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VII : LEi_e,zet .  

Aejaézi telkek.  

A Vitézi Rend megalapitásakor az alapvető elgondolás az 

volt, hogy a Rend  tagjai  valamennyien vitézi telekkel láttat-

nak  el.  Annak érdekében, hogy a. vitézi telkek részére megfe-

lel ő földterület álljon rendelkezésre ., a kormányzó 192o ..au-

gusztuss 20.-án feihivássaal fordult a magyar földbirtokosok- 

hoz. /1/ E felhivásban vázolta a Vitézi Rend célját, a vité-

zekkel tizemben támasztandé követelményt ás kérte a földbirto-

kosokat, hogy ingyenes felajánlásként vitézi telek céljára _ 
földeket ajánljanak fel. A felajánlások meg is indultak /2/. 

E felajánlások részben földterületek, részben pénzadományok 

voltak. A felajánlások a feihivxst követő időben elég nagy 

számnak voltak, hiszen 192o. szeptember 25.-ón már 1220 

katasztrális hold és jelentős pénzadományok állottak a 

Vitézi Bead rendelkezésére /3/. A felajánlásokat azonban za-

varta az időközben hatálybalépett földreform-törvény és a 
vagyonváltságról szőlő törvény. Ekkor a miniszterelnökség 

a fűispánok` közrémüködásével próbálta a további felajánlá-

sokat szorgalmazni. /4/ Részben e szorgalmazna eredménye-

ként is 1922. április 27-re a felajánlott földek területe 

7599 kh-ra nőtt /5/. A felajánlott földek területe 1928-

ban 10.889 kh. 1576 ti-öl /6/, 1931-ben 12.433 kh /7/, 1943. 
elején pedig 15.581 kh volt. /8/ A földek felajánlása lénye-

gében 1925-ig tartott, ugyanis a pénzügyi kormányzatot 

csak financiális érdekek vezették, s ezért a vagyonvált-

ságba a vitézi telekfelajánlásokat nem számitotta be. /9/ 
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1925. után a földek fela2ánlésa rendkivü1 kis  számu volt. 

Az ismert legutolsó felajánlás . 1940. elején volt, amikor 

az Országos  Földhitelintézet 300 holdat ajánlott fel:/10/ 

Az ingyenes földfelajánlók elsősorban és szinte kizá-

rólag nagybirtokosok és középbirtokosok voltak. Kereskedel-

mi és pénzügyi társaságok elenyésző számbon találhatók a 

felajánlók névsorában /11/. 

A felajánlások nyomán rendelkezésre bocsátott földterü-

let ez eredetileg tervezett nagyságu Vitézi Rendnek elég 

lett volna. A vitézi telekre jelentkezésre kibocsátott fel-

hivásban közölt feltételek alapján kb. 500 telkes vitéz . . 

lett volna, /12/ ., s a felajánlott földből ezek s vitézek 

valamennyien telekhez jutottak volna. " . 

1920. decemberében azonban e koncepcióban változás 

történt. - Az Országos Vitézi Szék elhatározta,, hogy bekap- 

csolödik a megindult földreformba, 's igy próbál vitézi tel - 

keket szerezni. /13/ 	. 

Az 1920. évi UKVI. törvény azonban nem intézkedett a 

Vitézi Rend földhözjuttatásáról., Az eredeti koncepció ezt 

nem is igényeltj, de ha ilyen igény merült volna fel, a 

kormány - mint már emlitettük - feltehetőleg nem is expo-

nálta válna Teagát a Vitézi Rendőrt, nem állt volna e kérdés- 

sel a Rendet ellenző, kisgazda, polgári ellenzéki és szociál-

demokrata nemzetgyülési képviselők elé. ' /14/ 

A megváltozott koncepció a, Vitézi Rend tagjai számá-

nak nagyarányu növelése volt. Ezzel, kapcsolatos az a ren-

delkezés, amellyel 1922-ben a legénységi vitézi mértéket 
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az előbbinél alacsonyabban, az X, osztályu ezüst vitézségi 

érem egyszeres birtoklásában határozták meg.. A koncepció- 

változás eredményeként 1921. első felében Az Országos Vité-

zi Szék egy  részletes memorandumot dolgozott  ki  és terjesz-

tett elő a vitézeknek a vagyonváltság földekből telekkel 

való ellátására./15/ A földreformba való bekapcsolódás 

valóban sikeralt. A földreform lebonyolitására létrehozott 

Országos Földbirtokrendező Biróság a Vitézi Rend számára 

jelentős földterületeket juttatott azon a cinien, hogy a 

Rend "nemzetfejlesztési célokat " szolgál. /16/ Anélkül, 

hogy elemezném a földreform alapgondolatát és végrehajtá-

sának már a kortársak által birált hibáit, itt csak arra 

utalok, hogy a juttatottak számát tekintve radikálisnak 

tant /Kerék Mihály kifeú ezése/, da lényegében a magyar föl d—

birtokviszonyok rendkivüli aránytalanságán nem változtatott. 

A nagybirtok rendkivülí arányait lényegében nem érintette, 

ugyanakkor a másik póluson*  a törpebirtokosok egyébként 

is óriási számát még megnövelve, minél több nincstelent 

próbált házhelyhez, egy-két hold földhöz juttatni, abban a 

téves feltevésben, hogy a  házbelyhez, egy-két hold földhöz 

jutó  nincstelenekben majd a magántulajdon 'tisztelete megerő-

södik, ha nekik is lesz "magántulajdonuk'. R földbirtok• 

feform-koncepcióba a tiszti és legénységi vitézi telkek 

azok nagysága és célja - nem fért bele. Részben ezzel magya-

rázható, hogy a földreform•juttatások sorrendjében a Vitézi 

Rend az utolsó volt és "rendszerint azt a földet kapta, 

amelyik az egyéb igénylők kielégitése után fennmaradt." 

/17/ Természetesen a Vitézi. Rend részére juttatott földek 

ugyanolyan megváltási feltételek alá estek, mint a többl, 
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földreform utján juttatott földterület. Itt  is az Alan 

financials érdelr_ei j6ttek döntően tekintetbe. Ezek a 

földek Atalában atelepülésektűl távoleső, tulzottan ki- 

használt; kizsarolt, mindenféle instrukció nélküli terü-

letek voltak: 

Ugyanez vonatkozik a vagyonváltság-földekre is. 

Később azonban az Országos Földbirtokrendező Biróság 

már jobbminőségű földeket  is  juttatott vitézi telek céljá-

ra. /18/ 

denesetre tudnunk kell azt, hogy 1942. végéig . a 

Vitézi. Rend részére történt földjuttatások közül a föld-

reform és a vagyonváltság ci:én megszerzett föld volt —

terjedelmére tekintve - a legjelentősebb. jogcineken 

ugyanis 49.307 kat.hoid földet kapott. /19/ 

A következő Jelentős forrását nyitotta meg a Rend 

földszerzésének a telepitésről és más f öldbirtokpolitikat 

intézkedésekről szóló 1936. évi XXV I. tc. /20/ 

Bár a trianoni Magyarország területén 1943. elejéig 

csak 9546 kat. hol földhöz jutott e cinien a Rend, azonban 

az 1938. után megnagyobbodott ország területén 19.323 kat. 

holdat kapott, Ily összesen e törvény folytán 28.869 kat. 

hold földet kapott. /21/ 

S itt ujra beszélnem kell a Vitézi Rend céljával 

összefüggő sajátos readi elképzelésekről. Arról van szó, 

ugyanis, hogy az  193o-as évek elejéig a rendi birtokpoli-

tikai koncepció lényegében az volt, hogy minden faluban 

legyen telkes vitéz. /23/ 1931. február - márciusban ta ■ 
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lálunk először adatot arra, hogy a vitézeket csoportosan, 

telepswe.rüen az ország határai mentén juttassák telekhez. 

/23/ Az első ilyen határszéli községben, telep :szerüen tör-

tént vitézi telepités Hererenden volt -1935.-ben. /24/ Ezt  

követte a Felvidéken,. a Délvidéken, a bar4nyai háromszögben 

és a Maraközben történt vitézi telepités.ek. Az adatok azon-

ban  arra  utalnak, hogy a határmenti, nemzetiségi területe-

ken történt telepszerü vitézi . telekjuttatások,a vitézi te- 

lekjuttatások az összes vitézi telekjuttatás kis részét 

képezte csupán. /8 %-t./ A vitézi telkek telepszerü kala- 

kitására a telepitési törvény nyomán az ország belső terüle-

tein is sor került, ez azonban azzal volt összefüggésben, 

hogy a telepitésre megkapott nagyobb birtok előnyeit meg 

kellett tartani akkor is, ha az ilyen térületen a vitézi 

telkeket ki is osztották. Ugyanakkor a Vitézi Rend birtok- . 

ideálja az életképes kisbirtok volt /25/. Litjuk tehát,hogy 

a határmentén létesült vitézi telepek a vitézi telkek terű- 

letérnek töredékét alkották csupán, noha 1943. októberében 

e határszéli telepek száma elérte a 100•at /26/. E koncepció 

azonban a Renden kívül i3 ismert volt, s alkalomadtán a ha-

társzéli telkek kis számát számon is kérték. /27/ A körül-

mények, a földszerzés lehetőségei s nem  utolsósorban  a leg-

általánosabban értendő vitézi nemzetvédelmi kötelességek 

tel jesitése mégis abban az iránybanterelte a vitézi telkek 

szaporodását, hogy minden falunak legyen vitéze. 

Az igazán nagyarányu földszerzést a Rend részére a zsi-

dók földtulajdona korlátoza .sáwó1, megszűntetéséről s4ól$ . 

jogszabályok jelentették. Az 1939.: IV.t.c. és az 1942.s 

XV. tc. a]. ap ján 1943. ieAe jéig 66.243 katm holdhoz, 1944: 
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elejéig pedig további 180.P00 kat. hold f 5ldhöz: jutott, 

igy birtokálI.eutánya 1944. májusára kb. 25fl.noo kat:. hold- 

ra nőtt /28/. A zsidóbirtokok a Vitézi Rend hirtaké.11omá-. 

nyának 60 %-fit alkotték. 

Elenyészően csekély volt a saját alapitássu vitézi 

telkek területe, 1931-ben p1. 7000  kh.  477  0‚.51 /29/, 1942- 

ben pedig 13.E kat. holdi volt./3o/ 	. 

Ugyancsak csekély földszerzési lehetőséget jelentett 

a-rendi vagyonból vásárolt, vitézi telkek céljára szolgáló 

földterület. A rendi vagyonból az 1930-as évek elejétől 

1942. végéig 9.546 kat.. hold megvásárlására került sor./31/ 

E szerzési jogcaimeknek a Rend nagy jelentőséget .tulaj -

donitott s a vitézi telkeket is igy tartották számon. 

Eszerint nyíivántertottaks 

1922-ben 	ingyenes vitézí telkeket 	 . 

saját birtokból alapitott vitézi telkeket /32/ 

	

1925-ben 	ingyenes vitézi telkeket 

járadék vitézi telkeket 

hosszu-lé járata bérföldből alakitott vitézi 

telkeket 

saját birtokból alapitott vitézi telkeket /33/. 

	

1934-ben 	ingyenes vitézi telkeket 

Baját birtokból alapitott vitézi telkeket 

vagyonváltságos -  vitézi telkeket 	 ' 

megváltásos vitézi telkeket ' 	. 

rendi vagyonból vásárölt vitézi telkeket  

hosszulejáratu bérföldből alakitott vitézi tel-

keket 
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brőkbaezonélvezetül vitézi telkeket 

telepítésből származó vitézi telkeket /34/• 

1943-ban 	vagyonv6ltságoe vitézi telkeket 

megváitandá vitézi telkeket 

Baját birtokbál alapitott vitézi telkeket 
bérfáidból alapitott vitézi telkeket 

rendi vagyonból vásárolt vitézi telkeket 

zsidó kisbirtokból származó vitézi telkeket 
zsidó /rendes/ birtokba származó vitézi 
telkeket 

ingyenes vitézt telkeket /35/. 

Vizsgáljuk most meg az egyes jogoimeken szerzett vi-

tézi telkek természetéts 

Az in anee vt'tézi telek:  Mint már láttuk, ez eredeti, 
alapitéskori elgondolás az volt, bogy minden vitéz ingye. 

nea vitézi telket kapa  olyan telket, amely megfelelően 

instruálva van. Tudjuk, , bogy as Országos Vitézi Szék a 

vitézi telek nagyságáról határozatot hozott: a vitézi te- 

lek nagysága 15 kat. hold /36/. A tiszti vitézi telek 

nagyságát a  kis.kbzépbirtokban jelölték meg* /50-100 kh./ 

Zrre a  15 kat* holdas ingyenes vitézi telekre vonat. 

kozáan éllapitotta meg a teljes instrukoiát az Országos 

Vitézi Szék agy, bogy ez egy 2 szoba, konyha, kamrás lakó--

ház, 4 számos állatra ista ló, sertés ás baromfiéi, kut, 

eke, borona, kocsi, vetőgép, rosta, igés- ős kéziszerezé-

mok, 2 lói  2 tehén, 2 kacs  de  baromfiakból tevődjék össze. 

/37./ 



A felajánlók számának növelése érdekében az alapren-

delet a hitbizományi birtokból is sz egyébként szükséges 

eljárások mellőzésével tette lehetővé a felajánlást /11/$./, 

de 1934. után már arra figyelmeztet a Kis Kátés "...előre 

nem látható akadályok elháritása végett előnyös és kivána-

tos az illetékes hatóságok jóváhagyásának vagy előzetes 

hozzájárulásának kikérése. A minisztériumnak hozzájárulá-

sát ilyen esetben az Országos Vitézi Szék szerzi meg! A 

jogszabály minden bérbeadott, de vitézi teleknek felaján-

lott ingatlanra nézve kimondta, hogy a bérlet a felaján-

lott földterületre nézve a gazdasági év végére felmondható 

/46. 000/1920. IM.sz.r./ 

1934-től kezdve a Kis Káté valamennyi földfelajánlás-

ra nézne kimondta, hogy a felajánlást bejelentése után, de 

elfogadása előtt sem lehet visszavonni /39/. 

A felajánlások mikéntjére nézve pedig 1922. óta a 

Rend kivánalma az volt, hogy '...Bár az Országos Vitézi 

Szék az egyes felajánlók kikötéseit teljes mértékben, le-

hetőleg kötelezőlég elismeri, s a maga részéről is törek-

szik e kikötéseknek eleget tenni, különösen akkor *  ha a 

kikötés azt célozza, hogy arra érdemes falubeli nyerje el 

az ott felajánlott vitézi telket, mégis arra kéri a felaján-

lókat, hogy kikötéseket, feltételeket ne szabjanak, mert 

igy sz érdemesség sorrendje megbomlik. Kölönösen is nehéz 

a kikötés betartása ha a felajánlott ingatlan kisebb,mint 

a vitézi telek előirt nagysága / 15 hold/, mert a Vitézi 

Szék fontos okokból a megállapitott nagyságu vitézi telek-

nél kisebbet nem adományoz, az ily kikötés aztán ez eset-

ben megakadályozná azt, hogy a kisterjedelmű felajánlott 
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ingatlant a Vitézi Szék eladhassa, 'hogy '.annak árából más 

helyen, nagyobb ingatlant vásárolhasson, vagy hasonló 

kisebb felajánlást kiegészithessen..." /40/ 

E rendi kivánalom már a felajánlások tapasztalatai 

alapján született meg, a felajánlások jelentős része ugya-

nis kisebb volt, mint a rendi telekmérték. 

A saját birtokból alapitott vitézi telek.  

k jogcimen alapitott vitézi telket is már az alapren-
delet ismeri /1.§./3/ bek./ Láttuk azt is, hogy 1940.4g a 

vitézi mértéknél eggyel kisebb kitüntetéssel rendelkezők 

ilyes alapitással kérhették a felvételüket a Rendbe. Aki 

azonban saját maga vagy leszármazója részére ilyen vitézi 

telket akart alapitani, köteles volt az Országos Vitézi 

Széktől előzetesen engedélyt kérni az alapitólevél kiálli-

tására. /41/ 

1922-től a Kis Káték arra mutattak rá, hogy "... Tekin-

tettel arra, hogy annyi vitézi telek, amennyi az arra ér-

demesek jutalmazására elegendő volna, még nem áll rendel-

kezésre, kivánatos volna, de a bajtársi kötelesség is hoz- 

za magával, hogy az, akinek vitézi telekkel felérő saját 

birtoka van, ne álljon be a vitézi telket kérők sorába, 

mert igy megröviditené azokat a jelentkezőket,akik mint 

teljesen vagyontalanok, folyamodnak vitézi telekre, hanem 

ehelyett saját birtokából alapitson vitézi telketa' /42/ 

1934-ben a saját alapitáou vitézi telek mértéke meg-

változott; az alapitás tiszteknél 25 kat. hold, legénysé-

gieknél 3 kat.hold vitézi telek céljaira alkalmas mezőgaz- 
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dasági ingatlannál vagy ennek megfelelő egyébb ingatlan-

nál kevesebb nem lehetett. /43/ 

Ugyancsak 1934—tól lett rendi szabály az é  hogy aki 

leszármazottja részére alapit vitézi telket, az  alapitó- 
okirat végére a leszármazónak azon nyilatkozatát kell rá— 

vezetni:  hogy az alapitást elfogadja /44/. 

A .fáraóék vitézi telqk elnevezést az 1925—ös Kis Ká-

té vezette be /45/, értve ezalatt a uagyonváltságböl és a 

földreformból megszerzett ingatlanokat. Ezek az ingatla-

nok azonban többtekintetben eltérő sorsuak voltak, s 

ezért 1934—től kezdődően már vagyonváltságon és RAgváltó-

sos vitézi telekről van szó: /46/ 

Mindkét ingatlant fizetési kötelezettség terhelte; 

mégpedig ugyanolyan módon és mértékben, ahogy azt minden 

földhözjuttatottra nézve a jogszabály elrendelte. A vagyon- 

váltságos főldek után járó évi fizetési részleteket az ál-

lam részére az Országos Vitézi Szék szedte be, a megváltá-

sos vitézi telkek évi fizetési részlettit - pedig a Földbir-

tokrendezés PénzUgyi Lebonyolitására klakult Szo etkezet 

előírása alapján a községi elől járóság. 

1925—től a rendi szabály az volt, hogy a vitéz részé-

re sem a vagyonváltságos, sem a megváltásos vitézi telket 

a juttatáskor nem adományozták. A szóbanforgó telkeket 

a vitézeknek az Országos Vitézi Szék odaitélte, majd ami-

kor a vitéz a telek vételárát kifizette, s igy tulajdon-

joga a telekkönyvbe bekebeleztetett, akkor köteles lett a 

részére juttatott ingatlanból vitézi telket alapitani. ,t47/ 
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1931-től azonban — függetlenül attól, hogy a tel-

ket még fizetési kötelezettség terhelte, — a vagyonvált-

ságos és megváltásos vitézi telkeket a kormányzó adomá-

nyoztat  mégpedig a telkek ilyen minőségének feltünteté-

sével /48/. Számos esetben előfordult, hogy az igy adomá- 

nyozott .vitézi telek részben vagyonváltságos, részben meg-

váltásos föld-részletekből állott. De előfordult ingyenes 

és járadékterületek együttes adományozása is. 

Hosszu leiáratu bérföldből alakított vitézi telek.  

Ezt a telket  1925—től emlitik a  Kis Káték. E hosszu lejá-

ratu bérföldekből alapitott vitézi telkeket a vitézek az 

Országos Vitézi Szék hozzájárulásával kapták, de ezeket 

— a dolog természetéből adódóan — az államtó nem adomá-

nyozta. Természetesen a vitézt — az előfeltételek fenn-

forgása esetén — . a  bérleti időn belül e bérletben váromá-

nyosa követhette. /49/ 

rrökhaszoné1vezettl vitézi telek. 1934-01 ismerjük 

e vitézi telket. A telek haszonélvezetét az Országos Vi-

tézi Szék határozatára a telekkönyvben a vitéz javára be-

jegyzik, azonban adományozás tárgyát e telek sem képezhe-

ti. Természetesen ez a telek sem kerül a vitéz tulajdonába, 

azonban — egyébként — a vitézi telek szabályai az örökha-

ezonélvezetű vitézi telekre is irányadók, s e telek is — 

az előfeltételek fennforgása esetén — a várományosra át-

száll. A vitéz az Országos Vitézi Szék határozata alapján 

jut e telekhez. /50/ 

Randi 

 

	 vagyonból vásárolt vitézi telek. E telekfajtát 

1934-0l ismerik a  Kis  Káték. A szóbanforgó vitézi telket 

a Rend s$ erre a célra rendelkezésre állö— de nem fel ..  



ajánlásból eredő - pénzekből vásárolta és a vagyonvált-

ságos 

 

ságos földekhez hasonló fizetési feltételek mellett  ke= 

rdlt a vitéz részére adományozásra. /51/ 

A telepitésből származó vitézi telek  ről előszőr az 
1934-es Kis Káté tesz emlitést. /56/ A jogszabály azonban 

később született meg, ez az 1936.: XXVII. to. /57/ Ez  a 

jogszabály már kellően figyelemmel volt a vitézek földhöz- 

juttatására. De nem elsősorban róluk van szó, hanem a Rend 

tagjain messze tul-mutató jogosultságokat állapit meg a 

jogszabály. /52/ Mindenesetre a vitézek számára is jelen-

tős kedvezményeket biztosit. 153/ 

A  telepitésről és más földbirtokpolitikai intézkedé-

sekről szóló 1936. XXVII.te. alapján a Vitézi Rendnek. 

lehetősége nyilott arra, hogy a Földhitelintézettel kötött 

adásvételi szerződések alapján különböző birtokokat vásá-

rolhasson és azzal saját maga rendelkezzék. E földbirto-

kok vételárának egy-negyedét a Vitézi Rend . köteles volt 

azonnal kifizetni, a vételárhátralékra pedig a törvényes. 

kamat melletti 20 éves részletfizetést kapott. Az ilyen 

földdel megadományozott vitéz pedig 47 esztendős törlesz-

tési határidőt kapott telke vételárának kifizetésére./54/ 

Zsidó- kisbirtokból és zsidó /rendes/ birtokból  

származó vitézi telek.  

Az e jogci.meken szerzett ingatlanok ugyanugy téritési 

kőtelezettség alá estek, mint a telepitésből származó vi-

tézi telkek. A zsidók mezé- és erdőgazdasági ingatlanai-

nak átengedéséről szóló 1942.:XV.tc. és az azt végrehaj-

tó 535.438/1942. F.M.számu rendelet - az ügyvezető vitézi 
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törzskapitány szerint - "...uj korszakot jelent a Vitézi 

Rend földszerzésében és további fejlődésében." Az e jog-

szabályok alapján megszerzendő földterUiletekre nézve az 

Országos Vitézi Szék a következő irányelveket alkotta meg: 

1./ Az  5-100 kat. holdig terjedő mezőgazdasági és 5-

20 kat.holdig terjedő szőlő ős gyümölcsös ingatlanokból 

3o % az I. világháborus és ?o %. a II. világháborus vité-

zeknek juttatandó. 

A mezőgazdasági ingatlanok 2o %-a tiszti, a 8o %-a 

legénységi vitézi telek. 

A szőlő- és gydmölcsösök 5o %-a tiszti és 5o %-a le-

génységi vitézeknek juttatandó. 

A harctéren levők részére kijelölt vitézi telkeket 

tartalékolni kell, és azok -visszatértükig - helyi 

kisembereknek adandók bérbe. A bérbeadásnál a helyben-

lakó vitézeket elsőbbség illeti. 

A 30 . - 70 g-os juttatási arány vármegyei átlagban 

értendő. 

2./ Mindaddig mig minden vitéz vitézi telekkel ellát-

va nincsen, a régi vitézi telkeket még a legaélt.ányo•-
sabb esetben sem lehet kicserélni vagy kiegésziteni. 

3./ A zsidóingatlanok átvétele a vármegyei Vitézi Szé-

kek kötelessége. 

4. ./ Az átvett zsidóingatlanok felszerelésének megvál-

tására vagy pedig ahol ilyen nincs, a vitézek részére 

történő beszerzésére kölcsönt kell folyósitani. /55/ 
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A vitézi telekre vonatkozó általános szabályok.  

E szabályokat az alaprendelet fogalmazta meg. Miután 

az eredeti elgondolás az volt, hogy csak telkes vitéz van, 

ezért az általános szabályok között nemcsak a vitézi telek-

re, hanem a vitézi jogokra és kötelességekre vonatkozó sza-

bályok és a kötelezettségek megsértésének szankciói is etc 

alaprendeletbe felvétettek. . A következőkben a vitézi telek-

re vonatkozó szabályokkal, valamint a telkes vitézre vonat-

kozó rendi szabályokkal fogok foglalkozni. Itt emlitem azt, 

hogy a vitézek jogairól és kötelességeiről már az előző fe-

jezetben szó volt, s itt a telkes vitézekre vonatkozó sza-

bályokat tárulom, kőzttlk olyanokat is, amelyeket a vité-

zi jogok és kötelességek között csak megemlitettem. A vi-

tézek telekkel ellátásának nehézségei, az eredetileg el-

képzelt konstrukció lényeges módosulása, következménye az, 

hogy az alaprendelet most tárgyalandó alapvető szabályai a 

vitézi telekről és a telkes vitézről lényegében kivételes 

szabályok, a vitézek egy részére vonatkozó szabályok lettek. 

,a. vitézi telek elídegpithetetlen és terhelhetetlen 

l Aatlan.  

A vitézi telket akár egészben, akár részben elidegeni-

teni, megterhelni, bérbe vagy haszonbérbe adni, használatát 

vagy haszonélvezetét másnak átengedni, a vitézi telekre 

vagy haszonélvezetére, valamint a vitézi telekkel járó 

felszerelésre végrehajtást vezetni nem lehet. /alaprende-

let, 3.§./l/ bek./ 
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Szükséges vagy hasznos beruházások céljára a vitézi 

telek kivételesen megterhelhető, de csak altruista 

pénzintézet által nyujtott kölcsön biztositására és csak 

az Országos Vitézi Szék engedélyével /3.§./2/ bek./ 

A vitézi telek csak az előbb emlitett kölcsön hátra- 

lékos részletei behajtása céljából és csak akkor vonható 

végrehajtás alá, ha az adósság más uton nem fedezhető és 

az Országos Vitézi Szék a telek zár alá vételét nem ren-

delte el. /34./2/ bek./ 

Ha az Országos Vitézi Szék a vitézi telek zár alá vé-

telét elrendeli, gondviselőt jelőlhet ki, akinek a jogál-

lása lényegében azonos a biróság által kijelölt zár gond- 
.  

nok4val. /3.§./2/ bek./ 

Különös méltánylást érdemlő esetben a vitézi telek az 

Országos Vitézi Szék hozzájárulásával bérbe vagy haszon-

bérbe adható, de csak olyan személy részére, aki az alap- 

rendelet szerint maga is átvehetné a telket.  /3.§./3/ bek./ 

vitézi telek adományozása és alapitása a vagyonátru-

házási illeték alól /értve az ajándékozási illetéket is/ 

illetékmentes, ha a telek 500 kataszteri holdnál nem na- 

gyobb. /1929. XXV.tc .7.§./ 

vitézi telekről a  vitéz bármikor lemondhat. /9.§./ 

Ez az eredeti jogszabályi megoldás alapján egyben a Vitézi 

Rendből kilépést jelentette volna, hiszen a tétel az volt, 

hogy csak telkes vitéz van, a gyakorlatban azonban, amikér 

a vitézi cim és a vitézi telek tulajdona egymástól elvált, 

a vitézi telekről lemondás nem járt együtt a rendi tagság 
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Az a vitás, aki reform-földből juttatott és adományo-

zott vitézi telek birtokosa, vitézi telkéről szintén le-

mondhat, de a telekkel kapcsolatos kötelezettségek alól, 

/járadékfizetés/ a lemondással nem szabadulhat. /56/ 

Öröklés esetén a vitézi telek és felszerelése - álta-

lában - osztatlan egészben az alkalmas várományosra száll 

át./4.§./ Az alkalmas várományos elsősorban az elhalt vi-

téz 	. leszármazottai között az elsőszülöttség sorrend- 

jében, ha ilyen nincs, akkor az elhalt vitéz tiági férfi 

rokona között gaz elsőszülöttség sorrendjében keresendő. 

/44./3/ belt./  

Ha ajz örökhagyónakc csak leányörököse van, ugy annak 

alkalma4 férjét vagy leendő férjét az államfő által meg-

erősitett végrendeletben örököséül kijelölheti. /44./4/ 

bek./ Sz a jogintézmény hasonlit a régi magyar jogunk sze-

rinti fiusításhoz /praefectió/ . De csak hasonlit, ugyanis 

a fiusitás jogintézménye lényege az, hogy a nemesi család 

leánya "fiu" lesz, a saját személyében. Tehát bármely állá-
su férfivel kötött házasságából származó utódok a "fiusi-

tott" anya ős nem az apa rangját öröklik. A "fiusitáa" kö-

vetkezményei a "fiusitott" leánynál és törvényes házasságból 

származó utódainál is beáll. A vitéz leánya azonban a."fiu-

sitás"-sal nem lesz vitéz, nem lesz a Vitézi Rend tagja, 

vitézi előd jogállása a leány férjére száll fit és a házas-

ságból szilletett alkalmas várományosra, /57/ 
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Ha a vitéz nő leszármazója házasságot még nem kötött, 

leánya a férjhezmeneteléig az Országos Vitézi Szék felügye-

lete alatt haszonélvezi elődje vitézi telkét. /44./4/ bek./ 

Ha a vitéz férfi leszármazója még k .i.skoru, alkalmassá- 

pg megállapitásáig az Országos Vitézi Szék felügyelete 

alatt haszonélvezi elhalt elődje vitézi telkét. /54./5/ 

bek./ 

Arról, hogy az özvegy nő és az elhalt vitézzel szem-

ben törvény folytán eltartásra jogosultak a vitézi telek 

jövedelméből milyen mértékű tartást igényelhetnek, az Or-

szágos Vitézi Szék dönt. /4.$./8/ bek./ 

A vitézi telek az államra száll: 

1./ ha annak tulajdonosa hazaárulást követ el, 

2./ ha vitézi esküjét megszegi, 

3./ ha valamilyen okból alkalmas várományos nincs. 

/5•§•/ 

A vitézi telek a várományosra száll:  

1./ ha a vitéz a közszolgálatokat nem, vagy nem 

hiven teijesiti, vagy azok teljesitésére szellemileg vagy 

testileg tartósan képtelenné válik, kivéve, ha a képtelen-

ség a korral, a közszolgálatban vagy a  haza  védelmében 

szerzett togyatkozásal vagy betegséggel jár, 

2./ ha a vitéz iszákosság, rendbontás, dologkerülés 

vagy erkölcsi szempontból sulyos megitélés alá eső más 

fontos okból a közbecsülésre méltatlanná vált, 

3./ ha a vitéz telkét ónhibájából nem megfelelően 

műveli, szokásos jó karban nem tartja, terhei fedezéséről 

nerc gondoskodik, az előirt élet és vagyonbiztositásokat 
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nem köti meg és pontosan nem teljesíti. 

4./ megfelelő időben — legkésőbb a vitézi telek 

adományozásakor, várományosa pedig a telek átvétele után, 

ha a megfelelő életkort elérte, családot köteles alapita- 

nit  /Kis Káté 1925./ s e kötelezettségét nem teljesiti. 

5./ ha az elhalt vitéz nőleszármazójával kötött 

házasságát a biróság az ő hibájából bontja fel. 

Ebben az esetben is a kiskoru leszármazó alkalmassága 

megállapításáig az Országos Vitézi Szék felügyelete mel-

lett haszonélvezi a vitézi telket./69/ 

Aki a saját telkéből alapitott vitézi telket az kind az 

államra, mind a várományosra átszállás eseteiben az állam-

fő által megerősitett alapitó-levélben vagy végrendeleté-

ben intézkedhet ugy, hogy a szóbanforgó esetekben  a telek 

vitézi telek minősége megszűnik ., s arra az általános jog-

szabályi rendelkezések irányadók, avagy ugy is, hogy a 

telek az államra száll. /5.§./ 6.§. és Kis Káté 1934./ 

Az a vitéz, aki vitézi telekkel még nem rendelkezik 

és csak leányutódja van, végrendelkezni köteles a meg-

szerzendő jövőbeni vitézi telekre nézve. 

A telekkel még nem rendelkező, de időközben végren-

delet nélkül elhalt vitézek leányutódai férjének váromá-

nyosként kijelölésére az Országos Vitézi Szék külön in-

tézkedett. /5080/11.1932. OVSZ. rendelet ;, közli Vitézi 

Zsebkönyv 1934. 181-187.o./ 

Látjuk tehát, hogy a telkes vitézek kötelességei —

amelyeknek summáját már korábban emlitettük — a vitézi 
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telek átszállásának okaiként vannak felsorolva és negativ 

oldalról kaptak megfogalmazást. 

A vitézi telekre vonatkozó rendelkezések azonban rend 

kivül fontos kérdéseket nem szabályoztak. Igy nem szabá-

lyozták a vitézi telek bérbeadásának, a vitézi telek fel-

szerelésének, a vitéz özvegye, a vitéz tartásra jogosult 

hozzátartozóinak ellátása kérdéseit, stb. 

Mindezeket a kérdéseket később jogszabályok és rendi 

utasitások szabályozták. Az alaprendelet abból a feltéte-

lezésből indult ki, hogy a telekkel megadományozott vitéz 

kellően felszerelt telkén élethivatásszerűen földmüvelés-

sel foglalkozik. E jogszabályi várakozásnak azonban a vi-

tézi telektulajdonosok csekély hányada tudott csak megfe-

lelni. Nagyrészük a teljesen felszereletlen telkén vagy 

el sem kezdte a gazdálkodást, vagy pedig - kellő forgótőke 

hiányában - gazdálkodása csődőt mondott. Ezért kényszerült 

az Országos Vitézi Szék arra, hogy a vitézi telkek bérbe-

adását egyre szélesebb körben engedélyezze. 

Az alaprendelet végrehajtásaként az első ismert ilyen 

rendi szabály az 19250/II. 1927. OVSZ. rendelet volt, 

amely a vitézi telkek bérbeadását - méltánylást érdemlő 

esetekben - öt-hat. évre is megengedte. UgSanakkor azért, 

hogy a vitézi telek mielőbb alkalmas legyen a jogszabályi 

célok megvalósitására, ugy rendelkezett, hogy a vitézi te-

lek béreit kötelezően el kell számolni, s annak meghatáro-

zott hányadát a vitézi telek felszerelésére kell f ordita-

ni. 

A vitézi telkek helyzete azonban tovább romlott, 1932-

re már olyan vitézek is, akiknek más foglalkozása vagy 
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szakképzettsége, mint a főldmuvelés, nem volttömegével 

adták bért* vitézi telkeiket;  a vitézi telkeket már 10-

12 évre is bérbeadták, a vitézi telek felszerelésére a 

bérösszegekből keveset vagy semmit nem fordítottak. 

Ekkor az 1200/11.1932. OVSZ. számu rendelet átfogóan 

és ismét szabályozta e kérdéseket. Az Országos Vitézi 

Szék rendelete kimondta, hogy a vitézi telek bérbeadását 

továbbra is csak méltánylást érdemlő esetekben engedélye-

zi. A bérbeadás lehetőleg három étnél rövidebb időre ne 

történjék, s a bérlő a telek talajának karbantartására 

és az okszerd gazdálkodásra is szerződési kötelezettsé-

get vállaljon. 

A járadék telkek ugy adandók bérbe, hogy a bérleti 

dij a telek járadékainak és közterheinek összegét fedez-

ze, s ha mód van rá, olyan mértékű legyen, hogy ezenfelül 

bizonyos többletösszeg is rendelkezésre álljon. 

A rendelet az alaprendelet azon szabályát, hogy a 

vitézi telek bérlője olyan személy lehet, aki maga is 

megüti a vitézi mértéket, a tömeges bérbeadás miatt nem 

tartotta be; kimondja: "... A bérlő személyét illetőleg 

az OVBZ. a hivatkozott kormányrendelet határozványát oly-

képpen értelmezi, hogy annak a Vitézi Szék erkölcsi ki-

vánalmainak megfelelő egyénnek kell lennie..." 

A vitézi telek bérjövedelmének - a járadék és a köz-

terhek kifizetése után fennmaradó részéből a vitéz köte-

les 3o %-t az Országos Vitézi Széknek befizetni, migfa 

többi részével szabadon rendelkezik. Az Országos Vitézi 

Szék - kamatfizetés mellett - ezeket az összegeket a 
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vitéz részére összegyűjtötte mindaddig, ainig a vitézi  

telkét a saját kezelésébe nem vette. Ekkor - a vitézi  

törzsszék javaslatára - a vitéznek kifizette, s ezen  

az összegen a vitézi telek felszerelését, vagy annak  

egy részét meg kellett vásárolnia. E 3o % befizetése a  

vitézi közszolgálat fogalmába tartozott, s annak telje-

sitóséórt a vitéz fegyelmileg felelős volt. A befizeté-

seket mindaddig teijesitení kellett, arcig a vitézi telek  

minimális felszerelésének ára össze nem gyűlt. /58/  

Ugyancsak az 1200/II. 1932. 0VSi. számu rendelet a  

vitéz özvegyvéne„ 	árorrá osnak és az.e„Méb tartásra  

jogosultakna 	táséra a b brb a ott vitézi telek bér- 

jövedelmének a járadékkal és a közterhekkel csőkkentett  

összege 7o %--át engedte, azzal, hogy eltérő felhasználást  

csak méltányos esetben engedélyez.  

De az Országos Vitézi Szék szóbanforgó rendelete  

ugyanilyen szabályt állapított meg, azokra a vitézi  

t lk-kre nézve is 	el eket = vitéz az :domá ozás  

főtt vett át. amely egyébként gyakori esetben az államfői  

adományozásig a vitézzel bérleti szerződést kellett a te-

lekre kötni. /59/  

~Avitézi telek zár alá vétele  esetén, ha ez a vitézi  

telket terhelő adósságok miatt történt, a telek jövedel-

mét egészében az adósságok törlesztésére kell fordítani,  

itt ujabb beruházásnak nincs helye.  

Ra a zár alá vételre azért került sort  mert a vitézt  

vitézi jogai felfüggesztése fegyelmi fenyitéssel sujtot-

ták, akkor a vitézi telek egész jövedelmét az Országos  

Yitézi Széknek kellett befizetni, amikoris az igy befolyt  



összegekből - a járadékot - ha ilyen volt - és a közter-

heket, valamint a telket esetleg terhelő adósságokat ki-

fizették, a fennmaradó összeg pedig a telek felszerelé-

sére volt forditandó. A zár alé. vétel tárgyalt esetében,  

akkor, ha a vitézi telek már kellően fel volt szerelve,  

s a zárt feloldották, a vitézi telek igy összegyűjtött  

jövedelmét a vitéz visszakapta. Ebben az .eljárásban az  

a szabály érvényesült, hogy a vitézi jogaitól felfüggesz-

tett vitéz a felfüggesztés tartama alatt közszolgálatot  

nem teljelit, s igy a vitézi telek jövedelme sem illeti  

meg.  

A vitézi telek zár alá vételének valamennyi esetében  

a vitéz kezelésében weak kivételes esetben maradhatott a  

telek. A zár alá v .  tt vitézi telek zárgondnoka a várme-

gyei vitézi székkapitány volt, aki, ha a telek a vitéz  

kezelésében maradt, ugy egy vitézt bizott meg a telek  

felügyeletével. A zárgondnokként eljáró vitézi székkapi-

tány határozta meg a zár tartama alatt a vitézi telek jö-

vedelmének hovaforditását. Egyébként az általános szabály  

a zár alá vett vitézi telek bérbeadása volt, az egyéb bér-

beadott vitézi telekre vonatkozó szabályok szerint. /6o/  

Már sző volt arról, hogy a vitézi telkek többsége  

felszereletlen vagy elégtelenül felszerelt volt. Ezért  

az Országos Vitézi Szék elrendelte  azt is, hogy azok a  

telkes vitézek, akiknek telke saját kezelésben van, éven-

te jelenteni kötelesek azt, hogy a vitézi telek felszere-

lését milyen eszközökkel egészitették ki. /61/  

A vitézi tele k Felszexelésérgl. 
~ rrrww..awrr.~r .q 	 arw ~w 
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kérdést a 3700/1932. IM.számu rendelet szabályozta 

az alaprendelet végrehajtásaként. A 3700/1932. IlM.számu ren-

delethez az Országos Vitézi Szék végrehajtási utasitást 

adott kis 5080/11. 1932. OVSZ. szám alatt. A jogszabály ab-

ban az esetben, ha az adománylevél vagy az alapitólevél a 

vitézi telekkel járó felszerelés leltárát nem tartalmazza, 

e leltár megállapitására az Országos Vitézi Széket,hatal-

inazza fel. /14./ A jogszabály a vitézi telek felszerelé-

sének leltárát valóságos és eszmei leltári tárgyakból ren-

deli összeállitani, /2../. A valóságos leltári tárgyak kö-

zé tartoznak azok a felszerelések, amelyeket a vitéz a te-

lekkel együtt, vagy később,de a Vitézi Szék utján kapott, 

ideértve azfelajánlótól - ha ilyen volt -,az adományozás 

előtt a telek jövedelméből összegyüjtött bérhozadékból ka-

pott, illetve beszerzett felszereléseket, feltéve, hogy 

ezek a vitéz kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen tulmenő-

en fel kell venni a leltárba - függetlenül attól, hogy meg-

vannak-e vagy sem - azokat és annyi felszerelési tárgyat, 

amik és amennyi "okvetlenül szükséges ahhoz, hogy a vitézi 

telken annak fekvéséhez, nagyságához, a földnek minőségé-

hez és egyéb gazdasági viszonyaihoz képest okszerii, helyes 

gazdálkodást lehessen folytatni." /24.2. pont - OVSZ. vég-

rehajtási utasitási/ A felvett valóságos és eszmei leltárt 

leltári lapra kellett felvezetni. A vitézi telek leltárát 

a vármegyei és vitézi székkapitány készitette el, s az Or-

szágos Vitézi szék hagyta jóvá. /=/ I 

Az eszmei leltár jelentősége az  volt, hogy amennyiben 

a vitéz később a leltárba felvett felszerelési tárgyat va-

lóban beszerezte, az a beszerzéssel a vitézi telek felsze-

relésének külőnleges jogi helyzetét nyerte el. /6.S./ 
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A vitézi telek felszerelésére is vonatkozó elidegení-

tési és terhelési tilalom természetesen nem jelentette 

azt, hogy e tárgyakat a rendes gazdálkodás körében a vi-

téz nem idegeníthette el, hanem azokat - ilyen esetben - 

pótolni volt köteles. /9. §./ 

A vitézi telek egész felszereléséből - ha ilyen volt - 

csak azok a felszerelési tárgyak szálltak át a vitézi te-

lekkel együtt az örökőzre, amelyek a leltárba felvételre 

kerültek. A többi felszerelés a különös jogi szabályozás 

alól ki volt véve. /62/ 

Tár a jogtudomány az  193o-aa évek közepén jelezte, 

hogy a különböző, nem ingyenesen adományozott vitézi tel-

kek öröklés esetén szinte megoldhatatlan problémát fog.. 

nak jelenteni. /63/ b'2 a felismerés vezette az igazság-

ügyminisztert €,vitézi teleknek v alamint a, vitézi tel ek-

kel é m nem adomán ozott vitézié o osults ágak 

átsal.lá3sáv al karc solatos rém letel szabály  megáll apítá-

sáról kr.adott 11.144/1938. 1.M.számu rendelete megalkotá-

sánál. E rendelet szerint a2 ingyenesen kapott vitézi tel-

ket és annak ingyenesez kapott felszerelését a tulajdonos 

v agyona, illetőleg a hagyaték ellen közszerzemény vagy örö-

kösödés cimén támasztott követelés szempontjából figyelmen 

kvül kell hagyni. /1.§./ A közszerzemény vagy örőkösödés 

cinién támasztott követelés szempontjából nem lehet figyel-

men kivid hagyni annak a vitézi teleknek és a vitézi te-

lekkel együtt átszálló annak a felszerelésnek az órtékét, 

amelyet a tulajdonos a sajátjából a maga részére alapi-

tott, illetőleg a vitézi telekbe beruházott, továbbá bár-

mely vitézi teleknek és felszerelésének ellenértékéből a 

tulajdonos által letörlesztett tőkeösszeget, végül a vi- 
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tézi teleknek és felszerelésének az átszálláskor meglévő  

azt az értékemelkedését, amely a vitézi telek jövedelmét  

meghaladó beruházásból állott elő. /2.§./  

A vitézi telek ellenértéke fejében az öröklés megnyil-

takor még fennálló tartozás a vitézi telken és felszerelé-

sén felül meglévő hagyatéki vagyont hagyatéki teherként  

nem terheli. /3.§./  

A vitéz halála esetén a vitézi telket és felszerelé-

sét hivatalból leltározni nem szabad, hanem ilyen esetben  

tsz Országos Vitézi. Szók közli az illetékes közjegyzővel a  

vitézi telekre és felszerelésére vonatkozó adatokat. A köz-

jegyző e közlés alapján a kijelölt utód ismeretében, terve-

zetet készit arról, hogy a vitézi telek jövedelméből a vi-

téz özvegye, a köteles részre jogosultak, az eltartásra  

jogosultak, milyen részre tarthatnak igényt. F tervezetét  

hozzájárulás céljából as Országos Vitézi Székkel közli.  

~a az országos Vitézi Szék hozzájárult, ennek közlésével,  

ha nem járult hozzá, akkor az Országos Vitézi Szék észre-

vételeivel a tervezetet a hagyatéki biróságnak küldi meg,  

amely e kérdésekben dönt. A hagyatékátadó végzés ellen az  

Országos Vitézi Széknek önálló jogorvoslati jogosultsága  

volt. /5-74./  

A vitézi telekkel még meg nem adományozott vitéz ha-

láll esetén az igényjogosultság átszállására az alapren-

deletnek a vitézi telek átszállására vonatkozó szabályok  

irányadók. /8.§./ E rendelkezést azonban 194o-ben az Or-

szágos Vitézi Szék azzal egészitette ki, hogy azaz át-

szállási szabály irányadó a vitézzé nyilvánitott esetében  

is, ha azonban a vitézi telek átvételére alkalmas fiu y  
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ivadéka nincs, vagy az a telket nem igényli, ugy  nőle-
származójának fiuivadóka jön figyelembe. Ilyen esetben  

az utódlásra hivatottat az Országos Vitézi Szék jelöli  

ki, a a kijelölés az államfő megerősitésével válik érvé-

nyessé. /64/  

A vitézi telekkel még meg nem adományozott vitéz olyan  

magatartása esetén, amely az alaprendelet szerint a vité-

zi teleknek az S életében a várományosra.átszálláaát  

eredményezné, az alaprendelet szabályai irányadók. /8.9./  

Természetes az, hogy e rendelet szabályai kielégítő  

megoldást nem nyujthattak, rendkivül bonyolult hagyatéki,  

jogvitákat megnyugtatóan megelőzni nem lehetett. Ugyan-  

akkor a nem ingyenesen szerzett vitézi telkek esetleg  

hosszu időre olyan anyagi kötelezettségekkel lettek ter-

helve ,  amelyek a telkek céljának megvalósulását lehetet-

lenné tették. Mindenesetre e jogszabály annyiban feltét-

lenín a jogosultak számára megnyugtató lehetett, hogy el-

tartásuk, anyagi igényeik elbirálásának kérdéseit a rendi  

vezető szervek határozatai helyett birói fórum elé vihet-

ték.  

Aitézi tglek  a,c~omán.y~~. 

Mr 1921-től kezdődően a Vitézi Rendbe felvétel és a  
vitézi telekkel megadományozás időben elvált egymástól.  

A következő években ez a helyzet állandósult. Rendi sza- 

bály volt az, hogy a telekadományozás csak a rendelkezésre  

Alló földterületek arányában és az Országos Vitézi Szék  

által megállapított érdemesség sorrendjében történhet /65./  
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A vitézi telkek adományozásának mikéntjére a Rend fennállá-

sa egész időszakában érvényes volt a kormányzó még 1920-ban 

adott az az intenciója, hogy elsősorban a legénységi állo-

mányt vitézeket kívánja telekhez juttatni. finnek az inten-

ciónak megfelelően döntött ugy az Országos Vitézi Szék, 

hogy a tiszti ős legénységi állományu vitézeket 25:1 arány-

ban juttatja vitézi telekhez, a legénységi vitézek javára. 

Pudunk arról is, hogy 1920-1921-ben ezen irányelv megvál-

toztatására olyan értclmü javaslatot terjesztettek elő, 

hogy a középbirtokok szaporitása lenne a  fontos  földbir-

tokpolitikai cél. Az Országos Vitézi Szék azonban az ere-

deti elgondolásától nem tért el.  /66/ 

Ugyanakkor a vitézi telekért folyamodók részére olyan 

szabályokat állitottak, amelyek azt a rendi célkitűzést 

voltak hivatva szolgálni, hogy a vitézi telekkel megado-

mányozandók alkalmasak is  legyenek  a vitézi telek megmüve.-

lésére, a vitézi telekkel kapcsolatos célok megvalósitására. 

A Vitézi Rendbe felvételét kérő személy - a már megis-

mert káriilményeken kivül - köteles volt olyan nyilatkozatot 

tenni, hay  szerint kötelezi magát arra, hogy a vitézi tel-

ket az ország bármely részén elfogadja, továbbá, hogy azt 

maga maveli illetve kezeli. /Különősen vonatkozik ez a 

vitézi telekért folyamodó tisztekre - mondja a Kis Káté/. 

/67/ 

A felvételi kérelem mellékleteként a kérelmező lakó-

helye szerint illetékes előljáróság igazolta azt is,hogy 

a felvételt kérőnek és feleségének milyen ingatlana 
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/szántóföld, ház, házhely, stb./ van és várhatóan milyen 

nagysagu és minőségű ingatlant fognak örökség cinén meg-

szerezni. Ennek  az igazolásnak azért volt döntő szerepe, 

mert  olyan esetben, ha lakóhelyén már házzal vagy egyéb 

ingatlannal rendelkezett a felvételt kérő, ugy lehetőség 

szerint a lakóhelyén kapta a vitézi telkét. /68/ Egyéb-

ként a vitézi telkek adományozásánál az Országos Vitézi 

Széket az az elv vezette, hogy a vitéz telkét lehetőleg 

lakóhelyén kapja meg, de ha ez nem volt lehetséges, ugy a 

lakóhelye fekvése szerinti vármegye területén. /69/ 

Az Országos Vitézi Szék már a felvételnél nagy gondot 

forditott arra, hogy a felvételre jelentkezők a valóság-

ban is alkalmasak legyenek vitézi telkiik meguaUvelésére. 

Ennek céljára szolgált az, hogy a felvételét kérő és fe-

lesége, valamint a felvételét kérő és szülei egészségi 

állapotáról orvosi igazolást kellett bemutatni, illetve 

kötelezettséget kellett vállalni arra, hogy orvosi vizs-

gálat céljára az Országos Vitézi Szék által megjelőlt ha-
tósági orvosnál megjelennek. /70/ 

De ugyanide esik az á szabály is, hogy a telekért fo-

lyamodó vagy felesége felmenői már nem éltek, ugy a helot-

ti anyakönyvi kivonatukat kellett bemutatni. tsz nemcsak a 

származás vizsgálatát célozta, hanem a felmenők halálának 

okát is, amelyből adott esetben a leszármazók örökletes 

betegségeire is következtetni lehet. - /71/ 

A rokkant  kérelmezőnek, akit törődöttsége, rokkantsá-

ga a vitézi telek megművelésében akadályozna, a vitézi 

telekkel megadományozása előtt kötelessége volt nyílat- 
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kozni arra, hogy a juttatandó vitézi telket ki fogja meg-

iaüv elei. /72/ 

S végül annak a folyamodónak, aki katonai szolgálatot 

tel jesitett /hivatásos állományban/ kórvénye felterjeszté-

sekor a parancsnokának arra is nyilatkoznia kellett, hogy 

a folyamodó elbocsátása a szolgálatból mely időpontban vár-. 

ható. /73/ 

Fontos telekadományozási szabály volt, hogy aki már 

telekkel bir, telke helyett más telket nem kaphat addig, 

még valamennyi igényjogosult vitézi telket nem kap. 

Kik voltak a telkes vitézek?  

Az egykoru irodalom nem tárgyalta e kérdést. A rendi 

statisztikák gyakran közöltek pontos adatokat, s az egyéb 

rendi orgánumok is pontos vagy hozzávetőleges adatokkal 

szolgáltak. Azonban csak a telkek számára, ezen belül a 

tiszti és legénységi telkek számára, esetleg a telkek jog-

cim szerinti megoszlására vonatkoztak ezek az adatok. 

Az ujabb irodalomban több szerző is foglalkozott e 

kérdéssel, azonban ugy, hogy állitásaik igazolására szám. 

szerit adatokat nea .t  vagy alig használtak. A következőkben 

ismét felsorakoztatjuk tehát megállapitásaikat, s azután 

a rendelkezésre álló adatokkal szeabesitjiik azokat. 

Nagy László /1958./ /74/ arról is, hogy "...vitézi 

telket elsősorban a fehérterror kegyetlenségeiről hírhedt 

különitményeinek tagjai, valamint megbizható kulákok eset-

leg kisiparosok, középparasztok... kapták. 



Pörsi Gyula /1951/ /75/ két részre osztja a vitézeket: 

vannak a, "vitézek", akiknek néhány holddal "k: szurják a 

szemét" és vannak "... jegyzők, csendőrök, deklasszáló-

dott martalócok, az uri vitézek", akik 40, 50, stb.holdas 

vitézi telkeket kaphattak." 

Bápi Vilmos /1959./ /76/ arról tud, hogy a Nagyatádi 

földreform során a vitézeknek átlagban 16 kat.hold telek 

jutott, továbbá, hogy a vitézi teleknél is meg kell kiilön- 

böztetnűnk a tiszti legényekből vitézzé letteket /"puccer-

vitéz"/, "akik 12 holdat és a katonatisztekből lett vité-

zeket, akik 40 holdat kaptak átlagosan." 

Nemes Dezső /1959/ /77/ azt irja, hogy ".. .. A váloga-

tott fehérgárdisták "bitségét" az ellenforradalmi földre-

form során kisebb-nagyobb kulákbirtoknak megfelelő "vi-

tézi telkek" adományozásával is erősitették. A "vitéz" 

földbirtokosok, kulákok és itt-ott a maguk közé vett sze-

gényebb fegyverhordozót" voltak a telkes vitézek. Ugyan-

csak Nemes Dezső /1962/ /78/ a Nagyatádi földreformkap-

csán arról ir, hogy "...közel ezer különittményes tiszt 

kapott átlagosan közel 40 kat.holdas "vitézi telket", s 

hozzá beruházási hitelt is. ők  a földet ingyen vagy ked-

vező feltételekkel kapták...". 

Annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy kik voltak 

a telkes vitézek és a telkek adományozásánál milyen szem-

pontok érvényesültek, a rendi adatok és szabályok -- mint 

emlitettem - hiányzanak. Ezért a rendelkezésemre álló, 1921. 

májusa és 1943. augusztus 30-a között kiállitott 1668 db. 

adománilevélmásolatból véletlen kiválasztással 17o db-ot 

vizsgálok most meg. Pz a rendelkezésre álló adománylevelek 



37 28 21.7 % 

21 26 12.3 % 

126 	0.5% 

23  28 *  13.5 % 

83 2á 48.8 % 

528 	3.o% 

— $65 — 

10 %, s az 1943-ig adományozott 5641 vitézi teleknek 3.0 

3-a. /79/ 

A megadományozott 170 vitézből 

1./ tényleges tiszti állományban volt 

tartalékos tiszti állományban volt 

tiszti állománya vitéz várományo-
sa volt 

hivatásos tiszthelyettes volt 

tartalékos állományban volt 

legénységi állományu vitéz váromá-
nyosa volt 

170 26 99.9  % 

A táblázatom összefoglalvas 

tiszti állományu vitéz és váromá- 
nyosa 	 59 fő  34.5 % 

legénységi állományu vitéz és váro- 
mányosa 	 111 28 65.3 % 

170 28 99.8 % 

A számbav ett vitézek között a tiszti és legénységi vi—

tézek aránya: 2:1 

nem mértékkel avatott: 

kitüntetése: 
	

telke 

st. kir. őrnagy 

tart.hadriagy 

ezüst katonai érdemórem 
a katonai érdemkereszt 
szalagján a kardokkal. 

2.rb.Il.o.©züst vitéz-
ségi érem 

43 kh 13o7 
/1935-ben/ 

221 0—öl  Mason  
/1935—ben/kőzség- 
ben/ 

v értanuhalált halt 

tart.zászlóe ár- a vitéz kitüntetése: 
vája 	II.o.ezüst vitézségi 

'érem 

telke: 10 kh 
/1936--b an/ 
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tart.őrvezető 	k;tüntetése: 4 rb. II.o. telke: 2 kh 1387 
vitézségi érem 	/1936 ban/ 

nyug. alhadnagy kitüntetése:II.o. ezüst 
vitézségi érem 

tart.szakaszve- kitüntetése:I1.o.ezüst 
zető 	vitézségi érem 

A nem mértékkel avatott 6 vitéz a 

telke: 8 kh 22 
/1938-ban/ 

telke: '24 kh 1221 
/1938-ban/ 
/részben Vagyon-
váltság részben 
megvált isos/ 

száinbavett összes vitéz 3.5 %-a. 

A nem mértékkel avatott 3 tiszti vitéz az ősszes tisz-

ti vitézek 5.o %-a, 

a nem mértékkel avatott 3 legénységi vitéz az összes 

legénységi vitézek 2.7 %-a. 

A következő táblákon a tiszti vitézek adatait vizsgál-

juk meg: 

2./ A képzett csoportban tehát 36 olyan tiszti telkes 

vitéz van, akik mértékkel avattak és tényleges tiszti álloe 

mányban vannak: 

A 36 tiszti telkes vitézből: 

tábornoki rendfokozatban 4 11.1 % 

törzstiszti rendfokozatban 11 30.5 % 

főtiszti rendfokozatban 21 56.9 % 

36 fó 98.5%=100% 

volt a telek adományozáskor.- 

A 36 tiszti telkes vitéz kitüntetéseit 

hadiékítményes Lipót-rend lovagkeresztje a 
kardokkal 	 4 11.1 % 

III.o.katonai érdemkereszt a kardokkal 	4 11.1 % 

hadiékítményes III.o.Vaskorona-rend a 
kardokkal 	 23 63.8 % 

tiszti arany vitézségi érem 	2 	5.5 % 
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Legénységi arany vitézségi érem 2 ' 5.5 %  

Legénységi I.o.ezüst vitézségi érem 1 2.7 %  

36 99.7 % _100 %  

Ha ezt a táblánkat a VI.fejezet 1.számu táblájával vetjük  

össze:  

Ott:  

a tiszti vitézek 78.2 %-a Ill.o.katonai érdemkereszt a  
kardokkal  

1ZI.o.Vaskoronarend a kardok-
kal  

4.3 %-a legénységi arany vitézségi  
éremmel,  

4.3 %-a legénységi I.o.ezUst vitézsé-
gi éremmel  

avatott,  

akkor a legénységi állományban szerzett kitüntetések alap-

ján tiszti telekkel adományozottak kis mértékű csökkenését  

látjuk a tiszti vitézek ősszegségéhez viszonyitva /8.6  

r61 8.2 %--ra.!  

Ha a VI.fejezet 1O.számu táblával vetjük össze:  

Ott:  

tábornoki rendfokozatu vitéz 	7.3  

törzstiszti reo.dfokozatu vitéz 52.1  

főtiszti rendfokozatu vitéz 	30.4 % volt,  

akkor látjuk, how a tiszti telkes vitézek között szinte  

megfordul az arány a fatiszti rendfokozatuak javára, s igy  

az  sem  meglepő, hogy a tipikus Ili.o. katonai érdemkereszt  

a kardokkal kitüntetés aránya visszaszorul, ős a tipikus  

kitüntetés a hadiékitczényes és kardos 1I1.o. Vaskorona-

rend lesz. Ez az arányváltozás egyben azt jelenti, hogy a  

4.3 
 

°~►-►-a 
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vitézi telek adományozásánál a személyes vitéz magatartás-
sal  véghezvitt fegyvertényt még szigorubban vizsgálták, 

mint a Rendbe felvételkor általában. 

3./ A következő táblám a 36 tényleges tiszti á.11ományu 

vitéz részére adományozott telkek adatairól szól.: 

Az adományozott tiszti vitézi telkek összterülete: 1597 
kat. hold 673 cl—ól. 

ebből nem ingyenes adomány /vagyonváltság :  megváltás, 
stb./ 242 kat. hold 1548 o-öl. 

Az adományozott tiszti vitézi telkekből 

	

ingyenes adomány; 	84.7 r 

	

nem ingyenes adomány: 	15.1 % 

99.8 ó=1fl0 ó 

Az egy tiszti vitézre jutó vitézi telek átlagos nagy-

sága; 44 kat. hold 379 D-öl. 

4./ 	 el avatott 

2 

A  20 tarts ókos tiszti vitézből 

századosi rendfokozatban 

főhadnagyi rendfokozatban 

hadnagyi rendfokozatban 

tisztjelölt /hadapród/ 

 

	

3  2 	15.0% 

	

4 fő 	2o.o 9 

	

12  f6 	60.0 ;{ 

	

1  26 	5.o % 
20 f6 100.0% 

volt a telekadományozáskor. 

 

A 20 tartalékos tiszti vitéz kitüntetései. 

hadiékitményes ill.o. katonai érdemkereszt 
a kardokkal 	 3 f8 15.o % 
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hadiékit©ényes III.o.vaskoronarend a  
kardokkal 	 4 fő 	20. o %  

legénységi arany vitézségi érem 	4 fő 	2o.o %  

legénységi I.o.ezüst vitézségi érem 	9 fa 	45.0  

co fő loo.o %  

Ha ezt a táblázatot összevetjük a VI. fejezet 2.számu  

táblájával, amely szerint a tartalékos tiszti vitézek  

63 %-a legénységi I.osztályu ezüst vitézségi éremmel,  

31 5.--a Il I. o. katona. érdemkereszttel a kardokkal,  

rendelkezett, tehót 2/3-ad részük legénységi kitűntetések-

kel avatott, ez az arány a telkes vitézeknél megmarad /itt  

is 63 %/, de valamelyest  nőtt /kb. 4 55/ a tiszti állomány-

ban szerzett kitüntetések aránya. A  legénységi állományban  

szerzett kitüntetések 1/3-a legénységi arany vitézségi  

érem volt!  A tiszti állományban szerzett kitüntetéseknek  

több mint fele III.o. vaskoronarend volt a kardokkal. B  

belső arányeltolódásokból pedig arra kell következtetni,  

hogy a tartalékos tiszti állományban lévők közül is telek-

kel elsősorban az egyéni kiváló vitézi magatartást jutal-

mazták.  

5./ következő tábl a 20 tartalékos tiszti  állo-

vu vitéz részére adományozott  teliekről szól:  

az adományozott tiszti vitézi telkek össz- 	. 
területe: 	 646 kat. hold  

871 o-ől•  

ebből nem  ingyenes /vagyonváltság/ adomány 114 9
0 hold  

Az adományozott tiszti vitézi telkekből  

ingyenes adomány  

nem ingyenem adomány  

82.3 % 	 ~ 

17.6 %  

  

 

99.9 % = 100 %  
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Az egy tartalékos tiszti vitézre jutó vitézi telek 

átlaga: 32 kat. hold 343 tel. 

Ha a tényleges tiszti és a tartalékos tiszti telkes 

vitézekről készitett táblákat összehasonlitjuk, ismét 

látjuk, hogy - mint a tiszti vitézeknél általában - a 
tényleges állományu tiszti vitézek zöme magasabb kitün-

tetéssel kapott vitézi telket, mint a tartalékositiezti 

vitézek, amit egyébként természetesnek kell tartanunk. 

De itt is fel kell figyelnünk arra, hogy a tartalékos 

tiszti telkes vitézek 1/5-e hadiékitményes és kardos 
Iil.o. vaskoronarenddel bírt, azzal a kitüntetéssel,ami 

a tényleges állományu telkes tiszti vitézek tipikus ki-

tüntetése volt!  

A tényleges és tartalékos tiszti állományu telkes 

vitézeknél az ingyenes ős nem ingyenes vitézi telkek ará-

nya lényegében azonos. 

Jelentős különbséget találunk azonban a tényleges 

állományu és a tartalékos tiszti állományu vitézek tel- 
, 

keinek átlagos nagysága között. .A tényleges állomnányu 

tiszti vitéz telke - átlagosan - 12 kh• 36 T-öl-lel, 

27.2 %-kal nagyobb, mint a tartalékos állománya tiszti 

vitézé. A rendelkezésre álló adatok alapján e -. különb- 

ség oka nem magyarázható. Mind a tényleges, . mind a tarrta-

lékos tiszti vitézeknél az adományozott telkek nagysága 

vagy minősége, a megadományozott rendfokozata vagy kitün-

tetése - látszólag - semmiféle kapcsolatban nincs egymás- 

sal. 

A példa kedvéért néhány adományozást megemlitek: 



14 kh. 1244 o-öl vité- 

zi telket, /1n{,yenes/ 
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tényleges állományu százados, 

legénységi arany vitézségi érem 

tulajdonosa, a forradalmak alatt 
hadifogságban volt 

tényleges állományu alezredes 

a hadiékitményes III.o.vaskoro-

narend tulajdonosa a kardokkal 

tartalékos főhadnagy  

legénységi I.o.ezüst vitéz-

ségi érem tulajdonosa 

tényleges állományu tábornok 

/v.nagylaki Ritz Jenő/ 

2 x a I II . o. katonai érde-

kereszt a kardokkal tulajdonosa 

tartalékos hadapród 

a legénységi I.o.ezűst vitézsé-

gi érem tulajdonosa 

tartalékos főhadnagy 

a hadiékitményes III.o. vasko-

ronarend tulajdonosa a kardok-

kal 

tényleges állományu alezredes 

a hadiékitményes és kardos Li- 

pótrend lovagkeresztje tulajdo-

nosa 

a végül vitéz tiszabeői Helleb-

ronth Antal, a vitézek 2őkepi-

tányánek helyettese 

20 kh. vitézi telket !  

12 kh 1o28 -o-öl vitézi 

telket, /ingyenes/ 

69 kh. 523 col-öl /ingye- 

nes/telket, 

50 kh. /ingyenes/ telket 

100 kh. /ingyenes/ telket 

14 kh 1120 o-öl /ingye-

nes/ telket 

Balatonarácson 1048 o-öl 

telket kap, /azzal, hogy 

a telket terhelő tartozá-

sokat fizetni köteles./ 



- 372 —  

Nem vezet közelebb célunkhoz az sem, ha a tiszti  

vitézeket és a telkes tiszti vitézeket abból a szempont-

ból hasonlitjuk össze, vajon milyen arányban voltak hadi-

fogságban /másoldalról milyen arányban voltak Magyarorszá-

gon a forradalmak alatt/. A  VI.  fejezet 18. ábráján  lát-

tuk, hogy a tiszti vitézek 35.2 %-a volt hadifogoly, a  

tiszti telkes vitézek közül 4 tényleges állományu tiszt  

volt hadifogságban, tehát a tényleges tiszti vitézek 11.1  

%-a, /a tartalékos tiszti állományu telkes vitézek közül  

senki  nem  volt hadifogoly/ az  összes tiszti telkes vité-

zek 7.1 ;fi-a. Mindenesetre csak arra következtethetünk,  

hogy mig a tiszti vitézek közül minden harmadik, a telkes  

tiszti vitézek közül csak minden tizedik nem volt itthon  

a forradalmak alatt. - S itt vissza kell utalnom az előbbi  

telekadományozási példákra és a lfI.fejezetben emlitett  

vitézi pályaképekre, valamint a VI.fejezet 19-21.számu  

tábláira is. -  

6./ té le es hivatásos katon szol áfa ot tel  

_sitó lomén eíé i,_ telkes vitézek  száma, akik mérték-

kel avattak, 22 tő.  

Kitüntetéseik:  

legénységi arany vitézségi érem 	12 tő  

a legénységi I.o.ezüst vitézségi  
érmet kétszer birtoklók. 	5 tő  

a legénységi l.o.ezüst vitézségi  
éremmel rendelkezők 	5 fő  

54.5 ~  

22.7 %  

22.7 d  

22 tő 	99.9 %==100 %  

té lees iv atásos katonai szol ál tot tel esitő  

22 legénységi vítéz_r  s ére,~adu n~ortatott 

összesen: 307 kat. hold 72 a -öl,  
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ebből nem ingyenes /v agyon- 

váltság/ adomány 	 26 kat. hold 717 o-81. 

Az adományozott vitézi telkekből 

ingyenes adomány: 	:91.2 

nem ingyenes adomány: 	8.4 % 	' 
99.6 % = 100 % 

Az egy tényleges /hivatásos/ katonai szolgálatot tel-

jesitő legénységi vitézre jutó átlagos nagyságu vitézi 

telek: 	13 kh 95 0--öl. 

7.1 A tartalékos állományru legénysé gi  telkes vitéz ek 

száma. akik mértékkel avattak, 81 fő. 

Katonai /tartalékos/ rendfokozatuk: 

honvéd 	2  fő 	2.4 % 
tisztes 	43 fő 	53.0 % 

tiszth. 	36  fő 	44.4  % 

81 fő 	99.8% =100°'b 

Kitüntetéseik:  

1 rb. vitézségi érem /arany/ 	13 fő 	16.0 % 

3 rb. legénységi arany vitézsé- 
gi érem 	1 fő 	1.2 % 

4 rb. legénységi I.o.ezüst vi- 
tézségi érem 	 1 fő 	1.2 % 

3. rb. legénységi I . o, ezüst vi- 
tézségi érem 	. 5 fő 	6.1 % 

2 rb. legénységi I.o.ezUst vi- 
tézségi érem 	 17 fő 	20.9 % 

1 rb. legénységi I.o.ezüst vi- 
tézségi érem 	44 fő 	54.3 % . 

81 fő 99.7,%= loo % 

A tartalékos állományu legénységi vitézek részére 

adományoztatott: 
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összesen: 	352 7s1217 tio-öl.  

Ebből nem  ingyenes,/va-  
gyonváltság,mregváltás/ 	265,661 0-öl.  

Az adományozott vitézi telkekből  

	

in;yenes 	92.4 %  

	

nem ingyenes 	7.5  

99.9 ~ -100%  

Az egy tartalékos állományu legénységi vitézre eső  

átlagos nagyaágu vitézi telek: 43 kat. hold 544 [f-öl.  

A legénységi állományu vitézek két csoportja össze-

hasonlitásánál az tűnik mindjárt szemünkbe, hogy a tény-

leges állományuak több i  mint fele a legénységi arany vi-

tézségi éremmel rendelkezik, a nem tényleges állományuak-

nak a több mint fele pedig csak egyszer birtokolja a legény-

ségi I.o. ezüst vitézségi érmet. Addig, amig.a tényleges  

állományuak ?7. 91  Se-a az 1921-X192-es legszigorubb mérték-

nek is megfelel, addig ez az arány a nem tényleges éllo-

mányuaknál csak 45.4  

A két csoport teleknagyságánál rendkívüli eltérést  

találunk; a tartalékos állományuak telke 30 kat. hold  

449 011-ö1-el nagyobb, mint a tényleges állorányuaké, ez  

utóbbiak telke csak 30.2 5--a az előbbiekének.  

Ha  kevéssel is /0.9 %/, de kevesebb a tartalékos le-

génységi vitézek nem ingyenes adományozott telkeinek  

aránya, mint a tényleges álloniányuáknál.  

A tartalékos és a tényleges állományu legénységi vité-

zek részére szóló telekadományokban is - a tiszti vité-

zekhez hasonlóan -, egyéb adat hiányában - valamilyen  
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rendszert, vagy törvényszerűséget felfedezni nem tudtam. 

Issunkebből az adományozási gyakorlatból is néhány példáts 

hivatásos katona 	 9 kh 1168 /vagyonváltságon/ 
a legénységi I.o.ezüst vitéz- 	 telket, 
ségi érem tulajdonosa 

tartalékos állománya vitéz 15 kh• 69 c-61 . /ingyenes/ 
a legénységi 1.o. ezüst vitéz- 	 telket, 

ségi érem tulajdonosa, hadi- 

fogságban volt, 

tartalékos állorrán u vitéz 	9 kh. 1149 o-öl /vagyon- 

2 rb. legénysági l.o.ezűst 	váltságos/ telket, 
vitézségi 

érem tulajdonosa 

tartalékos állományu vitéz 19 kh. 1389 O-öl /vagyom 

a legénységi arany vitézségi 	váltságos/ telket, 

érem tulajdonosa 

tartalékos állománya vitéz 2o kh 1232 o-öl /ingyenes/ 

a legénységi I.o.ezüst vitéz- 	 telket, 

ségi érem tulajdonosa 

hivatásos katona 	 14 kh /ingyenes/ telket, 

2.rb. legénységi I.o.ezüst 

vitézségi érem tulajdonosa 

tartalékos állomáuyu vitéz 20 kh. /ingyenes/ telket, 

4 rb. legénységi l.o. ezüst 

vitézségi érem tulajdonosa  

tartalékos állománya vitéz 22 kh 800 D-öl /ingyenes/ 

a legénységi I.o.ezüst vitéz- 	telket kapott. 

ségi érem tulajdonosa, 
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A legénységi vitézek részére történt telek adománya--

zásoknél, érdemes felfigyelni arra a jelenségre, hogyha 

egy kőzség közigazgatási területén belül több vitézi te-

lek egyidejű adományozására került sor, a vitézi telkek 

egyformák. Azonban itt is hiába keresünk az adomány és a 

vitéz kitüntetésének nagysága között összefüggést. 

lássunk most erre is néhány példát: 

Az 1922. október 18-i magas elhatározással adományoz-
tatott: 

Battonyán 

tartalékos szakaszvezetőnek 	10 kh /ingyenes/ telek, 
3 rb. legénységi I.o.ezüst vi- 

tézsági érem tulajdonosának 

tartalékos honvédnek 	10 kh./ingyenes/ telek 
3 rb. legénységi. I.o. eziiet vi- 

tézségi érem tulajdonosának 

Mikepéresen 

hivatásos tiszthelyettesnek 	9 kh 1529 D-öl /ingye- 
a legénységi arany  vitézségi 	 nest telek, 
érem tulajdonosának 

tartalékos tizedesnek 	 10 kh 71 Q-öl /ingyenes/ 
2 rb.legénységi I.o.ezüst vi- 	 telek, 
tézségi érem tulajdonosénak 

Az 1939. augusztus. 26-i magas elhatározással adományoz-

tatott: 

Ceászártőltésen /P-P-S-K. va./ 

tartalékos tiszthelyettesnek 	15 kh /vagyonváltságos/ 
a legénységi arany vitézségi 	 telek, 
érem tulajdonosának 
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tartalékos szakaszvezetőnek 	15 kh /vagyonváltságos/ 

a legénységi 1.o.eziist vitéz- 	telek, 

ségi érem tulajdonosának 

tartalékos tizedesnek, 	15 Ltb /vagyonváltságos/ 

2 rb. legénységi l.o.ezüst vitézségi 	telek 

érem tulajdonosának 

A telekadományozási gyakorlatot vizsgálva megál.lapit-
hatjuk még azt*  hogy azokban a községekben /városokban✓, 
ahol akár egyszeri, akár egymást követő többszőri vitézi 

telek adományozások voltak, igyekezett a Fend a legénységi 

vitézi telkek között tiszti vitézi telkeket is juttatni. 

A következőkben bemutatandó táblák és adatok atonban 

a megvizsgált adománylevelek adataiból képzett tábláinknak 

módositására fognak kényszeriteni. Ennek oka az, hogy a 
Vitézi Rend  Főszéktartósága az adománylevél -másolatok 

kis részét küldte meg annak idején az Országos Levéltár-

nak, és a megküldött adománylevél-misolatok nem tükrözik 

pontosan az összes adományozás belső arányait, tehát nem 

reprezentálják a sokaságot. 

Mindenesetre célunkhoz közelebb jutottunk annyiban, 

hogy az adományozási gyakorlatba némi betekintést nyer-

tünk, s a telkes vitézek milyenségéről, az adományozott 

vitézi telkek minőségéről szerzett isleretek birtokában 

ismét megállapithatjuk, hogy az 1945. utáni irodalomból 

idézett nézetek e tekintetben sem helytállóak, nevezetesen 

nem verifikálható az a felfogás, hogy  vitézi telket első-

sorban a fehérterrorista különitmények tagjai kaptak, az 

a felfogás, hogy a legénységi vitézeknek néhány holddal 
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"k.szurják"a szemét", az uri vitézek pedig 40-50 holdat 

kaphattak. /Láttuk, hogy eredetileg is az volt a terv, 

hogy a legénységi vitéz életképes kisbirtokot, a tiszti 

vitéz kis középbirokot kapjon, egyébként e szembeállitás 

érthetetlen számomra; miért kellene a nagyobb, felelősség-

teljesebb állásban produkált eredményt kisebb mértékben 

jutalmazni, mint az alacsonyabb beosztásban létrejött 

kisebb horderejütt/ Továbbá ebben a csoportban sem talál- 

tam meg "deklasszálódott martalócokat", a "pucderr ► vitéze-
ket; Látjuk továbbá azt is, hogy aki a Nagyatádi-földre-

form kapcsán jutott vitézi telekhez, fUggetlenül attól, 

hogy tiszti vagy legénységi vitéz volt-e, más földhöz-

juttatotthoz képest semmilyen előnyt nem élvezett, sőt 

addig amig a nem vitéz földhözjuttatottak a vételár kifi-

zetése után szabadon rendelkeztek reform-földjükkel, a vi-

tézi telket továbbra is a közszolgálat kötelezettségei és 
a rendi ellenőrzés terhelte. Nem helytálló az sem, hogy 

a földreform során "kőzel ezer külőnitményes tiszt kapott 

átlagosan 40 kat. holdas "vitézi telket", ugyanis a föld-

reform során vagyonváltságos és megváltásos telekben 255 

tiszti vitéz, bérföldből alakitott telekhez 14 tiszti vi-

téz jutott, az e cinien történt összes vitézi telekjuttatá-

sok száma: 269. 

A tiszti telkes vitézek száma tehát a földreform kap-

csán a 3003-at sem érte el. - A "vitéz" földbirtokosok, 

kulákok 1 vitézi telkére - mint látjuk majd - az "itt-

ott maguk közé vett szegényebb fegyverhordozók" 9 vitézi 
telke, jutott, a telkek összterületének 64 5-a. 
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A vitézi telkek számának alakulása.. r•irr~~~ r 	 r~..r~w r... ~r~..~... ~~ rrr 	r 

fost már tudjuk azt, hogy a Vitézi Rend által regszer-

zett földek menny?ioége és a vitézi telkek száma és földte-

rülete egymástól eltérnek. A Vitézi Tend által bizonyos  

időben megszerzett földek nem azonnal alakitsWt .ak vitézi  

telkekké és nem azonnal adományozták azokat.  

8./ 1929._, ~ a~árbm  

saját elapitásu: 38 tiszti vitézi 8 legénységi vitézi  

telek 	telek  

ingyenes:  18 tiszti vitézi 310 legénységi vitézi 
telek 	telek 	/80/  

összesen: 	56 tiszti vitézi 318 legénységi  vitéz. 
telek 	telek 

9./ 19?3. végén:  
Ingyenes: 10 tiszti vitézi kb.400 legénységi vitézi  

telek 	telek  

1923-ban  összesen volt /?/ 66 tiszti vitézi telek ;  kb.  

700 legénységi vitézi telek. /81/  

10./ 1926. novemberben:  

204 tiszti telkes vitéz  

2250..a.52.1,1gfaységi telkes vitéz  

Összesen: 2454 telkes vitéz volt, a vitézi telek összterü- 

late: 57.000 kat.hold /82/  

11./ 1927. novemberbenx w~ ..+r~.a  

telkes vitézek száma: 2549, titézi telkek összterülete:  

60.000 kat.hold./83/  

12./ 19a2.2. december 3i-én_ 
v. Igrnándy-iiegyesoy statisztikája:  
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13./ ,1928-bra  

ingyenesen felajánlott föld 

az OFB által rendelkezésre 

bocsátott föld 

hosszulejératu béfőld 

saját birtokból alapitott 

10.889 kh.1576 o-öl 

38.263 kh. 232 0-8l 

805 kh. 

7.498 kh. 989  

  

A vitézi telkek ősazterülete: 57.456 kh.1197 o-61 

Vitézi telkes: 232 tiszti vitéz 

2317 legénységi vitéz  

4598 vitéz. /85/ 

14./ 1931--ben  
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15./ ).935. tebzuárban.  

407 tiszti és 3353  legénységi vitéz gazdálkodik össze- 

sen 65.518 kat. hold vitézi telken. - /87/ 

16./ ,1935-ben 85 vitéz kapott 900 kat.hold földet./88/ 

17./ ?.936--ban, 93 vitéz kapott 514 kat. hold földet,/89/ 

18./ 1937-ben 66 vitéz kapott 65o kat.hold földet./-/f  

igy 1937.  végén 4253 telkes vitéz volt együttesen 67.394 

kat.hold nagyságu vitézi telkeken. /90/ 
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A Vitézi Rend tehát a II. világháboru kezdetéig 4325 

vitézt tudott összesen 70.377 kat.hold földhöz juttatni.- 
. 

A statisztikai táblánkat azonban pontosita i kell:°Ugya-

nis e táblán a Budapest székesfővárosi vitézek is szere-
pelnek. Telkeik azonban nem föidmüvelésre alkalmas ingat-
lenök, hanem épitési telkek. Ilyen módon a szorosan vett, 
5216116 egzisztenciát jelentő vitézi telkek ösazterűlete 

70.307 kat.hold, s nélkalak a telkes vitézek száma 4.224 
tő. De sz a szám sem egészen pontos, hiszen vitézi telek-
ként épitési telkek adományozása más nagyvárosokban is tör-
tént, amely adományozásoknak pontos számát nem ismerem: ` 

Táblázatunk - részletessége miatt - többirányu követ-
keztetés levonására alkalmas. Az első ilyen megállapitás 
az, hogy bar a vitézi telkeknek szám szerint 13 Z-a esik 
a tiszti vitézi telkekre, a tiszti vitézi- telkek nagysága 
sz összes vitézi telek nagyságának 36 %-a. Ehhez képest a 
tiszti vitézi telkek átlagos nagysága 50 kat.hold, a le-
génységi vitézi telkem átlagos nagysága 12 kat.hold./92/ 
Mindjárt két,már ismert rendi követelmény "megsértését" 
látjuk, nevezetesen a legénységi vitézi telkek átlagos 

nagysága nem éri el sz életképes kisbirtok J3-20 kat. hol-
das nagyságát, a tiszti vitézi telek átlagon nagysága 

pedig a kis középbirtokot, az "50-100 holdat. A másik ilyen 
követelménysérelem: a tiszti  és legénységi vitézi telkek 
száma nem a kormányzó által kivánt 1:25 arány, hanem 10 
/pontosan 7.6 961 

A másik ilyen következtetés: rendk .vü1 nagyok az 
egyes vármegyék között a. tiszti és a legénységi vitézi 
telkek nagyságbeli eltérése: Ámig pl. Zalában 9 tiszti 
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vitéznek összesen 809 holdja,vagy Hevesben 10 tiszti vitéz-
nek 1066 holdja van, addig Békésben 12 tiszti vitéznek 

összesen 554 holdja, Tolnában pedig 23 tiszti vitézlek 

646 holdja; a legénységi vitézeknél pedig azt látjuk pl., 

hogy 81 zalai vitéznek összesen 1518 kat.hold földje, Bor--

sod-Gömőr vármegyében 98 vitéznek van 1327 kat.holdjá, 
Zemplénben pedig 68 vitéznek 968 holdja volt. 

20.:/ A  harmadik következtetésünkhöz egy u j abb tábla 
bemutatása szükségeé: 

0-5 5.10 10.20 20.50 50-140 100-20D összes 
• 

kat.hold nagyságu vitézi telkek száma. 
száma 38o 1729 1836 229, 98. 53 4325 

8.8 39.9 42.5 5.4 2.2 1.2 loo.o 

Annak ismételt hangsulyozás€v al, hogy a 0.5 . kat.holdas 

kategóriában számbavett telkek jelentős része a nagyvárosok-
ban adományozott építési telek, arra kell rámutatani, hogy 

bár - az akkori magyar földbirtokviszonyokhoz képest - a 
vitézi telkek nagyság szerinti megosztása általában egész-

sséges:, mégis a rendi célokkal ellentétes az 5-10 holdas 
kategóriába eső vitézi telkek kb. 40%-oa aránya.. Bz a 
teleknagyság ugyanis az akkori sárviszonyok között a 
vitézi család megélhetését nem biztositotta. /93/ 

Helyez .képet tehát akkor kapjuk, meg. ha sz. első két 
kategóriát összeezámitjuk: a vitézi telkek közel 50 %-a-
/pontosan 4807%-a/ döntő .többségébenn a vitéznek és osa-
ládjának önálló egzisztenciát nem biztositott' 

A  vitézi telkek száma és nagysága Önmagában nem sokat 
mond. Ezért még két ősazehasonlitó táblát kell bemutatnunk: 



214 Mászlet a kötött birtokok táblázatából /1935/. 
 

I korlátolt forgalmu birtokok  

	

satins 	terüle- 	la t.hold 	*-a  
te 	

.. 

8özségi, városi, törvény-  
hatósági birtokok 	3112 	828.283 	19.0  

Ritbizaminyá f&1.db3.r- 
tok 54 321.4I7 18.8 ` 

vitézi telek 1554 33.443 0.8  

hitelintézeti föld.  - • 
birtok 855 88.543 2.o /94/  

Miután a kötött földbirtokok terülétében és €urányaiban,  

1938-ig lényeges változás nem következett be, ezeket vál-

tozatlanul hagyva, a vitózi telkek 	és magyságát ., 
 

az 1938-as adatoknál ki.egószitve:  

22./  A korlátolt forgalmu földbirtok  

száma 	területe . 	70-a  
kat.2tol.d  

8őzsé 	o 	ar v~ osiy  törvéx y-  • -  . 
hatósági földbirtokok 3112 828.283 19.,o  

Hitbizosimí földbir-  - 

tok 54 321.477 18.8  

Vitézi telek 4325 700377 1.7  

Hitelintézeti földbir-  . 	 . 

tok 855 88.343 2.o  

A  másik táblán pedig a vitézi telkeket a hasonló  

nagysságu földbirtokokhoz fogjuk hasonlitani ., ugy, hogy  az  

össszehesonlitás lehetősége, érdekében a  100-200 holdas  

vitézi telkeket figyelmen kivül hagyjuk /ez.csak 1.2 %t/  

s az 1938-as táblánk adatait hasonlitjuk az 1935-őa ada-

tokat tartalmazó táblánkhoz:  
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23.1 
Az összes föld-
birtokok száma 

1 holdnál k szebb szán- 5-50 	50100 
t6 és 1-5 kat.holdas kh-as 	kh-as 

földbirtokok száma: 

1.898.267 1.046.026 428 . 547 14.895 

a vitézi telkek 
száma 

az összes föld- 
birtokok megas$- 
2ása, axánya 	55.10 .  

a vitézi telkek 
megoszlási aránya 	8.8 

3. .?94. 	98 

22. 57 . 0.78 

87.8 	2.2 /95/ 

Tábláinkról világosan Lgolvaaható tételünk, hogy  a 
vitézi telkek megoszlása lényegesen kiegyensulyozottabb 
volt,  mint  a földbirtokmegoszlásunk általában. De a fon-
tol most számunkra az, hogy az Összes földbirtokok és a 
legjellemzőbb kötöttbirtok-fajtákhoz viszonyitva a vitézi 
telkek .száma ás területe rendk bvül kicsi, pontosabban je-
lentéktelen volt. Az e birtokcsoportba eső vitézi telkek 
száma a 0-5 kat.holdas birtokoknak 0.003 -a, az 5-50 kat. 
holdas kategóriának 0. .8 %-a, az 50.100 holdas kategóriának 
0.7 fi-a, valamennyi földbirtoknak 01.3 %-a. Ezek az adatok 
azonban már továbbvisznek bennünket a vitézi telkek gazda-
sági .jelentőségének vizsgálatára. 

A vitézi telkek száma 1938. után a következő mérték-
ben  növekedett: 

24./ 19k0.február,  

as 1938-1939-eu években 6.672 kat.hold 109 a-öl terit-

letet szerzett a Rená, amelyből 4.409 telket alapított; 

a telkek 518 tiszta. és 3.891 legénységi vitéz között osz-

tattak meg. /96/":' 



25•/ 	augusztus  

A vitézi telekkel ®egadoaaényozott vitézek s .zá•mat 4800  

fá. A  telkes vytézek jelenleg 89:980 kat.hold  földön  gazdái-  

kodn$k. , /97/  

26./ 39~~3ec~,,,,,, ~er ~. ~ 

A vitézi telkek:  

v amonvá3:tság4ss 	31.165 kat.hold  

megváltandó 	16.220 kati hold  

saját sa.a,pi.tásu 	13.844 kat.hold  

bérföldek 	1.922 ka.t•h<QId  

rendi vegyonböi vásár3lt 9046 kat.h,oEld  

telepités 
	 19.923 kat. .hoid  

zsidó  kisbirtok 
	

4.916. kat.hold  

Ssidb /rendes/ birtok 
 

44.872 kat.hold  

ingyenes 
	

15.582 kat.hold  

Ozszeien: 157.990 kat. hold, :amely megosz-

tásra kertilt 5561 vitéz között. /96/  

27./ 1943. február  

25.581 kat. hold ingyenes felajánlásból alakittatott  

122 tiszti és. 854 legénysági  telek, 

31.165 kat.hold vagyonváltságos földből alakittatott  

175 tiszti és 2115 legénységi telek,  

16.220 kat. hold megváltásos földből alakittatott  

80 tiszti és 664 légérvségi telek,  

1.922 kat. hold  bértőldbŐl. alakittatott  

14 tiszti és 95 legénységi telek.  

A telepitési tázvéÓAy utján  

az anyaországban  

a Bác skáb aá  

9.546 kat. holdat,  

2.269 kat. holdat,  



- 391 -  

Brdélyben 	218 kat.holde ►t,  

A teiepitbsi kormánybiztos utjáns  

a Bácskában 
	

6.586 kat.ho3.dat,  

Baranyában 
	

4.294 kat 
 

holdat,  

A `Muraki3zben 
	

2~ kat.hol.dat,.  

A telvádéki tel.epitési kormánybiztosság utjdna  

660 kat.:holdat.  

e c.imeken összesen: 28.869. kat. holdat kapott a Vitézi Rend,  

összesen 101 község területéra  

A,  28.869 kat. holdb63, kb. 18.869 kat. hold föld vitézi  

'
. 

telekké al akittatott és megosztatott 33 tiszti és 1212  

legénységi vitéZ között:  

3z, 1939.1V:tc. alapján, 20.243 kat.; hold földhöz jutott  

a Pend és ez felosztatott 6 tiszti és 311 legénységi vitéz  

között.  . 

l'ovábbi 12 tiszti és 31 legénységi vitézt is a rendel-  

kezésre álló és eslitett telekállományból vitézi telekhez  

juttatott a Rend:  

28./ Csazefoglal.va tehát: 	 . 

ingyenes felajánlásból származó 	15.581 kat. holdból  

vagyonváltságos fö3db6l származó 31.165 kat. holdból  

megváltásos földből származó 	16.220 kat.haldból  

bérföldből származó 	1.922 kat.: .  holdból  

a telepitési törvény utján  

az anyaországban szerzett 
	

9.546 kat. holdból  

a visszatért teral+eteken  
igénybevett 

	

19.323 kat. holdból  



• 

az 1939.IV.te:alapján, 
- igénybevett 	20.243 kat. holdból 

összelient 	314.000 kat• holdból 

19.000  kat. boldon 441 tiszti vitézi telek alakittatott és 
adományortatott, 

95.000 kat. boldon52oo legénységi vitézi telek alakittatott 
és adományortatotto  

114.000 kat:holdon 5641 telkes vitéz gazdálkodott. /99/ 

29.1 

Az ország terdletén  több  mint 10.000 vitézi telek vaa. 

/100/ 

Most nézzlik meg ujra a vitézekről és a vitézi telkekről 

szóló  tábláinkat, ugy, bogy az összebasonlitható adatokat 

tartalmazó táblák sorait felirjukt 
30./ 

1926. 1927. 1928. 1930: 1938. 1943: 
tiszti teIkes 	204 248 	232 	360 522 	441 

vitéz 
legénységi tel- 
kes  vitéz 	2250 
takes vitézek 

összesen: 	2454 2647 4598 3539  4325 5641 

telek kb.; 	57.000 58.242 57.458 55.958 70037 114.000 

A következtetések levonása előtt 1943—as  adatsorunk 

ittalakitásra szorul, uwanis nem tartalmazza.azzajtat alaPi-
tásu telkekkel rendelkezö vitézeket: Rzek 1931—ben 43 tisz-
ti és 31 legénységi  vitézből állottak és 7000, kb, 477  0.-öl  

vitézi telkük volt. A  saját  alapitásu vitézi telkek ösez. 
terillete 1942. végére kb. kétszennére, 13.844 kat. holdra 

2399 2317 3179 3803 5200 

össVÁ  s vitézi 
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nőtt, Feltéve, hogy a saját alapitók száma is az 1931-es 

adatok szerint nőtt ., akkor a saját alapitásu.vitézi te-

lekkel birt 1942. végén 86 tiszti és 62 legénységi vitéz. 

módositást átvezetve: 1943-ban . 

31.j 
tiszti telkes vitéz 441+86 = 5 

légénységi telkes . 

	

vitéz 	5200+62 	5262 

telkes vitézek 

	

összesen 	5789 

összes•vitézi tel- 
kek klu 	127844 

A táblázatunk azt mutatja, hogy a telkes vitézek 

között a tiszti telkek aránya: 1926-ban 9 %, 1927-ben 

10•3 %, 1928-ban 10 %, 1931-ben 11.3 %, 1938-ban 13 %, 

és 1943-ban 10 %. A legénységi telkekhez mérve tehát termo 
denc:iájában sem sikerült az 1:25-ös arányt megvalósitani. 

Látjuk továbbá, hogy a vitézi telkek és a telkesvitézek 

száma viszonylag lassan nő 1938-ig, jelentósén gyorsul a 

növekedés 1938. és 1944. között, s ha 1944. tav aszás már 

több mint 10.000 vitézi telek van, akkor 1943. tavasza 

és 1944. tavasza közötti egy év alatt a vitézi telkek 

száma megduplázódott• Ugyankl or ez a táblázatunk is ujabb 

kérdéscink irányába mutat, mi a magyarázata 1928. és 1931. 

között a telkes vitézek számának és a vitézi telkek te-

rületének csökkenésének? 	 . 

Milyen körülmények között és hogyan gazdálkodtak a 

vitézek? 

A. magas katonai kitüntetést személyes vitézségével 

megszerző katonát, aki a forradalmak idején nem exponálta 
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magát, aki elLenórizbetóen keresztény és igazoltan egée8= 

séges, földmiives munkára alkalmas és erre önként vállalko-

zik is, vitézi telekhez kell juttatni, bogy e földön szor-

galmasan és példamutatóan gazdálkodván, gazdaságát felviré-

goztassa, igy anyagi függetlenségében nemzetvédelmi köte-

lességeit teljeeiteni tudja és közéleti szereplésével da 

példamutató gazdálkodásával a faluja lakóit példája követé-

Bére buzdítsa -- ezek voltak a telkes vitézzel, a vitézi 

telekkel kapcsolatos alapvető rendi elképzelések. 

Azonban már 1921-►1922-ben az ingyenes felajánlásuk 

idején kiderült, bogy a felajánlott földek jelentős része 

instrukció nélkiil van. 1923-ban a telekbeiktatott és telek? 

beiktatandó 66 tiszti és kb. 700 legénységi vitéz közül 

38 tiszti /57.5 %/ ós 70 legénységi vitéz /10 %/ rendel 

kezett teljes instrukoióval. Fél instrukcióval rendelke-

zett 12 tiszti /18.1 %/ ős kb. 220 legénységi vitéz 

%31.4 %/, 16 tiszti /24.2 $ / és kb. 410 legénységi vi- 

téz /58.5 Si  instrukcióval, tőkével  nem rendelkezett, gaz 

dr lkodáe6t megkezdeni nem tudta. 	. 

Még inkább sokasodtak az instrukció ős tőkehiány 

miatti nehézségek, amikor a Nagyatádi- földreform kapcsán 

nagyobb földterületbez jutott a Vitézi Rend. 

Arról mér szóltam, bogy a reform-földek általában a 

településtől távoli kizsarolt, gondozatlan 68 instruélat-

lan területek voltak. 1926-ban a vitézi telkek kb. 10 %-a 

elsőrangu,kb.3o %-a legfeljebb közepes, 6o %-a pedig egé-

szen silány minóaégü föld volt. /101/ 
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E földeken kellett a vitézek gazdálkodását meginditani. 

A vitézek gazdálkodása tárgyi feltételei kőzül csak a vité-

zi telkeket ismerjük fő adataikban. A vitézi telkek instruk-

ciójára nézve azonban bizonyos következtetést enged a vitézi 

telekleltárakból összeállitott táblám: 

Rendelkezésemre ólit 453 vitézi telekleltár, amelynek 

most véletlen kiválasztás utján alkotott 13 telekleltárt vizs-

gálok meg: /102/ 

Az ingyenes vitézi telkek leltáraiból 

1./ Legénységi 15 kh--as telek: 

2 igásló, 1 szekér, 1 lószerszám, /a katonai körletpk-

tól vmennyi./ 1 tehén, 1 anyakoca, 1 egyes Sack-eke, . 

1 háromágu borona, 1 négytagu magtakaró, 1 egytagu hezr-

ger, 1 lókapa, 

2./ répavágó, 1 tengeri Morzsoló, 1 15-soros vetőgép, 1 sze-

lelőrosta, 1 lakóház, 2 kapa, 2 ásó, 2 gereblye, 1 vas-

villa, 

3./ Legénységi 8 kh. . 

2 tehén, 1 igásszekér, 1 eke, 1 fogas, 1 ökörjárom, l 

huzótézsia, 2 kötél, 2 ökörlánc, 2 vendégoldal, 2 vas-

villa, 2 favilla, 1 talicska, 2 gereblye, 1 létra, 1 ásó, 

1 lapát, 4 kapa, 1 tűzrendészeti vizeshordó, 1 marhavakaró, 

1 egyes kocsi hámfa, 2 kasza, 1 sarló, 2 fűrész, 1 fejsze, 

2 ökörszájkosár, 

4./ Legénységi 20 kh. 

1 lakóház, 1 istálló, 1 sertésól, 1 kut, 3 számosállat, 

1 pár hámszerszám, 1 szekér, 1 eke, 1 borona, 2 anyakoca, 
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1 lókapa, 2 ásó, 2 kapa, 2 kasza, 2 lapát, 2 vasvilla, 

2 gereblye, 1 sarló, 1 fürész, 1 fejsze, 1 ryukó1, 1 

takarmány szin,- 

5.1 Legénységi 5 kh. 1457 o-öl. 

1 eke, 1 16, 1 lószerszám, 1 szekér, 1 fogas, 1 henger, 

1 ásó, 1 kapa, 1 kasza, 1 lapát ., 1 vasvilla, 1 gereblye, 

1 sarló, 1 fejsze, : 

A kincstártól 85 P--ért kapott az OVSZ. utján 1 drb. 

hámot és hozzá gyeplőt.- 

6./ vitéz Igmándy-egyessy Géza ügyvezető vitézi törzskapi-

tány tiszti telke: ingyenes 106 kh. 1180 o-ől. 	. 

1 /s2 lakásos./ cselédház, 1 istálló /6á1latra/ 1 kocsi-

szin, 1 góré, sertésóllal, 2 szarvasmarha, 4 16, 2 anya-

sertés,. 2 szekér, 2 pár lószerszám„ 2 egyeaeke, 1 henger, 

1 borina, 1 hanttörő, 1 13-soros vetőgép, gazdasági kézi 

szerszámok. 

A nem ingyenes vitézi telkek leltáraiból. 

7./ Legénységi 11 kh. 962 o-öl. 

2 számosállat, 1 anyasertés, 1 pár hars szerszám, 1 szekér, 

1 eke, 1 borona, 1 kasza, 1 kapa, 1 ásá, 1 sarló, 1 villa, 

1 lapát, 1 gereblye, 1 fiirész, 1 fejsze. 

/valóságos leltár 1941. VII,8./ 

8./ Legénységi 30 kh. 	 . 

1 pár 'sóm szerszám, 1 szekér, 1 eke, 1 fogas, I lókapa, 

4 számosállat, /1 ló van/  1 henger, 1 szecskavád, 

1 kasza, 1 gereblye, 1 ásó, 1 kapa, 1 lapát, 
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s 
1 va9vill.a, 1 metszőolló, 1 kerti ~lc~osoló, 1 ftirész,  

1 fejsze, 1 l.tatáveder. /7alóságos  leltár  19394 =2.15/  

9:/ Legénységi ? kh:  

1 eke, 1 borona, 1 269  1 lószerszám. 1 szekér, 1 hen-  

ger, 1 á9ó, 1 kapa, 1 kasza, 1 lapát,. 1 vasvl.l.la , 1  

gereblye, 1 sarló, 2 í'drész, 1 fejsze, 1 lókapa.  

/valóságos leltárs 1939.17I1,2o/  

Tiszti: 43 kh. 1317 0»81 megváltásos,  

57 kb.. ,  1317 0-81.  

~. 

 

tanyaépület /8x24 m. téglafalazat, o .ser$ptet8, 2sr1  

szóba, ko$yha, .kamra,/ béxeslakás, pinces ;  
1 baromfiház /5x12-m-es/ 1 tengeri ,gó.ré /2 és 1/2 x 3m/  

1 disznóól, . 1 beton trágyatelep, : 1 gémes kut, 1 itató  

vá1y% .2 :igás szekéac,4 három,  '3 eke, 1 vetőgép, 1 fa-  

henger, 2vasboroaa, 1 lánoborona, 1 ekekapa, 1 tenge-  

rivetőgép, 1 fakaszálógép, 1 répavágó, 1 kézideráló,  

1 igásszánkó, 1 kőnnyü szánkó, 1 permetezógép, 3 létra,  

1 szelel8 rosta, 1 trial., 1 tizedeemázsa, 1 tábori-  

kohó * 1 kovácssatu, és kéziszerszámok, 3 kasza, 3  

kapa, 3 áeá, 3 sarló, 3 villa, 3  lapát, 2 gereblye,  
, 

1 fürée;z, l fe jsze, 1 fej8, 1 kalapács, 1 kézi  eke-  

kapg,. 	 . . 

/válóságQs leltár: 1944.III.3o/  

11/ Legénységi 5  kh. 1328 a-ő.  

1 ló, 1 lószerszám, 1 kocsi, 1 eke, 1 foga®, .1 kasza,  

1 kapa, 1 ásó, 1 lapát, 1 villa, 1 gereblye,. 1 01r16.  
/valóaágoa 1939.v11.17./  
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12:/ LegényséGi 11 kh. 1204 00-ög. 

2 ló, 1 tehén, 1 pár 'lószerszám, 1 kocsi «  1 eke, 

1 fogas, 1 henger. 

/val8ságo3, 1939.  

13./ Legényégi 15 kh. 	 . 

2 számotál1at, '1'. anyasertés, 1 pár ham szerszám, 1 

szekér, 1 eke, taligával, 1 fogas, 1 szecskavágó, 1 

daráló t  2 tehén kötél, 2 lópokróc,. 1 kasza, 1 kapa, . 

1 ásó, 1 lapát, 2 gereblye,: 1 villa, 1 fejsze, 1 fii-

rész, 1 sarló. 

/valáságos 1939. XI.4./ 

A telek leltárak  megtekintése  a aezziga .dasági kérdések-

ben járatlan szemlél.óhen is óhatatlanul két kérdést inspirál: 

hogyan lehetett önáZid és példamutató gazdá3.kodást tairi 

tatai,ilyea instrukcióval! mi  történt volna e telkek töme-

ges öröklése e.setén, amikor a telekkel  csak  a Ie2tári tár- 

gyak szállnak At osztatlanul, .a  többi esetleg, meglévő instruk- 

c3.ó és lakóház a .törvényes örökösödési  rend szerint  száll 

At esetleg t" bb örökösre? 	. 

A vitézek gazdálkodásAnak meginditásoz az Országos 

Vitézi Szák megpróbált segitséget nyujtani. B .körben más 

megimertak a Vitézek liezógazdasági Szövetkézete, majd  a  

Pőszéktartóság pénzügyi osztálya ezirányu tevékenységét' 

Annak érdekében t  hogy a vitézek gazdálkodását az  Or-

szágos Vitézi Szék a kölcsönők megszerzésén tul is táma-

gassa, ingszervezte 1925-01 a tel-ken vitézek lóval való 

/• 



- 398 - 

kedvezményes ellátását.' Sz azt jelentette, hogy a telkes 

vitézek a katonai körletparancsnokság révén becsdrou 

tottak hozzá olyan lovakhoz, lószerszámhoz és azekérhez, 

amelyekre a honvédségnek már nem v olt szüksége., azokat 

kiselejtezte. 

De az  Országos Vitézi Szék, illetve a vitézi szervek 

ösztönözték egy-egy vármegye vagy város, vitézeit önse-  
gélyző csoportok létrehozására is, amelyek működése ugyani. 

csak  . segitséget jelenthetett kevés telkes vitéz számára. 

/1©3./ 	. 

Az Országos Vitézi szék azt is tddta,r ,. karábbi magyar 
és kínföldi példák nyomán hogy a telkes vitézek gazda 

sági: kiképzése is szükséges. Ezt szolgálta a már megismert 

örkényi gazdaképző iskola. B körben a vitézi vezetők köz-
benjárására jelentős társadalmi segitséget sikeralt kiesz-
közölni: a különböző törvényhatósé ok, önkormányzatok -

különböző kikötésekkel ugyan - 26 alapitványi helyet 

teremtettek telkes vitézek várományosai részére sz őrkényi 
gazdaképző iskolában. /104/ Az örkényi gazdaképző iskola 

azonban kis  iótszámu hallgatót tudott kiképezni. Ezért a  

töldmüvelésügyi kormányzat segitségévei a telkes vitézeket 

élls a várományosaikat 4 hetes mezőgazdasági tsnfoiyamra 

iskolázta be folyamatosan sz Országos Vitézi Szék. Az . 

1923-1924-1925. es 1926. évben a tn.kir.; földauvesiskolák-
ban összesen 639 vitéz végezte el a 4 hetes gazdasági. 

tanfolyamot. . /1'05/ A gazdasági kiképzés e módját igen 
fontosnak itélte a rendi vezetés a Rend fennállása egész 
időszakában. Még 1942. márciusából is arról tudunk,hogy 
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hogy a 13ácskábaa. lévő Vitézfaluban rendezett gazdasomi 

tanfolyamot. 49  v t  téz , eredr ényesen elvégezte és ezkistka-

lászos . jelvényt kapott. /106/ 

Bar a gazdasári tanfolyamnál kevésbé jelentős, : de 

ugyancsak ideeső reladi kedvezmény volt az, hogy a mező-

gazdasági ,Kamarák a kamarai ténykedésekbe elsősorban a 

telkes és gazdálkodó vitézeket vonták be, ingyenes jog-

védelmet, szaktanácsadást,, és szakmai utmutatást biztosi- 

tottak számukra.. Ezen tulmenően e vitézeket. a 'marók 

ingyen látták el kamarai kiadványokkal, és szaklapokkal. 

/107/ 

A támogatást és sz oktatást átfogta és kiegészi.tette . 

a vitézi szervek ellenőrzési és rendelkezési joga. Itt 
nemcsak a vitézi telkek időnkénti szemléjére kell gOndol-

nunk, hanem azokra a rendelkezésekre is, amelyek a. vité-

zek gazdálkodását. érintették. Ezek közül két alapvetően 

fontos rendelkezést air megismertUnks a vitézi telkek bér-

beadásáról és s vitézi telek leltáráról szóló rendelkezése-

ket. E szabályokat kie;észitette az . Országos vitézi(. Szék 

azon rendelkezése, ame$re1 elrendelte, hogy  a  vitézi tel-

ken csak az Országos Vitézi Szék előzetes engedélyével 

lehet .épitkezni, s csak ugy, hogy a vitéz sz .épület terv-

rajzát, költségvetését és az épitkezéshez szükséges ren- 

delkezésére 6116 pénzből jelentését előterjeszti: A  meg.. 

történt épitkezést pedig az Országos Vitézi Széknek be  

kellett jelentenie. /108./ 

Kérdés az, hogy a telkes vitézeknek nyujtott segitség 
a már megismert mostoha körülmények között milyen hatásu 
volti 
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milyen eredményt hozott? A vitézi telkek ínár megismert  

feltételek káz3tti bérbeadása segitett-e az önáll() és  

eredményes vitézi gazdálkodás széles elterjedésóben?  
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A vitézi telkek bérlete a nagy korlátolt forgalmu bir-

tokok között tehát nem a terület nagyságával, he em a vitó-

zi telkek  majdnem  2/3 bérbeadáááva1 következik az "elökelőP 

második helyen a hitelintézeti földbirtokok után, megelőzve 

a nagy hitbizományokat is. Shhez még tudnunk kell azt, hogy 

a vitézi telkekre létrejött haszonbérletek 46 fi-a az 54. 

100 holdas vitézi telkekre esett. /109/ 

kőrben a tényá.11áshe, feltétlenül hozzátartozik az a 

korábbi m.egáila,gitásunk /V1.fejezet, 13.tábla/, hogy  a tar-

talékos /flaky.  és zlyugállomáuayqu/ tiszti vitézek ?Z %-a a 

fővárosban és :a nagyvárASokbarf, lakott,  a  akik  közül nem 

kevesen ugy folyamodtak a vitézi telekért, hogy  telkűk • 

saját ketel.ésbe ,vételét komolyan nem  akartik: De  itt  Kell  

visszatérniink 30. számu táblánkra. Bár az itt t€argyalanö:ó 

kérdésre irodalmat  nem találtam ., mégis hivatkozva a már 

ismertrendi szabályra, amely a nem ingyenes telekről 

lemondás feltételeiről szól, a tábláról azt látjuk, hogy  

3927-ben 	1928-ban 1931-ben  

248 tiszti 	23 tiszti  36o tiszti 

2399  legény- 2317  legény. 3179  legénységi 

vitézi telek volt,  

a vitézi tel- 
kek összte- 	-. 	. 	 . 

ri3letes 	58.242 	57.456 	55.958 kat.holct volt:  

A tiszti vitézek száma 1927-hoz képest 1928-ban  16 f6-

vel, a legénységi vitézek száma 82 fővel csökkent, vitézi 

telkeik összterülete 786 kat. holddal csökkent. 1931-re 

mind a tiszti, mint a legénységi 	telkes vitézek 

száma meghaladja a$ 1927-es szintet, de a vitézi telkek 



összteriilete 2931-re -- 1928.-hoz képest további 1 ..498 •  
kat.holddal csökkent. A. táblánk arra  zit/tat,  hogy mind  

tiszti, mind  legénységi vitézek telkükről lemondva,  
otthágytik a gazdálkodást a gazdasági válság rendki:vsil   
nehéz köriilményei.  közötte 	 . 	 . 

De ilyen körülmények között is  a vYtéazi telkek  hel3►-  

zetéra.1 és gazdfilkodAsá.ról adataink rendkivül lesujté  
képet mutatnak. De ezek az adatok további helyes megité-  
léséhez ez akkori magyar agrárviszonyok mostohaságára,  
az  1929-1933-as  gazdasági válságra is  gc3ndolnunk,  kell,  e 
arra  is,  .bogy csak 1937. után sikerült szerényebb segi.t-  
céget kapniok a telkes vitézeknek:- 	- 

Ilyen ismeretek birtokában feltétlenül ' igazat kell  

adnunk vitéz lgmándy-Hegyessy Géza vezető  tarz:skapi*~ 

tánynak, aki  Vry nyilatkozott a  telkes vitézek helyzeté- 

ről:  	 . 

1927.: január 2. , : "...A vitézi telkek tulajdonosai,. Al-  
taalában véve .a kezdet nehézségeivel küzder. ek. A jelen  

bizonytalan gazdasági viszonyai,, a nagy közterhek, a hely-
zetet még sulyosbitják. De .sulyosbitj$ a 'helyzetet ráég az  

is, hogy ilyen sok telkes vitéz nem őserejéből akar mis-  

tenciát teremteni,, hanem mindent a vitézi székt&.vár. A  
Vitézi Szók hivatása pedig nem lehet más, mint a lehető.  

séfiek fokozatos megteremtése. Az élet küzdelmeivel és  
elOmi csapásaival magának a vitéznek kell megbirkóznia..."  

/110/  
1933. junius 1.: A telkes vitézek az 1920-as évek  

elején a 36 gazdamagi viszonyok között •- különösen az  
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ing;yeues vitézi telekhez jutottak — szép eredményeket ér--  

tok 	később jöttek :az anyagi küzdelmek,  a.v~ságs  

ami megtépázta az önbizalmat, utg, hOg9-  minden  erővel kel-

lett ktizdehi a Vitézi Rend felbomlésának megakadályozása  
érdekébén. Az első tiz esztendő a védekezésé volt, =Pt  

fog jönni. a  további fejlesztő munka.. : /111/.  

1935. december 21.: A vitézi telkek gyarapodását  

konstatálva, igy folytatja: "..• Ennek eredményeként azt  

látjuk, hogy az országban ezen a téren is  bizonyos java-

lús állott be. A cél itt az lész, hogy ezeknek a földeknek  

a fizetési kötelezettsége idővel olyan szinvonalon álljon,  

amely a tulajdonos megélhetését biztosítja •..' Ha megvizs-

gáljuk a bajba jutott vitézek helyzetét, azt látjuk, 'hogy  

azoknál van baj, akiknek a földreform előtt semmijök sem  

volt és amikor elkezdték tudatlan kézzel munkéni a földet,  
azt nem birták jövedelmeztetni. Azután ,azoknál van baj *  ak .. k  

uraskodni kezdtek és nagymérvi beépitést adósságra csinál-

tak.... 389 vitézi telket látogattam meg. Láttam olyan  vi- 
tézeket, akik előtt leemeltem a .kalapomat, 2 :mázsát terctő  

földjén él, 9 gyermekével, Láttam gyöuyörii vitézi telkeket,  

ahol magyar ruhás vitéz fogadott ., aki aralak a földnek a  
nagyozerd voltát, a  lehetőségeket ás talán csekély kis  
örökséget kihasználva, paradicsomot varázsolt abból. ...".  . 

/112/.  

1936. január 3::  "...Be  bizonyon javulást mutat a  .. 
telkes vitézek anyagi helyzete is,  mert járadékfizetési  

kötelezettségeiknek.--bár nehezen de erős vitézi akarat—  

.tat tettek. eleget,.." /113/.  
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1940. nov .exaberéig a telkes vitézek helyzete javult;  
k6rUUlményeik valamelyest rendeződtek. ében az időben  
közölte Bajdu vármegye vitézi székkapitánya az Országos  

Vitézi Szék, állásfoglalását vitézeiveis Vitézi telket 

csak az érdemel,, akinek a telke saját kezelésében van. 

A vitézi telek bórbeadásáról a jövőben tehát csak a  leg-
kivételesebb esetben lehet szó. Az a vitéz, aki telkét  

nem akarja, vagy nem tudja saját kezelésébe veni'1 .  - vi-

tézi telkéről mondjon lei /114/ , 

vitéz 1gafindy-Regyessy Géza ,  29+3. október 23.-tins 

"...Ha a zai.dőbirtok.ssk átvétele befejeződik, .3-400 ezer  : 

holdnyi föld lesz a Vitézi Rend. kezén. 2126~... té~  

lesz az  -crszá~b 	~~. diin 8 ra tuc3 ma.ic3 beiesaólni a kór—  

4;16sekbe."  /a].áluzis tőlem. _ a szerző./ /115/  . . 

194. május 20.•án: "... Ma már szerte az országbea  

több mint  10.000 vitézi telek hirdeti, hogy jó uton já-.• 

rés. 'Bölcs pénzügyi intézkedések lehetővé tették, how a  
mult .földreform hibái kiküszöböltessenek, s igy 

.

a 'vitézi  
telkek a munkát szerető vitézek kezében életképessé válva, 

azok megélhetését biztosáts.ák. A falye .atban lévő telepítés  

s egyéb földbirtokpolitika:_ rendelkezések lehetővé teszik,  

hogy a f öld- iiv eléssei foglalkozó és abból élni akaró  

vitézek mielőbb vitézi.. telekhez jussam *  mógpedig  

a régi, mint a jelen viíéghábaru vitézei, azok közt is  

elsősorban : a  11d •;elé 	fogla1kozók..."/110/. 	 ' 

?oglaljuk össze, amit a vitézi telkekről ., a telkes  

vitézekről és a telkes vitézek gazdálkodásáról tudunk:  



l./ a vitézi telkek száza és területe - mind sz azonos 

birtokkategóriákban, mind a földbirtokok számához és ter- ü-
letéhez viszonyitva - 1943. februárjáig- jelentéktelen volt. 

2.1 A vitézi telek a célját akkor érte volna el, ha 
hosszabb időn keresztül, mint minta -kisbirtok vagy minta-

kisközépbirtok funkcionált volna, /117/de ezt a poziciót 

részben a vitézi telkek döntő többségének visszterhes és 

viszonylag sulyoa pénzügyi feltételek melletti szerzésmód-

ja, a vitézi telkek döntő többségének a közepesnél gyengébb 
és kifejezetten rossz minősége, a vitézi telkek nagyrészének 
instruálatlansága,: sz általánosan rossz gazdasági viszonyok 
és részben a telkes vitézek szakképzettségének hiánya 
miatt elfoglalni nem tudta. 

3./ A telkes vitézek helyzetének valamelyes javulását 
csak 1938. után tapasztaljuk, de a kivánt prosperitásuk 
sohasem bontakozott 

4./ Az 1942. BV.tc. nyitotta meg a nagyobb földszerzési 
lehetőséget, ennél azonban két körülményre kell felfigyelni: 
az e törvény alapján szerzett földek telkesitése és adoteá-
nyozána még 1944. nyarán sem fejeződött be; e törvény ha -
tálybaléptéig a tiszti vitézek 10 y -a, a földsüves foglal- 

kozásu vitézeknek pedig 76 %-a nyert vitézi telket /1184 
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+f®g92Pztelt 	 hezí~ 
~........r......r. 	 ~.. 

1./ A kormányzó felhivása szövegét teljes egészében  

közlis Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 69-70.o.  

2./ Lesd pl. Kécskemét . Közlöny 192o. szept.16.: "...  

!lagzi telkek. Mikor  a kor 	z6 étagy horderejű elhatárol.  

zára nyilvánosságra jutott a vitézi telkek alapitása . ügyé-

ben, a budapesti sajtó többszörösen hivatkozott Kecskemét  

példájára, mint ahol a város Oat  előzőleg felajánlott föl-  

det a célrá. Hallgatni voltunk kénytelenek, miután akkor  

az . ügy u'lunk még csak a jószándék stádiumiban volt..." A  

felajánland6 terület 4  -1N ságára és kijelölésére a tanácsban  

még nem alakult ki egységes vélemény ., hisszük azonban;- hogy  

a tanéca és a közgyűlés e téren ,olyad példáját statuálja,  

az áldozatkészségnek, .  amely Kecskemét hirnevéhez, vagjo-

nához, s különösen ahhoz a sulyos véráldozathoz méltó less,  

amelyet Kecskemét vitéz fiai, a 38-as közös, a 29-es honvéd  

éá népfölkelő gyalogezredben, a 13-as huszároknál és a  

monarchia összes katonal alakulatánál ., a hosszu háb .oru  

minden idejében a haza javára hoztak..." 	 . 

Kecskeméti Közlöny 192e. szept.23. "..  ic  sker é . 2o0  

Q ld t ánl f=1 vitézi t=1,kn-k..." "...Egységesen alakult  

ki az a vélemény, hogy Sec &eaétnek ezen a téren is  példát  

kell autatnia a többi városoknak és községeknek, már csak  

azért is, mert a nemes, hazafias kezdeményezés a korirányzó  

őfőméltóságától er®d, aki Kecskemét erőteljes magyarságát  

mindig különös keggyel értékelte....'  

Kecskeméti Kőzlórsy, 192o.nov.12. s  Szaporodnak  a vitézi  
~.rr......a~ ~r.rw~rr~.•~r ~.w  
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telkek. "... legutóbb a következő főlajánlások történtek: 

László főhadnagy, /Pusztamonostor/ 30 hold, Purg y 

Emil /Békés megye/ 41 hold;- Ineze Lipót /Bihar megye/ 45 .  

hold, Erdélyi Mihály /Tarjám 25 hold, . Kővér János /Tisza-

földvér/ 27 hold,  gróf Széchenyi Viktor /Fe jérmegye/ 27 hold,  

bárb . Andránszky Béla őrökösei 25 hold ...*' 

Kecskeméti Közlöny: 1920. nov.2o. ujabb felajánlók: 

Pa-dmaniczky Béla báró 3o hold, Dessewffy Dénes, Béla és 

Emii. grófok 3 vitézi telek, a RlNáva' . család 25 hold, Va 
Gábor gróf 3ó hold,. Blankenstein Pál gróf 19 hold, Wenkbeim 

Matild grófnő 37 hold,. Bolza József gróf 20 és 1/2 hóid, 

byiregyháza város 100 hold. Liptai Jenő és felesége vitézi 

telkek céljaira 50 ezer koronát ajánlott fel. 

3./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 72.0. 

4./ Lásd Dokumentum: XIX.sz. ' _ 	 ,' ' 
Dr.Vargyai: Katonai közigazgatás, stb. 1971 357.0. 

ugy tudja, hogy  "...A  vitézi telkek céljaira történő f öld 

 

-

felajánlásokat a kormányzói a apparátus • ki sérte figyelemmel: 

A főispánok közvetlenül a kabinetirodának számoltak be ar-

ról, hogyan halad megyéjük területén a felajánlás". A doku-

mentum azt mutatja,, hogy mind ~ a miniszterelnökség, mind a 
kabinetiroda referáltatott az .  ügyről.- és Nemes: Az ellen- 

forradalom uralomrajutása stb. 1953. 429.0. 179. sz. doku-

mentum: 

5./ Tiz éves a Vitézi Rend. ' 1931? 94.o. 

6./ Vitézek Évkönyve 1928. 195.o. 

7./ Tiz éves a Vitézi  Rend. 1931.? 115.0`.' 
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8./ v. .re_lszeg2y és tsai: A Rendjelek, , stb. történel-  
miinkben  é.n.! 492.0.  

9.1 Tíz éves a Vitézi Rend 1931.? 124.o.  

10./ Vitézek Lopja 1940. március 11.  
• 

11 ../ Ingyenes fe3adán16 összesen 300 volt trAdsd 	éves  

a Yitézi. Rend 1931.. 147-16o.o. . ós Vitézek Albums  1939.  26._  

és . kiiv. •a. — ~elsoa•olva név és adomány szerint az adományo- 

zók.  Döntően földbirtokosok /keres:ztények/, viszonylag sok 
..,.  

község ős város,: s 8aszesen 7 pénzintézet All: iparvállalat./  

A felajánlók egy részét telBjánlálsakor inkább a kormányzó  
tetszésének, elismerésének megnyerése ,, mintsem a támogatott  

agy jelentőségének .felismerése vezette. Jó példa erre a /2/  

jegyzetben, . a Kecskeméti Közlöny 192o. szept.23 -i számából  

idézett indokolása a tel a játaláennk  

12./ Tiz éves a Yitéz3. Rend 1931.? 98.+o. 	 . 

13./ Tiz .éves a Vitézi Rend 1931.? 93.0. és  

14.1 Lásd erre vonatkozóan 	e3.nök1. 1920.  -• 1~X. - 

3664. 1 59M/1920.. Nit.. eln., sz. alatt 109 oldalas, n,yomta- •  

tett mellékletből, Gime: ntrtekezl.et a földbirtokreform  

Ligyében. 192o. május 12. .-én iTubinek Gyula PöZdmiív eslés-  

ügy#. miniszter elnökletével. 	 . 

Kocsis János tábaznok., a MOVi5 ktil.dóttes ... .sajnvs nél-  

ktilöaniink kell e törvénytervezetben egy rég3. óhajunkat és  ki-  
vánságunkat és ez az, bogy a többszőr említett / a hadi rok-

kantakról, hadiárvákról, hadiözvegyekről 1ó  állami alkalmazot-  
takrb3,; tényleges katonákról, vitézségi éremtulajdonosokról,  
van  szó - a. szerző./ egyének rokkantságtt nyugdi juk, vitéz-

ségi  és egyéb állami járandóságaik lekötése mellett ingat-  
leuhoz juthasseonak..." Z 	. 
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Elnök: ".... Egy pillanatig sem akarom kétségben hagyni 

a közvéleményt abban a tekintetben, hogy ennek a javaslat-

nak nem az lenne az egyik fő célja, hogy a rokkantakat, 

a hadiözv egyeket, hadiárvákat, pláne a kitüntette ket, . 

földhöz juttassuk! Erre azonban egy külön törvény kell, 

amely ezen rokkantsági vagy kitüntetési járulékok megváltá-

sának a módozatait szabályozza. Ugyanis nem csak f öldmüves 

rokkantak ős kitüntetattekvannak, de vannak ipari, keres-

kedelmi és más foglalkozásuak is, ezt tehát egyoldalulag 

nem lehet elintézni. 

egyformán jogosan illet meg ez minden rokkan 

tat, nemcsak a földmüves rokkantakat. Minthogy azonban ez 

pénzügyi kérdés, a pénzügyminiszter fogja megoldani..." 

dr. Esete Antal /a veszprém vármegyei Gazdasági Egye-
sület kiküldötte / : " Akkor azt kérném, hogy ezt a két 

törvényjavaslatot junktimba méltóztassék helyezni." 

Elnök: Nem lesz junktim, de őszig meglesz! "/Nem lett 

meg, néhány év mulya mindenkire egyformán megszüntette a 

kormány a vitézségi érempótdijak folyósítását, ilyen tipu-

su, törvény nagynehezen csak 17 év mulya született, az 

1938. IV.tc ., a tűzharcosok érdemeinek elismeréséről - a 
szerző!/ 

Népszava, 1920. november 10.: a nemzetgyűlés 1920. 

november 9-i vitájából a földreform törvényjavaslatról: 

Ruppert Rezső: "...Hangoztatta még, hogy a hitbizományo-

kat meg kell szüntetni és az ugynevezett családi birtokok-

ra sincs szükség. 
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Kivételes. intézmény az ugynevezett "vitézi telek',is, 
amellyel uj jobbágyokat kreálnak, akik a föld népével szem-

ben mégis arisztokraták volnának... / ugy van' a kisgazda-

párton. Ellentmondások a kereszténypárton/ Ezekre sincs 
szükség, valamint nem kellenek a vitézi székek szertartá-

sai sem...". 

15./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 93-94.o. 
16./ Lásd v.Igmándy-Hegyessy 1928.évi törvényjavas-

lat-tervezete a Vitézek érdemelnek megörökitésér8l. Doku-

mentum: VII.sz. 

17./ Lásd v.Igmándy Hegyessy 19'8.évi törvényjavaslat-

tervezete a Vitézek érdemeinek megörökítéséről. Dokumentuma 

VII.sz. 

18./' Lásd v.Igmándy-Hegyessy 1928.évi törvényjavaslat-

tervezete a Vitézek érdemelnek megörőkitéséről.Dokumentum: 

VII.sz. 

A gróf Bethlen-féle reálpolitika szóbanforgó részéről 

irja Papp Jenő: A mai Magyarország, 1934. 221-220.o./ e 

reálpolitikának "... kedvenc témája volt a bolsevizmus elleni 

főlvértezés, s ennek igen egészséges tormáját vélték fölfe-

dezni, mikor a családi telkek, családi házak, telepitések, 

a saját otthonhoz való juttatások gondolatát vitték bele a 

köztudatba. A röghöz való odakötés nem is rossz őtlet. De a 

kivitel minden képzeletet megszégyenitett. - Nem volt abban 

az akcióban nyoma se a kollektiv nemzeti öntudatnak és teher-

vállalásnak. Szét is porzott az akció, egyéni siralmakra 

és boldogulásokra szakadt. - A föld népe se lovat, se ökröt, 

se boronát, se forgótökét nem kapott a korszerű gyakorlati 

politikától, kidobták még a vitézeket is az uttalan,zsom-

békos pusztaságokba, ahol elverte Őket 
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a zivatar, a sok dicsőséges szónoklat és az Isten háta  

mögötti dűlők és vidékek rettenetes hófergetege..."  .. 

&iire ott megvetette lábát,. elhalványodott benne  az a nagy  

gondolt, ho:y most már neki is van területe a haza . szent  

földjéből, amelyért érdemes a vérét ontania. A haza és  ő. 

közéje odatolódtak a borzalmas gondok..."  

19./ Vitézek Lapja 1943. február 27. v . I mándy.. 

Regyessy Géza előadása 1943. II.  38.-án a P. értekezle-

tén. - 

20./ Bz a jogszabály is, a többi jogszabályhoz hason-

lóan különböző csoportoknak és kőztük a vitézeknek /aláhuzás  

tőlem •- a szerző/ is, juttat kedvezményeket, '  ezek tehát nem  

kifejezetten vitézi előnyök!  

21./ Vitézek Lapja 1943. február 27. v.Igmándy-Begyessy  

1943. II.18--i előadása.  

22./ Lásd pl.  v.  Gá1ócsy főszéktartó 1923. jen.18-i  

előterjesztés-tervezete. k  j3oumentum: XVIII.  

23,/ Hortby Miklós titkos iratai. 1965.16.sz. dokumen-

tum: 92.o. "...Őfőméltósága kijelenti, hogy a jugoszláv ál-

lampolgárok optálásival kapcsolatban szükséges, hogy ezeket  
a határmenti birtokokat a kormány aegbizható kezekbe juttas-

sa. B kérdés megoldásá'v  1  elsősorban a Vitézi Rendet kell  

tekintetbe venni, mert kétségtelen, hogy a nemzetiségi vidé- 

keken és a határ mentén a régi határőrvidék gondolatának meg-

felelő rendszeres te1epités rendkivül nagy jelentőségű  

és előnyös hatása lenne..."  

24./ Vitézek Lapja 1936. január 1.  

25.1 Vitézek Lapja 1943. október 23.: v.Igmándy-Hegyessy:  

"...4 Vitézi Rend a mezőgazdasági kisüzemek, a 15-24 holdas  
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kisbirtokok mellett van. Es a tipus tudja ugyanis biztosi- 

tani erős családok kifejlődését és a termelést a köz javá- 

: ra•o•n . . 	 . 

26./ Vitézek Lapja 1943. október 23. sv.Igmáncdy-Hegyesey: 
"...az  ország határai .. mentén  Ria mar több mint 100 vitézi 

település őrködik..." 

27./ Kerék Mihály: _A magyar földkérdés.- 1939. 179.0. 

"...Kibiztatjuk,. hogy a határszéli vármegyékben a vitézi 

telek nagyon gyengén van képviselve. Már padig a vitézek-

nek elsősorban a határvidéken volna a helylik..." 

28./ Vitézek Lapja 1943. iebr.7. v.Igmándy-Hegyeasy 

előadása. 

29./ Tiz éves a Vitézi Bend 1931.? 127.0. 

3o./ v.Felszegky és taai: A rendjelek, stb. é.a.493.o. 

31./ vaelszeghy és tsais A rendjelek, 493.0. 

32./ Nis  Káté  1922. 13.o., 19.o. 

33•1 His Káté  1925. 31.0. 

34./ His Káté 1934• 50.0. 	. 

35•/ v.Felszegby és tsai= A rendjelek, stb.é.n.493.o. 

36./ His Kátó 192,:. 21-22.óe  

37./ vitéz Gilócsy Zsigmond f öszéktartó 1923. jan.38-i 

előterjesztése. DokumentuM  :XVIÍI. 

és Horthy Mi klós .: emlékirataim, 19$3 150-151.o.  ":.. • 

Minden felavatott vitéz igényjogosult lett "vitézi telek-

re", amely mintegy 15 kataszteri holdra terjedt,. továbbá 

házra, istállóra, két lóra, és egy tehénre..." 
38./ Kis gáté 1934. 53.0• 

39./ Kis Háté 1934.53.0. 

40.1 Kis Káté 1922. 21-22.0. 
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41./ Kis Káté 1922. 13.o. 

42./ Kis Káté 1922.-  15.0. 

43./ Kis Káté 1934. 55.o. 

44./ Kis Káté 1934. 56. o. 

45./ Kis Káté 1925. 31-32.o. A földreformról az 1920. 

XXXVI. tc ., a vagyonváltságról az 1921. : XLV. tc. rendel-

kezett. 

46./ Kis Káté 1934. 51.o. A járadék telkek kataszteri 

tiszta jövedelme leszállitását 1926-tól 'bármelyik ' juttatott 

- nemcsak a vitézek! - kérhették. E területeknél sokszor 

irreálisan magasan volt megáll apity a a kataszteri tiszta 

jövedelem! Lásd: OVSZ. 6092/tIII. 1926. -. Vitézi Zsebkönyv. 

1934. 187.0. 

47./ Kis gáté 1925. 32.o. 

48./ Tiz éves a Vitézi Rend: 1931.? 118.o. Az 1928. 

XLI.tc . és végrehajtási jogszabá2 ai a 47.800/1928. I.M. 

sz.r. 10-12, 17-184.-ai módot adtak a földreform-  során 

juttatott vitézi telkek telekkönyvi tulajdonának bekebe-
lezésére., Lényegében ez a rendezés tette lehetővé, hogy a 

megváltásos vitézi telkek tulajdonosait bankkölcsönben 

lehessen részesiteni. Kis Káté 1934. 56-57.o. 

49./ Kis Káté 1934. 52.o. . 	 . 

50./ Kis Káté 1934. 52.o. 

51./ Kis Káté 1934. 51.o. 

52./ Lásd 1936.: XXVII.tc. 46.§./1/ .bek. 

53.1 1936.: XXVII. to. 47.§./2/ bek. A Vitézi Rend 

tagjait, hadirokkantakat, továbbá azokat, akiknek leg-

alább három életben lévő gyerekük van, az előbbi bekezdés 
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c./ pontjában megbatározott 3o % helyett a vételár 25 %- 
nak előre megfizetésében is lehet birtokban részesiten.i;' 
504./1/ belts A vételár törlesztésére huszonöt évnél 

hosszabb időt  nem  lehet  engedni. 	 . 

54./ Vitézek Lapja  '1943. február 27. v.lgmándY--HeB9essy 

beszámálbja: 
55./ vitézek Lapja 1943. február 27. v. igmándy-Hegyeesy 

beszámolója. 

560/ Kis Káté 1934. 6o.o. A vitézi telek tulajdonosa 

arról bármikor lemondhat. Fizetési kötelezettséggel ado-

mányozott vitézi teleknél azonban a. hátralékos járadék ős 

egyéb közterhekért anyagilag felelős marad. lemondás esetén 

az utódlásra az alaprendeletnek az öröklés esetére szóló 

szabályai megfelelően irányadók. A vitéz lemondási nyilat-

kozatot csakis saját nevében állithat kí. .A nyilatkozatot 

két tanuval alá kell itatni:  

57../ Sok szerző, köztük Kovács Kálmán;. Feudális vonások, 

stb. 1970.40.o. a szóbanforgó jogintézményt quasi- praef ectio-

nak 	nevezi ős a korábbi fiusitássat hasonlóságot 

hangsulyozza. 	 . 

58.1 Közli Vitézi Zsebkönyve ' 1934. 152. ős köv.oldalak 

59•1 Közli Vitézi Zsebkönyv 1934. 152. ős kőv. oldalak 

60./ Közli Vitézi Zsebkönyv 1934. 152. és kőv.oldalak 

61./ Közli Vitézi Ksebkőnyv 1934. 152. és köv.oldalak 

62./ Közli Vitézi +sebköuyv 1934. 169. és köv.oldalak: 

jogszabályi és 0Vi Zr. végrehajtási utasítást." 

63./ Lásd: Dr. Hizsalovszky Fadre:.A  földbirtokpolitika 

eredményeinek biztositása 1936. 12.0. s ".,. , A törzsöröklés 

bevezetése kérdésében folyó jogi vitában mégis azok mellé 

állok, akik az idegen intézmény kötelező erővel való heve- 
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zétése ellen foglalnak glléat. A orár ismert érveken felül 

erre az élléafoglalasra inditanak egyfelől a vitézi telkek 

körében egyre nagyobb mértékben felmerülő, sokszor megold-

hatatlannak létszó problémék a közszerzeménnyel és a vité-

zi telek örökösének egyéb vagyonrészekben való részesedésé-

vel kapcsolatban. A 6650/1920.. ME.oz.rendelet brdkjogi ren-

delkezései arra az eredeti elgondolésra voltak kelépitve, 

b*)Gy a vitéz nemzeti ajándékként kapja a vitézi telket, de 

a .rondezernek szükségképpen meg kellett bomlania az ellen-

érték fejében kapott vitézi telek is. 3tében. A közszerzemény 

kérdése még öröklött birtok esetében is közre3étszik, mert 

ha másban-ne , a hagyatéki terhek kifizetésében ilyenkor is 

jelentkezik a közszerzemény." 

nézetét megismétli Nizsalovszky: Meg jegyzéeek a  

tulajdonjog fejlődőséhez, stb. Lllam és Jog 1957/1.sz. 

108-109.o. S hivatkozik rd Nagy Lősz16 /Tanulmányok a 

Horthy korszak államéról és jogéról, 1958. /141-142.o./ 

64./ Rellebrontb: A Vitézi Rendtörténete 1941.35.o. 

55./ Pl•Kie Káté 1925. 32.o. A Vitézi telek adományo-

zósának irányelveit nem ismerem. Néhány töredék ezekből: 

Rellebrontht A Vitézi Rend története 1941. 63.o.: ádomA 

nyozósra elsősorban is a földműves foglalkozása, nagy csalé- 

dos ős áttelepülni hajlandó vitézek jöhetnek szómitésbs, - 
mondja a telepitési és a zsidótörvények ut jén szerzett 

gatlanok adoméyozóséról - Ut: 63.o. "...A rendi vagyonból 

vécérolt ingatlan osak a legkivételesebb és különösen méltán.. 

Iást érdemlő esetekben adom€nyozbató fizetési kötelezettség 

nélkül vitézi teleknek..." ' 
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66./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 94.0. 

67./ Kis gáté 1925. 28.o. stb. 	 . 

68./ Kis Káté 1922. lo.o. 	 . 

69./ Kis Káté 1922. lo.o.  

70.1 Kis Háté 1922. lo.o. 

72.1 H ss Háté 1922. 35.0.  

72.1 g. s Háté 1925. 33.0. . 

73.1 Kis gáté 1922,1925. 3o.o. ' 

74.1 Tanulmányok a Horthy-korszak államáról és jogár61, 

1958. 142:o. 	 . 

75./ Rörsi: A tulajdonjog fejlődése. 1951.11 . köt,385.o. 
76./ £ápi. A kötött kisbirtok, stb. 1959. 34.0• 

77.1 Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919-1945. 
u . k. 1959..49. o. 

78./ Nemes: Az  ellenforradalom története Magyarországon 

1919-1921.4  1962. 295-296.o. 	 . 

79./ A vitézi telkek adományozásáról szóló adományleve-
lek másolatait az Országos Levéltár részére meg kellett 
volna küldenie az Országos Vitézi. Széknek. Azonban az ado-

mánylevélmásolatok töredéke került csak. megküldésre. . Az 
adoraánylevélmásol titok az Országos Levéltárban N.109. Lada 
888. Li .B-C.5. csomóban találhatók meg. 

80./ vitéz Gá16cey Zsigmond főszéktartó 1923. jan.18-i 

előterjesztéséből. - 
81./ vitéz Gálócsy Zsigmond főszéktartó 1923. január 

18-i előterjesztéséb6lo- 
82./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931. .7 96.o. v.Igmándy--

Hegyessy 1926. november 18-i beszámolójából.- 
83.1 Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? lo7.o. Ezt az adsr-

tot használja: Barkasa: A Vitézi Rend,  stb. 19214 Magyar 
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szemle, 317.o., 325.0. ugyanő közli: !'...A rend vezetői 
a vitézek avatásánál' és a  telkek kiosztásánál is szem 
előtt tartották a tiszti és legén Bégi vitézek arányszár 
mát. 'A felavatott vitézek 77  százaléka legénységi, 23 
százaléka tiszti, a telekkel ellátottak 90 százaléka 

legénységi, 10 százaléka tiszti vitéz...". 
84./ v.lgmánd -Regyássy törvényjavaslat-tervezete 

a Vitézek érdemeinek i egörökitésérő1, 1928." 	. 

85./ Vitézek Évkönyve 1928. 195.o. 

86:/Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 127.0. 
87./ Vitézek Lapja 1935.február  21. v. 1gmándy-

Hegyessy 
88./ Vitézek Vitézek Lapja 1936. január 1. Vezércikk: -

forduló. 
89./ Vitézek Lapja 1938.január 1. Beszámoló az 1937. 

évről.- 	. 

90./ Vitézek Lapja 1938. január 1. Beszámoló az 

1937. évröl.- 

91./ Kerék Mihály: A magyar  földkérdés,  1939.178.0 
A szerző az Országos Vitézi Széktói szerezte be adatait. 

92./ Kerék Mihály: A magyar földkérdés, 1939, 178.0. 

93./ Kerék Mihály. A magyar földkérdés, 1939: 1'178. 
o. a tábla és a következtetések egészében Kerék Mihályé. 

94./ Kerék " Mihály: A- magyar földkérdés 1939. 312.0.-on 
közölt tábla részlete, az 1935-ös agrárstatisztika vitézi 

telkekre vonatkozó adatait Kerék M =hély az Országos Vitézi 

Szék ' adataival helyesbitette d 
95./ A felhasznált alaptábla Kerék Mihály im.323- 

324. "ae közölt tábla részlete.' 	 ' 
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96./ Vitézek Lapja 194o. február 11. v.Igmándy-Hegyes-

sy előadása 1940. február 3.-án. 

97./ Vitézek Lapja 1941. augusztus 23. Vezércikk: 

Rendünk 20 éve. 

98./ v.Felszeghy és társai: A rendjelek, stb. 6.11. 

493.0. 

99./ Vitézek Lapja 1943. február 27. v.Igmándy- 

Hegyessy előadása 1943. február 18-i MÉP értekezleten. 

Itt látjuk, hogy egyes jogcimeken milyen nagyságu 

területeket szerzett meg a Rend. 

Ennek kapcsán az irodalomban Nagy László /Tanulmányok 

a Horthy-kornak államáról és jogáról 1958., 155-156.o./ 

arról ir, "... e földekből jelentős rész jutott a Vitézi 

Rendnek, ... Feltehető, hogy a Vitézi Rendnek ezekben az 

években történő erős "földhöz juttatása" összefüggésben 

volt az ugyancsak ezekben az években Horthyék részéről 

egyre nyiltabbá váló dinasztikus törekvésekkel." A ren-

delkezésemre álló adatok az utóbbi feltételezést nem iga-

zolják, a földszerzési törekvések a Rend céljaival elég-

ségesen magyarázhatók. 

Sápi Vilmos, Kötött kisbirtok, stb. 1959. 34.o. "... 

A vitézi telek intézményét nagyobb mértékben a reviziós 

politika következtében visszacsatolt területeken /főleg 

Délvidéken/ bővitették...". E nézetnek adataink ellent-

mondanak, az igazi nagy földszerzést a zsidóbirtokok je-

lentették. 

Az irodalomban egyedülálló megállápitásokat olvasha-

tunk Magyarország története, 1964. II.kötet, 441.o.: "... 

A Felvidéken és Erdélyben a csehszlovák, illetve román 
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kormány által végrehajtott földreform felülvizsgálata 

ürügyén számos román és szlovákparaszt földjét kisájá- 

titották. . s a klortby rendszer Osoldosal.nak, a Vitgzi Rend 

tagjainak adták...": A. Délvidékről pedig .eztt. "... Az első 

napokban elüzött szerb lakosság 50.000 holdnyi földjét jó- 

részt a  Vitézi Rend  "aegbizható" elemeinek juttatták." /az 

idézett ad  nem tud pl. a bukovinal székelyek hazatel$$i- 

téséről és arról,  bogy  a földek többségét ők kapták meg./ 

A Délvidéki telepitósekről a bukovinai székelyek 

hazatelepitósérál és a vitézek délvidéki telepeiről, a Dél-

vidék visszatérése előtti szerb birtokpolitikáról részletes 

tájékoztatást .ad dr. .Szabados M3:hély alapos ós szép tanul- 

mánya: A Bukovinai székelyek hazatelepitáse. Vitézek Lapja 

1941.nov.8 _., nov.15. 

A felvidéki és erdélyi birtokvYszonyokrói 1938. 

ill. 1940. után  viszont  kimeritő és szakszeríi előadást 

olvashatunk. 

Tilkov szky Lórántz Revizió és nemzetiségpolitika 

Magyarországon /19338. -1941:/ 196`"j.' 74,88.0. / a Vitézi 

Rend  felvidéki telekhezjuttatása terveiről is/,. és 299.o. 

100.1 Vitézek Lapja 1944. május 2o. v.1 ándy egyes 

sy ujonnan kinevezett vitézi fókapitányhelyettes nyilat•-

kozatából.- 

101., Tiz éves a vitézi Rend 1931.? 187-188.o. 

v.I mánd -Regyessy beszámolója. 

102./ A vitézi telek-le1tároknakmugyancsak eget része 

került meghűl lésre az Országos Levéltár részére, /másol atok-

ban/. N leltárak az Országos Levéltárban 3.109. Lad Bim. 

Litt. D.-F. 6. csomóban találhatók:` 
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103./ Ilyenek tttegálakulásáról értesÍil:ink Rellebrouth: 

A 

 

Vitézi Rend története *  1941. 20.4: Rsztergors ás Koreárom  

vármégyéből,. 25.0V Bpest 3zékeefővárosból,.27.0.*. Pest me-  

gye Déli Részei ós Kec3kettbt város vitézi szókénál .'  27.0.:  

Szegedről, Sódmezővásárhelyr51*  .. Gsongrádról*  8iskundorozsmáról  

és Csongrád vm. vitézi székéről: A vitézek lóval való, ellő- 

tőeáról: Vitézi Köza.ön,y, 1925. KI,B.-i. 3. : sz.;° majd Kis  

Káté 1934: 149=15o..o. 	 , 

"...A ra. ki.r. honvédelmi miniszter ur méltányolva a 

Vitézi Rend tagjainak hábo.rus érdemeit *  1925-ben elrendelte 

a telkes vitézek  l óv a]. v al ó kedvezményes ellátását: A rende- 

let értelmében 20 kat. h©adig 2 r3b*  ganól nagyobb minden  

további 40 kilt. hold után  Wag 2-2 drb. lovat kaphatnak ked-

vezményesen. Ezen alaprendelet elvi fenntartása mellett a  

honvédelmi miniszter ur a vitézek 16val való ellátását 

193o. évben u jólag' akként azabályoLta *  how a honvédelmi 

szolgálatra ,alkalmatlan lovak a vegyesdendár-parenosnoksig 

által  a vegyeedandár területén lévő vm.Vitézi Széknek bees-

axon  való megvásárlásra felajánlandók. Az . árat megállapitó 

bizottságnak a val. Vitézi Szék kapitánya is tagj  

104./ $ellebronth: A Vitézi Rend története 1941.19-28.o.  

105:1 Vitézek és Gazdák Lapja 1926.április 4.  

106./ Vitézek Lapja  1942. mércius 28.   

107./ Kis Káté 1934. 65.0. 
 . 

106./ A vitézi szervek irényitó tevékenysége módszerei- 

hez tartozott pl. a kitiinóen gazdálkodó vitézek nyilvános 

megdicsérése /pi. Vitézek és Gazdák Lapja 1926. január 31./ 

s ugyanakkor aIlend és a vitézek kózbecsü3éeónek cvorbitá- 
„ 

eáa-ca alkalmas *Men a kedvezményekkel való visszaélés meg- 



—421— 

gátlása '/pl. Vitézek Lapja,1942. Junius 6., ahol a selejt—

ló igénylésekkel, visszaélő, az ilyen lovakkal üzérkedő vi-

tézeket feddi meg az OVS&  4 . 8Z üzérkedést megakadályozó 

rendszabályokat léptet életbe./ 

A. vitézi telken történő épitkezés engedélyezéséről: 

Kis Káté 1934. 58.o. 

109./ Kerék Mihály: A magyar földkérdés, 1939.  100. o—on 

közőlt táblázat részlete és Kerék Mihály megállapitáaai. 

110./ Vitézek és Gazdák Lapja 1927. január 2. v. Igmán-

dy—Hegyessy beszámolója. 

111./ Vitézek ős Gazdák Lapja 1933. Junius 1. v.igmán-

dy—Hegyessy előadása Debrecenben. 

112./,Vitézek Lapja 1935. december 21. v . Igmándy-

Regyessy beszéde a Somogyi Vitézi Napon. 

113./ Vitézek Lapja 1936. január 1. Vezércikk: bbfor- 

duló. 

114./ Vitézi Közlöny 1940. november 1. 3. sz. Hajdu vár-

megye Vitézi Székkapitánya 623/6. m.sz. 1940. sz. felhívása. 

115./ Vitézek Lapja 1943. október 23. v. Igmándy-

Hegyessy előadása a bócs —bodrog megyei vitézek táborozó- 

sán. 	 . 

116./ Vitézek Lapja 1944. május 2o. v.Igmándy—Hegyessy 

u j onnan kinevezett vitézi f ókapitányhelye ttes r yilatkoza- 

ta. 
117./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 16.o. dr.ayer. 

János földmüvelésUgyi miniszter iidvözló sorai: Megállapit-

ja, hogy az ősszbirtokhoz viszonyitva a vitézi telkek össz-

területe csekély, majd "... Azt is megállapitottuk akkori-

ban,hogy ezeknek a földeknek igen nagy része gyenge mind-

ségü és 
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sok belyütt még a telkesités elsődleges munkáit is  szűksé- 

geli. 1)c/hát nem is lehetett józanul arra számitani, hogy á 

vitézi telkeknek területe és birtokosainak  avasa már önt- 

magábea. is érezhető hatást gyakoroljon gazdálkodásunk szint-
jére. Csak abból a szempontból lehetett a vitézi telekósz-

tásnak jelentékeny hatásáraszáiitani, hogy el lévén szórva 
az egész ország területén, minden vidéken meglesz a 
adós . ösztanző gyakorlati ismereteket terjesztő hatásuk.  
Vagyis, hogy ez a hatás s a telkek jó kezelése és gazdáik 
kiválósága utján, sokkal nagyobb arányban hatványozódik, . 

Beint azt területüktől, és gazdáik számától várni lehetne..:' 

11801 A telekkel ellátott vitézek arányáról Vitézek 
Lapja 1943. február 27. v. igraánc3y—Regyeesy beszámolója 
az  1943. február 18—i i[ÉP. értekezleten. 

A telkesités befejezetlenségéről: Vitézek Lap ja 1944. 
május 2o• v. Tgtnándy—Hegyess7 be::zámolb jar 



423 -  

VIII. Fejezet  

~ v  té ~~ ke v e..z ?~~~~  tele kk el eI  ne~ 

,látott vitézek témonactAsil.  

Lyitézek  kedvezm± 9ei.  

Itt azokat a kedvezményeket soroljuk fel, amelyeket s  

Vitézi Rend tagjai, akár el voltak látva telekkel, akár ' 

nem, egyaránt igénybe vehettek:  

1./ nóvmagyyarositásnál - báborus érdemeik elismeréséül • 
a tiszti vitézek családnevük "fia--nal,történő iré-  

aára,  

a legénycégi vitézek - helyséGnévből képzett ne-  

vet  kaphattak, :' i" végződéssel .. -/1/  

2./ vitézi jelzőiivitézi jelvény viselésére, nemzetes  

ur megszólitásra voltak jogosultak:  
3./ vitézi cimük bejegyeztetésére voltak jogositva  

az anyakönyvbe./2/  

4./ Aki  egyéni érdemei alapján lett a Vitézi Rend  tag-

ja, annak adóját a legtöbb adót fizetők lajstromi-

nak összeá1litásánál kétszeresen kellett  számba-

venni. /3/  

5./ Kedvezményes jogvédelemre volt jogosult a vitézi  

mész révén. 	 . 

6./ A  vitézek és családtagjaik /feleség és gyermek/  

csekély térités mellett gyógykezelés céljából a m.  

kir. honvéd- és közrendészeti kórházakba felvételt  

nyerhettek. /4/  
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7.1 A vitézek é9 családtagjaik /feleség ós gyermek/  

a m. kir. honvéd és közrendészeti kórházak  fogá-

ssati "ambúlatóriumaiban kedvezményes ambuláns  

fogkezelésre felvételt nyerhettek./5/  

8./ A vitéz a vitézi napokra a MAV. vonalain csekély  

dijtérités mellett utazhatott.  /6/ 

tei.ékkel el ne látott vitézek e~kcTlcsi és zdas~ -i 

,tánogatesao  

Annák az elgondolásnak, hogy valamennyi vitézt telekhez  

juttassanak, nemcsak az erre szolgáló földterületek elég-

telensége volt a korlátja, hanem a Vitézi Rend tagjai je-

lentós részének városi foglalkozása és városi lakóhelye is.  

J61 mutatják ezt a körülményt a V1. .fejezet 11, 13, 15 és  

17. ezámu táblái. Ezért nem meglepő, hogy már 1929: -ben, az  

akkor felavatott 7853 vitézből kb.2000 vitéznek /25.4 % /  

megjutalmazását más módon kellett megoldani.  

A megjutalmazás módját igy határozta meg  vitéz Igmáncly-

Iegyess ► Géza; A jutalmazóa vagy a törvényes alaprendelet  

szerinti telekadományozásból vagy a vitézi jogcimen a baj-

társi  kötelesség és összetartás meg nem irott törvényei  

szerinti előnyökhöz való juttatásból áll. /7/  

A jutalmazás e második módjának egyik formája g  vitéz  

erkölcsi seg.itése. /8/  

De ennél jelentősebb volt a telekhez nem jutó vitézek  

gazdasági segitése. Ennek különböző seódjaí voltak:  
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l./ A Vitézi Rend 1940. után a vitézeket olyan . 

földek megszerzéséhez is hozzásegitette ,, ar egy_ 

lyek nem voltak vitézi telkek. /9/ 

2./ A véxoeokban Zakó vitézek részére - vitézi 

telek cserém- házhelyek adományozására került 

sor, itt segitette a Vitézi Read  abban is a 

vitézt, hogy lakóházát telépitse. A legnagyobb 

ilyen csoportos adományozás 1936. augusztusában 

Dudapesten volt, ahol a főváros által felaján-

lott 100 - egyenként 150 o-ől teri letü - épitési 

telkeken létesült lakásokat kaptak a •.megadomá-

nyozott vitézek. A településász a ''1 orthy 

lós Vitézi Kertváros" nevet kapta.. Minden vitézi 

lakás két szoba összkomfortos volt./1O/ . . 

3./ A segitésnek egyik módja volt az is, hogy 1935-ig 

a vitézek részére 1500 leventeoktatót állást 

biztositott a Rend. Több száz arra érdemes 

vitézt segiúett képzettségének megfelelő álláu-

ba, s azon volt, hogy az érdemes vitézek állá-

saikban előre haladjanak. /11/ 

4.1 1935--ig több száz vitézt segített a Rend üzle-

tük berendezésében, házaik felépítésében, vagy 

önhibájukon kivül beállott nehéz helyzetükben 

előnyös kölcsönök nyujtásával. /12/ 

5./ ' Nem kifejezetten csak a vitézeket segitette a . 

honvédelmi miniszter 193o. áprilisi rendelete, , 

amellyel az arany vitézségi éremmel rendelkező 

volt katonákat a honvédség állományába felvette. 

ízt a kedvezményt azonban 1931.decemberében 
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megszüniette. /13/ 

6./ Nem kifejezetten csak a vitézek számára biztosí- 

tott egyenlő feltételek esetéé elsőbbséget az 

1931: III.tc. 2o.g.-a a  fegyveres testületekből 

leszerelők elhelyezkedésénél egyes közhivatali és 
önkormányzati állások elfoglalásánál.. /14/ 

7./ Budapest székesfővároa polgármestere 1928. ápri- 

lisban elrendelte : , hogy a fővárosnál előforduló 

állásüresedések esetén egyenlő rátermettség mellett 

a Vitézi Rend t agjait az állás betöltésénél előny-

ben kell részesiteni. /15/ 

8./ Az 1934. évi $özszállitási Szabályzat a  vitézi Rend 

tagjai és várományosai részére a szakmájukba vágó 

közszállitásoknál előnyt biztosit. /16/ 

9.1 Az iparügyi miniszter 1938-ban a szabadkézből ki. 

adandó közszállitásoknál /nemcsak a vitézek részé-

re/ kisebb előnyt biztositott. A7/ 

10./ A pénzügyminiszter 1938-ban a szeszegyedáruság 
., 

körében a vitézek részére elsőbbséget biztosított. 

/18/ 

11./ Lényegében itt kell felsorolni, hogy a vitézek 

gyermekeit - felvételűk esetén - a Vitézi Rend 

örkényi fonó-szövő tanfolyamán ingyenesen szak. 

munkássá képeztette ki a Rend és segített a végzett 

növendékek elhelyezkedésében is. /19/.' 
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,Je„~,~►zetek a iÍYII. fe i ezethez: 

1./ Vitézi. Zsebnaptár 1934. 342-143.o., Hellebroath.  

A Vitézi Rend története,  19414 ?9...o.  

2. ./ Vitézi Zsebnaptár, .  1934. 144-148.a.-  55.300/1930.  
B.  M. körrendel et: 	, .  

3./ Vi.tézi. Zsebnaptár 3 .934. 143 o. az 1920. XXX. tc:  

9.§./6/ bek-e.  

44/ Vitézi Zsebnaptár 1934. 150.o. a népjóléti és mun-

kaügyi etini.s .zter 1938./X. 193o. szát•ru, 193o.  március  i9-i  
rendelete.'  

5./ Vitézi Zsebnaptár 1934. 151. .0. a népjóléti minisz-  

ter 709/X.193o. számu, 1931. január 9-i rendelete.  

6.1 Vitézi Zsebnaptár 1934., 112. .o.. t3VáZ.946/pt..x.1931.  

A  vitézi kiadványok ide sorolták a kedvezmények közé a  

Budapest  székesfőváros által 1929-ben adományozott vitézi  
temetőt is, ahol a vitézek részére sirhelyet biztositfltt a  

fové,roe, a hozzátartozók nélkül elhunyt  szegény sorsu vitéz 
. 	. 

részére pedig közköltségen eltemettetést: Kis Kátó 2934:  

64.0. Ezen adományozás már az akkori vitézi sajtóban is  

kinoa feltünést keltett és jól  jellemezte a hivatalos  

köz-vélemény felfogását a vitézek támogatásáről. / Vitézek  

és Gazdák Lapja 193o. jan.Z2./  

7.1 Vitézek Lapja 1935. február 28. v. IgmándY-BegYessy  

Géza előadása 1935. február 15.-én.  

Egyebek között ezt is mondta "... A vitézi jogcinen  

való előre nyujtás sokszor téves felfogásra és kivánságra  

adott o'.ot. A Rend vezetősége az előre nyujtást, bár a  



dolog természete folytán nem  tudja  azt intézményesen  blz- 

tositani, mégis ugy társadalmi t6ren, uant anyagiakban  

igyekszik  tainél tágasabb mederben  ategv al.ósl.tani..." .  

A támogatás e módja aRencl .  életét végigkisérte. Lásd  

Vitézek Lapja 1944. május  2o:: v.lemándy'-Neg,yessy nyilat-

kozata: "... Azok a vitézek, akik foglalkozásuknál fogva  

a  "föld mee;müv elésére nem vállalkozhatnak, más . uton , .nyerik  

el  jutalmukat.'..".  

8./ Ilyen  tipusu támogatásban részesült  néhai nagybfi- 

tyám„ vitéz zádorfalvi óé lenkei henkey Pere=  kád€zrmester,  

tart. tiszthelyettes. mezócsáti /Borsod vm/ lakos. A lakó- '  

helyén  a zsidó fakereskedő `f Lenkey- "re magyarcisl.totta a  

nevét.` Az Országos Vitézi Szék eljárt  a  névmagyarositáei  

határozat megváltoztatásáért, és a névraagyeroeYtást  kérei-  

meaa  sZemara'nsa a htnkey-ek /t©bbek között zádorfal.vi és  

lenkei Lenkey János 1848-as honvédtábornok/ cisi, nevét, ha-

new  más név  felvételét  engedéYyeztók. 	. 	. . 

A  vitéz 1925--be.n iegényué,i I.osztályu vitézségi érme  

alapján nyert a Rendbe felvételt.  EitUntetését azért kapta,  

mert mint huezártirzt%elyettes 1916ban az orosz f.rontt n  

járőrével egy jeges folyőt átusztatott, felderitendti a  

másik parton fekvő ellenséges illásokat. A járőrre az .  e1 ~1.®n-  

ség tüzet nyitott, igy állásait elárulta, amelyeket azután  

tüzérségünk megsF.m:nieitett: 	 . 

9./ Reilebronth A Vitézi Rend. története 1941. 63.o.  

lo., A fővárosi vitézi kertváros 'íétesitósét már 1929-

ben sürgette a Vitézi Rend. Lásd: Vitézek és Gazdák Lgpja  

1929. julius 28.: Vezércikk: "Vitézi kertvárost!"  
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A vitézi kertváros átadásáról: Vitézek Lapja 1936. augusz-

tus 21:•ez a kertváros Zuglóban, a Rajtsár és Fogarasi utak 

kereszteződésében létesülte A létesitett lakások mérete: 

egy 5x4,35 m-es nappali, egy 3.7ox2.7o m. hálószoba és a 

mell ékhelyiségekV 

Később a fővárosban és vidéken is több ilyen házhely-

adományozás illetve lakásadományozás történt. Természetesen 
ezek a lakások is fizetési kötelezettséggel adományoztattak. 

11./ Vitézek Lapja 1935. február 21. v.Igmándy=Hegyessy 

1935. február 15-i előadása.` 

A két világháboru közötti időben mindig, de különösen 

az 192o-as évek második felétől az 193o-as évek második 

feléig a vitézi sajtó álláskereső hirdetéseket kőzölt. ügy 

tünik, hogy sok legénységi vitéz volt munkanélkül. Az Orszá-

gos Vitézi Szék az állásnélküli vitézek számbavételét és 

munkába helyezése módját szabályzatban rögzitette. Ennek 

megfelelően elsősorban a vármegyei vitézi székkapitány kö-

telessége volt a megfelelő segités. De tudjuk azt, hogy 

a járási vitézi hadnagyok, sőt vitézi törzsszékek is társa-

dalmi kapcsolataikat kihasználva kerestek a munkanélküli 

vitézeknek állásokat. - Lásd pl. 544-B.V.1926. OVSZ. -

'titézek és Gazdák Lapja 1927. jan.23. 	. 

12./ Vitézek Lapja 1935. február 21. v.Igmándy-Hegyessy 

1935. február 15.-i előadása. 

13./ Vitézi Kőzlöny, 193o. április 2o., Vitézi Közlöny , 

1931.. december 2o. 

14./ Vitézi Zsebnaptár 1934. 151.o. 

15./ Vitézi Zsebnaptár 1934. 151.o. 
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16./ Vitézi Zsebnaptár 1934. 15o.o. és Hellebronth: 

A Vitézi Rend története 1941. 79.0, 

17./ Hellebronth: A Vitézi Rend története 1941. 79.o. 

18./ Hellebronth: A Vitézi. Rendtörténete 1941. 83.0:  

Természetesen az Országos Vitézi Szék ellenőrizte a vi-

tézek gazdasági müködésének e részét is. Pl. 1941—ben fe-

gyelmi uton felfüggesztette az OVSZ. a vitézi cim használa-

tától Kapossy Gyula ungvári lakos, tiszti vitézt, Mert sze-

szesital:: előállitására jogositó iparengedélyével visszaélve, 

vállalatában üzletvezetőként egy zsidó volt likőrgyárost 

alkalmazott: /OVSZ. 544/Biz.III.1941. — Vitézi Közlöny 1941. 

11I.8./ 

19./. Hellebronth: A Vitézi Rend története, 1941. 82.o.  
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IX.Foiezet  

A vitézi varománvoeok  

A vitézi várományosok milyensége, alkalmae- 

eáge minden időben foglalkoztatta a Vitézi Rend . 

vezetőit. 

Tár több vonatkozásban is láttuk, hogy a 

Vitézi Rend tagjainak várományosai 	fU etle- 

nül attól, hogy vitézi elődjük vitézi telekkel ren-

delkezett-e vagy eem 	az eleőszülötteég rendje 

szerint követhették elődjifk jogállását. De  ceak kö-

vethették, abban az oeetben ha politikai, morúlic és 

egészségi állapotuk alapján alkalmasak voltak a vité-

zi kötele€végek tel joeitésére. 

Éppen azért„ mert a vitézi cim, a vitézi jog-

áliás nem öröklődött, hanem arra alkalmaenak kellett 

lenni, az alkalmasság rnegallapit áeának valamilyen 

rendjét kellett kidolgozni. . 

Ez a vizsgálati rend_ már korán, a Rend megala- 

pitácakor kialakult ée lényegében a Rend egáez tör-

ténetét végigkieérte. Alapgondolata az a feltétele-

zés volt, hogy a vitézi család fia 17.• éven korára 

cealádjában megszerzi azt a magatartás- ée gondolko-

dásmódot ée iernereteket, amelyek az alkalaaeeághoz 

ezükségeeek.- 

Ezért v. vitézi várományosok vitézi eekűje ki-

vételére legkorábban abban az évben kerzilhetett ear, 
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aiaikor 17, életéviiket betöltötték. 

A vitézi vároaányoenak - 

Eziiletéei  anyakönyvi kivonatát, eg©ezeégi ál-

lapotáról orvoei bizoo;y3.tványt; ha a vitézi 
előd nem vórezarin .ti atyja, haaem neveld- vagy 

brökbvfogadó eziilójo ., akkor vérszerinti atyja 

ez il le téei anyakönyvi kivonatát,, - ha, már nem 

élt - halotti anyakönyvi kivonatát ia, ha a 

várományos már nagykorú,, foglalkozásáról hely-

hatósági bizonyitványt és erkölcsi bizonyit- 

ványt,, valamint iekolai bizonyitványt, ha kö. 

zépiekoláe, egyetemi vagy főiekoláei ;, vagy ka- 

tonai iekolai tanuló volt, úgy az oktatási 

intézmény vezetőjének, vagy parenc en-okának vá- 

leményét - erkölcsi bizonyitvány helyett - 

be kellett mutatnia. - 

A várományosnak kötelező nyilatkozatot kellett 

adnia arról ie, hogy ezemélyi vagy caaládi kö-

rülményeiben beállott változásokat vitézi  elől-

járójának  bejelenti, 

Ha  a vé omány os nőz volt, akkor házastársa de  

házaetáreai eziilei szaletéei anyakönyvi kivona-

tát,, ha pedig özvegy volt, vagy elvált volt, e 

korábbi házaeeágábói élő gyermekei voltak, ak- 

kor elhalt, vagy elvált feleeége és annak fel-

menői ezUlotóei anyakönyvi kivonatát is, ha 
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jegyben jért, day monyacczonyc 6c annak eat-
lei calletéci alvjannyvi kivonatét  it  be kel-
lett mutatnia. A./ 

1940- .01 podia a levonteparaacenok, aunkatd-
berkUtelee vdroudnyosoknAl podia a tflber- 	• 

paranQcnok véloadnyét kallott beautatnia. /2.1 

A vitézzé ovatott vdrominyeaokra a vitézek rég. 

ezére előirt rendelkezécek voltak az irdnyadók. /3.1 

Jr  az  alaluendelot day czeilt„ hoay a vitéz 

vitézi telkéről, vitézi ciaéről béraikor le2ondhat„ 

a vitéz vtlroadnyo dra ugyanez a ezabóly vonatko-

zott, 1941-ben az Orazdaoe Vitézi Szék elrendelte, 

hogy a 17. életévében lévő vdrominyoe okadnyait ak-

kor it 2o1 kell terjeczteni, ha a vitéz la vdrominyoa 
vitózi eaktitételót noa akarja. 2bbon az eeetben 

vitéz dlliepontját iréeban volt kiitoloe indokolni. 

Az Orezdeos Vitézi Szék India a Rendbe felvétel, a 

vitézi oekd latétele engedélyezése kérdésében a On-

téet mar, dnak fenntartotta. ilayanilyon kUtelező elő. 

terjeeztéet rendelt el azokra a vdroadnyosokra 

akiket m 	yezor vagy tiibaczUr elutacitott, klo az 

elutasités ;ilea volt véglegeo. /4.1 

Ez a randelkezée arra mutat, hogy aok vitéz 

vroinoa rondtagedgo mocazerzéeével kéeedelnes-

kodett, kUlUnb3ző okokból elhdzódott a vdroményoeok 

eskatétele. 
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~ tárgyalt vizsgálati rend az 1930-as évek kö-

zepéig megelégedett azzal4 hogy a vitéz köteleeeégé-  

vé tette ., hogy várományosát a rerdk elvárásoknak  

megfelelően nevelj 0. /5. -/  

Az 1934-as évek közepétől a helyzet megvál.  

tozott. Az újra meginduló vitézi avatásokon egyre  

több várominyos felavatására keriilt sor. A VI.  feje.  

zetben: részletesen tárgyaltam, hogy a Vitézi Rend  

tagjainak növekvő hányadát tették a várományosok.  

1934-ben már a vitézi várományosok intézménys3a  

nevelősének következő alapvető szabályzata jött  loft-  

:ret  

A Vitézi Rend aélkitüzéssei messze előre  

nyúlnak és hogy azokat meg lehessen valóaitani, a  

vitézi várományosoknak vitézi szellemben leendő ne-

velésére a legnagyobb gondot kell fcrd tani."  

A várományosnak „ minden erejével igyekeznie  

kell, hogy a "vitézi oimre" érdemessé legyen és arra  

mindig érdemes is maradjon.  

A várományosokat a vitézi életbe azorossan be  

kell vonni. Már a 15. életévüket betöltő vdroIllinyo-»  

sokat elő kell készteni vitézi kötelességeikre és  

jogaikra. Ezért behatóan tudniok kell. a Kis-Káté hag  

tárommányait és isnerniők kell a legelemibb zárt-

rendU katonai gyakorlatokat, hogy elméletileg és gya-

korlatilag megfelelően előkészitve jelenjék meg a  
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vitézi várományosi  . avatáson. Ezért a várományosok-  

nak a levente kiképzésből 'és lehetőleg a cserkészet - 

bőt magukat kivonni nem szabad. A K e-Káté határoz-

mányait az apának 'kell várományos fiával ismertetni.  

A ,járási . f kerület.i/' ,vitézi hadnagy és a vármegyei  

fszékesfőváro;si/ vitézi szék-kapitány alkalomadtán  

a . várományos ezirán, ismereteiről: meggyőződik.  

hajt vitézek vagy, haláluk után, vitézzé nyilvánitot-  

tak várományaosainak ` fenti , irányú. nevelésérői ész .előkészii  

táeéí 1. az illetékes járási /keriileti/ vitézi hadnagy- ,  

nak kell gondos ndnia. A. vitézek gyermekeinek t  de kU-

l:anöeen a várományo.eoknak vitézi szellemben való ne-

velését a vármegyei .székesfővárosi/ Társadalmi. Bizott--

ssgoknak keli: megfelelő Módon ellenőrizni és  irányi 

A  váromAnyosokat, ha a Vitézi Rendbe  való felvé-

telre minden tekintetben  alkalmasak, iegkórábban al),"  

ban az évben, amikor ,i7, életévUket betöltik, .  vité- 

zi 
 

zl. avatásra  kell j :s~vaelatba hozni."  /6  

A várományosok intézményes rendi nevelésének  

eszméje  'a  korábbi helyzethez képest 	legalább  

csekély - 'minősági s zemlélétváltozáet jelentett.  

Ugyanakkor két irányban nyitotta meg a kísérletezés  

út3ait.  

Az egyik irány idnyegében az 1934-es szabá-  

lyozás továbbfolytatását,. a  .másik irány pedig a. ha-  
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tásoeabb xsvelée útjának-módjának keresését tüzte 

ki célul. 

Az 1934-es szabályozás volt  az,  amelyet az 

Országos Vitézi. Szék Társadalmi Bizottsága 1936- 

ban megpróbált ugyan még összhangba hozni, a másik 

iránnyal,: amikor a vitézi várományosok nevelése ér- 

dekében a vitézi 'táreadalmi világnézet"-et ki- 

dolgozta. /7./ E törekvés azonban eredménytelen ma-

rat.  A várományoeok nevelése a gyakorlatban az 

1934.ben kijelölt irányban haladt. 

1940-től a Vitézi Táreadalmi Bizottságok az 

iskolákban  tanuló vitézi várományosok magaviseletét, 

tanulmányi előmenetelét figyelemmel kiaérték ... /8,/ 

1938. decemberében az Országos Vitézi Szék 

elrendelte,, hogy a vitézi várományosok - munka-

szolgálat keretében -- havonta 2 óra hoeezat fog-

lalkozáson kötelesek réeztvenni r  ahol a rend& eza- 

báiyokat és=az alapvető katonai alaki szabályokat 

kellett megtanulniok. /9./ 

Ugyancsak az 1940-es években pedig a váromá-

nyosok táborozásait szervezte meg az Országos Vitézi 

Szék, amelyek " - a nevelés alkalmas módjának - _ " /10./ 

látszanak. 

A várományosok nevelésének ezek a formái és 

módezerei - úgy látszik - a rendi vezetőő e:t.z gem 

elégítette ki, nem voltak eléggé hatásosak és ered-

ményesek Feltehetőleg ezért került sor először 1941 . . 
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októb)rében, azután 1942. decemborében arra, ho  ay az 

Orezágoe Vitézi Szék Tárzadalmi Bizottcága pályáza-

tot hirdetett "az avatdera kerUlő váro3dnyosok ogy. 

öntetU rendi kiképzése de a rendi életre való előké-

szitéce céljából eztikeklee szabályzat" kidolgozn7J. 

ra. Az 1941. októberébenmeghirdetett pdlyázatra egy 
; 

pályaaunka érkezett, az ie haeznáhatatlan volt,. 

agy tUnik, 1942. decemberében cem vezetett tqbb ci-

korre az iemételt  pályázati  felhivde. /11./ 

Végeredményben tehát a Vitézi Rend a várományo-

cok novelécének megfelelő módját, eszközeit nem  tudta  

kidolgozni, a várományocok intézményec 6e kivánt czin-

tU 6c ié1yeégU előkéezitéee a rendi  életre, nem valósult 

meg. /12./ 

Ez a eikerteleneég vezette mélyebb vizegálatra 

a Budapeeti Vitézi Szék Társadalmi Bizotteágát 1942-ben, 

amikor jővéhacyta dr. vitéz Somogyi Ferenc gi_Lsi 

tartar előaddedt a vitézi nemzetté novel& céljáról. 

Dr. vitéz Somogyi Ferenc rendkivill éleeen mutatott r° 

a várományoc nevelée megoldatlanedgának okára, new-

zetecen arra, hogy a  Vitézi  Rend ideológiája, célja, 

rendeltetéee, elméletileg kellő alapoceiggal  kirk  igo-
mdcra eoba eem kern%  továbbá,  hogy a várominyoeok 

nevoléce "art rendi ncél" meredt. /13./ A ei-

kertelencég okai valóban ezek voltak, de ez ket az 

akkori viszonyokban gyökeredző okokat felczaaolni 

nom lejetett. A várományocok a vitézi eekUtételre 
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úgy mentek, vitézek úgy lettek, hogy a Rend ide- 

ológiájából, életéről, a rendi ezabólyokról vajmi 

kevée ieneretük volt. /14./ 

Jegyzetek a IK.  fejezethez.  

/1./ Kie-Káté 1934. H.o. -tényegében mogi métli, : 

kevéeeel bőviti a Kiekáté 1922. ée Kie-Káté 

1925. szabályait. 

/2./ Vitézek Lapja 1940. november 11. Az új Kie- 

Kátébél: A vitézi várományosokat már 12-ik 

életévük betöltéeekor elő kell kéeziteni vité-

zi jogaikra ée köteleeeégeikre •  A várományosnak 

ceatolni kell a leventeparancenok ée a rnunkatá-

borkötelezetteég, eeet44, a parancenok vélemé- 

nyét is. - 

/3./ Kie Káté 1934 _.71.o. 

/4./ Vitézek Lapjá 1941. január 18. 0.V.Sz. Táre. 

Biz. 111-1941.. ez. rendelete, 	ée ugyanitt: 

A várományos politikai és erkölcsi megbizható- 

sági igazolványt, ludovikás, közép- ée főiekolai 

tanuló igazgatói- illetve parancsnoki véleményt 

köteles ceatolni. - 

/5./ Kie Káté 1922. 15-16. o., Kie Káté 1925. 23.0. 

/6./ Kie Káté 1934. 68-69 -. o. 

/7./ Vitézek Lapja 1936. február 21. A vitéz maga- 

tartásának irányelvei. /Vezércikk/ 

"Az  Országos Vitézi Szék Táreadalrai Bizottsága 

egyik legutóbbi üléeén elhatározta, hogy a vi- 
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tézi élot irdnyitdaira óc a vitéziyaromanyo-

pok nwektaLe a vitézi tareadalai vildanéze 

tot de a•vitézi czellenst mwlaben fozla16 ve-

zérelvekot llit f 	Lzokat az irdnyelveket 

Dr. vitéz Surdayi 2ivadar =cal oayetomi ta-

Liar czerkonstetto mea. 

/0./ 2gy ilyen bir3apecti Atfogó e11en5rz3er61 ér. 

teen:Ink: Vitézek Lapla 1941. janudr 18. Ran-

dank jUv33e ifjunazunk. /v.Dozzary ndre 

nine./ A oikkhál kitElnően 	41oneelkezéstink- 

re tin  	Qtivitóipverekek tanun i  

_cino1 133 ikitézet 740 givcaadőke ram-

kdjót tri°~ ..~?© jelentéee etlőr) lame. - ha a 
Hialfiettiaok  minden 	 

dtlaqen er,Aaényt.,érnénekell  	A tanulmayi 

eredmények umsanie 	rdlUn5cen a kUzépiekolók- 

ban. - ~gron~©k volt. 

/9.1 Vitézek Lapja 1936. dee„mbor 21. 2157/9800. . 

Va938. 0.V.Sz. mind rendelot a varomónyoeok 

kiiteleza mad!rnasiolc ,dlataről eic ellenőrzéeéről. 

Unden vdromanyon 14-22 év  kitt  havonként 2 óra 

katelez6 munkacaolgólatot teljoeit, mint alap-

redelet ezerinti kZ;zezo1cólatot. Aki mulaczt o  

pőtfoalalkozdrokon ke ll  réeot vennie,  &i  make. 

ecul muleezt, ha felavatott vroadnyoe, fount= 

mi eljórat  alá  vonandó s  1w nine o felavatva, az 

avatar-A el kell balcemtani*iaon foglalkozó 

can névcor olvacandów - 
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/10./ Vitévek Lapja 1943* Julius 17. Vitézi váromd-

nyosok taorozása. /Vezéroikki 
Irta: dr. vitéz Vase Sándor. A ezorza megál-
lapitjas"Az utébbi években ez a forma látezik 
a nevelde alkalont módjának. " . c  lozutább 
nyilvánoesdara hozott adatok alapitin a Rend 

2,4.000 at. r.7424.21411 tardairali:  

tawisydr=ins:p95- i°8ciniell tette le a ;alga 
1245... 1.3 	. 

/11./ Vitdzek lapja 1942., december24.Illydzati fa/ 

kiwis az avatdera 1=1116 várományosok eayUntetd 

Zondi kikopséeo 6e a Bondi 6/otro val6 előkésni. 

tése céljábál szilkekos Szabályzat kiilolaozása. 

A pilyázati folblvát kibocsát6 Orezáaos 
Vitézi Szék Táreadol:11 BizottsáGa maállapitja, 
boay  ezt  a pályázatot előszUr 1941* oktéber 
3ón air6ették mea t  4c csak e ,,Jr dolaozat érke. 

Zett ba* e aa ie Uaszanatat1au volt, libsab 

ityon pályázattal naa találkortam 	a czerző. 

/12./ Lényeaében az 1934'e ezabályozás aLapulvé:;elé-

vel készUlt vitéz Elea István járdel vitézi had 

now tervezetet a "Vitézi Crimadnyosok novel& 

se" cimil /: le kladds 1938, masodik 

lényeaében változatlan 	kiadde 1941* 
Vitéz Use István i.e a várományoeok kiképzését 
a Hie até a/apvető alapvet5 szabdlyainakiemere-
tébon és a katonai-alaki scabagok leagontocabb-

jainak ieaoretében látja. Lzekbez Járul az ieko-
lás várományoe tartalmányi oredaényének és maga-
tartáeának idilezakos moavizecálása* 
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grdoaoc. hogy a roadi yjtóban de iroda-

lemban 1935. olatt a vdromdayos-%őrddera nam 
irtak. do 1935. utdn sea soLmts Vitőzok Lapja 
1935. janudr 11. Zit koll tonnUffk az dj ővbon 

/Vezőreikka roladat a vitdzi veiit1nyoeo1 bovo-
nAza a roadi tov6 7sonycőgbe - tabol: között.- 
Vitőzek Lapja 1936. janudr 21. Jönnok /Year-
eikk/. Irta: vitőz Zsir3y Jdzcof/ A varomdnyo-
awzről mogdllapitotta, bogy " Eldr 10 (,-.piidt 
toazik a Vitdzi Rand dllomdnydnak " azonban 
ozak dltaldnoesdgban mondja azt., ho ry vlaydzai 
koll rdjuk, hogy a rendi kövotoladnyeknek aos-
foleljonok, mart ők a jövii." 

Vitőeok Lapja 1936. februdr 21. a /3/ Jogyzot's 
ben anlitett közlomőnyről. - 

Vitőek Lapja 1937. november 21. A vitő vdrb. 
sdnyoaok /Vezőrcikk/. Irtas 	vitőz Szarka 

Gdzai Le3f6bb gond a vitdzi vdroadnyosok novold-

eo. Hazafirdara, kritelosedgtuddera. apdik tette-
inek követőcdre koll nevelni 6kot igja a sear-

ző. azonban a vdromdnyosok nevoldedro nines 
programja. 
Vitőzek Lapja 1939. mdroiue U. - A varomdnyoe 
kŐrdde mozolddednak eareeedgo. /Vezőreikki Iztal 

vitőz T.A./ A vdromdnyoaok intőzmayee novolőse, 
a rondi azollem tovdbbaddca foglalkortatja a Rend 

vozotat, holyea lenne a kdrddet a Vitőzi Tdrca-
dalmi .I3izottEg vocotőiro bizni. 
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Vitézek Lapja 1942. december 19. Vitézi váromá-

nyosokat a gazdagági élet őrtornyaiba." /cikk/ 

Vitézek Lapja 1943. augueztue 14. A vitézek- 

nemzetünk nevelő rendje.  /dr. vitéz Bodor Ala-

dár cikke./ Örökölhető-e a vitézség ? - kérdezi 

a szerző. Nem, válaszolja, de a vitézi szellem ` 

neveléseel, igen - válaszolja. 

13./ Dr.  vitéz Somogyi Ferenc állami gimnáziumi 'ta-

nár: A vitézi nemzetté nevelés célja. Stádium. 

Bp. é. .n./1942.: ?/ 

14./ Erről a felkészületlenségről már előadottak 

képet adnak. Pontositani,, ezámez erüeiteni nem'  

tudtam. Az anyaggyüjtée során azonban megkér-

deztem a várományosi iemere tekről néhány tiszti 

várományost, eőt rendi vozetők felavatott váro-

mányosait: meghökkentően tájékozatlanok voltak' 

a Rend ügyeiben és szabályaiban 
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X. P e 	t  

A. vitőzek reqdi irányittisa  
LI 

1./ A, Titézi Rendbe mindvégis ezinto kizérőlag 
caskk 	' 	 .vitze ölteket v t ek 

fel, mart az volt, a, rendi felfogás, horzr a Rend 

kit:126E0in dolgozni *  arendi elvártisoknak m 

°Fmk keresztány tud. /1../ 

2.1 4 vité ok nősfilőse.  
A ,vitőzek rendi irin,yitásrinak egyik nagyon fon-

toe eszköze a vitézek és á várományosok ncisUlősénok 

engedélyhez kötéze. Bizorkyitásra nem.  szorul ugyanis 
az a köralmény, hogy a házastáre személyeinek, s ezzel 

kapesolatban a esalád szellemén.ok rendkivill n 
tása van a másik húzastársra és killanösen a házastár-
,zak gyermekeire. Ez6 rt minden  időben 	kitlönböző esz-' 
közökkel 	olyan éalású embereknél, ahel ez 

séges 	eaten lehetségee is volt *  az erre hivatott 

folsőbbség a bAzastárs megválasztástit szabillyorta. Igy 

történt ez a Vittizi Rendben is. Kezdettől fogva a vitézi 

szervek engedél,yhez köttittők a vitézek nősitlásőt. A tisz-

ti álleményti vitéz az Országos vitázi Széktől, a legény-- 

ségi tillományá vitéz a vármegyei Vitőzi Széktől volt 

kötelee a nőstiléshez engedélyt kérni. A neisalési kő- .  

relemhez ugyanazon bizonyitványokat és igazolvényokat 

kellett csatolni a menyasszonyra von.atkozdan, amelyek 

a Rendbe felvéteii kérelem mellékleteként a vitézje-

vat zámá elő voltak irva 
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Ha a nősülni óhajtó vitőz tényleges szolgála-

tot teijeeitő tiszthelyettes vagy tiszt volt, úgy  

n6sűléee engedélyezését előbb a vitézi ezerv'ektől  
volt kUte loa kérni,, s.ha. az engedélyt megkapta, ak-

kor fordulhatott kérelmóvel katonai el.ől.jdrá  jához.  

Ra a v3.W zi szervektől a neása l éei enge dé lyt nem k;ap-  

ta mos, , Co a nem engedélyezett házassághoz mdigi u .rap-  
g aezkod.ott. katonai e1c"►3.járójához hősalési kérelmét  
oak akkor terjeszthette e _l-.ő;, ha kérelméhez csatolta  

az Országos Vitézi Szék i.gazoláeát arról :, hogy vitézi  
ei.méről. lemondott. /2./  

A'vitézek és várományosaik .nóeiálésén .ek ongedé•-  

Iyezéee rendi  szabó  .iyn, a nősia€3.ée engedélyezése oak  

erkblo e~: vagy egeezeégi okból tagadható meg t /3./  

).,/ A vitézek úllÁminyk-illetőkeesc:rto.
. 

Ez a szabályozás az eg yik speciális megkülönböz-

tető vondsa a Vitézi Rendnek minden mde, a két világ- 
 

.hábord kdztitti. Jobboldali párt de szervezet beleő., rend- 
jbhez képeet. .  A. vitézek rendi irány.itásának alapfel.té-  
te3.e volt, hogy a rendi vezető szervek mindenkor tud.  
jak, hol vannak  a vitézek. r  

A vitézek ál.lományl-il3.etóke. ségo szabályai.  
Walden vitéz annak a uérmegyei, Vitézi Széknek  

éi.iomeinyába tartozik, mely vármegyei Vitézi Szék te--  

riilete'n állandó lakóhelye va n,,.  
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itivételt képeznek a talkoc vitézek, akik azon  

vármegyei Vitézi Szék á1l.omány`3 ~ai tartoznak t  ahol  

vitézi tc3nük fekszik.  

A vitézi várom-ányo co :k állományilletékessége  

szabályai:  

A telkee  vitézek várományosai annak a vármegyei  

Vitc:zi. Széknek az állomámy$ba tartoznak, ahwá apjek.,  

illetve ahol a vitézi teik.Uk fekszik,  

A telekkel egyenlőre el nem látott vitézek vá..  

romAnyocan kUzUl azok, akik szülői gondozás alatt 61-  

lanak,, azon vármegyei Vitézi Szék áliományába, tartoz-

nak, ahová apjuk, abban az esetben perlig *  ha a váro--  

=layoe iskolázás, neve lc:g: vagy  máe ok miatt hosszabb  

ideig idegen vármegyei Vitézi Szék tYrUleté ~re távozik, , 

day a várományos apja ./gyámja/ az álloményilletékee  

vármQgyel Vitézi. Széknek jelenteni kdtélec *: hogy a  

várományos mikar, ;  milyen céibái 6e hová távozott a  
vármegyei Vitézi Szék terUletQről,  

Azok a váromáriyosok:, akik már ólláet vállaltak,
- 

illetve Onáll:ó keresettol rendelkeznek *  alakéhel.yUk  

szerinti vármegyel. Vitézi Szék áliományáb€, tartoznak.  

A hric3 halált halt, néhai /avatáe előtt el-

halt/  .vegy moghalt /avatáQ után  elhalt/ vitézek   

vára mán.yoeab annak a vármegyei Vitézi Széknek az  

lományába tartoznak,, amelynek tcrUIetén  özvegy édec-•-  

anyjo«k /gyárn,iuk/ lakik, . 	
. 
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A telekkel egyenlőre el nem látott, elhalt 

vitézek özvegyei annak a vármegyei Vitézi Széknek 

az állományúba tartoznak, ahol állandó,lakóhelyUk 

van. 

Ha  a vitéz lakóhelyét csak ideiglenesen val-

toztatj .a meg, nem kell az ideiglenes lakhelye sze-

rint illetékes vármegyei Vitézi Szék állományába 

át-helyezni, azonban köteles az állandó lakhelye 

szerint illetékes vármegyei Vitézi Széknél ott 

tartídzkodását bejelenteni ., s bejelentőséről állo-

mányilletékes Vitézi Széke az ideiglenes tartózko-

dási helye szerinti Vitézi Széket értesitette, hogy 

a vitéz felett most már  az utóbbi Vitézi Szék gya-

korolhassa a felügyeletet és az ellenőrzést. /4./ 

4./ A Kis Káté  

Á. vitéz és várományosa a Ifis Kátéból ismer-

hette meg a kötelességeire és jogaira vonatkozó 

alapvető szabályokat. De a Kis Káté mindig tartal-

mazta azokat a szabályokat is, amelyek a rendi gya-

korlatban kialakultak és a legfontosabb kérdésekkel 

kapcsolatban rögzitették.az  Országos Vitézi Szék 

álláspontját. 	 . 

Ugyanakkor a Vitézi Bond .dei valamilyen kapcso-

latba lépő személyek /pl. aki föld felajánlást tett 

vagy vitézi felvételi kérelmet akart előterjeszteni/ 

is a Kis Kátéból szerezhettek felvilágoeitáet oljá-

rásuk mikéntjére. /5./ 



-447- 

5./ A vitézi ezervek állásfo , lalásai, 

rendeletei.  

A vitézek irányitásának olyan módszereit , jel en-

tették, amikor előreláthatólag rövid időszakra ezó-

lő, de mégis a Rend működése szempontjából alap- 

vető kérdésekben kellett a vitézek magatartását ir ó-

nyitani. 	 . 

Ezek az állásfoglalások és rendeletek részben 

a vitézek állampolgári kötelességére, részben 

pedig politikai magatartásukra vonatgoztak. 

Ilyen volt p1. az Országos Vitézi Szék rende-

lete, amely kimondta: ". . .. Téves az a felfogás, hogy 

a vitézi telkek egyházi adó mentesek. Minthogy a vi-

tézeknek minden tekintetben a lakosság mintaképéül 

kell szolgálniok,: elvárom, hogy a jövőben ezirányú 

köteleeeégeiknek is eleget tesznek..." /6./ De ilyen 

tartalmú Szabolcs vármegye . . vitézi székkapitánya 

rendelete is, melyben rámutat, hogy az állományába 

tartozó vitézek közül igen sokan járadék- és adó-

fizetési kötelezettségüknek nem tettek leget, s 

igy vitézi kötelezettségüket szegték meg. /7./ 

A. vitézek politikai magatartásának ilyen ti . 

pueú irányitáeáról az 1940-es évekből találtam ren-

deleteket. A nyilas mozgalom előretörése kapcsán jog-

szabály tiltotta azt, hogy valamely politikai szer-

vezet eeküt vagy olyan fogadalmat vegyen ki tagjaitól, 

mely lelkiismereti kötelezettséggel jár. Az alaprende- 
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let és a Kis Káté szabályai szerint tehát a vitéz 

ilyen szervezetbe vitézi eeküje sérelmével nem léphe-

tett be, Az Országos Vitézi Szék e tilalmat valamennyi 

szervezetre, többek között a külőnböző nemzetvédelmi szer-

vezetekre is kiterjesztette, amikor 1941-ben úgy rendel-

kezett, hogy "...esküt vagy fogadalmat a vitéz a Renden 

kívül semmiféle más szervezetben nem tehet...". /8..1 

Az 1930-as évek közepén nyert világos megfogalma-

zást a vitézek rendi és renden kívüli tevékenységé- 

nek alapelve is. 1935-ben . ezt mondta vitéz Igméndy-

Hegyesey ügyvezető vitézi törzskapitány: "... Meg  kell 

emlékezni rendtársaink egyesületekben részvételéről 

i4. Alapelv az, hogy minden vitéz a Renden belül fejt-

sen ki munkálkodást. A Renden kívül csak hazafias 

egyesületekben és csak akkor vegyück részt, ha azokban 

nem mint töltelék, hanem mint vezetők szerepelhetünk 

és módunkban van a vitézi szellemet ott  is  terjeszteni. 

De az a rendtárs, aki más egyesületben szerepel, ne  fe-

ledkezzen meg a Rendről, hanem járjon haza, hogy innét 

nyerjen irtnyitást és kérjen útmutatást. Nincsen ezük 

cégünk külön utakon járó vitézekre - mert ma már olyan 

erősek vagyunk, hogy ilyen kétlaki és alkalmi vitéze-

ket könnyen nélkülözünk...". /9./ 

Ez az alapelv a későbbi időben is megmaradt, . 

azonban a Rend politikai karrierre törő rendtagjait 

- mint már eralitett .em - az alapelv tényleges követé-

sére nem tudta rászoritani. Ezek idővel vagy elhagyták 

a Rendet, vagy kapcsolatuk - a közéleti szer'lée te-

kintetében - teljesen formális volt, sok esetben a 
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rendi Pelf ogácsal ellentétes politikai szereplésük 

volt. '- 

Az Országos Vitézi Szék külön szabályozta azt., 

hogy - ha erre szükség volt - melyek azok a szerve-

zetek; 'amelyekbe a vitézek beléphetnek. Igy rendelke-

zett 1929-ben, amikor a vitézek részére csak a 

"Borbély--Maozky-féle MOVE-.Frontharcos Egyesületbe" 

belépést engedélyezte és csak a "Hgdvieelt Magyar 

Közszolgálati Alkalmazottak Bajtársi Szövetérségén-ben 

már meglévő tagságot tarthatták meg>.. /10./ Rendki-

vül érdekes az Országos Vitézi Szék rendelete vitéz 

dr. Imrédy Béla "Magyar Élet Mozgalmá"-val kapcso-

latban. " - A. Magyar Élet Mozgalom nem politikai 

,szervezkedés, hanem egy egész nemzetre kiterjedő nem-

zeti mozgalom.  Célja az egész nemzetnek oly egységes 

táborba való tömöritése, amelynek támogatásával a 

M. Kir. Miniszterelnök Ur, Vitéz . Rendtársunk 

magasabb  feladatok  megoldását ée messzemenő célok el-

érését akarja. Ily magasztos célok támogatása nemcsak 

a Vitézi Rend és ezen keresztül minden egyes vitéz 

legjobb törekvését kell, hogy képezze, - de úgy a 

Rendnek, mint az egyes vitézeknek a törvény- és az 

alaprendeletben meghatározott kötelessége is " 	a 

vitézek tehát beléphetnek a Mozgalomba. /11./ 

6./  A vitézi érkeke zle tek.  

A különböző vitézi értekezleteknek t  értekezleteknek mint a 

vitézek összetartásának, a rendi élet folytonossága 
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biztoeitáeára alkalmae eszköznek olyan fontos jelen-

tőséget tulajdonitott az Orezágoe Vitézi Szék, hogy 

kezdettől fogva a vitézek kötelességének egyike volt az 

azokon való réezvétel. 

Iemere teim ezerint a legrégibb a vármegyei 

vitézek összessége régizére tartott Vitézi Nap  volt. 

Ezt az értekezletet ünnepélyem formák között tartot-

ták meg. Az értekezlet előtt a vitézek 	felekeze- 

tűk ezerint - istentiszteleten vettek részt, e az 

értekezlet után közös ebédet rendeztek. /12,/ 

Az Országos Vitézi Szék a vitézi értekezletek 

rendjét átfogóan szabályozta, a következő módon: 

A vitézek ügyee-baj oe dolgainak, közérdekű 

dolgoknak, nemzetvédelmi ügyeknek, s a légoltalom 

végrehajtásának megbeezélése végett, különösképpen 

pedig az öeezetartozandóeág érzéeének ápolása céljá-

ból vitézi értekezleteket kell tartani. 

A járási vitézi őrmester lehetőleg havonként 

a körzetébe,tartozó vitézekkel tart értekezletet, . 

A járási vitézi hadnagy félévenként járása 

összes vitézével tart értekezletet, melynek lefolyá-

sáról a vármegyei vitézi ezékkapitánynek jelentést 

tesz. 

A vármegyei vitézi ezékkapitány évente egy-

ezer tetszésszerinti időben ée helyen vármegyei 

vitézi értekezletet "vitézi nap"-ot tart. 
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A vitézek megjelenése minden értekezleten köte-

lező volt. 

Az értekezletek tárgyát általában az o.ezágoe vo 

natkozáeú /telek-, pénzágy-, telepitée-, nemzet-

védelmi/ ügyek képezték. De ekkor ie meghallgat-

ta az értekezletet öeezehivó vitézi e1Őljáró a 

vitézek ögyee-bajos dolgait ée oeetlegee javasla-

tait. Erre nézve is irányadó volt az a szabály, 

hogy ha a vitézi eiőljáró intézkedni t,A : 4 tt az i gy- 

ben, akkor elintézte azt, egyébkánt jelentette vi- 
tézi előljérójának. /13./ 

1;zek az értekezletek alkalmasak voltak arra, 

hogy az Orezágoe Vitézi Szék ogyoe fontos kérdácek-

ben a vitézék egységes magatortását kiaiakitea. 

Ez történt például az Aneohlue : idején ie, amikor 

vitézi értekezletieken ismertették az elöljárók a 

vitézekkel a Rend álláefoglalfiedt. /14./ 

7.1 Vitézek táborozáea és feAyverpyakorlata.  

A II. Világháború éveiben szervezte as Orezáá- 

gee Vitézi Szék a vitézek /s ée külön a vitézi várd-

mányoeok ;/ táborozásait ée fegyvergyakorlatait. E tá-

borozásokra ée fegyvergyakorlatokra - úay látezik 

törzeezékenként került ear. A hábor; e körülmények 

miatt azonban - val©ezinUle - ezek nem rendezere-

sen, évenként visszatérően ée nem valamennyi tUrze-

székre kitérj wdően voltak megszervezve. /15./ 
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8./ A xiliaaaAlikaILIts. 
A ac 1Cdt4ic 1925 őta szabalyort4% a vitclzi 

so1ad1ati utat, malyereatlozír n vitózok iranyi. 

tóridnak wlyanceak fontoc módczore von, hiczon a 
vitőz minCon olGtorjcsatett Wayalan az 5t lecjob-

bun lamerS vitózi olajdrói nondtnk vanaónyt* 

L vi1 czoladlati ít;. a 2.0c1 aila. 

laanyntilt Oitózi órz:actor,űíi vilt;őzi 

vd7zoael vitÓzi czókkap2ttlay,ititrsokapi- 

ny, Ci:acmlqosVjtji$zók, to tic.:12ti dliemónyd 

vit.;z:1 hadnaut  vállaoaol 

i.  zók:tapitany, vitÓzi tUrackapitany, Orczkoe 

Vitózi Szók. /1G./ 

94.1 A vitőzek kitUntetóre• 

Orezdsoc Utózi Szók e koz3etokt51 fogva 

LVirotbon /Onz-diecórotbon/ r6czecitette azo-

kat a vitózoket, akik a rondi cólok meavalcleitdca 

őrdekő;mn jolont5e tovókonwócot fejtettet ai. /17./ 

1933-ban  azonban  czabayantot ic cilott 

tUrvomlaota az állami 71:itt-stciconol mec, 

cdca6nyozz2r.era dc a vitózi dic6rotre olCtorjaeztóe 

clapolvoit. 

szoxintt Az wrezdeoe Vitózi Szók a kitUnto-

tócekre vonatkozó javaslatok rendezeree olGt_xjoez-

tősét ezabdlyozva olren6elte, hou a legfeleab ki-

tIntotóere azok a vitózi tieztsóaot betUltők hozha. 
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t6k javaelatra, akik tie,Ite6gLikbon logalabb 6 6vot 

altUltUttek, Bnn6l koveeobb idővol javaelatba ho-

zottak OVSZ okiruti dice6rotbon, r6rzoeitilotők. o  A 

euoledlati idGIC Un=gaaban az olatorjamt6et nea 

alawazdk nog, "annakaintloakor pdraculnia cell 

ao at/egoe kiitolocakttoljeeitdet foltamd16 munkete-

edecal 60 annak kimodael6  orodadnyoivel4" 

"Az olőirt hatdridő alőtt Ocak azok bozbat6k javac-

latba kitUntet6era, akik oly kivd16 toljoeitm6nyt 

vittok v6s2ez, malymok 6rt610 6e fonto  yeka nem 

oeak a Vit6zi Bond, do 61talánoe nemzeti 6e Wiz- 

ezompontb61 maradavd6, kimasael6 6rt6ket kőpvieolalaa 

104/ A vit6ni gociNelai  

Az- ulapreallolat vitizok irdnyit6zanak 4e 

ollanZr :-.56nok joza a vit5zi z=rvet=ce rubdzta• 
Ci5t az cleproaolat jeavoaatkoző czabayait megyarázva 

mutatott id acy polndri Elayban a budapecti $t616- 

t6bla-- follanaz6e folytda " 13.61talan nem 

tcrtozit poladri imratra ant 	imona6c:a, boay a 
v1t6zi cs6kao1 cz id6sett zoiadelot 6 4  7., 104 

alapga . bozott Ivataroactai jogalep nakUljek, has 

taytalaaok, 	elparoet e toki adomAnyosott vi- 

Zzi a1O,az azzal tmpuzolatoe jogca, a vit6zi 

avat6U okallnya, zZldizolvanya, vitLzi joIv6- -  

fl e xini11 -Aik4" /L4/ 

A vit6zi emervek tohdt mindon m60 hat6e6g 

kizardedval, dn6116an dUntOttok a vit6mi jocokkal 

6e ktito/oec6ceickol kapeeoLntoe Ucuokb3n, c icy a 
vit6ze:: iJ-yolai Ucyalbon 
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A vitézi fegyelmi felelősség és fegyelmi el járáe 

gondolatát, a fegyelmi hatalom gyakorlására jogosult 

ezernek hierarchiáját égi a jogorvoslati utat ezintén 

báró Pap tervezetében találjuk meg először. . 

Tervezetének a fegyelmi hatalomra vonatkozó  tótelei 

-mutatis mutandie - az alaprendeletben iemerhetők 

fel, ahol a vitézi telek átszállása az államra /5. §,./ 

égi a vitézi telek átszállása a várományo era /6. §./ 

cimü régizek egyben a fegyelmi vétséget képező magatar-

tások körülirácát is jelentik. Az eljáró szervekről 

rendelkező 10. §. pedig parancsolólag előirja: a vitézi 

telkek, valamint azok tulajdonosai felett is a fel-

ügyelet gyakorlására, a kötelez közszolgálat irányi-

tálára, a fegyelem, a hazafias érzée, e az együvé-

tartozás ápolására megfelelő szerveket kell létdsiteni. 

Az utóbbi rendelkezés tehát a fegyelmi hatalom gyakor-

lására is jogoeitja és kötelezi a vitézi szerveket. 

Az eleő fegyelmi Szabályzatot az Országos Vité-

zi Szék 1929. május 31.-i Illése alkotta meg. /20./ 

E fegyelmi szabályzat csak rövid ideig volt érvény-

ben, mert 1933. februárjában elkészült az új fegyel-

mi szabályzat, amely, fő rendelkezéseit tekintve ,, a 

Rend fennállása hátralévő idejében érvényben volt. /21./ 

A. fegyelmi ezabályzatok viezonyl ag kézői megalkotása 

terméezeteeen nem jelentette azt, hogy a vitézi ezer-

vek e ezabályzatok megjelenése előtt fegyelmi jogkört 

ne gyakoroltak volna. 
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A2 1933. évi fer:yelani ezaJúlyzat a vitézi fe-  

cyelim.i. Qlj€;rúierói icy rendelkezika . 

A rendi fo;~elen fenntart 	érdekében minden  

vitéz t61 negkaivQtelend6  

l./  a  vitézi eektival fogadott kőteloecécek  

hU tel joe3téQQ,  

2./ a túntsorithatatlan hazafia.eedc. az  erkől-  

celi. életmód ée minden  kőrtiln€;nyetz kő  ;i3tt  

a vitézhez illd mega.tar tú,  ,  

3./ a$ előljár6 vitézi  ezervokkel ezemkfvn a  

feltétlen ongedclmeeFég, /1. i./  

A rendi fecyelam ferntartdca a  vitézi a1ó7.já-  

rók elerireadU feladata, ezért kőteleeeégük  

1./ az alúrQndelt vitézek kioktatúea vitézi  

kőtelm,^ikro, erkülcc3 roveléeak ée irúny3.4d-  

eeK, életmódjuk ée vitézi kötQlQeeégeik  

tel . ja, itéEéaQk ellenárzéec, ha eztikeécQe, _ 
ez6ban:  vagy  irácban firzyelneztotéetik.  

2./ a rendi fecyelem mccértéee fegyelmi úton  

mertorláea, a fecyelm.i büntotéeolrkel,  

a./ vitézi dorgúléceal.  

b./ a vitézi  jogok ;yakolilú; ától való re1-  

f iluQeztéceel,r  

c./  a Vitézi  g ;ndbél való tőri6ecb1 /2` §./  

A kiecbb edlycí Ugyekben a vitézi dorgdláet, cú-  

iyoeabb tiayekbext a  nleik két féaelmi btintQtc3et kell  

alkalmazni.  
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.rogyelAi ei járáe r.elléz.éedveí tUrölni kell  a Vitézi  

Roadből t   

akit bazadraldeért,. 

-► al jae indo%-ből vacs  laszonloeéeből eik3votett  

bUace
~!

QLekmc~.~

r

yért . joge
+
r
!
őcen eíitélte

+
I~,  

Vieni'ti ri.iA+~~o~~zaVá V eivoWMtotYe4 vaay  

arrR  boacUl.ot i~~yi oi jár5e el:kerUléeQ célj .á-  

bél lamoa.dsrtt,  

tUrUi..hető a,z,  DU a  NenCibe fei.vétQiekor olyan  

ksainényt titkolt  el,; myly fdZvétel.e akaddlyd-  

ul .tinalgákt volna• /?. §./  

A focyeioi aljár*.3.e meginditáeáról a f4gyelmi e1jEráe  

lefolytatócára jogcsalt vitézi előljáró ronaeikQzott  

/lcgénycdgi ái.lományEi vitéznél a vármegyei vitézi .ezék-  

fsap;itány f  főticzti rangeoleozatú vitéznél a vitézi f:örzE-  

kapitdty, t;:irwetIezti ée tábornoki rangfakazatá vitéz-  

nél uz Orezáaos Vitézi Zzék./  

A fegyelmi el járáet fo; yelmi. bigotte;ág foly-

tatta le, : molyaek tagjait a vítc3zek válaeztották  

/Isiilt*n legényeégi., főtiszti, tUrWPtietzt3, ée t úboxmok3.  

bizottFágok voltaic./ A fogyelmi laizotteá€, ei.n€3két  é~ 

olúadéját az i.Lletflsee eljárd nevezte ki. A fogyelmi  

bizvttcfig virZegáiata aorán az eljárás alá vontat meg-

hallgatta, a bizonyitái.olat beezerezte áe az el j átae  

eradményót iráeben r'igzitette, az ügy ei.intézd,eóre  

javaslatot tett. /8-10. § ../  

A várnegyei vitézi ezókkap.itény áe a v,ftdzi tUrzeks-  

pitány,, ha a ,javaslatba hozott vitézi dorgálással  
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egyetértett, azt foganatoeitotta, ha nem, úgy az 

ügy iratait a ezékkapitány a törzekapitányhoz, a 

törzskapitány az Országos vitézi Székhez felterjesz-

tette. Ha a fegyelmi bizottság javaslata a vitézi 

dorgálásnál súlyosabb fegyelmi büntetés kiezabására 

irányult, úgy az ügy iratai az Országos Vitézi Szék-

hez terjesztette fel. Az Országos Vitézi Széknek a 

fegyelmi ügyben hozott döntése ellen fellebbezésnek 

helye nem volt. /10. §,/ 

A. fegyelmi büntetést közölni kellett az ille-

tékes vitézi előljárókkal, akik e közlést a vitéz 

törzskönyvi lapjára feljegyezték. 

A vitézi jogok gyakorlásától felfüggesztést 

és a Vitézi Rendből törlés fegyelmi büntetést a vi 

tézi napokon ki kellett  hirdetni.  A legénységi állo-

mányú vitéz törlését a hivatalos lapban ée a 

Vitézi Közlönyben az Országos Vitézi Szék közzé-

tette. /11. §./ 

A vitéz, ha a fegyelmi eljárás kapcsán úgy 

érezte, hogy vele igazságtalanság történt., úgy a 

fegyelmi határozat meghozatalától ezámitott 3 éven 

belül - csak egy ízben - fegyelmi ügyének ú:ira-

felvételét  kérhette, írásban, a szolgálati út mel-

lőzésével, közvetlenül az Országos Vitézi Széktől, 

ujabb bizonyitékai egyide jü csatolása mellett. 

Ha  as Országos Vitézi Szék az újrafelvételi kérelemnek 

helyt adott, akkor a fegyelmi eljárás megismétlését 

rendelte el. /12. §./ 
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Elegendő adat hiányában rendkivül nehéz megitélni 

a Vitézi Rend fegyelmi helyzetét. Itt ré ezben ar-

ra kell  rámutatnom, hogy a fegyelmi, büntetéseket 

a fegyelmi ügy tényállása nélkül közölték a vitézi 

eajtóban, továbbá a közlések még a fegyelmi fenyitet- 

tek foglalkozására, rendfokozatára sem adnak az 

ecetek nagyréezében felvilágoeitáet. Valóezinü,hogy 

nem is minden fegyelmi biintetée került közléere. 

E nehézségek előeorolása mellett lehetetlen volt 

esetleg többször előforduló, fegyelmi úton üldözött 

magatartáeok megállapitáea is. 

Mindezek előreboceátáea után a következő táb-

lázatban a felavatott vitézek létszámához viezonyitom 

a vitézi sajtóban fellelhető fegyelmi ügyek ezámát, 

e igy a következő eredmény adódik: 
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A táblázat - mint  már emlitettem 	sok hibában Ezen-.  

ved.= Tudjuk uc;.yanie azt,, hogy a felavatott vitézek  

száma nemceak az adott időben' 615 vitézeket jelenti, . 

hanem vitéasé nyilvó.nit.ottakat i:x' ..: De az  időköa~en,. 

tehát `ás avatás utétr meghalt vitézek is itt vannak  

számontartva. ilgye,nceak nines zes8ám3it.va e meghatafro-  

genái a fegyelmileg tarölt de a Rendből kilépett vi-

tézek jelentős szint ceopcartja sea.  

S vógtil táblám ceakie a legsd3yoeabb fegyelmi  

biintAéssel eájf;ott vitézek ezámát tartalmazea,,. Az  

enyhébb fegyel.mi biittteté seel szi j tottak eedmára nézve  

evetlen adatot Sem találtam* 	 . 

Ha azonban a t ábI ám adatait rée zben a rendi ve  

zeta, részben a sajtó adataival / ~22 4  / vetem des-

eft, másrészt pedig a vitézi telkek de a vitézek esá-  

mának . alakuláeáról szóló tábl{2atokat igaét fellapoz-

zuk, itgy IátSzik .
:
. hogy a gegye3.mi helyzet tendancid-  

ját mégis sikeralt riigziteneet.  

AVitázi Xend belső helyzetében ebben a veti-  

l$tbgn .. az 1926*. én 1928. év gazdasági r ehézségek-•  

kel ée bizonyos .kiábráBdulteággai voltak terhesek, e  

ezt a Iega>tilyosahb fegyelmi bUatetáaaek aránya jelsai. , 

A kritikus évek, amikor egyáltalában a Rend  

fennmaradásiért  kellett harcolni ,,: egyértairimit+a<n le-  

QlQaehatók a  táblán iar,y  de a hivatkozott egyéb adatok,  

források is erről ssólnalc.  

Ra arra $o.nrl alunk  fi, hogy 1930. után . csak 1934-ben  

volt újra vitézi avatás, tehát elmiletileg a felavaaE- 
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tott vitézek ezáma nem változott, e az 1931, 1932, 

1933-ban feltüntetett, legeúlyoeabb fegyelmi bün-

tetéssel sújtott vitézek százalékon számát, úgy a 

kimagasló 0,4 %-ot kapjuk, jóllehet az évi átlagos 

szám 0,1 á. 

Mindezek előadása mellett is, a rendelkezésre 

álló irodalmi adatokat is eegitségiil hivva, megálla-

pitható, hogy a Vitézi Rendben általában következe- 

tesen megtartott ée megtartatott fegyelem volt. Ezt 

az irodalmi adatok hallgatólagoean ismerik el akkor,. 

amikor a vitézi előljárók ée a vitézek kirivó vagy 

nagyobb számú, rosszallást kiváltó magatartásairól vagy 

cselekményeiről nem szólnak. 

A Rend fegyelmi helyzetében nem számszerüen,, 

de a fegyelmi eljárás alá vontak személyét tekintve 

voltak jelentősek azok az eljárások, amikor a szélső 

jobboldali nyilas mozgalomban vezető szerepre tört 

rendtagok ellen indultak, /23./ vagy amikor az újvidéki 

események miatt felelősségre vont rendtagok az eljő 

rás elől külföldre szöktek.., e igy vitézi esküjük ellen 

is edlyoean vétettek. /24./ 

Mindenesetre tudtunk kell azt,: hogy a vitézi 

előljárók mindig szigorúan léptek fel a rendi fe-

gyelem megsérőivel szemben. Más társadalmi szerve-

zetekkel a vitézi fegyelmi rendet pedig ösezehason-

litani részben a Vitézi Rend sajátos helyzete, na-

gyobbrészt azonban a rendi követelmények egyedülál-

lóan szigorú volta miatt nem lehet. 
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11./ A vitézi saj t5 .  

A. vitézek irányitáeának ez a módja rendkivül 

érdekesen tükrözte e Rend helyzetét és ideológiá-

ját. Egyrészről a rendi sajtó helyzetét alapvető-

en  meghatározta az, hogy  lényegében mindig a Rend- 

del ugyan szoros kapepolatban 6114 de más elköte-

lezettségekkel is rendelkező szerveztek szerkeez--

tették és adták ki a vitézi sajtó,.o rganumokat. Más-

részt .• mint  mar  megismertük - a vitézi sajtó 

i..r rányitását,, szerkl.:eztés ét valami módon az Orszá-

gos y_r_t 3zi Szék mindig megpróbálta ellenőrizni. 

Az Országos Vitézi. Szék kezdettől fogva köte-

lezővé tette a telkes vitézek számára a  vitézi lap 

előfizetését, majd 1925. novemberétől pedig vala-

mennyi vitézre kiterjesztette e kötelezettséget./25./ 

Igy tehát a vitézi sajtó valamennyi  vitéz részére 

eljutott. 

Az első vitézek részére szóló lap, a Vitézek 

és Gazdák Í,aoia volt, amely 1923. junius 17-től 

1934. decemberéig jelent meg. A lap tulajdonosa 

előbb a Vitézek Mezőgazdasági Szövetkezete volt. 

Politikai, mezőazdazági, pénzügyi és társadalmi 

heti lapnak nevezte megát. A lap főszerkeeztőjs a 

megindulástál 1928.. január i-ig dr. vitéz Farkaes 

Jenő, felelős 1928. január 1-étől 1931. március 

1-ig dr. vitéz Domsa Sándor volt, e 1931. március 

1-étől 1934 végéig ismét dr. vitáz Farkacs Jenő /26./ 

volt a felelős ezerkesztő. /27./ 
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A Vitézek ée Gazdák Lapja 1927-ig a ezokáeoe 

gyenge minőeégiu pa 4ron, 1925. május 3.-ától már 

képeket is közölve, 1928-tól már finom papíron, 

elegáne külalakkal jelent meg. - 

A Vitézek ée Gazdák Lapja kezdettől fogva elvként 

mondotta ki, hogy napi politikai kérdé eekkel nem  fog-

lalkozik. Ehhez fennmaradása egéez idején ragaszko-

dott ie. 

Az ujeágban éveken kereeztiil rövid külpolitikai 

híreket találunk, kommentár nólkül, nacionalieta cik-

keket, világháborús vieezae:mlékezéeeket, társasági 

híreket, bajtőrei találkozók, hóéi emlékmixvek fel-

avatáca, MOVE-frontharcoe felvonulások, gyüléeek 

eseményeiről ezóló tudóeitáeokat ée rengeteg mező-. 

gazdaeági tanáceot olvashatunk. 1927-tói az álláe-

hírdetéeok ezáma ozaporodik meg. 1928-ban folytatá- 

eokban közli a lap vitéz leveledi Kozma Miklóe cik-

két Olaezorezágról, ée 1928.. II. félévétől 1929. 

végéig új sorozat is indul s "Őreg katonák ieko 

Iája" ohimol _, amelyben az I. Világháború idején 

hatályban volt alaki ée gyalogsági harcászati sza-

bályokat foglalták ös .eze. 

A lap minden évben megemlékezett az új=évről, 

húevétról, pitnköedről ., Szent István napjáról ée ka-

rncsonyról, e ezeket az üanepokct a magyar irreden-

tával holta Ueezefüggésbe. Ugyancsak minden évben 

megemlékezett Miklós-napról, a kormányzó névnapjáról 

is. 
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A Lap Ilaneadé oikkoi voayoe képat mutatnak. 

Zayfolal v5cighazédik rajtuk as a gondola% haay az 

irrodontat  csak 12orAyverrol loh3t maavalécitani e  /20.1 

mdegolől 1925-M6-ball turanicta coolleai  cikkek  
is oadolonaoke /29./ 1927-ben a vitűzvégi arom-

p6tclijak zonaozotioned,ao /30.1 9  1929-bon a vit6nek 

gazdactigi noh6océacti kapnak Lant. /31./ 1932-ban 

viczont arr61 artaralraink e  hogy a ';-1-.21;2. eaolyi czar-

vor‘io to i VO Z3 t6 c6g6 bon, j ol oat ez amb an vaanak 
ic. /32./ 

A Vitdzak 6c Gazdak Lapja ciLiiUrannal 

tapadtak vitaz jaftai GtimbUc Gyula honvadolmi mi'.

niczti /33./ 9  majd minicztazeln1;kO kinovozacét./34./ 

1935.bon padig oeyodUland hirrol találkozunk: a vi-

ténokat arra hivja tot a cajt6 9  heay kapvicelő. • 

valacatacokon GUabUe hivoit tamo-•ccak e  /35./ de oz 

m5r a  Vit6zok LaWban jalont aoa. 

A Vitdzok 6v Gamelk lopja 1924, 1925- ar 1925-ban 

moakUldto olvacéinak a kdthavontamogjoleml "KOzár-

doLla Lavolok"-ot. /35./ 

A lap altaldnoe iranydra jolloazi5 9  hoay bar 
napi politikai kZrd6cokbon  ni  foglalt Anklet, mdzie 
az  irceonta 6c .a naoionalicta nemzoti oeycég kér-
adroit= oey aliz7 titkolt 	kormanyt61 jobbra 6116 
ellonzaki hanaot Ut meg. A "napi politikOn  feitl- 
álló  tar7,yilazaccaaa" oayben az olvac6k orientalded. 



-46 5— 

ről, az .alapvető ,fontosságú kérdések elemzéséről 

való lemondással is járt. A Vitézi Rend belső éle-

téről, problémáiról - a rendi vezetők nyilatkoza- 

tai kivételével - az ujeágból szinte semmit sem 

tudunk meg. - 

A Vitézek Lapu  1935. január 1-étől indult 

meg és utolső száma 1944. október 14.-én jelent meg./37./ 

A lap "Beköszöntő"-je rámutat 4°... Tulajdonképpen 

nem új lap, hanem folytatása a "Vitézek és Gazdák 

Lapjá"-nak - De most mégis többet akar adni ! Azt ! 

amit cimében is hirdet : "Vitézek Lapja" - te 

nemcsak a ciniében, hanem lényegében is az: ez a lap 

a Vitézi Rend tulajdona és megindulása a  magyar  vité-

zek - teetizletének erkölcsi és anyagi megerősödését 

jelenti.,.". 

Az 0sszágos Vitézi Szék errs a lapra is killön 

kimondta,  hogy minden vitéz köteles előfizetni./38./ 

A Vitézek Lapját 1936-ban vitéz Várady Károly, 1937. 

február eleje után a Vitézi. Rend Zrinyi-Csoportja 

szerkesztette. /39./ 1941-től a  lap  új évfolyam-

jelzést kap. /40./ 1944-ben a lap kiadőja a Vitézi 

Rend Zrinyi-Csoportja munkatársainak irodalmi és mü-

véezeti szövetkezete. A szerkesztőcég vezetője vitéz 

Rózsás József, a  felelős  szerkesztő vitéz Mezey Dénes. 

1944. juniusától ismét vitéz Várady Károly a felelős 

szerkesztő. /41./ 

1935-től 1943-ig a lap cimoldalán a vitézi jelvényt 

találjuk, 1944-b•en a nemzetvédelmi kereszt iw a cim- 

oldalra kerül. 
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A Vitézek Lapjának melléklete volt a Vitézek. Lapja 

Képes Hiradója, 1938-tól a Magyar Katonaujság és 

1941. április 5-től az Országépítés cimü kiad-

vány. /42./ 

A Vitézek Lapja mindvégig közönséges ujságpa-

piron jelent meg, fekete-fehér képekkel. 

A.?ap követte a Vitézek és Gazdák Lapja szer- 

ke sztéei elveit. Napí politikai kérdésekkel nem fog-

lalkozott, rövid külpolitikai híreket, sok társasági 

eseményt :, I és II. Világháborús katonatörténeteket 

közölt. Rendszeresen jelent meg hasábjain a mező 

gazdasági szakismeretekről szóló sorozat és a váro-

mányos iskola cimü rovatában a várományosok részére 

a Kis Káté szab áfait. ismertette. 

A. Zrinyi-Csoport munkatársainak a részvételét 

jelzi az, hogy a lap mellékleteként a "Magyar ka-

tonaeszmény szolgálata" cimü kiadványt /43./ is 

megjelentette. 

1942. pktóber 31-étől 1944.. október 14-ig valamennyi 

1apszámban a zeidóbirtokokra - azok pontos megjelölé-

sével -- pályázati felhivásokat tettek közzé a Vi- 

tézek Lapjában. - 

Ez a lap is minden évben megemlékezett az új- 

évről, húevétről, pünkösdről, Szent István napjáról 

és karácsonyról, azokat a magyar irredentával össze- 

függésben méltatta, ugyancsak minden évben Miklós-

napon köszöntötte a kormányzót. 
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A Zrinyi-Csoport működése a Vitézek Lapját valami-

vel elevenebbé tette, ami azonban nyilván összefüg-

gésben állott a megváltozott helyzettel ., az egyre 

inkább eluralkodó, korábbinál lényegesen jobbra-

forduló politikai mozgással .. A világháború évei a 

nemzetvédelem kérdéseit aktualizálták, e most e 

kérdéskör kapott szinte központi szerepet , a Vitézek 

Lapjában. /44./ 1944. március 19-ét követően - rö- 

vid időre - mintha a Vitézek Lapja is  feladta  volna az•.. 

a tételt, - hogy napi politikai kérdésekkel nem  fog-

lalkozik, a Sztójay-kormány mUködését dicsérte. /45./ 

Rövid idő mulya azonban visszatér a régi szerkeszté- 

si irányvonalához. Uj ra általános nemzetvédelmi 

eszmefuttatások jellemzik a vezércikkeket. /46./ 

Érdekes módon, a Vitézek Lapja is töretlen 

abban a Vitézek és Gazdák Lapját jellemző alapállás-

ban, hogy - bár ezt nem mondja ki - általában a 

kormányzat hivatalos álláspontfához képest kissé 

jobbra áll. - 

A napi politikától való tartózkodás, e ugyan-

akkor a kormányokkal szemben - a sorokban érezhető - 

jobboldali ellenzékiség ée az eszmei alapok jelentős 
mértékű tisztázatlansága, mind a Vitézek és Gazdák 

Lapjánál, mind pedig a Vitézek Lapjánál olyan ered-

ményre vezet, hogy például a legtöbbet szereplő po-

litikusok - de csak miniszterelnöksége alatt , ! -

Imrédy Béla és kisebb mértékben - ugyanueak mi- 
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niezerelnUkadLa aloft! - GUmbtia Gyula. VélatIenal 

lebot tahat megtudni.e cajtő haaabjair61 9  hog,,y pl. 
gró f Earo/yi Gyula ia ainic:ItarelnEik volt s  e egy-

illtalán nem deral ki aa, bogy ebbanaa időben 

gyarorezágon ozólailjobboIdali moagalmak voltak, 
például oat, ho gy eatrajkok éc tantetéce% vol - 

talc, etb. ?ant mar eralitettea egyik ujeagből aem 
ki, X1CIDI reLicatraLbató a Vitémi Land bolaő 

élote, a vitőzek gon4ja-bajao  őt  a olvaa6 
mara meglapotée lahetett egy-egy vitézi elajáró 

nyiIatkozata a Rend balyzatóről. 

Ifindkét lap cikkeiben kevőc a rteyaci ergs 

wagy prtaitiv azóla2ok, vagy teljecen baaanalhatot. 

inn elméloti eszmoluttatiaok jellemaft általában a 
cikkekre. 

Oind a Vitőzek éc Gaaaak liapjanak, mina a 
Vitézek Lapjának iddarnkoa me/lékleteként joIent 
mg a Vitézek 10a13aye ll  a on hivataloa Lapja. 
ailmn a :;, endi kormanyzaccal Ucazerdagil reneletek s  

fegyelmi hataroaatok, tdjékoatat6k jeleutek mg. 



42 \ 
\ 

-469- 

;4 

7:75-5171"   511ELE113  
LiD ED 

LjLJL.J  
- 	-2 

S. ISM, 1111. 1../S1 	 PIAJELGUI APSPI3 VAA11111AP ("4'  NI TP'.! 
--•■• 	,, 	

n autili    
..„.„.„...,..........4,...... ....,... rm. f lik...r.v %Yaw P. T. I gm 124 - 	. 44,-. - PAParamotina. ILI. 
IIIII 0,4 ARA A ..PAIRSI siinint- mi.t.b.1.10 - ra. DST AVAIL IA r. MT menu At PILL, ARTICA IMAM ARA a WILL 

."" 	"V.'''. 	N/A,. 	A .v111:21 REA 	LAPJA 	11135 JAht■Ali 

	 voner•- 

•• ■•• • • • e 	 VUI. I 	11 	- 	.1/.1..“ 305.0 	 3.6.7a5 

on. fey ..ine 1.0 P. VIAAsi 1.16....g. As safaels ris.Pre: 	yenga ••• 	•gy i.bra 	a..ler 
10.0.1•20‘. niamteo Si I-4. WO* A. AP-A. 

. 	 _ 	-., • 	-- - 

4A  vitézi ..21111 6..1€21,1óc  



-470-  

Jo€*Yzotok a 4 !  fo:ioz.:tiez.  

/1./  Horthy 	titkoc iratai, 1965. 51.cz.  

2'v1.o. A kormányzó levele gróf Teleki Pálhoz:  

♦ vitózekről "-a3gy ez a zeros stagi aggbiz-  

Ldtté legysn, 13 a ::za::.:an.zl  e  6z ccaládi kárül~aónye<:  

tieatildga, az 3rkö ~ cci alap, vaiaaint oz eg6e2;ét.o^  
v6r. - A legbátrabb 6c legjobban dekorált zc:ic:ő ic  

ki van zárva. V-alóban ez  volt a .fond f elfogá::a kez-

dettől fosva.  

Yitáze:k Lapis  1944. adjuc 20. vita  Ig-aándy-  
íic2.yeQey - mint a vitézek főkapitányának holyettoce:  
" - Sle3net iktatta tótelee szabzílyai közzó a lognema-  
cflabértolecabenvQtt f a:1  de  n emze  t  véde 1-  

&AA, a kar oezt6ny erkölcsöt pedig akként órtelmazte,  

begy a zt bane3eó~osen :seek  aE gpskorolhat ja, aki  maga  
As  vérbalilen kercasgtény.  

Ugye ollékazönk iség a,rra,  anikor .axpp:rt Rezső  

a kiegazila 6c azo<iáldMrksata, stb, 1tlíged.selók bem.  
1.yoEl6ee közepette 1920. őzadn kijelentette a lismest..  

,.yllécbens " - Zivó  telve intazoliny as iianovesst#  

"vit6zi telek" is, ams1404. dj jobbúLyokat kreálaak,  

akik a fc3lca népúvol czemkie m1igie arieztokrat úk vol- 

nának. - í:eekro since  sz;ikEe:g, valazdai 	bollenak a  

Vitózi Jzék©k szertartásai 	emu*  

1929-30-ra már vál w .zott a holyLot, az  egyik  
ells:nzL,i képvi ce1ő igy interpellált: "lam  hely~ 

hogy ezépon dekorált tiezte;k vallásuk miatt ne m kepi.  

:Intják rase  ezt a czép kitiintotóet". -- ti. a vitézi  
civt:tl /Ide;zi: Jzolmly: c:c gömböc gyula a kapitány  

1360. 266. o./  
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A szinte kiz_4ó1agoean Melimpeeiil8 fSezabály e11Aná-  

rca n$hány zcidószcásneitieú vitéeról tudunk. Igy a  

liglaM►rtobb vit::z leNlodi Imes  Made,  aki S$e-  

geilril a katonai voaetó iCSrgk egyik legtehetegeeebb  

tat ja, i:é:.*óJb bel.iieymf.áieeter, aejd a Itárpútal ja  

kormány _ói biztoca. Milemert volt, ho4y 1Qvelor3i  

Kozma r'ero:.e tábornok egy zeidó orvoe felee6„z6t vot-  

tú el,ax ae ez ony 3  gyermekét, 	Ablest de  

Györgyöt drőkbetogedta de királyi  empialla ROMOW'  
eft+et rájukruházta 	. /L::t 	litliftwrogimidirb  

Kem p e l e n 	Miewar Loaee nl ád ok XI. Wet,  1932.   

431.o. Sin  M t+iut.eti  ital, de k;izli a A  Királyi  

künyvok /940. 114-1/5. ow„f Kowa  AW160 ieaac3ta, hogy  

a zeidó orvos noki óe teetvéreirek tepliitsetee apj a  

Lott volna. Gáxdoe siikióe /ien4erées a v=rban 1969./  

219. o. 	tudjak  hag,  1945. márciu; 14-én a vitaek  

f8ka,pitánya samai Zoom  MIAlóet ée vdeemán,yoeát, Koz-  

aa 5ándor t eailtessifd, iltokból t3rJlto a Vitézi Rend  

teasi közül6  

De kJZi emcrt volt dr. viL éz ómor avic zai 	Irarc: üy  

Bila Aasonló zsidó ~.r:i.~~ LI. MIStuic kivUl m.ég  

a6h64y nae,yon saípe ► delimedit•  kikOftliaelkodett zei-  

dó tiezti vitit !e iag&  volt a VW*  itatiatit. -  
/A e  zorz3 qytx  j  té ee, 1973. /2/ Xie 	Z925. 41-42.o.,  

Xis Káté 1922. 16. o./  

/3./ Xis  KéL'é 1922.  16.  o., .;za3á`Lyuat 116.o.  

" -  ixezti vit6zc3k nóeüláe© i.rint beadott kérelme- 
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inek vé 1e : étui oz vcé né 1 a eismogyei Vité$i. Széknek  

okvatl en iul ki ke 11 totj vavoais0k, hogy az ara  

qsplől:len, rnogfaleló es.ís'aiieú-Q.  -  

A lagónységi vitézek Yweülősi kAranainft a nőE3loci  

amoadály Mar;á:a előtt 1E011 a Yálategyoi Vitézi Szék-

nek a kitvőiwt vflaaiapivsl ellátva j6irdlawnli véaott  

az Orez.á,roe Vitézi Széthoz felterjoeztoni é: a nőeii-  

1áE onLadélyt craI: az Országos Vitézi Szék jóváha-  

zydea ut 3n adhatja leg. •• "  

/4./ 3sabilYsat 166. o.  A~t [l.toagagyi I lw tóke E-  

Ezámontastisirk és a vitéaak felitueletriask alap ,  

ezabálya volt  már emiitett "Nyilatkozat", emelyet  
kérelemhez  

a felvételi a vit-ózjeli;lt, a felvételekor a vÁro:ad-  

nyoa c  ea.tol  t. L nyilatkligat s " - MILT eserint alul- 
ezennel  

irott ki j e  lentem,  hogy  e  zigorú köt401es E6gemnek tartam,  

izog.y aindaton ezemélyome  t  érintő vái tozáct, nevoz ete-  

L en figyelai, bcceiiletSui ős bi.invádi el j  áráe, hald-

loads,  gtaletéa, etb., nerskiili3nben lat:cimváltozágt,  

mAy i:árvénysa benyújtása után előállana, az illeták3o  

váruogyei YitéaL Szék :ek nalarléktala,.:ul bQjolentem  

áe a  vonatkozó  hitele okmányt ttltoNjasstar.  - 

Káté, 1925. 48. o.  

/+jam Al Um i áté 6 kiadásbon jelent meg az évek  

folyamán - kieobb-nagyobb vtíltortatáeokkal a szi3- 

voabea. - 	='•átó 1921. /?/ I. kiadie,  
Kis  öté 1922. 	ZI. kiadás, Bp.  

Káté /?/ 	III. kiad  á.e  
Kis íít6 1925. 	IV. kiadáe, Bp.  
Kis :tóté 1934. 	V. ki ad áe, Bp.  
Kis Káté 1940. 	VI. kiad  ús, Bps  
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/6./ Vitézek ée Gazdák Lapja 1926. II. 28. 

1312/ II. - 1926. OVS'. 

/7./ Vitézek és Gazdák Lapja 1927. junius 5. 

Közli még, - név szerint - hogy 32 vitéz nem fizetett 

járadékot, akik közül az egyik két éve, egy másik pe-

dig 3 éve nem fizet. 15 vitéz pe''.ig nem fizette ki 

az a: óját. - 

/8./ Vitézek Lapja 1941. március 29. - A vité- 

zi eskü védelméről OVSZ. 82/Biz. V. 1941. ez. rendel te  

- ée még elrendeli: "Jelentse , ainden vitéz, az ille-

tékes vármegyei Vitézi Széknek, hogy 1./ tett-e 

esküt vagy fogadalmat más ezerveztben ? 2./ Kérte-e 

ez alóli felmentését ? A vármegyei /budapeetí/ Vi-

tézi Székek jelentéseiket legkésőbb április 31-ig 

terjesszék fel az Országos Vitézi Székhez -". 

/9./ Vitézek Lapja 1935. február 21. 

/10./Vitézek és Gazdák Lapja 1929. december 15. 

9040/II. - 1929. OVSz- °zú rendelet. 

/11./ Vitézek Lapja 1939. január 21. 

/12./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931? 142.o. 119.o. 

/13./ Szabályzat. 98, 107., 

/14./ Vitézei Lapja 1938. julius 11. - 

"gyedül a fegyelmezett erő épithet, a fegyelmezetlen 

er3 csak ro:,ibolni tud!" - Dr. vitéz Jancsó István igaz-

gató főorvos, kerületi vitézi hadnagy beszámolója. - 

Ugyancsak a vitézek irányitáeáhak tartozik a 
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vdrmepy©i vitézi adidapitiny fopadó nania it,  ez  he-

tonte egy-két  nap, e e napokon "- a ezc:kkapitány 

a vidékről boutazó vitézeknek i1.0den rü lrnényo:. kö-

zött álljon sondelkezóero: Szabe=lyzn.t 117. o. 

/15./  Pl:  Vitézek Lapja  1943. október 23. -r 

Wee-Bodrog v•ármer,ye vitézi szók tx.íboro^áeAbőls  

zek Lapja 1944. á,pwiiiit 22.:  1944. március 27.-ón a 

9. ezárauí Aityáe kirdly túrzeezék a vitézek réezcre 

fe4yverzyskor latot  tartott. Vitézek Lapja 1940. Juni-

us 11: a beilirQipJt Watt  1940-bon a vitézi 

táborozcíeok o2aasedmik - OVS%. közlemény. - 

/16./  Kie Káté 1925. 42. o. 

/17./ Pl. Vitézek ée Gazdák Lapja 1927. úpri-

lie 10. v. Oe.:. ref. tanitd balmazdjvároei jéríei 

őőrmoetrt, vitézhez méltó ,"hazafias órzóc- 

től indíttatva" 	egy politikai bünce.elekményt el- 

követőt fsljolantett, e  mert egyébként is minden te--

2.int.:tben póldaudü, busgcí makadóet fejt ki, az 0rezá.oe 

Vitézi Szék dicsérő olimperéeben réezeeiti. - 2235/V. -

1337. 

Vitézek ée Gazdák Lapja 1926. február 19.- vitéz P.P. 

telkem vit'I' mert jól  tie ezoORtearsn gazdálkodott 

tie ezép orabliblyeket ért cl, - 1.84-11.1926. OVSz. 

/18/ Vitézi 4eebnaptár 1934.. 126-127. o. 

OVSz. 747/biz. I. 1933. 

A Vitézi ;Lonc) fonnálláeának 20. évfordulóját 1340-ban 

ünnepelte. .rbből az alkalomból 1940, november 27-i 

legmagasabb kéziratában. amelyet vitéz tiszabeői 

Hellebrenth Antalnak, a vitézek főkapitánya $ et- 
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toeénak oLizott, a :cormányzó üdvözölte a Vitézi hen—

dot. Az ónforduló alkalmából ezáaoe vitózi vezető  

ée nem vitáz kapott kítant:;téeeket.  

/19./ Pitézek de  Gazdát Lapja 1927. december  

31. — 0Vsz. 106. 10. II.-1926. ez. alatt.—  

/20./ Pitézi Közlöny 1929. juliue 14. 5. ez.-

858/biz. II.— 1928. OVSz. alatt. —  

/21./ Kim Káté 1934. 41-49. o. aiüdoeitva  

Vitézek Lapja 1942. mújue 2.: DVSs.  944/2#at. V.—  

1942. ezdmú rendelettel.  

/22./ KEiltttUeen éles hangú Dr. vitéz Jacic eó  

István igazgató fóorvoe,kerülot3. Widzi hadnagy nyi—  

latkozata a vitézi f e ~,i.y®Imezet lene4101, /Vitézek  

Lapja   1938. juliue 11./ de ugyanigy 1933—ban Igraéndy—  

lYtgyQeey ie s"— A cél áe irú t.y adva van, do a munkát  

aagoest julc a Rend tagjai között. — Aki ma  még alkal—  

ass  erre, azt tanitani e:e nevelni fogjuk. 	padi,g  

iinső  célokat követve irányban halttd. Id fogjuk  

zárni corainkbúl — " /0obr;-:coni Vitézek Kiinyve, I.  

1933. 40.o./etb.  

/23./ pl. Vitézi Közlöny 1938. juliue 21. 2.ez.  

dr. vitéz :jiálnáei Jd'r3n t f5hudnogy, jogabadiMili tanár,  

egri lakoet, vozotő nyilae telgkenyift —  aiéttatlaneág  

miatt. —  

/24./ Vitézek Lapja 1944. április B. Vitézhez  

nem méltó magatartáe miatt, fogyclmi eljáráe mellőző- 
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iára  ti3rölték a Vitési Rendbőlf Feket ehalmy-Czeydner Ferer.  
altábommot, 	3#s16 ezrodest, Graeey Jó$gef  

vezérőrnagyot ée két legónyc6ci vitézt.  

Ftend.kivd  1 érd e ke s az Quik , t o1 có tirlá e a  

izenclbólt  

Vitézek ',We  1944.  szeptember 30. Törléeek a Vitézi  

i;endb5lt 61610aadde áe nagneztos feladatok vállalósa  

i3.s~cian vitéz eekiivQl fouc3ott kút+ii,,ms, Haz ínk Jelen  

helyzetében minden hi.ieóLee vi ~le istikvég van.  

Aki tism igy  érez  óe esele'.cezik, a8 léalegében még akkor  

is ellentétbe ker;il 5nként tritialt fOgadalraúval, ha  

Szabályaink a Vitézi iiandb51 valá tett l. - hatővá  

tQezik. Dr. Tóth Andrikt tigyvód, dtinetonteaklóei lakoe  

bejelentette a Vitézi  Rendből való éinkate! kilpéeét.  

Az Orezágoe Vitézi  Szék, mint a'vitézi -:end legfőbb  

előljár•ó ezerve ltend;ink szellemének megóvása  végett  

nevezettet a Vitézi Rendből t.:rülte.-  

/25./ Wiz éves a Vitézi Road 1931 . 147.o.  

/26./ Wiz éves a Vitiil Mead 1931? 147.o. de  
111.4.21t..9  z.,_Dc~z~e~~  Sán; o~r e. e,  órnclEy a Vitézek áe Gaz_  

dák Lapja sMailisss,tije ée kiadója. 1876-ban Vaskohón  

ezdlot ott. As I. Vilkháború idején a 4. honvádualork  

ezredhez velMet be. Kitüntetór©is III. oeztályú katOla#,  
érdemkereszt a kardokkal, ezdst katonai ©rdemóram a kl_r-  
do:cisal, bronz  katonai vrdeaórem a kardokkal, Károly- csapatkereszt, 

a eebeeiiléei érem kétezer. /Adatoj:s  

Vitézek A 1 bzuaa, 1939. 191. o./  
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/27.1 A Vitézek `s Gazdcík Lapja kiadójára óe  

azer:=esztójQro nézve a pantos  adntObst ne®t lotion  ticz-  

tnzni. 'r,rdekee, b.ou a Vitéz®k és Gazdák Lapja 1930-ban  

a fej lécón  eat  viseli, hogy "A Vitézi end hivataloe  

Lapja". As 193110ee évfolyam fejlécein  a f óezar'.-.oez t3  

t:r. vitéz Faliaos BMW  a felelőc czerkaeztós dr. vitéz  

Danca Sándoroz 1933■ao fejlóceken poc7ig dr. vitéz Dom-  

ea Nándor a főszc;rkQeztú, a€olelve szvrkeeztJ ia. 1S+.  

téz Farkare Jenő! 1334,0on a fo1 o15 ewerkoeztó ug  , anaeak  

dr. vitéz Farkasa.  

Tiz évee a Vitézi  Rend 19312 99. o. Ignándy-:io=yassy bc3-  

ezámalója az OVSz. 192G. november 13-i iiléeén, A Vitézek  

és Gazddk Lapis 7000 pc ld éayiza  je l enik suilirat  on tQ,  

den vitéz olvaeea. - De ucya.nebben a bQesdNslóban azt  

in mondja, hogy 7605  fala r atot* vi té z volt, kiiz tlik  

2454  telke  tlt~it6 A ltieőbbirYlst Vitézi 10910k  

Pad ánySIlibiliDSN aoemí adat  ninoE•  

/28./ !l. 1925. március 1.: A viteisift kultusza 
 

Yeadeotkk, irts vitéz Bethlcnfalvy Gyula, vitieai  

ssd y.  — 

1927. ezepterabor 24. Vitézek és iot;l rnere 	irts:  

dr. vitéz Lengi; rol Albert,  

1930. október 5.A Lomi t,iagnóz .= , 	- vezéroikk,  

irts vitéz F.J./  

/29./ 1925. szeptember Gs Turán - vezércikk,  

irta '1.Gy. " - Keletre aogyUnk, elnerylnk multunkért  

és ennek révén megkeressilk a ránk váró jövőt.-"  
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1926. január 10. a1ai7 ar név — irta Máté Törek Gyula 

teetőrezázadoe. Javasolja — többek között —, ho Lly a 

magyar gyermekes ne internaciondlie keresztneveket vi-

seljenek, legyenek Attilák, Árpádok, :.1énr6tok, Kevék, 

Bul.;suk ée Taksonyok, továbbáesék, Ibolyák és 

Gyöngyvérek! 

/30./ 1927. február 27. Srköleei ndóeság,ok —

vozércikk, dr. farkazz Jona irdea, 1)27. március 2. 

dr. vitéz SziiáLyi Lajos ir ja: Mindenre van pénz, 

c;.ak vitézcégi érempőtdijakra ninee. 

1927. április 3. vitéz Szathmáry Kálmán vá-

lacza: igaza  van cár. v. Szilágyinak, de a vitéznek 

kellő aéreéklettel várnia kell! 

/31./ 1326. január 24: A biharvármogyei vit:zi 

ezé'.kapitány 67-1925. számú felhivú-as vitézei, ha 

munka nélkill vannak, állást akarnak  változtatni, je-

lentkezzenek a ezá{kapitánynál. 

1926. február 28. "A  közelmultban elhunyt rendőr-

altiszt, vitéz bajtáreunk özvegye, két iskolába járó 

gyermekével, ir _en nehéz küriilménye:c között 61. Kóri a 

3uŰapecten lakó vitéz bajtársakat, hogy a:sennyiben bár-

milyen elfoganható álláz t vagy kcreeeti lehetésé,_ at  

tudunk számára, eziveekodjenek azt akáL telefonon is, 

az 1. számú Vitézi Törzsezőkkel kÖzölni. /s iiueapeet, 

Kormányzóz '`g, 61. Telefonállomáe. :/ 

1927. február 27. "vitéz B.J. bicske—á j tele pi lakd, 

te1 jelen munka nélkll 611. Bár ilyen munkát a logna-

,yobb készséggel elvállal. Sziv,e ért sitt. t kér: 

vitéz Vórteeey Károly járási hadnagy. Tárnok /Fejár vm. /e 
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Lényegében 1938-ig találkozunk ilyen é:_ haeonló hir-

detésekkel.  

1929. január 27. "Vitéz vezeee-" - vezércikk, irta  

F.J. "- Bizonyos, hogy nehéz a vitéz h:lyzete. Ta-

paeztalhattuk akárhányszor, o legkiilö . :b lz .3bb alkal- 

raakko. Nehéz, mert feliaről nem támck _ atják annyira  
a gazdagok és hatalmasok, .cint ahogyan megérde:lelné,  

alulról pedicusksan pedig. 	 iriLy ~ :dée, lekiceinylée eregeti  

feléje fullánkos Mérgét. De hiezen azért vitéz, hogy  

oda ne nézzen egy kis nehézségnek -". /zekaen az  

évékben ez a "kis nehízcég""álláe ta van vitézek sokaeágát,  

ezt jelentette, hogy a telkee vitézek" 25 %-a gaz-

daeágilag tönkro kent, máeik 25 	pedig telke  

inetrukciója eladására kényezerLlt - v. Igmándy-

iiegyeeey ezorint !/  

/32./ 1932. márciue 13. A Vitézi Rand óc a  

ezociáldemokrácia - irta vitéz Nyitray Károly járáei  

hadnagy.  

"...A Uagyareég ciadi napilap február 14-i számá-

ban a következőket olvaehatjuks "Aki a párt hivatalos  

lapjának /ti. a ezocialista párt/ beezámolóit olvas-

sa ennek a mozgalomnak az adatairól ée tLjelzó állo-

niissiról, lépten-nyomon találkoznia kell most már a  

vitézek neveivel, akik egyre siiriibbon bukkannak fel a  

helyi vezetórágek tagjai között, kiket úgy látezik a  

rend szigorú fe`yel,ae se tud többé vieczatartani a  

ceat].akozástól. /A szocialista propaganda ée anyagi két- ,
,. 

ségbeeei iittöri a legerősebb korlátokat..."  
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időn e Borokat olv4etara, nem akartam a ezeme_anek 

hinni... Azonban a cikkiró c -_ycnieége, a lapnak a 

többi lapok között számottevő volta miatt tényként 

kell elfogadnunk, hogy a ezocialieta párt tarjai 

Borában vitézek is vannak... hát hogyan lehetec:Wee ez ? 

Icát hogyan lehet egy vitéz szocialista, egy nemzet-

közi, hazát nem ismerő, ocztó.lyharcot hirdető párt 

tagja -" 

Lzután kimondja, hogy a szociáldemokraták azonosak 

Szaauellyvel, a proletárdiktatura idejére fiLyelmoztet 

ée igazi vitézi magatartáet kiván. - 

1932. április 10-számban a cikkre, az iigyben le`ille-

tékosobb vitézi hadnagy válaszol, oki - feltehetőleg 

ta aaeztalatai alapján - az ee gényen nem csodálkozik: 

A intézi Rend ée a szociáldemokrácia - irta v. Jónás 

lidün, Salgótarján megyei varos vitézi hadnagya. 

Ji t z liyitray negál lapitás ait nem vitatja, s azt i.;: j a: 

"... A fő ok bizonyára a nehéz gazdasági helyzetben re j-

il . A legerősebb ée legelszántabb emberek ide`zot t 

is megőrli a létért való nehóz, cok:::»or hiábavaló és ki-

látástalan kit^delem...". 

" - Hát nem abszurd állapot az, hogy egy országban, mely 

katonai erényeivel dicsekedni szeret... a háborá kipró-

bált hősei munka nélkiil maradnak ? - " 

egiteni lehetne a bajon, ha törvény g'endoekodna arról, 

hogy az állam és a magánosok elev"eorban a  vitézeket ée a 

volt frontharcosokat volnának küteleeek alkalmazni, 
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addig elbo '. eátani ne leii :econ őket, mig állásban 

vannak a nfrontiszony ban" ezenvedö c. A kormány-

nak 2 vitéz tagja van, legyenek a volt fronthar-

cosok segiteégóre." - 

/33./ 1929. október 20. Jákfai vitéz Gömböt 

Gyula - vezércikk, irta v. Ceatáry József alezre-

des, :ldvözli GömbJe hadd yainiezteri kinevezését 

az alezredes azt irja, hogy "... már szegeden 

is rá néztÉlnk..." 

/34./ 1932. október 10. vitéz jákfai Gömböe 

Gyula miniszt2relnök - v::zércikk, irts: vitéz F.3. 

La;y ünnep e kinevezée a Vitézi Rendnek "... ilnne-

pe, mert Gámbös Gyula vicéz, finnepe, mert ugyanazon 

eez::iókot óhajtja diadalra vinni, amelyeket a Rend 

zás; la;j ára irt..." 

/35./ 1)35. aárcius 21. Vitózak és képviselö-

válae zt áe - ve zórcikk. vitéz "... csak olyan 

képviE el ő jo löl yet támogat eon, aki az Erlység.A Hem-

zet megalkotásának rendithetetlon hive!..." 

/36./ A "Kdzérdekiu Levelek" mint mar emli-

tettem, nem vitézi kiadvány. Dósa i;udolfné: A AOVE. 

stb. 1912. 2:í. 117. ol{aalon emliti, hogy az I-ben 

Gálócey Árpád czerkesztette azokat. 

/37./ Vitézek Lapja 1335. január 1. 

/38./ 1941. március 22. - ismétli az OVSz. 
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1400/Fh. V.-1934. számú rendeletét. Ugyanis a  

rengi elkezések ellenére nagyon eolc vitéz korábban  

és későbben is az előfizetési dijakot nDm fizette  

be.  

/39./ 1941. február 1. A katonaeszmény  

i_éi testet öl enek — vezércikk, ista, vitéz Dezséry 

Endre,  

/40./ Lásd Vitézek Lapja 1341—es fejléceit.  

/41./ L.I==sd Vitézek Lapja 1944—es számait. — 

Vitéz Y ~~rady Bároly — s általában a Zinyi Ceo-

portosok — e yéb kapcsolatai szinte átte::inthe-

tetlenek, pl. az egyik: Csonka—liagyarorezág köz-

icaz atáei helység—névtára, 1)41. Bp. ezorkeezti:  

vitéz Várac y Károly.  /: A könyv a Vitézi kend  jel-

vényével jelent megl :/  

/42./ 1)41. február 1. A ka.tenaeezmény igéi  

testet öltenek — ve °érci:.', irta v. Dezséry Endre.  

A Zrinyi—Ceoportoeok 1938. októberétől szerkesztik  

a Vitézek Lapja mellékletét képező ;agyar. Katona-

ujj ot.  — 

1941. áp ilis 5. Felsőbb rendelkezésre a  

Vitézek Lapja. in yenen melléklete az Orezrígépit , e. —  

/43./ Lá d Vitézek Lapja 1937. április 11.  

száma, melléklatekéűt, — és 1938. május 21: "A Ma-

gyar katonaeaz aény ezolgála a cimü mellékletet a  

m. kir. honvédelmi miniszter úr 45.5&9—Elnökség  

A. 1937. szánó rendeletében a nemzetvédelmi elő--

adáeo'.aaz használható segédletül jelölte meg."  
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/44./ P1.: 1937. auguestue 21. A magyar katona. 

eszmény ezolgálatából — Q.Sz.: Háború, béke és 

egyebek. Az egyik magyar napilap azon tételével, 

hogy "... A háborúval a béke, az uE  zitó hőEi 

kultueszal a munka, az ember éc a kult:íra értékét 

éE megbecs il6Eét kell szemehelyezni..,", nyilat-

kozott a szerző: "... Al  nem akarunk háborút, azon- 

ben — az ere leges rajtunk kivIl 4l1ó o':okból mégis 

bekövetkező élet—halál harcra" anyagilag és erkölceileg 

fel kell kár zülni. — 

1938. ápri1ie 1. "Vyorgeijetek2" — vezérsikk,. 1938. 

julius 1. "A satnyuld nemzetek 01E6' kór tünete a 

fegyvertől, a katonaeezménytól való elhidegUlés —

vezércikk 1341. májue 17. A nemzeti oezrne ezo1 ála-

tában -• irta /R/, 1941. junius 28, A vitézi eszme 

valósága — vezércikk, 1341. aunueztus 16. Szent Ietván 

vitézei — vezércikk, irta vitéz Ilarteakónyi 

1942. január 17. — A nesazatvé , ..elem fogalma és er. 

kölczi alapja -• vezércikk. 

1943. janu: 3. 3clsőfront a háború ezolgálatában —

irta ií i lovits J znor, az Orezágoe Ndnzetiódel:ni. 13i-

zottEág káptalani tagja. — 

1943. áprilie 3. Nemzetvédelem ez utcán — vez6rcikk, 

vitéz Mgaeházy Liezló,, 1943. november 20. S1leneég 

a kapuk előtt ? — vezé:ciksc, stb. 

/45./ 1944. áprilie 1. Pitézek az új kormáyban, —

vitéz nagylaki Rátz Jenő ér vitéz nemeemiticzi de  
weczkai Jaroee Andor miniezteri kinevezéséről van 

ezó. — 



-4a4- 

/46./ 1944. április 22. Egyet akarunk i 

Az őrei magyar karca diceőeégét i — vezércikk. 

1944. áprili.: 29. Áldozatokra készen, eLtö élten 

vesezUk fel a harcot, s folytatjuk a végső győ-

zelemig ! voz3rcikk. 

;eyben üdvözli a lap vitéz nerce VUrfie János altá-

bornagy, vezérkari főnöki és vitéz kolosvári 

Koloeváry—Borcsa Mihály állattitkári kinevezését. —

1944. junius 3. Go_.dolatok az átalakulás napjaiban 

írta vitéz Szabó G3rL e1y. "... :lost  cam órai tunk  

hangadók lenni, nem akarunk az eleő sorokban kérni a 

helyet az irányitie feladat 1)61, nem hagyjuk al régi 

3lvinkets nem l::ezUnk napi politikusok!" 

^yébként a vitézi sajtó hatásáról esetleg arról, 

hogy n. vitézeken kivii milyen csoportokhoz jutott el 

1: egyáltalán eljutott—o a. Loncion kivül! :/seramilyen 

adatot fellelnem nem sikerölt. Mégis érdekes Szabó 

Zolt°áns A tarái helyzet, 1337. 1939.-140. o."A fa-

luba naponta 31 napilap és hetente 53 folyóirat jut 

ol. Az "Uj Nemzedék" 10 példányban, a "FU getlon-

eóg" 10 példányban, a "Szabad Szó" 2 példányban, 

a "3o:coá" cimti megyei lap 2 példányban, a "áziv-

ujság" 8 példányban, a "Vitézek Lapja" 4 példány- 

ban jár. j1agyjából ezek a lapok kerülnek a falu-

boliekhez." /t Uo. 22. o. Tardon ebben az időben 

5 vitéz volt! :/ 

Jelle.:.ző a vitézi sajtó sajátos ée indokolat-

Lan optimim tusára, amelyet már enlitettem, a Vi- 
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WWI kip,* utolsó, 1 )44. ok tó bflr 144 	auaib5l  

• Milla ftlia lik ellan,aogy a 1MOU0 1iiíMr©g mAr 11060110-  

gOmil iatl, de vollimak jelenik mez. IASLIONOWL  

0045bildfli: eimakk agy rokkant renr3táre t'. ooEatillad4ó1  

Mali,  how vitéz 3onozos MiIt1óe bolUsomikaissta,  

a asooiálpolit i ' ei f a3adatekró1 mi.kórtt platttkeso#lis  

talribbit réeallatea Allaartetilt WW1 n 1óteny ,~ d ztés-  

ről.  
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XI. 1'  e  j an  e t  

A Vitézi Rend kdleóeé ei ée cereaóniái  

fejezetben megismerkedünk a Vitézi . end azon  

k+fleóeégeivol óe ceremőniáival, melyek a vitézet  

e yilvétartozáe áuat kü eci meg jolöléeére - a e oldal-

ról - avitézek rendi ir nyitáeára, nevelésre is ezol-

gál tak.  

1~_ yit,~,,i ie lvény. 

Az Orestive Vitézi Szék 1920. november 25.-i  

ölésén határozta el, hogy a vitézi lakóház 1 r.Zeg-

jclslécére vitézi jelvényt rendezeresit. /1/ S hatá-

rozatát végzehajtandó, 1920. december 14-i ülóeán a  

jelvény elkéezitéeóro nyilvános pályázat hirdetóeéről  

dvntött, határozata, mint pályázati felhiváe korült  

nyilv noesitra 1920. .ecoaber 18.-án a hivataloe lap-

ben./2./ A pályázati faltételek ezerints "érdembeli el-

biráláera csak az a pályaauL,ka tarthat igényt, mely a  

vitézség aoticrk kifejozéee me llett bizonyod mag y ar  

egyeégeecéggel látja el a jelvényt." A pályázat jeli-

gés volt; az I. dij 5000, a II. dij 3000, a III. dij 

2000 korona.  I:  Az arányok órzdkeltetéeóre: a diva.a-

loe lapok példányainak úja, amelyben a pályázati lel-

hivde megjelent, 2 korona volt :/. A pályázati határ- 

,d5 - 1921. február 1. - lejárta után, 1321. február 6.-án  

a kormányzó részvétele mellett egy Ceánky Dezeő helyet-

tee államtitkár, az Országos Levéltár fáigazf_atója,  
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dr. Fejérpataky László, a Nemzeti Múzeum főigazgatója 

és Radler Rób rt müegyetemi tanár, a képzőművészetek 

Egyesületének elnőkéből álló zsűri biráita el a beér-

kezett pályamunkákat. Az I. dijat Szilasi József ipar-

müvéez terve nyerte el, e az Orezágcie Vitézi Szék 

határozat szerint az Ő terve került kivitelezésre./3./ 
A Vitézi Rend jelvénye: a 1.1agyar Királyság kis címere, 

amelynek pajzsát jobbrál babérk' szorú, balró búza-

kalász övezi. A Magyar Szent Korona mögött nap süt, 

mely sugarait egy olyan kék mezőre szórja, mely a kis 

cimert körülöleli és a babér-kószorát és a búzahalászt 

is magán viseli. A pajzeon keresztilla hasitásoa lovagi 

pallos fekszik, hegyével a korona irányábanmarkolata 

a pajzs talpát lefelé meghaladja. A vitézi jelvény eszté-

tikusan kifogástalan, mértéktartó és kifejező. Valószinü-

leg a vitézi jelvény inspirálta 	e későbbiek során 

a Tdzharcos Szövetség, a Magyar :hegújulás Pártja jelvényé-

nek, de feltehetőaeg a Nemzetvédelmi Kereszt tervezőjét 

ie./4./ 
A vitézi jelbényt a vitézi szervek irataikon, pecsét-

jeien használták. A vitézek valamennyien viselték a jel-

vényt - kivéve, ha a vitéz a vitézi jogai felfüggesztése 

fegyelmi büntetés hatálya alatt  Alt  - sőt a vitézi te-

lekről szóló adománylevél kifejezetten tartalmazta, hogy 

a kormányző ieljogoeitja az adományozottat "és a vitézi 

telek későbbi várományosát arra, hogy a Yiézi Intéz-

ménynek megállapitott és a jelen adománylevélen 

ábrázolt jelvényét - a vonatj:ozó szabályok szerint vi-

seljék , /5./ 
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13 ~r a vitézi jelvényt eredetileg a vitózek és a  

vároadnyoeok vicelték, 1323-ben a kormányzó megengedte,  

hiwcy az Orezájos Vitézi Szék azon tsz jni, akik az s.lap-

rencteletben felsorolt szervek képviselői, OVSz. tapságuk  

tartamára 	a vitézi jelvényt pallos nélkül vi:eli oe-  

cék./ü./  

A vitézi jelvények eredetileg nagyobb alakban  

rendezeresitéere, auelyet a vitáz kabátja bal-

olczalán,kCizépen vizelt, 1927-ben azonban enEeclól,yozto  

az Országos Vitézi Szék a kabát fazonján, a jelvény  

kizebbitett formájának vizeletét, "oly alkalmakkor,  

mikor az ünnopólyes io jelenés nem sz ksó ee." /7./  

1932-től kezdve a vitéz feleékabbátj án /1 kabát, köppeny :/  

vizelhette. /8.1  

A Lelkes vitéz házát a nary alakú vitézi jolvény-

nyel volt köteles üiszitani. A szemlét tartó vitézi elól-

járó 1: vitézi torzskapitány, várme:yei vitézi szék-

kapitány s/ kátelc,s volt ellenőrizni azt ie, vajjon a  

vitéz e ren'elkezének eleget tett-e.  

A vitézi jelvények k:izfor ,7wlomba nem kerül ek,  

azokat minden JEyei vitéznek, várományosnak a Fő-  

Széktartús.`iL juttatta el. A vitézi jolvények szánozva  

voltak. A vitéz ós virományosa meg  kellett, hoEy vásá-

rolja a jelvényt, s a Rendből tÜrléeük esetén jelvényUk  

árának meEtéritézc.re igányt D3M taz•thatta.k. /9.Í  

A vitézi jelvény viselése - a negiziert külSnbUzó  

for:i íkban - a vitéz és cel:Ut tett váromán-yoza r .ez :.»e  

kötelező volt.  
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Megjegyzendő, hogy a 3400/1938. ME. ezámú ren-

delet, amely a köztieztviEelőknek megtiltotta, hogy 

hivatalos eljárásukban politikai pártok ée szervezetek 

jelvéneit viEeljék, nem vonatgoztatta tdtlalmát 

a vitézi év a tüzharcoe jelvér y8e. /10./ 

2 ./ A vi té zi  formaruha  

Az erre vonatkozó eleő javaslatot báró Pap 

tervezetéből ieinerhettük meg, aki a vitézeket katonai 

e`yenruiaával kivárta ellátni. Ez az elgondolás - a 

már ismert okok miatt - nem valósulhatott meg. 

Hosezú évekig nince is ezó a formaruháról, de 

fel kell tételeznem, hogy ennek rendezereeitéee az 

Orezágoe Vitézi Széket foglalkoztatta. 

Az 1920-as évek második felében az egyes vár-

megyei Vitézi Székek már javaslatba hozhatták a vi-

tézi formaruhát és rendezereeitették is a vitézek 

régizére. /11./ E formaruhák azonban az adott tarllet 

népviseletét utánozták, kerUlve a harcias kLtleő t. 

A vitézi avatásokon a tiszti /haeonálláeú/ 

vitézek ée a fegyveres erők tényleges állományú tag-

jai uniformie3an, a civil vitézen polcári ruhában 

jelentek meg. A magaeabb áll eú tieztvieelők, politi-

_usok diezmagyar ,an /pl. Gömbös Gyula tiezti unifor- 

nicoan, Endre László és Borbély-Iaczky 
	Emil 

diÍzmaV 3jarban/ jelentek meg. 
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Az 1929. juniuei vitézi avateon t .taték fel  

eljez'ir:gaz o yee  vármegyei  Vitézi Székek uniformi-

saiba UltUzött vitézek es;portjai. /12./  

Vitézi formaruhája azonban core: kevés vi '.éznek  

volt. Az ©g:, ez Rendre egységae for .:aruha ndezere-

eitéeét az Országos Vitézi Szék Tárce.'iaLli Bizottsága  

javeelatára 1334- áprilisában határozta el az Orezágoe  

Vitézi Szók azzal *  hogy az egyre vármegyéknél rend-

szeroeitett formaruhák kihordható'_. /13./ A formaru,-

hái iak az ugynevezett r azinczy-ruhát rendelték. Ezt a  

:en elkozé_t az 0rezágos Vitézi Szék 1939. májurában  

aegiemertet ue, de rámutatott arra, hogy ez az uniformie  

védetteéget nem élez, mert nem c s ak rendtagok, de  mdeok  

is hordhatják. /14./  

A Vitézi Rend tagjai ezánára a Vitézi forma-

ruhát - a nehéz viszonyok miatt - eohasera tették  

kötelezővé. jég 1939. juniueáoan is csak arra ezorit-

kozott az  Urezágoe Vitézi Szak, hogy kiJelentse, súlyt  

helyez arra, hogy"ma már minden vitéz rendtáré ak le-

~ en meg a formaruhája." / l 5. /  

3./ A vitézek kölceönöe 'irivöz1&e.  

Az Országos Vitézi Szók 1938-bon  elrendel es  "A Vi-

tézi Rend külső megitélóeónek ion  fontos tény ez'je,  

hazy annak ta j ai az e ,yu vé t er t oz áe t mindenképpen  

kifejezéero juttassák. Szíikeégee telit, hpj y a Vitézi  

Rend minden tagja btezkén viceije megee kitUntetésát:  



"vitézi jelvény"-ét és ennek alapján büszkén g: ako-

rol ja az egy'ivé-tartozás külsőt kifejezésének leg-

elemibb feltételét, mely me gkivánja, hogy a vitézek 

egy_náet kölcsönösen 'idvözöljék. "/16./ 

Ugy tűnik, hogy az Országoe Vitézi Szék e 

rendelete a gakorlatba nem ment át, legfeljebb a 

tiszti vitézek a tárcasági szabályok szerint egy-

máetközött gyakorolták a kölcsönös üdvözlést. 

4./ A vitézi zászló.  

A vitézi zászló rendezereeitéeét az Országos 

Vitézi Szék kezdetben nem tervezte. 1926-ban Budapest 

ezékeefővároe Vitézi Székében történt kezde..iényezée 

eredményeként készitetté k az elsó vitézi zászlót. 

Szután, 1928-ban engedélyezte az Országos Vitézi 

Szék a vármegyei Vitézi Székek_.ek vitézi zászló rend-

ezeresitéeét. Budapest után a második vitézi zász-

lót Jáez-Nagykun-Szolnok vármegye Vitézi Széke ké-

ezitette el./17./ Csongrád vármegye, Szeged m.kir. 

thj. város és Hódmezővásárhely thj. város Vitézi Szé-

'.ének is volt az 1930-as években már zászlaja /18.1, 

de feltehető, hogy a Vitézi Rend megezünéeéig nem 

minden vármegyei Vitézi Széknek volt még zászlaja./19./ 

Az ismert vitézi zászlók nemzetiezin ezegélyü 

fehér zászlók voltak, 'gyík olc.alukon a vitézi jel-

vénnyel. /: -eetleg a vitézi jelvény körül Selinon- 
űattal:"Beceülettel élek ée vitézül halok!" :/ 
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5./ A vitézi eskü.  

Az alaprendelet 8. §. utolsó bekezdése kimond-

ja: az adományos a vitézi telek átvételekor, a váro-

mányos pedig szintén akkor, amikor a vitézi telket 

átveszi, köteles a jelen §-ban alapuló közszolgálati 

kötelezettségek hü- ée pontos teljesitécére esküt 

tenni. A várományostól az eskü letétele már akkor kö-

vetelhető, mikor elérkezik az előbbi bekezdésben em-

litett kötelezettsége teljesitésének ideje. Aki az 

esküt önhibájából nem teeni le,  a  vitézi telek örök-

léténél /: átszállásánál :1 nem lécezőnek tekinten- 

dő. 

Az alaprendelet az eskü szövegét ée a váromá-

nyos azon életkorát sem, amikor tőle a közszolgálati 

kötelezettségek tel jesitése e ennek előfeltételeként 

az eskü letétele is követelhető - nem határozza meg. 

Mindkét kérdés rendezését a vitézi szabályzatokra 

hagyja. 

A vitézi eskü szövegét csak 1931-től ismerem 

s az a következő: 

"Én .... ünnepélyesen esktszöm az élő Istenre, aki 

Atga, Fiú, Szentlélek, teljes Szenthárom"íg, egy igaz 

Isten, ée mindenre, a:ni előttem szent, hogy az ezer-

éves Magyarországhoz és annak alkotmányához, a magyar 

nemzeti eszméhez, a magyar törvényekhez és jóezokáeok-

hoz, vitéz nagybányai Horthy Miklós úrhoz, Wzagyaror-

szág Főméltdeágú kormányzójához, a Vitézek Főkapitányá-

hoz, mindhalálig hü leszek. Eekiiezöm, hogy a vitézi 
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ez_,rvezet törvényeit megtartom, elöljáróim paran-

csainak feltétlenll engeditarstsdsm, .aagyar hazá-

mért, nemzetemért, ela j áróia rt, derék ba .; t área-

i órt úgy kiileő, mint belső elleneégt_el szembe- 

szállok, érettük ha kell életemet is feláldozo-l. 

EckUszöm, hogy bajtársaimnak mindenben jó példát 

jutatok, őket a hazafiasságra és az erények útján 

vezetni szent kStelessé .e_anek tartom. Isten engem 

agy eegéljeni 

iIall j ad eskitezómat Hadak-Ura Istene t 

Boldog én úgy legyek, mint igazán eskem; 

U ,y áldjál, vagy verjél éltemben, holtomban, 

Segítsél, vagy átkozz, minden utódomban, 

Hogy e szent eeki.itől soha el nem állok, 

Becei.ilettel éte k  és vitézU]. halokl 

Ámen. /20./ 

A vitézi eskü megez5vegezőjót nem ismerem; Azt már 
tudjuk, hogy mint a Szervezoti Szaby'lyzat része, 

1920. november 25-én nyert Unnepélyes kiadást, e hogy 

a szcrvczcti szabályzat tervezetének Siménfalvy Tiha-

mé- volt az előadója. /21./ 

Az eekU szövege egymástól élesen elklilöniilő 

két részre oszlik: az egyik, a szorosan vett eekü-

szöves, a másik egy hozzá csatolt vers. 

Ami a szorosan vett eeklszöveget illeti, ki-

fogástalan, de a szövegáen nem helyén való az eek;i-

vie"... mindenre, ami előttem szent ..." stb. ez 
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ezUkeógtelen, erre a töbüLetszövegezéere magjaráza-

tot  non  találtam. Iia a esoroEan vett eekUszövegot 

a m. kír. ho nvéde' , kormányzó 	 'fagy az 

egyházakban szokáeoe eekUezüveael /22./ hasonlit-

juk useze, akkor Isten theolúiai körüliráEa/• 
1: ... aki Atya, Fid, Szentlélek, tel jL c Szonthároa- 

e g, egy igaz Isten... •/ 

A mi számunkra nagyon fontoe, céltudatos Ezer-

keeztést jelértő szövegréez. Azt jelenti, hogy ezt az 

esküt zsidó /: a zsidó vallás tagadja a Szenthárom- 

,. ragot :/ nera teheti le. De nemi teheti le a nem kerti ez-

tény felakezetekhoz tartozó seri I: igy p1. a mohamo-

dán éti az unitárium sem, mert nerc kereezte nyele: / /23./ 

és nyilván az atheieták is ki vannak zárva a vitézi 

eekitbv"1. 

Az eekü xnáeik réeze a theolúgiailag értéktelen, 

nem minJeithetó, a klasszikus eekiuezóve;gt5l idegen, 

t'tarsn.i szb,rae. 

A vitézi oekü de  a vitézi jogállás üsezefiig ésót 

kell még mogviiiágitanom. Az alaprendelet a vitézi j ot-

á11áe elnyerését - egyéb feltételek megl& e esetén - 

a vitézi ee(,U letételéhez 	rzt kUldnóL, en u.zórt kell 

han súlyozni., mert a vitézi avatásos ítn e pólyee kUlc3- 

cé,:  ei eltakart k a na:`:yküzüneég - ée a szerzők egy-

része - elől azt, hogy a vitézi avatás lón jegében i n-

nepólyee formaeág, amely az eekiitétel omlókezatoseé 



tételére kellett, hogy szolgáljon, világosan kitűnik 

ez a körülmény nemcsak az alaprendeletből, hanem ab-

ból a tényből ie, hogy bár az utoleó vitézi avatás 

1938-ban volt, az ezt követő időben sok új vitéz ée 

v:írornány oe került a Vitézi Rend tagjai Borába. Ez 

pedig úgy történt, hogy az új vitézek és a várományo-

sok az állonányilletékee vitézi törzekapit_íny előtt 

tették le vitézi esküjüket, azok az új vitézek gyedig, 

akik a harctéren voltak, alakuiatW: parancsnoka vagy 

képviselője előtt tettek <3eküt, s az eskü letételével 

azonnal a vitézi jogálláeba léptek. /24./ 

A vitéz, a vitézi vá rományoe akár az ünnepélyes 

avatás rendjén, akár pedig vitézi vagy katonai elől-

járója kezébe tette le vitézi esküjét, az eskü leté-

teléről un. ee_cülapot irt alá, amelyet a vitézi szer-

vek személyi  i; araihoz helyeztek. 

6./ A vitézi avatás.  

A Vitézi Rend megalapitása rendjén, 1920. decem-

ber 11.-én határozott úgy,az Országos Vitézi Szék , 

hogy vitézi avatást rendszereeit, e az avatáei ezer-

tartás kidolgozásával :,epeibaczoni 	Toókoe Gyulát 

bizta meg. /25/ Toókoe Gyula mír korábban is ezer-

tartáei rendek  kidolgozásával vált ismertté a hang-

adó katonai vezető csoportban /26./. Tervezete , il-

letve az elfogadott szertartási szabályzat nem isme- 

jól rekonetruálható. /27./ retee, detartalmG 
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r3indeneeetre tudjuk,  hogy kisQbb vcíl:;oztatá:ok 

után vógül a következőképen alakult ki: 

1./ Diezjel. 

2./ A imaáaiyzö fogadtatdea de felvonuláea 

/: HimnuFz calk a felvonuláe alatt. :/ 

3./ Hareonnjel az Unnepély merkezdólisa. 

4.1 Áldó L3á'c. f; Rám.kata., r:.f. :/ 

5./ A kormányzó az Orezdgoe Vitézi Szék 

kie&etében, a teetőriik eorfala között 

a vitézi avatdera elákéezitott emelvény— 

hez vonul.  /2 A falvonuláe alatt Himnuez :/ 

6.1 Ha,rEonajelsáa. 

7./ A kormányzó beezéde• 

8./ Az qgyvezety vita/  t:ir. zcka,pi.tány felol— 

6*ae4€1 a felavatasáók etatieztikáját. 

9./ Agy t:}r ze ..a,ait ány pa j zekong,atáea. 

10.1 icy t ;rzekapitány :zdv,;zlete. 

11./ A Vitézek $8kapitányának halyetteee át— 

t®erii a dieákttrdot hUvelyóben hagyva ma— 

gaEra tartja.  A korainyzó elé megy, St  az 

asztal elé vezeti /: előtte megy :/ ott a 

kardot 	d j a. 

12./ A kormán4pe6 a vitézi aézt4l  elé állva, a 

kardot /: hüvelyóbon :/ he`;^yel a földre 

támasztva tartja az eek:i alatt. 

13./ a./ Az  egyik vitézi türzekapitány 

"Fce.rihöz"—t vezényel e  /t Vitézek 

eekUsQ.nek./ 
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b./ Egyik vitózt t=.$rzskapitá y vezó nyli • 

"Sapkát fel". "Vitózek avatáshoz indulj!" 

/: A%atás alatt a zene halkan zenedara-

bokat játszik.: / 

14. ;! A kn:rr.nyzc, ktrdot rnt. /: Fn'szóktartn a 

h''velyt átveszi. :/ 

15../ Vit 'zzó Utós. 

16./ A Vitózok Főkapitánynak helyettese a vit4zzé 

Utós befejezte  utón a korményz tól átveszi a 

kardot, hi!velyfábe és helyóre teszi.  

17./ A kormányzó az Országos Vit ózi Szók Tag jainak 

kisóretóben a  testőr'rik snrfala, k<iziitt a kor-

mányzói etelvór:yhe . vonul. /: Felvonulás alatt 

Szózat :/ 

18./ Diszmenet. 

19.1 A kormányzó kisóretó'rel elvonul. /28 0/ 

A szertartás siró.n a kornO.nyzó - az 1930. 

m,' jus 25-i avatás kivételével - valamennyi  vitózi 

avatás alkalmával beszédet mondott, 7: szertartást 

rend 7. pont :1, s beszólei tartalmának elemzésére 

visszatér ►lnk. Az agyvezető vitézi U.rzskapttóny ál-

tal f e lolvasott statisztika /: szortar'tási rend  8./ 

ront.:/ trrtalmazta a felavatardó vitó zek sz'mát, azt, 

hogy mennyi a tiszti ós legénys(.gi á'.l 1 o mónyu, tiszti 

és legónysógi v'rományos, ugyancsak t s 'ti és legény-

sóg;i állományban mennyi hősi halált halt, vagy idő- 
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k;isten meghalt vit6..jel_+ itet nyilvnit a főkapitány  

vit ,"zzé /: a  dolog  termisz) ththől lakadóan t.tt nines  

vitézi avat's, han'a a vitézzé nyi%Ánitott vórom:'-

nyosa felavatása :/,, S statisztik&b 1 s2e rezhetett  

tudomást arról is a kUzlinség, hogy a vit zjeliiltek  

milyen sz  ' zal éko s arányban oszlanak meg a világhborUak  

fegivernemek szerint e  milyen a foglelkes si regoszlá-

suk a polgári netbital  illetőleg milyen százalékban  

kapnak vitézi telket /: ez a t!'hbi aílat az 1920,--aa  

6vekhen szerepelt :/. A trzskapitt'.° ,y Udv{izlete  

tartás 10. pant t/ igy s `::;7 t : "Tisztelet adassék si  

igaz Istennek, akit a mi őseink Iíadurnak neveztek.  -~ 

A vitésté Estés során pedig /: szertartást .si rend 13.,t :/  

a vltOsek főkapítt nya a vitézi díszkard lapjával az  

el "tte sorban, fedetlen f 7vel térdelő vitc'zek sora el "tt  

haladva, a vitéz ba7 vállát érintve azt mondta: "A fiad--

ur nevé en vitézzé ttMm!" A dis•menet /: szertartást  

rend 1 . pont :/. a nagy, Einnepélyes vitézi akta.tások  

ide jén, 1922—tál kezdve nemcsak az u lornan felavatott  

vitézek diszelgése volt, hanem a Ludov i ca—Akadt rafia hall-

gatninake  a leventéknek ős oserkés egységeknek a rész-

vitelével folyt le. Az avatási szertartás eszköze:  

a  (11s akard  ős a dir ijzs.  /29./  

A vitr zi avat•`s min "sitée4r4'1 m{ p sz lni fogunk,  

itt mindössze arra mutatok rá, hogy a Rendnek ebben  

a szertartásában mutatkozik a iegs.emléletesebben a  

"turáni" ideol  Jgiai elemek beép€filése.  

A vitézi avatás helye az fid "kfolytán v ' ltozott.  

Az erodnti elgondolás ős a határozat is arr°.1 szült,  

hogy az avat :s a királyi várban legyen. /30./ 
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Az első nyilvé.nos avatás itt is ment végbe. 1922-től  

1036-ig Budapesten a margitszigeti MAC-p{ ly•'n /31./  

1(1 30-ban a királyi vár udvarán, s végiil az utols-  

vitÉ zi avaCs 1938-ban Székesfeh érv -~. .rott volt /32./  

Rendkivifl érde l es az é  hogy a vitézi avatás  

időponWra nézve semmif le magya'ázat nem lelhető  

fel. Az els ," avatás augusztus 20-án /: Sent Istvn  

napján :7, a m" 'odik augusztus 15-én, a k6vetkez ," két  

avatás junius 15-26. közötti időben 	vafOrnapokon :/  

egy avat á s junius 3-án ,  az utolsó kettő pedig május  

utolsó vasérnapján. Augusztus 20-ka szirnb6likája, va- 

lamint május utols6 vasárnapja, a hősik napja /33./  
egyértelmű 

kiválaeztasá  ,7 , a juniusi Vtumok azonban csak talál- 

gatásra adnak lehetőséret.  

Az avat ' sokkal kapcsolatban megiegyzendő, hogy  

- ma már ez elképzelhetet?eniil furcsa nak tUnik - de  

a Rend szegénysége miatt a vitézi avatásra a vitéz-

jelöltek a sgj :'t költségUkön utaztak a .f "vérisha.  

A Rend csak laktanyrakban, kollégiumokban tudott a  

rászorulok részére elhelyezést hiztositani.  

Az avatás után az ujonnan avatottak közös disz-

ebéden vehettek .részt, ennek a kentségeit is ők vi-

selték.  

Minden vitéznek és családjának joga volt a  

vitézi  avatéson minden k11 ,1n meghivé nélkiil részt-

verni. /35./ 
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A vitézi avatás a Vitézi Rend nyilvános szerep-

lésének egyik legismertebb eseménye volt. /36./ 

Tekintsük most át a vitézi avat'sokat. 

Az első nyilvános vitézi avat•'s tehát 192.1. 

augusztus 21-én folyt 1e a budai Vár kertjében /37.,% 

Ez alkalommal 61 tiszti (s 143 legénységi állományu 

vitéz avatására került sor, többek között a főkapitány 

vitIzzl avatta sa ndai Sréter Istv='n tábornokot és 

fiát, vitéz Szügyi Zoltánt, aki később vezérőrnagyi 

rendfokozatban a Sze - t L oszló hadosztály parancsnoka 

volt. Ez az avatás még szűk körben , a kormány, a kép-

viselőház, az önkormányzatok és egyházak képviselői 

jelenlétében történt. 

1922. augusztus 15.-én /: kedden :/, a margít- 

s igeti MAC-pályán került sor az avatási Ünnepségre, 

amikor 715 vitézt avatott a kormányzó. /38./ 

1923. Junius 17-én /: vasárnap :/ 1234 vitéz /39.7, 

1924. Junius 15. -én  /: vasárnap : /ng 'rancsak a Margit-

szireten 2233 vitéz  avatására  került sor. /40./ 

1925. Junius 21.-én /: vasárnap :/ 1666 vitéz 

- közöttük dr. vitéz Bajcsy Zsilinszky Endre avat.`sá-

nak lehettek a nézők tanui 7:41./ Az 1926. Junius 2(.-i 

/: vasárnap :/ vitézi avatáson, ahol 1509 vitéz avatta-

tott fel, érdekes jelenet volt, hogy egy idős uri hölgy, 

Kiss Etelka a kormányzónak ajándékozta és át is adta 

a család já tulajdoná»an volt diszkardot, amelyet 



II. Rákóczi Ferencnek, a nagyságos fejedelemnek ado-

mányozott LIV. Laos francia király. /42./  

1927. junius 26.—án /: vasárnap :/ ugyancsak  

a Margitszigeten volt a soronkövetkező 1040 vitéz  

avatása /43./ s 1928. junius 17.—én /: vasrnap :/  

ugyanitt 1074 vitézt avatott a kormányzó, akkor  

avatta — többek között — vitéz nádast Tersztyáns,;ky  

í~dön honvéd alessredest, kardvivő világbajnokot. /44./  

Az országos Vitézi Szék 1929. május 31.—i tel-

jes ialesén besorolták az 1929—es — a korábbi határo-

zathoz képest — utolsó vitézi avatáson résztvevő je-

lölteket ós /45./ 1929. junius 16—án a MAC—pályán 

2479. vitéz kerii1t avatásra, köztilk vitéz jákfai  

Gömb s Gyula, vitéz Borbély—Meczky Emil és dr. vitéz  

Endre 1.á.szló, vitéz Héjjas Iván, dr. vitéz j6ezáehelyi  

Purgly r'mil főispán, és dr. vitéz Keresztes--Fischer  

Ferenc.  

1930. május 2.5.—én — a nyily :'nosság  kiz'ró— 

s'val — un. pátavatásra került sor, amikor 421 vi-

tézt avattak. akkor, mint emlit(Ate, a kormányzó  

avatási beszédet sem mondott. /46./ 

A hosszu évekre lezárt avatások végére, 1930—ban  

12.78 felavatott vitéz volt. 

1934. junius 3—án /: vasárnap :/ ismét vitézi  

avat.'.s volt a Margitszigeten. A kormányzó ekkor l"13  

vitézt avat, köztiek gróf Károlyi Gyulát, és vitéz ba-

ré t i Huszár Aladárt. /47./  
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1936. májue 24.-én /: vasárnap :/ 1239 vitéz 

vállát érint ..tte a vitézi diezrcard a alarpitszigeten, 

k ztUk vitéz jákfai Gömböe Gyula miniszterelnök 

fidét, vitéz jákfai  Gömbös Ernőét; ekkor avatták 

vitézzé vitéz nemes Baur Nándor tábornokot, késéJbi 

vitézi t ör zekapitányt, vitéz toporczi és görgői 

Görgey György tábornokot, vitéz Zsilinszky Gábor ve-

zérigazgatót /: dr. Bajcsy-Zsilinszky Endre öccsét :/ 

ée vitéz szende Ferencet, a .M. kir. Operaház örökös 

tagját. /48./ 

A legutolsó vitézi evatáera 1938. májue 22.-én 

/: vasárnap :/ került eor Székesfehérvárott, ahol a 

kormányzó a Bazilika romkertjében, Szent István kopor-

sója mellett avatott 1908 vitézt, köztük dr. vitéz 

ómoraviczai Ir,7rédy Béla miniezterelnüköt, vitéz 

gróf Tak zch-Tolvay József nyugállományú tábornokot, 

az Orezág. os Frontharcos Szöveteég elnökét, vitéz köve-

ceesi Lukács Béla 	':olci f5icpánt, későbbi <L P -el- 

nJ1cöt, vitéz Pa .tacci Dé :es ország: yüléyi képviselőt, 

vitéz Aba-Kovák Vilraoet vi.lághirü foetóinUvéezünket. /49./ 

1938-ig tehát fzlavatüera került összeeen 

17.818 vitéz. 

A felavatott vitézek staieztikája azt igazol-

ja, hogy a nagyezáú vitézi avatások /: 1500 főn 

felül :/ 1924, 1325, 1926, 1929, 1334 ős 1938.-ban 

voltak,  2000-nél töbri vitéz avatására 1324, 1329-ben 

került or.  . /50./ 



A statisztikab(l az is kitfinik, hogy 1921. és 

1928. k ö zött a felavatandók közt a vitézek voltak tu7_— 

sulyban, 1928, 1'29 és 1930—ban már nagy sz ' mmal sze-

repelnek a várományosok, 1934., 1936., és 193 8—ban 

pedig az avatottnak fele, kétharmada várományos. 

S itt ismét r<mutatok arra, amiről a vitézi 

eskii kapcs ,+n irtani: a vitézi jog611€,s elnyeréséhez 

a vitézi eskü letétele volt szükséges. A vitézi avats 

ünnepélyes kerete az eskütételnek. Áliit'som igazolására 

egyetlen adatot mutatok be: 1943. augusztusában 25.564 

tagja volt a Vitézi Rendnek. Az 1938.—ig felavatott 

vitézek száma 17.818 fő volt. A kr't számot 6sszeha- 

so nlitva megi la pithaté , hogy a Vitézi Rend tagjainak 

egyharmada nem volt felavatvai 



yit4si avatás 
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7./ A birtokbahelyezés /: telekbeiktatr's :7 

A megadományozott vitéz birtokbahe]yezése 

módjára külön "Irányelv ek" cimü utasitrós készült. 

/51./ Az "Ir nyelvek" szövege előttem ismeretlen, 

feltételezhető", hogy 1911. tavaszán készült. /52./ 

A birtekbahelyezés ünnepélyes külsősének között ugy 

történt, hogy előbb jelképes aktusként röggel teli, 

a vitézi jelvénnyel diszitett zsákocsk-'t kapott az 

adományozott, egyben megkapta az adományozásról ki-

állitott diszes adomány—levelet is. 

Az ünnepélyes birtokbahelyeést a hatóságok és 

a közönség jelenlétében a vitézi törzskapitány eszkö-

zölte — aki a kormányzó képviseletében járt el. Né-

h rany esetben a kormányzó személyesen is telekbe- 
iktatott vitézeket. A helységben, ahol a vitézi telek-

adományozás történt, di ,zközgvülést tartottak, amelyre 

a helyi hatóság vese tője küldöttség utján hivta meg a 

vitézi törzskapitányt, a vitézeket, a polgári hatóságok 

tagjait s esetleg — ha a vitézi telket valaki fel- 

ajánlotta — a vitézi telek felajánlóját. Ez alkalommal 

a vitézi törzsknpit•e, ny ünnepélyes beszéddel köszöntötte 

a megadományozott, telkébe iktatandó vitézt, ismertette 

a Vitézi Rend céljait, felhivta a helység társada]mát 

az uj telkes vitéz támogatására. Előfordult, hogy a 

vitézi trzskapitány ezt az alkalmat haszn(lta fel 

arra, hogy fontos, a Rend helyzet''t érintő kérdé-

sekben is nyilatkozzék. /53./ Az ünnepség után, ha a 

telek a közelben feküdt, akkor az összes jelenlévők, 

ha pedig távolabb esett, ugy a vitézi törzskapitány 
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a polp'ri funkcionáriusok és az érdekeltek a telekre 

vonultak, ahol a telek kijelölése után azt a vitéz 

részére ténylegesen is ,+.tadtk. Az átad'skor a vitézi 

törzskapitány rövid beszédben figyelmeztette a vitézt, 

hogy"soha ne  feledkezzék - eg a hazával és a földdel 

szembeni kötelességeir,11. "A .rövid beszéd után a vitéz 

felekezete szerinti pap /: lelkész :/a vitézt, a osa.— 

lrád já.t s a vitézi telket megáldotta. 

A birtokbahelyezés után valamennyien a község-

házára vonultak, ahol a birtokbahel yezÉ sn"1 jegyz6-

könyvet vettek fel, amelyet az előljárósPlg, a vitéz 

s a telekszomszédok aláirtak. — 



t Kormanysó Ar k/pvbeletEDen Vltds 

slnaf Sdnay HAa eltAbomLnyo-
vlvittal ~Yarcakapltin ~ . 	megQo 

sMtMfisakat bel7ctatJa a tallcetkba.  

A kormányzó képviseletében vitéz szinai Szinay Béla 
 

vitézi törzskapitány a megadományozott vitézeket 
 

telekbeiktatja.  



•■■  

A v'itzi  
telkek  fülcljc: ~.~l  
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~nleteS z
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A vitr'zi telek fiildjéve7 megt%;itr?tt  

vit( zi lelvén,yes zacsk,).  



-509- 

8.1 Az adom'nylevél és avaté.ai okirat.  

Az, hogy a vitézi telket ndon.:i.nylevéllel 

kell adom inypzni, mOr brt Pap tervezetében 

kifejezetten megfogalmazást nyert. Az al aprende. 

let ezt az elgondol€st szaWlyai 1Czó felvette. /1.,./ 

As ors74pos Vitézi Szék 1922. Áprilisiban /54./ haw,  
t:'.rozott ugy, hogy a felavatott vitéz az igazolvá. 

nrn /I *a ugynevezett $cild igazolvny :1 és jelvé-

nyen kivül diszes ava.t;'si okiratot is kap a kermr£ny-

só aláir &val. /55./ A te iekadornny«a `sr61 küliin 

adom .nylevél készült, amelyet ugyancsak Pethslr Gy. 

I.4szló főv'rosi rajztanr, o leveles  ivalmOvész kt —

azitett el. /56./ 

As adomnylevél doktori oklevél nogyid, u perga-

menlapra irt, diszes kerettel szegélyezett okirat 

volt,  a koratinyzé és a miniszterelnrik eredeti alA-

irmtsGval és az Urs7,i í os Vitézi Szók pecsét jével. 

Ezen fel trintettók az adomAnyos nevét, katonai 1: volt 

katonai :/ rendfokoz -it' t, a Rendbe felvétel mértékét 

mutató katonai kitlntetését, s rendkivUl érdekes, 

hogy az adomAnylevél szivegéb 7i kitttnik az is, hogy 

a megadományoz-itt a forradalmak alatt Magyarorsz(tg 

területén tart . zkodott—e vagy sem. /57./ Az  adomény-

'evél tartalmaz^a tov'hbá az adcaAnynzott vitézi 

telek helyit /: ktinség :/ és térmértékét a telek-

k6nyví adatokkal. Tartalmazza mér► azt, hogy az ado-

m,ínyozott ingatlan az alaprendelet sr, -rintí i7riiklési 

rend alti esik, a vitz és vl.romAnyosa a vitézi jelvény 
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és a vitéz jelző viselésére jogosult. /58./ 

Az adománylevelet a Rendből törölt vitéztől 
visszavették. /59./ 
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Adománylevél a vitézi telekről.  
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Adom .nyl evél—miso lat ok a forradalmak ide jén  

itthonlév ő és tétvollévő vitézek  

esőmára.  



-513-  

9./ A Vitézi Muzeum.  

Az orsz1^os Vitézi Szék kezdett!l fogva tiire-

~e lett a Vit `zi Rend tiirténetére vonatkoz trgyak  

és dn lrumentumok gyiljtésére. A nemzetvédelmi ns»tAly  

feladata volt kezdeWl fogva, hogy a "Vitézi Rend  

ti3 rt netére vonatkozó adatokat és e. tekintetbe jnvő  

muzeális t/rgyakat gyű j tse` /S  inatok, k?inyvek, sa j t —

szemelvények, fényképek, eml éktirgyak, stb. :/"  

Ugyancsak ennek az oszt"lynak volt feladata a Vitézi  

Muzeum rendezése és őrzése is. /60./  

104./ A Vitézi T3 1 1.  

A vitézi avatf son kiv ~il ,  a  vitézi Mlok vol-

tak azok a rendezvények, amelyek a nagykii zönség  k73-

rében a vitézi renlezvények knzi31 a legismertebbek  

voltak. Ezeket a b-'lokat Bldapest székesf{vé.ros  

Vitézi Széke rendezte, — 1923. és 1940. knziitt,  

minden évben, febrw'r e ls' szombat jé.n. /61./ A Vitézi  

Br 1on kals?n meghiv/s nélkiil, minden vitézi ceeló.d  

megjelenhetett. E táilok az akkori budapesti bAli  

szezon legelőkel{}bb b6ljai voltak, itt é.ltalAban  

megjelent  a korm6nyzó és fel estre, a vitézi ti;rzs-

ka.pit '_• yok és az el egAns — csak meghivott f — kü-

zonség. /62./  

A rendi sajtóra jellemző — egyebek k ,izeitt az  -

hogy az opész id iszakban semmi m«s esemény nem '<apott  

olyan mennyis• gíi és min•'ségU méitat.'st, mint a Vi-

tézi 1341. /44./  
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Jo._vzetek a XI. feiez;thez. 

Tiz éves a Vitézi Rend 1)31? 77. o. 

Az 1920. november 25-i 0V:8z. idéz hatarozta el, hogy 

a vitézek megkülönböztetésére, valamint a vitézi lakó-

aéz megjelölésére vitézi jelvényt rendezeresit ée pái-

lyázatot hirdet  a jelvény megtervezésére. Itt a kíildn-

böző időben történt ha.ározEtok időbeli egybeeeézét 

tévesen irják a szerzők, a pályázati felhivásból is ki-

derül, hogy 1./ deo bar 11.-én határozták el a pályá-

zat kiirás át, 2./ először csak a vitézi lakóház megjelö-

lésére akarták ren t:ezereeiteni a vitézi jelvényt. 

/2./ A pályázat szövegét Iázd Doku:zientu.•n 

VI. z. alatt. - 

/3./ A pályázatra érkezett nüvek zeUrizc eének 

törte ntitét ugyanigy közli:  .eiz éves a Pitézi i:end 

131.? 78. o. De: Vitézek és Gazdák Lapja 1932. ju-

lius 20.: Ki tervezte a vitézi v  :lvényt ? Többek ér-

deklőeléséro közöljUk, hogy a. vitézi jelvényt íja a 

vitézi avatás szertartási tár : aiL vitéz To6kos Gyula 

huezárezredes, t:rzEkapitány által nyújtott adatok 

alapján a szakezorti irányitása .állott i'etholy Gy. 

László, f ó árovi rajztanár tervezte meg. y közlés rész-

ben téves: a legjobban tájóko_:ott forrás a Tiz éiec a 

Vitézi Rend c. könyv és a pályázati felhivác is ellent-

mond a vitézi jelvény elkéezitéce körUlményeiről adott 

tájékoztatónak! A vitézi avaiáe ezertartási tárgyaira 

n ::ve a köz lés : :elytállá. 
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/4./ A frontharcos /: tűzharcos :/ jelvényt 

lásd: Kertez Ele_ér - De Sgardelli Caesár. 

A frontharcos eszme szolgálatában. A "Magyar Front" 

kiadása. 6.n. 37.0., a Magyar íMegújulde Pártja jel-

vényét, Sipo;: Péter, Imrédy Béla és a Magyar Megújule 

Pártja, 1972. 

/5./ LLied a vitézi adománylevél-másolatok ezö-

veét.- 512. o. 

/6./ Vitézi K3zlöny 1929. február 10. 1. 	: 

" A Kormányzó Ur őfőméltósága - mint a  Vitézek főicapi-

tán,a - f. évi január hó 18-án kelt legfelsőbb elhatá-

rozáeúval a Vitézi Szék mindazon nem vitéz tagjai ré-

szére, kik tagságukat a Vitézi Rend szervezetéről szó-

ló 6650/1920. ME. kormányrendelet 10. §. 1. és 2. pont-

jai értelmében töltik be tagságuk tartamára a vitézi 

jelvényt /: pallos nélkül :/ rendezeresitette. 99/Biz. 

1.1929. 0.V.Szék.- 

/7./ Vitézi Zsebnaptár 1934. 149. o. 0VSz. 

2376/Pf. I.-1927. A vitézi jelvény kisebbitett formájá-

ban viselhető oly alkalmakkor, mikor az ünnepélyen meg-

jelenés nem szükséges. A jelvényeket a Vitézi Rend Fő-

ezéktartósága adja Ici. 

/8./ Vitézi Zsebnaptár 1934.138.-139.o. IDVS z. 

1177/Ff.I.1932.- A vitézi jelvény a jövőben felső ru- 

hadarabon is /: kabát, köpeny :/ viselhető. A rendelet 

nem vonatkozik a honvédség egyenruhában megjelenő tény- 
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leges ép nyu`ll:in nyú tagjaira, akikre tov .bbra is 

a.: öltözeti szabályzatban foglaltak irányadók. 

/9./ ;kitézi Zeebnaptár 1934. "Azon vitézek, 

kik a Vitézi Rend tagjai k zül tir ltettek, mort vi- 

t'zi eekijükben foglalt 6c a Pitézi vond Kie—látéjában 

tettetett k. vetelmények ellen vétettek — nem tart:iatna : 

igónyt vitézi j3lvényiuk árának visezatá.zitésére. 

/10./ Pitézi jelvény viselésére közhivatali el-

járásban: 3400/1938. AS. ée 4300/1940. A.6. ezámA ren-

deletek. 

A kötelező jelvény viseléct — vitézi lakóházon és ruhán • 

m:3.r Kis Káté 1922. 18.o. ic előir ja. ldegieu:étli fiel-

lebronth : A Vitézi Rend története, 1941. 51. o. 

/11./  Tiz éve:e a Vitézi Rend 1931? 143. o.: 

"... ainclen vármeLydberr utáe ée  már  feetői for-aruha  

rQndszereEittetltt a vitézek részére, a :.aelyet a toheti— 

sebb vitézek beszerezve ünnopi alkal:nakkor viselnek." 

Uu. 205. o.: Komárom — .:szterora k.e.e. vármegyék-

ben: Kopárom 	 néhány vitéz a régi komáromi 

ezekeree gat.űák mazyar ruháját csináltatta meg, ezüst 

go:.ibo :kal ár cs iz:aával. 

Uo. 236. o.: iioreod—Gümör— és Kishont k.e.e. vár:ae-

Lyéks "... For..e.ruhával — tekintettel a nehéz gazda-

sági viczonyokra — egyelőre 3 vitéz ronuolkezik." 

Uo. 235. o.: i;bbon az időben Borsod—GdrnUr— és Kishont 

k.e.e. váras yókben ösezeson 501 vitéz volt! 
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/12./ Az Est 1934. Junius 18.: A vitézi a.vatú-  

eon az ogyee vármegyei Vitézi Székek vitézei unifor-  

al: ban jelentek me4, fehérbe öltözve és fe  : ete mel-  

lá:Inye 1 Fejér megyeiek, husz árpirosban é^ éPez inkékben  

a Jás1:-Vagykun Szolnok vármegyeiek, feketében a béké-

siek.  

/13./ Vitézek éc Gazdák Lapja 1934. április:  

20. Az UVSz. 'Társadalmi Bizottságának f. évi  aiá° eiu~ 

h3 2.-án kelt 34/I. 1954. ezánní javaslatara az OY z.  

az u.n. z(azonczy-ruhát, mint vitézi fer:aaruhát a fel.  

avatott vitézek rezére ezennel rendszereeiti. Az egye  

ruegyéknél eddig rendezereeitett formaruhák kihordhaték.  

883/Ff .  . 1934. ű. V. S z.  

Vitézek ée Gazdák Lapja 1934. IOU 1. A lap közli,  

hogy a iaz dno .y-ruhk egyeégoillogokban kaphatók hárem  

minőségben a  

I. o ez t ályú e ;y eé gotg ára 	53 	P,  

II. osztályú egyeégceomag ára 	64.50 P,  

III. oeztályá egyeégceo:aag ára 	79 	P.  

A kalap 6.20 P.-"ért, vagy 8.20 .P.-ért,  a n.yakkendv  kü- 

lön váeárolható mag.  

/14./ Vitézek Lapja 1939. május 21.3 " int a Vi-

té:,ek ée Gazdák Lapja 1934. április 20.-i 12-ik enémiban  

meg jelent, az OVSz. vitézi for-Qaruhúnak az u.n. "Kazinczy  

ruhát tekintikhivatalosnak, de ez 	védetteket nem  

bi :. toeit, mert más is hordhatja."  
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A Kazinczy-ruhát ezekben az években zokan visel-

ték ünnepi alkalmakkor, a nem vitézek közül ic. 

/15./ Vitézi 3tü3zlüny 1933. juniuc 21. 2.ez. s Az 

OV::z. eúlyt helyez arra, hogy ma mWr minden vitéz rend-. 

tárerak leLyen meg a lor.::ari.i.i;.iji3 - UVSz. 1274/Hiz.II.193: 

De a tény legee izAy?etre s vitéz Kies István:  

váronányoeok neveléee.1938. 22.o. Az iskolahagyott vi-

tézi várományos a v_":rors;znyos3lc versenyón nyert eleé 

c.lijbúl "... köteles... az 0VSz. által reneiezcresiLott 

formaruhát ceináltatni..." 

Ugyanigy Loa.  1941. 22.o.-n ist 

/16./  Vitézi Zeebnapi.Ir 1934. 138.-1939.o.: uVLz. 

1177/Ff .1.1932, rendelete. 

/17./ Tis éves a Vitézi =rend 1331? 147.o. 

/18./ P.Zadravecz, a Szegedi isapieztrán é.n. II.L. 

192.o.-nál található fénykép.- 

/19,1 Vitézek Lapja 1933. október 1. Tudóeitá, 

a tolna megyei vitézek z,lezlóavató ünnepe .g rbl. -

Ilyen adatokból tinik ó: y, hogy más vármegyékbon még 

kés bb volt vitézi záezlö, esetleg soha sem korült sor 

vit jzi zászn.  elkóezit tetéeére. - 

/20./ Az oec ; ti zUveFét :megtaláltam: .iiz évoe a 

Vitézi Rend 1931? 133-141.o. Közli mc,_ Kie xtátó 1934.3.o. 

Hcllobrontht A Vitézi Ren d  története 1941. 51. o. 

A vitézi avatásról a korabeli pof ári sajtó is tudósi-

tett, azonban az -cet 1934. juniue 5.-i e zármában az 

1334. juniuE 3.-iki vitézi avatásról és 1936. m; .u:: 26.-i 
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ezáuáóan az 1936. májue 24-i vitézi avalderól szóló  

tudóeitáeában vitézi eekit igy r:.€zitis zekiezöm az  

616 Istenre ée mindenre ami előttem szent, az  ezeréves  

,lagyarorezágra, hogy mindhaláli` hit leszek törvényeiaoz,  

vezetőihez, eiekUszöm vitéz nagybányai Horthy :iiklós  

Urnak, iiaJyarorez.r:€ kor..iányzó jónak. Az oekü szöveg  

clolvaedea után a vitézek `yezerre kiáltják: ;ek ~ezö3!  

A tu óeitáeo::bél Tel kell tennem, hogy csak az eekit lé-

nyegét, vagy  he lyeaeb en, az uje áriróban hallás után  

magragadt lényegét - közölte olvaeóival. Az  eekii szövegét  

a Kie Kátéra hivatkozva kell autentikusnak tekinto>i.  

•Jintegy kiegóeziti érvelésemet a Népszava 1938. május  

24.-i ezámdba.n közölt tudóritáe au 1938. májue 22-i vi-

tézi avatáet követő diezebérlről, ahol 4 .z újonnan vitézzé  

avatott miniszterelnök, dr. vitéz ómoraviczai .Lirédy  

Béla a kövctk . zőket mondta: "... Tole van a ezivUnk nagy  

e.,sszt fogadáeeal, hogy beccUlettel ól nk óc vitóziil  1a-

LunkI..." /Tehát iemétli az ezekit közölt ez ivega c y rész- 

letét!/  

Az eekit szövegben közölt  vers ezerzójét nem ie:ne-  

rem. Anélk:.il, hogy a két dola,- között bámnilyen ü,:ezelsY ~-  

Oct feltetelezn.ék,me; jo4yze:na vitéz Ctászi Llek ref.tc-  

nitó, baLmazújvároei vitézi őrmeetar "Leklvas" cim;t 5  

vereezakoe költeményt tett közzé a Vitézek és Gazdák  

Lapja 1925.juniue 21-i ezámában. költemény a ezúúan-  

forgó eekl ezöveg,rész lényegi iemétlése. A Vitézek éc  

Gazdák Lapja 1926. Junius 11.-i ezámdban a "Vitézi  

avatáe előtt" cimit vezércikk is v. Ceáezi veresora-  

ival kazdődiks "Ugy legyek 6n boldog de minden utó-

dom. Amiként eseretjuk ezt a ezép orezáQot, S vesz-

ezen el benn:inket bFírmilJen hatalorn,Ho€yha megtardnók  
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őseink f ö lct  j át, NagynapyaroresídlW  

/21./ Siménfalvy Tihamér történeL.ni ismereteit,  

érdeklődését, ideológiai irányultságát felderiteni nem  

eisor i lt. Tiz évee a Vitézi Rend 1931 ? 77. o. arról ie,  

hogy az esk:i szöveget Toókoe Gyula szerkesztette, de  

Toókoe 1920. deciiber. 11.-i megbizatáea és a Szervezeti  

SzaJ lyzat - benne az eekiiezöveg - 1920. november 20-i  

ünnepélyes kiadása ezt az adatot bizonytalanná teszi. -  

/22./ A m. kir. honvédséf eskü szövegét láeds  

Katonai Zseb-Lexikon, 1939. összeállitotta Zaahár Sán-

dor vk. őr, y°., 443. o.: "... Ünnepélyesen eskiieziink a  

lindenható letenro, hogy ...",stb.e e végisis "... derék 

honvédekhez és jó hazafiakhoz illő randon viseltet nk  

és igy becs_ilettel élünk é. halunk..." A korn_ínyzó  

megválasztása után - igy eekiidött s "En, Horthy  í ~lóe, 

lagyarország törvényesen met7választott kor:cányzója  

©ski.iszöm az élő letonro, hogy Magyarországhoz  hü 

1eezek, stb.  

/23./ A vitézi eekö elemzésével, méltatásá-

val a feldolgozott irodalomban nem találkoztam.  

Egyetlen hasonló tárgyú és a lényeget jól megvilá-

gitó cikk a Vitézek ée Gazdák Lapja 1926. juniuE 20.-i  

számából: A vitézi cekii lényege ée jelentősége. Irta  

vitéz Komáromi János budapesti rfatemtltue.  segédlel-

kész.  

"... Az eskiiben tehát tulajdonképpen Istent hívjuk  

i 
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ta;zubiznr.ycL' gul állitáeunk igazeáganak a aei_er5eitéeére. 

Az eskíi más ezóva.l Isten dice6itóee, inádáea, magaszta-

lása (Se  ce;=iteági!1 iiivása, hogy ö mint az emberi ezivek 

egyed:ili viaagálója tegyen bizonyEágot az ig:rzeágról ée 

btintee een meg engem, ha án hamisan cektiez öm. 

Éppen ezért az  eekütétellel kapcsolatian mindig 

fennállana;: binonyoe követelmények. A ker;:e -tény etika. 

pl. igen szigorúan előirja as illető ceklvéere képeeit 

intellektuális /órtelmi/ fej lette©gét. Azt, hogy fel-

tudja-e fogni, reg tudja-e érteni az eelcU komoly jelen-

téccit ? De emellett meg  kell lenni az esküvére kópeeitő 

morálié fej lettségnek ie, hogy az eekiivée inaz volta co-

ha  kétségbe vonható ne legyen. illem eskethető reg tehát 

atheista /Ietenta adó/, akinek nyilvánvalóan érdekeit 

szolgálná a  ha:1de oskü. Valójában tehát csak hivő e-

kethető meg. - Vé U1 az cekíit szetté teszi a tárgy 

méltósás ̂ a, amire az Jeküvée történik." 

Aint abban az időben is már sokan, a vitézek között 

is voltak, akik az eekii ilyen értelmi! követelményeinek 

nem feleltek :meg. Ceak - ha érdekilk ú y kivánta -

látezat azorint voltak lcorosztények, vagy méz ilyen lát- 

esatra eeu vigyáztak, e erre a  gyakorlati  tényre figyelem-

rel "az óa mindenre, ami  olőttera ezeni..." etü. fordulat 

nan tinik feleelegeenek /s ez a msgállapitáe nincs öez-

ezofU& ócben egy olyan feltételezőssel, hogy az eekii ezcve. 

gének czörkeeztő,jét a ezőbanforgó gyakorlati tény vezet-

te munkájában! :/ 
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A. keresztényeket a nem keresztény egyisten hivők-

től - a legáltalánosabb theológiai értelemben - az 

választja el, hogy az utóbbiak tagadják Jézue LCrisztue 

istenségét. Ehhez képest nem keresztények az unitáriu-

sok, akik Magyarországon a bevett felekezetekhez tar- 

t ztak és nem azok az I. világháború idején elismert 

felekezetté vált mohamedánok sem. 

Ez a mi szempontunkból az állampolgári jogegyen-

lőséet tekintve «- theoretice - azt jelenti, hogy 

a bevett, illetve elismert felekezetek közül a zsidó-

kon kívül az unitárius, mohamedán, az erdélyi szombato-

sok /: zsidózók :/ stb. a vitézi esküt le nem tehették, 

vitézek nem lehettek. 

A másik érdekes dolog pedig az, hogy e kérdésben 

sem igényelte az Országos Vitézi Szék szakértők közre-

működését, mert a vitézi avatásoknál látni fogjuk, hogy 

unitárius vitézek esküt tettek, sőt felekezetük lelkésze 

a vitézi avatásokon áldó imát mondott. 

Általában az eskü előbb emlitett felfogásával kap-

csolatban még a következőket érdemes megjegyezni. Az 1945. 

utáni időben, tekintetjel arra, hogy az ateisták is politi-

kai szeephez jutottak, állami vezető tisztviselői helye-

ket foglaltak el, az államhatalom gyakorlásának ideigle-

nes 

 

 rendezéséről ezóló 1945.: XI.tc . a Nemzeti Főtanács 

tagjai és póttagjai számára °skit vagy fogadalom letételét 

irts elő. /: 6. §. /1/ bek. :/ Az esk_i szövege /:6.§./2/bek 



"... Én ,.. esküszöm az élő Istenre, hogy Magyaror-

ezágho4 ... hiu leszek,..." A fogadalom szövege : 

/: 6. . /3/ bek.:/ "En ... becsületemre és lelkiis-

meretemra fogadom, hogy MagyarorszLIghcz ... hü leszek ... 

A kötelezett választhatott eskü vagy fogadalom letétele 

között, mindkettőnek azonos értéke volt. Később, a 

szocialista államhatalom létrejötte és az dj alkot- 

mány /: 1949. = XX. Fo. :/ megtereitéee után ez a 

distinció - a dolgok természetéből fakadóan - pzUk-

ségtelenné vált, e a  kővetkező, eeküezöveget megállapitó 

jog €szabályok az előbb fogadalomnak nevezett ünnepélyee 

nyilatkozatot jelölik meg esküként. - 

/24./ A Vitézi Rendbe gyoraitott felvételről. 

Dokumentum,  XVI.  az. alatt.- 

/25./ Tiz éves a Vitézi Read 1931? 77.o. A Vi- 

tézi Szék 1920. december 11-i Lilése bizta teg 

Toókos Gyulát a vifézi avatási szertartás kidolgozá-

sával. - Erinek megfelelően Ő dolgorta  ki a szertartás 

részleteit. Ezt szóezerint megismétli v. Felezeghy és te; 

A rendjelek stb. . = . 493. o. 

/26./ Arról, hogy ToAkos Gyula kapott megbizáet és 

kéezitette el az EX Szervezeti Szabályzatát, eekilmintájá 

P. Zadravecz: 131. o. 

/27./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931? 138-141.o. 

igy ismerteti a szertartást: a kormányzó megérkezése 

után, áldó imák /: róm.kath.,ref., evang. és unitárius 

lelkészek :/. Ezután a kormányzó a diezpákolyból az 

avatási emelvényhez vonult, - harsonajelzés,- a kor- 
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mányzó avatási beszéde. -amit mindenki állva hallgat -, 

ezután az ügyvezető vitézi törzekapitány fololvaesa a 

felavatandók Statisztikáját. A föezéktartó a diezkarudal, 

a diszpajzzot megüti és elmondja az üdvözletét: "Tiszte-

let adassék az eey igaz Istennek, akit a mi őceink Had-

árnak nevoztek!" :;"után a vitézi esk ' letétele, mejd a 

vitázok felavatl a következett, - etb. 

/28./ A közölt szertartási rend róezben szószerint 

azonos a Szabályzat 196, o.. 63/a ez. mellékletével. - 

/29./ Tiz éves a Vitézi Rend 1331? 77. o. Az OVvz. 

1920. december 11.-i határozatáról áz Toókos Gyuláról 

irjas finnek megfelelően - a határozatról van szó  

"... /: ti. Toókos Gyula - ezcrző :/ tarverte meg 

beható tanulmányok alapján a diszpajzeot, a cimer-

könyvet, ée a Vitézek Fákapitdnyánek diczkardját, melyet 

Pacholek kardgyára készitett el." Ugyanigy ezóc:zerint 

v. Felezeghy é4 teai.:  rendjelek, stb. 193. o. 

Erről részle e ebben! Yit'Lek ée Gazdák Lapja 1932. ju-

lius 20. "... Többek érdeklődésére közöljUk... a vitézi 

avatási szertartás tárgyait vitéz Toókos Gyula huszár-

ezredei, törzekapitány által nyújtott adatok alapján 

ée sznkezerü irányitása mellett Petholy Gy. László rajz-

tanáar, éki, iparmüvés z tervezte inog." 

/3v./ l`arkace s A Vitézi  Rend  stb. 1928. 324. o. 

Tiz éves a Vitézi Rend 1931? 86. o., KiE Káté 1922. 

A vitézek jogai cimU fejezet 7. pont: "A Vitézi h ndbe 

:?lvett vitézek avatása a Vitézi szék álal megszabott 

fényez szertartások között évenként egyezer Buda várában 

ünnepélyes pompán között a Vitézek F1kapitánya 
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jelenlét6ben megy végbe.-"  

Tiz éves a Vitézi  Rend 1931?  138-141.  o.- Az 1 330.-ae  

vit ~ zi av€stá::ró1.  

/31./ Ennek helyét a Kie Káté 1925. 25.o. nem ha-

tározza meg, uo. 25. o.: A vitézek jogai. 4.1 A Budapeeten  

tartandó ünnepélyes vitézi avatáson - cealádjával együtt -

rásztvehet. Ugyanily, Kie Káté 1934. 39. o.  

/32./ Vitézek Albuma 1933. 15.o., Népszava,  

Az  Est, stb.  Hellebronth. A Vitézi Rend  története 1341.  

51.o. - a vitézek jogai köz+.11 elmarad a  l3udaneetc a  tar-

tundó vitézi avatáe /:  

/33./ Vitézek ée Gazdák Lapja 1924. január 13.:  

Lr6f Ceáky KÁroly honvádel:ai miniszter a napokban nyáj-

totta be az 1914/18. évi világháború hasi halottai emlé-

kének rnegÜnnepléeéről 8E616 törvényjavaelatát. "A torvény  

indokolása megjegyzi, hpgy a "Hősök emlékünnepét" azért  

kívánjuk május utolsó vaeárnapjáa tenni, :pert ebben az  

időbon a tanulóifjueág még együtt van ée igy vódjában van  

az if juságnak iskolai Unnepólyeken is ünnepelni a hősök  

emlékét."  

A hősök emlókÜnne pát a jogszabály szerint - 1925-től  

májue utolsó vasárnapján tartották; hogy miért lett ezen  

a napon az Ünnep, 16'd Zadraveoz páter 73. o. Q  még ezt  

mondja: " ... Lc as történt már az c:leő Ünnepen... volt  

hideg és rideg fény, katona-kiruskoláe, - de reszkető  

kozU öreg anyókák 6e özvegyek, árvák nem Holták el hő-

seik sirjára a virágot..." /79.o./  
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/34./ A juniuei dátum  találgatásához: Nemesi 

Evkönyv Luzern , 1957. 180.o.: A kormányzó 1868. Ju-

nius  18.-án ez öletett; Az  Est  1928. Junius 17-i vitézi 

avatásról 1928. Junius 19.-i számában ezt emliti, hogy 

ekkor volt a kormányzó 60.-ik ezUletésnapja. A ludovikás 

ellenforradalom 1919. Junius 24.-én, Kalocsán és környé- 

kén, valamint a Duna menti falvakban 1919. juniue 19.-24. 

között volt az ellenforrridalmi felkelés. - 

/35 4 / Kis Káté 1925. 25.o., Kis Káté 1934. 39.6., 

Hellebronth: A Vitézi Pend története 1944. 

/36./ Vitézek ée Gazdák Lapja 1926.j.uniue 20.: 

A vitézi eskü lényege és jelentősége.- irta v. Komáromi 

János budapesti református segédlelkész. "... az eezte.di 

legnagyobb eseménye ée legmagasztosabb ünnepélye már évek 

óta a nyári vitézi avatás. Elismerik ezt még azok a napi-

lapok is, amelyek pedig nem szivesen vesznek rólunk tudo-

mást." A vitézi avatásokról a jobboldali sajtó, általában 

a polüri sajtó - a politikai széljárásbak megfelelően - 

hosszabb vagy rövidebd tuaósitást adott. A Népszava - 

az 1938.- évit kivét , azt is feltehetően Imrédy jól meg. 

szervezett propagandája eredményeként - e ; yetlen vitézi 

avatásról sem tudósitotta olvasóit. - 

/37./ Az első vitézi avatás napjára nézve eltérő 

vélemények: Tiz éves a Vitézi Rend 1931? 92. o.: 

1921. augusztus 21.-én a királyi várkertben volt, 

Vitézi Zsebnaptár 1934. 5. o.s v. Igmándy - lregyossy 
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" ...Az 1)21. évi Szent István—ünnepét követő napon..." 

volt az első vitézi avatás, Farkacs: A Vitézi Rend, 

stb. 1923. 324. o. 1920. augusztus 20.—án a királyi 

Várkertben volt: Vitézek Albuma 1933. 9.0„ Az Est 

1921. aut'usztue 23.-1921.augusztue 20-r61 ir.— 

Tiz éves a Vitézi Rend 1931? 86. o. Az első vitézi 

avatásra az avatandókat az 0VSz. 1921. augusztus 12.—&n 

üléeén sorolta bee— 

Az  Est 1321. aupus tuE 23. — Hosszú méltatás a vitézi 

avatásról. Az avatáson ott volt a kormányzó, József 

főherceg és családja. , a minieztorelnök, a miniszterek, 

a Vitézi Szék tagjai, a  keraeztény egyházak főpapjai, 

a  nemzat yülés tagjai, a törvényhatóságok küldöttei, 

a római katolikus püspöki kar, élén Ceernocli János 

hercegprimáeeal. — 

A tábori mieét P. Zedraaecz István tábori pUepök ce-

lobr;5.l:a.— Majd  P. Zadra.vecz, Melles Emil görög katho-

likus esperes, Raffay Sándor ág.evangéliue püspök és 

4eresztoe Sámuel ref. esperes beszélt az avatandókhoz 

és áldó imát mondtak. /Tiz éves a Vitézi Rend 1331? 

86.o./ 63 tiszti és 140 legénységi vitéz avat 'e ára ke-

rült sor. 

/38./ Erről az avatásról Az Est 1922. augusz-

tus 17.—i számban: A isiagyat Athlétikai Club Liargit-

sziLeti pályáján történt az avatás. A tábori misét 

P. Zadravocz István tábori püspök celebrálta. 
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329 tiezti vitézt, 13 tiezti Jroaínyoet, 360 legény-

efEgi é►llyú vitézt, 7 legconyeégi váro.únyoet ée 6 

hőei halált halt árváját avatta a kormányzó. A vitézek 

száma ezzel 325—re emelkodett. A vitézek 35 r r-a hiva- 

táeos tiszt, 21 5—a legényTeégi állományú; a falavatottnak 

78 %—a gyalogos, 12 %—a lovae, 6 is-a tüzér, 2 te-a tonger e 

A legény Bégi állományúak 79 %—a f ldrUvos. Anienki, akit 

a Vitézi 	telek adományozásra javasolt, vitézi tel- 

ket kapott. 

/39./ Az Set 1923. juniue 19.: /a 3—ik o ' r?alon/ 

kis batüe, néhány soroe tudrieitás: 1923. juniue 17—én 

vitézi avatáe volt a mc.rgitezi,gcti :.IAC.prílyán. 1018 le— 

gányeégi, 220 tiszti vitézt avattak vit.:zzc4 ée 10 hőei 

halottat vitézzé nyilvánitottak. A tábori misét P. Zc.d— 

rUvecz Ie tvtín celebrálta. 

/40./ ilrről as  avatáeról: Vitóüi Album 1939. 10.o.etl 

/41./ Az avatásról Az Set 1925. juniue 23. /a 15 

oldalae ujsá`ban a 10.—ik oldalonl/ tudósitáe avatáera 

kcrtlit 305 tiezts, 1353 legénycégi vitéz,  54 hősi halot-

tat  vitézzé nyiivánitottal.. A  tábori miEót P. Zudreceez 

Zmtván calebrA? ta. 

/42.1 Az avatásról Az Set 1326. juniue 22. /6—ik 

oldalon, 3 képpol ellátat ncgyobb tudósítáe/. A  tábori 

rniEét Árvai hagy Bálint rórn keth. eeperee celebrálta. 

Igmándy—iiegyee sy ügyvezető t Ur ze +:apitány kdzölte, 383 

tiezti ée 1203 legénye ei vitézt avatott a kormányzó. 



/43./ Az Let 1927. junius 28. /a 9-ik oldalon ap-

róaetiue, 4 soros hir./ A iarE .itszioton tegnap délelőtt  

a kormr-ínyzá 290 tiszti és 811 legénységi vitézt avatott  

fel. -  

/44./ Az avatásról Az Eget 1928. Junius 19.  

oldalon, 46 soros hire aS1 fényképpel./ 254 tiez ti és 733  

lo'nyeígi vit'st awetott a kormányzó.  

Vitézek 6s  Gazdák Lapja 1928. auk=u.̂ ztur 19. 0:tor  

avatták v. náda$i TQrsztyán,eztcy üdönt  

/45./ Tis évoc a Vitézi aond 1931 ? 114. o. és  

`t... -;zzel a Vitézi Rend tagjainak felvétele befejeződött...  

Az •:ct 1929. Junius 18. /6-it oldalon/ "Vérüket hul-

latták a hazárt a csaták hősei, kiknot utolsó sorozatát  

tegnap avatták a Vitézi Rend tagjaivá. :Most  a  polgári rend  

tagjain a sor, hogy verdjtókük hullatásával p6toiják,weny-

nyire lehet azt, wnit a vérnek hullatásával no_u lolotett  

megmenteni . .  

/7-ik oldalon 3 képből álló sorozat a vitézi ava.tás-

rál, ködtik csoportkép GUNN' Gyuláról, 4. ndre Lászlóról  

ós Borbólymilhozky Failról./ > 7-ik de  8-ik olt,alon tudó-

eitást 733 tiszti vitézt, 77 tiszti várományost, 1921  

legdnyeági vitézt ós 385 legónységi váronányoet,összeren  

2024 vitézt és 462 várományost avattak. A Rend megalapit  ~sa  

óta 14.48:3-en kór bók folvétolüko t, ma 12.473 a Vitai i ond  

tagjainak a szdmn, közvittük 3030-an tiszti vitézek. A vi-

tézek 89 %-a réezoeUlt a 1egmagaeabb kitüntetésben, 11  

olyan, aki a hábortíban vitéz magatartást tanueit ott, de a  
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kitUntetc: t ünlíib{jén kivctl c7um ezcrezte meg. 

A Rand tagjainak 11 :J-a hi.vatáeoe katona, vagy az éllami 

köz.randéezst ezolgálatában till, 22 	lelkész, orvoe, 

a « véd, köz- é., me.gáintie ztvi: alő, köz- vagy magán.. 

a1 -..almn,zott, 58 	füldrn:ives, a maradék ezázalék iparoe, 

ker3ekedő, ipari munkás. Az o.vr t^ndúk az Qgyee vitézi 

esék®k unifarmieaibon jelentem meg. - Az avatáson nagy 

tidmeg volt jelcn kivonul tak a  leventGk, a luűovik feok, 

a  ctierkkie zek•, A tábori  mica dr,  Mee  Ie tván tálbori pi.ic- 

pök celebrálta, 

/46./ Erről csak a vitézi r,ajtób51 sís kiadványok-

ból ezerozhetett tudomáz t a ioön , ; Ezek az anyagok 

azonban eeek 	szak körben voltak ismertek. 

Az Est 1930. rnáju 27, í a 15-ik ol.ialon/ a Sport-

hirek rovatban, utoleó hirként közli, hogy Rády Jázeef 

alezredes, a eokczoroc vivábejnok - a v!_tózi rend tagja 

Lett.- /;:bbő1, a hi.rből, az ese„:e nyzől 	tájékozatlan 

közönség nem gondolt arra, hogy akkor vitézi avatás volt!,  

/47./ Az Ect 1934. juniuc 3. /4. oldalon/ 16 eoroe 

tud óritáe. Hot szú ezUnet után holnap délelőtt 9 órakor  

iemát vitézeket avat a ,3argiteziw,eten a rtby :<:iklóe kor-
mányző. Többek kdzött vitézzé avatja gróf Károlyi Gyulát 

éc Huszár Aladáet, 13udapeet volt 17őpol ."rmosterét. Lid rel- 

gel 8 órakor a IAAC pályán főpróbát tartottak a holnapi 

vitézi a.vatáeról. A főpróba az egez ddlol5ttüt igénybe 

vette. - 

Az r;et 1934. juniue 5. /4.  oldalon két óc fc'slhaeLlúo: 
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tudóeitáe./ Részletesen közli az avatáet ée a kormány-

zó beezédét. Vitáz Igznándy-Hegyeeey elmondta: az 1873 

felavatott vitéz közül 1083 várományoe ée avatáera ke-

rU lt 40 tiszti és 16 legénységi hősi halott várományo-

ea is. Az avatottak 19 %-a a honvédeée szervezetébe 

tartozott, 49 °%-a földmUvee volt. 

/48.1 Az 3st 1936. május 26. /5. oldalon egész 

oldalas tud6sitáe/. A vitézi avatáe részletes meneté-

ről, egészében közli a kormányzó beezédét. A tábori 

misét dr. Hátiz Istváni tábori püepök celebrálta. Vitéz 

Igmándy-Hegyeeey elmondta, 203 tiszti éti 272 legényeé-

gi vitézt, 147 tiszti ée 617 legénységi várományoet,to-

vábbá 20 hősi halott tiszt ée 26 hősi halott legényeé-

gi állományú vitéz v :rományoeát avatta a kormányzó.Lz-

zel a Vitézi Rend tajainak összlétszáma: 14.702. 

/49./ Az .est 1938. május 22.- előzetes tudóei-

táe a ezékeefeh rv:'.ri vitézi avatás előkészületeiről. 

Az  Est  1938. május 24. /5. oldalon/ két kép a 

vitézi avatáeról /6. oldalon/ egéez oldalad tudóeitáe 

a ceremóniáról; a tábori mieét dr. Héez István tábori 

püepök celebrálta. A képek ée az iemortetée közép-

p;:ntjában Imrédy Béla miniszterelnök áll. Vitéz ezinai 

Szinay Béla törzskapitány közli: 218 tiszt, 265 tiezti 

várományos, 354 legénységi vitéz, 1071 legénységi váro-

mányos, összesen 1908 vitéz avatására került eor. - 

Az újság egese zéúen közli a kormányzó ée a miniez-

terelnök beezédét. /7.-ik ée 10.-ik oldalon nagy alakú 

képek a vitézi avateról./ 
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Népezava 1938. sájae 24. Nagyalakú cikket közöl 

a vitézi avatierólt w... A folavawáera ker11ő vitézek 

2185 sorában 1,,Irády Béla minieztor elnndk állott, tábori 

for.raruhábnn, fejón rohalsisakkal, mellén egész sor 

olyan harct'ri kitiunt 'téssel, amely a ténylegee tiez-

tekné 1 eon mindennapos. A magyar miniszterelnök mellén 

ott ceillogott a III. oezt'llyú katonai érdomkereezt, a 

vitézségi érem szalagján a kardokkal, három Signum Laudi€, 

ugyanceak a vitézcégi érem szalagján a kardokkal, Nagy ée 

kis ( ztet vitézsási érem, a Bároly csapatkereszt." Az ol-

vasók egészében megismerhették a kor.nányzó beezédét és 

imrédy beszédét a vitézek közös di. gebéd jén. 

A Népszava 1938. május 22-i ezámáben pedig  - mint 

Az Est-ben . a vitézi avatás előbíssQleteiről olvashattak. 

Termissstem • Vitézek Lep ja és a Vité:.ek Lapja. 

Képee Hiradója is bgefteF hir- és képe.nagal ezoi`ált 

erről au ceenényről oLvaeóinak. 

Az avatásról szóló hirek ilye:►_ ismJrtetéee - a tó--

máikon túl - annak érzékeltetésére is alkalmas 1e let,hoEy* 

a pol ,ári, kispohári ée munkás olv eó milyen isaereteket 

,szerezhetett a Rendről. Az eeetleg t'nyleg itapzerzett és 

n epmars.dt ismeretekre  ma mar alig lehet következtetni. 

Azonban kontroll-adaot képezhetünk vr:._ion mit tudtak 

ég tudnak az ivástudók ezekről az eseményekről, akik 

- nagy valós inüség i. el - olvasták az ujsi okat: 

Iolnár Kálmán: 3auar közjog.. 1)29. 354. o.: 

"Az új vitézeket a:, álla:.zfő avatja  tel évenként egyezer 
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/Szent István napján/ a fővárosban é pedig* a lovauá-

ütés régi ezertartáeaihoz hn2onlitő Unnepólyeeeéa el." 

Antal Gábor: Ordasok, 1958. 11?. o. "... És amikor 1921. 

juniuedben /1? - a szerző/ Horthy megalapitotta a Vitézi 

Rend intézv ény St, a "feddhetetlen hasafiak" tectülctébe 

az első kitt /?! - a ez(-rző/ vetette fel héj jas Ivánt... 

stb. Kovács Mimin, 1970. 41. o.: "... A ditézi Rendbe 

felvett tagok felavatása évenként e ;;.y Ezer /első izben a 

bubai Várban Gajd a :1argit-e z g eten/ fényee iinnepeég..." 

keretég tbi'tént. Vas Zoltánt Horthy vagy a király ? 

1971. 236. 0.: "... A Vitézi =tmü b3 való aelvé,e1 iinnep-

edg keretében a középkori 1ova,gszartartások mintájára 

megy végbe. - A vitézi avatás szortartáza során a vi.ézek 

főkapit: nya, Jagyarorazk kormányzója 3iEzkardjáIal az 

egyenként eléje lépők vállára üt...". Szokoly 'ndares -► 

és gö . töe gyula a kapitány. 1960. 255. o. ".. •t  Vitiew 

avatás tanúi vaunk éspedig a II. V lághábord előtt az 

utole6 vitéz avootá, é. 1929. Junius 16-án..." z bizony 

nem Eokl - a szerz. 

/50./ A Vitézi -entl létszámának alakulásáról már 

réezletesen irtsa. Az itt emlitett adatok a felavatott 

vitézekre vonatkoznak, amely létez:Im  -  mint tudjuk - 

nem azonos a Rend tagjai tonylegce lóteűámúval.l 

iiár az utole6 tömJgee vitézi avatás 1933_úan volt, 

ismét utalok arra, hogy - adataim Szerint - az utole6 

vitézi avatás 1944. Junius 23.-án volt, azon avatta vi-

tézzé a kormányzó Sztojay D;:me miniszterelnököt. /:rről 

már r Ezletesebben korábban szó volt. :/ 



r516/ As  eljá áet lied: Tiz ó.Qe a Vitézi 1-,end  

1931? 85-86.o. An eljárác Leir.áPa az itt közöllok tar—  

talomhü követó E=).  

/52.1 A keletkezés ido j ó_ e utal: Tiz éves a Vi-

tézi Aend 1931? 8l.o. AzYSz. 1921. március 18.—i  

Tilósén "határozták el, hogy májusban mar telekkel  

látnak el néhány vitézt."  

/53./ Vitó nek ér GasUk Lapja 1924. november 2.  

Vitézi telekbeiktatás Cltltin. N... vitéz szenei  

Fe zdöe Vilmos ezredee, törte apitány tartott bezéd. t.  

Kitért beszédében a Vitézi Rend céljaira, továbbá le-

€zö;Lezte azt, hogy "a Vitézi Rend nem ak- ,y háborút, mint  

azt el lene ei (Se rosszakarói ten!Áenoiózuean terjesztik."  

/54./ liz óvee a Vitzi Rend 1931? 94. o. A földhöz—

,juttatási tárgyalások Inapesár., a földbirtok helyzettel  

kapcsolatOs.n az 1922. április 27—i dá;.uaot eraliti  ~ . 

könyv,  majd igy folytatja: ",,. Előbb ms j uE 25—ben ha—  

tcixt,uták :nog  a vitéz1 avatást, továbbá elhatározták,  

hogy a felavatott vitéz ijaE,olványán és jelvényén  kiviil 

diszee avatási  okiratot kap a kornányző E►lái- ásával."  

A szöveg  összefUggéeből dly tqn3.k, hory aaonoe időben  

tartént eseményekről van Ezö.—  

/55./ Avatási okirat másolata: Dokumentum X.Ez.  

alatt.— 

/5ú./ Az ore_.eti adománylevélben Pethely nave van  

feltantotve, tervezőként. .:bből kör ckeztattek arra,  

hogy az U tervei alapján k{sz:1lt. Ezt a küríUL-aény a már  

hivatkozott irodalom /Tiz ávos a Vitézi j'end 1)31? 77.0.—  
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A vitézi Ez:: rt artáei jelvények elkós zitós áről, Vité _ ek 

ó.; Gr. dák Lapja 1932. juliu 20.- Ki tervezte a vitézi 

jolv6nyt ? nem említi. 

/57./ A forradalom alatt italon, vagy a megszállt 

orezágréezeken tevékenykedőknél az adománylevél ide-

vonatkozó része igy ezól: "... másfelől  pedig meg-

;y'ződvén a nemzet és szent Koronája iránti rendit-

hetetlen hüeógér ő1, mclytA áthatva a lelkiis rerotlen 

hazaárulók által erőszakosan felidézett belső öeeze-

o.aláE Z,yác zes napjaiban igaz magyar hazafiúhoz illő 

nédon viselkedett...". etb. 

Aki viszont távol volt, - pl. hadifogoly volt - 

az előbb emlitett fordulat helyett ilyen ezüvegü ado-

.iánylevelst kapott: "... máEfel31 pedig meggyőződvén 

a ne ízet és Szent Koronája iránti rendith tétlen h .- 

eégérál úgy békében, mint háborúban iga* magyar hazafiú-

hoz illő módon vieelkedett...", etb. 

lle ugyanilyen fordulattal volt ezjvogezve a h:3si 

halált halt, vitézzé nyilvánitott /vagy  egyébként el-

halt  és vitózzó nyílvánitott/ előd jogán megadományo-

zott várományos adománylevele is, a  szóbanforgó fordulat 

terméezotoeon az elődre vonatkozóan  nyert megsz vegezEt.- 

/58.1 Amikor a vagyonválteá os áe  me`vUtdeoe 

vitézi Lelkeket is - a törleeztéc lejárta előtt -  

as  Onz. adománylevéllel adományozni elrendelte, a 

megadományozott vitéz adománylevelébe ugyanilyen róez-

lotezée mellett bejegyezték a telek regváltásos, vQ ;  yon-

váltságoE, etb. jellegét ie. - 



/53./ Visszavett adománylevelek /erecl.ti,:k 1/  

találhat k: OL. N. 109. Lad.SSS. Face. L. 1-86. 7.ceomó. 

/60./ Tiz éves  a Vitézi Rend 1 ►31 ? 129. o. V. 

/nemzetvédelmi/ osztály ügyköréből: "... gyüjti a Rend 

történetére vonatkozó anyagokat..." 

Szabályzat. 72 

/61./ Tiz éves a Vitézi Rend 1931.? 243. o. 

/62./ Vitízi Bálok voltak: 1923. 1924, 1925, 1926, 

1927, 1328,  1929, 1)31, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 

1937, 1338, 1939.  és 1940—ben. A báli tuclósitáQok— 

ból kitünik az akkor táreaságban 	személye!: nave, 

a lziilLyek toalettéja és a szigorúan meg.uivásoe j411eg 

a neui vitézekre né:,vo. — 

/63./ P1: Vitézek és Gazdák Lapja 1926. február 28, 

1328. február 12, 1:31. február 15., V..té?ek Lapja 1)35. 

február 11, 1)39. február 11, stb. minden évben nagy-

alakú, fétafykópes báli tudóeitáeok. — 
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Mellékle : 	 íssz~  áció  

 

Dr. Rácz János elvtársnak  
tszv.egyetemi tanár  

    

Helyben  

Professzor Elvtárs!  

Mellékelve  	  

     

     

        

Nbmyesv L  .szíós A vitézi rendről  /1-4  kötet;/  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbinálni 

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szivos figyelmét fel 

hivnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésén 

ós benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 

harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg. 

A  
A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átad  

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhely  

zése céljából.  

Szeged,  

1974. oI,t.31 .  
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