõ hivatalos iratok jó része megsemmisült. Ebben a
harcban vesztette életét az a két katona, akik az árokpart
egyik mélyítési munkálatainál kerültek felszínre.

Besenyõtelek megtagadta halottait az elöljáróságai miatt,
ezért kerültek a földi maradványok Mezõtárkányba.

A példázatos vállalásról, s ezzel a Szent Korona szolgálat-
ról szólt a történész, dr. Bakos Batu, aki igaz magyar gondo-
latokkal, felüdítõ magyarsággal szólt. Vitéz Nagybozsoki Jó-
zsef Sátoraljaújhelyrõl a magyar kálvária legszebb memen-
tójaként idézte Áprily Lajos verseit.

A történelmi zászló nyomában kivonult a tömeg a temp-
lomkertbe, hogy együtt vonuljanak a temetõbe, végsõ búcsút
vesznek majd a világháború áldozataitól.

Patkós Attila a Szeretet himnuszával emelt el bennünket
a hétköznapok talajáról, s valóban, ahogy telt az idõ, s minél
közelebb kerültünk a végsõ szertartáshoz, annál jobban
éreztük, az elveszett haza lemészároltjaihoz kerültünk köze-
lebb. „Azért vagyunk a világon, hogy halottaink IS otthon le-
gyenek benne.”

Igazán felemelõ ebben a mezõtárkányi misztériumban az
volt, hogy mindannyiunk hõsi halált halt õseit temettük el új-
ra – vagy egyáltalán: elõször. Képzeletben, mert még mindig
vannak, akikrõl nem tudjuk, hol vannak csontjaik, hol egy

árulkodó irat a belsõ zsebben.
Egy szerelmes levél, egy utol-
só, melyet hiába várt az itthon
hagyott menyasszony, fele-
ség, megtört szívû anya. Kis
történelmi játék volt ez a dél-
után, ahol négy fehér inges
magyar emelte vállára a nem-
zeti szalaggal letakart kopor-
sót, melyet szuronyos kato-
nák kísértek az utolsó stáció
helyszínére.

v. Szíki Károly
v. Juhász Béla szkp.Harsányi Jenõ VRNT

NAGYSIKERÛ HANGVERSENY!
Eger, Szerviták temploma, augusztus 15. Az ünnepi és ki-

vételes vitézavatást követõ hangverseny Prof. Dr. v. Szirmai
László úr hathatós közremûködésével jött létre. Az elõadók:
v. Bálint Natália, s v. Szabó Balázs fiatal mûvészek tették
szebbé a Nagyboldogasszony Ünnepi megemlékezést.

A bevételt a mûvészek az egri Szervita templom felújítá-
sára ajánlották fel. Köszönet e nemes gesztusért!

Harsányi Jenõ VRNT
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RECSK, A MAGYAR GULAG
A Heves megyei

Recsk község mellett
emelkedõ Csákány-
kõ nevû hegy kõbá-
nyája közelében,
1950 októbere és
1953 õsze között az
Államvédelmi Ható-
ság (ÁVH) mûködte-
tett kényszermunka-
tábort. A mintegy 100
kisebb-nagyobb in-
ternáló és munkatá-
bor közül a leghírhedtebb: a „magyar
Gulag”. A szovjet Gulág-táborok min-
tájára szervezett táborban, a bírósági
ítélet nélkül idedeportált mintegy 1500
fogvatartottról beszélt vitéz Krasznay
Béla, a Recski Szövetség Országos el-
nöke, a Történelmi Vitézi Rend tb
h.fõkapitánya: Minimális létfeltételek
között dolgoztatták õket folyamatosan
a kõbányában, a rabokat sokszor állati
kegyetlenséggel fenyítették, kínozták,
éheztették.

Mivel a táborból senki sem szabadul-
hatott, „mûködését” sikerült teljesen ti-

tokban tartani. Mindössze
kétszer volt sikeres szökési kí-
sérlet. Az elsõ alkalommal a
megszökött rab átjutott Cseh-
szlovákiába, de miután hírét
vette, hogy családjának több
tagját letartóztatták, föladta
magát. A második alkalom-
mal 1951. május 20-án nyolc
rab szökött meg úgy, hogy az
egyikük õrnek öltözött és úgy
tettek, mintha külsõ munkára
mennének. A csoport legtöbb

tagját elfogták, azonban egyiküknek,
Michnay Gyulának sikerült eljutnia Bé-
csig, és a Szabad Európa Rádióban be-
olvasta 600 rabtársa nevét. Nyugat ek-
kor értesült a táborról, a hozzátartozók
pedig innen tudhatták meg, hogy sze-
retteik még élnek.

Sztálin halála (1953. március 5.)
után, a miniszterelnökké kinevezett
Nagy Imre a többi internálótáborral
együtt a recski tábort is megszüntette.
Az épületeket, tornyokat és kerítése-
ket jó kommunista szokás szerint ezu-
tán ledózerolták, hogy a bûnnyomokat
eltüntessék és lényegében semmi nem
maradt meg belõlük. A tábor helyét a
rendszerváltás(?) után sikerült beazo-
nosítani, egy-két épületet pedig vissza-
állítottak az eredeti állapotba–a túl-
élõk elbeszélése illetve a meglévõ
fényképek alapján. A táborban meg-
haltak és meggyilkoltak tömegsírját a
mai napig nem sikerült megtalálni.

Vád égett a sokat szenvedett rab
szavaiban. Vád ébredt, vád, hogy nem
sikerült 1990. után sem börtönre ítélni
a haláltábor parancsnokait, hóhérait.
Hogy nem született meg a törvény,
hogy eltiporták, mint az embert a Gu-
lagon: a Zétényi-Takács törvényt.

2010. szeptember 25-én a Heves
megyei Recsken idén is éves megemlé-
kezést tartott a szovjet Gulág-táborok
mintájára szervezett egykori kényszer-
munkatábor rabjait tömörítõ Recski
Szövetség.

A Történelmi Vitézi Rend képvise-
letében itt voltunk és közremûködtünk.

v. Szíki Károly
v. Juhász Béla szkp.

Tizenötödször Koltó – díszpolgári kitüntetéssel

A 8kor Színtársulat ismert a T.V.R. sok tagja elõtt:
Vitézi Bál, egyéb rendezvények fellépõi, résztvevõi.
Bálint Béla VRNT kedves rendtársunk iskolaigazgató
Sárospatakon, a Színtársulat eszmei irányítója. Je-
lentõs sikereket értek el Magyarországon kívül Erdély-
ben, Ausztriában, Amerikában, Kanadában, Kárpát-
alján, az ott élõ magyarok körében. Programjuk sok
év óta a ’Nemzetegyesítés határok felett’. Idén Versail-
lesben adtak szívbemarkoló mûsort, tiltakozásul a bé-
kediktátum ellen. További sikereket kívánunk a Szín-
társulatnak! V.T.

A 8kor Színház az idén – mint az ezt megelõzõ
években eddig is már tizennégy alkalommal –
szeptember elsõ hétvégéjét Koltón töltötte, s most
is részese volt a hagyományos „Koltói õsz” rendez-
vénysorozatnak. A Nagybánya mellett fekvõ tele-
pülés évrõl-évre így tiszteleg Petõfi Sándor emléke elõtt, aki
élete legboldogabb idõszakát, mézesheteit töltötte a Lá-
pos-patak melletti községben barátja, gróf Teleki Sándor
meghívására.

Az 8kor idei vendégszereplése több tekintetben is rend-
hagyó volt, s bár egy rövid mûsorral azért készült a – Donkó
Józsefet filmforgatás miatt nélkülözni kényszerülõ – társu-
lat, a hangsúly ezúttal nem a színpadi jelenléten volt. A csa-
pat tagjai eleve úgy készültek, hogy – a 15 éves „jubileumi”

látogatás alkalmával – az ottani barátok-
kal való együttlét, a közös ünneplés örö-
me lesz a fõszereplõ, s ezért a megszo-
kott mûsorelemek mellett a színpadon is
saját érzéseiket, gondolataikat osztották
meg a népes közönséggel. De mielõtt er-
re sor került volna, mindannyiuk legna-
gyobb meglepetésére Koltó elöljárói fel-
olvasták a község képviselõtestületének
határozatát, mely szerint a 8kor Színház
mûvészeinek, akik „...nemzetépítõ, lé-
lekemelõ munkájukkal hozzájárultak a
község hírnevének öregbítéséhez", a
„Koltó község Díszpolgára” kitüntetõ
címet adományozza.

A társulat tagjai 1994 õszén jártak
elõször Koltón, s azóta – egyetlen esz-
tendõ kivételével – minden évben ott töl-

tik az õsz elsõ hétvégéjét. Ez idõ alatt olyan szoros barátság,
lelki kötõdés jött létre az ottaniakkal, a község vezetõivel, az
ünnepség szervezõivel, hogy a szó igazi értelmében otthon
érezhetik magukat. Jó néhány éve már a koltóiak is „helybe-
lik”-ként kezelik õket, s idõnként már házigazdai feladato-
kat bíznak rájuk. És természetesen, a jövõben is – hogy most
immár hivatalosan is koltói polgárok lettek – hazavárják
õket...

Bálint Béla VRNT
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Szent László Lovagrend központi találkozó, Sümeg, 2010. június 12.
Szent László az egyik legtisztel-

tebb magyar szent, monda- és legen-
davilágunk egyik legnépszerûbb
alakja. László herceg a Szent István
által megvakíttatott Vazul unokája,
I. Béla magyar király és Richeza len-
gyel hercegnõ második fia, 1046-ban
született Lengyelországban. Bõke-
zûen támogatta az egyházat, kolos-
torokat, templomokat építtetett. Az
elsõ öt magyar az õ kezdeményezé-
sére került a szentek közé: István ki-
rály és Imre herceg, Gellért püspök,

András és Benedek remeték. István szentté avatásával egy
Vazul-unoka ismerte el nagyapja ellenségét, lehetõséget ad-
va a belviszály elsimítására. László királyt, midõn 1095-ben
megtért teremtõjéhez, Somogyvárott temették el. 1113 után
vitték át az általa alapított váradi székesegyházba, ahogyan
még életében kívánta. Ott õrizték kétélû csatabárdját és
ezüst csatakürtjét is. A magyar lovagi kultúra példaképének
tekintette. Szent László váradi sírja csodatevõ zarándok-
hellyé vált. A szentek közé III. Béla idején, 1192-ben emel-
ték. A gyõzelmes ,,Bátor László” lett a magyar katonák vé-
dõszentje, nevének oltalma alatt vonultak a csatába, s az volt
a csatakiáltásuk, mint Rendünk fohásza: ,,Szent László, se-
gíts!” Szent László a XX. századra elsõdlegesen a gyalogság
védõszentjévé vált. Az 1944-ben felállított elit gyaloghadosz-

tály is Szent László nevét visel-
te. 1992-tõl, szentté avatásá-
nak 800. évfordulójától a Ha-
tárõrség védõszentje szintén
Szent László volt. Faragott
szobra a körmendi Határõr
Múzeumban, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum filiáléjá-
ban áll. Végezetül, június 4-e
utóestéjén nem mehetünk el
amellett, hogy a Nagy Háborút
lezáró 1920. évi trianoni diktá-
tum óta a magyar nemzet há-
rom létformában él. Egyik az anyaországi csonka törzs, gyö-
keréig visszavágva, ám új hajtásokkal keresve az életadó na-
pot. A másik az erõs nemzeti érzésû államokba zárt kisebb-
ségi magyarság. A harmadik a világban szétszórt magyarság,
Fokföldtõl Kanadáig, Buenos Airestõl Sydneyig.

E háromgerezdû magyarság közös gyökere a magyar öntu-
dat. Ismerete mindannak, ami történelemben, természetben,
mûvészi alkotásokban magyar. A magyarság hivatástudat,
szolgálat és életfeladat, forrás, mederfolyam és torkolat a lé-

lek számára, melyet Isten magyarnak rendelt, s úgy rajzolta
elõre pályafutását, mint a Tisza folyását. A mai alkalom pedig
azt is megmutatja nekünk, hogy ez a háromgerezdû magyar-
ság lélekben csak együtt lehet egész. Mindegyik felelõs a má-
sikért, mindegyik mérhetetlenül sokat tehet a másikért. A di-
aszpóra szemléltetõ képet hinthet szét, mit jelent a magyar
ember, nemzet, mûveltség, lélek. Ezzel a nemzet szolgálatá-
nak egyik legnagyobb értékét teremtheti meg. A kisebbségi
magyarság gigászi feladata, hogy megmaradjon magyarnak.
Minden nemzedékének legnagyobb feladata megszerezni és
továbbadni a követõ generációknak a magyar mûveltséget.
Végül a törzsnek magának visszanyesettségében is gondos-
kodnia kell arról, hogy a magyar öntudat tiszta és fényes le-
gyen, feladata alkotni egy olyan nemzetet, amely rendben,
szabadságban, kenyérben és erkölcsben a magyar ember ön-
azonosságát táplálja, de úgy, ahogyan azt Szent István megha-
tározta, befogadóan. Mert nincs százmilliós nemzetünk, mö-
göttünk nem áll szuronyerdõ és rakétasorfal. Mert mi csak
igazságot, becsületet tudunk adni, és szankciót csak a keresz-
tyéni erkölcsbõl meríthetünk. Mert így újra megtalálhatjuk
önmagunkat és egymást. Mert így „...a magyar név megint szép
lesz, méltó régi nagy híréhez!”

Dr.v. matolcsi Ravasz István alezredes úr ünnepi beszédébõl

Lovag-avatás

Szent László Lovagrend és a Történelmi Vitézi Rend képviselõi a szertartás után

Ünnepi pillanat az eseményrõl
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Dr. Holló József Ferenc altábornagy úr
Szent László lovagja

Gróf vitéz Igor Mazepa úr átveszi
kitüntetését  a Mazepa Alapítvány
munkájának elismeréséül, az uk-
rán-magyar együttmûködésért.
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Csak sport? – SPORTTAL, HITTEL, KULTÚRÁVAL!
2010. szeptember 21-én a Legnagyobb Magyar születése

napjának évfordulóján KÜ LAJOS VRNT rendtársunknak
példaértékû, a sport-és oktatás-nevelés terén nemzetközileg
is elismert eredményeiért a Széchenyi Díjat adományozták.

A kérdés magában hordozza a választ: Sokkal több annál.
Nemzeti kiállás és példamutatás a világnak; kicsinyhitûsé-
günk elvetése, bátor és nemes kiállás a jövõ magyarjaiért.
Ahogy a Magyar Nemzet (júl. 22.) írta: „Nem árt tudni, hogy
a spanyol mellett magyar futballdiadal is született.” – Sajnos
azonban, érthetetlen módon, nem tudósított errõl rá-
dió-sportriporter, nem ujjongott a televízió sok-sok sport-
szakértõje. Úgy is mondhatnánk: Nemhogy nem árt, de igen
hasznos volna tudni az eseményekrõl, az Emberrõl, elveirõl
– és eredményeirõl.

Nemzetes KÜ LAJOS VRNT rendtársunk rendíthetetlenül,
akadályokat leküzdve, immár 8. éve valósítja meg a CSO-
DÁT: óriási elhatározással, energiával, néhány hû baráttal,
pl. az egykori legendás futballistával, edzõvel, Várhidi Pállal,
s az Aranycsapat Alapítványhoz gyéren csordogáló adomá-
nyokkal. Ahogy élményeikrõl mesél, feledi a gondokat, csak
a sikereket, kiváló sport-és kulturális eredményeket, a kiala-
kult ezer-szálú barátságokat említi. Lapunk 2009/1.számá-

ban az ’Akikre büszkék vagyunk’ rovatunkban írtunk Kü La-
jos egykori, BEK döntõt játszott, világhírû futballistánkról,
aki az Aranycsapat Alapítvány elnökeként a Kárpát-meden-
cei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságot hozta létre, veze-
ti sikerrõl-sikerre a Kárpát-medence magyar fiataljaiból
összeállított futballcsapatot, terjeszti ki a nemes versengést
más sportágakra, valamint a kultúrára, irodalomra, történe-
lemre, táncra-énekre egyaránt. A sportesemények, vetélke-
dõk mindig egyházi áldással, a nemzeti himnuszokkal kez-
dõdnek, az egymás iránti tiszteletadás jeleként, létrehozva a
személyes barátságok millió finom szálát, elérve ezáltal,
hogy a nemzetek egymást jobban és igazabbul ismerhessék
meg. 2010. július 3–12. Dél-Afrika, Hessequa tartomány,
Nemzetek Kupája, U14-es korosztály, azaz: 14 éves labdarú-
gó-palánták veretlenül szerezték meg a gyõzelmet 72 induló
futball-csapat közül! Aranyérmes a Kárpát-medencei ’Hun-
garians’! – ahogy címeres mezükön szerepel. A mérkõ-
zés-sorozat, mely a felnõtt világbajnoksággal egyidõben zaj-
lott (itt nem szerepeltünk mi, magyarok, de minden meccset
közvetített a TV…), az aranyérmen túl – elismerés, melyet
felnõtt futballrajongók figyelmébe is ajánlunk, idézve a tar-
tomány kormányzója, Chris Taute levelét: „Undoubtedly the
Aranycsapat Alapítvány (Golden Team Association) has left
an unmistakable and unforgettable positive impression
upon our Hessequa (South African) community and based
upon your team’s portrayal of your Hungarian culture, patri-
otism and excellent soccer gamesmanship; we as a council
have we have decided to do the following:

– Notify all of our schools thai they must do everything
possible to try to install the same type of national patriotic
and spiritual pride, using your team as an example.”

„Az Aranycsapat Alapítvány kétségtelenül, összetéveszt-
hetetlenül és feledhetetlenül pozitív benyomást tett Hesse-
qua (Dél-Afrika) közösségére. Csapatuk kiválóan képviseli

a magyar kultúrát, patriotizmust és ki-
tûnõ futball szakértelmet. A közösség
tanácsa ezért az alábbi mellett döntött:
Ki kell értesíteni mindegyik iskolánkat,
hogy az Önök csapatát példaként kö-
vetve, alakítsanak ki hasonló nemzeti
patriotizmust és lelki büszkeséget.”

Törvényerejû rendeletben intéz-
kedtek aziránt, hogy a jövõben a sportrendezvényeken úgy
kell viselkedni, ahogy azt a magyar fiatalok tették.

A gyõztes csapattagok – lehet, a jövõ világklasszisai: Kapusok:
Ordasi Gergõ /cs.k./ Ferencváros, Zsibrita Péter, Felvidék. Me-
zõnyjátékosok: Baksics Ákos, Felvidék, Bidzija Pál, Kárpátalja,
Fejes Roland, Kárpátalja, Filko Mátyás, Felvidék, Gajdos Ist-
ván, Kárpátalja, Hegedûs Róbert, Puskás Akadémia, Kürti Dá-
vid, Felvidék, Mészáros Dávid, Puskás Akadémia, Rohánszki
Károly, BKV Elõre, Véninger Bertalan, Videoton. Vezetõk: Kü
Lajos csapatvezetõ, Fejes Tibor szövetségi kapitány, Dr. Horváth
Lajos csapatorvos, Gál László technikai koordinátor. A Hunga-
rians Aranycsapatot 2012. januárjában mint címvédõket
visszavárják Dél-Afrikába… És nemzetes Kü Lajos úr me-

sél: „Szebb ez és meghatóbb bármely kitalált mesénél: A me-
zeket Duray Miklós, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja
ügyv. alelnöke, aki rendszeresen látogatja a budapesti dön-
tõket, adományozta a Csapatnak. A sport- és kulturális ese-
ményeknek román barátaink, vagy a temerini, pozsonyi,
ungvári, dunaszerdahelyi, székelyudvarhelyi intézmény-ve-
zetõk, iskolák, kultúrotthonok, a sportlétesítmények igazga-
tói adnak helyet – mondhatjuk, barátaink, akikkel jó újra ta-
lálkozni! Nagy a versenyek látogatottsága: együtt örülünk a
fiatalok remek játékának, a sikereknek.

A sportrendezvények mellett az ország táncainak-dalai-
nak, történelmének, irodalmának ismerete is szükséges! A

Nemzetegyesítés-program alapján: a résztvevõknek 2004-
ben pl. Balassi, Bocskai évében, 2005. József Attila, 2006.
Nándorfehérvár, vagy pl. 2010: Széchenyi, Erkel-évében a
korról – mindent tudni illik!”

Ugye, így is lehet egymás mellett élni – csak egy kicsit
akarni kell!

V.T.
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DUNAFLOTTILLA HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET

Ujjászületett
a „Leitha” (Lajta) monitor múzeumhajó

2010. augusztus 20-án örömteli, régvárt eseményen vehet-
tünk részt a Dunán, a Parlament elõtt: a közel 140 éves
Leitha monitor, a K.u.K. Dunaflottilla egyetlen megmaradt
hadihajójának újrakaresztelésén. Hende Csaba honvédelmi
miniszter úr felesége, mint keresztanya pezsgõtöréssel újra-
keresztelte, majd a hajó újbóli hadrendbe állításán tiszteleg-
hettünk. A felemelõ eseményen Rendünket v. Buza Béla, v.

Kovács Sándor, v. Schneider József és v. Székely László kép-
viselték. A Leitha monitor a maga korában teljesen megújí-
totta a hadihajózást. Fémbõl készült, fedélzete íves, un. csík-
bogárhátú és fõ fegyverzete a teljesen körbeforgatható ágyú-
torony. Kezelõ szervei a hajó belsejében, védve voltak elhe-
lyezve. Az 50 m hosszú hajó teljes személyzete ötven fõ mat-
róz és hat fõ tisztikar.

1871-tõl 1918-ig állt hadrendben, többszöri átépítéssel,
majd polgári használatban volt, elevátorhajóként. 1994-tõl
múzeumhajóként szolgál. Jelen állapotába – az 1887-es át-
építéshez hûen – a ZOLTÁN Alapítvány pályázaton nyert
pénzébõl újítottuk fel és az év nagy részében, anyakikötõjé-
ben, a Neszmélyi Hajóskanzenben látogatható.

v. Székely László
a K.u.K. Dunaflottilla Hagyományõrzõ Egyesület sorhajóhadnagya

DR. V. MOHAI LÁSZLÓ

a biztosítási jog és ingatlanjog területén
komoly tapasztalatokkal rendelkezõ ügyvéd,

biztosítási szakjogász várja régi és új
ügyfeleit a polgári jog területére tartozó ügyekben,

rendtársaknak kedvezménnyel.

1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park Irodaház E torony III. emelet
Tel.: 06 (30) 513-8616

dr.mohailaszlo@gmail.com
Ügyfélfogadás elõzetes bejelentkezés alapján.

MAGYAR TENGERÉSZEK EGYESÜLETE (MATE)

A harmadik otrantói csata
1917. május 15-én zaj-

lott a Császári és Királyi
Haditengerészet és az an-
tant hadiflottája között a
harmadik otrantói csata.
Az Osztrák–Magyar Mo-
narchia hadiflottája, amely
szerepet játszott a közpon-
ti hatalmak balkáni sikere-
iben, 1916-tól tétlenségre
volt kárhoztatva. Ennek
oka az volt, hogy az antant
lemondott az adriai jelen-
létrõl és lezárta a Földkö-
zi-tengerhez vezetõ Otran-
tói-szorost. A tengerzár el-
leni támadás ötlete Horthy Miklós sorhajóparancsnoktól
származott. A csata a Földközi-tenger legnagyobb tengeri
ütközete lett, mely egyben a Császári és Királyi Haditengeré-
szet legkiemelkedõbb sikere volt az elsõ világháború során.

E jeles esemény emlékére a Magyar Tengerészek Egyesü-
lete 2010. 05. 14-én koszorúzást rendezett a Hadtörténeti
Múzeumban elhelyezett emléktábláknál.

v. Putzkaller Aladár Folyamatos az érdeklõdés a hajóbemutatón
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ÖRÖMHÍR! GÓLYAHÍR!
Tanítsd meg a gyerekeket!

Lépni tanítsd lépteddel,

Nézni tanítsd szemeddel,

Ezer percben ezerszer

Látni tanítsd sötétben,

Járni tanítsd, ne féljen

Kérni tanítsd szavakkal,

Élni tanítsd magaddal

Ápold, mint a szép kerteket,

Vele örülj, ha szeret,

hinni tanítsd magában,

Bíztasd, segítsd bajában.

Védd mind a két karoddal,

útját mutasd utaddal

és ha felnõtt, engedd el,

És ha elhagy, szenvedd el.

(Adamis Anna)

Radnai család:
Az ötödik generációs vitéz született

a családban 2009. november 17-én
Radnai Bence Máté névre keresztelve.
Anyukája: Radnai-Potocska Ildikó,
apukája: ifj. vitéz Radnai Róbert.
Nagypapa: vitéz Radnai Róbert
György, nagymama: Radnai Róbert
Györgyné. (kutyus: Fitti a család öreg
barátja.)

Vitéz Nagy Tibor és felesége, Nagy
Tiborné, sz. Kiss Katalin gyermekei:

Zsófia Katalin (8), Luca Imola (5) és a
legkisebb vitézi várományos: Tibor
Csanád (3 hónapos)

Gaál Zsombor, Székesfehérvár,
2009.  augusztus 28.

Vitéz Gaál Dávid és Gaálné Juhász
Erika kisfia, vitéz Gaál Simon v.hdgy.
elsõ unokája; vitéz Gaál Balázs unoka-
öccse.

Az Észak-Dunántúli Törzsszék ne-
vében gratulálunk a vitézi családoknak
a gyermekáldáshoz. Csak gyermekeink
által maradhat fenn nemzetünk. Meg-
köszönjük a Mindenhatónak a fiatal
házaspárok felelõs gondolkodását, kí-
vánjuk, hogy öröm és boldogság kísér-
je minden lépésüket.

vitéz Pintér Kornél tkp

Dr. v. Orbán László Tibor és Dr. Or-
bánné Dóri Fanni elsõ gyermeke Or-
bán Szende Kata, született 2010. június
11-én mindnyájunk nagy örömére!

Köszöntjük a várva-várt gyermeket,
egészséget és örömet kívánunk a Csa-
ládnak.

v. Turba László tkp.

Hétköznapok vitézsége
A jelenkor nem háborús viszonyaiban, mégis mindennapi

csatát vívva a hétköznapokkal, magyarként, vitézként éljük
meg egyszerû életünk.

Vidám, boldog, egészséges család a mienk. Elõ-
deink példáját követve, dacolva a kor nehézsé-
geivel, a nagycsalád alapjait vetjük meg. Ehhez
nélkülözhetetlen egy jó feleség aki jó anya és
társ (harcostárs!) Nélküle nem menne! Rövi-
den bemutatva „kis” családunkat, elsõként
az 5 gyermek:

Mátyus Zsófia Anna (1999); Réka Emese
(2000); Zsombor Ferenc (2002); Kinga Emõ-
ke (2005); a legkisebb, aki a gólyahírbõl eddig
kimaradt Dóra Luca (2008).

A családot „mûködtetõ” édesanya Rochlitz
Andrea (kiváló szakács a feleségek legjobb tulajdon-
ságaival együtt). Civilben matematika-angol szakos tanárnõ.

A család legkisebb feje a legnagyobb hanggal Mátyus Im-
re VRNT Észak-Pest törzsszék székkapitánya. 2002-ben vet-
tek fel a T.V.R. Nemzetvédelmi Tagozatába. Azóta járulok

hozzá munkámmal a Rend tevékenységéhez, akár a díszelgõ
alakulat tagjaként, akár a sokak által ismert Vitézek Bora
készítésével. Civil életemben szõlészetet és borászatot taní-
tok a Budapesti Corvinus Egyetem Soós István Borászati és

Üzleti Szakközép- és Szakiskolában. Jelmondatom:
„Jó bor, Jó egészség! – Jó vitézség!”

Családunk Komárom-Esztergom megyében
lakik, Szomor községben. Lehetõségeinkhez
mérten itt vidámítjuk, színesítjük a falu éle-
tét. Szerencse, hogy vidám, színes és barátsá-
gos a mi településünk, könnyû a dolgunk, na-
gyon szeretünk itt élni. A boldog jövõ remé-
nyében bíztatom minden kedves fiatal vitéz
bajtársamat, hogy soha meg ne felejtkezze-

nek a hátországról! Legyen bátorságuk bizto-
sítani az eljövendõ kor kinevelt, mûvelt, hazáját

szeretõ magyar ifjúságát. (Harcra fel!)
A Szent Korona másolata pedig nem véletlen a

fotón! Szomor búcsújának ünnepét „megkoronázta” a falu-
közösség a Szent Korona másolatának megépítésével. 30-40
fõ végzett jókedvû, de komoly munkát – és koronaõr rend-
társaink megtisztelték jelenlétükkel ünnepünket.
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Köszönet mindenkinek a munkáért és ezért a nagyszerû
összefogásért.

Isten áldja meg mindazokat, akiknek példáját követve mi
is útmutatást kapunk a szebb, emberi élet megvalósításához!
Köszönetképpen álljon itt egy vers minden bajtársnak:

HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK

70 éve … Erdélyi bevonulás
1940. szept. 4–14.

A II. Bécsi döntés (1940. augusztus 30.) 43.492 km2-t, ben-
ne Székelyföldet, visszaadta az anyaországnak. Ez 1.344.000
magyar, 1.069.000 román, 47.000 német lakost jelentett.
Dél-Erdélyben 400.000 magyar maradt… Horthy Miklós
kormányzó úr és Teleki Pál miniszterelnök kiáltványából:
„Ütött a rég várt óra. Szent földedre léphettünk megint: Ke-
let-Magyarország és Erdély. Meghatottan köszöntjük az õsi
magyar földet, s Benneteket, Testvérek, akik rajta hûségben
megálltatok. A letûnt szomorú huszonkét esztendõnek nem
volt egyetlen napja, amelyen ne gondoltunk volna Rátok me-
leg szeretettel. Végre itt állhatunk szemtõl-szembe Veletek.
Közös történelmünk századaiban a magyar függetlenség lo-
bogója gyakran talált végsõ menedéket az erdélyi hegyek kö-
zött…Új élet indul most a visszatérõ részeken. Új magyar
élet. Részese mindenki, ha megbecsüli önmagát és hazáját:
Szent István országát. A magyar honvéd ismét elfoglalta év-
százados õrhelyét a Kárpátok gerincén. Dicsõség érte az
Igazságosztó Istennek és a jóakaratú embereknek békes-
ség.”

A Kolozsvárra 1940. szeptember 11-én bevonuló Horthyt
így köszöntötték:

Kolozsvári templomtéren

Minden ablak tárva –
A városnak ifja, véne
Ablakoknál állva –
Szent csudára várva

Kong a harang, búg a harang
Ahány, – annyi módra –
Virágszõnyeg, hímes szõnyeg
Az utakra szórva –

Csattog a kürt, trombita szó
A diadalt fújja:
Alig hagyja abba, rögvest
Ércesen zúg újra,

S messze földön újabb kürtök
Rivalgnak fel rája:
Közeleg már Horthy Miklós
Sok szép katonája.

Hej! de csuda büszke sereg!
Mibõl? Honnan támadt?
– Dicsõ vezér! Félistenek
Robognak utánad!

Áldva legyél, Magyar Isten,
Hogy hagytad megérnem, –
Könnyezem a kolozsvári
Öreg templomtéren.

Ámde könnyem nem a bánat,
Örömöm fakasztja:
Eljött végre mégis Hazám
Gyönyörû tavasza.

Kolozsvári templomtéren
Emberezrek árja:
– Áldva legyen Horthy Miklós
Minden katonája!

Dr. Kerecseny János
(1894. X. 18., Nagykanizsa– 1970. III. 3. Cleveland, Ohio, USA)

Földi ember, bús törvényül,

Vagy ifjan hal, vagy megvénül;

De sohsem túl az elégen,

Míg el nem ég, addig égjen.

Szomorú sors megvénülni,

Még szomorúbb: sutban ülni;

Nem akarok gyáva csendet,

Amíg élek, zúgok-zengek.

Meddig bírom, majd elválik,

Csak azt tudom, mindhalálig;

Csendes ember lesz belõlem,

De csak kint a temetõben.

Sajó Sándor 1933
Bajtársi üdvözlettel:

Mátyus Imre VRNT szkp.

Házasságot kötöttek

Kívánjuk, kísérje utatokat a Gondviselõ óvó szeretete.
Reményünk, hogy a magyar fiatalok egyre többen és többen
gondolkodnak hasonlóképpen, és nemzetünk jövõjét már
gyermekeitek veszik erõs kezükbe!

vitéz Turba László tkp.
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Hírek, események, évfordulók
430 évvel ezelõtt született Bethlen Gábor (Marosillye,

1580. XI.15 – Gyulafehérvár, 1629. XI.15.) Erdély Nagyfeje-
delme (1613-1629), a XVII. századi magyar történelem
egyik legjelentõsebb személyisége. 2010. november 13-án a
Szent Ferenc Alapítvány rendezett évfordulós emlékünnep-
séget Marosillyén, az anyaországi és erdélyi támogatóknak
köszönhetõen méltón felújított Veres-bástya épületében, a
szülõi házben. Csaba testvér szavaival: „Megtanulhatjuk tõle
a kitartást, az összefogást és a szülõföldünk szeretetét a ne-
héz történelmi viharok idején is.”

420 éves a Vizsolyi (Károli) Biblia! 1590: A katolikus
Habsburgok tiltó és korlátozó intézkedései ellenére a terje-
dõ protestantizmusnak köszönhetõen megszületett a Szent-
írás elsõ, teljes magyar fordítása. Fordítója Károli Gáspár;
támogatója a Vizsoly és Gönc környéki földek birtokosa,
Rákóczi Zsigmond.

200 éve született Erkel Ferenc. A nemzeti opera megte-
remtõje, a Himnusz zeneszerzõje. Zongoramûvész, karmes-
ter, zeneszerzõ. Született: 1810.november 7-én, Gyulán,
meghalt Bp.,1893. június 15). 2010: „ERKEL-ÉV.”

100 éve halt meg a XIX. szd. legolvasottabb írója, MTA
tagja, országgyûlési képviselõ: Mikszáth Kálmán. Született:
Szklabonya, Felvidék, 1847. január 16 – meghalt Bp. 1910.
május 28. Halála után szülõfaluját iránta való tiszteletbõl
Mikszáthfalvára változtatták. 1920. után Sklabiná a neve. A
faluban gyakorlatilag már nincs magyar…

Reményik Sándor születésének 120. évfordulója alkalmá-
ból megemlékezést tartottak az erdélyi Radnaborbereken.
Bemutatásra került az elsõ román–magyar kétnyelvû Remé-
nyik-kötet, valamint felavatták a második Reményik-kutat.

Gyóni Géza költõ – Gyón, 1884. VI. 25 – Krasznojarszk,
fogolytábor 1917. VI. 25. („Csak egy éjszakára” c. verse a
háború borzalmairól.) A napokban azonosították feltételezett
sírját.

1918. október 31-én meggyilkolták gr. Tisza Istvánt, két
ízben Magyarország miniszterelnökét. Katonaruhában,
Mannlicher-fegyverrel felszerelkezve Kéri Pál (Károlyi Mi-
hály köréhez tartozó újságíró) a villa elõtt foglalt el õrhe-
lyet, Csernyák a kapunál, Hüttner, Müller, Kundaecker és
Láng pedig a kertben. Eközben Pogány, Dobó István õr-
mester, Horvát-Sanovics Tivadar (délszláv tiszt) és Sztany-
kovszki Tibor (joghallgató, Pogány-Schwarz József (késõb-
bi népbiztos))a villa elõcsarnokában a velük szembe jövõ
Tisza Istvánt rövid szóváltás után agyonlõtték. A merénylet
után az Astoriában berendezkedõ Károlyi Mihályék az ut-
cán hömpölygõ tömegnek diadalittasan jelentették be a si-
keres gyilkosságot. Az októberi forradalomnak legelsõ és
legnagyobb áldozata gróf Tisza István volt, akit a forrada-
lom kitörésének elsõ órájában megöltek az orgyilkosok. A
’forradalmi idõk’, vagy inkább a bolsevista anarchizmus
idõszakának vezetõ körei nem engedték, hogy gyilkosait ki-
nyomozzák és felelõsségre vonják. Közel egy esztendõn ke-
resztül szabadon garázdálkodtak a véreskezü gazok, sõt
egyik-másik közülük diktátori hatalmat gyakorolt. Csak a
vörös rémuralom bukása után kezdhették a hatóságok a gyil-
kosok kinyomozását. Több merénylõt késõbb Moszkva ki-
cserélt magyar hadifoglyokért, ahogy késõbb az 1848-as lo-
bogókat Rákosira és Vas Istvánra.

92 évvel ezelõtt, az Osztrák–Magyar Monarchia felbom-
lása után – Magyarországon 1918. november 16-án kikiál-
tották a köztársaságot. 1919. január 11-én gróf Károlyi Mi-
hályt köztársasági elnökké választották, aki március 21-én
átadta a hatalmat a Magyarországi Szocialista Pártba tö-
mörült kommunistáknak és szociáldemokratáknak. A tény-
leges hatalom viszont – a bolsevik ideológiai vörös vírustól
megfertõzött Kun Béla és elvtársai kezeibe került. Kikiál-
tották a Tanácsköztársaságot, és bevezették a lenini gya-
korlatot követõ (példátlan méretû terrort jelentõ) proletár-
diktatúrát. Vizsgálatok és bírósági ítéletek nélkül likvidál-
ták az embereket. A Tanácsköztársaság 133 napos fennál-
lása során 93 helységben 590 embert gyilkoltak le kun bélá-
ék, vagyis uralkodásuk minden egyes napjára több, mint
négy gyilkosság esett! Az egyre fokozódó – brutális – rém-
uralom országos félelmet, nyugtalanságot és elégedetlensé-
get váltott ki, amely fokozódott azzal, hogy kun béláék poli-
tikai és katonai baklövései következtében – az országba be-
tört cseh és román csapatok pusztították és fosztogatták a
polgári lakosságot. Az ország bel-és külpolitikai helyzeté-
nek normalizálására – Szegeden – nemzeti kormány jött
létre 1919. május 31-én. Horthy Miklóst hadügyminiszter-
ré, és a megalakult Nemzeti Hadsereg fõvezérévé nevezték
ki. A Forradalmi Kormányzótanács az antanthatalmak elé-
gedetlensége, a katonai vereségek és a nemzeti erõk növe-
kedésének együttes hatására augusztus 1-jén lemondott.
Kun Béla néhány elvtársával Bécsbe menekült, de nem a
Tõke magyar nyelvû kiadását vitte magával, hanem az ál-
lamkasszát 25 millió aranykoronával!

1919. november 16. Horthy bevonulása Budapestre.

Kolozsvári román kitüntetések magyaroknak
A Kolozsvár nagyöregje címet ebben az évben harminc ko-

lozsvári, illetve onnan elszármazott egyetemi tanárnak, ku-
tatónak, alkotónak, mûvésznek adományozták. Közöttük
volt Cs. Erdõs Tibor (95 éves) egykori egyetemi tanár, festõ-
mûvész, Csomafáy Ferenc nyugdíjas újságíró, dr. Egyed
Ákos (80 éves) történész, akadémikus, az Erdélyi Múzeum-
Egyesület elnöke és Patrubány Miklós (57 éves) kutató mér-
nök, a Magyarok Világszövetségének elnöke, egyben az est
legfiatalabb kitüntetettje. A kitüntetéseket a város polgár-
mestere adta át.

A magyar kitüntetettek közül egyedül vitéz Patrubány
Miklós szólalt fel, akit az elsõ romániai személyi számító-
gép megtervezéséért (PRAE-M, 1983) tüntettek ki. A Ma-
gyarok Világszövetségének elnöke – románul szólva – fel-
elevenítette, hogy 1986-ban, amikor egy nagypéldány-
számban kiadott egyetemi szakkönyvet írt a mikropro-
cesszorok mûködésérõl és programozásáról, a bukaresti
kiadó megakadályozta, hogy azt mottójában a magyar és a
román nép barátságának ajánlja fel. Ezért a mostani ki-
tüntetéshez társította ezt a szándékot, majd magyarul így
szólt: „Hódolok Mátyás király és Bocskai István fejedelem, e
város két nagy szülöttjének emléke elõtt, köszönetet mondok
Albach Géza ükapámnak, aki 13 éven át e város polgármeste-
re volt, és Fekete Nagy Béla dédapámnak, aki alpolgármester-
ként szolgálta Kolozsvárt és a Hazát, és elismeréssel fogadom
el a város ma élõ közösségétõl és vezetõségétõl ezt a kitünte-
tést.” Ezek voltak a négy órás rendezvény egyedüli, magya-
rul elhangzott szavai.

MVSZ Sajtószolgálat alapján
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HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK…
„Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek, /Hiába szállnak

árnyak, álmok, évek…” (Juhász Gyula: Consolatio)

Vitéz Kellner Magdolna, Buzogányné – született Kecel,
1941. március 11. Elhunyt Mõzs, 2010. április 4. Vitézzé
avatva várományosként 2005-ben. Kedves személyét emlé-
künkben megtartjuk. Nyugodjon békében.

Történelmi Vitéz Rend

Vitéz Radnóthy Károly, született
1917. október 11; elhunyt 2010. május
27. Calgary, Alberta, Kanada. 92 éve-
sen hagyott el bennünket. Vitézzé avat-
va várományosként. A II.,világháború
alatt hagyta el a család Magyarorszá-
got, s Ausztrián, Franciaországon ke-
resztül érkeztek Kanadába 1956-ban.
Azonnal munkába állt a Canadair légi-
társaságnál, s nyugdíjazásáig itt dolgo-
zott. Kivételes tehetség volt: kiváló és elismert mûvész, zene-
mûveket komponált, könyveket, verseket írt. Az anyaország-
gal tartotta a kapcsolatot; 86 évesen kapott meghívást egy
operája budapesti bemutatójának elõkészítésére. Hiányozni
fog nekünk. Emlékét kegyelettel õrizzük.

Majtényi László tv. tkp. Kanada
v. Detre Gyula László tkp.

A gyászoló család mély fájdalommal, de Isten szent akara-
tában megnyugodva tudatja, hogy vitéz Horváth Lászlóné
Kelemen Mária dolgos életének 80. évében 2010. július 3-án
örökre elaludt. Gyászolják: férje, gyermekei, unokái és csa-
ládja, tisztelõi; a Történelmi Vitézi Rend tagjai, akik ismer-
ték és szerették Õt.

Béke hamvaira!
v. Dékány Ágoston otkp.

Tudatjuk mindazon Rendtársa-
inkkal, s mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy Dr. vitéz Kovács
Bertalan sebész orvos, c. egyetemi
docens életének 81. évében 2010.
augusztus 6-án a Hadak Útjárta tért.
Gyógyító hivatásának teljesítése
közben szólította el türelemmel és
alázattal viselt súlyos betegsége. Egy
Rendünkhöz és családi hagyomá-
nyaihoz töretlenül ragaszkodó,
megfontolt és alázatos tudós em-
bert, barátot, rendtársat veszítettünk el.

Így marad meg emlékezetünkben.
Dr. v. Bucsy László tkp.

Vitéz Terjék József m. kir. gyal. hadnagy – született Kis-
kunfélegyházán, 1916. december 2., elhunyt Kikunfélegyhá-
zán 2010. szeptember 9. Kitüntették a Signum Laudis bronz
és ezüst fokozatával. Vitézzé avatták saját jogon Debrecen-
ben 1996-ban.

Búcsúzunk, de emlékét megõrizzük.
v. Gyergyóújfalvi Lázár István tkp.

A TVR Kanadai Törzsszéke tudatja, hogy vitéz Endrész
Mihály m. kir. gyal. õrm. életének 91. évében Waterloo vá-
rosi otthonában 2010. szeptember 4-én visszaadta lelkét a
Teremtõjének. 1919-ben született Rátkán. Kassán kapott ki-

képzést, majd 1941. õszén a keleti harc-
térre került. Télen a hidegben, nyáron a
forróságban küzdött a partizánok ellen,
kimondhatatlan veszélyben. 1944-ben új-
ra a harctérre került. A háború befejezé-
se után egy nappal késõbb tette le a fegy-
vert egy késett hírközlés miatt. Hazatéré-
se után 1948-ban politikai okok miatt letartóztatták. Nyolc
évet raboskodott a váci börtönben. 1956-ban a forradalom
napjaiban a mûszaki tudása felhasználásával kinyitotta saját,
majd társai zárkáját és szabadok lettek. Családjával Ausztri-
ába menekült, majd Németországban dolgozott 10 évig.
1967-ben érkezett Kanadába. Családja és bajtársai körében
vitéz Detre Gyula tb. törzskapitány avatta vitézzé Torontó-
ban 1997-ben. Nyugdíjas éveit felesége ápolásával, hadtörté-
neti, tudományos könyvek, természetes gyógymódok tanul-
mányozásával, sakkozással töltötte. Kapcsolatot tartott ko-
rábbi zárkatársaival és számos magyar politikai szervezettel.
Tagja volt a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének. Ma-
gyar, kanadai és német zászlók jelenlétében búcsúztatták
2010. szeptember 10-én Waterloo városban.

Béke poraira! Pax Vobiscum!
vitéz Detre Gyula László tkp.

vitéz bõsházai Égerházi Sándor
tb. vitézi hdngy

Búcsúzunk vitéz Detre László Istvántól. 1945. augusztus
17-én született Tann (Alsó Bajorország, Németország) köz-
ségben, honvéd tábori kórházban. Ab-
ban az idõben a kimenekült Honvédel-
mi Minisztérium törzsszázadának a te-
rülete volt. Édesanyja Endrényi Kata-
lin, édesapja vitéz Detre Gyula László
tkp. Négy évig a kellerbergi DP. mene-
kültek táborában (Ausztria) élt szülei-
vel.1949. július 4-én vándoroltak ki Ka-
nadába, Montrealba. 1973-ban a mont-
reali Concordia Egyetemen szerezte meg a Politikatudomá-
nyok mesterfokozatát, s a szövetségi kanadai kormány elis-
mert és fontos tisztviselõje volt, 28 év munkásság után lett
nyugdíjas. Súlyos és gyorsan lezajló betegségét szervezete
nem tudta legyõzni. 2010. szeptember 20-án, Ottawában ad-
ta vissza lelkét Teremtõjének, s a „vitézek és cserkészek örök
táborában” várja a feltámadást.

Lászlót 1987. november 4-én avatták vitézzé, édesapja,
v. Detre Gyula László tkp. várományosaként. A montreali
cserkészcsapatoknak alapításától 16 évig tagja és a kiscser-
készek parancsnoka volt. Tevékenyen részt vett a montreali
emigrációs munkában.

Ottawában tüntetett a magyar revízió mellett, követelte a
szovjet csapatok kivonulását és a szabad választások megtar-
tását. Ottawában családján kívül nagyszámú angol és magyar
barátai, cserkésztestvérei, rendtársai kísérték utolsó útjára.
Búcsúzóul, ahogy a Montreali Cserkészek búcsúznak: „Csak
az hal meg akit elfelejtenek!”

Adjon Isten örök nyugodalmat Neki!
v. Majthényi László ter. tkp., Kanada

Kedves Barátaim!
Köszönöm részvétnyilvánításotokat, hogy fiamat, vitéz

Detre László Istvánt a Mindenható magához hívta.
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek!”

Szeretettel vitéz Detre Gyula László tb. tkp.
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HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK...
Vitéz Laboncz László õrnagy –

Debrecen, 1914. szept. 14. +
2010. szept. 4. – avatták 1995-ben
Pécsett, saját érdem alapján. Ke-
mény, szívós, fegyelmezett kato-
na volt; többször sebesült, de sú-
lyos sebesülésébõl is akarata és
hite mentette meg. „Életem alap-
vetõ törvénye volt az akaraterõ kifej-
lesztése, a test és a lélek egyensúlyá-
nak fenntartása, és az, hogy tetteim-
nek mindig a legszigorúbb törvé-
nyek alapján kell nyugodnia.” – ezt
tartotta, s így is élt. Vele nem csak
fizikai, hanem erkölcsi értelemben is szálegyenes, meg nem
alkuvó magyar embert és kiváló katonát veszítettünk el.
Utolsó útjára családja, hozzátartozói és tisztelõi mellett a
Történelmi Vitézi Rend díszegysége és rendtársai kísérték.
Minthogy leánya, v. Laboncz Krisztina a KÖMA Keleti
TSZK tagja, ezért a törzsszék zászlajával is tisztelegtünk
elõtte.

A református egyház gyászszertartása mellett v. Horváth
László tb. tkp. megható szavakkal búcsúzott rendtársunktól,
akinek kérése szerint koporsóját a vitézi címeres zászló, a
Történelmi Vitézi Rend és a Szent György Lovagrend köpe-
nye takarta.

Reméljük, Laci bácsi a Hadak Útjáról is olyan sugárzó
erõvel tekint le ránk, ahogy azt Tõle életében is megtapasz-
talhattuk.

Tisztelõ rendtársai nevében:
Dr.v. Bucsy László tkp.KÖMA K.

v. Soltész Gyula kp.tkp, fõszékltartó.

Vitéz Nagy Kálmán m. kir. huszárfõhadnagy, ill. nyugal-
mazott huszár ezredes, történész, a világ feltehetõleg legidõ-
sebb huszártisztje, a Magyar Hagyományõr Világszövetség
tiszteletbeli tagja, 101-ik életévében, 2010. szeptember 21-én
visszaadta lelkét a Mindenhatónak. A Magyar Honvédség
saját halottjának tekinti.

2009-ben készült interjú-részlet: „Huszárlóval tankok el-
len Budakeszin, fafûtéses, békés otthonában él a templom
közelében, szerényen és büszkén, gazdag könyvtárának
szorgalmas olvasójaként, történelmi könyveinek írójaként,
saját festményei szemlélõjeként, négy nemzedéket felölelõ
családjával, a 100 éves Nagy Kálmán hadtörténész, honvéd
ezredes, huszár kapitány, a Zrínyi Miklós Katonai Akadé-
mia ny. tanszékvezetõ-helyettese, a Zürichi Magyar Törté-
nelmi Egyesület örökös dísztagja (20 éve). Mindszentyt
mentette az amerikai nagykövetségre, a mentõ-per fõvád-
lottja, 1944 és 1956 hõse. Példás tetteinek se szeri, se száma,
szinte hihetetlen, hogy mi minden képes beleférni egy em-
beröltõ életbe. Mindenkor és minden körülmények között
hittel, becsülettel és hõsiesen állt helyt, mégis hol kitünte-
tést, hol büntetést kapott érte. Ki érti ezt ép ésszel? Senki.
De õ, és mi sokan, tudjuk, hogy a Kárpát-medencében az ér-
demek elismerését is a forgószél irányítja, Kálmán bácsi is
ekként kapott hol hálát, hol megvetést.”

„Jelenleg a legöregebb huszártiszt vagyok Magyarorszá-
gon.” – mondta. A háború után minden katonatisztet és kö-
zéposztálybeli családot meghurcoltak, kitelepítettek, meg-
büntettek. 1945. november 24-én Nagy Kálmánt letartóztat-
ták. „A vád ellenem az volt, hogy ’41-ben, amikor a lovasdan-
dárral kint voltunk, azt írtam az édesanyámnak egy zöld tá-
bori lapon: Remélem, hogy gyõzelmesen, minél hamarabb
visszatérünk. Kilenc hónapot ültem emiatt”. Nagy Kálmán
1956. november 4-én Mindszenty hercegprímás urat mentet-
te. E tettéért kitüntetés helyett tizenöt év börtönt kapott.
Több, mint öt évet ült Márianosztrán, Mária kegyhelyén,
mondhatjuk úgy is, hogy még mindig a gondviselés oltalma
alatt, hiszen megint csak életben maradt. 42 katolikus, 2 re-

formátus és 1 unitárius pap társaságában, 1963-ban amnesz-
tiával szabadult. Az ítéletben szereplõ S. Gy. hadbíró
1990-ben saját ítéletét is meghozta, és végre is hajtotta. A
mélybe vetette magát, talán a pokol kapujáig meg sem állt.
Kálmán bácsi pedig ma is küzd sokadmagával azért, hogy
Mindszenty József hercegprímást boldoggá avassák.

Dicsõség a küzdõknek! Visszaemlékezés:
Dr. Miklauzic István, Szikla Nemzeti Kör

Búcsúzunk kedves Rendtársunktól, ki generációk példa-
képe volt – és marad.

Nyugodjon békében. Kegyelettel õrizzük emlékét
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Az 1944-ben utolsónak indult Ludovika Akadémiai évfolyam egyik volt hallgatójának köszönete
a magasztos szellemû 2010. augusztus 20-i tisztavatásért

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG!
Dr. Hende Csaba Miniszter úrnak!
Honvédelmi Minisztérium
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.

Õszinte megindultsággal láttam a televízióban az augusz-
tus 20-i tisztavatás közvetítését. Örültem, hogy a fiatal had-
nagyok az esküszöveg után a fenti fogadalmat mondhatták.
Azt a fogadalmat, amelyet én a történelem engem meghur-
colt viharai miatt soha nem mondhattam el.

A viszonylag rövid ideig tartó katonai múltam miatt egész
életemben hátrányos helyzetben voltam, de a 2010. augusz-
tus 20-i hadnagyavatás lélekemelõ ünnepsége, a Köztársasá-
gi Elnök úr és Honvédelmi Miniszter úr beszéde most már
86. évemben kárpótoltak az eddigi megpróbáltatásaimért. A
Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémiára 1944. szep-
tember 7-én vonultam be a sikeres felvételi vizsga után. Gya-
logos akadémikus jelölt lettem (az elsõ évfolyamot mindig
akadémikus jelöltnek nevezték) és 96-od magammal Várpa-
lotára kerültünk a Gyalogsági Központi Iskolába újoncki-
képzésre és a karpaszományosi tiszti iskola elsõ évfolyama
tanulmányainak elsajátítására.

Még 3 hónapos katonák sem voltunk, amikor a szovjet
csapatok elfoglalták a Várpalotához közeli Polgárdi közsé-
get és a környék összes magyar katonai alakulatát, így ben-
nünket is odairányítottak. A Ludovika egész történetében –
tudomásom szerint – századom volt az egyetlen olyan akadé-
mikus alakulat, mely egységesen a frontra került.

1944. december végéig voltunk Polgárdinál és a Székesfe-
hérvár elleni elsõ ellenséges támadás miatt vontak bennün-
ket hátrább Nádasdladányig. Az elsõ vonalban való tartóz-
kodásunk ideje alatt a háborúban elõforduló mindenféle el-
lenséges támadásban volt részünk: a repülõgépek alacsony
támadásától kezdve a tüzérségi- és aknavetõ tûzben. Ottlé-
tünk alatt három hõsi halottat és kb. 20 sebesültet veszítet-
tünk, akiknek többsége késõbb nem is került elõ.

Major ezredes úr, a Polgárdinál lévõ magyar csapatok pa-
rancsnoka, aki egyébként a Gyalogsági Központi Iskola pa-
rancsnoka is volt, századunknak 3 kisezüst és 9 bronz vitézsé-
gi érmet és az egész századnak helytállásunkért I. osztályú
tûzkereszt kitüntetést adományozott. A hivatalos felterjesz-

tésre Magyar Bronz Vitézségi éremmel tüntettek ki. Ennek
birtokosaként 1996-ban tagja lehettem a Vitézi Rendnek. A
kitüntetésrõl szóló ideiglenes igazolványt legkedvesebb és
legfontosabb okmányaim között õrzöm.

A Rehabilitációs Bizottság javaslatára 1999. december
7-én fõhadnagyi rendfokozatot kaptam.

A Vitézi Rendet a Kormányzó úr 1956. május 7-i, vitéz
Hennyei Gusztáv vezérezredes úrnak írt jóváhagyása után
szervezték újjá az emigrációban élõ vitézek. A Vitézi Rend
vezetõit 1991. augusztus 19-én audencián fogadta Göncz Ár-
pád úr a Magyar Köztársaság Elnöke. Az ott kapott tájékoz-
tatásra a szervezetet bejelentették a Fõvárosi Bíróságnál és
1992. február 3-án a 4227 nyilvántartási számon állományba
vetettünk.

Mint minden hazafias szervezetet kikezdtek az elmúlt,
1990 elõtti rendszer itt maradott és bujkáló örökösei, így a
Vitézi Rend sem volt kivétel. Jelenleg, rajtunk kívül még
négy társaság mondja magát Vitézi Rendnek és többszöri,
ellenünk indított bírósági eljárással még a nevünket is elvet-
ték. Ezért kellett Történelmi Vitézi Rend néven újból beje-
lentkeznünk, melyet a Fõvárosi Bíróság 11883. sorszám
alatt vett nyilvántartásba.

Frontszolgálatunk után bevonultunk a Ludovika Akadé-
mia parancsnokságához, mely Németországban, Drezda vá-
rosában nyert elhelyezést. Itt átéltük az 1945. február
13–14-i, a várost teljesen elpusztító három légitámadást. Né-
metországban folytatódott a kiképzésünk egészen 1945. áp-
rilis 25-ig, amikor amerikai hadifogságba estünk, mely 1945.
október 28-ig tartott az elsõ idõben Németországban, majd
késõbb Franciaországban.

Talán nem lesz hiábavaló ezen rövid visszaemlékezés,
amely most még – mint élõ történelem – emlékeztet a ma-
gyarországi háborús idõkre és a m. kir. Ludovika Akadémia
utolsó évfolyamának tagjaira.

Minden eddig átélt mellõzés és megpróbáltatás ellenére
lélekben katona maradtam: a hazáért mindhalálig.

Budapest, 2010. szeptember 30.

vitéz Cseresnyés Pál
tb. törzskapitány

Dévai Nagy Kamilla

NE FÉLJ, TESTVÉR, JÖN A KARÁCSONY….
Ne félj, Testvér, jön a Karácsony,
Magad vagy? Fázol? Nem kell a JÁSZOL?
Beborult Feletted az ég?
Szíveden burkot képez a jég?

Ne félj, Testvér, jön a Karácsony,
Csillagok gyúlnak az égi tisztáson,
Szikrát szór a jégcsap az ágon,
Zendül a Csend az egész világon.

Ne félj, Testvér, jöjj a tisztásra,
Hó borul most a gyászos irtásra.
Ma csak azt nézd, hogy magas az Égbolt.
A bajra, a gyászra mondd azt, hogy rég volt…

Itt a Megváltó, fogja a kezed!
Párás ajkáról hallod a neved..
Fontos vagy Neki, eljött hát Hozzád.
Nézd csak! Fázik. Add Néki ruhád.

Nem vagy egyedül. E néphez tartozol!
Magyar Karácsony, te igaz dalt hozol.
Fuldoklik a Nép a keresztek alatt,
Hó alatt üzenet suhanva halad:

„Bírd ki, Testvér, bírd ki ezt a telet,
Tavaszt ígér a krisztusi üzenet!
Burkold be a lelked csillagtakaróval,
Öleld a Megváltót IGAZ MAGYAR SZÓVAL”.
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Jézus, az ég és föld polgára
[…]
Szent ez az éj, dicsõséges,

Mindeneknek békességes.
Jézus, te vagy a Messiás,
Lényed kinyilatkoztatás.
Magad adod kettõsséggel,

Ember testben istenséged.
Ezért vagy itt télruhában,
Átváltozott szent ostyában.
Lépjél be most a szívünkbe,
Szûk világunk szeletébe.

Neked adjuk önmagunkat,

Mert Te soha meg nem tagadsz.
Decemberi nagy ünnepünk,
Lelki tavaszt fakaszt bennünk.
Rügyezik a jövõnk fája,

Karácsonyi éjszakában.
[…]

Jézus Krisztus született,
örvendezzünk!

Szent karácsony napján az Úr angyalához ha-
sonlóan Jézus születését hirdetjük. A gyermek szü-
letése a család nagy öröme. A legszebb, a legneme-
sebb öröm a világon, az életöröm. Jézus Krisztus-
ban nem akármilyen gyermek született, hanem az
Isten Fia jött közénk. Kincset hozott, olyat, ami fe-
lülmúl minden földi ajándékot. Jézus születése
elõtt a tévedések, a bûn, a gonosz hatalma alatt nyö-
gött az emberiség és zárva volt elõtte a mennyek or-
szága. Hiába éltek igaz, jó emberek, mert nem tud-
ták megnyitni a bezárult Édent. A bûn rabságában
élõ emberiségnek vigasztalója, Krisztus, aki szaba-
dulást szerez (Iz 52,7–10). Jézus a szeretet hatal-
mával nyitotta meg elõttünk az örök élet kapuját.
Elõbb meghirdette Isten irgalmát, minden bûnünk
bocsánatát (Zsid 1,1–6). És az Egyház kezébe adta
az Istennek tetszõ élet kulcsát. Megszerezte a ke-
gyelmet, hogy szentekké és Isten országának örökö-
sévé legyünk. Megtanított az igazságra, hogy a földi
élet nem siralom-völgy, hanem az örök élet váró-
csarnoka. Akik hittel elfogadják Jézust, azok egye-
sülnek vele és Isten gyermekeivé válnak, s öröklik
az isteni életet. Az Isten-ember személye a világ vi-
lágossága, a legértékesebb karácsonyi ajándék (Jn
1,1–18). Jézus tartott meg minket, s õ hoz össze új-
ra. Szent Pannónia keblérõl 1920-ban leszakított
magyarok számára életadó ajándék lesz, ha az új-
esztendõ elsõ napján visszaadják magyar állampol-
gárságunkat. És nem alamizsnát, hanem teljes jo-
got kérünk: az ezer év összetartozás jogán, a helyt-
állás és sok küzdelem, az elsõ és a második világhá-
borúban elesett hõseink vére, a meghurcoltak kín-
szenvedése, az egyházaink tagjainak áldozata és
kultúránk ápolása jogán.

A magyar jövõt építõk szívét hassa át újra Krisz-
tus szeretete, hogy visszakaphassa méltóságát min-
den magyar. Nemzeti imánk elsõ sorával ezért kér-
jük Urunkat: Isten, áldd meg a magyart!

Csíkszereda, 2010. Adventjén
v. Msgr. Darvas-Kozma József szkp.

pápai káplán, esperes-plébános

Áldott, békés karácsonyt!
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