
Az utolsó királykoronázás ünnepe
Borsod és Zemplén vármegyében

Száz évvel ezelõtt, 1916. december 30-án helyezték utoljára a magyar Szent Koronát uralkodói fõre.
Ekkor koronázták meg utolsó, boldoggá avatott királyunkat, IV. Károlyt. A koronázás nemzeti ünnepe
alkalmából felfüggesztették a Ferenc József halála óta tartó nemzeti gyászt. A nem mindennapi ese-
ménybõl nem csak a koronázó fõváros, hanem a vidéki Magyarország is igyekezett kivenni a részét, mi-
nisztériumi utasításra és önhatalmúlag egyaránt. Az alábbiakban a vidéki törvényhatóságok ünneplését
mutatjuk be Borsod és Zemplén vármegye, valamint Miskolc törvényhatósági jogú és Sátoraljaújhely
rendezett tanácsú város reprezentatív példáján keresztül, felidézve a koronázáshoz kapcsolódó esemé-
nyeket és a vármegyékben uralkodó közhangulatot.

Miskolc városa már Ferenc József király halála (1916.
november 21.) alkalmából tartott 1916. november 27-i
gyászközgyûlésén elhatározta, hogy IV. Károly királyhoz
hódoló feliratot intéz, melyben részvétének is kifejezést
ad.1 Zemplén vármegye törvényhatósági bizottsága de-
cember 4-én tartott ugyancsak egy rendkívüli közgyûlést
Ferenc József halálhíre után, melyen kifejezte hódolatát
az új király felé.2 Ugyanígy tett Borsod vármegye egy
nappal késõbb: „Az elköszönt nagy király utolsó akaratát
teljesíteni fokozódott kötelességünk. Forduljunk tehát hû-
séggel s haláláig ragaszkodó szeretettel az õ utódjához, a
viruló ifjúságában, a remények gazdagságával jövõ IV.
Károly õfelségéhez is” – foglalta jegyzõkönyvbe Borsod
vármegye rendkívüli közgyûlésén.3

A koronázás alkalmából Sándor János belügyminisz-
ter december 11-én táviratot intézett a vidéki törvényha-
tóságokhoz (a törvényhatósági jogú városokhoz és a vár-
megyékhez), melyben közölte utasításait: „A megkoroná-
zott király, mély értelmû nemzeti hagyománynak megfele-
lõen, a koronázási halmon négy kardvágással jelképezi,
hogy gyõzelmes kardjával megvédi az országot bármely
oldalról fenyegetõ ellenséggel szemben. Õsi szokás,4

hogy a koronázási halomhoz, amely hazánk szent földjét
képviseli, az ország valamennyi törvényhatósága küld

földet. A koronázási ünnepnek e fenséges mozzanata sohasem volt jelentõsebb, mint most, amikor kirá-
lyunk északon és délen, keleten és nyugaton vezeti gyõzelemre hõs seregeinket. Felkérem a törvényható-
ságot, hogy a koronázási halomhoz saját területének történelmi nevezetességû helyeirõl 5 kilogramm
súlyú tiszta földet postán, következõ felírással: »Hivatalból koronázási ügyben portómentes« hozzám
sürgõsen beküldeni szíveskedjék.”5

A fentiekkel egyidejûleg az alábbiakat is elrendelte:

„A Király és Királyné õ felségeiknek megkoronázása december 30-án fog végbemenni. Alkotmá-
nyunk e magasztos ünnepén méltó hely illeti meg a törvényhatóságokat is. A koronázás ezúttal a hábo-
rú okozta rendkívüli körülményekre, a nemzeti gyászra tekintettel, szûkebb keretek között fog lefolyni és
azon a törvényhatóságok csak három tagú küldöttséggel vehetnek részt, kiknek egyike a törvényhatóság
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IV. Károly, Magyarország új királya
(Tolnai Világlapja 1917. 1. szám, borító)

1 Budapesti Hírlap 1916. november 29. 5.
2 MNL BAZML SFL IV. 2405. a 45. köt.
3 MNL BAZML IV. 803. a. 46. köt.
4 A koronázási dombhoz – és a hozzá kapcsolódó – évszázados hagyományoknak ismertetése e terjedelmi kere-

tek között nem lehetséges, ezért a szerzõk Sándor János rendeletének ismertetésére szorítkoznak. A koronázási
dombhoz kapcsolódó szokások részletes ismertetése olvasható pl. Vörös Károly: A koronázási domb szimboli-
kája, 1867. In: História 1996/8. 6–8.; Pál Judit: Ünnep és emlékezet (I.). A dualizmus korának ünnepségei és a
koronázási domb szimbolikája. In: Korunk 2012/9. 85–91.

5 38.580/1916. B. M. eln. szám.; Belügyi Közlöny 1916/64. 1443.



zászlóvivõje lesz. Midõn errõl a törvényhatóságot értesítem, felkérem, hogy kiküldötteinek [a törvény-
hatóságok küldötteinek – a szerzõk] nevét hozzám sürgõsen jelentse be; a kiküldöttek díszruhában je-
lennek meg, a koronázási ünnep tartama alatt a gyászruha viselése és gyászjelvények alkalmazása fel
lesz függesztve.”6

December 12-én Zemplén vármegye törvényhatósági bizottságának rendes havi közgyûlésén ismét
szó esett az új király koronázásáról.7 A vármegye alispánja évnegyedes jelentésének a koronázásra vo-
natkozó részét Zemplén vármegye törvényhatósági bizottságának írnoka teljes egészében bemásolta a
közgyûlési jegyzõkönyvbe 1917 januárjában, ami igencsak szerencsés az utókor számára, mivel maga
az eredeti jelentés nem maradt fenn. A következõ sorokból egy történész számára érdekes megfontolás
világlik ki:

„Poraiban is áldott öreg királyunk elhalálozásával Károly Ferenc József trónörökös, mint Károly, a
néven IV. magyar király lépett trónra s rövid pár hét után 1916 év december 30-án Budapesten magát a
nemzet által megkoronáztatta.

A koronázás elõzményei lefolyása a napi lapokban melyek az országos levéltárban és múzeumban
megõriztetnek, bõven és részletesen közölve lettek így ezekrõl itt nem emlékezem meg, mert a történet-
írónak módjában lesz az adatokat összegyûjteni.

De mégis voltak a koronázásnak a vmegyét érdeklõ olyan részletei, amelyekrõl a lapok nem, vagy
csak hiányosan emlékeztek meg, melyek pedig a vm. történetének szempontjából, de azért is, hogy az
utókor ne jusson abba a helyzetbe, mint a melybe mi jutottunk, nevezetesen a tekintetben, hogy az elõzõ
koronázásokról alig valamely feljegyzést találtam levéltárunkban, pedig a nemzet minden fiának õrköd-
ni kell a felett, hogy a koronázás régi szokásai emlékezetében maradjanak s azok minden alkalommal
következzenek.”8

Zemplén vármegyét Dókus Gyula alispán, gróf Berchtold Kázmér és Ferenczy Elek törvényhatósági
bizottsági tagok képviselték. Zemplénbõl gróf Berchtold Kázmér volt az a személy, aki a vármegye
zászlaját vitte, õt pedig a vármegye díszbe öltözött két huszárja kísérte.9 Sátoraljaújhely városa dr. Or-
bán Kálmánt és Hericz Sándort delegálta.10

A koronázási halomhoz kilenc helyrõl küldött földet Zemplén vármegye törvényhatósága. Dókus
Gyula alispán intézkedése alapján Borsi községbõl, Rákóczi Ferenc szülõföldjébõl és Felsõ-Zemplén
vérrel áztatott televényébõl – ahová 1914-ben betörtek az oroszok: a Cziróba-völgybõl, az Ondava-
völgybõl, az Olyka-völgybõl, a Laborcz-völgybõl –, továbbá a zempléni földvárról, Jeszenõrõl, Csics-
váról, a barkói várból és Monokról, Kossuth Lajos szûkebb hazájából.11 Tehát a zempléni föld onnan
származott „ahol a nagy szabadság hõs bölcsõje ringott – írta a Felsõmagyarországi Hírlap – és ahol
magyar bakák szuronyerdeje állt legyõzhetetlenül ellent a kozákság tömegeinek az onnan szedett né-
hány marok föld fogja látni azt a történelmi pillanatot, amikor a király és a nemzet egybeforrnak az egy
igaz magyar haza szeretetében.”12

December 13-án külön-külön közgyûlést tartott Borsod vármegye és Miskolc törvényhatósági jogú
város.13 Miskolc törvényhatósági bizottságának ülésén Nagy Ferenc polgármester bemutatta a belügy-
miniszter 38580 eln. 1916. számú leiratát, mely szerint a december hó 30-án Budapest székesfõváros-
ban megtartandó koronázási ünnepélyen a koronázási halomhoz a törvényhatóságoknak egyenként 5
kilogramm földet kell küldeniük.

A polgármester javasolta, hogy ez a föld egyenlõ arányban megosztva a helybeli Hõsök temetõjébõl,
a kolera temetõbõl, továbbá Szemere Bertalan és Palóczy László sírjairól vétessék. A törvényhatósági
bizottság a polgármester indítványát a magáévá tette és a kérdéses helyekrõl a föld kiemelésével a taná-
csot megbízta.
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6 Belügyi Közlöny 1916/64. 1443.; Az Est 1916. december 12. 5.
7 MNL BAZML SFL IV. 2405/a 45. köt.
8 MNL BAZML SFL IV. 2402. 45. köt.
9 MNL BAZML SFL IV. 2405/a 46. köt.

10 Felsõmagyarországi Hirlap 1916. dec. 29. 2.
11 Zemplén 1916. dec. 20. 3.
12 MNL BAZML SFL IV. 2405/a 45. köt.; Felsõmagyarországi Hirlap 1916. dec. 15. 1-2.
13 Budapesti Hírlap 1916. december 14. 8. Itt fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy az eseményt Mis-

kolc város vonatkozásában eddig egyedül feldolgozó kötetben több téves adat is közlésre került: Miskolc váro-
sa nem 15-én, hanem 13-án tartotta meg rendkívüli közgyûlését és nem arról született döntés, hogy Miskolc
városa is küld földet, hanem arról, hogy honnan. Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 5. Miskolc,
1998. Belvárosi Kulturális Iroda, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 147.



Nagy Ferenc felhívással fordult a tanácshoz, hogy ezen történelmi nevezetességû aktusról jegyzõ-
könyvet vegyen fel, s annak a városi levéltárban leendõ elhelyezésérõl gondoskodjék.14 Ezt követõen a
polgármester bemutatta a belügyminiszter 38800 eln. 1916. számú távirati rendeletét is „mely szerint az
egyes törvényhatóságok a folyó évi december hó 30-án megtartandó koronázáson magukat 3–3 taggal
képviselik, kik közül egyik a törvényhatóság zászlóvivõje”. Javaslatára a törvényhatósági bizottság Koós
Samu királyi tanácsost, a Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Lichtenstein László királyi tanácsost és
dr. Nagy Ferenc polgármestert választotta a küldöttség tagjaiul.15

Ugyanezen a napon a Borsod vármegyét képviselõ küldöttségbe dr. Tarnay Gyula fõispánt, báró Vay
Elemért és Brezovay Lászlót delegálta a vármegye közgyûlése, zászlóvivõnek Miklós Ödön fõrendihá-
zi tagot választották meg, hogy „alkotmányunk e magasztos ünnepén a kormány által megadott módon”
képviseljék a törvényhatóságot.16 A határozatról értesítették a vármegye fõlevéltárosát is, hogy a vár-
megye zászlaját a fõispánnak adja át és a belügyminiszter táviratát a levéltárban megõrzés végett he-
lyezze el.17 Ekkor döntött a közgyûlés arról is, hogy a vármegye a szomorú emlékezetû Muhipusztáról
és a diósgyõri várból – ahová a muhi ütközet után IV. Béla király menekült – küld földet.18

A belügyminiszter kívánatosnak tartotta, hogy minden társadalmi réteg képviseltesse magát a koro-
názáson, ezért elrendelte, hogy a törvényhatóságok hivatalos küldöttségein kívül a járások és rendezett
tanácsú városok polgárságának 2–2, törvényhatósági jogú városok 4–4 fõs képviselete is helyet kapjon
a koronázási ünnepségen, hogy minden rétegbõl lehetõleg minél többen láthassák a koronázási ünne-
pélyt. „E célból gondoskodás történt arról, hogy a koronázási ünnepi menet útvonalán, vagy annak kö-
zelében, a szabadban, a polgárság és a falusi nép körébõl is többen kaphassanak helyet.”19

Borsod vármegye járásainak és városainak 15 fõs küldöttségét Tarnay Miklós szolgabíró vezette.20

Zemplén vármegyének 12 járását 24 fõ képviselte a koronázáson,21 továbbá a megye nemessége 29 fõ-
vel vett részt az ünnepségen.22

1916. december 27-én jelent meg a Budapesti Közlönyben és lépett hatályba a m. kir. minisztérium
4514/1916. M. E. számú rendelete a koronázás megünneplésérõl, gróf Tisza István miniszterelnök alá-
írásával. A rendelet értelmében a koronázás napján a hivatalokban a „hivatalos órákat” úgy tartották
meg, mint vasárnap. A bíróságokon a „nem múlhatatlanul szükséges” tárgyalásokat elhalasztották. A
kereskedelmi üzletekben a nyitvatartást a vasárnapihoz igazították. A nyílt árusító üzletek (boltok) –
„kivéve az ételek és italok kiszolgálására rendelt helyiségeket” – Budapesten 9 és délután 2, vidéken 9
és dél között bezárták.23

Miskolc város és Borsod vármegye küldöttsége december 29-én, délben utazott a másnapi koroná-
zásra. A küldöttségek vezetõi ekkor már a fõvárosban tartózkodtak: dr. Tarnay Gyula fõispán 26-án, dr.
Nagy Ferenc polgármester 28-án utazott Budapestre.24

Miskolc város polgármester-helyettese, Krizsanovszky József felhívással fordult a város lakosságá-
hoz, hogy a koronázás alkalmából „a házbirtokosok házaikat, de kiváltképpen a Széchenyi, Király,
Zsolcai-kapu mentén, folyó hó 30-án, a felfüggesztett nemzeti gyászra való tekintettel nemzeti lobogók-
kal díszíteni szíveskedjenek.”25 Ugyanígy Orbán Kálmán, Sátoraljaújhely helyettes polgármestere is el-
rendelte, hogy a vármegyeszékhely házait nemzetiszín lobogóval díszítsék fel a koronázás napján.26
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14 MNL BAZML; Miskolc város levéltárának iratanyagából mindössze 0,12 ifm maradt fenn, sajnálatos módon
ez a jegyzõkönyv is elpusztult.

15 MNL MAZML IV. 1903. 8. köt.; Miskolczi Napló 1916. december 15. 3.
16 MNL BAZML IV. 803. 46. köt.; Miskolczi Napló 1916. december 14. 2.; Miskolczi Estilap 1916. december

29. 2.
17 MNL BAZML IV. 803. 46. köt.; A törvényhatósági bizottság rendelete értelmében a város fõlevéltárosa a hi-

vatkozott jegyzõkönyv kivonatának mellékleteként el is helyezte, azonban mára csak a jegyzõkönyv kivonata
maradt fenn Borsod vármegye Levéltárának iratai között. MNL BAZML IV. 825. 12. doboz 1. lap

18 Miskolczi Napló 1916. december 14. 2. A diósgyõri várból Breitfeld Antal fõbíró küldte be a földet a várme-
gye számára. Diósgyõri Újság 1916. december 16.

19 Belügyi Közlöny 1916/64. 1443.; Zemplén 1916. dec. 20. 3.; Miskolczi Napló 1916. december 30. 3.
20 Miskolczi Napló 1916. december 30. 3.
21 MNL BAZML SFL IV. 2402. 45. kötet 22–23.; Zemplén 1916. dec. 30. 1.
22 MNL BAZML SFL IV. 2402. 45. kötet 24.
23 Budapesti Közlöny 1916/300. 1.
24 Miskolczi Estilap 1916. december 29. 2.
25 Miskolczi Estilap 1916. december 30. 2.
26 Zemplén 1916. dec. 30. 1.



„Szép és hazafias, fõként pedig emberies határozatot hozott” december 27-én Miskolc város tanácsa.
„Elhatározta […] hogy a koronázás napján lehetõvé teszi minden miskolci szegény embernek, hogy ren-
des meleg ételhez jusson.” Így a városi népkonyhákban szombaton ingyen ebédet szolgáltak ki igazol-
vány ellenében. Az igazolványokért dr. Plank Miklós városi aljegyzõnél lehetett folyamodni.

„A koronázási ünnepségbõl kiveszi részét Miskolc polgársága is – írta a Miskolczi Estilap – s ha nem
is nézheti végig a nagy ceremóniát, szívvel-lélekkel egybeforrva, mégis odagondol Õs-Buda várába,
ahol Szent István örökébe lépõ IV. Károly király megteszi a négy kardvágást a világ összes tája felé.”27

A miskolci pénzintézetek határozatuk alapján a koronázás napján hivatalaikat zárva tartották. Fél
10-kor kezdõdött a koronázási szentmise a mindszenti plébániatemplomban. Az ünnepélyes szentmisé-
re meghívót kapott a Római Katolikus Nõegylet, hogy minél több taggal képviseltesse magát.28 11 óra-
kor pedig a miskolci ortodox izraelita hitközség tartott hálaadó istentiszteletet Kazinczy utcai imaházá-
ban, melyre az elnökség elõzõleg meghívta a nagyközönséget.29 Az ünnepségsorozatot este a Nemzeti
Színházban rendezett A király házasodik címû vígjáték díszelõadása zárta. Az elõadás elõtt a cs. és kir.
21. gyalogezred zenekara eljátszotta a koronázási indulót.30

Megkoronáztatása alkalmából a Zemplén vármegyében élõ báró Sennyey Bélának és báró Sennyey
Gézának a magyar grófi méltóságot adományozta IV. Károly. Továbbá a következõ zempléni fõurakat
tüntette ki magas kitüntetésekkel: gróf Eszterházy Móric a tõketerebesi kerület országgyûlési képvise-
lõje valóságos belsõ titkos tanácsos lett, gróf Andrássy Sándornak köszönetét nyilvánította ki, gróf
Andrássy Sándornénak pedig Zita Királyné az I. osztályú Erzsébet Rendet adományozta.31

Miskolc törvényhatóságának koronázáson való részvételébe és elõkészületi munkájába dr. Nagy Fe-
renc polgármester beszámolója enged betekintést, melyet Miskolc város törvényhatósági bizottságának
1917. január 4-i rendes havi ülésén tett: „Az 1916. év december hó 30-án Budapesten IV. Károly király
megkoronázása képviseletében dr. Nagy Ferenc polgármester, Koós Samu s Lichtenstein László bizott-
sági tagok megjelentek, a törvényhatóság zászlaját – melyet Gebe Endréné, a nõi ipariskola igazgató-
nõje készített munkatársaival32 – Lichtenstein László bizottsági tag vitte.

A koronázás nagy jelentõségén ezalkalommal jelentek meg elsõ ízben a törvényhatóságok képviselõ
sorában városunk kiküldöttei s zászlónk elõször lobogott a király esküjénél a törvényhatóságok zászló-
erdejében.33

A koronázási dombba is elõször vegyült õsrégi, de új törvényhatósági városunk földje, mely a köz-
gyûlés elõzõ határozataihoz képest a hõsök mindkét temetõjébõl, továbbá Szemere Bertalan sírjáról
küldetett fel.

Felséges királyunkat látván a koronázási dombon, fején Szent István szentséges koronájával […]
önkénytelenül emlékezetünkbe idézõdött, hogy városunk földjében porladó nagy halottunk, Szemere
Bertalan volt az, ki a szabadságharc szent ügyének bukása után a szentséges Koronát és a koronázási
jelvényeket elásta az akkor immár elveszettnek vélt haza földjébe, mielõtt Õ maga a nemzet nagy fiai-
val kezébe vette volna a hazátlanság vándorbotját s most az õ sírjának földje is elvegyült a dombba,
mely felett […] tündöklõbben, mint valaha ragyogott ifjú Királyunk fején a szent Korona.

Mélyen meghatva a történelmi pillanat nagyszerûségétõl, teljesen megértve és átérezve a koronázás
nagy jelentõségét vettünk részt az évszázados szertartásokon, közvetlen szemtanúi lévén a király meg-
koronázásának, a királyi eskünek és a hagyományos kardvágásnak.

A koronázás történelmi ereje, az õszinte mélységes meghatottság – mellyel az ifjú királyi pár a szent
Koronát fogadta – megerõsítette anélkül is szilárd ama meggyõzõdésünket, hogy király és nemzet meg-
értése kölcsönös megbecsülése záloga nemzetünk eljövendõ boldogságának, melyre a világháborúban
pazarul ömlesztett drága magyar vér árán szereztünk jogot.”34
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27 Miskolczi Estilap 1916. december 29. 2.
28 Miskolczi Napló 1916. december 29. 3.
29 Miskolczi Estilap 1916. december 29. 2.
30 Miskolczi Napló 1916. december 30. 2.
31 Felsõmagyarországi Hirlap 1917. jan. 23. 1.
32 A Miskolczi Estilap tájékoztatása szerint Gebe Endréné csak felügyelte a zászló elkészítését. Miskolczi Estilap

1917. január 6. 2. A koronázásra a város 1000 koronáért készíttette el új zászlaját. MNL BAZML IV. 1906.
1080. kötet 1916/III.

33 A képviselõház 1926. november 26-án szavazta meg Miskolc rendezett tanácsú város törvényhatósági joggal
való felruházását. Ez volt az elsõ alkalom, hogy Miskolc városa a törvényhatóságok között képviseltethette
magát egy ilyen rangos eseményen.

34 MNL BAZML IV. 1903. 9. köt.



A törvényhatósági bizottság a polgármester beszámolóját hazafias lelkesedéssel elfogadta és elhatá-
rozta, hogy azt az utókor számára jegyzõkönyvileg megörökíti. „Egyúttal elhatározta, hogy a koroná-
zás történelmi eseménye alkalmából Õ csász. és apostoli királyi Felséghez, IV. Károly királyhoz és Zita
felséges királyasszonyhoz” hódoló feliratot intéz, melynek méltó elkészítésével Nagy Ferenc polgár-
mestert bízták meg.

A koronázásról35 a tanintézetekben is megemlékeztek. A sátoraljaújhelyi polgári fiúiskola 1917. ja-
nuár 3-án rendezett koronázási ünnepélyt. Az ünnepség a Szózattal kezdõdött. Az ünnepi beszédet Ker-
tész Ödön igazgató tartotta. Beszédében a Szent Korona és a koronázás történelmi jelentõségét méltat-
ta, a hitlevelet ismertette, végül IV. Károly király erényeit, különösen a megnyilvánult békeszeretetét
emelte ki. Az ünnepi beszéd után Balogh Sarolta tanárnõ az új király kiáltványát ismertette. Végül két
tanuló a királyt dicsõítõ alkalmi költeményt szavalt el. Az ünnepély, a Himnusz eléneklésével fejezõdött
be.36

Miskolcon, a református fõgimnáziumban,37 majd az Érseki Római Katolikus Leánynevelõ Intézet-
ben mutatták ki hódolatukat a magyar nemzet új koronás királya iránt. Az intézet feldíszített nagyter-
mében a résztvevõk között ott volt dr. Nagy Ferenc polgármester, Nehéz János királyi tanfelügyelõ, dr.
Nagy János egri fõszentszéki tanácsos is. Az ünnepségen a diákok verseket, zenés mûsorszámokat ad-
tak elõ, majd Szalay Erzsébet negyedik osztályos tanuló köszöntötte a Zábrátzky György apát-plébá-
nos, igazgató vezette intézményben Nehéz János tanfelügyelõt, aki meghatottan mondott köszönetet.38

Borsod vármegye 1917. február 14-i közgyûlésén az elnöklõ fõispán beszámolt a koronázáson való
részvételérõl: „A koronázáson a törvényhatóság küldöttsége a törvényhatóság méltóságának megfelelõ
elhelyezést nyert, amennyiben bent a templomban lehettek szemlélõi azon dicsõséges aktusnak, midõn a
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35 A koronázási ünnepség rendezõbizottságának elnöke szintén helyi kötõdésû volt: Jekelfalussy Zoltán a Zemp-
lén megyei Variházán született. Bölönyi József: Közös miniszterek – horvát bánok – fiumei kormányzók,
1867–1918. In: Levéltári Közlemények 1978/48–49. 159.

36 Felsõmagyarországi Hirlap 1917. jan. 5. 3.
37 Miskolczi Estilap 1917. január 6.2.
38 Miskolczi Estilap 1917. január 13. 1.

IV. Károly király eskütétele, tõle jobbra Csernoch János hercegprímás,
balra Várady Lipót Árpád kalocsai érsek (Tolnai Világlapja 1917. 2. szám 30.)



felséges királyi pár Szent István szent koronájával megkoronáztatott s ezáltal e jelben összeforrt. Kitö-
rülhetetlen emléke marad e jelenet mindazoknak, kik annak szemléletében gyönyörködhettek, mert e
történelmi pillanat ünnepélyességét az alattvalói lélekbõl ki nem törülheti. A törvényhatósági bizottság
tagjai nagy örömmel fogadták fõispán úr bejelentését s alattvalói hûségüket a királyi pár lelkes éljenzé-
sével fejezték ki.”39

Végezetül meg kell emlékeznünk Borsod-Abaúj-Zemplén megye névadó vármegyéinek harmadik
tagjáról, a napjainkra csonka Abaújról, mely az utolsó magyar királykoronázáson szintén képviseltette
magát. Dr. Puky Endre, Abaúj-Torna vármegye alispánja a koronázási halomhoz a vármegye nevét adó
Abaújvárról40 és Rozgonyról küldött földet, ahol 1312-ben Károly Róbert legyõzte a pártütõ Csák Má-
tét, továbbá a Szádellõi-völgybõl, ahol IV. Béla a tatárjárás idején menedéket talált.41

December 24-én Kassa város törvényhatósági bizottsága közgyûlést tartott, melyen megbízták
Sziklay Ede fõispánt, hogy dr. Blanár Béla polgármesterrel és dr. Varga Kálmán bizottsági taggal képvi-
selje a törvényhatóságot a koronázáson. Abaúj-Torna vármegye képviseletében pedig a koronázási ün-
nepségen Sziklay Ede fõispán, dr. Puky Endre alispán, dr. Schell Gyula bizottsági tag és Horvát Elemér
fõjegyzõ mint zászlóvivõ vettek részt.42

Godzsák Attila–Kurucz Ádám

„A tízéves Vitézi Rend”
Egy mû terjesztése Borsod, Gömör és Kishont vármegyében

Amikor valaki a Vitézi Rend története iránt kezd érdeklõdni és fellapozza a témában született szak-
irodalmat,1 annak azonnal szembeötlõ lesz, hogy a szervezet történetének alapvetõ és nélkülözhetetlen
forrása egy mára már nehezen hozzáférhetõ könyv: A tízéves Vitézi Rend, melyet az Országos Vitézi
Szék szerkesztõbizottsága adott ki 1931-ben. Forrásértéke nélkülözhetetlen volt és lesz is a Vitézi Rend
kutatói számára, hiszen e mû beszámol „a Vitézi Rend megalakulásának körülményeirõl, az intézmény
kiépítésérõl és jelenlegi állapotáról”.2 Éppen ezért érdemes felidézni e jelentõs kötet megjelenésének
és terjesztésének eseményeit – jelen esetben Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelõre
egyesített vármegyék példáján keresztül.3

A kötet megjelenését a Vitézi Rend megalakulásának tízedik évfordulójára idõzítették, ugyanis a
megjelenés elõtt tíz évvel, 1921. május 22-én avatta fel Horthy Miklós kormányzó a Vitézi Rend elsõ
törzskapitányait és az elsõ 24 telekadományt nyert legénységi állományú vitézt.4
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39 MNL BAZML IV. 1903. 10. köt.
40 1046-ban itt fogadta az Orseolo Péter ellen föllázadt nép Oroszországból a késõbbi I. Andrást.
41 Budapesti Hirlap 1916. december 14. 9.
42 Budapesti Hirlap 1916. december 24. 7.

1 A Vitézi Rend történetérõl megjelent mûvek: Szécsy Imre–Oszlányi Kornél–Oszlányi József–Farkass Jenõ
(szerk.): A tízéves Vitézi Rend 1921–1931. Budapest, 1931. Országos Vitézi Szék szerkesztõbizottsága;
Hellebronth Kálmán (szerk.): A Vitézi Rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941. k.
n.; 2013. Hermit Könyvkiadó Bt..; Tátrai Szilárd: A Vitézi Rend elsõ évtizedének története. In: Hadtörténelmi
Közlemények, 1997/1. 49–81.; Négyesy László: A Vitézi Rendrõl. 1. rész. In: Zounuk: a Szolnok Megyei Le-
véltár Évkönyve, 1999/14. 163–194.; Négyesy László: A Vitézi Rendrõl. 2. rész. In: Zounuk: a Szolnok Me-
gyei Levéltár Évkönyve, 2000/15. 187–268.; Tátrai Szilárd: A Vitézi Rend története a harmincas évek elejétõl
a felszámolásig. In: Hadtörténelmi Közlemények, 2000/1. 35–78.; Fekete Ferenc: A Vitézi Rend története.
Szeged, 2011. HK Hermanos Kiadó; Kerepeszki Róbert: A Vitézi Rend 1920–1945. Máriabesnyõ, 2013.
Attraktor Kiadó.

2 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára K 428 Magyar Távirati Iroda Napi hírek 1931. május 30. 24. ki-
adás.

3 Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára IV. 904. b. 746/1932.
4 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára K 428 Magyar Távirati Iroda Napi hírek 1931. május 30. 24. ki-

adás 1931. május 30. 24. kiadás.


