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ollAtma. őket időekén* Meglitgestni, gazJack■Guk fel-

saorelieit megtekinteni, kfteleaudgeik toljeuitdaibon óa
gazdnoégi eandisalben ollenőrizedo Ott, ahol szilko5gea
volt, őket erélye kOzbel6pósoel e gazdaelégi vagy erkUlesi

lual1st61,L4e0Svnl. ozorenccétlenApk, baleoreukban coGiJ*1kre, az 'et ért olcal coap..L.,01:b;In teinassukra lenni.
/1/
A tiesti telkeo vitdzo1 . tovékmiyu6ge a i‚end vezető

ozervel kiépaléséac időszakában r6ozLan a j(Ardc:i vit5zi had.
namr, részben a vitézi amentor tcvékonyo6gót volt hiv-tva

aegiteni pétolni. 2925-ben i biztosan nem volt ilyen tevékenyeigo
A vitózi orvoa.

A vitézi orvos a vérmegyei Vitési Szék 6s a jéréeok

eg6eso641gyi tan4onad6ja, a vitézek de oaalAdtagjaik orvosi
kozel6sdre hivatott.
A vitdel orvost a vérmegyei Vitézi 3zék elfterleeztém
sire as Oreságos Vitézi Szók bizza ape e feladat ellétéeéval.

X rendi soolgilatra a vitézi orvos anként jelentkezettivegy

felkérdsre véllalkozott. Tiszta6ee n262 bárnikor felmentho-

t6 volt, de milkUdése a Vitézi Rendtől qcmo2lyon dijazAprn
nem JoGonitotta.
A vitézi arms tev6kenyuége kt5ttalnyu volt: ejyrdet
orvoui-Gyógyit6 tev41cenye6g4 cimoilizriben a boziai foladUld vi-

tézekot ds ocialiategjelket megvizegélta, gyégyeuert rendolt
azdalkra voei taluipasal Slats

1 2cet, iade:26uot

tézeket hivAa ndlkUl is, Jttbillmukban felkoreote,

u

vi-
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udvaraknt rse8viz1a tocti ellapotukst ficjcicomol kioőr

to, ohs agOzazdegyi azocklontból kigbziot talat a vitózt
figyeamsztates. A vit3zi orvoa dllandó UoczeitOttetdot tarm
tott a 34rdal vit‘st hadna6zyal 6a a vitdzi 5rno3torro1. .00
figyolómit Monte velak, bo3y azok is a1cnőrir..hocc5k vgjon
a vit6z az orwpal tanáasokat, utacitiaokat botartia-o.
A vit5si °woo oem36gUal Oolgokban a vAraccwoi vit67.1 aséldcapitányboa volt utalva. /2/ L ticztoés kelotkozóadnek idajdre, a temikaarxrig milyenakére adutain ninooenok.
/3/

acdsgria,
A vitézi UGyőon fttitcloc volt a kinevestlai ho1yo vitózi
azorvót 3o31 tan4ocadelseal 6a Jog* siakvélaménnyel

itoni

további a alkadóso terOlotón lakó vitózoknok =on Ugyekbano
amelyetct a vArmegye illetőleg a itirds tera1ot6n kellett elm
intózni

ame1gokkel 8t a vitézek felkereatők jogi tanks°.

°sal azoleálni vagy Jo gi k4vice1etUkot ellátni, akiennyibaa
azok alvá1lal4sa az ügyvédi randtartásba nec Utkösötto /4/

Az Ores4goa Vit3zi Szt5k 1933-ban a vitézi ügyeklz tov5kanyadgére nósvs általános saabiLlyt adott ki, /5/ a e uzab.ly

aserint a vitézek kftwot1es01 sm. hams es illetikoo varmovitézi amékkapitariy, °Urea opotban a Orsini vitózi hadnagy utján fordulhattak a vitSai Ugyóozhez pores Ugyoikben.
A vitézi UGyöoz o faladatót ambits SeficiuWAint late& el. A
vitézi ozorvoktől cask késaUadásammigtorwitda6t, a huzzdfordn16 vitőzeizta wok nara6ke1t uijawist kapaatott.
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A vitézi ügyészeket az Országos Vitézi Szék nevezte
ki az Országos Vitézi Székhez, a vitézi törzsszékekhez, a
vármer;yei vitézi székhez és a járási vitézi szakaszhoz. A
kinevezéshez a szóbanforgó szervek javaslata volt szükséges.
A kinevezésnél - szabály szerint - azok az ügyvédek
jöhettek szóba, akik a kinevezésre elöterjesztő vitézi
szery székhelyén laktak és a Vitézi Rendnek is tagjai voltak. A nem rendi tag ügyvédek csak elkerülhetetlenül szükséges esetben nyerhettek kinevezést s közülük is csak azok,
akik társadalmi sullyal birtak és emléklappal voltak ellátva. /Tehát tartalékos tisztek voltak!. /6/
Az adatok azonban arra utalnak, hogy a Pend fennállása
egész ideje alatt a kinevezéseknél irányadó szabály merfordult: a kivétel volt a szabály és a szabály a kivétel.

1927-ben 25 vármegyei vitézi széknél szolgálatot teljesitő 68 vitézi dwósz közül csak

5 volt vitéz, /7.3 %/ s

közülük is kettő két funkciót is ellátott, vitézi ügyész és
járási vitézi hadnagy is volt. /7/ S ez a helyzet a későbbiekben sem változott meg lényegesen. Fzen tulmenően, a 25
vármegyei Vitézi Szék közül 10-ben /40 ',5/ csak egy vitézi
ügyész teljesitett szolgálatot, 3 vármegyei vitézi székben /12 %/ minden járásban volt vitézi ügyész, s csak egy
olyan vármegyei Vitézi Szék volt, ahol minden járásban
és a vármegyei Vitézi zéknél is vitézi ügyész müködött./8/

vitőzi szerv lőtesitőmire 1940.2agusztus 30wa'a m6oodik bőcsi dönt-őst kivetően került sor a vlsszatőrt :iszakLrdólyre kiterjedő hatáskörrel. A Vitózi 1rende1to6G az

Orszkes Vitózi szsk irá.Luitása mellett

e területen

funkcionáló quasi-Or zá os Vitőzi Szók jálit el &I iGazgatási-GazdauáGi tokintetbea eGyaránt ozervezte a Vitózi Readot a visszatőrt orszáGrőszen. Uliködőse vitózi iGazGatási

tekintetben 1941.vciGtin soUnt mog, de "közGazdaski vonatkozásban továbbra is kőpviscli Vitőzi Rend firdokoit." A
Vitózi Kirendeltok szőkhe2ye 1Co1ozuvár volt, z 1941.vőgón
1tszervez5oe után - vezetője a 'oloosveir azdkholyil 9. ozám.
mu altyás király vitőzi törzsozők törzskapitánya lett./9/
A Vitózi Társadalmi Bizottsárok,

1934.elején /10/ a vitózi Lmervek tev5kenysősőnek
moL-itára eGy ujabb szervezet lőtesUlt, a vitőzi Társadalmi 13izott'ZIGok hierarchikun readszere. A vitózi '4rsada1ni
IsizottodGok kezdetben csak az Jr:3746os Vitőzi Jzók óe a
meGyei /Budapest pző4:esfővárosi/ Vitőzi sz&ce mellett jöttok 16tre, kősőbb a vfAcizi szervek hierarchiája mintájára
alakultak. /11/
A vitőzi Táruadalmi Bizottudeok tev5kenyski köre rósz
ben Us:izefondott a Vitőni Rend Zrinyi UJoportja tevőkeny-

sk5vel s czórt az OrszáGos Vitőzi Szők 1942.dece:Iberőben
az UGyköröket uGy osztotta moG, hoGy u vitázi Zrsadalmi
BizottsáGok a belső vitőzi 6lot cibrentartásával, a vitőzek
szocidlis Gondozásával ós a váromíluosok vitőzi levelős3vel
kapcsolatos teendőket v6Gzik, miG a rendi eszme szolL;álata

1capoc6n ozUka6ges tudom6agae, irodalmi 5o milv6zeti tov6Lcenyc6ggel a

Renden

balUl 6a

a

t4ro3dalombun

a

Zrinyi Cooport

foGlalkozik. /12/
A vi őzi ',26raada1mi Bizott okat v6g1o3 kialakult road-

azerUkben, a vit6zi uzervek hier-arobizija readj6n tointjUk

Ilzott36p:a.

Az Orns:'.-oa Vit5

Tdreadaini Bizott4g feladta, hogy a Vit6zi Rend

tdreadalmi da azeiloal 6lat6nek fejleszt6a6vel, waamint

gazdapdgi 6rdekeinek alőmozditdodval azolsdija aaaak nemzetvdelmi
Ebban

a

a./
ad,

feladatkörbens
az OrazIL;oa Vit6z1 oz6k felülvds6.ra v6lem6nyt

illetőleg javaalatot toaz

a

hozz6utalt Ogyekben, taaul-

nkinyezza 6e kidol6ozza az arozA,:oa Vit6zi Szók által kijelült
k5rd5oe1et e
b./ ellenőrzi 60 irdivitja a törzooz61c1 tároadalui

kikaldötteket, tovtibbd a oz6keafővdroai da vdrmegyei vit6zi
Treadalmi Bizotta6gok tev6konya6g6t 6a maködés6t, elvileg
6116at foglal e16terjezt6aeik teirgyában o
0. 1 6ozloletei 60 taprloztalatai alapján közvetlenill
kezdemőnyez a ,lend tdroadalmi 60 azelle;zi 6let6nek előmozditápa 6rdek5ben kivjnatoonak mutatkozó toondőkat, a azilko6„;hoz

k6veat a azdkeefővdroai óa v6rmegyoi Tdraadalmi Bizottadgok
közremilkUdóa5nek ig4ayboritel5ve1.
,3zervezete 6o 4gy=eadje:
A 13izotta6G az

oo Vit6zi zó1c által kineve-

sett elnökből és as elnök Altai kijelUlt bizottol,Gi t,tgok..
bálawaint kbzponti bizottaftbél dll. Val zicandi türzs-

es& répzéről egj-egy taggal egéesal ki. /Teljes aléo./
Az olnök - a szUkoChez kémost

a kUs ponti bizottság

tagjait, valamint az 01-sz4joe Vitési Szókkel való kbzvet-

ion kapcsolat feantartása c6134b3l. as Ugyvezotő vitési
tUrizakapitárryt hIvja meg az alóare. Amennyiben a tárimaldsra keral6 vnlaaely Ugy vagy kérdda általános elvi font000dos

gm megkivAsSa im teljes aléat hiv brume.
As Oraságoa Vitési Ss& a Bizottnágba egy dllendó megbizottat

end ki, akit as Usszoo aldare meg kell hivni.

A Bizottság alőaeit az can,* vezeti. Az alósről az
olnbk utal kijelblt bizottudgi tag jegyzőkbmyvet valet.
A Bizottságot vagy a asakakhoz képest a Vitézi
Rend seas társadalmi bizottsáGi tagozédottságát as elnök

képviseli a hatóságokkal éo a magánnzemélyekkal uzers.

bens
Oly agyekbano molyck bizottsági tárgyalAat nam igóm
nyolneko az elnUk küzvetlenUl imAikedik.
Beira. a szUkokhoz képest

4..

Tett listőskeddm

a legközelebbi aléma tájés ,

kostatja a 1izottoe'r6ot.
Az Orazdos Vitézi Szők Társadalmi Bizottadga a Vitim
zi3det eczetcalecesen írintő elvi Ugyekben sea laaedn,
még i:ev5obé közi6azgatási vagy egyéb hat6s4.61 szervekkel

nem 1, velezhot, 3 avlstot vagy előterjeaztőaeket non
toilet, /13/
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A tUrzsozőki tároadalmi bizottud6i AkUldUtt feladata
az illetikes vitőzi tUrzukulfoitány tdjókoztatdsa tdreadalmi

vonatkozásban. Lllen6rzi a vit6zi tUrzsszókhez tartozó váriaegyei vitőzi Társadal:ai Uzottadgok milködtisőt. L eólból
ezeket szőkhelyeikaa **ante legaltibb kcItszer meg kell 16.
togatni lehetőleg olyidőben, anikor az Meta' vármegyei

tőzi Tdrsadalmi Bisotts4gok teljes ülőst tartanak. Ilyképpen a várnegyók vitAsi f2drsadrloi Bizottsdgainak életről
a belyszinen kUzvetlen tapasztalatokat szerezhetaek.
Az ilyen látogatásokról postafordultdval esetenkcint

irdsbell jelentóst tartoznak kUldeni az Orazilgos Vitózi
Jzdk Társadalmi Bizottságdboz.
A tUrzsszáki kikUldütt legfontJaabb feladata aaribk6nt

az, bogy a lAtogatiacgzon kiv7,1 is dllt.Indó UcLIzekUttetóst
tnrtsaaak fon az aldjuk tartozó vitózi Tdrsadrang Bizottságok vezető'ry.105vel t s az ővenkánt katelező ldtogatdsokon

IcivU a vdrmegyók vitőzi óletónok fontosabb mognyilvánuld.
man is lehetőleg vegyen rőszt.
Állandó Usszeköttetőst kell tart7.nia az Orozos Vitózi

Szók Társadalmi Lizottságával is, amelynek teljes ülősein
megjelenni kUteles.
A tdruadalmi kiküld6tt makedlisőnek egyik fontos mozzanata
az óvenkánti tJrzssőki tdreadalmi bizottsdgi órtekezletek
motweadezse, móg,edig a vildzi tUrzskapitánnyal tUrtónt előzetes eibeszólós alapján de az Oruzd,os Vitőzi Szók Társa-

.190dalni Bizotta4gdwa1 egyctirtőleg.
A vdrmagrat Idamo4'o1 o1 Aizottedgok az OrerZgoo Vitózi
Szók alroalittal lialottagdnakkUldondő mindenaenii javaidlom
tak e beasidoadSik 6a fclterjo3zt5aUk ocy azy mloodpildiprit
-

a tOrs000dhl kikUldUttnek Jo aektilde:li kiitcl000k. /24,
Ayázernr e$1ocf&dj

Bi

zettodgok.
Feladatuk ‚bogy a vdruegyei Vitózi ..L7A5k toril1ot6n a vitdzi Auld taijainak tdreadfami 6e ozollmi 6let6t aservez6.
ni towdkaaredggal irelnyitodk e valamint gazdaadgi 6rdekeiket
felkoroljac 6a a rondeli:ezésükro 1116 eezkUzökkel tdmogao.
calk.

, oi vit6z1 Areadalmi Bizottedg
A vdrao6y
a./ kftremilkUdik abban, bogy a vitózok 6a osalddjalk
a izend eazmóinek magfelelő tdroadalmi ór1ntimz6ebe korilljonek egyassal 6o kUzUttilk mdltó tieuzotarttla fejl5dj6k,
b./ irdayitd holdit gyakorol arra, bogy a viózck
azelleni erőiket itudoodnyoa, mUvóazati, iroetrami/ a rendi
tdreaddlom javdro la kifejtoólc.

ea

a lehetőadshaL; kópast tdmogatja ós clailzditja

a vit6zo1c gazdaeági órdo%-it,
d./ figyelammol kia6r1 a vit6zak ktizóleti, tdreadalni 6a azellami milköd6edt, igyekezik clejót vemai, bogy a
vit6zek ozorepldeo a Read eozm6j6ve1 6a a rendi Wito1oec6gei;t:el ellentótbo no kerilljön4
e./ a vitózok Uoczee gyerne16nok io1i /taaoMMI,
stb./ e11enrz6e6t

Aga,

/15/ irdnyitja a wIrom4nyomikaak

a vit6z1 61etre való neve15e6t • awontcaitja bonntik a katoi.

-l91 nnesomómj Lool„Alr7..tát.
f./ intázi a vitőzi várueLyei szókkapitány által,
ugyszintón az Orszá,os Vitázi ,,zék Társadalmi Bizottoága róozóről bozzatalt agyeket. Azok felbiváoára l valamint saját
kezdemónyczős'iből kidolgozott vőleJónytvas z javaslatot ter..
joszt 016.
A vármegyei Vitőzi 25 resda1 a Bizottság mUkUdősőt kOzvetlentil vagy a törzsazóki kikUldUtt utján- de Undig a
vármegyei Vitózi Szőkkel egyetőrtőleios as OrozáGos Vitázi
szók Aroadlmi Bizottoága irdnyitja ós ollenőrizni.

vitósi Tdreedalmi Bizottság minden óv cleján tervcootet tezjeszt fel as itkösben szándőkolt munkálatok fontosabb

irányaira nóove. As fir vden pedig milkLidősir,1 Uvid e de
lőnyeóben kimeritő Jelentót terjeozt fel az aroz!1‘...;os Vitózi Lizók Táruadalmi Bizottellgobek

A váruegyei /szókeofőviroci/ vitózi Tdrsadalmi flizottr

yj

elnkikót a vdr:Aegyei vitas/ szőkkapitány Altai javaslatba
hozottak

kUziil a vitizi törzsozák és az Orozkoo Vitózi

Aldk TEIresdalatillizottstign elnUkőnek Liejlailgatáss után
ss Oruzzl„;os Vitőzi

nevezi ki.

L:leagabeltalitigyek ellátása órdektibeta sOMblisec, az
014111c maca nelltityvezető elnökUt news kilo

as Ugyvezető

olnrik alandUilvellátja az Ulősek Usolleblvdsdra s a tárgYDorosat előkdozitósre ós a bittsági tárgyaldet non 3..-Any-

lő Ogyek elintőzőoőre ird4yul6 elnUki teendőket, az Ulőse:can 46614PS as U eicot z elnOkUt - akadályoztatása eoctdn mindenvonatkozdabsabolyettesiti.

Ahol kinevezett Ugyvezető elnUk nines, az elnököt az általa
kijelölt bizottodei taL; helycttesiti.
A bizAtcáci taGokat a vitiod, rAreadalmi Bizottság
elnöke nevezi ki a vdzamoyel Vitdzi Smile területin
2-45 51ctp43yiksn4 mrlködő remiltaaok közet a helyi viszonyok
r.:zerint 3zilks6Ges ozámban4 A kiválaoztdamill arrn kell törekcni e hra _Azottoáz minJ1 több-oldalu,szakdrtelme bizt.)sittaosók. A bizotto& taji osakis felavatott vitdzek
lehotnek.
A Avoadalmi Bliottmig kebeldn bolUl - a ozUks4c1iez
1:6:lest - Ugyozoportft szerint /neve150i;gy1, ca:AaBLIGi s ipa.

dpitisie Oldti o tudooAnyos, milv6azeti
do irodalsi. uport vigalmi, várományosi, nerazeteo as:monyok, stb./ albizottoáGokat kell alakitani, amelyck a hezzdjuk utalt kirdőseket szakozerüen előkdozitVe juttatják a
BizAtoág eld, Az %gyve albizottskok vezetőoSvel az clink&

lehetőloG a lársadalmi Dizottoág szókhelyón lakó bizottedel
tai -okat biz ilwg, akik az elbizottsicokat mecalakitják. Az
tabizettstigoknftte olyan vitSz ic - a szdko63hez kópest

tac-

ja lehet, aki eaydbkcint nem tacja a 4.1ruadalrai BizottsáGnak.
Az albizottodgok kifc16 önállóan flan :;zerepelhetnek.

A vltdzi Tdrsadalmi Bizottság - a szüks6Ghez kái -Asst
de legaLlbb havonta cgyozer reLdszerint a vármeayei VItózi Jzdk szókhelydn lakó ttaokból Usszehivott Uldsben vdc;zi raulakját. /,:özponti Bizottudc/
Valamennyi bizottf4ai tarot /teljes Ulós/ is az elnök
hivja ecybc„ A bizotto6ei Ul5ooket 22 elnök vez-ti. Az ülő-
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X`j1 ea,T,G1:.61:1Z/V

Wadi:4 k vitdai Tifflaadalat

udzot hat

/1104:;:tnrizets61yekke1

mambas as elnök

A ozUkoógeo öoozhanc (50 as agyilttmUldidila mcstereatóoe e51341161 a v,Imeaci vit4zi 2droada1zi Bizattotag fanlike
-

a lébetőoósbez kó,-)eot mecjelenik a azualizódoo 12-IrLlegyei

vitázi Tdroadnlmi Dizottadgok fontoaabb 5rte1:ez1etein.
Olyan Ugyekbens amelyak bizottad6i tdrgyaldot nen ic6-

welnck, az elnök

-

a vdrmsegyei vitőzi ozókkagitAngyal

tónt e15zeteo egyet6rt5o utda közvetlenUi intózkedik
tett iatJziled5oeiről

-

a azUko5Ghez kcipeot

-

a le, -,közeL--bbi

Ul5sen tdjcikoztutja a Bizotto4Goto

A Wirla4zrei vitózi Idawadalal Bisottstig jÖvedelmeit,
ameljek vitízi readezvónyzko adasdnyok ős gyiljt5sok utjdu
ozi-s-reztetnek, 'daft alapban, a eVóraegyei vitőzi Tdroadalm
mi Azottedg fenntAdoi alapjág.ban kozeli•

várraegyei /es&ceofővórosi/ vitési Társadalmi Bizott.
oóg a Vitózi Rendet oGyetealegessa holatő Ogyekbea oem Lla_Anszemayekkel l, sea hatóodgokkal SAM leveleabst s javaalatokat

Tam, előterjeoztlocket azoknak nem toilets /16/
A vár:-.1eayvi vitózi (4Aroadalmi IJizettadghoz Uzydarab
a vdrnegyei Vitózi Ozók terillatdről eonkia a vdr=egyei Vitózi Szók utjAn 1:erU1het. A Tdroadala Blsottocie a hozzá'.
herUlt Ucyet elint6zi, ha elint6zni nentimaja, azt a vdroe.
gyei Vitózi Szók utján az Orezd600 Vitózi Szók Tároadalmi
Dizott4g1boz terjeazti fol. /17/

• L4
A Jár!isi

i V)xn7lakdbr

.

A járási /kerületi/ vit6zi hadnagyok ne116 a vármegyei
/mr5keofővársi/ vit5zi Tirsadalmi Bizottods elnöke lehetőleg a járási

vitízi hadnaggpil egyettirtőleg

cgy.4417 Orloi /,:erületi/ tdroadalmi bimottsági klkUldöttet
jelöl ki.
A társadalmi bizottafti kialdött a vármegyei vitózi

Tárundalmi Bizottalg elnökftel illand6 Uouzeküttetóst tort
fenn.
A wIrmeaye terilleuin 16v5 vAr000kbaa 6o jcl, tőoebb
nagy-közoógokbaa a tároadalmi kiküldUttek ieiió vitózi tárisadalni albizottságok io alakitbatók a helybeli vit6zi 6let

hathatósabb fejleozt6oe 00440362.
A járási társadalml bioottmigi kialdött esekie rendtag
lehet. I, mr:Iködócre a Rend árdekáben a Ord. ikaralet/ lesdrt6keoebb, tev6kerly ós ráter-ett vit6zeit kall kivillar3ztard •
A jártlai /kerületi/ truadalmi bizettafti kikUldatt a
várnegye szókhelyán kivZll látesitett társadalmi albizottpágok a v:Irmegyei vitázi '26roada1mi BizAtorig vezetóoo 6o
irányitám Aatt áll, harmadik ozam63,ye1kel 6o hatőságol:A.
Önálló kaposolatbannam 16phetnek, /18/

A-21t 6 zi 1:214.111Eg 1ctakialal
YALala=1-491341.-Pozt 6.17m,
A ititózi ,end egyik tó e6lja :0:;dettől fogva a nemzet-

v5delal feladatok toljecit5oe volt.
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A vLt6zi Rend vezetői ennek őrdek6ben mar 1923-ban

/1 9 / a honv6do1misdanisterre1 drinti:ezásbelAptok, hua
boesdocon rendi sOolgAletra nemzetv5de1mi tinzteket. Lz az
együttmüködós aredallareate azt

bogy a miniszter rendelke-

sciao nyomAn a vAssowei Vit(5A Szdkek nrgyr6szón61 a nemzetv5delrai tiszti dlldsok betUltettek. /2o/ A vdri.eGyei nomzetvdelai tisztek lyctó á.r mogianerttik, itt /e3feljebb a tevőkegyságük erodudnycire lareda5nyte1ensi505ro ?!/
ut aló nőhány kUrillmányre kell reimutatnOm4 1932-boa, amiker
nemetvidelmi tev6kanys6gre rendkivill nagy feladat vart
volna, a 27 vdr:loGyei Vitózi Stsók WW1 osak 5-ben /33,3 ,J/

atlicadkitt nemzetv5de1ni tiszt. /22/
;Gaze bogy annul a v:Lr-lewei Vitózi zóknál, ahol nem-

zetv5delsi tiszt num volt, a sziktartő látta el a feladatokat, de az ő relatkv Uicalmatlansázát is *air a nag, auktuAoi6 önmagAban bizonyitja. Lzenkivill am is

tata,

II:3(Z

kaltau-

a neazetvlielai tew5koammig irdwittime, ozervo-

sloe zdteraettaéges alapos fe1:zitx,Illte6gettin

utolsó 5or-

ban • twirtikanyeóg al.;eretet6t, ambieionzAdiait kivinta, perm.
new tairábbk6pz6st ladnyelt e a ezeket a k:Ivete1ra5weket aft
a ho1v60116cncl1 hilkOdő nezetv5delmi szolgdlat sem tufts
hiánytalanul teljesiteni, /22/ ;- irindczekből kót k6rd6s adddik:
mentwire lehetett erodL,5nyes a vitjzek irdnyitása o területen? silyen crodaLlavel ',o1,:»7,11atott az Orszdcos Vitózi
Jzók nemzetvődeLli osztaya?

BA a nomzetv5delam isnort szervezet6t /23/ illimmiljuk,
ez:ybea kir16seinkro is választ kapunk. A ammetvidelni tov51:onys6gnek conk egyik, s nem is a legfontosabb szervezete
volt a Vit6zi Rend.
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nemsetvddelmi ciaztáiy amonentridsallegyadges
szervezetőben elfoglalt helyéből adóades 10 tarribanms6g6-

ben terménzetesen Mee a read/ nemzetsédalat torőkelv.260
izillnyitdevf.:11 foglalkozott, azonbantmaargrodGe tulmutam.
tott a readi 1:eretaken részbon a honvédelmi ninisztírium
nomzetv4de1mi irdnyitAndval való kap000latdvnl, részben

Iodic a timandalam iránydba forduló tovékenynk6volo
kitejtettoknok aegfeleliien folndata:
24./ Á 1/1#421 Rand n3pozerüsitée6t, a aamzcti 6v
faji Untudat fe14breszt5s6t„ ozy erőteljes és esyséces
rendi szellem nagtemmt4spét 6n a bonvódolmi szellem dpo2L-

atit ait 1m6 prepaganda irdnyitina.
2. 1 A nomzetvédolmi tevékellT;Sccel fo1- -.1k0::6
men& azarreknil a :::ulturdlis (.5a aomzetv6da1mi tevikeny-

eft irdnyitdna fiafel ale]. kiaérdas 6n nyilvdntartAna.
3.1 Á namzeti da kereazt6ny szellemben nakOdő ogre..

ailletekkel a kalestinds tdangatds elve alapjdn a anft6ges
60azekUttetdaek mezteremt4se s feantaxislian o
E feladatok nezvalósitdsa drdelatema

A havo:zta awake°, a várnemrei nemzetvódelmi tisztektől
6rez3 nenzatvddelmi jeleat5nak tioozasylljtdodt vdazi, a

szUks6e13 ire-,5zkedé3okre javaslatot tem.
Szorgalaazza ós td2ogat61ag közramilködik a Vildai Rend
népszerilsit5s6t célzó rendezvégyekben s / Pis lisnagdiyok,
felolvasdook • estélyek, hanavernenyek, rddiftenwetit6sask,

atb./
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A v1t6zi nvstL:si lutepnyeket
Gyüjti o rendezi 6n ,1e3őrzi a napi- 63 id6ozaki bel6s killfUldi aajt6tevm6ke!mck a Rend azo=pontjából fontos
mecnwi1at1zoz6mait.
Általában a nyilvince sajtőval kapcsolstban propnt;nndatev5kenyu:Ext fejt ki.
Kapcsolatot teremt As tart tenses Orasigoa aronthar-

cos Ardzhazvos/*);z6veted6801,0 a Ililansallaléfillmincti lunkavődelemmely a luveiszegyeeiletekkehitierlowal, a Leventointősm6myele a ecerkószekkel, a bajtársi egyentlietekkel s
stb.

Előmegiti a hazafias, Icaton:a3 honv5del9i szellem eipo16cett ds fejleastisőt a nóp szőles rdtezeiben,
KbzremilkOdik az °mac; fesyvores exeje elleni c....knacaunica
mocakadályozásábal 6 0 ellansa1yozAV:b021,
tőzekan ős a vit4zi szerveken

általában a vieliimegiti a bonv6-

delmi kőszsem emalisdt ős fe3lesztős6t.
A

1it4111 Bend tjrtőnetőre vonatkoső adatokat wiljltikil

a Vitózi ameunot rendezi ós őrzi.

A ii...1rmeayci Vit5zi azékek naplóit időnkőat betekinti•
A Vit6zek Lapjának aserkesztősőben ős Uoszealitzial-

ban ktizrc,miikUdik, a ..;z3rosall vett vitőzi kUzlemónyeket
,ilenőrzi,
A Vit631 MANnyt 08. a bekUldUtt adatol alapjin

állitja, ós OvihaGyal után a Vitázak Lola mellókletakdnt
Idadetja.
riaralsonel kisóri sz Orseces Vitőzi 3z6k Támadni-ai
BizottmOdm ós a vainegyei Vitőzi Táraada.l.A. Bizottságok
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mUkUdősét. Usuzeköté az Orval:lips Vitézi ,;zeik du az Orszá.
gee Vitdzi Jzók Tirsadalmi Jizottsága ktiz:At.
Uegszervezi a vitézi vároalnyosok tdhoroz,Isdt és
ről nyilvdntsrtést vezet.

és irányitja a vitézi váxomáAyouok homed..
delmik3telezettségének teljeeitdeét.
A Vitézi Rendn41 a 15olta1mi Ugyek vezctéje és 11.6.
gyitdja.
A vitézi szerveket ké2e1hdritási 464ye! ,:bon tájékozt_tja.
alandó ösu-eliAtetést tart fenn a Vitézi Rend Zrinyi
Csoportjával ér; allak zilküdécét figyelemel kóri.
Lllen,';rzi a laidel vitézi értekezletek megtartdsát.
ahol :zilks6gesnek mutatkozik, lvd4ltdet ad.
Vitézi Rend e:;yetemát érintő bee'fIletsértési ügyekben int5z!:edik. azokat nyilvántartja.
Altaldban Wed minden , a nensetvédelem logalonkU:6Ucyct. /24/

bc

A namzetvédelmi ooztély irányitása kordn. oár 1930,
előtt az ti,gyvezető vitézi törzokclpitány Ugyküróbe izerUlt.
Az egy4bk40 klelétszámu osztályok közUtt volt aindvégic.,.
Az osztA1yon eGy osztdlyv2zet6, és c beJsztott
tett smagilatotio 1942-ben conk egy osztályvezető volt.
•

A nerizeteddelmi osztály 01°5 ouctályvezet6je. 1923.-

°lc:Ober 1.-1g vitéz Trkáea Géza nyuGállo_Idnyu tilzérőrnagy,
utóda 19213.,mveLlber 1.-től vitéz names :;zciagy IL -xe nyugillloményu 5-nagy volt. Az 1930-e évek elejétől vitéz OszlérlYi
Kornél őrnaGy. 1935.uttin pedig feltehetőleg mindvéGic

- 199 vitéz Robogány Ede alezredes volt az osztályvezető. / 5/
Az osztályon az első beosztott vitéz 'Tlekes Ferenc
nyugállományu százados volt, 1927. szeptember elsejétől
1928. julius 2.—áig, őt vitéz csicseri Csicsery Gyula nyugAllományu tdzérszázados követte 1928. szeptember elsejétől
1930. mArcius 15—i6. /26/
Ezekből az adatokból is a jelentős fluktuációra és
'arra kell következtetnank, hogy a nemzetvédelmi osztály
müködése csak az 193o—as évek e165 harmada után stabilizálódhatott.

A

Magyar T(tonaeszmény Hiveinek Zrinyi Miklós Tudo-

másios, lrqdalmi és Müvelődési Csoportja.
E csoportot a kivetkezőkben Lrinyi Csoport néven fogom
targyalni, ezen a néven szerepel egyébként a Vitézi Rendről
szóló irodalomban is.

A Lrinyi Csoport eszméjét, alapgondolatát vitéz RózsAs
József 5rnagy /27/ "A magyar katonaeszmény szolrálata"
cizzi emlékiratában dolrozta ki, 1935. okt5berében. Az emlékiratot a honvédelmi miniszter, illetve vitéz jáktai
Gömbös Gyula miniszterelnök LiagAévá tette, s 1936. február

4—i döntése alapján a Zrinyi Csoport megalakult, azonban
érdemi müködést csak 1937.januárját követően folytatott.

— 2oo —
A Zrinyi Csoport a Vitézi Rend szerveként alakult meg
és müködött a rendi szabályok és a honvédelmi minisztérium
irányitása szerint.

A 4rinyi Csoport rendeltetése: a magyar faji, nemzeti
és katonsi erőtudatot minél szélesebb rategekben kifejleszte:ai és megszilárditani, s igy az egészséges hősi harcos szellem, az ildozatra kész honvédő közlélek kialakitásZlval a magyarság szellemi és erkölcsi megujhódásának,valamint a ma-

gyar testvéri sorsközösség megteremtésének és fenntartásának
hathatós előmozditása.
E feladat megvalósitása érdekében eszmei célját a magyar
katonaeszmény szolgálatában, tervszeri védelmében és terjesztésében,
a gyakorlati célt pedig a vitézi és a honvédelmi sajtó—
és propagandaszolálat, a nemzetvédelem,valawint a katonai és
a nemzetnevelés munkájának támogatásában, az e téren felme-

rülő feladatok és részletmunkák elvégzésében látta.
A Zrinyi Csoport tevékenységét — annak iránya szerint —
három csoportra tagolta:
Védőleges,

tevékeaységre, amely az irodalom,

a sajtó, a mivészetek, a társadalmi s egyesületi élet vilá-

celban a nemzeti és katonaeszményt kedvezÓtlenül érintő
jelenéveket és mUveket, valamint az eszmeileg alkalmas, de
rossz megoldási módjuk vagy alacsony szinvonaluk miatt a megjelölt célok elérésére alkalmatlan müveket figyelemmel kiséri,
terjesztésüket megakaddlyozza vagy társadalmi hatásukat megfelelően csökkenti.
Alkotó, termelő tevékenyséisre, amikor részben hivatalos
szerveken keresztül a célzott irányu propagandát kieszközli,
Ilyen irányu szellemi termékeket maga hoz létre,
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e végül a terjesztő tevókegys5gre: amikor részben
a katonai kultusz, a honvédség, másrószben a Vitézi Rend
általános megbecsültetése érdekében tevékenykedik.

Munkamódszerei:
a szellemi élet területén közremüködés, könyvek,

folyóiratok, stb. kiadása,

propaandatevékenység: Unnepségek, kiállitások, hon&versevek, előadások, pályázatok hirdetése, atb. utján.
Munkájban kapcsolatot tart - tájékoztatással szolgál - a miniszterelnökséggel, a honvédelmi, a vallás- ős
közoktatásügyi minisztérium, az Országos gözmüvelődé-

si Tanáccsal, az Irodalmi ős Ativ5s..Leti Tanáccsal, az Iskolánkivüli Népmlvelési Bizottsággal, az MTI-vel, a Rádióval, stb.
A Zrinyi Csoportnak olyan polgári &I katonai szemé-

lyek lehettek munkatársai, akik "a csoport és célkitüzései
érdekében milködni kivántak és tudtak."
A munkatársak tevékenységük minősége szerint különböztek:

voltak belső munkatársak, akik meghivás alapján

állandó tevékenységet fejtettek ki,
voltak külső munkatársak, akik meghlvds vagy je-

lentkezés alapján vállaltak időszakos szolgálatot, s végül
voltak p4,rtoló munkatársak, akik anyagilag vagy

erkölcsileg támogatták a Csoportot, vagy a
Csoport kiadványainak átvételét vállalták önkén

• 2o2
tee jelentkezós alapján.

A Zrigyi Csoport a tevékenység valamennyi szféráját
átfogó központi vezető szcvből és szakosztályaiból, valamint szerveiből állott.
A Zrinyi Csoport élén a Felügyeleti Bizottság állt,
amely a csoport minden szellemi ős agyagi ügyét az általános elvi irányitás ős ellenőrzés tekintetében intézte.
A Zrinyi Csoport Felügyeleti Bizottodga ólán az ügyvezető vitézi törzskapitány állt.
A Zrinyi Csoportnak cooportvezetője, főtitkára volt,
akik a Felügyeleti Bizottságnak is tagjai. E FerIgT,leti
Bizottságnak tagja még: a miniozterelnökség, a honvédelmi,
a vallás- és közoktatásügyi minisztérim kiküldöttje.
A Zrinyi Csoport munkatervének végrehajtását és az

ezzel kapcsolatos ügyeket a Központi Vezetőség végezte. Ennek a Csoport vezetője, a főtitkár, az agyvezetőttitkár, a
jegyző, a könyvtáros, a pénztáros, a gazdasági előadó, a
sajtó előadó és az ellenőr a tagjai. Mindegyik tisztségviselőnek helyettese is van.
A Zrinyi Csoportban az egyes tisztségek betöltSoe
a csoportvezető javaslatára az Országos Vitézi Szék megbi-

zásából történt. A :.egbizás állandó érvényü volt, de bármikor visszavonható is.
A Zrinyi Csoportnak a k*Uvetkező szakosztályai
voltak:
Tudományos és nevelésügyi ozakosztály,
Irodalmi és sajO szakosztály,
képzőmüvészeti szakosztály,
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zene- és ének szakosztály,
társadalmi /propaganda/ ozakosztály.
Az egyes szakosztályok élén a szakvezetőség alt. Tagjai: a szakosztályvezető, a helyettese, aki egyben titkár,
a katoaai vezető, illetve katonai összekötő. bzenkivül minden szakosztály mellé egy-egy szaktámogatót kellett felkérni.
A szakosztályi tisztségek ugyanolyan :1Aon nyertck betöltést, mint a Központi Vezetőség tisztségei.
A Csoport vezetője ős a csoport főtitkára vitéz és lehetőleg tényleges tiszt kellett legyen.
A Központi Vezetőség az Országos Vitézi szók hozzájárulásival, vidéki alesoportokat alakithat, amelyeket a Zrinyi
Csoport szervez és irányit. /28/
A Zrinyi Csoport 1940.májusdban megalapitotta a
Vitézi Rend Zrinyi Cooyoz ja

ak irodalmi

ős müvószeti szövetkezetét, amely a tagoktól ozármazó
és a Zrinyi Kultaszt.előmozditó müvek kiadására forgalombahozat lra és terjesztésére readeltetett.
A Zrinyi Csoport meGalakuldsd:Al kezdve szerkesztette

a Vitézek Lapját és 1941. elejétől a Zrigyi Csoport irodalmi és nfavészetiozövetkezete a lap kiadását is átvette.

A Zrinyi Csoport müködése különösen a hLibo7ru alatt
élénkült meg, tömegekkel jelentette meg kisdványáit, többségükben különösebb irodalmi érték nélküli második világháborus
magyar katonatörténeteket. /29/
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A Vitézi .-end Székházat
1934.február 23.-án vitáz Igmándy-Hegyessy Gáza Ugyvezető vitézi törzskapitány a budapesti és vidéki vitézi Társadalni Bizottságok tagjai elutt eluaddst tartott arról,hogy

a Vitézi Rend csak ugy töltheti be hivatást, ha "nem me116z,hető, értékes és erős intézményként 61 a köztudatban." Limondta szt is, hogy a rendi munka fellenditését a Vitézi
SzékhAzaktól várja. /30/
Ezt követően kezdődtek a rendi törekvések, hogy a f56rosban ás a nagyobb vidéki városokban Vitézi Jzékházak létesUjenek.
Láttuk azt, hogy a vitézi szervek saját székházzal nem
rendelkeztek. Hivatali épUletekben, laktanyákban, vármegyeházakban kaptak egy-két helyiségot.
A Vitézi Székházak /Vit5zi Rendházak/ célja az volt,
hogy a rendi társadalmi es kulturális élet központjai legye-

nek. Itt nyertek elhelyczést a vitézi szervek hivatalos helyiség
és itt müködtek a vitézi Itársadalmi Bizottságok is. A vitézi
értekezleteket, összej:jveteleket, hangversenyeket, kiállitásokat, stb. itt kellett rendezni.
A Vitézi Székházak a Vitézi Rend tulajdonát képezték,
de fenntartásukat hozzájárulás fizetésével azok a vitézek
voltak kötelesek biAositani, akik azon a közigazgatási területen laktak, ahol a Székhdz feküdt.
A Vitézi SzékVizak országos hálózatát megteremteni nem
sikerült, az 1938-1941.közett megnagyobbodott ország területén, 42 vármegyében lévő Vitézi Székek közül csak 15-nek
volt vitézi székháza. /31/
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A vitézi szervel_magm_gazdasági irányité

tevékegységét kief;őszitő-segitő szervek.
A vitézek megyei /székesfővárosi/ gazdasdgi bizottságai.

1929-ben az Országos Vitézi Szék e gazdasági bizottsdgok felállitását rendelte el, azért, hogy ezek a bizottságok
a vitézek gazdasági érdekeinek előmozditásában, tandcesal
való ellitásukban ős képzésükben tevékenykedjenek. A gazdasági bizottság a vrmegye vezető szakeLlbereinek bevonásával
a vármegyei Vitézi Székek mellett müködött. Albizottságai:
a mezőgazdasági, ipar- ős kereskedelmi, p3azi, ás jóléti
kérdésekkel foglalkoztak. /32/
A viJózi telepvezotő.

Ez a funkció 1940.körill létesült, amikor ..'észben a
telepitéci törvény, másrészt a zsidótörvények folytán a
visszatért országrészeken (is az ere:lc-Ai országterületea is
nagybirtokok, nagyobb középbirtokok, illetőleg a trlanoni
határok mentén a Csehszlovák Köztársaság és a Jugoszláv
Királyság által telepitett katonai községek jutottak a Vitézi Rend kezére. Lzeken a területeken a letelepitett vitézek vitézi telkeket ka.,tak, azonban gazdálkodásuk irájitáellenOrzésére vitézi telepvezetöt neveztek ki, aki
szám"-ra tiozti és alticzti vitézi telkeket is létejtettek
egy-egy vitézi településen. /33/
A Vitézi

Rend örkénzi gazdaképző iskolája.

Az örkényi gazdaképző iskola nemes Pálóczi Horváth
István nagybirtokos, felsőházi tag 1:34/ cis neje, Katona
Ilona ingyenes felajánlása alapján keletkezett, amely fel-
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ajánlást 1922.novezlber 5.-én fogadta el a kormányzó. A felajánló házacr rkény községben 4 kat.hold 255 n..61 belsőséget lakó- 68 gazdasági épületekkel bocodtott az ,államfő rcndelkezésére.

fclajánlAs után Örkény község ezt egy kat. hold belsőséggel egészitette ki, igy 5 kat.hold es 255 n.U1 belsőség
állott rendelkezésre, amelyet később ugy nJvultek, hogy végül

egy 15 kat.huldas minta-vitézi telek állhatott a tanulók
rendelkezésére.

A gazdaképző iskolában 1926.nove:Ilber 2o. -.tál 1944.őszóig
folyt a tanitás. A képzés egy éves ezen belül két fólóve

-

volt, az elsó - a téli - félév oktéber elsejétől m .. 7,reius

közepéi, a másik - a nyári félév sireius közeépétől szep-

tember végéig tartott. A tanfolyamot vizsga zárta le ós a
hallgatók bizonyitványt kaptak.

Az iokolában részben bc:atlaké tanulók, részben bejdró
tanulók voltric„ akik elméleti és gyakorlati ismereteket sajá.
titottek el.

A vitézek és a vitézi várományosok pályázat utján kerültek az iskolába, a pályázatokat az Országos Vitézi Szék bi-

rdlta el. A pályázatokat minden óv nyarán hirdették meg, az

utolsót 1944. augusztusában.
Az iskola tanulói tandijat fizettek. A vármegyei vitézi
székkapitányok mAr kezdetben, az 1920-as évek második felében
sok vármegyei ós egyéb önkormányzatnál elérték, hogy ezek a
gazdaképző iskolában a viézek várományosai részére ösztönr-

dijas helyeket alnpitottak. /35/
A Vitézi .end örkónYi fon-szövő tanüzeme.
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Valészinaleg 1937...1938-ban létesUlt e tanüzem, abol
a vitézek gyermekei fon6-szövő szakképzettséget szerezettek két cives taafolyamon. A tanfolyamra pályázatot kellett benyujtani, amelyet évenként meghirdettek. A pályá-

zaokat az Orszá6ou Vitézi L;zél: birálta el. A tanfolyam
e1vé6zése ingyenes volt. /36/
A Vitézi Rend Főszéktartósága pénzügyi eLztálya.

aVitézi

.ésvaforia
i

Már r. Vitézi Rend megalapitása idején viligose4 vált ,
hogy a kormányzói felhivAs nyomán felajánlott pénzadományok,
amelyek 1921. juniusára 5 millió koronát tettek ki /37/ 11
méga rendi közigazgatás költségeire sem lesznek elegenF.
dők./38/

Ezért a rendi müködéshez szükséges pénzügyeket kettéválasztották. A vitézi szervek miiködtetémihez szükséges

ösuzeget költségvetést részben a pénzadomdnyokból,
nagyobb rézben az állrni öltségvetésből juttatott pénzekből fedezték.

A telkes vitézek gazdálkodásához, az esetek nagyobb
részóben egyáltalán gzdálkodáe meginditdshoz szükséges

gazdasági és financidlis milveletek elvégzésére a Vitézek
Mezőgazdasági Szövetkezete ptt
A Vitézek Ilezőgazdasági Szövetkezete felszáraolása után,
1925.május 15.-án került felállitásra a pénzdgyi osztály,
amelynek feladata a vitőzek gazdálkodásához ezükséges pénzügyi kérdések me,;oldása, és a hitelkérdés szabllyozása volt.
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A pénzügyi osztály miiködése idején - a rendkivül szükös

lehetőségek között - rövid és hosszulejárntu kölcsönöket

szerzett, amelyek a vitézi gazdaságok érdekeit szolgálták,
de a vitézek mühelyéneke keroskedősének, vállalkozásának
vagy egyáltalán az önhibájukon kivül gazdasá,i nchiSz hely-

zetbe jutott vitézetnek is ilyen segitséget nyujtott.
Igy pl. 1930-ig 1116 vitéznek. 781.000 pengő összegü

2-3 évi lejAratu gazdasági hitclt. 137 ingyentelkes vitéznek 337.0 90 pengő összegben 5-35 éves lejáratu oez6gazdasági
hitelt J'-erzett nagyobb mezőgazdasági beruházások céljára.
A vitéz köteles volt telkót elemi csapások ellen bizto-

sitani. E kötelezettség teljesitésében a ,p, onzUgyi osztály
kedvező biztositási dij tételeket tudott kieszközölni a vitézek részére. /39/
Az Országos Vitézi ;3zék tehát a vitézi szervek fenntar,-

tisát és müködési költségeit az állami költségvetésből szerzett összegekből fedezte. A következő táblázatban nőhány évre vonatkozólag bemutatom ezt a költségvetési tdmegi:Idst. A

költségvetési összegek önmaukban a kérdés helyes megitélésére Ic evés alapot nyujtanak, ezért egy "ellenőrző" összeget
is felvettem , mégpedig ugyanabb an a költségvetési évben a
főispánok és Budapest székesfőváros főpolgármesterének ill etményeire megállapitott öszeset.
Az 1 9141.I: 2.21AX1.211AtEkMAARLI2/

IX.fejezet. Miniszterelnökség
3.ci Vitézi Rend széktartósága
rovatok
1. 1 személyi járandóságok 10.006 aranykorona
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2./ dologi kiadások 14.357 aranykorona
3./ vacuti menetdij kedvezmények
336 aranykorona

váltsága

4. 1 birtokbavótel, birtokfclmérősek és
vilézek birtokba ültetése körüli
8.82 0 aranykorona

kiadások

Opszesen: /3.aimi 33.519 aranykorona

Kontroll:
Főispánok (is budapesti főpol - ármester
személyi járandéodgai:
228.550 aranykorona
Az 1925/1926412_122611227 41yi köliaLvetés /41/

IX.fejezet. Miniszterelnökség
3.cim: OrszLZoo Vitézi Szék

rovatok:

személyi járandóság

140.102 ezer papirkorona

2./ dologl kiadások

2o6.142

ezer papir..
korona

3./ vasuti menetdij kedvezmények
váltsdga

4.248

ezer papir-

korona
4./ birtokbavétel ebirtokok felm6rése ős a viézek birtokba Uitetése körüli kiadásokra 192.440 ezer
korona
összepen /3.cimi:

542.968 ezer papirkorona
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Koit roll:
Főispánok cis budapesti főpo16drmester

személyi jdrandó agai:
3.188.450 ezer papirkorona

B./ RendkivUli kiadás
IX.41iniczterelnökség

3.Cim Vitézi reni főszéktortósága
Vitézi telkek berendezésére és felozerelésérg se:Alyek
3.011 pengő

Allami rendőséglek kerékpárok be
8.300 P.
Az 1929;1930. évi állami költr,égvetés /42/
IX.fejezet. Jiniazterelnökség
Vitézi rend főszéktartósdga
rov-tok:

1.1 személyi járandóságok

14.116 P.

2./ dologi kiadások

40.15o P.

3./ kiküldetési költségek

1. 000 P.

4./ vasuti menetdijkedvezm&-

gyek váltsága

144.P.

5. 1 birtokbavétel, birtokfelméré-

sek és vitézek birtokbahelyezése körüli kiadásokra 38.800 P.
összesen: /2.cim/

94.210 P.

Kontroll:
Főispánok 68 budapesti főpolgármester
személyi j:randéságai:
367.660 P.
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X.fejezet. dniszterelnökség.
2.cim. Vitézi rend főszéktartásága
rovatok:
1./ személyi járandóságok

14.005 P.

2./ dologi kiadások

36.770 P.

3. 1 kiküldetési költségek

685 P.

4./ birtokbavótel,birtokfelmórések és a vitézek birtokba helyezése körüli kiadásokra

24.J00 P.

Wozesen: /2 cim/

75.460 P.

Kontroll:
Főispánok ás budapesti főpolgáraester
személyi járandéságai:
526.750 P.
Nemzeti MUnkavédelmi Hivatalnak
személyi kiadások:
277.470 P.

Az 1936/1937.évi állami költségvetés /44/
IX.fejezet. Jiniszterelnökocig
2.cim. Vitézi rend főszéktartósága
rovatok:
személyi jrandóságok
2. 1 dologi kiadások
3./ kikUldetési költségek
4./ birtokbavétel, birtokfelmérések és vitézek birtokba helyezése körüli kiadá-

13.300 P.
35.003 P.
677 P.
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21.320 P.

Öoszescn: /2.cim/

70.300 P.

Kontroll:
A főispánok c5a a budapesti f6polármester személyi jdrandáságai
411.840 P.
Nemzeti idunkavédelmi Hivatalok személyi járandéságai:
230.330 k.
pLijicánorril költaLvetés /45/
VIII.fejezet. -iniszterelnökséG

2 cim. Vitézi rend főszéktartésága
rovatok:
személyi jdrandóságok
2./ dologi kiadások

3./ kiküldetési költ:.;égek

25.623 P.
37.2oo P.
677 P.

4./ birtokbavétel, birtok-

felmérések, és vitézek
birtokba helyezése körüli kiad400kr-a, továbbá
kölcsönök vitézi telepi-

tésekre

223.000 P.

Ooszesen: /2.cim/

236.700

i.

Kontroll:
Főispánok és budapesti főpolgármeste2
szemayi járand6ságai:
480.250 P.
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Az 19391 1940. évi állami költségvetés /46/

VIII.fejezet. aniszterelnöksóg.

2.cim. Vitézi rend főczéktartósága.
rovatok:
1./ személyijci.randáságok

43.490 P.

2. 1 dologi kiadások

84.000 P.

3./ kiküldetési költségek

1. 010 P.

4. 1 birtokbavétel, birtok fel-

márésének ős vitézek bir-

tokba helyezése körüli kiadLlsokra, továbbá kölcoönök

vitézi telepitésekre

379.500 P.

Osszecen: /2.cim/

503.000 P.

Kontroll:
Főispánok ős budapesti főpo 'drmeoter
személyi járandéságai
901.900 P.
Az 1941..évi állami költsciojetős

ztus

30.—a elGtti államterületre. /471
VIII.fejezet. laniszterelnökség.
2.cim. Vitézi rend főszéktartésága
rovatok:
személyi járandóságok
24,1 dologi kiadások

34.930 P.
78.000 k.

3./ kiküldetési költséget

670

4. 1 birtokbavétel, birtokfelmérések
ős vitézek birtokba helyezése
körüli kiadásokra, továbbá
kölcuönök vitézi telep_tósekre
500.000 P.
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Osszesen:/2 cima

Kontroll:
Főispánok és budapesti V3pol i_Armestor személyi járand6ságai:
652.060 P.

LL2243• 6 vi 641111LialILaltatiE1 48/
VIII.fejezet. Ainisztcrelnökség.
2.cim. Vitézi rcnd főszéktartésága
rovatok:
49.180 P.

1./ személyi járandóságok
2./ dologi kiadások

114.000 P.

3. 1 kiküldetési költségek
4./

720 P.

birtokbavétel, birtokfelmc5r6sek, és vitézek birtokba helyezése körüli kiaddsokra. továbbá kölcsönök
vitézi telcpitésc_kre

520.000 P.

Összesen: /2.cim/

683.900 P.

Kontroll:
A főispánok 6o a budapesti főpolz,ár-

mester személyi jdrandéságai
1.309.250 P.
Lia_12ALt évi állami költségvetés /49/
VIII.fejezet..aniszterelnökség
2.cim. Vitézi rend főszéktartésága
rovatok:
1./

személyi járandóságok 106.080 P.

2./ doloGi kiadások

96.000 P.

720 2,

3. 1 kiküldetési költségek
4. 1 birtokbavétel, birtokfelmérések ős a vitézek birtokbahelyezése körüli kiadásokra,
továbbá kölcsönök vitézi te-

lepitésekre

520.000 P.

Összesen: /2.cim./

722.300 P.

Kontroll:
Főispánok és budapesti főpolgármester

személyi járandós-gai
1.530.300 P.
A költségvetési tételek és a kontroll-adatok önma_ukért beszélnek és egyben a Vitézi Rend támogatásának rend-

kivül csekély voltára utalnak. 1937-ig a költségvetési juttatások a rcndi apparátus fejlesztésére, a vitézek megsegitópére távolról sem voltak elegendők. /50/
Lényegében az 1937-es év jelentett fordulatot a Rend

anyai támogatásban. 1937. és 1939.években 400.000 pengőt
juttatott a költségvetés a Rendnek.
Az 1941.-1943. években pedig átlag 500.000 pengőt
és ugyanannyi péthitelt biztositott.
A közvetlen költségvetési juttatásokon kivül a földmüvelésügyi minisztériAmtól is sikerült épitkezési célokra
600.000 pengőt megszerezni.
Lzek az összegek mAr a rendi vezetés és a vitézek számára is kedvezőbb helyzetet, kisebb mértékü prosperitást

biztositottak.
A rendi vezetés és a pénzügyi osztály rcndkival erélyes
gazdasági tevékenységet eredménye volt, hogy a mostoha gaz-

dasági viszonyok L:özött a vagyon nélkül alakult Vitézi Rend
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vagyona 1938. december 31. -Ja a következő volt:
Vásárolt föld ós a vitézek rész3re vásárolt
házak értéke:

215.000

P.

Rendházak értéke:

250.000

P.

1.000.000

P.

150.000

P.

50.000

P.

Készpénz:

100.000

P.

6:Jzesen:

1.365.000

P.

Kölcsönök:
Örkényi iskola - minden tnrtozékával - ér•P
téke:
kvób vagyontárgyak értéke:

/)1/

Vitézek Mezőgazdasági Szövetkezete.
A Szövetkezet az Országos Vitézi Szék kezdeményezésére
1923. január 5.-én alakult meg Budapesten, részben vitéze;:,
részben pedig az "ország jelentősnemzeti lapon álló közgazdasági intézményeinek " jelenlétében.
A Vitézek MozJ7flzdasgi Szövetkezete megalakitásakor
az Országos Vitézi Széket az a gondolat vezotte, hogy a
vitézek gazdasági iránytása, vezetése, gazdasági nevelése
valamint gazdasági érdekei előmozditása megfelelő szervezetet kapjon.
A külön szervezet létesitését az indokolta, hogy
az Országos Vitézi Szék a kereskedelmi tevékegységgel kapcsolatos lekötelezettségektől mentesüljön,
ilyen ügyek miatt tekintélye, hozzáférhetetlensége
és függetlensége csorbát ne szenvedjen,
az Országos Vitézi Szék olyan szakemberekxel, akik
gazdasági ügyekben jártasak voltak, nam rendelkezett.
/52/
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A Szövetkezet fő feladata a vitézi telkek gazdasági
szükségletei kielitése volt. Ennek körében részben a vitézi telkek felszereléséhez nyujtott segitséget mezőgazdasági gépek, felszerelési cikkek, vetőmag, tenyészállatok,
stb. rendelkezésre bocsátásával, ugy hogy beszerzési áron
- az időközbenj_áremelkedésből előálló veszteséget magára
vállalva - juttatta ezeket a vitézeknek. Máo részben felvásárlási tevékenységgel is foglaikozott, a vitézi telek
és a nun vitéz gazdálkodók termónyeit megvásárolta. A vitézi telek terményeit a közvetitő kereskedelem kizárásával,
a legkedvezőbb áron vásárolta fel, s a kedvező értékesités
idejének kivárása érdekében a vitéz részére ,terményére
vagy állatára előleget, kölcsönt folyósitott,/53/
A Szövetkezetnek minden telkes vitéz kötelezően tag,ja volt. A Szövetkezet különböző pénzügyi kapcsolatokat is
keresett. A.aptőkéje a vitézek üzletrészeiből cis az állam
közvetlen üzletrész jegyzéseiből tevődött össze. /54/
A Vitézek Mezőgazdasági Szövetkezete 1925. folyamán

olyan sulyoe pénzügyi helyzetbe került, hogy 1926-ban a
kormány közbelépésével csendes felszámolására került sox'.

A gazdasági nehézségek okát megállapítani nem tudtam, de
egyéb okok köttt - a következőkre kell Lolidolnoms 1.1
feltehetőleg a 6zövet1cezet vitézi vezetői sem voltak jártasak az üzleti-kereskedelmi életben s ezért "alvállalkozók"
igénybevételére kényszerültek, akik azután alaposan kihasználták a kedvező helyzetet, 2./ a rendelkezésre 6116 alaptőke feltehetőleg elégtelen volt, a tervezett és folytatott müködéshez, 3./ a vitézek irányában folytatott altruista üzleti tevékenység a nehéz gazdasági viszonyok között

-218tőkeer6sebb, tapasztaltabb, gazdasági szervezetet is
rend:civül igőnybevett volna. /55/
S végül megjegyzem, bogy a

Vitézek és Gazdák Lapjó-t

is a Szövetkezet adta ki.
Vitéz Iparosok. Kereskedők és Vállalkozók
Egyesülése.

Ennek az érdekvédelmi szervezetnek /röviditve:VIKVE/

megalakulásáról 1929. juniusdb61 van hirünk. Feltehetőleg
az Orcs4;os Vitézi Szék közremüködésével jött létre. /56/

Vitézek Gazdasári

4- tivetség21..

1929.deeemberében kezdte meg tevékenységét. Célja:
"a kalönböző kereseti pályán müködő vitézek " gazdasági
védelme, boldogulásuk, érvényesüléstik előmozditása. A Szö-

vetség állandó érintkezésben volt a vitézi szervekkel és
hatóságokkal. - mondja a megalakulásról szóló közlemény
ős arról is tudósit, hogy a Szövetség tiszteletbeli elnö-

ke v:Ltéz esiktaplóczay Lázár Domonkos nyugzIllományu tábornok./57/
Vitézek Termelő. Beszerző 6o :;rtékesitő
Szövetkenete.
Szövetkezet 1941. májustól 1943. augusztusig milködhetett. /58/
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Vitézek.tüzharcosok 6sAemze -cvéde1mi keresztesek
termelő. beszerz5. és órtékesitő
szövetkezete.
1943.augusztusában alapitotte vitéz Ho1nyi Jánoc és
vitéz Soós Gusztdv. Légyegében a Vitézek Termelő. Beszerző és 2rtékeoitő Szövetkezetőnek jogutódja. A Szövetkezet
a tagok és kivülállók számára mezJgazdasági és ipari toráruk bel— és külföldi beszerzésére, valcunint
ilycn terményeikés termékeik 1)01— és külföldi értékesitésére alakult.
A Szövetkezet igazgatóságában 68 felUzjelő bizottságdban a Vitézi Rend tagjainak a száma a Mag7yar Tüzharcos
Szövetség tagjainak és a Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosainak sztimAt kötulezően veghaladta. /59/
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Jezcte1c

az

V. fej ezethez

1./ Kis Káté 1929. 16.0.
2./ Szabályzat 108-109.0.
3./ Vitézi Zsebnaptár 1934.15o.o. "... Egyébként a
legtöbb vármegyeinek van vitézi orvosa, ki hazafias érzéstől indittatva dijtalLmul látják el a szegényoorsu vitézek

és családtagjaik orvosi kezelését."
4. 1 Szabályzat 11o.0.
5./ Vitézi Zuebnaptár 1934. 144-148.0. "...Jogvédelem. Az Országos Vitézi Szék — a vitézi szervek jogi tanácsadásainak és a vitézek peres ügyeinek mikénti ellátása végett kiadta a vitézi ügyészekre vonatkozó szervi határozványokat, és annak végrehajtási utasitását. A vitézek
peres dgyeikben mindenkor az illetékes székkapitány, va Lzr
sürgős esctben a járási vitézi hndnagy utján forduljanak

a vitézi ügyészekhez..." OVSZ.672/Ft.1.1933. Az emlitett
határozatot fellelnem nem sikerült.
6./ Szabályzat 109-110.0.
7./ Vitézek ";vkönyve 1927. 7. és köv.oldal

8./ Adatok összeállitva: Vitézek vkönyve 1927. 7.
és köv.oldal
9.1 Vitézek Lapja 1942. jannkr 17. "ALLEUMI:
coatolt részeinek Vitézi jUredeltsée ,•fenclaaktizia
gatási vonatkozásban.," /0Va.3508/Biz.I.-1941./ A 9./ és 10./
szdmu Vitézi -Lörzoszékek feldllitásával illetőleg azok
törzskapitányainak kinevezésével "Erdély visszacsatolt részeinek Vitézi Kirendeltsége" csak mint közigazgatdsi szery
szünt meg. Közgazdasági vonatkozásban azonban eddigi terüle-

tén továbbra is képviseli a Vitézi Rend érdekeit. A kiren..

v-_Sr do vezetdadvel az Orazd,oa
deltcdc ssakhelye kaim...
Vitézi aloft a 9./sz. Vitdzi Törzoozák törzokapitányek bizta mes.“
le./ A vitézi Araadalmi Bizottadcok ne6alakuldad-

nak r;szleteires időpontjára adatokat nem trIlatam. A necalakulrla idejJre két adatból küvetkectettam: Vit3zek Ir.pja
1935.februdr 21.-4

Vitéz I6mAnd.V-HeaYouaY 1935. fob-

rair 15-1 előadásában ezt montajas 1934-ben felalitottuk
a Téraadalmi Bizottadgo%at, czt meaelőzően a Vit5zek Lic

Gazdák Lapja 1934.alroius

azIaa pedig kUzli s hoGy

1934. febrair 23.-án as Ugyvezető törzapitAny a budapeoti 5a a vitizi társadalmi bizotti taook előtt előadást
tartott.
11./ A vitázi Társadalmi Bizottságokat előszöra
: ító 1934. 27.0.tarta1mazza. A Vit‘si Reoddel kap000latoo tArnadalmi • s kulturális k5rdépek aaLpldklara as
az zoo Vitézi azék nelló as *OrssáGos Vitózi szdk Tármidal-

ma Dizottoágan ős a vármegyei vitézi székkapitdnyok nelló
az illető es...vármegye Vitézi Mársadalmi Dizotto4ga" von

rendelvo. Beek az ilyca

kirdésekbaar5azleteoen

kilo16ozott javaalatot tesznek as OrazAgos Vitézi Ozéknek,
illetve a vérceoyei vitéal asókkapitánynak.

As Orsságoo Vitdzi 3sdk TArsadzimi Bizottzgladna:c clnUkét a Budai)eeten lakó vitőzek közül as Ugyvazető tUrzakapitégye tagjait pedig az elnök jelöli ki. A vármeGyei

atózi Wrsadelmi Bizottságok elnökdt a ozikkapitdgy, ta6jait dQ as elnök 3clUli ki. A ta6ok uzdvit a azilkseio-

hez m5rtnn kell metfillapitani.

- 222Az Országos Vitézi Szék TársadaL:i Bizottsága olyan
ülsein„ amelyeken az egész Rendre vonatkozó társadalmivagy kulturdlis kérdések kerülnek napircadre, minden
törzsszék a törzskapitány által kijelölt egy-egy taggal
képviselteti !agát.
12./ Vitézek Lapja 1942. december 26. "...A Zrigyi
Csoportok és a Társadnlmi Bizottságok egymást bajtársi
megértéssel támogatják. aniködési területük elhatárolása

a következő alapelv szerint történt meg: a Társadalmi Bizottság végzi továbbra is a belső vitézi élet elbi-entai.
tásával, a vitézek szociális gondozásával és a várományosok vitézi nevelésével kapcsolatos teendőket s e célból
a Zrinyi Csoportok közremüködését is i,,:njbe vehetik,
azonban mind-01111=U tudoalnyoc. irodalmi és mdvószeti te-

vékenymi,get, s irly eszközökkel a rendi eszme
- ahol erre már meg van a lehetőség A jövőben 1ci7áróla;,,
a Zrinyi C000rtok véEzik, mégpedig nemcsak a iiend keretein
belül, hanem az ejsz magyar társadalomban." OVSZ. 2862/
/Biz.T-1942.

13./ Szabályzat 91-92.o. Az elnököt akadályoztatása
esetén az általa kijelölt bizottsági tag helyettesiti. l.

igy képviselt valamennyi firsadalmi Bizottsiot az OVSZ.
Társadalmi Bizottsága, amikor a Vitézi Rend által kezdeményezett közös nemzetvédelmi 52tekczleten képviseltette
magát és a közös nemzetvédelmi munkatervet aláirta a
viselője. /Vitézek Lapja 1942.május 2.1
14./ Szabályzat 92-93.0.
15./ A Vitézi Társadalmi Bizottságok valéban ellenőrizték az iskolában a vitézi gyerekek tanulmányi előmene-
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telét. Egy ilyen vizsgálatr61 és a vizsg:ant credményéről
beszámol a Vitézek Lapja 1941. január 18.: Rendünk jövője ifjuságunk eimP cikke.
16./ 'Jzabályzat 120-124.0.
17./ Szabályzat 125.0.
18./ Szabályzat 125.126.o.
Az OrszáLos Vitézi Szék Társadalmi Lizottbága aján-

lásai közül a vitézi formaruhával /1934/. a vitézi magatartás alapelveivel /1936/ kapcsolatosakat ismerjük. Tudjuk,
hogy az 1930vas évek végén, az 1940-es évek elején a székes-

fvárosi Társadalmi Bizottság elnöke vitéz Holényi János
nyugalmazott tábornok volt. 6 az egyik kezdeményezője a

Vitézek,tüzharcosok, aemzetvédelmi keresztesek termelő,
beszerző és értékesitő szövetkezetének. /Lásd még Hollós:
Rendőrség, csendőrség és UW2.1971.157-.153.0.: A def. különleges hálózatához különböző gazdasági, politikai és társadalmi kulcspoziciét betöltő személyek tartoztak, akiknek
Jelentős befolyásuk volt ős hajlandók voltak együttmüködni

a V1I0/2.-eve1. Idézi Ujsziszy István feljegyzésdt, amely
szerint e körbe tartozott "Holényi János uyaG.vezérőrnagy,
a vitézi rend eizik vezetője." /
A vitézi magatartás alapelveinek kidolgozója dr.vitéz

Surányi Tivadar , szegedi egyetemi tanfir, tartalékos hddnagy
volt. /1398-ban Budapesten született, az első világháboru

idején a es. és kir. 27.gyalogezredheL vonult be. Kitüntetései: legénycégi másodosztályu ezüst vitézségi érc
sebesülési 4:rem./ Cson,irád vármegye vitézi Társadalmi Bizottságának elnöke, volt.
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1942-ben Borsod vármegye (Ss Uiskolc thj.város Vitézi
Széke vitézi TároadrOmi Bizottságának elnöke dr. Aikulejszkij /Ukuleczky?/ Gyula alispán volt. /Cintdr,1942.
715.0.1
Koloza vármegye és Kolozsvár thj.sz.kir. város
Vitézi Széke Társadalmi Bizottságának elnöke 1944-ben
vitéz Szász István volt. A Kolozsvárott 1944.tavaszán
tartott Vitézi Eaten ezt mondta: "...Kolozs vár:legye
ós Kolozsvár Vitézi Társadalmi Bizottságának tulajdon

képpen ez az első alkaLi a. hogy a nagyobb gyilvánosság
elé lépve a Vitézi Rend és a Társadalmi Bizottság célkitüzéseit ismertethesse..." /Vitézek Lapja 1944.6prilisl./
tack a részadatok a Társadalmi Bizottságok milködéstinek, személyi összetételőnek értékelésére nem alkalmasak. Ads adatokkal együtt azonban a krónikus "kAderhiánys.
ra" kell következtetnünk abból, hogy 1942-ben a vármegyei
vitézi Társadalmi Bizottság elnöke nem vitéz, s a Xolozs
vármegye ,50 Kolozsvár Vitézi Széke Társadalmi Bizottsága
csak 194 , .tavaszán /I/ került nyilvános szereplésre alkalsPs helyzetbe.
A Budapesti vitézi Társadalmi Bizottság 1942-ben
meginditotta a Vitézi Szülők Iskoláját, ahol a vitézek
és különösen a vitézi várományosok nevelősének vilsignéze.
ti-pedagógiai kérdéseivel foglalkortak az előadók. /Mod

pl. dr.v.l.téz Somogyi F 1-cne: P vitézi nemzetté nevelés
célja ó.n./

A Társadalmi Bizottság miiködésének ercdmégye volt

az 193 0-as évek közepén az esztergomi Balassi Bálint szobor elkészittetése és felállitása is.
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19. 1 Hetés-aorváné: Csak szol_Alati használatra!
1963. 503.o. 125. Dokumentum 1932.julius 3. Az Országos
Vitézi Szék a "nemzetvédelmi" szolgálat jobb ellátása
érdekében a beosztott tiszti létszám felemelősét kéri.-

vitéz Igmándy-Hegyesay irja a miniszternek: "... A Vitézi
Rendnek a nemzetvédelni szolgálatba való bekapcsolódása
céljából a m.kir. Honvédelmi Airdszter Ur 139J/titkos 1.1923.számu rendelete nemzetvédelmi tiszteknek a rendelkezésre bocsátásáról intézkedett."

20./ Vitéz Ii;mándy-Hegyessy /19/-jegyzetbe emlitett beadványából: "...E szerint csekély kivétellel valamennyi vármegyei székhez jutott egy-egy kizárólag nemzetvédelmi szolgálatot irányitó közeg..."
21./ Vitéz Igmándy-Hegyessy /19/ jagyzetben
tett beadványából: "...Ujabb rendelkezés folytán azonban

a readszeresitett létszámból 15 tiszti hely nem töltnető
be, s igy jelunleg csupán 9 vármegyőnél milködik nemzetvó.
delmi tiszt..."
22./ A nemzetvédelmi tiszttel szembeni követelményekre vilájt rd Hetés-aorvánci: Csak szolgálati használatra!
1963.405-406.0. 97.számu 1932.mAjus 11-i Dokumentum eabol
vizsgált alkalmval a honvédségnél a vizsgáló előljáró
megállapitotta, hogy la egy nemzetvédelmi tiszt /nevelés.
ügyi előadó/ már évek óta áll ebben a szolgálatban, bár
erre semmiféle hajlamosságot vagy kedvet nem mutatott,
2./ a nemzetvédelmi szolgálatot olyan tisztre bizták,
aki egyéb feladatai mellett látta el ezt,a3./ csapat neato.,
zetvédelmi tiszti beosztásba egészen fiatal, kellő élet-

cis csapatta;asztalattal nem rendelkező tiszteket osztottak
be, akik minden jóindulat 6s igyekezet mellett sem voltak
képesek ezt a sok körültekintést igénylő ozolgálatot ellátni.

S végül még egy szempont: 96.oz.Dokulnentum * 400.0.
1932.4uaudr 21.0241s "...A legénység megfigyelését csak
igen stilk látókörrel rendelkező * tapasztalatlan s megfelelő előképzettség nélküli tisztesek végzik * akik korántsem
rátermettek arra * hogy a gondosan előkészitett és már e
ozolgálazban többszőr kipróbált koLnunista agitátort megközelitsék és leleplezzék..." Mindezekből a nemzetvédelmi
szolgálat teljositésével és az at teljesitőkkel szemben
támasztott k3vete1ményeket megfogalmazhatjuk.
23./ A nemzetvédelaa fogalmát Godó-Sztana: A Horthyrendszer katonai ideológiája 1965. 121.0...ról.: "... Mindezek után világosan láthatjuk, hogy a "gemzetv6delemu nem

aa_araz4=1, a külső támadástól való me(76vását eleitette,
hanem a kizsákmányoló osztályuralom hatallivinak védelmét

•

Hollós: Rendőrség * coendőroég * .UF/2. * 1971. 146.-147.
oldal: is a korabeli irodalom tanulmányozása alapján a

nemzetvédelem belső * elháritó-pfelkószit5 feladataira világit rá. "...Ez a sajátos elhárító cis propagandaszervezet

szi3oruan figyelte a honvédség alakulatainak hangulatát,
• • • " "A nemzetvédelmi ozolgálat * vs/amint a hadtestparanconoksilgok nemzetvéde1,11 alosztályai együttmüködtek az dllamrendőrséggcl e a csendőrséggel * a vitézi zékkel,..." stb.
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"...A VICP-en belül a VI.00ztály feladata a nemzetvidelmi
szolgálat kiépitése volt..."
A szollat tagozódása:
a./ nevelőszolL,dlat,

b./ nemzetellenes /felforgató/ mozgalagok,
elleni küzdelem,
megszabott propaganda feladatok vcigrehajtása.
A nemzetvódelmi szolgálat szervezeti vázlata SztanaGodó szerint /:189 o.:/ az 2./ -7./ pont vegyesdaaddroknál: /i.m. 13.sz.dbra bennünket 6rdeklő rószlete/
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24.! L;zabálfzat 7-72 0.

25./ Tíz éves a Vitézi Rend 1931.? 129. 0 . A V. /Hem-

zetvédelmi/ osztály 1924.gyarán alakult meg, ügyköre: " a
nemzetvédelem és propagandába vágó tevékenység, sajtóügyek,
a kulturália és hazafias egyesületekkel való együttaüködéo,

a honvédelmi szellem ápolása és egyáltalában az intézmény
keretén belül a nemzetvédelem és nemzetnevelés irányitása,
figyelemmel kisérése és nyilvántartása..."

Látjuk tehát, hogy az osztály ügyköre alapjában a -egalakuláskor kialakult, később fino.aodott. Az osztály kezdettől fogva gyüjtötte a Rend törtóaetére vonatkozó eml3-

keket, résztvett a Vitézek és Gazdák Lapja irdnyitásában
a Vitézi Közlöny szerkesztősóben.
Az oaztályvezet,jkről: Tíz éves a Vitézi Rend 1931.?
129.o., vitéz Oszlényi Karma osztályvezetői minőoégéről:
Vitézi Zsebnaptár 1934., vitéz Robo,;ány 1'de osztályvezetQi
funkciójáról: Cimtár, 1942.27.0.
26./ A V.osztály beosztottjaira vonatkozó adatok:
Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 129.0.

27./ A Zrínyi Csoportra vonatkozó adatok: Milködciai
tervezet a "Vitézi Rend Zrinyi Csoport"-ja számára, 1938.
cimü kiadványból valók.

A JUködési tervezet cialapja hátoldalán olvasható:
"MerjegYzés:

1935.októberében vitéz Rózsás József őrnagy

"A magyar katonaeozmény szolgálata" ctrrnel emlékiratot
szerkesztett, mely később a "Magyar lot" c. folyóiratban,
majd külön lenyomatban is megjelent.
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A 11.11. l/cl. osztálya az emlékiratot javaslat alap-

jában a magyar királyi honvédvezérkar főnökének, majd a
honvédelmi miniLlzternek /néhai vitéz Gömbös Gyula minisz-

terelnöknek/ elciterjeoztette, akinek 1935. XII.5.-én e illetve 1936. II. 4.-én az Ugyben adott döntése alapján aegiakult a Vitázi Rend ZrAmiglapall!mia..."
Az órdemi tevékenység kezdetére nézve eltérőek az
adatok; az cirdemleges müködés kezdetét a Tervezct 1937.

januárjában, a Vitézek Lapja 1941.február 1. -ej szám:
"A katonaeszmény igái testet öltenek" /v.Dezséry Lndre

vezércikke/ a Zrinyi Csoport megalakulásának évfordulójrn emlékezve 1937. február elején jelöli meg.

23./ A Zrinyi Csoportról szóló ismertetés a Alködési
tervezet 3./-13./ oldalain irtakkal egyező.
A aiködési tervezet a vitézek főkapitányának helyet-

tese az Orazd6os Vitézi Szék véleményczésére - 1938.
október 9.-én 2.165/Biz.V.-1938. sz.alatt jóv'hagyta.
A m.kir.honvédelmi miniszter 54012/Elnökség A.-1938.sz.

rendeletével, a m.kir.miniszterelnök 8.043/1933.sz.alatt
tudomásul vette.

A Zrinyi Csoport mUködése tulterjedt a Vitézi Rend
keretein. Tevékenysége eszének vizsgálata meghaladja
e dolgozat kereteit.

A Zrinyi Csoport főtitkára 1942.-ben vitéz ijezey Dénes
volt, a Vitézek Lapja 1944.szepte 1)er 30-i számában arról

értesülünk, hogy a Vitézi Rendből tbrlósót önként kérte,
Liert /valószinüleg 1944.juniusqban/ avéd állampolgár lett.
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Ugyancsak Zrinyi munkatárs volt vitéz Rózsás József őrnagy
is, aki az 194o-es években a Vitézek Lapja szerkesztőségét
és kiadóhivatalát vezette.

A Zrinyi Cso

jelv'

29./ E szövetkezet mUködéséről az Alapszabályok a
"Vitézi Rend Zrinyi Csoportja munkatársainak irodalmi ős

milvészeti szövetkezete" számdra, 1940. cimil kiadvány 3.
oldal.
A szövetkezet müködése 1940.május 1.-től kezdődött.
A szövetkezet tagja csak Zrinyi munkatárs lehetett. E

szövet1:ez,t milködése elemzése is kivülesik a dolozat
körón.

Iutatványok a Zrinyi kiadványokból:
vitéz VilAzy László: A belső arcvonal. /Külön lenyomat a
Vitézek Lapja 1942. 21,22,23,ozámábóla

Kiadja a Zrinyi Csoport irodalmi ős
milvészeti 'szövetkezete ó.n. E kiadványt

az 1945.utáni szerzők forrásanyagul
többszőr felhasználták. Ez azonban az

egyik leggyengébb agyag, képtelen
állitásokkal. Sem a Vitézi rend ideológiájárc, sem a Zrinyi Csoport miiködésére csak e kiadvány alapján következ-

tetni nem szabad.!
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vitéz Despe6 Gusztáv: Dünkirehentől Moszkváig.
vitéz Gombos Zoltán: Vitézek a világháboruban.
Zentay István:

"Egy nemzetnél sem vagyunk alább.
valók".

Bányász Lászlós

Magyar járás a szovjetvonalak
gitt.

Migend Dezső:

Magyar honvéd a "Szovjetparadiesomp.
ban".

Kristom József:

Emléke tm a szovjet harctérről.

Postha Vilmos:

ifilményeim a Szovjetoroszország elleni hadjáratban.

Dienes Gyula:

Kárátoktól a Donyecig.

vitéz ditrói Orosz Béla: A magyar légier6k teljesitményei.
30.1 Vitézek és Gazdák Lapja 1934. március 1. Beszá-

moló vitéz I6mándy-HegyesL7 1934.fcbruár 23.-i előadásiról,
31. 1 A vitézi SzéKulzakra killUnböző elnevezések voltak; vitéz Ijudady-Hegyessy vitézi székhfizakról beszól
/Vitézek és Gazdák Lapja 1934.Aáreius 1.1 vitéz Jczoy Dénes
egy rendházról /Budapest/ és 11 vitézi székbrizról szól

/Vitézek Lapja 1941. január 18.: Seregszemle /Vezéreikk/:/
De 1942. május 2.-án, a Vitézek L2pjában a Vitézi
Rend /budal-;esti/U116i uti székházáról olvasunk,
az 1934-es Kis Káté A Vitézi Rend Székházai /Vitézi
RendhAzak/ eim alatt rendelkezik róluk /76 0.1 Dolc,ozatomban a Kip i,Até szerinti elnevezést alkalmaztam. Kis Káté 1934. 76.o.
A Vitézi Székh4zak pontos szárlit és helyét nem sikem

rült megállapitani vitéz Igmándy-Hegyessy szerint /Vitézek
Lapja 1940.november 21./ már 15 rendház val vitéz Mezey

-
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/Vitézek Lapja 1941. január 10./ egy budapesti jo 11
vidéki, összesen 12 rendházről tud 2 hónappal később.
A vitézi adománylevelek között a következő readház-adomAnyinvtleket találtam: Kassán, 1941. április
5,-én, Székeofehérvárott 1941.május 14.-ón, Debrecenben 1938. julius 16.-án, Szekszárdon 1937. augusztus

13.-én, Budapesten 1934. január 25.-én.
A Vitézi Székházak milködésének körülményeiről,
eredményességéről adatokat fclkutatai nem tudtam.
32./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931. 118.0. E szervezet maködéséről, megszlinéséről semi adatom nincs. A
későbbi időben többé nem fordul elő. ?eltehető, hogy tevékenységét a Társadnl-li Bizottságok vették át.

33. 1 A vitézi telepvezető jogállását, a funkció
pofitos tartalmdt„ keletkezése idejét, a funkcionáriusok
müködásét nem ismerem. Az első adat e funkcióról: Vitéz k
Lapja 1939. augusztus 21. A Vitézi telepvezető. Irta:

vitéz Ottóffy Ottó. 6 csak telepvezetői tiszti telkeket
emlit. Azt irja a továbbiakban: "...Ennek a telegvezető:lek feladata, hogy az egész vitézi telepillés gazdálkodást egységesen megszervezze és az alapvető dolgokban irágyitsa. Erre azért van szükség, mert csak igy lehetséges,
hogy a vitézi telepesek a kisbirtoknak és a nagybirtok.
nak összes előnyeit egyaránt élvezhessék..." A Vitézek
J-apjában 1941. és 1944.között több pályázati felhivás
található ilyen telepvezetői állásokra.
Hellebroath: A Vitézi Read tötbóaete: 1941. 63.o.
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"...Csoportos telepitéseknél - annak nagyságához mérten -

az Országos Vitézi Szók tiszti vagy altiszti tclenvezetői
vitézi telket is alapit. Telepvczetőül okleveles gazdák,
gazdasági szakiskolát végzettek vagy bcigazoltan gyakorlati gazdál: közül olyanok jöhetnek tekintetbe, akik haj.
landók a vitézi telekre költözni, azt saját kezelésben
volni és a vitézek gazdálkodását ellenőrizni, irányitani • • • "
34. 1 Pálóczi Horváth István, 1921.-1c)24-ben "... az
Ébredő Magyarok :zycsületének elnöke, 1927-től felsőházi

tag... Maga Fálóczy az országos elnök, független földbir.
tokos, Úri ember lévén mégis Bethlen politikai hiveihez
tartozott, ő se nec oLJtott, se nem ozorzott. Nabyou is
mérsékelt irányban vezette a magyalok ébredését..." 2r6nay

napló 329., 371. o.
35. 1 Az örkényi gazdaképzőről Vitézek Évkönyve 1928.
Máté László igazgató-tanár ismertetése: Pálóczi Horváth ős
Orkény község adományával együtt Fülöp Józoids szászeóburg ős góthat herceg az iskola részére vacsi hitbizo.
mányából 2oo kat.hold földet adományozott, ez a terület

azonban az iskolától távol volt, ezért állandó gyakorlati
kiképzésre nem volt használható.

Az 1926./1927. tanévben 10 felavatott vitéz, 4 vitézi
várományos és 10 nem vitéz gazdaifju végzett.

Kis Kátá 1934. 73.-74.0.: Részletes ismertetés éo
szabályozás az iskoláról. "...Az iskolának célja, hogy a
Vitézi Rend telkes vitézei és várományosai, továbbá a meg.
felelő vagyonnal rendelkező kiogazda ifjakat hazafias
szellelben tanult gazdákká kiképezze, hogy az iskola el-

-
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végzése után képesek legyenek saját birtokaik okszerü
kezelésére ős vezetésére." $ bogy "...visszatérge saját
otthonukba, öntudatos, szorgnlmas ős helyes gazdálkodá.
sukkal„ valamint egyéni jó tulajdonságA..::al és haza.
szerctettikkel követendő példdt mutathatnak gazdatársaiknak 5s a gazdattirsadalombcm vezető czerepet tölthetnek
bo o hogy dicső őseikhez és a vitéz névhez méltókká le.

gyenek..."
Hellebronth: A Vitézi Rend története 1941. 13.28.
oldal, részletesen felsorolva az ösztöndijas helyek adományozói, az adomágyozás időpontja és az adományozás
feltételei.
21z éves a Vitézi 2,end 1931.:

Vitézi iskola

és gazdaWör épült egy 4.kat. holdas területen és mükö.
dött is Bövényházán. /Csoagrd. vii./ Ennek megalakul..
milködéséről semmit sem tudok.
36./ Erről az üzemről először vitéz Igmándy.HeGyessy
egyik beszédéből értestilünk: "Vitézek Lapja 1938.oktber

1.1 "...A Rend ...gondoskodiW leli tőségről oly irányban,
bogy a vitézek gyermekeit továbbképezzék, bizonyos irá-

gyokban, •..de különösen az örkényi gazdaképző és a szövőtanfolyamon képesitik az arra jelentkezőket oly jól
fizetett szövő- és fonóipari állásokba, acelyeket eddig
idegen szakmunkások töltöttek be, leginkább csehek..."

ts Vitézek Lapja 1940. nove.:ber 11. Az WKis Kátéról:
a Kis Káté tartalmazza a Vitézi Rend örkényi fonó-szövő

tanüzemének megalapitását, araelynek célja, hogy a Vitézi
Rend tagjainak gyermekeit szakmunkásokká képezze. A tan-

folyam tartama 2 év, a tanulók felvétele felett az Orozd.
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goo Vitézi Szék dönt.
Ennek az intézménynek a müködéséről semmilyen adattal nem rendelkezem.
37. 1 Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 72.0. : 1920.
szeptemberóben már "...Jelentűs pénzadományok is érkeztek a Vitézi Szék részére..." 1921. Junius 25.-én "...
a felajánlott pénzbeli adományok összege 5 millió korona
volt..." 84.0.
38./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 84.o.:"...A
főszáktartóság első évi költségvetését kb. e,symilliéIcerondnyi Usszegben állr-)itották meg..."
Vitézek vkönyve 1927. 186.o. a vitézcknek nyujtott

hitelekről.
39.1 Tiz éves a Vitézi Read 1931.? '132.0. A pénzügyi osztály megalpkulásárél és milködépéről. Az ocztály
megalakulására a Vitézeic Mezőgazdasági Szövetkezete meg-

sziinéee után, azt ina, hogy a vitézek gazdasál irányitása, segitése ugy volt a "legcélszerlibb", hogy a Rend
kebelében, mint az JVsZ. egyik osztálya milködjék. V.U.

a Vitézek Mezőgazdasági Szövetkezete me,;a1ku1dobinak okairól mondottakkall
Az osztály mdködéséről részletes dataim nincsenek,

a kUzUt részadatok átfogó értékelésre nem alkalmasak.
40./ 1925.:1L.tc. az 1)24./11)25. évi állami költoégvetésről.
41./ 1926.:XV.tc. oz 1925/1926. és 1926. 11927. évi

állami költségvetésről.
42. 1 1929.:XXXI.tc. az 1929. 1 1930. évi állami költségvetécről.
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43.1 1931.:XIII.tc.az 1931. 1 1932. évi illami költségvetécről.
44. 1 1936.:X17)..tc. az 1936. 1 1937. évi állami költségvetésről.
45. 1 1933.: XXII.te. az 1938./1939. vi állami költségvetésről.
46. 1 1939.:XV11.te. az 1939./1940. száraadási időszakra ozóló állami költségvetésről.
47./ 1940.: XXXV.tc . az 1941. évi állami költségvetésről, az 1940. auguoztus 30. elotti dllaaterületre.

48./ 1942.: XXIV.te. az 1943. évi állami kö1tségvetésről.
49. 1 1943.: I.tc. az 1944. ó vi állami költségvetés-

ről.
50. 1 vitéz tiszabeói Hellebrouth főkapitáriyhelyetten

1931. január 15-i felterjesztése gróf Bethlen miniszter..
elnöknek.

Dokumentum:XIIIoz.

"...A folyó költségvetési évre a birtokba vétel rovaton a már lecoökkentett hitel keret 24.000 2,

,

a kikül-

detési rovaton pedig 686 P. •..A Vitézi Rend rószére a
folyó költségvetési évre lecoökkentett hitel összeg oly
csekély, hogy már további e:Jökkentéa az ügymonct, vala-

mint a Vitézi Rend céljainak keresztülvitelét teljesen
megbénitaná... amidőn a lecoökkentést elrendelő határozat
a vitézi főszéktartóság tudomására jutott, a legtöbb vitózi telekkcl rendelkező Fejér vármegyének csak olyan
hitel keret volt

_ithaté„ :melyet a readelct ki-

adásáig már teljes egészaen kimeAtett s Icy annak a
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folyó költségvetési óv végéig nem áll módjában semnilyea
esetben sem kiszállást eszközölnie, ..."

1930-ban e költségek 1000 perv:őt, 1931/1932.-ben
635 pengőt, 1936/1937-ben 677 pengőt, s még 1938/1939.ben is csak 677 peagöt tettek ki e Ez oszlott meg a 8

törzsszék és a 27 megyei Vitézi Szék között. Ezek az adatok uj adalékok a vii,5zi szervek müködése eredményességének a me,itéléséhez.
51./ A költ ,égvetési adatok és a rendi v :yon ada-

tai: vitéz Icpándy-Regyessy előadása a 1,11.;1). 1943. februa18-i órtekezletén,/1943. február 27.-Vitézek Lapja/ ás
és Vitézek Albuma 1939. 26.0.
Egyéb jövedelmek: vagyonváltság után esetleg fenn-

maradó járadék, az Elt-ae_letileg no

adom.lnyozott vitézi

telkek bárjövedelmei„ a háborus emlékéremből befolyó jöve-

delem, az örkényi gazdaképző jövedelmei, a há:)orus emlőkérem alapból vásárolt földek, stb. jövedelmei.

A rendi pénzUgyekről, a rendi vac,yonról sines átfogó, elemzésre alkalmas adatom.
52. 1 Vitézek ős Gazdák naptára oz 1924. -ik szökő-

évre.I.évfolyamil Szerk.: dr.Farkass Jenő.É.N. /A Vitézek
Llezőgazdacáci Szövetkezetéről. Irta.: vitéz Gálócsy Zigmond e a Vitézi Rend v.Főszéktartója, a "Vitézek Mez5gazda.

ski Szövetkezete" Ugyvozető igazgatója. 44.0.
51. 1 Kis Kt-5 1925, 39-40 0. A Vitézek :Jozős-azda-

sági Szövetkezetéről.
54. 1 Vitizek 4s Gazdák naptára 1924. 4 4 .0.
55./ Tiz éves a Vit5zi Rend 1931.? 132.o. A Szövetkezet csendes felszámolásáról szóló minisztertanácsi jegyzőkönyvet ismerteti Hemes: Az ellonforradalom hatalomra-
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jutősa ős rémuralma atrermszágon. 1919.-1921., 1953.
III.k.1926: XII. 26. 25.sz. A kötetben Nemes Dezső ta.
nulmánya /49.4.50.o./ a Szövetkezet anyai bukását az
Ugyviteli ős egyéb költs6gek nagyságában 6s- a kétes üzletekben látta. Nam sikerült feltalálnom a pénzügyminiszter Altai elrendelt szakvizsgálatról készült jelentést.
Viszont betekintettem az CL. OrsvIgos Hitelszövetkezetek
Központja iratai Z.148, 898, 1111, Z.1516. cs.44.sz.alatt
elfekvő idevonatkozó adatokat. Bár az órdemre ezek sem
adtak eligazitást omégis ebből, valamint a Rendre'vonat-

kozó dtokból Nemes Dezső következtetésőre jutni nam
tudtam. Ezen tulmenően e Szövetkezet müködésőre átfogó
adatom nines, tevőkenysége elemzőse tulmegy e dolcozat
keretein.
5G./ Vitőzek ős Gazdák Lapja 1929. junias 9. ; Bir
a VIKVE megalakulásáról. Semmi egyéb adtom nines a mükö.
déséről.
57. 1 Vitőzek ős Gazdák Lapis. 1929. december 29.-i
ujoUgbirén tulmenően milködéséről semmi adatom nines.
53. 1 E szövetkezet müködéséről semmilyen adatom
nincs. Létezéséről a Vitőzek, Tilzharcosok s nemzetvédelmi
keresztesek termelő, beszerző és értőkesitő szövetinzete
alapszabályai. 1943.cimil kiadvány ciolapja hátoldaln 01vasható:"Az alapszabály I. kiadása csak a "Vitézek Tema16, Beszerző és fIrtőkesitő Szövetkezetének " clo:szabályait
tartalmazta, mely őrvényben volt 1941.május G- tál - 1943.
augusztun

59./ A szövetkezet müködőséi431 semmilyen adatom
nincs. Isnereteimet a Vitézek, Tüzharcosok, nezetvődelmi keresztesek termelő, beszerző és őrtókesitű szö.
vetkezete alapszabályai: 1943. cimii kiadványból szereztem. A kiadvány 3.4. oldal: 1943. auga:ztusi keltezőssel vitőz Hölényi János ős vitőz Soós Gusztáv alapitól:
felhívása: "...Utolsó pillanatban harsant fel a veszőlyeztetett gátakra hívó szó. 141 ezt megértettilk ős az
utunkba tovgyosuló akadályoktól vissza nem riadva, vitőzi lélekkel bontottunk zászlót - a keresztény és nemzeti kereskedelem zászlaját..." A szövetkezet cőljóról
5-6 o., a tagokról 6,7. 0., a szövetkezet igazgatóságáról 17.0., a felligyelőbizottságról 19.0. A módositott
alapszabály - az előző szövetkezet módositott alapszabályáról van szó - az 1943. junius 7.-i közgyülépen fogadták el. 19.0.

A Vitai Rend lolvónyo
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VI.Fejezet
A vitézek.

Az Országos Vitézi Szék teljes ülése határozatához
képest 1920. deceiber 15.-6n készült el a vitézi telekre jelentkezésre felhivds. /1/ E felhivás már részletesen taslalja azokat a feltételeket, amelyek a Vitézi
Rendbe felvételhez szüksgesek. Ez a felhivás az alaprendelet azon szabályát, hogy vitézi telekhez

"a magyar

állam védelmében kitünt feddhetetlen honfiak" /1.§./ jut-

hatnak, a Rend fennállása egész időszakára vonatkozóan.
tartalommal töltötte meg. Bár időközben a feltételek részletei váltortak, állandó követelmény maradt, hogy személye° vitézséggel szerzett ma,as katonai kitüntetés birtokában legyen a jelentkező, polri radikális, szocialista,
kommunista avagy szólső-jobboldali tevékenységet no fejtson ki, a közbecsülést megalapozó alapvető erkölcsi normákat megtartó életmódot folytasson, hogy testben egészsóges,
születését teiintve pedig keresztény legyen.
Azért, hogy világos képet nyerjünk a felvételi feltételekről, azokat külön-külön megvizogáljuk.
A Vitézi Rendbe felvételhez szilliggEekicatonai kitünte-

tések.,
A Vitézi Rendben a vitézeirt katonai rendfokozatuk
/azonkiviil tényleges állomány, nyugállomány, tartalékos

állomány/ szerint is nyilvántartották s ez a leL;szorosab-

-242ban összefüggött a katonai kitüntetésekkel. Tudni kell
ugyanis, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében
ős a magyar királyi honvédségnél a katonai readfokozat
szerint különböztek a megszerezhető kitUntetések. Mária
Terézia rendet, Lipót rendet, a vaskorona rendet pl.
csak tisztek kaphatták meg. Ezért van a kitüntetési feltételek között különbség a legénységi és a ti ti állonnyu vitézek között s a tiszti vitézek között is a főtisLLtek, valamint a törzotisztek és tábornokok között.
A felhivals az első olyan dokumuntum, amelyből a vi-

tézi mértőkről tudomást szerzünk. Itt a kitüntetések mér-

tékét a legénységi állományuaknál a lej égi arany vitézségi érem, illetve a legógysógi I.osztályu eziist vitézségi érem kétszeres birtoklásába főtiszteknél legalább

a legónységi állományban szerzett arany vitézségi érem
avagy a tiszti állományban szerzett tiszti arany vitózségi érem avagy a 3X1.osztdlyu vaskoronarend birtoklásában,

törzstiszteknél és tábornokoknál pedig a Lipót rend lavakeresztjének birtoklásában határozták meg.

E feltételek rendkivül szigoruak voltak. Ugyanis a
trianoni Magyarország területére 486 legénységi arany vitézségi érem és 27.347 leg6nységi I.osztályu ezüst vitézségi érem esett. Tekintettel arra, hogy ugy az arany, mint
az I.osztályu ezüst vitézségi érem tulajdonosai között
több olyan volt, aki e kitüntetősekből többet is birtokolt,
ilyen feltételek mellett a tiszti éo a lejnységi vitézek
száma rendkirn kevés lett volna.

-2431922-től kezdve azonban az Országos Vitézi Szék a

legénymígi Allomágyuaknál a mértéket az I.osztályu ezüst
vitézségi érem egyszeri birtoklásában, a tisztiállományu,aknál pedig a legénységi állományban szerzett I.osztályu

ezüst vitézségi érem birtoklásában határozta meg, ezek
voltak a kittintetési mérték minimumai. /2/
1940-ben a vitézi mérték ujab,J szabályozást nyert,

amennyiben a régi, az I. vil4gháboru idején adományozott
kittintetések mellé beépitóst gyertek az uj katonai kittintetések. Ehhez képest legénysági állományban legalabb az
I.osztályu ezüst vitézségi érem vagy a maar nagy ezüst
vitézségi érem, főtiszteknél /századosig bezárólag/ a hadiékitményes III.osztályu vaskoronarend, va6y a magyar érdemrend lovagkeresztje a hadidiszitménnyel és kardokkal,

törzstiszteknél és tábornokoknál a hadiékitmégyes Lipót
rend levaeresztje vagy a magyar érdemrend tiozti kerenzt-

je a hadiékitménnyel és a kardokkal,
a tisztek mindkét csoportjában legal:bb a tiszti

ezdot vitózséci érem, illetve a legénycé,i állományban szerzett I. osztályu ezüst vitézségi érem vagy a magyar nagyezüst vitézségi érem birtoklása volt a mérték. 13/
Ahhoz hogy e mérték milyenségével tisztában legyünk,

két körülményt kell vizsgálat tárgyává tenni. Először a
mértéknél szébajöhető kitüntetések hierarchiáját és adományozásának előfeltételeit, azután pedig az adományozási
gyakorlatot tekintjük át.

A katonai Lzitüntetési hierarchia csucsAn mind az
Osztrák-Magyar Monarchia idején, mind pedig a második

-244világháboru végéig minden ambiciózus tiszt titkos 41m,
E kitüntetés csak katonatisztek részére adományoztatott, akik a csatában, an51kül, hogy erre parancsot kaptak volna, olyan hadmüvcletet
vagy fegyvertényt vittek véghez, amely a csapat vy ütközet kedvező kimínetelére döntő hatással volt, vagy azt
legalább lényegesen cl:Jsegitette. A rendkivill szigoru feltételek mellett megszerezhető kitüntetést az első világháboruban az Osztrák-jagyar .onurchia 110 tisztje nyerte
el. Közülük 35-en a két világháboru között maar honosok
voltak. /5/
A második világháboru idei án egy magyar honvédtiszt,
vitéz Oszlónyi Kornél vezérőrnagy nyerte el ezt a magas kitüntetést. /6/
Magyar érdemrend:kiemelkedő katonai és polgári érde-

mekért adományozták az 1930-1940-e8 években. /7/
Katonai érdemkereszt: az eredeti -lapitó okirat sze-

rint csak a hadsereg tényleges tis-tjeinek volt adományozható, "akik háboruban belátásukkal, bátorságukkal és határozottságukkal, békében kiváló buzg%lmukkal s tett-erejükkel különösen hasznos szolgálatot teljesitettek..." Az első
világháboru idején tartalékos állomanytisztek részére is
adományezták. / )/
ALLelalL a kardokkal, a rendjel szalagján adományozták, ha a jelölt az ellenség előtt tanuoitott vitéz, hősies
vagy eredménytcljes magatartást vagy kitUnő ás kiváló vezetést. A világháboruban ugy a tényleges, mint a tartalókos
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Vaskorona rend: azonos feltételekkel adományoztatott, mint a Lipót rend, ugyancsak 1918-ig. /10/
Tiszti arany vitézsé i érem: IV.Károly király - a
tiszti kar óhajára - 1917. szei)teraber 15.-én alapitotta,

s csak egyéni vitézi magatartás elismerénére szolgált tisAtek részére.
1 kitüntetést magyar tiszti arany vitézségi érem
néven

a vezérkari főnök elöterjesztésére - a kormányzó

1942- szeptember 12-1 magas elhatározásával "...az ellenség előtt végrenajtott s boigozoltan a férfias önfeláldo-

zás ás személyes batorság ií-en magas fokáról tanuskodó
fegyvertények vagy cselekmények elisicrésóül" a honvédés csendőrtisztek számára megalapitotta.
Az első világháboru idején, az összeomlásig 15 magyarhonos katonptiszt, az összeomlás után de az első világháboru idején véghezvitt harceselekményéért 81 magyar katonatiszt kapta meg.
Az első viklbhdboru idején tanusitott kiválóan vitéz
tiuzti magatartásért adományozott tiszti arErw vitézségi
érmesek között - társadalmilag

különbséget tettek, hogy

a Aária Terézia Rend káptalanja ajánlására vagy anélkül
kapta-e meg a kitüntetett.
A második világháboru idején 6 magyar honvódtiszt
kapott arany vitézségi érmet, a rendkivül szigoru előfeltételek miatt.
A 3.-ik arany vitézségi érmet dr. vitéz Merész László tartalékos hadnagy, a 4.-iket vitéz Duska László honvéd
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vitéz barankai

Barankay József, a 6.-ikat a hősi halált halt vitéz
nemes loln:!.r László hadnagy kapta. /11/
arany vitéZ5ó[i
Az első vilárhaboru idején csak legénységi állományu katonák részére s csak a

harcban tanusitott kiváló harccselekményért adományozták.
/12/

A kitüntetések
A Jária Terézia tend aaományozása olyan feltételek
mellett és olyan eljár után történt, amely az érdemes.-

cég vitatásit meg

sem

engedi. Nem ismerek olyan irodalmi

adatot, amely bármelyik 2Eria Terézia rondos tiszt érdemességét kétséGbevonta.
Ugyauez vonatkozik a Lipót rendre és a vaskoronarendre is. L kitüntetések diszitése: a hadicikitmény és a
kardok, messziről jelezték a vitéz tisztet.
A tiszti arany vitézségi érmet mriv az első vilég-

háboruidején teljesitett katonai szolgálatok esetén is
szigoruan birálták el, ezt outatja tulajdonosainak rendkivül kis száma is. A m,lsodik vildjadboru idején pedig
egészen ritkán IcerUlt adományozásra.
Ws a helyzet a katonai érdemkereszttel. A katonai
érdemkereszt különösen annak III.osztálya . a tényleges
tiszteknek és a tartalékos tisztek számottevő részének
tipikus kitüntetése volt. Itt is a kitüntetés dinzitmónyai: a hadiékitmény ós a kardok engednek következtetni
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arra, hazy bátor harctéri magatartás elismeréséről van

szci.
A tiszti kitüntetések közül - eltérve a hierarch'
tél - utoljára a magyar érdemérem kerül emlitésre. Itt
is a kitüntetés diszitményei utalnak számunkra a vitézi
mértékhez alkalmasságra. Fel kell tételeznünk, bogy miután e kitüntetés a hierarchiában előkelő helyet foglalt
el ós időszakonként vioszatérő coekély dijazással volt
összekötve, az adományozási gyakorlata szigoru volt.
A legénységi állom4nyuak részére adományozott arany
vitézségi érmek rangját bizonyitotta„ hogy rendkivül kevesen kapták meg, s valóban csak egészen kiváló egyéni

harceselekményck jutalmazására szolgált.
Az Isocztályu ezüst vitézségi érem adományozása is
viszonylag ritka volt:, de adományoz ‚lsi gyakorlata 1917-től
Icezdjdően már kissé liberálissá wilt. Itt is kiváló hare-

cselekmények végrehajtása szolgált az adományozdo okául.

/13/
A vitézi felvételi kérclmek elbirálásáról.
Az Országos Vitézi Szék a felvételi kérelmek elbirálásánál rendkivül szigoruan járt el. Annak érdekében e hogy
a Rendbe felvételét kérő esetében a vitézi mérték kellő
alapossággal megvizogálható legyen, a jelölt köteles volt

összes katonai kitüntetéseiről hiteles okmányokat benyujtuai és a mértókhez szükséges kitüntetésnél pedig előadni

azt, bogy hol, mikor és milyen harccselekményéért érdemelte
ki a kitüntetést. Ezen Lulmea3en elő kellett adni azon

tanuk aevét és lakhelyét, akik a kitüntetés :aegszerzésé-
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nek körUlményeiről tudomsoal "Jirtak. A tanuk a volt harctéri előljáró vagy két-hdrom harctéri bajtárs lehetett.
1925-tő1 kezdődően a legénységi vitézek a azóbalforgó igazolást a vármegyei vitézi szókkapitány előtt teljesitették

ugy, hogy a tanuk ozébanforgó nyilatkozataikat irásban tették mega és a székkapitány vagy segédközege hitelecitettók
az aliirdsokat. A tirrAi vitézek esetében tovibbra is a
tanuk nevét és lakcimét kellett megjelölni, e kUrben ugyahis az 0rszos Vitézi 3zék folytatott vizsgálatot. /14/

SillékkiLl_iritézi mérték

e161.

k tárgyalt nvirtéket a R(ndbe felvételnél a főszabályt alkatták, amelyek alól bizonyos kivételek voltak.
1./ A

hősi halált halt katonát 1920-tól 1940-ig a fősza-

b ály szerinti mérték megléte esetén nyilvánitották

hozzátartozói kérésére vitézzé. 1940-től e vita4.
zó nyilvánitdot akkor is kérni lehetett, ha a hősi
halált halt katona a mértéknél eggyel alacsonyabb ki-

tüntetést birtokolt volna, tehát lejnységi Allományban a II.osztályu ezüst vitézségi éraet, tiszti Ana.
mányben pedig vagy a legénysézi állományban szerzett

II.osztálya ezüst vitézacigi órmet, vagy legalább a
katonai érdemérmat a kardokkal. /15/

2./ A legényoégi vagy a tiszti állománya jelölt 1920. és
1941.között akkor is kérhette a Vitézi Rendbe felvételét, ha a mértóknél eggyel alacsonyabb kitüntetéssel
rendelkezett, tehát legénységi állományban a Il.osztdlyu ezüst vitézségi éremmel tiszti llományban pedig
vagy a legénységi állományban szerzett II.ocztályu

-249vitézségi éremmel vagy a tiszti állományban szerzett katonai érdeméremmel a k n rdokkal, feltéve minden esetben,
hoE,y a vitéz azt személyes vitézi magatartásával sverez-

te és saját maga részére vitézi telket alapitott vay a
folmenője alapitott ilyet részére. 1940-ben e kivételt
a kitüntetések mértéke tekintetében az Országos Vitézi
Szék megszüntette, a saját maL,uk részére, vagy felmentijük
által alapitott vitézi telek csak akkor létesülhetett,
ha a jogosult a mértékhoz egyébként megkivént kittintetésekkel rendelkezett. /16/
3./ Felvételt gyerhettek a Vitézi Rendbe - kivételesen
Olyan személyek is, akik a mértókhez szükséges kitüntetésekkel nem rendelkeztek.

1922. és 1925. Ilizütt az ilyen jelölt a legkivételesebben méltánylást érdemlő esetekben, az Orszgos Vitézi ,zék
javaslatára felvehető volt, .különösen ...a forradalmak
alatt erősen nemzeti irdnyu ténykedések, valamint az OrEmig megszállt területein tanusitott bátor, kiváló magatartás jutalmazásául..."
1925. és 1940. köz6tt ez a kivételes lehetőség tovább szükült, amennyiben csak a legkivételesebb esetekben és e
kivételes lehetőség még rövidebb ideig fcansaraddeclig,
felvehetők voltak olyan egének is, akik az első világháboruban kiválóan vitéz magtartást tanusitottak, de a
vitézi mértékhez szükséges kitüntetést önhibájukon kivül
el nem gyerhették és ezek közül is elsősorban azok, akik
"a forradaluak alatt erősen ncmzeti iráayu tógykedőseiknek nyiltan kifejezést adtak vagy az ország clszakitutt
területein elszánt hazafias magatartást tanusitrittak."
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1940.451 ink szigorubbak a fc,ltételek: a forrrldalmak alatti erősen nemzeti irányu t4nyked5seknek
nyiltan kifejezésre juttatdsa igazolása nem e16g,
hanem "a nemzethez való ragaszkodásuknak és törhetetlen hUségüknek, ugy mtut önfe1lildozásukaak,fc6yverrel a kézben " nyiltan kifejezést kellett adniok,
illetőleg a jelöltnek "oz ország elozd.kitott területein elszánt, hazafias magatartása miatt szabadságvesztest, vagy meghureoltatást kellett elzenvednie"
és e kivAeles lehetőség cask akkor nyilhatott meg,
amikor a mórték alapján kérvényezők zömét a kendbe
már felvették. /17/

4./ 1944.április végétől kivételesen - felvételt

ycr-

hettek olyan, kétszer másodosztályu ezüst vitózségi

6rera.del kitüntetett jelöltek is, akik a délbdeskai
vitézi tolcpülősekre átköltözés kötelezettségével kérték a felvételüket a Vitézi Rendbe. /18/
A kivótelek esetében termozetesen a folyamodónak

a mLIrtékkel felvett vitézekre mejhatározott módon, hiteltérdemlően igazolnia kellett .zt, hogy a mértéknél kisebb
kitUntetését vitéz magatartásával szerezte meg,illetve ha
kitüntetőse nem volt, a felvételhez megkivánt magataytást
valóban tanusitotta.
Az első vildgháboru idején szerzett, a vitézi mértéket elérő kitüntetések alapján a felvétel a Rendbe nem volt korlátlan. A vitézek főkapitánya ugyanis 1941.máreiusában
ugy dönt tt, hogy a szóbanforgó érdemek alapján a tiszti
Allományuak 1941. április _31-e után, a legénységiek pedig
1941. deceaber 31-e után felvételi kórvényükkel elutasit-
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A felvételi gyakorlat.

A vitézi Laérték rögzitése után a következő két táb.
lán bemutatom a tiszti ás legénysógi vitézek közül 1938bál véletlen kiválasztás utján adódott minta alapján a vitézi mérték tényleges érvényesülését. Az 1938-as adatokból,-kb. 12.000 v*téz kétszeres véletlen kiválasztása ut-

ján - /20/ a tiszti vitézek közül 55 főt vizssáltam meg.
E cuoportból 23 tiszti vitéz hivatásos cis 32 tiszti vitéz
tartalékos tiszti állonv"-nyban volt.

1. 1 A hivatásos /és szolgálaton kivüli viszonybeli,
közül

va17mint

18 fő 78.2 % III.osztályu katonai érdemkereszt a kardokkal,
1 fő 4,3 % III.osztályu vaskorona rend a kardokkal,
1 fő 4,3 % legénységi. I.osztályu ezüst vitézségi érem,
1 fő 4,3 % legényoégi arany vitézségi érem,

2 fő 8.6 % ezüst katonai érdemckeem a kardokkal kitüntetés birtokban volt.
23 fő 99.7 % = 100 %

2. 1 A tartalékos tisztek közül

20 fő 62.5 % = 63 % lezénycégi I.osztályu ezüst vitézségi
érem,
10 fő 31.2

III.oszldlyu katonai érdekereszt a
kardos.kal,
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1 fő

3.1 'A;

II.osztályu katoLai érdemkereszt a kgrdokkale

1 Ző

3.1

ezilut katorvai érdem.;rem a kardokkal,

kitüntatés birtokában volt.
32 fő 99.9 = 100 %.
táblázat több következtetóst enged meg: a tiszti
vitézek dönt' többsége mind a hivatásos állomiLnyba„ 01:91.1
mind a tartalékos állományba /96.8 %/ mérték alapján nyert
felvételt,
a blvatásos tiszti állományban a legyakoribb a M.
osztályu katonai érdemérem /73.2 W a tartalékos tiszti
állományban pedig a lej.5)lységi I.osztályu ezüst vitézsAgi
érem /62.5 %/a2 63 %,/ birtoklásavolt. (irdemes felfigyelni
arra is, bogy a tartalékos tisztek majdnem egyharmada
/31.7 / a hivatásos tiszti állomány többségének
tetésével, a III.osztayu katonai érdemkereszttel rendelkezik. /21/ Elenyészően kevés mind a hivat9os tiszti állományban, /8.6 'a, mind a tartalókos tiszti állományban
/3.1 /0/ azoknak a uzáma, akik a mértéknél kisebb kitüntetéssel rendelkeztek, tehát földjükből vitézi telket alapitottak vagy a már meL;tárgyalt magatartást tanusitották.
Egyetlen egy olyan tis Li vitéz sem volt, aki nem katonai
kitüntetések alapján nyert a Rendbe fo1v6telt. /22/
3./ Táblázatom a legénységi állományu vitézekről,
amikor 121 vitéz adatit vizsgáltam meg:
113 fő 93.3 % I.osztályu ezüst vit6sa4e. dremmel,
7

fő

5.7 f4. arany vitézségi :5remmelo

1 fő 0.8 % Ii.ocztályu ez'Ast vitézségi érommel rendel-

kezett.
összesen: 121 fő 99.8 % = 100 %.
E táblából is követ!ccztetóseket kell levonni: a legény-

sági állom:Inyu vitézek többsége I.osztályu ezüst vitézségi
óreimel rendelkezett /93.3 %./ s mint littuk, ez ebben az
állományban a vitézi mértéket jeleatette. A vitézi laérték
=Jute kizárólagos arányt mutat e ha az arany és az I.osztályu ezüst vitézségi éreamel rendelkezőket cgyütt ozámitjuk,
/99.V. Elenyésző a sajt ingatlanból vitézi telket létesi-

tők vagy a ni:lx. emlitett magatartást tannsit24 s ezért a
mé,:téknél eggyel kisebb kitiintetéssel a Readbe felvett vitőzek aránya /0.3 a.
Mindkót táblázat ismeretében 1esz3gezhet3ük: a Vit5zi Rendbe felvételnél a főszabály a vitézek tulnyomó többségénél, ugy a tiozti„ mint a le sségyoégi Alloainyban érvégyesült. /23/
Ez a tény a kortársak előtt is igy volt ismereteo, nem
találkoztam olyan szerzővel vagy politikussal, aki a Vitézi
eud sziL;oru felv6te1i fe1'g5te1oi iumeretében valumilyea

visszaélést vagy kivételezést támadott volna.
Az 1945. utáni irodalomban - kivételes esetek mégis
is.aerek ilycn nézete_zet. Sápi Viimoo /1959. 1 a legénységi
telkes vitézeket tidzti le L;ényből lett vitézeknek, "puccer.
vitézeknek" nevezi. /24/ Ez tent

, z jelenti, bogy néze-

te szerint - a Rendbe került lögénységi vitézek a vitézi
mértékhez szükséges kitüntet5seiket nem a fronton tanusitott kiváléan vitéz magatart6sukért, ban= a tiozti leg -ényi
teendők megelégedésre szolgáló toljeoitéséért kapták, imp.
litice az az állitis is beanefoglaltatik a szóbanforgó né-
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vizsgálta.
A későbbiekből e felfogás helyt nem aló 4olta
majd kitünik. Itt azonban, a mad r előadottakon tal e a
következőket kell tudnunk. A legénységi arany, az
és a II.osztályu ez,lot vit6zségi áram után az első vild,hL:boru idején a kittintetések nngysága szerint különböző dijazás, agynevezett érempótdlj járt. land a fcitlintetés rangjára, mind az adományozás financials követ.kesményeire tekintettel az adom-inyozás körültekintő volt.
A viligháboru első három évében viszylag rendkivill
vés legánységl vitézségi érmet adományoztak, 1917.után
- mint már emlitettem. v-alorldvel liberálisabb volt az
adományozási gyakorlat. A vitézségi érem adományozására
felterjesztéskor részletesen le kellett irnia a fclterjesztő katonai parancsnoknak a kitünteteudő hőstettet,
amit a magasabb parancsnok min5sitett. Bzeknek a felter■

jesztéseknek a többsége ma is rendelkezésünkre 411. Ezen
felterjesntisek tnnulmányozásn nem igazolja ant, hogy
bárki is kiváló tiszti legényi 9zolgálataiért ilyen kitüntet6oben részesült. Bár nyilvánvalé• bogy a kitUntetések adom"nyozzar_Ina a teljesen azonos ás állandó mértók
a megitélésnél, a szubjektum jelontős -3zerelle kikUszöböllietetlen, ezt a lehetőséghez képest kiszilrndőtérvényeaült
az a rendi szabály, hogy a vitéznek nemcsak a magas katonai kitüntetést„ de .-Jegszerzcioének okát cis körülményeit
i::

zolnia kellett. S még egy - nem az érvek közé so-.

-0,

255 -

roland6 • magjegys‘asas a sagas katonai kitüntetésekkel
rendszerint előléptetés is járt. Erre tekintettel • ha
lett volna ilyen - az a paranconox, aki tiszti legényét
ilyen minőségben teljesitett akeolLAlateliért vitézségi
őrealre terjesztette volna fel o a tiszti legény a kitüntetést megkapta volna, a , , arancsnok ki volt téve annak,
hogy e kiváló tiszti legényt, annak előléptetése folytán
elveszti, mert tiszti legény csak honvéd rendfokozatu ka-

tona lehetett!.
A nasik

zerző. Pécaváradi &Iwo /1958a A25/ arról

iv, hogy "...a lendbe való tartozás alapja elsősorban a
politikai me3biz:latóság és a rendszer iránti hUseig..."
E nézet módot ad a inái- elmondottakból következő rendklvül fontos tétel rUz,zitésére is, nevezetesen annak kimon-

dásira, hogy a felsorolt maGas katonai kitüntetések birtoklása a Rendbe való felvétel elsődleges és al pvető feltételét képezte. Ugyanezt másképpen megfogalmizva: tetszés
szerinti időn keresztül mutatott "politikai megbizilatóságs

do aflrendszer iránti hidség" magas katonai kitüntetések birtoklása nélkül minden • vagy majdnem minden - másra alkalmassA tehetett vallkit, csak egyre nem - a vitézi cifare, a
vitézi jogállásra.
A Rendbe felvétel további feltételei:

A magyar állam:lolgárság igazolása . • Vitéz ugyanis
csak maűyar Allroolgár lehetett.
A felvételt kérőnek igazolnia kellett bUntetlen, ós
feddhetetlen előéletét is.
Hatósági igazolványt kellett csatolnia arról„ hogyaa
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viselketlett a két forradalom alatt s ezt az igazolványt
a községi birónak, a közéi jegyzőnek, ec,-y közaőgi képviselőtestUleti taj;nak i, a folv6telt kérő felekezete lelkészének a főszolgabirónak ős az alispánnak aldirásával
meg kellett erősitenie. A tényleges állomnlyu katonák, a
nyugállományu ős tartalékos tioztek a forradalmak alatti
magatartdoukat a katonai igazolási eljárdsről szóló értesitős hivatalos másolata bonyujtásával teljesitettők.

Ha a vitéz ellenforradalmi ténykedésére vagy a meoszállt területen tanusitott magatartásra is hivatkozott,
ugy erre n5zve a ténykedés rószletes 1eirását4 a magatar
tda tanusitásAnok a kőrillményeit is eszközölnie kellett
ős az ezekről tudomással bir6 tanuk nevét ős lakciniét is
be kellett jelentenie.
Köteles volt a felvételt ké.ző a felesége /menyasszonya/ előéletéről is a jelőltre megszabott mért6k szerint
erkölcsi bizouyitványt bemutatni.
A vitézjelöltnek cJatoluia kellett . ha házas volt házassági anyakönyvi kivonatát, a maga ős házastársa,
valamit a házaaságból származó Összes gyermekei, tovább.
menően a vitózjelölt ős felesége szUlei szü1et6oi anyakönyvi
kivolatát. 1940-;ben e szabály ugy Jzi,orodott, hogy a tiszti dllomAnyu folyamodó köteles volt a maga Jós ha nős volt/
felesége anyai ős apai dgi felmenőinek /a vérszerinti felmenőknek!/ szUletési ős házasodgi auyakönyvi kivonatait is
csrttolni a yszülőkig bezárólag. A le,óuys5gi
folyamod e többletigazolsra csak ukLzor volt köteles,
ha erre az Országos Vitézi Szók külön felhívta.

- 257 A ténylegea katonai dllománya egyének a "származási
igazolvány"-nyal,és a "szgamazási táblázat°- hiteles mAcolatival igazolták a kivánt leszármazási adatokat. uzigaritást a rendi szabályok - a zsidőtörvényekxe figyelemmel kifejezetten a keresztény származds igazolására ye-

zettElk be,
születioi anyakönyvi Livonatok kasostin a követke.
ző körülm:nyre kell felfigyelni. Ha a jelölt a szUlei
születési anyakönyvi kivonatát 1.,utatja be, akkor egyben
nagyszüleiről, azok foglalkozásáról, vallásáról„ stb.
Is számot ad, mert czeket az adatokat a szülők születési

anyakönyvi kivonata hiteltérdemlóen igazolja. A naGyszülők születési anyakönyvi kivonata a dédszUlők adatait is
tartalmazza stb. Ha tehát egy olyan legénysági állománya
vitéz a példánk, aki 1900-ban szUletett, /az első
háboruban tehát az utolsó mozgósitott évfolyamhoz tarto m
zott/ a megkövetelt anyakönyvi kivonatok bemutatásával
leszármazását - 30 &vas emberöltővel szdmolva

104 0-igp

az 1393-ban czilletett tiszti állománya folyAlodó 1940ben pedig 1308-ig visszamenőleg igazolta.

A vitózjelöltnek iskolai végzettságát, 1u.5zettc6g6t
is igazolnia kellett. Kezdetben erre kifejezett szabály
nem volt, de 1925-4 ő 1 kezdve a vitózjelölt vagy iskolai
végzettségót, vagy azt volt ;.3toles dzazolni, - iskolai
vzzettség hiján hogyirni ós olvasni tad.

A viézje151t köteles volt a maga, felc,ge, yermekei, szülei ós folesóge szülei agószségi állcTotiról hatósági ol.vosi, a tényleges állománya katonák katonai orvosi
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iGazolvdnyt bemutatni. Amennyiben a viLózjelölt a hdboruban me3rokkant e tx.oly ennek körülménycdről illetőleg a l'okkantsAg m3rtók6ről bizonyitványt volt köteles bomutatni.
Köteles volt továbbá a maga és felesége vagyoni viszonyairól, illetőleg várható örökségükről is hatósági

bizonyitváayt csatolni, ami a vitézi telekadományozással
volt összelésben, ameayiben ugyanis lakóhelyén házhelye, háza vagy esetleg földje is volt, a iend arra töre-

kedett, hogy itt kapja vitézi telkét is.A kérelemhez catolnia kell a vitézjelölthek egy olyan kA tu által aldirt
ayilatkozatot, hogy a belagyminiszrtől kéri - felvétele
esetén - az idege hangzásu neve mecválto:,.tatását. -

Végül kötelezte magát a rendi szabályok és utasitások
követésére, s arra, hogy a vitézi telket az ország bármely
részén hajlandó elfoe-adni. /LEV

A vitézjelöltnek folyamodványában minden időben nyilatkoznia kellett katonai szolgálata részletelre nézve, azonban
az 1920. december 15-i felhivás szerint külön is elő kellett

adnia, hogy szolgált-e a nemzeti hadseregben,

s ha nem,

ennek mi volt az oka. Ké-6bb,192. után e külön követelmönnyel (Yip nem találkozunk.1940.-től azonban a folyamodónak - a trianoni országterületen - arra i s

külön kellett pyilatkoznia, hogy

miért csak akkor kérte felvételét a Rendbe. /27/
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lsmeretlen időben — de 1940—től biztosan — szabály
keletkezett arra, hogy a tiszti Allományu folyamodó előzetes kérvényt volt köteles benyujtani, s ennek kedvező elbirálásakor hívta föl őt az Országos Vitézi Szék folyamodványa
előterjesztésere. /28/
A Vitézi Rendben szabály volt, hogy a kérvények elutesitásának indokát a kérelmezővel nem közölték. Erre figyelemmel nem lehet megállapitani azt, hogy a Rendbe felvételét
kérő vitézjelölt-et az Országos Vitézi Szék kérelmével miért
utasitotta vissza. Ezért a felvételi feltételek megismerése
után van értelme mask, hogy megismerkedjünk az Országos Vitézi Szék emlitett, de eddig csak részben bizonyitott szigoru eljárásával.
Az Országos Vitézi Szék első ülésén, 1920. szeptember
25.—én a kormányzó, a vitézek főkapitánya annak a határozott
k,vánságának adott hangot, hogy "... az igazi érdemek kiválogatásánál, elbirálásánál az emberileg elérhető igazságosság
vezesse a Széket, hogy ez az intézmény a pártatlan eljárásban
követendő példaként álljon."/29/ Ennek a kivánsignak a vitézi
szervek a Rend felnállása egész idején eleget tettek. E követelmény érvényesitésére utalt a főszéktartó 1921. szeptember
29—i jelentése: ...a Vitézi Szék a kikötést becsdletesen teljesitette . Az a szinte már agodalmassáir menő óvatosság.

es vélemén n ilvánitástól a kérlelhetetlenség. ha a háborus
érdemek mellett

jellemhibák Jelentkeztek,_ de igazságosság .

méltányosság a meitélésnél, emberfeletti munkát róttak a

Szék tagjaira. /30/

S ahogy ezt már vitéz Igmándy—Hegyessy

Géza 1926. novemberében elmondta, 1939—ben is érvényes volt:
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A Vitézi Rend ugyszólván páratlanul (Ill az országban
abban a tekintetben, hogy a közbenjárás előli intézkedéseivel, valamint az Országos Vitézi szék tagjainak egyéni hozzáférhetetlenségével és titoktartásival, teljesen befolyásmentessé vált. Ezzel egyrészt biztositotta az igazságos
érdemek érvényesülését, füLgetlenül vagyontól, rangtól,
másrészt bebizonyitotta, hogy az igazi órdemek elismeréséhez new kell semmiféle közbenjárás ..." /31/.
Ennek a szicoru eljárásnak volt következménye, hogy
felvételi kérelmét egyaránt nyujthatta be eigányprimás és
szinmüvész, mezőgazdasági cseléd és részvénytársasági igazgate), vasgyári munkás és vármeyei fójegyző.
Nézzük ismét a táblázatokat.
a Rend alapitásától
1927—junius 26—ig az Országos Vitézi bzékhez érkezett
2903 tiszti vitézi kérvény
helytadtak:
elutasitottak:

2448 tiszti vitézi kérvénynek
455 tiszti vitézi kérvényt, a beadott kérvények 15.6 %—át./32/

A Rend alapitásától
1930..ig az Országos Vitézi Székhez érkezett

WW1 tiszti vitézi kérvény
helytadtak:

3110 tiszti vitézi kérvénynek

elutasitottak:

1334 tiszti vitézi kérvényt, ez a
tiszti vitézi kérvények 30.0 %—a.
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10.251 legénységi vitézi kérvény

helytadtak:

8.598 legénységi vitézi kérvénynek

elutasitottak: 1.655 legénységi vitézi kérvényt,
a legénységi vitézi kérvények 16.0

A táblázat önmagáért beszél: minden harmadik tiszti
kérelmezőt és minden ötödik legénységi kérelmezőt, mint
alkalmatlant az Országos Vitézi Szék elutasitott. /33/
A felvételi feltételek megismerése után de a vitézek
kötelességei és jogai megismerése előtt helyes, ha a Vitézi
Rend megfogalmazásában ismerjük meg a rendi követelményt a
vitézzel szemben, 1922—ben a Kis Kati) igy definiálta azt,
how ki lehet vitéz : megállapitja, bogy a világháboruban
szerzett magas katonai kitüntetés és a forradalmak alatt
taausitott forradalomellenes magatartás "...magukban foglalják azokat az egyéni tulajdonságokat is, amelyek a vitézt alkalmassá teszik arra, hogy a Rend, amelyhez tartozik,
mindenkor büszkén vallhassa a magénak, a Iltaza pedig
mindenkor olyan iiiséges gyermekét láthassa benne, akinek
béke idején munkájára, veritékére, becsületessécére,
veszedelem idején pedig vértanusócig menő hüségére számit—
hat." "...Vitéz... csak az lehet, aki magyar fajának eleje, családi életében tiszta, erkölcseiben feddhetetlen,
multjában nyitott könyv, melynek lapjai csak erényekről
szólanak; magaviseletében megfontolt, eszejárásában komoly,
embertársai közbecsülésében áh, életében józan, testben
egészséges, s minden tekintetben s mindenekfelett lelkében
izig—vérig magyar". /34/
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definició kapcsán bizonyos tényekre, körülményekre
feltétlenül rá kell mutatnunk, amelyek nélkül e követelmények
valódi értéke nem mérhető fel. Különösen a két világháboru
tapasztalatai alapján arra kell rámutatni — társadalmi rendszertől függetlenül, — hogy a magas katonai kitüntetés és a
kiváló civil teljesitmény között nincs — és feltehetőleg
korábban sem volt — olyan szoros összefüggés, mint ezt a definició feltételezi. inkább azt kell mondanunk, hogy a polgári
életben tanusitott, a társadalmi elvárásokat belsőleg is alapvetően elfogadó életmód a háborus helyzetben is elk séri a
frontra a katonát és nagy valószinjdséggel ott is megfelel pa,rancsnokai elvárásának. Egy kiemelkedően vitéz cselistmégy végrehajtása nagyrészben nem a katonán, hanem külső körülményeken:
az adódó alkalmon, a szerencsén, a véletlenen mulik,

e külső

körülmények és a katona lelki diszpoziciója szerencsés találkozása adja a kiváló hőstettet.

biztos tehát, hogy a magas

katonai kitüntetést feltétlenül a kLtünő polgár és kitünő
katona fogja elnyerni.
A világháborus frontszolgálat a katonákra általában kedvezőtlen hatást gyakorolt, a polgári életbe kisebb—nagyobb
zökkenőkkel tudtak csak ujból beilleszkedni /aem kevesen közülük jelentős konfliktusok nélkül sohasem./ Ez megint csak
valószinüsiti, hogy az ut visszafelé is zökkenőmentes, a

k váló katonából ismét kiváló polgár lesz.—

I forradalomellenes magatartásról is szólnunk kell. A közisert példát ós események nem azt mutatják, hogy a jó katona,
vagy él,en a legmagasabb kitüntetéssel reidelkező katona,
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nálunk, a két forradalom alatt m nden esetben mentes maradt
volna a forradalmi hatásokkal szemben. Ugyanis az sem törvényszerü, hogy az a katona, aki s2igoru fegyelem alatt és
szigoru hierarchiában kitünü teljesítményt nyujtott, az irányitás és a hierarchia isiert és rendkivül gyors szétesése
után is, egyedül, az uralkodó társadalmi Jós katorai/ hangulattal szemben a szétesett hierarchia alapelvárásait zsinórmértéknek tartó magatartást tanusitott
S végül még egy körülményre kell felfigyelnünk.: A
definicióban felsorolt erkölcsi - magatartásbeli kbvetelmények és a katonai- politikai követelmények bizonyos diszharmóng
járól van szó, olyan értelemben, hogy az erkölcsi - magatartásbeli követelmények a két világháboru közötti magyar falu jobbmódu, konzervativ parasztjára illenek / vagy a vele szemben támasztott követelményekkel egyezőek / s ugyanakkor, ha
lassan is, de városiasodik Magyarország, a városiasodás e normarendszert bomlasztja, tömegek számára értelmetlenné teszi.
Modern társadalmakban befolyást szerezni törekvő szervezet,
amelynek e befolyás megszerzéséhez /kisebb-nagyobb/ tömegek
kellenek, akik elfogadják a szervezet programját, s ezért

tenni is képesek, szükségképen nem írhatja elő tagjainak pl.
azt, hogy családi életükben tiszték, erkölcseikben feddhetetlenel
erényesek, közbecsülésben állóak, életükben józanok, stb. legyenek. Ha ilyet előir és ezt megköveteli, akkor le kell
mondani arról, hoGy tömegei legyenek.
Mindezek után a vitézi köteleseégeket és jogokat tekintjük At, a his Káték alapján, amelyek mind a telkes,
mind pedig a telekkel egyenlőre el nem látott vitézekre vo-
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natkoznak:
A vitézeknek általános kötelességei ugyanazok, melyeket
a Haza minden becsületes magyar honpolgártól méltán elvár ód
megkövetel. Csak annyiban nehezednek e terhek sulyosabban a
vitézre, how tőlük e kötelességek gyakorlását, mint jeles
gazdák, hős katonák ós kitünő polgároktól,

kettőzött mérték-

ben méltán elvárja a Vitézi Rend. Legyenek a vitézek a törvényes rend ti telői és legerősebb támaszai, nemzet és fajvédelmi tekintetben lakóhelyük első vezetői és polgártársaik
mintaképei:' /35/
A kötelességek:
la A vitéz tartozik vitézi előljáróinak engedelmeskedni, akok utasitásait esküjéhez hiven teljesiteni./36/
2./ Az összetartozandóság érzésének ápolását és a
közös tevékenység okszerü eivelését minden eszközzel elősegiteni tartozik. Fzen célból az időnként tartandó vitézi
összejöveteleken és megbeszéléseken köteles megjelenni.
Találkozáskor — ha egymást személyesen nem is isv , erik, de
a vitézi Jelvényről vitézi mivoltjuk felismerhető — egymást
kölcsönösen üdvözölni kötelesek; amennyiben anyagi erejük
megengedi, ünnepélyes alkalmakkor vitézi formaruhát viseljenek.
Köteles ünnepélyes alkalmakkor és vitézi rendezvényeken a vitézi jelvényt viselni.
Köteles előfizetni a Vitézek Lapjára. Köteles teljesi-

teLi az előirt munkanzolgálatokat.
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Köteles a vitéz belső és külső ellenséggel szemben a
Haza védelmére kelni. Rendkivüli alkalmakkor, mint közbajok,
elemi csapások esetén köteles vitézi elöljárói és bajtársai,
valamint a törvényes hatóságok és polgártársai se ,.itségére

sietni. A vitézek egymást minden vonatkozásban támogatni
kötelesek. • / 37/
3.1 Köteles családját, gyermekeit a Vitézi Rend
magas erkölcsei szerint igaz, hu

,

hazájáért bármikor mindenre

kész,buzgón szeret6 honfivá, okos és szorgalmas munkabuzgó,
vallásos polgárrá nevelni, amiben a nemzetes asszonyok fér-

jüknek és igy a Vitézi Rendnek is mindenkoron megbizható
támaszai legyenek. /38/
4./ Köteles a magyar nemzeti irányu törekvéseket,

szervezkedéseket teljes odaadásival és tudásával támogatni,
nemzetellenes ténykedéseket

k sérni, s már csin-

jukban elfojtani. Utóbbiakról nyert megfigzieléseit köteles

vitézi előljáróinak és az illetékes hatóságnak idejekorán
jelenteni. /39/

5. 1 Csak olyan társadalmi egyesületnek lehet tagja,
amelynek alapszabálya és célja

a Vitézi Rend szellemével és

annak tett esküjével nem ellenkezik. Fzért minden vitéz más
egyesületi tagságát bejelenteni és ilyenbe való belépésre
az Országos Vitézi Szék engedélyét kikérni köteles./40./

6./ Kötelessége minden vitéznek, hogy tartózkodási helyének 2 hónapnál hosszabb lelőre szóló bármely vál-
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toztatását necsak az állományilletékes Vitézi Széknek,

hanem annak a székkapitányságnax is bejelentse, amel.,uek
teraletén tartózkodik. Azok a vitézek, akik k vándorolni
vagy átmenetileg külföldön óhajtanak tartózkodni, kötele-

sek ezirányu kérelmüket vitézi szolgálati uton az Országos
Vitézi 5 zéknek előterjel-zteni. Az Országos Vitézi Szék indokolt esetekben 5 évre szóló engedélyt adhat, azonban
az idő lejárta után, köteles a vitéz ujból külföldi tartózkodási engedélyt kérni. Aki ezen kötelességének nem tesz
eleget,

6 év lejárta után — a vitézi fegyelmi eljárás

mellőzésével — az Országos Vitézi szék törli a Vitézi Rend
kötelékéből. /41/
7.1 Köteles a vitéz legkésőbb a telekadományozás,
a várományos pedig a telek átvétele után — ha a megfelelő

életkort el.)rte, — családot alapitani. A vitéz nősüléséhez az engedélyt a Vitézi Széktől köteles kikérni. /471
8./ Idegen hangzásu névvel biró I„Ltézek kötelesek nevüket a Belügyminisztérium enedélyével magyar hang-

zásu névvel felcserélni. A Vitézi Szék ez alól kivételeoen
felmentést adhat olyan idegen hanGzásu nevek viselőinek,
akik nevének magyar történelmi vonatkozása van. /43/

9.1 A vitézi telek tulajdonosa a vitézi telek
felszerelépét mindenkor jó karban tartani, a szükséF,es és
hasznos beruházásokat kellő időben teljesiteni és meGfelelően pótolni, a gazdaságban megkivánt munkákat szorgalmasan végezni és a vitézi telek épületeit tüzkár ellen biztositani köteles. /44/
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Mindezen kötelességek teljesitése a 17. életév betöltésével kezdődik és a 60. életév betölteséig tart. A Vitézi Rend méltósitu,a s a vitézek példát adó hazaszeretete
megköveteli minden tagjától, hogy ezen 17-60. megszabott
idő előtt és ezentul is erős részt vegyen a Haza 5s csa15.dja
javára veló nagy nemzeti munkából, mig a testi és lelki ereje engedi. Ha azonban valamely vitéz testi törődöttsége,
vagy egyéb méltánylást érdemlő indok alapján a legkivételesebb esetekben e kötelességek teljeAtésében gátolva van,
azok alai ideirlenes felmentést az Orszáros Vitézi Széktől, vérleges felmentést a vitézek főkapitányától kérhet.
/45/
A vitézi kötelességek közül valamennyi a megfelelő
helyen részletesen megtárgyalásra kerül, itt csak az alaprendeletben is emlitett közszolLálatokról és a névmagyarositásról esett szó. F közszolgálatok forrását az alaprendelet az adománylevélben, a netán ahhoz csatolt vagy az alaprendelet vécrehajtásaként k adott szab lyzatokban jelöli

meg. /8.§./3/ bek./. Az adománylevelek e közszolfálatokról nem szólnak, az azokhoz cJatolt külön szabilyzattal
egyetlen esetben sem találkoztam. Igy feltételezhetjük,
hogy egyetlen élő forrásuk a Kis Káté szabályai. Tudjuk azt
is már, homy a Rend megalapitása idején V. Bánó Kálmán dolgozta ki a közszolgálati szabályzatot„ ennek szövegét azonban nem ismerem . Feltételezhető azonban, hogy Bánó Kálmán
tervezete került a vitézek kötelességei cimen a K s Kátéba.
Ugy tünne ez alaprendelet utalásaiból, hogy ezek az ott

meghatározatlan közszolcálatok valnmilyen rejtélyes titkos
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eljárások, amelyek az egész Rend tevékenységének lényegét

teszik ugyan, de mélyen elrejtve a nyilvánosság elől. Ilyen
véleménye lehet egjes szerzőknek is, akik e feltételezett
titkos szabálygyüjteményben vélik fellelhetőnek a közszolgálatokat /46/. Azonban ez csak rendkivül félrevető látszat. Semmilyen titkos közszolgálati—szabálygyüjtemény és
követelményrendszer nem volt a Vitézi Rendben. A vitézi köz-

szolgálat lényege: a vitéz legyen békében kitünő gazda és
példamutató polgár, háboruban pedig hős katona. A vitézi
kötelességek e követelményt bontották részkövetelményekre.
A vitézi kötelességek pontos és hü teljesítése, a vitézi

jogokkal vale) megfelelő élés együttesen jelentette a közszol álatok teljesitését*
A névmagyrxrositás szabályzaita
sem az alaprendelet, sem a Felhívás nem tartalNazta, 192L—
óta rendi szabály.
A vitéz kfteles volt idegen ha gzásu nevét magTar

hangzásu névre felcserélni. Ez az önmagában helyes rendelkezés azonban számos nehézséget okozott. Az első nehézség
az volt, hogy a névmagyarositás felnőtt embereket érintett,

olyanokat, akiket környezetük idegen hangzásu nevükön ismert meg. Az O TSZ. még a rendelkezés életbelépte után évekkel is feljelentéssel volt kénytelen fenyegetni e vitézek
egy részét, akik a névmagyarositási rendelkezések ellenére
együtt használták magyarositott és régi, idegenhangzásu
családnevüket. /47/
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A másikozinte máig ható probléma az volt, hogy
miután Macjarorszkr,on rendki_vül sok ember visel i.degenhangzásu, szláv, romin, német, stb. családnevet, s a megszokás már szakértelcm nélkül — alig tud különbséget tenni magyar és — kétes esetekben — idegen hangzásn név között.
Gyakorlati eset az, hogy a Loy, Bogdán, vagy Thurzó csalddr.
nevü emberben szilárdan él a hit, hoLv magyar nevet visel.
Ez a megszokásra hagyatkozás észlelhető a vitézi
szervek gyakorlatában is. A vitézek névsoraiban mint magyarositásra nem szoruló, az Országos Vitézi Szék Altai
tehát magyar hangzásu névnek tekintett ilyen nevekkel találkozunk:
Angyán, BacsUr, Balaskó, Jodács, Bogdán, Buka,Burján,
Burzon, Csavajda, Gerzsány, Gonda, Gyurkó, Hefty, Hitre,
Jassó, Jeszenszky, Keszericza, KoIba, Laczikó, Novák,
Wyikos, Radák, Sipőcz, Sokacz, Tumó, Tündik, Viczián,Vida.—

E nevek visel3i telkes vitézek voltak, ilyen nevekre
szóltak adományleveleik is. Valamennyien legénységi Allományu vitézek, közöttük azonban a Raddk név viselője egy
nyugállományu ezredes.—
De a vitézi névsorokban általában is találkozunk
Ilyen nevekkel:

a legénységi vitézek körében pl:
Foltán, GrAcy Gróf, Gubicza, Gyöngyik, Höber,
Bana l Láng, Polyóka,,Thiry.

-
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a tiszti vitézeknél pedig:
Bakács, Bentsik, 7rkel, Gaskó, Gazsó, Geduly, Grassy,
Haála, Haász Kanabé, Kenedy, Moór, Móró, Thamó, Timon, ami ismét arra mutat, hogy e szakértelmet igénylő kérdés
eldöntésénél szakemberek new voltak jelen. A felvételi kérelem - mintaa Háromszéki és a Hadve-

zető családnév - mintákat tartalmazta.
Amennyire ez most már utólag lemérnető, ugy tünik,

hogy az idegenhahl,zásu családnévvel biró vitézek a névmagyarositásnál az általános névmagyarositAsi szokásoktól
nem tértek el, elvétve akad Hadrévi, Hadvári, Hadverő qevü
vitéz. A tiszti vitézek gyakran nemesi származásu női felmenőik nevét vary előnevét vették fel családi névként.

Nem igazolható adatok hiányában, de feltételezhető,
hogy a telkes vitézek közül tőbben, akik nevük magyarositására voltak kötelezve, a vitézi telkük fekvési helye szerinti község nevét, mint családnevet vették.fel. /Pl. Tiszakürtön kapott vitézi telket és Tiszakürtire magyarositotta
nevét./
S főszabály alól kivételek voltak a Vitézi Rend nemesi
jogállásu tagjai. Ők, ha családi nevük idegenhangzásu is
volt, megtartották azt, de kötelező nyilatkozatot kellett
adniok arról, hogyha Magyarország államfője ismét a felség-

jogok egészének gyakorlásába lép, akkor idegenhangzásu nevüket milyen magyar hangzásu névre változtatják. /48/

-2711934—től e kivétel alól egy ujabb kivételt ismerünk*
az idegen hangzásu családnévvel rendelkező nemes vitézek a
kormányzótól nemességük épségbentartása mellett, nevük megváltoztatását körhették. /49/
Ilyen kérelemre példát nem találtam, azonban arról,

hogy ilyen jogkör gyakoroltatott mér korábbról vannak ese-

tek.
lindeneaetre az az eljárds már a kormányzói jogkör
tullópése volt, a nemesi név bármilyen megváltuztatása —

mint mar kifejtettem — egyedül a magyar király jogai közé
tartozik.
Még mind e kivételnél maradva: az Országos Vitézi
Szék csak abban az esetben engedte meg az idegen hangzásu

családnév viselését, ha a vitéz a belügyminiszter igazolását mutatta be arról, hogy magyar vagy idegen országbeli nemességgel igazoltan rendelkezik. Ugyanakkor annak érdekében,

hogy a nemes származásu, de idegen családnevil vitéz tek ntetében még a látszata is elkerülhető legyen annak mintha reá

az általános névmagyarositási szabály nem vonatkozna, már

1926—ban kötelezőleg elrendelte, hogy e vitézek családnevük
előtt kötelesek voltak a "nemes" megjelölést vagy nemesi

előhevüket viselni. /50/
A tiszti vitézek kedvezménye volt, hogy helységnévből

képzett családnevük "y"—os irásmódjára kaptak belügyminiszteri e4edélyt. /51/
Ha a vitéznek fiúgyermeke nem volt, végrendeletében

ugy intézkedhetett, hogy leánya férje yam, leendő férje

-272 —

család neve mellé vegye fel az ő családi nevét, az Országos Vitézi szék azonban 1939—től kezdve azt tartotta kivánatosnak, ha a vő — családi neve elhagyásával — csak a
feleség családi nevét veszi fel. /52/
Abban az esetben, ha az örökhagyó nemes volt, és
csak leány-gyermeke volt, ugy a leány férje a közjegyző
előtt tett kötelező nyilatkozatot 1939. után arra vonatkozólag, hogyha Magyarország államfője a feiségjogok egészének gyakorlásába lép, az örökhagyó nevét o nemességét és

címerét a maga számára kérelmezni fogja. /53/
Ahhoz, hogy a vitéz — tiízti és legénységi állomány-

ban egyaránt — nemesi címet, előnevet viselhessen, az erre
vonatkozó belügyminiszteri igazolást az Országos Vitézi Széknek be kellett mutatnia, s a bemutatás után a rendi iratokban igy is tartották nyilván.
Tekintettel arra, hogy Magyarországon — más országokhoz képest — rendkivill nagy arányszámu a nemesség, ezért
legénységi állományban sem volt ritka, hogy falusi föld—
naves, vagy fővárosi postaaltiszt vitéz nemesi cimet viselt. /54/
Föltehetőleg ez, s az hogy az 1930—as évek második
felében a világháboru végéig soha new látott mértékü virágkorát élte a címek és rangokvainden lehető és lehetetlen
helyen és alkalommal történő /és sokszor jogtalan/ viselése, ez téveszthetett meg egyeseket oliLforán, mintha
a vitézi jogállással az illető vitéz nemesi cimet, elő.

- 273 nevet, vagy egyáltalán polgári neve valamilyen bőJitését
nyerhette voln2.
A vitézek kötelező névmagyarositásával kapcsolatban
bármilyen elemzés nagyon nehéz, hiszen az erre vonatkozó
rendi iratokat nem iswerem, le_leljebb olyan részadatok
kerülnek elő, amelynek az egészhez való viszonyát
nem tudom. Fzért okazott nehézséget dr.lajor Ákos ayilatkazatsorozata egy megállapitása, megvizsgálása. Dr.M aj or
akos 1944. októberéről többek között ezt mondta: "...Szátzüllött a horthysta rendszer támaszának tartott vitézi rend
is. Igaz, a rend tagjai között nagyszámban voltak magyarositott nevü svábok, akik a háboru elején Horthy hiveinek
vallották magukat, a háboru vége felé pedig már Hitler hü
hiveiként léptek a politikai porondra. /55/"

Itt tehát

arra a kérdésre kell választ keresni, hogy a Vitézi Rendben
nagyszámban voltak-e magyarositott nevü svábok. Az előbb
emlitett átfogó adatok hiányára ismét hivatkozva nézzünk
most meg ecy reszadatokat tartalmazó táblát:
Az 1926. Junius 20-i vitézi avatáson felavatott vitézek
névsora ugy jelen, meg, hogy az idegen hangzásu családi
névvel rendelkező vitézek még eredeti nevükön szerepeltek!
Az ekkor avatottakból 390 ti:Jti és 314 legénységi
vitéz közül mintát véve a következő tábla adódik: /56/
4./ A tiszti vitézek közül
Budapesten lakott

87,

akik közül idegen hangzásu családevet vi-

5.1 A legéhységi vitézek közül
Borsod-Gömör és Kishont var
megyében lakott

58

—
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selt

akik közül idegen hangzásu
családnevet viselt

A 26 idegen hangzásu

A 14 idegen hangzásu csa

családnevet viselő vi-

ládnevet viselő vitézből

14,
-

selő vitézből
némethaagzásu családnévvel birt:

némethangzásu családnév13,

román hangzásu csa-

román hangzásu család-

ládnévvel birt:

névvel birt:

3,

szlávhangzásu családnévvel bírt:

MID

szlávhangzásu család10.

névvel birt:

Somogy vármegyében lakott

5,

vel bírt:

9

Heves vaireyóben lakott 66
44

akik közül idegenhanc-

akik közül idegenhaug-

zásu családnevet viselt 13

zásu családnevet viselt 14

A 13 idegenhangzásu csa-

A 14 idegenhangzásu csa-

ládnevet viselő vitézből:

ládnevet viselő vitézből:

némethangzásu családnév-

német hangzásu családnév-

5

vel birt:
román hangzásu családnév-

vel birt:

7

vel birt:

Fzek az adatok 70-ban.

Hajdu vármegyében lakott

A számbavett 131 tiszti vi-

akik közül idegen családne-

téz közdl idegen hangzásu

vet viselt

családnévvel birt:

Az 5 idegen családnevet

39 fő = 29.7 %

2

szláv hangzásu családnév-

szláv hangzásu családnévvel birt:

4

román hangzásu családnév1

vel birt:

vel birt:

viselő vitézből

8
60

5
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A 39 idegen hangzásu ca-

némethangzásu családnévvel

ládnevü vitézből

birt:

némethaagzásu névvel birt

románhang,ásu családnév-

18 fő = 13.7
románhangzásu névvel b,.rt

4 fő = 3.0%

vel birt:

1

szlávhangzásu családnévvel

birt:

4

szlávhangzAsu névvel birt

17 fő = 12.9 %

Összesen:

29.6 % -

Fzek az adatok *ban

A számbavett 184 legénységi
% vitéz közül idegenhangzásu
csaldi nevet viselt

33 fő = 17.8-18
Ebből*

némethangzásu nevelt viselt
9 fő = 4.8 %

románhangzásu nevelt viselt

3 fő = 1.6%
sz1ávhani3zdsu nevet viselt
21 fő 2 11.4 %
MEW.,

összesen:

33 fő = 17.8-18

Táblázatunk azt mutatja, hogy az idegen hangzásu csalá&nevet viselő - s ezért névmagyarositásra kötelezett - vitézek
aránya az eredetileg is magyar családnevet viselő vitézek

alig egyharmada. Ez az arány önmagában megfelel annak a köz-

ismert ténynek, hogy hazánkban rendkvül magas az idegenhanGzásu családnevet viselők aránya, s hogy körülbelül minden harmadik magyar állampolgár ilyen idegenhangzásu család-

nevet visel.
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Bár az egyébként is töredék adatokból kél , zett táblázat további toizitást eredményez, hiszen Budapest korábban nagyszámu németajku lakossággal rendelkezett és Somogy,
valamint a régi Borsod—Gömör és Kishont vármegyében is
nemzetiségi községek voltak. lind zt figyelembevéve —
táblázatunk sok magyarositott nevü sváb vitézt nem mutat
fel, nem igazolható valamilyen többségük, a más magyarositott nevü vitézekhez képest, vagy éppen a vitézek egészéhez
mérten.
A vitézek jogai:

la A vitéz a Vitézi Rendbe való felvétel alapján a
vitézi telekre való igényjogosultságot megszerzi. Ezen
igényjogosultság az Országos Vitézi Szék által megállapi-

tott érdemesoég sorrendjében, s olyan mértékben nyer kielégitést, ahogy a szükséges földterületek az Országos
Yitézi Szék rendelkezésére állanak.
2./ Joga és kötelessége a vitéznek családi neve előtt
a "vitéz" jelzőt használni, kitüntetés és megkülönböztetés
céljából a vitézi jelvényt viselni, házát pedig külön e
célra készitett vitézi cimerrel disziteni.

3. 1 A vitézeket társadalmi rangjuk és rendfokozatukra
tekintet nélkül "Nemzetes urnaeleségüket "Nemzetes asszony megszólitás illeti meg.
4.1 Az ünnepélyes vitézi avatáson, vitézi iktatásokon,
stb. családjával együtt meAelenhet:

-2775.1

A vitézek minden polgAri és politikai jogaikat

a Vitézi Pend eszméjének és céljainak, valamint a vitézek kötelmeinek mindenkori szem előtt tartása mellett szabadon gyakorolhatják. A katonai szolGálatot teljesitőkre
nézve az e tekintetben hatályban lévő katonai szabályok
irányadók.
6./ E felsorolt jogok a vitézi eskü aláirása Után gya

-

korolhatók.
Ha az elhalt vitéz özvegye botrányos erkölcsi magaviselet, va4;y közmegvetés tárgyát képező cselekmény miatt
a

és

pont alatti kedvezményre érdemtelenné válik,

akkor tőle a vármegyei Vitézi Szék javaslatára az emlitett kedvezményeket az OrszaLos Vitézi Szék elvonja./57/
A vitézi jogok közül is itt csak azokat emlitjük,
amelyekről a későbbiekben nem lesz mar szó.
I vitézi cim annyira az árdeL,esséchez kapcsolódott,
hocy am Aor a harmincas évek végének parlamenti vitáiban
felmerült a ciniek és rangok viselésének megtiltáF)t - célzó
követelés, a vitézi jelzőt a javaslattevők kivételnek szánták. A vitézi jelzőt a jogosultak viselték is. S ezt megtették akkor is, ha például nemesi cimüket vagy előnevüket
new használták. /58/
Az Országos Vitézi Szék szitoruan ügyelt arra, hogy
new jogosultak a vitézi jelzőt ne használjak, szükség esetén a cimbitorlók ellen eljrást tétete t folyamatba az illető hatóság előtt. /59/
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Ugyancsak számontartotta az Országos Vitézi Szék
azon szabály feltétlen érvényesülését is, hogy ha a

férj a házasságkötésével szerzett vitézi jelzőt, s házasságát az Ő hibájából bontották fel, vitézi cimétől meg-s
fosztassék./6o/
Lényegében ugyanide tartozik annak a szabálynak érvényesülése is, hoLyna a vitéz özvegye méltatlan magatartást tanusit, ugy féljezett neve előtt a vitézi jelzőt
nem viselheti, a nemzetes asszony cimzés nem illeti. Konk-

rét eseteket ismerünk, amikor az Országos Vitézi Szék a
méltatlan vitézi özvegyekkel szemben e szabályt érvényesitette is. /61/
A vitézt és feleséOt a nemzetes ur illetve a nemze-

tes asszony megszólitás illette meg. Az 1920-as években
e cimzés rendkivül szokatlan volt, hiszen az akkori cim-

rendszerből már kiesett. A korábbi nemzetes urak tekintetes urak vagy nagyságos steak
:
lettek, a nemzetes cimre mar
senki sem tartott igétiyt, korábbi tekintélyét elvesztette.

Később azonbai ugyancsak az 1930-as évek közepétől
ujra divatbajött, s most már a vitézeken k vül azok is
használták, akik azelőtt ilyen cimzés esetén vérig sér-

tődtek volna. Tempora mutanturl /62/.

A vitézek létszáma:

A vitézek számának alakulásáról hivatalos rendi adataink csak néhány esztendőre vannak, a többi adatot vitézi vezetők nyilatkozataiból, ujságcikkekből és a Vi..
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tézi Rend által más szerzőknek szoláltatott táblázatokból lehet rekonstruálni.
A következőkben tehát előbb a vitézi létszám alakulásáról lesz szó. A vizogálódás előtt arra a tényre kell rámutatnom, hog-3 a vitézek létszáma alakulását, sőt egyáltalán azt, hogy mennyi vitéz is volt — nem tudom megválaszolni. Legfeljebb az emlitett részadatokból a megközelitő
létszámra és létszámváltozásra nagy valószinüséggel lehet
következtetnem.
6./ Táblázatom tehát a következő:
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1930.

tiszti vitéz
tiszti vdroményos
Összesen
legényeégi vitéz
legényséEi váromdnyos
0sszesen:

Összesen:

1921-1 9 30.

121

2954

a_

232

178
112

3186

8366

186

8 58_

298

)224

Ezesen: 12410 /63./
1933.X11.5.

1 64./

14.000 vitéz

1935.X11.21./65./

kb. 13.500 vitéz
2.350 vdrományos
kb. 15.800

15.000 vitéz

1938.1.1. /67./

1940.V111.1./68./
/1921-1940.V111.1.avatva/

tiszti vitéz
tiszti váromdnyos

legénységi vitéz
legénységi vdrományos
beszesen:

3801
646

4040
1087
5127

4447
8532

10065

2455
10987

4537
14602

15434

Összesen: 19729

1940.11.11. /,..0./

tiszti vitéz
1egénysé,7,i vitéz
Összesen:
1943.11.27./71./

vitéz

1936.1.1. /66./

4342

1941.V111.23. /70./

4853
13119
17972

12 28

5640
Osezesen: 19690

1943.V111.hó /72./ 1944.V.20. /73. 1

tiszti vitéz 4072
tiszti vdrom. 1574

k ö z el

56 46

vitéz

Összesen:

leEénys.vitéz 11189
legénys.vdr.
8000
eszesen:
23531

tiszti vitéz
legénys.vitéz
vdrományoe

legénys.vitéz10639
legénys.v6r. 5757
Összesen:
163 3 6
and3sszesen:220 2

30.000

•

A táblázatom azonban - az 1943. auvusztusi adatok
kivételével - kellően pontos adatokat new tartalmaz. A
táblázatokban - ki33Urbetet1enfil-szerepelnek a vitéz
nyilvánitottak, akik azontan post mortem lettek a iend
tagjai, de itt vannak nyilvántartva a töröltek, a felvétel után elhaltak is, hiszen sok adat csak a felavatott,
Illetve vitézé nyilvánitott readtagok számának alakulAsáról ad képet. Annyit azonban mesAllapithatunk, hogy az
alapvető létszámváltozásitrendet a halmozott adatok nem
változtatja mag i, tehát a szüksges következtetések levonásáLa a táblázat alkalwas.
A vitézek számáról, a létszámváltozásról az ujabb
irodalomban csak néhány utalás van, s ezek különböző évekre vonatkoznak. Általános mesallapitAst tartalmaz az Uj
Magyar Lexikon /1962/ cikkirója, aki arról ir, hogy "...
1941-től ugrásszerien meGnőtt a vitézi intézmény erősitése a vitézi cimek adományozásával, Kovacs Kálmán pedig
/197o/ azt állitja, hogy "...A Szovjetunió elleni háboru
idején Horthy teletadomuy nélkül igyekezett a harcban
"kitünt" elemekből rohamosan nyelni roskadozó rendszere
támogatóinak számát..." utalva a vitézek létszámának
növelésére.
Ezek a megállapitások a táblázat is t&telt megvizsgálását teszik szükségessé abból a szempontból, hogy a Vitézi Eend létszámnövekedésének 1941. 61701 mik voltak a
forrásai. A köveckezőkben - mint a táblázatból legfeltü.
nőbbet a vitézek ós várományosaik avinyát vázolom fel.

-283Később még a vitézi avatásokkal kapcsolatban ezt a
folyamatot a feavatott állomány egészére nézve bemutatom,

s vilkgosan kitUnik majd, hogy e folyamat, ti. a várományosok számának és arányának nagyarányu növekedése nem
1941-től, hanem az 1930-as évektől kezdődött, s végig
kLsérte a Rend életét. 7./ 1941. 1111.23.

4.028 tiszti vitéz
10.022

legénységi vitéz

•■■■••■••,

14.050 vitéz
5.640 várományos
19.690.
A várományosok a tiszti vitézek számának
40.1 %-át, az összes rendtagok számaránya
28.6 %-t teszik kit
8./ 1943. VIII.
4.072

tiszti vitéz

1574

tiszti váro•mányos

5.646
10.639 legénységi vitéz

5.757

várományos

16.396
A tiszti várományosok a tiszti vitézek létszámának 38.6 %-t,
a legénységi vdrományosolf a legénységi vitézek létszámának 54 %-t,

-284-.
az összes várományosok a vitézek 54 %-t, alkották.

9./ A táblázat más oldalról:
1941.VIII.23.
1943.VIII.

-

14.050 vitéz

5640 várományos

14.711 vitéz

7331 várományos

vitézek növekedése: 661 fő,

váromán:yosok növekedése
1.691 fő

a vitézek növekedése: 4.7

a várományosok növekedése$

29.9 %
Látható tehát, hogy a háborus években a vitSzek száma
lassan növekedett, a Vitézi Rend létszámnövekedését lén,- ye-

gében az időközben 17. életévtiket betöltött várományosok
felvétele okorta. Hem igazolható a létszám "rohamos növe-

kedése" hiszen a vitézek létszáma 19.690-ról 22.042 főre,
azaz 2352 fővel növekedett, a növekedés 11.9 -72. S ráadásul a növekedés majdnem 2/3-t a várományosok növekedése
tette U.

Egy számadat erejével arra is rá kell mutatni, hogy
a kormányzó a II. vilárháboruban magas katonai kitüntetést

szerzett egyénekkel ugy növelte "roskadozó rendszere támogatóinak számát" /Kovács Kálmán!, hogy 1943. február 27.-én
a 23.531 felavatott vitézből 31 tiszti és 156 legénységi

vitéz volt rendtag Ii.. világháborus jogcimen.

I vitézek társadalmi összetétele:
A vitézek társadalmi összetétele a Rend vezetőit
minden időben foglalkoztatta, s ezeket az adatokat a vité-
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zi avatásokon felolvasott statisztikákban, a vitézi
kiadványokban és a rendi vezetők különböző beszédében a
nagyközönség részére is megismerhetővé tették.
Az ujabb irodalomban a vitézek társadalmi összetételé-re nOzve a legkülönbözőbb, egymásnak is ellentmondó
megáliapitasokat találunk. Nemes Dezső /1959/ arról ir,
bogy a Rend törzsgárdája az ellenforradalmi kUlönitmények
tagjaiból rekrutálódott, s hogy a""vitéz" földbirtokosok,
kulákok és itt-ott maguk közé vett szegényebb fegyverhordozók" alkották a vitézeket, Nagy László /1958/ és zinai
Miklós-Szilcs László /1972/ a "megbizható kisbirtokos
középréteg" kialakulását tartják lényegesnek, Viral Gyula
/1951/ két részre osztja a vitézeket: vannak a "vitézek"
akiknek néhány holddal "k szurják a szemét" ős vannak
".. .jegyzők, c3endőrök deklasszálódott martalócok, az un i
"vitézek" , akik 40, 50 stb. holdas vitézi telket kaphattak. Nagy László /1958/ ugy tudja, hogy vitézi telket elsősorban " a fehúr terror kegyetlenségeiről hirhedt különitményeinek tagjai, valamennyien megbizható kulákok, esetleg
kisiparosok, középparasztok, a szovjetellenes háboruban
"k tünt" elemek kapták

Ehhez képest a vitézi rend -

...főleg katonatisztekből, továbbszolgáló altisztekből, nacionalista-soviniszta

kispolgárokból, stb. állt • •

IA "

A kérdés megvizsgálására ismét táblázatokat használok,
ahol - a már ismert módon - az 1938. december 31.-i álla-'
pot szerint kb. 12000 vitéz kétszer véletlen kiválasztással
kiemelt adataiból minden századik rendtag, összesen 176
vitéz adatait dolgortam fel. E mintában 55 tiszti vitéz

—28,5 —
és 121 legénységi vitéz katonai rendfokozatát, foglal-

kozását és lakóhelyét vizsgálom meg.

A tiszti vitézek rendfokozata
10./

55 tiszti vitézről =

loo %.

Hivatisos tisztek

tartalékos tisztek

tábornok

4

törzstiszt

k.ezredes,3 alez.
hadbiztostörgy.
8
ezredes,fotörzsorvos,2 szds.
fhdgy.
3

Il

tiszt ,

csendőrtörzstiszt örgy, alez.
csendőrtiszt

6 szds,17 fhdgy, 5 hdgy

2
2

2 szds.

4 zászlós

nyug.és szkv.
törzstiszt szkv.örgy.ny.ezrd. 2
ny és szkv.
tiszt
2 szkv.szds.

32 fő = 58 %

2
23 =41.8 %

55 fő = 99.8 % = 100 %
nemes:

2 tartalékos tiszt, uradalmi számtartó
gróf, földbirtokos
4 hivatásos tiszt:
6 fő

55 tiszti vitézből 6 fő = 10.9 %
32 tartalékos tisztből 2 fő = 6 2 %—a tart.tiszteknek.
,

23 hiv.tisztből

4 fő =17.3 %—a a hiv.tiszteknek.

• / •

- 287 11./ A tartalékos és szolgálaton kivüli viszon

beli tiszti vitézek polgári foglalkozás

szerinti megoszlása.
Elméletileg 3L tartalékos és 4 szkv. tiszt adatai kerültek számbavételre. 1938-ban már halott volt 4 tartalékos
és 1 szkv. tiszt, 1 szkv. tiszt foglalkozása new volt feltüntetve.
A számits 28 tartalékos és 2 szkv. tisztre vonatkozik. 100 % = 30 fő.
tartalékos tisztek

szol

1 OTI számtanácsos

1 szkv. szds - 1 magántisztviselő

2 tanár

1 szkv. szds - Földhitelintézeti
titkár

1 alispán

2 fő

aton kivüli viszonybeli
tisztek

4 mérnök
1 főjegyző
3 gépészmérnök

18 értelmiségi 60 %

3 tanitó

10 alkalmazott

1 kórházi főorvos
1 kir. járásbiró

2 önálló
30 fő

33,3 %
6.6 %

99.9 % = 100 %

1 gazdatiszt
1 adóüfyi jegyző
1 Uzletvezető,
1 uradalmi számtartó

Az összes tiszti vitéz %-ban:

1 gazdasági ellenőr

tényleges tisztek: 41.8 %

1 állami jegyintézeti
ellenőr

18 értelmiségi

32.7 %

- 288 10 alkalmazott 18.1 %

1 magántis -tviselő
1 segédtitkár

3.6 ro

2 önálló

30 fő

1 forgalmi adóellenőr

96.2 %=100 %

1 kereskedő
1 asztalos
28 fő
12./ A Vitézi Rend statisztikája
a tiszti vitézek hivatás szerinti megoszlásáról
%-ban.
1921.

1922.

1923.

1924.

1925.

Hivatásos katona

75.5

67.8

23

17

31.8

tisztviselő

20.3

23.2

38

68

60.4

iparos

0.1

0.4

2

1

o.8

kereskedő

1

1

7

1

2

gazda

2

5.6

17

8

3

egyéb

1.1

2

13

5

2

1928.

1929.

1926.

1927.

hivatásos katona

29.2

16

31.1

29.6

44.6

tisztviselő

63

69

62.2

66

44.4

1930.

iparos

1.5

2

1.5

1.2

1.3

kereskedő

2

5

1

0.5

2

gazda

8.3

6

3.2

1.9

6.6

egyéb

2

2

1

0.8

1.1

összesen 1921-1930. /74.

a véletlen kiválasztás utján

hivatásos katona

35.96

összealitott 10. és 11.számu

tisztviselő

51.45

táblázaton: 41.8 % hiv.katona

iparos

1.18

-.2 8 9kereskedő

2.25

gazda

6.16

egyéb

3.00

értelmiségi+alkalmazott
32•7 + 18.1 %
. 50.8 %
önálló

3.6 To

9 9 .80 = loo %.

96. 2 % = 100 %

13. 1 A tiszti vitézek lakóhelye.,

55

tiszti vitézből 1938-ban 8 air nem élt, 1 tartalékos

tiszti vitéz lakcime ismeretlen.
vizsgálva: 15 hivatásos tiszt
1 nyugállományu tiszt

3 szkv. tiszt
23 tartalékos tiszt
46 fő = 100 %

hivatásos tisztek

7

fő = 40

1 nyugállományu

% Budapest

tiszt

8 fő = 60 % megyeszékhely és

Budapest

katonai központ,
Plz!.fia,Gyula,Baja,
Debrecen,Székesfehérvár,Kecskemét,
Turkeve,Orkénytábor/
szkv.tiszt.

3 fő
Budapest

tartalékos tisztek
27 főből
8 fő = 29.6 % Budapest
19 fő A 70.3 g

•
99 9 %

vidék

- 2 90 -

Jellemzőbb a kép, ha a Budapest környék, településeken és a megyeszékhelyen
616, valamint más településeken élő
tiszti vitézeket ábrázoljuk.
27 főből 8 fő
2 fő

29,6 % im Budapesten
-

7.4 % - Pomdz,Csillaghegyen,

8 fő - 29.6 % - Baja,6Iolnok,Za-

1aegerszeg,Szeged,
Debrecen,Fger,Békésosaba,Vtio.

11•
■ ■■•••■•

18 fő - 66.6 %
Jogosult az az eljárás, hogy együtt

Vidéken:

vizsgáljuk me: a tartalékos, a nyugállományu és szkv.tisztek lakóhelyét,

9f5 33,3%
27 fő

összesen tehát 31 főét:

99.9 %=loo 5

12 fő . 38.7 % - Budapcsten
2 fő -

6.4 % - Pomáz,Csillagheyenp

8 fő - 25.8 5 - vidéki városaban

9 fő . 29.0 %
31 fő - 99.9 %

vidéken

loo %

A tartalékos, szkv. és nyugállományu tiszti vitézek
közül tehát 22 n o a létszám 71 2; /pontosan /70.9 5-a/
a fővárosban és a nagyvárosokban lakott.
14./ A legénységi vitézek rendfokozata.
121 legénységi vitéz közül 7 fő rendfokozata israeretlen
lo fő hivatásos tiszthelyettes

Értékelésre kerül 104 5

17 fő

-
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tartalékos honvéd 19 fő

-

Tehát: a tartalékos tillomá-

tartalékos őrvezető 4 fő nyu legénységi vitézek - feltartalékos til,edes 18 fő tAelezhetó, hoGy döntő többAtartalékos szkv. 29 fő gük ebben a rendfokozatban letartalékos őrwester 20 fő szerelt,

az I.vilk;háboru

tartalékos törzsőrm. 7 fő végén - tartalékos honvéd

7 fő

tartalékos tiszth.

19 fő=18.2 %

104 fő tart. tisztes
tart.tiszth.

51 fő=49.o %
34 fő.732.6 %
104

fő=99.8 % =

loo %
15./ A legénységi vitézek megoszlása foglalkozása
szerint.
121 főből ismeretlen foglalkozásu

5

meghalt /köztük egy ismeretlen

foglalkozásu/

6

vizsgálva

111 fő = loo %

önálló földmüves

5o fő 45%

hivatásos katona,rendőr,
pénzügyőr

17 fő

15.3 %

nyug.katona és pénzügyőr

4 fő

3.6 %

6 fő

5.4 %

18.9
köztisztviselő állami és
magánalkalmazásban

altiszt állami alkalmazásban 4 f5
önálló iparos o kereskedő
müvezető,előmunkás
munkás az iparban
munkás a mezőgazdaságban

18 fő
6
4
2
111

fő
fö
fő
fő

3.6 %
16.2 % /iparos 14 fő=
18,6 %/
5.4%

3.6 % lo.8
1.8 %
= 99.9 % = loo %
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16./ A Vitézi Rend statisztikája a
legénységi vitézek foglalkozás szerinti meg-

oszlásáról:
e-1

0
0

te, te„

l0
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ON

K\

CO
r-I

ON

•

•

•

to„

0
0
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r-i
•a:I

4-)

0

+t-3

0
0

11

Co
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17./AJAELiséA.vitézeklaelszerintime.
oszlása.
121 fő legénységi vitézből 1938-ban 6 már nem élt,
4 fő lakhelye iseretlen
vizsgálva 111 fő = 100 %
nyug.katonal stb.

hivatásos katona, stb.
17 fő

3

fő — 17.6 %

4 fő
Budapesten,

Szeged - 1
közsé

10 fő - 8. % nagyvárosban,

- 3

- katonai központban

4 fő -

17 fő - 99.9 % = loo %
tartalékos kL, tona
90 fő
Budapest

4 fő

Kispest

1 fő

= 4,4 5

Pesterzsébet 1 fő

= 10.0 %

megyeszékhely
7 fő
és nagyváros
községekaal.
vak
77 f ő

a 85.5 %
.■

90 fő

13 fő = 14.4 %

••••••••

= 99.9 % = 100 %

Az emlitett ujabb irodalmi nézetekre figyelemmel egy
kontroll táblázatot is össze kell állitanom, amely elsősorban annak megvizsgálását célozza, hocy milyen összefüggés volt a Vitézi Rendbe felvétel és a nemzeti hadseregben
teljesitett szolgálat köz'At. A feldolgozott adatokból ugyanis erre a kérdésre vála,s.zolni nem lehet.
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I tiszti vitézeknél 1932—re vonatkozóan Somogy vármegye társadalmi—politikai és gazdasági életében tevékenykedő 504 személyből kiválogattam azokat, akik az I. Világháboruban a vitézi mértéket megiitő kitüntetéseVet és tar-'
talékos tiszti rendfokozatot szereztek. Az emlitett szempontok szerinti számbavétel valameanyi szóba_iforgó személyre vonatkozik, vagyis 40 személyre, akik közül 17 vitéz volt.
/76/
Az első feltünő dolog az, hogy az egyébként a vitézi
mértékot elérő kitüntatésekkel rendelkező 4o személy közül
csak 17 nyert vitézi cimet /a 4L.5 %—uk/.
Az ellenforradalmi tiszti különitményekben és a nemzeti hadseregben csak azok szolf,álhattak, forradalomellenes
magatartást csak azok tanusithattak, akik ezekben az időkben Magyarországon voltak.
a new vitézek közül:

18./ a vitézek közül:

6 fő

=

35.2 5

11 fő

.

64.7 5

2o fő

99.9 %=100 23 fő

17 fő

3 fő

= 17.6 %

14 fő

. 82.3 %

17 fő

=

99.9 %=l00%

20./ a vitézek
=

= 86.9 % new volt hadifogoly
99.9 % = 100 %
a new vitézek közül:

19./ a vitézek

1 fő

3 fő = 13.0 % hadifogoly volt

5.8%

4 fő = 17.3 % szolgált a nemzeti
hadseregben
19 fő = 82.6 % nem szolgált a nemzeti hadseregben

99.9 % = 100 %
a new vitézek közül:
a nemzeti hadserei;
1 fő =
4.3 % ben
szolgált és hivatkozott külön ellenforradalmi cselekményekre
—

3 f3 = 13 % aki külön ellenforradalmi cselekmények nélkül
szolgált a nemzeti hadseregben!

2 fő = 11.8

14 fő

= 84.3%

19 fő = 82.6% akt nem szolgált
a nemzeti hadseregben
NNW

99.9 Yo=loo %
21./ a vitézek közdl

99.9 % = 100 %
a nem vitézek közül:

3 fő = 13.o g hadifogoly volt

6 fő =

35.2 %

3 f5

17.6 % 52.8 30.3 4 fő = 17.3 % a nemzeti hadseregben szolgált
47.1 %
16 fő = 69.6 % akinek magatartása igazolásra szorult.-

8 fű =

17 fő

99.9 %=loo %

23 fő = 99.9 % = 100 %

Kontrolltáblámból az első leolvasható tétel az, hogy
számos olyan személy nem kérte a Vitézi Rendbe felvételét,

akinek egyébként megvolt a qualifikációja. Ezt egyébként !AT adatok hiányában számszerdsiteni nem lehet - a kortársak
is tudták. Számos, igen szépen dekorált tartalékos és tényleges állomdnyu tiszt azon a véleményen volt, hogy amikor
kiváló katonai teljesitményóért a magas kitüntetést megkapta, azt nem kellett kérvényeznie. Igy pl. a Mária-1'erézia-

rendesek Közül a kormányzó és 15 fő volt vitéz.
A másik fontos következtetés: mind a vitézek, mind a
vitézi mértéket egyébként elérők között rendkivül magas
volt azok száma /47.1 %/ illetve 69.6 % / akik a Rendbe fa-

vételkor, illetve a tiszti igazolási eljáráskor csak azt

igazolták, hogy a forradalmakban maukat nem exponálták,
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/5.8 %, illetve 4.3 %

4

aki ellenforradalmi érdemeket iga-

zolt. Továbbá azok száma is igen magas /35.2 % és 13.0 %,
akikről - haditogságuk miatt - csak feltételezhet6, hogy
ha a forradalmak alatt Magyarországon vannak, az igazoló

eljárás során igazolják őket.Nem igazolható tehát, hogy a Vitézi Rend tagjainak
zöme, törzsgázdája - a tiszti állományban - "az ellenforradalmi kd1önitm6nyek tatAaiból rekratálódott," vagy a "fehérterror kegyetlenségiről hirhedt kllönitmények tagjai",
lett k volna.
22. 1 Koatroll táblánk a somogyvármegyei 17 tiszti vitéz és 23 vitézi mértékkel rendelkező, de nem vitézről, foglalkozásuk szerint:

vitézek

nem vitézek

uradalmi számtartó

1

adóügyi jegyz5

2

kántortanitó

1

járási testnevelési vezető

2

adóügyi jegyző

1

csendőr százados

1

vámhivatali főnök

1

gyógyszerész

4

felügyelő

1

gazdálkodó

1

körorvos

1

vámőr alezredes

1

körjegyző

1

vámőr százados

1

uradalmi intéző

1

körjegyző

2

állampénztári tiszt

1

m.kir.mérnök

1

Megyei Gazdasági 3gyesület elnöke
városi tüzoltó par.
kir.járásbiró

1

városi főkönyvelő

1

pénzügyigazgatósági
segédtitkár

1

ügyvéd

1
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1

segédjegyző

1

járási testnevelési vezető
Járási főszolgábiró

1
1

állampénztári tiszt

1

r.t.fiókigazgató

1

vármegyei közkórházi
gondnok

1

erdőmérnök

1

csendőr őrnagy

1

főjegyző

1

17 fő

23. 1 A vitézek közül

23 fő
a neiii vitézek közül:

tényleges tiszt

4 tényleges tiszt 17.3 %

tartalékos tiszt 17 fő
értelmiségi 6 = 35.2 %

19 tartalékos tIszt82.6 %
99.9=loo %
23 fő

alkalmazott 11 = 64.7 %

99.9%

önálló
17 fő

A 19 tartalékos tiszt közül:

7 értelmiLóij

36.8 %

11 alkalmazott

57.8 %

1 önálló
19 fő

5.2 %
99.8 % = 100 %

A 19 tartalékos tiszt közül
alkalmazásban van: 11+2 fő
= 13
1+1 ügyvéd
önálló
+4 gyógysz.= 6

19 fő
A ti:Jzti vitézek összetétele/tart.stb.Allomailyban/

-498.
az alaptAbla szerint a kontroll Viola a nem vitézek
szerint
a kontroll tábla
szerint:

1932.

1938.
értelmiségi

6o

alkalmazott

33.3 %

önálló

%

1932.

35.2 %

36.8 %

64.7 %

57.8 %

6.6 %
99.9=loo % 99.946

5.2 %
99.8 %=loo %

Annak megállapitása2.ellett, hogy valamennyi esetünkben
a döntő többséget az értelmiségJ.ek és alkalmazottak tették ki
/99.3 %, illetve 94.5 %/, a belső arányok az alap és a kont-

roll adatok között feltünően eltérnek. Ennek magyarázata kézenfekvő: egy Budapestet is magában fogla16 országos adat és
egy vármegye adatai kerültek összehasonlitásra.
Az alapadatokban és a kontroll-táblában szereplő
meLnyi személynek érettsé6i bizonyitványa volt, hiszen a tiszti rendfokozat elnyerésének ebben az időben ez alapfeltétele

volt. Ezt megállapitva minden táblánk ss:,pen mutatja a keresztény un i középosztály sajátos összetelét, a döntően tisztvi"
selői -köztisztviselői foglalkozásokat és az önállóak "törpe
minoritását."
Ugyancsak a legénységi vitézekről és a vitézi mértéket
elérő kitüntetésekkel rendelkezőkről is összeállitottam egy
kontroll-táblát, ahol a tiszteknél már istert szempontokat
vizsgáljuk megg a vitézek és nem vitézek arányát, a nemzeti
hadseregben katonáskodást, illetve a hadifogság arányát,
lamint a szóbanforgó katonák foglalkozását vitéz-nem vitéz
megosztásban: A kontroll-táblánk adatai 1938-as adatok I's
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csak egy fegyvernemre, a tüzérekre vonatkoznak, a számbavettek száma 80 fő /77/.
25. 1 A 80 főből, aki a vitézi mértékhez szilkséLes kitüntetésekkel rendelkezett:
nem vItéz

vitéz

55 fő — akikből i rő vitézi kervénye elintézés alatt.—

25 fő

a nem vitézek közül:

A vitézek közül
4 fő

16,0 %

84.0 %
---25 fő loo %
21 fő

4 fő

7.2 % hadifogol7 volt,

51 fő 9,.8 % igazo1ás7a szorult
z
j vagy szoulz
volna!
-55 fő loo.o 2;

/:Sem a vitézek, sem a vitézi mértékkel rendelkezők közül
sei sem hivatkozott ellenforradalmi tevékenységre és szolgálatra a nemzeti hadsereEben.:/
26. 1 A 80 fő, aki a vitézi mértékkel rendelkezett
a nem vitézek közül
1938.
12 fő 21.8 %

a vitézek közül 1938.
5 fő önálló fadm. ,o.o

alaptAbla
193 8 .
45.0 5

6 fő hiv.kazona,
stb.

2 4.0 %

nyug.katona,
stb.
kistisztvise16 állami ós
magánalk—ban
5 fő altiszt álla-.
mi alk ban
—

3 fő 7.2 %
1 fő

20.0

%

.5 fő 9.1 %

5.4%

14.5 %
3 fő 5.4 %

3.6 %

7 fő önálló iparos
28.o % 24 fő 43.6 %
kereskedő
müvezető,előmunkás
2 fő munkás ipar—
ban

18.9 %

8.o %

1 fő 1.8 %
. 12,7 %
6 fő lo.9 %

16.2 %
5.4%
3.6 %
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munkás mezőgazdaságban

1.8%
11•1■11-

25 fő

100 %

■■••■■■■■■•■••

55 fó

99.2%=
loo %

99.9 %=
loo %

A kontroll-tábla értelmezésénél feltétleaül szem előtt
tartandó, hogy a tüzérekhez a képzettebb, értelmesebb katonákat válogatták, hiszen tevékenységük is bonyolultabb,
sokoldalubb volt, mint például a gyalogosoké. Ez nyilván
torzitja az alapadatokat, ahol valameanyi fegyvernem volt
katonája képviselve van. A táblázatokban mind a vitézekn-1,
mind pedig a vitézi mértékkel rendelkezóknél ugyanolyan
többséget is-merhetünk fel, mint a tiszti állományban. A
legénységi állományban ugyanis a legnépesebb csoportok a
földmüvesek - kisiparos, kiskereskedők és a kistisztviselők, altisztek csoportja / a new vitézeknél: 79.9 %, a
kontroll vitézeknél 68 %, a vitézi alapcsoportnál 70.2 %/.
Első pillanatra feltünhet, hogy kontroll-táblánkon az ipari munkások aránya a vitézek és vitézi mértékkel rendelkezők köz .:At magasabb /8, ill. 10.9=11

alaptábla 3.6 =

4 % / mint az alaptáblában. Fz feltétlenül a tüzérséghez
válogatott képzettebb emberekkel magyarázható, amit csak
megerősít az, hogy a kontroll-táblából hiányzanak - az I.
Világhdboru idején közismerten csekély felkészültséggel
rendelkező - mezőgazdasági munkások.
Bár az alaptáblákkal és a kontrar-táblákkal megpróbáltam, hogy a statisztikai táblákat életre keltsem, adataikat mozgásba hozzam, a következtetéseim levonása előtt
ujabb adatokat kell a vizsgálat körébe vonnom, a statisz-
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tikai átlagok mellett néhány vitézi pályaképet mutatok be,
jogerősen lezárt, egykoru népbirósági iratok alapján.

I. vitéz Cs.Lajos 1894.—ben született, özvegy, 1
gyermeke van, szakképzettsége: tanitó, tartalékos százados, volt detektivfelügyelő, vagyontalan. /78/
1918. noveLiberben tartalékos főhadnagyként szerelt le.
1918, dece,aberében Budapestre megy a tornatanitó_képző tanfolyamra. 1919. március 2'4.—én elhagyja a f6várost,"egyrészt az ottani zürzavaros helyzet miatt, misrészt mert
ellAtAsa biztositva nem volt: Ezután sógorához, a török.
szentmiklósi adóágyi jegyzőhöz utazik, aki háztartásában
192o. mArciusig tartja el, vitéz Cs.Lajos zenei és irodalmi tanulmányokat folytatott ez idő alatt. 1920. milrciusában

a nemzeti hadseregbe lépett, 192o. juliusdban a szegedi
tiszti karhatalmi századba vezényelték, ahonnan 19L1. februárban leszerelték. Fzután rendőrtisztviselő, detektiv lett.
E müködése alatt 1923—ban Kecskemétre érkező antantbizottságot, amely elrejtett fegyvereket keresett, félrevezette, s igy sikerdlt a fegyvereket más rejtekhelyre vinni. /tE tettóórt a vitéz később nemzetvédelmi keresztet ka-

pott.:!

I. osztályu ezüst vitézségi érme alapján 1938—ban vitézzé avattatott.

1936—ban világbáborus érdemei elismeréseként tartalékos századossá léptették elő.
1943. iorilistól 1944. áprilisig munkaszolgálatos
század parancsnokhelyettese volt, 1945—ben Nyugatra Vivo-

3Crc
zutt a rendőrséggel, majd az anerikaiak 1945. októberben
a mayar hatóságoknak Atadták. 1918. decembertől 1919.
márciusig az MSZDP. tagja volt.
II.

v. Raálmán 1894-ben született, maGántisztvise15,

tartalékos százados. Vagyontalan, 3 gyermeke van, /neve
szláv hanczásu családnévről magyarositva./
1929-1942. között egy zsidó kereskedő cég tisztvise15je, 1930-ban vitézzé avatták. 194,-ben munkaszolgálatos
szdzad parancsnoka, politikai pártnak nem volt tagja./79/

III. v. Sz. Ferenc

1898-ban született, szüleinek 3 kat.

hold földje és kilenc oyerweke volt. 1911-1913. asztalosinas, 1913-tól asztalos segéd. 1917-1918-ben a haditengerészetnél szolgált, 1928-192o.-ban kisiparosnál segéd, 192o1936. között önálló asztalos kLsiparos, közben leérettségizik magánuton. 1936-tól 1942-ig kereskedelmi Ugynök,

től 1948-ig ecetgyártó kisiparos. Ezután földmüves. 1942ben tartalékos tiszt, zászlSs lesz. 1944. október 15.-én
százada előtt megtagadja a hüségeskü letételét Szálasira.
Ezért a hadbiróság halálra itélte, de amnesztiát kapott.
1955-ben már 35 éves leánya SZTK. belgyógyász szakorvos,
31 éves fia pedi f ; vegyész volt, diplomájukat 1945 előtt
szerczték.
1914-01 1917-ig, majd 1918. november 15-től 1920.
decemberig MSZPIJ-tag, 1947-tői 1948-ig FF -tag. /80/
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vitéz V. József 189 0-ben született, kaJona volt,
honvéd, 6 elemi iskolái osztályt végzett, vagyontalan, 2
gyermeke /145-ben 17 és 25 6vesek/ volt, földmdves - napszámos t némethanczásu családi nevét magyarositotta.
2 rb. I. osztélyu ezüst vitézségi érem tulajdonosa,
19L7-ben avatták vitezzé.
földmüves napszámos volt, politikai pártnak,
new volt tagja. /81/
V. K e Yi1nos, legénységi telkes vitéz fia. 1915-ben
született, 6 elemi iskolai osztályt végzett. Apja 26 holdas vitézi telker, kapott, anyja a szüleitől 2 hold földet
örökölt. A 'e8 hold földből 17 hold szánt6, 2 hold szőlő,
hatan vannak testvérek. Az elemi iskola 6 osztálya elvég ■
zése után a beteges vitézi gyerek a Vitézi Pend örkényi
iskolájában 194 -ben textilfestést és fonást tanult, e
':

szakmájában doigozott gyari munkásként 1944. őszéig, ezután
szülei gazdaságábar kisegitő csandtag. Politikai pártnak

nem volt tagja. Komolyan törekedett arra s hoy festőmiivész
legyen. /82/
A táblák és a pályaképA is,.erete után az első következtetésem: nem igazolhatók az olyan állitások, hogy a Vitézi
Rend tagjai vagy azoknak zöme az ellenforradalmi tiszti
különitmények tagjaiból regrutálódtak. A különituények tiszti tagjai vagy a kitüntetések hiánya miatt nem kerültek a

Rendbe , vagy - mint ez más adatokból ismert - Inds utakat
Jártak. A bővebb kifejtés nélkül mutatok arra rá, hogy a
Vitézi Rendben nem lehetett karriert csinálni. Aki politikai
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Ismertek dr. Málnási ödön, dr.csia Sándor, Baky Laszló,
del. ismertek

dr.Bajcsy-Zsilinszky 'Fndre és mások kilépése vagy k zárisa
a vitézek közül, vagy sok esetben im.étlődött Gömbös Gyula
és Imrédy Béla pál,Tafutása -akik rendtagráguk megtartása
mellett - a rendi irányitástól teljesen mentesen müködtek.
De nem igazolhatók olyan megállapitások seal, amelyek

földbirtokosok, kulákok, többsége mellett itt-ott "szegényebb fegyverhordozók "

képlettel magyaraz2_Ak a rendi-

összetéte1G, hiszen földbirtokosok és kulákok tábláinkban

new fordultak elő, a teljes anyagban is elenyésző számban
voltak. Viszont a Rend tagjainak többsege minden Időben
"szegényebb fegyverhordozó" volt. New foghatnak

a tiszti vitézek összetételéről

szóló olyan tételek sem, amelyek "jegyzők, csendőrök, deklasszálódott martalócok"-ban summázza azt, vagy egyáltalán
a tiszti vitézi állomány karakterisztikus csoportjának a
tényleges tiszteket, a legénységi vitézek közül pedig e
továbbszolgáló altiszteket jelöli meg.
A valósághoz közelebb Alló és figyelemreméltó azon
szerzők véleménye, akik a megbizható kisbirtokos középréteg
kialakitásáról, illetve kisiparosok, középparasztok, "nacionalista-soviniszta kispolgárok," jelenlétéről adnak fzámot.
A tiszti vitézek - mint már utaltam rd - mind tényle-

ges, pand tartalékos állományban rendkivül tömör formában
mutatják a két világnáboru közötti magyar társadalom egyik
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politikai—társadalmi hatással biró csoportját, a ke2e7ztény

un i magynr középosztályt. Jól látható an-lak viszonylagos
számszerü nagysága és iskolai végzettség, hivatali állás
szerinti megoszlása is. Ha a vitézi törzakapJtányokra és

a vitézi székkapitányok nagy részére is gondolunk, akkor
látjuk e középosztály felső rétegét is, amely wi r az ural-

kod6 osztályokhoz tartozik, de tábláimon és a vitézi vezetők stati2ztikai adataiban

e társadalmi csoport hangadó,

"iránymutató" és legelőkelőbb része, a szinte kizárólag
polgári származásu, de a klasszikus polgári erényekből
szinte semmit nem őrző, a hagyományos magyar un i szemléletet változtatva is konzerváló középső és alsó zétegei is

J51 felisLaerhetők.
A legénységi vitézek táblái az akkori magyar társa-

dalomnak hierarchikusan az un i középosztály alatt álló,
ebben az időben szintén rendkivül kiterjedt és nagyon
jelentős csoportjait mutatja. 6 itt hivatkozom a táblák
mellett a nae;yon érdekes lii.számu vitézi pályaképre. A
legénységi vitézek között mint láttuk a kisbirtokos —

földmüves falvakban, pusztákon lakó és a városokban 615
kisiparos — kiskereskedő, valamint kistisztviselő, altiszt
foglalkozásu csoportok a legnépesebbek. Ft azt jelenti,
hogy itt a kispolgárság van jelen. Be nem a kispolgárság
valamennyi rétege van jelen karakterisztikusan!

Azokat a k spolgári csoportokat fedezhetjük

Ltt fel t

aulelyek a kispolgárság olyan felső rétegei, s amelyek —
jelentős rész.)en — a litézi Rend nélkal is kiteljt,sitik
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társadalmi awbicióikat - gyermekeik jelentős tartalékai az

un i középosztálynak, e csoportok a mAsodik generációban,
utódaikban a társadalmi ranglétrán feljebb léphetnek.Mint
erre ebben az időben sok példát ismerünk; a vasuti kistisztviselő fia vitézi törzskapitány majd honvédelmi miniszter

/vitz nagylaki RAtz Jenőt, a falusi cipés2mester fia miniszter, másik fia orvos lesz, /dr.Antal István és testvérei,
a tényleges szolgálatot teljesit5 honvéd altiszt fia tényleges Allományu alezredes, /Variházy Oszkár, a néphadsereg
későbbi vezérőrnagya/, stb. Természetesen nincs szó itt a

társadalmi mobilitás tömeges voltáról, hanem csak a középosztályba kerd1611 egyik utjáról. Mindenasetre le kell szögeznem, hogy itt a kispolgári réteg előrelépésre objektive
legesélyesebb csoportjairól volt szó ,
tiszti és a lesénységi vitézek kitüntetéseiről, katonai rendfokozatáról, szociális összetételéről és nem utol-

só sorban lakóhelyéről készült tábláim - amelyek részben
kettős kontrollal készültek, hiszen a Vitézi Rend hivatalos
statisztikájával való összevetésben is a lényegi azonosság

tünik ki arra is ráviligitanak, hosy ilyen összetételü
Rend tagjaival szemben lén;yegóben a vitézi követelményeket

a két világháboru közlitti időbeL 31.verlyesiteni lehetett.
Polgári állásuk és katonai rendfokozatuk önmagában is az
átlagnál sziorubb, ha ugy tetszik arisztokratikusabb normák
elfogadására és követésére predesztinálták őket.

A tiszti vitézek társadalmilag - középső, de főleg
alsóbb csoportjai, valamint a legénységi vitézek részére
a Vitézi Rend léte, müködése, támogatása intézményee%en biz-
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tositotta a már e14rt státus stabilizálásának, illetve a
tigabb vagy szdkebb

körben, de objektive meglévő feljebb-

jutási lehetősig megvalósitását. S e támogatásban new kis

szerepe volt aanak a rendi szellemnek, amely egy egyébként
mereven hierarchikus társadalomban egyszerd emberek elé az
életkördlményeikhez mérten magasabb mércét állitott. A két
vilglEháboru közötti korban ez nemcsak a Vitézi Rendben,

de a honvédségnél, s általában az un i középosztályban is
megvolt. Pl. az egyszerd származásu falusi tanitót, ha
behivták a hadseregbe, a tartalékos tiszti rendfokozat elnyeréséhez new csak katonai isfAereteket, de tiszti társasd6i szabályokat is el kellett sajtitania. A magasabb követelmények ambicionáltak, az esetek jelentős részében el
is sajátitotta.ezeket.
Ma War csak visszsemlékezésekből tudjuk, hogy az a 10—
15 holdas telkes vitéz, aki földet, vitézi cimet, vitézi
jogállást, nemzetes un cimzést kapott, magatartásaban, gon-

dolkodásában megváltozott, igyekezett valóban nemzetes un
lenni, alkalmazkodott az egyébkénti szociális helyzetétől,
eltérő, ennél magasabb elvárásokhoz, s ugyanezt tette felesége, a nemzetes asszony I.
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1./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 78.o. és Dokumentum
VII.
2./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 97.0. vitéz Igmándy—Hegyessy mondja az OVSZ. 1926. november 18.—i ülésén:

"...Az eleinte elgondolt szük kereteket már a második esztendőben tulléptük, amenyiben az arany és kétszeres nagy-

ezüst vitézségi éremmel rendelkezők zömét felavattuk.

A fel-

hivé.sban közölt mérték alapján 371 tiszti és 501 legénysé-

gi, összesen 872 vitéz avattatott 1921-192—ben. igy a
Vitézi Rend létszámát kb. 900-1000 vitéz és a várományo-

sok alkották volna!
3./ Az 1940. évi VI. kiadásu Fis Kátét feltalálnom nem
sikerült. Lényegében sz5szerint közli azonban Hellebronth:
A Vitézi Rend története 1941. 34-35.0. ós Dokumentum XIV.
és XV.sz.
4. 1 vitéz Felset:hy és társai: A rendjelek és kitüntetések, stb. 6.n. 131.o.
5./ Pilch Jenő és társai: A magyar katona, vitézségünk
ezeréve. 11.köt.455. és köv.oldalak:

A Mária Terézia rendnek nagykeresztje, parancsnoki
/közép/ és kiskeresztje volt. A két világháboru között
mayar honos Mária Terézia reides tisztek közül nagykeresztes volt: Frigyes főherceg, tábornagy, középkeresztes volt:
báró straussenburgi Arz Artur vezérezredes, József főherceg
tábornagy, báró kövesházi Kövess Herman tábornagy, lovagkeeresztesek voltak: sédeni Ambrózy György fhdgy, Bertalan
• /

•
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Balázs tábornok,

Glogovátz Gojkomir százados, báró ran Martino del Carsoi
Heim Géza fhdgy, Horváth -Lre alzeredes, nagybányai Horthy
Miklós sornajókapitány, lnselt 1tván százados, bulcsi Janky
Yocsárd huszárezredes, nemes Llempa Kálmán őrnagy, Eratochwil
Károly ezredes, Laczhegyi Zoltán, hdgy, Wire) Lehár Antal
őrnagy, báró Lukachich Géza tábornok, létz Yudolf tábornok,
szomlyai Nagy

ezredes, nemes Petrichevich Gyargy száza

dos, Pillepic Rezső ezredes, Poppr Emil tart. hadnagy, Riedl
Lajos tüzérezredes, Seyd Jenő alezredes, szandai Sróter
István ezredes, négyesi zepessy András százados, báró
uzsoki Szurmay Sándor altábolma&N, Taby Arpád főhadnagy,
báró bukove-berdói és ujsciei Ungar Károly hdoy, Vass-Wibbinger Jakab őrnagy, "eber Győző altábornagy, báró Wilier—

ding 3?ezső tábornok. /A Maria Terézia rendesek a kitantetés adományozása idején viselt rendfokozatuk szerint vannak felsorolva, adataikat saját gyüjtésemmel kiegészitettema
6./ Vitézek Lapja 1944. febr.12.: A kormányzó vitéz
Oszlányi Kornél vezérőrnagyot 1944. január 4.-én a Aária
I:erdzia lend tagjai sorába felavatta. - Nemeskürthy: Requiem

L

1972. 196.o., de nevét Oszlányinak irja.

7.1 v. Felszeghy és tsal: A rendjelek és kitüntetések,
stb. 6.12.

8./ v.Felszeghy és tsai: A rendjelek és kitüntetések
stb. é.n.31o. és 23.sz.tdbla. A kitüntetéseknek 3. osztálya
volt.
Az A..vilivháboru idején a honvédtisztek közül a katonai
érdemkereszt ili.osztAlyát 5590- en kapták med. /Pilch Jenő

és tarsal.: A magyar katona, vitézségünk ezer Ove,1933.11.kötet 454.0./
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9.1 v. Felszeghy és t6.rsai: A rendjelek és kitUrtetések
6.n. 316 -317.o.: az alapitő okirat szerint polgári érdemekért is adományozható volt. A vilá háboru idején az adományozást csak a katonai érdemhez kötötték, eltérve az alapító
rendelkezésektől. Nagykeresztje,a Rend, I. osztálya, középkeresztje és lovagkeresztje volt.

10./ v.Felszeghy és társai: A rendjelek és kLtüntetések é.a. 333.0.: polgári érdemekért is adományozták, az
adományozás feltételei a katonákra ugyancsak, mint a Lipót—
rendnél, 1., 11. és III. osztálya volt.
11. 1 v.Felszeghy és társai: A rendjelek és kitiintetések, otb. é.a. 377.o. az alapitás körUlményeiről. Volt
Tiszti züst Vitézségi érem, I.osztálya /378.o./ Az I.
Világháborus érdemek alapján 99 tiszt kapta meg, ebből
81 tiszt a világhAbcru után kapta meg a Mária Tcrózia rind
káptalanja itólete alapján.

A tiszti arany vitézségi érmek alegszerzésének okául
szolgáló egyik legszebb fegyvertény vitéz Tana* Ti.bold
nevéhez füződik. A vitéz és fegyverténye a máz tá rg y alt
kitdnt tósadományozási gyakorlatra és a Rendbe felvétel
feltételeihez is adalék.
Vitéz Tarnóy Tibold /1888—ban Persén született, régi
katonatiszti családban, hivatásos tüzértiszt, később vállalati mUszaki igazgató, testvérei, vitéz Tarn.* Oszkár
és vitéz Tarns* Sándor hivatásos tisztek, a vitéz München-

ben 1964.április 3.-4n meghalte/
Kitüntetései: tiszti arany vitézségi érem, In.°. kat3nai érdemkereszt a kardokkal, ezüst katonai érdemérem a

katonai érdemkereszt szalagján a kardokkal,
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bronz katonai érdeu.érem a katonai érdemkereszt szalagján a karcokkal, Károly csapatkereszt, 1I.o. német vaskereszt.

A vitéz 1916. julius L9.—én mint tüzér főhadnagy és a
7.sz.tábori ágyusezred ütegparancsnoka a Stochod hajlatban Lorsinytól északra vivott ütközetben kiválóan vitéz
magatartást tanusitott. E napon az oroszok nagyarányu
tálaad'ast intéztek arcvonalunk ellen. A sokszoros tulerőben lévő ellenséget gyalogságunk minden erőfeszitése ellenére seu volt képes feltartóztatni. A támadó ellenség áttörte az arcvonalat, s a tüzérség áliásai felé közeledett.
Utegeinket erre eredeti helyükről hátrább vonták. A 7.sz.
tábori Agyusezred L. ütegének parancsnoka, Ternóy Tibold
főhadnagy ütegével a parancs ellenére kitartott helyén.
Az orosz gyalogság többirányból, részben hátulról is
megtámadta az üteget, s azt géppuska és puskatüzzel boritotta el. Tarnóy főhadnagy lövegjeivel minden oldalról
felvette a harcot. Nemcsak saját Agyuival tüzelt, hanem
egy elhagyott osztrák Agyuval is. A legerősebb támadások
az ütegállások közelében elterülő sürü erdő felől érték
az üteget, innen az oroszok Óriási veszteségeik ellenére
is, egymásután kisérelték meg rohamaikat. Több órás irtózatos tüzeléssel sikerült az ellenség támadó kedvét lecsillapitani. Tarnby főhadnagy ekkor ágyuinak tüzét beszüntette, ütegét előbb két, majd három állásba huzta szét,
igy fokozatosan kivonta a harcból. A lövegek fogatolása
azonban igen nagy gondot okozott, wert a szörnyü géppuskatüzben nagyon sok ló elpusztult vagy harcképtelenné
lett. A visszavonuló üteg mégis magával vitte anyagát,
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azonkivül sebesültjeit, köztük néhány sebesült gyalogost
is. Az üteg a legnagyobb rendben vonult be ezredéhez, hol
már mindenki elveszettnek hitte.
Vitézek Albums 1939. 371.o. Hellebronth: A Vitézi Rend
története 1941. 79-80. és a szerző gyüjtése, 1973.1
A Magyar Tiszti Arany Vitézségi érem alapitásáról:
VitézekIApja 1942. okt.24. E kLtüntetés 11. Világháborus
tulajdonosait csak részben ismerem, az ismert neveket
felsoroltam. Vitézek Lapja 1944. február 19.: dr.v.Merész
László és v. Duska László kapta a 3—ik és 4—ik tiszti
arany vitézségi érmet, az orosz fronton nyujtott teljesitményükért. Azt, hogy v. Duska László kapta—e 4—ik arany
vitézségi érmet: Lásd még: Nemeskiirthy: Requiem, 1972.
125. és köv.oldal. Vitézek Lapja 1944. szept. 20•, 1944.
május 20.—An v. ns. barankai Barankay József kapott ilyen
kitüntetést, Vitézek Lapja 1944. október 7.: a h.h.h.v.r.s.
Molnár László hdgy kapta a 6—ik tiszti arany vitézségi
érmet.
12. 1 V. Felszeghy és társai: A rendjelek és ki*ünte-

tések, stb. 6.n. 375.0. a vitézségi érmet eredetileg is
leGénységi Allományu katonák kitüntetésére alapitotta 13.
József. Az alapitó rendelet szerint "... vitézségi éremre
csakis oly szavahihető tanuk által bizonyitott rettenhetetlen96get és bátorságot tanusitó személyes és egyenkénti
cselekmény ad igényt, amely által az illető az ellenséggel

szemben a szolgálat előmozditás6.hoz, valamely vállalkozás
sikeréhez, valamely veszélyben forgó tiszt vagy bajtárs
megmentéséhez, valamely tábori vagy győzelmi jelvény vagy

-
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kincstári tulajdon megmentéséhez vagy visszaszerzéséhez
járult hozzá.

A legénységi vitézségi érem osztályai: arany vitézségi érem, I.osztályu ezüst vitézségi érem /közismert néven:

a "nagyezüst",/ ii.osztályu ezüst vitézségi érem /közismert
n6ven: a "kisezüst"/ és a III. osztályu vitézségi érem /közismert néven: bronz./

A Vitézek Lapja 1937. aug. 21.: Mennyi vitézségi érem
van jegyaroxszágon? '....A rendelkezésre Alló adatok szerint
Csonkamagyarország területére 486 arany, 27.347 I.osztályu

ezüst, 114.586 11. osztályu ezüst, 270.388 lil.osztályu vitézségi érem esett..."

'...A fentebb ismertetett számok alapján — ha a magyar
királyi kincstár a háboru alatt megállapitott Jakkori koronában/ vitézségi érem pótdijakat penp-őben folyósitaná, ugy

erre a célra évenként 14.437.800 pengőt

kellene folyóFita-

ni, amely az egyes vitézségi érem kategóriái között az alábbiakban oszlanék meg:
486 arany vitézségi érem egyenként évi 36o P.össz:174.90 F
27.347 I.osztályu vitézségi egyenként évi 18o P.össz:
érem
4.92‘.46o P
114.892 11.osztá1yu vitézsé— egyenként évi 9 0 P. össz:
gi érem
9.140.38o P

Összesen:

14.437.800 P.

Az arany vitézségi érmek számában new volt vita, 2 személy kétszer, 484—en egyszer nyerték el.

Az 1.,Ii. és i11.osztályu vitézségi érmek számáról nincs
pontos adatunk. A Vitézek Lapja 1934. nov.2—i száma azt
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irja, hogy az I.osztályu ezUst vitézségi érmesek száma

a trianoni Magyarországon a "nyilvántartás szerint közel
19.000 fő." Pilch Jenő és tsai: A magyar ketone, vitézségünk ezeréve 1933. 11.k. 454.o. szerint

a

III.osztályu

/bronz/ vitézségi érmesek száma: 229.650 fő.
V.Felszeghy és tsai: A rendjelek, kitüntetések, stb.
6.n. 351.o. : "...A magyar országgyülés felsőházában

kb. 15 esztendővel ezelőtt elhangzott beszédekből Csonkamagyarországon élők katonai vitézségi érmeinek száma

megállapitható volt. E szerint akkor 400 arany, 8000 első
osztályu ezUst es 4o.000 másodosztályu ezUst érem volt ..."
Ui: 357. 0 . A m.kir. honvédség részére 1914/1918-ban kb.
378.141 arany, ezüst és bronz vitézségi érmet adományoztak.

A vitézségi é3rLek pótdijitnak tizetéset i'4-ben megszüntették. Annak ujbóli folyósitása érdekében - többek

között - a Vitézi Rend is fellépett; vitéz tiszabeői
Hellebronth Antal ny.tAbornok, a vitézek főkapitányának

helyettese 1928. március 21.-én, a valorizációról szóló
törvényjavaslat tárgyalásakor a felsőházban inditványozta
a kérdés törvényes rendezését g - Vass József népjóléti miniszter egyetértett, de kijelentette, hogy a magyar állam
még előreláthatólag évekig nem tud fizetni. /Tiz éves a Vitézi Rend, 1931.? 1o8.o./ Sokan - vitézek és nem vitézek rámutattak azonban arra, hogy a magyar kormánynak mindenre
voit pénze, csak a vitézségi érmek pótdijainak kifizetésé-

re nem, jóllehet ez a magyar kormány pénzügyi kötelezettse volt!
Végül 1934. szeptemberében Gömbös Gyula kormánya a
folyósitást ujra elrendelte, ugy, hogy

a

folyósitás kezdő
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vitézségi éremmel háromszor kitüntetettek havi 10 Pe az
1.oszt4lyu ezüst vitézségi éremmel kétszer kitüntetettek
havi 5 P érempótdijat kapnak. Itt is "takarékoskodott" a

magyar illam: a fenti táblizat szerint - az eredeti
koronában vállalt kötelezettség alapján - az arany vitézséi éremre havi 3o P e az 1.osztályu ezdst vitézsé:6
érem háromszoros birtoklására /3x15/ havi 45 P., az
osztályu ezüst vitézségi érem kétszeres birtoklkséra
/2x15 P/ havi 30 P érempótdij járt volna.
De a kincstár egészében "mertakaritotta" az 1. osztá-

lyu ezüst vitézségi érem:el egyszer kitüntetettek nagy
többsége és a 11. osztályu ezüst vitézségi éremmel rendelkezők egészének részére Jár6 érempót&jakat, vagyis a
jogosultak döntő többsége részére járó 62s.zegekettriz a
magyar kormányzat egyébként soha nem mulasztotta el propagálni és ünnepelni a magyar vitézséget, aaelyLek seEitsécével a területi revizi6t meg akarta valósitani!
13.1 Vitézek Lapja 1937. aug. 21. Mennyi vitézségi
érem van Magyarországon? "...A világháboru alett eleinte
gyéren, majd később mind silrübben osztogatták a vitézségi
érmeket..." Az idegen parancsnokok nem szimpatizáltak a
magyarokkal, ezért a vitéz maayarokra aránylag kevesebb
jut, mint másokra."
14./ Kis Kété 192C. 36. o., a módcrAtott szabdlyt tartalmazza Kis Káté 1925. 27-8.0.

-31 615.! 1920. dec. 15-i Felhivás, Kis Káté 1922. 10.0.,
Kis Káté 1925. 22.0. - azal, hogy a hősi halált halt, de
a mértékhez szükséges kitantetésekkel rendelkező atya Arváj6ra vonatkozó szabály szerint az az árva is felvehető,akinek atyja a kérvénye elintézése előtt meghalt, Kis Káté
1934. 21.o. A háboruban hősi halált haltak, a háboru alatt
és után elhunytak a hozzátartozók kérésére vitézzé nyilvánithatók. A vitézzé nyilvánitást kérheti: az elhunyt árvája,
kiskorusaga esetén törvényes gyámja, özvegye, a szülei, a
legközelebbi hozzátartozója. A vitézzé nyilvánított várományosa öröklés jogán lép a Vitézi Rendbe.
Többek között vitézzé nyilvdnitotta a kormányzó a hi...es
limanoval csata egyik hősét, az ellenség előtt hősi halált
halt huszárezredest,limanoval Muhr OttavIrt /1860.-ban Kassán
született. Az I.világnáborubal. a 9. huszárezredhez vonult
be.
Kitüntetései: Lipótrend lovagkeresztje, a hadiékitményes 111.o. katonai érdemkereszt a kardokkal, bronz katonai
érdemérem a kardokkal.Munr Ottmár özvegyének és gyermekeinek 1915. március
9.-én a Lirdly - a huszArezredes érdemeire tekintettel magyar nemességet adományozott "limanovai" előnévvel.
/Adatok: Vitézek Albuma 1939, 297.o., Dr. Gerő József: Lirályi könyvek, 1940. 145.0./ Az 1.vi1ágháboru idején a magyar nemesség adományozásoknál - ha ez katonai érdemekét
történt - nem volt ritka, hogy a katonai hőstett helye
lesz a nemesi előnév. Ez történt Muhr Ottmár, de pl. báró
Heim Géza esetében is.
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A Vitézek Lapja 1941. febr. 22.—én arról tudósit:

"A Kormányzó Ur 0 Főméltósága — mint a Vitézek Főkapitánya — az "Oszirózsás forradalomban, 1918. október 31.—én
vértanu halált halt szegedi és borosjenői gróf Tisza István
v.b.t.t., volt miniszterelnököt, szkv. huszárezredest hozzátartozói kérelmóre január 14.—én a tiszti arany vitézségi érem alapján vitézzé nyilvánitotta... Ezzel legidősebb
unokája, gróf Tisza Lajos Kálmán megserezte az igényjogosultságot, hogy a Vitézi Rend tagja lehessen...".
Hellebronth: A Vitézi 1-end története, 1941. 35.0.
/az 1)40—es Kis Kátét /VI.kiadás/ idézve./ a hősi halált
halt atya utóda akkyr is kérheti apja vitézzé nyilvánitdsát, ha az atya a mertéknél eggyel kisebb kitüntetéssel
rendelkezett.
16./ Kis Káté 1922. 12.0.: a vitézi telek alapitásánál az Országos Vitézi Széktől egedélyt kellett kérni
az alapitólevél kiállitására. Kis káté 1925. 22.o., Kis
Káté 1934. 21.o. Hellebronth: A Vitézi Rend története
1941. 36.o. Az Országos Vitézi Szék a vitézi telek alapitását és csak azok részére teszi lehetővé, akik a vitézekre egyébként megszabott mértéknek megfelelnek.
17./ Kis Káté 192,_. 9-10.o.: "... A legkivételesebb

méltánylást érdemlő esetekben — de különösen a forradalmak
alatt erősen nemzeti irányu ténykedések, valamint az ország megszállt területein tanusitott bátor, kiváli magatartás jutalmazásául — a Vitézi Szék a Vitézi Intézménybe való
felvetelre már most is javaslatba hozhat olyanokat is, akLk
a fenti pontokban megkövetelt kitüntetésekkel nem rendelkeznek."

-31 8Kis Kati: 1925. 22.o. "... A vitézi mértéket megütő kttüntetésekkel rendelkező egyének zömének a Vitézi Rendbe
való felvétele után a legkivételesebb esetben felvehetők
jelenleg méL oly egjének is, akik a világháborúban kétségtelenül kiválóan vitéz magatartást tanusitottak, de önhibájukon kivül a vitézi mértéket megütő legmagasabb kitüntetést
el new nyerhették. ily legkivételesebb eseteket az Országos
Vitézi Szék különösen akkor méltányol, ha a fentiek a forradalmak alatt erősen nemzeti irányu ténykedéseiknek nyiltan
kifejezést adtak, avagy az ország elszakított területein elszánt hazafias magatartást tanusitottak.
Kis Káté 1934. 21-22.o.: azonos Kis Káté 1925. rendelkezéseivel.
Hellebronth: A Vitézi Rend története 1941. 35.0. :
"...Az előirt kitüntetéssel rendelkezők zömének a Vitézi
Rendbe való felvétele után a legkivételesebb esetekben felvehetők még olyan egyének is, akik a magyar haza védelmében
kétségtelenül kiválóan vitézi magatartást tanusitottak, de
önhibájukon kivül a vitézi mértéket megütő kitüntetést el
nem nyerhették. Ilyen legkivételesebb eseteket az Országos
7itézi Szék különösen akkor méltányol, ha az illetők a
forradalmak alatt a nemzethez való ragaszkodásuknak és törhetetlen hüségüknek ugy, mint önfeláldozásuknak, fegyverrel
kezükben nyiltan kifejezést adtak, vagy az ország elszakított területein elszánt hazafias magatartást taausitottak,
s ezért szabadságvesztést vagy meghurcoltatást szenvedtek."
18./ Vitézek Lapja 1944. március 18. Telepités Délbácskában ez év nyarán. Az Országos Vitézi Szék a Vitézfalva

- 319 -

mellett épült 100 telepes házas földterületet 1944. augusztusig betelepiteni akarta. Ezért a jelentkezési felhivás
szerint "...Pályázhatnak továbbá kivételesen olyan kétszer
kisezüst vitézséri éremmel kitüntetettek, akik áttelepülési
kötelezettséggel kérik a Vitézi Rendbe való felvételüket...".
19./ Lásd Dokumentum
De kivétel volt pl: Vitézek Lapja 1944. Julius 1.: Sztójay Döme miniszterelnök felvételét kérte a Vitézi Rendbe. A
kormányzó 1944. Junius 23.-án vitézzé avatta. KitUntetései:
hadiékitményes I1I.o. vaskoronarend, 111.0. katonai érdemkereszt a kardokkal, stb.
A Vitézek Albuma 1939. cimü kiadmány kb. 1.000 vitézről tartalmaz adatokat. Itt a vitéz neve, születési éve,
születésének helye, az 1. vi_lágháboru idején teljesitett
katonai szolgálatára, lakhelyére, polgári foglalkozására,
katonai kitüntetéseire esetenként a Vitézi Rendben betöltött
funkciójára, és az ,irszáfos Vitézi Széktől kapott OVSZ- elismerésre találhatók adatok. Ebből a sokaságból véletlen kiválasztással 2637 vitéz adatait gyüjtöttem ki, s ez utóbbi
sokaságból pedig ujabb véletlen kiválasztással 176 vitéz
adatait választottam ki.

z a 176 vitéz az 1943. augusztu-

si /a legpontosabb/ vitéi állománynak 1/100-része, igy minden századik vitéz megvizsgálásra került.
21. 1 Pilch Jenő .;s- tsai: A nagyar katona, vitézségünk
ezer éve, 1933. II.k. 454.o. A katonai érdemkereszt III. osztályával kitüntetett honvédtisztek száma: 5590.
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e vitéz telekplapitással, vagy kiváló ellenforradalmi magatartással nyert felvételt.

23. 1 Erre utal Horthy: Mlékirataim 1953. 15o.o. "...
megalapitottam a vitézi rendet. Ebbe felvettük mindazokat
az erkölcsileg kifogástalan magyarokat és magyarul érző más
származásuakat, akik a legmagasabb katonai vitézségi kitünte-

téseket kiérdemelték."
A 3480/1944. M E. sz. rendelet kapcsán irja Nagy László /Tanulmányok

a

Horthy korszak államáról és jogáról 1958.

A mező i azdasági földtulajdonviszonyok a Horthy korszakban,
157.0.1,-a rendelet az egyéni fegyverténayel különösebb
érdemeket szerzett harcosok
szól

földhözjuttatásáról

hogy "... Horthyék földbirtok politikája a Vitézi

Rend a vitézi telek életrehivásával kezdődött, s "gépesitett"
donációs levél alkotta zárkövét..." lagy László tudja, hogy
a Vitézi Rend és a 3480/1944. ME.sz .rendelettel létesitett
földhözjuttatás két, egymást61 különböző jorAntézmény. A
feladatom annak hanEsulyozása, hogy a Vitézi Rendbe felvé-

telhez magas katonai kitüntetések megszerzése, birtoklása
szükséges, a 3480/1944. ME.sz .rendelet alapján történő földszerzéshez ennél kevesebb, szovjet harckocsik kilövése, amely
esetenként nem jelentett olyan fegyvertényt, amely az arany,
vagy nagyezüst vitézségi érem elnyerésére jogositott volnal
A mértékkel és mérték nélkül felvett vitézek arányra
egy, vitézi avatáson telolvlsott statisztikát
Az Est 1934.junius 5. A vitézek 89 % - a részesült a legmaga-

sabb kitüntetésben,
11 %,--a olyan,

aki a

háboruban vitézi

-321magatartAst tanusitott, de a legmagasabb kitüntetést önhibáján kivül nem szerezhette meg.Egyébként, mint láttuk, az utóbbi esetek sem jelentenek minden esetben ellenforradalmi, stb. magatartásti
24./ Sápi Vilmos: A kötött kisbirtokok, stb. 1959.

::.o. "... A vitézi teleknél is we kell különböztetnünk a
tiszti-legényekből vitézzé letteket Ppuccer-vitée/ akik

12 holdat, és a katonatisztekből lett vitézeket, akik 40
holdat kaptak átlagosan."
25./ Tanulmányok a Horthy korszak államáról és jogáról. 1958. Pécsváradi János: A Horthy-rendszer testületi
önkormányzatairól. 104.0.: "... A rendbe való tartozás
alapja elsősorban a politikai megbizhatóság és a rendszer
iránti hüség /1920.:XKXVI.tv. 6650/1920. ME.sz .rendeleta
26./ A Kis Káték részletes utmutatást adnak a felvé-

teli kérelmek elkészitésére, formájára, felszerelésére nézve . A büntetlen és feddhetetlen előélet itt több, mint amit
ezen rendesen értünk. Nemcsak azt kellett igazolnia a felvételt kérőnek, hoEy büntetve nem volt, Oe azt is, hoGy
olyan büntetése sem volt, amire nézve időközben rehabilitációt nyert, valamint magatartása, életmódja is kftfogástalan.

A szabályok arra is kiterjedtek, hogy ha a vitéz és felesége
/menyasszonya/ szülei már nem élnek, akkor a halotti anyakönyvi kivonatokat kellett csatolni. - Ezer anyakönyvi kivonatokból a halál oka megállapitható.

27. 1 Lásd vitézi telekre jelentkezésre felhivás, Dokumentum: XVII.sz .
Hellebronth: A Vitézi Rend története 1941. 37.0. A
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tiszti vitéznek előzetes kérvényében "... Nyomatékos indo-

kolását aniak a körülménynek, hogy a kérelmező miért csak
most akar folyamodni? ...".

28./ Hellebronth: A Vitézi Rend története 1941. 37.0.
A tiszti 61lományu folyamodónak előzetes kArvón .- 5t kell beadni, s be az OVSZ. ennek helytad, akkor felszólitja a folyamodót kérvénye beadására. Az előzetes kt=3rvény a kérelme-

ző katonai szolgálatára, a kitüntetéseire, a személyi állapotára vonatkozó adatokat közli.29.! Hellebronth: A Vitézi Rend története 1941.1o.o.
30. 1 Hellebronth: A Vitézi Rend története 1941. 47.0.

és Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 98.o. de erről ir: Farkasa,
A Vitézi Rend, 1928. 325.0.

31./ Hellebronth:

Vitézi Rend története 1941.47.0.

32.1 Vitézek és Gazdák Lapja 1927. junius 26.
33. 1 Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 114.o.
A felvételi rendnél emlitem meg, hogy vitéz Igmándy-

Hegyessy Géza ügyvezető vitézi törzskapitány 1938-ban ezt
mondta: "... Tervünk, hogy azonos mértékben vegyük fel az

uj területeken élő igényjogosultakat Rendiinkbe, mint azt a
csonka hazában tettük...
Nem kell félni sem a szlovák, sem a ruszin testvéreink-

nek, hogy nem vesszük fel Őket a Vitézi Rendbe, ha sorsuk
annakidején cseh szolgálatba kényszeritette volna őket...
Szlovák és ruszin testvéreinket ugyanolyan szeretetLel
fogadjuk Rendünkbe, mint a visszacsatolt területen élő ma-

gyar fajtestváreinket... Csak azokat nem vesszük fel, akik
kérvszeritő szükség nélkül álltak idegen szolgálatba és a

— 323 -hazdjukat és fajtájukat elárulták..."
/Vitézek Albuma 1939. 35.0.1
vitéz Igmándy—Hegyessy e kijelentéseit 1944. tavaszán
is me0.3mét1i. Semmi adatot nem találtam arra, bogy más
anyanyelvti és nemhetiségü rendtagokat felvettek volna.
Fzért a yendi irányelveken tul erről nem tudok.

34./ Kis Káté 1922. 9.0., Kis Káté 1925. 1.o. Kis Káté

1934. 27.o. Hellebronth: A Vitézi Rend története, 1941.34.0.
35. 1 Kis Káté 1922. 14. o. Kis Káté 1925. 23.o. Kis Káté
1934. 36.o. és "... A Vitézi jogok és kötelességek egyformán
irányadók mind a telkes, mind pedig a telekkel egyelőre el
nem lAtott vitézekre." H.ellebronth: A Vitézi Rend története

1941. 49. 0 . Az általános kötelezettségek ugyanazok, amelyeket
a magyar minden honpolgártól elvár és megkövetel.

36./ Kis Káté 1922. 15.o., Kis Káté 1925. 23. 0 .: ekkor
találjuk a szövegben idézett pontos és Önálló szöveget. Kis
Kt é 1934. 36.o. Hellebronth: A Vitézi Pend története, 1941.

51.o.
37.1 Kis Káté 19. 15. 0 . "... Az összetartozandóság
érzésének ápolása és a közös tevékenység okszerd mdvelése
végett időnként megbeszélésekre összejönqi. Kis Káté 1925.
23.0.

"

Az összetartozandóság érzésének ápolását és a közös

tevékenycég okszerd mdvelését minden eszközzel

1 segiteni

tartozik. R zen célból az időnként tartandó vitézi összejöveteleken és megbeszéléseken köteles megjelenni. Kis Kátó

1934. 36.o. '1925.—ös szüveghez

kiegészitése: "... talál-

ha egymást személyesen nem is ,_swerik, de a vitékozáskor
egymást kölcsözi jelvényről vitézi mivoltjuk felismerhető
—
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nösen Udvözölni kötelesek; amengyiben anyagi erejük megengedi, ünnepélyes alkalmakkor vitézi formaruhát viseljenek."
1 kölcsönös üdvözlést az 07SZ. rendelte el, majd 1932-ben ujb61 elrendeli, rert feltehetőleg nem ment At a gyakorlatba.
/Vitézi Közlöny 1932. máj.2o. 2.sz. - 1177/Pt. 1.1932./
vitézi jelvény kötelező viseléséről lényegében már Kis Káté
1922. 18.o. - de még a vitézi jogok között sorolja fel. A vitézi sajtóra kötelező előfizetés volt, Kis Katé 1925.
4o.o. Hellebronth: A Vitézi Rend története 1941. 49.o. Az
előirt munkaszolrólatok teljesitésének kötelezettsége 194oben lett a Kis Káté szabálya - Hellebronth: A Vitézi Rend
türténete, 1941. 49.0. Az, hogy a vitézek minden qonatkozásban egymást támogatni kötelesek - 1954-ben lett a Kis Kátéba
felvéve r Tis Kitt() 1934. 37.0.
Köteles a vitéz belső és külső ellenséggel szemben, stb.
Kis Káté 1922. 15.o., Kis Káté 1925. 23.o. - a szövegben

szsrepiő szöveg itt jelenik meg először teljesen kiforrott
fogalmazásban. - Kis Káté 1934. 37.0. Hellebronth: A Vitézi
Rend története 1941. 49.o.
38./ Kis Káté 1922. 15-16.0.: köteles a iitéz "..•
gyermekeit, főleg pedig a itézi telek várományosát megfelelő nevelésben részesiteni." "Köteles családját e gyermekeit
a Vitézi Rend magas erkölcsei szerint igaz, hu, hazájáért

bármikor mindenre kész, buzgón szerető honfivá, okos és szorgalmas, munkabuzgó, vallásos polgárrá nevelni. Kis Káté 1925.
23.o. már csak második idézetet tartalmazza.

Kis Káté 1934. 37.o.: az 1925-ös szöveg kiegészül: "...
amiben a nemzetes asszonyok férjdknek és igy a Vitézi Rend-

nek is mindenkoron megbizható támaszai legyenek."
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Hellebronth: A Vitézi Rend története 1941. 49.0.
39. 1 Kis Káté 1922. 16-17.o. Kis Káté 1925. 23-24.0.

Kis Káté 1934. 37.0. Hellebroilth: A Vitézi Read története
1941. 49.0.

4 0 ./ Fzt a szabályt először Kis Káté 1934. 37. 0 . tartalmazza.
41./ Fzt a szabályt először Kis Káté 1934. 37.o. tartalmazza, de a külföldi tartózkodásra vonatkozó szabályok elő-

ször Hellebronth: A Vitézi Rend története 1941 •

50.0.

42./ Kis Káté 1922. 16.o., Kis Káté 1925. 24.0., Kis
Káté 1934. 37.0., Hellebronth: A Vitézi Rend története 1941.

51.o.
43./ Kis Káté 1922. 16.o., érdekes, hogy Kis Káté 195.

23-24.o. ilyen szabtlyt nem tartalmaz, de a kérvény felszereléséhez szükséges nyilatkozatokról, okmányokról készült
példatárban a névváltoztatási kérelem szerepel! Ugyanigy
Kis 1 4té 1934. és Hellebronth: A Vitézi Rend története

1941. is!
44. 1 Kis Káté 1922. 16.o., Vs Káté 1925. 24.o., Kis

Káté 1934. 37. 0 . Hellebronth: A Vitézi Pend története 1941.
49.o.
45./ Ks Kate 1922. 15.o. a kötelességek 17. évtől O.
életév betöltéséig teljesitendők. Ideiblenes felmentést az
Országos Vitézi Szék, v4eges felmentést a vitézek főkapitánya
adhat.
Kis Káté 1925.24.o. életkor ugyanaz, de az ideiglenes
felmentést az OVEZ. adhatja.
Kis Káté 1934. 37. 0 . Hellebronth: A Vitézi Rend történe-

te, 1941. 50.0. a vitézi kötelességek teljesitésének felső

- 3e6 46./ Ilyen véleményen van: Kovács Kálmán: Feudális
vonások, stb. Joctud.Yözlöny 1970.4o.o. "... A vitézi
telekhez bizonyos jogok, továbbá meEhatározott közszolgálatok és személyes kötelezettségek füződnek.

Az idevo-

natkozó jogszabályok általában hallgatnak erről, hory mik

is ezek a személyes kötelezettségek és szolEálatok.Pedig
éppen ezek a személyes kötelezettségek világitják meg a lényeget: hogyan állitotta a Horthy-rezsim az ellenforradalom,

a sovinizmus t a fasizmus szolgálatába ezt a feudális jellegü tulajdonformát. "...A közszolgálatokról velem azonos
felfogásban ir Vitézek i:vkönyve 197. 143.o. "... Fzek a
kötelességek new valami speciális és rendkivüli kötelezettségek, hanem tulajdonképpen azt irják elő, hogy az. aki első
volt a háboruban első 1

életben is es szorgal-

en a

nalia....:ózaniletesam,y691_
arlattól
soha el new
1do
s._
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imádva szerető munkása legyen a polgári társadalomnak..."
47./ A névmagyarositás kötelező voltát feltétlenül el

kell itélnünk. lihndenkinek joga van

BRM

magyar családnevéhez

ragaszkodni. Feltehetőleg a két vilticháboru közötti időszak,
de különösen a Gömbös-féle kampánnyal függ össze e körben
a ma is érezhető idegenkedés a névmagyarositástól, és azoktól, akik nevdket magyarositják! Erre a zürzavaros idegenkedésre nagyon jellemző pl. az krdekes Kalendárium 1974.
cimü kiadvány 58. oldalán ismeretlen szerzőnek BajcsyZsilinszkyról irt cikke: "... Fzek az adatok magyarázzák
Zsilinszky életutjának érdekességét, különösségét 2;silinsz-

kYét, aki édesanyjának "magyarabb nevét, a Bajcsyt csupán
1925-ben csatolta a beldominiszteri enLedéllyel apjának

- 327 ősi szláv neve elé." 1E7 lesz tehát a Zsilinszky "apjának
ősi szláv neve" és édesanyja,nemes Bajesy Wria családneve
pedig "magyarabb". /Igy, idézGelleit/ Ismeretlen szerzőnk
egyébként tovább táplálja azt a tévhitet, hos'y a Zsilinszky testvérek "... megölték Achim L. Andrá5t, a prasztvezért", továbbá ezt irja az i.világháboru idejéről és Zsilinszkyről "...Valamivel később már huszártisztként harcolt

láthatóan kedvvel, észre sem véve a háboru értel-

metlenségét..." Az I. és Ii. Világháboru magyar tényleges
és tartalékos tisztjeinek jelentős része számára egészen
mást jeleAtett eszmeileg - a háboru, mint a dolLozó osztalyokhoz tartozó legénységiek számára. A tisztek szóbanforgó része ugyanis tudta, hogy miért folyik a htlboru és
azonosult ezekkel a cólokkal:
Bajcsy-Zsilinszky Fndre számára a hagyományos magyar
un i osztályhoz vale) tartozás, ebben az osztályban a katonatiszti normákkal kapcsolatos elvárások belső elfogadása

nem tette,"értelmetlenné" a háborut. A háboru nem bajcsyZsilinszky és tiszttársai, hanem a katonák, a civil lakossag nagy része számára volt értelmetlen,...
A Lévmagyarositási kampány veszélyességére mar annak
idejénSzekfil Gyula rámutatott /Három neDAzedék és ami utána következik, é.n.475./ "... a névmagyarositás nagymérvil
elősegitése, hogy megszünjék a mai állapot, amikor a jó ma-

gyarok 30 %-ának idegen, német vagy szláv hangzásu nave van.
Ezzel a megoldással egy öntudatos magyarral sem lesz több,
mert hiszen a névváltoztatás csak olyanoknál jön tekintetbe, akik mar beIsőleg ugyanis magyarok." "...4indemellett

az megoldási tery jó irányban tapogatódzik aanyibanthogy

-328a nemzettesthez tartozók számát növelni akarja, bár ezt
csak külsőleE tudja tenni... - Szekfü Gyula "Kismagyar ut"-

nak nevezte e kampányt, s megérte tétele helyességének gyakorlati igazolását - a viláuháborus nagy német győzelmek
idejón ugyanis sok magyarositott nevü német kérte vissza
eredeti családi nevét!

Aki idegenszármazásu és idegenhangzásu családnevet
visel, de öntudatos magyarrá válik, ugyis önként fogja

kérni asszimilációja befejtével, azt formálisan lezárva neve magyarositását.

A vitézek kötelező névmagyarositását az emlitett kampánytól el kell választani. A Vitézi liendbe mindeaki önként
kérte feivételét, tehát önként kivánta nevének magyarositását
is.!
A magyarositott nevü vitézeket, akik uj családnevüket
a récivel együtt használták, az OrszáEos Vitézi Szék kihágás miatti feljelentéssel fenyegette, mert a jogszabály szerint - ma is igv van - a magyarositott nevü személy csak uj nevét jogosult és köteles viselni. /Vitézi Közlöny 1935.jan.
10.1.sz./

Hallottam pl.olyan esetet a két vilagháboru közötti időből, hogy valaki idegenhangzásu családi nevét Turzó-ra magya?rositotta! Sőt egyik kiváló irónk is ezt tette!
A Gróf családnév feltehetőleg elmagyarosodva a gyakori
sváb Graf családnévből, a Ding családnév pedig a sváb
Lang-bóll
"A Kandó családnévnél pedig a történelmi hangzás okoz
zdrzavart. ősi, előkelő család a sztregovai és egerfarmosi
Kandó család - amelynek egyik kiváló tagja, Kandó Kalman,

39 —
vilárhirü mérnökünk — s iry ucy tünhetett, hogy ez a családnév magyar hangzásu.
Lásd mér Horthy ,diklós véleményét a nevmagyarositásról:

Horthy Miklós titkos iratai. 1965. 51.sz. Dokumentum: "...
Részemről én mindég ellensége voltam és vagyok minden névmagYarositásnak...' stb. — ks Horthy Emlékirataim, 1953. 160.o.
Én mindig azon a véleményen voltam, hogy ne állitsunk
akadályt az elé, ha valaki nevének magyarositásával hazafias-

ságának kifejezésére törekszik: viszont elleneztem, hogy ebben
az irányban bármilyei nyomást is gyakoroljanak, mint azt Gömbös a tisztekkel és hivatalnokokkal szemben tette...".
48./ Kis Látó 192.16.o.,Kis háté 19'5.26.o.: a névválto tatási kötelezettség alóli kivétel bővül: new csak az idegenhangzásu, de magyar történelmi vonatkozásu családnevü vitézek mentesek e kötelezettséE alól, de valamennyi idegenhangzásu neva olyan vitéz, akinek nemesi cimét a belügyminiszter igazolta.
49./ Hellebronth: A Vitézi Rend története 1941. 45.0.:
és Kis Káté 1934. 85.old.: végrendelet vagy örökbefogadás
utján vitézzé lett magyar nemes saját családneve és vitézi
elődje neve összekapcsolására kaphatott legfelsőbb engedélyt.
szabály előtti időből ismerjük: "vitéz Csányi—Wolnhoffer
Emil a belügyminiszter engedélyével magyar nemességének és
előnevének érintetlenül hagyása mellett nevét "JékelfalussyWolnhoffer" névre változtatta, /Vitézi Közlöny 1935. dec.
21. — 5.sz./ és "Sztranyavai Sztranyavszky Sándor m.kir.
belügyi allamtitkár, országgyülési képviselőnek

Imre és

Sándor nevü fiai 193o. máj.31. kelt kormányzói leirattal
engedélyt kaptak magyar nemességük és sztranyavai előnevük
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Magyar nemes

családok, Lk. 1931. 238.0.1 Hasonló esetekrűl tud Tomcsáay' Móric/Magyarország közjoga 1942. 1 329.o./ amikor arról
ir, !logy az apa nemessége átszállását kormányzói /állanfői/

oklevéllel való törvényesitéssel néhány esetben produkálta

a kormányzó. Mint kifejtettem, a szóbanforgó esetekben a
kormányzó és különösen a belügyminiszter nem dönthetett.
Ilyen nemességi ügyekben is a döntés csak a koronás királyé
lehet!
5o./ Vitézi Közlön7; 1926. 111.7. 1.sz. — 236./ FL. 1926.
Szék.
51. 1 A legénységi vitézetnél a névváltoztatás' szabályt
253/Biz.1.1930. OVSZ. szám alatt közölték /Vitézi Közlöny
193o. ápr.2o. 3.sz./ "...Tudomásulvétel és miheztartás 16Lett közlöm, hogy a mokir. belügyuliniszter ur névváltozta-

thsoknál legénységi állományu egyéneknél; 1./ Történelmi %,110•.
natkozásu, valamint 2•/ helységnevekből képzett, továbbá
3./ "i" és "y"—nal végződő családi nevek felvételét elvi
okokból new elgedélyezi.
Előzőleg Kis Káté 1922. 36.o. "... Tájékoztatásul szol-

gáljon,

lioc,y

a BelliKyminisztérium a régi magyar nemesi s

történelmi nevek, valamint a nemessévi irásmód /y,stb/, a
Vitézi Szók pedig a kettős családnevek felvételét nem engedélyezi."— Ugyanigy Kis Káté 1925. 26.0. Később a legénységi névmEGyarositásaál az "i" végi családnevekre változta-

tást is m3gengedték. /pl. Hellebronth: A Vitézi Rend tt'rténete 1941. 79.0.1
A tiszti vitézek névváltoztatásánál az "y"—s végződé-

sü családnevek felvételét engedték meg. /pl. Hellebronth:
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52./

Kis FAtó 1934. 59.o.

53./

Ki D

Káté 1934. 59.0.

54./ Dr.Ereky István: A megyar heiyhat5sági önkolmd4dzat, i.köt. A varmegyék, 19o8. 10-14.o.
1848-ban Magyarország lakossága /Erdély nélkül/
9 millió volt, és 700.000 nemes volt közülük. /Terraézzetesen ebben nincsenek benne a jelentős számu nem országos ne:Aesi jogállásu kiváltsárosok!/ Icy Vb. minclen 100 letosból
kb. 13 nemes volt.

/PCs is:art adatok szerint minden 20-ik!/

A Vitézi Rend tacjai közül pl: vitéz nee L Lenkey Béla
földmtives, I mol a /Vitézek Albuma 1939./ vazy vitéz remes
Fekete Árpád tart, tis,Lthelettes, fővE4o3i postaaltiszt

esetében,

aki

igazolta nemes:- éceit. /jitézek és Gazdák Lapja

1927.'71.5a
55.1 Tilkör, 1971. május 11. VII1.évf. 19.z.- Elkésett itélet /2/ rlmordta dr. Major Akos feljegy(L:te: 66lyom József.
56./ Az adatok Vitézek és Cazdák Ltyja 19 e- 6. junitk
2o-i százAbar közölt nevsorból vannak.57.1 Kis Kúté 192e. 17-18 o., Fis Y6té 19 5. 24-L5.o.
- még arról szól, hogy a vitéz politikai jogait szabadon
gyakorolhatja., Kis Kété 1934. 39-4o.o. a politikal jogok
gyakorlása módjára a dolgozat szövegében szereplő meghatirozást tartalmazzall és tartalnazza a szankciót a méltatlan
vitézi özvegyre.
1941.

Hellebronth: A Vitézi le!ld története,
a vitézi cim, je1vén7 és házjelvény viselé-

se nemcsel: joga, de kötelesséEe is a vitéznek.
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58. 1 A nemesi cimek eltörlésére, a vitézi elm ez alól
kivételére lásd: Horthy Miklós titkos iratai.

1965. 53.

sz. dokumentum, 282.o.: "0.. Feliuerült a közelmultban a
magyar pártéletben az az inditvány, hogy mindeLféle cimek
és rangok törültessenek el, kivéve a vitézit,."
59.1 Vitézek és Gazdák Lapja 1927. jan.16. Vitéziccim

Jogtalan használatáért - a szekszárdi államrendőrség kapitánysága Bence Vince szekszárdi lakost tiz napi elzárásra
átváltoztatható 1 millió korona pénzbüntetésre itélte. 1555/mk. 1926. Székkapitárlyság.
60./ Vitézi Közlöny 1938. jul.21. 2.sz. - Az OVSZ. 1
férfit a vitézi cim használatától eltiltott, mert a házasságát felbontották,.. de isLerünk 1 özvefz , eltiltását
Vitézi Közlöny 1928. XII. 30. 9.8z.
61./ Vitézi Közlöny 1938. jul.21 • _.__
sz . - az OVSZ.
2 vitézi özvegyet - méltatlan magatartás miatt - a vitézi
cim és a nemzetes asszony megszólitástól eltiltotta.
Hellebronth: A Vitézi Rend története 1941 • 48 •0o

...Ezzel a cil„zéssel a Vitézi Rend egy régi szép és megtisztelő magyar hagyományt keltett életre, amely cimzés
mindig egy érdemes és tekintélyes macyar réteg megkülönböztető külső jele volt...".
63./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931.7 128-129.oldal statisztikai adatai.
64./ 7itézi Zsebkörlyv. 1934. 6.0.
65. 1 Vitézek Lapja 1935. jan. 11.
66./ Vitézek Lapja 1936. jan.l.
67./ Vitézek Lapja 1938. január 1.

68./ Vitézek Lapja 1941. január 18.

- 333 69./ Vitézek Lapja 1941. február 11.
70./ Vitézek Lapja 1941. augusztus 23.
71./ Vitézek Lapja 1943. február 27.

72 •/ v. Felszeghy és tsai: A rendjelek és kitdritetések
é.n.
73./ Vitézek Lapja 1944. május Lo.
74./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 128-129.o., egyébként az alaptáblázatban a tiszti vitézek foglalkozás szerinti megoszlásánál az értelmiség, szükebb fogalmát használom: értelmiségi az, aki egyetemi vagy főiskolai diploma birtokában értelmiségi munkakörben dolgozik. Néhány vitézi avatáskor felolvasott statisztikai
adat:
Az Est 1934. junius 3. A Vitézi Rend tagjainak 11 %-a hivatásos katona, vagy állami közrendészet szolgálatában till ;
2e %-a lelkész, orvos, ügyvéd, köz-és magantisztviselő,
köz- vagy magánalkalmazott; 58 %-a földmaves, a maradék
% iparosok, kereskedők, ipari munkások.
Az Est 1936. május 24. 1893 avatandó vitéz közül 1083
várományos. Az avatandók 19 %-a a honvédséghez tartozik,
46 %-a földmüves.75./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 128-1e9.0.
76./ Dömjén Miklós: liomogy megye Trianon után é.n.
A kontroll-táblából az esetleges hadifogságra, ellenforradalmi magatartdsra, stb. lehet következtetni, mert az
alaptáblában erre nincs adat: mint az alaptáblában, itt
is értelmiséginek csak a szükebb értelemben értelmiségieket vettem számba.
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77. 1 A legényski adatokat v. Felszeghy és tsai: A magyartdzér é.n. /1938?/ cimü kötet adattárából vettem.
78./ A vitézek ellen — e minőségük miatt — new folytak
népbiróEági eljárások. Az itt és alább tárgyalandó esetekben valamilyen büncselekmény miatt indult ellenük büntető-

eljárás. Tárgyalás anyagává csak jogeresen lezárt ügyeket
és nem vitatott körülményeket vettem figyelewbe. A dolgozatomban valamennyi vitéz szerepel, aki ellen a volt !cellocsai, a volt bajai és a volt kecskeméti népbir5sások előtt
népbir6sági eljárás volt folyamatban 1945-48 között, és
akik ellen 1948. és 1955. között ugyancsak a Kecskeméti
Megyei BirósdE előtt politikai Win:4:y miatt folyt eljárás...

A tárgyit ügy: volt kecskeméti népbiróság NB.55/1946.sz.
Ugye. Az 'állami fegyverrejtegetést— régi jó magyar szokás —
természetesen magyar állampolgár jelentette fel az antant
bizottságnak!

79./

A

tárgyalt ügy: volt kecskeméti népbiróság NB.

512/1945.8z. üLye.

8 0 ./ A tárgyalt ügy: a kecskeméti Megyei Biróság
B.0o29/1955. TUK. sz . ügye.
81./

A tárgyalt ügy: a volt kecskeméti népbiróság, NB.

45/1945.sz. ügye.
82. 1 A tárgyalt dLy: a kecskeméti Jegyei Bíróság
0020/195). TUX.

számu ugye.

