
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.



A tízéves Vitézi Rend megjelenésekor komoly reprezentációs célokat szolgált, melyeket a kormány-
zat is minden eszközzel igyekezett támogatni. Kiadásával azt szándékozták elérni, hogy „A Rend célja-
it, helyzetét és történetét a nagyközönség elõtt a leghitelesebb adatokkal megismertessék.”5 Ezért a kö-
tetet szerte az országban elérhetõvé kívánták tenni. A megrendelések elõsegítése azonban nem ment
mindenhol zökkenõmentesen.6

Vitéz Csathó István Borsod vármegyei vitézi székkapitány már 1931. február 23-án tájékoztatta
Bónis Aladár alispánt A tízéves Vitézi Rend megjelenésérõl és egyúttal kérte a mû megrendeléseinek
elõmozdítására, mely kéréshez csatolta a kiadvány elõfizetési ívét is. Az alispán eleget téve a kérésnek,
március 18-án rendeletben hívta fel a hatásköre alá tartozó fõszolgabírók figyelmét arra, hogy ennek a
„hazafias és nemzetnevelõ mûnek” a lehetõ legszélesebb körben való terjesztése feltétlenül kívánatos.
Utasított minden fõszolgabírót, hatáskörükben tegyenek meg minden tõlük telhetõt, hogy ez a „legma-
gyarabb és legtiszteletreméltóbb intézményünk nehéz anyagi helyzetében segítve legyen”, továbbá a kö-
tet népszerûsítésének ügyét vegyék fel a legközelebbi jegyzõi értekezlet tárgysorozatába.7 „Fõszolgabí-
ró Úr! Meg vagyok gyõzõdve arról – szólt a fõispáni rendelet –, hogy ismert hazafias gondolkozásával
meg fogja találni a módot ezen ügy kedvezõ elintézésére és remélem, hogy járásában szép eredményt
fog tudni felmutatni. Jelentését f. évi július 31-ig várom.”8

1931. március 13-i keltezéssel a Honvédségi Közlönyben
jelent meg egy értesítés, ami felhívta a figyelmet A tízéves
Vitézi Rend megjelenésére, mely „mû albumszerû alakban
körülbelül 320 oldalon és mintegy 50 oldalnyi fénykép rep-
rodukcióval, kétféle kiadásban kerül kiadásra”. A kötet ára
vászonkötésben, mûvészi kivitelben 12 pengõ, félvászon
kötésben 8 pengõ volt.9

Április 18-án, A tízéves Vitézi Rend megjelenése elõtt egy
hónappal dr. Scitovszky Béla magyar királyi belügyminisz-
ter is kiadott egy körrendeletet „A 10 éves Vitézi Rend” címû
munka ajánlása címmel. „Ezt a mûvet – szólt a rendelet –,
amely magában foglalja a Vitézi Rend intézményére és a
Rend tevékenységére vonatkozó ismertetéseket, Alispán
(Polgármester) úr jóakaratú figyelmébe ajánlom azzal,
hogy nincs ellene észrevételem, ha az önkormányzati testü-
letek ezt a munkát az e célra rendelkezésre álló hitel terhére
megrendelik.”10

Április 25-én A tíz-
éves Vitézi Rend szer-
kesztõbizottsága arról a
szomorú tényrõl tájé-
koztatta Bónis Aladár
alispánt, hogy alig akadt
község az ország terüle-
tén, mely a munkára
igényt tartott volna. A
legtöbb esetben „költ-

ségfedezet hiányában nem rendelhetõ meg” megjegyzéssel érkezett
vissza a megrendelõ ív. Emiatt a szerkesztõbizottság Bónis Aladár
segítségét kérte, hogy a belügyminiszteri körrendelet szellemében,
a fennhatósága alá tartozó városok és községek részérõl a megren-
delést elõmozdítsa. A szerkesztõbizottság érvelése szerint „»A 10
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„A 10 éves Vitézi Rend”
elõfizetési felhívása

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

6 MNL BAZML IV. 904. b. 746/1932.
7 Uo.
8 Uo.
9 Honvédségi Közlöny, 1931/7. 137.

10 Belügyi Közlöny, 1931/17. 243.

„A 10 Éves Vitézi Rend”
szerkesztõbizottságának pecsétje



éves Vitézi Rend« a személyi és egyéb vonatkozású statisztikai adataival valamennyi hatóságnak szinte
nélkülözhetetlen.”11

A helyzetrõl értesülve az alispán május 1-jén kénytelen volt újabb felhívást intézni valamennyi járás
fõszolgabírójához, tegyenek további lépéseket, hogy legalább a tehetõsebb községek vásárolják meg a
kötetet. Az ügy hathatós elõmozdítása érdekében a megtett intézkedésekrõl jelentést kért július 31-i ha-
táridõvel. Ezzel egyidejûleg közölte a vármegyei Vitézi Székkel, hogy hivatala számára megrendeli a
mû egy példányát díszkötésben és tájékoztatást adott arról, hogy a járási fõszolgabírók figyelmét fel-
hívta a megvásárlások propagálására.12

Az alispán felhívásának eleget téve a fõszolgabírók újból felhívták a jegyzõk, körjegyzõk figyelmét
a mû megvásárlásának fontosságára, de a fõszolgabírói jelentések szerint a járások települései egy-két
kivételtõl eltekintve továbbra sem tudtak eleget tenni az utasításnak még a következõ évben sem. Ennek
okán Bónis Aladár 1932 áprilisában arra szólította fel a fõszolgabírókat, hogy legalább járásuk nagy-
községeinek jegyzõit utasítsák, hogy rendeljék meg hivataluk számára a mûvet és annak árát az 1933.
évi költségvetésbe „állítsák be”. Számottevõ eredmény azonban továbbra sem született. A Mezõcsáti
járásban például egyetlen megrendelés sem történt. Ez pedig már egy keményebb hangvételû rendelet
megírására sarkallta Bónis Aladárt 1932. május 30-án: „Fenti tárgyban tett jelentését az ügy végleges
elintézésének el nem tudom fogadni. Nem azon intentió [sic!] vezetett ez ügyben, hogy a tisztviselõk,
vagy egyéb községi alkalmazottak rendeljék meg ezen mûvet, hanem, hogy a tehetõsebb községek állít-
sák azt be költségvetéseikbe. A fõszolgabíró úr járásában ez nem történt meg. Már most figyelmeztetni
kívánom tehát, hogy az 1933. évi költségvetések összeállításánál ezen hazafias tárgyú megrendelésre le-
gyen figyelemmel.”13

A Mezõcsáti járás fõszolgabírója június 16-án kelt válaszában már komolyabb indoklással próbált
magyarázatot adni A tízéves Vitézi Rend megrendelésének elmaradására: „Rendeletére tisztelettel jelen-
tem, hogy a mezõcsáti járás községei évek óta sorozatos elemi csapásokkal és károkkal vannak sújtva. A
mezõcsáti járás összes községei csaknem kivétel nélkül mezõgazdasággal foglalkoznak, így nincsenek
abban a helyzetben, hogy – bár hazafias célt szolgáló – mûveket is megrendelhessenek. Mindazonáltal
a községeket ismételten felhívtam, hogy tehetségükhöz mérten a jelzett hazafias mûvet rendeljék meg.”14

Az alispán azonban továbbra sem volt tekintettel a fõszolgabíró kifogásaira: „Jelentése folytán – írja
Bónis Aladár 1932. június 22-én – ismételten felhívom, gondoskodjék róla, hogy fenti mûvet a nagyköz-
ségek megrendeljék s jelentse hozzám, hogy az 1933. évi költségvetésbe mely községek állították be ezen
tételt.” Jelentés azonban nem érkezett, ezért Bónis Aladár az ügyben újabb felszólítást küldött 1932. ok-
tóber 4-én, melyre már megnyugtató válasz érkezett: a vármegyébõl a Mezõcsáti járásban rendelte meg
a legtöbb település A tízéves Vitézi Rendet.15

A súlyos anyagi nehézség a vármegye többi járásában is jellemezte a településeket, ezért a megren-
delt kötetek száma a következõképpen alakult: a Putnoki járásban 1, az Ózdiban 3, az Edelényiben 7, a
Miskolciban 1, a Sajószentpéteriben 1, a Mezõcsátiban 16, a Mezõkövesdiben 12 kötetre tartottak
igényt.16

A megrendelések alacsony számának okát jól példázza a Sajószentpéteri járás fõszolgabírójának je-
lentése, melyet Bónis Aladár alispán is kénytelen volt elfogadni: „Tisztelettel jelentem, hogy a körjegy-
zõket ezen mû megrendelésére fölhívtam, azonban a sajószentpéteri járás községei rendkívül súlyos
anyagi helyzetük miatt sajnos képtelenek ezen mû megrendelését eszközölni, mert sok község még a na-
gyon is és minden nap szükséges szaklapokat is alig tudja biztosítani költségvetésében.”17

Láthattuk tehát, hogy Bónis Aladár alispán igyekezett minden tõle telhetõt megtenni, hogy a belügy-
miniszteri rendelet szellemében A tízéves Vitézi Rend a lehetõ legtöbb település hivatalában megtalálha-
tó legyen, ezáltal támogatva a Vitézi Rendet, mely a könyv eladásából bevételre számított. Azonban
Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelõre egyesített vármegyékben olyan súlyos gazdasági
helyzet uralkodott, hogy a könyvet sok község csak a megjelenést követõ második év költségvetésébe
tudta beépíteni – ha erre egyáltalán sor került.18

75

11 MNL BAZML IV. 904. b. 746/1932.
12 Uo.
13 Uo.
14 Uo.
15 Uo.
16 Uo.
17 Uo.
18 Uo.



Nehézségek árán, de A tízéves Vitézi Rend, a Vitézi Rend elsõ évtizedének történetét feldolgozó mû
közismertté és elérhetõvé vált szerte az országban. A témában tíz évvel késõbb újabb összeállítás látott
napvilágot,19 mely tovább népszerûsítette a Vitézi Rendet. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945.
M. E. számú rendelete a fasiszta szellemû és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítésérõl20 azon-
ban sok más mûvel egyetemben a Vitézi Rendhez kapcsolódó köteteket is betiltotta.21 Ezek a mûvek a
hivatalokból és a könyvtárak polcairól a legtöbb esetben örökre eltûntek22 és a Vitézi Rend története év-
tizedekre feledésbe merült.

Kurucz Ádám

Közösség és kultúra a kolozsvári Nemzeti
Kaszinóban 1922 és 1944 között

Az 1896-ban megalapított kolozsvári Nemzeti Kaszinó egyik legfontosabb alapszabálya szerint az
egyesület célja az irodalom pártolása, a közszellem fejlesztése és az igényes kulturális szórakoztatás
biztosítása. Ezen célok elérésére szolgáltak: „A napi idõszaki sajtó figyelemmel kisérése, a könyvtár, a
társalgás, a felolvasások, az eszmecserék, a nemesebb játékok és nyilvános mulatságok rendezése.”1 A
két világháború közötti és az azutáni idõszakban megválasztott elnökök a hivatali idejük alatt mindvé-
gig arra törekedtek, hogy újra felélénkítsék a kaszinó társasági életét, illetve, hogy hosszú távra is olyan
szolgáltatásokat biztosítsanak, amelyek kellemes idõtöltési lehetõségeket nyújtanak a tagok számára. A
nehéz anyagi helyzet ellenére az igazgató-választmány2 – az egylet múltjára való tekintettel – fontosnak
tartotta, hogy a kaszinó képes legyen egységben tartani a kolozsvári magyarokat. Emellett lényeges cél-
ként volt meghatározva az erdélyi mûvészet támogatása, a könyvtár gyarapítása és modernizálása, kul-
turális események szervezése, társas vacsorák és zenés estélyek rendezése.

Az impériumváltást követõen a kaszinón belüli társasági élet visszaesett. Ennek több oka is lehetett,
elsõsorban az anyaországtól való elszakadás, az idegen hatalmi rendszer kiépítése, a részvényesek eg-
zisztenciájának veszélybe kerülése, az anyagi állapotok romlása, melyek együttesen mind demorali-
zálólag hatottak és nagymértékben ronthatták a kaszinó társasági életét. A kezdeti nehézségek enyhülé-
sét követõen a vezetõség elhatározta, hogy újra felpezsdítik a kaszinó mindennapjait, ezért 1926-ban
rendszeresen, hetente egyszer szerveztek nõi estélyeket, a kellemesebb és szórakoztatóbb kikapcsoló-
dás érdekében vásároltak egy Mah-Jong3 játékot, továbbá zongorát és pingpongasztalokat béreltek.4 A
választmányi bizottság 1927-es februári gyûlésén Fekete Nagy Béla indítványozta, hogy minden hónap
elsõ keddjén rendezzenek tagvacsorát, elõmozdítva a részvényesek közti barátkozást. A határozat meg-
erõsítése érdekében pedig dolgozzanak ki egy új házirendet, melynek célja a kaszinói hangulat élénkí-
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19 Hellebronth Kálmán (szerk.): A Vitézi Rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941. k.
n.

20 Magyar Közlöny, 1945/9. 3–4.
21 „Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, könyvkereskedõk, köz-, és kölcsönkönyvtárak,

iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levõ minden fasiszta szellemû, szovjetellenes és anti-
demokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nél-
kül arra, hogy magyar vagy más nyelven jelent meg”– szólt az 530/1945. M. E. számú rendelet.

22 Példaként említhetõ a Soproni Városi Közkönyvtár, ahol az 1946. október 25–28. között elszállított könyvek
listáján A tízéves Vitézi Rend is szerepelt. Tóth Ágnes: A könyveknek is megvan a maguk sorsa. In: Bács-Kis-
kun megye múltjából 13. Kecskemét, 1994. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára 124–150. 148.

1 A kolozsvári Nemzeti Kaszinó alapszabályai, házszabályai és ügyrendje. Kolozsvár, 1897. 3-4.
2 A választmány összetétele: elnök, igazgató, pénztárnok, gazda, könyvtáros, ügyvéd, két titkár és 24 választmá-

nyi tag. A választmány intézi az egylet folyó ügyeit, s azokat, melyek az alapszabályok vagy a közgyûlés révén
életbe léptetnek. Felügyeli és ellenõrzi az egylet vagyonát, jövedelmét és a tagdíjbefizetéseket. Különös ható-
köréhez tartozik a házirend alkalmazása, esetenként annak módosítása. In: Nemzeti Kaszinó, Román Nemzeti
Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, Kolozsvár. Fond. 789. 1. dosszié, 97. 100. fólió (Arhivele Naþionale
Direcþia Judeþeanã Cluj), Kolozsvár, a továbbiakban: RNL KMI, F. 789., 1. d., 97. 100. f. ( Az 1. dosszié levél-
tári megnevezése: Alapszabályok és törvényszéki bejegyzés; RO: Statutele casinei ºi înregistrarea la tribunal).

3 Kínai eredetû népszerû társasjáték.
4 RNL KMI, F. 789., 4. d., 46. f. (A 4. dosszié lelvéltári megnevezése: Választmányülési jegyzõkönyvek; RO:

Proceselel verbale ale comitetului ºi acte discutate de comitet).


