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HARMADIK R I;SZ  

reszben a Vitézi Rend kapeeolatairól, a Vitézi 

Rend ideológiájuiról, céljáról és fck'almáról, valamint 

a Vitézi Rend utóéletéről fogok  beszámolni.  

XII.Fejezet 

A Vitézi Rend kaalgoklai /: FraEmentumok :/ 

A vitézek aránya Mapyaro.szár lakoeságában.  

A trianoni Magyarország területén 1920-ban élt . az 

1910-es népszámlálás adatai  szerint 

- 7.615.117 lakos, 

- felavatott vitéz 202 fő volt, 

- a lakosság  0,02 százaléka 

A  trianoni Magyarorezágon 1941-ben - az  előzetes  nép-

számlálási adatok  szerint: 

- 9.314.323 lakos, 

felavatott vitéz 20.362 fő volt, 

- a lakosság 0,2  százaléka 

A megnagyobbodott Magyarországon - az előzete népezám-

lálás adatai  szerint:  

- 14.668.496 lakos, 

- felavatott vitéz 20.362 fő volt, 

- a lakosság  0.1  százaléka.  m 

A vitézek aránya az I. vildaháború idején had-

viceltek  között:  

Az általában ismert adatok  szerint  c trianoni Magyaror-

szág területére 2 millió ele3 világháborde hadviselt esett 

- 1921-ben a 2 millió hadvicelt 0,01 	volt vitéz, 

- 1941-ben a 2 	hadviselt 0,9 %-a volt vitéz.-/2 
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I vitézek aránya az I. világháború idején, legénységi  

arany ée I. osztál d ezüst vitózsé i érmesek között:  

A trianoni ország—területre 

486 legénységi arany vitézségi érem, 

27.347  legényégi  I. oeztályd ezUst vitézségi éred esett. 

Jeszeeen:27.80  vitézségi érem, amely a vi:ézi mértéket megütöute. 

1921—ben  a 27.803 vitózségi érem tulajdonosai 0,7 %—a, 

1927—ben a 27.803 vitézségi érem tulajdonosai 57,5 %—a 

volt vitéz. /3. 1  

A vitézek aránya a Tármalmi Eryeeületek 2zövte6 ,2e  

tap  létszámában:  

1941—ben c Társadalmi E-yeeqletek Szöveteége /TESZ/ öt-

ezer egyesület irányitását látta el, az e-_yeeületek 

összlétezáma 3.000.000 fő volt. /4.1 

A vitézek létszáma e létszdmnak 0,6 %—a. 

A vitézi várományosok aránya a Ludovikán.  

1942—ben az akkor kinevezett és eeküt tett 263 hadnagy 

közül 56 — 20,8 % — a Vitézi liend taLja. /5.1 

A vitézek közéleti tevékenye6,érő1.  

Már megismerkedtünk a Kis KLI*6 Szabályával, amely 

szerint a vitéz legyen faluja vezotő  érdemes  polgára. 

A vitézek közéleti szereplése  szabálya mi:dvégig a 

" csendes erély" volt. További ilyen szabálya a vitézi 

közéleti szereplésnek az, hogy a vitéz más szervekben 

vezető legyen és no "töltelék". Ezeket a tételeket fo-

galmazza meg vitéz nagymegyeri Raice Károly, 1)26—ban, 

kifejezve e ydttal az Orszápoe Vitézi Szék véleményét is. 



A vitéz "... A vagyoni gyarapodás, az időezerU kérdé-

sek iránti érdeklődése, az ilyen kérdésekben követett 

helyes álláepontja ős magatartása, józan önmérséklete 

6E hallgatagsága, ha azonban  cselekedni kell, erélyes 

fellépése és szivós következeteseége Lassanként még előb-

bi ellensé ceit, irigyeit is a maga pártjába haogolja. 

Az ilyenekkel szemben feledést gyakorolnia, csak lelki 

nagyságra vall és annál lekötelezettebb hiveket biz-

tosit a maga számára. A vitéz közben mUveli 

olvas, érdeA.ődik minden iránt, áttekintést szere a 

hazát  6E faját érintő kérdésekben, véleményt alkot azok—

ről mindég a nemzeti feltámadáz nagy szempontjából és 

a községén belül megvalósitdató feladatokat tUz ki. Ilyen 

szellemben befolyásolja :Ss meggyőzi párthiveit. Időközben 

a községben biró vagy községi képviselőtetUleti tag, sőt 

valamely hazafias célt szolgáló egyletnek, pl. levente- 

egyletnek elnöke lesz, ezen minőségének bárielyikében 

igaz érdemeket  szerez  az ifjdedg hazafias nevelése kdrUl. 

A  személye iránt régen viselttő közönyt és irigységet im-

már tekiAély és tisztelet váltja fel. A leventék is meg-

nőnek, akik az (3 hazafias befolyása alatt a tisztességes 

gondolkodás és a józan, mértékletes, okot élet példaképei 

lettek. Közben vilarfelhők tornyokalnak e nemzet egén. 

Hangzik a felhivó, hogy "mindnyájunknak el kell menni". 

Az dreg vitéz is megy az  Ő falujabeliekből ösezeillitott 

szakaszának az élén. Ujra a dicsőség dtjára lép... Az 6 

leventéivel elköveti tehát djból az ősi magyar virtusra 

emlékeztető vitézi tettet... A régi vitézek most is méltónal 
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bizonyulnak hirUkh5z. Kie hadseregInk nem csak =gal 

a bitorló hordalókkal ezemb ,m, de fUlójUk kerekedve 

kiz ie Uzi őket orezdgunkból..." Moat m6 .„: cEak 

bele5 elleneégek vannak ham... lyezer mdr le kell 

ezdmolni velUk ie, kUlUnban állanCéan kieértenek ór 

kérdésessé toezik djból a v5rrel .-zerzett oredm6nyi.."/G 

A hosezd iddzet a rendi iueológidban mdr eddig 

ie leltaldlt illuz6rikue foltdtelekat, naiv oólkitUzó- 

eaket tUmdren tartalmazza. Már a kót világhábord k3zött 

ie minden valamirevaló  politikus előtt vildoe volt, 

hogy tar L6 politikai tekintélyt a XX. ezdzadtan csak 

611and6 6e kUlfinWz5 formájd politikai tevékenyeéggel 

lahot ezerezni, tovább6 a XX. ezdzadi tdreadalackban 

egyedUl p61ddt mutatni, 	 dlldefoglaldet ird- 

nyita!i, ezinte kizdrt. -redm6nyee  politikai tev6kany-

edghoz, politikai ezerepl6ehers, karrierhez valamely 

politikai p xthoz kell oeatlakozni, ott kell tevékeny-

kedni. A hallgato„edg, amely nah6z helyz)tben erélyee 

fell6p6seel pdroeul a XX. emdzadban megval6eit.latatlan. 

Lz er6lyee follépów csak akkor hatdeoe 	vagy lohot 

Aatdcoe -, ha azt a bók6e időben kiulakitott politikai-

kUzéleti tekintay alapozza meg. Az ie 61Jtb51 ellu-

gaezkodott elkópzel6e, hogy az emberek - vagy  azok 

többede - a c'óbanforgó kórd6eben eeeLlegee t6ved6- 

eUket Wiemerjék ez olyan k3v;t1sez_16nnyel jdrjon.hogy 

azon ezemély mellé dlljanak, akinek igaza van. A  gya-

korlati tapaeztalat az, hogy az emberek tUbb edge  éppen 



-541— 

a vele szemben tanueitott  megbocsátást, nagylelkUsket 

— ha el is fogadja — eérelemként őrzi magában. Ezeken 

az oldalakon indoklásra  nem szorul, hogy a vitézek dön-

tő többsége nem volt olyan helyzetben, hogy  falujában 

nacionalista elképzelések, célkit:zések helyi feladata- 

it megfogalmazza. Ez még rendi eegiteá&el is olyan felkd 

szUltséget, közéleti tekintélyt de politikai pralcsziet 

igényelt, amellyel a vitézek nem rendelkeztek és nem is 

rendelkezhettek. Az öreg vitéz a faluja levente—szakasza 

élén hadbavonuláea, 1326—ban, a világháborús tapasztala-

tok birtokában és tömeghadsereg karában a katonatiszt 

szerző tollából teljesen érthetetlen elképzelés. Az is 

az előobihez hasonló "reális" megállapit6e, hogy majd 

"kis hadseregUnk" a szoLaszód országok hadseregeit le-

győzi, e ugyanilyen "reális" a "belső ellenség" felszámo-

lása is,  hiszen  maga a  miniszterelnök ée kormánya sem 

akarta felszámolni azt. — 

Az Országos Vitézi Szék méLis hozzáfogott e célkitU-

z6eek meLvalósitásdaoz. NézzLik meg a következő táblán, 

milyen eredménnyel: 

A vitézek a közsépi képviselőteetilletekben 1931—ben. /7. 1  

1. szrimai törzeszék:  

Zala vármegyében 	35 vitéz, a vármegye vitézeinek 8,9 cio. 

Sopron vármegyében 8 vitéz, a vármegye vitézeinek 2,6 °Iir 

Vas vármegyében 	2 vitéz, a várlegye vitézeinek 0,5 °R, 



vitéz, a vármegye 

vita, a vdraegye 

vitézeinek 8,9 AP' 

vitaeinok 4,3 
•••■•■■0  
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2. ezamd törzeez6%*  

Fejér vdrmeLyében 	6 

Veezpróm vdrmecyében 14 

Győr-Llocon-Pozeony 	-  

KomIrom-Leztergom 	11 vita, a V Eh' k."3.€ 0 vitézeinek 5,5 

3. 1.34aik tiyz_9ezők:  

alles-Nagykun.Ssolnok 

Feet-Pilig-Solt-Kiekun 
vdr:-,201-ye Bezaki razó-
ben 

Nógrád-Hont vm. 

12 

4 

vita, e vdrmogye 

vitéz, a lid:moue 

vitézeinek 1,4 cio- 

vitézeinek 2,0 WI- 

4. c2114. tUrzeezőks  

Hevoe vármegyében 	3 vita, 

Joreod-GUmUr-Kiehont vm 8 vitéz, 

Abauj-Torna vm-bon 	24 vitéz, 

Zeplón v6rme ; _yében 	OM* 

vdrmeLye vitézeinek 0,8 96- 1 

a vérmegyo vitézink 1,7 

a vgrmerye vitézeinek 24,2 %-1 

000•111111111•1 

G. Ezdal tUrzsezék:  

Hajdu vm.Ele Dobzocen 

Bihar v614.71e yóben 

Szabolce vi-ben 

Szatmár-Ugocea-Bereg 

7, ezdma tUroccnét:  

26 vitéz, a wilue,ye vitézeinek 4,2 

12 vitéz, a TArmegye vitézeLlok 3,3 

62 vitéz, a vármecye vitózoinek 14,5 

3 vita, a Tr:rmecye vitézeinek 2,0 

kun  vm Déli ráczében 	.1111..111. 

Ceorv,rid vármegyében 	■•••••• 

Békée vdrmegyében 	12 

Bricoürog 7a-ben 	12 

Ccandd-Arad-Toronta 	5 

vitéz, 

vitéz, 

vita, 

v:-rtieEye 

a váraogye 

a vármegyo 

vitézeinek 

vitézeinek 

vitzeinok 



8, ezámá t'irzsezék:  

Baranya vármegyében 29 vitéz, 

Somogy vármegyében 	39 vita, 

Tolna vármegyében 	48  vitéz, 
365 vitéz 

a vármegye vitézeinek 7,5 -- 

a varmegye vitézeinek 6,8 

a vármegye vitézeinek  12.5 %- 
átlag; 	4,3% 

     

Tiz évvel a célkitüzések me_fogallaazása után tehát 

azt látjuk, hogy 26 vármegyében minden 100 vitézből csak 

4  viselt községi képviselőtetülti tagságot,  e ez az át-

laa magában iogjalja Vue vár.aegye 0,2 5c-Eit éppdgy, mint 

Abadj-.Torna váralegye 24,2 %-áb  és azt is, hogy 5 vármegyé-

ben eLyetlen vitéz képvieelőtletUleti ta2, 2em volt. 

A Vitézi Rend már töbeezör emlitett ideológiai bi-

zoaytalaneáge, megvalósitaatatlan célkitüzései, gazdaeági, 

etb. kieEolgáltatottsága a mindenkori kormányoknak azt is 

jelentette, hogy a vitézek, "falujuk órdemes vezető polgá-

rai" a "minta  polgárok" már 192 3-ben kormánypárti 

nen  vitéz  jelölt ajánláei ivet hordták a hatóság rend le-

tére ée korteekedécre rendelik őket vitéz dr. Bajcey Zeilinezk: 

Endre ellen. SR,orszá ,- oe botrányként, az Országos Vitézi 

Szék és e helyi vitézi elöljárók rendeletére a  vitézek  az 

1935-be választi::eon  Gömbbe hivére Zenyeree .klósra haliae 

Kaufmann 16zesre :1 ezaveznak dr. vitéz Bajcsy Zsilinszky 

Endrével ezeaben, /3./ ami mégisceak megdöbbentő a kereez-

tény ée nemzeti Adagyarorezágon. De meg kellett történnie, 

mert  a "nemzeti egységet" megtereateni akaró minie7terel-

nöknek neu a vitéz:3k reputációjára ée a rendEzert  "általában 

támogatók"-ra, hanem készségee minden feladatot lelkedéesel 

vállaló és teljesitő párthivekre - ée ezekből minél többre  - 

volt ezUksélle. /9./ 
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De talán 1938-ra mar változott a helyzet ÓE  a 

vitézek most már tekintélyben és politikailag erköl-

csileg felkészUltek, ée "érdemes vezető polgárok-

ká" váltak, akik hallgatageágukkal és csendes eré-

lyUkkel, de a nehéz helyzetben erélyes fellépéeUk-

kel kisebb-nagyobb közösség állásfoglalását a "nem- 

zeti feltámadás nagy céljai" szerint tudták alakitani. 

2ert 1938. márciusában, az Anschluss idején eljött az 

alkalom az erélyes  fellépésre. 11 t'irtént a Vitézi 

Rendben ? "Dr. vitéz  Jancsó istván IV. ker. /buda-

pesti Vitézi Szék/  vit ézi hadnagy, igaz. ató főorvos 

beszámolója vitéz Sipos  Árpád gyylogetigi tábornok dr 

őnagyméltósága elnöklete alatt 1)33. VI. 21-én tartott 

vitézi értekezleten. A beezód ez5vege vitéz verebélyi 

Verebély László professzor ár  inditványára az OVSz. 

engedélyével adatott ki. - Még élénken emlékezetUnkben 

él a mélyreható nyugtalanság, amely a márciusi napokban 

a közvetlen szomezédegunkban lezajlott nagy nemzetkjzi 

események következtében  ágy tár2adalmunkban, mint bel-

politikai életUnkbn erőt vett. A keresztény magyar 

társadalom politikai iskolázatlanedgának és vélemény 

hiányának tudhat3 be, hogy a. számbalileg aránylag ke-

vés, bár megijedt zsidóság rém- és vakhirterjeeztése 

annyira urrá tudott lenni társaoalmunkon. Ennél ezomo-

ribb csak az volt, hogy vitézek is akadtak, akik 

"biztos tudomásukra" alapitott meg yőződéesel adták tJvább 

Sopron ős Kőszeg megezálltieának hirét. - Hozzám is fordult 



valaki, megtudni, igaz—e az, hogy a magyarocitott nevEl 

néaet származáoú tisztek Hitler mellett szintvallva, 

r:gi, német hangzású nevUket kjvetelik vi Eza ós a 

Rend esyséeét menbontottik. — Minden önámitis 

megállapitató volt, hogy a nemcsak liudaposten, de 

országszerte . artott értekezletek, illetve az ott 

kapott utasitásokhoz alkalmazkod6 vitézek vieelkedése, 

politikai magatartása és iránymutatása lényc-esen hozzá-

járult a tdreadalmi és belpolitikai iz,alaak megnyug-

vázához. Az volt az 01E5 alkalom a Rend alapitása óta, 

amikor a Vitézi Rend, mint nemzetvé , ielmi szervezet 

valóban éremtetni tudta és éreztette  is erejének hatását.. 

A szónok a továobiakban a sAlsőjob'ooldali mozgal-

-Lakról, azok akcióiról, kiilönL;Een vitéz nagy,Anyai 

Horthy •klósné, jóczicaelyi Purgly  Magdolna,  a korAiny-

zó felosége ellen  kiadott és terjosztett gyalázkodó 

röpiratokról beezélt,  z igy folytatta ".... S éppen 

mert az Országos Vitézi Széknek tudomása van arról, 

hogy ezek a mozgalmak itt—ott a vitézek körében iE 

sajnálatosan talajra találtak, fqggetlen - 1 e kormányzat 

intézkedésétől, uteEltdst kaptunk azon Usezejövetelek 

egybehivására, F a kapotL rendelkezések kihirJetésére... 

és mert — amint előbb emlitetem — a Rend vezetősé-

gének a fegyelmezetlencég jeleit a rondtagok sorában 

iE sajnálatooan észlelnie kellett, szigorúan utasitott, 

hogy az Cosze'livott értekezleten fiyelmezteEslk,  ii-

letve amlékeztaseük terilletünk tagjait. Legfelsőbb 
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Hadurunk kezébe Letett eekUjUkre és nyo -latékoean közA.— 

jUk az Orezágoe Vitézi szék utasitását — amely. visezavon-

hatetlanul 6e határozottan megtiltja a RenC tagjainak., 

hogy a szélsőeégee mozgallakban birmely néven nevezend5 

módon récztvegyenek, Kifejezetten hangortatja az 0Gz., 

hoLy akik ezen rendelkezésnek magukat alátretni nem tud-

ják, azoknak mUködésére a Rand keretén belUl  nem  reflektál  
óc holyesnek látná — hogy ha ilyenek valéban vannak — 

vonják 13 .,naLatartásu konzekvencláját és lépjenek ki a 

Rendb51. Alenkező ecetben foL:yelmi é ton  távolitattnak 

el ... " /10./ 

Sz tartént a Vitézi Rendben az "erélyoe fellépéc" 

eleő nagy lehetősétle idején. 

"Közoen viharfelhők tornyosulna a nemzot egén", 

nézzlk meg azt is, milyen körllmények alcmiltak ki közel 

két évtizeddol a RenC, alapitása után, mehet—e az"Ureg 

vitéz az j falujabeliekből tieszeállitott szakaezdnak 

az élén" az ellenség ellen ? 

A következő táblán Pect.Pilie—Solt—Klekun vármegye, 

az 1939—ee Magyarorazág központi 6e legnagyobb 

vármegyéje 217 községéből véletlen kiválacztdesal, a 

közeégek 10 ■%—nak /22 községnek/ adatai a lakoeeág, a 

vitézek ezámár51 és a vitézi cimmel rendelkező fijogyzőkrő 



1./ Laiosmizse /alcódabasi 
Ards/ 

11.907 lakoe, 8 vitéz, 

2./ Boldog /aszódi járás/ 

3140  lakos, 1 vit z, 

3./ Perbál /budakörnyéki 
jár ás/ 

2200 lakos, 	■=1, 01111=li 

4./ ApoEtag  /dunavecsei 
járás/ 

2687 lakos, 

5./ 6olt /dunavecEei 
járás/ 

7238 lakos, 2 vitéz 

6./ iqopyoréd /gödöllői 
járás/ 

2496 lakos, 

7./ Vácszentlászló 
/gödöllői járás/ 

1835 lakos, 

8./ Cinkota  /központi 
járás/  

5736 lakos, 	4 vitéz 

9./ Szak:Air  /kalocsai 
járás/ 

3565 lakos, a f5jegyző 
vitéz 

6 vitéz 

10./Fajez  /kalocsai 
jálás/ 

3253 lakos, 2  vit é z 

11./Páhi /kiEkőrősi j./ 

2912 lakos, 	a•Iii  OMB MO  

12./ Alpár /kiskunfélegyházi 
járás/ 

4057 lakos, 	ON,I= 

13./ Pálmonostora  /kiskunféle e ' 
házi járEis/ 

4120 lakos, 	1 vitéz 

14./ Kunszentmiklós /kunszent- 
mikl.járá 

7269 lakos, 	6 vitéz 

15./ Orgovány ikunszentmiklósi 
járás/ 

3643 lakos, 	1 vitéz 

16./ Tánióbicske /nagykátai 
járás/ 

4226 lakos, a főjeEyző 
vitéz, 	3 vitéz 

17./ Ráckeve /ráckevei  járási  

6517 lakos, a főjegyző 
vitéz, 	 5 vitéz 

18./ Pécel / gödöllői 
járás/ 

7200 lakos, 	9 vitéz 

19./ Jreze tmizlós /vici 
járás/ 

1484 lakos, 	MMI NNW 4WD 

20./ Békésmepyer /pomázi 
járás/ 

12.500 lakos, 	11 vitéz 

21./ BuLatétény  /budakörnyéki 
J árás/ 

2546 lakos, 	4 vitéz 

22./ Soroksár / központi 
járás/ 

13.400 lakos, 	8 vitéz 
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A  tábláik  adatai Isszesitve még lesdjtóbbak: 

A számbavett 22 községben 

1939-ben összesen 116.991 lakos, 

A számbavett 22 községben 

193 3-ben összesen 73 vitéz volt. 

A vitézek a  lakosság %-ában: 0,06 % 

A crimbavett 22 községben 

1939-ben szolgálatot teljeeitő 

22 főjegyzőből 2 vitéz van, a főjegyzők 9,0 %-a a vitéz 

A számbavett 22 községből 

7 községben, 

a községek 32 %-ában /pontosan 31,8 %-ában/ nem élt vit 

Talán a vármegyei közigazgatás élén találjuk meg a 

vitézeket, ahol vezető pozicióban harcolnak a Rend cl- 
; 

kitüzéseinek az egez  társadalomban végreAajtásaért? 

Pcst-Pilis-Solt-Kiskun vármegye központi közigaz-

atásában 1939-ben 122 személy teljeeitett szolgálatot. 

E létszámból 4 vitéz volt, 3 vezető és e y se6dhivatali 

tisztviselő /a tisztviselői kar 3,2 %-a/. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme2ye 17 járási fő-

szolLabirói hivatalában 1939-ben összesen 112 személy 

Leljesitett szolgálatot - e létszámból 4 főszolgabiró 

vitéz /a  létszám 3,5 %-a/ /12. 1 

Az Országos Vitézi Szék már az 1920-as évek elején 

felismerte, hogy a vitézek a "csendes erély"-el, 

"hallgata ságue-kal a felsőházban és az önkormányzatokba 



helyet nem, vagy csak ritka kivételként kaphatnak. 

Ezért mindkét esetben a vitézek hivatalbóli képvisele-

ét szorgalmazta. /13./ 

Ennek eredményeként - mint már emlitettem - 

az 1926: XXII. tc. 9., 19. és 20. §-a az Orez:igos 

Vitézi Szék részére  egy  feleőházi tag 6E en/ feleőházi  

nóttag, választdeának lehetőeégét teremtette meg. 

1942-ben 19 fő, a 261 feleőházi tagnak 7,2 c/c-a 

Vitéz.  Ez ez arányezdm azonban alapos korrekcióra ezorul. 

Ugyanie a 19 vitéz feleőházi tagból 8 ezemély tenyleu.s 6c 

nyugállományú honvéd tábornok volt. A "civil" vitézek 

1.0 ceak deczec vitéz feleőhá i tag 58 	/pontoean 

57,9 %-át/ alkották, az összee folsYndzi tagok kb. 

4.3 %-át. 0k vehetők tekintetbe 	többé-kevéebé - 

úgy ,  hogy politikai ez3replésUk, E közéleti súlyuk alap-

ján kerUltek a teetUletbe. - /14.1 

Az ország_yll si képviselők ezáma 1942-pen /a 

megválasztott ée behivott képviselők egy'itt/ 362 volt. 

Az arszágpyilóei képvieelők  között  3) vitéz volt 

/10,7 %/. 

Az országLyUlée 13 politikai /párt/ csoportja 

közill a vitézek a kormánypártban,a Magyar let  Párt-

jában, Imrédy Béla Magyar Megújulás Pártjában és az 

EjyceUlt Kereeztény Pártban, gróf Zichy Jánoe pártjában 

tevékenykedtek. A vitéz opezággyUléei képvieelők döntő 

töboeége kormánypárLi volt /35 képvieelő/ hárman a 

MaL,yar Megújulás Pártjában, egy pedig az Egyeent 
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Keresztény Pártban foglalt helyet, a kor:aánypárt 210 

mandátumból a vitézek tehát 35-üt /16,0 %/, aagyar 

Magújulde  Pártja  24 mandátumból 3-at/12,5 a az 

Egyeeült Keresztény Párt 7 mandátuzlából egyet /14,2 %/ 
birtokoltak. Vitéz volt a kormánypárt elnöke ée egyik 

alelnöke, valamint a Magyar MeEdjulde Pártja  vezetője 

ée vezetőhelyettece. /15.1 

A két világháború közötti időben miniezterelnök 

volt 4 vitéz, vitéz jikfai Gömbös Gyula, dr. vitéz 

ómoraviczai Imrédy Béla, vitéz  Lakatos  Géza vezér-

ezrede és vitéz Sztójay Döme ny. altábornagy. 

A két világháború között minisztr volt: 

- vitéz Bonczoe Mikl6e, 

vitéz csatai Ceatay Lajoe vezérezredes, 

- vitéz jákfai Gömbös uyula, 

- dr. vitéz 6moraviczai Imródy Béla, 

- vitéz nemesmiticei és weczkai Jaroee Andor, 

vitéz Kereeztee-Fiecher Ferenc, 

- vitéz leveledi Kozma Miklós, 

vitéz köveceeei Lukács Béla, 

- Vitéz  nagybaczoni Nagy Vilmoe vezérezredes, 

- vitéz nagylaki Rétz Jenő vezérezredes, 

- vitéz Sombathelyi Ferenc vezérezredes, 

- vitéz gróf Teleki Mihály. 

Ne-.1 ezabad azonban figyelmen kival  hagyni, hogy  

a rendtag miniszterek 42 %-a konvédelmi miniszter volt! 

1 936-ban 4 vitézt neveztek ki főispánnak. 

Az 1944. áprilie - májusJan 20 főispán közül  

6 vitéz volt. /16./ 



Mint emlitettem, a közigazgatásban is hivatalbóli 

képviseletre törekedett a Vitézi Rend. E törekvést ho-

norálta az 192J: XXX. to. 4. §. /3/ bekezdése, amely a 

t5rvényhatósági bizottságban érdekképviselet cimón a 

törvényhatóság területén élő vitzeknek biztoeitott 

tageágot. A jogszabály 4. §. /5/ bekezdése pedig  így 

rendelkezett, hogy a Vitézi Rend egy vagy több képv- 

előjét a vármegyei Vitézi  Szék kapitánya küldi ki 

olyan vitézek közül, akik egyébként az érdekképviseleti 

kikUldöttre vonatkozó kvalifikációnak megfelel! 

Ury tünik, hogy a törvényhatógi bizottságok több-

ségében ez hivatalból biztositott képviselet jelentette 

a vitézek részvételének stabilitását. - 

önmagukban  az arányszámok a tényleges befolyást, 

az eredményes tevőkenységet, a kitUzött célok megvalósu-

lását nem mutatják mcg o  legfeljebb további vizsgálódácra 

ösztönöznek. Ezt kell tennünk itt is, amikor a vitézek 

közéleti szereplésének hatását, eredményét akarjuk fel-

deriteni. Azt már tudjuk, hogy az Országos Vitézi S-ék 

mindig hangoztatta, hogy csak a vitézek müködésének irány-

elveit kivánja megszabni, a rendi célkitüzések gyakorlati 

megvalósitása a vitézek felatlata. Tudjuk at is, hogy 

a Vitézi Rendben karriert - politikai, társadalmi kar-

riert 	csinálni nem lelletett. Az ilyen karriert be- 

futó politikueok vagy előbb karriert ceináltak, c aztán 

kérték felvételüket a Rendbe, vagy pedig a rendi 064- 

kitazésektől távol, arra nem ie fi yelve csinálták 

meg karrierjüket. Mindezek előrebocsátása után a Vitézi 



Rend, mint egéez tevékenysége eredményéről kell be- 

szélnem„ arról, hogy a vitézi szervek által a kezdet-

kezdetén kijelölt célok hogyan valósultak meg a vitézek 

tevékenységében, magatartásiban. 

Az  első  ilyen  Összefoglaló  adat: 1942. február-

jában az OrszáLos Tlzharcos Szövetsággel„ az Orszá,LoE 

Nenzetvédelai Bizottsággal, a MOVL-val és a  iagyar Faj-

védők Országos Szövetségével együtt livja fel a társadal-

mat a nemzetvéuelmi Usszefogásra a Vitézi Rend. /17./ 

1942. áprilisában a Vitézi Rend kezdeményezi a 

jobboldali szervezetek összefogását a közös nemzetvédelmi 

munkára és munkaprogramot ad ki. /18./ iz a munkaprogram 

már nem tartalmaz sajátos vitézi magatartást, példamu-

tatást, agyezerüen a nemzetvédelem erre az idire kiala-

kult  módszereit  foglalja össze. Kiderült, hogy nem lehet 

hasznosítani a "csendes erélyt", a vitéz "hallgatag-

ságát", be kell állni a nemzetvédelem közkatonái és 

szervezetei közzé *  ahol a Vitézi Rend nem is a legje-

lentősebb. - 

A másik özzzefoglaló adat: vitéz Igmándy-Hegyeecy 

Géza Ugyvezető törzs'za)itány nyilatkozata 1943 októbe-

rében: "... Ha a zsid6 birtokok átvétele befejeződik, 

3-400 ezer holdnyi föld lesz a ViGézi Rend kezén. Olyan 

tényező lesz az országban, amely döntűen tud majd bole-

szólni a kérdésekbe." /13./ 

Ez a nyilatkozat pedig a vitézi tevékenység eredményére, 

a célkitilzések realitására vonatkozó valamennyi kérdé-

snot megválaszolta. 
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Vitok a 1ovoir12_A.29ellJt)on 

Az Urezágoe 	:J36k niLIZ kordn, i_on aE, y 

iontoectigot tulajdonitott annak, hogy a vitézok a 

levontek nova 10 kUrUl tovékoDykodjonok, :Jort 

... A "Vitéz" a mult ée a jolon, a "Lovonto" a 

jjv5..." /20./ 1935. olojóig a Vitézi Rend 15W 

lovontoolctatói dlldet biztoultott a vitézek réezé-

re./21./ 

1)31-bon 97)0 vitézb51 levontooktató volt .122.1  

L.  ezámd tirzeezk:  

Zala vármogyóbon 

b,dpron várAeuóben 

Vae v(ir eilyébon 

2. czdad tUrzcez:::  

43 fő, a virm„;tyo vit6zoinok 11,0 ; 

72 fő, a vdrmegye vitézoiaok 24,1 5 

29 fa g  a vdrme: yo vitézoinek 8,4 5 

koja vAruagyébon 	147 fő, a vdrlegyo vitoiAok 23,2 , 

laezprém vdrnoc.y6Oen--- 

Győr-Lioeon-Pozeony 

k •  e e va,..bon 	128 f5, a vármegyei vit6zoinok47,• 

Komdromp-k;eztorcom 
k • e  •  e 4, va. ben 

--- 

ezdad tUrzk:  

Jdez-Nacykun-Szol. 

nok vdrao6ydben 	47 fő, a viriegye vi,ézeinok 13,5 7 

Poet-Pilie•Solt..Kie- 

kun Lezaki Réezeiben 72 fő, a vármegyo vitézoinok 

NógrALUont k•e•evra. 35 fő, a vármogyo vitózoiaok 18,2 5 
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4. ezd1:21 törgeogók: 

11,vos vdrmegydben 45 fő, a v6rmogye vit6goinek 13,3 ;J-a 

Borood-GUmUr-Kis-

hont vdrmo. yóben 32 fő, a vdr,.lecye vitaminek 7,1 %-a 

Abauj-iorna vdr-

meayéban 14 fő, a vdruegye vit6Eoinek 14,4 

Zompldn vdr ecyőben 31 fő, a vdr_locyo vitaieinak 23,6 ;4-a 

5.  ezdad Virgo  zók: 

Hajdu vdraegyóban 

de Debrecen 72  fő, a vdroogye vit6zeiaok 11,6 

Bihar vdrmogyóben 

ossabolce vdme- 

46 f5 au vdrinegyo vitdgeinek 12,8 '/J-a 

&yam ■•••1111141.1DGM 

Ozatmdr-Ugocca-Be-

reg 	k, e, e. 

vdra)1: bon 	30 f5, a vdraeue vitógoinek 20,9 

7.  cz611.1  tUrgeoAks 

Peet-Filis-Solt-Us- 

kun  vu  Dőli ai:!cz*  40  fő,  a vdroeue vitógoinok 12,3 %-a 

Coon4rdd  vdrmegyó- 

ben 	43  fő,  a vdraegyo vit6zoiaek 5,9 A,-a 

ilókáo vdrmegydben 36  fő,  a vdrao ye vidgeinek 10,1 %-a 

Bdce-Bodrog vdr- 

mogydbea 	20  fő,  a vdmuogyo vitőzeinek  7,1  %-a 

Ceandd-Arad-To- 

ront61 	v:a.  35  fci t  a vArmegye vitégoinek  11,9 
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8aezdad tUrzeók;  

Baranya vdraegyobun 29 fő, a vdrmoao viténoinok 7,5 %— 

Bomogy vdrmopy6ben 
	

52 fő, a vdrmoeye vitózoinok 9,1 . 

Tolna vdrmeaóben 
	

80 fő, a vdrmocyo vit&loinok 20,9 civ- 

A lovonteoktat6 vitóook Ueezlótezdmat 	1178 fő 

A lovontoolztató vitózok  aránya  a ezámbevott vi- 

1,6zi lótezámban: 
	

13,2 ;4, 

'ook vit.;z watt r6ezt 	rondi intoncióra — a AOVZ 

16v6ezo yoellotolt tovókoave6r6bon ie.  1931— ben 9790 vitaba 
2276 vita volt L;v6ezeyeeil1oti ci, a ezdubavett 979 vi- 

tz 24,7 :04-a. /23.1  

Uóhday tdbla adataiból óe dltaldnoe ártókolóeekből 

a vitaok kUzóloti tovaonyeégáre mdr kJvatkoztottUnk. 

A további kórdóc az, valon a vitózok valamonnyion tovő-

kJnykedtok  Cl  killdnbJző állami ős táreadalai ezorvozotelo. 

bona  rendi  c61cit1zcleok mocvalóeitdedn ? 

Iemót oey tdbldt toUntelnk mag 1931—bő1, a mdr ride 

c::3oloontból mogvizeadlt 9790 vit6nUnkről. 

A 9790 vitózből 

— AUzetigi kópv , col5toetiloti tac volt: 

— vitaok 

— TUrvónyhatóegi bizotts6Ei tar: volts 

. a vitaek 

— Oztootilleti tac volt Ucczoeon:  

— a vitózok  

365 vita, 

ezdzolóka 

322 vita, 

395 ezd.alóka 

vitóz o  

7.8 celzaléka.  
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3.178  vitéz, 

2276 vitéz, 

5649 vitőz, 

EL vitézek 13,2 %.a 

a vitémek 24,7 ,.., 

• vitézek 55,4 , a 

▪ Leventeoktató volt 

▪ aoys lövész volt 

. Rom vixelt funkciót, 
ogyealleti tagságots 

ze  e 	sent 

Aiutin egi6b. nem ezámszarilsithető adatainkból 

tanik, hogy ez a helyzet a Rend fennálláea későb. 

bi  éveiben sea javult, rings valószinneéggel kUvetkez. 

tethetek arm, hogya vitősek több minta 

fele amoaiemert vit6zi kiiveteladiveknek  nom 

Re_nd.=.W_ld1y..,Ls_Lai ngLisian a 

A vitézi vezetők nyilatkozataiből ismerhatjUk 

mag azt, hogy Hitler 1921-től kezdődőleg érdeklődött 

a Vitézi R2nd szervezete és tevékenyeóge iránt. /25.1 

Ugyaneriak ilyen cardeklődée vezette az olasz kato-

nai attaesét is, azlikor az Országos Vitzi Széktől a 

rendi szabályokat elkérte  abbé],  a e5lb6l, hogy esetleg 

hazájában  ie lótrehoznak ilyen szervezetet. /25. 1 

1940-ben a lipceoi Verlag von Theodor Ileicher ecig 

kiadta dr. jur. Aane Kroitzsen kUnyvét Der Stand der 

Tapfer. Der Ungarischen Vitéz-Orden cimen, amelyben a 

czerző "... rokonczenves hangon  állija  a német közömég 

até a rendet, a magyar vitézek társadalmát  ér rendi élet. 

foraijat...". /27a 

Ő 
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l944-en pcuii a Ropubligno ciat török lap irtg 
a iitózi niiről, kiemelve, hogy a Vitózi .iond az dj 

ilacyaroresag ocyik lazilo/lopzetekobb int6zraónyo. amolx 
hivatva van mindazokat tikaUritoni dkik a Utibord5aQ....  
h5cioce111:7ko1  kitintok.  Ziindamollett a Vit6zi Rend-

nek nines kaeztjelleee, mort InlIAllmjsgmaLalWAI 

tariv Leine% A Vitózi salt ilyon módon rondkivill stAsjszt 
t3 e. hozafiacr3kot  ttirit 'Sc a nemzot 61A6ben fontoc  
azoreDJt :rtezik,  eAollett naymórtókbon hoEzirul a 

ttlreadalAI ocztillyok 	 oltUntotóeó- 

hez..." /23.1 

1 UX.261(12.aa.91-1, 	0  it6101  Rend ees  
koaatipinta irodalmAr  

GorLely Scindor Vitem3k 6e h6ci3k oimI draadj6t 

1)3)-ben irta. A drAma oimóbon 6a a dram:lban a vitósek 

azok, akikről dolgozatom ic enól. A dróma hőeei czerint 

a L4V-ndl, a hivatalban Vitózi Szók van. /23.1 

A vitajolatről - a Rondbo folvótol foltótolekat 

bizonyittlet kórnA arról, hogy a folocke, akinok Cicc-

one e.y 1919-oe kozmanicta, 3ccs6vol nom tart kapceolo. 

tot, /24.o./ A vitz nomoei előnevot, neJen nemootoc 

óQ  vitózlő cimot Layer a folvótellol. /29.0./ A vit6z 

a Landbe folvótelkor kapja moa a vitózi tolok f.Adjóvel 

tolt zaceitót, vit5zi tolok nólkUl /23.30.o./ A vita-

jelUlt 18 óv óta varaltozik a felavatóera, folvótolre./35.0. 

A vitózjelUltot, aki AAY-felaEyolő, azórt nom lóptetik 

elő fOfe111ayelőv6, mort ecy 1919-bon rzoreplő sógora 

van, aki azóta illogalitásban 61 6c a ocalód vole 
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no tart Icapeeolatot 	ozért aem voezik fol a 

Vitézi kiondbe, ahol Kovdce Józeof AJlyett  Vitéz  

9soral Kovdce Józeof Iona° /36 .1. A vitózielölt 

Ál  felaLyela az :zletigaziatóedgndl mUködő  Vi-
t51 Szék voz2t5je javaeolja - vagy nem javaeol-

Ja - a Rendbe. /37.1 znnek az azietigazgatóeddi 

Vitézi tiáknek Uléeón döntenek felvételőről, ahol 

egy rendőrfőtandeeoe ir ott van /50-51.o./. Sőt a 

vitózjelöltet eley hadbiré ajAnlja  felvételre  a Rend-
4o /66.o./ még rAaddeul Ozoray előnévvel 60 a "Vitézi 

Szók orezdíioe főkapitánya" megengedi  o  vitézi cim 

öröktilhetőeégét ic. /66. ea /29.1  

már tudjuk t  réezben általánoe történeti 

adatokből, nnpyobo réez:)en pea- a viAlzekről, a Vi-

tói Rondről nyert eddigi isaerotoikből, hogy itt eta-

gto*an zevercdaok eEllet e iemerotok Se iantaeirtikue 

Szt a drámát eeyaként a ilagyar Telavizi..6 az 

()Walt évben két egyadehoz k&eli 	 vctitotte 

az o k6rdé2ekben lal[; tájékozatlanabb  nézők ezf:.zezro-

iaok4 



-559-- 

Je:yzet Jk  

a All.fe ezothez. 

/la A lakosedg 161ekez6m6 alakuldedra vonatko-

só auatokat: *gyary Goltin t  a Uagyar közigazgatde e  

1942. 142.  o.-r1  vetten. 

/2./ A hadviceltek szamdra pantos adatot 	ta- 

lil,an t  bdr a Vitézek 6c Gagddk Lapjdban /1927, juni-

ue 26./ dr. vitőz Nagy Ivdn cikkójun rdczletec adam 

totat közzil t  do a czóbanforgó kőrdőer:: adata a triano-

ni orezágterületre nincs.- 

/3./ A vitőzségi órmek ezdadra nave: Vit6nek 

Lapja 1937. wirciue 21. 4.6r tudjuk, hogy nomccak a 

endahavett kitUntetőeek alapjdn nyertok felvételt a 

jelentkez5k a  Rendbe,  iaie ezt rattan alapul t  mart a 

tUbbekilk - leadnysógi dllomdnyban de a ticwbi 6110-

mday je1ent5s rézben  is 	kitUntetéeekkel 	elk°. 

zett t  a többi kitUntetóc ezdradra dtfogó adatokat 

nem taldltaa. 

/4./ &ere vonatkozóan ldsd Nagymihdly Sándor 

enerk.: P. Zadravocz pUspök t  A szegedi filigeztr:ine 

6.11. II. k. 168.  o.- 

/5.1  Vitózok Lapja 1942. juniuc 27. 

/6./ MagymeLyeri vit6z Haice Károly: Vitdzi 

lélokt  1926.- A Vitózek ós Gazddk Lapja  /1927.3a-

ná  2./ szerint a Vitdzi 161ok c. filzezet az Orezd. 

go.3 Vitai Szők terjesztette a vitőzek közlitt. „yóbk6nt 

a fUzethez vitőz ezomlyai Naay Pd1 ttlbernek, a vitózok 

fcikapitdnydnak helyetteee irt előczótl 
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/7. 1  Adatok a .i2iz évee a Vitézi Aend 1931 ? 

177-324.  oldalairól. 

/8./ dr. vitéz Bajcey Zeilinszky Endre de a 

Vitézi 'end kapcsolatáról lded pl. Karsai-Nemes 

Iratok az ellenforradalom történetéhez, III. kötet, 

1953. 196./a. sz. dokumentum /634. o./ és Dernői Ko-

csis Láezló: Bajcsy Zsilinszky. 1366. 39. ós köv. 0. 

VégUl Bajcey Zeilinszky 1935. ápriliedban lekbezönt 

vitézi rangjáról. 

/9.1 Gömbös mod-Irn politikus volt olyan érte-

lemben,  hogy belátta, párthiveket, tömegeket nem első 

világháborúe f_ontsikerek, hanem politikai elvek alap-

ján lehet cie kell szerezni és megezervezni. L'dekee 

adatok erre Kertész - De Sgardelli: A frontharcoe 

eszme ezolgálatában 47. o. - amikor Gömbje idegenke-

dett a frontharcos szervezkedéetől. 

/10./ Vitézek Lapja 1938. Julius 11. A szé1e5 

jobboldali  mozgalmakban már korán, 1935. körtil meg-

jelennek az első vitézek. Dr. vitéz cófalvi Csia Sán-

dorral korábban mint ezentendrei járási vitézi had-

naggyal  találkoztunk. Ebben az időben azon.,an Szá-

laei Ferenc egyik eleő hive, vele egyitt vesz réezt 

1935. márciu , ában a hemzet Akaraténak Pártja megalaki-

tásában. Az 1935. v‘gén újia aktivizálúdó párt helyi 

vezetői között pl. Diósjenőn vitéz földmilvest találunk. 

/Lásd: Laczó Miklós: Nyilasok, nemzeti ezocialietik, 

1966. 55. 62. o./  [igy tUnik azonban, hogy ezek 

éppen olyan eleziLetelt, konjukt,rdlie ezereplései 
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voltak a vitézeknok, mint 	 iején a esoaidl- 

domok,ata enorv000tekben. 

/11./ Az adatok CeatAri Ietvdn Cie teai. ez)rk.: 

Peet-2ilic-Solt-Kiekun vdrmegyo ée Kacekomét thj. 

vdroe adattdrdből. 1933. 102-120 oldalakról Ueeze-

dllitott tdblizat.- 

/12./ Az adatok Ceatdri letvdn de teai ezerk.: 

Pq!t-Pilie-Solt-Kiekun vdrmogya de Itaaekemét thj. 

v roc afattdra. 1339. 123-124. oldalakról 

tott tAbldzat. 

/13.1 Tiz dvae a Vitézi Rend 1331? 94. o. 

/14.1 Az adatok  Cinit dr 1942. 3-13. o. 

1942-ben a folcőhdzi tagok  köz  31 vi.6zok: 

vitőz Szombahalyi Parana vezérezrotee a honvéd_ vezér-

kar főnöke, vitéz Littay Andrde vezérezrodee, a honved 

tdbornoki kar rangban legidőcobb ténylogoe 

ta ja„ vitéz bardti HueAr  Alai, az OTI. alnWca. 

A törvényhatéedgok vdlaeztott kUltijttois dr. vitéz hi-

uaLréti  Bittea Aiklée ogyeteiai tanár,  dr. vitiz Si-

mon „álamér fly. főiepdn, vitéz Barazy Gbor gydrigazga-

td, dr. vitéz Lndroy Antal közjogyző, dr. vitéz görgői 

de toporazi Grey Ldeold nyug.vdrmagyoi főjogyző, 

dr. vitéz Bocekay Gyula u:adalmi faligyelő /: Orczd-

goe Uezőgazdaedgi Kamara vdlyeztott képvieolőjo :/ 

vitéz j6ezdeilalyi Purgly ii1 nyugalmazott minieztor 

/: Orezdgoe Llazőgazdaedgi Kamara vdlacztott képvice-

lője :/ dr. vitéz Gyulay "Abor kaAarai főtitkir /: 3u-

dapeeti KorJekedelmi dc Iparkamara vdlaeztott kép- 
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vieelője :/, dr. vitéz nemes Meekó Zoltán nyug. or-

vostaornok /: Orvosi Kamara választott képviselője :/, 

vitéz tiszabeői Hellebronth Antal nyug. tUzértbornok 

a vitézek főkapitényának helyettese /: 0.V.Sz. válasz-

tott képvieelője :/ élethossziglan kinevezve: vitéz 

Bitó István középiskolai  tanár,  v. bulcei Janky 

Kocsárd nyug.  tábornok,  vitéz Kárpárthy Kamilló nyug. 

vezérezredes, dr. vitéz feleőpuly i Somogyi Béla köz-

jegyző, vitéz b doki Soós Károly nyue. tá,ornok, 

/15. 1 Adatok Cimtár 1942. 16-25. o. oldalakról 

ösczeállitotta.- 

A vitéz képviselők: A MÉP-ben: vitéz köveceesi 

Lakács Béla /: elnök :/,  vit éz  names :Aagasházy Lász-

ló /: alelnök :1, vitéz Bobo_y György, vitéz Bonczoe 

Miklós, vitéz Csicsery-Rónay András, vitéz Faragó 

Ede, vitéz báró Hellenbach Gottfried, vitéz Hertelendy 

Miklós, vitéz Horváth Fore ,c, vitéz gróf Hunyady Fe-

renc, dr. vitéz Koresztes-Fischer Ferenc, vitéz ko_ 

losvEiri Kolosváry-Borcsa  Iihly,  vitéz Kornis 

zlemér, vitéz Kökényesy /: Hápka :/ Péter, vitéz 

Leél-ősy  Árpád,  vitéz Lénárt János, vitéz Bilkei 

Lipceey lárton, vitéz Lukács .dre, vita méretei 

Marton Béla, vitéz Larteekényi Imre, vitéz Patacsi 

Dénes, vitéz Radák Lajos, vitéz báró Roszne' István, 

vitéz Somogyváry Gyula, vitéz Szalay László, vitéz 

gróf Takách-Tolvay József, vitéz Téglássy Béla, vitéz 

gróf Teleki János, vitéz gróf leleki Madly, vitéz 
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Tóth Andrde, vitéz Töre Tibor, vitéz Ujfaluesy Gábor, 

vitéz Váczy György, vitéz Várady Ldezló, vitéz Ze-

rinvdry Szilárd , 

A Magyar Megújulás Pártjában: dr. vitéz ómora-

viczai Imrédy Béla /: elnök :/, vitéz nemesmiticzi ée 

weczkai Jarose Andor /: orezágos  pártvezető:!, 

vitéz Taby  Árpád. 

Az EgyeeUlt Keresztény Párt /: Kereeztény Gaz-

dasági és Szociális Néppárt :/ vitéz Makray Lajos, 

akiről  mér korábban megemlékeztem. 

/16./ Vitézek Lapja 1336. január 1. .Lvforduló 

/: vezércikk :/ Vitézek Lapja 1944. május 6. : 

Ezek: vitéz Rajnay Károly, vitéz Gaél Ernő, vitéz 

nagyselmeci Mérey László ny. altábornagy, dr. vitéz 

Bescenyei Lajos nyug. tankerlleti főigazgató, vitéz 

Szaplonczay Ldezló nyug. ezredes, vitéz Borbély-

4aczky Emil m. kir. titkos tanácsos. 

/17. 1 Vitézek Lapja. 1942. február 21. 

/18./ Vit,:zek Lapja. 1942. májue 5-i ezáma 

egész terjedelmében közli az akció-programot, mint 

0VSz. rendeletet a vármegyei Vitézi Székek de a Vi-

tézi Társacalmi Bizottságok réezére. 	tömbrUlésről 

hirt ad a Népszava 1942. mdrciue 22., 23.-i ezáma ie. 

A Vitézi Rend olyan ezervezetekkel lépett szö-

vetsécre, mint pl. a Magyar As.zonyok Nemzeti Szö-

vetege, a Honezeretet Társadalmi Egyeeilet, a 

Ainiszterelnölseég Nemzetpolitikai Szolgálata, a Ma-

gyar Reviziós Liga, a MOVE, az Orezág.,s Nemzetvédelmi 



Szöveteég /: ezt a nevet vette fel 1942. áprilieá-

ban a Magyar Fajvádők Orezigoe Szövetsége :1, a 

Nemzeti Munkásközpont„ a Turáni Vadászok Országoe 

Egyeedlete, etb. Nem vitás, hogy nem a Viézi Rend 

irányitotta e tevékenységet. - 

/: 19. 1 Vitézek Lapja 1943. október 23, 

/20./ Vitéze: és  Gazdák  Lapja 1927. január 2. 

Teendőink ez dj évben, - vezéroik. Irte s vitéz Ig-

mandy-Begyes y Géza. 

Ugyanigy Tiz éves a Vitézi Rend 1331? 91. o. és Vité-

zek 'vkönyve 1927. 250. o. 

/21./ Viuézek Lapja 1935. február 21. v. 1,1- 

mándy-Hegyeeey előadása. - 

/22.1 A táblázatot a Tiz éves a Vitézi Rend 

1931? 177-324. o. adataiból állitottam •esze. - 

/23./ A táblázatot a Tiz óves a Vitézi Rend 

1)31? 177-324. o.  adataiból állitottam dEsze. 

A MOVE 11;vésze yletekről részletecen ir Dósa 

Rudolfné: A LIOVE etb. 1972. különösen a 149. és 

oldalak, - ahonnan az  i kider11, hof'y e szervezetek-

ben sem tehettek Ezert külUnösebb vezetőszerepre a 

vitézek! 

/24./ A táblázatot a Tiz éves a Vitézi Rend. 

1931? 177-324. o. adataiból áLlitol.tam  össze. 

A pacszivitde - viszonylagos passzivitás ? - 

arányai egy,:!bk ént ebben a korban - iáe  szervezetekre 
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ir fi yolvo - nem lieElepőek, a vitézi idedlhoz k6- 

2kist azunonn azok. - 

/25./ Debraceni Vitézek alnyve 1933. I.k. 26*o. 
vitéz eepelbaoz.ni Toékos Gyula vitézi tijrzekapitény 
elóaddea. 

De ugyanezz mo!iiemétli vitéz bzElez ietvrin vití-
zi téret.dalmi bizottellei aink KolazevArott, 1944. 

mAxciuei előadásában. /Vitézek Lepja 1944. óprilis 1.1 
illgjegyzendő azonban,  hogy  a yit6 21 liendhez haeonló 

e.:ervenetJt Uraraadi% Birofialomban nam hozt4k 

ott fejlettebiJok vol,ak a tAreadaLmi viszonyok, mint 

nálunk.  A nicassoti szooialista paracztpolitkáró1 de az 

drOkbirtok.t:S1'v5ny3?3l kellő felvildeueitást nyajt: 

Dr, Jente Aar:lam:A n6a2t paraeztpaiitna, 1941. 7. 

9., 	o. 

/2G./ Dcibreoen. iitózwx 43nyve 1) 33. L. 

25.o. vitéz se?eibaczoai ioókoe Gyula  vitai t,ixes-

kapitlay eljadisa 	uo. 35. o. vitéz Isaindy-Ae. 

gyessy Gtiza agyvezotő vitézi tbrzetcapitany előadAese. 

/27./ Vitézek Lapja. 1)40. maim 21. Iemertatée 

a meajelent könyvről. Magyarorszigon - a kJzlea‘nr. 

b51 day létezik 	n.ri kJrUlt forealombe. A ieldol- 

gozott irodalomból ezt a k.;nyvet - ismertetés 4e 

Asalzós nakal 	amliti Dr. iare,yai Asfula 1971. 

356. 0. azzal, haey a könyv 1933-bon jelent meg. 

/28.1 Vitdzek  Lapja 1944. március 28. 

/29./ Gergely Bándort Drdaók. 1371. Zalka MIA*. 

16a elarszpvLIval. 
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XIII.Peiezet  

A Vitázi Rend cieel. idoolópiiíja. o6lJa 6e fopalma  

A Vit6zi Rend ősoi.  

A Rend vezotői, sajtója, kiadványai a magyar 

tilrtáneloaből eok intőzm6nyt eoroltak fel t  amelye-

kot, mint (ScUket vett6k számba. Az 5eUic hoaezd cord-

ban a várjobbágyok, praodialieták, a ezopeei 

lándzedeok, a ez6kely e6kek, a v6gcal.ri katondk 

Vit6z15 Rendje, Boeekai hajddi, Rdicesi kurueai, e 

a határvidek határőroi egyardnt ezorepolnek. 6zon 

alakulatok eordban azonban mógie kitUntetett Uolyot 

foglalnak el u vágváriak 6e a hajduk. Ugy titnik ehogy 

az 1920-as 6vokben az 565k kUzött inkább a hajduk 16pnek 

előtőrbe, mint akiknek int6zmaye "... a legközelobb 

611 a mai vit6zi rendhoz..." /1./. Az 133o-ae 6vok 

kUL:op6n a v6gvdriak ezellemi örökeégo kap hangedlyt, 

aza ezellem, amikar "... A mayor fárfiaeedg, hU-

e6g, beceilletoceág virrasztott a nomzet eorea fe-

Lott...". Szt a e3ol1emie6ot hirdetták a Rend 

vezeta. /2.1 

Az ősök 015eoroldea mellott azonban megfogal-

mazLt nyert az a gondolat is, hogy ezek az ősök tá-

voliak, a Vit6zi Rend eredeti, korezera int6zaJny 

de aa 5eUkkel oeak az kapeeolja össze, hogy korábban 

ie, e a Vit6ni Rend eeet6ben ie kiv6.16 katonai ezol- 
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gálatokért jutalom jár. /3. 1 ennek hangedlyozása 

mellett rémutattak arra is, lieu as SeUk 45e a Vi-

tózi Rend között milyen lényegbevágó kUltlabeég 

v011 • 

1./ Az őeök között feleorolt hajdukat, 

határőröket, etb. az  orczág egy-egy részébe tole-

pitették le, egy tömegben, a vitézeket az or-

szág kUlönbbző falvaiba, váro,laiba. Az ()sent te.. 

hát az orezágoe hatde ,yakorldea lonetőségétől 

mér °love el voltak zárva. 

2.1 Az egy tümegben letolepitott Sebkkel 

a lotelepités után senki cam tdrődött, a vitézek 

fölé ezervez,A, hierarchia emelkodik, amely gaz-

dálkodásuzat, magatartásukat ellenőrzi. /4./ 

Valóban az 5eök ős a Vitézi Rend között, 

. a teljen oltrű, egymástól évszázadok elvá- 

lasztotta viszonyok követelmónyoihez képest - ezek 

lényegbevágó eltérések, as 5etik intézményeihez 

képest a Vit5zi Rend teljecen dj, az 

:wiagyaroszág kirtilményei között szUle-

tett intézmény. Van azonban egy közös vondeuk, 

ami mégis összefUzi őket, e ez padig az, hogy az 

alapvető órdekeik szerint a társadalmi  egyenlőcég 

valamilyen reddját igénylő dolgozó oeztályok fel-

törekvő, mozgókony, valaailyen módon teheteéges 

egyodeit, vagy réteLeit am uralkodó osztály orivi-. 
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légiumok nyújtásával  elvágja eredeti társadalmi 

holyzetUktől, az uralkodó osztályba emeli, vagy 

aköré csoportosiLja ők)t, felfriseiti önmagát, új 

erőt flyer az djonnan érkezőkből, a dolgozó osztá-

lyokat pedig időről-időre "lefejezi". "Lefejezi" 

nemcsak a priviló-izált egyedek vagy cs.portok ere-

deti helyükről kiemelésével, de a kiemelésből, a 

me változott státuszból eredő példával is: A  tár-

sadalmi mobilitás egy lehetséges útját mutatja 

meg. - A Vitézi Rendnél ie ez történik; a vitézek 

társadalmi  összetételének  vizsgálata erről meg-

győz bennünket. - /5./ 

A Vitézi Rend ideolópiai elzményei.  

A  rendi  irodalom részben az I. Világháború 

i6ején felmerült azon földreformjavaelatokat  sorol-

ja ide, amelyek a háborából visszatérő katonák föld-

hOzjuttatását célorták, /6. 1  másrészt az ösezeomlás 

1919. nyarán, Szegeden levont ellenforracalmi társa-

dalmi-politikai konzekvonciáit. 17./ Bizonyos ez, 

hogy a közv-tlen ideológiai elzmények ezek voltak, 

S  különösen az öcszeomláe és a forradalmak tapaez-

talatai. A katonák földhözjuttatása köréLen előter-

jesztett javaslatok azonban megrekedtek a  harctéri 

érdemeeeég, szociális  rászorultság vizsgálatánál 

és nem gondoltak arra, hogy a juttatottakat vela-

milyen szervezetbe tdmöritessenek. 
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gondolathoz 1918-1919 eeeményei kellette. Az em-

litett társadalmi-politikai konzekvenciák közül 

- a mi ezempontunkb61 - két fontos tó.e1 ját- 

szik szerepet. Az e_yik: a polgári társadalom rend-

kivUli szorvezetlensége, gyengesé,7e, a katonatisz_ 

tok,  köztisztviselők, értelmiségiek, de az u,alkodó 

osztályok döntő többségének óridei méretU opportu-

nizmusa, elvtelen alkalmazkoddca a megváltozott vi-

szonyokhoz, a polrlri társadalom erkölcsi összeomlá-

sa. Ez a példátlan méretU ösezeomlás nemceak a ezo-

cialista szakirodalomban kapott hangot, de a vit ,ízi 

orgánumok és a kortdrei irodalom ie foLjalkozott vo-

le. /8./ 

A mileik ilyen közvetlen előzmény: az a tapaeztalt, 

hogy a ,alvak birtokos parasztzága nagyrészben in-

takt maradt a forradalmi hatdeokkal szemben. 

LEJIELILLu&...litalAci2111:. 
A két vild(lhábord közötti ellonforradalmi 

rendszor ideolégiáját a ezakirodalom rendszerezte./9./ 

E-ezerint domináns összetevője a rendkivn felerőeödött 

agreEczivvé vált nacionalizmus; további elemei az an-

tiszemitizmus, az agrár-gondolat ée a kereemtény-gon-

dolat. legállapitható az is, hogy az ellenforradalmi 

ideológiát összefüvő, tudományos rendszerbe cohaeem 

foglalták, azonban az előbb emlitett öFezetevők vala-

mennyi áramlatában felismerhetők. /10.1 



A Vitózi lend ideológiájában - a doleok ter-

móezet6b51 fakadóan - mindezek az Ucezotev5k fel-

iemerhot5k. Landon oeetre fel kell figyelnUnk arra, 

hogy a ez65anforgó ideológiai elemek  nem  egyfor-aa 

edllyal ezorepolnek a Rend ideológiai oezkLiztárában. 

Addie,  amid, a domináne, mindent átfogó 

gird elom a kill- 6e belpolitikai czajdráenak meg-

fololIon eleeeógóben er5eUdi5tt vagy gyenedlt, a Vi-

tőzi  Rend mindvdeig hangoztatta a Doleohetoeetheorie-t. 

Akkor, aaikor nem keveeon bőkeic revizióval, mdeok 

Duna.konfOderoióval foglalkoztak, a readi folftle a 

trianoni bőkeezerz5d6e folytán elveztett torilletek 

egóezőnek vicezaezerzóee álldepontján volt, e azt 

akár fegyverrel ie óhajtotta. 

A vitőzek vitózi telekkel ellátám az agrár-

folfogdeukat ie meghatározta oly vonatkozdeban thogy 

a vitézi köteleeedeok, elvárdeok az abeztrakt módon 

felfogott,  idealizált "maeyar Eildalvec ezer őves 

arcárahaeolitottak. Arra a konzorvativ, valid-

eoe, ezorgalmae, tekintdlyee, viezonylagoe jólaben 

615 fUldmilvecre, aki a hábordban ős nehóz helyzetben 

ie konzervativizmusa által vozórelve bátor, Unfeldl-

dozó katona (Is a forradalmi politikai  irányok  hiv(511 

naa ezeg5dik! - A 4ard 4e Lk() czlabolikája lőnyegd-

ben ezt a felfogdet tartalmazza. /11./ 
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A ker,sztény gondolatot a  szakirodalom  mint a 

fajelmélet hazai viszonyokra alkalmae sajátos idea. 

lógiai megolddeát tdrgyalja, rámutatva arra, hogy 

a  keresztény jelzőt ebben az értelemben megfoeztot-

ták vallási-hitéleti töltéeétől, e annak fogalma 

eleallegeeen politikai lett, olyan értelemben, hogy 

keresztény /: vagy keresztény magyar :/ az, aki anti-

szocialista,  antidemokratikus, az ellonforradaLmi 

rendet  s az ellenforradalmi ideológia alapjait el-

fogadó,  jobboldali 	ée nem  zsidó. 

Azt  is  tudjuk, hogy hazánkban is, a tIrgyalt 

korban is, tJrténtek halvaezIletett vay vérszegény, 

ezUk körben ható kie:xletek valamilyen magyar faj-

elmélet megteremtésére. Az egyik ilyen ideológiai 

kieérlet a turanizmus. A  másik  "kis magyar Lit" 

/: SzekfU Gyula kifejezéee :/ a vitézek k:jtelező 

névmagyaroeitása. 

Feltehetően Pekár Gyulrlék befolyása és Toókoe 

Gyula ilyen irányd /12./ tájékozódása az oka annak, 

hogy a keresztény Magyarország kiváló katonái 6e 

példamutató polgárai a Hadar nevében lettek vi-

tézzé avatva, hogy a vitézi avatáson az Udvbzlet 

igy hangzott: Tisztelet adassék Istennek, akit a mi 

őseink Haddrnak  nevetek. S az  som  tint fel senki-

nek, hogy méqiecsak  furcsa,  hogy a vitézek askU- 

szavdt a "Hadak Ura 'stone" hallgassa meg o valamint, hogy 

a Kis Káték mindig arról szóluak, hogy az összeomlás 



atdn n magyarok Istene kUnnyezve ngzte as oresdg sor-

skt, vagy hogy a kr;rminy76 - mint mondta "turdni 

fajunk" bUszkes6Reit evatte vit6sz6. Az ideoldgiai 

elemek bizonyom eseppfoly6sedga61, divatos 
i(ioolőiai ivinyok tetesetős elemei kritikdtlan dtvd-

teldről lchet itt szó. Srzől az ieeoldgini konfliktue-

ről irta =ask idejdn Szekfil Gyula, hogy n turanismus 

as I. vildghibord utdn elsőeorban art hirdette, "hogy 

Ilutpama turni testvdrek, fők6nt  c.  japdnok de indi-

aLak segitsegUnkre jOjjenek de a link-Alan Eiyuzat elle-

Minn ők tagyenek  nay. A trianoni szadaraboldc td-

ny6t e mosLalom arra hasznata fai t  hogy a nyugati eivi-

lizdeidtől megklsdreije elvezetni a magyaredgot romlat-

ion koleti tostedreihez..." "A turanizmus ideoldgidjdhan".. 

mindezen csindludnyokban Haddrnak ezdz dvvel ezelőtt 

kitaldlt„ kUvotkeztetett fogalma eserepel, mint ős-

maayar ietenedg -" Angyar tart6netAnk,  urai ezinte 

eaetlen el ama idegenlUAatő javunk l igy loss groteszk 

moodvel, melyben  o.  me4.jareonak soha since ii aza, de 

igen a tat6rnak, tUrBknek. A turanizmus t3rt6netUnk 

valódi drtgkeit megtngAja, tőnyleces eserdves kultu-

rAnkat, valldei drtgkeinket kijinyoljn, e kizdziva 

a magyareág sorskUzUsségőből az eux6peti ravolteket 
e hithM katolikusokat 6e azokat, akik mAg nem embed 

kirdlyvIlnnztók, a magyeredg eornit vggleteeen le-
szakiti A;51' rdvididtd, dretlenM1 alntasztikus kismo-
csar ssemldlet nevében -" /13. 1 . 



Aindenesetre  ágy  látezik, hogy a tuxanizmus 

és a Vitézi head találkozáLa, a Vitézi Rend ideo-

lógiájára alapvető hatással nem volt, néhány évi 

"egyLittélés" után elváltak át aik. 1923. után a 

kormányzó avatási beszédeiből a "tur_lni faj" el-

tlnik, az 1920-as évek végén pedig a rendi irodalom 

is mJgszabadul a Pekár-f  éle  ideológusoktól. Ismét 

hanályo2om, hogy itt inkább  egy  divatos i6eol6-

giai irány bizonyos ideo16 , iai eleJeinek átvé e-

léről van szí. 

A rendi tevékenység 1934-1935-től kezd dő 

megélénkülése, a Vitézi Társadalmi Bizottságok 

milködése a rendi ideológiában áj helyzetet teremt. 

Kis_rlet történik a "vitézi világnézet" megfogal• 

mazásEita. Azt már emlitettem, hogy az Országos 

Vitézi Szék Társadalmi Bizottsága 1936. elején el-

határozta a vitézi társadalmi világnézeti irányelve-

inek kidolgozását, s ezeket az irányelveket dr. vi-

téz Surányi Tivadar szegedi egyetemi taadr fogalmaz-

ta mer. Ezek az ir5nyelvek, tehát a vitézi  tárca-

dalmi világnézet, a következőt 

1. 1  A nemzeti gon6olatot  vallják  /:naoiona-

lizius:/. Szembehelyezkedünk tehát minden olyan 

tör ,kvéesel,  amely  nemzetközi kötelékekben igyekezik 

felolvacztaai a nemzeti  egységet.  

2. 1 A társadalom szerves felépitését állit -. 



juk /: organizmus s/. Tagadjuk tehát o  hogy a tár-

eadalmi intőzményeink mechagieztlkue UeezetételUek. 

Sulk az intézmények tehát máról—holnapra nea dare. 

bolnatók fal 6: nem változtathaták wags ellenkezőleg 

a ezerves, foko.atoe fejlődée átján kell haledniok. 

3.1  Ccak a fokozatoe fejlődéet helyeeeljilk 

/: konnervativizmue :/ történeti értékeink lehető 

zegőrzésével. Az átmenetnélkali, hirtelen 6e gyökeres 

I: radikálie :/ tireadalal Cjitáeokal szembehelyez-

kedUnk. 

4.1  A fokozatoe fejlődde módja alkotadayoe 

ler4en /: konstitucionaliaaus :/. Az ezer6vee 

alayaroceság ée minden társadalmi intézwiénynek alkot-

mányát tiszteletben tartjuk. 

5.1 Az daző  érdek  helyett a bajtársi 

önfeláldozás Is ezolidarizaue :/ elveit hangedlyozzuk. 

Valeuennyitink mindegyikUnkért ée mindegyikank valaaeny-

nyitinkért. 

6.1  A családban látjuk ne „zeti életUnk le-er5— 

e9bJ pillérét ée a várományoeokon  át  kéeőbbi nenze-

dókekre is meijivánjuk ezilárditani a cealdd erejét 

1: dinaeztizaue :/. 

7.1 A magyar nép fennmaraddegiért ée emelkedé-

céért harcolunk /s hungarizmue :/. Elvetilnk mindent, 

ali a mapyare4g életerajót ce5kkenti. 

8./ A keresztény ée kereeztyén eezmo alap. 
jún  állunk Is ch4eztianizmue :/. MAE vallások 



folfogdeait 6e kUlUnöson an un. ezabadgondolkodelet 

.10115zzUk. 

9./ A katonai erőnyokot ticzto/etbon tart- 

juk /: Ji1i4arizmue :/. 42ytránt tocezUk  ezt  a multra, 

j:Aonro ős 	j'vőrJ nEvo 

/U./ iiinden or6nkto1 idawarorez6c folttima- 

deidrt ilarcolunk 1: revirioniznvc :/ 11166EzUk to- 

hát o rrrianonba val6 izhittAricinyuvdc 611depontjdt./14. 

Lőn4o,:clen 	volto:z c 	vj.:kieírő 

alnpvJtJ 	aindiL 

os o , yoen iib Ltivu ir ajiLja fiye1riiLtnk.t, hocy 

alupvetja-: vz 311ealoI:17-. al Ai 	'ltaldnoc ido- 

o16plai clapjaiba illueLkedik rendi legoalkia. 

cejltos kUlUn611t a emo:odi candolat 

allapvt."; 	TUI: ru„kfto4;1,. cuja Inca. 

TorA6ezotrasen a Vit6zi A:Lod:ek 

ke11t a k7:1rillnőnyekhoz. izt jolontotto az 

1)20-ac 6vqkbon Gonak propaz7ilia, hou a 	ties- 

tn pol:471ri alakulat, vac:y e  hoo/ eionokatikue intős_ 

m6ny /15./. Jz a propw:anda azonban our6ezt a va16 

tőnyekro 	 mlerezt a propagrndirták nem 

lelkoe tov6konyWo nyomtin nem volt memyőn5. 

A II. Vildedulbord idej6n anenzetv6dolem, a fajv6- 

dolom 6e zciál1itizai rofarnok icen16ee korUlt 

olőt6rbe. Az ollonforra4alot itieológiájat jelontőe 

m6rték1 konzorvativisnus, fom.)11il: int62.16nyok, for-. 
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macgok fenntartása jellemezte. A jobboldali  szerveze-

tek,  alakulatok körében a Vitézi Rend a konzervati -#1z-

musnak kezdettől fogva egyik fellegvára volt. Az ol',an 

feudális intézmények, mint a szókelyek, szászok szepe-

si tizlándzsások székei, általában a "szék" fogalom, 

ami birói hataimat "birói széket" jelentett /16./ a 

polgári Magyarország kialakulása után érdekes módon 

nem a társadalomban, hanem az állam életben, a jog-

szabályokban él tovább. Go ,  doljunk csak a  vármegyei 

önkormányzatok sajátos ellenőrző szervére, a számonké-

rő székre! De uganceak e Vitézi Rend nyál viLsza a 

székek és egyéb nemesi önkormányzatok őei tisztvice-

lőj cimeire, a kapitányra, és a hadnagyra, ée a szék-

tartóra./17./ 

Kis András /1969./ /13./ teljesen jogosan mutat 

arra rá, - elemezve a joJboldali szerve_etek különböző 

mees;,:61itásait, tisztviselői cimeit ős  szervezeti  el-

nevezéseit - hogy a lényegében azonos ideológiai meg-

közelitőleg  azonos formációkban és elnev3zéeekben öltött 

testet.- degálLapitásával egyetértve mégis a következő 

köraményeket kell felemlitenem. A iitézi Rend tagjait 

a nemzetee ár cimzée illette, azonban a Renden belül 

a vitéz bajtársak meezólitás volt az usus. A bajtárs 

megezólitie egyébként a tüzharcosoknál, a nemzetvé-

delmi kereezteseknél, sőt az imrédysta KABSz-nél is 

rendszereeitre volt. A Levente Intézmény használta 

először azt a köszöntést, hogy Szebb jövőt - Adjon 

Isten!,amit az Imrédy-csoport is rendszerecitett. 

De a korai nyilasmozgalomban,akkor, amikor néptárs meg-

szólitást honositották meg, Bösaörmény Zoltán cime 

"vezér őméltósága" volt. A Rongyosoknál ism .rt  "suttogó 
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riadóval," ha mac- funkcióval ie, a Szálasi  Pártnál ta-

lálkozunk. /19./ 

Azután feltehetően nem tévedek, aliker azt állitom, 

hogy a vitézi tUrzsezék 6c a Szálaei  Párt vezetőinek "mun-

katörzcon nem a honfoglaló maaarok tUrzci szervezetéből, 

hanem a hadsereg katonai ezervezési elnevezée- rendezeré-

ből származik. Ugyanceak hi:nyzik az nőemagyarn ize a 

vitéz őrqueter elnevezéenek ie, hiezen az 5rnester a né-

met "dachtmeieter" tikbrszava. Az EL, mds titkoc czerve-

zetek ée 	jobboldali czervezkedéeek réezben a ma- 

gyar dllamalapittie előtti időből, kisebb réezben a  feud-

lie Jauarország cimzéseiből ée intézményneveiből kneed-

nözték ezervezeti elnavezéseikot, a szervezetek ebuen a 

kőrben - ogymástól is átvették elnovezéeoket, de kUlccU-

nJzték a hadeereE elnevezéei rendczaréb51 is. 

A kUvetkező fontos kérdés: politizált e a Vitézi  

Rend ? Ugyanis a Rendben mindig  hirdetett szabály volt, 

hogy a vit:z nom politizálhat, hogy a Vitézi Rend, a vit6- 

zek "nent leeznek napi palitikueok". E kőrben fipyelemmel 

kell leant:ink a kor emberének itéLltéro a politikáról. Ez 

az itélet Jelente téreadalmi rétegekben nem volt Iced ező. 

A -tend beleő fogyelmének, viezonylaLoc egyeégének éc nem 

kevés tiszti és legén:yeégi vitéz magtartárdnak bizteeité-

ka volt annak eltiltdca, hogy a vitézek a 1:onden elJ.l pa-

litikai pártok szerint eseportesuljanak. Lnnek raoillai- 



tdea mellett két körllmény ezorul emlitéere. Az ogyik 

az, hoiy a Vitézi Rend  léte, k6zéllti ezereplére önmagá-

ban politizálde volt, további e "napi politikv" mo veté-

se, a politika-iontoeedg hlviet4E0 i; 0011.d:4.11de. A mé-

sik k3rUl.a.iny pedig at, hogy a Vitézi Rend, a vittizek 

is az idjk folyamán bizonyas politikai L-5.nyokkal ezim-

patiz-atak /20.1 9  e azok a politikai Irdnyok oz dri zél_ 

eőjobboldal rJorm-mozgalmai volLak. 

A Vitizi hand célja óe feladata 
	AMMO 

A Xis Kátók a Vitézi tend céljAt igy hatirozták mag: 

" UtóJaikean le jutalmazni e az ország LUségében megtar-

tani mindazokat, kik a világháborúban ée a forradalAak alatt 

ogyéni vitézeégUk e nomzeti érzésUkkal, kitUntek. Érdema-

ik méltánylaeával ápolni  a hazafidi erdnyEket E ogyúttal 

állandó órtékU nemzetvédelmi ezervezetot teremteni dgy a 

kivaről jövő, mint a bele5 romboló erők djbóli forradal_ 

mi kisérleteival ezamben. A Vitézi Rand tagjait kUlönlegee 

állásJknél és tokintélyUntil fogva példaként dllitani a 

nép elé, mint annak pol4ri de nemzetvédelmi vonatkozded 

dolgokban tormászotas vezatőit. A Vitézi Rand tagjai, ca-

lúdjaik  leszármazóival erylitt oy er5s 9  hatalmae fajmagyar 

keresztény erkölcsa 9  b6kében 'once és dolgoe, hdbordban 

erős de a hazához mindenkor 6e mindon kjrUla6hyok között 



nemzetfeuntartó, a. nagyar uársadalmat er,Atő szore 

vezeueu képeznek" /21.1 

A Vitézi Rend céljdnak es feladatának fo6a 1 ménél 

ismét Utalok arra, hogy ez a gondolat,az alapit6 gondo-

la; a korMányzóé volt. A Legitualdaosabbaa osua defirij-

ciót elolvaSva nem tudok sZabadulni autól a goadolattóL, 

hogy itt a Mária-Terózia - rend alapszabályai ós felvé-

teli rendje valami módoa keveredik eGy, még a mutt sza-

zadból származó " a mi földmilves népünk " differencial-

tabuan Ari szemléletével, az l913-191.9. évek öslJzeomlá-

a:wank ás forradalmainak rendkital friss taitsztalatai-

val. Ez a benyomásom erősödött meg amemzetvédelmi ke-

rettesek ás a tüzharcoso /22./ sgerVezeteinek meguerem-

tésekor ás aitkor, amikor a neMmeuvédelmi kereszteseket 

min; IcW.ső "övezetet" szándékosuak 	Vitézi Rend köré 

szervezni, /23.1 

A Vitézi Read célja ás feladata a defiaicióból is 

kit;iinően k;yailis rea4kival elvoau, amiben a 1,cormányzó-

flak ás a Rend leendő ieletőinek a keresztény kurzus gusz-

tusualan tolakodásának, "polilazalgatasatiale 10040 
kritikája is bonne foglattatik. Et az elvontság ogyben 

a konrét teendők, feladatok kiviizésének ás megvalósi-

tás(laak is alapvető akaddlya volt. - A monarchia hadse-

regének hivattaos ciszuje  már  rjusagáz6l, kezdve 1.57 



zaa,,Isa nélyea lanézz•, natzatlannat ;extorta tiszti 
állásához  a  poLizisigist. Ez a gondelkodási n6d, egyt a 
viabor kazottai őrdemek alagylán zörzénz össseválogazás 

kazonai ős polgári péidazauzazás negigivezelése, a nagyon 
konkrótan polizis616 kormányektől ős parzoktól való eLvi 

elbardireLAás, a ifizési Rendet - ittagan tetzli4 tievu• a Poll"' 
zarsadalrai satin:U=1.'2i ta- Oil a teladaurendittre 

ez 	avviztti volt anomaly' a nindenkori kormanyeicat, be- 
Xolyásos poLizikai esopervotaz -• a legjobb esevben - igiiada-

eöJsé zezzák a Readdel azembon• Ea a mazye-ruza -ca annak, 
hadeki So68) iii.roly záboraolt a bajzárai ee;yesillezekkel kJ-
bővizve egy von Seeekt hadserog egyik szervezeti kere. 
sekénu goadeiza el. / 24.1 

gin; vöobszar hangsalyostam, a iut is előadom, a Vi-
nézi  Rend ofiLjaban 06 feLadazábas. nem volt "igazi" aemzez-
vődelmi szerveit, bár ezt hangsakyozza. A nemsetvédetai 
feladatai aaayLra illuaLanotialte  konkrét fel.a4azok ős 	 
v41.(53iuliauó foldok aigkau.04. amely feLauavoicau 24. éven 
keresnal elegendő nation ziezzazni ős a kizasőtt nőrz,:kben 
taegval6sizani nem 

iiindezek rendján iirdenes negvizagálni a aornisnyző 
uúz-(3 avazásokon elmendozz besződeiz. /2:?./  As  (485 vials& 
avaz..s idején, 1)21-ben ezz i.iendzat  "A 'TIMMS.  Rendnek hárs" 
rota 0414a 	juualaaa311 a visésatoggal piroaul,u itonfierúnyt, 
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meguartani a paw' idők legjobbjait és biztositani a 

hősök nemzetségének  fennmaradását  es végül bennük es 

utódaikban a magyar fajnak olyan hatalmat biztositani t  

away rettentő ordvel sujt le miadon felforgazó  állam-

ős nemzetellenes töresvésre..." Ez a gondolatkőr min_ 

den avau . ,.si beszéJben, különböző megfogalmazásban visz- 

zatór, a beszedek Lénjegót teszi. A vitézi vezetők 

nyilataczatai sem terjedaek  túl.  ezea a gondolatokon. Ugy 

gendolam, hogy a  célok és fel.J'auok absztrakt megfogal.. 

mazatonak es - minu Lac- zik megvalósithatatlanságának 

következménye az, hogy a Vitézi lend célját es felada-

tat defiaiáló Kis Kate olyaa aLapveuően fontos tóteloi, 

fogalmai, mint példaul a vitézek különLeges állása, té-

kintélye, vezetöszerepe, fajmagyar keresztény erkölcse, 

különleges hUsége mindig, mint evidenciák szerepeltek, 

ezek tartalma kibontást, megmagyarázásu sehol sem nyert. 

Ezt az ideológiai kérdé..3ekkel - foglalkozó Vitézi Társadal-

mi Bizoctságok észrevuték. S e kérdesek kidolopzásának  

külöa.sen  a szélsőjobboldali - nyiLas előretörét idején 

volt - vagy Lett voina - a Rend szempontjából óriasi  jelen-

tősége, ez elhatárelódást jeleatheueut volna. Rendkivül 

érdekes e tekimouben dr, vitéz Somogyi Ferenc gimnáziumi 

tauár o  társaLialmi bizortsági munkauárs - rendi szervek  ál-

iaL  jóvá  'yo előe.dasa"... Ha meggoadoljuk, hog* egyes 

fogalmak tartalmát önkényesen mennyire megváltoztatSák 
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idők :Colyaman a kor divatos elhajlásai, akkor bola-.

hjuk, ,y 	a Vi,,ézi Rend ,um engedheti M63;:s  

eszmélqmx, célianak ás  rendeluetésének alapelvein a  

korok div.;tos szeszélye a Legártatlanabbnak lituszó ma-

uetes is végrebailtsa.  - Allitásunk igazoLasara e he - 

Lyon, elégséges me vilae,ianunk a faimaLaar  toga:omnakz 

a politikai partállásból eredő jelenuJJének Lényeges 

eluUrk.sóre a Vitézi Road célkitilzéséből ismert faisagyar 

ioGaLam ártelmétől. Á faJma,war  szó, mint a keresztény 

erkölcs jelzője, egyeuemes eviberi szempontból is a Lou-

ti.,ztább korusztény erkelcsöt julunti, " liemzupi szem-

pontból ez az ország határai közé szoripott " e .vbetar-

uó 'es mgtártó központi er3rorrits". De a kereszbény er-

kölcs emLiLott jelzője azt is jelonti, hotLy a "vitéz az 

Isten parancsainak toljesitésében, az Isuontől nYert 

képességeinek érvényesitésében, az Istentől uz ember 

számára ijoin  cél feló törekvésében eladeinek asi ma-

gyar matonas aLázatossagával es engodelmességével, szol-

gál. ErUorrása u szekjalatra hosszerző, honalapitó, 

szagépivő, országmegtartó has elődeinek példaadása; ext.- 

nyeikhez i,uzodik ás azokhoz hd marad. Uként elődeink, 

ugy mi is erkölcsi felemelkedésünktől várjuk sorsunk jobb-

rafordulását. A kerusztény erkölcs 1212a,zar jelzője orő-

többlszet julunt us önmagunk, u társadalam, Iston és ha-

za nodelatos us didozatos szeretotuben oy közösségbe 

forvasztjemumzut.,...." 



A Vitzi Rend tagjainak példamnuatását o  Mint 

az"ősi magyar. katonaerényikr foglalatát és gyakorla- 

át igy Possilmazza moo Az  áldozatos hazaszerevet„ az 

oLszdat visézség, a bOtorság, a 1,ajtárniassag, a rész..,  

és a kOnYörületesség. / 26.1 

Azonban dr,  viz Somogyi  Ferenc  sem 'Whitt a 
fogalmak uarzalmAbos közelebb juuni, fejsegetessi nem 

haladják  túl.  a Xis K.Atik definlelójának kereteit, vala-

mint a vitézi társadaLmi világoézauről készitett vázlau-

tótulait. 

S via)** 	Hagyessr 1944. májusi nyilatko- 

zatában sem találunk as emlitett köröntamenő majala-

pitásokats"Rendünk nyiltan sikraszállu a Apagyar katona-

eszniOnyekért  és az erős hadsxagért, melynek propagálását 

Legfontosabb kötelességónak ismorte. ZLe  no iktarta 

tales szabályai közé a legnemesebb értelemben VODU .fai„  - 

és nemzetvédelmou.  a kerszt:Aly erkölcsöp pedig Alas* 
érteLlezza, nojy  azt  benzösititiesaen oaak az  gyakorolhatja, 

aki maja is verbelileg  keresztény. gmM021221Aftlaii,..__ 

multban minJenkor kitartott Ezekből az elvekbő  nem  Va-

runk hu.ilundók a Jövőben sem 	zmJrnyit sem angedni."  

/ a74 
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Az ellenforradalmi ideológiában nem volt riu-

ka, hogy alapverő fogaImak kidolgozva nem volak, 

ezekeu a mindenkori szükséglereknek megz °Wen a-

lakiuouuák. Ez a helyzet azonban a Viuézi Rend eseué-

oen uzu jelenzeuue, ho6y az eredeui - és minu láuruk 

erdei  J:ormajában megvalósithauaulan - célokon váL-

uezuauni nem volu mód. A nehéz 	gazda - 

sági hel d zeu - ugy udnik - mindig elrejueure a rendi 

célok megvalósithauaulan,ágdu. Ez okozua egyrszu a 

rendi vezeuők olyan nyilaukozat,aiu, hogy a Rend alapi-

tasát köveuő öu év, majd az  az  u kövező uiz év alai  a 

Rend megeresüdöuu, leküzdötue az előzte uornyosuló aka-

dályokar. / 2J./ Továbota, hogy a gazdasagi válság évé-

ben a Rend  szóesése  elLen kelieuG küzdeni, /29./ de 

a Rend szervei 1., év alarv kiépüluek és a gyakorlati 

éleruel összhangban kerdluek. / 3o./ S még 1.943. októ-

beróben is :rrról beszélt az Ugyvezető viuózi uörzska-

piuArkly, hogy ha a zsidóbiruokokau áuveszik, s a Rendnek 

3-400  ezer  holdnyi földje lesz, " akkor uud majd dön-

uően beleszólni a kérdésekbe". /1./ A Viuézi Rend c51- 

janak és feladaudnak megvalósulása uendu - a rendi veze-

rők nyilarkozauaiban - mindig a megvalósulás uujan ha-

ladu. Erre az indokolaulanul opuimisua felfogásra a gya-

icarlar  mér  u vereséger, amikor 1944. okuóberében kieg6- 

szitő karhaualmi szol,aLivra jelenukezésre hivudk fel 

a vitézekor. /32./ 



De ugyanez,Lel a helyzeurel van összefüggésben 

az a sajduos rendi uevedés is, amely mindig öröm,e1 

üdvözölve a "nemzeui ebység" megteremtésére indiuouu 

mozgalmakaue biem láuta ugyanis a rendi vezeues, ho,y 

ezek a mozgalmuk, győzelmük esetén alapjaiban ingat-

ják mog és ueljesen feleslegessé eszik a Viuézi Ren- 

den. A udrsadalom fusiszua megszervezése, a "Bewegung"- 

gal ,s a "moz6aloe azon célkitüzésével, amely 

poliuikai, uárs4dalmi, világnézeui  kérdésekben  uouali-

Lc:13ra uőr t  a látványos, középkoA szagú és veLLeiiisui 

Viuézi hendnek, amely " nem politizáló" 1,1tósággal lé-

uozeuu - aLLos ellensége 

Végül még egy kérdésre kell összefoglalóan válaszol-

ni: Az eLlenforradalmi Magyarország uársadalmi szerveze-

tei közötz jelenuős volu-e a Viuézi Rend ? 

A válasz elő 	kéu véleménju és eLzr uényu kell 

megismernünk: 

Rapp Jenő: "... még a vitézi rendeu is agy csi-

naluak meg, ho,y az egész intézmény oromdisz leuu t  a 

ró@ világ cicomája, amelyikből semmiféle serkentő erő 

se sugárzouu ki. /52./ 
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A tudós és kora történeti és ideológiai kér-

déseiben is ktvgóan járatos Szekfd Gyula a "k-tonai 

erenyek ép a nemzeti jellem biztositására"tör6 ;zer-

vezetnek lómja a Vitézi 	/34./ 

Horthy Miklós 1955—ban magjelent 307 oldalas em-

lekirataiban az általa létrohozott Viuési Aendről 17 

sot, kb. 1/2 oldal irt. 

Vitézi Rendről eddig szerzett ismereteink és 

a nyilackozatok és tények birtokában kimondhatjuk, a 

Vitezi Rend 'Ate és tevékenysége aem volt jelentos. A 

uórsadalom politikai t  gazdasagi és erk6losi vezetése, 

irányitása u politikai partokban, nagy tagletszáma ós 

felvételi folteteleki.ez nem köuött társadalmi egyesüle-

tekben,  az  iskolákban és tutHázakban, vulamint — nem 

utolsó  sorban  az állami szervek tevéknysége nyomán 

folyt. / 36. 1  



A  Vitézi  Rend  fogat a.  

A readkivdt kevés és hiányos adau alapján most 

megkiserlem a Vitézi Rend foi;almat meghatarozni. Az eyes 

maL;állapitások iuu riar indoklásra nem szorulnak,  hiszen 

az alapjuk kepező adatokat ós körülményeket mar elő-

adtam. /37./ 

A Vitézi Rand a ma6yar ellenforradalmi readszer 

olyan joGszabály alapján létrenozoct,  speciális jogok-

Kal felruhazott, rendi jellegU köztesu,Iletséat számon-

tartotu t  sajátos félkatonai társadalmi szervezete t  timely 

tagjait a kéu világháború mai;as katonai kitüntetéseit 

szeraélyes vitézséggel megszerző, valamint politiaai 68 

áli,alános erkölcsi tekintetben kifogistalan majar állam-

pol6árokoó1. döntöen us  Úri magyar közódosztaLyból és a 

feltörokvő keresztóny kispolt;ari réteGokből - veute iel t  

s amely szervozep erősen feudális szLzuü  forma kö-

zött müködve a myar elLonforradalom ileo16iájának 

alapelveit ell'o L;adva t  a mak,yar irrenJonta célok elérése 

érdekében az erős t  nacionalista ma yar kauona-nemzet 

megteromteset tüzue céljául. A Vitézi Aeud az e6yetlen 

olyan  korabeli  jobboldali  magyar társadalmi szervezet t  

amely jogszabály és rendi szabalyzatok alapján invézmé-

nyesen. Gondos.odout taGjai va„yoni, jövedelni 



. 	, 
nak rendefiettségéről, arlaak érdo,ióben4 hog, ezek a 

rendi cólok megval68It4sián'szemelye8 OLdikadiassakés köz- 

Lui u_vAiaységgei pudjaaak tovékenykodni. A Vitézi 

Aand ex osyeAea qlyan, korabo4 ellonfoola4mi m4gyar 

'társadalmi 4z,xveapti amely szerieitől Aizaisjait61 a read-

szres szervezetiéletelvmegkövotelto, aaely rendtagok te-

vékeniségét és életmódját sz,)rvoi útjan rendszeresen ird-

nyitotta es elLoWrizLe, ahol jogszabdlyok ós rondi sza-

bályzatok alapján a roadtaok között a joGokban ós közelos-

ségkben kaOhboég voln '/ Ti3zti es logénységi viuézek./- 



JEGYZEIEK  Á XIII. FEJEZET111CZ•.  

1./ A Viuézi Rend  ősei; iel3orol,j PI: 

ViAzek Évkönyve 	1927. 	139. o.-14o. o. 

1.39 - 140. o. Farkasa: 

A Vixazi Read sub. 	19218, 318 és köv. o. 

Viuézek Albuma 	A939. 	LS, o. Az idézQuy 

Vi ué mo k JiineOnave 

1)2' 	15). 0 . 

2./ A Vieúztt _a Gazdák Lapja 1933. a-r. lo. viuéz  Imán-

dy— Hegyessy előadása. — 

Egyébként; valamennyi Kis Káté cinlapján OLD ualálhau61c 

Balassi sorai: " Viudazek, mi Leheu a széles föld feleuu 

szebb dolog a vé-oknéle 

3.1 Vluézok Ávtönyve 	1927. 135. o.,sub. 

4./ Viuézek vkönyve 	1)28. 157. o., Farkass: A Viuézi 

Rend sub. 1928. 	0. 

.)./ A "levlaszuaa," "Lefejezée gondoiarát ilyen éruelem-

ben io,almazAa magA vSgyáriaaa és a hajdukra B.Vár-

Lcomowi kaus. / A maGyar nae_oaalizmus lc/al:AU:Asa és 

uöl.t,a.ue, 1362. 56-60. / 



oci Ram kimriuden uáryalja a rendi irodalom, u6yan-

iierkaas: A  Viuzi  'end sub. 1925. 322-323 o. 

7.1 Eau kimariuően carualmazza a rendi irodalom, uurall-

iGy Farkas": A Vivézi Rend sub. 1923. 322-323. o. 

S./ KtiSnds ssenveddalyel targyalják a jobbolJali kriti-

kueok pl.* Rivp Jena: A mai MaGyarország erkölcs-

rajza, 134. 263. 68 ay. o. 13L). Q. stb. - 

)./ loaczkó Miklóss Nyilasok és nemzaui asocialisua. 

1.935-1944., 1066, 23.040. o. részletesen, 

•lemzósre kerdluek az eye s ideológiai 

A ViuJzi Rend ideo1444411.101".csak órinuőlag 111°6k"-  
relte megkogalmaini Dr. Vergyais 4evonai igazgauis sub. 

1.971. 356-3W- o.1.2 356. o. " A Vitézi 

road-  ideológiái oólkisdsásei konceatrAvan 

JOLsaiseuték .m*$ sia63ra! Zeatzmus luao4041 
öiski3stárának qyei magnorliv4wAtási .ferMái‘04 

to./ A ma yar és flemzettcözi munkAemOsgalom törcénze. 

18450,W45. /1969..4970a 341.o. 
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1/./ A—Kard its Eke gondolazioról Tizóves a Vicézi  Rend  
1931. 	35. o. 

124N/ Csak ietatelezem, bogy Todikos Gyula lehelAut 

•gyike a "tureni" befolyAs közveuivőine4 Ugyanis. 

isserzariésrendeu t  *miben sok a suuvani " elen4 

0 datgo'oma-ki. as  lebeudsóg bijAn a tarzekapivé-

wok gyermekaine4 uténevet kezdveakuuazni4 Baal* 
erodményév raaasházynal és Toókosna feLvantetvemé 

iliméntelmy ndulen its gyermakseLen -velum? To6kos 

Gyula gyermekeinek nave az apa n ‘utéMir f*Lrb104410k, 
hoz valamLtagódaóD adhats t /L. ..drzskapicApmdk 4/46.!•.- . 

ra4zat 1 / 

13.1  Szekfa Gyutas lama nemzedék és ami atina köveuko-

évn 475. 41. és 479. és köv. 

1,4„,/ yisizek.kavja 1.936. febr. 21. De ezészébell WW1 
* 1L vizAzek sizpar,ancso Late ciamtel Yirbézek Albuma 

1939. 33. a* la. — 

15./ Arról, hogy uleztán poLgári atakulat 4.4 yis‘aelt 
könjve 1927.  L.  o. ArróL, hoGy denokravikus 
uézny Vluézek es "azdák l'apja L930. májas 104 
L Viózi Rend atapitása és célja di,  vités 'irks**.  

4  one C.I.KA:041, • 



16./ A,ssék jelentésére nésve liLids Magyar nyelv 

6rselmező cizóDáz.VI. kbueu. 136. oft 	- 
Csismadia — =4)viles —Aszualost Magyar Alias is 

jogufirzénos Was US. oii" A szik elnevesés 

a birásicodással van kaposolaGJan. Orman ssarma-

sik, lato,y a Sardis; kaiponsjitiama saryouunbirói 

székes. vagiis itélkozetp a nemsetsgi önkor-

nanyzaz roje..." . A ieudalizmus ‚ji a Ulvói 

its közi6aa6auési .eua4ció UQUI valt 8zéu.1 

17.1 A székce/y asékbk 0.szuségviael6i; hadaagy s  a 

nemzessógi önkormányzau raja) aki ssékbiretvsi 

/ 8zöktary6  / oyü oirastcodouus Cesizaadia — Ko-

vacs —Asz,aloss Magyar Allam és 3908rcitnet. 1972. 

1.58. os 

hajdu kös8é6ak élén a a kapizanyok Allo -uzak. 

Askhardz — Binds s MaLjar 	joistörténsu 

1956. I. V.,,LJy, L6L. o./ ós a hajduw.xouok 

ma / univorsiuds / élére a kirdly mvezue ki a 14L-

Imoir,447z.  /Qsizmatiaig, Kolaics — AszLaLost ta kaar 

Uwn — ós jo6uörsienst, 1.972. 252. o. / 

U./Us Andrást 4 Mawar Easössiliggől a PöLdalavzi F5— 

vezór.36,46. L969; 19. o. 
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194 Bayed,y-  Balázs aimes: Ron,yosok. 6.n. 15. sit Zsask6s 
ftiLasok 6s asenti ssooialieDák. 1956. 64. 0. 
A Ilea**, AJcarattilaak rtirtja szervezési -6e.véről 

közue a " suuuoGók 

20./ 1.-Jrn61. ocai8s BoA3c:4 -Zsilinszky. L9. 	 o. 
SajeL3y- ZsilinJz4 1935. évi vitézi ei1.4éről Luliiondó 

nyila(,,cozass, Assteroit közli t  " Azu irjav 

csak a mai Saber, hams az akimmi idők azámáta le 

466Mayar*SbagaSlaa atit4S4ssal 4.) hogy aalkor a 

Vitézi Rend uagja ogy viiitélezesea oLiii- 

tiss*Aa 	 neazeunevelő és kauo- 

nsi coilOkau szolgáló szerv_eube Lép" 4.r.éve,leut. 

RSL-valóban hittO'azu a "polii;ika„aeaueszéseu" - s 

16azmoad6, 	savaesseudtv i3morve cl keli hinaünk, 

Leiru, ..4 Nei goaAlnixa, hew a vitézek ezrei 

közöuu tOoslaokaa lefeL6 .100sgéayeails Otids vol-
atile* e6y, aki a viuózi SZerveietSt nyilu ahtibol-

seVizmoséval, anuiassitazizmusAval, 4or -miudoa ha-

ladó gondoLL;aval Lize:liben alló dzelLemévcit közéP-
kori tiCaseruaroisal.val policikassnvesalsk lAuua 

volna. A ViD6z1,4044 014#04401. fogva min4ig po-

liuizalu ..." 

VA. -cebetőies e ..,z61384Obboidali rondi ssimpa-
a4x4.al v .11 dassoilegésbea Imrécly 361a 1933 — évi 
ayilapkozaua, aaikor a Rendbe .CeLvéuelre jeleauke- 



zéLit azóri avasiteSta viassa. wart 	vir•64 
aim, waelalit bisonyos 	iránnyal ,kieci- 

tek asonositeat w Angliikban nem népszora " 

/ Sipos Etveramr6dy 361a ás a Magyar -loguju-

las Partja 1970. 25. o. / 

21./ 	1,16 1922.• 	0. • s tb. 

2241/ A namzesvédelai igereszv elayerésáhos vismOVINI 

-4ekaarAl$ ellonfestadalmi e  irredeava magetarrAss 

t 'elle-tv4gosolnif. Ez nom veit-össse ‘kaposoLvaibilmi 

onai 4a6114601 valOY =Oa .k1t0a;ezOsseL,.sőt 

nem is keilev: hozza fegyveres eseiekm6ny am* 

viv4kai paiyaképek kösOst kasibik-..egy /Lye% ae410— 

v6deimi kereszt eLAyáreieére aLkelmasizagatarviist. 

ALLaban ikyen stoat olelekmitivekért adományoa-
tdic, 

A Fronuharoos / Tashsreos / Gzövetsft tog- 
sa,at, a frontaarcos / cdsharooe / nrinős‘iii a 

4a.roLy csavevigareszu lairr•okliustaaiapozta gag* 1141; 
az olső világháborus kitam4etést „Izok a katonák 
rgertQw ei g  akik leL,alább 12 hetes frontszoLgala-

tot taLjosiG011001G- 



23*/ Tt iek.p$ /Wit tabrudr.  5. Beaseigezés vt  
vés 	 Lása1,6Va1. srlieoblóziem szerint minvsa 
huszonkiu- havainaeser.derek makzer ember visellieg 
majd harcos nemaeuvé'delaéneic bizogyitékát 	Vizá- 
wiz* közül minvea adisrmauf;zrem réassegainok a ilea-
setvádalasi garaszu elnyerésében 

A Liussonaueilia viL(Iz es a bill00118D4larain003431" 11412/.. 

10,i6401A Ieruszttei kLuilszsueuu laar ageism'n  kia 

badgers& may mindig torLrokószen 	hirdeui a 
maaar nemzout  condo La;  meguarrokigaiwigau. ." 
68 Yiu6zek Ziapja 1.94;2. jan 	1.7.  A  gemzosvédeLet. 
.to6aing es erköLcsi alavja veaérolick. "... A 10_,-- 

eLlső és lotiAmmilaaambblimmssik_oveaelsi sausx,vozeukténz 
&wags see me: a haaage -évekbell maGa 

11atou16 *smut alapbőL és randelz,s6saeL Os; Um"- 
re legajabban a NemzeuvédeLm1Aulak,  meLynek tekie 
Lajdonosai a Vigézi Read vaLlinaksinzegy külső &re- 

mptelatis V. o,itik köuele8ségeikeu...0%  S  mkg 
adallik. a  jobboldati szerv,:aeuek,atjénee eLermitiWni-
hass A apaseuvedeLwi korsszuesek_Ne*eudiszo" 4"" 
kitpualan I / Gondolj a Véria Terézia Rend kértar.W-
jára I ? 

24*/ Sothien IssvAn *Lukas i.asai 19924, 12e.dok.. 3310.o. 

254 több viéz1 ciadvésty. uöbbek Usage Visetask Album 
143$0 	kciv. old. 
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264 dr. vités:Somoyi Foveae: A vitézi nemzetté nova-

lés otaja. é.n. 11-14 o. 

27./ Vitézek  La .  Ja  1944. május 2o. 

25./ 3=61 ir Tiséves Vitéti Rend 131. ? loo o., 

Stb. 

29./ Vitézek es Gazdák Lae ja  L3.  juniu- L. v. Igmdndy 

;,,e6yosey elő‘44,11a. 

30.1  Vi,ézek Lapja L935. -..a.uár 21. Ijaandy -i3egyessy 

elő 

31.1 Vitézek Lapja 1(-)43. okt -,ber 23. v. I6mandy-1ieiLyessy 

előadása. 

32.1  Vicezek tápja 1944. okteuer 7. A nemzetőrák; a ren,- 

dörség es csendörség kiogészizó részét feL;ja ké-

pezni. VOL40:10K beu_ie réssz a vitézek is - mondja 

a f...Lnivas.-•- 

33./ Papp Jenős A mai Migiarország erkölcsrajza 1934. 

37. 0. 

34./ Szekfil taw AlLam és  Nemzet  1942. 251. o. "... A 
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tAbord Wan ezen a politikai elithidayen is ma-

gunknak keLleA; volna iegitenünk 

net4 gróf Ki.ebelsberg itunó a uudomAnyos elit 
kiaevelesere törekedett. "... A vitézi inuésmany 
viszont kazonai erények nemzeui jellem bitto* 

töreicuz1k4.4, a politikai elit kinQvelés44,  

re  még  csak kidérleuek sem törtenvek..." 

35./ Rorthy Miklós: Eml6airauuim. I53. 150.-151. o. 

/ A Vitézi Aend io,almaról a sz,a_iro,lalom nézet,ei.: 

Names.. Zareais Iratok az ellen4orradalom pörténo-

tines III. köt. 19594) 41). o, 

".9. A Vitézi Seók intézmAnye, amelyet a fasiszta 

erők szérvezeteként liozLak leure 

Tanulmányok avHorehr-korszak eillamáról 	jegaról. 

19564.1manulmi4ny-kbuétből: Samu May / 2).o./ 

‘•.. Taiójában ez a szervezet az ellenforradalmi 

rendszur twasolvsfimassa volt, ioladaua al4P- . ds-
nők-Akticus meiMnadulásainak elnyomása t  a koniMnnis-

tak üldözése volt, ezért 	zesiteveek Különös jo- 

6i  és anyui véjelemben ..." Pécsvirudi JaLlos /104. 

o./ " A kijézettem rei eiLed cOsteatilletek kö-

zül kOmeLkedő jelen őséejl volt a.Vitézi Rend. 
A &ore:Any:sat ezt nyiltan az elienfOrradalmi erők 

beszofokLasara iiozta létre..." 
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Dr. tiápilliaes: A kötöst kisbirtosok, as14 

.959.  35.  o. "Heruiv... us a Vitézek eGy ellenfor-

Xedzimi rendszer vezetói, Mauve janiesárjai..." 

36*o. 

11 ...21z eGyes feudiais formaka mogpartó de tartal-

*Wan fasiozza itortuariciónakimiesreletőliudizi Road..." 

Bnuek a tarsaJalmi szervezetnek a szabalyzatát 

kinattárilas ho 	leure a Kormany. Ez a kinostari 

sziadikalizmus mar a mozopOikapitalizmus áLaL irá-

nyitout fasiszta korporaciónak a terlitétte..•",iszb. 

Dr.Soxlós Mitruorl'saeric.: 4:  ar WAWA. Us jog-

törtenet, 1961. II.  felt" 305. o. 

"... A partok meLLT LLvaLos 	fasiszta tarsadal- 

mi  szervezeteicet L-,oztak Laura. ILyonekyolGuk 	a 

Vitézi Szak, 	amelynek az elLinforradaLmi rendszur 

propa6andiuzuiicus ,s katonai amaszat szol'i'ak... 

5094 o. " 	A vitézi szurv„;zet és .telek int6zmé- 

1ye az ellunJ:orradalom eu a nuiabirtokrendszur körül-

„)autyazasat, vé4Lmes  Ós  a kövoukező hdoorura való 

Zortajat célozta..." 

Uj MaGyar Lexikon, 1A2. VI. ilduet. 7oo. o. 

Vitezi intazmen,s hurt4y Aiklós 	l.)20—uan 

Vitézi Rend neven létésisess feudális jeLieü ellen- 

J:orradalmi szervezet. Magjai a fasiszta elleaforra- 
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dalmi rendszer, 1,4oruk7 a nava saitabazi a uyilasok &SUB-

calata kisz0lLA8i voltak**0 

llorvtioh: Csak tzolgalati hasznalatre 1 1968. 

.40, o. s "... Az ly20m.ban alapitouu Vitézi Rend tomes 

Jzdrepet töltött be as eilenrorraoalmi readszerben... 

Alapittiseival e,y olyan szervezetet óhajcocuak lózrehoz-

ni, amelynek uagjai nép " természetes vezetői "  18 fe-

Ladatuk a haleldali mozgalmakkal sseabeni bare, kaldnle-

Ges esetekban karhatalmi szol„Aat...". 

Kovacs Kalmáns Feudális vonasok, stb. Jogtud. Oz-

Idny. 070. 39-41. v.: 

Vitézi eLeLc vuLajdonosai majd.pedi L; a Lelek nókali 

vitézek is politikai és katonai jelleGU szorvez,ezz tusuu-

Lauer, a Vitézi Rendev alkottak a rel.;utdk 6.116 vit,:;zi 

szervekkel e6ylit Zoo.% 

nöseteket csak időrendbe soroluam. 4rtékelésd-

kev , me1latfte :mert I'dolgozatomból és.a Vitézi Rendről 

ado vt jefiniciómból Kiderall :Nh4.4.twogallapitások meLJ 

elemeit tertem 	melyeketmem. Továbbá a feléo- 

rolt szerzők a Vitézi Rendde4 mint ulnal nem ioLL-

kortak, vakatitietr kérdés -Aapese'n per tea:ad-atom adtak elő 

me6dilapitasaikat e kőrben. Az mindenesour,: meE;fi6yel- 



Invő, how( a kordbbi, a tars,i ialmi rendszer mecv 1tozá-

stival. kapcsolatos, a r6isi társadalom értékeit elsúsorban. 

00/i4sai- orictilesi ofi'enzivavai, ingseamisiteni altar() tö-

retvésekey a sérgyilagos, tudomany06- e1emző módszerek 

és ol5adiusok iritizják tel. 
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XIV, l'ejezet. 

VIAZI 	13TaTOPE. 

/ Fragmentumok / 

A renchalamittri 4116 uda,ok alapján nem 1Jhut 

igazulni, iloy a visézi tőrzskupiGiányok agwraaaanek 

killasozase a nuési Rend Ng1.eichochaltolitiith011 te 
- 

aetect* 

Bar a Vitezi Rend tagjainuk szigorúan tiluotta 

a szélsőjobboldali polibikai moseialombaa való biarmi- 

nemd részVételp, Q :aoagalOalaal a rendi tilalom ellené-

relenntartotu kapcsolatra uual az, hagy vitéz tiszabeei 

"ellenbront Vilmos altabornagy Szálasi  Ferenc  1944. ok-

uóber 2-i, a leendő nyilas kormány minisztereiről ösz-

szeállitoI;t - és Véesenmayer birodalmi megbizout atal. 

jóváha6yout - listáján, Min; a liernelés fotyasatossdol-

ért l'elelös Leona miniszter szarepelt. /2./ 

Az irodalomban Xelmsrült,,hogy a Vitézi Rend 1944. 

október 15-én e1ar4ta a-  larlianyzóu. /3./ E nueáLLapi- 

a 1.endeikezésre Alló adazotatapSig. nem igazolható. 

A iiend ilyen agyüttos Zellepóse  nem  készült, nem is kó-

szülheGeut, hiszen a rendtagok na Laobb r4ase katonikö- 

elos korú volt, a igy velük a honvédelmi kormányzat run-

deItaizeuu. /4./ 



A  rendelkezésre MI6 adaccikaterinu a II. ?Wig- .  

haborti alaut a  viL.:zek a szocialiala  vagy kommunista 

mozgalmakban nem vouuek réz. / 3./ kzoriban a kormái4Y-

zó eluavoliudea, a nyilas kormuny haualomra lépuo uutin 

a fegyveres polgári ellenállasban vaUuek  rész, néhányan, 

min például a máruirhalált Lulu vitéz  Kiss Janos alutt-

bornauy, vaka a Vörös Hadsereghez menekaluok, minu vi- 
Lófői dalnoki tiLdós Béla vezérezredes is viz, 

nemes VC22ös JanoJ vezérezredes. 

Többen közülük a nyil s rendeszevi szervek vagy 

a némeu b4zuon8agi szolgálat letaruózuauásában kerül- 

;etc, pl. vluéz Somoujváry Gyula, viuéz, léfői deilnoki 

Veress Lajos vezérezredes oub. 

Nan kevesen viszonu a uyilas fegyvereg és rendit-

szeul apparátusban és közigazgauásban vállaltak funk-

cióu. 

Az Országos Viuázi Szék és Budapeou szókesfővd-

ros Viuézi Széke kövcLuc a moueküld nyilas álLamappará-

Lu/;u. 134. márciusban Budapesu székosfőváros Viuézi 

Széke a Csorna melIcuui Riatyond kdzsegben, az '4rs4ágos 

Viózi Jzék es anaak ti Orezágos vitézi főkajudnya" a 

Közelben 100 másik kösségben, mqicödöuv. /6./ 
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Az uj désolstatilgus Magyar kormány elnJke viuéz 

161:6 eulnoki Béla vesórezredes leuu, minisz - 

uovei közötu ualaljtik'iriuez nemes Vörös Janos vezér-

ezvoiesu és viuéz FaraGho Guoor aluabornaGyou. 

Az ujjásalesetu Magyarország körmánya 529/1945. 

ME. szadu rendeleuével. az  Orsaagos Vitézi Székei - 

jobbOldali szerveteuekkel egyatu - feloszlauta. 

A nemzetgyalósi vaLifJzuasekról szóló 1945.: 

VIII. to. 5.6././ bekezd.se a válasatóJouból 	izr- 

ua azolcau a ViPezeker, akik a Viudit4tendbembármilyen 
- 

u.1.3zugeu vlselsek, kivéve azokat$  akikeu  az  igazolá-

si eljaeas aorau J:eluék;e1 nélkül igazpLak, va,47. .aki 

uiszts4géről 1941. Junius 2. előuu Lemondotu és azt 

icdvasőenantiOnisztaaiweigazsánt sanasitoct. 

Az 1j45-ös földrafora imarin a vitéal relkekou - e 

miaöségük :aiauu -  nem  veuték igénybe. 

Az 1947. uo., Milo /1/ bek. - ogyes rundok (vs oi-

og LIggszlnu.tóJe tOtsán - a viuézi  aim  használatát .  

1947. Junuér 14-401 *6,4/Warn megulluouua. 

Az uj Á1k3Áriy,  uz  1949.8 XX V. havalybalépése 

auda a "ef;I:A.651ila irá közérdetli jógorvocA.At alapján. 

hozout 3.számd határozatábua MADAra u vitézi telakre 



vonatkozó küldulegos Oröklósi szabályok alkalmazását 

akkor is, ha a vitözi hagyaték a Vitézi Ronde; me66zda-

;00 52949450 M.E. számli readelet ható,lyba lépése eldtt 

/ W45. marolua L7. eLöyt Vila; sego- ,  7•1 

A II. VilaglAbori uLán, két irigybawis 'vas= 

követhetjük s  eainu' aboglottalt a Vitézi Rendben kosdet-
től tova aegLevő tendenciák, közelebbről, hoGy szépen 

dekoralV katondk nagylérőszum4 bajtársi egyeeilleve ,  amely- 

nek-sagsaga szépen csengő cimre 	jogot,  másrész;,  bogy 
elsődledeeért. e 	.1tavonitIC- titztek ée ,  Légénységiek - 
ezerszóródegan4, eissitlialsenek, elpolgeriaOdásiine* vall• 

IsmiLyen rokti moggátlását siolozta. 

• 	A II.  VilagnAborti bdfejezése utáni jobboldali-ma 

ace adigracióban as 1950-ea  évektől  újra  gelytatódik a. 

11.0mosi kivicdnOt ii.veakéntimpcjelenze*se, 1955.1956.01, a  

-14eme3i 2-e;vitanyv szerkesZtője dr. wiaSs liarcsay- Amant 

- *Avail as .ivkönyvoca az omigroiwtiszti vitézi deal/Wok 
geneal6giallat,  iii  közli, nwrt - mint; irja - a kormányzó 

a namossétedssanyozás jo6at nem gyakorolhatta, ezért, 
" Dens um dio dadurch entstandene Woke dos aduligan 

Nachwucrisos auszufüllen uad toils um Jie 1.eldisehOn 

TWAnden auf eiao Weise zu belohnens  die auch spAueren - , 
GenerAtionen zugUte-komilis btu: eir den Vités.Prden ins 
Le ben geruXon, dersicik  in  spdteres 	sióherlieh sit 
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einem wirklichen Adel entwickelt  hitte. /8. 1 

Ugyanczak a magyar emi_ráci,aan ájjászervezték a 

Vi ézi R:ndet, 1965-ben 'ichiJa központtal tevékenyke-

dett, vez3t5je vita Both Gyula, a volt m. kir. hon-

védség őrnagya. Több emiartinc vitzi cca1eld virományo-

eát ic vitézzé avatták. /9.1 
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8114MTSK A XIV. FEJEZBTHEZ, 

Runki György: 1944. mArcius 19. 1968. 122. o. 

A szerzőnél ugj  minik,  mintha Veesenmayer követe-

lesére 	...a Vitézi Rend uj elnőköt kapott..." 

Rozunyói Agnes: A Szalasi-pucc.  1962. 66. o. 

3./ Pl.: Dernői Kocsis Bajcsy*Zsilinszky 1966. 35.35 

o. ft  ...horthy ae,Azetes urai, iosv / Gömbös kormány-
elmöksie iaejéről van szó - a szerző / uarzanak fő-• 
próbát  as 1944-ben eljövendő árulasból 

4./ Vitézek Lapja 193B. november  L. v. Igm-ndy - hegyessy 

előadasa: honvédelmi szempontból a vitézeknek két 

nagy csoportja van: a nadyobb részük hadköuoles kord, 

akikael a honvédelmi miniszter rendelkezik, illetve 

rendelkezni fog - mondta az agyvezető törzskapiudny.- 

Pe,jverre1 a fasizmus alien. Tanulmanyok a magyar eLLen-

áLLa  ős a partiOnharcok törtenetéből.: Gazsi József 

és Pinter István. Zrinyi Bp. 196. 

6./ Gárdos JikLósz Tengerész a várban. 1969. 	o. 43,,jaos 

a szerző aem jelőli meg, hogy adatau miljea forrásbóL 

szerezve  I Ig, azu som radon, hogy ki volt ..tz " orsza- 
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os vitési fdkapio_nj ". 

74 Id6zi KováGs KálmAns Feudulis vonaook sub. 1970. 

Jo6uud. Közlöny. 3U-41. o. 

AdeliL;es Jahrbuch 19W. — Nemec' Éviciiniv 19W. sz ,!rk. 

-dzi AMOS 4arc3aY 	Zoluika• 1957. Luzó / Voruoru / 

torkönyvhe felvett vitézi osalAdok: / Erb / uuch 

.4eAyeil / Vitéz / L5i. 175. o. 

Gólosfaj / vitéz / 1957. 176. 0. 

Loósy / vitéz / 	1957. 197. el. 

téketo / viuéz / 	1957. 17j. O. 

TarnLy / vi .uez / 1957. 206—L03. o. 

9./  viz Both Gyuta 15(Risap3a az 1930-.as években debreceni 

vitézi szókkapit&ny volt.- 

A sz,Jrző wiljtése, 1973. 
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A FELDOLGOZOTT IRODALON JEGYZETE• 

Adeli6es Jahrbuch  1.957  - memosi tvkönyv 1957. 

Szerkeszuis dr. Barcsay -Amant Zoltun. 

Luzern. 1957. 

A havarban a HAUL kuszál Fejezeuek Prónay Pal fol. - 

joyzéseiből. 

Szerkesztetue és bevezető tanulmany-

nyal ellátuat Szabó knos és Pamlényi 

Kos2uuh. 1963. 

Alapszabályok a "Vitézi Rend "rinyi  Csoportja  munkatársai-

nak irodalmi és milveszeti szövetkezeue 

sz6mára. Bp. 1940. 

Amapa PAL dr.: A becsület  védelméről.  szóló 1.914. évi 

te. Budapest, Athenaumi 

A magyar katona. ViuézséGünk ezer éve. II. köt,t. Szer-

ksJsztis Pilch Jenő. Budapest, 1.933. 

Franklin. 

A magyar nacionalizmus kialakulása és története. A are-

tet lektorálta és a beve,Lető 	irta: Andics 

Srzsébet. Kossuth, 1964. 
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A ma,„ar tüzér. 

A maóyar udame‘g története. Szerkesztettet vitéz 

Felszeghy  Peren  ny. táboraok. 

Roó László könyvkiadó ós terjesztő v411alat. 

Budapest. Ét.a. 

A ma6yar nemzetközi munkasmozi;alom törSéneue 1545 - 1945. 

Tankönyv. Lossuth, iiudapest. 1969- 1970. 

Audios  Erzsébet  dr: Ellentorradalom és bothLeni konszoli-

d-ció. III. kiadás, Szikra. 1949. 

Aatal Gabor: Ordasok. 

Budapest, Kossuth, 19 .j. 

A uizóvos Vitézi Rend 1921-1931. Szerkgastettók: vitéz 

aeues Szécsy  Imre, vitéz Oszlányi József, vi-

téz Oszlárki Kornél, dr. via* Parkass Jenő. 

A Vitézi Intézmény Kis Kátója. 

Kiadja a Vitézi Szék. Budapest, 1922. III Aadas. 

A Vitézi Rend Kis Kátója. 

lUadja az Olomzác,o2 Vitézi zók, 	 1925. 

IV. zi_Adas. 

A Vitézi Rend Kis Kátéja. 

Kiadja az Országos Vitézi Szók. Budapest, 1934. 

V. kiadás. 



Vitiai. Rend szervezeti, ozol.gatasi ép agyvigsii sza-, 
biadzazu. III. rósz. / Vitézi Szervek ii6ymene-

tea 6.n. BudapJst, Tixéz Szénasy Bóla ndomdája. 

Vitézi Read története, szervezeve ú 	jainak névkönyve. 

összealligouta a Szorkesztő Bizogga4g közremii-

46&sével uisza—beői nellebroath Kamili 1941. 

Az ősi viézséG. / Debreceni Vizek Könyve. I./ Debrecen 

varos vigézeinek 1933. evi előadássorezata. 

aajtó al& rendezte: dr. viz Kovdch Elemér 

Debrecen sz. kir. varos vitézi hadnaGya. 

Aiadjas HajJuvL,rmeoye é Debrecen sz.kir.város 

Vigézi Szóke. ó.n. 

Barczay OssAcart A heraldika késsikkinyve• Magyar Ttd. 

Akajómia Bp. 1697. 

Benue Hermann dr.: A német par_tdoligika. Budapest, 

1941.  SiUiu. 

Bethlen Istvén titkos .ratai: Az ivagokag sajgó  alá  ren,- 

dezge, a bovezetőg és a•ma,zarazatokau irgas 

Szinai liklós ós Sziics  László.  ossugh, 

Budapest. 1972. 
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Csak szelbalati használatra 1 Iratok a Horthy -hadsereg 

történetéhez. 1.919-1938. Ábevző tanulmanyt 

Tóth Sandor a/earl:des ira t  a atetet szor-

késztette és jeyzecetkel ellátta: Hetés Tibor 

TaAasné. Zrinyi, Budapest. 1963. 

Cookey Isuván: tila,yarország Alkotmanya. 

Budap JV, 1.943. Renaissance könyvkiadó 

Csizmadia Aador Kovács Kalman - Aszualos László 

Megyar Állam es joGtörténet. Szerkesztette: 

Csizmadia Aador. 

ZGyetemi tankönyv. Budapest, 1972. Tankönyv-

kiadó. 

Dernői Kocsis LAszló: Bajcsy-Zsilinszky. Kossuvh. 1906. 

DésaRudolfné: A MOM y jelleGzetes ma jar fasisz-

ta szervezet. 1913-1944. 

Akadémia. Bu,apest, 1.972. 

Sckhardt Ferenc* ga6yar Alkoumny es Joguörtenot. II. 

kötet. E6yetemi tarivönyv. Budapest, 1946. 

yed 'swan: A mi alkotmányunk. 

Magyar Szemle Könyvei XVIII. Budapest, 1943. 



BcYedyBalázs Dénes: Rongyosak. 

"Sziuuya " ki-das. Budaposr, 6.n. 

arsi Gyula dr.: A vulajdonjog fejlődóse. A kapivalis-

mus ualAjdonjoga. II. köteu. 

Buu.lpiG, 1951. Jogi- és AllamigazGudsi Kandy-

és Folyóira kiadó. 

Breky Iswan dr.: A magyar hetelatósági önkormányzau. 

V4pmeg7ék és községek I. kövez. A vármeGyák. 

Budapesz, 1903. Grill-könyvkiadó. 

FaLuhulyi  Ferenc  dr.: Ma,yar02. zá  közjoga. II. köuer. 

Pécs,  1926. 

Farkass Jenőt A Viuózi Rénd a magyar 6101 távlauibitn. 

Magyar Szemle 1923./4.0z. 

Felszeghy Felenc, viLéz - Razvay Imre, viuéz -Ambrózy 

György, dr., sédeni, Peyrichevieh György, 

/acmes: 

A rendjelek és ki -udntéuések vörzéneLmOnkben. 

Budaposu, é.n. 2arsadalmi Könyv- ós lapkiadó. 

Gárdos Miklóst Tengerész a vzi2ban. / Töruénelmi ripo.cu./ 

Kozmosz Könyvek. 1969. 
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Geri;ely Sandsil DiAmAk. flialka Miklós előszav04, 

664pirodalpi Köniyvkiadó. Budapest, 19710" 

Goa) AGnes — Sztanala : A llorthy—rendszer  katonai  

idoológiája. Zrinyi. Budapust. 1965. 

Hollós Ervin: Rend3r3ég, Csendórség VFK.2. 

Kossuth. 1971. 

Horthy JiLósa mlétiratuim. 1932. Buenos Aires. 

Horthy MiUós uitkos iravai. Az iratokat sajtó alá ren- 

dezte, maGyarázó szövegstke1 ellattas 

6zinai Wiklós és Sztics  László.  III. idadás.  

Bua p.:st o  Kossuth. 1965. 

Irio 	az elienllorradaom törvénetéhez e  1919-1945. 

Kötet. Noses Dezső bevezető tanulmányával o  

összeállitotta  Kari  Elek. 

suth, Budapesr, L9,5), 

Kalman György dr.: A becsület védelme az anyagi büntutó-

3ogban4 

Közgazdasági— 68 Jogi iado. BudápJst. 1961. 

KA,U0/141i Zseblexikon. 1):)). Oesseálliuottas Zachur &Ander 

vezéricari örnatj. 
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Il'empelen Béla: Migyarrielees Osaládok, V.köueu. 1913, 

XI, tatec. 1932, Grill. Budaposu. 

Kerék 	A myar földkérdés. 

BudapesD. 1939. 14P 034 kiadás. 

Királyi Könyvek. Szerkeszui dr. Gerő Józsei°. 

Budapesv. 1940. 

Kis Andras: A MakziariCazösségzől a Fölcialauzi Fovez41'— 

sJ,AG. Zrinyi Judapesz. 

Ki sa Iscvant  votsisst yitázi v4ivemulayosolc neveleese. 
/Tervezet a paspölcladAnyi jrkrius As hajdup. 

szoboszló m.v,Aros 	viironián.'yosainak 

novel-606re, tiluve uovábbképzésére•  / 

Valdes. 1938. 

Kiss Iscv.11 9  vivéz: Vi0zi -‘1,roman,osok nevelése. 

/ xervezet a püspökLidi.lnyi jx3  en Bejdu-

szobol:z16 m. v , tros viLézi varományo.ainak 

neveLsére, illouvo vo.,:obképzéóre./ 

Földea. 1941. 

Ibuvan., Ruonfalvi : A names szókely nemzev képe: 

III. kazet. Debrecen. 1939 • 
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Kercész Elemér - De 8garde11 Caesar: A froncharcos 

eszmo asolg1autib8n4 A " Ma,yar 2::ono " 

kiadása. C.314 

Kaaosek Lászió:  i.  reAgassei összeeskUvés. 

Budapest, ;',.ossuch. 1959. 

Kovdcs 	read:111e vonasok a magyar faidtalajdowa 

jogbaa a po16dri korszak idején. 

Jogtudományi KözLöny. 1.970/L.sz. 

Lucke =What Nyil,sok, namaeci-szocialtstAk4 1935001944. 

Kossath. 1966. 

aU - és jogutircé•ot. II. rólóv. Egyetdmi jegyzec. 

Szerkeszueuze: dr. dar16a Mérvozi4 

Tankönyviciadó, Budapest. 1961. 

Magyar Myelv 619:almező szóuara. VI. köL,rc. 

Akudémia. Budapasz. 1962. 

MINvar Sandor: ilmodni morpünk ! 

Revai kiadas 6.n. 

Ma,jary Zoluan: Magyar közigaligaiAlme 

i(irályi Ma,jar Egyesemi Nyomda. 1.942. 
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OlaglirerimAg közhiv taluinak eis- es adattára4 

Főszerkeszuö: dr. bullusi Baross Modre. 

Mag arorszég közhivatalainak dim- és adau- 

tara KiJdóhivitala Bp. (3.n. 

Magyarország története: II. ki3s. Pószerkesztő: 3olnár 

Erik. 

Gondolat Könjvkiadó, Budapust. 1964. 

NoLax NAIDOV Magyar közjog. III. kflaöbs. 

Pécs. 1929. 

ik 
Ifiresiány György, lovag: Nemesség. Kéziköndv n„Imosi 

ben. 

Franklin, Budapest. 1636. 

Tervozet a "Vitézi Rend Zrinyi CoopoOIN.44L 

számára.  

A Vitési Rend Zrinji Csoportj'Anak kiadasa. 

Budaper0* 

Nemes Dezső: Az elLenforradelos történate MagyarW0406612. 

1919- li21. 

Akadésia. 1962. 

14emeskürty Istvan: Requiem et.sy hadOwirligéru. 11. iciLi ás. 

MaL;vető Zsebkölvvtár. Budapest, 1972. 
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Pcipp Jonős A mai Iftwarorezág orkölcsrujza, Korunk 

kritiltaja, 1913—  1.933. 

Vildor könyvkiadó vi:11alat. Budupeat. 

1934. 

kest—Pilis—SoluXiskun v6.rmogye és itecskemét 7;11j.vAro3 

adattára. Szerkesztette: Csatár István és 

társai.  Pécs,  1939. 

Balco Károly nab ;imogyeri t  vitéz: Viózi  Lélek. 

A szurz$5 kiadása.  8zákosJfoh6rvar. 1926. 

Ránki György: 1944, március 19. / Maggarorsza6 német meg-

saillásaw / 

to3ou1h4k 1963w 

A,nQa: A SzdLasi pucca. 

Li.os8uula4 Budapest. 1962 

Sápi Vilmos, dr.: A kötött itisoirtokosok Magyaror3zd6on. 

/ Kiilönleuyomuu / 

ca raculza Lis Po li uico iiteidiaae Usiviiroie 

tatis Scientiarum Budapestionsie do Rolando 

Eötvös noAtacae. 6zeed, 

Sipos Péter: Imródy 3e1a 63 a Magyar leGujulas Pártja. 

AicuctQAia, lit:Japes -t o  1970. 
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Somo_ji FeInc *d2:, viststirk 'Yitésst rieusetté novelés 

celja. 

/ A Budapest/ Vitezi Társadá*mi BizottsaG 

Vitézi Szülök Iskolájanak bovezeu8 elő- 

adása 1942. év 	hó 4)—án a Vitó- 

zi SzékliazI)aa. 	i3 .taisaza,Budapest. én. 

SomoGymogye terianon uin.Userkeestetmet Dömjén Miklós 

A szerző kiadása y  Budgeit. 

6zaeó ZoltEins A tardi nelyzet. III. kiadd. 

Cserépfélvi kiadó. 1937. 

Szekfa Gyula: ItLum ás Vemzet. / Tanulmányok a nemzeti — 

ségi kérdésrad 

AaGyar Ozemle Táreasás. Budapest. 194L. 

,3zkl:11 Gyula: Harom demsedék es ami utána kövuuk.ezik. 

4irál•  Mar  Egyetemi Nyomda. Budapest. 

é.n. 

Sziruai Dezsőt Fasiszta 

Budapest, o 1946. 

SzokoLy Endres 	gömbös Gyula a icupivany- 

Budapest, 1960. Gondolat. 
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Taaulmaayok a Horuhy —korszuk dllamaról és jo,uról. 

Közazdaaá€i 60 Jogi Kiadó, Budupou. 

TiLkovszky Lórunu: Revizió és nemzeuiségpoliuika  Ma-. 

Gyarorszugon. 1935-1.941. 

Akadómia, Budapesu. 1967. 

Tomcsanyi  Mórici  Ma,iyarország közjoga. III. kiegószi-

Govu kiadás. 

Királyi  Matzar EGyeGomi Nyomda, Budaposu. 

1942. 

Uj OaGyar Loxikon. 6. LcöGeu. 

Alcadémia. 1962. 

Vargyai Gyula dr.: Katmai 1özi6uzGavas és kormAnyzól 

jo61:ör. 1919— 1921. 

Kök;uzdas..Agi ós JoGi Kiadó. Budapesu, 1)71. 

Viuézek Albuma. 

Aerko.auil—nyomdu, é.a. /1939 ? / 

Vitézek Evköndve. JózJef királyi horceG, gabornagy fővéd-

nöksége alaut szerkuszat Belar Gyula 1927. 

I. évrolyam. 	Pallas. é.n. 

Viuézek kAlkönyve. Józsof királyi LuroeG, uáborna 6a fövéd-

aöksge alauu 	 Kopar Gyulu 1925. 

II. óvfotyam. 
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A wfisézek Évk8 
	

" itiadasa. Folios 6.a. 

ViLózy Laalaó, viués: A oelső arcvonal.•/ talbolenyomat 

a Vitúzek leapja 1942. 24, 22. 11  g3. oak-
mÉből. /Xiadja a Zrinyi Csoport Irodalmi 

im - Milvésseti Savétkessue. it.o4 

Yivéz 	s  Gazaak Nad,,ara az 1)24—ik szököivre. I ev- 

Xolyam. JzorJszvette: dr. Parkass Jena. 

"ViUzeit 68 Gazdák;apvidialaua" Kitia4aa• 

Budapest. 6.u. 

Vitimek 2?asharoosol6liemzeuvt:dstalterosztet-30k zeruelő, - , 	- 

beszerza ás értékesit8 savelskezete Alap-

ssaoaiya. II. kiad4s. 

Budapest. 1943. 

ZmobnaPcAr 1934. Osszeállitouud ás kiadja  vitéz  
OsalAsyi Koinél. JudapJuu é.n. 

Pater ?sadism:is' püspök.  A uzoGedi KapisztrAm• 

SzeliceJzve,:ve: MaamihAly Sándor. I-II. 

kite. é.n. 

/Mixer Zadravecz titicos natal/OA Szaricoazuette (52 beveze- 

sőt irzat 211Orsányi Giörgy. 

Kossuth. 1967s 
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FoLyÓiruuo 

Az Esu L20. - 1935 

Kecskeméti Közlöny 1920. - 1921. 

Népszava 1920. - 1942. 

Vitézek és  Gazdák  Lapja 1924. - 1)34. 

Vitézek Lapja. 1935. janadr 1. - 1944. októ-

ber 14. 

Vitézi Közlöny. 1924. - 1944. 
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asszumm A MSGYIZSGALT IRODkL6MBOL. 

A Viuézi Rend szaicnévLial..a. Osszeálliuozza az OVSZ. 

Foszó1ual'uósa6a. 

Budaposu. 1933. Kiadó  "Vize  k bv-

könyve" SzericoszuösO,;e. 

A Viuézi Read szervezeui, szolgálati és Ogyviueli 

szabályzaua. I. rész. /BevozeDés/ 

ó.n. Budapesu. Viz Szénésy Bela 

nyomdája. 

Az ellonforradalom haualomrajuzása os rémuralma Ma-

gyarerszágon4 1919 — L)21. 

6zerke8zueuue és a bevezeuő uanulmányu 

ix: Nemes Dozső. Budapesu, szikra. 

1953. 

Balazs Bela: A középréue c;ek szerepe társadalmunk 

fejWdeseuen. Ety évszázad macyar Ware.,  

ténelmének néhány sajátosságáról. 111149-. 

1945. LoasuDh. 195. 

Boldizsár K4Uman dr.: Boeskay hadi aépe. 

Debrecen, 1)06. 
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""enda KaLman: Bocskai István fiietlensógi harca. 

4UveL i4ép  Kön;ivaiadó. 1952 , 

Beuda Kalmunt A Boesaai szapadsaisharc. 

Lavelt Hóp. Budapest. L555. 

Buapasui Viuézek szuemóvoora. 

Bada-,)est s  

Cszar Edith: A lijddsaG kialatwLasa 60 fejlődése. 

Deoveeen, 

G. Diltrov: Valoatott oitt4e4 ós beszédek. 

azikra. Budapast.  1952. 

Ecichardt 1Yereac - Bemis Györsy: Magyar aLlam - és 

jostörtner. L956-1.957. tanóv. I. fó1.6v. 

Asyetemi je6yzet. 

Felaőokuatasi 4 eL;yzetelLató Vallalau, 

Budapest. 1:56. 

Erdei Fereue: A mabyar parasztairsadaLom. 

#ranklin• é. ri.  
• 

FeGyverrel  u fasiz.,us ellen. TaauLmanyok a maGyar ellea-

dLas ós paruizadharoOk törtuetéből. 

Szericuszuette: Gazsi József ás Piutór I- 

van.  Zriayi, Budapest. 1965. 
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Féja Géza: Viharsarok. 

Acheaueum. Budapusu. 1:)37. 

Gums Péer: A asskazdaskA tarmalós uarténete Ma- 

gyarorazágon. / 1920— L933./ 

Györffy Istvan, dr.: A ilajduk ere:cue. 

Lajdundads. 

Joó Tioori Magyar aucion„ilizmus. 

Achenaeum. Ludaposv. W40. 

Karbala. *Lek Pintér IstvánJ Darutollasoic — Sze6edtől 

a kiray1 vár1g, 

Zrinyl Budapest. 1960. 

Katona Beam Magyarország közgazdasága. Közgazdast,gi 

Évkönjv 1937 évről. Budapost. 41.n. 

Kallai Gyula: A =war filamtlensági mozoalom. 1936— 

1-)45, Budapest. 1965. 

Kis ALiJár Letk,Jel István: ,iagyarország t8rnénatlit. 

1932-1939./ Bgyetemi jegyzet. 

TauKönyviciudó, Buaapest. 196'). 
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K].ebeLsbcr Kunó róit Beszédei, eiLtkei és törvény-

javaslauai. 1)16-1)26. 

Athenaeum. ijudaiy-sU.  1 -27. 

Kovacs Imre: A aóma forradalom. 

Uisztótfalusi. 1947. 

MaGyar ma l'anjog. V. laitet. Szericeszueuces dr. Szládits 

Budapest, 1942. Grill tiade). 

10841X'StatisztL;:a1 tvkdnyv. 1942. 

Budapest, 1944. 

Magyarorszag tarter-late.1449 — 191.J. Az aoszolutizmus 

ós a dualizmus kora. 

aserkumuotte: Hanatc Auer, Brényi Abor t  

és Szabad Györ67 közremüködésóvel. 

Bojeuemi tankönyv. 

TsAkönyvkiadó, Budapest. 1)72. 

Uöszares 	2auyarország Gört,1106e. 1919-1929. 

• Beljötem1 j)L;yzet. 

Tankönyvkiadó, 1)64. 

:440 - hissl6: A Bocskai szabadsaGhare kaenai airteue-

te. 

Akadémia, Budapest. 061. 
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lions.1410414111 413SOustsl1s 1340 ,N. 19224. Sierkesztette: 

Victor GyuLa. 

Badapass, 

Missalevelay ad:re drib: L földbirtokpolitika eredmé-

n;yeinek blzu-sitásai  / Eibedés az OrszaGos 

Memiati CLubeans  1936. avember 25-én. / 

Budapest. 1936. 

Niseelovezky Endres Meg4egye6sek a-tdlajdonjog fejiődé-

séhez, killönbe tokiat-uselEörsi Gyula könyvé.- 

re. 

iUiaatr es.  Jo, 1))0/1,r;z. 

Orbán SAndars Két ogrdrforradalom Magyaror.3zaGon./ De-

mokratikus és szociatiste a6rAritaLakulás./ 

W45.- 1;01./ 

Aicadémiat  Budapest. L972. 

Pap Tibor dr.: Csaludi jog. ELvetemi jeyzeu. 

Tanicönjvkiadó. 1962. 

1111Wiementi ALmanaoh. li22-L927. évi nemzetgyaliere. 

Xiadja a aawrar 2-virati Iroda. Budapeata 
L)22. 

PLiadi Ilona: Of3zsaUok es partok a Botiamm koaszoLidaeló 

id4emakaoaa. 	 - 

LCossath. 



Pin._r Isuvaa: Magmlitommunisuák a Riuler elleuas nem-

zeui ewségéru. 

3udapeau. 1).; . 

Prohászka Ottokárs 	össsagyitjtöts Munkái XXII. 

köueu. Sajt6  Lá  rendezte.Schass Laval. 

Szent 	Társniat. Budapest. Co.. 

Rank/ Győral Emléklrauok es valóság Matjarorizág 

diJ viLagnáborus ssarepéről. BortIvisua-

polluita a második világhábordbaa. 

Budapeaz, Kosanuh. 1964. 

Róval Józsofs Válo6atott törzánelmi irdsok. II. közJu. 

Koasuuh. 19u6. 

SaLazar: Békás 1:orradalom. Grof ieLokl Pal.előszavával, 

Ouulik  György  bovézeuó uanulmányával. 

iludapeou. é.n. 

Suassit :franc, dr.: A volt havárőrvidéki tasközössCek. 
Na -Gybeoskel'ok.  1 900. 

Szabolcs Ouvó: KozuiszVviselők as e1ienforrada01 rend-
ozor tirsadaimi bizisibSt4 / 1920-L,26./ 
/ Tiezuviselőkérdós Ragyarorszagon az 

• ti ős vilagbAborim követő Infláció s a 

ssanálasi Vale* éveiben./ Akeilémia. Buda. 
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1.?st. 196;3. 

Szaktacs $44Ulan Kasz681ere8zteasko 

Budapest, Kossuth, 06:). 

;;zokfil Gyula:  Forda Lom  utan. 

Butlpest. 1947. 

V.I.Ozkopia: 

Zriayi. 13udapest. 1)61. 

Tilkovszky 	.euleki PAL. Lo1i ds valosag. 

Kosauth. 1909. 

To,cody Gyula m Niederhauser Emil: Németorszag airtém 

aeue. 

Akadémia, Budapest. 1972. 

41eki Pal, gras Európáról 6s MagyarorszAgróL. 

/ Előadasok, cikkeka 

Budap,3st, 1934. 

Viz6z mgyarok naptára az 1926b közdasé,es évre. 

Budapest. é.n. Wodiaaer és gLa Grafikai 

Kiadó 

iitizek tvkönave. J-zsef ki2alyi heroes, tábaruNia, 

rev6dadksége szerk„szti SéLyi 

Pal. III. 6v.folyam. 
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ryivizek 1vic3nywin 1ciadá8a4  oit.n4 

0.1. Orsz os I04044 Hice40zövotkesot WnsUgyi gszo.: 
DALY  iiaai. /  Z. M./ 

04I40 	Nati OrszAgeoy(Win. horuhy «ikUós ituzirciuos 

bosodvuzlauui. 





1. 
Karca; varow adománylevele, 

/2Tizéves a Vitézi Rend 19310 61.0.:/ 

-PM1 a szabad Na .;y Kunok hajdani székvárosának 

Karcag rendezett tanácu városunk képviselő-testillete, 

acljuk tudtára mindenkinek, kiket a jelenben illet, vagy 

a jövőben Metai fog, hogy 1920 évi március hó 15.-én 

tartott diszközgyilésiinkben osztatlan lelkesedéssel 

hozott 40/1920. határozatunkkal főméltóságu nagybanyai 

Horthy Miklós Kormányzó urnak a magyar nemzet régi óhar. 

jánal: teljeitése • a Macyar Nemzeti Hadsereg megterem-

tése, Magyarországnak bölcs és igazságos kormányzásával 

szerzett, soha el rem hervadó érdemeinek megörökitésével 

másrészről pedig a nemzeti eszme és a hösi vitézség 

vile) képvisel5jének mindenkori jutalmazására Nagy-Kun 

Yarcag város határában felajánlott és  őfőméltósága által 

kedvesen fogadott egyszá,; katasztrális hold földterfile-

tet mai  alant  irt  helyen, és napon tartott diszközgyülé-

sünkben, városunkat jelenlétével megtLs4telő FőméltócAEu 

nagybányai dorthy Miklós kormányzó urnak ezen okiratunkkal 

örökre és visszavonhatatlanul.Atadtuk és rendelkezésére 

bocsátottuk. 

Miről k adtuk ezen egyhangulag elfogadott ado-

mányozó okleveHnket. 

Kelt Karcagon, 1920. április 13.-án tartott 

diszközgyülésünkön. 



Dr.Szánthó József s.k. polgármester 

Hajnal  István s.k. v.f5jegyző 

Dr.Rimaszombati István s.k. v.jegyző 

Simon Aladár s.k. 

Törő Sándor s.k. 

liorváth Ferenc s.k. 

Csontos Imre s.k. 

"ajdu József s.k. 
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lalklaW-a.42....LULIJLIZU.- 

/sTizeves a Vitézi eri  1931.? 61-63 o.s/ 

" A  haderényeknek  a nemzet fiaiban való fenntar-

tására és fej1eszté8k.e egyik legalkalmasabb módnak kinél-

kozik, hogy a vilávhéboruban, a harctéren mRgukat kit4n-

tetett vitézekaek olyan elismerés és jutalom adassék, 

ami hosszu évti dek multán is családjuk és utódaik 

szee előtt lebegne. 

A magyar népnek a földhöz való szeretete kinálkozik 

a leghatókonyabb eszköznek arra, hogy az elis-erést 

es jutalmat a maga részéről - mint vádyainak kielé-

bitését lyerhesse el. Fzert azt gondolom, leghelye-

sebb volna, ha mindazok, akik arany és nagy ezüst vi-

tézséj érmet kaptak a háboru folyamán, yaw arra ez 

idő szerint felterjek:ztés alatt állanak,  valamint  

azok, akik a háboruban vgló szolgálatra mint sorkato-

nák  önként ajánlkoztak és szolelatuknak legalább 2/3 

részét a frontcsapat kötelékében töltötték, egy későb-

bi időpontban a köri,lmények és a rendelkezésre álló 

terdletek nay1Adhoz képest mevhatdrozandó és gazda-

r.:áfilag miivelhető földterülethez ingyen jussanak, adóm 

fizetési kötelezettség nélkül. 

Az igy ajándékozott földek mint h_Abizományi 

vagyonok adatnának az arra érdemeseknek olyformán, 

ho ,,z ezen ingatlan elnevezéséből is tudni fogják, hogy 



ezen ingatlant Gseik a haza körül teljoaitett Unzetlen 

ős bAtor szolgAlataik jutaladul kapták ós mindenkor 

ozeaLk elat fog lebegni őseik hazafiao hiloóge 68 ret-

tenthetetlen, haláltne,yető katonai bátorsiGa. 

llógy az ilyen hitbizoaányi haditelek Aket iliac-

oen me, szüksóges leuz, hogy ez az arra legilletókesebb 

szemólyisógek által állapitaomik megl ezt ugy 

mkt megoldani, hogy a hitbizaadnyi haditelket elnyerni 

óhajtó szemólyisőgót, vioelkedásőt, iinden gyes eset-

ben igazolja lehetőleg azon csapat ticztje, vagy al-

tisztje, aki alatt az illető a hdboruban ozolgálatot 

teljeoitett, mógpodig abban az időben, midőn az arany 

vagy a nagy Geist vitőzoógi .rem kitUntetősóre macavise-

let5vel rdozolgált. 

Lzenkivül ozük36geonek tartandm, houy a bit-

bizományi haditelket kórelmező ezidőozerinti felettes 

hatóodga, főnöke vagy előljdróodga utjdn hite/co bizo-

nyitvdnnyal igazolja, Aiszerint pol;dri titeomig, 

becsület 6o józanság ozempontjából kifog:lo : , l6. nem 

eoik óc órdeaesnek tartatik arra, hogy k5rcIL figye-

lamb° witeos6k4 

Termóczetes, hogy az ilyen kitUntetósben róczeoll-

lők, hn előbb irazr utóbb  rablás,  coal.e va,y ads hasonló 

becatelen bUncoelemőnyben elitóltetnánek, hitbizományi 

haditelekben nem lennőnek róozecithetők. 



Nézetea szeriat s hitbizomlnyi haditelek teijesen 

ingyen t , datnék az !-2:ra 1t5 vitézeknek és ezen 

nok után mindennead adóknak fele  fizetésére lennének jo-

gosultak. 

A hitbizományi haditelek-vitéz köteles lenre, 

egyrészt  abból  a célból, ho fy benne a katonai erények 

állandóan ébren tartassak, másrészt pedig, ho;7y bizo-

nyos feyelem és ellenőrzés alatt Anion, évente 4 heti 

tényleges szolt.latra bevonulni katonai szolgUat telje-

sitésére; időközben pedig fel lennének használhatók lak-

helyükön a közbiztonsági szervek /:mint csendörség, 

rendőrség:/ támogatására olyformán, houy szüksér esetén 

ezen közbiztonsási szervek mecerősitésére lennének  fel-

használhatók. Fzzel a naGy közérdek szolgáltatnék és 

eléEitetnék ki, hogy a közrend és feLvelm fenntartásá-

ra a szükségbez kkest nagyobb számu erő  álljon rendel-

kezésre és valószinüleg a hitbizományi 

egyéni lelkületére is befolyást fog gyakorolni és a 

polgári életben is hatékonyan fog közremiiködni a rend-

bontó  elemek ellenőrzésére *Is szükség esetén való meg-

fegyelmezésére. 

Woru esetén köteles  lenne  a hitbizományi hadi-

telek-vitéz 60 éves kori' rendes sorszolrÚlatot tel. 

jesiteni. 

A hitbizományi haditelek-vitéz az illetékes ka. 

tonal hatósár által  a szükséges katonai ruházattal és 



felszereléssel 141;tatnék el, hogy iGy egyrószről külső 

medelenés6ben is a szükséges tekintéllyel birjon és 

másrészről a tömegek elött ily külsőben való megjele-

nése is hatással legyen polgártársaira, a falubeliekre, 

akik mIntegy állandóan szemük előtt látván a hazafias 

kötelessót;tudás mec;jutalmazás t, a tivzafias áldozatkész-

séE érzése bennük is Alland5an ébren tartassék. A hitbi-

zományi hadite14—vitézek k6telesek lennének az  állami 

its nemzeti Unnepek alkalmával a részükre kiosztott 

szerelési diszben az ünnepi Istentlszteleteken résztven-

ni• 

A szervezetre vonatkozólag talán legcélszerdbb 

volna ha vármegyönkint körzetekre csoportosittatnának 

ezek a vitezek és körzetenkint egy helybeli — a lakók 

előtt hazafiság, becsületesség és szorgalom  tekintetében 

köztiszteletber álló egyén, mint körzeti parancsnok  alá  

tartoznának, akiknek azonban mint tiszteknek kellett 

katonai szolgálatot teljeaitenie és igy az alája ren-

dalt  körzeti vitézek elótt katonai multjával és állásáa. 

val is tekintéllyel birna. 

A körzeti parancsnokok gyakorolnának ellenőrzési 

és re-rdelkezési jogot a vitézek felett és az ő utján 

érintkezhetnének a vitézek legfelsőbb katonai parancs-

nokságukkal. 

Ferf,yelli és birói hatalmat első tokon e vitézek 

felett a körzet fejeként kinevezett parancsnok gyakorolna. 



nett első foku hatóágtól fellebbezés lehetne több 

körzetbeli, esetlec eav vármewe összes körzeti pa-

rancsnok;tiból.4116 testalethez, akik másodfokon itél-

keznének; a he2Aadik, a legfelsőbb fórum volna a fő.. 

vezérség, mint illetékes hatóság. 

Szökséf;en lesz, hogy W.ráekodási hatóág kUlö-

nösen figyele.Olevétessók oly esetekben, mid6n az ille-

tő köl5noőző 1,,örUmények befoi:risa ltt megtántorodnék 

altar nemzeti érzésében, akár a társadalmi renddel szem-

ben tanusitana  olyi magatartást, mely nem törné meg, 

hoy tagja legyen egy ol:fan szervezetnek, amelybea a 

hadi és polgárl erények mintaképei vehetnének csak részt. 

Miután az idők wulandók és a kölső jelenségek 

könnyen elmosódnak, szükseges„ hofy valami oly  állandó 

és maradandó jel is adassék a hitbizományi haitalek 

adominyozásakor, ami mindenkor  állandóan izazolná az 

ingatlan természetét és eredetét. Szükségesnek tartanám, 

bogy egy kellő formában kiállitott hivatalos hiteles 

okm4ny adassék minden egyes vitéznek  arról, hogy ezt 

a hitbizományi haditelket kicsoda, a hazájáért hol és 

mikor teljesitett katonai 6rdemképp kapta és ho ezen 

hitbizományi haditeleknek mindenkor, oszthatatlEinul a 

család elsőszülött fiugyermekének tulajdonában kell 

maradnitt. Iy azutAa minden félreértést kizáróan tanu-

sittatnék és igazoltatnék a hadierények jutalmaként 

kapott ezen incatlanok ereeti termés?ete. 



Az oklevelet nezetem szerint az államlőnek kelle-

ne alairi., iirtj jelezve azt, ho bv a  család  az 6 ke.. 

zéből kapta jutalmul a adott földet; ezáltal is jelké-

puzve 1eae, hogy a haza földjéből adományozott, ezen 

terillet az fillamf ő által minden időkre szóló élő tanu-

ként adatott a vitez  elődnek.! 



peghiVÓ:I.a  

/tKapták: Bartha Richard kabinetirodai főnök, 

Richérd-Rostoczil Aztur taborszernagy, Szomjas Lajos 

államtitkár, Mattyasovszky Uiklós minisztériumi tan'-

coos, Horthy Jenő nemzetgyölési képviselő, Börcsök An-

dor miniszteri osztálytancsost/ 

" dorthy Miklós Kormányzó  Ő FőméltóAxa a közel-

multban ismételten hangortatta, hoya hadierények mec-

jutalmazása céljából óhajtaná az erre érdemes ós front-

szolgálatot teljesitett katonáknak,  hadi vitézi jogon, 

haditelek cimén, elidegenithetetlen földbirtokot jut-

tatni. 

Ezen gondolatnak az életbeii való megval&itása  cél-

jából  szükséges volna, ho  Ly bizonyos  jogi szempontok és 

rendelkezések állapittassanak meg, hoy a kérdés minden 

oldalról kell6en megvilácitva, me.felelő formában lr :yen 

mec;val&itnató, szükséges volna, Logy szakférfiak kiknek 

tanácsa és utmutatása a kérdésben ez (ivy szolálatára 

lehet, eEy e yqttes megbeszélóst tartsanak. 

Arra kérem Isnagymáltóságodat, Méltóságodat, 416Y"' 
sCodat:/ legyen kegyes ezea megbeszélés céljából foly6 

évi Junius hó 24.-én délután 5 órakor a Magyar Isöldhltel-

iatzetek Orzágos Szövetsége V.  Nádor  utca 2. szám 

alatti helyiségében mecjelenésével megtisztelni és a 
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t drzaldoon r u ztvenni. 

A KorLI: , 04 8 főmfttósága megbisAmdbas 

ikkeashúzy Ltioz16 

ozdzadoo .1c. 

a korndayzó elaci azdrny3oc6ae.* 

/:1- (1,1m: 	6veo a Viteizi  kend  1931.? 63-64.0.a 



1i 	ini 	juxii  l92. jvi  6.650. J.L.  

ozclmu raT122-11kfts. 

vit6zi telekra. 

A mt kir. miniszt6rium a bibs= esetőre 82616 kivételes 

int.nkedeteekről alkotott t:irvőriyee rendelkezósok alapjtin a 

következőket rendcli: 

telek adományozána (50 alaAtiga r. 

A ma6yar állam védUm6ben kitUnt feddhetlen honfiAk 

rőszóre a haza el nem muld hAlAja JcléUl  ingatlanok adományce 

hatók akk5pen, hoíff az adományozott ingatlanhoz mohatározott 

közuzoljlatok t ,Ajeuit6sőnek kötelezettokw fUződik ciu az 

ingatlan a jelen rendeletben meghatározott kUlönleges jogi mi 

nióraget nyeri. Az ilyen ingatlan neve: vit5zi telek. A  vitizi 

teleknek ezt a minőokAt as adamminylevől alapjdn a telekktinyv 

be is be kell 3eayezn14 

Vit3zi tel?:et adomAnyoshat az dllAmfő azokból az 

iluAlanokból, amelyeixt madnesealyek, köz-vaL;y 

tUictek ev6gből felujánlanak vaff rallolyeic  erre  c61n caróbk 

rendelkezjore dllanak. Az adományozs felt6tele1hcz is Ica,- 

hető. :Zs is adominyozhat az ingatlanából vit6s1 tel,:et e  de 

as ibren adományomie clank akkor érvinyeo, ha az államfő moo-

erősiti s a maGerősités előtt z':z ademdgyozott telek az 

adx1Anyosnak tit sem adbat64 



A tulnjdonoo a sajit kisArdlava tulajdonában 6.116 

inget1andb61 maga is alapithat akár a sagas  a1cír leozdr- 

Anzója rdozdre vitdzi  telkeket  a m.'r dletbcn levő kötcles-

rószre jogooultak keteleorószónek do közszerző házaotároa 

közazersomdnyi i,Anydnek sőrelme n41101. Az alapitás  azon-

ban  csak akkor Srvdayes„ ha az Allamfő megerőoiti. Az 

cl:Tit61ev61 az adom:nylevelet pótolja. 

Vitdzi  tol ok  jOfYi OZOW  

2.§. 

Akar adományostia, akáralr,,pitdoutjánkeletkezett 

a vitőzi telek, jogviozonyirs a jelen raalelet szabályai 

irdAyaddk. 

terhe161.  tilalom.  

3,§. 

A vitózi tc/icet ak:Ir c,66L;zen, akdr rdozban elidcuenitu-

ni, meterhclni, lArbe  vagy  haozonbdrbe adni, haoználatdt 

vaa haszon51vezet6t másnak átengedni, a vitőzi tclekre 

very  ha zond1vet5re„ valaaint a vitózi tcic:kel járó 

fe1ozere16sre /4.§./ vőGrenajtdot vtzctni 

Szükskes va,y hauznos beruhAzdsok oóljára kiv6tc1eoen 

moterhelhető a vitózi tclek is, de coal.: a Ilai:zar Föld-

hitelintdzetek Orsz6os -zövctodge vay az OrJzdGoo iWzponti 

Hitelszövetkezet  vagy  a kötclőkóbe tartozó szövct;%:ezet 

áltul nyujtott kölosön bizto:litásira do osakio a vitdzi 
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oz5k hozz!Ljdruldodval. /1ycm eoetben a vitózi  telek  az 

enetleaea hátralókoa tUrleoztő rószletekirt kivótelosen 

eoetleg v6(;re1ajtás alá la vonható de conk akkor, ha a 

hAtralókoo törleoztő róazletu.:et mdakónt behajteml ecja-

talin nem  lehetne  do ha a vit5zi ozók a v6greba3tia meGc15. 

sósa vógett a vitdzi telket vaLy hnozonólv,zetőt  zár alá  nem 

vend. A vitózi ozók  zár  elrendeldae eoetóben a padviselőt 

ia rendelhet ki.  P  ondviaelő feladata a kezelőa vncy a 

kezelőonek ellunőrz6ue a a törleezt6 rdszletek kie4.;yenli-

tóoónek biztooittion. A ,:ondviaelő jo6köre eayebekben uGynn!.- 

az. mint a birtSa4g által kirendelt zdr_ondaok6. 

OlUnös móltdayidat 4rdemlő ectete.;:ben a vitózi telek 

a vitózi ozók hozzdjáruldadval  bőrbe var haozonbórbe Jo 

adható, nzonban ociak olyan Lzyén róozSre, aki a jelen 

rendelet 6rtela6ben  annak átv6tc15ro io r1111-alliaa volna. 

urtiklóts rendiaL  

4.J. 

yrioiklős caetőbea a vitózi telek euakia oozthatatlan 

er_lzben ozdllhat át agy 01gan  utódra,  aki Atv,5telőre a 

jelen  rendelet círtalmftaa alkalmaa. 

1lo„7 mennyiben ozáll  Aft  SrlJo ooetóben a vitózi 

n ;71.zdaridgi va6y a hozzáturtozó mda Daum-

rel6o is, azt az adoalnylev61 vaL;y Llz .1npitólev61, illetőlek 

kőoűbbi kie55ozitótal1c határo:Lza  ne. 



■ 1 14 

A vitézi telekre nézve az öröklés rendjét az adomány-

levél vat.;y alapitólevél állapithatja meg. HA erre nézve az 

adománylevél vagy az alapitólevél másként nem rendelkezik, 

a vitézi telket az örökhagyó leszárlazói közül az átvételére 

nlkalmas fiuivadék az elsőszülöttség rendjében igényelheti. 

HA az örökhaL;yónak alkalmas fiuivadéka nincL;en vagy az nem 

igényli a vitézi telket, akkor az adományos vagy az alapitó 

elődnek fiágból  szárazó  alkalmas férfirokonok közül az 

elsőszülöttség  rendjében sorra kerülő igényelheti a vitézi 

telket. 

Ed az örökhagyónak a vitézi telek átvételére alkalmas 

fiuivadéka nincsen vay az a vitézi telket nem igényli, nz 

örökhagyó a vitézi telekre végrendelettel örökösül kijelöl- 

heti nőleszármazójának a vitézi telek átvételére alkalmas 

férjét vagy leendő férjét is. Ilyen esetben az előbbi be- 

kezdés szempontjából coupán az emlitett nőleszármazóval 

kötött házasságból leszármazók jönnek figyelembe. Ha az 

örökhaGyó nőleszámazójának férje méG nincsen, férjhez-

meneteléig a vitézi szék felügyelete alatt ő haszonélvezi a 

vitézi telket. A végrendelet arra is kötelezheti az  örökösül 

ilyen módon kinevezett férjet, hogy családneve mellett 

nejének családnevét is viselje. Az említett végintézkedések 

azonban csak az állnmfő megerőuitéével érvényesek. 

Nem alkalmas a vitézi telek átvételére a vitézi 

telekkel kapcsolatos közszolálatok teljesitésére szellemilee 



vaay teotileg khtelen vaay cz erkUlesileg magbishatatlan 

azemólys Ba  as igőnylő a vitózi telek tvtelóe veld alkal. 

maaság asellapitaaAhoz asiikadges kort ra5a el nem órte, 

alkaloassAadnek megAll pitdadig a vit6zi az61c felügyelete 

alatt baszon41venheti a vit6zi telket. A nam akalmas iaLiny-

láto  yawn:tart azt is,  ki aGyan alkalmas lenne, de laclayt 

nam tdmaszt, az arUk148 readj5b_n nem 15tezőnek kell tekinr 

teni• 

A vit6zi telket Atvavő UrUktis as UrOkbagyó kUtelezett 

64014rt, 1civ6ve a LismAsedik bekez152.5ben emlitett esetet, 

csupán a vitézi talkea 4s a vac jirL felazerel5sen folUl  

kapott briftrisze erejőig telel  as általlnoo joL;Jzabdlyok-

nak megtelelően. 

Afelől, bogy as özvcz nőt  valamint a vitc5zi telek 

tulajdanagána aseMben a tUrvt.inj 5rtelmibea eltartAurn 

aultak neanyibea idly mirt4kben ktivetelbotnek tartilut a 

vit4zi telek jUvedela4ből„ a vit6z1 oak batároz as UslIsts 

killmjny,Anek  a lealdnUsen annak is matányos fiGyelembo-

v5telővel, bogy a vitózi telekkel  3'rú  ktizszol 4latok tel-

jesit5ese heitrdnyt nezenvedjenilw 

A vi -!(5zi telek IltslIMAsc az eillarava. 

5,§4. 

vitilist tack 5a a velc jtirő felszerel5s /44.4./ 

jelan rendeletal fogva az Allamra szA1:: 



10/ ba annak tulujdonoon basadruldot Wvet el; 

20/ ha a  vitézi  telek dtvételekor letett eoktijót 

szegi; 

301 ha 5r3kl6s ir• 21 a várományoora dtozdlléo eoctében 

az dtvétclro alkalmao utód nines= vacy az mom igényll a 

vitézi 

Az alapitott  vitézi  telek s a velejérd felazereléo 

tekintetében az alapitólevől a 301 pent esetére mdoként io 

readelkezhatik• 

A it»zi  tol 	t2z11pa  a oo 

601. 

A vitézi telek do a vole  járó  felozereléo a jelca  ren-

delet  erojénél lova a tulajdonooról n„.ic ana -k életőben 

lockdzelebbi alkalmas vdromAnyoorn izll* 

1./ ha a .vitézi telek tulajonom az azzal kapecolatoo 

közozolgdlatOkat eGyAltuldban aem vaa- no hivan teljouiti, 

vagy  ezeknek a kftszolgélatoknak a teljeoitdocire  szel  ion -' 

vagy teotileg tartósanképteleand vélik, kivéve, ha 

az a k6ptelenoós a korral, a közszolgillatban vni7y -  a haza 

védelmében ::zerzett fogyatkozámal v'zy bote6.1-15Gel ( 1.1.; 

24/ ha a vitézi telek tulajonom iooú, 22eadbon-

téo, dolockerUlds vecy erkUlosi szempontból ou1yoa ,c it515c 

alá erlő máo fontos okből a kUzbeeolléore miltatlannd válik 

30/ ha a vitézi telek tulajbaooa a vitézi telket 

hibájtibél megfelelően =motorail, a azokd000 jókarban nam 

tartja, terhei fedezéoéről nem 6ondokodik, uz Ipületoixt 



tüzkdr ellen nen biztositja vagy a vitási azék dltal el-

rendelt egyéb biztositdoi szerz,ddeeket /p614, a leszdrma-

zók javdra ilotbiztoesitást/ meg nem kUti n pontosan nem 
tclje-iti. 

4./ 	megfelelő időben oselAdot  no  alapit; 

5./ 	r vitzizi telek tulajdonortinak a 4164 bakes.. 

as5bon eulitott naeozArmaLóval kötUtt hdzasodet a birdeig 

a f5rj hibába jogerősen felbontja. 

Ea a legközelebbi váromilayos még non árte el azt a 

kort„  bogy a vithd telek átvételére veld alkalmausdgdt meg 

lehetne flltpitiud, alkllmasodaa negalapitdsdig a vitézi oz 

felügyelete alatt haszondlvesheti a vitdsi telket. 

Alapitda utján keletkezett vitézi telek tie a velc 

Ord fell:monads /4440/ tekintetdben az alupitélevél a 

jelen §.-ban tdrgyalt epetekre nazve adakánt is rendelkez-

hetik. 

araitsal eze 

7.§. 

Az 5. ée 6.§. eseteiben  az dtszdllda bókövetkezősét 

a vit6551  szék alapitja meg. Acgdllpitdsa közhirrd is tehető 

A szükséges tolekklinyvi bejegyz5sekot a teLl:könyvi hatősdg 

uegeillapitds alopjdn hivatalba foganotositja c evó;;ből 

jegerős hatirozatot a vitha ask bozzá áttemsio  
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Az dtszállds esetében as s  akiről a vitézi telek dt. 

mall, a tartars end szándókos rongálásokórt felclős. 

As 5.§. 3. pontjAnak  o a 6.....nak esetcibtn annak ozá-

mire, aki az:átezA116 vitézi telekbe szUkságeo vagy hasznos 

beruházásokat teljesitett o  az ilyen beruhissásoknakagg moo-

levő Srtákát mice kell táritozla  Á  mogtőritéere az 

akirs a vitézi telek dtaztillo A ne,7t6ritő Bsoze_:et  a  vitézi 

szók dllapitja mege lapitás utjdn keletkezett vitézi telck-

re nézve a megtóritcla tckintLtóben  as alrdtólevól readel-

kez.5sei irányadók. 

Az államra átszállott vitézi telket as dllamfő Aj b61 

eaomAnyozhatja, Kezeléséről addig a vitézi szók gondoskodik. 

	 :1°Di: 60  

aSelezZAkigek.  

A vitézi telek tulajdonosa és legkUzelebbi valromAnyoea 

as eskU letőtelo utdn /Jaen Lnt0106 bekezdése/ esalidnove 

mellett a  Vitéz" jelzőt viselheti. 

A vitízi telek tulajdonosa Moles annak felszereléu5t 

mindenkoz jólzarban tartani, megfelelően  pótolniza szokdsoo 

azUks5Ges vy hasznoo beruházásokat kellő időben teljeoiteni 

A vitízi  telek  utdn teljsoitendő közozolzsilatok tekinto-

ttlben az adQmánylevil e  a notia shiloz osatolt nsabályzat vacy 

a jelen rendeletben kapott felhatalnazia alopján kiadott ren!... 

delete': irányadók. 
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vitdzi telekkel knl.coolatos közsmolgilatokat a vitdsi 

telek mindenkori tulajdonosa ktitcles teljeiteni *  Wanyiben 

kdteles a vitdzi tale*: dtviteldre  hivatott váromdnyoo kUz-

ssolgdlatok.at már elődje dlet4ben in teljeoiteni, czint5n az 

előbbi bekezddsben emlitett m5don 	megállapitani. 

Az adományoo a vitózi telek dtvdtelekor, a ingramilly08 

pedig =tat-5n akker. amikor a vit5zi telket dtveozi, kUtoles 

a jelen i—on alapuld kUzLzolailati kUtelezettokek 126 do 

pont oo teljesitdsdre eel-cat toning* A várományootól az eük 

let6te1e már akkor kUvetelbető, mikor eldrkezik az cl5bbi 

belazdőoben enlitett kUtelezetto5ge telje it6o6nek z ideje , 

Id. az eoküt Unhi:Jajiból neu teszi le, azt nem láteocinek 

kell tekinteni. 

-.euondo a vit6zi tele,cről 

9.§. 

A vitdisi telek tulajdonosa arrdl bárikor lemondhat* 

Lemondás esetben as utódlisra awe megfolelően kell alkal-

mazni az Uv3k/60 esetdre un616 ozabilyokat. 

1.11"...r* szervek.., 

lo.t. 

A vit5z1 teMok, valE,mint azok tulal,on.)sai  felett  is 

a felOgyelet gyakorltialra. a kUteles közozol álatok irányi-

tdedve do niAMOokt5r6u6re,a fegyelem, L haznfiao drzdo o az 

eLyatitcxtozáo dpoldotlra megfelelő zerveket kell 15teuiteni. 



A ozervezet 616n t!ill a vit6zi szók elnöke. A vitdzi ozók 

elnUkót vitózi ozók tagjal válatlztjdk. A vdlasstds a 

meGvLaasztott élettartamára szól. Az elnök mesvilasztdudig 

as elnöki tennivalókat as államfő megbizottja látja el. 

traumas áll arra as esetre is, ha a megválasztott elnök 

tisztinek allitásdban tartósan  akadályozva  van. 

A vitist sift  tagjai:  

1.1 a minissterelnök, a belUgyainiozter, a fUldmive-

15sitgyi Lainiozter, a hanvddelmi minisster és as igassdelgy-

miniozter oup-egy kdpvioelője; 

2.1 •  Magyar Földhite1int6zete1c Jruzd,ou 0,üvets4g6nok 

iigyvezető igazgatója. 

3.1 as cillamfd által kinevezett  nyolc  tat;„ kine-

vezett tagokat a vit6zi teletkel jdr jogok iu 

Ha az államfő dltal kincv,.zett ta,ok valamelyike lehalao-

slim miatt vagy mjts okból megszUnik a vi;,ázi oz6k tagja lanai, 

helyette a kösdpbirtok nagyskát el6r6 vit5zi telkek tulaIs. 

damosainak soriból a vit5zi amdk többi tagjal által ezó. 

többedgial javaslatba hozott háro czem6ly közll a vitósi 

oak elnöke ACVCZ ki ale tagot. 

A szervzet r6ozleteit, a vitézi szók iffrcndjót 

6s azt in, ho::y a vit4zi oz61c egyes tenniv .ljinak v6z;z5se 

mennyiben bizható aluóbbfoku czervekre, a vitzi ezék 

hozzájárulándval kőszült :lzabályzat dll.„-Atja meg. 

Verxeci rende2kcezóoek. 

114113 • 
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hommgribenhitbizomány yea/ más kUtUtt forgUnn ingot-

Ian birtokosa ijavadalmasa vagy más haezon61vezGje/ cjdn1 

fol inaatlant vitózi telkek alutpitdaáru, a feltAjdnlásnak 

az dllamfő AnzSről elfogadása bármely más jogszabdly értel-

móben megkivánt minden blrópági vagy sás  közhatósági hozzá-

jirulást, vagy jóváhagyást pótol e e felajánlás elfoL;addaa 

után a falajánlott ingatlan a jelen rendelet 6rtelmóben 

:-gnbaJon adometnyozhatde 

1..:(1e;ckt5nyvi lejes:ffzie vit6zi telek eóljeirv tehermenteoe 

foganatosithat6 akkor is, ha a hitelezőknek bcleegyezóse ugy 

igazolva ninosen, de a telekkdnyvi hatómig megállapitje, 

bogy a lej•aysás biztonságukra nSzve nem odrelmes. 

12.140 

A netán szdksógesnek mutatkez6 ráazletes szab.11yokat 

az illetákeo miniszterek a felmerillő szUksig szerlau ren-

delottel dllapitjlk meg. Ayen módon kell megállapitani, 

hoL:y a vit6zs3ci 6ram utdnjáró illotmányel:  a  sás  banenló 

köthotők le vit5zi  telik  adomdayszLIsa 

ellcn6ban vary a vit6zi telek felczereleirLIre. 

.1.2 a readelet kihirdet6s6nek nvpján 16p 6letbe, 

BudtAcotcno  1920. évi augusztus b6 10-6114 

Gróf Tcicki  l s.k: 
m.kir.miniszterolnök, 

i:I;udapesti Köz/Ugy 	 auL;usztus hó 29.-6n kihir. 

dettetett.:/ 



V. 

Az Orszei:pc  

old.z.ata 

/:Badapesti ÁZ.z1ifly 1920. eivi czeptember 25.44 

ozánaa 

" A ma.„yar királyi mini:;zterelnük ol6terjaszt6o5re 

czandai 3róter István t6bornokot o  magyar 	honvc5del- 

mi minicztert. bárd Ham.  Al altAbornagyot. Aminfalvy 

Tihnu5r nyugalmazott vez6rkari teotUletbeli ezredect e  

tapayluookal do kftemosei Bdn6 Kaman alezreaeot. bil-

kei Lipoopy Didrton ,.;:rmagyot, cepaibaczoni 'Ax51cos Gyula 
ozolgálatonkivilli viozorqbeli vczt5rkari tectülctboli őr-

np7ot e  lcmandy.HeGyecay Wza tectőrőrnajjet 60 Lla,aoházy 

L4ozló azázadoct, elsa azárnyocL;c5det a Judapezten cz6ke1ő 

"Vit6z1 Jz6k" taGjaivd %inevczem, r2ovább4 a "Vitdzi Szdk" 

küvctkező ta,;jait , navczetescn dro  Bargy  Aladár miniszter-

elWkski osztaytand0000t, mint a maayar  királyi  rnini3z-. 
torelnök, dr. Szeauey Józoof miniszteri tanáccoste  mint a 

maoyar kirúlyi 'oelücyminicztert e  Uattyacovszky jiklős 

ninionteri tanjeaoste  mint a maLyar 

tii minisztert, draOrtnft Andor miniszteri tan4c3o3t, 

mint a maar királyi 1,-;azek;UcyLliniszter kópviselő36t 

50 báró Papp Gózát, mint a Jacyar Földhitolint6zetek Orszá. 

o3 L;zeivetcáce LiGyvezető igazoltóját e tacodgukban 

LO  .3rGoitoo6 VS3U1 moccncedem, hoGy cAlócoi Gálóacy Zoira-

aoad tarta16ko3 2 ,:11adn2gy, mint a vitdzi rend jelcnleci 
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főszéktartója, a vitézi telekkel jAró jcv]okat gyakorolhas-

sa wvanugy, mint a vitézi szék kir,evezett tagjai. 

Kelt Budapesten, 1920.6vi  szeptember  hó 25.napján 

Gróf TEleki  Pál 	 Horthy s. k.  

m.kir.miniszterelnök. 



VI. 

Hirdetmény a  1.-Yidao eFti Eözlöny 13 0*  

számAból.  

"Pályázati felhívás 

a Vitézi Szék 1920.december  11.-én  hozott határozata 

értelmében pályázatot hirdet a vitézek cimerszerü  jelvényé-

nek 4e  [;raj zolására. 

A  Jelvényt  a  vitézi telek tulaj donos a lakóházának 

külső megjelölésére alkalmazni köteles* A jelvény megterves. 

zésénél alkalmazkodni kell a fentebb mef;jelölt célhoz, s 

az elkészitéshez szüksé t;es, számbajöhető anyacokhoz. 

4, zrdembeli elblrálásra csak az a pályaraunka ta:-.)that 

igényt, mely a vitézség motivumának kifejezése mellett bi-

zonyos magyar egységességgel látja el a  jelvényt. 

A pályamunkák eGy iv nagysigban, teljesen kidol ;ozva, 

Jeligés levéllel a Vitézi Read Széktartósához /:I. 9  Királyi 

várpalota :/ kUldendők be* 

A pályázati határidő: 1921. évi február hó 1* 

Pályadijak: 1. dij 5.000 korona, 11. dij 3.000 koro-

na, 111. dij 000 korona. 
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A dijat yert pályamunkák tulajdonjoi,a a ntézi 

Széké. 

Budapest 9 19LO. december hó 16.-An 

A Vitézi Tend klzéktartósága." 
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VII. 

Vitéz  lgmándy-Hegyessy Géza  1928. mArcius 

7.-i előterje!-;ztése a miniszterelnökhöz 

/ors:L. 
0.8.szám 
biz.1.1928. 	Nagyméltóságu 

gróf Bethlen letván 

b.t.t. Minister Flak Urnakl 

A Kormányzó Ur 6 Főméltóságának a Vitézi Rendet 

érintő és Nagyméltósáfodhoz intézett levele kapcsán van 

szerencsém az alábbi részletes jelentést előterjeszteni. 

I.számu melléklet t  

" Törvényjavaslat tervezet a Vitézek érilemeinek 

m 1_12.iiratitéséről" " 

Ha egy Reacinek és szervezetének alapelvei nem 

egy külön törvény, hanem eey a háboru esetére szóló  ki- 

vételes  intézkedés  alapján k:bocsAjtott readelet 1:6650/ 

/1920.:/ tartalmazza, az a közvéleményben akkor is bizony-

talRnsicot idéz elő, ha ezt a rendeletet a törvényhozás 

egy másik törvényben /:1920.XXXVI.tc.77.E.:/ hatályában 

fenntartja. Tény az, hogy a közvélemény nagy része a 

Vitézik l'endet nem tartja törvényes intzménynek és ezt 

a körülményt az a politikai irányzat, amelynek nem érdeke 

a Vitézi Rend meg. er5sitt.5se, alaposan ki is hrsználjs. 

Fzért mulhatatlanul szükséges, hogy a Vitézi Pend 

törvényes alapja egy külön tőrvényben félre nem érthető 

módon kidomborittassék. 
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2./ A vitézeknek földdel való ellátását és a vitézi 

mennyisérét a 2./ sz, .telkek elléklet mutatja* 

Felavatott vitéz van 	1927.dec.31. 8.500 

ebből telekkel 2.647 

Telekkel el nem látott vitéz van 5.853 

Fhhez jön méf 	az 1928.évi avatáson 1.000 

Fhhez jön még az 1929.évi avatáson 1.000 

Os szesen 7.853 

Ebből foglalkozás vagy élethivatása folytán telek-

kel yell) megadományozásra előreláthatólag figyele;Lbe nem 

Jön 2.000 vitéz, akik álkalmassioaknak és Vépzettsérüknek 

merfelelőleg megélhetést biztositó állásokba való elhelye-

zéssel és egyébb alkalmas módon volnának  jutalmazandók. 

Vitézi telekkel való megadományozásra váró 6.000 

vitéz földszükséglete 606-80400 k.hold. 

Ezen föld megszerezhető  volna: 

a./ Ha a földreform befejezése után fennmaradó 

vagy lemondás  folytán megdresedő vagyonváltságLföldeket 

as Man a vagyonváltság földekért fizetendő járadék elle-

nében a Vitézi :Rendnek adja. ily módon 20-30.000 k.hold 

juttatását remélhetnénk akkor, ha ez törvényhozásilag 

biztosittatnék. -AeAuZ.‘e,0,1443-■ COU44.940) . 

A Vitézi Rendnek ugyanis az 19204CXXV1.te. föld 

juttatást  nem biztositja és földet csak azon az alapon 

kapunk,  mert az OFB. mer;itelese sz rint nemzettejlesz _ 	_ _ _ 

tési célokat 
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A .sz.melléklkt.  igazolja, hogy a Vitézi Re:L(1 

ezirányban már az 19c6. évben lépéseket tett és a föld-

müvelésüGyi kormány hajlandó volna ezen kérd6: -t t:5rvény-

hozási uton is rendezni. 

b./ A fennmarm46 vvyonváltság földek juttatása 

után m f hiányzó 304.50.000 k.hold föld vagy czabadkózből 
•- 

való vétel, vagy pedig a földmövelésidgyi ko mány által 

gyakorolt elővásárlás utján volna mec;szereznető. 

Fzen vásárlásokhoz szükséges pénztőke megszerzé-

sLaie  köt módozat kin.1kozik alkalmasnak. 

a./ Egy körülbeldl 15 éven keresztül adandó 61— 

lamL szubvenció, melynek évi nagyságát 500.000 P. gondol-

ja mecalli„Jitani a  Vitézi  lend, hoty évente legalább 

150 vilézi teleknek alkalmas objektum vásárolható legyen. 

Az ekként vás5rolt vitézi telkekért a vitéz éven-

te a var,yonváltság földekért fizetendő járadékhoz haopn-

ló bórösszeget fizetne és a ver:yonváltság földekre mnat- 

kozó rendelkezésekAlzegint 10 év  mulya azt megválthatná. 
(0- 06U)tod0.111A 

A bérösszegekkITSemzeti Bank által meg411a,)itott minden- 

kori bank kamatlábnak megfelelően lennének Laegállapitva. 

Fzen bérösszegeket a Vitézi szék hason módon, mint a 

i vagyoaváltoáv földekből szár:anz6 vitézi telkeknél maga 

hajtaná be és juttatni vagy az államnak vissza, vagy 

1 
 

állani  ellenőrzés mellett "Pendi vagyon"—ként kezelné 

és 1.1y használná fel, mint magát az  állami szubvenciót. 
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" Rendi vagyeit • bilsiadt elen,:edhetetlenül ozilkoi tLoo-

aek tartjuk,(oert az orallOg terUlctón lóvő mindea _,endnek 

meL:vaa a .71a,L. oz6kbAz3 60 kUlUn vaayonn, ooak eLwodill a 

Vitózi -cndack ainco.)] 

A vit6z1 tolkeknek a vtisdrldoa a liormlnynak az 01101102?-  

Wes mallatt tUrtónao 5o ezen cl1cizot a ialotóriunok. 

nak a Vitisi 3.61thez deleollt jo ozovazu -A 	piró 

jai arakorellistek. 

11 
 \ 

A vicsárldo utj-la azo2zezt vitózi telkokaok adomdmyo• 

\ zdoa  as addi l mJdozatok szerint alkotwAnyoo uton tUrtónnkik. 

"4.1 'a UlAj._.Lt_efo_qox6uxzrLyj,IgALLrn 

a./ A Mack nacy-rclozónek r000z ranőadge, ani kUvet-

keznigyee aanak, hoLy a Vitózi .,oad a juttatis uorrendjóbea 

utolLy5 volt óe rendozerint azt a fUldot kapta,  amelyik az 

cap% i,sónylők kiel5Ljtóse utlin fonnmaradt. 

b./ Az dllamnak fizetendő grad& a fUld katteri 

tiozta jUvedelmSnek alapjn lett kivetve, tekintot nólkül 

arra, 11N7j az a fUld jelenlegi torWkópeo dllapotAnak 

felel-e  var  mu. 

o./ A p5uzUGyi kornanyzat a Vlradók fizetdo5t a i:azddl-

WA' esgicesdéoekor azonnal küvetelte 6t3 ncm fizz:molt  azzal,  

Mgt ea kemdő  gazda  minden ,ondjit az 615 6o ilolt inotruk-

eld larbgenevaigit nort onakUl 5/aetőoót biztooi-

tani nem tudja (513 jaradék 6o adó fizetóoi kUtelezettoócei-

nck c1ect tenni nom tud. 
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?időn  a pénzdyi kormányzat ennek tudatában az 1926. 

évben kiadott 100.sz.rendeletevel az eredetileg megállaui-

tott jAradékot ieszállitotta, mdr későn volt, mert az előző 

évek oulyos texhei mintegy 25 %-út a vitézi rjidaságoknat 

asszeroppantották es mAsik 25 '-át pedig a keservesen 

megszerzett instrukció eladására kétuyszeritették. 
10 

d./ Lényegesen ta)b  a terhe a 15 k.holOon fe1i1i vi-

tézi telkeknek, mint a 15 k.holdi 5aliaknak, pedig ez 

a mi termelési es értéke:3itósi lehetőségek mellett többé 

nem indokolt. Szükstges volna, hogy a 15 k.holdon !ann. 

vitézi  telkek járaZékai a k iebb vitézi telkek járadókai-

val egyenlővé tétessék. 

E.'  Ugyanigy sulyos teher az u.n. minimum megállapi-

tása, amely azon vitézi telkekaél tdrténik, amelyeknek 

a1lcson7 kataczteri Ovedilmq alapján kiesimitott jára-
4ratut 	JOQ 

deknagysága k.holdanként 45-70 kgmbuzAt el nem éri. Sok 

ePetben ezek a földek drigibbek, MiLt a szebad fargalom-

ban. 

Hogy a iöldreformnak a A.:,Ozi Peuddel kal,osolatos 

része életképe:Je tétesét és ezáltal több ezer eGO2zz.--6. 

ges  törpe  (is kbirtok Veletkezhessék, a Vitézi szék a 

Jövőben  fizetendő járadékokra vonatkozóleg cz 

táblázatban foglalt átme -icti jevaolatot  teszil 

Fizetendő léradék 
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Uediab;20,tj- 

a kat.tiszta jövedelem Katasztrális holdanként 

	

évekre minden azanykorondja 	lec,alacsonyabb legank;a:;abb 
után 	jelen- javas- jelen- javas.. 

jelenleg 	javaalat 	leg 	lat 	leg 	lat 

1927. 1.5o -.50  9.- 3.- 30.- 7.50 

1926. 1.65 a..75 9.90 4.50 33.... 11.5 

1929. 1.72 •.75 10.35 4.50 34.50 11.25 

1930. 1.8o 
-.75 ltuft 4.50 36. - 11.25 

1931. 1.8o 1. - lo.8o 6.- 36.- 15... 

1932. 1.60 1.- lo.8o 6. - 36. - 

1933. 1.8o  1.5  lo.8o 7.5o 36.- 18.75 

1934. 1.80  1.25 lo.8o 7.50  36.- 18.75 

1935. 1.8o 1.50 lo.8o 8.- 36.- 24,5o 

Budapest, 1928. m6rcius 7.-én 

Vitéz Igmándy•Hlgyessy Gina 

a.7. Rend ügyvezető törzskapitánya 

1.számu melléklet.  

TörvAulayaslat a Vitézek  érdemeinek mrörökitésérőlt 

A Magyar Samzet soha el new muló hálával és elisweréssel 

emlékezik we mindazok érdeaeiről, kik az 1914...1918.évi 

világhtiboru és az azt követő zavaros idők alatt a  nemzet 

hősies védelmében kitiintek és ez alkalommal ujból meGerő-

sitik a ministórium was, readeletét, amellyel ily feddhetetlen 

pontja, illetve le:;zárhiazóik részére in6atlanok pdomán,yozását 
r).) 	Octxy..,74--- 

lehetővé  tette és a vitézi telek intézményét létesitette. 



A Vitézi telek adományozása és alapitása a vitézi 

telekhez fdződő közszolGálatok,  valamint általában a vi-

tézi telek jogviszonyai tek ntetében az eddig kiboceájtott 

törvényes rendelkezések az ix , nyadók. 

A vitézek felett a feldgyelet gyakorlásara a vitézi 

telekkel  összekötött közszolgálatok irdDyitására 63 számon-

kérésére es a vitézek körfaben a fegyelem, a hazafias és 

nemzeti érzés, S az egydvé tartozás ápoládára hivatot* 

vitézi szervek a következők: 

1.1 ,A 'itézek Főkapitánya, ki az Országos Vitézi 

szék Flake, 

2. 1 A Budapesten ezékelő Országos Vitézi Szék, 

3./ a Vitézek Törzsszékei, 
4.1 a Vitézek megyei Székei, 

5.1 a Vitézek Járási Hadnagyai. 

A Vitézek Főktypitlayát az Prszágos Vitézi szék t3gjai 

választják a vitézek közUl. A választás a aegválasztott 

egész élettartaaára szól. 

Amenyiben nem az Arlmfő a vitézek Yőkapitánya, a 

választás érvényességéhez az Allalads jóváhagyása szükséges. 
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A Vitézek Főkapitá nyának 1( 7 e1L,lenes, vatv tars  

akadályoztatása esetén, helyettesét a törzs kapitányok 

közül maga jelöli ki. 

L a mt. iin 4 XXXT.Az Or:3zArl.os Vitézi Szék  tagjai:  
it.TqL7-  
, 

 

1.1 a vitézek közül a Vitézi Törzaszékek élén 

4914:'-`47.4.- t116 nyolc vitézi törzskapittaly és az Orszá-

164 159" gos iitézi Szék Altai kijelölend5 és a Vitézek 

)Ai()• Wet, PőktviVinya fatal )3,6.6om évi időtartamra kin 
glkOkaf. 	 4 	 L 

vezendő blux0m-olyan vitéz, aki a középbirtok 

+ lb, tVli: 	nagyságát elérő vitézi telekkel rendelkezik. 
0 It 	avagy ilyenreLlogosultsággal bin, 

) 2) 
2.1 A minisztereLnök és  a  belücv., iEazságügy., 

földmiveléstigy-, pénztigy-, honvédelmi-, nép. 

jóléti-, kereskedelmi-P o  vallás 6s közoktatáiiirz, i-1  

minisztériumok kgy-etv képviselője. 
C, 

3.1 A(Magyar Földhitelintézetek Orszá6os Szövetségé.• 

nek iinfv ezető  I gazgat6 j a. ) OAtiolai 

(Az Országos Vitézi Szék tanácskozásain részt vehet 

aa klluaf  Ő  Kabinetirodájának és katonai irodájának képvi-

selője. 
,t4 9,0e0, 

t Vjtézj szék üléseijegyz5kör:get vezeti'-a-

-F-8.ftséktart& Itrz-r-j-trelyettese. 

Ha valnmely vitézi tir.:skapit6ny tiszte elhalálozás 

va:Q,  lemondis folytan mei;iiresedik, a középbirtok elnyerésé- 
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re jososult vitézek sorából a, 7itézi szék által szitöbbsé- 

gel javaslatba hozott három személy közül a Vitézek Főkapi-

tánya nevez ki uj törzskapitányt. 
1_0114. 

Egyebekben aYiritézi Szék, valealint altalában a iitézi 

:_zeasv-e-h-et tekintetében a mirisztéllum rendelete, illetve 
01/37- 

airitézi Szék hozzájárulásával késziilt szabályzat az ivind-

adó. 

6.§. 

Ezen törvény k'hirdetásének nFtpjim lép életbe. 

2./ nzElmu melléklet:  

Statistika 

1927. X11./31.-i állapot. 

ta.L1144,1 4(4. 1./ Vitzi telkek céljaira rendelkezésre Ill: 

ingyeenesen felajáni ott  föld:  

OF13.61tal mesitélt föld: 

Teett51/ Hosszule.jratu bérföld: 

Saját itlapitásu föld: 

n5 ősszeserl: 

11.486 knt.hold 

38.453 kat.hold 

tgek:. 805 kat.hold 

7.498 kat.hold 

58.242 kat.hold 

.1.S1 

Ste 

ingyeL es en felajAnlott 11.486 kat.holdból 66.40 
l'94álttaittV t 	 565 

Az 0711.41tal :aesitélt 	38.453 	kat.holdból 

alak ittato tt: 	 1.986 

A hoss ulejáratu 	 805 	kat.hold bér- 

f5ldből alak 1ttatott: 	 42 
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A saját alapitásu 	 7.498  kat.holdból 

alakittatot t: 	 54 

Vitézi telekOsszesen: 	 .647 telek. 

3. 1  Az 565 ingyenes telekből: 57 telek tiszti, 

508 telek legénységi, 

Az 1986 IFB.telekből: 	147 telek tiszti, 

1.839 telet legénységi, 

Az 54 sa(y:t telekből: 	38 telek tiszti, 

16 telek legénységi 

1)4P4U , 

 

Összesen: -(48 telek tiszti, 2.399 telek ler7énysi 
ÁDO 

ttlk:k=C 7710 
OL.K.26.11inistere1 nökségi Levéltár. Miniszterelnök. 

ség. Központilag iktatott ás irattározott iratok. 1928m 

1357.os.1124, XXVIII. 19'8. 

/:Az előterjesztés 5 lépelt oldal, eredeti an• 

irdssal, az 1-es és 	sat= mellékletek: 1., számu 

melléklet oldalas géppel írt aletirás és datum 

a / számu melléklet 1 Géppel irt aláirás és  dátum  /lam 

kill irat. 

A 3. 1  jel a földreform során nyert vitézi  tel-

keknek föbb bajai oimü rész előtt kihagyásra került a 

hadiemlék érmek kLadásából esetle3 befolyó összegekről 

szóló fejtef;etés.:/ 
gmai* 4113  piroo i:Aionos jeieic tis bodadmilk 

111111MWAIR 
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Irottdri Ws 

I Vagyoni helyzatc, von-e vibeid - bil.• 
he, azon épUlt haze és raiképpaa saw 
l U  azt? Van-e egyéb taistless is 
alonnyi? Eleget tesz-e tiset‘st ke. 
tatezettségének? /jéradék oadó,kölcs 
törleszté4 stb. 

4111Milliiii.......7101■ 111. 

Mayen 2 csalédi élete? Csalédjáról 
ballac6ppon 	cindoskoLlik-o? 
w ,-4110•■•-..am•-•re■ 

/
Malitikai életben résztvesz-e? 
Mom polciri pértLoz tartozik, s 
Oboe idly= szerepet tölt be? 
Pa1g6ri egyosilletnek tagja-e   ás  
VhD-a ott vezető LLerepe? 

At vitézi életben aill 	rtékben 
Vesz részt? Távolaaradiertnak mina 
alia2 • vitézi értetcalleteken after 

riezt? 

Vitézi bajtérsait állasánál és a 
térsadalo ,lban betöltött holyzeténél 
fogva témogatja-c 6a oily mérték-
ben? 

Támogatásra érdemes.e vagy sem? 
/:rövid indokolés:/ 

----- 	 - 

IA vit6zi élet előmozditéséra, vité-
zek ügjeinek t6mogotistara, 61163anal 
rétermetts6g6nél és deszeköLtetésénél 
togva mily orejö tevékenységre who. 
tő igénybe? 

-- 

A szél±npitfu2y egyéb megjegy. 
sései s  
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Szabdlyzat 158.o. 36.sz. molléklet. 

Irottdri =Elm: 
XI. 

TdazsaiNyvi LA? 

1./ A kéreloező nova: 

20/ A k-úrelmező 17atonsi  ran;  a 63 baspossa, 
3.1 A k6rolooz6 polEéri toclnlkozdsa, 
4./ A kérelmező lakhelyo, 
5,1  A kére1Lez5 
6.1  A kérel•zező szUlstési idcjo és helye, 
7.1 A kérelmező végzett iskolái, nyolvistlarete, 
a,/ A krel:Jező csalé.di 611a7ota •  Gyerua:ainek Jzdma, neve, kora 
9.1  A kére1L3oző kittintetései, 
10/ Harcvonalban tUltUtt hónapOk oadna: 
11/ Forradalmak alatti magatartésa. /: 
12/ ürdemi olbirtilás aredménye. 
131 Sorolási  pontszám 
14/ Jabasolt tolek fokv630 63 nallyskA. 
15/ A kormányzó Ur  i rdatltésEi3a legfőbb elhatarozása: 

Vi téz : **  
	 • 	  tUrzs szék 
	  Véxmogyei Vitézi ;;z4 
	  sz atc saZ 

	  drs 

3ekUvotl:ozett változások 

Véltozás év 	hó 	nap 	a véltozds kUrUlményes leirdsa 

    

..immemr,•■•■■■•■••••mam. dams. 	 

 

     

Har,yarositotta 

   

nevét 	 

a Bilm. oz.rJnd.ulapitin 

Le  tette 	 a vitézi eskUt. 

I'elavattatott 	 vitézzé s euiben vitozzé Uttetott 
"Vitézek Sikapitanya" 
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XII. 

Nemzetvédelmi  helyzet Jelentés 

/:Szab4ly4at 63.sz.melléklete - minta.:/ 

A./ Kérdőpontok 

melyek AltalAban a jelentés tArgyát képezék. 

la Milyenek az általdnos viszoluoll 

a./ Milyen a  lakossá  u han6ulata? b./ Mil be-

szélnek legtöbbet a vármegyében? ca A közrendészeti 

szervek /:c3endörség, rendőrség:/ milyen hatAssal van a 

lakosságra? da Milyenek az élelmezési vls.ionyok? e./ 

Milyenek az egészségi  állapotok? f./ 24ilyenek a termés-

kilAtAsok? 

Milyen  c  nemzeti élet?  

a./ Milyen hazafias ünnepek voltak a vármegyében 

cietartva? b./ Milyen érzeloekkel és milyen hangulatban 

ünnepelte mcT warmegye lako:iságn a nemzeti ünnepeket? 

c./ 	bef34élnek. hoavd,Ar51, s milyen a4szerilségnek 

örverld az? d./ A leverték milyen nanflalatban teljesitik 

leventekötele4ettségilket? e./ Milyen az ifjuság hangulata? 

Ailyen a szelleme? 

3. 1  Nemzetellenes élet?  

a./ 1:ordult-e el6 oly esemény, mely a nemzetre 

nézve 'Oros hatAssal lett volna? b./ A vármegyében me - 

forduló idegenek milyen ellenőrzés alatt .1.1a1.ak? c./ A 

kémelháritás hoGyan van megs.;ervezve? Gyanus egyének for-

dultak-e meg n vármegyében? d./ A nemzet szempontjábl 

káros szervezkedés vagy megmozdulás t:irtnt-e a vármegyében? 



4 •/ Nemzetiségek varinak-e a vármegye terdletén? 

a./ A nem magyar anyanyelvü lakosstimilyen órzel-

mekkel viseltetik a mayar Haza irfint? b./ Történt-e vala. 

milyen oly szervezke3és, mely a magyar érdekek ellen volna? 

C./ 4.degen, a népet félrevezető agit6torok jArtak-e s vslr 

iuegyében? da A mavyar lakosságailyen viszonyban 61 a nem 

magyax anyanyelvii lakossAgal? e./ A nem mnFyar aryanyelvü 

1ako6sk milyen mérvber saj:Atitja el a magyar Nyelvet? 

5./ MunkAssAg.  

a./ lilyeh a aezőr,azdasáLi 	 haw.ulata? 

ailyenek a Vereseti lehetőségek? milyenek a napszAMbérek? 

i4i1yenek a wunkaalkalmak? b./  iilyen a gyári , illetve 

Ipari munkAssAf: hanulatal  Milyenek a kereseti lehetősé-

gek? Milyenek az órabrek? Milyenek a munkelkalmak? er-

leave vannak-e a munkAsok valemely szervezetbe? 

6./ Sait5.  

a./ Milyen ujshg, milyen folyóirat jAr legtöbb a 

vármegyébe? Milyen e vélemény a különböző ujsizokról? 

b./ A helyi sajtó milyen k4zben  van.  és  milyen irAnyu? 

7./ 
7.1 Vitézi  élet '  

a./ Ailyen a vii;ézek alyagi helyzete? b./ 2ilyen 

a vitézi  csalok között az ef7yetértAel TAmogatják-s 

egymAst a vitézek? ljárnak-e a vitézek re.idszeresen 

az értekezletekre? d./ Hocyab veszik ki reozüket  a  Vi-

tézek a közhasznu hazafias megmozdulAsokban? e./ IloLyan 

vesznek részt a virominyosok a kötelező munkaszolg.laton? 
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8./ Javnslatok:  

Minden olyan közhasznu dolgot lehet javasoini, mely 

6sszeren keresztül is vihető, vonatkozzon ez tisztán 

vitézi üGyekre,  vagy  pedig  általános javára valnmely 

közületnek. 

Utasitás a szerkesztéshez.  

1./ A nemzetvédelm: helyzet-jelentésben foglalta-

kért telj tartnlmulag és esecifil a vármegyei székkapi-

tány felelős. 

2./ A mindenkori szókkapitány alitirásával tcrjez-

tendők elő. A szerkesztésnél a nemzetvédelmi tiszt a vár-

megyei székkapitánynakcsak segédközege. 

3. 1  A felelőének tudata hassa át a vármegyei 

székkapitányta ne4zetvédelmi nelyzetjeletés összeálli-

tásában4 Különösen a politikai kérdések kezelerldők szi-

goru tárgyila7oss4ggal. 

4.1 A széklapitány és a nemzetvédelmi tLszt hi:ofor-

rdsai hitelt érdemlő voltát mindenkor mérlegeljék, s 

jelentéseikben félre nem érthető módon juttassák kife-

jezésre: mi a saját észleletük, mit tudnak máfloktól, és 

mi az, amire csak követke:tetnek. A tények szinezése, 

navitása,  vagy  ferde beállitása, aemkalönben kellően 

nem ellenőrziitt hirek, a mindenkori helyzetről torzképet 

adnak és a Rend tekintélyét lejáratják. 



A nemzetvédelmi helyzetjeleatéseknek a hadtest-

parancsqokstic és a vármegye főispánjának szóló példinyait 

"a hadtestparencsnok, vagy a vezérkari főnök sajétkezil 

felboatására" illetve "a föispán sajátkezd felbontására" 

kell cimezaje 
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zek főkao téa 	 to 

i9-1 cterjotből 

"....  Á folyó költoéGvetéoi évre a birtokba vétel 

rovaton a air lecoökkentett hitel keret 24.000 P. a kikill-

det5ai rawtton edig 606 P. A hitel keret coÖkkentéoe k6vet-

keztóbon a Főazéktartópág ugy intézkedett, bogy a fcatebbi 

60,;ze;et a 27 vcaquegyei vitézi ozékkapitényod3 6o a 

vitézi törzokapitdaység közt a vitések lótLzIhoz, valaiaint 

a körletakben lévő vitézi telkek ozamdboz ardnyitvra fel-

ooztotto, a egybca atanitotta a TUrsa- éo a Vérmegyei vi-

tézi czékkapitdnyadgokat, bogy a kiazdlldaokat conk az 

oztikoéceo east-often eaznzöljüa 6a cook-

ioa rendelkezéotikre b000dtott  hitel  bAnyad ::ereteia belül. 

A Vitézi Rend réoz6re a folyó költ)36vet6oi évre 

leeoökkentett hitel Usaseg oly esakily, boa. már tovdbbi 
coöktentős az agymanet o  valamint  a Vitdal Rend céljainak 
kereoztUlvitelét teljema negbónitand. Okvetleatil azUka6. 

gem* a kiszállLiook aGy a  vitézek,  mint a Vitézi ;lead azelAp-

pontja.,1 uz OPD. tárgyallisokra, a  vitézi  telkek bérbeA6- 

on, valamint a vitilsak birtokbL belyozáce, tovébbd vitézi 
telkek sdr al' vitals alkalmdval, s ugyancaak felt&Aentil 

szUkoéeo a toI:ea vitézek  gazddlkadiadnak időnkénti 
ellQnőrzéoe, a min egyéb tAgy ismssti  miit  vitézi maQpont-
bél fontos  ULyel: U1.'1141490 vigsttis 



Az eddigi lecsökkentés következtben sajnos olyan 

helyzet állott elő, hogy amidőn a lecsökkentést  elrende-

lő határozat a vitézi főszéktartóság tudomására jutott a 

legtöbb vitézi telekkel rendelkező Fejér vármegyének csak 

olyan hitelkeret volt megállapitható, amelyet a rendelet 

kiadásáig már teljes egészében kimeritett, s ip;y annak 

a folyó költségvetési év végéig nem 611 módjában semmilyen 

esetben sem k szállást eszközölnie,  legfeljebb  az előte-

ter elterjesztés után a Yőszéktartóság a saját részére 

bi:rtos:tott hitelhányadból tud er:etleg valamely csekélyebb 

öss,eget  átengedni. Pz pedig mindenesetre nagy  hátrányára 

szolgál ugy az egyes vitézeknek, mint a Vitézi Rend inten-

cióinak. 

Mindezek előrebocsátása után kérem Nap;ymélt6sAfodat, 

méltóztassék odahatni, hop a Vitézi Rend költstvetési 

hitele további csökkentés alá ne vonassék, mert már az 

eddigi csökkentés következtoben sem tud céljainak tökéle-

tesen megfelelni, a további csöld<entás pedig teljesen 

illuzóriussá tennék az egész vitézi intézményt. 

Pgyebekben van szerencsém a három megelőző költ-

ségvetési évben ténylegesen felmerült kiküldetési  költsek 

összegét az alábbiakban közölni 

1927•28.költségvetési á'ben 	birtokbavvétel 31.044 P.41.f 

1927-28.költsógvetési évben 	kiküldetési költség 997 P.92.f 
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19'819'9,  költségvetési évben birtokbavétel WM? P.89 2. 

1928.1929. költsegvetési évben kiküldetési 
költség - 	362 P. 

	Vallie..1■411.1101■■■■•■■•■ 

1929-1930. költségvetési évben. birtot.bavótel 36.081 P. 

1929•1930. költségvetési  évbe q kiküldetési 
költség 	 956 P.46 2. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem 

nyilvánitását 

vitéz Hellebronth Antal 

ny.tüz.tbk. 

vitézek fökapitányának helyettese 

OL. A Vitézi Pend szervezé,iéről. OL.F.26. Miniszterel-

nökFiéEi Levéltér. :.,iniszterelnökség. Központilag iktatott 

és irattározott iratok 1143. XXVIII.931. 

beadvány saját száma: 	Z.  43506.szám.  Budapesto 1931. 
V1.-1931. 

január 19. 

/:hét oldalas e gépelt, felzetee beadvány:/ 



Vitézi telek elnyeróse iránti k4711-01, 
benyuJtása  

i:OVSL. 417/Biz. 11.-1942.-;Vitézek Lapja 1944:.111.14.:, 

" Az Országos Vitézi Szék ezuton hozza összes szer-

veinek tudomására, hogy azok az egyének is, akik az ország 

részeinek felszabaditásáért folyó hprookban vagy a mostani 

vi160,;háboruban, az ellensk; előtt tanusitott vitéz magatar-

tással és személyes bátorstitzal végrehajtott fegyvertény-

(art, tábornoki rendfokozatban a Magyar krdemrend közép-

keresztjét a hadiszalazon a kardokkal, törzstiszti rend. ,  

fokozatban a Magyar Erdemrend Tisztiberesztjét a hadiékit-

ménnyel és kardokkal, főtiszti /:századosir bez4a6lag:/ 

rendfokozatban a Aagyar 1,rdemrend Lovagkeresztjét a hadi-

szalagon a kardokkal, legénységi állományu egyének pedig 

a nayar Arany, vagy a Magyar Nagy FzUst Vitézségi trmet 

érdemelték ki t  vitézi telek elnyerése iránti kérvényüket 

szintén benyujthatják. 

A kérvény szerkesztésére és annak mikénti felszere-

lésére a Vitézi Rend VI. k adásu Kis Kátéja nyujt felvilá-

gositást, anely értelemszerien alkalmazandó. 

A kérvényt ténylegesen szolgáló honvédegyének az 

Mairaronvédelmi Miniszter Ur utján katonai szolgálati 

uton, a new ténylegesek pedig a lakóhely szerint illeté. 

kes vármegyei /:Budapest székesfőváros:/ Vitézi Szék utján 



nyujthatják be az °rszábos Vit3zi Zlzákhez. 

Ilyea eGyéneknek a kérvény beayujtúsához előzete.. 

sea eivedolyt kérni nem kell.  }zen rendelet a mult viláf,— 

háborubon  rétvett egyének vitézi kérdényeinek elóterjesz-

ténére vonAtkozó eddigi korlátozó rendelkezéseket nem órin-

tie  azok továbbra is változatlanul érvényben maradnak." 



Avorsi tott  felvétel  a Vitézi 7  endbe  

/:01/06/13iz.111.-1942.—Vitézek Lapja 194,X•17.:/ 

" Az Országos Vitézi rzék merkönnyiteni és egyidejü■• 

leg megorsitani kivAnja a litézi Tiemlbe való felvételfi—

kért folyamodó és időközben harctéri szolf . dlatra behivott 

honvéd egyéneknek a Rendbe való felvételét, s ezért az 

alábbi rendelkezéseket teszi: 

Amint a vármetzei Vitézi Lizékek, claw Budapest székes-

f5város Vitézi Széke harctéri szcl;álatot telje .1t5  honvéd.' 

egyének vitézi esküje kivételére kapnak  reridel tet, akkor 

a vitézi jelvény, az eskülap, földigazolv Any, és kötelező 

nyilatkozat megküldésével e vitézi eskü kivételére haladék-

talanul felkéri azon alakulat parancsnokságát, melynek 

kötelékébe. az  vitézjelölt harctéri szollatot teljesit. 

Az eskü letetése és az eskülap aldinisával az egyén azon-

nal a Rend tatjávtt válik, a vitézi jocok gyakorlásába lép 

és harctóri szolcálata miatti  távolléte  new tadályozza, 

hoFy vitézi telekkel is megadomárvoztassék• 

Fzen 7yorsitott felvételi eljárAs célja: a magyar 

föld védelmében becsülttel harcolókat vitézi telek for-'

máig2an mielőbb  a mappar  föld  egy Ci  jutelmaznit  

vitéz lmándu-v•liegyessy Géza 

ny.altábornagy.  

ütvvezető vitézi törzskapitány." 
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A Vitózi liqap.be valóleivótel izjti k4r.. 

11 

 

1+ 07 ,3eVe1 C", 

bOVSZ.813/Biz.I.1941.-Vitezek Lcrja 1941.IV. .:/ 

0  A Kormdaysid 	0 VISM61t6.-doa mint a Vitázek 

Főkapitánya - 1941. =draw. 26.-án kelt lefelsőbb elba-

tdrozdadval elrendelni kegyeskedett, hoGy a Vitózi  Rend-

be  való felvdtel iránti kárvéayek - az elmult vilkjadboru-

ban szerzett órdemekórt - a tiszti álloainyuaktól 1941. 

dprilis 31.-e után, a lejSnyodziektől pedig 1941. decem-

ber 31.-e  után  csak az esetben fogadha -Wk el, ha a  kár'.  

ványező a VitLizi -end alapitácának idejótól megszállt te-

rUleten lakott (5o coal: a felszabAulde után vált ujra 

ma_7ar honossi. 

Az elmult 20 iv alatt ucycnis mind= L.150. :IOC volt 

a kcirvftek boaddsdra." 



Julentkezés a Vitézi teli-cekre 

Nacybdnyai Hozithy iiklo Ur, ahgyarorozdg 1045matóságn 

Kormínyzója a haza el nem muló hadja jelóül Vitózi telket 

foL; 7demLlnyozni azokból a földekből, melyeket eaec telken 

birtek000k ón köztectUletek erre a eólra hnzafian megértón-

Del ar acidic in felajdnlottak, a bizonyára mág ezutdn in 

felajluni fognak. A meGadoadnyozdara legérdemenebb honfia-

kat a jelentkezők közill a Yitózi Szók e  mint a meadomAnyozott 

vitőzek felett a felügyelet gyakorldsdra a kötelen köznzold-

latok irányitdcdra és czámonkérésére, a fegyelem, a hazafiac 

érzós,  o  egyilv6 tartozdn dpoldodra le6főbb fOkon hivatott 

czervezet fogja a legnagyobb körültekintjcsel kivdloGatni. 

A Vitézi szók tehdt felhivja a haza vódelmiben kitUnt mind-

azokat a feddhetlen honfiakat, akik az uLibbink !Izerint a vi-

tózi mórtőket metik,  a akik a Vitózi telekkel jdró közszol-

gálatokat hivon do pontonan teljeciteni  hajlandók  to do 'ape-

ook in, hocy Vitózi telek elnyerőne  irónt  kérvónyliket a 1715- 

m3lt3oku iWrmAnyzó Urhoz intízve as  alábbiak  nzerint kellően 

felDzerelten adjak be. 

Aoludgyzó Ur (3 Főmjit6.6t611 adoodnyosni fog leginyagi 

613 - de ocak ardnyin ozban - ticzti Yitízi telkeket in. 

Vit6zi  tol ot azonban  cook az kaphat, aki tekintet nólirül 

ozilletépíre, polgári vagy katonai állándra va,;y rangjilra, a 

haza védelmóben kifejtett különös vitózAgéórt az aldbb msg. 

jelölt  katonai kittintetőnekbon ríazezült, n akit hazafiaoc ,1- 

LAban a forradalmak nem tántoritottak clog, a  nai eL;óczoégi 
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állapotánál, xLnt erkölcsi lányénél fogva a hazai rUg 

ratveléare különUsen alkaline. 

Az eillitett katonai kitUntetés lezóilyaégi állomártru-

aknál az arany, vaLy z clső osztályu /nay/ ezUst vitéz-

ski órem kétszeres birtoklása; főtisztekncil legalább is 

a legénységi vaz7ti.ti arany vitézségi őrem, avagy  a 

harmadosztályu vaskoronarend; törsotiuzteknél ős tdborno-

koknál  legalább  is a Untrend lovagkereuztjánek birtokrzL1, 

feltóvt  hoar  e kitüntetőseket szemólyes vitőzséjikkel mint 

főticztek, törzstisztek, vaa tábornokok firdameltők 

A Vitézi telek adcmányozását kérő folyamodványokban t 

következőket kell  igazolni: 

1.1  Akai;yar állalapolgárságot; 2./ feddhetlen ős 

büntetlen előéletet; 3./ családi ős személyi állapotra 

vonatnő adatokat /vallás, szUletősi óv ős holy, kiizsőci 

illetőstig ős tartózkodási hely, nős, nőtlenegyermekek száma 

name ős kora/; 4./ a népköztároaságo  o uz agynevezett 

tall'Icskormány  alatti Aagatartduára vonntkos6 igazoldsát; 

5./ nyolvismeretót, oLióleti kópzettsógét /v4gaatt iskolák/ 

milyen nyelven ir ős olvas; 6./ a pdlyAzó feles4gOnek fedd-

betlen cis  büntetlen  előáletőt; 74 vagyoni állapotát rész-

leteuen; Alldsát, illetőle„;  foglalkozás  it; van-e háza, 

házhelyi,  vagy (_,7yclb ingatlana, haszonbtérleto és mekkora  az i 
hozzátartozójától fok -e  drUktilni, ilyent óo mily nayszi::ut; 

8.1 katonai o)ratilvrainak ifitclon másoltát azuwk mejolt516- 



s6vel, hogy a vilázhAboruban mely coapattekltn61, 

alkalmazásban, mennyi időt töltött el arevonalbeli ozol- 

gdlatban, vagy egylb alkalmasáoban,  tovább, hozy  anemp. 

zeti hadoeregben teljesitett-o ténylezes szol:Alatot o  mely 

coap2tn11, hol 6o mikor?, a nemzeti hadseregbe behiv6 pa-

rancsnak azonnal eleget tett-0; ha nem czolzat a nemzeti 

badserezben, miórt nem szoluat?; 9.1 kitUatQt6ocire vonnt-

koz6 igazolványok másolatett; 10.1 Wotettőnek rövid vázo-

Limit, volt közvetlen előljáróinak e egyób bajtársi't ,_lauk-

nak a megnevez5s6vel; 11./ a jelentkező testi 60 szellemi 

alkal_iasságát; ha hadirokkant, rokkantságának mibenlót6t 

68 fokát; 12./a jelentkező feleodgónek testi 68 szellemi 

6ps6g6t; 13. 1 ugy a jelentkezó„ mint a feleuóge ozilleinek 

korát, egdozo6gt állapotát; elhaldlozásuk ecetón pediL; an-

nak  mezjelö1686t, bogy milyen korban 68 milyen beteza6zben 

huaytak el. 

As 14./ pontok alatt feloorolt körülmógyeket a köz-

sógi előljárőmignak /kövAgi biró, jegyző 6o m53 or kóp- 

viselőteotilleti tag/ a járási fJozolLabiró fatal Lu.gerőpi-

tett bizonyitványdval kell izczolni. 

A 2. 6o G. alatti emlitett körillm6nyeket  azonfelül  

tanuoitani kell az állandó tartózkoddoi holy ozerint ille-

t6kes lelk68zi hivatal, illetőleg egyházk3L8601 elajáróoáz-

gal is. 

A 11., 12" 13. pontok alatt emlitett körü1m6nyeket 

1ehot510,; katonai orvossal, eoetlez az illetákeo hatópági 



orvosoal iLazoltutni. 

Hősi  halált  halt atydnak árvái ozerzett joon szin-

tón folyanodhatnak Vitézi telek elwyorésőérte  ha atyjuk 

a vitézi mértéket a fenntebbiek szerint elérte volt, s a 

folyamodó (Alen nemzeti 68 ataláno8 erkUlesi ozempontokból 

kifoGda 201 nem  vehető, FolyamedvdAyukat azonban az e pályá-

zati felhivAsban kUzöltek szorint kell felszerelniUk ős 

atyjuk hőstettcit icnnolnioko  Amennyiben az árv& kiskorulak, 

a folyanodvdnyt gydmjuk nyujtja boo  

A foly-modvdnyban kifejzésre kell juttatai o  boa/ a 

folyamodó Vitézi telekre cl3jeLzlzését kéri do kUtelezi 

magdt a Vitézi telket az orszdgbun b4rhol is olfo6adni, ftzt 

mega m:Uvelni illetőleg kezelni, kUltinften vonatkozik ez a 

Vitézi telcksirt folyf1,71od6 tisztekre. 

Alfejczésre kell tovdbbd Juttatni,  logy a kirendelt 

orvoa vizo -dlatdnak ulna-a alávetni, e a Vitdsi Rend mabáiy-

zntait 5c atr:Atcait 13:2jtra nézve kötelezőnek elismeJ:ai. A 

uitzi teleltnek coak ezly bizonyon vidéken adomAnyozdsdt kérő 

folyL1:-odvInyoi: csak klinitelecen. tale_ Llz ecetben vehető 

fijyelbeo  ha a pálydz6 mdr a kórelmezett vidéken hdzzal o  

vagyec-jéb incatlanaal biz'* 

A folyamodvdnyokat az dlland6 tar46zkoddei holy 

szerint illetékes kftségi el620r6ságnak /vIlropi PolGeirwm 
laestern41/ kell beadni* Bs v4lem6ny6e2 a jdr.lui fősool3a-

birdhoz juttatjz4 utSbbi podia a körülmények lelkiisueretes 

megvizsgdleisa  után  a  tUrvé4yhatóság 0105 tioztviselőjóhez 



- 64 - 

tovdnitja, aki vdlem6nyeo jelentóadvel aorta  vUl  a 
Vit5a Szcilchez terjet-mti fol. 

Aki nags birtokiból akar naját maga %may leasármasőjs 
javra Vitózi telket clapitanio  az járjon el AS IGazadagy-
ainist6riumaJ: 46000/1920.IO2.szdm alatt kiadott readelote 

szerint* Az erre vonatkozó netdrx mág ozi1ka5Gea felvildgoci-

tdoolmt megadja a Vitózi Rend Jzóktartórlága /Ialrdlyi Var, 

itormdnyzómid, a aagyaz'  litadbitelintózetek :asezdgos SzUvet- 

fláze, vaGy bdruelyik telelf:Unyvi hatóság* 

Budapeot,1920.6v1 deoauber bá  

A Vitózi Rend Szóktart6c4ga. 

/:Rendeleti ZUzlöny a mngyar királyi nemzeti landbereg ozd-

mAa, 1921. j:Inair 2914 5.ozámdból.:1 
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XV  Ill.  

ylva_figelcsi Gálócsx_ZsiRmond főszéktartó 

PLiaglul_1112221IS_ részletei.  

/:19'3.  Január 18.:/ 

Méltós os Uram! 

ToPmapi megbeszélésEinkhöz hiven, van szerencsém Aél-

tósiluodnak a Miniszterelnök Urhoz benyujtandó pénzdpui ter-

vezetanket szives ittamulmányozás és a meFjegyzések mer4adá-

sa végett megküldeni. 

Tis3telettel kérem Méltóségodat, hocy holnap, azaz 

pénteken délutAn 5 órakor hoziAnk palota I. 

alagsor ajtó 28.:/ fe1f4radni méltóztassék, ahol is Horthy 

tvn Oexellentiája elnöklete alatt és a Jegyintézet kép-

viselőjének bevonásAval e kérdést részletePeu óbajtjuk meg-

vitatni. 

70;;adja Mé1t5AGod őszinte tiszteletem kifejezését 

mell el vagyok kész9éges hive: 

budapest, 1923. január 18. 

vitéz Gálóosy 



Vitéz gálócsi Gálócsagiond főszóktartó 

pénzügyi tervezete részletei 2., 

Nagyméltósátu Ministerelniik Url 

Kegyelmes Urunk! 

Az ujabb magyar kor legzseniklisabb dir;cndolásu 

nemzetvédelmi 	 kötségkivül a litózi Fen, 

amely nemcsak azért és szükségszerüen államfenntartó erő, 

mert a hazdnak egyéni kLválóságokban gazdagabb egyéneit 

gyajti esy  táborba,  kik felett hatalmi szóval to rendel-

kezik, hanem mert az intézmény maga a szó szoros értelmé-

ben földben gyökerező lévén, tagjai a közgazdastiLi élet 

terén is ellbgják foglalni azt a helyet, amely őket eyé-

ni kiválóságuk folyán megilleti. 

A kérdés csak az, hogy mennyi ideig fog tartani, 

mig ez bekövetkezik s vajon célszerii-e az álam szempont-

jából, hogy a Vitézi Raudet ne-csak a nemzetvédelmi mun-

kája terén, de a közgazdasági téren is tilmocassa, s  mind-

azzal az eszközzel ellássa, melynek segélyével a vitéze-

ket s a vitézi Rendet megillető hely elfoglalása a lehető 

rövid idön beidl megtörténhessen. 

A ifitézi Szék s annak Főméltóságu l'őkapitány Ura 

az állam sulyos pénzügyi helyzetét  elégé mérlegbe vették, 

midőn a Vitézi erd két eves felállása alatt összesen 

alig 5 millió koronát kitevő összeg er2jéig vették igény-

be az állam támogatását, s az eddigiek alapján bebizonyi- 
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tották, hogy a "Vitéz::_ ?end mmában is oly életképes intéz-

mény, mely számottevő kdlső segitség nélkül is el tudja fog-

lahi at a positi5t s be tudja tölteni azt a hivatást, amely 

Őt lezilleti s amelyet uiaginak előre kiszsbott. 

Azorban az utóbbi időkben lejátsződó  általános  rem-

zetrolitikai események éspedig az 1919-es évnek mindinkább 

feltóluló forradalmi haafja, másrészről pedi a belülről 

diktált tudatos rortása pénztirvi helvetünknek, szükséreqsé 

teszi, hogy az az intézmény, mely legeleő  alappillére  a 

nemzetien gondolkodó 4a7,yarorszámak, de amely egyuttel 

konstitutioinál fogva alkalmas a le .;eraliesebben véghezvien-

dő pénzügyi politika alvpilléreként szolgálnl, a jövőben 

az  állam financidlis tLaugatását is élvezze, hogy ezáltal 

a te:Apó, mellyel a Iiitézi Read, de vele az  állam  is kitii-

zjtt k;éljai fTló haled, meggyorsuljon... 

...Az alábbiakban  bátrak  vagyunk aagyméltóságodnak 

kifejteni, hogy miben és milyen iiartékben látjuk szUkséges-

nek a támogatást, kimutntván egyuttal, ho,v a nem subventió, 

hanem kölcsön formájában adand5 összeg egyben mily nemzet-

gazdaság,i előnyöket rejt magában, melyet new azért hangoz-

tatunk, mintha Nap7méltóságodat kivánnank meggyőzni, henem 

mert leje1ent5sebb érv  ink az ellentétes felfogásu táborral 

sze:aben. 

Az egyed viézi telkek gazdasé u°1 felszerelse tek n-

tetében teljesen pontos statisztikai adatokkal new rendel-, 



kezilak, minthogy nap—aap utin ujabb vitézi telkek alakittat-

nak, de az alábbi számitisniakat az lényeesen befolyásolni 

nem is képss s az Altalunk ismertetendő adatok lecfeljebb 

10-15 százalók Atérést tartaL4azhatnak a valódi helyzet. 

hez képest. 

192. augusztus 	felavattatott ■iatiszt és 
5)4 ....legénységi vitéz. Ezek kdzül saját alapitásu vitézi  te-

lekkel bir 	tiszt és 	 vitéz és a mai napig 

birtokba iktattatott.ji.tiszt és 	legénységi vitéz. A 

folyó évi vitézté avatásnál előreláthatólag ujból fel fog 

av attatri 	tiszt 6 stib). 1egényéi  vitéz, 	ik közül 

vitéz lesz még a jelen gazda-

8ái  évben birtokbaiktatható. ilzekkel egyfitt tehát a vitézi 

telkesek száma  lesz: 	áaqi(r.'legénysági tiLlomány- 
. 

beli. 

E'zelc k5zül rei.delkezik g•tiast és .tTaegénységi 

állománybeli vitéz  teljes instrukcióv al....tiszt 68 1°4)&0— 

génységi Allománybeli vitéz fél instrukcióval és vár még 

tőkehiány vagy egyéb okok niatt a gazdálkodasnak  sajt ke-

zelel.-7ében való megszerzésével S..  tiszt  és  ...lerénys6gi 

vitéz. 

2G4 15 boldog iegénysé6i vitézi telek teljes berende-

zése alatt OrteLdő: 2 szoba, konyna, kamxás lakóház, 4  szám 

inog dllatra istálló, sertéz és baxomfiól, kut, eke, borona, 
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kocsi, vetőgép9  ée—itée4,;66—pefte rote .1-tvicAs és ké.ziszer-

szAtaok, 2 16 9  2 tEhén, 	kcca, és baroak. A korona mai 

órtékelése szerint a teljen berendezés vIt6z1 telkenként 

cca. 2 milli() koronát emésztene fel, de minthogy a Vitézi 

szék, illetve a vitéz olyan jelentékeny tárradalmi készséG 

felett Iendelkezik, ez az ösz'zeg a legtöbb esetben kb. 1/3- 

ra redukA1hat6 9  ugy 9  hogy a korona mai Alldsa /:0.22:/ mrdleti 

átlai;ban kb. a 800.000 koronával számitnatunk. 

Fun alapon  tehát az az Jasze3 9  mely a legénységi 

vitézi telkek beinstruálásra volna forditandó ez évben 
lete,■ AsIrkr, 

cca.44:4g4:koronat tesz ki. A tiszti vitézi telkek  melyek-

nél  kb. 100 kat.hold nagyság az étlagos, már jelentékpnyeb-

ben több összeget iényelnek, mert a társadalom Aldozetkész-

sége itt már csek lienyészó mértékben vehető igénybe, egy-

részt a tiszti reputáció megvédése vewett, de másrészt a 

terület aagységa vévett is, ugy hogy egy tiszti telek félig—

meddig való beinztruálása is legalább 5  millió  korona keze5— 

t5két igényel ....tiszti telekn .51, az összesen kb. 1.9...LY:C6.1Zzons 

0446  Az egész instruálási összeg tehét t 4.....korone4 

A szükséges összeg elvő tekintetre igen ncizr.A 

lAtszik,annAl  ii inkbb, mert szUkségszertier. 11rtrui, illet-

ve a Jegyintézet Altai ryujtandó hitelt kell,  hogy  erre 

igénybe vegyünk éspedig azért, :ert n mai valutáris ViBZO• 

nyok mellett nincs magánintézet, mely 6 hónapnál hosszabb 

lejAratu kölcsönt adna, másrészt mert az ilyen rövid időre 
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adott kölcsön ij elviselhetetlen kamatterheket róna a tel-

kes vit&re. A földnek a rentabilit4se azonban ily nagy meir-

tékii mefs;teritelést 1:800.000 korona évre 5-37) szazalók—os 

ma uzu41is kamatlAb mellett:/ nem bir  ki, wybor-/ enaek 

visslafizetése csak hosszabb 	lellett garent4lható, 

1ft az daszeg  köt 5sszetev5ből 4116 ,01cled.:,g az 

kezósi /:kb. 55 7. :‚ és e. többi felmerelési h1te1b5lt:kb. 

45 !eit s ennek megfel.  15en a rendelkezésre bocEátósa is 

kétfélelAppen kell, hogy történj4k. Az épl'Ae7i  hitel 

minden eeetre lényegesen hosszabb lejAratot klván mer, s 

iry erre aézve javasolható megoldisi mód az voln4 hogy 

ez Allam helyezne el az Orti—nil ily nasysáru betétet, nmely 

ezt a k&telékébe  tatozó övetkezetek utjim boesljtanti 

kölcsön :Porm4jAben a vitézeknek rendelkezésére. 

A felszerelési hltelre nézve, ahol rec: 
AQLYYWJ 

1l7fI1Ab 444 éves lejAratró/ van szti, az volna ti.sztelet- 

teljes javaslattull, hogy Nagyméltóelod irtentiója  alap-

3n  kezdeményeztesseueb tArgyalásot a Jiintézettel oly 

form4bAn, hogy nyisson a Jeg;/intézet a fk?rt megjelölt 

részösszeg e'rejéig hitelt az OWL részére, amikori   a tqw4.. 

vAltón az ilictékes O.K.H. kötelókébe tartozó vidéki hitta. 

szövetkezet az 04K.H.központi igae,gt;t6sA - a s a Vitézek 

liezőgazdas4gi beivetkezetének alAirsai r-erepelnek. 

MindlOt alkelom1.11 csak olyan tartozások esr;t6ben 

bocsátható  a vitéz részóre kölcsön, amely vagy a itézek 

ilezőgazdanrili zövetIete Altai szállitott 4ruk, alyagok, 
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stb. után erednek, vagy amelyek más célból ugyan, de a 

Vitézi Szék hozzájáruláséval származnak 

•...Kétségtelen, hogy mezőgazdasári többtermelés 

csak ury állhat elő, ha az országban szerte-széjjel minél 

több helyen mintagazdaság létesittetik, mert tanfolyamok, 

sőt a mindinkább nagyobb számban megnyiló kisgazdaképző 

iskolák részéről is csak ugy érhető el igazán eredmény, ha 

a többség, mely ezeket nem  látogatja,  a maga vidékén a maga 

falujában látja ás tapssztalja a mintagazdaság gazdálkodási 

s hasznositási mód- és rendszereit, rendkivüli előnyeit. 

A mintagazdaságok szerves és következetes megterem-

tése pedig legegyszerübben, a legjobb módon de egyben az 

állam részéről is legkevesebb anyagi hozzájárulással, ugy 

oldható meg, ha felhasználja ebbeli céljára a litézi en-

det, illetve az abban ös:3zpontositott telkes vitézeket, 

akik 80 -1 -ban földmiivesek coraLból kerülnek ki, de a maradék 

20 ,f; is a földdel örökké megtartotta konnexusitt, akik  azon-

ban e mellett  a földmüves  népessé u első intelligentiáját 

is  alkotják, nemcsak azért, mert meg van a szellemi képes-

ségük is hozzá, hanem mert becsületességük, szorgalmuk, s 

mindenképpen való megbizhatóságuk alapján is kiemelkenek 

a többi közül. 

....Mint előbb kimutattuk, már eddig is Magyarország 

kb. 35oo községéből 	 vitéz gazdálko- 
25-.600 dik ...,...k.hold területii  földön,  de a Vitézi Szék rendel- 



kezésére álló adatok s a Vitézi Szék intenciója alapján 

-3 esztendő leforgásán belül ugy—szólván nem maradt köz-

ség vitéz nélkül, amikoris a vitézek száma t:-.n.s az Alta—

luk mavrlt, illetve kezelt terület kat.holdra fag 

emelkedni, ezeknek a vitézi telkeknek mintagazJasác:gd való 

kifejksztésére meg van a Rendnek s a vitéznek eF.yüttes er-

kölced alapja, meg van a szükséges fecyLmező erő, köaqTen 

s a7 állam terhelése nélkül megadhatjuk nek k a szüksóes 

gazdaképzést és Levelést, amelyre nézve programunk készen 

all, hiányzik egyeaül az a tőke, amelllyel a vitézek köl-

csön foratájában megsegitendők volnának 

i:Országos l'evéltár Országos Hitelszövetkezetek 

Központja iratai Z 148, 12. cs.725, a meghivó egyoldolon 

gépelve, eredeti aláirással, hozzá csatolva a péazüoyi ter-

vezet, 7 oidalas, sláirás nélküli, gépelt m5olat.:/ 

A grafit ós [mine° irowanl tett bejegyzőeek ktit ozo-

mAytől ovIroazó l, as orodotivol eL;yező jelt16a0k. 
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X IX 

A milliozterclAP 141LialaJa.22036112;46116 

10.303 cz -1 5r_ezett. 1920.dee.4. 

III. ilarooztay 

17aton4:m: 

Tárgys 	 Valamennyi feacpeinnak. 

felhivls a faapz5no1hoz vi- A 11:7,za vődelnőben tanuoitott ha-

tőzi telkek róczőre 	er5nyek rr6v  i ca- 

lAlok felagmláulnak propa- 161 .:czcteccó tőtele alldból a 

3d1eu:3Am otb. 	Kornanyző Ur u lAladlts.lokA kez- 

denómjezőoőre a 6650/920.,....„az. 

korm,gyrendclet a vitéLd tclkek 

itijt hivto. őletre. 

vitózi telkek r6ozóre tUrt6nO 

2tirri 

	

	cirdekőben a .ZormAnyzó 

Vir /6661tómica felhivtiocal forw. 

dult az euros nazybirtokocokboz, 

a felhivla azonban cajnoc eddig- 

elő neru grt zzal 	eredmInlvel l  
melyet a nacyfonto.dc.,u ci neaco 

hassfias ea jowal oeGklvAnhat-

na. I.ZCU okből felkóram a51t6c4-

godat. uziveakedj6k a hattica 
a vezetőoe alatt 	terillett5n fekv6 naybil-tokok tu- 

d116 törvőnyhntőaAg tiozt- lajdonooai íjavadalaaaal, yaw.  

vinolőit  üzen akció tLr- 
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gatda-lra felhivni inadt 

rőszáról io. 

LA rendelet 2 03-di:Imp:it 

=limo felhasznAlás vó-

tett elmtolam. 

haszonólvezői/ köróben a ac-

mes cólra va16 hivatkozással !Ji-

nn Jzólesebb ktirti akcia indit-

tatai arm n3zve4 boa/ vitőzi tcl-

kek alapitős4ra ingstlassikból 

min61 naajobb terUletet ajdnlja,- 

nak  fel.  Az actiő eredalőnyőről 

szives őrtcsitősa kőrvel-- 

920/11.25. 

olvashatatlna k5zjeGy 

OL.A Vit6zi Read szervezőeóről. 0144,X.2Gainiszterclakső4 

14v41tdr, Liisi-Iztercla:;L:o6g közpaatilag iktatott ős irattá-

rozott iratok 

A  jai:Week tanaretlen szerailytől ozámazó l, tintával 

irt bejeGyzőmoillw 
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/10L.N.109.Lad.SSS.Litt. B-C rase. 5.csomó.:/ 

A Vitézi Fend cimere 	 590. 

Wisolat.  

Én,  nagybányai vitéz Horthy jiklós, Mágyarország 

Kormányzója, a Vitézek Főkapitánya emlékezetd1 adom 

mindenkinek, akit illet, hogy a mostan mult háboruban 

és az ezt követő szomoruan terhes napokban Vitézségének  

és Nemzeti érzésének  k váló tanubizonyságot adó vitéz 

Vigh József hivatásos tiathelyettest a Vitézi 1;zék 

Javaslatára  l923. évi Junius hó 17.-én az ország tör-

vényes képviselete, ejhzi és világi méltóágai jelen-

létében annak utána, hogy a vitezi eskdt kezembe le-

tette, Vitézzé dtöttem éa_amtllar. 

Kelt, Iludapesten,  l93. év junius hó 

Magyarország 
Korpelnyzója 
cimeres 
pecsétje 

Horthy s.k. 

Mar,yarorszt Kormányzója 

A másolat hiteles: 

Budapest,1925.november 5. 	Olvashatatlan alAirás sk. 
Vitézi Szék 	 osztilyvezető 

pecsétje 





Bi-ilat 

Hdassly  László:  vitézi rendről  című egyetemi doktori érteke-

zéséről. 

A cimben foglalt témát a különben jogász doktor Négyessy 

Lászlő több mint 700 oldalon 4 kötetben tárgyalja. A  terjedelem 

tehát az első, ami meglepi a birálót. E nagy terjedelem oka első-

sorban az, hogy a szerző a vitézi rend kialakulását, szervezeti mű-

ködését, szabályzatait, kátéit, belső utasításait meglehetősen hűen 

közreadja. Az első 2 kötet gyakorlatilag ezeket a "történelmi je-

lentőségü" dokumentumokat tartalmazza. Néhány soros  magyarázatát  is 

ezekkel az eredeti dokumentumokkal támasztja alá a szerző. 

A mása dolog, ami meglepi a birálót - As ez már  az elsőnél 

sokkal lényegesebb! - ez a dolgozat szerzőjének szemlélete. Már az 

első kötet jegyzeteiben szenvedélyesen állást foglal a vitézi rend 

"nagyszertisége, életrevalósága" mellett, s természetesen ennek meg-

felelően azok mellett is, akik fáradtságot nem kimélve létrehozták 

ezt a "nemes" intézményt. Hogy törvényes volt -e a vitézi rend léte-

sitése, az már a fentiek után nem lehet kétséges /33-34 oldal/. S 

hogy a vitézi rend  aj  szerző szerint nem sértette az  állampolgári 

jogegyenlőséget, az megint természetes /35.oldal/. Hasonló példákat 

tucatjával sorolhatnánk még fel annak alátámasztására, amit a disszer-

táció főbirálója nagyon helyesen ugy summáz: "Szemlélete nemcsak a 

marxizmustól van mérhetetlenül távol - mármint a vitézi rend szerző-

jének - hanem még a szolidabb polgári szemléletet sem éri el." 

A mondottak ismeretében szerzőnk kritikai módszere már nem is 

meglepetés.  Mindazokkal vitába száll, akik bármilyen formában két-

ségbe vonták  aj vitézi rend létjogosultságát. Vitakozik  még  azokkal 

a polgári szerzőkkel is, akik ugyan elismerték, a rend jogosultságát, 

de egynémely vonását intézményét megkérdőjeleztók. Különösen és kö- 



vetkezetesen polemizál a marxista szerzőkkel - igy többek között 

Names Dezsővel, Csizmadia Andorral ds másokkal - akik a vitézi 

rend Horthy rendszerben betöltött nemzetvédő, irredenta szerepé-

re merészeltek rámutatni. Négyessynek nyilván nem véletlentil - 
maga is irla dolgozatában hogy néhai nagybátyja szintén vitéz 
volt! nom tetszik a marxista órtékelés, és ezt hatalmas irományá-

ban minden lapon bizonyitani is igyekszik. 

A vitézi rend főbirálója Serfőző Lajos részletesen bizonyit-

ja a delgozat antimarxista tartalmát. Vele egyetértve én sem *a-

vaslom a  disszertáció  elfogaddsát.  

Szeged, 1974. december 3. 

/Dr. Rácz János/ 
tanszékvezető egyetemi tanár 


